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דמי פתיחת תיק

"אדרוש להעמיד לרבנות ייעוץ 
משפטי חיצוני במשבר הכותל"

על רקע דרישת הבית היהודי לקבלת ייעוץ משפטי חיצוני בעמונה – יו"ר ש"ס דרעי ל'קו עיתונות':

יפקע  הנוכחי  בסוף-השבוע  ראשון:  פרסום   
המועד להגשת תשובת המדינה לבג"ץ הכותל, 
אך בהיעדר הסכמה לא הוצגה לנציגים החרדיים 
תבקש  המדינה  המסתמן  פי  ועל  טיוטה  אפילו 
דעת  חוות  מהארכיון  שולפים  בש"ס   ● ארכה 
של המשנה לשעבר לפרקליטות המדינה, עו"ד 
צבי טרלו, ולפיה לבג"ץ אין סמכות לקבוע את 
אופי הפולחן ● יו"ר ש"ס דרעי: "הוכחנו בעבר 
שבית המשפט לא יכול להתערב באופי הפולחן 
של המקומות הקדושים כפי שלא יעז להתערב 
להבדיל, באופי הפולחן במסגדים שעל הר הבית"

/ אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה
דרעי וליצמן ליד לשכת רה''מ                                      )צילום: מארק ישראל סלם(

נפתחה סדרת "החוויה היהודית"
סדרת המינויים החדשה 

במסגרת אירועי 
"החוויה היהודית" 

בהיכל התרבות בפתח 
תקווה, נפתחה בימים 

האחרונים/ עמ' 4

ראש הישיבה 
מגיע לעיר
השבת ישבות ראש ישיבת 'חברון' 

הגר"י חברוני בפתח תקווה - 
ויתפלל בבית המדרש חברון, 

שמציין 7 שנים להיווסדו/ עמ' 4
הגר"י חברוני שליט"א

מנכ"ל מיתב, ירון מזרחי

ראשי האגף עם יהורם גאון השבוע

יודיעו על הדליפה 
באמצעות מסרון

שירות חדש ב"מיתב", מהיר יעיל 
ובחינם: מיתב תודיע לצרכנים על 
דליפת מים בזמן אמיתי באמצעות 

העברת מיסרון לנייד/ עמ' 6



« הנתונים קשים מאוד: 1 מכל 6 אנשים, כולל אנשים מתחת לגיל 50, עלול להיפגע 
שלקו  ואישה  איש   120,000 מ-  למעלה  כיום  חיים  ובישראל  חייו  במהלך  מוחי  משבץ 
בשבץ, כאשר מדי שנה נוספים אליהם כ-15,000 קורבנות * הבשורה הטובה היא שיש מה 
לעשות: זיהוי מוקדם של השבץ, הזמנת אמבולנס ופינוי מידי לבית החולים מאפשרים 

הצלת חיים ומונעים נכות ומוגבלות

אומרים
       לשבץ מוחי!

מזמינים אמבולנס ומצילים חיים! בכל חשש לפגיעה של שבץ מוחי באדם 
שמולכם חייגו 101 לפינוי מידי של הלוקה בשבץ מוחי אל בית החולים

לא
אתם חושדים שהאדם מולכם לוקה בשבץ 

מוחי? תוכלו להיעזר בשלוש בקשות פשוטות 
כדי לברר אם יש יסוד מוצק לחששכם:

דבר אלי
בקשו ממנו לחזור אחריכם על המילים "ברד ירד 

בדרום ספרד". האם הוא שולט בקצב הדיבור 
והמילים בוטאו בבהירות?

חייך אלי
בקשו ממנו שיחייך. האם חיוכו נראה רגיל

או שהפה עקום מעט?

הרם ידיים
בקשו ממנו להרים שתי ידיים כלפי מעלה. האם 

הרים את שתיהן יחד ובתיאום מלא?

גם אם אחת מהפעולות הללו נעשתה לא 
בשלמות יש לחייג מיד 101 ולהזמין אמבולנס 

שיפנה את החולה במהירות לבית החולים.
אין להתפנות באופן עצמאי לבית החולים!

מצילים חיים בצעדים פשוטים
גם אתם  יכולים

ישנם מצבים רפואיים המעלים את הסיכון ללקות 
בשבץ: יתר לחץ דם, סוכרת, רמות שומנים גבוהות 
ופרפור  קצב  הפרעות  משקל,  עודף  עישון,  בדם, 

פרוזדורים.
דרכים להפחתת הסיכון:

אחר:  בשנה  פעם  לפחות  מעקב  בדיקות  בצעו   
רמת  דם,  לחץ  פרוזדורים,  ופרפור  הלב  קצב 
הסוכר בדם, רמת השומנים והכולסטרול בדם. 

 הפסיקו מידית לעשן. 
 הפחיתו בצריכת אלכוהול ומלח נתרן. 

 בצעו פעילות גופנית סדירה.
 הימנעו מעודף משקל.

האם אתם בקבוצת סיכון?

