
בבית שמש

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

בס"ד  העיתון המרכזי לציבור החרדי בבית שמש  יום חמישי   ב' בחשון תשע"ז  3/11/16 גיליון מס' 335

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

16:11
16:28
16:07

17:23
17:24
17:24

פרשת נח

המאבק הרפורמי נגד 
אירועים בהפרדה

המוקש של המפלגות החרדיות במושב החורף שנפתח השבוע

פרסום ראשון: במוקד המאבק המשפטי נגד קיום אירועי תרבות ומסגרות אקדמיות 
נפרדות לגברים ולנשים חרדים, עומדת התנועה הרפורמית ● בעקבות חוות דעת 
רשמית ששלחה התנועה הרפורמית למל"ג ולמשנה ליועמ"ש עו"ד דינה זילבר 

ושימוע מיוחד שהתקיים לאחר מכן, חוששים במסגרות האקדמיה החרדיות מקריסת 
המסלולים לחרדים / אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה

כך מוחזרו ההבטחות שפורסמו ולא 
מומשו בתחום הדיור והפכו להישגים 

חדשים / בי"ס לפוליטיקה

הסיפור המלא מאחורי התפטרותו של 
יו"ר ש"ס השר אריה דרעי מהכנסת / 

בי"ס לפוליטיקה

מתפטר אנידירת עראי

רוכשי דירות במתחם גולובנציץ 
מתארגנים להחלפת חברת הניהול

לרוכשי הדירות במתחם גולובנציץ 
במסגרת קבוצות הרכישה נמאס מהמצב 
"התקוע", וחלקם מתארגנים לנקיטת 
צעדים משפטיים  את החיצים הם 
מפנים לכל עבר: "לעירייה אחריות 
מלאה למחדלים שקרו במקום והיא 

עדיין חייבת לשבת עם נציגי הרוכשים 
ולחשוף את ההסכמים. לא ניתן 

להמשיך בשיטת 'השטיבל' שהייתה 
קיימת כאן", הם אומרים ל'השבוע 

בבית שמש' / עמ' 4

הנתיב בכביש 
החדש - מיועד 

לתחבורה ציבורית
סלילת כביש 

הגישה לרמב"ש ג' 
נשלמת, והתושבים 
טוענים כי סימון 
אחד הנתיבים 

לתח"צ - אבסורדי 
 הערכה: 

הלחצים פעלו את 
פעולתם, ובעירייה 

נרתמו להפיכת 
הנתיב לנתיב רגיל 

/ עמ' 6
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   ב' בחשון תשע"ז 3/11/16   בבית שמש124

מאת: ישראל פריי

החרדית  הנציגות  מעלה  האחרונים  בימים 
היום  סדר  ראש  על  הדיור  מצוקת  את  בכנסת 
הציבורי, אך עבור מאות משפחות מבית שמש 
הם  בו  העמוק  לסבך  הפתרון  לה,  ומחוצה 
נראה   - נמצאים בדרך להגשמת חלום הדירה 

עוד רחוק מאד.
כ-8 שנים חלפו מאז חתמו כאלף משפחות 
במתחם  לדירה  קרקע  רכישת  על  חרדיות 
רכישה,  קבוצות  במסגרת  בעיר  גולובנציץ 
שונות,  ובעיות  מאבקים,  כשלים,  שורת  אך 
ביותר:  עגומה  מצב  לתמונת  יחד  מחברות 
משפחות  ידי  על  שולמו  שקלים  אלפי  מאות 

רבות - ודירות אין.
ממנהלי  חלק  מנסים  האחרונה,  בתקופה 
לגביית  להתארגן  במתחם  השונים  המגרשים 
כסף מהרוכשים ולהתחיל בבנייה עצמית, ללא 
מקבוצת  רוכשים  קבוצת  מאידך,  בנקאי.  לווי 
יחידות  ב-336  המחזיקה   – שלם'  'בנין 
במגרשים 301,300 ו-200 - החליטה להתגבש, 
לבקש ייעוץ משפטי, ולנסות להביא להחלפת 
ולעבור  הסכמים,  לחשוף  הניהול,  חברת 

לניהול שקוף.
בין שלל הטענות שהרוכשים סוחבים עמם 
לאורך השנים - על גורמים רבים ואנשים רבים 
- הם מפנים אצבע לעיריית בית שמש שמתוקף 
הקרקע,  מוכר  לבין  בינם  שנחתמו  הסכמים 
ידה.  על  להיעשות  אמורות  הפיתוח  עבודות 
לטענתם, העירייה לא עושה דיה כדי לחלץ את 
המתחם הענק ולהתניעו לכיוון הנכון – בניית 

הבניינים המיוחלים.
"לאיפה נעלמה עיריית בית שמש, ויחידות 
בבית  ל'השבוע  אומר  וההנדסה?",  הפיתוח 
שמש' יהודה גנוט, משפטן חרדי העומד בראש 
"איך  בפרויקט.  שמונתה  המשקיפים  ועדת 
ייתכן שהעירייה העבירה את עבודות הפיתוח 
ממנה ליזם? אלו עבודות של מיליוני שקלים, 
מדוע העירייה ויתרה עליהם? אנחנו מבקשים 
העירייה  חתמה  עליהם  ההסכמים  את  לראות 
אופן  בשום  מצליחים  ולא  גולובנציץ,  מול 

להגיע אליהם.
מתוקנת",  חוק  במדינת  נמצאים  "אנחנו 
תעביר  שהעירייה  יתכן  לא  "זה  מוסיף,  הוא 
ותתנער  פרטי  לאדם  הפיתוח  עבודות  את 
מאחריותה. זו העיר שלה, הרחובות שבתחומה, 
 – עתידה  את  שמבטיחות  החדשות  השכונות 
איך אפשר להתעלם ולמשוך את היד מעבודות 

שנים  שומם  המקום  את  שמשאירות  הפיתוח 
ארוכות?! אולי גם יעבירו את גביית הארנונה 

ליזם פרטי, מה הולך כאן?!", הוא תמה.
מונטג  ומשה  שמש  בית  "עיריית  לדבריו, 
מסייעים  רק  אינם  ובניה,  תכנון  ועדת  כיו"ר 
לעירייה  הנושא.  את  שהציג  כפי  לפרויקט 
והיא  במקום  שקרו  למחדלים  מלאה  אחריות 
עדיין חייבת לשבת עם נציגי הרוכשים ולחשוף 
בשיטת  להמשיך  ניתן  לא  ההסכמים.  את 

ה'שטיבל' שהייתה קיימת כאן".
ממנהלי  אחד  פרנק,  משה  עם  בשיחה 
הוא מתאר תמונה אחרת  'בנין שלם',  עמותת 
מסיבות  מתעכב  הפרויקט  לדבריו,  לחלוטין. 
השגת  אי  ובראשן  לחלוטין,  אובייקטיביות 
הוא  לדבריו  כראיה  לפרויקט.  בנקאי  מימון 
גייסו כסף  בו הרוכשים  מציג את מגרש 301, 
לפני  במקום  לבנות  והחלו  עצמם,  בכוחות 
הוא  הפיתוח  עבודות  את  גם  ספורים.  ימים 
פוטר בכך שכל עוד שלא מתחילים לבנות, אין 
טעם להתחיל בפיתוח. "ברגע שיתחילו לבנות, 
גולובנציץ יעשה את עבודות הפיתוח, בין אם 

ירצה ובין אם לאו".

"הקבלן מבצע עבודות פיתוח"

יו"ר הועדה לתכנון הועדה לתכנון ובנייה 
משה מונטג פורס באריכות את השתלשלות 

העניינים בפני 'השבוע בבית שמש'. לדבריו, 
גולובנציץ  לבין  העירייה  בין  ההסכמים 
לדברים  בהתאם  רבות,  שנים  לפני  נחתמו 
שהיו מקובלים בפרויקטים בסדר גודל כזה, 
הפיתוח,  עבודות  את  יבצע  היזם  לפיהם 
היטלים  ממנו  תגבה  לא  העירייה  ובתמורה, 
מהוצאות  בהרבה  "נמוכים  שהם  ואגרות 

הפיתוח בשטח".
מונטג טוען כי עיקר מעייניו וכובד השפעתו 
הוטלו על עבודות הפיתוח של משרד השיכון 
לתחילת  הכרחיות  שהיו   – לשכונה  בכניסה 
שבוצעו  עבודות  לשטח,  ולכניסה  העבודות 
במלואן. מעבר לכך, טוען מונטג כי מהמידע 
שהוא מקבל ומהעדכונים השוטפים, הקבלן 
מבצע עבודות פיתוח, ורק לאחרונה התקבלה 

בקשה להחלפת קבלן מבצע.
ל'השבוע  מונטג  אומר  אישי",  "באופן 
בבית שמש', "כואב לי על כך שזה קורה בעיר 
בישראל,  הגדולה  הדירות  כמות  את  שבונה 
שנחתמו בה לאחרונה הסכמי גג עם ממשלת 
ישראל, עיר שאני עמל על בניינה ופיתוחה. 
הנה, בשכונת רמת בית שמש ג' כבר בנויות 
שיווקים  יש  ד'  ברמה  דירות,   2,200 מזמן 
של אלפי דירות – וכאן, שכונה גדולה עדיין 

נותרה בחולות ולא נבנה בה מאומה".
לעבודות  העירייה  של  לאחריותה  באשר 
הפיתוח אומר מונטג כי כעת נראה שהבנייה 
בשטח החלה ברצינות, ו"נעמוד על כך שיחד 

עם עבודות הבניה יתקדמו עבודות הפיתוח. 
בניינים  יקומו  בה  לסיטואציה  נגיע  לא 
אם  בקצב.  יעמדו  לא  הפיתוח  והעבודות 
לבין  הבניה  התקדמות  בין  פער  שיש  אראה 
ואת  הלחץ  מנופי  כל  את  אפעיל  העבודות, 
להתבצע  להם  לגרום  מנת  על  משקלי  כובד 

בפועל".
קבוצת  כי  נודע  שמש'  בבית  ל'השבוע 
צעדים  אלו  בימים  בוחנת  נכבדה  רוכשים 
הם  בו  מהסבך  לצאת  בניסיון  משפטיים, 
נפגשו  השבוע  שנים.  כשמונה  מזה  נתונים 
ארז,  איתן  הדין  עורך  עם  הקבוצה  אנשי 
המשפט  לבית  בהמשך  לפנות  ובכוונתם 

שייתן סעד לדרישותיהם.
משפטית  שלווה  מי  אהרוני,  אהרן  עו"ד 
בתגובה  מסר  הרכישה,  קבוצות  הקמת  את 
ל'השבוע בבית שמש': "כנאמר בכתבה, גם 
והתשתית  הפיתוח  שעבודות  סבורים  אנו 
מכבר.  זה  להתבצע  אמורות  היו  בפרויקט 
זכויות  של  נוספות  הפרות  ובשל  זו  מסיבה 
הרוכשים, נקטנו ואנו נוקטים גם בימים אלה 
שמטרתם  ואחרים  משפטיים  צעדים  ממש, 

לממש את מלוא זכיות הרוכשים".
הטענות  "כל  גולובנציץ:  האחים  תגובת 
גולובנציץ  האחים  כנגד  בכתבה  המועלות 
יודעים  כך  הטוענים  אלו  ואף  נכונות  אינן 
ופועלים  פעלו  גולובנציץ  האחים  זאת. 
הדין.  משורת  לפנים  ואף  להסכם  בהתאם 
מלוא  את  שילמו  טרם  הקבוצות  כי  יצוין 
עבודות  כי  לציין  למותר  שנקבעה.  התמורה 
הפיתוח מבוצעות בשלבים וימשיכו להתבצע 

ובהתאם להסכמים עליהם חתומים האחים.
האחים  בין  קשר  שום  אין  כי  יצוין  "עוד 
פעלו  האחים  בפועל.  הדירות  בניית  לבין 
לפנים  וזאת  הקבוצות,  של  לעזרתם  רבות 
ליווי  יקבלו  שהאחרונים  בכדי  הדין  משורת 
בכתבה  המועלות  הטענות  כי  ברי  בנקאי. 
דין  והוצאת דיבה לפי  הינן בגדר לשון הרע 
התורה ולהבדיל לפי הדין האזרחי ומקימות 
עילת תביעה כנגד המרואיינים בכתבה וכנגד 

העיתון".
תגובת עיריית בית שמש לא התקבלה עד 

לסגירת הגיליון.
'השבוע בבית שמש' מבקש להיות פה עבור 
הרוכשים במתחמים האמורים שסובלים מזה 
ואת  העירייה  את  ולהמריץ  ארוכות,  שנים 
לפיתרון,  לחתור  המעורבים  הגורמים  שאר 

וימשיך לעקוב ולעדכן.

121/3/1 תש"ע ב " 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,  ללי שרלין,  בת שבע אילוז.

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

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

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

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

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?
סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות:
ניסים חסון

עורך ראשי: ינון פלח

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

שרה פכטר, יעקב אמסלם,
שמעון דן, יוחאי דנינו

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ,

מירי שבתאי, 

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

בבית שמש124

שכונה גדולה עדיין נותרה בחולות. משה מונטג

רוכשי דירות במתחם גולובנציץ 
מתארגנים להחלפת חברת הניהול
לרוכשי הדירות במתחם גולובנציץ במסגרת קבוצות הרכישה נמאס מהמצב "התקוע", וחלקם 

מתארגנים לנקיטת צעדים משפטיים  את החיצים הם מפנים לכל עבר: "לעירייה אחריות מלאה 
למחדלים שקרו במקום והיא עדיין חייבת לשבת עם נציגי הרוכשים ולחשוף את ההסכמים. לא ניתן 

להמשיך בשיטת 'השטיבל' שהייתה קיימת כאן", הם אומרים ל'השבוע בבית שמש'



לבדיקת התאמה חינם:

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

  סובלים ממחלות עיניים כרוניות כגון: קרטוקונוס וגלאוקומה

הסרת משקפיים 
עושים בבי"ח אסותא

לתקופת בין הזמניםמחיר קבוצתי מיוחד 



126          ב' בחשון תשע"ז 3/11/16בבית שמש126

מאת: ישראל פריי

כשנכחו  ג'  שמש  בית  רמת  תושבי  של  שמחתם 
החדש  הגישה  כביש  סלילת  עבודות  את  לראות 
מהרה  עד  התחלפה  ומסתיים,  הולך  לשכונתם 
סומן  הנתיבים  שאחד  הבחינו  כאשר  בתדהמה, 
פנו  התושבים  בלבד.  ציבורית  לתחבורה  כמיועד 

לדבריהם,  אלו,  בעירייה,  לגורמים 
והורו  התכנונית,  בטעות  הודו 

למשרד הבינוי לבטל את המהלך.
לעשות  ניתן  ג'  לרמה  הדרך  את 
אחד   - בלבד  נתיבים  בשני  היום 
נשלמת  אלו  כשבימים   - כיוון  לכל 
סלילת שני נתיבים נוספים, שיהפכו 
את הכביש למרווח לתנועה. באופן 
השיכון  במשרד  החליטו  תמוה, 
האחראי לסלילת הכביש, לייעד את 
לתחבורה  החדשים  הנתיבים  אחד 
להפחית  שעלול  דבר  ציבורית, 
של  האפקטיביות  את  ניכר  באופן 

הכביש החדש.
חשבו  בדיוק  מה  ברור  "לא 

תושב  שמש'  בבית  ל'השבוע  אומר  המתכננים", 
באזורים  לעשות  נוהגים  לתח"צ  "נתיבים  השכונה, 
בשכונה,  כאן  אבל  עומס,  באזורי  אוטובוסים,  הומי 

כמה אוטובוסים כבר עשויים לעבור בה?! זה חסר 
את  לשמש  שיכול  נתיב  של  משווע  ובזבוז  תועלת 

כולנו".
שמואל  העיר  ראש  וסגן  תחבורה  תיק  מחזיק 
גרינברג אמר ל'השבוע בבית שמש' כי התכנית אכן 
הייתה לקויה, וכי הם מזדהים עם דרישת התושבים. 
טוב,  דבר  הוא  ציבורית  תחבורה  שנתיב  סבור  "אני 
דבר שיקל על משתמשי התח"צ וייתן 
רלוונטי  לא  זה  אבל  העדפה  להם 
הציר  עוד  כל  עכשיו  זה  את  לעשות 

לא מתחבר לשום ציר של תח"צ".
כשכל  הקרובות,  "בשנים  לדבריו, 
שם  גם   – תושלם  הנת"צים  מערכת 
ולכן  רלוונטי  לא  זה  כרגע  יהיה. 
היא  השיכון  ממשרד  שלנו  הבקשה 
אנחנו  בפועל.  זה  את  להחיל  לא 
מקווים מאד שבשבוע הבא אכן נראה 
את השינוי מתבצע על ידם. השלמת 
העבודות ייקחו כמה שנים טובות, עד 

אז אין הצדקה לקיום הנתיב".
נמסר  והשיכון  הבינוי  ממשרד 
כי  שמש'  בבית  ל'השבוע  בתגובה 
נעשה  ג'  שמש  בית  רמת  בשכונת  הכבישים  "תכנון 
עירית  ובתיאום עם  פי הנחיות משרד התחבורה  על 

בית שמש". 

רגע לפני זמן חורף: 

בחורי הישיבות 
התאספו לקומזיץ 

מאות בני תורה, בני ישיבות ואברכים מתושבי בית 
שמש השתתפו באירוע מוזיקלי של 'המנגנים' עם 

הזמרים בני פרידמן, שמילי אונגר ושמואל גריינמן, 
רגע לפני תחילת זמן חורף שהחל השבוע

מאת: ישראל פריי

ורגע  החגים העמוסה,  תקופת  תום  עם 
לפני החזרה לשגרה, הקדישה בית שמש 
התורה  לבני  ומהנה,  עשיר  ארוך,  ערב 
לתלמודם  שחוזרים  הישיבות,  ובחורי 

לזמן חורף.
השתתפו  ישיבות  בחורי  מאות 
באולם  שנערך  המיוחד  הקומזיץ  באירוע 
ונהנו  א',  שמש  בית  רמת  של  הספורטק 
בהשתתפות  מוזיקליים  התעלות  מרגעי 

רבנים, ראשי העיר וזמרים.
תזמורת  הופקדה  המוזיקלי  החלק  על 
רוט,  מוישי  של  בניצוחו  'המנגנים' 
אונגר  ושמילי  פרידמן  בני  והזמרים 
מארה"ב, ואיש הקומזיצים הצפתי שמואל 

גריינמן.
חינוך  את האירוע הפיק מנהל מחלקת 
גרינברג,  שמואל  העיר  ראש  וסגן  חרדי 
שמש  בית  עיריית  בשיתוף  נערך  והוא 
והמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.

נתיב התח"צ החדש בכביש

הנתיב בכביש החדש - 
מיועד לתח"צ

סלילת כביש הגישה לרמב"ש ג' נשלמת, והתושבים טוענים כי 
סימון אחד הנתיבים לתח"צ - אבסורדי  הערכה: הלחצים פעלו 

את פעולתם, ובעירייה נרתמו להפיכת הנתיב לנתיב רגיל

התושבים נדהמו לגלות: 

הקומזיץ לבני הישיבות                                              צילום: קובי הר צבי

עיצוב גרפי ותקשורת חזותית | עיצוב ובניית אתרים | עימוד מקצועי | עריכה והפקת וידאו | צילום מקצועי | עיצוב פנים | תלת מימד ואנימציה | איור ממוחשב
www.prog-school.co.il | 072-3924764 מלגותבית פרוג

לזכאים

אל תחכו לחורף הבא!!!ההרשמה בעיצומה 

| רק בפרוג | מערכת השמה בטכנולוגיה מתקדמת!

תלת מימד

הדמיה: יפי וסר • בוגרת פרוג

הדמיית מבנים ומידול מוצרים	 
הנפשת דמויות, חפצים וסביבות	 

הדמיות ומודלים למשחקים ויישומים	 
ידע מקצועי רחב הניתן ליישום במגוון תחומים!

הבית של היוצרים

6 פרויקטים במהלך הקורס	 
סיורי חוץ מרתקים ושיעורי העשרה	 

עיצוב חללים פרטיים ומסחריים	 
כלים מעשיים ויכולות עיצוביות גבוהות במיוחד!

עיצוב 
ואדריכלות פנים

יסודות העיצוב והתקשורת החזותית	 
חבילת תוכנות מקיפה ומתקדמת	 

 	Muse בניית ממשקים בתוכנת
3 בחבילה אחת - הכלי המושלם למעצב!

| ותקשורת חזותיתעיצוב גרפי  
N

G

איור ממוחשב

איך תרצו ליצור בחורף הקרוב?

מטכניקות מסורתיות ועיפרון ועד איור דיגיטלי	 
מאיור בודד ועד פרויקט גדול ומורכב	 

עבודה בתחום העיתונות ספרות הילדים, הפרסום ועוד	 
לצייר לעצמך מקצוע!

                                  בבית פרוגקורס איור ממוחשב 



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

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

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

ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

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

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-
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מאת: ישראל פריי

הערים ראשון לציון וחולון אירחו השבוע 
ישראל  גדולי  בראשות  היסטוריים  מעמדים 
ובהשתתפות אלפים, שנערכו על ידי מוסדות 
סורוצקין.  הגרש"ב  של  שלמה'  'עטרת 
ספרי  שבעה  הכנסת  עמדו  האירועים  במרכז 
התורה,  כבוד  ומעמד  טעלז  לישיבת  תורה 
אלפי  המונה  התורה  לממלכת  הצדעה  לצד 

תלמידים בכל רחבי הארץ.
יום  של  מוקדמת  צהריים  אחר  בשעת 
לצד  אברכים  מאות  התכנסו  שעבר  רביעי 
שורות ילדים שנעמדו הכן לקראת התהלוכה 
האותיות  כתיבת  בסיום  שיצאה  הגדולה, 
בנוסף  לציון.  בראשון   15 לימון  ברחוב 
לספר התורה החדש שהוכנס להיכל הישיבה 
בראשון לציון, הוכנסו במעמד זה עוד ששה 
'עטרת  ישיבות  לשאר  שיועדו  תורה  ספרי 

שלמה' הפזורות ברחבי ישראל.
במראות  מורגלים  שאינם  העיר  תושבי 
כגון אלו, נסחפו אל מעגלי הריקודים ונדבקו 
בתים  בעלי  לצד  ואברכים  התורה,  בשמחת 
ברחובות  ארוכות  שעות  פיזזו  העם  ופשוטי 
חסידית  כשמוזיקה  התורה,  ספרי  עם  העיר 
רבת עצמה מלווה את השירה, את המראות, 

הריקודים והקולות.
בית  להיכל  התורה  ספר  נכנס  בו  הרגע 
במקום  נחנכה  בו  הרגע  גם  הוא  המדרש, 
היטב  הורגש  המכונן  והרגע  גדולה,  ישיבה 
המשתתפים  ובהמוני  הרוקדים  במעגלי 
כאשר  היה  השיא  רגע  האולם.  על  שצבאו 
הישיבה  ראש  מרן  נכנס  המדרש  בית  להיכל 
בידיו את ספר  הגראי"ל שטיינמן, שאף אחז 
התורה, ורקד אתו בהתרגשות, לקול תשואות 

ההמונים.
עם סיום האירוע, עמדו לרשות המשתתפים 
הטוטו  להיכל  אותם  שהובילו  אוטובוסים 
רשת  תלמידי  אלפי  התכנסו  שם  בחולון, 
קורת  של  ולשעה  מצווה  לסעודת  המוסדות 

רוח, דברי חיזוק, ופרקים מוזיקליים.
ראש ישיבת עטרת ישראל הגרב"מ אזרחי 
נח  נלהבים בהם אמר: "בפרשת  נשא דברים 
מוצאים  ואיך  ד'.  בעיני  חן  מצא  ונח  למדנו, 
בו,  הטמון  הפוטנציאל  את  כשרואים  חן? 
והאיכות שבו שיכול לקיים העולם כולו, זהו 
היסוד של רבים צריכים לו". וכאן פנה לקהל 
הרב: "רבותי, עלינו לדעת כי רבי שלום בער 
להבין  אפשר  אי  אחרת  ד',  בעיני  חן  מצא 
הרע  עין  בלי  העצומה  דשמיא  הסיעתא  את 
שהוא זוכה לה. הבו גודל לנותן התורה, ברוך 
אלוקינו שהבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת 
"מורי  וסיים  בתוכנו.  נטע  עולם  וחיי  אמת 
ורבותי! מזל טוב, מזל טוב לכולנו, כה לחי". 
והקהל נעמד על רגליו ונענה לדברים בשירה 

סוחפת "אשרי העם שככה לו...".
נערך בראשות גדולי ישראל מרנן  המעמד 
וחברי  קנייבסקי,  הגר"ח  שטיינמן,  הגראי"ל 
מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' הגרב"מ 
פוברסקי,  הגרב"ד  שיינר,  הגר"י  אזרחי, 
הגרמ"ה הירש, והגר"ד כהן, וכן הגר"ד לנדא. 
הרבנים  בנוכחותם:  האירוע  את  פיארו  עוד 
ישיבות,  ראשי  עשרות  לישראל,  הראשיים 
ראשי כוללים, ר"מים, וראשי ישיבות 'עטרת 

שלמה'.
רבות  עדויות  העיבו  המושקע  האירוע  על 
המכובדים,  לבמת  בכניסה  לקוי  ארגון  על 
שגרמה לעיכוב ממושך בכניסת הרבנים, ליחס 
כלפיהם,  מהמאבטחים  חלק  של  כבוד  חסר 
עקבותיהם.  על  לשוב  נאלצו  כשחלקם 
והוטחה  נזרקה  הארגונית  לתקלה  האחריות 
כשהטענות  למשנהו,  אחד  מגוף  השבוע 
והתיאום  ההבנה  בחוסר  התמקדו  העיקריות 
לאופי  במקום  ואנשי האבטחה  הסדרנים  של 
בבקשת  פנינו  המתבקש.  ולסדר  האירוע, 
בהפקת  המעורבים  הגורמים  לכל  תגובה 
האירועים, אך מארגני האירוע כמו גם אנשי 
היכל הטוטו בחולון סירבו להתייחס לטענות.

מעמדים היסטוריים 
של כבוד התורה
כזה דבר טרם נראה: הכנסת שבעה ספרי תורה 

ותהלוכת ענק באירוע גרנדיוזי, בו השתתפו אלפי 
בחורי ישיבות ואברכים, וגולת הכותרת: השתתפותם 
של מרנן ורבנן גדולי ישראל  שני האירועים אירעו 
בערים ראשון לציון ובחולון במסגרת הכוללים "עטרת 

שלמה" בראשות הגרש"ב סורוצקין

 גדולי ישראל והקהל העצום במעמדים

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!



כנס למנהלי מלכ"רים בנושא:

מקורות מימון במגזר השלישי
יום עיון מעשי בנושא: תמיכות ממשלה, 
קרנות, גיוס תרומות ומיזמים משותפים

הכנס מיועד למנכ"לים ולמנהלי כספים של מלכ"רים.

כ' חשוון 
תשע"ז

יום שני
 21/11/16

במלון לאונרדו סיטי טאוור
)לשעבר שרתון סיטי טאוור(

רחוב זיסמן 14, רמת גן 

לו"ז הכנס:
התכנסות - כיבוד קל  >>  9:00

פתיחה – עו"ד יונתן שיף, שותף מנהל ברשף את שיף עורכי דין   >>  9:30

רו"ח רמי אלחנתי, שותף בקדמי-אלחנתי רואי חשבון - תמיכות ממשלה  >>  9:45

מר מייק פרשקר, מייסד וחבר ועד מנהל במכון מרחבים,   >>  11:15
                          יועץ בכיר לשיתופי פעולה אסטרטגיים בקרן המשפחתית ע"ש תד אריסון - 

                       גיוס כספים מתורמים ומקרנות

הפסקה  >>  11:45

עו"ד יונתן שיף, שותף מנהל ברשף את שיף, עורכי דין -   >>  12:15
                       מיזמים משותפים עם משרדי ממשלה

גב' עופי זיסר, מנכ"לית קרן עזריאלי –   >>  13:00
                       הזמנה לשותפות? הפרספקטיבה של התורם

פאנל שאלות ותשובות  >>  13:30

סיום וארוחת צהריים  >>  14:15

 

ים
תי

וד
נק

עלות השתתפות בכנס 250 ש"ח

עורכי דין

מוזמנים להירשם << 
    kenes@kacpa.co.il  :בדוא"ל

או בטלפון: 02-5632225
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מאת: יעקב פלדמן

מאות אברכים ובני תורה השתתפו בליל שישי 
האחרון בעצרת מרכזית בבני ברק שפתחה את 
להסתלקותו  שנים  שלוש  לציון  העצרות  סדרת 

של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל.    
"חזון  המדרש  בית  בהיכל  התקיימה  העצרת 
יוסף" בבני ברק שהוקם לפני חודשים ספורים 

על שמו של מרן  זצוק"ל.
נשיא  תורה,  וגדולי  רבנים  השתתפו  בעצרת 

הגאון  התורה  חכמי  מועצת  חבר  המדרש  בית 
הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א, חבר מועצת 
יוסף שליט"א,  דוד  רבי  הגדול  הגאון  החכמים 
ביהמ"ד  וראש  וכוללים  ישיבות  ראשי  וכן 

הרה"ג רבי אליה תודה שליט"א.
הגר"ש בעדני שליט"א, חיזק את המשתתפים 

ללכת בדרכו של מרן ולהיות עמלים בתורה. 
הגר"ד יוסף שליט"א, הביא בפני המשתתפים 
סיפורים מאלפים אודות מסירות נפשו של מרן 
לתורה ועל כך שכל חייו לחם בעוז ותעצומות 

להעמיד את הדת על תילה ולא להתפשר ולו על 
קוצו של יו"ד כנגד התורה.       

