
בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

בס"ד  העיתון המרכזי ברחובות, נס ציונה, יבנה, ק.עקרון ובאר יעקב  יום חמישי  י"א  בתשרי תשע"ז  13/10/16 גיליון מס' 326

ברחובות

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

17:32
17:49
17:28

18:43
18:44
18:44

פרשת האזינו

סוכת שלום
בפעם הראשונה מתייחס הגרש"מ עמאר בהרחבה לנושא השלום 

הספרדי המיוחל בראיון ל'קו עיתונות', מגולל את ההתרחשויות בימי 
טרום-הבחירות האחרונות, את הפניות שקיבל מכל הצדדים, ומזים 
את השמועות הבלתי פוסקות באשר לתמיכתו במפלגה שהוקמה על 
ידי פורשי ש"ס  הגרש"מ מסכם בראיון שנתיים של רבנות בעיר 
ירושלים, בהן עמד על הידורי הכשרות הידועים והנגשת מחלקות 
המועצה הדתית לכלל הציבור  ומהי דעתו על המאבק ב'כותל 

הרפורמי'? / עמ' 20

הטרור חזר לירושלים
מחבל ערבי ישראלי, פתח בירי 
באזור גבעת התחמושת, תוך כדי 
נסיעה ברכב ופגע בכמה בני אדם 

 שוטר יס"מ ואישה נרצחו 
ועוד שישה בני אדם נפצעו ברמות 

שונות  לוחמי מג"ב ניהלו 
  איתו קרב יריות עד לחיסולו
התגובות לפיגוע: בימין קוראים 
לבנות, באופוזיציה תוקפים את 

רה"מ  נתניהו: "הייתה פעולה 
מהירה ונחושה" / עמ' 18

הוריקן מת'יו פגע בחופה הדרומי מזרחי 
של ארה"ב וגבה עד כה את חייהם של 
עשרה בני אדם ולפחות מיליון וחצי בתי 

אב שנותקו ממערכת החשמל / עמ' 8

עשרה הרוגים 
בסופה בארה"ב

90
ש 

לא
 פ

ם:
לו

צי

רבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר בראיון חגיגי ל'קו עיתונות'

מועצת הרשות השנייה 
החליטה על הדחתו של רמי 

סדן מתפקיד יושב ראש 
דירקטוריון חדשות 10, אחרי 
שנחשף כי זייף את קורות 
חייו אותם הגיש לתפקיד 

/ עמ' 14

לאחר הסערה: 
רמי סדן הודח 

גבר החולה במחלת שחפת 
מדבקת נטש את בית החולים 
שמואל הרופא שבבאר יעקב 
 מרפאות אזוריות הוזהרו 
בידי משרד הבריאות אך לא 

הציבור/ עמ' 6

חולה השחפת 
ברח מביה"ח



ניסיון של למעלה
מ- 10 שנים

צוות רופאים
ומומחים בכיר

החזר כספי 
גבוה

דיסקרטיות 
מוחלטת

מעטפת שירותים
אישית 360

פתיחת תיק
ללא עלות

אלפי לקוחות
מרוצים

פריסת
סניפים
ארצית!

10 שנות ותק, 87% הצלחה בטיפול בתיקים. עובדות. לא הבטחות.

* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

ביטוח לאומי | מס הכנסה | חברות הביטוח | קרנות הפנסיה

לתיאום פגישה 5700*

דמי פתיחת תיקאל תשלם 
לא שילמתלא קיבלת

כתוצאה מהסיוע המשפחות השיגו:
רווחה כלכלית

הטבות מהרשויות

שיפור משמעותי בטיפול הרפואי

פנאי לטפל בבעיה הרפואית

תמיכה ממשרד הרווחה

תרופות, קיצורי תורים, הכוונה רפואית

כולם מבטיחים לכם הבטחות.
אצלנו העובדות מדברות.



 מרכז מבקרים
ומיצג חוויתי רב חושי בחברון
פתוח כל חוה״מ לפרטים:02-9965333

ע״ש ר׳ הרשל פינק ז״ל
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סוכה במקום
פתוח

מנחה: יוסי בן עטר

אולם יצחק פתוח | הפרדה מלאה הכניסה חופשית | כל האירועים הדרכים והסיורים בתיאום ובאבטחת כוחות הביטחוןמחדשי היישוב היהודי בחברון | קרן מורשת מערת המכפלה | מנהלת מערת המכפלה | המועצה הדתית ק”א-חברון  | הכנסת אורחים חברון  

היישוב היהודי

חברון
HEBRON

www.2hebron.co.il | 029965333 מוקד הזמנת הסעות ארצי

יציאה מחניון בניני האומה התחתון ישיר  אוטובוסים ישירים משעה 9:00-16:00 
למערת המכפלה במחיר 19 ₪ בלבד )הלוך ושוב(, בחסות משרד התחבורה ו’אגד’

19 הסעות  מירושלים ללא צורך בהרשמה
בלבד!
₪

המאסטרו

SHUKY שוקי

עמי כהן
בליווי תזמורת מורחבת

שימו לב! אולם יצחק יהיה פתוח בימים שלישי רביעי

חיים ישראל מרדכי בן דוד

בדרך למערת המכפלה עוצרים בקרית ארבע!
פסטיבל חגיגי • עמדות הפעלה ויצירה לכל המשפחה •  כניסה חופשית • סוכה 

במקום • עמדות טעימה וחשיפה של תוצרת מקומית

להשכרת דוכנים צרו קשר: 052-3191902 יצחק

שידור חי

רביעי ב׳ דחוה״מ י״ז תשרי 19.10• 13:00 שמחת חג עם ענקי הזמר החסידי
ענק הזמר החסידי העולמי

עקיבא מרגליותדב קארפ

בסוכות

בחברון

גדול הזמר המזרחי חסידישמחים

בני פרידמן
הזמר המפורסם מארה״ב

בקרית ארבע  חברוןפסטיבל האסיף
14:00-18:00יום שלישי א' דחוה"מ  18/10

תפילת קרליבך
עם הזמר שלמה כץ

רביעי יז׳ תשרי | 8:45

קרית ארבע
חברון

בס״ד



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-





" בר תש"ע /10/1210   ט' בתשרי תשע"ז 11/10/16ברחובות6 בני ברק בני ברק12

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

מו"ל: אריאל קוניק

יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

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

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

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

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?
סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות:
ניסים חסון

עורך ראשי: ינון פלח

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

שרה פכטר, יעקב אמסלם,
שמעון דן, יוחאי דנינו

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ,

מירי שבתאי, 

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

מאת: אהרן נצר

בנס  הכריזו  האחרונים  בימים 
הנאה  הסוכה  תחרות  על  ציונה 

והכשרה.
בתחרות  להשתתף  המעוניינים 
ראשון,  ליום  עד  מועמדות  יגישו 

ערב החג, בשעה 12:00.
לצפון  טיול  יתקיים  כן  כמו 
ב-  שלישי  ביום  סוכות,  בחוה"מ 
20/10/2018, לצוק מנרה, אתרי נוף 
ראש הנקרה, מערת אליהו, קבר הרב 

אבדימי בחיפה, ועוד אתרי נוף.
לחברון  טיול  יתקיים  מכן  לאחר 
ולכותל בחוה"מ סוכות, אי"ה ביום 
דוד,  קבר   –  19/10/2016 רביעי 
אוטובוס  בעיר,  קודש  אתרי  ועוד 

ממוגן + מדריך צמוד.

תורה,  בשמחת  שניות  הקפות 
מוצאי  שני  ביום  אי"ה  יתקיימו 
כ"ב בתשרי התשע"ו  תורה,  שמחת 
 20:00 בשעה  למניינם(,   24.10.15(
ברחבת קריית התרבות רחוב השריון 

1, נס-ציונה
ראש  שבו  יוסי  מר  ברכה:  דברי 
העיר, הרב אברהם צוריאל שליט"א 
יו"ר  לוי  אליהו  מר  העיר,  רב 

המחלקה לתרבות תורנית.
בתוכנית: הקפות שניות עם ספרי 
הנאה  לסוכה  פרסים  חלוקת  תורה, 
לילדים  דגלים  יחולקו  והכשרה, 

ומופע של ישי לפידות ולהקתו.
לפרטים:
נדיר ג'מיל 053-7921848

ר' אליהו לוי, יו"ר המחלקה 
לתרבות תורנית 052-2898844.

מאת: יעקב פלדמן

היום  נפגש  גוב-ארי  צבי  העיר  ראש 
נציגים  עם  בלשכתו  השבוע  בסוף 
בישראל  החולים  קופות  מכלל  בכירים 
)מכבי שירותי בריאות, כללית, מאוחדת, 
מוקד  הקמת  לקדם  במטרה  לאומית( 
למתן שירותים רפואיים דחופים לתושבי 
העיר חברי קופות החולים. המוקד יפעל 
סגורות  האחרות  המרפאות  בהן  בשעות 

ובזמן המתנה קצר.
השנים  ב-3  כי  ציין  העיר  ראש 
במספר  משמעותי  גידול  חל  האחרונות 
בתי האב )38.9%( וכי העיר עומדת בפני 
בשנים  חדשות  משפחות  אלפי  קליטת 

הקרובות.
ספק  "אין  גוב-ארי:  צבי  העיר,  ראש 
כי המצב הנוכחי אינו יכול להימשך וכי 
הינו  הקופות  ע"י  כיום  הניתן  השירות 
חלקי בלבד. תושבי יבנה ראויים בהחלט 
ומקצועי  נגיש  איכותי,  שירות  לקבלת 
בכל שעות היממה ובכוונתי לוודא כי כך 
אכן יהיה. קופות החולים מחויבות לפעול 

רפואה  שירותי  מוקד  להקמת  לאלתר 
דחופה אשר ישרת את כלל לקוחותיהם. 
העובדה  מפאת  צלח  לא  כה  עד  הניסיון 
בכל  אחיד  היה  לא  השירות  שמחיר 
הקופות ופועל יוצא מכך ששתי החברות 
מכוונתם  נסוגו  הקופות  ע"י  שהומלצו 

להקמת מוקד בעיר".
העיר  ראש  לבקשת  נענו  הנציגים 
פעולה  לשיתוף  ונכונות  הסכמה  והביעו 
מוקד  להפעלת  שתבחר  חברה  כל  עם 
מתן  תבטיח  אשר  רפואה  שירותי  למתן 
סוכם  בפגישה  ואיכותי.  מקצועי  שירות 
הצעות  העיר  לראש  תגשנה  החברות  כי 
מחיר לשירות וראש העיר ידון עם קופות 

החולים ליצירת אחידות תשלום סביר.

מאת: אהרן נצר

בסוף  ברח  שחפת  חולה  גבר 
החולים  מבית  האחרון  השבוע 
יעקב  שבבאר  הרופא  שמואל 
הוציא  כך  בעקבות  רחובות.  ליד 
אביב  תל  מחוז  הבריאות  משרד 
באזור  למרפאות  מידית  אזהרה 
כך את משטרת  תוך  ויידע  המרכז 
ישראל ושירות בתי הסהר )שב"ס( 
"איננו  בחולה.  ההתקלות  מפני 
ממשרד  נמסר  חולים",  כולאים 
שטופל  החולה  "ולכן  הבריאות, 
מספר שבועות בבית החולים נטש 
הבוקר על דעת עצמו את הבידוד 

בו שהה".
פנימית  באזהרה  זאת,  עם 

הוזהרו  הבריאות  משרד  שהוציא 
בחולה  מדובר  כי  בדבר  הנוגעים 
לקחת בחשבון שהוא מדבק  שיש 

מאוד.
כי  עולה  מגפון  שערך  מבירור 
הגבר,  נעצר  חודשים   4 כ-  לפני 
ס.מ. על ידי יחידת נחשון בשב"ס 
ושהה בבית הסהר רימונים במשך 
לשירות  כשנודע  ארוכה.  תקופה 
בתי הסהר כי האסיר נגוע בשחפת 
מדבקת נשלחו 130 לוחמי נחשון 
מנת  על  חזה  וצילומי  לבדיקות 

לשלול הידבקות.
כאמור בסוף השבוע שעבר ברח 
הבריאות  ומשרד  מאשפוזו  ס.מ 
השונות  המרפאות  בפני  התריע 
וכך גם בשב"ס ובמשטרת ישראל 

יגיע  שהחולה  האפשרות  בפני 
בקרב  הופצה  ותמונתו  אליהם 

תחנות המשטרה.
לשאלה מדוע לא הוזהר הציבור 
במקרה  לעשות  הציבור  על  ומה 
ממשרד  אישרו  בחולה,  ויתקלו 
את  עזב  החולה  כי  הבריאות 
וכי  עצמו  דעת  על   החולים  בית 
למרפאות  פנימית  התראה  יצאה 
האזוריות. לדברי משרד הבריאות, 
הסיכון להדבקות בשחפת בה נגוע 
ששוהים  אלו  על  רק  חל  החולה 
או  משלוש  למעלה  במחיצתו 
ארבע שעות. הסיכוי שעוברי אורח 
ידבקו בשחפת מפגישה ארעית עם 
החולה הוא נמוך מאוד ומסיבה זו 

לא יצאה התראה לציבור.

תחרות הסוכה הנאה בנס ציונה
העירייה תקיים גם שמחת בית השואבה 

לציבור הדתי ופעילויות נוספות

"חתמתם על הסכם כדי 
לא לקיימו?"

בבית המשפט התקיים דיון בתביעת הרב פנחס הומינר 
נגד נציגי הבית היהודי ברחובות

מאת: אהרן נצר

ביום חמישי שעבר התקיים דיון בתביעת 
נציג אגודת ישראל הרב פנחס הומינר נגד 
כהן  אמיתי  ברחובות,  היהודי  הבית  נציגי 
ההסכם  את  לקיים  בדרישה  מוזס,  ואבי 
עליו הם חתומים לפיהם אחד מהם יתפטר 

לטובתו.
על  ידע  לא  כי  לטעון  ניסה  מוזס,  אבי 
את  להסביר  ידע  לא  אך  ההסכם,  קיום 
בין חתימתו על מכתב התפטרות  הסתירה 
שממנו חזר שעה לפני כניסתו לתוקף ועל 
עצם ידיעת ההסכם לטענתו. השופט יעקב 
שפסר הטיח מילים קשות במוזס ואמר לו: 
"אני לא מאמין לך שלא ידעת על ההסכם. 
עוד  הציע  השופט  סתם".  שתסתבך  חבל 
למוזס: "אולי תתפטר כבר עכשיו ותחסוך 

מאיתנו את הכל".
עוד אמר השופט שפסר: "אתם צריכים 

להכות הרבה בעל חטא ביום כיפור".
ולכהן,  למוזס  ואמר  הוסיף  השופט 
שאנשים  איך  לראות  בחילות  לי  "עושה 
ואמר:  הוסיף  הוא  הסכם".  מקיימים  לא 
ציבור  נציג  איך  מבישה.  "התנהלותכם 
יכול להתנהג כך?" שאל. עוד הוסיף ואמר 

דתיים,  באנשים  שמדובר  לכך  בהתייחסו 
שיוצא מכך חילול שם גדול.

מוזס  של  טענותיהם  את  דחה  השופט 
תינתן  החלטתו  כי  הצהיר  כי  אם  וכהן, 
במועד אחר, וכי נדרש לבדוק האם חוקית 
ישנה אפשרות לאכוף את ההסכם. כל זאת 
כשהוא מדגיש שוב ושוב את שאט הנפש 
הבית  נציגי  ידי  על  ההסכם  כיבוד  מאי 
הסכם?  על  חתמתם  מה  "בשביל  היהודי. 

לא בשביל לכבד אותו?", תהה השופט.

הרב פנחס הומינר

מוקד לרפואה 
דחופה ביבנה

ראש העיר יבנה צבי גוב-ארי, נפגש עם נציגים 
בכירים מכלל קופות החולים במטרה להקים מוקד 

לרפואה דחופה ביבנה

צבי גוב ארי

חולה השחפת ברח מבית החולים
גבר החולה במחלת שחפת מדבקת נטש את בית החולים שמואל הרופא שבבאר 

  מרפאות אזוריות הוזהרו בידי משרד הבריאות אך לא הציבור  יעקב
לעומת כך   במשטרה ובשב"ס התריעו מידית את השוטרים בתחנות המשטרה 
 130 לוחמי יחידת נחשון בשב"ס שהיו עם החולה במגע נשלחו לפני מספר 

חודשים בדחיפות לבדיקות לשלילת האפשרות להידבקות



במעמד
מרנן ורבנן חברי מועצת חכמי התורה, גדולי ומאורי הדור שליט"א

ראשי ישיבות דיינים ואישי ציבור
בראשות

מרן ראש הישיבה נשיא מועצת חכמי התורה

הגאון הגדול חכם שלום הכהן שליט"א

ז " ע ש ת ת  ו כ ו ס

הגעה לארוע מומלצת באמצעות קווי אגד מתוגברים 

ירושליםהארוע בחסות:
יום רביעי יז' תשרי  < ב' דחוה"מ סוכות

יום ברכת כהנים
פתיחת שערים בשעה 11:00 לפנה"צ

בהופעת 
חג מלאה שוואקי

חייםיעקב
ישראל מארח 

את

שלמה
כהן

הכניסה
חופשית

כרטיסים  יחולקו

בקופות

בס"ד

חניוני חנה וסע
פסגת זאב, גבעת התחמושת 
והר הרצל- עומדים לרשות 
הבאים חניונים ללא עלות.

לפרטים נוספים: 8787*

סגירת צירים והסדרי תנועה
הצירים הבאים יסגרו לכלי רכב פרטיים:

דרך חברון - מרח' החשמונאית לכיוון העיר העתיקה
כביש 1 - מהמטה הארצי לכיוון העיר העתיקה

יצחק קריב - בשני הכיוונים

רח' אגרון  -לכיוון ממילא
חטיבת ירושלים - בשני הכיוונים

העיר העתיקה - תסגר לכלי רכב פרטיים

פרטים אצל הרכזים מוקד ארצי: 077-9555556
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מאת: חיים בנשק
   

ֵיָחֵפזּון:  ַרַעְמָך  קוֹל  ִמן  ְינּוסּון  ֲעָרְתָך  ַגּ ִמן 
הוריקן מת'יו שפגע בחופה הדרומי מזרחי של 
ארה"ב, גבה עד כה את חייהם של 10 בני אדם, 
אחרי שקרוב ל-900 בני אדם נהרגו קודם לכן 

בהאיטי.
לאורך  הסופה  התקדמה  האחרונה  בשבת 
החוף וגרמה להצפות כבדות, לקריסת תשתיות 
נהרגו  בפלורידה  נרחבות.  חשמל  ולהפסקות 
שלושה  קרוליינה  בצפון  אדם,  בני  חמישה 
שבמהלך  למרות,  זאת  שניים.  ובג'ורג'יה 
 ,1 לדרגה   3 מדרגה  נחלשה  הסופה  השבת 
במהירות  הרוחות  זאת,  עם  ביותר.  הנמוכה 
של 135 קמ"ש גרמו לנזקים אדירים, לקריסת 

עצים ולנפילת תשתיות חשמל.
בתחילת השבוע הנוכחי, בשל המצב, נותקו 
בתי  וחצי  מיליון  לפחות  החשמל  ממערכת 
נמצאים  החשמל  מנותקי  רוב  ועסקים.  אב 
בפלורידה, שם עומד מספרם על כ-775 אלף 
על  מספרם  עומד  קרוליינה  בדרום  מנותקים. 
זאת,  עם  אלף.   275 על  ובג'ורג'יה  אלף,   433
הסופה  יותר,  גדולים  לנזקים  אזהרות  למרות 
משום  בעיקר  קטנה,  יחסית  לפגיעה  גרמה 

שעין הסערה היה מעל הים ולא מעל היבשה.
קראה  היילי,  ניקי  קרוליינה,  דרום  מושלת 
לתושבי קו החוף במדינתה לא לחזור לבתיהם 

ולהישאר במקלטים עד שהסערה תחלוף.
להרגיע  ניסה  סקוט,  ריק  פלורידה,  מושל 

הצהיר  עיתונאים  ובמסיבת  התושבים,  את 
במדינה.   נזק  לעוד  תגרום  לא  הסופה  כי 
שלנו  לחוף  הגיע  לא  שמתיו  בכך  "התברכנו 

ושלא ספגנו פגיעה ישירה", אמר סקוט.
התושבים  לרוב  חזר  החשמל  למעשה, 
)שעון  בערב  ראשון  יום  עד  כבר  בפלורידה 
לא  קרא לתושבים  זאת, המושל  עם  ארה"ב(. 
למהר לחזור לביתם בעקבות הפסקות החשמל 

וההצפות הנרחבות.
בצ'רלסטון בדרום קרוליינה נרשמו הצפות 
"עד  הגיעו  המים  מהרחובות  ובחלק  כבדות 
הרוגים,  על  דווח  לא  בעיר  הצוואר".  לגובה 

פצועים או נזק משמעותי לתשתיות.
עברה  היא  בארה"ב  פגעה  שהסערה  לפני 
הנזק  עיקר  את  חוללה  שם  הקריביים,  דרך 
פי  ועל  הרוגים,   877 לפחות  עם  בהאיטי, 
הערכות מספרם צפוי לעלות בימים הקרובים. 
הסופה גם חוללה משבר הומניטרי חריף באי, 
ולפחות 13 בני אדם מתו כתוצאה מהתפרצות 

כולרה.

חיים בנשק

ליועץ  הורה  שהם,  אורי  בג"ץ,  שופט 
הפרקליטות  לבכירי  לממשלה,  המשפטי 
ולמשטרה לנמק בתוך חודש ימים, מדוע אינם 
פותחים בחקירה פלילית נגד ראש הממשלה 

בנימין נתניהו בבדיקת החשדות נגדו.
איש  לבג"ץ  שהגיש  בעתירה  ניתן  הפסק 
יניב,  אלדד  הדין  עורך  הציוני,  המחנה 
בעתירה  יועז.  יובל  הדין  עורך  באמצעות 
הפרקליטות  היועמ"ש,  התנהלות  נגד  נטען 

והמשטרה בבדיקת החשדות.
את  מלהעביר  ונמנע  מתמהמה  "היועמ"ש 
הבדיקה המקדימה לפסים של חקירה פלילית 
מלאה", נכתב בעתירה: "העותר מודע לשיקול 
הדעת הרחב שניתן ליועמ"ש בהחלטות כגון 
מסור  המשפט  לבית  זאת  חרף  ואולם  זו, 
תפקיד חיוני במצב שנוצר, ותפקיד זה מתחדד 

נוכח סירובו של מנדלבליט לקבל את עמדתם 
העוסקים  המקצועיים  הגורמים  מרבית  של 
של  קיומה  אף  למנוע  והתעקשותו  בפרשה 

חקירה פלילית כדבעי".
אביחי  היועמ"ש  לעתירה,  במשיבים 
פרקליט  נתניהו,  בנימין  רה"מ  מנדלבליט, 
נורית  י-ם  מחוז  פרקליטת  ניצן,  שי  המדינה 
ליטמן - מי שאחראית על הבדיקה המתנהלת 
קורב.  אורי  הפרקליט  עם  יחד  נתניהו  נגד 
החקירות  אגף  ראש  יצחקי,  מני  ניצב  בנוס, 
להב  מפקד  ריטמן,  רוני  ניצב  והמודיעין; 
ותנ"צ  433; תנ"צ כורש ברנור, ראש יאח"ה 

רובי זריהן, ראש חטיבת מודיעין.
השופט  הורה  העתירה  בעקבות  כאמור, 
תגובתם  את  למסור  למשיבים  שהם   אורי 
כעת,  בנובמבר.  ה-6  עד  לעתירה  המקדמית 
דחוף  לדיון  העתירה  את  לקבוע  יניב  מבקש 

בפני הרכב שופטים.