פרטים נוספים בקו המידע והתמיכה של עמותת 
נאמ"ן: 077-4665213

שגרת יומם של ר' חיים ור' ישראל, החלה 
האחרונות.  השנים  בעשרים  בוקר  כבכל 
את  ופתחו  המדרש  בית  בהיכל  נפגשו  הם 
היומי.  ללימוד בחברותא של הדף  הגמרות 
מתקשה  חיים  שר'  לכך  לב  ישראל  ר'  שם  פתאום 
בדיבורו. הוא החל לומר משפט ואז נתקע... הוא ניסה 

להמשיך לדבר ללא הצלחה.
הגמרא  דברי  את  להשלים  ישראל  ר'  ניסה  בעדינות 
שבקריאתם החל החברותא שלו, אולם נמלך בדעתו. 
לאחר  ורק  ההצלה  לכוחות  חייג  פתאום  בהחלטת 
'מה  עצמו:  את  שאל  המקום  את  עזב  שהאמבולנס 

התרחש כאן, בעצם?'

גורם מספר אחת לנזק נוירולוגי
גם אנשים צעירים לוקים בשבץ מוחי

למרבית הצער, ר' חיים הוא בקבוצת מיעוט. רק 9%  
מהלוקים בשבץ מגיעים לבית החולים בפרק הזמן שבו 

ניתן עדיין להפחית את עוצמת הפגיעה בתאי המוח.
שבץ  הוא אחד האויבים הגדולים שלנו. הוא מאיים 
לכ-20%  אחראי  והוא  שלנו,  התפקוד  ועל  חיינו  על 
ממקרי התמותה בקרב בני 65 ומעלה. ולא, הוא אינו 
מתחת  הם  מהנפגעים  כשליש  בלבד.  בקשישים  פוגע 

לגיל 70 וכ-10% מהם אף מתחת לגיל 50. 
מעבר לאיום על החיים, השבץ הוא הגורם מספר אחד 
ומוגבלויות  קבועה  נכות  שהשלכותיו  נוירולוגי  לנזק 
חוזרים  לא  בו  הלוקים  האנשים  רוב  שונות.  בדרגות 

למעגל חייהם ולתפקוד כבעבר.

תגובת שרשרת הורסת תאים
מונעים את הפגיעה

מהו בדיוק שבץ מוחי? המוח שלנו זקוק לאספקת דם 
שבץ  התקינה.  פעילותו  את  לאפשר  מנת  על  שוטפת 
מתרחש כאשר נוצרת הפסקה פתאומית באספקת דם 
שבמהלכו  העצב,  ותאי  המוח  מרקמת  לחלק  וחמצן 
וכתוצאה ממנו נגרם הרס לרקמה ונזק לתפקודי המוח. 
"תגובת שרשרת"  נפגעים, מתחילה  עצב  מרגע שתאי 
שתגרום למות התאים באזור ממנו נמנע החמצן ולנזק 

לתאים המקיפים את אזור הפגיעה.
לעתים מופיע שבץ קטן וחולף הנמשך דקות ספורות 
בניגוד  – אולם  זהים לאלו של שבץ  בלבד.  תסמיניו 
לו הם הפיכים, והתופעות הנוירולוגיות חולפות בתוך 
זמן קצר, אך הסכנה לא חלפה.  כ-10% עד 15% מאלו 
נרחב  שבץ  לעבור  צפויים  הזה  האירוע  את  שעברו 
יותר ב-90 הימים שלאחריו. הימים הראשונים לאחר 
נראה  וגם אם  ביותר,  השבץ החולף הינם המסוכנים 
חולים  לבית  להגיע  יש  שוב,  לבלי  חלפו  שהתופעות 

במהירות כדי לעבור בירור, טיפול מתאים והשגחה.

מוחי? מתחילת השבץ  לאחר שבץ  יינתן  טיפול  איזה 

יש חלון הזדמנויות שנמשך כ4.5 בלבד במהלכו  אם 

הממיס  טיפול  ויקבל  החולים  בבית  יאובחן  החולה 

קרישי דם במתן לווריד, או במקרים מיוחדים, יבוצע 

צנתור דחוף של כלי הדם החסום,יגדלו סיכויו להינצל, 

בעזרת השם, וב-30-50 אחוז להישאר ללא מגבלה או 

עם מגבלה מזערית בלבד.

על  הבריאות  משרד  הכריז  אלה  בימים  עושים?  מה 

תכנית לאומית להורדת התחלואה בשבץ מוחי, והוא 

ולדרכים  עושה כל מאמץ להעלאת המודעות למחלה 

למניעתה, שכן אפשר וצריך להילחם בשבץ המוח, ניתן 

לצמצם את נזקיו, לשפר את איכות חיי הנפגעים ובני 

משפחותיהם הנושאים בנטל הטיפול הכבד והמורכב, 

ולמנוע את השבץ הבא.

למהלך הזה הצטרפה עמותת נאמן, הפועלת מזה שני 

עשורים למניעת השבץ המוחי, לשיקום נפגעי המחלה 

הטיפול  בנטל  הנושאים  משפחותיהם  בבני  ולתמיכה 

בנפגעים. 

כל אחד יכול להציל חיים
הכר את הסימנים

חשוב מאוד להכיר את מגוון התסמינים המלמדים 

על תחילתו השבץ:

רגל, או הפנים  יד,   חולשה או שיתוק פתאומי של 

בצד אחד של הגוף.