מציינים  המדרש  בית  של  ההיגוי  בצוות 
מיום הקמתו של  בסיפוק את התקופה שעברה 
פעילות  "ישנה  שנה.  כחצי  לפני  המדרש  בית 
ועד  החמה  מנץ  החל  לשעון  מסביב  מבורכת 
ישנם שלושה  שעות הלילה המאוחרות, כאשר 
שעור  שישי,  כולל  מתמידים,  חבורת  כוללים, 
בדף היומי הנמסר בבהירות ובטוב טעם ע"י רב 

הקהילה הרה"ג אליה תודה שליט"א". 

התקיימה  האחרון  השבוע  במהלך  כן,  כמו 

ישיבת בין הזמנים בהשתתפות עשרות בחורים 

וכן הוכנס ספר תורה להיכל בית המדרש. 

המדרש  בית  ספסלי  את  יחבשו  חורף  בזמן 

הוראה  בית  יפתח  וכן  אברכים  ושישים  מאה 

וכן  במקום  הקיימת  הפעילות  לכל  בנוסף 

שביעי  נר  מקץ  פרשת  טבת  ב'  שבת  במוצאי 

של חנוכה תיערך חלוקת מילגות לאברכים ובני 

ישיבות שכתבו חבורות לע"נ מרן זצוק"ל.

 העצרת בבית המדרש חזון יוסף 

מאות במעמד הפתיחה לסדרת העצרות 
לזיכרו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל

מעמד הפתיחה המרכזי לסדרת עצרות לציון 3 שנים להסתלקותו של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל, התקיים בבני ברק בהיכל 
בית המדרש "חזון יוסף" שהוקם לפני חודשים ספורים ע"ש מרן זצוק"ל

קבלו עדכוני חדשות לנייד
סמסו עכשיו את המילה

 חדשות
למספר

072-3999-900

השרות

חינם
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בכיר העורכים התורניים שנחבא אל 
הכלים: הרב יצחק גולדשטיין זצ"ל

  63 בהלוויה כאובה ורבת משתתפים הובא הרב גולדשטיין למנוחת עולמים, והוא בן
היה מבכירי עורכי 'אוצר מפרשי התלמוד', האנציקלופדיה התלמודית' וש"ס שוטנשטיין 
 קווים לדמותו של תלמיד חכם, ידען ובעל כישרון, שהקדיש את חייו לתורה ולחסד 

מאת: ישראל פריי

ירושלים איבדה השבוע את אחת הדמויות התורניות 
יצחק  הרב  בניה.  מבין  ומיוחדות  מרתקות  היותר 
אותם  וסבל  מחלה  שנות  לאחר  נפטר  ז"ל  גולדשטיין 
רבת  דמות  היה  המנוח   .63 בן  והוא  בדומיה,  נשא 
אנפין, שטמנה בחובה למדנות, בקיאות, פשטות, חסד 

ונחבאות אל הכלים.
הרב יצחק גולדשטיין גדל בבני ברק, ובנערותו למד 
בישיבות הישוב ואיתרי. מיד אחרי החתונה נכנס לצוות 
כתב  ובהמשך  התלמוד',  מפרשי  'אוצר  של  העורכים 
רבות באנציקלופדיה התלמודית והיה מצוות העורכים 

הראשיים של ש"ס שוטנשטיין.
מכריו של המנוח – שהתגורר מאז חתונתו בשכונות 
שערי חסד ומעלות דפנה – מתארים איש צנוע ופשוט, 
עניין  לא  "מעולם  דרכים.  בצדי  והלך  שברח מהכבוד 
הלימוד  מלבד  דבר  כל  או  כבוד  פוליטיקה,  אותו 
בן  בירושלים'  ל'השבוע  אוצר  התורני",  והעיסוק 
משפחה. "בכל אדם הוא ראה רק את הטוב, על ההוא 
היה אומר שהוא אברך טוב, באחר היה מוצא מידות 

נעלות, תכונות טובות, הוא ראה רק חיובי".
את הכישרונות המיוחדים בהם ניחן, ניצל להעמקת 
פעם  מיוחד.  זיכרון  לו  "היה  התורה.  בלימוד  הידע 
ידיד  מספר  כלשהו",  בנושא  אתו  לשוחח  התחלתי 
מבית הכנסת, "והוא עצר וביקש בעדינות: 'בבקשה אל 
יוצא  לא   – לראש  לי  שנכנס  מה  כל  פשוט  לי,  תספר 
ממנו, ואני רוצה להשאיר את זה פנוי לתורה ולדברים 

חשובים'".
והצניעות  הפשטות  את  היטב  שמשקפת  אפיזודה 
בהם התהלך, ובהם הסתיר גדלות תורנית, ניתן למצוא 
באנציקלופדיה התלמודית. כשהגיע  לעבודה  בקבלתו 
ישיבת  מראשי   – זצ"ל  שמואלביץ  רפאל  רבי  לגאון 
מיר וראש מערכת האנציקלופדיה – וביקש להצטרף, 
עם  כשחזר  ייבום',  על  ערך  ב'תכין  אותו  פטר  הגר"ר 
הגר"ר  נדהם  בש"ס,  הסבוכות  הסוגיות  לאחת  הערך 
ייבום,  על  כתבתי  שאני  הערך  את  'תחליפו  והורה: 

ותכניסו את שלו'.
ראשי  עם  תורניים  בקשרים  היה  גולדשטיין  הרב 
ישיבות ותלמידי חכמים, והיה תלמידו של מרן הגרש"ז 
אויערבאך זצ"ל. שנים ארוכות למד חברותא עם ראש 

ישיבת איתרי הגאון רבי אריאב עוזר.
ומאז  המחלה,  בגופו  התגלתה  שנים   14 כ-  לפני 
וסבל  טיפולים  עם  התמודד  והוא  ושבה,  הלכה  היא 
נדירה,  במסירות  בו  טיפלה  לחיים  תיבדל  אשתו  רב. 
ולטיפולים.  הרופאים  לכל  אותו  ללוות  והתעקשה 
והוא  בפתאומיות,  הגיעה  פטירתו  מחלתו,  למרות 
עמוק  מונח  שהוא  ותוך  פריחתו  בשיא  בעודו  נלב"ע 
בסוגיות הש"ס ובכתיבה תורנית פוריה. הותיר אחריו 

בן ושבעה בנות.
"באחת משבתות הקיץ האחרונות למדתי אתו מסכת 
למשנה  "וכשהגענו  משפחה,  בן  לנו  מספר  אבות", 
'בשעת פטירתו של אדם אין מלווין לו לאדם לא כסף 
יצחק התעכב על  ר'  וכו' אלא תורה ומעשים טובים', 
המילים, חזר עליהן שוב ושוב, והחל להוזיל דמעות. 
הוא  האמת,  אבל  הרגיש.  הוא  אולי  ידע,  הוא  אולי 
ואסף  במלואה,  הנעלה  המטרה  את  בחייו  מימש 

אינספור מעשי חסד ויגיעה בתורה".

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

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

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

תשלומים!36

הכן ביתך לחורף
עם שיא החשמל

החל מ-1090 ₪

החל 
מ-

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪החל מ-2090 ₪

30₪

מזגן לחדר שינה

ל-36 חודשים

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

החל 
מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

למעוניינים: התקנה יהודית איכותית ומקצועית עם שירות מיוחד ואחריות כפולה!

כל מוצרי החשמל והמיזוג

לפי נתוני חברת החשמל: מיזוג אוויר הוא האמצעי
החסכוני והבטוח ביותר לחימום הבית בחורף

במחירי טרום חורף
וגם ב-36 תשלומים!

מכונת כביסה
בוש-קונסטרוקטה

בתוספת 99 ש"ח
5 שנות אחריות מלאה*

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

מקררי
שארפ

במחירים הכי זולים!

27
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1490 ₪החל מ: 990 ₪

מקררי
סמסונג

כולל התקן
משמרת השבת

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!

תנור
דו תאי

56
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1990 ₪

סה"כ: 6490 ₪סה"כ: 4690 ₪ סה"כ: 2990 ₪
180

ל-36 חודשיםל-36 חודשים
₪₪ סה"כסה"כ ₪ 83סה"כ

ל-36 חודשים

מקרר + 
מכונת כביסה
+ תנור חד תאי

מקרר  450 לי
+ תנור דו תאי 

+ מכונת כביסה

מקרר שארפ             
+ תנור סאוטר דו תאי

+ מכונת כביסה
     7 קילו

חבילות חתנים 
במחירים הכי 
נמוכים בשוק!

הרכיבו חבילה 
כרצונכם וקבלו את 
המחיר הזול ביותר!

מקרר
df 450 ליטר

49
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1790 ₪

פרטים 
בסניפים

מייבשי כביסה
מהמותגים 

המובילים

במחירים 
שחבל 

לתלות!
במחירים הכי זולים!במחירים הכי זולים!

*ימים אחרונים
למבצע!

130

הן
 כ

לי
גי

 ern שור חברת
שראי עד 12 צ'קים באי

שלומים ללא ריבית בכ. א
שה בלבד - המבצעים עד גמר המלאי - עד 36 ת

ט.ל.ח. התמונות להמח

הרב יצחק גולדשטיין זצ"ל 
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 - תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממה שהוא ככה 
אבל  בסערה  נפתח  התשע"ז  החורף  מושב  החגים.  אחרי 
הממשלה  בישיבת  נתניהו  מול  שיושבים  ולליצמן  לדרעי 
יעשו  הם  אחת.  דרישה  רק  יש  המפלגות  ראשי  ובפורום 
על  בהצבעה  הנושאים,  בכל  רעייתו,  כדבר  וגם  כמצוותו 
התאגיד, בעמונה ובכל מה שבא ליד. כל מה שהם מבקשים 

זהו דבר אחד קטן וכל כך מובן מאליו: בינוי לחרדים.
יו"ר ועדת הכספים גפני  תתארו לכם עולם פשוט שבו 
יושב מול כחלון ובפיו רק מילה אחת: בינוי. הוא מבטיח 
בלי  בוועדה,  שלישית  דירה  על  המס  חוק  את  להעביר 

לעשות קולות של חורבן בית שלישי, אך דורש בתמורה 
ליישם את מה שכחלון עצמו הבטיח בפגישתו עם ראשי 
הישיבות, כשאביגדור יצחקי הגיב לנוכחים שכינו את גפני 
רב עם  "כן, הוא  והדי מחמיא,  'רב' – במשפט הלעומתי 
כולם". אריב את ריבך בוועדה, יבטיח גפני לכחלון, ובלבד 
שתיישם את הבטחותיך ותנגיש את פרויקט מחיר למשתכן 
זו  מילה  במגזר,  אצלנו  הרי  חרדים.  צעירים  לזוגות  גם 
האחרון  ברגע  בורח  ולא  משלם,   – שמתחייב  מי  מילה. 
ונעלמים  במכרזים  שזוכים  חילונים,  רוכשים  מאות  כמו 

לקבלנים.
היות  דמיונית  מציאות  לתאר  צורך  אין  בעצם, 
ובסיטואציה הזאת כבר היינו. היה זה אטיאס שישב מול 
נתניהו, הביט לו בלבן של העיניים והתנה את העדפתו של 
ביבי על לבני בדרישה חד משמעית: קבלת תיק בינוי מלא-
בשלוש  ישי.  לאלי   - גם  הפנים  ותיק  מינהל,  כולל  מלא, 
פוליטיקאים  שכאשר  לדעת  נוכחנו  האחרונות  הקדנציות 
עומדים על שלהם ודורשים 'כלי עבודה' בתחום הדיור, הם 
גם מקבלים. כישלון רודף כישלון, אך מכנה משותף אחד 

יש לאטיאס, ולאחריו ללפיד ולכחלון: הם לפחות ניסו. 
הכיפורים  יום  בערב  ניסיון'.  'בעלי  של  חייהם  קשים 
שוחחו שני יהודים מזרחיים עם לב חם למסורת, שמכהנים 
משה  טובה.  חתימה  לזה  זה  לאחל  כדי  ישראל,  בכנסת 
על  המרוקאי  גואטה  ליגאל  סיפר  הטריפוליטאי  כחלון 
עושה  שהוא  נלאים  והבלתי  פוסקים  הבלתי  המאמצים 
כאב  נימת  ניכרה  ובקולו  הדירות,  מחירי  את  להוריד  כדי 
לנוכח התוצאה, בשוק הנדל"ן ובמרכול סקרי דעת הקהל. 
כמאמין  גואטה,  לו  אמר  דשמיא",  לסייעתא  "תתפלל 

למאמין.
מהי  דין,  בעל  כעדות  להעיד,  יכול  בהחלט  גואטה 

סייעתא דשמיא. האיש שעם כניסתו למשכן תויג כפרזנטור 
של נעלי אדידס וקוטלג כקוריוז, מתחיל את החורף הזה 
לשטח,  ומחובר  גבוהות  פלדיום  נעלי  שנועל  עמל  כאיש 
כמו חקלאי לאדמה ביום גשם. את שמחות בית השואבה 
והאירועים ההמוניים שהוא ארגן בפריפריה, עין לא ראתה 
גואטה  של  הרשמי  המינוי  שנה.  כעשרים  מזה  בש"ס 
כהענקת  כמוהו  המושב,  פתיחת  עם  התנועה,  למזכ"ל 
תעודת הצטיינות רשמית לח"כ הנורווגי של ש"ס, שדובר 

בו רבות, ולא תמיד נכבדות. 
של  במוחו  הבשיל  למזכ"ל  גואטה  את  למנות  הרעיון 

דרעי, באווירת דירת העראי של הסוכה, בעקבות שרשרת 
אחרי  גם  בה,  להתקשט  מפסיק  לא  שדרעי  חג  אירועי 
באותם  לבוידעם.  הוחזרו  והקישוטים  קופל  שהסכך 
החורף  את  לפתוח  בכוונותיו  בקול  דרעי  הרהר  רגעים 
בסערה ולהזרים דם חדש בעורקיה של התנועה הקדושה 
שהסתיידו בשני העשורים האחרונים. את המהלך הראשון 
כבר ראינו, עם התפטרותו של דרעי מהכנסת והכנסתו של 
מיכאל מלכיאלי, נציג מסור לשולחיו ונאמן לשולחו, אחד 
כזה שלעולם לא יותיר מאחור חבר בתחנה. ככל שזה תלוי 
נוספות,  חדשות  פנים  הנוכחית  בקדנציה  נראה  בדרעי, 
"והשיב  במלאכי:  האמור  הפסוק  בנו  יקוים  אפילו  ואולי 

לב אבות על בנים". 
עם כל הכבוד לזה שנכנס, הסיפור האמיתי נוגע לאיש 
שפרש. מאז ההכרזה ב-99' בגני אורנים, "אני לא פורש", 
עברו על דרעי לא מעט פרשות וגם פרישות. ערב הבחירות 
מרן  של  הקלטת  חשיפת  עם  התפטר  הוא  האחרונות 
הגר"ע יוסף זצ"ל בערוץ 2, ובקדנציה הנוכחית הוא פרש 
מתפקידו כשר הכלכלה. גם אז הייתה לפרישה מטרה, אך 
כזאת,  פרישה  ודמעות.  יזע  דם,  רווי  היה  עצמו  התהליך 

מאהבה, עדיין לא הייתה.
מהכפור,  שב  מאז  לראשונה  אולי  החגים,  בתקופת 
דרעי חזר להאמין במותג ש"ס. הוא ראה את המשתתפים 
הצעירים  המוני  התשעים.  בשנות  כמו  והרגיש  באירועים 
ישיבה  בחור  כמו  התחדשות,  תחושת  לו  גרמו  החרדים 
הסולטן.  בבריכת  שוואקי  של  חינם  בהופעת  שמתרענן 
השואבה  בית  ובשמחות  בעצרות  שהשתתפו  המסורתיים 
בעיניים.  הניצוץ  את  מחדש  לו  הדליקו  השדה,  בערי 
דרעי חזר להאמין בכך שניתן לשבור את תקרת הזכוכית 
ולאמץ מחדש את השטח המסורתי. ההתפטרות  החרדית 

שלו, באה לעולם לא רק כדי להזרים דם חדש בעורקים, 
אלא גם, ואפילו בעיקר, כדי להתמסר לשטח, בלי הגבלות 

של נוכחות בכנסת, קיזוזים ודיונים.
על  נעשה  לא  מהכנסת,  דרעי  של  ההתפטרות  מהלך 
משבצת החוק הנורווגי שנתפסה על-ידי משולם נהרי, אלא 
בהליך התפטרות שהוא אל-חזור בכנסת הנוכחית - כולל 
ויתור על חסינות. המהלך  בסוגיה ההצהרתית בעיקר של 
הזה מעיד על אדם שנטל תשעה קבין של אומץ, מול קב 
אחרי  פרוש,  בשעתו  נטל  אותו  התורה  יהדות  של  אחד 
דרעי  הנורווגי.  החוק  במסגרת  כשהתפטר  קשים,  לבטים 
ניתח את הסיטואציה הפוליטית והגיע למסקנה שהוא לא 
רואה באופק שום אופציה של ישיבה באופוזיציה כל עוד 
הכנסת הנוכחית מכהנת. כשנשאל האם משבר התאגיד לא 
עלול לחולל פיגוע פוליטי, מבע פניו הספיק כדי להבהיר 

לשואל, שהוא כבר שמע שאלות טובות יותר.
הממשלה  עוד  כל  למדי.  פשוט  דרעי  של  החשבון 
מכהנת הוא ישמש בוודאות כשר בכיר. גם אם הממשלה 
והבחירות  תפוזר  הרי  הכנסת   – ימיה  את  להוציא  תקדים 
כיו"ר  ישמש  שבמהלכם  חודשים,  שלושה  תוך  תיערכנה 
התנועה וכשר בממשלת מעבר. גם אם יקרה הבלתי ייאמן 
להתפטר,  ייאלץ  הוא  הקואליציוני,  הפיצוץ  ובמסגרת 
לבחירות  שגם  נשכח,  בל  קצרה.  מעבר  לתקופת  זה  יהא 
האחרונות הוא הגיע מהאופוזיציה, נטול שררת שר, כיו"ר 
מודאג ולא כח"כ מכהן, אחרי שהתפטר מהכנסת בעקבות 
פיגוע הקלטת. דרעי נפגע ושוקם. המפגע שהתפוצץ יחד 

עם המטען – נוטרל.

אשם תורם
שהגדיר  כפי   - ולבכי  לנהי  נעבור  ברשותכם,  ועכשיו, 
בחלופת  כמובן,  מדובר  המנוח.  שרון  אריק  בשעתו  זאת 
המכתבים והאיומים התקשורתיים לשקול)!( הצבעה נגד 
יונח על השולחן פתרון למצוקת הדיור  לא  התקציב, אם 
החרדית. כל הדיבורים הללו שווים במשקלם לאמירה של 
דרעי בראיון לגל"צ במהלך החג כי עקרונית, הוא מתכוון 

האיום  את  הציבורי.  השידור  תאגיד  סגירת  נגד  להצביע 
ההוא דרעי שיחרר עם הסתייגות, בעודו יושב תחת הסכך 
של  הערבה  הסיעה.  בתוך  הצפויים  במהלכים  ומהרהר 
ולא ריח, הזדמנה לו כלאחר  התאגיד, שאין בה לא טעם 
יד והוא חבט כדי להעביר מסר לנתניהו: אני כאן, ורלוונטי 
כיוון בכלל  נא' שלו מביבי, הוא  נושא. את ה'הושע  לכל 

ליעדים אחרים. 
יש איומים שמשוגרים מראש לחלל האוויר כדי להביא 
להישגים בתחומים אחרים, וזו בדיוק התחושה כשמדובר 
במשבר הדיור. כמעט בכל הנושאים שחברי הכנסת חפצו 
באמת ובתמים לקטוף הישגים עד כה בקדנציה הנוכחית, 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

ההזדמנות האחרונה
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הצלחה  נחלו  הם 
להודות  וחייבים   –
מעט  בלא  שמדובר 
בתחום  תחומים. 
נשארנו  הדיור, 
התכתובות  עם 
את  שמזכירות 
אלי  של  ההתרעות 
האסון  ערב  ישי 
האשמים  בכרמל. 
הם כמובן הפקידים 
השרים  החילונים, 
ראשי  האטומים, 
העוינים.  הערים 
כולם, לבד מנציגינו 

הנבחרים.
גם  זהו, שלא.  אז 
לנו יש 'אשם תורם', 
בעגה  שמכונה  כפי 
או  מעשה  הנזיקית 
נפגע  של  מחדל 
ו"תרם"  שהתרשל 
לנזק.  בעצמו 

נכתבים  הדברים 
בפעם  ולא  כאן 
כתזכורת  הראשונה, 
לפני  שעברנו  למה 
בדיוק.  קדנציות  שתי 

היו לנו שרי שיכון ופנים, יו"ר ועדת כספים, שר 
כסגן,  כהן  איציק  )עם  שטייניץ  כמו  נוח  אוצר 
הפקידים  מחויב.  ממשלה  וראש  בילד-אין( 
דווקא התגייסו ואפילו עו"ד דינה זילבר, יקירת 
את  לתכנן  אטיאס  לשר  בשעתו  סייעה  המדור, 
מפולפלות  הטבות  עם  חריש  החרדית  העיר 
את  סיפק  אטיאס  ישימים.  לסעיפים  שהפכו 
הממלכתיים,  התכנון  גופי  ובסיוע  הסחורה 
תכנן עיר מיועדת לחרדים, נגישה לכביש 6 אך 
בסדר  בנייה  עתודות  עם  כפריפריה,  מתוקצבת 
גודל של ביתר עילית, מודיעין עילית ואלעד גם 

יחד. 
מי שגרמו ברשלנות פושעת לאובדן העיר היו 
עסקנים משלנו עם עיניים גדולות שהוזהרו, לפני 
קידוש  באותיות  השאר  בין  אחרי,  ולא  מעשה 
לבנה במדור הזה, מפני ההשלכות הצפויות של 
שניגשו  הקבוצות  בין  והאסור  הפסול  התיאום 
דברה  את  שאמרה  לפרקליטות  למכרזים. 
ברירה  הייתה  לא  בפרשה  שהכריע  ולביהמ"ש 
תפירת  של  העידון  וחוסר  הגסות  לנוכח  אחרת 
כשיש  שגם  יודעים  כולנו  והמציעים.  ההצעות 
להכריע  ממהרים  לא  הם  ברירה  הללו  לגופים 
לטובת החרדים. כאשר אין כל מוצא אחר לבד 

מפסילת ההצעות החרדיות, על אחת כמה וכמה.
סגן  של  החריפים  דבריו  כאן  הובאו  בשעתו 
מוטל'ה  לתהליך  שותפו  נגד  פרוש  מאיר  השר 
וגם  חריש  בעסקת  לשעבר.  )שותפו  קרליץ 
היה  פרוש,  לדברי  קרליץ,  העצמאי(,  בחינוך 

חרוץ.  כישלון  ונחל  המשפטי  הפן  על  אחראי 
ועדיין  להגיב,  סירב  קרליץ  לפחות,  תקשורתית 
מסרב. בהנחה שגם לו יש מה לומר, הוא בהחלט 

מוזמן.
מטיבה של אחריות מקצועית ועסקנית שהיא 
נושאת בחובה השלכות אישיות גם במצבי הפסד 
אצלנו,  אבל  ניצחון,  של  בסיטואציה  רק  ולא 
במיוחד אצלנו, הכישלון יתום. על הטעויות של 
הבוחרים.  משלמים  הציבור  ונבחרי  העסקנים 

העסקנים שגרמו לכך, רק מרוויחים.
קורת  לעובי  נכנס  מויז'ניץ  האדמו"ר  כ"ק 
של  הכנסת  חברי  כל  את  אליו  כשקרא  הבניין, 
מדגל  ח"כים  גם  יותר  ומאוחר  ישראל  אגודת 
למושב  כמטרה  השולחן,  על  ושם  התורה 
לא  איש  הדיור.  במצוקת  הטיפול  את  החורף, 
דורש מהח"כים גם להצליח. על סייעתא דשמיא 
בפרט.  הדיור  ובתחום  בכלל  ביטוח  אין  לאיש 
במבחן הזה לצערנו, אחוז הנכשלים גבוה יותר 
אך  הדין,  עורכי  לשכת  של  האחרונה  מהבחינה 

לנסות לפחות חייבים, ראה ערך כחלון. 

מגדל יעקב

הנושא  את  ללמוד  ולדון,  להתכנס  מיותר 
חדשות  תוכניות  לגבש  הראשון,  מהפרק 
המחליטים  הצעת  שנים.  במשך  ולהתנצח 
הקצאת  רעיון  וגם  דק,  עד  נטחנה  בממשלה 
למשתכן  מחיר  ממכרזי  אחוזים  עשר  חמישה 
לחרדים, הוא סיפור ממוחזר שנחשף לראשונה 
)ב'קו עיתונות', אלא מה?(  לפני חודשים רבים 
עכשיו,  אז  הפסקה.  בלי  וקרודט  דוסקס  ומאז 
לחרדים,  דיור  מינהלת  הקמת  על  מדברים 
ובהכירנו את הנפשות הפועלות, תכף ומיד אחרי 
חלוקת  על  המאבקים  יתחילו  הרעיון,  מימוש 
ג'ובים לפי מפתח סיעתי. שישים-ארבעים ואולי 
אחוזי אשכנזים  כמה  מכהנים,  לפקידים  נורווגי 
המחצית  את  בזבזנו  בינתיים,  ספרדים.  וכמה 
הראשונה של הקדנציה, שהיא התקופה הפורייה 

ביותר. הזמן שנותר משחק לרעתנו.
היא  מינהלת?  להקים  להתעקש  למה  ובכלל, 
 ,8 בצו  לגייס  אפשר  החבר'ה  את  קיימת!  כבר 
מהיום למחר. אטיאס עדיין כאן ואפילו מתעסק 
בתחום. אין מומחה ממנו. גם קרליץ לא עזב את 
הענף. על יכולותיו אין חולק ואם ייקרא מחדש 
גם  יש  ולתקן.  לסייע  הסתם  מן  ישמח  לדגל, 
אישים שיכולים לתרום מחוץ לקופסה העסקנית 

לנושא  הקדישו  אשר 
של  ארוכים  חודשים 
מתווה  וגיבשו  תכנון 
 - עבודה  לתוכנית 
כהחלטת  שאומץ 
באישור  ממשלה 
לממשלה.  היועמ"ש 
לחבורה  נוסיף  אם 
ויזמים  מקצוע  אנשי 
במגזר,  ניסיון  בעלי 
מקצועי,  צוות  נקבל 
וממוקד  תכליתי 

מטרה.
זאת  בכל  אם 
על  גם  מתעקשים 
חסידית,  דמות 
מהמודיע  לרייניץ 
התחום  את  שמסקר 
ומגלה  שנים  במשך 
 – מרשימה  בקיאות 
כולל במוסף 'מדורים' 
יכולה  השבוע,  של 
לא  תרומה  להיות 
שמנחם  אחרי  רעה. 
את  ליווה  גשייד 
יעקב  השלום,  תהליך 
כשליח  ישמש  רייניץ 
לענייני  המערכת 
הדיור. ושרק יתנו לו לפתוח את הפה מול אורחי 

ועידת העסקים של המודיע, נתניהו וכחלון. 
אין ולא תהיה סיטואציה טובה מהשעה הזאת, 
כדי לשבת מול ביבי וכחלון, לדרוש ולקבל. לא 
מחר ולא מחרתיים, אלא שלשום, אתמול, ולכל 
המאוחר – היום! ערב העברת תקציב דו-שנתי 
הציבורי,  השידור  בתאגיד  ורפורמת-רגרסיה 
נשואות  הקואליציוניים  השותפים  כל  כשעיני 
לחרדים. דרישה אחת ויחידה תונח על השולחן. 
לתוספות  ולא  רע  שמצטיירים  לתקציבים  לא 
דירות,  לנו  הבו  כותרות של סחיטה.  שמקבלות 
יחסי  באופן  האוכלוסייה,  לכלל  שווים  בתנאים 

ופרופורציונאלי לגודלנו בארץ המובטחת.
יקרה,  לעיל  כאן  שנכתב  מה  שכל  הסיכוי 
בבוקר  מחר  יודיע  שאובמה  לסיכוי  ערך  שווה 
על תמיכה בטראמפ בעקבות פרסום האימיילים 
החדשים והבלתי מאובטחים ששיגרה קלינטון. 
לכן, בפעם הבאה שתקראו דיווחים על דיונים, 
ואיומים  אזהרות  מכתבים,  ותוכניות,  הצעות 
הגיעו  ולא  החרדית  בתקשורת  )"שנשארו 
ביטן  דוד  הקואליציה  יו"ר  שהעיד  כפי  אלינו" 
בתוכנית  מעלה,  ולחתום  ריבלין  ליעקב  בראיון 
"פילפוליטיקה"(, כדאי שתיזכרו בכל זה ותדעו 

שהכל דיבורים.
חייבים לסייג לסיום את כל מה שנכתב לעיל, 
חדש  שחקן  המקרקעין.  מתחום  אזהרה  בהערת 
זה שהעלה  הוא  יעקב אשר שמו.  עלה למגרש, 
את הנושא מחדש על ראש שמחתנו עם פתיחת 
הפה  את  פותח  כמוהו  רציני  וכשאיש  המושב, 
דעות  בלי  ולהקשיב,  להאזין  שווה  ומדבר, 
רב  וביצועי  תכנוני  ניסיון  יש  לאיש  קדומות. 
לו  יש  חלומות,  הגשמת  של  בקטע  וגם  שנים, 
קילומטראז' לא רע. די אם נביט בהצלחתו, נגד 
להתיישב  והמלגלגים,  הפרשנים  הסיכויים,  כל 
בקדנציה  הכנסת,  במליאת  הצבי  עור  כיסא  על 

הנוכחית.
לפני הכל, מדובר באיש מקצוע בתחום  אבל 
לעשות  שניסה  לאטיאס  רק  שני  המקרקעין, 
בעבר לבתינו, וכיום עושה לביתו. כשיעקב אשר 
של  תקציבה  איזון  חזון  את  שנים  לפני  השמיע 
בני ברק באמצעות הקמת מגדלי משרדים בפאתי 
העיר – החלום נשמע דמיוני ומופרך יותר מכל 
משאלה יזמית בתחום מצוקת הדיור. את מצוקת 
הארנונה, המגדלים פתרו. לו רק ניתן היה לבנות 

כמה מגדלים לזוגות צעירים חרדים.
עפרון  הוא  התורה  דגל  של  השלישי  הח"כ 
התורה.  יהדות  של  בקלמר  )ומחודד(  חדש 
בשבתו באופוזיציית לפיד בקדנציה הקודמת לא 
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הפרשנות 
של התנועה 

הרפורמית 
באה לידי ביטוי 

רעיוני ברור 
בחוות דעתה של 
המשנה ליועמ"ש 

דינה זילבר. אך 
ראו זה פלא, 

מהמקור החוקי 
הזה בדיוק, 

אפשר להגיע 
למסקנה הפוכה. 