עשרה הרוגים 
בסופה בארה"ב
הוריקן מת'יו פגע בחופה הדרומי מזרחי של ארה"ב 
וגבה עד כה את חייהם של עשרה בני אדם ולפחות 

מיליון וחצי בתי אב שנותקו ממערכת החשמל  מושל 
פלורידה: "התברכנו בכך שמתיו לא הגיע לחוף שלנו 

ושלא ספגנו פגיעה ישירה"

הסופה בארה"ב

"מדוע אינכם פותחים 
בחקירה נגד נתניהו?"
שופט בג"ץ, אורי שהם, הורה ליועמ"ש, לפרקליטות 
ולמשטרה לנמק בתוך חודש מדוע הם לא פותחים 

בחקרה פלילית נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו  את 
העתירה שהגיש עו"ד יובל יועז בשמו של איש המחנה 

הציוני עו"ד אלדד יניב

קבלו עדכוני חדשות לנייד
סמסו עכשיו את המילה

 חדשות
למספר

072-3999-900

השרות

חינם

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לסניפנו ברחובות

Yakov@kav-itonut.co.il
קו"ח למייל:

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים מעולים

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

או לפקס: 03-5796645

מנהל מכירות
דרוש
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מאת: יעקב פלדמן

הרבי  של  לבית-מדרשו 
קראון- בשכונת  מליובאוויטש 
בכינויו  הידוע  שבניו-יורק,  הייטס 
בו  הבית  מספר  שם  על   ,"770"
ברחוב  העולמי  חב"ד  מרכז  שוכן 
איסטרען פארקוויי, הגיעו בשבועות 
חסידי  מרבבת  למעלה  האחרונים  
חב"ד ו'מקורבים', שהגיעו להעביר 
שמכונה  במה  החגים,  חודש  את 

בחסידות חב"ד "חצרות קודשנו".
שבת  קודם  ספורים  ימים  כבר 
סליחות, הופיעו כמה מאות הזריזים 
המקדימים, וידיהם של אנשי ארגון 
מלאו  אורחים"  הכנסת   - "אש"ל 
וחמישים  ממאה  פחות  לא  עבודה. 
למחלקות  מחולקים  צוות  אנשי 
שונות עושים את ההכנות, כל אחד 
לכל  לדאוג  מנת  על  במחלקתו, 
צרכיהם של האורחים, הן בגשמיות 
והן ברוחניות, על פי דבריו של הרבי 

בשיחות הקודש בנושא.
מנחם  הרב  עומד  הארגון  בראש 
המנהל  הענדל  הכהן  מענדל 
הרב  שהקים  החסד  מפעל  את 
זכה  אשר  ע"ה,  ירוסלבסקי  משה 
גם  כמו  מהרבי  נדירים  לקירובים 
והדרכה  שאלות  על  פרטיים  מענות 

צמודה במשך השנים.

אלפי  מגיעים  שנה  מידי 
בחצר  להיות  והאברכים  הבחורים 
לצד  תשרי.  חגי  בכל  הרבי  של 
המהווים  והאברכים  הבחצורים 
רבות  בנות  ישנן  המגיעים,  רוב  את 
המגיעות בקבוצה של ארגון אחו"ת 
התמימים, וכן קבוצה גדלה והולכת 
של ילדים חיילי צבאות ה' הנמצאים 
שיעורי  הכוללת  מיוחדת  במסגרת 

תורה ותפילות.
מאז תשרי תשנ"ה, גדל והתפתח 
לומר  ניתן  וכיום  החשוב,  הארגון 
החסד  ארגון  הוא  כי  ספק  ללא 
החב"די הגדול בעולם, רבות תודות 
החסידי  הנגיד  הארגון,  לפטרון 

פטרונם  דריזין  בער  שלום  הרב 
השנה,  כל  במהלך  התמימים  של 
במהלך  האורחים  של  ופטרונם 

חודש תשרי.
היום מונה הארגון מחלקות רבות 
כאשר המרכזיות שבהן הינן מחלקת 
אלפי  יום  מידי  המספקת  האוכל 
הדירות  מחלקת  חמות,  ארוחות 
לאלפי  לינה  מקומות  המספקת 
אורחים, המחלקה הרוחנית הדואגת 
לסדרי הלימודים ולחומר הלימודים, 
במקרים  המטפלת  רפואית  מחלקה 
התוועדויות  מחלקת  שכאלו, 
התוועדויות  לילה  מידי  המקיימת 

לאורחים, ועוד ועוד.

מאת: בני יחזקאלי
 

שר הביטחון ויו"ר מפלגת 'ישראל 
ביקש  ליברמן  אביגדור  ביתנו', 
ביטן,  דוד  ח"כ  הקואליציה,  מיו"ר 
בהנהלת  מחייבת  החלטה  להעביר 
'הרשימה  החרמת  על  הקואליציה 
המשותפת' בכנסת, זאת בעקבות כך 
שהחרימו את הלווית הנשיא לשעבר 

שמעון פרס ז"ל.
המפלגות  ראשי   בישיבת 
במשרד  ראשון  ביום  שהתקיימה 
רה"מ אמר השר ליברמן כי החלטתם 
מהרשימה  הכנסת  חברי  של 
הלוויתו  את  להחרים  המשותפת 
חציית  הייתה  ז"ל  פרס  שמעון  של 
כך  על  לעבור  אפשר  ואי  אדום  קו 
כי  אמר  ליברמן  השר  היום.  לסדר 
הוכיחו  המשותפת'  'הרשימה  חברי 
או  איתם  להתדיין  יותר  טעם  שאין 
אפילו להתווכח עימם, וכי יש לקבל 
כל  החרמת  על  מחייבת  החלטה 
ההופעות והנאומים שלהם במליאת 

הכנסת.

מחבר  ביקש  גם  ליברמן   השר 
לפנות  פורר,  עודד  ח"כ  מפלגתו, 
עתיד',  ו'יש  'העבודה'  לסיעות  גם 
על מנת שגם הן, כמפלגות ציוניות, 

יצטרפו למהלך.
נתניהו,  בנימין  הממשלה  ראש 
לפחות  כי  ואמר  לדרישה,  נענה 
יוחרמו  הראשונה  המליאה  בישיבת 

נאומי חברי הרשימה המשותפת.
הח"כים  יצאו  לדברים  בתגובה 
הרשימה  יו"ר  למתקפה.  הערבים 
הגיב  עודה  איימן  ח"כ  המשותפת, 
"שיא  הביטחון:  שר  של  לדבריו 
הוא שהאיש שכל  חדש של שפלות 
על שנאה  בנויה  הפוליטית  מורשתו 
וקיטוב מנסה ללמד אותנו כיצד צריך 
לבנות גשרים. אך כידוע היוזמות של 
של  הפוליטי  בייצוג  לפגוע  ליברמן 
עליו  מתהפכות  הערבים  האזרחים 
ורק מחזקות אותנו, כך שההפחדות 
הרשימה  את  מעצימות  רק  שלו 
בכל  לפעול  נמשיך  המשותפת. 
הפרלמנטרית,  בזירה  כולל  הזירות, 

לקידום השלום והשיוויון".

החסידים בבית המדרש                                  )צילום: מאיר דהן(

רבבת אורחים בחודש החגים
אלפי אורחים הגיעו להיות בחודש החגים בבית מדרשו של הרבי 

מליובאוויטש בקראון הייטס ניו יורק

ליברמן: להחרים את
הח"כים הערבים

שר הביטחון אביגדור ליברמן דרש בישיבת 
ראשי המפלגות להחרים בכנסת את חברי הכנסת 
הערבים מהרשימה המשותפת, לאחר שהחרימו 

את הלווית פרס  נתניהו נענה לדרישה  

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

לבדיקת התאמה חינם:

03-7922031

לתקופת בין הזמניםמחיר קבוצתי מיוחד 

הסרת משקפיים 
עושים בבי"ח אסותא



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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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!

מאת: אלי שניידר
  

חרדים  משפחה  בני  שני  שבר:  על  שבר 
דרכים קשה, שאירעה בשעות  בתאונת  נהרגו 
הלילה של יום ראשון בכביש 1, בין ירושלים 

לתל אביב, בסמוך לשער הגיא.
התאונה התרחשה מעט לאחר חצות, כשבני 
יצאו מרכבם שנתקע ועמדו בשולי  המשפחה 
הכביש, אלא שרכב חולף פגע בהם בעוצמה 

והם נפצעו ברמות קשות.
ז"ל,  אחד ההרוגים, הבחור אביעד אלמלם 
פונו  משפחתו  קרובות  שתי  במקום.  נהרג 
כרם.  עין  הדסה  החולים  לבית  קשה  במצב 
השנייה,  הפצועה  נפטרה  למחרת  בבוקר 

קרובתו אלישבע חדד ע"ה.
הרב  של  בנו  הוא  בלבד,   19 בן  אלמלם, 
ברובע  המשפחות  מחשובי  אלמלם,  מיכאל 
ט' באשדוד, למד בישיבות בבני ברק, וחבריו 
לעזור  שהרבה  חסד  בעל  בחור  על  מספרים 

לזולת.
ביום שני בצהרים בבית  הלוויתו התקיימה 

העלמין באשדוד שם נטמן. 
נאמר:  בה  אבל  הודעת  פרסמה  המשפחה 
על  מודיעים  אנו  קודר  וביגון  רב  "בצער 
פטירתו של בננו אחינו נכדינו וחברינו האהוב, 
הבה"ח אציל הנפש והמידות, אביעד אלמלם 

ז"ל בן יבלחט"א ר' מיכאל הי"ו".
להב יוסי אסרף, מפקד כוחות כב"ה באירוע, 
סיפר: "בסביבות השעה 00:45 קיבלנו דיווח 
הגיא…  לשער  לטרון  בין  דרכים  תאונת  על 
הגענו למקום בכוח של שלושה צוותי חילוץ 
וכיבוי וראינו במקום מחזה קשה, של ארבעה 
במצב  ופצועים  בתאונה  המעורבים  רכבים 
מהפצועים  חלק  הכביש,  על  שפזורים  קשה 
החלנו  הרכבים.  בתוך  היו  יותר  קל  במצב 
סיוע  הרכבים,  התלקחות  למניעת  בפעולות 
בטיפול ופינוי הפצועים, וסריקות בשולי הדרך 

מחשש להימצאות פצועים בצד הכביש".
הוא הוסיף: "לצערנו אנחנו נתקלים בכביש 
רבות.  והכבישים הסמוכים בתאונות קשות   1
אני פונה בבקשה לציבור, להקפיד על נסיעה 
משתמשי  וחיי  חייכם  למען  ובטוחה,  זהירה 

הדרך האחרים"
שלאחר  בבוקר  שפורסם  המידע  לפי 
מדובר  כי  עולה  המשטרה  מחקירת  התאונה, 
רכב,  כלי  שני  בין  אחור  חזית  בתאונה 
לשוליים  נזרק   - מאחור  שנפגע  הרכב  כאשר 
שלא  נוסף  רכב  עמד  בשוליים,  השמאליים. 
היה קשור לתאונה, והנוסעים של הרכב עמדו 

מחוץ לרכב. 
כאמור - הנוסעים שעמדו מחוץ לרכב נותרו 
נפצעו  מהם  ושלושה  קשות  נפגעו  חשופים, 
קשה מאוד. שניים מהם, אלמלם ז"ל ואלישבע 
חדד ע"ה, נפטרו בבית החולים ופצועה נוספת 
החולים  בבית  קשה  במצב  מאושפזת   28 בת 
שלושה  מאושפזים  בנוסף,  כרם.  עין  הדסה 
פצועים במצב קל, בהם אחות הפצועה קשה, 

שהיא גם אחות אלישבע ע"ה. 
נעצר  ממודיעין,   34 בן  הפוגע,  הרכב  נהג 
ביקשו  שם  המשפט  לבית  שני  ביום  והובא 
נהג תחת  כי  להאריך את מעצרו. הנהג חשוד 
עדיין  במשטרה  ואלכוהול,  סמים  השפעת 
בודקים מה גרם לנוסעי הרכב שנפגעו קשות 

לעצור בצד.

שני בני 
משפחה נהרגו 
בתאונה קשה

שני בני משפחה חרדים נהרגו בתאונת דרכים קשה 
  1 שאירעה בשעות הלילה של יום ראשון בכביש
הבחור אביעד אלמלם, בן 19 נהרג במקום, ובבוקר 

למחרת נפטרה מפצעיה קרובתו אלישבע חדד

מאת: אלי מזרחי

אוטובוס עם מתפללים שחזר ביום ראשון 
כתוצאה  באבנים,  הותקף  המכפלה  ממערת 
לקבלת  ופונה  קל  באורח  נוסע  נפצע  מכך 

טיפול רפואי בבית החולים.
קטנה  ישיבה  של  באוטובוס  מדובר 
על  מתפילה  חזרה  דרכו  את  שעשה  מאלעד 
בצומת  שמאלה  פנה  האוטובוס  אבות.  קברי 

כ-300  ואחרי  יהודה  חוצה  לכביש  העוקפים 
השמשה  את  ניפצה  אבן  באבנים.  נרגם  מטר 
ונער נפצע קל בראשו ופונה, כאמור,  לטיפול 

רפואי.
וחיילת  צה"ל  קצין  נפצעו  יותר  מוקדם 
מזריקת אבנים לעבר כוח צה״ל בכפר א-רם 
והקצין  החיילת  מבצעית.  פעילות  בזמן 
לקבלת  ופונו  קל  במצב  פצועים  מוגדרים 

טיפול רפואי בבית חולים הדסה עין כרם.

הותקפו באבנים 
בחזור מחברון

אוטובוס של בחורי ישיבה קטנה מאלעד שעשו את דרכם 
בחזרה מתפילה במערת המכפלה לקראת הימים הנוראים, 

הותקף באבנים  אחד מהאבנים ניפץ את שמשת 
האוטובוס וגרם לפציעתו של בחור ישיבה באורח קל

זירת התאונה הקשה בכביש 1



בברכת שנת האזנה טובה

שיעורי קודש
מסביב לשעון,

מחוייבים רק לכם

”קול ברמה זאת הישיבה הגדולה בעולם“
מרן הרב עובדיה יוסף זצוק“ל:

”קולה של קול ברמה הולך מקצה העולם ועד קצהו“
הרה“ג שלמה עמאר שליט“א:

”המאור שבקול ברמה מחזירם למוטב“
הרה“ג ראובן אלבז שליט“א:

”אין לך זיכוי הרבים יותר גדול מקול ברמה“
מרן ראש הישיבה הרה“ג מאיר מזוז שליט“א:

”מגן הוא לכל החוסים בו. זה קול ברמה“
הרה“ג יעקב עדס שליט“א:

”קול ברמה הוא מגדלור של תורה עבור כל יהודי ויהודי“
הרה“ג יצחק דוד גרוסמן שליט“א:

”הפצת התורה בקול ברמה עושה רושם גדול בעולם הזה ובעולם הבא“
הרה“ג שמעון בעדני שליט“א:

”שיעורי הלכה בקול ברמה, חיזוק גדול לבני תורה ולבעלי בתים כאחד“
הרה“ג אהרון בוטבול שליט“א:

”אשרינו שזכינו ויש לנו כלי חמדה כמו קול ברמה“
הרה“ג המקובל בניהו שמואלי שליט“א:

”זכות הרבים בלימוד הלכות שבת דבר דבור על אופניו עומדת לקול ברמה“
הרה“ג אופיר מלכה שליט“א:
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מאת: בני יחזקאלי
לתא  חברים  לפקוד  החלו  העבודה  במפלגת 
לצורך  שנפתח  באתר  המפלגה.  של  החרדי 
ומשפיעים:  "חרדים  נכתב:  ההתפקדות 
חרדים? הצטרפו אלינו כדי להשפיע על מקבלי 

ההחלטות וחברי הכנסת".
באתר נכתב כי "בכל בחירות לכנסת, עומדים 
לבחירה  הגדולות  במפלגות  הכנסת  חברי 
הזכות  את  שיקבלו  חרדים  אלפי  מחודשת. 
העבודה,  מפלגת  של  בפריימריז  להצביע 
חוץ  חרדית  להשפעה  ומנוף  כוח  מכפיל  יהוו 

מפלגתית על הפוליטיקה הישראלית כולה.
העבודה  במפלגת  חזקה  חרדית  "נוכחות 

נושאים  היום  סדר  על  ולהעלות  לקדם  תוכל 
בוערים וכאובים, כמו למשל: זכויות העובדים 
ההורים  הילדים,  זכויות  החרדים,  והעובדות 
אפליה,  מניעת  החינוך,  במערכת  והצוות 

תעסוקה לחרדים, ועוד".
מספרת  המפקד  מיוזמות  צ'רנוביצקי  מיכל 
ל'קו עיתונות': "זו יוזמה של קבוצה של חרדים 
'העבודה'.  למפלגת  מזמן  התפקדו  שכבר 
המטרה שלהם היא לאגור כוח פוליטי במפלגה 
צ'רנוביצקי  נוספות".  מטרות  להשיג  כדי 
שהמפלגות  דתיות  מטרות  רק  "לא  מדגישה, 
ידיים  יותר  להם  יהיה  כך  דואגות,  החרדיות 
להצבעות גם לדברים שהמפלגות החרדיות לא 

יכולות להתעסק בהם".
את הבחירה במפלגת העבודה היא מסבירה: 
באותם  אנחנו  כי  העבודה  את  דווקא  "בחרנו 
היא  העבודה  ושלום.  כלכלה  בענייני  דעות 
מפלגה שתשמור על הסטטוס קוו. בשונה מיש 
בנושא  למשל,  אג'נדות.  עם  אנשים  הם  עתיד 
למרות  בשבת  ציבורים  ותחבורה  הגיוס  חוק 
על  שומרים  הם  במפלגה,  חלוקים  דעות  שיש 

הסטטוס קוו".
במקביל, חברת הכנסת מיכל בירן מהמפלגה 
לפיה  מתחברים",  "מעגלית  פרויקט  הקימה 
בציבור  אחר  מגזר  על  אחראי  יהיה  ח"כ  כל 
בישראל. בשיחה כל הזמן הסיברה בירן, "הגיע 

הזמן שלא נדבר רק עם מי שיצביע לנו. בשביל 

על  לדבר  צריכים  אנחנו  שלטון  מפלגת  להיות 

כולם".

שאחראי  זה  הוא  טרכטנברג  מנואל  חה"כ 

חג  אחרי  ומיד  והדתיים  החרדים  על  על השיח 

הסוכות צפויים לצאת בקמפיין רשמי, במהלכו 

ומזכ"ל  הרצוג  יצחק  המפלגה  יו"ר  ישתתפו 

החרדים  בריכוזים  בכנסים  בר  חיליק  המפלגה 

ברק  בבני  וגם  ביתר  בית שמש  אלעד,   - בארץ 

מה  מעניין  חזק.  דתי  חרדי  לאגד מטה  במטרה 

תהיה תגובת המפלגות החרדיות.

ב'עבודה' מחפשים חרדים
במפלגת העבודה השיקו אתר שיועד להתפקדות של חרדים ל'תא החרדי' של המפלגה  מיכל צ'רנוביצקי 

מיוזמות המפקד אומרת ל'קו עיתונות': "בעבודה, בשונה מיש עתיד, יש אנשים עם אג'נדות"  אחרי 
סוכות צפויים לצאת במפלגה בקמפיין רשמי

חיים בנשק

צדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים? אחרי 

סדן  רמי  של  להדחתו  קראה  ש"ס  שתנועת 

החליטה   ,10 ערוץ  דירקטוריון  יו"ר  מתפקיד 

מועצת הרשות השנייה להדיח את סדן, היות 

הודח  סדן  מלבד  חייו.  קורות  את  זייף  וזה 

מדירקטוריון ערוץ 10 גם איתן זינגר.

בישיבת  כי  חשף  'הארץ'  עיתון  כזכור, 

אמר  ראש  ליושב  סדן  מונה  בו  הדירקטוריון 

לנוכחים: כי הוא "שונא את תנועת ש"ס ואת 

הגנב אריה דרעי".

סדן:  אמר  בישיבה  שנכחו  אנשים  פי  על 

באליטה,  כמוכם,  אני  האמת,  על  נודה  "בואו 

שונא את תנועת ש"ס ואת הגנב אריה דרעי", 

לדבריו, "אבל אנחנו, כאליטה, צריכים לפרוץ 

של  לקהל  לפנות  הערוץ,  של  המעגלים  את 

ש"ס, למסעודה משדרות".

ש"ס  תנועת  ניהלה  הדברים  בעקבות 

מאמצים להדחתו של סדן מתפקידו, אך ללא 

הצלחה, שכן מועצת הרשות השנייה החליטה 

שאין ממש בדברים.

אלא שבמקביל חשף עיתון 'דה מרקר' שסדן 

זייף את קורות חייו, אותם הגיש לתפקיד. עפ"י 

במשך  ניהולי  ניסיון  נדרש  התפקיד  דרישות 

כחמש שנים לפחות, ניסיון אותו לא היה לסדן. 

את  והציג  חייו  קורות  את  שיפץ  כך  בעקבות 

עבודתו כדובר ביה"ח שערי צדק, תפקיד אותו 

מילא במשרה חלקית, כתפקיד ניהולי.

השנייה  הרשות  פתחה  החשיפה,  בעקבות 

בהליך נוסף לבדיקת מועמדות סדן. במקביל, 

שלא  זינגר,  הדירקטור  לגבי  בדיקה  נפתחה 

עתיד  יש  ברשימת  התמודד  כי  לרשות  דיווח 

למועצת עיריית תל אביב.

ראשון  ביום  החליטה  הדברים  בעקבות 

מועצת הרשות על הדחתם של השניים.

בעקבות  מסר  דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר 

מועצת  החלטת  על  מברך  "אני  ההחלטה: 

מתפקיד  סדן  רמי  את  להדיח  השניה  הרשות 

יו"ר דריקטוריון חדשות ערוץ 10. לאיש כזה 

שהשמיץ באופן גזעני את מאות אלפי מצביעי 

מקום  אין  מזרחיים,  אזרחים  ומיליוני  ש״ס 

טלוויזיה  ערוץ  של  החדשות  חברת  בראש 

ללכת  חייב  היה  סדן  רמי  בישראל.  מרכזי 

הביתה מיד לאחר שהתגלה כי התבטא באופן 

גזעני ומחפיר אולם עדיף מאוחר מאשר בכלל 

וניסו  עליו  שחיפו  אלה  לכל  מציע  אני  לא. 

לגונן על דבריו המקוממים, לבצע חשבון נפש 

נוקב, ערב יום הכיפורים".

הרשות  "מועצת  נמסר:  השנייה  מהרשות 

השניה החליטה להפסיק את כהונתם של רמי 

בדירקטוריון  ציבור  כנציגי  זינגר  ואיתן  סדן 

מסכמת  הרשות  מועצת  החלטת   .10 חדשות 

השנייה  הרשות  שהובילה  מקיף  בדיקה  הליך 

שנחשפו  ממצאים  לאור  האחרונים  בחודשים 

הגשת  בטופסי  דיוקים  אי  נמצאו  ולפיהם 

המועמדות של השניים לכהונה כנציגי ציבור 

בדירקטוריון חברת החדשות".

לאחר הסערה: 
רמי סדן הודח 

מועצת הרשות השנייה החליטה על הדחתו של רמי סדן 
מתפקיד יושב ראש דירקטוריון חדשות 10, אחרי שנחשף 

כי זייף את קורות חייו אותם הגיש לתפקיד  הרשות 
השנייה: "לאור אי דיוקים בטופסי הגשת המועמדת 

הוחלט על הפסקת כהונתו"

מאת: מנדי קליין

לקראת  חנכו  מונסי  ויז'ניץ  בחסידות 

אחרי  הגדול,  הטישים  היכל  את  השנה  ראש 

שההיכל היה מוכן כבר שלוש שנים.

עד כה סירב הרבי לחנוך את ההיכל, אחרי 

גדול,  חסידים  קהל  שנאסף  הזדמנות  שבכל 

שהרבי  כך  החסידות,  של  אחר  אירוע  היה 

חשש לעין הרע.

של  ומשלחת  נפש,  עד  מים  הגיעו  השנה 

לבקש  הרבי  לבני  נכנסו  החסידות  חשובי 

ההיכל  לכך.  הסכים  והוא  ההיכל  את  לחנוך 

להפסיק  ציווה  והרבי  היות  גמור,  לא  עדיין 

את הבניה, אך אחרי החגים ימשיכו בעבודות 

ביתר שאת.