או  ביד  פתאומית  תחושה  והפרעת  נימול  תחושת   

לא  רגל שנרדמה, אולם היא  או  ליד  )בדומה  ברגל 

חולפת מיד(

 הפרעה פתאומית בדיבור או בהבנה. סוג של בלבול.

 עיוות של שרירי הפנים, במיוחד באזור הפה.

 הפרעה פתאומית בשיווי משקל וחוסר יציבות.

טשטוש  כפולה,  ראייה  בראייה,  פתאומית  הפרעה   

ראייה וערפול.

 כאבי ראש חזקים פתאומיים וחריגים.

לעתים, התסמינים קשים לזיהוי. לכן, גם אם אתם   

חלף  הסימן  אם  וגם  מהסימנים,  אחד  רק  מזהים 

לבית  מידי  לפינוי  לדאוג  יש  דקות,  מספר  כעבור 

החולים. מוטב להגיע לבית החולים 'לחינם' מאשר 

לא להגיע בעת הצורך.

מזמינים אמבולנס ומצילים חיים! בכל חשש לפגיעה של שבץ מוחי באדם
שמולכם חייגו 101 לפינוי מידי של הלוקה בשבץ מוחי אל בית החולים

50, עלול להיפגע  6 אנשים, כולל אנשים מתחת לגיל  1 מכל  הנתונים קשים מאוד:   
משבץ מוחי במהלך חייו ובישראל חיים כיום למעלה מ-120,000 איש ואישה שלקו בשבץ, 
כאשר מדי שנה נוספים אליהם כ -15,000 קורבנות • הבשורה הטובה היא שיש מה לעשות: 
זיהוי מוקדם של השבץ, הזמנת אמבולנס ופינוי מידי לבית החולים מאפשרים הצלת חיים 

ומונעים נכות ומוגבלות

שגרת יומם של ר' חיים ור' ישראל, החלה כבכל ש
נפגשו  הם  האחרונות.  השנים  בעשרים  בוקר 
בהיכל בית המדרש ופתחו את הגמרות ללימוד 
בחברותא של הדף היומי. פתאום שם ר' ישראל לב לכך 
ואז  שר' חיים מתקשה בדיבורו. הוא החל לומר משפט 
נתקע... הוא ניסה להמשיך לדבר ללא הצלחה. בעדינות 
שבקריאתם  הגמרא  דברי  את  להשלים  ישראל  ר'  ניסה 
בהחלטת  בדעתו.  נמלך  אולם  שלו,  החברותא  החל 
פתאום חייג לכוחות ההצלה ורק לאחר שהאמבולנס עזב 

את המקום שאל את עצמו: 'מה התרחש כאן, בעצם?'

גורם מספר אחת לנזק נוירולוגי
גם אנשים צעירים לוקים בשבץ מוחי

 9% רק  מיעוט.  בקבוצת  הוא  חיים  ר'  הצער,  למרבית 
שבו  הזמן  בפרק  החולים  לבית  מגיעים  בשבץ  מהלוקים 
ניתן עדיין להפחית את עוצמת הפגיעה בתאי המוח. שבץ 
הוא אחד האויבים הגדולים שלנו. הוא מאיים על חיינו ועל 
התמותה  ממקרי  לכ-20%  אחראי  והוא  שלנו,  התפקוד 
בקרב בני 65 ומעלה. ולא, הוא אינו פוגע בקשישים בלבד. 
מהם  וכ-10%   70 לגיל  מתחת  הם  מהנפגעים  כשליש 
על החיים, השבץ הוא  50. מעבר לאיום  לגיל  אף מתחת 
הגורם מספר אחד לנזק נוירולוגי שהשלכותיו נכות קבועה 
לא  בו  הלוקים  האנשים  רוב  שונות.  בדרגות  ומוגבלויות 

חוזרים למעגל חייהם ולתפקוד כבעבר. 

תגובת שרשרת הורסת תאים
מונעים את הפגיעה

דם  זקוק לאספקת  מהו בדיוק שבץ מוחי? המוח שלנו 
שבץ  התקינה.  פעילותו  את  לאפשר  מנת  על  שוטפת 
באספקת  פתאומית  הפסקה  נוצרת  כאשר  מתרחש 
ותאי העצב, שבמהלכו  וחמצן לחלק מרקמת המוח  דם 
וכתוצאה ממנו נגרם הרס לרקמה ונזק לתפקודי המוח. 
שרשרת"  "תגובת  מתחילה  נפגעים,  עצב  שתאי  מרגע 
ולנזק  נמנע החמצן  שתגרום למות התאים באזור ממנו 
לתאים המקיפים את אזור הפגיעה. לעתים מופיע שבץ 
קטן וחולף הנמשך דקות ספורות בלבד. תסמיניו זהים 
לאלו של שבץ – אולם בניגוד לו הם הפיכים, והתופעות 
הנוירולוגיות חולפות בתוך זמן קצר, אך הסכנה לא חלפה. 
צפויים  15% מאלו שעברו את האירוע הזה  עד  כ-10% 
הימים  שלאחריו.  הימים  ב-90  יותר  נרחב  שבץ  לעבור 
הראשונים לאחר השבץ החולף הינם המסוכנים ביותר, 

האם אתם בקבוצת סיכון?
ללקות  הסיכון  את  המעלים  רפואיים  מצבים  ישנם 
גבוהות  שומנים  רמות  סוכרת,  דם,  לחץ  יתר  בשבץ: 

־בדם, עישון, עודף משקל, הפרעות קצב ופרפור פרו
זדורים.