כאן צריך לומר 
מילה טובה, 

למירי )כפיים!( 
רגב שמשתמשת 

דווקא בחוק 
לאיסור הפליה 

כדי לקדם 
אירועים 

ההולמים את 
אורחות המגזר, 

בהפרדה 
מלאה. גם 

לחוק הישראלי, 
מסתבר, 

יש פרשנות 
מסורתית 
ופרשנות 
רפורמית

ופרוטוקול  זילבר  נגד ההפרדה שנשלחה לעו"ד  רפורמית. חוות הדעת של התנועה הרפורמית  פרשנות 
השימוע לתוכנית החרדית במל"ג

ראש מועצת קרית יערים אברהם רוזנטל באירוע 
התרבות  משרד  בחסות  השואבה  בית  שמחת 

)צילום: שלמה גולדפרב(
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הייתה לו אפשרות להשפיע וגם לא בראשית הקדנציה הנוכחית 
אותה התחיל כחכ"ל )ח"כ לשעבר, ובמבט רטרוספקטיבי - גם 
לעתיד(, כשהוא צופה בהשבעת הח"כים מהמזנון, מחפש מטען 
לסלולרי כדי להתחבר, ומסתפק באכילת כריך נורווגי, כדי לתת 

קצת צבע לפרשנים ציניים, קטני אמונה. 
לך בכוחך זה, ר' יעקב, אך מניסיון העבר המר אין מה לבנות 
יותר מדי על סיוע של החברים, שעסוקים בנושאים אחרים. אם 
אותם  תפגוש  תצליח,  וגם  ייאמן  הבלתי  את  תעשה  זאת  בכל 

בוודאי בשלב חלוקת הקרדיטים.

המחיצה הרפורמית 
 – מנדלבליט  אביחי  היועמ"ש  של  התערבותו  על  שבונה  מי 
להישען  אחרת  דמות  לחפש  מוזמן  הבד השחורה,  כיפת  חובש 
משמעות  בהרחבה  כאן  סוקרה  שעבר  בשבוע  צרה.  בעת  עליה 
חוות הדעת של המשנה ליועמ"ש דינה זילבר שניתנה ערב יום 
הכיפורים והביאה לביטול העצרת בהפרדה בכיכר רבין. הציבור 
החרדי, הדתי והמסורתי, הצביע ברגליים, במובן החיובי, במאות 
אירועי חג נפרדים במהלך שמחות בית השואבה והקפות שניות 
העצרת  דווקא  האירוניה,  למרבה  הארץ.  ברחבי  שהתקיימו 
המעורבת לזכרו של ראש-הממשלה המנוח, שנערכה מדי שנה 

בכיכר, מקרטעת בשנה זו מחוסר עניין לציבור.
שהדבר  להם  הובטח  כי  הבהירו  בכירים  חרדים  כנסת  חברי 
יידון בלשכת היועמ"ש תכף לאחר החגים. טרם פרסום הדברים 
המשפטים,  משרד  לדוברות  פניתי  שעבר,  בשבוע  זו  באכסניה 
ומכלל השתיקה בנוגע לפריט המידע הזה – השתמעה הודאה. 
בתגובה נוספת, שהגיעה לאחר פרסום הטור, הבהיר מנהל אגף 
בכיר דוברות, הסברה ותקשורת במשרד המשפטים, עו"ד משה 
כהן, כי היועמ"ש מנדלבליט לא שוחח בנושא הדרת נשים עם 

חברי כנסת וכי לא אמור להתקיים דיון בנושא.
וסביר  בחו"ל  שעבר  בשבוע  שהה  מנדלבליט  היועמ"ש 
כפול  עצמי  מימון  להעביר  מוכנים  היו  רה"מ  שבלשכת  להניח 
של נסיעותיו כדי להיחשף לתוכן פגישותיו בניכר. בינתיים כאן 
עם  דיברו  כי  בגרסתם,  דבקו  החרדים  הכנסת  חברי  בישראל, 
דברים  ממנו  ושמעו  זילבר,  של  הדעת  חוות  בנושא  מנדלבליט 

ברורים. 
לא  כי  והבהירה  המשפטים  ממשרד  שיצאה  הרשמית  לגרסה 
יהיה דיון נוסף, יש משמעות הצהרתית ברורה. המסקנה העולה 
היועמ"ש  של  השחורה  הכיפה  על  לסמוך  אפשר  אי  כי  אפוא, 
לממשלה ולהשאיר את המיקרופונים כבויים – במהלך השיחה. 
חד- דרישה  עם  ליועמ"ש  לפנות  חייבים  האמיצים  ח"כינו 
משמעית להוצאת הבהרה ברורה ולפיה אין כל בעייתיות בקיום 

אירועים בהפרדה, כמיטב מסורת בית אבא.  
גדולות  ח"כינו  פעלו  היום,  ועד  שעבר  מסופ"ש  בינתיים, 
לזילבר  שלחו  התורה  בדגל  הודעות.  בשליחת  בעיקר  ונצורות, 
בש"ס  במליאה.  ותדהמה  הלם  נאומי  לצד  נזעמים  מכתבים 
הודיעו השבוע בסוג של אמירה מתריסה שבכוונתם לארגן אירוע 
לנשים בלבד  כינוס מתוכנן  'הדרת הגברים' במסגרת  על טהרת 
לא  אמירות  אלו  זצ"ל.  יוסף  הגר"ע  מרן  של  לזכרו  שיתקיים 
פשוטות כאשר מנגד עומדת הלשכה האימתנית ביותר במדינה, 

אך בדיבורים אין די. לעת הזאת, נדרשים מעשים.
וליפול  מחיינו  להיעלם  הולכת  לא  לצערנו,  ההפרדה,  סערת 
הופך  האתמול,  יום  לאירועי  רלוונטי  שהיה  מה  המחיצות.  בין 
החרדיות  )המסגרות  למח"ר  בנוגע  יותר  הרבה  למשמעותי 
מאות  המח"ר  במיזם  השקיעה  כבר  הממשלה  באקדמיה(. 
של  חומש  תוכנית  במסגרת  כפולה  השקעה  ומתכננת  מיליונים 
תשע"ז-תשפ"א.  לשנים  )המל"ג(  גבוהה  להשכלה  המועצה 

הלוואי על תקציב הישיבות.
מי שחפץ בשילוב חרדים במשק מבלי לפגוע באורחות חייהם 
– יכול למצוא מודל אחד מוצלח במיוחד. לא במסלולים החרדיים 
בצבא, אלא במסגרות החרדיות במוסדות האקדמיים. אפילו יאיר 
לפיד מצא עצמו בשעתו מפרגן בעל כורחו. המתנגדים שקוראים 
תיגר, הם בעיקר גורמים מתוכנו שחוששים מאובדן זהות חרדית, 
חרף כל המאמצים להתאים תכנים ולא לפגוע באורחות החיים. 

אמורה  בפיהם,  החרדים  שילוב  שרוממות  החילוניים  לגורמים 
להיות אפוא, מטרה ברורה: להעצים את המסגרות, לתעדף אותן 

בכל דרך, לחזק ולבנות.
הראשון,  הרגע  למן  ברור  היה  בתחום  שמעורב  מי  לכל 
המשנה  אם  המציאות.  מחויבת  לנשים,  גברים  בין  שההפרדה 
עיר  תל-אביב  של  היותה  את  דעתה  בחוות  הזכירה  ליועמ"ש 
בכיכר  העצרת  קיום  למניעת  כסיבה  ופלורליסטית  שוויונית 
רבין, הרי שבמקרה הזה ההיגיון הוא הפוך. בתוך עמנו אנו חיים 
במסגרות  להשתלם  )בהפרדה!(  שמגיע/ה  חרדי/ת  כל  וכמעט 
החרדיות – דורש/ת חציצה ברורה בין גברים לנשים במסגרות 
הלימודים כתנאי סף. בלעדיה, לא היו לנו היום אלפי סטודנטים 

וסטודנטיות חרדים שסיימו מסלולים לימודיים וקיבלו תארים.
למרבה האבסורד, במקום לנתץ את החומה שמונעת מבוגרי 
אקדמיה חרדים ללמוד תואר שני במסגרת המסלולים החרדיים, 
נשים  בין  ההפרדה  חומת  בניפוץ  היועמ"ש  בלשכת  עסוקים 
לגברים בכיתות הלימוד של התואר הראשון. לא קשה לנחש מהו 

ההיגיון ומהם הנימוקים. 
ומיהי האישיות האחראית העומדת בפרץ וקורעת את מחיצת 
הבד? גם בסוגיה הזאת, ניחשתם מן הסתם נכונה. מדובר במשנה 
 – סיפור  תשמעו  הזה,  בעניין  זילבר.  דינה  עו"ד  ליועמ"ש, 

בהמשכים, שלא ישאיר אתכם אדישים.
ב-17 ביולי 2016, נשלחה חוות דעת ארוכה ומנומקת למועצה 

של  כותרתו  זילבר.  דינה  לעו"ד  העתק  עם  גבוהה,  להשכלה 
להצעת  "הערות  הייתה:  העמודים   11 בן  המפורט,  המסמך 
הגבוהה  ההשכלה  הרחבת  בנושא  ות"ת   – מל"ג  של  המדיניות 
צוטטו  במסמך  הבא".  החומש  לקראת  החרדית  לאוכלוסייה 
פסקאות מדו"ח הצוות המשרדי בנושא הדרת נשים המוכר לנו 

היטב מחוות דעתה של הגב' זילבר בערב יום הכיפורים.
והתובנות  האסמכתאות  רצוף  המסמך,  של  התחתונה  השורה 
המשפטיות היא כי "הגיעה העת להפסיק את מתכונת פעילותם 
הנוכחית של המח"רים". על המשפט הזה היו חותמים גם בארגון 
האקדמיה  נזקי  נגד  נרחב  בקמפיין  השבוע  שיצא  אחרת',  'רוח 

לחרדים, בגיליון רב התפוצה של יתד נאמן ביום ג'. 
אלא שהנימוקים לדרישה, הם לב הסיפור. "לטעמנו", כותבת 
עו"ד אורלי ארז-לחובסקי החתומה על חוות הדעת, "אין הצדקה 
להמשך קיומם של המח"רים במתכונתם הנוכחית... יש לאפשר 
ולא  מגדרית,  בהפרדה  שיפעלו  מכינות  של  קיומן  עצם  את  רק 
לאפשר כלל הפרדה בלימודי התואר עצמם, ודאי לא בקמפוסים 

נפרדים". 
למרות שהניסוחים נראים כאילו נלקחו מאותה פקולטה, הרי 
ליועמ"ש,  המשנה  בלשכת  הוכנה  לא  האמורה,  הדעת  שחוות 
התנועה  של  ומדינה  לדת  הרפורמי  המרכז  מטעם  שוגרה  אלא 
בנוגע  ברוך מרזל  לנייר עמדה שישלח  דומה הדבר  הרפורמית. 
להעדפה מתקנת של האוכלוסייה הערבית. מרזל במשל הערבי 
מתקינים  החרדי,  בנמשל  לרפורמים  המדרגות.  מכל  נזרק  היה 

מדרגות נעות.

כפיים לרגב
עכשיו, הגענו לפאנצ'. שימו לב היטב לתאריכים: ב-17 ביולי 
2016 שוגרה חוות הדעת של הרפורמים למל"ג עם העתק לדינה 
זילבר. עשרה ימים אחר כך, ב-26 ביולי 2016, ניהלה המועצה 
ההשכלה  של  שנתית  הרב  לתוכנית  "שימוע  גבוהה  להשכלה 
הגבוהה לאוכלוסייה החרדית". השימוע הזה, תועד על-פני לא 
מופיעה  הנוכחים,  וברשימת  פרוטוקול,  עמודי  מ-195  פחות 
תפספס  כמוה,  אחת  לא  זילבר.  דינה  ליועמ"ש  המשנה  כמובן, 

את ההצגה.
הכיתות  צמצום  של  שהמסלול  מבין  בראשו  שעיניו  מי  כל 
הנפרדות יוביל בפועל להדרת חרדים מהאקדמיה, אך דפדוף בין 
עמודי הפרוטוקול, ועצירת ביניים כל אימת ששמה של הגב' זילבר 
מוזכר, מלמדים כי חלק הארי של הערותיה ושאלותיה, מתייחס 
לזילבר  ביקורתית.  מבט  מנקודת  הזאת,  ההכרחית  להפרדה 
וברורה, שתואמת  יש עמדה פלורליסטית עקרונית חדה  כידוע, 
לרוח העולה מחוות הדעת הרפורמית שנחתה  כמעט לחלוטין, 

כך  קיום השימוע. המשתתפים,  לפני  ימים ספורים  על שולחנה 
ניכר מהפרוטוקול, מבינים לאן נושבת הרוח מלשכת היועמ"ש 

ומתכווננים בהתאם.
רביניות לא מוכחות על תיאום  מיותר להשמיע קונספירציות 
אך  במגזר,  אהודה  הכי  הדמות  לא  אומנם  היא  זילבר  מוקדם. 
מדובר במשפטנית בעלת מוניטין שלא דבק בה רבב. כל זה לא 
נוגע כמובן למכנה המשותף הרחב שבא לידי ביטוי, שחור על 
גבי לבן, ומעיד על עומק זהות התפיסה הרעיונית והערכית של 
מדברים  והפרוטוקולים  המסמכים  הרפורמית.  והתנועה  זילבר 
יסוד שנלמדת באותו בית  בעד עצמם: מדובר בפרשנות לערכי 

מדרש פלורליסטי. טמפל, למען הדיוק. 
שזילבר  היסוד  ערכי  על  מבוססת  הרפורמית  הדעת  חוות 
מקדמת כסוג של דת חילונית שכולם מחויבים להתיישר לפיה. 
העניין הוא שבסופו של דבר עסקינן בפרשנות משפטית, שיכולה 
פחות  לא  משפטנים  לגמרי.  אחרת  ומנומקת  מנוסחת  להיות 
בכירים, שנדרשו לנושא, סתרו את מסכת הטיעונים המשפטיים 
לעילא.  ומקצועיים  ענייניים  פרשניים,  בנימוקים  זילבר,  של 
השבוע התברר, כדוגמה, כי דווקא על אותו 'חוק איסור הפליה' 
והגיעו  התרבות,  במשרד  גם  התבססו   - בו  נופפו  שהרפורמים 

למסקנה הפוכה.  
למל"ג  הרפורמית  התנועה  ששלחה  הדעת  לחוות   6 בסעיף 
ולדינה לזילבר, מוזכר "חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים 
תשס"א-2000  ציבוריים,  ולמקומות  בידור  למקומות  ובכניסה 
על  או  ציבורי  למקום  כניסה  הגבלת  על  3)א(  בסעיף  האוסר 

הגבלת מתן שירות ציבורי )ובכלל זה שרותי חינוך(".
הפרשנות של התנועה הרפורמית באה לידי ביטוי רעיוני ברור 
בחוות דעתה של דינה זילבר. אך ראו זה פלא, מהמקור החוקי 
הזה בדיוק, אפשר להגיע למסקנה הפוכה. כאן צריך לומר לסיום 
מילה טובה, למירי )כפיים!( רגב שמשתמשת דווקא בחוק הזה 
כדי לקדם אירועים ההולמים את אורחות המגזר, בהפרדה מלאה. 
ופרשנות  מסורתית  פרשנות  יש  מסתבר,  הישראלי,  לחוק  גם 

רפורמית.
הלב  תשומת  את  הפנתה   – רב  ניסיון  עם  בכירה  משפטנית 
במשרד התרבות דווקא אל החוק האמור כדי להוכיח שניתן גם 
והמסורתי.  הדתי  החרדי,  למגזר  בהפרדה  אירועים  לקיים  ניתן 
סעיף 3)ד()3( לחוק מתיר מפורשות: "קיומן של מסגרות נפרדות 
הציבור  מן  מחלק  תמנע  הפרדה  אי  כאשר  לנשים,  או  לגברים 
למקום  הכניסה  את  הציבורי,  השירות  או  המוצר  הספקת  את 
הציבורי, או את מתן השירות במקום הציבורי, ובלבד שההפרדה 
היא מוצדקת, בהתחשב, בין השאר, באופיו של המוצר, השירות 
הציבורי או המקום הציבורי, במידת החיוניות שלו, בקיומה של 
חלופה סבירה לו, ובצורכי הציבור העלול להיפגע מן ההפרדה".

"אסמכתא חוקית ברורה מזו המאשרת קיום ומימון אירועים 
מסבירה  לבקש",  אפשר  אי  בכך  שחפץ  לציבור  בהפרדה 
לרוח  בהתאם  התרבות,  למשרד  שייעצה  הבכירה  המשפטנית 
המפקדת - תא"ל במיל. לא לחינם קיבלו אירועי תרבות שמימן 
המשרד את אישורו של הרב מוטק'ה בלוי, יו"ר משמרת הקודש 
והחינוך. רק בחג הסוכות האחרון, לאחר הפצת חוות הדעת של 
זילבר שניתנה בערב יום הכיפורים, מימן משרד התרבות מאות 
אירועי חג ברשויות החרדיות במסגרת התקנה התקציבית סל"ע 

– סל תרבות עירוני, שהשרה רגב הובילה. 
"משרד התרבות צריך להתאים עצמו למגזר החרדי ולא המגזר 
לפקפק  שניסו  מי  היו  כאשר  התרבות  שרת  הגיבה  למשרד", 
בכשרות המימון של האירועים הנפרדים לחרדים. במקרה הזה, 
בלי טיפת ציניות, אכן מגיעות למירי רגב מחיאות כפיים סוערות. 

אהבת ישראל
במשרד  בכירים  בילו  תפילה  בית  באיזה  לשאול  מיותר 
האני  עוד  כל  יחיה,  באמונתו  איש  הנוראים.  בימים  המשפטים 

מאמין שלו אינו זולג לנייר המכתבים הרשמי עם סמל המנורה.
לא מיותר להשיב מיהם הארגונים שעשו מאמצים לכנס תחת 
קורת הגג שלהם כמה שיותר ישראלים, בתקופת החגים. מדובר 
הצלחה  ללא  ניסו  שנים  שבמשך  הרפורמים  בארגונים  כמובן 
בין  האחרונה,  בשנה  והנה  הישראלי.  המיינסטרים  ללב  לחדור 
השוויונית- התפילה  ושיווק  ההפרדה  חגיגות  בחסות  השאר 

במשך  נכשלו  בו  במקום  מצליחים,  הם   - להמונים  משפחתית 
שנים.

חוט דיג, דק אך חזק, מחבר בין רחבת הכותל השוויונית, חוות 
נגד  התקשורתי  הקרב  החרדים,  בקמפוסים  ההפרדה  נגד  הדעת 
אירועים בהפרדה והקמת גנים ומוסדות חינוך בשכונות חילוניות 

נחשבות.
הצער  ולמרבה  הקהל  דעת  על  להיאבק  כדי  כאן  הרפורמים 
האחרונים,  בחגים  באהבה.  פייט,  שייתן  מי  אין  החרדי,  מהצד 
רבות,  מקומיות  רשויות  כאשר  משלט,  עוד  נכבש  איך  ראינו 
משפחתית  "ברוח  החגים  לתפילות  רשמיות  חסויות  העניקו 
ושוויונית". כל זה מעצים את הצורך הדחוף בעוד כמה דמויות 
הוד משלנו כמו הרב יצחק דוד גרוסמן ממגדל העמק, שמקרבות 
ולא מרחיקות, מאהיבות ולא משניאות, מחברות ולא מפרידות. 

תפילה רפורמית בחסות עירונית. כרזת הזמנה לתפילות שוויוניות בכפר סבא



15 בבית שמש    ב' בחשון תשע"ז 3/11/16

ונח מצא חן
הרה"ג שמואל רבינוביץ   רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

בימים האחרונים אנחנו עדים למהלכים שונים 
שמתרחשים בתנועת ש"ס, שכאן ב'קו עיתונות' 
דפים  מעל  פעמיים.  ולא  פעם  לא  אותם  עודדנו 
וההשקעה  הטיפול  על  ושוב  שוב  נכתב  אלה, 
שצריכים ראשי התנועה להשקיע, מתוך המאגר 
האמיתיים  ובחיילים  בנסיכים   - ש"ס  בוחרי  של 
הספרדיים,  התורה  בני  שהם  ישראל,  גדולי  של 
וכעת השבוע כולנו ראינו בפועל פירות ומהלכים 

שונים שבוצעו בשטח הזה.
ציינו כאן בזמנו, את הבעיות שקיימות לעתים 
אצל הציבור הזה, בני הישיבות הספרדיים, שהוא 
הספרדי,  הציבור  בתוך  שגדל  חדש  דור  בעצם 
שנה  כ-20  לפני  שהתחיל  מהמהפכה  כתוצאה 
שאחת  אז  כתבנו  דרעי.  אריה  ש"ס,  תנועת  יו"ר 
מהבעיות המרכזיות שנוצרו במשך הזמן הזה עם 
גוף בש"ס  או  בני התורה הללו, היא שאין אדם 

שיידע לנווט ולתקשר עם הציבור הגדול הזה. 
לראות  היה  אפשר  זה,  ציבור  של  כוחו  את 
למשל באירוע הקבלת פני רבו בבריכת הסולטן 
מעל  צבאו  הפתחים  על  כאשר  הסוכות,  בחג 
באירוע שכל  נוכחנו שמדובר  ואז  איש,   15,000
כולו בהשתתפות בני תורה, שהם בעצם הגרעין 
שבני  בגלל  לטפח,  חייבים  שאנחנו  האמיתי 

התורה האלה - הם העתיד.
את  היטב  ולטפח  "להשקות"  נדע  אנחנו  אם 
הציבור הזה, אזי הדור הבא שלהם כבר יהיו בני 

תורה שגם אבותיהם בני תורה. 

כלומר, כעת אנחנו נמצאים בשעת מבחן. את 
המבחן הראשון מולם כבר עברנו - להביא אותם 
נמצאים  אנחנו  כעת  ואילו  הקדושות.  לישיבות 
אותם  להביא  השני, שהוא  בעיצומו של המבחן 
להיות  הבא  הדור  את  לחנך  יוכלו  שהם  למצב 
כמוהם, בני תורה, והתקופה הזאת קריטית מאד 

להנהגת התנועה כלפי בני התורה.
כי במהלך  את הדברים האלה אנחנו כותבים, 
השבוע התבשרנו על שני מהלכים שיו"ר התנועה 
החכמים  מועצת  חברי  עם  מלא  בתיאום  ביצע, 

ובראשם מרן ראש הישיבה שליט"א, כשהחליט 
כמשמעו,  פשוטו  התורה  בני  נציג  את  למנות 
שלו  כשהתפקיד  ח"כ,  להיות  מלכיאלי,  מיכאל 
להשתעבד  וממש  ביצועית  תוכנית  לבנות  יהיה 
קשבת,  אוזן  עבורם  להיות  כדי  הזה,  לציבור 
ולכוון, וכשצריך גם להפעיל לחץ היכן  להדריך 
- כדי לטפל ולהבטיח את ההגעה ליעד,  שצריך 

שעליו דיברנו קודם.
שכלפי  הוא  הזה,  במהלך  שיש  נוסף  יתרון 
מאד  קרוב  נקרא  מלכיאלי  השונות  המערכות 

ציבורית  מבחינה  כיצד  וראינו  התנועה,  ליו"ר 
דרעי גיבה באופן אישי את המהלך הזה, דבר זה 
לבדו כבר מקרין לו יתרון גדול מול המערכות - 

הבירוקרטיות והאחרות - למיניהן.
אמורים  שהדברים  לציין  יש  נשימה,  ובאותה 
גואטה  יגאל  ח"כ  את  למנות  כלפי ההחלטה  גם 
גואטה  את  שלשלוח  ספק  אין  ש"ס.  כמזכ"ל 
ליד.  כפפה  כמו  עבורו  זה  השטח,  את  לחרוש 
לו קל במיוחד, אבל  ברור שזה לא הולך להיות 
יודע  אותו  שמכיר  ומי  האיש,  של  החמצן  זה 
כך  על  פעם,  לא  כאן  נכתבו  כבר  הדברים  זאת. 
הוא  וגם  להסתובב בשטח.  האיש שצריך  שהוא 
נהנה מאותו יתרון שציינו, של גיבוי מלא מיו"ר 

התנועה.
היה  השבוע,  שראינו  נוסף  מסר  ולסיום, 
השבוע בביתו של מרן ראש הישיבה חכם שלום 
ש"ס  סיעת  שכל  לראות  יפה  היה  שליט"א.  כהן 
התחילה את הפעילות של מושב החורף בכנסת, 
להתייעץ  כשבאו  הישיבה,  ראש  מרן  של  בביתו 
כעת.  לעמוד  צריך  הנושאים שעליהם  עמו מהם 
לאחר אמירות שונות לאחרונה בנושא הכפיפות 
של התנועה למועצת החכמים, את התשובה יכל 
לראות כל אחד מאיתנו ביום שני השבוע, בבית 

ראש הישיבה.
מבחינת הציבור, אין ספק שהמסר בפגישה הזו 

היה ברור: שוב פועלים להחזיר עטרה ליושנה.