השנה  בראש  במקום  ששהו  החסידים 

ההיכל  "למרות  כי  עיתונות',  ל'קו  סיפרו 

אלפי  את  מלהכיל  צר  היה  המקום  החדש 

החסידים, וגם 13 קומות של פארנצ'עס מכל 

צד לא הספיקו".

להשיג  מאמצים  עשה  עיתונות'  'קו  כתב 

היה  ניתן  לא  אך  מלא,  ההיכל  של  תמונות 

'שלא  היא  האדמו"ר  הוראת  שכן  להשיג, 

לצלם במקום' כשהוא מלא, וממילא אף אחד 

לא צילם ובוודאי שלא ההין להעביר תמונות.

בויז'ניץ מונסי 
חנכו את היכל 

הטישים
אחרי שבמשך 3 שנים חשש האדמו"ר מויז'ניץ מונסי 
לחנוך את היכל הטישים החדש מחשש לעין הרע, 
חנכה החסידות בראש השנה האחרון את ההיכל, 
כשאלפי חסידים התייצבו לטיש נעילת חג במקום 

'היכל הטישים' החדש



בברכת שנת האזנה טובה

בכל שעה שתבחרו,
מחוייבים רק לכם

אשר ברדה: ”קשת של התמודדויות ומולה קשת
של כלים והכל בשעתיים על חינוך בדור תהפוכות“ 

חנוך לנער | יום ב‘ 22:00-00:00

הרב עידו וובר: ”הילדים הם המאזינים
הכי חשובים שלנו עבורם נעשה הרבה מעבר למקסימום“

תוכנית הילדים | א-ה 17:00-18:00

הרב שלמה בניזרי: ”לעורר מחשבה אצל המאזינים שלנו לדאוג
שההשקפה הטהורה לא תפגע זאת המהות חד וחלק“

חד וחלק | יום ג‘ 22:00-00:00

הרב אבנר קוואס: ”עליות וירידות הצלחות וכשלונות
אתגרים ומשימות כל אלו חלק מביתנו החדש“

ביתנו החדש | יום ד‘ 22:00-00:00

יוסי גיל: ”ניגונים מרטיטי לב מחצרות הקודש ישן מול חדש מוכר
מול נסתר והכל במסילה העולה בית אל זאת דרך חיים בשבילי“

בשירי זמרה | א-ה 18:00-19:00

משה מונה רוזנבלום: ”דקות לפני שבת. הבית כבר מוכן לקראת המלכה ואני דרך
המיקרופון מנסה לשלוח עוד כמה אקורדים מתובלין בדברי תורה ישירות ללב המאזינים“

לכבוד שבת קודש | יום ו‘ 16:00

משה חבושה: ”לשמוע ממאזינים צעירים המנסים
כוחם במאקמים ובמעוואלים אין אושר גדול מזה“

אזמר בשבחין | יום ו‘ 15:00

ניר קפטן: ”פותחים את היום  יחד עם המאזינים
בשירים שמחה והתעלות זאת המטרה ואין עליה עוררין“

לצלילי הבוקר | א-ה 10:00-11:00

עמי מיימון: ”בשבילי לשמח את המאזינים
זאת מצווה לעזור למאזינים זאת זכות“

חידודון | א-ה 14:00-16:00
עמירם בן לולו: ”לדאוג שגם המאזינים הצעירים שלנו

יהיו תמיד בשמחה מתוך קדושה זאת הבקשה האמיתית שלי“
המבוקשים | א-ה 16:00-17:00

רפי אוחנה: ”השיר והשבח לחי עולמים. הפיוטים
המעוררים געגוע לבית אבא זה מה שמדבר למאזינים שלנו“

בצליל ואומר | יום ה‘ 16:00 ומוצ“ש בחצות



א’-ה’ 09:30-20:00,   ו’ 9:00-14:00א’-ה’ 08:30-18:30,   ו’ 8:30-13:00

31.10.16 
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מאת: חיים בנשק ובני יחזקאלי

פיגוע ירי בכמה זירות בירושלים: מחבל חמוש נוהג ברכב, 
ירה בצהרי יום ראשון לעבר תחנת הרכבת הקלה בצומת גבעת 
התחמושת, נמלט מהמקום והמשיך בירי סמוך לתחנת הרכבת 
מג"ב.  כוחות  ידי  על  ונהרג  נורה  שם  הצדיק,  בשמעון  הקלה 
כתוצאה מהירי נהרגו שוטר יס"מ ואישה, נפצעו שישה במצב 
לבתי החולים  פונו  כל הפצועים  קל.  ושלושה פצועים  בינוני, 
מלבד  בעיר.  צדק  ושערי  כרם  עין  הדסה  הצופים,  הר  הדסה 

הפצועים שפונו, טופלו במקום מספר נפגעי חרדה.
בשל דיווחים של אזרחים עדי ראיה, כוחות הביטחון ערכו 
באזור,  נוספים  חשודים  אחר  סריקות  הפיגוע  לאחר  קצר  זמן 
וגבעת  הקלה  הרכבת  באזור  מחסומים  הציבה  והמשטרה 

התחמושת בניסיון לאתר חשודים נוספים אם יש כאלה.
צומת  נסע ברכבו מכיון  נמסר: "מחבל  מדוברות המשטרה 
במהירות  בנסיעה  המשיך  הלבן,  הפסל  הצרפתית,  הגבעה 
לכיוון תחנת הרכבת הקלה מול המטה הארצי ירה לעבר אנשים 
יס"מ  שוטר  נהרגו  מהירי  כתוצאה  הרכבת.  בתחנת  שעמדו 

ואישה.
קלרמון  צומת  לכיוון  במהירות  בנסיעה  המשיך  "המחבל 
גנו, שם ירה לעבר אישה נוספת שהייתה בתוך רכבה. המחבל 
בצד  רכבו  את  עצר  ג'ראח,  שייח  לכיוון  בנסיעה  המשיך 
לכיוונו  שנסעו  אופנועים  יס"מ  לוחמי  בצוות  הבחין  הכביש, 
נוסף  ושוטר  נפצע  יס"מ  שוטר  מהירי  כתוצאה  לכיוונם.  וירה 
והיה  הדיווח  את  שקיבל  מג"ב  לוחמי  צוות  קל.  באורח  נפגע 
בסמוך הבחין במחבל ברכבו עם נשקו וביצע ירי מדויק לעברו 

ונטרלו".
מחקירה ראשונית עולה כי המחבל שביצע את הפיגוע הוא 
זהות  תעודת  בעל   ,39 בן  סילוואן  תושב  סביח  אבו  מוסאבח 
בטרור  להסתה  אישום  כתב  נגדו  הוגש  כי  עולה,  עוד  כחולה. 

בשנה שעברה.
נמרץ  טיפול  באופנוע  שהגיע  מד"א  פרמדיק  אדלר,  אהרון 
של מד"א לזירה, סיפר כי "כשהגעתי למקום הבחנתי באישה 
כבת 60 עם פצעי ירי בפלג גופה העליון. היא הייתה מחוסרת 
הכרה, ללא נשימה וללא דופק. הענקנו לה טיפול רפואי מציל 
חיים, העלינו אותה לניידת טיפול נמרץ שלנו שהגיעה למקום 

והיא פונתה במצב אנוש".
פצועים  על  דיווח  קיבלנו  כך  כדי  "תוך  כי  עוד  סיפר  אדלר 
באופנוע  לשם  המשכתי  הצדיק.  שמעון  ברחוב  נוספים 
היה  אחד  ירי.  מפצעי  שסבלו  פצועים  שני  ראיתי  וכשהגעתי 
בהכרה מלאה ופצוע בגפיים והשני בפלג גופו העליון. לאחר 

טיפול מהיר בשטח פינינו את הפצועים לבתי חולים בעיר".
בצומת  בנפגעים  שטיפל  הצלה,  איחוד  מתנדב  עמר,  יוסי 
גבעת התחמושת, סיפר: "כשהגעתי למקום נתקלתי באשה ללא 
הכרה. יחד עם מתנדבים נוספים מיחידת האופנועים של איחוד 
הצלה הענקנו לה טיפול רפואי ראשוני. לא איתרנו נפגעי גוף 

נוספים והענקנו סיוע לנפגעי חרדה".
לזירה  "כשהגעתי  סיפר:  הצלה  באיחוד  מתנדב  לוי  משה 
נפגעים  במספר  נתקלתי  הצדיק  שמעון  לקבר  בסמוך  הנוספת 
בהם  הטיפול  הנפגעים  זהות  עקב  הכרה.  ללא  חלקם  מירי 
באחריות משטרת ישראל ומחשש לשלום המתנדבים לא היה 

צורך בסיוע רפואי של מתנדבי איחוד הצלה".

תגובות חריפות במערכת 
הפוליטית

להגיב,  מיהרו  הפוליטיקאים  הירי,  פיגוע  בעקבות 
ובאופוזיציה ניצלו את ההזדמנות לתקוף את הממשלה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לפיגוע בפתח ישיבת 
ירי של מחבל רכוב. הוא  הממשלה: "חווינו בירושלים פיגוע 
פגע בכמה אנשים. אנחנו עדיין מבררים את הפרטים והכוחות 
פועלים בשטח. אני מבקש לשלוח איחולי הצלחה לפצועים - 
נראה מהדוחות שאנחנו מקבלים שהיתה  לומר, כפי שזה  וגם 
ישראל  שוטרי משטרת  מאוד של  ונחושה  מהירה  פעולה  כאן 

שדלקו אחרי המחבל וחיסלו אותו".
ראש העיר ירושלים ניר ברקת אמר כי "שוב אנו עדים לטרור 
האכזרי וחסר הרחמים שפוגע באזרחים תמימים ומנסה לשבש 
את שגרת חיינו ולפגוע בנו. אני מאחל החלמה מהירה לפצועים.

"לא ניכנע ונמשיך לקיים את שגרת חיינו תוך מלחמה חסרת 
פשרות בטרור ובהסתה הפרועה. אני משבח את כוחות הביטחון 
שפעלו מיד, יצרו מגע ונטרלו את המחבל ומבקש לחזק אותם 
בעבודת הקודש שהם עושים במהלך כל השנה ובמיוחד כעת 
עוצמה  אחדות,  לגלות  מהציבור  מבקש  אני  החגים.  בתקופת 
ולהמשיך  הבודדים  המפגעים  טרור  כנגד  במלחמה  ונחישות 
מקסימלית  ערנות  תוך  תשרי  חגי  במהלך  החיים  בשגרת 

ואחריות".
השר צחי הנגבי אמר טרם ישיבת הממשלה: "מדובר בפיגוע 
מורגלים  אנחנו  הפצועים.  לחיי  מתפללים  אנחנו  פשוט.  לא 
כפי  הזה,  במקרה  מחבלים.  של  אבחנה  ללא  ובירי  באכזריות 
כפי  נמשיך  החיים.  בעולם  כהונתו  את  סיים  המחבל  הנדרש 
שעשינו לאורך כל השנה האחרונה בהצלחה יתירה להדוף את 

המתקפות ולחזק את הביטחון ככל שהדבר אפשרי".
השר אורי אריאל הגיב: "אני מאחל החלמה מהירה לפצועים. 
ברכת כהן שישובו הביתה מהר. אנחנו פוגשים שוב את הטרור 
שלא מחפש תירוצים למה לפגוע ביהודים. הוא עושה את זה 
בירושלים.  הבירה  בעיר  גם  זמן.  בכל  יכול.  שהוא  מקום  בכל 
חלק מהתשובה זו הגברת הבנייה והוצאת הספק מלב אויבינו 

שאי פעם נזוז מירושלים".
להכריע.  לעשות.  מה  "יש  אמר:  סמוטריץ'  בצלאל  ח"כ 
ופיגועים  רצח  של  מציאות  לקבל  יכולה  לא  ישראל  מדינת 
ברחובותיה. האויב צריך להבין שיש מחיר לרצחנות וממשלת 
ישראל תדע לגבות אותו. אמרתי בעבר ואשוב ואגיד רק גדיעת 
חד  הכרעה  רק  הרצחני,  הטרור  את  תסיים  להישגים  התקווה 
אומר,  אני  לידידינו בעולם  הזה.  משמעית תפסיק את הטירוף 
השלום,  של  האויב  היא  ושומרון  ביהודה  ההתיישבות  לא 

הפלסטינים הם האויב של השלום".

עוד  "כל  כי  מסר  החוקה  ועדת  יו"ר  סלומיסנקי  ניסן  ח״כ 
יחשבו הפלשתינים שיש סיכוי שנוותר על ירושלים המזרחית, 
הם ימשיכו בניסיונות הפיגוע. ממשלת ישראל חייבת להוכיח 
המוניציפאלי  הטיפול  את  להגביר  נחושים  שאנחנו  בשטח 
ובעיקר את ההתיישבות במזרח ירושלים. זאת בנוסף להפעלת 
חוק המאבק בטרור שאושר בוועדה בראשותי לאחרונה ונותן 
לכוחות הביטחון אמצעים חזקים יותר למיגור הטרור, הכולל 

את ארגוני המעטפת - 'ארגוני צדקה' המסייעים לטרור".
מחייב  בירושלים  הקשה  "הפיגוע  הגיב:  יוגב  מוטי  ח״כ 
העמקת   - ביטחונית   .1 לפעול:  נמשיך  ובכולן  תגובות  שלוש 
בדגש  בירושלים,  וההרתעתית  המבצעית  והפעילות  המודיעין 
על מחנה הפליטים שועפט, אליו צריך להכניס את צה״ל ולבצע 
בו ביעור החמאס. 2. התיישבותית - כל פיגוע ונפגעים, מחייב 
תשובה ציונית של חיזוק ההתיישבות היהודית ואישור תכניות 
 - תודעתית   .3 ושומרון.  יהודה  ובכל  רבתי  בירושלים  בניה 
לאומיים,  והבין  הלאומיים  ההסברה  מאמצי  וריכוז  הגברת 
ישראל  לעם  ושומרון  ויהודה  ירושלים  של  שייכותם  בדבר 
החפץ חיים, לא לטרוריסטים מחוללי מוות. בצער עם משפחות 
הנפגעים ורפואה שלמה לפצועים. שום טרור לא יעצור את עם 

ישראל חי".
להחלמה  תפילותיי  שולח  "ראשית  מסר:  בר  חיליק  ח"כ 
להגיב  הביטחון  וכוחות  צה"ל  על  הרצחני.  בפיגוע  לפצועים 
בחומרה וללא פשרות אל מול הפיגוע הרצחני.  על הפלשתינים 
אלא  למטרתם  אותם  תוביל  לא  הנפשע  הטרור  דרך  כי  להבין 
תרחיק אותם ממנה שנות אור.  על ממשלת ישראל להפנים כי 
פעולה  ליזום  יש  בטרור,  פשרות  וחסרת  נחרצת  מלחמה  לצד 
מדינית אמיצה. על ממשלת ישראל להבין כי לא ניתן 'לנהל את 
הסכסוך' לנצח, וכי יש לחתור באומץ לפתרונו. גם אם זה לא 
פשוט, פעולת 'ניהול הסכסוך כמדיניות ניצחית של הממשלה 
הטרור  ארגוני  מול  אל  הישראלית  בהרתעה  לפגיעה  הביאה 
המאורגן וטרור הבודדים. הבוקר הקשה זה מצביע פעם נוספת 
שאנו נמצאים כבר בעיצומה של אינתיפאדה שלישית, גם אם 

ממשלת ישראל מסתירה זאת בטרמינולוגיה אחרת".
"בראש  ונתניהו:  הממשלה  את  הוא  גם  תקף  בר-לב  ח"כ 
ועל  החלטות,  לקבל  יודע  שלא  האיש  עומד  ישראל  מדינת 
שווה  האם  בחייהם.  ישראל  אזרחי  משלמים  הזו  ההשתהות 
לראש הממשלה לספק את גחמותיהם של חברי הבית היהודי 
תמורת צרורות של מחבלים בתוך עיר הבירה שלנו? אם האין-

לקבל  לו  מאפשרת  לא  נתניהו  של  המצפונית  אידיאולוגיה 
שישלים   - ביטחונית  החלטה  לפחות  שיקבל  מדינית,  החלטה 
בהצעת  שהצעתי  כפי  ושומרון  יהודה  סביב  הגדר  בניית  את 
חוק הגדר שהגשתי. ממשלה שלא תתמוך בחוק היא ממשלה 

שמפקירה את דמם של אזרחי ישראל".

הטרור חזר לירושלים
מחבל ערבי ישראלי, פתח בירי באזור גבעת התחמושת, תוך כדי נסיעה ברכב ופגע בכמה בני אדם  שוטר 

יס"מ ואישה נרצחו ועוד שישה בני אדם נפצעו ברמות שונות  לוחמי מג"ב ניהלו איתו קרב יריות עד 
לחיסולו  התגובות לפיגוע: בימין קוראים לבנות, באופוזיציה תוקפים את רה"מ  נתניהו: "הייתה פעולה 
מהירה ונחושה"   סמוטריץ': "רק גדיעת התקווה להישגים תסיים את הטרור הרצחני"  חיליק בר: "יש 

ליזום פעולה מדינית אמיצה"

זירת הפיגוע.                                                          צילומים: פלאש 90, שי וייספיש נייעסטאר, מדברים תקשורת



בברכת שנת האזנה טובה

נועם זיגמן: ”להאבק יום יום על שמירת צביונה היהודי של ישראל
גם מול החזקים שבפוליטיקאים זאת לא עבודה זאת שליחות“

חדש על הבוקר | א-ה 7:00-9:00

משה גלסנר: ”ערב ערב לעורר את נושא עבודות הרכבת בשבת
ולא להרפות,בשבילי זאת שמירת שבת  פשוטו כמשמעו“

המהדורה המרכזית | א-ה 19:00-21:00

רונן כץ: ”אם כבר חדשות אז רק מה שאוזן
של אדם ירא שמיים יכולה וצריכה לשמוע“

אחת בצהריים | א-ה 13:00-14:00

דודי שוומנפלד ויקי אדמקר: ”לעורר את כולם נגד כוונת הממשלה להעניק
דריסת רגל לרפורמים בכותל זאת התכלית האמיתית של כל העניין“

ישר ולעניין | א-ה 9:00-10:00

יעקב ריבלין ואבי בלום: ”ליצוק קודש 
בתוך ים החולין זאת המשימה ואין עליה פשרות“

פילפוליטיקה | יום ה 20:00-21:00

ניצן קידר:
”שמונה עשרה מהדורות חדשות ביממה וכל מילה נמדדת בפלס

כי למאזין שלנו מגיע רק מהדרין מין המהדרין“

ישורון תורג'מן - כתבנו לענייני חינוך:
”טלפון תודה מהורים לילדה בכיתה א' לאחר שבועיים

של כאב ודמעות מעניק משמעות אחרת למקצוע העיתונות“

גם באקטואליה,
מחוייבים רק לכם
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 :  "
אסור לפרק את 

 
של מרן"

חנני בלייך וחיים כהן  צילומים: בועז בן ארי

בפעם הראשונה מתייחס רבה של ירושלים הגאון רבי שלמה 
משה עמאר שליט"א בראיון מיוחד למוסף החג בהרחבה 

לנושא השלום הספרדי, מגולל את ההתרחשויות בימי טרום-
הבחירות האחרונות, את הפניות שקיבל מכל הצדדים, ומזים 

את השמועות הבלתי פוסקות באשר לתמיכתו במפלגה 
שהוקמה על ידי פורשי ש"ס  הוא מסכם שנתיים של 

רבנות בעיר ירושלים, בהן עמד על הידורי הכשרות הידועים 
והנגשת מחלקות המועצה הדתית לכלל הציבור  וגם: חושף 

לראשונה את סיפור הדרכונים הספרדיים שאושרו בזכותו 
ליהודי וונצואלה והמפגש המרגש עם מלך ספרד, הקשר עם 
מלך מרוקו, חוזר לזיכרונות הילדות מהמפגשים עם נשיאי 
סוריה, מלך סעודיה, נשיא מצרים ומלכים נוספים ומספר 
כיצד הביא לגאולת בית הכנסת המיתולוגי בסין בו שכנה 

ישיבת מיר בזמן מלחמת העולם השנייה
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אלו  בימים  מציין  שליט"א,  עמאר  משה  שלמה  רבי  הגאון 
ירושלים, בהצלחה רבה. הוא עומד  שנתיים לכהונתו כרב העיר 
בראש המערכות של רבנות ירושלים והמועצה הדתית, שומר על 
ואף  ומעולם  מאז  ירושלים  רבנות  את  שייחדו  הכשרות  הידורי 
מוסיף עליהם כהנה וכהנה, ונלחם על שמירת השבת בעיר הקודש 
הרב  יצא  החולפת,  השנה  במהלך  פעמים  וכמה  כמה  והמקדש. 
אל הרחובות יחד עם משלחת מכובדת, ודיבר על לבם של בעלי 

העסקים, שיסגרו את עסקיהם בשבת קודש.
אל  ממסע  הגר"ש  חזר  ללשכתו,  בואנו  קודם  מספר  ימים 
הקהילות היהודיות במקסיקו, אחד מתוך שורה ארוכה של מסעות 
שהוא עורך בתקופה האחרונה בקהילות יהודיות ברחבי העולם, 
במטרה לחזק אותן, לעמוד על גדרי ההלכה בכל אותן מקומות 
ולענות לשאלות ההלכתיות הבוערות שהצטברו עד לבואו, כאשר 
ראשי אותן קהילות ממתינים לאישיות תורנית בעלת שיעור קומה 
שתפתור את הדילמות אליהן נקלעו, חלקן לא פשוטות כלל וכלל 

ונוגעות בדיני נפשות בכל המובנים.
"עיקר המטרה שלי בנסיעות הללו", מספר הגר"ש עמאר, "הוא 
לחזק את הקהילות המקומיות. ב"ה, גם בנסיעה הפעם למקסיקו 
ובבתי  הגדולים,  בתי-הספר  בכל  הייתי  כמעט  גדול.  חיזוק  היה 
חיזוק  יוצר  שזה  חושב  אני  שלהם.  החשובים  והכוללים  הכנסת 

בכל מקום ומקום".
ושועי  המדינות  מנהיגי  עם  פגישותיו  על  שואלים  כשאנחנו 
עולם, אומר הרב: "לפעמים, לצרכי העניין, אם הקהילה ביקשה 
או ארגנה, יש גם פגישות עם מנהיגים שאינם בני ברית, שבשביל 
להם  חשוב  ההנהגה  עם  או  הממשלה  עם  הקהילה  של  היחסים 
שנערוך. אז נפגשנו גם בהם, כל פעם לפי העניין. גם במקסיקו, 
נהיה  שהוא  לפני  עוד  המדינה.  נשיא  עם  פעמיים  כבר  נפגשתי 
ביקש  והוא  מקומיים,  יהודים  של  בחתונה  בו  פגשנו  לנשיא, 
מאיתנו ברכה. ולאחר מכן, כשנהיה נשיא, רצה שוב לפגוש בנו, 
וזה היה טוב, כדי לחזק את הקשר שלו עם הקהילה היהודית. וכך 

גם במקומות אחרים".
בנסיעה הנוכחית של הגר"ש עמאר למקסיקו, הוא אף עבר בין 
שהצטברו.  הבוערות  לשאלות  וענה  במדינה,  השונים  הדין  בתי 
ראשי,  לרב  שנהייתי  לפני  "עוד  הרב,  אומר  בזמנו",  "במקסיקו 
את  עושה  שהיה  צדקה  הרב  בשם  גדול  חכם  תלמיד  רב,  היה 
מעתה  יעשה  מי  בעיה  הייתה  נפטר,  וכשהוא  במדינה.  הגיטין 
ורבני  גדולה,  את הגיטין. הקהילה היהודית ברחבי מקסיקו היא 
הקהילות החליטו כל אחד שיערוך את הגיטין לקהילתו הוא. אבל 
הם לא היו במצב שהם יכלו לעמוד בזה. אז בזמנו, מרן הגר"ע 
יוסף זצ"ל ביקש שאני אלך לשם במיוחד כדי לעמוד על המצב 
ולמצוא הסדר. ואכן נסעתי לשם, ופגשתי את כל הרבנים, וראשי 
כאמור  המצב  הפרטים.  את  מהם  ושמעתי  והישיבות,  הכוללים 
היה שהרבנים של חלק מהקהילות לא היו במצב שאפשר לסמוך 
דיינים  שני  מכאן  להביא  רעיון  הבאתי  ואז  שלהם,  הגיטין  על 
הקהילות,  של  הדין  בית  יהיו  והם  לגיטין,  שמוסמכים  צעירים 
כאשר בכל בקהילה הרב המקומי יצטרף איתם. אם נניח מדובר 
החלאבים  של  המקומי  הרב  אז  החלאבית,  מהקהילה  גט  על 
יצטרף אליהם וכן הלאה, לשאר 3 הקהילות המרכזיות )השאמית, 
הטורקית והאשכנזית(. הבאנו לשם את הרב טוויל והרב מלח, שני 