דרכים להפחתת הסיכון:
 בצעו בדיקות מעקב לפחות פעם בשנה אחר: קצב 
הלב ופרפור פרוזדורים, לחץ דם, רמת הסוכר בדם, 

רמת השומנים והכולסטרול בדם.
 הפסיקו מידית לעשן.

 הפחיתו בצריכת אלכוהול ומלח נתרן.
 בצעו פעילות גופנית סדירה.

 הימנעו מעודף משקל.

כל אחד יכול להציל חיים

גם אתם יכולים

הכר את הסימנים
חשוב מאוד להכיר את מגוון התסמינים המלמדים 

על תחילתו השבץ:
הפנים  או  רגל,  יד,  של  פתאומי  שיתוק  או  חולשה   

בצד אחד של הגוף.
או  ביד  פתאומית  תחושה  והפרעת  נימול  תחושת   
ברגל )בדומה ליד או רגל שנרדמה, אולם היא לא 

חולפת מיד(
 הפרעה פתאומית בדיבור או בהבנה. סוג של בלבול.

 עיוות של שרירי הפנים, במיוחד באזור הפה.
 הפרעה פתאומית בשיווי משקל וחוסר יציבות.

טשטוש  כפולה,  ראייה  בראייה,  פתאומית  הפרעה   
ראייה וערפול.

 כאבי ראש חזקים פתאומיים וחריגים.
לעתים, התסמינים קשים לזיהוי. לכן, גם אם אתם 

מזהים רק אחד מהסימנים, וגם אם הסימן חלף 
כעבור מספר דקות, יש לדאוג לפינוי מידי לבית 

החולים. מוטב להגיע לבית החולים 'לחינם' מאשר 
לא להגיע בעת הצורך.

להגיע  יש  שוב,  לבלי  חלפו  שהתופעות  נראה  אם  וגם 
לבית חולים במהירות כדי לעבור בירור, טיפול מתאים 
והשגחה. איזה טיפול יינתן לאחר שבץ מוחי? מתחילת 
בלבד  שעות   4.5 כ  שנמשך  הזדמנויות  חלון  יש  השבץ 
במהלכו אם החולה יאובחן בבית החולים ויקבל טיפול 
לווריד, או במקרים מיוחדים,  הממיס קרישי דם במתן 
סיכויו  יגדלו  החסום,  הדם  כלי  של  דחוף  צנתור  יבוצע 
ללא  להישאר  אחוז   30-50- וב  השם,  בעזרת  להינצל, 
מגבלה או עם מגבלה מזערית בלבד. מה עושים? בימים 
אלה הכריז משרד הבריאות על תכנית לאומית להורדת 
להעלאת  מאמץ  כל  עושה  והוא  מוחי,  בשבץ  התחלואה 
וצריך  ולדרכים למניעתה, שכן אפשר  המודעות למחלה 
להילחם בשבץ המוח, ניתן לצמצם את נזקיו, לשפר את 
בנטל  הנושאים  משפחותיהם  ובני  הנפגעים  חיי  איכות 
הטיפול הכבד והמורכב, ולמנוע את השבץ הבא. למהלך 
עשורים  שני  מזה  הפועלת  נאמן,  עמותת  הצטרפה  הזה 
למניעת השבץ המוחי, לשיקום נפגעי המחלה ולתמיכה 

בבני משפחותיהם הנושאים בנטל הטיפול בנפגעים.

מצילים חיים בצעדים פשוטים
אתם חושדים שהאדם מולכם לוקה בשבץ 

מוחי? תוכלו להיעזר בשלוש בקשות פשוטות 
ובכדי לברר אם יש יסוד מוצק לחששכם:

דבר אלי 
בקשו ממנו לחזור אחריכם על המילים "ברד 

ירד בדרום ספרד". האם הוא שולט בקצב 
הדיבור והמילים בוטאו בבהירות? 

חייך אלי 
בקשו ממנו שיחייך. האם חיוכו נראה רגיל או 

שהפה עקום מעט?

הרם ידיים 
בקשו ממנו להרים שתי ידיים כלפי מעלה. 
האם הרים את שתיהן יחד ובתיאום מלא?

גם אם רק אחת מהפעולות הללו נעשתה לא 
בשלמות יש לחייג מיד 101 ולהזמין אמבולנס 

שיפנה את החולה במהירות לבית החולים.



מרבית הפיצות בישראל מכילות תחליפי גבינה. 
פיצה מעדנות מכילה 100% גבינה* אמיתית! 

ועכשיו, בכשרות מהודרת!