מחזירים עטרה ליושנה
מאמר מערכת

 חברי הכנסת של ש"ס בבית נשיא המועצת מרן הגר"ש כהן )צילום: יעקב כהן(

"ונח  בראשית:  פרשת  בסוף  הפסוק  שבין  הסמיכות 
מצא חן בעיני ה'" לפסוק הפותח את פרשת נח: "ואלה 
תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו..."  נדרש 
עושה  שהקב"ה  מצינו  סימון:  רבי  אמר  ז"ל:  חכמינו  בפי 
חסד עם האחרונים בזכות הראשונים. ומנין שהקב"ה עושה חסד 
עם הראשונים בזכות האחרונים? "ונח מצא חן בעיני ה'" )ומיד 
בסמוך נאמר: "אלא תולדות נח"( באיזו זכות? בזכות תולדותיו. 
)סוף בראשית רבה על פרשת בראשית(. איך זכה נח לנשיאת חן 

בעיני הקב"ה? בזכות אלה תולדות נח- ההשקעה בתולדותיו.
ה'כתב סופר' זי"ע מפרש את דברי חז"ל על כך שנח לא פעל 
עליו.  ביקורת  אינו  שזה  אבינו,  כאברהם  בתשובה  דורו  בהשבת 
חכמינו ז"ל לא באו חלילה להמעיט בערכו של צדיק תמים, אלא 
לומר: שכיון ולנח היו בנים, על כן לא היה צריך לעסוק בהחזרת 
ביתו,  בני  את  לחנך  עבורו  נועד  אחר  תפקיד  בתשובה!  העולם 

והוא ראש וראשון. קודם לכל- ילדים!
כשבחוץ צמח דור נטול כל רסן- בנה לו נח תיבה מוגנת. נטל 
את ילדיו והכניסם פנימה. נפרד מהעולם שסביבו והגן על צאצאיו. 
לעגם של הבריות סביבו על צמצום מושגיו ודלות הבנתו בענייני 
העולם לא נגעו בו כהוא זה. חינוך בניו חשוב היה לו, והוא כנסם 
עמו. בעבור זה זכה: "וידבר אלוקים אל נח ואל בניו אתו". מפרש 

האבן עזרא: "שארבעתם נביאים!
אברך צעיר. בן עשרים וחמש שנים בלבד, היה מרן הגאון רבי 
משה פיינשטיין זצוק"ל כאשר נקרא מרבנות אוזרה לכהן כרבה 
של ליובן הרוסית. הימים - ימיה של המהפכה הבולשביקית. ימים 
הצית  יהדות  סממן  כל  לתפוצותיה.  רוסיה  יהדות  שידעה  מרים 
כלי  בכל  כנגדו  לחמו  והם  והרסנית,  משתוללת  אש  בשלטונות 
משחית. רדיפות והצקות הפכו למנת לחמם היומית של קהילות 

ישראל.
בעמוד  נאחזו  הם  העיירה.  של  הנס  היה  פיינשטיין  משה  רבי 
האור שהלך לפניהם, והוא חיזק ועודד, תמך ונסך תקווה, וכמנהיג 
לא שקט אף רגע אחד על שמריו. רוחו עשויה הייתה ללא חת. 
דומה היה כי שום צוק ואף רוח סערה לא יוכלו לרוחו הגדולה. 

מעשיו היו נועזים ובלתי נתפסים, הוא נלחם כאריה מתוך מסירות 
בלי  בהיר,  ביום  כאשר  גם  קהילתו.  של  הנצח  חיי  עבור  נפש 
הודעה מוקדמת ובלי הסברים, עוקלה משכורתו בידי השלטונות, 
ופירושה המעשי של העובדה היה חיי רעב עבורו ועבור שלושת 
עולליו הרכים - לא רפו ידיו. פנימה בבית אימצה זוגתו הצדקת 
וחמתם  אפם  על  ואנו  בנו,  נלחמים  הטומאה  "כוחות  ידיו:  את 
נשיב להם מנה אחת אפיים" אמרה לו. "נמשיך ביתר שאת וביתר 

עוז ללחום את מלחמת ה'!"
נפש:  עד  כמעט  מים  הגיעו  וגברו.  הלכו  השלטונות  רדיפות 
דירתו של רבי משה הופקעה גם היא. כך מצא ר' משה את עצמו 
ביום מן הימים יחד עם הרבנית ושלושת עולליהם מחפשים קורת 
גג לראשם.  ושמש בית הכנסת שהתגורר בחדרון צר בירכתי בית 
וחותנו  ילדיו  משה,  רבי  עברו  כך  חדרו.  את  להם  פתח  הכנסת, 
כבתה  לא  ועדיין  הקטנטן,  החדרון  אל  ידו,  על  הנתמך  הקשיש 
השלהבת... כאשר בחור ישיבה בודד וחסר תעודות שנרדף בידי 
השלטונות ביקש מחסה - מובן מאליו היה כי ר' משה יציע לו את 

חדרו. היה הוא המשתכן השישה-עשר...
ייאוש  זורע  פעם,  מאי  קרוב  באופק,  היה  נראה  כבר  המאסר 
בורח  ואינו  חייל במערכה,  הוא  "יהודי  בר' משה.  בכולם מלבד 
משדה הקרב", חזר והצהיר בנחישות. ובפתע פתאום ידיעה שכזו: 

"הרב עוזב". מי היה מאמין לה? מי יוכל להבין את פשרה?
בצורה ספונטנית התארגנה משלחת נכבדה מיהודי העיר שבאה 
יישאר בשדה המוקשים למרות הסכנות  כי  אל הרב. להפציר בו 
המוחשיות. אלא שר' משה נחוש היה בדעתו. אי אפשר היה להזיזו  
מהחלטתו. "היטב יודעים אתם" פנה אליהם בחום ובאהדה, "כי 
מעולם לא נרתעתי מקשיים. נלחמתי בחירוף נפש". "על זאת באנו 
לשאול", נענו הבאים. "מה הביא עתה לנקודת השבירה, להחלטה 

על ההגירה?"
"נקודת שבירה?" גבותיו של המנהיג הדגול התרוממו בפליאה 
עם  אצלי  השתנו  הדברים  כן!  מלחשוב  לכם  "חלילה  עצומה, 
העת  הגיעה  בגרו,  ילדי  המשיך:  והוא  חדש",  גורם  של  היכנסו 
לדאוג לחינוכם. כאן איני רואה כי אוכל לחנכם כראוי. משום כך 

נפלה ההחלטה אצלי, כי חינוך הילדים  הוא עיקר העיקרים- מרכז 
החיים, וכל השאר משני לו. 

וכמוהו אברהם אבינו  ה'.  בעיני  חן  נח למצוא  זכה  זה  בעבור 
זכה לאהבת ה', כמו שנאמר: כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו 

ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה'...
ישעיה  רבי  הרה"ג  נרצח  )תשע"ו(  זה  בשבוע  כשנה  לפני 
קרישבסקי הי"ד בידי רוצח בן עוולה  ימ"ש בדרכו ללמוד תורה. 
בספרו פניני יהושע הוא מסביר את סמיכות הכתובים על פי מה 
שאמרו חכמינו במסכת אבות )פ"ג, מ"י( "כל שרוח הבריות נוחה 
הימנו רוח המקום נוחה הימנו". כשהאדם מתנהג כהוגן בבין אדם 
לחבירו, והסובבים עימו מרגישים רוח טובה ממנו, רוח המקום 
נוחה הימנו, והוא מוצא חן בעיני ה'. וזה הסבר הכתוב: "ונח מצא 
רש"י:  שמפרש  וכמו  נח"  תולדות  "אלה  ומדוע?  ה'"  בעיני  חן 

ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. 
נייחא  נח", מלשון  ד( "מי  נ"ט,  )ישעיה  נאמר על המבול  וכך 
דרוחא- נחת רוח. פעמיים נאמר: "נח" רמז לנייחא דעילא ונייחא 
דתתאי- נחת לעליונים ונחת לתחתונים. כי ע"י הנחת לתחתונים 

זוכים לנחת לעליונים.
אסיים בנקודה נוספת הקשורה אליו ואל הרוגי מלכות שנרצחו 
בשבוע זה לפני כשנה.  הייתי אז לנחם אצל משפחת לביא, שאב 
המשפחה הרב נחמיה הי"ד נרצח, כשניסה להציל מידי בני עוולה 
את ר' אהרון הי"ד ואדל שתחי' בינט ששבו עם ילדיהם מתפילה 
בכותל המערבי בליל הושענא רבה. אביו רבי יחזקאל הי"ו הראה 
היום  על  מדבר  האחרון  כשהקטע  בו  שלמד  הכוזרי  ספר  את  לי 
האחרון בחייו של רבי עקיבא, כששאלו אותו תלמידיו עד מתי? 
והוא השיב: שכל ימיו היה מצפה לרגע הזה לקיים  את בכל לבבך 

ובכל נפשך. דרש רבי נחמיה בזה ולצערינו גם קיים זאת.
גם רבי ישעיה קרישבסקי הי"ד מביא בספרו דברי רבי עקיבא 
ותלמידיו אלו. ומוסיף: כי "עקיבא" ר"ת: יש קונה עולמו בשעה 
בריה  כל  שאין  קודשו  שם  על  ונהרגו  עולמם  קנו  שניהם  אחת. 

יכולה לעמוד במחיצתם. הי"ד.
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הרה"ג ראובן אלבז   ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

נח לשמים ונח לבריות
"ֵאֶּלה ּתוְֹלדֹת נַֹח, נַֹח.." )בראשית ו, ט(. 

הגאון הגדול רבי יהודה צדקה ע"ה רגיל 
אגדה(  )מדרש  רבותינו  דברי  את  לומר  היה 
שהתורה כופלת את המילה "נח" פעמיים, ללמדנו 
אף  על  לבריות.  ונח  שמים  נח  להיות  צריך  שהאדם 
שדורו של נח היה מלא בגזל, חמס, שנאה, עבודה זרה 
ובבראשית  שם,  )במדרש  דמים  ושפיכות  עריות  גילוי 
רבה לא, ו(, מ"מ הצליח נח להישרד ולא להיסחף אחר 
דורו, נח לא זז לרגע מה' יתברך אלא כל הזמן נשאר 
ו,  )בראשית  נַֹח  ִהְתַהֶּלְך  ָהֱאֹלקים  ֶאת  יתברך,  בו  דבוק 
ט(. ומ"מ התנהג נח עם בני דורו בנחת ובדרך ארץ ולא 

הקניטם על רשעותם. 
אם אדם צופה ומביט רק על ענייני שמים ולא חש 
רגישות והתעניינות בענייני בני האדם, זה פסול ואינו 
ְנִתיבוֶֹתיָה  ְוָכל  נַֹעם  ַדְרֵכי  ְּדָרֶכיָה  נכון, התורה הקדושה 
יז(, ומצווים אנו להיות גם נוחים עם  ג,  ָׁשלוֹם )משלי 
ִּבְדָרָכיו  ְוָהַלְכָּת  בני האדם ולהיות בעלי מידות טובות, 
)דברים כח, ט(, מה הוא רחום אף אתה היה רחום, מה 
לכן  ע"ב(.   קלג  )שבת  חנון..  היה  אתה  אף  חנון  הוא 
לה  )ברכות  ארץ  דרך  מנהג  בהם  להנהיג  צריך  תמיד 
ע"ב(, לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות 
הבריות  בין  שנמצא  שידע  דהיינו  ע"א(,  יז  )כתובות 

ויזהר בכבוד הזולת. 



ומ"מ ממשיכה התורה וכותבת "ֶאת ָהֱאֹלקים ִהְתַהֶּלְך 
הוא  אם  מיותר,  הוא  ולכאורה  ט(,  ו,  )בראשית  נַֹח" 
את  הוא  שמתהלך  ודאי  הרי  לבריות  ונח  לשמים  נח 

האלוקים ושומר מצוותיו. 
בעבודת  והנהגה  דרך  ללמדנו  התורה  באה  אלא, 
כשעושה  שגם  להיזהר  האדם  צריך  כלל  בדרך  ה', 
לבריות  גם  נח  שיהיה  באופן  זאת  יעשה  המצוות  את 
יפגע באחרים. אולם ישנם מצבים שהנח לשמים  ולא 
בעדו  מונעים  שהם  וכגון  לבריות  הנח  בתמורת  בה 
דברי  את  לקיים  האדם  צריך  בזה  המצוה,  מלעשות 
את  תחילה  ולקיים  נַֹח',  ִהְתַהֶּלְך  ָהֱאֹלקים  'ֶאת  הפסוק 
וקודם על  גובר  יתברך! לפי שהנח לשמים  ה'  מצוות 

הנח לבריות. 

דמות מופת 
"ַוָּיֶחל נַֹח ִאיׁש ָהֲאָדָמה ַוִּיַּטע ָּכֶרם" )בראשית ט, כ(. 
ונעשה  נתחלל  ג(:  לו,  רבה  )בראשית  רבותינו  דרשו 

חולין.
ונעשה  התחלל  שנח  יתכן  כיצד  מובן,  לא  לכאורה 
ָהָיה  ָּתִמים  ַצִּדיק  ִאיׁש  נַֹח  הרי  לנח?  קרה  מה  חולין, 
ִּכי  ט(,  ו,  )בראשית  נַֹח  ִהְתַהֶּלְך  ָהֱאֹלקים  ֶאת  ְּבדֹרָֹתיו, 
ְונַֹח  ז, א(,  ַהֶּזה )בראשית  ְלָפַני ַּבּדוֹר  ַצִּדיק  ָרִאיִתי  אְֹתָך 
ָמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ה' )בראשית ו, ח(.   וכיצד ירד מדרגתו 

ונעשה חולין?
אלא, בזמן המבול נח היה בסביבה של אנשים רעים 
שלא הלכו בדרך התורה והמצוות, וגזלו וחמסו כאוות 
ומשפחתו  בניו  את  והרחיק  התרחק  נח  ולכן  נפשם, 
"אל תלכו לשם,  "תיזהרו!",   מהם בתכלית הריחוק: 
ואם אתם צריכים לצאת לאיזה מקום מיד תחזרו",  נח 
היה במתח רוחני כל הזמן כדי שלא להתקלקל ולהיות 

מושפע מהסביבה. 
אולם לאחר המבול, אמר נח: "שלום עלייך נפשי" 
זוטא  אליהו  דבי  ומתנא  תנחומא,  ממדרש  )מושאל 
פרשה א' ד"ה הצדיק אבד(, 'סוף סוף אפשר לנח קצת, 
אפשר  פה,  שלנו  המשפחה  רק  רעה,  סביבה  כבר  אין 
לשתות כוסית יין לחיים,  זה כבר יין תוצרת ביתית ואין 

בזה חשש יין נסך', 
והתוצאה לא איחרה להגיע, נח הוריד מעט מהמתח 
נַֹח  ַוָּיֶחל  ומיד-  משחורר  והרגיש  ובמצוות  בתורה 

)בראשית ט, כ(, נעשה חולין!
עם  תפארת  הדרת  ראשנו,  עטרת  ורבינו,  מורנו 
)שהשבוע-  זצוק"ל  יוסף  עובדיה  רבינו  מרן  ישראל, 
יום שישי, ג' מר חשוון, שלוש שנים להסתלקותו(, כל 
חייו היה במתח רוחני ולא פסק מזה לרגע: כל הזמן רץ 

ללמוד, רץ לזיכוי הרבים, רץ לעשיית חסדים! 
אף פעם הוא לא פסק מהמתח הרוחני ואמר "שלום 
לומר:  רגיל  היה  תמיד  להיפך,  אלא  נפשי",  עלייך 
עם  שאהיה  רוצה  אתם  ללמוד,  לי  תנו  אותי,  "תעזבו 

הארץ?"
על  הארץ?  עם  "איזה  ושואל,  משתומם  עומד  ואני 
מה רבינו מדבר? כל התורה בראש שלו, 40,000 ספר 

בראש הקטן הזה! והוא מפחד שיצא עם הארץ?!?"
אבל זו התשובה-מתח רוחני! לא להסיח את הדעת 

משמירת התורה והמצוות, ולו לרגע אחד!
יוסף שליט"א, ראש מוסדות  הגאון הגדול רבי דוד 
מרן  של  בנו  התורה,  חכמי  מועצת  וחבר  דעת'  'יחוה 
זצוק"ל, סיפר שדן בעבר בהלכה מאוד נדירה יחד עם 
החברותא, לאחר מכן ניגש ר' דוד למרן זצוק"ל ושאלו 

אם ראה התייחסות בפוסקים להלכה זו, מיד השיב לו 
מרן: 'בוודאי, תפתח בשו"ת כך וכך, בסימן כך וכך', 
והחל מרן לומר את הלשון המדוייקת הכתובה בספר. 

את  ראית  מתי  'אבא,  דוד:  ר'  שאלו  מכן  לאחר 
מרן,  השיב  שנה!',  שבעים  'לפני  הזאת?',  התשובה 
ומאז לא למד שוב את התשובה הזו! זה מרן זצוק"ל, 
כל התורה כולה בראשו ובכל זאת היה מתאונן ואומר: 
"תנו לי ללמוד, שלא אהיה עם הארץ", כיון שהוא לא 
הוריד מעצמו את המתח הרוחני ולא הפסיק מלעמול 

בתורה בכל רגע ורגע. 
על  ושואלו  זצוק"ל  למרן  ניגש  הייתי  רבות  פעמים 
את  כשולף  משיב  היה  מרן  ומיד  תמוה,  מדרש  הסבר 
התשובה מתחת לשרוול 'תעיין בהערת המהרז"ו )רבי 
זאב וויל( שם על המדרש שמיישב קושיה זו', ואני עומד 
בהוראת  ועסקו  נשמתו  כל  את  שנתן  אדם  משתומם, 
הלכה לרבים, שהוא יתעמק ויהיה בקי גם בהערת אחד 
המפרשים על המדרש?!? אך זהו, זה היה מרן זצוק"ל, 
כל התורה הייתה מקוטלגת בראשו, וזה הגיע לו לאחר 
עמל ויגיעה עצומה בכל ספר וספר וכל מדרש ומדרש 
ממדרשי חז"ל.  ובכל זאת הוא לא הפסיק את המתח 
הרוחני מלימוד התורה, שמירת המצוות ויראת שמים!



ליעקב  שקרה  מה  את  להסביר  אפשר  זה  דרך  על 
ָיְלָדה  ֲאֶׁשר  ֵלָאה  ַּבת  ִדיָנה  ַוֵּתֵצא  דינה,  בתו  עם  אבינו 
ְלַיֲעקֹב ִלְראוֹת ִּבְבנוֹת ָהָאֶרץ )בראשית לד, א(.  כשיעקב 
היה אצל לבן הארמי הוא נשמר מכל משמר ושמר על 
ילדיו ועל דינה בתו,  "איפה דינה? שלא תלך ותסובב 
בחוץ, שלא תתקרב לחברתו של לבן הארמי והסובבים 

אותו!"
אבינו  יעקב  קצת  הוריד  לבן,  את  שעזב  לאחר  אך 
)לפי דרגתו, שאין לנו השגה בה, והקב"ה מדקדק עם 
ַוֵּתֵצא  ומיד-  הרוחני.  מהמתח  השערה(  כחוט  חסידיו 
ְלַיֲעקֹב ִלְראוֹת ִּבְבנוֹת ָהָאֶרץ,  ָיְלָדה  ִדיָנה ַּבת ֵלָאה ֲאֶׁשר 

ַוַּיְרא אָֹתּה ְׁשֶכם ֶּבן ֲחמוֹר... )בראשית לד, א-ב(. 

רואים  אנו  זצוק"ל  זה פלא, בכל התמונות של מרן 
התורה,  בלימוד  והן  בתפילה  הן  מעט,  מכופף  שהוא 
דבר  כזה  אין  נשען,  שהוא  בתמונות  אותו  רואים  לא 
מצוה  עוד  לחטוף  דרוך,  היה  הוא  הזמן  כל  להישען, 

ועוד לימוד תורה. 
להיות  תמיד  שנזכה  בעדינו,  תגן  שזכותו  רצון  יהי 
טהורה,  שמים  וביראת  במצוות  בתורה  רוחני  במתח 

ונזכה לגאולה השלימה במהרה בימינו, אמן.

"
"
לאחר מכן שאלו ר' דוד: 'אבא, מתי ראית את התשובה הזאת?', 'לפני שבעים שנה!', השיב 

מרן, ומאז לא למד שוב את התשובה הזו! זה מרן זצוק"ל, כל התורה כולה בראשו ובכל זאת היה 
מתאונן ואומר: "תנו לי ללמוד, שלא אהיה עם הארץ", כיון שהוא לא הוריד מעצמו את המתח 

הרוחני ולא הפסיק מלעמול בתורה בכל רגע ורגע



 מזל          וברכה
הלוח הארצי

* בכפוף לתקנון המתפרסם בעמ' 2

03-6162228 הלוח המוכר בציבור החרדי 
200,000 עותקים

ברחבי הארץ
פרסמו חינם

בירושלים

א’ - ג’ חשוון
תשע”ז           

2-4/11/2016 
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משכנתאות

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

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא

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

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

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

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

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

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

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

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

■ 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(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 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(_____________________________________________

 בר' 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_____________________________________________

אופקים

4-4.5 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

וילות ובתים

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

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

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

052-2236671
Zlbr54@gmail.com)45-48(_____________________________________________

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

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

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

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

דופלקסים

 לוח דירות חנים 
)מתעדכן כל יום(, למוכר, 

לקונה, למשכיר, גם 
דירות מתיווך עווד, מנוהל 

ע"י מומחה לנדל"ן. 
dira4me.co.il)41-1/17(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

■  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(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)45-46(אשכנזי, 03-5791770

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

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

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

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

03-5791770)45-46(_____________________________________________

 בהזדמנות בגינחובסקי, 
אופציה להרחבה + מרפסת 

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

_____________________________________________)45-48ל(054-8536415 ■ ברח' צירלסון 4 חד' 
ק"ק מוגבהת 90 מ' 

מושקע, לדירה חצר גינה 
60 מ' 2,200,000 בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)46-46(_____________________________________________

■ ברח' אדמורי שץ 
מציאה 6.5 חד' ק"ב עם 
מעלית 145 מ' משופץ 
וחניה 2,700,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756 
050-5308742)46-46(_____________________________________________

■ ברח' בן דוד/רבינא 
ק"ג+ק"ד 250 מ' 6 

חד' גדולים, סלון ענקי 
3,000,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)46-46(_____________________________________________

■ ברח' יהושוע בפרויקט 
גן העיר 4 חד' גדולה 

)ניתן בקלות לעשות 5 
חד'( חזית לגן העיריה 
ק"4 עם סוכה גדולה, 
חניה כפולה + מחסן 

גדול 30 מ' שיכול לשמש 
כמשרד 2,200,000 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756 
050-5308742)46-46(_____________________________________________

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

משופצת, עורפית. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 באלי הכהן, קומת 
כניסה, מחולקת ל- 2, 
שלב סופי לפני חלוקה 

בטאבו, מטבחים חדשים, 
מגורים/השקעה,

054-8460116)46-50(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן - 2 
דירות בטאבו, ק"א, 620,000 

ש"ח, מחיר מציאה! עטיה 
_____________________________________________)46-46(משה, 074-7037979

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

דירות למכירה/השכרה 
במחירים טובים!!! עטיה 

_____________________________________________)46-46(משה, 074-7037979

 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, 

074-7037979)46-46(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)46-46(משה, 074-7037979

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 המרכז לניהול נדל"ן - 

4חד', בחיים פינטו, 640,000 
ש"ח. עטיה משה,

074-7037979)46-46(_____________________________________________

 באלי הכהן, קומת 
כניסה, 3 חדרים, מטבח 

חדש, מזגן, מוארת, 
_____________________________________________)46-50(מיידי, 054-8460116

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון המבוקש, דירת גן 4 

חד', מרווחת ומושקעת + 3 
יח' דיור מושקעות, הכנסה של 
_____________________________________________)46-46(כ- 7,000 ש"ח, 054-9422194

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

בקומה. ישראל,
.052-3251213

_____________________________________________)46-46(אהובה, 050-5886828

 לחוץ למכור?! קח מזומן 
תוך 24 שעות, בבלעדיות 

"ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן" 
050-4156317 ,052-3251213)46-46(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דירת גג, 3 חד', נדירה, אופ' 
להכפלת גודל הדירה והגג, 

תוכניות מוכנות + עיצוב פנים, 
אזור מבוקש, רק 1,350,000 

_____________________________________________)46-46(ש"ח, גמיש, 052-5752500

3-3.5 חדרים

 בלעדי! מציאה! בבן זכאי 
העליון! 4 חדרים + סלון ענק 

+ מושקעת + מחסן עם 
חלון )ללא מרפסת פתוחה(, 

1,280,000 ש"ח. "תיווך קזן" - 
054-8420522)46-46(_____________________________________________

 בלעדי! למבינים! במאירי 
המבוקש! 4 חדרים + יח"ה 

+ מושקעת + מחסן! 
1,430,000 ש"ח. "תיווך קזן" - 

054-8420522)46-46(_____________________________________________

 בלעדי! ברמב"ם האיכותי 
)ועדה(, 4 חדרים + יציקה 

לחמישי + מחסן! 1,390,000 
ש"ח. "תיווך קזן" - 

054-8420522)46-46(_____________________________________________

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

מ"ר + יח' הורים, כ"א מעולים, 
בניין מטופח, רק 1,285,000 

_____________________________________________)46-46(ש"ח, גמיש, 052-5752500

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

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

1,230,000 ש"ח.
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)46-46(אהובה, 050-5886828

 בלעדי! חדש בשוק! 
מציאה! )לרגל עזיבת הארץ( 

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

מושקעת + גג! 1,300,000 
ש"ח בלבד!! "תיווך קזן" - 

054-8420522)46-46(_____________________________________________

 בלעדי! חדש בשוק! ברבי 
מאיר! 3 חדרים + מטופחת 
+ 3 כ"א + נוף + אופציה! 

1,250,000 ש"ח. "תיווך קזן" - 
054-8420522)46-46(_____________________________________________

 בלעדי! באבן גבירול! 3 
חדרים + גג בטאבו + נוף 
מרהיב + שמרוה במיוחד! 

1,400,000 ש"ח. "תיווך קזן" - 
054-8420522)46-46(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 3חד' 

בעליון, באזור בן יאיר + 
אופציה לחדר רביעי, מיידית. 

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)46-46(אהובה, 050-5886828

אשדוד
 באדמור מבעלז מתחרדים 

תמ"א 38, 1,100,000 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ל(ק"ב, 050-4161222

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

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

052-7731832)46-46(_____________________________________________

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

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

052-7731832)46-46(_____________________________________________

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

לחלוקה. תיווך רומן,
052-7731832)46-46(_____________________________________________

 בבר-אילן מול הקריה, 
3 חד', מיידי, מזגן, 

1,100,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)46-46(יעקב, 054-4901948

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

_____________________________________________)46-49(לפרטים: 03-5785777

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

ישוב-הארץ, 
03-8007000)46-46(_____________________________________________

 בלעדי!! באיזור 
ישעיהו, 2 חד', משופצת, 

קומה נוחה ושקטה, 
כיוונים טובים + אופציה, 
1,120,000 ש"ח. "יאיר 

_____________________________________________)46-46(נדלן" 052-7633978

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

אופציה מיידית בצד, 
קומה נוחה, חזיתית, 

מיידית! "יאיר נדלן"
052-7633978)46-46(_____________________________________________

 באיזור המבוקש בפרדס 
כץ!!! בבניה מתקדמת!!! 
3 דירות אחרונות! 3.5, 4 
חד' בסטנדרט גבוה, מ- 

1,450,000. "תווך פרפקט" 
052-7649782 ,03-5745877)46-46(_____________________________________________

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

ומכירה עלינו! 
050-2567111/054-7477054)46-46(_____________________________________________

 באזור הוילות/רמת 
אהרון דו משפחתי + חצר 
וגג + יחידת דיור, אופציה 
לחלוקה, 2 כניסות. תיווך 

- עצמון נכסים:
טל': 03-6055622,

_____________________________________________)46-46(פלא': 054-8451271

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

פרטית, 6,390,000 ש"ח. 
"חמד נכסים"
053-3357316)46-46(_____________________________________________

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

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

054-8474843)46-46(_____________________________________________

 בהרב קוק!!! בבניה!!! 
פנטהאוזים מפוארים, 5 חד', 
+ מרפסת, נוף מרהיב, ע"י 
קבלן אמין, תוכניות ב"תווך 

פרפקט" 03-5745877,
052-7649782)46-46(_____________________________________________

 ברמת אהרון, איזור 
יוקרתי, דופלקס 170 מ"ר 

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

03-5799308)46-46(_____________________________________________

 באזור בעלז, דופלקס, 
גדולה ומשופצת, 7 חדרים + 

מרפסת גדולה, 2,550,000 
ש"ח. תיווך BDA, טל':

054-8449423)46-46(_____________________________________________

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

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

052-6321306)46-46(_____________________________________________

 בהצבי, ק"ד, מעלית, 
דופלקס ענק, 250 

מ"ר, מושקע ויפהפה, 
פוטנציאל השקעה ענק, 

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

052-6321306)46-46(_____________________________________________

 בקובלסקי, דופלקס 
200 מ"ר, 5 חדרים, 

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

052-6321306)46-46(_____________________________________________

 בבניין-חדש בגולומב, 
פנטהאוז, 6חד', ענק, קומה 

רביעית, 3,500,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

 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)46-46(_____________________________________________

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

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

050-3034110 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

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

2,600,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

 בשיכון ג', 5 חדרים, גדולה 
כ- 120 מ' חדשה ויפה + 

חניה, 2,850,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)BDA)46-46, טל': 054-8449423

 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 
_____________________________________________)46-46(נדל"ן, 052-6321306

 בשיכון א', 5 חד', 
חדשה מקבלן, ענקית, 
מפרט עשיר + חניה + 

מחסן, ב- 2,850,000 
ש"ח. "דלוקס נכסים" 

052-8555594)46-46(_____________________________________________

 בשיכון א', דירת גן, 5 
חד', חזית, מפרט עשיר 

+ חניה + מחסן, ב- 
2,850,000 ש"ח. "דלוקס 

_____________________________________________)46-46(נכסים" 052-8555594

 בבלעדיות!! בקושניר, 
דירה מחולקת כ- 115 מ"ר 
בנוי, מעלית, ק"א ## בצבי, 
8 חדרים, כ- 240 מ"ר בנוי, 

מעלית, ק"ד. תיווך,
050-4144602)46-46(_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)46-46(_____________________________________________

 בשיכון ה', דירת גן, 5 
חד', 120 מ"ר, מושקעת 
ברמה גבוהה + חצר 60 

מ"ר, כניסה פרטית, 8 דיירים, 
2,550,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)46-46(_____________________________________________

 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)46-46(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)46-46(א.פנחסי, 03-5799308

 בגרינברג, 5 חד', מפוארת 
+ מרפסת, קומה נוחה, 110 

מ"ר, רק 1,750,000. נדל"ן 
הקריה, 054-8472222,

050-3000121)46-46(_____________________________________________

 בלעדי, שבזי, 5 חדרים, 
כ- 100 מ"ר, קומה ב', חזית, 

1,850,000 ש"ח, גמיש.
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)46-46(אדוארד

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

בסטנדרט גבוה, 5 חד', ק"ג 
+ מעלית, 2,300,000. *5.5, 

140 מ"ר, ק"א + מעלית, 
2,500,000. "תווך פרפקט" 

052-7649782 ,03-5745877)46-46(_____________________________________________

 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)46-46(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

■ 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(_____________________________________________

 באזור מימון, בניין יוקרתי, 
4 חד', 80 מ"ר, חדשה, ק"ב + 
מעלית + יחידת הורים, חזית, 
3 כ"א, 8 דיירים, 1,900,000 

ש"ח, גמיש. א.פנחסי,
03-5799308)46-46(_____________________________________________

 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. 