תלמידי חכמים מצוינים ביותר, וזה תפס תאוצה.
"הרב טוויל גם מונה כרב הראשי של מקסיקו, והוא גרם לחיזוק 
גדול מאד בדרכו המיוחדת והעדינה. בביקורי הנוכחי הייתי שם 
בביה"ס 'הר סיני', בי"ס לא ממש דתי, והראו לי שם מה כתבתי 
מבקש  שאני   - שנים  שמונה  לפני  קודם  בביקור  אצלם  בספר 
יום עם תחילת הלימודים קריאת שמע,  שהתלמידים יקראו בכל 
וכן שיר המעלות להצלת חיילי צה"ל. הקב"ה נתן לי את הרעיון 
הזה. הרי אם הייתי אומר שיגידו תהילים להצלת עם ישראל זה 
לא היה מדבר אליהם, אבל בצורה הזאת זה הצליח. וכעת התברר 
לי שאכן, מאז הם פותחים כך את היום בכל בוקר. מצוה גוררת 
מצוה,והם העמידו שם גם רב שאחראי על לימודי קודש בביה"ס 
ומחזק. בביקור הפעם הצעתי להם שילמדו הלכות שבת בצורה 
מתומצתת. אני שמח תמיד כשההתחזקות באה מבפנים, אבל גם 

אורח שבא ומשתדל גם זה נותן משהו".
הרב הוא מוותיקי הדיינים בארץ. הרב ישב הרבה בהרכבים 

השונים, והוא נחשב לאחד הדיינים הוותיקים והמומחים. 
"ה' נתן לי את ההזדמנות לשבת עם גדולי עולם בבתי הדין. היה 
בי"ד בקזנבלנקה במרוקו, היכן שנולדתי, עם הגאון הרב משאש, 
הגיעו  וכשהם  חזה,  יצחק  הרב  והגאון  מלכה  משה  הרב  הגאון 
גלגלו  ומהשמים  ערים,  ובעוד  בחיפה  בביה"ד  ישבו  הם  לכאן, 
ישבתי  שונים,  הרכבים  במסגרת  גם  כך  שלושתם.  עם  שישבתי 
ראובן  הרב  הגאון   , ברוידא  הרב  עם  יוסף,  הגר"ע  מרן  עם  גם 
זוכה  ועוד. כשאדם  גולדשמיד, הגרח"ש קרליץ  כץ, הגאון הרב 
לנו  זוכר מקרה שהיה  אני  זקנים, הלימוד הוא עצום.  לשבת עם 
עם אישה מבני ברק, שבעלה שלח לה גט מאמריקה, והיא שאלה 
הגר"י  אל  ניגשתי  מסוימת.  בעיה  בו  והייתה  מאחר  כשרותו  על 
זילברשטיין, שיש לנו קשר טוב מאד לאחר שהיינו יושבים הרבה 
בביה"ד  דיינים  שיש  לו  אמרתי  להתייעץ.  וישבנו  בדין,  פעמים 
שרצו להחמיר, ושאני הצעתי להקל ובכל מקרה לנסות להשיג גט 
'חלק', ואז - אם נשיג גט חלק, לא צריך להתחשב בגט הזה, ואם 

לא, נשב לדון. בגלל שהשאלה הייתה כבדה, החלטנו לשאול את 
הייתה הפעם הראשונה שפגשתי  זו  זצ"ל.  אלישיב  הגרי"ש  מרן 
את הגרי"ש בלימוד ממש. הוא ישב וחקר כמו דיין, הוא הרי היה 
מוותיקי הדיינים, ודרש אחר כל הפרטים בסבלנות אין קץ. אח"כ 
הייתי  השאלות,  כל  את  ושאל  האישה  את  אליו  שיכניסו  ביקש 
נוכח שם. ואז גם הוא אמר שכדאי לתת גט 'חלק' בלי בעיות, ואם 
לא, נשב ונדון על הגט הקיים. ב"ה פתרנו כך את הבעיה. פחדנו 
שאם נבקש מהבעל גט חדש הוא לא ירצה לתת, לכן נתנו את הגט 
הזה ושלחנו להודיע לו שאשתו בעצם מגורשת ממנו, אבל בגלל 
כל מיני בעיות אנחנו רוצים שישלח גט חדש, וזה עזר והוא אכן 

שלח, והעניין נפתר".

הקושיה בתוס' של 
הרופא הגוי

אחד הדברים הלא ידועים הקשורים לרב, הוא שהגר"ש עמאר 
היה בין האישים שהביאו לגאולתו של המבנה בו שכנה ישיבת 

מיר בסין בזמן מלחמת העולם השנייה.
"בתור רב ראשי", מספר הגר"ש, "היה לי ביקור בסין, ונפגשתי 
הייתי  וגם  שנחאי  העיר  ראש  עם  שלהם,  הדתות  שר  עם  שם 
יהודית,  מחלקה  שם  להם  יש  מעניין,  זה  שלהם.  באוניברסיטה 
שהראש שלה דובר עברית. במהלך הביקור הזה, ביקשתי מהאישים 
הנכבדים שאת בית הכנסת בו שכנה הישיבה, ייתנו ליהודים, והם 
אמרו שיבדקו את העניין. בהמשך התברר שאחד מבתי הכנסת בו 
שיתנו  ביקשתי  ואני  ממש,  חרב  והיה  נהרס  כבר  הישיבה  שכנה 
ליהודים את בית הכנסת האחר, שנשאר. אחרי מו"מ ארוך, שזה 
הגבוהים.  בזה בחלונות  לי שידונו  נאמר  נערך,  איך  סיפור שלם 
אני הייתי קצת מאוכזב מהתשובה, והגעתי לשגריר ישראל שם, 
שאמר לי שעצם זה שהם אמרו לא רק 'שמענו' אלא גם שידונו 
סין  שגריר  אליי  בא  וחצי  שנה  אחרי  ואכן,  גדול.  הישג  זה  בזה 
הייתה  ליהודים.  המבנה  את  לתת  שהחליטו  לי  ובישר  בישראל, 
זו שמחה גדולה. לאחר מכן נסע שר הדתות יעקב מרגי לקבל את 

המפתח, והיה טקס יפה ומרגש".
בזמנו סיפרו שבסין מתחילים אפילו הגויים ללמוד גמרא, כי 

שם סבורים שהתלמוד היהודי מפתח את הראש.
"זה מזכיר לי דבר מאד מעניין. אני הייתי עולה חדש ממרוקו 
כשהגעתי בגיל 14 ללמוד בישיבת 'תפארת ציון' בבני ברק. למדתי 
אצל אותם רבנים שלימדו את מרנן הגר"ח קניבסקי, ולהבדלב"ח 
הגר"ח גריינמן זצ"ל. ליד הישיבה היה גר רבי שמריהו גריינמן, 
בכל  בישיבה  איתנו  מתפלל  שהיה  חיים,  ר'  של  הגדול  אחיו 
וכל  חדש,  עולה  שהייתי  בגלל  אולי  מאד,  אותי  קירב  הוא  יום. 
חלה  הוא  לימים  חידוש.  איזה  לי  אומר  היה  התפילה  אחרי  יום 
והלך לצרפת, לרופא מומחה שהיה שם, ושהה שם חודש לצורך 
לו שלום עליכם. הוא שאל  לומר  טיפולים. כשהוא חזר, הלכתי 
אותי: מה אתם לומדים כעת? אמרתי: גיטין. איזה דף? דף ק'. את 
התוספות למדת? הוא שאל, והשבתי שכן, ואז הקשה לי קושיה 
על הדברים. אמרתי לו שזו קושיית המהרש"ל, והוא שמח שמחה 
גדולה, כשאני מתפלא מה השמחה הגדולה. הוא המשיך ושאל 
אותי מה התירוץ, ואמרתי לו. שאלתי אותו: למה הרב כה שמח? 

ואז סיפר לי דבר מעניין:
"הוא אמר: הייתי כעת בצרפת ופגשתי שם בפרופ' גוי שאומרים 
שהוא אחד מהמדענים המלומדים הכי גדולים בעולם, בעל שם 
עולמי. והוא הקשה לי את הקושיה הזו, שלא זכרתי שהיא קושיית 
המהרש"ל ואני תירצתי לו את התירוץ הזה, ואני שמח שכיוונתי 
"כי  לתירוץ המהרש"ל. התחלתי לצחוק", מספר הגר"ש עמאר, 
חשבתי שהרב מתבדח איתי שהגוי ידע כך את הגמרא... אמרתי, 
עליו נאמר 'גוי גדול עצום ורב', גוי גדול וגם רב... ואז סיפר לי 
לו שהוא  הגוי, שסיפר  את  כך  על  ושאל  הוא התפלא  הרב שגם 
תמיד מוזמן לכל הסימפוזיונים הכי גדולים בעולם, שם הוא פוגש 
שנקרא  מקצוע  שיש  מהם  שומע  והוא  יהודים  מדענים  בהרבה 
גמרא, עליו הם אומרים שהוא המדע הכי טוב. הוא אמר: אני יודע 
שהיהודים הם רמאים, וחשבתי שזה עוד פטנט יהודי לעבוד עליי. 
ופעם, כאשר שוב אמר לו את זה אחד המלומדים, הוא ביקש ממנו 
ראיתי  לרב:  סיפר  הוא  לו.  הביא  והלה  גמרא,  לראות  לו  שיביא 
מולי ספר שכולו אותיות, ואין בו אפילו ציור אחד, והכתב משונה. 
אמרתי למדען היהודי: תקרא לי מה כתוב, ונוכחתי שגם הלשון 
לא  אחד  שאף  משהו  בכוונה  לקחו  שהיהודים  חשבתי  משונה. 
יכול להבין ואז אומרים עליו שהוא המדע הכי טוב, ולך תוכיח 
לו  היה  ללמוד. ממון  והוא החליט  אותו מאד,  הרגיז  זה  שלא... 
א"ב  ולמד  יהודי  מורה  שכר  והוא  וחכמה,  הזיכרון  כח  גם  וכך 
ואחרי זה למד חומש וגם רש"י, עד שכבר התחיל ללמוד גמרא 
עם רש"י ותוספות, כדי להראות עד כמה שזה מרמה. שאל אותו 
ר' שמריהו: נו, ומה יצא? והוא השיב לו: מאז אני לא לומד כלום, 
האחרונות  בשנים  מלמד  שאני  מה  כל  לו:  אמר  הוא  גמרא.  רק 
באוניברסיטה זה רק מהזיכרון הטוב שלי, כי אני כבר לא לומד 
ומחדש בדברים אחרים, רק גמרא. ואחר כך הוא כמעט צעק על 

ה'  לכם.  יש  מה  להעריך  יודעים  לא  היהודים  אתם  שמריהו:  ר' 
נתן לכם כזו חכמה, ואתם מזלזלים בה. אמר לו ר' שמריהו: לי 
אתה אומר כך? אני מיום עומדי על דעתי לומד רק גמרא. אמר לו 
הפרופ': כן, אבל אפילו שאתם לומדים אתם לא יודעים את הערך 
רגילים לזה, אבל אני שלמדתי את כל המדעים  כי אתם  זה,  של 
וגיליתי את המדע הזה, איני יכול לעזוב אותו. מה שאתם לומדים 
גמרא זה לא מספיק. אם הייתם קולטים את העומק שבה, הייתה 
צריכה להיות לכם יותר התלהבות, והתמסרות טוטאלית. ואז שאל 

אותו את השאלה על התוספות ור' שמריהו תירץ לו".
אנחנו  בארץ  גם  בחו"ל.  הגיטין  נושא  על  קודם  דיברנו 
רואים לאחרונה התקפות קשות נגד הממסד הרבני ונגד הרבנות 
פי  על  וגירושין  נישואין  בישראל  נעשית  בה  והדרך  הראשית, 

ההלכה.
"לפי דעתי", אומר הגר"ש עמאר, "עם ישראל יודע להעריך את 
התורה שלו, ויודע שאין ברירה, ושצריך לעשות נישואין וגירושין 
גלגולים  הרבה  עברנו  הדורות.  בכל  שהיה  כפי  ההלכה  לפי  רק 
כאן  אבל  משהו.  לשנות  תביעה  הייתה  לא  ומעולם  וטלטולים, 
באים אנשים זרים שרוצים להרוס את כרם ה' צבקות, ומתחילים 
לשכור אנשים מלומדים שיודעים לכתוב ולדבר, בחו"ל וגם כאן 
קצת, ומנסים להכפיש ולהבאיש את רוח היהודית בעיני העם כדי 
להמאיס את היהדות. יש רפורמים וקרובים אליהם שנלחמים כדי 
לבתי  נשים  להכניס  רוצים  הם  גיטין.  לערוך  אישור  להם  שיתנו 
הדין. את כל הרעות הם רוצים להכניס. אני, כבר בזמנו כשהייתי 
שם כנשיא ביה"ד, עמדתי על כך שיתנו לנו דובר כי צריך כוחות 
הרבה יותר גדולים ממה שיש לנו כדי להילחם מולם. אם היה קם 
על הגחלת  וישמור  הדין  חיצוני, שיעזור לבתי  גוף, אפילו  איזה 
היהודית ויסביר החוצה, אין ספק שזה היה עוזר המון. אם אותם 
מכפישים יסיירו בבתי הדין, אני בטוח שהם יראו את זה אחרת. 
הם אומרים: אוי ואבוי, אם תתחתני ברבנות תהיי עגונה כל חייך. 
אבל אם יספרו כמה עגונות באמת יש, ובכמה טיפלו, ניווכח שאין 
אף משרד ממשלתי שיש לו כה קצת כישלונות כמו שיש פה, וגם 

אותן נשים עגונות מטופלות עד כמה שידי הדיינים משגת".
אם אין כמעט עגונות, אז למה יצא לאחרונה רב בכיר בקריאה 

על הצורך להקל עבורן?
פשוטה:  דוגמא  נכון.  לעבוד  צורך  יש  'להקל',  צורך  "אין 
כשהייתי אב"ד בבאר שבע, הגיע אליי לדיון אדם רע מאד שעשה 
ודנו אותו ל-12 שנות מאסר. במושגים של  רעות גדולות בביתו 
אותו  והבאתי  עגונה,  נותרה  אשתו  המון.  היה  זה  ימים,  אותם 
מה,  ואמר:  פנים,  ועז  חצוף  היה  הוא  הגירושין.  לדיון  מהכלא 
וכי אני אני אשב בכלא והיא תהיה חופשיה ותתחתן? ממש לא. 
נתתי הוראה לצמצם את פעילותו  אז  ולא הלך.  ניסיתי בטובות, 
הזו התגלגלה  ואת החופשות שלו. ההוראה  בקנטינה של הכלא 
למחוזי  לביהמ"ש  אותה  שלחו  והם  הכלא,  של  המשפטי  ליועץ 
ואז ליועץ המשפטי לממשלה יוסף חריש. וחריש כתב שאין לנו 
סמכות לזה. אחר כך, אחרי שנים, זה כבר נעשה חוקי )היום יש 
לנו  הייתה  לא  אז  אבל  לכלא(,  להכניס  אפילו  סמכות  לדיינים 
סמכות. לא יכולתי לעשות כלום נגדו, ובדיוק היה דיון בביה"ד 
ואמרתי  להתייאש,  אסור  אמרתי:  ואז  ידיי.  ורפו  אסיר  אותו  עם 
לו: למרות כל הטענות לטובתך של כל היועצים, תבוא לכאן שוב 
ביום ראשון. אמר לי האסיר: אתה רוצה להרוג אותי? אמרתי לו: 
תגיד תודה, אתה יוצא לאוויר, מדבר איתנו, זה לבטח יותר טוב 
מהכלא. אמר לי האסיר: ממש לא. כדי לבוא אליכם בראשון, אני 
והוא  רעים,  תנאים  עם  מעצר  לבית  אותי  לוקחים  ברביעי.  יוצא 
התחיל לתאר לי. אמרתי לו: יפה! אם כך מעכשיו אתה בכל יום 
ועם  משהו,  לי  לומר  היה  יכול  לא  אחד  אף  זה  על  פה!  ראשון 
השיטה הזאת המון עגונות הותרו. אם הדיין מחפש ועוקב, אפשר 
למצוא דרכים. אם נלחמים, יש דרכים. אני הייתי מהיוזמים של 

ה'פטנטים' הללו.
בכל פעם שהרב ראה ש'אין מוצא', הוא מצא פתרון יצירתי.

גם  גט,  עשיתי  שלא  גיטין  בענייני  ישיבה  היה  ולא  "כמעט 
כמובן  אזכיר  לא  קשות.  בעיות  עם  מקרים  והיו  בעיות,  כשהיו 
לעתים  טובות,  הכי  זוגות מהמשפחות  אלינו  הגיעו  אבל  שמות, 
דווקא שם כשיש משבר המאבק הוא יותר קשה, כי יש פה גם עניין 
של מעמד וכבוד משפחה. אבל ב"ה כשהגיעו אליי, כולם יצאו עם 
גיטין במהירות הבזק. גט מפורסם היה קשור בדיין ידוע ממקסיקו 
שבתו הייתה עגונה. אמרו לו: קח אותה לביה"ד של הרב עמאר 
והוא יפתור לך את הבעיה. וכך היה. בביה"ד הגדול היינו גומרים 
מקרים קשים בצורה מהירה. אם עובדים טוב, עם רצון גדול עם 

שכנוע, אפשר לפתור גם מקרים קשים מאד".

 כשמלך ספרד בכה
אירע  עמאר,  בגר"ש  הקשור  נוסף  מפורסם  ולא  מרתק  סיפור 
לפני כ-8 שנים בקהילה היהודית בוונצואלה, סיפור אותו מספר 
כאן הגר"ש לראשונה. "הייתי בזמנו בקהילה בוונצואלה, ואז היו 
שמועות שהוגו צ'אבס הולך להיות נשיא המדינה. כשהוא עלה 
הרבה  איתו,  קשה  תקופה  להם  להיות  שהולכת  הבינו  והיהודים 
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מהם עזבו וברחו למיאמי ועוד מקומות. התייעצנו אז יחד עם 
ראשי הקהילה עם בכירים מכמה מדינות, כמו למשל עם השגריר 
של ספרד בוונצואלה, וחיפשנו מקום שיקבל את שאר היהודים. 
יהדות  שלמד  מאד,  מלומד  נוצרי  צעיר,  בחור  היה  השגריר 
באינטרנט. בפגישה הראשונה, לא האמנתי, הוא שאל אותי מה 
ההבדל בין תיקון לאה לתיקון רחל... בכל אופן, בפגישה איתו 
הזכרתי לו שבזמנו השגריר היפני הציל עשרות יהודים בשואה, 
ואמרתי לו שצריכים גם עכשיו, לעשות לאותם יהודים דרכונים 
ספרדים, לפחות ליוצאי ספרד ורובם שם כאלה. יזמנו פגישה 
בבית,  אצלי  שהיו  ספרד,  של  הפנים  ושר  המשפטים  שר  עם 
איתו  לי  היו  ספרד.  של  הזקן  למלך  הלכתי  גם  יותר  ומאוחר 
כמה פגישות, ובפגישה השנייה התחלתי לתאר לו איך היהודים 
סבלו כל השנים וכו'. הוא בכה. אני זוכר כיצד ירדו לו דמעות 
על העניבה האדומה. והוא הבטיח לנו שהוא יתמוך בזה, כי בלי 
תמיכתו לא יתנו ליהודים הללו אזרחות. אחר כך הוא פרש ובנו 
מונה כמלך, ושוב פגשתי גם את הבן, שהתייחס אליי באהדה. 
הממשלה  בתמיכתו  ואכן  אביו,  עם  המפגש  על  לו  סיפרתי 
החליטה לתמוך בהצעה. הם אפילו רצו לתת לי אזרחות כבוד 
ולתת לי את הדרכון הספרדי הראשון, ואז אמרו אנשים שאני 
מחפש שתהיה לי אזרחות ספרדית, כאילו אני הולך לעזוב את 
הארץ... זו הייתה כמובן שטות גמורה. המשכנו ופעלנו בעניין, 
אבל בינתיים ב"ה צ'אבס מת, ואומרים גם שממלא מקומו הולך 
ליפול בעז"ה, והיהודים שם חיים מצוין ובתי הכנסיות מלאים 

וכל הצורך בדרכונים התייתר".
גם ממלך מרוקו הרב קיבל את האות הגבוה ביותר.

עובר  המלך  את  כילד  זוכר  אני  סביו.  את  עוד  הכרתי  "אני 
לידינו עם מכונית פתוחה, וכל ילדי ביה"ס מריעים לו. ראיתי 
מלכים.  הרבה  ועוד  סעודיה  מלך  סוריה,  נשיא  את  גם  כילד 
גם את נאצר קיבלנו בתרועות. על כל פנים, כשנפגשנו במלך 
מרוקו, הבאנו לו מתנה, מטבע עם השם של בנו. היום הוא בן 
על המטבע  חודשים.  בן שלושה  תינוק  היה  הוא  אז  אבל   ,11
היו שמות של שמירה בצרפתית, והסברתי לו שאלו שמות של 
להם:  ואמר  לאנשיו  המטבע  את  נתן  הוא  לשמירה.  מלאכים 
שימו אותו מהר על הילד. הוא ביקש גם שאברכו, וכך עשיתי. 
בירכתי אותו גם בברכה הידועה 'הנותן תשועה למלכים'. יחד 
השנייה  בפעם  שרון.  דאז  מראה"מ  מכתב  גם  הבאתי  איתי 
השייח'  את  הרגו  לילה  באותו  אותו,  לפגוש  אמור  שהייתי 
יאסין. בשל האירועים, הוא פחד לפגוש אותי, וביקשו שאשאר 
במלון, ושלח אליי שרים בכירים. ובפעם השלישית, הוא ביקש 
אבל  שלהם.  גדולה  הכי  המדליה  את  לקבל  כדי  לשם  שאבוא 
התאריך יצא בדיוק בתשעה באב... אמרתי לו שאני מודה מאד 
על המחווה, אבל הטקס יוצא ביום האבל של עם ישראל על בית 
המקדש. הוא כיבד את זה וקבע את זה לזמן אחר, והעניק לי את 

האות. נתן לי כבוד מלכות ממש".