*

חדש! בכשרות                באריזה עם פס הזהב
 מכיל גבינת עמק, 

ראה ברשימת הרכיבים.
*ההתייחסות היא לרכיב הגבינה במוצר. ראה רשימת רכיבים מלאה.



בפתח-תקוה4   י"ז בחשון תשע"ז 1218/11/16 121//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

מאת: אהרן נצר 

בכלל  התורה  בני  ציבור  בקרב  רבה  התרגשות 
ובקרב בוגרי ישיבת חברון בפרט, לקראת בואו של 
ראש ישיבת חברון הגאון רבי יוסף חברוני שליט"א 

לשבות בשבת בעירנו פ"ת. 
אשר  חברון,  המדרש  בבית  יתקיימו  התפילות 
קבלת  מעמד  להיווסדו.  שנים  שבע  השבת  מציין 
ונכבדיה  העיר  ראש  העיר  רבני  בהשתתפות  פנים 
חברון  המדרש  בבית  מוסף  תפילת  לאחר  יתקיים 

ברחוב טרומפלדור 62 בשעה 9:50.
גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה 

היחידה  בסיוע  מתקיימת  ההיסטורית  השבת 
לחינוך חרדי והעומד בראשה, הרב מנחם שוורץ.

מאת: יעקב פלדמן

יהודי העולם ציינו בשבת שעברה, פרשת 
שהחלה  העולמית",  "השבת  את  לך,  לך 
מהכנות חלות ביום חמישי, סעודות שבת 
עם.  ברוב  בהבדלה  והסתיימה  משותפות 
שותפות  היו  העולם  ברחבי  ערים   1,150
בפתח  גם  בארץ.   163 ומתוכן  הזו  לשבת 
יהודית  לתרבות  האגף  ציין  תקווה 
בראשותם של משה פלדמר ושמואל זלצר 
את  השבת העולמית, ודווקא על ידי עולים 

מחבר העמים.
ביום חמישי בערב התכנסו נשים מקהילת 
של  הקידושים  באולם  העמים  חבר  עולי 
הכנת  לסדנת  הלכות"  "שונה  הכנסת  בית 
רוני  המקצועי  הקונדיטור  שהעביר  חלות 
כהן. הנשים למדו סוגים שונים של הכנות 
הפרשת  במעמד  וסיימו  מתוקות  חלות 

חלה. 
בריסק  אביטל  הרבנית  ארגנו  הערב  את 
חבר  עולי  ציבור  רב  בריסק,  חיים  והרב 
תחום  על  ואחראי  תקווה  בפתח  העמים 

לפי  יהודית.  לתרבות  באגף  יהודית  זהות 
התגובות של המשתתפות, אומרים באגף, 

היה ערב מוצלח, מהנה ומרגש.
האירועים המשיכו גם בליל שבת, כאשר 
עשרות עולים חדשים ממש הגיעו לתפילה 
בבית הכנסת "מקור חיים", ולאחר מכן עלו 
לסעודת  הכנסת  בית  של  שמחות  לאולם 
גברת  ארגנה  הסעודה  את  משותפת.  שבת 
מהות",  עם  "אמהות  מארגון  מזרחי  נעמי 
כאשר את הסיוע בכל הנדרש העניק האגף 
העירוני לקליטת עלייה בראשותו של חבר 
מועצת העיר מר משה משה ובניהולה של 

גברת רעיה לייכטמנוב. 
התוכן  ויציקת  הסעודה  הנחיית  את 
בריסק  חיים  הרב  עצמו  על  לקח  לתוכה 
יחד  עברו  העולים  משפחתו.  עם  יחד 
חוויה מדהימה של סעודת שבת מסורתית 
כהלכתה, שכללה גם הסברים מפי הרב על 
וגם  הסעודה,  שלבי  ועל  השבת  מהויות 

שירה, דברי תורה והפעלה קטנה לילדים.
"שנזכה כולנו לכאלה שבתות מרוממות 

עוד!", בירכו באגף.

מאת: אהרן נצר

במסגרת  החדשה  המנויים  סדרת  נפתחה 
אירועי החוויה היהודית.

בהיכל  שהתקיים  הפתיחה,  אירוע 
הלאומי  הזמר  עם  תקווה  בפתח  התרבות 
יהורם גאון, נפתח במעמד ראש העיר יצחק 
ברוורמן וראש האגף לתרבות יהודית, חבר 

מועצת העיר משה פלדמר.
לפה,  מפה  מלא  היה  אשר  האולם,  אל 
הגיעו תושבים אשר זו להם השנה השלישית 
אשר  חדשים  לצד  בסדרה,  מנויים  להיות 

הצטרפו למנויים זו השנה הראשונה.
זלצר  שמואל  הערב,  את  והנחה  פתח 

מנהל האגף לתרבות תורנית.
וראש  העיר  מועצת  חבר  פלדמר,  משה 

את  בדבריו  הביא  תורנית,  לתרבות  האגף 
הנסיונות  מתוארים  בהם  השבוע  פרשיות 
הכרתו  על  המעידים  אבינו  אברהם  שעבר 
ניסיונות  באותם  רק  ולא  בקב"ה,  ואמונתו 
כאלו  גם  אלא  העקידה,  כמו  מיוחדים 
כחלק  יום  ביום  בקדושה  עיסוק  בהם  שיש 
מההוייה היהודית. "כך גם התרבות היהודית 
והשורשים  הערכים  את  לחזק  כדי  נועדה 