_____________________________________________)46-46(א.פנחסי, 03-5799308

 בבניין-חדש בגולומב, 
דירות 4/4.5חד', אחרונות, 
החל מ- 1,900,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

 בבניין-חדש באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4חד', גדולות, 
2,150,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

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

1,900,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

 בפרל, 4.5חד', 
100מ"ר, ק"א + 3יח"ד 

)60מ"ר(, נוף פתוח.
 052-2452820

_____________________________________________)46-46("מקסימום נדלן"

לפרסום
בלוח

03-6162228
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03-6162228

הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

מספר הפקס: 03-6162229

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

גדולים, כ-75 מ"ר עם 
סוכה, עורפי ולא 

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

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

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

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

גבעת שמואל
■ 5 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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

דימונה

+5 חדרים

4-4.5 חדרים
 בק.שמואל )רח' 

מיכאל(, 4 חד', ק"ב, 
משופצת וממוזגת, 

600,000 ש"ח,
,054-8416754
052-7606968)39-9/17(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

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

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

03- 5797756)40-40(_____________________________________________

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

כל אחת, ביחד 2 
הדירות 1,900,000 

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

3-3.5 חדרים

פתח תקווה

■ מגוון דירות 
בבלעדיות 3, 4, 5 חד' 

באזורים המבוקשים 
בפתח תקווה לפרטים 

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

4-4.5 חדרים

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

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

דירות בפיסגת זאב צ. 
פת, קרית מנחם, עיר 

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות! דרושות דירות 
לעולי צרפת, "הולילנד 

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

ירושלים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

מירון

עפולה
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

קריות
 דירות במחירי מציאה, 

ניהול נכסי אחזקות ושיפוצים, 
שרות בהנהלה חרדית, 

052-7644050)24-50(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

■ 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(_____________________________________________

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

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

וילות ובתים

+5 חדרים

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

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

צפת

■ ברח' יהושע קרוב לגן 
העיר 2.5 חד' 60 מ' ק"ק 
כניסה נפרדת 1,200,000 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)46-46(_____________________________________________

■ ברח' רמחל מצד אחד 
ק"ק מצד שני ק"א 3.5 

חד' כ 80 מ' 1,650,000 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)46-46(_____________________________________________

למכירה
בז’בוטינסקי

המבוקש, בני ברק
 3 חד’, עורפית

שי 052-6025222

 בפרל, 4 חדרים, 
100מ"ר, חדשה, חזית, 
ק"ב + מעלית + חניה - 

כפולה, 1,900,000 ש"ח, 
כניסה מיידית. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)46-46(_____________________________________________

 בבירנבוים, 4.5 
חדרים + 3 יחידות דיור, 

מושכרות ומרוהטות, 
תשואה של 13,000 

ש"ח בחודש + אופציות 
הרחבה נוספת, 

3,000,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)46-46(_____________________________________________

 בבלעדיות בהשניים, 4 
חדרים, ענקית ומשופצת, 

1,650,000, גמיש. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)46-46(_____________________________________________

 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)46-46(_____________________________________________

 בבניין-חדש בגולומב, 
דירות 3חד', אחרונות, 

1,600,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

 בבניין-חדש באנילביץ 
היוקרתי, דירות 3חד', גדולות, 
1,650,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

 בבלעדיות! באליעזר, 
3חד', ענקית + אופציה 

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

052-3344721 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

 באיזור הרב-קוק, 3.5חד', 
גדולה + מרפסות, ק"א 

1,640,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

050-3034110 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
050-3034110 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

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

1,380,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

050-3034110 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

 בבלעדיות בפ"כ 
כחדשה, 3 חד' + 

מרפסת גדולה, ק"ק, ב- 
1,250,000 ש"ח. "דלוקס 

_____________________________________________)46-46(נכסים" 052-8555594

 מציאה!! ביצחק שדה, 
שיכון ג', 3ח', 55 מ"ר, ק"ק, 

1,225,000 ש'. "נדל"ן כהלכה" 
050-4141926)46-46_____________________________________________

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

כ- 140 מ"ר. 'אפיקי-נדלן-
_____________________________________________)46-46(בועז' 054-8474843

 בבלעדיות בנורוק, 
3 חדרים + חתימות 

ותוכניות לכ- 120 מ"ר 
בצד ובגג. 'אפיקי-נדלן-

_____________________________________________)46-46(בועז' 054-8474843

 בנורוק, דירת 3 חד', קומה 
ג', אופציה ממשית לבניה 

60 מ', משופצת. י"א נדל"ן, 
054-8462882)46-46(_____________________________________________

 בהזדמנות מירושה! 
בחלוצים, 3 חד', חזית, 

מעלית, חניה וסוכה! 
כחדשה, 1,200,000 

ש"ח. "אביחי - מתווכים" 
03-5701010 )ללא 

_____________________________________________)46-46(משכנתא(

 בבלעדיות בבנימין 
אברהם, קומה ג' ואחרונה, 

גג בטון, 3.5 חד', כ- 75 מ', 
רק 1,350,000. נדל"ן הקריה, 
050-3000121 ,054-8472222)46-46(_____________________________________________

 דירת 3חד' באזור 
הערייה, בניין חדש, דירה 

ברמה גבוהה, 3 כ"א, 
כניסה מיידית.

_____________________________________________)46-47(054-7663105, תיווך

 בבורוכוב, 3 חדרים, 
76מ"ר, מושקעת, 

חזית, ק"ב + מעלית + 
יחידת-דיור, 2 חדרים, 

מושכרת ב- )2,400ש"ח(, 
1,700,000 ש"ח. 

"סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)46-46(_____________________________________________

 בדב גרונר, 3 חד', כ- 60 
מ"ר, קרקע + אופציה, רק 
1,330,000. נדל"ן הקריה, 

050-3000121 ,054-8472222)46-46(_____________________________________________

 בהרב קוק!!! בבניה!!! 
דירות אחרונות, 3 חד', ברמה 
גבוהה, החל מ- 1,470,000. 

"תווך פרפקט" 03-5745877, 
052-7649782)46-46(_____________________________________________

 תיווך בנע"ם. דירת 3 
חדרים, קומה 2, אזור המכבים, 

כ- 80 מ"ר, 1.3 מיליון,
050-2567111/054-7477054)46-46(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח', בז'בוטינסקי, 
קומה א', עורפית לבני-ברק, 

מרווחת מאוד, משופצת 
+ סוכה, 1,300,000. תיווך 
_____________________________________________)46-46(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי, 3 ח' באזור יואל, 
קומה ג', חזית, גג בטון, 

1,650,000. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)46-46(_____________________________________________

 בק.הרצוג איזור מעולה, 
3 חד' + מרפסת סוכה 70 

מ"ר, ק"ג + היתרים ביד לעוד 
50 מ"ר, 1,410,000 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46(א.פנחסי, 03-5799308

 בבעלי מלאכה, 3 חד', 
65 מ"ר, ק"ב + מעלית + 

חניה, 3 כ"א, חזית + סוכה, 
1,600,000 ש"ח. *באפשטיין, 

3 חד', 70 מ"ר, ק"ב, משופצת 
+ אופציה, 1,400,000 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46(א.פנחסי, 03-5799308

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

_____________________________________________)46-46(א.פנחסי, 03-5799308

■ ברח' אורח חיים )זכרון 
מאיר( 4 חד' ק"א 100 

מ' עורפית שמורה ללא 
מעלית 2,100,000 בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 ב"ב 03-5797756

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 בהר השלום בתחילת 
בניה, 2.5 חדרים, 

ק"ב + מעלית + ממד 
+ סוכה, 1,275,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
03-6199323)46-46(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי ליד 
נורדאו, 2 חדרים, 50 
מ"ר במצב מצויין + 
היתרים לבניה בגג 

)רעפים( 1,070,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)46-46(_____________________________________________

 בפרדס כץ, 2.5 חד', 
ק"ב, אחרונה, גג בטון, כ- 60 

מ"ר, 3 כ"א, 1,230,000 ש"ח, 
_____________________________________________)46-49(גמיש, לל"ת, 050-4175186

 תיווך בנע"ם. דירת 2 
חדרים, קומה א', ז'בוטינסקי 

ר"ג, 55 מ"ר, 1.1 מיליון, גמיש. 
050-2567111/054-7477054)46-46(_____________________________________________

 דירת 2 חד' בפרדס 
כץ, 1,160,000, קומה 2. 

תיווך יוסף יגן,
052-2243454, מייל:
yosi.yagen@gmail.

com)46-46(_____________________________________________

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

0522243454, מייל:
yosi.yagen@gmail.

com)46-46(_____________________________________________

 בלעדי, 2 ח', 60 מטר 
בפ"כ כמתחרדים, קומה 

ב', חזית, 1,150,000. תיווך 
_____________________________________________)46-46(אלטרנטיב, 054-5500263

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

1,190,000 ש"ח, גמיש. -077
 ,2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)46-46(אדוארד

 בלעדי פלמח, 2.5 חד', 57 
מ"ר, משופצת כחדשה, קו' ג', 
הבניין חרדי, 1,270,000 ש"ח, 

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

_____________________________________________)46-46(אדוארד

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)46-46(_____________________________________________

 בבלעדיות בפ"כ 
באיזור הכי טוב, 2 חד', 

ק"ק, הזדמנות של פעם 
בשנה, 820,000. 'אפיקי-
_____________________________________________)46-46(נדלן-בועז' 054-8474843

 באפשטיין, 2.5 חד', 63 
מ"ר, ק"ב, אחרונה, א.בגג 

ובצד, 1,380,000 ש"ח. 
*בדניאל, 2 חד', 64 מ"ר 

+ תהליך אישור להוספת 
40 מ"ר, חזית, שמורה, 

1,400,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)46-46(_____________________________________________

 בפרדס כץ איזור מצוין, 
2 חד', 58 מ"ר + אופציה 

לסוכה, ק"ב, חזית, מסודרת, 
1,160,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)46-46(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
050-3034110 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 2.5, 
כ- 60 מ"ר, קומה נוחה, רק 

1,240,000. נדל"ן הקריה, 
050-3000121 ,054-8472222)46-46(_____________________________________________

 דירת 4 חד' במחיר 
מציאה, 80 מטר, מושכרת 

ב- 1,800 ש"ח. משה אלוש, 
054-3255667)46-46(_____________________________________________

 דירת 3 חד', משופצת 
ויפה, קומה 3 במחיר מציאה. 

_____________________________________________)46-46(משה אלוש, 054-3255667

2-2.5 חדרים
 דירת 2 חד', מושכרת ב- 
1,500 ש"ח, במחיר מציאה! 

_____________________________________________)46-46(משה אלוש, 054-3255667

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

860,000 ש"ח. "רימקס" 
050-2442446)46-46(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)46-46("רימקס" 050-2442446

 במושבה מגדל, דו 
משפחתי 80 מ"ר, 4 חד', על 

מגרש 400 מ"ר + שצ"פ, 
פינתי, 1,150,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)46-46("רימקס" 050-2442446

 בבר-כוכבא, ק"ג, מרווחת 
מאוד, 4.5 חד', 690,000 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46("רימקס" 050-2442446

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 דירת 4 חד', משופצת 
ויפה באיזור מרכזי, קומה 1 
במחיר מציאה. משה אלוש, 

054-3255667)46-46(_____________________________________________

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

מושכרת 400,000 ש"ח.
_____________________________________________)46-46(050-6610501, סתיו

 דירת 3 חד', משופצת 
ויפה, מרווחת במחיר שאסור 

לפרסם. משה אלוש,
054-3255667)46-46(_____________________________________________

 בבלעדיות! וילה 
יוקרתית באלעד! 

מושקעת! 600/300 
מגרש, הכל ברמת 

פרימיום, גינה מושקעת 
ומתוחזקת, לבעלי יכולת 

בלבד! 3 מפלסים + 
בייסמנד, אופציה ליחידות 
+ אופציה לקומה נוספת, 

פרטיות מוחלטת! 
לרציניים! "ידידיה ומאור 

נכסים" יאיר,
054-4242449)46-46(_____________________________________________

 בלעדי בנוף רמות, 5 
חד', משופצת + מרפסת 
סוכה, 4 כיווני אוויר, רק 
1,980,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)46-46(ישיר, 054-8451177

 ברמות א', 5 חד' 
ענקית, מפוארת כארמון, 

מיקום יוקרתי, כניסה 
פרטית + מרפסות, חצר 
ומחסן, נוף + 2 יחידות 

דיור מניבות! תיווך ישיר, 
054-8451177)46-46(_____________________________________________

 בתפארת רמות, 5 
חד', משופצת וענקית, 

כניסה פרטית + חצר 
ומחסן + חדר נוסף צמו 
דלבית )יכול לשמש גם 

כמשרד(, רק 2,250,000 
ש"ח. תיווך ישיר, 

054-8451177)46-46(_____________________________________________

 בקריית משה, דופלקס 
ברחוב גת, 6 חדרים מהממת 

אחרי שיפוץ כללי, במיקום 
מצויין, לפרטים: קבוצת 
פרפקט, 052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)46-46(_____________________________________________

 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)46-46(_____________________________________________

 מציאה! ברמות א' 
בלואי ליפסקי, 3.5 חד', ק"א, 

משופצת, 2 מפלסים, 63 מ"ר, 
2 שרותים, רק- 1,495,000 

ש"ח, בלעדיות בנדל"ן אריאלי, 
02-5714636)46-46(_____________________________________________

 3 חד', מחולקת ל- 2 
יח"ד, סה"כ 88 מ"ר, משופצת 

וממוזגת, ברח' ישעיהו, 
1,850,000 ש"ח, 

052-7649565)46-49(_____________________________________________

 בשכונת רמת שרת, 
חדשה בשוק! בדוד מרץ, 3 
חד', משופצת ויפה, כניסה 

נפרדת + מרפסת, סוכה 
גדולה, מחסן וחניה. צימוקי, 

02-5638221)46-46(_____________________________________________

 בסמוך לגילה המתחרד, 3 
חדרים, כ- 70 מ"ר + מחסן, 

שמורה, ק"ג )לא אחרונה( 
"תיווך דירה לי" - )אלי(

050-8226337)46-46(_____________________________________________

 בלעדי ברמות ב' 
במיקום מעולה! 3 חד', 

קומה ב', מרפסת סגורה 
+ש לד צמוד לבית + 

מחסן, רק 1,615,000 
ש"ח. תיווך ישיר, 

054-8451177)46-46(_____________________________________________

 בלעדי ברמות ד' - 
מינץ, 3 חד' מרווחת, 

תוכניות מאושרות לבניה 
על כל הגג, 3 כיווני אוויר, 

ניתן לחלוקה בקלות, 
מיקום מעולה, רק 

1,650,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)46-46(ישיר, 054-8451177

 בישוב כפר שמאי )5 דקות 
ממירון( וילה פרטית, 3 חד' + 

מעטפתלעוד 2.5 חד', 50 מ"ר, 
קו ראשון ונוף מרהיב, גינה 

מטופחת, מתאים גם לדירת 
נופש. "רימקס"
050-2442446)46-46(_____________________________________________

 בלעדי, בארלוזרוב החרדי, 
ענקית! ק"א, חניה, מומלץ 

לבוא ולהתרשם! 1,530,000 
ש"ח. "בית ישראל,

"054-6401612)46-46(_____________________________________________

 בלעדי, בטרומפלדור, 5 
חד', קומה ג', מעלית, מחסן, 

חניה, מ.שמש, 1,870,000 
ש"ח. "בית ישראל

"054-6401612)46-46(_____________________________________________

 בבלעדיות! בטרומפלדור 
בבניין-חדש, דופלקס מחולק 

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

050-3034110 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

 צמוד לגני הדר, רח' צפת, 
דירת 4 חדרים, יפה ומשופצת, 

חדר ממ"ד, מטבח יוקרתי 
עם כיור כפול, מעלית וחניה 

בטאבו, מקורה. 
054-2390027, ג'ניה - אמא 

_____________________________________________)46-46(נכסים

 צמוד לכפר אברהם, רח' 
אהרונוביץ, דירת 4 חדרים 

ענקית, כ- 110 מ"ר, יחידת 
הורים, מ.שמש, סוכה 15 

מ"ר, מטבח עם כיור כפול, 
ק.ראשונה, מעלית וחניה 

בטאבו. 054-2390027, ג'ניה - 
_____________________________________________)46-46(אמא נכסים

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

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

050-4231133)46-46(_____________________________________________

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

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

050-4231133)46-46(_____________________________________________

 כפר אברהם, דירת 4 ח', 
קומה 4, משופצת, מזגנים, 

מעלית. תיווך "גרים" עטרת, 
050-4231133)46-46(_____________________________________________

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

ב- 1,300,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)46-46(תיווך, 052-5674532

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

כיורים, מעלית וחניה משותפת 
- 1,490000 ש"ח. "מיטב 

_____________________________________________)46-46(נכסים" 052-8530061

 ברוטשילד, 4 חד', גדולה, 
מחולקת ל- 2 יח' )2+2(, 90 

מ"ר, ק"ב, מסודרת באזור בית 
חולים השרון, 1,200,000 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46(050-6610501, סתיו

 ברוטשלד, דירה 3.5 
חדרים, משופצת, עורפית, 
ק.ראשונה. 054-2390027, 

_____________________________________________)46-46(ג'ניה - אמא נכסים

 נחלת צבי מבוקש, דירה 
3 חדרים עם פינת עבודה 

מרווחת, יפה ונעימה, מזגנים, 
ק.רביעית ללא. תתקשרו 

עכשיו. 054-2390027, ג'ניה - 
_____________________________________________)46-46(אמא נכסים

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

חניה מקורה, מעלית, דו"ש, 2 
שירותים, בקרבת: בי"ח השרון. 

תיווך "גרים" עטרת,
050-4231133)46-46(_____________________________________________

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

שבת, חניה, שכונה דתית. 
תיווך "גרים" עטרת,

050-4231133)46-46(_____________________________________________

 *בהזדמנות, במרכז פ"ת 
)מעולה להשקעה(, 3 חד', 
גדולה + מרפסות, ק"ד + 

מעלית. שני נכסים,
050-4101068)46-46(_____________________________________________

 ברוטשילד, 3 חד' גדולה, 
90 מ"ר, ק"ב, מסודרת באזור 
בית חולים השרון, 1,200,000 

_____________________________________________)46-46(ש"ח. 050-6610501, סתיו

 ניהול נכסים, אחזקה, 
השכרה, קניה, מכירה, טיפול, 

חלוקה - תיווך אלפסי,
04-8441111)46-46(_____________________________________________

■ 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

קרית אתא
 מגוון רחב של דירות 

במחריים החל מ- 430,000 
ש"ח. תיווך אלפסי,

052-2790370)46-46(_____________________________________________

 מיני פנטהאוז במרום 
נווה על הפארק, בנין 

חדיש, קומה 21, 5 חד', 
160 מ"ר + מרפסת 

22 מ"ר + מחסן 150 
מ"ר, בית חכם ומפואר 
+ מעלית שבת. "חמד 
_____________________________________________)46-46(נכסים" 053-3357316

 בנורדאו, ק"ב, 
3 חדרים, 90 מ"ר, 

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

052-6321306)46-46(_____________________________________________

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

בהזדמנות!!! א.י נכסים 
והשקעות נדל"ן, 

052-6321306)46-46(_____________________________________________

 דירה יחודית ומיוחדת, 
250 מטר במפלס אחד, 
7 חדרים, ק"ב, מעלית 

מפוארת ומושקעת, 
ממ"ד, מרפסות, 

3,150,000 ש"ח. א.י 
נכסים והשקעות נדל"ן, 

052-6321306)46-46(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בשיכון ד', 3 חד', 84 מ"ר, 

ק"ד, ללא מעלית, נוף מרהיב 
לבקעת יבניאל, 430,000 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46("רימקס" 050-2442446

לפרסום
בלוח

03-6162228

ירוחם
 מבחר דירות להשקעה 
במחירים שפויים בדימונה 

וירוחם. משה אלוש,
054-3255667)46-46(_____________________________________________

 מבחר דירות ובתי קרקע 
עם שטח להרחבה במחיר 

שאסור לפספס. משה אלוש, 
054-3255667)46-46(_____________________________________________

 בלעדי בקרית צאנז 
במיקום מעולה, 3 חד', 

ענקית + מרפסת סוכה, 
קומה נוחה + אופציה 

מאושרת להרחבה! תיווך 
_____________________________________________)46-46(ישיר, 02-6510266



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה  א- ג חשוון תשע”ז  2-4/11/16

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

רווחים משמעותיים!! 
אל תפספס !! תתקשר 

058-7701070)21-21/17(_____________________________________________

השקעות

ביקוש 
דירות

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

1-1.5 חדרים

פתח תקווה

בני ברק

4-4.5 חדרים

דופלקסים

■ מציאה מיידי בר' 
עקיבא ליד הרב קוק, 
דופלקס, 3 חד' בק"ד 

ומעליה חדר עם 
שרותים+ גג גדול, 
משופץ עם מעלית 

לתקופת שנה, 4,800 
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(_____________________________________________

■ ירד המחיר, ב עובדיה 
השקט, 4 חד' יפים, ק"א 

עם חניה, 5,200 ש"ח, 
אופ' לריהוט חלקי. תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756

050-5308742)40-40(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 מבחר דירות ומגרשים 
להשקעה בטבריה ובירושלים. 

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

 יחידת ארוח ל- 30 איש 
למשפחות ולקבוצות, מחירים 

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

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

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

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

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

אור הגנוז

 בהזדמנות!!! בבית 
כלל בתל אביב, חזית 

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

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

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

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

במחיר הכרות!!! 
072-2159193)21-47(_____________________________________________

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

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

 מציאה להשכרה 
130 מ', ברח' ירמיהו/ 

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

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

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

  להשכרה 28 מ', ק"א 
כניסה נפרדת, בבנין 

יפה, מתאים למשרד או 
לקוסמטיקאית, אדריכל, 
ברח' הרב קוק ליד רח' 

חברון, 2,300 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
050-5308742

קיט 
ונופש

■ "אחוזת אלטונא"-  
מערות לאירוח לזוגות 

)+תינוק(  + ג'קוזי פנימי 
+ בריכה חיצונית, פרטיות. 