השלום בציבור 
הספרדי

בשנה האחרונה, לאחר שהיו כאלה מתוכנו שניסו להגיע 
הרב  המערבי,  בכותל  חלק  קבלת  על  הרפורמים  עם  להסדר 
טרפדו  ואכן  נגדו,  זעק  המהלך,  נגד  שנלחמו  אלה  בין  היה 

אותו לפי שעה.
"אמר לי יהודי, שבאה משלחת של רפורמים לראש הממשלה 

אני פועל למנוע מהם  כי  לו שאני מעכב את הגאולה,  ואמרה 
אמנם  בינתיים.  הוקפאה  ההחלטה  ב"ה,  בכותל...  חלק  לקבל 
דנים על השינוי וצריך להתחזק כדי שזה לא יקרה. אנחנו עושים 
עם  שהולכים  גופים  קמו  לצערי,  הזה.  בעניין  בשקט  פעילות 
עו"ד לבג"ץ ומנסים דרכו לקבל חלק בכותל. השאלה היא איך 
הבג"ץ יחליט, וצריכים להיות נכונים למאבק גם במישור הזה. 
אבל צריך להדגיש, שאפילו אם הבג"ץ יחליט לתת להם חלק 
בכותל, זה לא חמור כמו החלטת ממשלה. כי אם זה היה קורה 
בהחלטת הממשלה, זו הייתה הפעם הראשונה שמכירים בהם 
כמאן דאמר. כאילו עד כאן וכאן הכותל הוא בשליטת הרבנות 
הראשית, ומכאן בשליטת 'היהדות המתקדמת' רח"ל, וזה חמור 
מאד. אם זו החלטת בג"ץ, זה משהו אחר עם משמעות אחרת, זה 
לא הכרה. ב"ה, הרבה התעוררו, אבל צריכים להמשיך להיאבק 
ואני בטוח שכל גדולי הדור סבורים כך. אין ספק שמרנן הגאון 
הרב שטיינמן, הגאון הרב קנייבסקי וחכם שלום כהן לא יתנו יד 
לזה. אפילו חשבתי לבוא אליהם כדי להסביר שהעניין עוד לא 
נגמר, והם ודאי לא ישתקו, וכמו שעמדו בכל המערכות יעמדו 

גם פה לחזק את ידי השליחים העוסקים במלאכה. 
איך  זוכר  אני  שטיינמן,  הגראי"ל  מרן  את  הזכרנו  "אם 

להתייעץ  בפוניבז'  לגראי"ל  הולך  הייתי  צעיר  נער  שבתור 
איתו. הסתכלנו עליו כמלאך ה'. גם אצל הגר"ח קניבסקי הייתי 
לפחות פעמיים בשבוע. למדתי עם בנו הגדול וגם הייתי שואל 
אותו הרבה בלימוד ובהלכה. גרתי שנים רבות בבני ברק, והיה 
לנו קשר עצום איתו. ולכן אני בטוח בדעתם בנושא, רק אמרתי 
שאפילו אם תמצי לומר שהם יגידו שכדאי לעשות הסדר, הוא 
הגדולים  מה  יודע  לא  אני  הממשלה.  ידי  על  לא  להיות  צריך 
תהיה  שלא  כדי  הממשלה,  ע"י  יהיה  שזה  אסור  אבל  יכריעו, 
בהם הכרה. כי אם כן תהיה, הם לא יפסיקו. כבר כעת הם רוצים 
רבנים בצבא וביישובים. במשך 15 שנה לא מינו רבני ישובים, 

כי הם רצו למנות גם אישה ובג"ץ התחשב בהם".
הרב מדבר על פרצות רבות שיש המנסים לעשות בחומות 
ההלכה והיהדות במדינה. הזרם הזה גובר והולך מאז שהרב 

נמצא במערכת הרבנות?
"אין ספק. קמו גופים, גם אורתודוקסים, עם נטייה קשה לכל 
מיני כיוונים והם מנסים את כוחם, ולצערנו אנחנו שומעים שיש 
משתדלים  שאם  מאמין  אני  אבל  מאד.  חבל  וזה  הכרה,  להם 
הפעולות  נגד  לעמוד  נוכל  פעולה,  בשיתוף  כוחות  ומשתפים 

האלה".

הרב מסכם כיום שנתיים בתפקיד הרב הראשי לירושלים. 
מהי הנקודה המרכזית שהרב עמד עליה בתקופה הזו?

עשינו  הנישואין  רישום  בנושא  ונישואין.  כשרות  "נושאי 
ממש מהפכה. יש הוראות שנכתבו במשך הזמן, שעוד יעמדו 
גם לרבנים אחרינו. גם הכשרות בירושלים היא מצוינת, ייחודית 
ואנחנו  לתקן,  ומה  אפשרות  יש  תמיד  אמנם  הארץ.  ערי  בכל 
משתדלים דבר יום ביומו שני הרבנים הראשיים ביחד וכל אחד 
מחלקות  ומנהלי  מהכלל,  יוצא  מפקחים  צוות  עם  יחד  לחוד, 
מצוינים, הרב רוחמקין והרב בורנשטיין, שעובדים נפלא ביותר.

שאני  לציין  רוצה  אני  בירושלים,  שלנו  לפעילות  "בהקשר 
ברקת,  ניר  מר  ירושלים  העיר  ראש  עם  רבה  ובידידות  בקשר 
רבות  כה  שעשה  בירושלים  עיר  ראש  היה  שלא  לציין  שיש 

ונצורות לעיר ירושלים, ובפרט לציבור הספרדי בכללותו".
לסיום, בחודש האחרון אנחנו יותר ויותר רואים את הכבוד 
ההדדי, האהבה וההערכה בין חכם שלום כהן שליט"א לרב, 
וההערכה ההדדית שיש לרב עם הגר"מ  ומאידך את הכבוד 
בציבור  פירוד  לעשות  שמנסים  כאלה  יש  כאשר  מאזוז. 
הצדדים,  כל  ידי  על  מי שמוערך  בתור  הרב,  אולי  הספרדי, 

יחליט שהגיע הזמן לגשר?
"האמת היא שכשחשבו להקים מפלגה אחרת, אמרתי לכל 
זאת.  יעשו  לא  אופן  שבשום  ישי,  לאלי  כולל  שלה  הראשים 
ביניהם היו כמה ח"כים מכהנים כיום בש"ס, שגם הם פנו אליי 
באותה שאלה, ובזכות העצה וההחלטה שלי שאסור בשום פנים 
ואופן לפרק את מפעל חייו של מרן זצ"ל, הם נשארו ומכהנים 
לגר"מ  נסעתי  כך  אחר  מיד  בש"ס.  המניין  מן  כח"כים  כיום 
מאזוז, אנחנו ידידים כבר 40 שנה. הגעתי אליו ואמרתי לו שזה 
לא מתאים שאנחנו נפרק את מה שמרן הרב עובדיה עשה. הוא 
אמר לי מה הביא לכך, ואני אמרתי לו שלכל דבר אנחנו נמצא 
פתרון. אחת הטענות שהוא העמיד בפניי, היא שדחו את פלוני 
ועשו לו כך וכך זה לא צודק. אמרתי לו: אין לי תשובה על כך, 
ואני אלך להביא על כך תשובה. משם הלכתי לביתו של חכם 
שלום כהן, דיברתי איתו וסיפרתי לו מה היה, ואמרתי לו: אני 
יכול בעז"ה לפי השיחה שהייתה להביא את הרב מאזוז, אבל 
אני צריך תשובה מה לענות לו כי לי אין סמכות, וכבודו יגיד 
לי. הוא אמר לי: טוב, תן לי לבדוק את העניין. למחרת אותו 
יום היה אצלי בבית הגר"ש בעדני, דיברתי אתו על אותו עניין, 
וגם הוא אמר לי שיבדוק את הנושא. למעשה, הם לא החזירו לי 
תשובה, הבנתי שהיה איזה עיכוב, ומאז אני לא התערבתי. אבל 
בוודאי ובוודאי שזה לא מצדיק לעשות פילוג ומחלוקת, במיוחד 
אנשים  התערבתי,  לא  שאני  ומכיוון  בארץ.  הספרדי  בציבור 
ניסו לומר שהלכתי לצד זה או אחר, אבל האמת היא שמעולם 
לא התעסקתי בזה. בזמן הבחירות, אפילו בניי ואפילו רעייתי 
שאלו ולא רציתי להשיב. היה לי קשה גם מול אחותי הגדולה, 
יש לי אחות אחת, שלחצה עליי שאומר לה מה להצביע. אבל 
ואני גם  התחמקתי ולא אמרתי, כי באמת לא רציתי להתערב, 
לא יכול להתערב בנושא תפקיד רשמי ברבנות. אבל עדיין לא 
התייאשתי. את הדרך עליה שאלתם ניסיתי אז, ואם אמצא דרך 
אחרת שתצליח ודאי שאשמח. אני לוקח על עצמי בתקופה שאני 
אראה שהיא רלוונטית, לפעול יום ולילה כדי לאחד את הציבור 
הספרדי, כדי שח"ו אש המחלוקת לא תבער, ואנצל את מערכת 
הכבוד ההדדי שיש לנו עם מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן, 
שאנחנו  בעדני  הרב  הגדול  והגאון  מאזוז,  הרב  הישיבה  ראש 
בידידות עמוקה, כדי למצוא את הדרך והפתרון המתאים לקדש 

שם שמים ברבים ולהרחיק מאיתנו את שם המחלוקת".
מהניתוק,  הפסידו  רק  שהם  רואים  הצדדים  כששני  כיום 
ומאידך לשני הצדדים חיבור חם לרב, אך מתבקש הוא שהרב 

יעשה את החיבור מחדש.
וגם  בדרכי שלום,  זאת,  לעשות  תמיד השתדלתי  ודאי  "אני 
הפעם אני אעשה השתדלות בעז"ה. השתדלות בשקט, אבל אני 
אעשה. המטרה של כולנו, כמו שאמרתי, היא להרחיק מאיתנו 

את אש המחלוקת ולהחזיר את השלום והאחווה למחננו".
אחת הבעיות היום היא שכיום בגלל אינטרסים של כל מיני 
עסקנים הם מונעים מהרבנים לקבל החלטות נכונות, כי אנחנו 

רואים שאצל הרבנים, בינם לבין עצמם, יש אהבה ואחווה.
זה  כי  - קודם כל למנוע את ההרס,  יכולים  "אין ספק שהם 
אוהבים  אנשים  קשה.  הרס  זה  הספרדי  לציבור  הרס.  בוודאי 
את חכם שלום, את הגר"ש בעדני ואת כל החכמים, ואוהבים 
הרבה גם את הגר"מ מאזוז. הציבור היה ממש במצב לא פשוט, 
זה  וכך,  כך  וזה אמר  וכך  כך  וכשח"ו מישהו אומר שזה אמר 
וזה לא טוב לציבור הספרדי שתהיה כזאת  נעימות,  גורם לאי 
לקרב  שיכול  מי  לכל  גדולה  מצוה  שיש  ודאי  לכן,  מחלוקת. 
זה  שמים,  ויראת  התורה  בדרך  יהיה  שהכל  ובפרט  ולאחד, 

בוודאי חשוב וזה יהיה קידוש ה' גדול".
# הרב כבר הוכיח, כמו שהוא סיפר קודם, שבנושאי גיטין, 
קשות  בעיות  לפתור  משלו  "פטנטים"  לו  יש  ועוד,  עגונות 
ומסובכות. אולי גם בנושא הזה הרב ימצא "פטנט" לפתור את 

הנושא.
"ה' יעזור שתהיה לי סיעתא דשמיא".
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משכנתאות

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

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא ■ מציאה, בשיכון ג', 
בשד' הנצי"ב, דירת גן 
מפוארת, 100 מ' עם 
גינה וחניה ו-2 יחידות 
מושכרות, 2,900,000 

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

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

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

6 חד' דופלקס, ק"9, 175 
מ'+ מרפסת גג 95 מ', 

5,250,000 ש"ח, מיידי. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

דירות 
למכירה

בית שמש

בני ברק

דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן באר שבע

+5 חדרים

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

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

הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)23-23(_____________________________________________

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

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

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

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

אלעד

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

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

 דרושות דירות לקניה בכל 
הארץ לחברה ממשלתית, ע. 

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

■ דירת גן ענקית ברח' 
הלוחמים/במברגר, 6 

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

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

בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

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

3-3.5 חדרים

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

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

2-2.5 חדרים
 במישלט 2.5 חד' כ-60 

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

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

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

053-3157272)38-41(_____________________________________________

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

052-4834706)39-42(_____________________________________________

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

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

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

140 מ', משופצים 
מעליה דירה נפרדת של 

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

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

■ 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(_____________________________________________

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

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

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

הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)38-38(_____________________________________________

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

משופצת. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הר' 

קוק 23 
 050-5308742
03- 5797756)38-38(_____________________________________________

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

3 כ"א עם ממ"ד 
ומעלית, ק"א, 

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

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

3-3.5 חדרים

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

_____________________________________________)40-43ל(053-3104856

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

חזית, משופצת, פרטים 
בתיווך אשכנזי,

03-5791770)40-41(_____________________________________________

 מציאה!! 5 חד' 
גדולה, בתחילת רח' 

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

03-5791770)40-41(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

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

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

דירות למכירה/השכרה 
במחירים טובים!!! עטיה 

משה, 074-7037979,
054-6625272)43-43(_____________________________________________

 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)43-43(_____________________________________________

+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

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

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

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

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

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

 בבן זכאי העליון! 
4 חדרים + סלון ענק 

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

054-8420522)41-41(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)41-41(גמיש, 052-5752500

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

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

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

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

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

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

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

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

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

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

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

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

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

054-8420522)41-41(_____________________________________________

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

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

 השקעה ענקית ליד 
האוניברסיטה, דירת גן שניתנת 

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

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

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

054-4901948)41-41(_____________________________________________

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

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

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

 לוח דירות חנים _____________________________________________)41-41(052-2604463
)מתעדכן כל יום(, למוכר, 

לקונה, למשכיר, גם 
דירות מתיווך עווד, מנוהל 

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

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

יחידות דיור משופצות 
ומרוהטות, כולם 

מושכרות, תשואה של 
13,000 ש"ח בחודש 

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

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)41-41(_____________________________________________

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

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

 דירת גן 4 חדרים
באזור ק. משה

_____________________________________________)41-44(לפרטים 050-6492777

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

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

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

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

03-5799308)42-43(_____________________________________________

 ברמת אהרון אזור 
יוקרתי, דופלקס 170 מ"ר 

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

03-5799308)41-43(_____________________________________________

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

2,150,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)42-43(_____________________________________________

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

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

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

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

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

 בקובלסקי, דופלקס 
200מ"ר, 5 חדרים, 

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

052-6321306)41-41(_____________________________________________

 בהצבי, ק"ד, מעלית, 
דופלקס ענק, 250 

מ"ר, מושקע ויפהפה, 
פוטנציאל השקעה ענק, 

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

 בלעדי! 5 חד', ברח' _____________________________________________)41-41(052-6321306
שבזי, קומה ב', חניה בטאבו, 

2,000,000 ש"ח, גמיש.
 ,077-2050410

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

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

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

_____________________________________________)41-42ל(052-7173331

 גבול ב"ב/ר"ג )ר"ג( 
האיזור המבוקש, 

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

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

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

052-6321306)41-41(_____________________________________________

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

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

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

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

עם מעלית, 2,450,000 
ש"ח. תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
 050-5308742

03-5797756)25-25(_____________________________________________

■ בקרית משה 5 חד' 
ק"ה מושקעת עם 

נוף ומעליה דירת חדר 
ושרותים עם אפשרות 

לתוספת בניה+ גג ענק- 
יש אפש' לכניסה נפרדת 
מחדר המדרגות+ מחסן 
גדול וחניה, 3,000,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
 050-5308742

03-5797756
)10-10(_____________________________________________

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

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

 לחוץ למכור?! קח מזומן 
תוך 24 שעות, בבלעדיות 

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

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

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

4-4.5 חדרים

 ברח' לנדאו, פנטהאוז 
6 חד', לחזית, ק"6, 155 
מ"ר מפלס אחד, מרפסת 

70 מ"ר, מחסן, חניה, 
מסודרת קומפלט, דרום-

מזרח-מערב, כניסה: 
ט"ו בשבט תשע"ז, 

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

052-2236671
Zlbr54@gmail.com)42-45(_____________________________________________

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

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

 בבלעדיות בקובלסקי 9, 
דופלקס/פנטהאוז, 5 חדרים, 

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

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

■ 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(_____________________________________________

 ברשותנו מלאי גדול של 
דירות להשקעה החל מ- 

390,000 ש"ח והלאה. תיווך 
_____________________________________________)43-43("ארץ הצבי" 052-5253470

 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

 בפרל! בנין יוקרתי )10 
דירות(, נוף מדהים!! נותרו 

דירות 2.5, 3, 4 חד'. "תיווך - 
_____________________________________________)43-43(ט.זינגר" 03-6190004

 חדש!!! בגולומב, 
פנטהאוזים, 6חד' ודירות 

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

052-3344721 ,03-8007000)43-43(_____________________________________________

 בבניין-חדש באנילביץ 
היוקרתי, דירות יוקרה גדולות, 
3-4-5חד'. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)43-43(_____________________________________________

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

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

052-3344721)43-43(_____________________________________________

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

050-3034110)43-43(_____________________________________________

 בלעדי מבחר דירות 4 ו- 5 
חדרים באיזור בעלי מלאכה, 

פרטים במשרד אדי נדלן, 
_____________________________________________)43-43(לתיאום פגישה, 054-8493483

 מעוניינת למכור את 
דירתך? משרדינו יעשה עבורך 
שירות זה ביעילות ובאמינות! 
_____________________________________________)43-43(התקשר 054-8493483, אבי

 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(_____________________________________________

 בכהנמן איזור רוזובסקי, 8 
חד', 200 מ"ר, ק"א + מעלית 
+ חניה, 4 כ"א, סוכה גדולה, 
מצב מצוין, 3,000,000 ש"ח. 
ניתן לקנות + יחידה בק"ק. 

_____________________________________________)43-43(א.פנחסי, 03-5799308

 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)43-43(_____________________________________________

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

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

עשיר, קבלן אמין, 2,300,000 
_____________________________________________)43-43(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

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

2,900 ש"ח(. א.פנחסי,
03-5799308)43-43(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)43-43(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)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(_____________________________________________

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

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

050-3034110)43-43(_____________________________________________

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

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

052-3344721)43-43(_____________________________________________

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

2,390,000. דוד גרוס, רי/מקס, 
_____________________________________________)42-43(בני-ברק, 050-4122744
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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)39-8/17(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ברח' טבריה ליד 
רח' עמי 2.5 חד' מאוד 
מושקעים, 1/2 קומה 

לעלות, 1,400,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03- 5797756)40-40(_____________________________________________

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

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

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

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

Zlbr54@gmail.com)40-43(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 ברוטשילד, 3.5 חד', 

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

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

גדולה ,ק"א עם אופ' 
להרחבה עם חניה 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)41-41(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
שמואל הנביא, 4.5 

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

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

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

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

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

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

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

 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(_____________________________________________

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

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

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

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

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

_____________________________________________)41-42(אדוארד

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

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

050-4199643)41-42(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-3.5 חדרים

פתח תקווה
■ מגוון דירות 

בבלעדיות 3, 4, 5 חד' 
באזורים המבוקשים 

בפתח תקווה לפרטים 
אנגלו סכסון

03-9301122)29-28/17(_____________________________________________

נצרת עילית

ערד

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

מגדל

■ בגילה א' החרדית!!! 
מאות אברכים! למכירה/ 

השכרה 2-3-4-5 חד' + 
אישורי בניה להרחבה!!! 

דירות בפיסגת זאב צ. 
פת, קרית מנחם, עיר 

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות! דרושות דירות 
לעולי צרפת, "הולילנד 

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

ירושלים

+5 חדרים

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_____________________________________________ 

 גבעת זאב, באתרוג!
קו ראשון לנוף, כניסה 

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

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

_____________________________________________)41-41(טובה!

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

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)41-41(טובה!

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

קבוצת פרפקט, 
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)41-43(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

054-5580933)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

 בנורדאו, ק"ב, 
3 חדרים, 90 מ"ר, 

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

052-6321306)41-41(_____________________________________________

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

בהזדמנות!!!
א.י נכסים והשקעות 

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

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

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

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

לשיפוץ, 1,170,000 
ש"ח. רם נכסים,

054-5566145)41-41(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

קריות
 דירות במחירי מציאה, 

ניהול נכסי אחזקות ושיפוצים, 
שרות בהנהלה חרדית, 

052-7644050)24-49(_____________________________________________

קריית אתא

 בסוקולוב, דירת 4 חד', 
מושכרת ומניבה - תיווך 

_____________________________________________)41-41(אלפסי, 052-2790370

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים
 דירת 2.5 חד' ומרפסת 

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

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

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

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

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

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

 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(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

054-5500263)42-42(_____________________________________________

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

590,000 ש"ח. תיווך 
ברכת-הבית, 

050-4199643)42-42(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

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

 בבלעדיות במרכז העיר, 
4 חד', מרווחת ומושקעת, 

2 כיורים, מעלית וחניה 
משותפת, 1,550,000 

ש"ח,גמיש. "מיטב נכסים" 
052-8530061)42-43(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

 ברוטשילד, 3 חדרים, 
קומה 1, 80 מטר במיקום 

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

■ למכירה 3.5 חד' 
ברח' יחזקאל קרוב לרח' 

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

בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

 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(_____________________________________________

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

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

■ 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(_____________________________________________

 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)43-43(_____________________________________________

 באזור בן פתחיה, 4חד', 
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. 
_____________________________________________)43-43(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. א.פנחסי, 
03-5799308)43-43(_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

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

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

ישוב-הארץ, 03-8007000, 
052-3344721)43-43(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
,03-8007000
050-3034110)43-43(_____________________________________________

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

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

050-3034110)43-43(_____________________________________________

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

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

050-3034110)43-43(_____________________________________________

 מבחר דירות 3 חדרים 
בפרדס כץ. אדי נדלן, 

03-6194445 ,054-8493483)43-43(_____________________________________________

 באיזור בעלי מלאכה, 3 
חדרים, יפה ומסודרת, רק 

1,250,000, מזומן בלבד!!! 
פרטים במשרד אדי נדלן 

_____________________________________________)43-43(לתיאום פגישה, 05-8493483

 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. 

_____________________________________________)43-43(א.פנחסי, 03-5799308

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

_____________________________________________)43-43(א.פנחסי, 03-5799308

 בבלעדיות ביגאל אלון, 
3 חדרים, מושקעת + 
מעטפת בנויה, סה"כ 

כ- 140 מ"ר. 'אפיקי-נדלן-
_____________________________________________)43-43(בועז' 054-8474843

 בבלעדיות בנורוק, 
3 חדרים + חתימות 

ותוכניות לכ- 120 מ"ר 
בצד ובגג. 'אפיקי-נדלן-
בועז' 054-8474843, 

050-4156080)43-43(_____________________________________________

 בבלעדיות באוסישקין, 
3 חד', משופצת, 

חדרים גדולים, ק"ב, רק 
1,230,000. 'אפיקי-נדלן-

_____________________________________________)43-43(בועז' 054-8474843

 בבלעדיות! באליעזר, 
3חד', ענקית + אופציה 

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

052-3344721 ,03-8007000)43-43(_____________________________________________

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

ישוב-הארץ, 03-8007000, 
050-3034110)43-43(_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

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

 בבלעדיות בהרב קוק 
השקט, 2.5 חדרים, 

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

054-8474843)43-43(_____________________________________________

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

אופציה, 1,320,00 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

 050-3034110)43-43(_____________________________________________

 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 - 2,195,000 
ש"ח. בלעדיות בנדל"ן אריאלי, 

02-5714636)43-43(_____________________________________________

 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)43-43(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

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

_____________________________________________)43-44ל(052-7619647

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 בבלעדיות ביהלום 
השקט! 4 חדרים, גדולה 

ומרווחת, מעלית, משופצת 
קומפלט. בלעדי, רם נכסים, 

054-5566145)43-43(_____________________________________________

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

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

050-4231133)43-43(_____________________________________________

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

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

050-4231133)43-43(_____________________________________________

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

_____________________________________________)43-43(מעולה, 050-6925400

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

חנייה מקורה, מעלית, דו"ש, 2 
שירותים. תיווך "גרים" עטרת, 

050-4231133)43-43(_____________________________________________

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

חניה, שכונה דתית, תיווך 
_____________________________________________)43-43("גרים" עטרת, 050-4231133

FOX  נדל"ן - בכפר 
אברהם, 2.5 חדרים, אופציה 
_____________________________________________)43-43(ענקית לבניה, 050-6925400
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ירושלים

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

רווחים משמעותיים!! 
אל תפספס !! תתקשר 

058-7701070)21-20-17(_____________________________________________

השקעות

ביקוש 
דירות

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

לסוכה גדולה על הגג. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

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

1-1.5 חדרים

פתח תקווה

בני ברק

■ נשארו מס' דירות 
מפוארות של 5 חד' בבנין 

חדש ברח' סנהדרין . 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

רמת גן

4-4.5 חדרים

דופלקסים
■ מיידי בר' עקיבא ליד 

הרב קוק, דופלקס, 3 
חד' בק"ד ומעליה חדר 
עם שרותים+ גג גדול, 

משופץ עם מעלית 
לתקופת שנה, 5,600 

ש"ח. בלעדי תיווך
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

אלעד

+5 חדרים

דירות 
להשכרה

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

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

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

03-5797756)38-38(_____________________________________________

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

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

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

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

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

_____________________________________________)39-42ל(להשאיר הודעה

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

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

 יח"ד ליחיד, מרווחת, 
מרוהטת וממוזגת, בהרב 

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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)40-40(_____________________________________________

 במרכז, חדר חדש ליחידה 
ללינה או לפי שעות או לחגים

_____________________________________________)40-43ל(050-4157604

רחובות
 בבלעדיות ברח' 

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

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

1-1.5 חדרים

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

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

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

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

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

054-4627814)40-43(_____________________________________________

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

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

 דירות להשקעה 
ולמגורים בצפת/טבריה החל 

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

 מבחר דירות ומגרשים 
להשקעה בטבריה ובירושלים. 