היהודיים, ובהתאם לכך אופי הארועים".
פלדמר הודה בדבריו לתושבים המביעים 
אותם  והזמין  המנויים,  ברכישת  אמונם 
היהודית  הגבורה  חודש  לארועי  גם  להגיע 
כסלו,  חודש  לקראת  ע"י האגף  המתוכננים 
היכל  ולעובדי  האגף   לעובדי  הודה  וכן 
לראש  וכן  המסורה,  עבודתם  על  התרבות 

העיר ולממלא מקומו על התמיכה והסיוע.

מאת: יעקב פלדמן

אם  מורשת  להטמעת  מתכניותיה  כחלק 
המושבות לציבור בפ"ת, מקיימת המחלקה 
היסטורי,  בוקר  מסגרת  את  אתרים  לשימור 

אחת לרבעון. 
בבית  שעבר  בשבוע  נערך  כזה  בוקר 
בענייני  הרצאות  הועברו  במהלכו  שפירא. 
אלו  המושבות.  אם  של  חקלאית  הכשרה 

נמסרו על ידי דורון גיסין ומשה רפפורט.
את הבוקר פתחה יואלה רבינוביץ חברת 
היהודי,  הבית  סיעת  מטעם  העיר  מועצת 
ויו"ר  התעשייה  אזורי  מנהלת  ראשת 
הדגישה  בדבריה  אתרים.  לשימור  הוועדה 

"קום  צווה  שאברהם  כשם  כי  רבינוביץ, 
והתהלך בארץ... כי לך אתננה", כדי שהארץ 
תתחבב עליו. כך אנו, כבניו, מצווים להלך, 
ללמוד ולדעת את הארץ. לדבריה, המחלקה 
עם  החינוכית  בפעילותה  אתרים  לשימור 
את  מקיימת  המבוגרים  ועם  התלמידים 
הציווי הזה. בפעילותה המסועפת, מנחילה 

המחלקה את מורשת אם המושבות.
בסיום דבריה הביעה יואלה את התפעלותה 
מהיקף הפעילות והודתה למנהלת המחלקה 
מירב  הדרכה  מדור  למנהלת  כהן,  מוניקה 
מרגולין ולמנהל מדור ידיעת הארץ ומורשת 
פ"ת ד"ר חיים מייטליס, תוך שהיא קוראת 
לציבור הרחב להגיע וליטול חלק בסיורים, 

בכנסים ובאירועי המורשת השונים.

שבת עולמית 
בפתח תקווה
כמו במאות ערים ברחבי העולם, גם פתח תקווה ציינה 
בשבת האחרונה את "השבת העולמית"  בפתח תקווה 
ציין האגף לתרבות יהודית בראשותם של משה פלדמר 

ושמואל זלצר את  השבת העולמית על ידי עולים 
מחבר העמים

נפתחה סדרת 
"החוויה היהודית"

סדרת המינויים החדשה במסגרת אירועי "החוויה 
היהודית" בהיכל התרבות בפתח תקווה, נפתחה 

בימים האחרונים

 ראשי האגף עם יהורם גאון השבוע 

ראש הישיבה 
מגיע לעיר

השבת ישבות ראש ישיבת 'חברון' הגר"י חברוני בפתח תקווה 
- ויתפלל בבית המדרש חברון מרכז העיר, שמציין 7 שנים 

הגר"י חברוני שליט"א

בוקר היסטורי בפתח תקווה
המחלקה לשימור אתרים קיימה "בוקר היסטורי", בשבוע 
שעבר בבית שפירא, במהלכו הועברו הרצאות מרתקות 

בענייני הכשרה חקלאית של אם המושבות



וגילה  הסופר  מדפי  בין  שוטט  כי-טוב  א. 
בטווח  מוכנות  פיצות  מעט  לא  קיימות  כי 
והכשרים.  טעמים  מחירים,  של  גדול 
גילה  השונים  המוצרים  את  כשבחן 
הפיצות  של  המכריע  רובן  כי  להפתעתו 
מכילות  כיום  המשווקות  הקפואות 
משתף  במסקנותיו  גבינה.   תחליפי 
מה  לקיים  הצרכנים  ציבור  את  כי-טוב  א. 

שנאמר “לפני עיוור לא תיתן מכשול“.

פיצה עם תחליפי גבינה 
כי  מגלה  הסופר  מדפי  בין  מהיר  שיטוט 
בטווח  מוכנות  פיצות  מעט  לא  קיימות 
גדול של מחירים, טעמים והכשרים. אך מה 
שההבדל  הוא  יודעים  לא  מאתנו  שרבים 
במגוון  או  במחיר  טמון  לא  באמת  הגדול 
בסיסי  הכי  במרכיב  דווקא  אלא  הטעמים, 
מעורר  כה  מאכל  של  שם  לפיצה  שהוציא 
תיאבון – הגבינה. רובן המכריע של הפיצות 
הקפואות המשווקות כיום מכילות תחליפי 
המכילות  מפיצות  ירודה  שאיכותן  גבינה, 
גבינה אמיתית. ההבדל “הקטן“ הזה, מתגלה 
בין  ובאיכות.  בטעם  כמשמעותי  במהרה 
בנקודות  המוצעות  הקפואות  הפיצות 
מעדנות  פיצה  באיכותה  בולטת  המכירה 

המכילה גבינה אמיתית.