052-7703470)25-21/17(_____________________________________________

בית חורון

ביריה

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

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

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

 "אורחן אור הזוהר" - 2 
צימרים כפריים ומבודדים: 

סוויטה פנטהאוז + חדר 
שינה וצימר קרקע + 

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

השנה לכ"א, 
050-6752875)25-28/17(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-37/17(_____________________________________________

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

משפחה, 2 חד' שינה, ג'קוזי, 
בריכה , 054-5461450,

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

משרדים

 צימר עין התכלת - 
מפוארים, ממוזגים, חצר 

פרטית, סוכה, מבצעים לחגים 
052-7165035)40-52(_____________________________________________

■ בשד' גרשנקורן, 
משרד מפואר, מושקע, 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)40-40(_____________________________________________

עסקים

 מציאה!!! למסירה 
בטבריה, 6 צימרים 
יפיפיים ופעילים + 

סוויטה וג'קוזי, קרוב 
למרכז העיר, 

050-6921233)45-48(_____________________________________________

■ להשכרה חנות עובדת 
של פלאפל, 30 מ' בין 

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

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

הר' קוק 23 
 050-5308742

03-5797756)27-27(_____________________________________________

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

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

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

אולמות

חנויות

■ 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(_____________________________________________

■  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(_____________________________________________

■ ירד המחיר, ברח' 
ירושלים ליד רח' חברון, 
חנות מסודרת 19 מ'+ 

גלריה 15 מ' לכל מטרה, 
שכירות 2750 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

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

נדל”ן 
מסחרי

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

ואפשרות לעוד 400 מ"ר באזור 
_____________________________________________)43-47(האולמות, 0527-182182

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

+ מזגנים + מטבחון + 
שרותים, לכניסה מיידית, 

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

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

Zlbr54@gmail.com)45-48(_____________________________________________

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

+ מזגנים + שרותים, 
לכניסה מיידית, מתאים 

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

תיווך זילברברג, 
 ,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)45-48(_____________________________________________

■ קרקע בהוד השרון 
שהופשרה מחקלאות 
למגורים במחיר חסר 

תקדים, אושרה במחוזית 
וחתומה ע"י משרד 

_____________________________________________)43-48(הפנים, 0505-483322

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

052-7655177)41-17/17(_____________________________________________

■ להשכרה ברח' 
עמיאל, 2 חד', ק"א, 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
050-5308742
03-5797756)42-42(_____________________________________________

 בדירת מעונות יוקרתית 
של סמינר, התפנה מקום 

לבת חרדית, 052-7643259, 
_____________________________________________)42-46ל(052-7678689

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

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

זילברברג, 03-5754412, 
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)42-46(______________________________________________

 להשכרה מס' משרדים 
יפים ומשופצים הכוללים 

אינטרנט, מדפסת ומטבחון 
מאובזר, וכן כיתת לימוד 

מאובזרת, אפשרות לקורס/זמן 
ממושך, לבירורים לאה  

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

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

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

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

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

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

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

 דירות להשקעה ולמגורים 
בצפת/בטבריה/בנתניה, החל 

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

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

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

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

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

מתאים גם לסופרים או 
קוסמטיקאית, המחיר 

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

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

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

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

3-3.5 חדרים

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)45-46ח(050-4126436

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

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

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

_____________________________________________)45-48ל(053-3105016

 במכבים, 4 חדרים 
לשותפות, 2 שותפות בחדר, 

1,000 ש"ח לשותפה,
050-4148686)45-46(_____________________________________________

■ להשכרה 3.5 חד' 
ברח' יהודית ק"ב חזית 

משופצת פנוי 3 שבועות 
4,500 גמיש. בלעדי תיווך

ש. מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03- 5797756)46-46(_____________________________________________

■ מציאה להשכרה חנות 
פלאפל גדולה ומושקעת 
ברח' ירושלים 25 מ' + 

גלריה 6,500 ש"ח + 
מע"מ תשלום מראש 

ולכן לא משלמים עבור 
הציוד ולא על המוניטין 

בלעדי תיווך
ש. מאירוביץ הרב קוק 

 050-5308742 23
03- 5797756)46-46(_____________________________________________

להשכרה
דופלקס בבני ברק 

רחוב אברבנאל
קומה 3 דירה ענקית
7 חד’ כניסה מידית 
גביר: 054-2327521

 באלי הכהן, קומת 
כניסה, 2 חדרים, מטבח 

חדש, מזגן, מוארת, 
_____________________________________________)46-50(מיידי, 054-8460116

אופקים

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - לעסק 

כ- 60 מ"ר, בעליון, מיידי. 
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)46-46(אהובה, 050-5886828

 לזוג צעיר, מרוהטת 
קומפלט + מזגן בשיכון ה', 

050-6501542)46-46(_____________________________________________

וילות ובתים
 ברח' טרומפלדור, בית 

גדול, כ- 140 מ"ר עם חצר, 
פינוי מיידי, ק"ק, 6,500 ש"ח, 

_____________________________________________)46-49(גמיש, לל"ת, 052-6357770

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

ש"ח. "חמד נכסים"
053-3357316)46-46(_____________________________________________

 בפנקס, חדשה 
מקבלן, 5 חד', מפוארת 

+ מרפסת גדולה, ב- 
7,000 ש"ח. "דלוקס 

_____________________________________________)46-46(נכסים" 052-8555594

 באברמסקי, 4 חדרים 
+ סוכה, ק"ב, בניין עם 

מעלית, רק, 3,500. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

,054-8474843
050-4156080)46-46(_____________________________________________

 בטבריה, 4.5חדרים, 
מסודרת, חזית, ק"א 

+ מעלית, 5,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)46-46(_____________________________________________

 בשיכון ה', 3 חד', 
חדשה מקבלן, מפוארת, 

מרוהטת קומפלט, 
ב- 4,500 ש"ח. "דלוקס 

_____________________________________________)46-46(נכסים" 052-8555594

 ברח' חנה סנש 17, 3 חד', 
3,600 ש"ח, מיידי,

_____________________________________________)46-49ל(054-8099198

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)46-46(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, קומה 
ג' ואחרונה, גג בטון, 3.5חד', 

כ- 75 מ', רק 3,900 ש"ח. 
נדל"ן הקריה, 054-8472222, 

050-3000121)46-46(_____________________________________________

 בלעדי, אברבנאל, 3 
חד', 45 מ"ר, קו' א', עורפי, 

מסודרת, 2,850 ש"ח.
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)46-46(אדוארד

 באחיה-השילוני, 
3.5חדרים, חזית, ק"א + 

מעלית + חניה, מיידי, 
4,500 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)46-46(_____________________________________________

 באיזור ירמיהו/ר' 
עקיבא!!! 3 חדשה מהקבלן, 

ק"א, ב- 3,700. ק"ב, ממוזגת, 
ב- 4,500, מפתח ב"תווך 

פרפקט" 03-5745877,
052-7649782)46-46(_____________________________________________

 בפרדס כץ, 3 חד', 
חדשה. יוסף יגן, 

0522243454, מייל:
yosi.yagen@gmail.

com)46-46(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ במתחרדים, 
3 ח' בבניין חדש, קומה ב', 

3,500 ש"ח. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)46-46(_____________________________________________

 בשיכון ה', 2 חד', 
חדשה מקבלן מפוארת, 

מרוהטת קומפלט, 
ב- 3,500 ש"ח. "דלוקס 

_____________________________________________)46-46(נכסים" 052-8555594

 הזדמנויות השבוע! 
ברב לוין, 2 חד'. בביאליק, 

2 חד'. בקובלסקי 3 חד. 
מפתחות במשרד. "אביחי 

_____________________________________________)46-46(- מתווכים" 03-5701010

 בהזדמנות!!! משופצת! 
2,800 ש"ח! ביצחק שדה, 2 

חד', כ- 45 מ"ר + הול ומטבח 
בנפרד, ק"ק, מיידי, לל"ת, 

050-6474999)46-49(_____________________________________________

 ברח' החלוצים: *2 חד', 
ק"ק + חצר, 2,300 ש"ח, 

מיידי. *2.5 חד' + מ.שמש, 
משופצת, 2,900 ש"ח, מיידי. 

*2 חד', ק"ב + מ.שמש, 
2,600 ש"ח. מיידי,

052-6357763)46-49(_____________________________________________

 בשדרות איינשטיין, 2 
חד', כ- 40 מ"ר, משופצת + 
חצר, רק 220פ כולל ארנונה. 
נדל"ן הקריה, 054-8472222, 

050-3000121)46-46(_____________________________________________

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

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)46-46(אדוארד

 באזור מרכזי, 2חד', 
יפיפיה, מרוהטת, ממוזגת, 

מאווררת, לזו"צ, מיידי,
,052-7637508/9

03-5742697)46-48(_____________________________________________

 ברח' יחזקאל, 50 מ"ר, 
2 חד', 3,200 ש"ח, לל"ת, 

050-2229247)46-46(_____________________________________________

 יחידת דיור לזוג צעיר 
ברמת אהרון, ק"כ, יפה, 

מאובזרת וממוזגת, מ- 24/11, 
_____________________________________________)46-47ל(052-7683705

 באמרי חיים לזו"צ, יח"ד 
מרוהטת וממוזגת, ק"ק. *1 

חד' ליחיד מרוהט וממוזג, 
_____________________________________________)46-49(מיידי, 052-3632080

 ברח' פרדו, יח"ד יפה + 
מטבח ופינת אוכל, קרקע, 
מרוהטת וממוזגת, מיידית! 

 ,052-7648100
03-6191468 ,054-7773591)46-47(_____________________________________________

 יחידת דיור חדשה ברמת 
אלחנן, מאווררת ומרוהטת, 

2,900 ש"ח, מיידי,
_____________________________________________)46-47ל(054-8404598

 יחידת דיור מוארת וחדשה 
ברח' בן-פתחיה, 2,100 ש"ח, 

_____________________________________________)46-49ל(050-4177155

 1 חד', פרטי לבודד 
בכניסה משותפת ,מרוהטת, 

ברח' חברון, 1,800 ש"ח, כולל 
מים, ארנונה וחשמל, מיידי! 

054-4400074)46-49(_____________________________________________

 תיווך בנע"ם. דירת חדר 
לזוג צעיר, גדולה ומרוהטת 

)לא מחולקת(, 2,000 ש"ח, 
054-7477054)46-46(_____________________________________________

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

כ.פרטית, גינה/חצר מרוצפת, 
25 מ"ר, נוף,משופצת כחדשה, 
מוארת, מרוהטת קומפלט + 

מ.חשמל, דוד שמש, כיריים גז, 
רק- 3,500 ש"ח )כולל ארנונה 

ומים(.ללא ילדים
_____________________________________________)46-46(050-4144220, לל"ת

ירושלים

 *להשכרה ברח' 
שפרינצק, 3 חד', מושקעת, 

ק"ג )ללא(. שני נכסים,
050-4101068)46-46(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 ברחוב פרנקפורטר, 

יחידה בת 2 חד', 
חדרים גדולים ומרווחים, 

משופצת וממוזגת, 2 
כיורים, כניסה מיידית, 

2,900 ש"ח, 
_____________________________________________)46-49ל(052-7171222

 להשכרה בברקאי, 
1.5 חד', 35 מ"ר, 3,000 

ש"ח כולל מים, חשמל 
וארנונה. "חמד נכסים" 

053-3357316)46-46(_____________________________________________

רמת גן

תל אביב
 להשכרה לזו"צ, 3 חד', 

בקרית הרים לוין, כניסה 
_____________________________________________)46-49(מיידית, 050-5654738

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

_____________________________________________)46-47ח(בערך, 052-3595314

 דרושה דירה לקניה )לא 
משופצת/הרוסה( בבני-ברק 

_____________________________________________)46-47ח(ובסביבתה, 052-7396092

 דרושה דירת 2-3-4 חדרים 
לקניה בבני-ברק/אפשרי 
_____________________________________________)46-47ח(בהרוסה, 050-6651365

 דרושות דירות לקניה 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)46-46(_____________________________________________

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

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

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)46-46(_____________________________________________

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

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

08-6277193 ,052-6616800)46-46(_____________________________________________

 בשכונה ד' ברח' אלכסנדר 
ינאי )ליד מעונות סטודנטים(, 
3 חד', קרקע, 780,000 ש"ח. 

יוסף השקעות, 050-3616800, 
08-6277193 ,052-6616800)46-46(_____________________________________________

 השקעה ושותפות 
בפרוייקטים יזמיים ריווחים 

בתחום הנדל"ן בחל מ- 
100,000 ש"ח. קבוצת 
פרפקט, שמעון איגרא, 

052-771046)46-46(_____________________________________________

 בבאר שבע, בשכונה ה', 
3 חד', משוכרת לתווך ארוך, 

בהזדמנות! תיווך רומון,
052-7731832)46-46(_____________________________________________

 באלי הכהן, קומת 
כניסה, מחולקת ל- 2, 
שלב סופי לפני חלוקה 

בטאבו, מטבחים חדשים, 
מגורים/השקעה,

054-8460116)46-50(_____________________________________________

 במושבה מגדל )ליד 
טבריה(, בית פרטי ברמה 

גבוהה, 280 מ"ר + בריכה 
בעיצוב אדריכלי מרהיב )בשלבי 
בניה(, מגרש חצי דונם פינתי. 

_____________________________________________)46-46("רימקס" 050-2442446

 השקעה ושותפות 
בפרוייקטים יזמיים ריווחים 

בתחום הנדלן, החל מ- 
100,000 ש"ח. קבוצת 
פרפקט, שמעון איגרא, 

052-7710462. משרד ראשי, 
 .077-5166040

office@perfectpro.co.il)46-46(_____________________________________________

 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)46-46(_____________________________________________

 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)46-46(_____________________________________________

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

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

08-6277193 ,052-6616800)46-46(_____________________________________________

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

08-6277193 ,052-6616800)46-46(_____________________________________________

 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)46-46(_____________________________________________

 בבאר-שבע, למכירה 
דירות בבנין העומד לפני פינוי 

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

08-6277193 ,052-6616800)46-46(_____________________________________________

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

ש"ח. יוסף השקעות,
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)46-46(_____________________________________________

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

השקעות, 050-3616800, 
08-6277193 ,052-6616800)46-46(_____________________________________________

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

קבוצת פרפקט, 
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)46-46(_____________________________________________

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

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

052-7612454)46-47(_____________________________________________

 מציאה! בבאר שבע, 
למגורים/השקעה, 4 חדרים 

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

אקסקלוסיב שיווק וניהול 
_____________________________________________)46-46(נדל"ן, 054-5233623

 בקרית אתא, קומת 
מסחר בעצמאות, 168 מ"ר, 

במחיר מציאה! תיווך אלפסי, 
052-2790370)46-46(_____________________________________________

 בב"ב בר' עקיבא 160, 
מיידי, חנות 40 מ' + גלריה, 

054-2211000, יובל.
_____________________________________________)46-49ל(054-4574001, גילי

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

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)46-46(אדוארד

 ברחוב ירושלים ע"י 
חברון, חנות 20 מ"ר + 

גלריה, חזית לכל מטרה, 
2,700 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)46-46(_____________________________________________

 חנות 45 מ"ר, 
צמוד לר"ע, מיקום 

מעולה. תיווך, יוסף יגן, 
0522243454, מייל:
yosi.yagen@gmail.

com)46-46(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב באור-
החיים - פינת חזו"א, 120 

מ"ר, קומת מרתף, חלונות 
בלגים, 6,700 ש"ח, לל"ת, 

050-2229247)46-46(_____________________________________________

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

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

08-6277193 ,052-6616800)46-46(_____________________________________________

 באזור אלישע בב"ב 
להשכרה 140 מ"ר )אפשרות 
לחלקי( למשרד או לגן וכו'... 

054-8406031)46-46(_____________________________________________

 מגרשים חקלאים 
פרטים בטאבו, צמודי 
דופן לשכונות מגורים, 
החל מ: 500 מ"ר ועד 

40 דונם בשלמות, 
פוטנציאל אדיר!!! דב 

גור רימקס, פרדס חנה, 
052-6457987)46-46(_____________________________________________

 באסם!!! שטחים 
לאחסנה - למשרד - עסק 

- ולכל מטרה שקטה 
- 20-90 מ"ר. תיווך, 

052-7165120)46-46(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב ברח' 
רמב"ם מחסן, ק"ק, כ- 

25/15מ"ר, גישה נוחה לרכב, 
_____________________________________________)46-47(1,100 ש"ח, 053-3181044

 באזור העירייה, משרד 
להשכרה, 2 חד', 30 מ"ר + 
שירותים, ק"ק, 3,000 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46(א.פנחסי, 03-5799308

 להשכרה באלעד 
במקום מבוקש!!! 

150 מטר + שירותים 
+ מיזוג + חניות, רמת 
גימור גבוהה ביותר!! 
+ תשתיות תקשורת, 

כל הקודם זוכה!!! 
מחיר גמיש!! "ידידיה 
ומאור נכסים" ידידיה 
058-4664411. יאיר, 

054-4242449)46-46(_____________________________________________

 *להשכרה בכפר אברהם, 
דירת 4 חד', ק"ד, משופצת, 

מזגנים, מעלית, תיווך "גרים" 
_____________________________________________)46-46(עטרת 050-4231133

4-4.5 חדרים
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■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-35/17(_____________________________________________

כפר שמאי

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

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

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

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

04-6989734)50-46/17(_____________________________________________

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

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

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

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

■ "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

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

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

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

מש' אלק. 054-8042119
04-6989119)50-4/17(_____________________________________________

מושב תרום

מושב אלומה

מושב עלמה

מירון

 צימרים חדשים, 
מאובזרים וממוזגים, לזוגות 

7 דק' לרשב"י, אפשרות 
לקבוצות + חדר אוכל, מש' 

שלג, 04-6980744, 
050-8989641)16-18/17(_____________________________________________

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

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

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

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

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

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

 דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

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

 ארוח אצל הכהנים - 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

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

מצפה יריחו

נתניה

נהריה

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

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

 דירת 3.5 חד' לחופשה 
משפחתית, ממוזגת 

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

יבניאל

■ בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם 

נוף מדהים, מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות! 

050-6927465)7-9/17(_____________________________________________

טלזסטון
 "הארובה האדומה" - 

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

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

 צימר חדש ממוזג 
ומאובזר+חצר עד 6 
מיטות מבצע 350 

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

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

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

052-7772913)48-49/16(_____________________________________________

ירושלים

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

052-7150124)36-33/17(_____________________________________________

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

48 חדרי שינה, חנייה 
וחצרות, 058-3232627 

)30-30/17(           02-5003414_____________________________________________

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

050-2638641)14-1/17(_____________________________________________

■ יחידת נופש מושקעת 
במרכז ירושלים, 6 מיטות, על 

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

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

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

כלנית
 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

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

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

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

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

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

 דירות נופש מאובזרות 
וממוזגות לנופש בין 

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

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

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

 צימרים מאובזרים 
ליחידים ולקבוצות - מנגל, 

בריכה גדולה, סנוקר, כדורגל, 
פארק לילדים לשבתות ולחגים 

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

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

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

■ בצאנז, סוויטות/דירות, 
מפוארות, מאובזרות ונקיות 

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

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

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

■ בספסופה, אירוח כפרי, 
נגיעות בגליל, 4 יחידות, 

מתאים עד 24 אורחים, בריכת 
גלים מחוממת 3X4 + בריכה 

רגילה גדולה, חדר אוכל, 
_____________________________________________)32-6/17ל(ביכנ"ס, 050-5068848

ספסופה
 וילה גדולה ונקיה לאירוח 

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

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

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

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

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות, 

052-7184183)38-13/17(_____________________________________________

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

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

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)33-8/17(_____________________________________________

דימונה

דלתון

טבריה

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

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

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

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

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

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

גליל מערבי
 ערוגות הבושם עמקה, 

באווירה דתית, צימרים + 
בריכה, לאירוח זוגי ומשפחתי 

+ יחידת אירוח גדולה,
 052-8669043

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

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

ענק, למשפחות ולזוגות, 
מחירים נוחים!!! גם 
_____________________________________________)41-1/17(לחגים, 054-4385580

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מהחוף הנפרד, 

גדול ומרווח, למשפחות 
וציבור דתי, כ- 13 מיטת 

בכ"א + גינה, בקרבת 
בי"ח לניאדו, מבצעים 

לחגים!!! 
052-6460451)41-1/17(_____________________________________________

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

הלוואות ומשכנתאות

השכרת רכב

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

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

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

_____________________________________________)39-52(054-4434362, נתי

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

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

הובלות והסעות

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, הונדה שאטל 

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

■ צביקה כהנא - השכרת 
רכב ונופש בארץ ובעולם, 

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

 מחיר החל מ-2,250 
ש"ח כולל מע"מ, ללא 

הגבלת קילומטרים, 
לרכב מסוג מאזדה 2 

וניסאן מיקרה, מאזדה 
3 - 2,750 ש"ח. 

 052-5306666
_____________________________________________)40-48ל(050-6666599

מכירת רכבים

מוצרים 
ושירותים

דיו וטונרים
 "טונר ודיו" -ר' עקיבא 

109 ב"ב, כל סוגי הדיו 
והטונרים למדפסת, 

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

סיטרואן

 הובלות אריאל, דירות, 
פריטים בודדים, פירוק והרכבת 

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

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

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

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

 "הסעות דניאל" 
- רכבים 14/16/20 

מקומות לכל הארץ, 
שרות אדיב ואמין,

052-7101020)26-52(_____________________________________________

 התחדשנו ב- 40 
מקומות! מיניבוסים 
להסעות וטיולים לכל 

חלקי הארץ, שירות אמין 
ואדיב, 052-3821702, 

050-4110855)35-47(_____________________________________________

הלבנת שיניים
■ איזי-רנט מלווה 

אותך לאורך כל הדרך, 
במחיר הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ ובחו"ל 
02-5805870

info@e-z-rent.co.il)1-2/17(_____________________________________________

פרטיות | מסחריות | מפוארות

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

בס"ד

מרכז הזמנות ארצי  
03-578-94-54

מבצעים 

מיוחדים!

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים

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

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

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

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

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

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

אטרקציות באיזור, מומלץ!!!
_____________________________________________)37-11/17ל( 054-2232004

טיולי ג’יפים

רמת הגולן

ראש פינה

קוממיות

■ בס"ד - צימר לתפארת עד 
11 מיטות, כל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר! 
052-7623725)6-9/17(_____________________________________________

 "סוויטות הארי" - יחידות 
נופש בעתיקה, מפוארות, 

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

■ בנווה אורנים- וילה 
5 חד' למשפחות, 

מפוארת, מאובזרת+ 
בריכה מחוממת ושולחן 

סנוקר מקצועי. בקרו 
באתר- "וילת דורון פאר" 

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

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-30/17(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-21/17(_____________________________________________

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

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

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

077-7677018)25-1/17(_____________________________________________

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

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

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

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

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

ברכת ספא מחוממת וסאונה 
לזוגות ומשפחות, 

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

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

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

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

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

 להתעורר בצפת 
העתיקה!!! דירת נופש 

מאובזרת!!! מקום אסטרטגי, 
קרוב לבתי כנסת העתיקים

050-4161618)29-3/17(_____________________________________________

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

ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית 

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

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

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

צפון

צפת

 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + ברכה מוצנעת, נוף 
עוצר נשימה! 780 ש"ח ל- 2 

לילות - תחבורה ציבורית מכל 
הארץ עד המקום,

054-5742965)27-1/17(_____________________________________________

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

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

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

 צימר זוגי מאובזר ממוזג 
ונקי+ חצר ונוף. מרחק הליכה 

_____________________________________________)34-46(מהעתיקה. 052-3455254

 מבחר גדול של דירות 
נופש בצפת וסביבותיה, 

ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)34-46(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

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

 דירות נופש בלב 
העתיקה צפת, מרפסת 

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

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

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

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

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

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

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

מכוניות

קניית רכבים

 בעתיקה בית סימונה 
- 5 יח' מאובזרות, עד 30 

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

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

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

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

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

■ רמי הסוכן שלך 
בחברות הגדולות!!! 
מבצעים מיוחדים כל 

הזמן כל השנה. שווה 
להתקשר!!! פריסה 
ארצית 03-523-66-50

050-333-222-8
054-700-50-66

)5-3/17(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

■ מבצע ענק!!! רכב 
ב-122 ש"ח ליום כולל מע"מ, 

סניפים בכל הארץ, 
_____________________________________________)43-43/16(יהודה- 053-3141105

■ רכב 7 מקומות, לאברכים 
בבני-ברק, החל מ- 250 ש"ח 

_____________________________________________)4-3/17(ליום, 050-2502552

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

לפרסום
בלוח

03-6162228

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, חלקם 

עם נוף לים, ביכנ"ס 
במקום, מחירים נוחים! 

050-8818678)42-44/17(_____________________________________________

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

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)42-2/17(_____________________________________________

■ דירות נופש בטבריה, 
ברמה גבוהה ליחידים 

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

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

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

 בעיר העתיקה! צימר 
לזוגות, חדש וממוזג, 

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

■ "אחוזות כינורות"- 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת + 
בריכה מחוממת וספא )כשר(. 

052-5948777)4-5/17(_____________________________________________

 צימר מפואר לזוגות,
מטבחון מאובזר + ג'קוזי זוגי 

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

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

 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! 
_____________________________________________)23-49ל(052-2514960

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

טויוטה/ אוטומט/ חדשה 
לחלוטין, מבצע ייחודי: מחיר 

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

ש"ח בלבד!
_____________________________________________)35-47ל( 054-4468840 )בב"ב(

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

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

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, מבצעים+ עזרה 
בתאוריה, יוסי בן יהודה. 

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

לימוד נהיגה

יעוץ ועזרה
 ד"ר יעקב קרן - רופא 

מומחה לבעיות שבינו 
לבינה, הדרכה, ייעוץ 
וטיפול רפואי, לגברים 
_____________________________________________)35-47(ונשים, 050-5870353

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, מזדה 3, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-49(_____________________________________________

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

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

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

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

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

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,500
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

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

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

■ נתיב - השכרת רכב 
לנהגים צעירים וחדשים 

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

סובארו

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

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

בר יוחאי

בני ברק
 בעוזיאל 2 יחידות אירוח 

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

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

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

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

בית מאיר

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

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

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

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

 בקהילות יעקב, יחידה 
יפיפייה לזוג, מאובזרת ברמה 
גבוהה, ממוזגת + מרפסות 

גדולות + נוף, עב"ס יומי, 
050-4195652)46-18/17(_____________________________________________

ירושלים
 *בגאולה, דירה חדישה 

ויוקרתית + גינה. *4 חד' 
חדשה + חצר, 053-3131809, 

02-5387605)46-46(_____________________________________________

 בעליה לציון הרשב"י - 
דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

050-9989500 ,050-6393480)46-45/17(_____________________________________________

 בנוף-כינרת ע"י צפת, 
צימר חדש לזוג, נוף מדהים, 
_____________________________________________)46-49(250 ש"ח, 054-8407892/52

פיאט

 סובארו אימפרזה 
2006, 1600, אוטומטית, 

ראשונה, צורה חדשה, 
מכני, מעולה, שמור 

ומסודר + טסט לשנה, 
054-8402332)46-46(_____________________________________________

 7 מקומות, פיקסו 
אוטומטי, 2,010, יד שניה, 

129,000 ק"מ שמור ומטופל 
במצב חדש!! שווה לראות!!! 

_____________________________________________)46-46(42,000 ש"ח, 052-6918692

 פינטו גרנד, 2009 
אוטומט חסכוני, 117,000 
ק"מ במצב מצוין + טסט 

צורה חדשה! 17,500 ש"ח, 
_____________________________________________)46-46(גמיש! 052-7220391

 קרסט - מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסודים במחירים 

מפתיעים! 03-6199567, רח' 
_____________________________________________)46-1/17(עזרא 66, בני-ברק

 אביב השכרה רכב 
- פרטיות ומסחריות 

אוטומטיות ל- 9 נוסעים 
ומטענים, השכרה 
לצעירים וחדשים, 

03-5790909)46-19/17(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

סת”ם

עורכי דין
 עו"ד דניאל פאר - 

משפט פלילי, תביעות 
נזיקין/תאונות דרכים, 

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

 מכירת ספר תורה 
מהודרים, כתב יפה מאוד 

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

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

מיוחדים לחתונות 
0525-778544)28-5/17(_____________________________________________

צילום אירועים



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה  א- ג’ חשוון תשע”ז  2-4/11/16

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

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

שידוכים
■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

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

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

לאשכנזים, שדכן מקצועי 
עם המון הצעות

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

אבידות

קורסים
■ בואו לימדו מקצוע 

משתלם! נשים וגברים בנפרד! 
קורס פדיקור מניקור רפואי, 

טיפול בפטרת כף הרגל 
והציפורניים לצמיתות, טיפול 

ביבלות עמוקות, קורס
אפילציה משתלם! הסרת 

שיער במחט חשמלית בפנים.
_____________________________________________)38-46ל(052-2538812 077-5177007

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-1/18(_____________________________________________

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

052-5752933)21-21/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 *קונה ומפנה אלומיניום, 
מצברים, נירוסטה, מזגנים, 

מחשבים, ברזים. *פינוי 
_____________________________________________)41-1/17(מחסנים, 050-5536359

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

_

 GMAIL שירותי מייל 
למחשבים ללא גישה 

לאינטרנט, החל מ- 25 ש"ח 
_____________________________________________)40-7/17(לחודש, 052-7611936

 גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים ניידים ונייחים חינם, 

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

ריהוט

 שולחן  ו-6 כסאות לסלון, 
אפשרי רק כסאות, כחדשים, 

ספות 3+2 מעור אמיתי, 
בורדו,אפשרי 2 או 3.

052-4227714 )43-46(_____________________________________________

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

0544-919299)43-46(___________________________________________

 בהזדמנות  12 כסאות 
מברזל, מרופד במושב ובגב, 

חום, אפשרות לפחות כיסאות, 
_____________________________________________)43-46(500 ש"ח,  052-4227714

 מחשב נייח עם ווינדוס 
10, אופיס ומשחקים, 500 

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

 מסך 24" למחשב, 3 
שנים אחריות איסוף והחזרה, 

_____________________________________________)42-46(500 ש"ח, 052-7611936

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

_____________________________________________)43-47ל(054-2455797

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

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

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

 נאבד צמיד גולדפילד 
לפני ר"ה בבני-ברק, המוצא 
מתבקש להתקשר למספר: 

_____________________________________________)45-46ח(054-8490548

 דרושה סוכה בתרומה/
סמלי )אפשרי גם אחרי חג 

_____________________________________________)45-46ח(הסוכות(, 054-7938941

 מעוניינים לקבל בתרומה 
שלושה וילונות לחלון במצב 

טוב בירושלים, טל':
_____________________________________________)45-46ח(050-4160457

 למשפחת אברך, דרוש 
חדר שינה במצב מצוין - 
_____________________________________________)45-46ח(בירושלים, 052-7606058

 דרוש מכשיר פלאפון 
נוקיה: c2, יד שניה במצב 
טוב, טל': 054-8454831, 

_____________________________________________)45-46ח(058-3223039

 דרוש כסא גלגלים לאדם 
מבוגר מוגבל, טל':

_____________________________________________)45-46ח(054-8454831, 054-8443039

 לאברך דרוש מכונת 
כביסה ותנור-גז, 02-6540238, 

_____________________________________________)45-46ח(052-7606057

 לאברך בן תורה דרוש 
מיטה להורים, 052-7606057, 

_____________________________________________)45-46ח(02-6540238

 דרוש שופר לתקיעה 
בסליחות לבחורי ישיבה,

_____________________________________________)45-46ח(054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)45-46ח(054-7432035

 מעוניין בתרומה טוסטר 
אובן במצב מצוין + תנור 

במצב תקין, ירושלים,
_____________________________________________)45-46ח(050-4160457

 לכולל דרוש סט רמב"ם 
פרנקל המעונין לתרום יפנה, 

_____________________________________________)45-46ח(052-7652286

 דרוש שעון מעורר מכני 
)עם קפיץ(, אפשרי מקולקל 

_____________________________________________)45-46ח(בתרומה, 054-9432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)45-46ח(במצב תקין, 054-7432011

 דרושה מכונת תירה 
למשפחת אברך בתרומה/

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

 דרוש מקרר קטן ומזגן 
קטן בתרומה/סמלי לבן תורה, 

_____________________________________________)45-46ח(052-7396092

 דרושים מקרר, מדיח כלים 
גדול, מכונת כביסה שמישים, 
_____________________________________________)45-46ח(עד 500 ש"ח, 050-5343924

 דרוש מגהץ קיטור בב"ב, 
_____________________________________________)45-46ח(במצב תקין, 050-5343924

 דרושים אופני ילדים 
תקינים, תקולים או לפירוק 

_____________________________________________)45-46ח(לחלקים, 054-9985503

 דרושים אופניים חשמליים 
תקינים, תקולים, מיועדים 

לשיפוץ או לפירוק בתמורה 
_____________________________________________)45-46ח(למזומן, טל': 054-9985503

 דרוש טלפון סלולרי דגם 
INFINITY 996, תקין או 

_____________________________________________)45-46ח(תקול, 054-9985503

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

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

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה 

_____________________________________________)45-46ח(לחלקי חילוף, 052-7396092

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה/גניזה,
_____________________________________________)45-46ח(050-6651365

 מעוניין לקנות c2 או נוקיה 
_____________________________________________)45-46ח(208 כשר, 052-7617697

רק השבוע !!!