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

 דירת חדר, ממוזג ומרוהט 
ליחיד או למשרד + שרותים 

_____________________________________________)41-44(ומקלחת, 050-4112720

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

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

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

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

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

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

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

מפוארת ומושקעת + 
מ.שמש + סוכה, ריהוט 

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

והשקעות" 
052-7652801)41-41(_____________________________________________

 באזור מנחם, 4  
חד', משופצת כחדשה 

וממוזגת )ניתן לקבל גם 
כמרוהט(, כניסה מיידית, 

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

058-7878784)41-41(_____________________________________________

 להשכרה ברימון, דירת 3 
חדרים, חדשה + חצר,

052-2224730)41-42(_____________________________________________

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

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

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

03-6182420)41-42(_____________________________________________

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

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

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

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

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)41-42(אדוארד

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

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

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

 דרושות דירות לקניה 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
_____________________________________________)41-42ח(052-6616800, 08-6277193

 לתיווך בנע"ם, דרושות 
בדחיפות דירות למכירה 3-4 
חדרים בב"ב ובפ"כ, פרסום 

ומכירה עלינו! 
050-2567111/054-7477054)41-41(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 30 איש 
למשפחות ולקבוצות, מחירים 

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

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

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

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

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

אור הגנוז

 בהזדמנות!!! בבית 
כלל בתל אביב, חזית 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 מציאה להשכרה 
130 מ', ברח' ירמיהו/ 

רבי עקיבא, ק"ק,כניסה 
נפרדת, מתאים למשרד 

עו"ד, רו"ח, 8,500 ש"ח, 
גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

  להשכרה 28 מ', ק"א 
כניסה נפרדת, 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)25-20/17(_____________________________________________

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

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

בר יוחאי

בני ברק

בית חורון

ביריה

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

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

_____________________________________________)24-23/17(לקייטרינג, 054-5747012

 "אורחן אור הזוהר" - 2 
צימרים כפריים ומבודדים: 

סוויטה פנטהאוז + חדר 
שינה וצימר קרקע + 

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

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

 בעוזיאל 2 יחידות אירוח 
חדשות, מפוארות ומאובזרות 

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

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

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

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

בית מאיר

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-36/17(_____________________________________________

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

משפחה, 2 חד' שינה, ג'קוזי, 
בריכה ,

,054-5461450
02-5361450 ,052-2611920)37-10/17(_____________________________________________

 יחידות נופש ווילה לזוגות 
ולמשפחות, בריכה מחוממת 

4X8מ' + משחקי חצר + 
סוכה כשירה, 050-8566778, 
050-2187690 ,04-6980913)38-41(_____________________________________________

משרדים

 להשכרה בב"ב בהרצל, 
70 מ"ר, משופץ ומסודר, 
מתאים למשרד + מחסן, 
_____________________________________________)39-42ל(גישה לרכב, 052-7127207

 צימר עין התכלת - 
מפוארים, ממוזגים, חצר 

פרטית, סוכה, מבצעים לחגים 
052-7165035)40-51(_____________________________________________

■ בשד' גרשנקורן, 
משרד מפואר, מושקע, 

2 חד', ק"ק, 32 מ"ר, 
כניסה נפרדת, 3,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)40-40(_____________________________________________

עסקים

 מציאה! אולם אירועים 
מפואר, קרקע, לציבור הדתי 

באשדוד + רשיון + חניה, 
_____________________________________________)38-41ל(052-3267692

 מציאה! למסירה 
בטבריה 6 צימרים 
יפיפיים ופעילים + 

סוויטה וג'קוזי, מדשאות, 
ד' הליכה לכינרת, עבור 
_____________________________________________)39-42(דמי פינוי, 050-7824909

■ להשכרה חנות עובדת 
של פלאפל, 30 מ' בין 

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

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

 050-5308742
03-5797756

)27-27(_____________________________________________

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

ק"ק, מתאים למשרד 
עו"ד, רו"ח, 8,500 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

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

אולמות

חנויות

 למכירה תחנת דלק 
עובדת בגוש דן, תשואה 7% 

נטו, ב- 26,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)39-43(פולטוב נכסים, 052-3646632

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

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

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

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

מגרשים

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

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

מחסנים

מבנים

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

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

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

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

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

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

מיידי. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

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

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

 בירושלים ברמות 45 
דונם בטאבו כולל אפוטרופוס 

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

■  ירד המחיר להשכרה 
ברבי עקיבא באזור 

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

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)12-12(_____________________________________________

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

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

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

נדל”ן 
מסחרי

 להשכרה בבני-ברק 
לחנות/אולם, 300 מ"ר 

ואפשרות לעוד 400 מ"ר באזור 
_____________________________________________)43-46(האולמות, 0527-182182

 להשכרה בבני-ברק, 
בקרבת מפעל קוקה 

קולה 80 מ"ר/30 מ"ר, 
שטח מסחרי, משופץ 

ומסודר, מתאים לחנות, 
מחסן , משרד ולכל 

מטרה, שרותים וחניה, 
_____________________________________________)38-41ל(050-2935656

 בהזדמנות, למכירה 
מכולת ריווחית בבני-ברק, 

מיידי, לפרטים:
_____________________________________________)40-43ל(050-8677520

 בבני-ברק, ברח' חשב 
סופר 5 א', 2 חדרי משרד 

+ מזגנים + מטבחון + 
שרותים, לכניסה מיידית, 

מתאים למשרד עו"ד 
ורו"ח, בהזדמנות, 3,600 

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

Zlbr54@gmail.com)40-43(_____________________________________________

 בבני-ברק, ברח' חשב 
סופר 5 א', 4 חדרי משרד 

+ מזגנים + שרותים, 
לכניסה מיידית, מתאים 

למשרד עו"ד ורו"ח, 
בהזדמנות 6,200 ש"ח. 

תיווך זילברברג, 
 ,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)40-43(_____________________________________________

בן זכאי

ניתן להתקשר בין השעות: 10:00-20:00
לפרטים: 054-7631362 (אתי)

וילה מפוארת, 
מרוהטת ומאובזרת

7 חדרים + בריכה גדולה
מתאימה גם למס‘ משפחות
בית הכנסת בקרבת מקום

ישוב שומר שבת

במושב בן- זכאי
בימי חול, שבתות וחגים

■ קרקע בהוד השרון 
שהופשרה מחקלאות 
למגורים במחיר חסר 

תקדים, אושרה במחוזית 
וחתומה ע"י משרד 

_____________________________________________)43-47(הפנים, 0505-483322

 בבאר-שבע, למכירה 
דירות בבנין העומד לפני פינוי 

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

08-6277193 ,052-6616800)41-41(_____________________________________________

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

ש"ח. יוסף השקעות,
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)41-41(_____________________________________________

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

השקעות, 050-3616800, 
08-6277193 ,052-6616800)41-41(_____________________________________________

 בבאר-שבע, 3 חד' במרכז 
גילט, קרוב לאוניברסיטה, 

570,000 ש"ח, מושכר לתווך 
ארוך. יוסף השקעות,

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)41-41(_____________________________________________

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

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

08-6277193 ,052-6616800)41-41(_____________________________________________

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

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

08-6277193 ,052-6616800)41-41(_____________________________________________

 למכירה בקריית-ים 
ג', דירה מחולקת ל- 2, 

משופצות, מושכרות ב- 3,100 
ש"ח, 510,000 ש"ח, לל"ת, 

052-7612454)41-42(_____________________________________________

 השקעה ושותפות 
בפרוייקטים יזמיים ריווחים 

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

פרפקט. שמעון איגרא, 
052-7710462. משרד ראשי, 

077-5166040
office@perfectpro.co.il)41-43(_____________________________________________

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

בקומה א', כ- 100 מ"ר, 
חזית, קרוב למכבי, 
מושכרת ב- 11,000 

ש"ח, מיידי, 2,150,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)41-41(_____________________________________________

 מציאה! בבאר שבע, 
למגורים/השקעה, 4 חדרים 

+ מחסן פנימי בגודל של 
כ- 100 מ"ר, שמורה, ממוזגת, 
מרוהטת, חניה בשפע, תשואה 
מצויינת למשקיעים. יוני צדוק, 

אקסקלוסיב שיווק וניהול 
_____________________________________________)41-42(נדל"ן, 054-5233623

 בבאר שבע, דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות, בקרבת 

האוניברסיטה בשכונה ד', 
מושכרת ב- 3,200 ש"ח. 

580,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)41-41(_____________________________________________

 בבאר שבע בשכונה ה', 
3 חד', משופצת, מושכרת 

ב- 2,200 ש"ח, המחיר: 
580,000 ש"ח. יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)41-41(_____________________________________________

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

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

08-6277193 ,052-6616800)41-41(_____________________________________________

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

08-6277193 ,052-6616800)41-41(_____________________________________________

 למכירה קניון בבאר שבע, 
שכירות חודשית כ- 200,000 

ש"ח. מחיר: 26,000,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)41-41(_____________________________________________

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

קבוצת פרפקט, 
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)41-43(_____________________________________________
 מציאה! למסירה חנות 
מכולת פעילה ורווחית כ- 
40 מ"ר באזור הרב שך, 

מוניטין כולל ציוד וסחורה, 
50,000 ש"ח, דמי 

שכירות חודשיים, 2,500 
ש"ח, לפרטים: "סלומון 

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

 להשכרה מרפאת שיניים 
חדישה בבת-ים, כולל ציוד 

_____________________________________________)41-44(ברחוב מרכזי, 054-8402155

 חנות בבת-ים, 15 
מ"ר, מתאים למשרד או 

טלמרקטינג, 3,000 ש"ח כולל 
_____________________________________________)41-44(מיסים, 054-8402155

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

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

 במרכז ק.אתא, חנויות 
החל מ- 2,800,000 ש"ח - 
_____________________________________________)41-41(תיווך אלפסי, 052-2790370

 להשכרה בבת-ים, חנות 
15 מ"ר, מתאים למשרד או 
לטלמרקטינג, 3,000 ש"ח 
_____________________________________________)41-44(כולל מיסים, 054-8402155

 בהזדמנות להשכרה 
חנות/משרד, מיידי במרכז 

ב"ב, אפשרות לתקופה קצרה, 
054-8405062)41-42(_____________________________________________

 מבנה מסחרי בבאר-שבע, 
מושכר ב- 40,000 ש"ח 

לחודש, 5,500,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)41-41(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב, רחוב 
השומר אזור מגדלי שקל 

בניין מפואר לכולל/ישיבה 
הכולל בית מדרש 250 
מ"ר + חדר אוכל וחדר 

שיעורים ב- 35,000 ש"ח. 
_____________________________________________)41-41(להב נכסים 050-4177750

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

054-4992952)41-44(_____________________________________________

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

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

 חדר גדול להשכרה 22 
מ"ר, ק"ק, במתחם אוסם + 
גישה לרכב מתאים למשרד, 

050-4136351)41-42(_____________________________________________

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

052-7655177)41-16/17(_____________________________________________

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

■ להשכרה ברח' 
עמיאל, 2 חד', ק"ב, 

משופצת )לא יחידה(, 
3,200 ש"ח. בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 
050-5308742 23

03-5797756)42-42(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - גן 

ילדים כולל כל הציוד והריהוט 
לשעות הבוקר.

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

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - לעסק 

כ- 60 מ"ר בעליון, מיידי. 
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)42-42(אהובה, 050-5886828

 בדירת מעונות יוקרתית 
של סמינר, התפנה מקום 

לבת חרדית, 052-7643259, 
_____________________________________________)42-45ל(052-7678689

 דרושה דירה קטנה לקניה 
בב"ב/פ"ת )אזור השרון 
_____________________________________________)42-43ח(והמרכז(, 054-7432012

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

_____________________________________________)42-43ח(בערך, 054-8432271

 ברח' חברון, חנות 
למכירה 40 מ"ר, השקעה 

מעולה, בהזדמנות, 
1,300,000 ש"ח. תיווך 

זילברברג, 03-5754412, 
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)42-45(_____________________________________________

 בב"ב להשכרה 
בז'בוטינסקי פינת הרב שך, 

חנות ו/או משרד לכל מטרה 
16 מטר + חצר 2,400 ש"ח. 

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

 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)43-46ל(_____________________________________________

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

_____________________________________________)43-46ל(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

 בבלעדיות בנויפלד, 3 
חדרים גדולים, משופצת, 

מרוהטת וממוזגת, 
3,000. 'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)43-43(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)43-43(_____________________________________________

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

_____________________________________________)43-46ל(ק"א, 054-8406608

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

ממוזגת, 1,800 ש"ח כולל 
_____________________________________________)43-46ל(מים, 050-9734807

 מציאה! ברמות ב' ברח' 
ההבטחה דירת 2 חד' חדשה 

ברמה גבוה, 30 מ"ר, כ. 
פרטית, קומה 1/2, חלונות,  

מרוהטת קומפלט + מ. 
חשמל, דו"ש, כריים גז, הכל 

חדש,  רק- 2,950 ₪ לחודש, 
מיידי, בלעדיות בנדל"ן אריאלי 

02-571-4636)43-43(_____________________________________________

FOX  נדל"ן - מתאימה 
לזוג צעיר בגני הדר, דירת 3 

_____________________________________________)43-43(חדרים נהדרת, 050-6925400

 דרושה דירה קטנה לקניה 
בב"ב/פ"ת )אזור השרון 
_____________________________________________)43-44ח(והמרכז(, 054-7432012

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

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

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

_____________________________________________)43-44ח(הרוסה, 050-6651365

 דירות להשקעה ולמגורים 
בצפת/בטבריה/בנתניה, החל 

מ- 380,000 ש"ח. נתי המתווך 
_____________________________________________)43-46(לציבור הדתי, 050-5766979

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

מ"ר לגן, מעון וכו',
_____________________________________________)43-43(054-8406031, לל"ת

 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 

_____________________________________________)43-44ל(2000 ש"ח, 054-7736585





03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה  ז’- י”ב תשרי תשע”ז  9-14/10/16

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

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

שידוכים

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

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

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

לאשכנזים, שדכן מקצועי 
עם המון הצעות

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

אבידות

שיפוצים וצבע
 אמבטיית זאב -

לא שפצנו רק החלפנו 
אמבטיה, 03-5445901, 

,02-5333862
,04-8361130
09-9584862)25-44(_____________________________________________

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

_____________________________________________)12-44(בבוקר, 052-3340338

 דרור חלוץ,מורה 
מוכר בבני-ברק 

והסביבה, יחס אישי 
וסבלני, מבצע סתיו 

מיוחד, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 100 
ש"ח, ידני 110 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם! 
_____________________________________________)23-48ל(052-2514960

■ משה גולני- מורה נהיגה 
מוסמך, ותיק וסובלני מאד, 

טויוטה/ אוטומט/ חדשה 
לחלוטין, מבצע ייחודי: מחיר 

שיעור: 110 ש"ח! מחיר: 
28 שיעורים+ מבחן פנימי+ 
טסט+ ספר תאוריה: 3,800 

ש"ח בלבד!
_____________________________________________)35-46ל( 054-4468840 )בב"ב(

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)24-48(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, מבצעים+ עזרה 
בתאוריה, יוסי בן יהודה. 

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

■ מחשב נייד מחודש 
ווינדוס 7 החל מ- 600 

ש"ח כולל אחריות, 
הוותיק בענף.
054-4543701
052-6643701)31-5/17(_____________________________________________

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-29/17(_____________________________________________

מוצרי אפיה
 צמוקים ושקדים- המרכז 

לאפיה ר' עקיבא 48/109 
ב"ב, במחירים ללא תחרות 

*סדנאות ללא עלות, 
050-4161617)29-2/17(_____________________________________________

■ יוסי זיו - צלם 
אירועים מקצועי! צוות 
מורחב, שירות ואיכות 
ללא פשרות, מבצעים 

מיוחדים לחתונות 
0525-778544)28-4/17(_____________________________________________

צילום אירועים

קורסים

סת”ם

■ בואו לימדו מקצוע 
משתלם! נשים וגברים בנפרד! 

קורס פדיקור מניקור רפואי, 
טיפול בפטרת כף הרגל 

והציפורניים לצמיתות, טיפול 
ביבלות עמוקות, קורס

אפילציה משתלם! הסרת 
שיער במחט חשמלית בפנים.
_____________________________________________)38-45ל(052-2538812 077-5177007

לימוד נהיגה

טוען רבני
  טוען רבני ישראל זכריה. 

מוסמך ומקצועי. ל.מ. טל': 
6632298 -054, יצוג בבית הדין 

רבני- פרטי, ממונות-אישות. 
_____________________________________________3,000 ש"ח                   )18-43(

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 052-2945976

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,500
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

יעוץ ועזרה

 ד"ר יעקב קרן - רופא 
מומחה לבעיות שבינו 
לבינה, הדרכה, ייעוץ 
וטיפול רפואי, לגברים 
_____________________________________________)35-46(ונשים, 050-5870353

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, מזדה 3, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-48(_____________________________________________

 הפתרון החדש לשלום 
בית בהמלצת רבנים ומומחים, 

052-7668155)38-41(_____________________________________________

מכונות תפירה
 מעיין התפירה - מכירה 

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

 למכירה סת"ם 
מהודרים, כתב יפה מאוד 

מסופרים יראי שמים, 
052-7623142)38-41(_____________________________________________

 כל סוגי השיפוצים 
פנים וחוץ, צבע החל 

מ- 1,400, איטום, נקיון 
_____________________________________________)38-41ל(ותריסים, 055-9886346

סוכות
 ישירות מהיבואן, קישוטי 
פירות בגדלים שונים, פוסטרים 

מרהיבים לסוכות לסוחרים 
_____________________________________________)39-42ל(ובעלי דוכנים, 055-6687487

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

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

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

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

052-5752933)21-20/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 לאברך מאזור המרכז 
דרוש אופני כושר בתרומה, 

054-7354625)38-41(_____________________________________________

 מילגה לבעלת יכולת עזרה 
לזוגות בקורס ייעוץ נישואים 
_____________________________________________)41-46(בת"א. 052-4402555, מלכה

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

דרכים, יעוץ משפטי,
054-7766628)41-48(_____________________________________________

 שידוכים לצעירים 
ומבוגרים, נסיון והמלצות, 

052-3594875 ,052-3540874)41-44(_____________________________________________

 "ביחד" - שידוכים לכל 
הגילאים, מאגר ארצי, שדכניות 

מכל הארץ, בברכת גדו"י, 
*הדרכה לחתן מתנה!

072-2391111)41-44(_____________________________________________

לקחת לישועה
 ולזיווג בקרוב

עם תפילת ותיקון 
הרבנים

טלית עמוקה

03-6204444

 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 
_____________________________________________)41-52(מחסנים, 050-5536359

 למשפחת אברך דרוש 
בדחיפות טיולון במצב מצוין 
ומזוודה גדולה במצב מצויין, 

_____________________________________________)40-41ח(נייד: 050-4191774

 לכולל דרוש סט רמב"ם 
פרנקל המעונין לתרום:

_____________________________________________)40-41ח(052-7652286

 מבקשת לקנות כסא 
אוכל לתינוק, אפשרי פלסטיק 
_____________________________________________)40-41ח(במצב טוב, טל': 03-6185569

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

_____________________________________________)40-41ח(קטן בתרומה, 054-8432271

 מענויין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה 

_____________________________________________)40-41ח(לחלקי חילוף, 054-8432271

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 מערכת סטריאו גדולה 
Panasonic, איכותית 

מאוד, 4 חלקים, כניסת 
USB, ב- 500 ש"ח, 

052-7171222)38-41(_____________________________________________

 מזגן אלקטרה 1 כ"ס + 
מזגן אלקטרה 1.5 כ"ס )טוב 

לסוכה(, מקרר אמנה, תנור + 
כיריים, כחדש, 2 בלוני גז+גגון 
_____________________________________________)40-41(אלומיניום לרכב 052-2530036

 GMAIL שירותי מייל 
למחשבים ללא גישה 

לאינטרנט, החל מ- 25 ש"ח 
_____________________________________________)40-6/17(לחודש, 052-7611936

 גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים ניידים ונייחים חינם, 

שירות בב"ב ובירושלים,
052-7611936)40-52(_____________________________________________

 כיריים גז משטח זכוכית, 
250 ש"ח כחדש, 

_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

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

 למכירה  מקרר, מכונת 
_____________________________________________)39-42(כביסה,  052-4227714

 מקרר גדול, מצב מצוין, 
דגם שארף, 500 ש"ח, צבע 

_____________________________________________)41-42ח(לבן, 052-7681438

 מזגן חלון במצב מצוין, 
3/4 כ"ס, 300 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(052-7133269

 תנור Bosh במצב מעולה 
תא 1, ב- 500 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)41-42ח(052-7146087

 תנור של חברת סול 
)טוסטר אובן( במצב מצוין 

במחיר 150 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(054-8438113

 מזגן חלון מצוין, 2 כ"ס ב- 
_____________________________________________)41-42ח(450 ש"ח, ב"ב, 03-5703845

 מייבש כביסה, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(03-5700422

 מקרר שארף גדול, מצב 
מעולה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(052-7681438

 מקרר, תקין, פועל, 
מעולה, טוב, 500 ש"ח, פ"ת, 

_____________________________________________)41-42ח(054-3102412

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

_____________________________________________)41-42ח(052-3073826

 כיריים + תנור, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(052-3847842

 בלנדר קנויד, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(טל': 054-6983461

 מחבת חשמלי גדול, פתרון 
כחם לבחורי ישיבה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(052-4831449

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

_____________________________________________)41-42ח(052-5543055

 מקרר משרדי גודל 70 
על 70 סמ', ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(054-5823874

 מכונת כביסה פ.תחתון 
ח' AEG, ב- 500 ש"ח, 6 

_____________________________________________)41-42ח(קילו, 054-5823874

 שואב אבק לבית ולרכב, 
_____________________________________________)41-42ח(50-100 ש"ח, 054-4273857

 מאוורר, 50 ש"ח,
_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 מכונת קפה, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(גמיש, 054-4273857

 רדיאטור לחימום ביתי, 
_____________________________________________)40-41ח(150 ש"ח, 054-4273857

 מפזרי חום, 75 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(לאמבטיה, 054-4273857

 מברגה חשמלית היטצ'י, 
_____________________________________________)40-41ח(150 ש"ח, 054-4273857

 מכונת השחזה עמוד 
חדשה, 200 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 שואב אבק לבית ולרכב, 
_____________________________________________)40-41ח(50-100 ש"ח, 054-4273857

 מברגה חדשה 18V, ב- 
_____________________________________________)40-41ח(250 ש"ח, 054-4273857

 חצובות בלרס + ראשי, 
להבות במחיר סמלי, 190 

ש"ח, פסחיים כחדשים,
_____________________________________________)40-41ח(052-7110779

 מקרוגל קריסטל איכות, 
מעולה, גדול, 320 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(052-7110779

 בייביליס + מגהץ מקצועי, 
חדש באריזה מארה"ב, מחיר 

הפסד, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(052-7110779

 בירושלים מאוורר חדיש, 
_____________________________________________)40-41ח(100 ש"ח, 050-6256846

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון כחדש לבחורי ישיבה, 

_____________________________________________)40-41ח(100 ש"ח, 052-4831449

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

_____________________________________________)40-41ח(052-5543055

 טאבלט 10 אינץ אנדרואיד 
עם תיק ומקלדת, 450 ש"ח, 

052-7611936)41-42(_____________________________________________

 רמקולים למחשב 
creative כולל sub מעץ, 
_____________________________________________)41-42(150 ש"ח, 052-7611936

 שואב אבק, 90 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(בירושלים, 054-8423405

 מערבל קנווד שף 
בירושלים, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)41-42ח(054-8423405

 מדיח כלים גדול קינג, 200 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 054-4273857

 מגהץ אדים, 20 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 מגהץ קיטור קנווד, 100 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 054-4273857

 מחמם מים אטמור זק"ש, 
_____________________________________________)41-42ח(100 ש"ח, 054-4273857

 מנגל חשמלי, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 טוסטר, 20 ש"ח,
_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 מיחם לשבת, 125 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

ריהוט

 שולחן  ו-6 כסאות לסלון, 
אפשרי רק כסאות, כחדשים, 

ספות 3+2 מעור אמיתי, 
בורדו,אפשרי 2 או 3.