100% גבינה, 100% איכות
 – אמיתית  ואיכות  תזונתיים  ערכים 

המתכון המנצח!
פיצה  של  הבולטים  מיתרונותיה  אחד 
בגבינת עמק* מבית  הוא השימוש  מעדנות 
תנובה, שמשופעת בערכים תזונתיים רבים 
ויטמינים  חלבונים,  ולילדנו:  לנו  החשובים 
רבים )A , B2 ,B12 ועוד( ויותר סידן מתחליפי 
אמיתיות  צהובות  לגבינות  בנוסף,  גבינה. 
ישנן כמה תכונות שייחודיות אך ורק להן: הן 
היחידות שעשויות מחלב טרי אמיתי; בניגוד 
לתחליפי הגבינה הן עוברות תהליך הגבנה 

)תהליך מסורתי בו מיוצרת הגבינה(; רק הן 
היחידות  והן  החלב  רכיבי  כל  את  מכילות 
שמיוצרות לפי תקן ישראלי של גבינות חצי 

קשות )צהובות(. 

הכי פשוט וקל - פיצה מעדנות
ההכנה והכשרות המהודרת

הוא  הפיצה  של  ההצלחה  מסודות  אחד 
בין  המתבטא  הקפדני  הייצור  תהליך 
וטריותם  הגלם  חומרי  באיכות  היתר 
התהליך!  אורך  לכל  מקסימאלי  ובניקיון 
הארוחה  את  לשדרג  מאפשר  זה  שילוב 
עם מוצר איכותי וביתי שדורש הכנה של 
לא יותר מכמה רגעים: ניגשים למקפיא, 
מוציאים פיצה מעדנות ובתוך כ- 12 דקות 
של אפייה בתנור ביתי, תוכלו לקבל פיצה 
עסיסית.  גבינה  ועם  קריספית  אמיתית, 
הילדים, שפיצה נמנית על אחת מהמנות 
ליהנות  יוכלו  במיוחד,  עליהם  האהובות 
שיגרמו  הנפלאים  ומהטעם  מהמרקם 
בתיאבון  איכותית  ארוחה  לאכול  להם 
ההכנה  מפשטות  תיהנו  ואתם  גדול, 
מושלמת  ארוחה  להכין  לכם  שתאפשר 

במינימום מאמץ. 
פיצה מעדנות יותר איכותית וטעימה מכל 
ונושאת  גבינה  המכילות תחליף  הפיצות 
כשרות מהודרת של בד“ץ העדה החרדית. 
באיכות,  מלאה  הנאה   - מעדנות  פיצה 

טעם וכשרות מעולה.

הגיע הזמן
להיות אמיתיים!

 מעדנות 
מכל הסיבות!

מתפשרת  הבלתי  מהאיכות 
הטעם  ועד  המרכיבים  של 
הסיבות  כל   – הנפלא 
עדיפות  למתן  מובילות 

לפיצה מעדנות.

שנה   35 לפני  התחיל  הכל 
באווירה  כאן,  יבנה.  בגן 
של  והייחודית  הפסטורלית 
מעדנות  מפעל  הוקם  המקום, 
המאפים  שוק  את  המוביל 
כיאה  בישראל.  הקפואים 
מציעה  תנובה,  מבית  למותג 
ומגוון  רחב  מבחר  מעדנות 
הידועים  קפואים  מאפים  של 
ובטעמם  הגבוהה  באיכותם 
העמידה  החברה  המשובח. 
סטנדרטים חדשים של קידמה 
וחדשנות והיא מציגה מדי שנה 
בקטגוריות  חדשים  מוצרים 
בפיתוח  ומשקיעה  השונות 
ובהעלאת  חדשים  מוצרים 
מוצרי  וטעם  איכות  רמת 

המאפה הקפואים.

*

*ההתייחסות היא לרכיב הגבינה במוצר.  ראה רשימת רכיבים מלאה. 