מחסלים קיץ/מעבר/עודפי חורף שעבר

אל תגידו לא ידענו...

הקודם זוכה!!!

(ע"י העירייה)רח' ירושלים 52, ב"ב

פתוח רצוף: א'-ה'
03-5792841

"אצל בתיה"
10-20& &

 רדיאטור, 14 צלעות, 
מעולה, 150 ש"ח בב"ב,

_____________________________________________)45-46ח(052-7600336

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

_____________________________________________)45-46ח(052-3073826

 בלנדר קנויד, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(טל': 054-6983461

 רדיאטור 5 צלעות, חדש 
בקופסא, 100 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(052-7366764

 פקס כחדש קנון, 220 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 052-7366764

 רדיאטור 8 צלעות לחורף 
עם תרמוסטט, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(03-6743154

 מיקרוגל, 20 ליטר לבן, 
בקושי בשימוש, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(03-6743154

 מדפסת אפסון משולב 
הכול, דרוש ניקוי בגליל 

ההרמה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)45-46ח(03-6743154

 מדפסת מעולה, 150 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 03-6743154

 מדיח כלים גדול קינג, 200 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 054-4273857

 מגהץ אדים, 20 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 054-4273857

 מנגל חשמלי, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(054-4273857

 מכונת קפה כחדש, 100 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 טוסטר, 25 ש"ח,
_____________________________________________)45-46ח(054-4273857

 כיריים גז משטח זכוכית, 
200 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)45-46ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי, 100 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 054-4273857

 מפזרי חום, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(054-4273857

 מברגה היטצי חשמלית, 
_____________________________________________)45-46ח(150 ש"ח, 054-4273857

 מכונת השחזה עמוד, 
200 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)45-46ח(054-4273857

 שואב אבק חדיש, 100 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח,054-4273857

 במיוחד לסוכות! מיטת 
אירוח מתקפלת + מזרון 

80*190, ב- 400 ש"ח,
בני-ברק, טלפון: 

_____________________________________________)45-46ח(052-3073826

 שולחן מחשב עץ פינתי 
כולל ארונית 200 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(054-4777264

 יחידת מדפים עץ פינתית 
מנגר, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(054-4777264

 מיטה זוגית עץ מלא 
כולל ראש מיטה, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(054-4777264

 יחידת מגירות עם מצוינת 
מנגר, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(054-4777264

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

_____________________________________________)45-46ח(054-4777264

 יחידת 7 מגירות עומדת 
מעץ מלא, 300 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(054-4777264

 יחידת 4 מגירות עם 2 
ארוניות ומראת קיר, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(054-4777264

 שולחן עץ ריבועי עם 
זכוכית עליונה ותחתונה, 350 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 054-4777264

 שולחן עץ פינת אוכל, 1.8 
מ', פתיחה כפולה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(054-4777264

 1 כורסת יחיד מעור 
בצבע שחור, 200 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(054-4777264

 ספת יחיד שנפתחת 
מרפד, ריפוד כחול, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(054-4777264

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

_____________________________________________)45-46ח(054-4777264

  4 כסאות ישיבה לשולן 
אוכל, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(054-4777264

 שידה עם 2 מגירות מעם 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(052-7633316

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(052-7633316

 מזנון 2 דלתות זכוכית ו- 2 
למטה מעם קרם, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(050-6797941

 קומודה משולשת, 100 
ש"ח עם מגירות מתקן דיסקים 

מצב מעולה, 100 ש"ח,
_____________________________________________)45-46ח(050-6797941

 ארונית מצעים במצב 
מצוין, 500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)45-46ח(054-6983461

  2 מיטות יחיד, צבע לבן, 
אירותי ובמצב מצויין, כל אחת 

240 ש"ח בלבד, בני-ברק, 
_____________________________________________)45-46ח(052-5737813

 שולחן סלוני, 500 ש"ח. 
5 כסאות, 200 ש"ח, שמורים, 

_____________________________________________)45-46ח(054-8478028

 שידת החתלה, 5 מגירות 
על גלגלים, צבע חום בהיר, 

380 ש"ח, בני-ברק,
_____________________________________________)45-46ח(052-5737813

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים, 260 ש"ח בלבד, בני-

_____________________________________________)45-46ח(ברק, 052-5737813

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(052-3804646

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נורוק(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)45-46ח(250 ש"ח, 052-3463482

 3 יח' ריהוט מזנון לסלון, 
 ,174X43/110X32/62X43
_____________________________________________)45-46ח(ב- 200 ש"ח, 052-34634825

 ארון תריס משרדי ממתכת 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים +

_____________________________________________)45-46ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

 מיטת מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 052-3463482

 מיטת נוער + מזרון + 
ארגז במצב מצוין, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(052-7366764

 שולחן פינת אוכל, צבע 
חום, נפתח ליותר גדול, 380 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 052-5737813, בני-ברק

 כסא ישיבה עם גלגלים 
וידיות, 120 ש"ח בלבד, בני-

_____________________________________________)45-46ח(ברק, 052-5737813

 כורסת עור צבע ורוד, 
מאוד נוחה, 210 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)45-46ח(בני-ברק, 052-5737813

 כסא מנהלים עור אמיתי, 
320 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)45-46ח(052-5737813

 סט ספה 1+2 בד קטיפתי, 
נוח צבע בהיר, 310 ש"ח 
)אפשר בנפרד(, בני-ברק, 

_____________________________________________)45-46ח(052-5737813

 ,1.75X75X50 ארון מזנון 
כחדש, 500 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(054-4273857

 כסאות ברזל ועץ מ- 10 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 054-4273857

 ,85X65X50 ארונית עץ 
ב- 150 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(054-4273857

 ,180X75X50 ארון מזנון 
ב- 500 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)45-46ח(054-4273857

 בערב שבת י"ב תשרי 
פרשת האזינו בין יום-כיפור 
לסוכות, אבד נגן "סנדיסק" 
שחור החשוב מאוד לבעליו 
- באזור רחובות רבי עקיבא/

איצקוביץ, השומר/כיכר אדלר, 
_____________________________________________)46-47ח(בני-ברק, 053-3157272

 בחופשת הקיץ, מול גן 
העיר בב"ב, נמצאה שקית 

עם נעלי ספורט וחולצה לילד, 
_____________________________________________)46-47ח(052-7599820

 נמצא ארנק עם כסף 
ב- 13/10/16 בגן העיר עיריית 

בני-ברק, ניתן לקבלו ע"פ 
_____________________________________________)46-46(סימנים, 050-3375052

 דרוש שעון מעורר מכני 
)עם קפיץ(, אפשרי מקולקל, 

_____________________________________________)46-47ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)46-47ח(במצב תקין, 054-7432011

 זקוק למחשב כף יד ישן 
"מיו" 336/168/דומיהם, 

_____________________________________________)46-47ח(054-8435559

 דרוש מקרר קטן לבחורי-
_____________________________________________)46-47ח(ישיבה בתרומה, 054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)46-47ח(054-7432035

 אני מעוניין לקנות נגן 
סנדיסק במצב מעולה במחיר 

_____________________________________________)46-47ח(סמלי, 052-7163334

 מעוניין לקנות פלאפון 
סמסונג טאי במצב מצוין 

_____________________________________________)46-47ח(במחיר סמלי, 052-7163334

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים לחלקי 

חילוף. בתמורה, 
_____________________________________________)46-47ח(052-3595314

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה/גניזה,
_____________________________________________)46-47ח(050-6651365

 בחורי שיבה מעוניינים 
במקרר קטן במצב מעולה וכן 
מאוורר או מזגן נייד בירושלים, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7163334

 דרושה מנורת שולחן 
פלורסנט 15 וואט בתרומה 

)אפשרי מקולקלת(,
_____________________________________________)46-47ח(054-8432271

 דרוש מקרר קטן בתרומה 
_____________________________________________)46-47ח(לבן תורה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחת אברץ בתרומה/

_____________________________________________)46-47ח(סמלי, 052-7396092

 דרוש מזגן קטן בתרומה/
סמלי לבן תורה, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7396092

 מעוניין לקבל עיתוני 
מרשמלו או מרווה לצמא 

_____________________________________________)46-47ח(בחינם, 03-9331006

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

_____________________________________________)46-47ח(בתרומה, 052-3595314

 מחשב מיני עם מקלדת 
מתקפל לטאבלט, 199 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7621612

 מקרר לבן במצב מעולה, 
מקפיא עליון, גודל בינוני, דגם 
אמריקאי בשם פריג'ידר, 300 
ש"ח, לזריזים, ברמת גן-גבול 

_____________________________________________)46-47ח(ב"ב. מיטל, 054-4980062

 מכשיר קרייזי פיט לחיזוק 
שרירים והצרת היקפים, 500 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 03-6169985

 מקפיא שבעה מדפים 
במצב טוב מאוד, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(טלפון: 052-7667000

 תנור אפיה מובנה, 
משומש במצב תקין, תא 

אפיה אחד, 200 ש"ח
_____________________________________________)46-47ח( 053-7134052

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

_____________________________________________)46-47ח(052-3073826

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

_____________________________________________)46-47ח(052-5543055

 בהזדמנות! מחשב נייד, 
נמכר עקב קבלת מחשב 

מהעבודה, שמור במצב מצויין, 
_____________________________________________)46-46(רק 600 ש"ח! 052-3281503

 שידה + מגירות וראי, 
כחדשה לגמרי - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(טלפון: 052-7667000

 5 כסאות לסלון במצב 
מצויין, רק 200 ש"ח,

_____________________________________________)46-47ח(054-8478028

 שולחן לסלון, מצב מעולה, 
_____________________________________________)46-47ח(רק 500 ש"ח, 054-8478028

 כסא משרדי, משענת 
גבוהה לגב + גלגלים, צבע 

שחור במצב טוב, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(03-9307308

 שולחן זכוכית - יפיפה, 
נפתח בסך של 200 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(050-7832389

 למסירה ארון קודש לספרי 
תורה, עבור ביהכ"נ, טל':

_____________________________________________)46-47ח(052-7153359, גיא

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-3804646

 3 יח' ריהוט מזנון לסלון
 ,174X43/110X32/62X43
_____________________________________________)46-47ח(ב- 200 ש"ח, 052-3463482

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)46-47ח(250 ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס משרדי ממתכת 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים +

_____________________________________________)46-47ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

 מיטה מתקפלת ללא מזרון 
)1.90X0.80(, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-3463482

 חדר ילדים במצב מעטה 
מחברת שגם, כולל: מיטת 

נוער, כוורת מדורגת, ספריה 
8 מדפים וארון, 4 דלתות, כל 

פריט, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(050-7588044

 ספריה כחדשה, יפיפיה, 
_____________________________________________)46-47ח(300 ש"ח, טל': 054-5457811

 למכירה ריהוט משכרד 
כולל עמדות של מרקטינג, 

052-8337890)46-46(_____________________________________________

 מיטת נוער לבנה, 
1.90X80, חדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(054-7863538

 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

 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

 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 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

 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, -052

_____________________________________________)43-44ח(5737813

תינוקות

 נעלי ספורט צעד ראשון, 
יד שניה - כחדשות ממש! 

כחול/לבן, nike, ב- 50 ש"ח 
_____________________________________________)40-51(בלבד, 052-7128580 )י-ם(

 עגלה GRACO, ב- 150 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 058-7384429

 עגלת שכיבה PEG, מצב 
טוב + אביזרים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(058-7384429

 מיטת תינוק "שילב" 
כחדשה, 400 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)45-46ח(טלפון: 052-3073826

 מיטת תינוק מצב מצויין 
"שילב", 300 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)45-46ח(טלפון: 052-3073826

 עגלת תאומים איזי בייבי, 
_____________________________________________)45-46ח(300 ש"ח, 054-7938941

 כסא אוכל לתינוק 
מפלסטיק, צבעוני, חזק, יציב 

_____________________________________________)45-46ח(ונקי, 50 ש"ח, 03-9307308

 כסא לרכב לתינוק כחדש, 
_____________________________________________)45-46ח(120 ש"ח, 052-7366764

 מיטת תינוק כחדשה + 
מזרון, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(052-7366764

 עריסת תינוק כחדשה + 
מזרון, 220 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(052-7366764

 עגלת ד"ר בייבי 
מודולארית במצב מעולה 

כולל כיסוי לרגליים, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(058-7041010

 עגלת טיולון, 100 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(כחדש, 054-4273857

 עגלת תינוק מבמה, 100 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 054-4273857

 כסא לרכב לתינוק, 75 
_____________________________________________)45-46ח(גמיש, 054-4273857

 עגלת תינוק ברייטקס 
כחדשה, 500 ש"ח + אביזרים 

נילווים, ב- 150 ש"ח,
_____________________________________________)46-47ח(053-3180904

 למסירה חינם, כסא אוכל 
של פג, מצב מצויין )באלעד(, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7150739

 מיטת תינוק "שילב" 
כחדשה, 400 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)46-47ח(טלפון: 052-3073826

 מיטת תינוק, מצב מצויין 
"שילב" 300 ש"ח, ב"ב, טלפון: 

_____________________________________________)46-47ח(052-3073826

 לתינוק ולילד! עגלת 
טיולון פג פרגו בצבע אפור/

שחור, כחדש לגמרי, רק 400 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 050-3329999

 עגלת תינוק חדשה! 
כחול/תכלת, בסך: 390 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(050-4176661

 כסא הליכון לתינוק, 76 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 052-7151436

 סלקל צ'יקו כולל תחתית 
לרכב, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-8378727

 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

 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,
_____________________________________________)43-44ח(054-8458397

 עגלת תאומים "איה 
בייבי" במצב מצוין, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8470667

 כסא תינוק לרכב כחדש, 
200 ש"ח, בירושלים,

_____________________________________________)43-44ח(052-7123040

תקשורת

■ מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי, "גלית 

איטליה" 850 ש"ח בלבד! 
054-8443223)44-45/16(_____________________________________________

כללי

 סטוק של מאה חולצות 
לגברים מכופתרות בצבעים 
לבן פסים ומשבצות, מידות 

XL ומעלה, מהמותגים ראלף 
לורן, נאוטיקה, טומי ולקוסט 

מקורי, ב- 15,000 ש"ח
055-9894908)20-20/17(_____________________________________________

■ מכירה בחצר דברי נוי 
יפים, ריהוט עתיק ומודרני + 

פינת אוכל+ מקרר, 
055-9547447)38-7/17(_____________________________________________

 מחשבים ניידים 
החל מ- 550 ש"ח )גם 

מקרנים ונייחים(. *ב"ב: 
050-6379001. *י-ם: 

054-8470594. *מודיעין 
עילית 052-7171228. 

_____________________________________________)38-46(*אשדוד: 054-3558949

 להשכרה 4 שמלות סרפן, 
לבן בשילוב תחרה, יפהפיות 
וחדשניות, במידות: 4,6,8,12 

רק 50 ש"ח כ"א, 
054-5565961 )י-ם(, נין לקבל 

_____________________________________________)40-1/17(תמונה במייל/ווצאפ

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)42-46(_____________________________________________

 תחתיות לשתיה מעוצבים 
ב- 15 ש"ח ליחידה וסיכות 

לעגלה דוגמאת חמסה, ב- 5 
ש"ח ליחידה. 054-4571561, 

_____________________________________________)43-47(קארן

 מציאה!! מעיל שחור 
לנשים, מידה 42, חדש) לא 
היה בשימוש כלל(, במחיר 

_____________________________________________)45-48(מציאה )בב"ב( 052-5839239

 סנדל פלטפורמה ,מידה 
38, בצבע כחול, חדש) לא 
היה בשימוש כלל( )בב"ב( 

052-5839239)45-48(_____________________________________________

 פלאפון מ- 120 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(054-4273857

 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

 למכירה, 2 פאות קצרות 
קאסטם, ייבוש טבעי, מצב 
מעולה, אחת חומה ואחת 

שחורה, 600 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)46-52(052-7128580 )י-ם(

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)46-47ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)46-47ח(65 ש"ח, 052-4831449

 קופסת מתכונים לילדים, 
מועדד אכילה בריאה בעזרת 

הדמיון, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ח(052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-4831494

 כיסוי לפלטת שבת, 
עבודת יד, רימונים, חדש 

באריזה, 100 ש"ח,
_____________________________________________)46-47ח(052-4831449

 שעון יד לאישה, יוקרתי 
ברמה, חדש באריזה, ב- 120 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 052-5918474
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למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-2030007

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

מהפכה בעולם החזנות הספרדית

הדיסק החדש ”יחיד רם“
עם 12 הפיוטים בלחנים חדשים

בביצועם של החזנים 
דוד שירו ומשה חבושה

חדש!

להזמנות | המלחין מנשה אליאס 054-4600154

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!

 מסכי מחשב דקים במצב 
מצוין, 150 כ"א, 380 לשניים, 

_____________________________________________)45-46ח(050-6797941

 בובות פרווה בגדלים 
שונים במצב חדש בע"ח 

דמויות ועוד... 10-30 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(050-6797941

 מזוודה, מצב מצוין, 90 
ש"ח בלבד, בני-ברק,

_____________________________________________)45-46ח(052-5737813

 מסך מחשב, 100 ש"ח, 
מצב מצוין, בני-ברק,

_____________________________________________)45-46ח(052-5737813

 מכונת הקרנה, 100 
שקופיות, עם שלט, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(077-752135, 054-2190950

 פאה חדשה מעוצבת 
שטנית, גלית אטליה, 500 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 058-3289108. 

 חצאית חדשה שחורה 
מס' 44, 150 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(058-3289108. 

 עליונית פייטים חדשה, 
200 ש"ח, מס' 42,

_____________________________________________)45-46ח(058-3289108

 אופניים לילדים במצב 
מצויין, 130 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)45-46ח(050-9340317

 אופני הילוכים 24" 
ו- 26", 220 ש"ח, כ"א, פל': 

_____________________________________________)45-46ח(054-5385013, ב"ב

 אופניים BMX 12 עם 
גלגלי עזר כחדש, 180 ש"ח. 
אפניים BMX ב- 130 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(18", ב"ב, 054-5385013

 קנרים ב- 130 ש"ח 
ליחידה, בקניית זוג,

_____________________________________________)45-46ח(052-7151075

 משחק שולחן כדורגל 
חדש ומסיבי יפה ומיוחד, 450 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 052-7366764

 אקווריום 50X30 לחדר 
_____________________________________________)45-46ח(ילדים, 70 ש"ח, 052-7366764

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 330 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(054-8453370

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים, המחיר הינו 10-40 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, טל': 02-6522251

 למסירה למקום תורה, 
ש"ס גריולד לא משומש, 

_____________________________________________)45-46ח(אפשרי הובלה, 03-6180394

 זקט צמר מידה 5, חדשה 
עם פתילים, 65 ש"ח, -054

_____________________________________________)45-46ח(8472780

 פקס כחדש, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(03-6190255, 050-4164447

 מסרק חשמלי, חדש 
באריזה, כולל אחריות במחיר 

מציאה, 160 ש"ח, -052
_____________________________________________)45-46ח(7696942

 רמקול עוצמתי 15 אינצ' 
כולל כניסות USB במצב 

מצוין, וואט 500, 
_____________________________________________)45-46ח(052-7696992

 סידור "שבת של מלכות" 
מבית "מלכותוקסברגר", חדש 
באריזה, 45 ש"ח )במקום 60 

ש"ח(, בבני-ברק, 
_____________________________________________)45-46ח(052-7600336

 משחק "מנקלה" עץ מלא, 
אבנים צבעוניות, חדש לגמרי, 
_____________________________________________)45-46ח(35 ש"ח בב"ב, 052-7600336

 סט הבדלה מוכסף, 4 
חלקים, חדש באריזה, כ100 

ש"ח במקום 160 ש"ח בב"ב, 
_____________________________________________)45-46ח(052-7600336

 אופני BMX לילדים, 50 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח. מאיר, 03-6763298

 למסירה במחיר קופת 
חולים, כדורי לקסדין לעצירות 

_____________________________________________)45-46ח(בבני-ברק, 054-8401399

 כלוב לציפורים 70 ש"ח 
ובית הטלה 30 ש"ח, -054

_____________________________________________)45-46ח(8412903, 03-9074725

 ציפור קנר "באוסתר" 
300 ש"ח, 054-8412903, 

_____________________________________________)45-46ח(03-9074725

 כיור אמבטיה כחדש 
ממש!!! צבע לבן, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(03-6743154

 מיני בר אדום מציאה!! 
דרוש תיקון במסננת, 300 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח

 נגן בלוטוס חד 8G ללא 
אוזניות, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(052-7617697, 03-6189719

 למסירה גליונות מרווה 
לצמא שנה אחרונה בחינם, 

_____________________________________________)45-46ח(טלפון: 077-5161338

 מזוודה, מצב מצוין, 90 
ש"ח בלבד, בני-ברק, -052

_____________________________________________)45-46ח(5737813

 שואב אבק, מצב טוב, 
160 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)45-46ח(052-5737813

 מטען של אייפון 2 מטר 
כמו חדש, 40 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)45-46ח(בני-ברק, 052-5737813

 מסך מחשב מצב כמו 
חדש, 80 ש"ח בלבד, -052

_____________________________________________)45-46ח(57378413

 אופניים BMX עם גלגלי 
עזר, 180 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)45-46ח(052-5737813

 לרוכבי אופניים, מבוגרים 
או ילדים, קסדה חדשה, 80 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, טל': 050-5343924

 חלקים לאופני ילדים 
BMX, ב- 30-70 ש"ח, -050

_____________________________________________)45-46ח(5343924

 ברז לכיור )יוצא מהשיש( 
במצב תקין, 50 ש"ח, -052

_____________________________________________)45-46ח(3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(052-3463482

 24 בטריות למכשיר 
שמיעה )דגם דורסל 312(, 100 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)45-46ח(200 ש"ח, 052-3463482

 סיר 9 ליטר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(054-4273857

 סירים, מחבתות החל מ- 
_____________________________________________)45-46ח(10 ש"ח, 054-4273857

 קשתות לגגון רכב, 100 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 054-4273857

 קסדות אופנוע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(054-4273857

 טלית חדשה תמני גודל 
_____________________________________________)45-46ח(80, 300 ש"ח, 054-4273857

 פינת אוכל כחדשה, 500 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 054-4273857

 סט תאג תורה מפורש/ה, 
_____________________________________________)45-46ח(120 ש"ח, 054-4273857

 סידורים נוסח בלאצ'י, 20 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 054-4273857

 נרתיק עץ לספר תורה, 
_____________________________________________)45-46ח(250 ש"ח, 054-4273857

 מברגה אימפקט 18V ב- 
_____________________________________________)45-46ח(260 ש"ח, 054-4273857

 צלחות במחיר מצחיק, 50 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 054-4273857

 ש"ס טלמן 400 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(גמיש, 054-4273857

 דיסק השחזה חדשה, 
850V, ב- 300 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(054-4273857

 אופניים לנער כחדשה, 
_____________________________________________)45-46ח(250 ש"ח, 054-4273857

 מנשא אופניים לרכב, 100 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 054-4273857

 תמי 4 לאקטרוני, 300 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 054-4273857

 "LG" מערכת סטריאו 
הכוללת רדיו + דבל-קטס + 

קומפקדיסק + רמקולים, 200 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 052-3463482

 3 מטבעות כסף זכר 
למחצית לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(052-7154392

 גביע קידוש מכסף, 3.5 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח לגרם, 052-7154392

 מגש לחלות שילוב עץ 
וכסף, חברת הצורפים, 200 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 052-7154392

 מעיל בד לספר תורה לזכר 
נספים בשואה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(052-7154392

 1 קילו מטבעות ב- 40 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח לאספנים, 052-7154392

 מכשיר למינציה חברת 
HMAM לדף 4 חדש 

באריזה, 100 ש"ח,
_____________________________________________)45-46ח(054-6969961

 תרנגלים ננסיים לא 
מרעישים ויפהפיים צעירים, 70 
ש"ח, ליח', טל': 03-6779712 

_____________________________________________)45-46ח(ב"ב

 פינקים + כלוב + בית 
הטלה, נדנדה + אוכל - 

יפהפיים, 100 ש"ח )ב"ב(, 
_____________________________________________)45-46ח(03-6779712

 פרוג'קטור, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(054-4273857

 מחבת ווק, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(054-4273857

 ג'ק לרכב מ- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(054-4273857

 שטיחים מ- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(054-4273857

 אופניים לכל הגילאים מ- 
_____________________________________________)45-46ח(100 ש"ח, 054-4273857

 עגילים זהב טהור, עגולות, 
קטנות מאוד, ב- 100 ש"ח 
+ עגילים תלויות )לא זהב(, 

_____________________________________________)46-47ח(052-5918474

 שרשרת כסף, 295, לא 
משחיר, עבה מאוד במצב 

חדש, ב- 100 ש"ח,
_____________________________________________)46-47ח(052-5918474

 נעלי ניו בלאנס, שחור, 
41, כמעט חדש, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-8378727

 ארנבת, 20 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)46-47ח(052-7665139

 בימבה של ליטל תאי 
בצבע ירוק במצב מעולה, רק 

_____________________________________________)46-47ח(80 ש"ח, 050-3329999

 אנשור תוספי מזון, 8 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 054-7863538

 כלוב לתוכים מצב חדש 
בירושלים, 50 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7197544

 אופניים BMX, ב- 130 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 18", ב"ב, 054-5385013

 אופני הילוכים 24" ו- 
26", ב- 220 ש"ח, כ"א, ב"ב, 

_____________________________________________)46-47ח(פל': 054-5385013

 כיסוי אחורי שקוף לאייפון 
5, חדש באריזה, 10 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)46-47ח(052-2727474

 מחשב נייד שמור, רק 
_____________________________________________)46-47ח(499, 052-7171228

 מקרן מצויין, שמור, רק 
_____________________________________________)46-47ח(499, 052-7171228

 מסך דק איכותי בירושלים, 
_____________________________________________)46-47ח(רק 199 ש"ח, 054-8470594

 מקרן איכותי, שמור ותקין 
בירושלים, רק 499 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(054-8470594

 מחשב נייד ומהיר, 12 
אינץ, רק 499 באשדוד, 

_____________________________________________)46-47ח(054-3558949

 מחשב נייד, שמור ותקין 
בירושלים רק 499 ש"ח,

_____________________________________________)46-47ח(054-8470594

 סוכת 12 דפנות עץ 
210*81 ס"מ דופן. אבנר, 

_____________________________________________)46-47ח(052-6332635

 מסך מחשב עבה, 50 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 050-6651365

 משקפת זום אופטי ראיית 
לילה, 1000 מ' חדשה + 

_____________________________________________)46-47ח(נרתיק 85 ש"ח, 054-8401619

 בגלל חיסול, 5 פאות 
סינטטיות דמוי קסטם בצבעים 

שונים, כל אחת 250 ש', 
_____________________________________________)46-47ח(052-7163334

 פאות סינטטיות דמוי 
קסטם יפהפיות, כל פאה - 

_____________________________________________)46-47ח(500 ש', 052-7163334

 ,8G נגן בלוטוס חדש 
ב- 90 ש"ח ללא אוזניות, -052

_____________________________________________)46-47ח(7617697, 03-6189714

 נעלי ריצה של רייבוק, 
חדשות בצבע אפור/ירוק, 

מידה 41, מחיר: 499 ש"ח. 
_____________________________________________)46-47ח(מיכאל, 058-7528855

 שק מלח אנגלי מעל 
עשרים, ק"ג בהזדמנות 

בבני-ברק, 100 ש"ח, -052
_____________________________________________)46-47ח(7617553

 נברשת קריסטל יפהפיה, 
500 ש"ח, 

 054-8438824/03-6189006
_____________________________________________)46-47ח(אחה"צ

 שטיח כרמל בסגנון מודרני 
150X235, שנה בשימוש, 290 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 052-6784969

 ברז לכיור )יוצא מהשיש( 
במצב תקין, 50 ש"ח,

_____________________________________________)46-47ח(052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-3463482

 "LG" מערכת סטריאו 
הכוללת רדיו + דבל-קסט + 

קומפקדיסק + רמקולים, 200 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)46-47ח(200 ש"ח, 052-3463482

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים, המחיר הינו 10-40 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, טל': 02-6522251

 גיטרה קלאסית חדשה, 
מגבר לנגינה ושירה, מכשיר 

אפקטים לגיטרה, סאז תורכי, 
500 מאות ש"ח. 