052-4227714 )39-42(_____________________________________________

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

0544-919299)39-42(___________________________________________

 חדר שינה קומפלט מעץ 
מלא, 2 מיטות+ ראש+ 

2 מזרנים אורטופדיים+ 2 
שידות+ ארון 5 דלתות, כחדש. 

_____________________________________________)40-41ל(052-8571371 ג. שמואל

 6 כסאות לפינת אוכל, 
מצב מצוין, 580 ש"ח,
_____________________________________________)40-41(054-5467979 )ב"ב(

 בהזדמנות  12 כסאות 
מברזל, מרופד במושב ובגב, 

חום, אפשרות לפחות כיסאות, 
_____________________________________________)39-42(500 ש"ח,  052-4227714

 עבודות צבע במחירים 
_____________________________________________)42-43ל(נוחים. אליעזר, 054-7895384

צבע

 ביום א' כד' מנ"א, נשכח 
באוטובוס 981 כנפי יונה 

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

היקרים מאוד למאבד ושכמיה, 
_____________________________________________)42-43ח(המוצא יפנה: 050-4175368

 נמצא צרור מפתחות גדול 
ויקר לפני כשלושה חודשים 

_____________________________________________)42-43ח(בב"ב, 03-6183414

 באדר ב', נמצא סט ספרי 
קודש חדשים בדסלר בב"ב, 

_____________________________________________)42-43ח(054-8454536

 בתאריך כז' אב שכחנו 
כובע וחליפה בקו 402 

מירושלים לב"ב, להתקשר 
_____________________________________________)40-41ח(לטל': 052-7111828

 נמצאו לפני כשבועיים 
באוטובוס של היום נגן, 
_____________________________________________)40-41ח(לפרטים: 050-4008461

 בערך בתאריך ח' בתמוז, 
אבד צמיד טניטס זהב לבן 
בבני-ברק אזור פרדס כץ 

_____________________________________________)41-42ח(והסביבה. 050-4127025, חני

 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 

_____________________________________________)42-45(ש"ח, 052-7611936

 מסך 24" למחשב, 3 
שנים אחריות איסוף והחזרה, 

_____________________________________________)42-45(500 ש"ח, 052-7611936

 רדיאטור לחימום ביתי, 
_____________________________________________)41-42ח(150 ש"ח, 054-4273857

 כיריים גז משטח זכוכית, 
250 ש"ח כחדש, 

_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי, 100 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 054-4273857

 מפזרי חום, 75 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(לאמבטיה, 054-4273857

 מברגה חשמלית היטצ'י, 
_____________________________________________)41-42ח(150 ש"ח, 054-4273857

 מכונת השחזה עמוד 
חדשה, 200 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 שולחן עץ מלא )חום( ליד 
הספות בסלון, 60/120, 300 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 052-7112123

 כחדש! מיטת אירוח 
מתקפלת + מזרון 80*190, 
400 ש"ח, בני-ברק, טלפון: 

_____________________________________________)42-43ח(052-3073826

 מכתביה לחדר ילדים 
כפולה לשני ילדים, כמעט 

חדש כולל שתי כסאות, 400 
ש"ח כולל הכסאות, טל': 

_____________________________________________)42-43ח(050-4116075

 מיטת היי רייזר כפולה 
עם ארגז מצעים גדול צבע 

הברזל שחור, הריפוד צעוני, 
מצב מצויין, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)42-43ח(050-4116075

 ארון בגדים מצויין, צבע 
אגוז בהיר, גובה 240, עומק 
60, רוחב 160, 4 דלתות + 
2 מגירות, 200 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)42-43ח(050-4116075

 חדר שינה מצויין + ארגזי 
מצעים עמוקים + גב + 

מזרונים אורתופדים קשים 
וגבוהים, צבע לבן/בז', 500 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, טל': 050-4116075

 כורסת מנהלים משומשת 
במצב טוב עם משענת גבוהה 

ונדנוד, 180 ש"ח, ב"ב, טל': 
_____________________________________________)42-43ח(054-4992952

 ארונית מצעים במצב 
מצוין, 500 ש"ח, טל'

_____________________________________________)42-43ח( 054-6983461

 למסירה, מזנון סלון 
במצב טוב, 3.10X2 מטר, 

_____________________________________________)42-43ח(050-4087927

 למסירה ארון קודש לספרי 
תורה עבור ביהכ"נ, טל':

_____________________________________________)42-43ח(052-7153359, גיא

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)42-43ח(052-7633316

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(052-7633316

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)42-43ח(250 ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס ממתכת + 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים
_____________________________________________)42-43ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(052-3804646

 3 יח' ריהוט מזנון לסלון
174X43/110X32/62X43

_____________________________________________)42-43ח(200 ש"ח, 052-3463482

 שולחן סלוני, 500 ש"ח. 
5 כסאות, 200 ש"ח, שמורים, 

_____________________________________________)42-43ח(054-8478028

 מיטה מתקפלת מברזל, 
מיטת נוער, 500 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(054-7863538

 שולחן שיש במציאה, צבעי 
שמנת/לבן, מדהים, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(052-7146600/6

 כסא עם תמיכה לגב 
תחתון בצבע שחור כחדש, 

_____________________________________________)42-43ח(100 ש"ח, טל': 02-6561606

 שירות זיהוי חסוי 
חכם + שירות הודעות 

וירטואלי, בתשלום סימלי, 
לפרטים והצטרפות,

_____________________________________________03-60-170-60          )41-44ל(

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

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

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

050-5765449
052-7123419

במחיר שאסור לפרסם!

מכירת ערבות עם לבלוב 
בסיטונאות 
בהכשר הבד”ץ הע”ח ורב שטרן 

 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, 

_____________________________________________)43-46ל(054-2455797

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

במיוחד לסוכות.
_____________________________________________)43-44(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

 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

 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
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תינוקות
 נעל צעד ראשון, מידה 19, 

nike, כתום, לבן/בת, מצב 
מעולה! 90 ש"ח, 

_____________________________________________)32-42(052-7128580 )י-ם(

תקשורת

■ מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי, "גלית 

איטליה" 850 ש"ח בלבד! 
054-8443223)44-44/16(_____________________________________________

כללי

 סטוק של מאה חולצות 
לגברים מכופתרות בצבעים 
לבן פסים ומשבצות, מידות 

XL ומעלה, מהמותגים ראלף 
לורן, נאוטיקה, טומי ולקוסט 

מקורי, ב- 15,000 ש"ח
055-9894908)20-19/17(_____________________________________________

 ספר לימוד אנגלית 
)דקדוק( grammer+, לכיתה 
5, חיה אביעזר, מצב מעולה! 
_____________________________________________)32-42(30 ש"ח, 052-7128580 )י-ם(

 "פלאי החומר" חטיבת 
הביניים, קצנלבוגן, שמור 

במצב מצוין, 40 ש"ח,
_____________________________________________)32-42(052-7128580 )י-ם(

■ מכירה בחצר דברי נוי 
יפים, ריהוט עתיק ומודרני + 

פינת אוכל+ מקרר, 
055-9547447)38-6/17(_____________________________________________

 מעלון מדרגות לכסא 
גלגלים במצב חדש 

בהזדמנות, 
,052-7694114
053-9664767)38-41(_____________________________________________

 מחשבים ניידים 
החל מ- 550 ש"ח )גם 

מקרנים ונייחים(. *ב"ב: 
050-6379001. *י-ם: 

054-8470594. *מודיעין 
עילית 052-7171228. 
_____________________________________________)38-45(*ב"ש: 052-7155655

נה
טמו פמו

www.
pamotmuna.co.il

יש לך?

 חדש! תוכנית עם 
מספר כשר, SMS ומייל, 

למכשירים תומכים בלבד, 
_____________________________________________)39-42ל(054-8419386

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון, יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)39-42(_____________________________________________

 ספר "יסודות הכתיב" 
לכיתה ג' במצב מצוין, 15 
_____________________________________________)39-42(ש"ח בלבד! 054-8063853

 נעלי ספורט צעד ראשון, 
יד שניה - כחדשות ממש! 

כחול/לבן, nike, ב- 50 ש"ח 
_____________________________________________)40-50(בלבד, 052-7128580 )י-ם(

 הקסניום SIM 2 במצב 
טוב + אביזרים, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-7117487

 סמסונג כשר, 2 סים, חדש 
+ אחריות + אביזרים, 150 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח בלבד, 052-7117487

C2  מצוין תומך כשר כל 
החברות, 250 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(052-7869008

 פלאפון, 150 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 להשכרה 4 שמלות סרפן, 
לבן בשילוב תחרה, יפהפיות 
וחדשניות, במידות: 4,6,8,12 

רק 50 ש"ח כ"א, 
054-5565961 )י-ם(, נין לקבל 

_____________________________________________)40-52(תמונה במייל/ווצאפ

 שעון לונג'ין מלבן, דגם 
דולצ'ה ויטה, 2 שורות 

יהלומים, מתאים לחתן-
כלה, חצי מחיר, 7,000 
ש"ח, חדש + תעודת 

_____________________________________________)40-41ל(אחריות,.054-4741373

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-2030007

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

ש"ח

חיסולי קיץ
פריטים מקסימים!

שבוע אחרון
"אצל בתיה"

ירושלים 59 ב"ב 03-5792841

*הגיעה קולקציה 
מהממת לחגים וארועים

10-20-30

 למסירה סימילאק שלב 1, 
400 גרם, חלב נוכרי בירושים, 

_____________________________________________)41-42ח(052-7102636

 עגלת איזי בייבי, חדשה 
באריזה, 450 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(052-7631633

 מיטת תינוק במצב 
מעולה, תוצרת ספרד, 350 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, גמיש, 053-3109195

 עגלת Graco, ב- 150 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 058-7384429

 טיולון combi, מצב טוב, 
_____________________________________________)41-42ח(150 ש"ח, 058-7384429

 ,AEG עגלת שכיבה 
מצב טוב + אביזרים, 400 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 058-7384429

 עגלת תינוק - טיולון, מצב 
חכחדש, צבע מוכסף - מוקה 

)כולל כל האביזרים(, 250 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, טל': 052-7689543

 מיטת תינוק "שילב" 
כחדשה, 400 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)41-42ח(טלפון: 052-3073826

 מיטת תינוק מצב מצויין 
"שילב", 300 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)41-42ח(טלפון: 052-3073826

 עגלת תאומים איזי בייבי, 
350 ש"ח )להתקשר אחרי 

_____________________________________________)41-42ח(ראש השנה(, 054-7432012

 עגלת טיולון, 100 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(כחדשה, 054-4273857

 עגלת פג במצב טוב 
בצבע כחול במצב שכיבה 
לתינוק במחיר 200 ש"ח, 

_____________________________________________41-42ח(052-2655837

מהפכה בעולם החזנות הספרדית

הדיסק החדש ”יחיד רם“
עם 12 הפיוטים בלחנים חדשים

בביצועם של החזנים 
דוד שירו ומשה חבושה

חדש!

להזמנות | המלחין מנשה אליאס 054-4600154

 פלאפון LG, מסך נגיעה, 
_____________________________________________)41-42ח(120 ש"ח, 052-7150772

 קו טוקמן עם שיחות ללא 
הגבלה, ב- 60 ש"ח לחודש 

_____________________________________________)41-42ח(בלבד! 052-7167777

 פלאפון כשר אקו כחדש 
עם מטען ואוזניות, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(052-7653252

 נוקיה 208 לא כשר תומך 
הכול + מגן, 250 בירושלים, 

_____________________________________________)41-42ח(058-3216830

 סמסונג סליידר ח' פלאפון 
B500, ב- 100 בירושלים, עובד 

_____________________________________________)41-42ח(ע"י החברה, 058-3216830

 בלקברי כחדש 9770, 
_____________________________________________)41-42ח(250, ירושלים, 058-3216830

 מגן מטען לאיפון 5 של 
BXT, חדש 100 שח,

_____________________________________________)41-42ח(058-3216830

 E1200 ,1777 תומך הכול 
ומטורולה סלקום נפתח ב- 

150 ש"ח, בעודים דרוש תיקון 
_____________________________________________)41-42ח(קל, 058-3216830

LG G3  כחדש + אביזרים 
חדשים + סוללה נוספת + 

מגן מסך + כיסויים - 1,200 
_____________________________________________)41-42ל(ש"ח, 054-4396666

 פלאפון, 150 ש"ח,
_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 מחשב נייד מצב 
מעולה, 500 ש"ח, עדיף 

לא בשעות הסדרים, 
053-3120620)41-42(_____________________________________________

 בימבה 3 גלגלים, 
מעולה )לא ג'וק(, 30-50 

_____________________________________________)41-42(ש"ח, 053-3120620

 ,Kenwood ,טוסטר אובן 
מצב מצוין, 300 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(058-7384429

 חליפת גבר חדש )ז'קט + 
מכנס(, נקנתה ב- 700 נמכרת 

_____________________________________________)41-42ח(ב- 100 ש"ח, 052-3186268

 חנוכיית כדורים 
מקרמיקה חדשה, 2 ש"ח, 

052-3186268
_____________________________________________)41-42ח(052-3186268

 דיסקמן של "aiwa" עם 
צג דיגטלי כחדש, 10 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(052-3186268

 מקלדת ארגונומית נגללת 
אידיאלי לטיולים, 10 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)41-42ח(052-3186268

 מערבל קנווד שף 
בירושלים, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)41-42ח(054-8423405

 פינקים + כלוב + בית 
התלה + נדנדה, 100 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח()ב"ב( + אוכל, 03-6779712

 סוכה )מסגרת בלבד( 
מברזלים, 350 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(052-7396092

 מכונת פקס + צילום 
 canon 'סורק של חב +

כחדשה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)41-42ח(052-7366764

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 330 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(לפרטים: 054-8453370

 צנצת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)41-42ח(65 ש"ח, 052-4831449

 קופסת מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה בעזרת 

הדמיון, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(052-4831494

 Brother תוף למדפסת 
שמתאים לאלפי דפים, חדש 

באריזה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)41-42ח(054-2103595

 מגש כסף בשילוב עץ, 
גדול לחלות, חדש, רק 150 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, טל': 052-8969770

 מכשיר ניווט G.P.S חדש 
באריזה, מפות 2016, ותוספות 

_____________________________________________)41-42ח(280 ש"ח, 053-3120547

לנשים: 050-2030007
לגברים: 054-3342002

לתאום פגישות יעוץ בבני ברק

אסתטיק 

תוצאות מדהימות!

סנטר
מבצע לחג

טיפול ראשון 50 ש”ח

הסרת 
שיער 
בלייזר 
ללא כאב! 

חידוש עולמי לציפורן חודרנית
ללא כאב!

 מיטת תינוק איכות 
מעולה - במצב חדש, 480 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 050-9951501

 עגלת brvi בצבע תורכיז 
במצב מעולה, 3 חלקים, 500 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 050-4133900

 עגלה )מוצי(, אמבטיה 
)תכלת(, טיולון )ירוק( + 

שילדה כחדשה! 500 ש"ח, 
_____________________________________________)42-43ח(052-7112123

 לול עץ בירושלים, 100 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, טל': 054-8423405

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)42-43ח(350 ש"ח, טל': 054-8423405

 טיולון combi, מצב טוב, 
_____________________________________________)42-43ח(150 ש"ח, 058-7384429

 עגלה Graco, ב- 150 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 058-7384429

 עגלת שכיבה peg, מצב 
טוב + אביזרים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(058-7384429

 עגלת תאומים איזיבייבי, 
_____________________________________________)42-43ח(350 ש"ח, 054-7432012

 מיטת תינוק מעץ צבע 
_____________________________________________)42-43ח(אגוז, 450 ש"ח, 052-7117487

 נוקיה 208 כשר חדש 
באריזה + אחריות לשנה, 400 

_____________________________________________)42-42(ש"ח בלבד, 052-7167777

 כיסוי בד לרכב פרטי, 100 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 052-7112123

 מכשיר נשימה, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)42-43ח(054-7432012

 שעון יד לאישה, יוקרתי, 
איכותי, חדש, כסוף, ב- 120 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 050-8776286

 עגילים זהב טבור, קטנות 
מאוד, לבת קטנה, ב- 100 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 050-8776286

 אוזניות למכשיר סלולרי, 
חדש, ב- 40 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(050-8776286

 סורג מגולוון, חדש, יפיפה 
לחלון, מעוצב עם בקבוקונים, 

_____________________________________________)42-43ח(250 ש"ח, 052-7633316

 זוג פינקים ג'מבו, יפהפיי, 
ב- 50 ש"ח + גולדניים, 

ב- 400 ש"ח. 055-6609100, 
_____________________________________________)42-43ח(דורית

 כובע לנשים בצבע שחור 
עם שוליים רחבים, אלגנטי, 70 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, טל': 054-6565388

 מכונת תספורת חב' 
"מאהוזר" כחדשה, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(052-7663458

 דפנות עץ לסוכה 
3.20X1.90, ב- 400 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(052-7663458/7

 להשכרה שמלת ארועים 
מידה s/m, בצבע שחור 

)ארוך(, 200 ש"ח,
_____________________________________________)42-43ח(052-7663458

 להשכרה שמלת ארועים 
 s/m בצבע סגול/אפור, מידה

)ארוך(, 200 ש"ח,
_____________________________________________)42-43ח(052-7663458

 כלוב לציפורים 70 ש"ח. 
בית הטלה, 30 ש"ח.

_____________________________________________)42-43ח(054-8412903, 03-9074725

 ציפור קנר "באוסתר" 
300 ש"ח, 054-8412903, 

_____________________________________________)42-43ח(03-9074725

 מאוורר + מצנן, חדש 
באריזה, מתאים מאוד 

לסוכה בינונית, של 
חברת תדיראן, 500 ש"ח 

במקום 700, גמיש,
053-3120620)42-43(_____________________________________________

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)42-45(_____________________________________________

 2 סטנדים לרמקו מוגבר, 
_____________________________________________)42-43ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 רמקולים חדשים למערכת 
סטריאו, תוצרת אנגליה, 400 

ש"ח, דגם Mission, נייד: 
_____________________________________________)42-43ח(052-2437292

 מגבר סטריאו ביתי ימהה 
)רסיבר(, 180 וואט, שמורה, 

_____________________________________________)42-43ח(400 ש"ח, נייד: 052-2437292

 מסחטת פירות וירקות 
רב עוצמה, חדש באריזה, 200 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, נייד: 052-2437292

 פאות סינטטיות דמוי 
קסטל, יפהפיות, בכול 

הצבעים, מחיר: 500 ש',
_____________________________________________)42-43ח(052-7163334, 050-4113558

 חוברת תאוריה 2016, ב- 
_____________________________________________)42-43ח(80 ש"ח, 050-4159036

 מטבעות ומדליות 
לאספנים מ- 1 ש"ח למטבע, 

_____________________________________________)42-43ח(052-7154392

 סוכה )מסגרת בלבד( 
מברזלים, 350 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(052-7396092

 מחשב נייד שמור תקין 
בירושלים, רק 499 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(054-8470594

 גיטרה קלאסית חדשה, 
מגבר לנגינה ושירה, מכשיר 

אפקטים לגיטרה, סאז תורכי, 
500 ש"ח. 052-2913522, 

_____________________________________________)42-43ח(משה

 נעלי עבודה בלנסטון ברזל 
מקדימה, חדשות מידה 42.5, 

_____________________________________________)42-43ח(280 ש"ח, 054-8113730

 מולטיקייק המקורי, חדש, 
בשימוש פעם אחת, 280 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, גמיש, 050-4129228

 מציאה - 2 שמלות ערב 
חדשות, מידה 2,4 - וורוד + 

אביזרים, 80 ש"ח,
_____________________________________________)42-43ח(054-6800702

 חצאית שחורה חדשה 
בסיס, מס' 44, 130 ש"ח, 

_____________________________________________42-43ח(050-4131038

 גמרת תלמוד בבלי, 50 
_____________________________________________42-43ח(ש"ח, 050-4131038

 קורקינט מאלומניום - קל 
וחזק כחדש, 40 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)42-43ח(02-6561606

 מתיבתא 96 כרכים, 75 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח כ"א, 052-7196035

 סרטי טבע וסרטים כלליים 
לצפייה איכות גבוהה ומצונזר, 

_____________________________________________)42-43ח(19 ש"ח, 052-7633316

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוטחד לסמסונג 
גלקסי s3 - חדש מהקופסא, 

_____________________________________________)42-43ח(149 ש"ח, 054-4783220

 מאגר מאות תורמים 
וקרונת כספים לעמותות 

וליחידים מהארץ ומחו"ל, 299 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 052-7633316

 מציאה - שעון "ברייטלינג" 
היוקרתי, חדש מאירופה לגבר, 

_____________________________________________)42-43ח(150 ש"ח, 054-4514210

 שעון "קלווין - קליין" חדש 
לגבר, רק 130 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(054-4514210

 בלון גז גדול, ריק, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)42-43ח(054-4514210

 מעבד מזון חדש באריזה, 
_____________________________________________)42-43ח(ב- 110 ש"ח, 054-4664706

 שק שינה + מדף קיר 
כפול, 90 ש"ח בירושלים, טל': 

_____________________________________________42-43ח(054-8423405

 שואב אבק, 90 ש"ח 
_____________________________________________42-43ח(בירושלים, 054-8423405

 פאה מעוצבת חדשה 
שטנית, 500 ש"ח,

_____________________________________________42-43ח(050-4131038

 קופסת מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה בעזרת 

הדמיון, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)42-43ח(052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(0524831494

 כיסוי לפלטת שבת, עבדוה 
יד רימונים, חדש באריזה, 100 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 052-4831449

 סט רפואות תימן, ג' 
חלקים, 180 ש"ח, טל' מאחרי 

_____________________________________________)42-43ח(השעה 15:00, 050-4147729

 2 מסכי מחשב 15 אינץ', 
_____________________________________________)42-43ח(100 כ"א, טל': 052-7161030

 מחבת חשמלי גדול, 100 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, טל': 052-7140015

 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

 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

 עגלת אמבטיה + טיולון 
צ'יקו כחדשה בירושלים, 500 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 052-7123040

 מיטת תינוק עם מזרון 
כחדשה, 400 ש"ח, בירושלים, 

_____________________________________________)42-43ח(052-723040

 כסא אוכל לתינוק, 
מתכוונן, כחדש, 100 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(בירושלים, 052-7123040

 סל-קל לרכב צ'יקו כחדש, 
200 ש"ח, בירושלים,

_____________________________________________)42-43ח(052-7123040

 כסא תינוק לרכב כחדש, 
200 ש"ח, בירושלים,

_____________________________________________)42-43ח(052-7123040

 מצעים חדשים למיטת 
תינוק בב"ב, כ"א 40 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(052-7676856

 טרמפולינה לתינוק, 70 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח בב"ב, 052-7676856

 כיסא בטיחות לילדים 
ברכב מגיל שנה עד ארבע 

כחדש, מצויין, 100 ש"ח, ט': 
_____________________________________________)42-43ח(02-6561606

 עגלת תינוק חדשה! 
כחול/תכלת בסך: 390 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(050-4176661

 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

 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

 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

 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

 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

 תחתיות לשתיה מעוצבים 
ב- 15 ש"ח ליחידה וסיכות 

לעגלה דוגמאת חמסה, ב- 5 
ש"ח ליחידה. 054-4571561, 

_____________________________________________)43-46(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

 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

 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

 "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

 פאקט סיגריות מלברו 
אדום, ישראלי - דיוטי פרי, ב- 

_____________________________________________)43-44ח(250 ש"ח, 052-7139293

 3 מעילים איכותיים, 
חדשים  לילדות, מידות 8-12, 
75 ש"ח כ"א, 052-3805386, 

_____________________________________________)42-43ח(02-6522251

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים, המחיר הינו 10-40 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, טל': 02-6522251

 אונקי 1000 ג'יגה חדש 
לגמרי, 150 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)42-43ח(050-4107375

 סט רפואות תימן, ג' 
חלקים - 180 ש"ח, טל' 

מאחרי השעה 15:00,
_____________________________________________)42-43ח(050-4147729
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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 
_____________________________________________)42-45(מבוגרת, טל': 050-5952474

 מעוניין לעבוד במשרד 
עו"ד באזור פ"ת-ר"ג-ב"ב 

והסביבה הקרובה,
054-5663798)39-42(_____________________________________________

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-17/17(קלות. 03-6197601

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-17/17(או מבוגרים. 054-8442722

 אישה חרדית ורצינית 
מעוניינת בעבודת מזכירות 

רפואית/או כל עבודה אחרת 
במזכירות, באזור בית שמש 

בלבד! נסיון והמלצות,
050-4124827)32-42(_____________________________________________

 חרדי אחראי ורציני, 30 
נשוי, רשיון מאש 12 טון + 
מלגזה ועוד... מעוניין בכל 

תחום, עדיפות באזור י-,
 למוסד חינוכי בבני-_____________________________________________)40-41ח(054-8083230

ברק, דרושה פקידת גביה 
למשרה מלאה. *שירותיות 
ואסרטיביות. * יכולת ניהול 
מו"מ. *מוטיבציה גבוהה. 

*שליטה בסביבה ממוחשבת. 
*נסיון קודם - יתרון. קו"ח: 

korotoffice@gmail.com)41-41(_____________________________________________

 מורה לאנגלית + תעודת 
הוראה, למסירת חוגים לילדים, 

שכר גבוה לשעה, 
_____________________________________________)41-42ל(058-4114777

 דרוש עובד מחסן בבני-
ברק, ל- 14:30-21:00, טלפון 

לרציניים בלבד, 050-4119440, 
054-3236080)41-42(_____________________________________________

 לישיבה בבני-ברק, דרושה 
מזכירה למשרה מלאה, נסיון 

מוכח בעבודה משרדית, 
כושר ארגון, דיוק ויסודיות, 
עמידה במצבי לחץ, קו"ח: 

03-5702591
korotyeshiva@gmail.

com)41-42ל(_____________________________________________

 מנהל/ת חשבונות 
בירושלים, עד למאזן, שעות 

נוחות, 10,000 ש"ח, לא חובה 
נסיון. *דרושה קלדנית לעבודה 
מהבית, לא נדרש נסיון, שכר 

הולם. *לבית ספר חרדי 
באיזור בני-ברק, מורה תורנית 

למקצועות קודש. קריירה, 
072-22-222-62)41-41(_____________________________________________

 למשרד רו"ח, דרושה 
מנהלת חשבונות למשרה 

מלאה, קו"ח:
menaeleth@gmail.com)41-42ל(_____________________________________________

 רק מאזור פתח-תקוה: 
דרושים אנשי פרסום ויח"צ + 
2 מנהלים לעבודה באינטרנט, 

_____________________________________________)41-41(שכר הולם! 054-5663798

 למעון בגבעת שמואל 
)גבול ב"ב(, מטפלות מנוסות 

לתינוקיה, ולצהרון )גיל ערייה(, 
_____________________________________________)41-42(למלאה/חלקית, 050-7884864

 למשרד תיווך שוק הנדל"ן 
באלעד סוכן/ת נדל"ן + 

רשיון תיווך, הדרכה תינתן 
למתאימ/ה, אפ' לרווחים 

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

 מאפייה גדולה בב"ב, 
מחפשת נשים וגברים 
לעבודה, תנאים טובים 

למתאימים/ות! לפרטים: 
_____________________________________________)41-42(קרן, 052-6302779

 דרושות סייעות/גננות + 
נסיון למשרה מלאה + חלקית, 

לגן בגבול ר"ג ובני-ברק.
_____________________________________________)41-42(050-8938869, חן

 דרושה מטפלת מנוסה 
למעון בב"ב, תנאים מצויינים, 

משרה מלאה, כמו"כ גם 
לשעות 13:00-16:00,

054-5841018)41-42(_____________________________________________

 דרוש בחור לשעות הבוקר 
לאדם מבוגר, מ-10:00-15:00, 

בירושלים, לפרטים:
_____________________________________________)41-43ל(0525-180770

 מורות למדעים שילוב 
ומילוי מקום, נסיון חובה וכן 
גננות וסייעות לצהרון, קו"ח: 

1533-7284628)41-44(_____________________________________________

 לחנות בגדי ילדים בבני-
ברק, דרושה מנהלת, מכירות 
_____________________________________________)41-42(לשעות הבוקר, 054-7694962

 דרושה מטפלת למעון 
בת"א וברחובות, משרה 

מלאה, תנאים טובים 
_____________________________________________)41-42(למתאימה! 052-5456295

 למכבסה בירושלים דרוש 
עובד אחראי + רשיון נהיגה 

)הילוכים(, תנאים טובים! 
054-3090601)41-42(_____________________________________________

 למתקן בטחוני, 
דרושים עובדים לחדר 
אוכל לחג ר"ה, לינה 
במקום חובה! שכר 

גבוה! 054-3228966 
_____________________________________________)41-41()להתקשר עד 18:00(

 לארגון חסד בב"ב, נהג 
משאית ורשיון מלגזה לשעות 
אחה"צ, תנאים טובים, קו"ח 

_____________________________________________)41-42ל(לפקס: 072-2740299

 דרוש תחזוקון מאזור ב"ב 
לאולם שמחות גדול בב"ב, 
_____________________________________________)41-42ל(קו"ח לפקס: 072-2740299

 תיווך ארץ הצבי החזק 
בנדל"ן באזור הדרום, מחפש 
סוכנים/ות במקום מגוריכם 

בכל חלקי הארץ, התיווך ילווה 
אתכם לאורך כל הדרך. תיווך 

ארץ הצבי, 052-5253470, 
08-9931163)43-43(_____________________________________________

 דרוש נהג לאוטובוס ציבורי 
זעיר להסעת ילדים ברמת גן - 

_____________________________________________)41-44(בני ברק, 052-2595191

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

דרושים

 יש לך יכולות 
במכירות? מקומך 
איתנו!!! ל"איחוד 

הצלה" דרושות מוקדניות 
לפרויקט התרמה בבני-
ברק ובירושלים, שכר 

ובונוסים, אווירה נעימה, 
03-6001411)40-41(_____________________________________________

 לגן מקסים עם אווירה 
ביתית בהוד-השרון, לגילאי 3 
חודשים - 3 שנים, מטפלת 

אחראית ורצינית למשרה 
מלאה, 8:00-16:00, שכר טוב 

למתאימות! מיכל,
09-7604352 ,054-4331646)40-41(_____________________________________________

 למשפחה חמה בפ"ת, 
עזרה בנקיון ובישול, 3 פעמים 
בשבוע, בשעות 16:00-20:00, 

_____________________________________________)40-43ל(050-5957951

 עובד מעל גיל 24, 
לעבודות בגובה, 30 ש"ח 

לשעה בב"ב, 052-7190990, 
_____________________________________________)40-41ל(03-5783170

 דרוש נהג לאוטובוס זעיר 
ציבורי, מאזור המרכז, עדיפות 

_____________________________________________)40-43(לניסיון, 054-7771118

 למעון ברמת אביב סייעת/
אחראית קבוצה, לגילאי 2-3, 
גישה לילדים חובה + נסיון, 

_____________________________________________)40-43(מיידי! 050-4088034

 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)40-43(_____________________________________________

 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,
_____________________________________________)41-44(טלפקס: 03-5792896

 למחסן יבואן, דרושה 
פקידה עם ידע בישומי 

המחשב, לעבודות משרד 
וטלמרקטינג, לחצי 

משרה בבני ברק
)40-43(                           050-6964424_____________________________________________

 דרושה מטפלת 
אחראית ומנוסה למעון 

חרדי בב"ב פ.כץ, למשרה 
מלאה, מ-8:00-16:00, 

ומ- 13:00-16:00, 
לאה- 052-7120520 

_____________________________________________)41-42(אודליה- 054-8487716

 בחור מעל גיל 30, להסיע 
לעבודה בחור עם בעיה 

נפשית, באיזור ב"ב,
_____________________________________________054-5507871              )41-42ל(

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■
■ "מתן- סיעוד" בני- 

ברק, הרב כהנמן 111, 
דרושים מטפלים/ות 

לקשישים/ות.
03-5782180)22-47(_____________________________________________

■ רק אם את מוכנה 
להתאמץ בשביל להגדיל את 

ההכנסה של הבית - תתקשרי! 
מכירות מהבית, רווחי ביותר! 
052-7661565 ,052-7654587)4-49(_____________________________________________

 דרושה מטפלת/סייעת 
למעון ברמת-גן, תנאים 
טובים, שכר התחלתי, 

30 ש"ח לשעה, 
052-8280838)17-2/17(_____________________________________________
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זה הזמן למצוא עבודה!

 לחברה פרטית המובילה 
בתחומה, דרושים/ות 

מאתרים/ות טלפונים/ות 
לעבודה מאתגרת בסביבה 
צעירה ודינאמית, העבודה 

בימים א-ה בין השעות 
09:00-17:00 ללא ימי ו' ישנה 
אפשרות למשרה חלקית עד 

השעה 16:00 דרוש ידע בסיסי 
במחשב ובמנועי חיפוש, קו"ח 

לפקס: 03-6186181, מייל -
jobs@aeh.co.il בציון משרה 

666)34-41(_____________________________________________

 להפצת עיתוני בוקר בבני 
ברק, בעלי/ות קטנועים/ 

רכבים. 050-5322229
050-8822377)36-43(_____________________________________________

 מיידי, מטפלות לצהריים/
משרה מלאה, למעון בפ"ת/

גבעת שמואל, תנאים טובים! 
054-8461589)38-41(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח באזור 
המרכז, דרושות: *מתאמת 

פגישות. *פקידה. 
_____________________________________________)38-41(054-6750811, אורי

 למעון בת"א )20 ד' 
מב"ב( *גננת מוסמכת לשנה 
הבאה לגילאי 2-3, *מטפלת 

לתינוקיה למ.מלאה, שכר 
הולם ביותר! 052-8750036, 

_____________________________________________)38-41(אסתר

 לאופנת נשים "אלגנט 
פריז" ב"ב, מוכרת 

חרוצה ואחראית, לעבודה 
_____________________________________________)39-41ל(במשמרות,054-4347954

 לבית תבשיל גדול במרכז, 
מתרימים נערים בדוכנים 

בער"ה ובעיו"כ ב"ב בירושלים 
ובשכ' רמות, מודיעין עילית, 
ובכל הארץ, תנאים מצוינים, 

בהמלצת גדולי ישראל
052-7124416)38-41(_____________________________________________

 דרושים משתתפים/
ות בריאים/ות למחקר בגילאי 
18-45, תשלום הולם, אילנית/

_____________________________________________)38-41(רחלי, 03-6974845

 דרושה פקידה לאמישרגז, 
בני-ברק לעבודה מפוצלת 

מ- 8:00-12:00, 13:00-19:00, 
לפרטים: 054-5237327, 

03-6180111)38-41(_____________________________________________

 דרוש נהג לחלוקת 
מוצרי צריכה, א'-ה', 

משרה מלאה, תנאים 
טובים, 052-6364614. 

beny631@gmail.com)38-41ל(_____________________________________________

 דרוש/ה עובד/ת כללי 
בדחיפות, לחנות המפעל 

"אלדג" בקריית אריה פ"ת, 
2-3 פעמים בשבוע, אפשרות 

פנסיונר/ית, 03-9247724  
052-8535523)38-41(_____________________________________________

 דרושה תופרת בבני-ברק, 
חרוצה וזריזה, לחייטות 

ותיקוני בגדי נשים, שכר גבוה 
_____________________________________________)38-41(למתאימה! 050-6747085

 לרשת מזון גדולה 
דרושים/ות קופאים/יות, 

מוכרנים/ות, סדרנים/יות, 
052-6580906, עבודה 

_____________________________________________)38-41(מיידית!!!

 דרושות גננות וסייעות 
לגן בפתח-תקווה, אוהבות 
מחבקות ומסורות, מיידי, 

050-5636364)39-42(_____________________________________________

 למאפיית מצות 
בארה"ב דרושים עובדים 

מקצועיים עם ויזה 
בתוקף, לפרטים:

054-8474734 )להתקשר 
_____________________________________________)39-42(בין 6-9 בערב(

 דרוש מוכר רציני 
ואחראי עם נסיון לחנות 

בגדי נשים, למכירה 
בסיטונאות בת"א,

_____________________________________________)39-42ל(054-4347954

 ל"נקי 10" בבני-ברק, 
דרוש נהג עם רשיון ג' /רשיון 

עד 4000 ק"ג, לפרטים:
053-5251291)39-42(_____________________________________________

 עובדת תרבות/
תעסוקה יצירתית 

ויוזמתית לשעות הבוקר/
אחה"צ לבית-הורים,

גני-מרגוע בב"ב, 
052-7688349)39-42(_____________________________________________

 בפ"ת, מנהח"ש/ת, סוג 
3, נסיון בחשבשבת, מיכפל 

וורד, קו"ח ל- 
ML1264@smile.net.il)39-42ל(_____________________________________________

 דרוש/ה תופר/ת 
מקצועי/ת לחייט בב"ב, שכר 

נאה למתאימים/מות.
_____________________________________________)39-42ל(054-6988777, שלומי

 לכולל במרכז, דרוש אברך 
עם רכב + ידע במחשב, קו"ח:

haimd21@gmail.com)39-42ל(_____________________________________________

 דרושה מנה"ח החלפה 
לחל"ד לביבי שיק בגבעת 

שמואל, נסיון בתחום, 35 ש"ח 
לשעה, טלפקס: 03-5329089, 

052-7131134, קו"ח למייל:
babyshik@gmail.com)39-43(_____________________________________________

 לרשת מעונות, 
דרושות מטפלות לשנה 
הבאה, למשרה מלאה 

)בק.הרצוג( תנאים 
_____________________________________________)38-41(טובים, 054-4499177

 דרושה סייעת /מטפלת 
אחראית ומסורה לגן בהדר 

גנים ,גילאי )1.5-2( 
)39-42(              050- 5933224_____________________________________________

עבודה לאחרי החגים 
מוצאים עכשיו!
מראיינים עכשיו לאחרי החגים.

072-22-22-262

 לישיבה  בת"א דרוש: * 
טבח ממלא מקום * מנקה, 

לעבודה מיידית,
)40-43(               052-5676038_____________________________________________

 דרושה מוכרת/ 
מנהלת לרשת חנויות 
בגדים יוקרתית בב"ב 
ובירושלים, 50 ש"ח 

למתאימה!
050-4499560/1)40-41(_____________________________________________

 דרושים אנשים לגיוס 
כספים לארגון חסד בת"א עם 

נסיון בלבד! 052-7117085 
להתקשר בין השעות -13:00

20:00-22:00 ,14:00)40-43(_____________________________________________

 דרושים אנשים/בחורים 
לעבודה בארגון חסד בעמדות 

התרמה במקומות מרכזים 
במרכז בסופ"ש ובחגים 

052-7117085)40-41(_____________________________________________

דרושות: 
לצהרון 

תנאים טובים למתאימות
054-4827797

גננת וסייעת + המלצות

בצפון ת“א 
מייִדי באופן

בין 16ֹלהתֱקשר .00-20.00

דרושות
עובדים/ות נמרצים/ות

בעלות כושר שכנוע
שכר בסיס גבוה+ בונוסים

שעות עבודה:
14:00-9:00 או 21:30-17:30

העבודה בבני ברק

לארגון ארצי

סביבת עבודה נעימה 
ומיוחדת!

בס"ד

03-6164444

מנהל/ת פרויקטים:
מהות העבודה: ליווי וניהול פרוייקטים מתחומים שונים: פרסום, שיווק, הפקות וגיוס 

משאבים.
העבודה בפועל:

ריכוז נתונים, יצירת קשר עם ספקים, כתיבת תחקירים ותכניות עבודה, יישום בפועל 
של התכנית, הכנת מסמכי התקשרות (הצעות מחיר, אפיון הפרוייקט וכו), קיום 
תחקיר וכתיבתו, כתיבת תכניות עבודה מפורטות, יצירת גאנט פעילות (ומעקב 

לעמידה בו), כתיבה והפקת חומרים, עבודה מול גורמים מקצועיים (קופרייטארים, 
גרפיקאים, עורכים, צלמים וכו'), מעקב אחר ביצוע, התנהלות מול לקוחות גדולים, 

יכולת עבודה עצמאית ותנהלות מול לו"ז
חובה הכרת הרשת, שליטה מלאה באופיס, ידע בעבודה עם בסיסי נתונים

wordpress יתרון: הכרות עם תכנות גרפיות שונות, ידע בעבודה עם
סוכני מכירות:

שיווק ומכירת שטחי תערוכה, פרסום, חסויות.
העבודה: בסיס + עמלות

 מפיק/ה:
ניסיון חובה: ידע בתוכן לאירועים, בהפקה טכנית, יצירתיות, הכנת תקציבים.

העתיד שייך 
למצויינים ! 

אם את/ה מחפש עתיד והתקדמות בעולם תקשורת, פרסום והפקות 
מקומך אצלינו !

באופן מיידי, משרות אתגריות לעולם שיווק פרסום והפקות.
מפיקים, מנהלי פרויקטים, סוכני מכירות

סביבת עבודה מאתגרת, ומקצועית בשיתוף עם גופי תקשורת מובילים

jobs.imagep@gmail.com :קורות חיים ניתן לשלוח למייל
-נא לציין את סוג המשרה!-

 לאינסטלעזר/קמפי, 
לעבודה בירושלים, דרוש 

אינסטלטור למגזר החרדי, 
052-2217626)41-44(_____________________________________________

 דרושה מדריכת תעסוקה 
לבית-אבות בפ"ת משרה 

חלקית, תנאים מעולים 
050-4128856)41-42(_____________________________________________

 דרושה מטפלת לגילאי 
2-3, גמישות בשעות, למעון 

_____________________________________________)41-42(בבני-ברק, 054-5558835

 מזכיר רב ועמותה, דובר 
אנגלית, ניהול חשבונות, הו"ק, 

מרכב"ה, מס"ב, 12 שנים, 
_____________________________________________)41-42ח(052-7633316

 מסורה ואחראית, מעוניינת 
במגורים עם אישה מבוגרת 

באזור ירושלים, תמורת עזרה 
_____________________________________________)41-42ח(+ תשלום, 058-7658220

 חרדי נשוי 30 עם ידע 
ונסיון בכביש רשיון משא 

12 טון + מלגזה + מכונה 
ניידית, פנוי לכל הצעת עבודה, 

עדיפות באזור י"ם,
_____________________________________________)41-42ח(052-7197544

 מתפנת מזכירה, אחראית, 
חרוצה, מסודרת ומסורה בבני-

_____________________________________________)41-42ח(ברק, 052-7676531

 בע"ת ותיק, אקדמאי 
+ אנגלית, נסיון ב"קירוב" 
ובניהול, במשרה אחראית/

_____________________________________________)41-42ח(ניהולית, 050-4160390

 לפעוטון בפ"ת, דרושה 
גננת/מטפלת יצירתית 

לגילאי שנה וחצי,
052-4491044)42-45(_____________________________________________

 למעון יום בק.הרצוג 
בבני-ברק, דרושה 

מטפלת 7:30-16:00 
ועוזרת נקיון כללית 

8:00-15:00, לפרטים: 
054-3934230)42-43(_____________________________________________

 סוכן נמרץ למשרד תיווך 
ותיק, תנאים טובים, קו"ח 

_____________________________________________)42-42(לפקס: 03-8007050

 דרוש איש אחזקה 
לישיבה בפ"ת, קו"ח לפקס: 
_____________________________________________)42-45ל(03-9210069, תנאים טובים

 עובדי ייצור ואריזה לשעות 
הבוקר ואחה"צ, שכר 30 

ברוטו, תנאים טובים,
_____________________________________________)42-45ד(052-7900013

 דרושה מנהלת מנוסה 
לחנות נעליים בב"ב, עבודה 

_____________________________________________)42-43ל(במשמרות, 052-8498022

 למעון בת"א )20 ד' 
מב"ב(, דרושה גננת מנוסה 

לכיתת בוגרים, לחצי משרה, 
תנאים טובים! 052-8750036, 

_____________________________________________)42-45(אסתר

 דרושה מנהלת מעון 
למעון 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 

_____________________________________________)42-45(בשר, 054-9702754

 באזור המרכז דרושה 
עובדת אדמינסטרטיבית 

עם יכולת ניסוח מכתבים,  
 8:00-16:00

Adi31@ritghtscenter.
co.il

)40-43(                         050-2436777_____________________________________________

 בחורי ישיבה מעוניין 
לעבוד 4 שעות ביום בסידור 
סחורה בחנות בירושלים או 
_____________________________________________)42-43ח(נקיון בחנות, 053-318893

 בחורה מנוסה מעוניינת 
לשמור על ילדים בבקעת אונו 

_____________________________________________)42-43ח(בערב, 054-9419214

 מזכיר רב ועמותה, דובר 
אנגלית, ניהול חשבונות, הו"ק, 

מרכב"ה, מס"ב, 12 שנים, 
_____________________________________________)42-43ח(052-7633316

 מחפש עבודה משרדית, 
אפשרי גם משרה חלקית, 

_____________________________________________)42-43ח(053-8288447

 למשרה בכירה!!! 
בעל נסיון בניהול פרויקטים 

ו"קירוב", אקדמאי, מקצועי!!! 
_____________________________________________)42-43ח(050-4160390

 בחור ישיבה מעוניין 
בעבודה במכירת ד' מינים 
_____________________________________________)42-43ח(בירושלים, 054-8596763

 דרוש עובד אחראי למטבח 
_____________________________________________)43-46(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
_____________________________________________)43-44(בציון משרה 2086

 סוכן נמרץ למשרד תיווך 
ותיק, תנאים טובים, קו"ח 

_____________________________________________)43-43(לפקס: 03-8007050

 דרושות גננות וסייעות 
לגן בפתח-תקווה, אוהבות, 

מחבקות ומסורות, מיידי! 
050-5636364)43-46(_____________________________________________

 דרוש עובד נמרץ להשכרת 
רכב, עם נסיון וראש גדול, 
_____________________________________________)43-44(רשיון חובה, 055-6686876

 מיידי, מטפלות לצהריים/
משרה מלאה, למעון בפ"ת/

גבעת שמואל, תנאים טובים! 
054-8461589)43-46(_____________________________________________

 בפ"ת, דרוש עובד 
חרוץ לנקיון חדר מדרגות, 
לפרטים: 052-7121858, 

052-4003742)43-46(_____________________________________________

 לבגדי נשים בב"ב 
ובי-ם, דרושות מוכרות 
בגיל 40 + למשמרות, 
עדיפות לאחה"צ, 50 

ש"ח לשעה למתאימה, 
050-4499560/1)43-44(_____________________________________________

 ל"נקי 10" בבני-ברק, 
דרוש נהג עם רשיון ג'/רשיון 

עד 4,000 ק"ג, לפרטים:
053-5251291)43-46(_____________________________________________

 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

_____________________________________________)43-44(בציון משרה 1986

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

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני, נסיון בניהול, במשרה 

_____________________________________________)43-44ח(בכירה בלבד!!! 050-4160390

 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)43-46(_____________________________________________
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