_____________________________________________)46-47ח(052-2913522, משה

 דגמים אלגנטיים לנשים, 
מידה 46, מדייבי מוד, כחדש - 

_____________________________________________)46-47ח(150 ש"ח, 050-9742004

 למחותנת בגד לאגנטי 
פייטים )ז'קט(, מידה 46 - 250 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 050-9742004

 2 תוכונים + כלוב ענק, 
_____________________________________________)46-47ח(100 ש"ח, 052-7151436

 סיר בישול איטי חשמלי 
חדש, 110 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7151436

 כיור נטילת ידיים, חדש, 
גודל 37X37, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7151436

 בירושלים, סקטבורד 
איכותי, 80 ש"ח,

_____________________________________________)46-47ח(050-6256846

 בירושלים, מגן מים 
למצלמה, 50 ש"ח,

_____________________________________________)46-47ח(050-6256846

 בירושלים, מכונת 
תספורת פנסוניק איכותית 

כחדשה, 100 ש"ח,
_____________________________________________)46-47ח(050-6256846

 בירושלים, מיכלי ריסוס 
לדשא, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(050-6256846

 כל סוגי עצי פרי מוכנים 
לשתילה, 150 ש"ח,

_____________________________________________)46-47ח(052-7693172

 חולצות נאוטיקה ישירות 
מהיבואן, מידות 16, 16.5, ב- 

_____________________________________________)46-47ח(150 ש"ח, 052-7693172

 בוקסות ביתיות ברמה 
גבוהה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(052-7693172

 למכירה/השכרה סדרת 
שמלות בורדו-פנינה, יוקרתיות, 

_____________________________________________)46-47ח(350-450, 058-3223995

 שמלה בצבע ורוד עתיק, 
מידה 46, מיוחדת, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(053-3135426

 ספר הזוהר עם תרגום 
ופירוש הסולם, 23 כרכים, 300 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 052-4831449

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון חכם לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)46-47ח(100 ש"ח, 052-4831449

 3 מעילים איכותיים, 
חדשים לילדות מידות 8-12, 

75 ש"ח כ"א, 052-3805386, 
_____________________________________________)46-47ח(02-6522251

 אונקי 1000 ג'יגה, חדש 
לגמרי, 150 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)46-47ח(050-4107375

 שמלה חדשה לארוע, 
מידה 38, צבע אפרסק, 150 

ש"ח, 02-6522251, -052
_____________________________________________)46-47ח(3805386

 קופסא לאקורדיון במצב 
מצוין, 40 ש"ח, 02-6522251, 

_____________________________________________)46-47ח(052-3805386

 מכשיר הליכון מעולה, 
500 ש"ח ללא הובלה, 

_____________________________________________)46-47ח(054-8490446 - אחרי 18:30

 מציאה! שכמיות יפיפיות 
בצבע שחור, חדשות! במחיר 

עלות בסך: 85 ש"ח, -050
_____________________________________________)46-47ח(4176661

 פאה קסטם שחור הלא 
מעוצבת, 500 ש"ח, -03

_____________________________________________)46-47ח(6160939

 בגדי ילדים ונערות יד 
שניה, מצב מצוין, מ- 20 ש"ח, 

_____________________________________________)46-47ח(03-6160939

 פאה חדשה, מעוצבת 
שטנית, גלית אטליה, 500 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח, 058-3289108

 חצאית חדשה שחורה, 
מס' 44, 150 ש"ח, -058

_____________________________________________)46-47ח(3289108

 סרטי טבע וסרטים כללים 
לצפיית איכות גבוהה ומצונזר, 

_____________________________________________)45-46ח(19 ש"ח, 052-7633316

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כישסוי מגן במיוחד לסמסונג 
גלקסי s3 - חדש מהקופסא, 

_____________________________________________)45-46ח(149 ש"ח, 054-4783220

 סורג מגולוון, חדש יפיפה 
לחלון, מעוצב עם בקבוקונים, 

_____________________________________________)45-46ח(250 ש"ח, 052-7633316

 3 מעילים איכותיים, 
חדשים לילדות, מידות 8-12, 

75 ש"ח כ"א, 052-3805386, 
_____________________________________________)45-46ח(02-6522251

 קופסא לאקורדיון במצב 
מצוין, 40 ש"ח, 02-6522251, 

_____________________________________________)45-46ח(052-3805386

 שמלה חדשה לארוע מידה 
38, צבע אפרסק, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(02-6522251, 052-5805386

 אונקי, 1,000 ג'יגה, חדש 
לגמרי, 150 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)45-46ח(050-4107375

 מסך מחשב עבה, 50 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 050-6651365

 3 מטבעות כסף זכר 
למחצית לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(052-7154392

 סיגריות מלברו/טאצ' 
אדום מעולות, 230 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(פאקט, 054-8479440

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה לאישה 
_____________________________________________)42-46(מבוגרת, טל': 050-5952474

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-18/17(קלות. 03-6197601

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-18/17(או מבוגרים. 054-8442722

 מזכיר רב ועמותה, דובר 
אנגלית, ניהול חשבונות, הו"ק, 

מרכב"ה, מס"ב, 12 שנים, 
_____________________________________________)45-46ח(052-7633316

 בע"ת ותיק, תואר שני 
בתקשורת, נסיון במדיה 

בקירוב ובהסברה, במשרה 
_____________________________________________)45-46ח(בכירה!!! 050-4160390

 חרדי מתמחה בפיזותרפיה 
מעוניין לעבוד בקליניקה 

כסטג'ר לרכישת תקופת נסיון, 
_____________________________________________)46-47ח(052-7376092

 חרדי עם רכב פנוי לכל 
_____________________________________________)46-47ח(הצעת עבודה, 054-8083230

 חרדי נשוי 30 עם המון 
ידע ונסיון בכביש + רשיון 

משא 12 טון + קטנוע 33 
כ"ס + מלגזה + מכונה ניידת, 
פנוי לכל הצעת עבודה בי"ם, 

_____________________________________________)46-47ח(054-8083230

 חרדי אחראי ורציני, עם 
נסיון, פנוי לעבודה בתחום 

הבישול )נקיון( למוסדות, וכו' 
בקביעות - בירושלים,

_____________________________________________)46-47ח(054-8083230

 מעוניין לעבוד בירושלים 
בעבודה משרדית טלמרקטינג 

או מכירות בירושלים,
_____________________________________________)46-47ח(052-7167172

 רואת חשבון בת 28 עם 
נסיון, מחפשת עבודה בראיית 

_____________________________________________)46-47ח(חשבון, 054-7569472

 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

 סרטי טבע מפוקחים 
ברמה ייחודית HD, ב- 15-20 

ש"ח, סרטים מדהימים, 
_____________________________________________)43-44ח(052-7603865

 סוכת נחלים )ברזלים(, 
2X3 מטר, 300 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(054-7432011

 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, -054

_____________________________________________)43-44ח(8458397

 למסירה! ערכת 
 move" פלאשכרד של הספר

on" + מדריך למורה, -052
_____________________________________________)43-44ח(7650730

 אופני הילוכים 24" ו- 26" 
ב- 220 ש"ח כ"א, -054

_____________________________________________)43-44ח(5385013, בני-ברק

 אופני BMX כחדש, 12", 
ב- 180 ש"ח. 18" ב- 130 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 054-5385013, בני-ברק

 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': -077

_____________________________________________)43-44ח(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

 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

 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

 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

 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

 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

 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

 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

 משחק "מליונר המצוות" 
של פלדהיים, 50 ש"ח, בבני-

_____________________________________________)43-44ח(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

 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

 "כל-בו תיק" של צעצועי 
בוקי, מגוון פעילויות לבית 

ולנסיעה, חמש ערכות ב- 120 
ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7600336

 שמלה חדשה לארוע, 
מידה 38, צבע אפרסק, 150 

ש"ח, 02-6522251,
_____________________________________________)43-44ח(052-5805386

 פאקט סיגריות כאבל, 
אירופאי )הסוג הטוב(, ב- 230 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 052-7142640

 ברז לכיור )יוצא מהשיש( 
במצב תקין, 50 ש"ח, -052

_____________________________________________)43-44ח(3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-3463482

לפרסום
בלוח

03-6162228
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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

 לחברת הסעות 
בירושלים, דרושים נהגי 
אוטובוסים ומיניבוסים, 

תנאים טובים,
050-4030501)45-48(_____________________________________________

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)22-48(_____________________________________________

■ רק אם את מוכנה 
להתאמץ בשביל להגדיל את 

ההכנסה של הבית - תתקשרי! 
מכירות מהבית, רווחי ביותר! 
052-7661565 ,052-7654587)4-50(_____________________________________________

 דרושה מטפלת/סייעת 
למעון ברמת-גן, תנאים 
טובים, שכר התחלתי, 

30 ש"ח לשעה, 
052-8280838)17-3/17(_____________________________________________

4,000
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זה הזמן למצוא עבודה!

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!-

 לפעוטון בפ"ת, דרושה 
גננת/מטפלת יצירתית 

לגילאי שנה וחצי,
052-4491044)42-46(_____________________________________________

 דרוש איש אחזקה 
לישיבה בפ"ת, קו"ח לפקס: 
_____________________________________________)42-46ל(03-9210069, תנאים טובים

 למפעל בפ"ת דרוש 
עובדי ייצור ואריזה, שכר נאה 

למתאימים, אהרון 
_______________________________________________)42-46ל(052-7900013

 למעון בת"א )20 ד' 
מב"ב(, דרושה גננת מנוסה 

לכיתת בוגרים, לחצי משרה, 
תנאים טובים! 052-8750036, 

_____________________________________________)42-46(אסתר

 דרוש עובד אחראי למטבח 
_____________________________________________)43-47(בבני ברק. 054-2068068

 דרושות גננות וסייעות 
לגן בפתח-תקווה, אוהבות, 

מחבקות ומסורות, מיידי! 
050-5636364)43-47(_____________________________________________

 מיידי, מטפלות לצהריים/
משרה מלאה, למעון בפ"ת/

גבעת שמואל, תנאים טובים! 
054-8461589)43-47(_____________________________________________

 בפ"ת, דרוש עובד 
חרוץ לנקיון חדר מדרגות, 
לפרטים: 052-7121858, 

052-4003742)43-47(______________________________________________

 ל"נקי 10" בבני-ברק, 
דרוש נהג עם רשיון ג'/רשיון 

עד 4,000 ק"ג, לפרטים:
053-5251291)43-47(_____________________________________________

 מתאמי פגישות לסוכנות 
ביטוח בפתח תקוה. קו"ח 

 lavie@gs-ins.co.il :למייל
054-6659070)43-47(_____________________________________________

zoltov.israel@gmail.com :מייל
 טלפון: 052-2438910 - ישראל

דרוש/ה עובד/ת נמרצ/ת
לכל מחלקות הסופר – עובדים כלליים

 עבודה במשמרות, 6 ימי בשבוע
תנאים סוציאליים מלאים, עבודה מיידית + קידום 

VERED GRIF STUDIO לוגו

זול טוב
כי זה משתלם לך

זול טוב
כי זה משתלם לך

ירושלים בלבד!

 דרושה מנקה לבנק 
במרום נווה ברמת-גן, מהשעה 

16:30, 5 ימים בשבוע, 40 
_____________________________________________)45-48(ש"ח לשעה, 050-5305916

 למכון לצילומי שיניים 
באזור השרון דרושה 

רצינית לצילום, תנאים 
טובים למתאימה, 

הכשרה במקום,
050-2340987, קו"ח:
ruama7@walla.com)45-48(_____________________________________________

 דרושה סייעת למשרה 
מלאה, לגן פרטי בהדר גנים, 

פ"ת, תנאים מעולים,
_____________________________________________)45-46ל(052-4098725

 לרשת מעונות דרושה 
מטפלת למשרה מלאה 

)בק.הרצוג(, תנאים 
_____________________________________________)45-48(טובים, 054-4499177

 דרושה מטפלת למעון 
במרום נווה, 7:30-16:30, 
תנאים טובים למתאימה, 

050-2799799)45-48(_____________________________________________

 למשרד חרדי בבני-ברק, 
דרוש בחור נמרץ לשרות 

טלפוני + עבודת מזכירות 
וקבלת שירות במקום, קו"ח 

_____________________________________________)45-48(בפקס: 03-6161865

 דרושים/ות עובדים/
ות בנקיון משרדים ובי"ס, 
לשעות הערב באזור ב"ב, 

תנאים טובים,
03-5494080)45-48(_____________________________________________

 לבורגר באזור ירושלים, 
דרוש עובד רציני עם תודעת 
שירות גבוה, תנאים טובים, 

_____________________________________________)45-52ל(052-5399290

 לגן פרטי ברעננה דרושה 
גננת מ"מ ליום ארוך,

050-4185851)45-46(_____________________________________________

 דרושה מטפלת מסורה 
למעון באווירה טובה בבני-ברק, 

משרה מלאה, תנאים טובים! 
054-5841018)45-48(_____________________________________________

 לימוד כתיבת סתם 
בבני-ברק ברמה גבוהה 

ללא תשלום כספי,
052-7623142)45-48(_____________________________________________

 התפנה מקום בכולל 
אברכים להוראה בת"א לזמן 
חורף הבעל"ט, הסעה מב"ב, 

050-4120616)45-48(_____________________________________________

 לרשת "כליצ'ן" - כלי 
בישול ומטבח לסניפים ב"ב + 

ירושלים, דרושים מוכרים/ות 
למשמרות, תנאים טובים מאוד 

למתאימים, 058-6966136, 
054-7604012)45-48(_____________________________________________

 דרושה מטפלת 
אחראית ומנוסה למעון 

חרדי בב"ב פ.כץ למשרה 
מלאה, מ- 8:00-16:00 

ומ- 13:00-16:00. לאה, 
052-7120520. אודליה, 

054-8487716)45-46(_____________________________________________

 למעון בב"ב דרושה גננת 
+ מטפלת למשרה חלקית עם 

תנאים מצויינים! 
050-4146984)45-46(_____________________________________________

 לגן מעון מגבעת 
שמואל )במרכז(: *גננת 

אחראית על הגן, 3 
פעמים בשבוע עד 16:30 

+ יום חופשי. *סייעת 
למלאה + יום חופשי. 

_____________________________________________)45-48(052-3651355, חנה

 לסוכנות ביטוח בפתח-
תקווה, דרושות טלפניות 
לשיחות יוצאות, מתאים 
_____________________________________________)45-48(לאמהות, 054-5965153

 לחנות בגדי ילדים 
בבני-ברק, דרושה מוכרת 
לחנות לשעות אחה"צ - 

ערב, מיידי,
058-4361212)45-46(_____________________________________________

 דרוש קצב/עובד כללי, 
לעבודה קבועה בפ"ת במפעל 

_____________________________________________)42-46(בשר, 054-9702754

 מזכיר רב ועמותה, דובר 
אנגלית, ניהול חשבונות, הו"ק, 

מרכב"ה, מס"ב, 12 שנים, 
_____________________________________________)45-46ח(052-7633316

 בע"ת ותיק, תואר שני 
בתקשורת, נסיון במדיה 

בקירוב ובהסברה, במשרה 
_____________________________________________)45-46ח(בכירה!!! 050-4160390

 למעון יום בקריית 
הרצוג בבני ברק, דרושה 

מטפלת חמה,
 7:30-16:00 ועוזרת 
כללית 7:45-14:30.

_____________________________________________)45-46(לפרטים 054-3934230

 דרושה מטפלת למשרה 
מלאה/חלקית למעון בב"ב, 

054-5558835)45-46(_____________________________________________

 דרושות מוכרות מנוסות 
אחראיות וזירזות, לניהול 

החנות, בוקר או אחה"צ-ערב, 
)45-46(               054-7212985_____________________________________________

 ליוסי מעליות, רקע מכני/
חשמל + רשיון נהיגה, הכשרה 

_____________________________________________)45-46(במקום, במרכז, 03-6160186

 לחברה מובילה 
בתל-אביב, דרוש/ה 

נציג/ה מכירות למוקד 
החרדי, שכר גבוה ותנאים 

_____________________________________________)45-49(מעולים! 073-2271471

 נציגות מכירה 
למוקד מחזורי משכנתא 
בגבעתיים, שכר שעתי 

גבוה + בונוסים, 
אין צורך בניסיון!!! 

הדרכה והכשרה ע"ח 
החברה! 

א-ה 9:00-15:00. 
מייל:

info@vidiomit.com
נייד: 052-8512851. 
_____________________________________________)45-48(פקס: 077-4703237

 לחנות ירקות בב"ב, דרוש 
משלוחן, עדיפות לרישיון ג', 

תנאים טובים, במרכז.
_____________________________________________)45-48ל(052-5158338 יהודה

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

35&
לשעה +
בונוסים!

052-7164855

למוקד תפילות
מצליח בראשל"צ

בעלי יכולת הסברה וכושר 
ביטוי לשיחת יוצות

תנאי שכר הכי טובים שיש

ידע בסיסי במחשה חובה
בוקר 14:00 - 9:00
ערב 20:00 - 15:00

דרושים נציגים

 דרוש/ה עובד/ת לטיפול 
בילדים ועבודות בית קלות 
לאחרה"צ בגבעת שמואל, 

052-2396332)45-46(_____________________________________________

גישה לעבודה עם אוכלוסיה מבוגרת | יחסי אנוש 
טובים | רקע בשיווק  | יכולת שיווקית | יכולת 

טכנית לביצוע תיקונים קלים | עדיפות להיכרות 
עם הציבור החרדי | רכב / קטנוע - חובה

לקהילה התומכת 
לאוכלוסיה המבוגרת בבני ברק

 75%

משרה
דרישות התפקיד:

דרוש/ה:
אב/אם קהילה

קו“ח לפקס: 09-7662501
 khilot@carephone.com או למייל: 

עדיפות לתושבי בני ברק והסביבה

לחברת 
ש.נ.ל:
דרושים 

מאבטחים 
לעיר 

בני ברק

050-8220496 חזי:

שרות צבאי מלא
תעודת 10 שנות לימוד 

(מוכח) ומעלה
שכר טוב + תנאים 
סוציאלים מלאים

לבעלי תעודת מוסדות חינוך 
בתוקף ינתן מענק 4000 ש“ח

28.50 ש“ח לשעה

למעון בב“ב

מטפלת למלאה
לבוגרים ולתינוקיה

שכר נאה + בונוסים למתאימות
052-7660483

דרושה

קו עיתונות דתית / 8063182 /

לרשת"אפטר סקול"
דרושים/ות

לפרטים: 052-7799634

מדריכים/ות - סייעים/ות
לצהרונים: ת"א, גבעתיים, פ"ת

מדריכים/ות: שכר של 40-60 ₪ לשעה
סייעים/ות: שכר של 30-40 ₪ לשעה

 לחברה פיננסית, במרכז 
תל-אביב, דרושה מנהלת 

חשבונות למשרה מלאה, קו"ח 
_____________________________________________)46-49(לפקס: 03-9205309

 דרושה סייעת לגן חרדי 
ברמת אביב, חרוצה, תנאים 

_____________________________________________)46-49ל(מעולים, 050-4175115

 מטפלת למעון יום 
במרכז ב"ב, מ.מלאה, 

תנאים מצוינים 
למתאימה, 

050-5903001)46-47(_____________________________________________

 מזכירה לארגון חסד בב"ב 
+ ידע בהנה"ח, קו"ח לפקס: 

03-6781123)46-46(_____________________________________________

 לרשת מעונות פרחי מרים, 
דרושה מטפלת בפתח-תקווה, 

050-2822333)46-47(_____________________________________________

 למסעדה מצליחה, 
דרושים!! שליחים, 

קופאים ואנשי ניהול, 
תנאים טובים,
03-7785555)46-49(_____________________________________________

 לרשת מזון גדולה 
דרושים/ות קופאים/יות, 

מוכרנים/ות, סדרנים/יות, 
052-6580906, עבודה 

_____________________________________________)46-49(מיידית!!!

 עובדות לנקיון בתי ספר 
בצור-הדסה, מ- 09:00-17:00, 
שכר 30 ש"ח לשעה, אפשרות 

_____________________________________________)46-47ל(למגורים, 050-5327141

 בבני-ברק, מוכרת 
תותחית במכירות, עדיפות 
לנסיון באופטיקה, בונוסים 

_____________________________________________)46-47(גבוהים, 052-5005527

 למרפאת שיניים בב"ב, 
דרושה מזכירה/מנהלת 

מרפאה עם נסיון, ראש גדול, 
תנאים טובים למתאימה, קו"ח 

למייל:
uristoma1@gmail.com)46-49(_____________________________________________

 לחברה פרטית 
המובילה בתחומה 

דרושים/ות פקידים/
ות בק אופיס בעלי/ות 

שליטה מלאה באקסל, 
דייקנים/ות ואחראים/ות 
ביצוע העבודה במשרה 

מלאה בימים א-ה בין 
השעות 08:00-17:00, 

רשיון נהיגה בתוקף 
- חובה! רק פניות 

מתאימות תענינה, קו"ח 
לפקס: 

03-6180638, מייל:
 jobs@aeh.co.il

_____________________________________________)46-47(בציון משרה 2020

 למזנון חלבי בירושלים, 
דרושים עובדים חרוצים 

אדיבים לעבודה 
במשמרות,

_____________________________________________)46-49ל(052-7170705

 מטפלות לחצי משרה/
למשרה מלאה, תנאים טובים 

_____________________________________________)46-47(למעון בב"ב, 054-5558835

 לזכרון ברוך דרושות 
טלפניות מנוסות לשעות 

הערב, שכר גבוהה,
03-6787133)46-49(_____________________________________________

 "ביחד" - הדרכה 
לשדכנות, עבודה מיידית 

מהבית, מחשב חובה,
072-2391111)46-46(_____________________________________________

 דרושים עובדים/
עובדי מטבח לחנות 

בייגל בגאולה בירושלים, 
_____________________________________________)46-49(מיידית! 02-5375516

 אחראית משמרת 
לבגדי נשים בבני-ברק עם 
נסיון, תנאים טובים, -054
_____________________________________________)46-47ל(4347954, 054-5652753

 לבניית אתרים דרושים 
אנשי מכירות )גילאי 

21-22( עם ידע ונסיון, 
רק באזור פ"ת, בנוסף 
דרושה מזכירה, מיידי, 
054-5663798, קו"ח 

למייל:
yaronlav35@gmail.

com)46-46(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל, 
דרושה מטפלת לגילאי 2-3, 

למשרה מלאה וחלקית, 
תנאים טובים למתאימה! 

052-6471287)46-47(_____________________________________________

 למשרד תיווך שוק הנדל"ן 
בלאעד, סוכן/ת נדל"ן + 

רשיון תיווך, הדרכה תינתן 
למתאימ/ה, אפ' לרווחים 

גדולים! 052-3251213 ישראל.  
_____________________________________________)46-46(050-5886828, אהובה

 דרוש/ה פקיד/ה לעבודה 
אדמינסטרטיבית מהבית. 
ל- 3 שעות ביום בשעות 

גמישות. לניהול משרד. עבדוה 
אדמיניסטרציה, 42 ש"ח 
לשעה. *דרוש/ה עוזר/ת 

הוראה-שעות גמישות עבודה 
מהבית, 40 ש"ח לשעה. 

*לסניף בנק חרדי בירושלים 
דרוש/ה טלר/ית, לא נדרש 

ניסיון. קריירה, 
0723-22-222-62)46-46(_____________________________________________

 לבגדי נשים בב"ב 
ובי-ם, דרושות מוכרות 
בגיל 40 + למשמרות, 
עדיפות לאחה"צ, 50 

ש"ח לשעה למתאימה, 
050-4499560/1)46-46(_____________________________________________

 לסופר חסד ברחובות, 
דרוש מנהל לעבודה 

במשמרות, פרטים בטל': 
052-6817734)46-47(_____________________________________________

 דרושה מנהלת חנות 
אחראית וכן דרושה 

קופאית אחראית ורצינית, 
_____________________________________________)46-47ל(052-7582183

 לכיפות אלטמן בב"ב 
דרושה תופרת זריזה *לבוקר: 

6-7 שעות, 5 ימים. *לאחה"צ: 
5-6 שעות, 5 ימים,

03-5782080)46-49(_____________________________________________

 סוכן נמרץ למשרד תיווך 
ותיק, תנאים טובים, קו"ח 

_____________________________________________)46-46(לפקס: 03-8007050

 להשכרת רכב בבני-
ברק, צעיר + רשיון נהיגה 

 SMS ,למשרה מלאה
_____________________________________________)46-47(בלבד! 054-2239905

 לתות קידס בגדי ילדים 
בבני-ברק, דרושות מוכרות עם 

נסיון, תנאים טובים!
054-7694963)46-47(_____________________________________________

 למעון דתי בק.אונו, 
דרושה מטפלת למשרה 
מלאה/חלקית לעבודה 
_____________________________________________)46-49(מיידית,050-2736409

 למשרד תיווך בבני 
ברק, דרושה מזכירה בין 
השעות 15:00-20:00, 
שכר בסיס + בונוסים, 

_____________________________________________)46-46(לפרטים: 052-7652801

 מוכרת מנוסה ומסודרת 
לאופנת נשים ונערות בר"ע 

בב"ב, למשמרות, תנאים 
_____________________________________________)46-47(טובים! 054-7444495

 דרושה קופאית לחנות 
צעצועים, מנוסה, תנאים 

ומשכורות מעולים, להתקשר 
מהשעה 11:00, 

054-5230604)46-49(_____________________________________________

 דרוש עובד לעסק של 
תפילין למשרה מלאה, 

_____________________________________________)46-49ל(לפרטים: אריה, 052-6572442

 דרושה סייעת למעון 
במיידי מהשעה -7.30

16.00 בפ"ת הדר גנים, 
טלפון אתי:

050-3904445)46-47(_____________________________________________

 דרוש/ה בתחום הביטוח 
- שכר גבוה, אפשרות למשרת 

אם, פ"ת, מייל:
 ,bituchimpt@gmail.com

_____________________________________________)46-49ל(פקס: 03-6182118

 למרכז "חסד בני ברק" 
דרושה עובדת למיון וסידור 

_____________________________________________)46-49ל(בגדים, 053-2443661

 דרושים מחסנאים 
למפעל בשרון וקופאים 

ברמלה לעבודה בקירור, 
שעות: 5:00-16:00. מני, 

050-4770223)46-47(_____________________________________________

 דרוש תחזוקן מאזור ב"ב 
לאולם שמחות גדול בב"ב, 
_____________________________________________)46-47(קוח לפקס: 072-2740299

 לתיווך, דרוש עובד/
פנסיונר לעבודה בתור סוכן, 

אין צורך בנסיון קודם, תמורת 
עמלות ואחוזים, שעות 

_____________________________________________)46-46(אחה"צ/בוקר, 054-7477054

 לחברת "אגמים" 
בבני-ברק, דרוש אחראי 
מחסן לפעמיים בשבוע, 

 ,8:00-14:00
058-7632114)46-49(_____________________________________________

 דרוש/ה עובד/ת לחנות 
אופטיקה בבני ברק, עדיפות 
לבעלי ניסיון בתחום תנאים 
טובים למתאימים לפרטים: 

054-5892882)46-47(_____________________________________________

 לצרכניה בבת-ים 
דרושות: *קופאיות 

לבוקר/צהריים. *סדרנית, 
אפשרות למשרה מלאה/

חלקית, 03-5512122, 
052-6732122)46-49(_____________________________________________

 לאשפר בשר, דרוש עובד 
כללי, לפרטים: 050-4141883, 

050-4141196)46-46(_____________________________________________

 דרושים/ות מוקדנים/
ות, טלפנים/ות )שיחות 

יוצאות(לעבודה בבני 
ברק. 6 שעות, 30 ש"ח 

לשעה. נסיון חובה. קו"ח 
לפקס: 077-2204728

או למייל:
yair@kav-itonut.co.il)46-46(_____________________________________________

למעון פרטי בפתח תקווה
דרושות מטפלות / גננות

למשרה מלאה/חלקית

לפרטים: מיכל - 050-9989226

סביבת עבודה חמה, תומכת, מקצועית ויציבה



לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.

בכי? גזים? 
מטרנה מהדרין ספיישל

עם הרכב ייחודי
קל לעיכול

אלפי אימהות מרוצות
ותינוקות רגועים

כבר נהנים מההרכב הייחודי
של מטרנה מהדרין ספיישל

לקטנצ'יק יש גזים
והוא לא מפסיק לבכות...
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