מנכ"ל מיתב, ירון מזרחי

האנדרטה המחודשת 
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יודיעו על הדליפה 
באמצעות מסרון

חודשה האנדרטה 
לזכר הנופלים

השנה חודשה אנדרטת האבן לזכר הנופלים ליד נחלים, על 
ידי משרד הביטחון, ארגון חברי ההגנה בפתח תקוה וועד 
מושב נחלים, אשר גם ארגנו במקום טקס זיכרון לנופלים

מאת: אהרן נצר

תאגיד המים מיתב מתחיל להפעיל שירות 
שקיים  לתושבים  )מסרונים(  הודעות  העברת 
להם  שיש  בנכס,  מים  לדליפת  חשד  אצלם 
ומספר  מרחוק(  )קריאה  קר"מ  מסוג  מים  מד 
הטלפון הנייד שלהם מעודכן ברישומי תאגיד 

מיתב. 
לידיעה כללית: מרבית מדי המים המותקנים 
בפתח תקוה ובכפר ברא הינם מסוג מדי קר"מ. 
מערכת הקר"מ מאפשרת לזהות חשד לדליפת 
מים כמעט בזמן אמת )"חשד לדליפה" מוגדר 
כאשר מד המים לא מפסיק להסתובב למשך 3 

שעות רצופות במהלך 72 שעות(.
לכן, מיסרון על החשד לדליפה בנכס יועבר 
הטלפון  למספר  אמת  בזמן  כמעט  לתושבים 

הנייד המופיע ברישומי תאגיד מיתב.
קבלת הודעה על חשד ממשי לדליפת מים 
מיידי  באופן  בנזילה  לטפל  מאפשרת  בנכס 
לחסוך  וגם  מיותר  מים  בזבוז  למנוע  ובכך 

תשלומים רבים על חשבון המים... 

"שירות  מיתב:  מנכ"ל  מזרחי,  ירון  עו"ד 
במהפכה  חוליה  עוד  הוא  המיסרונים  העברת 
השירותית שהתאגיד עובר בשנים האחרונות. 
את  הן  משרת  המיסרונים  העברת  שירות 
התושב והן את הצורך הלואמי בחיסכון במים. 
לשירות  להצטרף  התושבים  לכל  קורא  אני 

החדש והחיובי של מיתב".  
ניתן  הזה  השרות  ובכן,  עולה?!  זה  כמה 

בחינם. 
מי ייהנה מהשירות החינמי? "השירות ניתן 
נייד  טלפון  מספר  לנו  שמסרו  לצרכנים  רק 
והמספר מעודכן ברישומי מיתב. אי לכך, אנו 
מספר  את  לעדכן  התושבים  לכל  ממליצים 
הנייד שלהם במשרדי מיתב ולהנות מהשירות 

החדש.  
על  מיסרון  לקבל  מעוניין  שאינו  "תושב 
עימנו  קשר  ליצור   יכול  בנכס  לדליפה  חשד 
ואנו נסיר את שמו מהמאגר. תושבים יכולים 
לפנות לנציגי שירות הלקוחות של מיתב כדי 

לקבל מידע מפורט ורחב יותר".

מאת: אהרן נצר

עצרת  הכריזה   1947 בנובמבר  בכ"ט 
הבריטי  המנדט  סיום  על  המאוחדות  האומות 
וחלוקת הארץ לשתי  ישראל המערבית  בארץ 

מדינות עצמאיות, יהודית וערבית.
כבר  אולם  ושמח,  צהל  היהודי  היישוב 
הראשונות  היריות  נורו  שלמחרת  בבוקר 
לה  האו"ם,  עצרת  החלטת  את  לסכל  שנועדו 

התנגדו הערבים.
מחדרה  לתומם  שיצאו  אוטובוסים  שני 
 40 בכביש  ועברו  ירושלים  לכיוון  ומנתניה 
אחרים  ורבים  נהרגו  נוסעים  שבעה  הותקפו. 

נפצעו.
היה זה אות לפתיחת מלחמת העצמאות.

ליד  האוטובוסים,  הותקפו  בו  במקום 
הכניסה למושב נחלים, הוקמה אנדרטה ומידי 

שנה התקיים לצידה טקס קצר.
השנה חודשה אנדרטת האבן לזכר הנופלים, 
חברי  ארגון  הביטחון,  משרד  ידי  על  וזאת 
אשר  נחלים,  מושב  וועד  תקוה  בפתח  ההגנה 

גם ארגנו במקום טקס זיכרון לנופלים.
 29.11.2016 שלישי  ביום  יתקיים  הטקס 

בשעה 18:15.
האירוע פתוח לציבור הרחב.

שירות חדש ב"מיתב", 
מהיר יעיל ובחינם: מיתב 
תודיע לצרכנים על דליפת 
מים בזמן אמיתי באמצעות 

העברת מיסרון לנייד

מרכז הזמנות: 02-5811213
www.galimt.co.il   galimt88@gmail.com 

  למשפחות
בתאריכים: יח' בכסלו - כב' בכסלו

 18-22/12/16  
ימים ראשון עד חמישי

אפשרות ל 2/3/4 לילות

  לנשים
בתאריכים: יז' בטבת - כא' בטבת

 15-19/1/17  
ימים ראשון עד חמישי

אפשרות ל 2/3/4 לילות

נופש יוקרתי בים המלח
במלון הספא המפואר "לאונרדו פלאזה" )פריויליג'(

כשרות גלאט למהדרין

זירת התאונה. צילום: איחוד הצלה

ט"ז בחשון תשע"ז 17/11/16בבית שמש126

אברך נפצע קשה 
בהתהפכות רכבו לוואדי
העיקול החד שבכביש היוצא מרמה א' כבר גבה לא מעט 
נפגעים, אלא שהשבוע התרחשה התאונה הקשה מכולם • 
דקות ארוכות חיפשו כוחות ההצלה אחר הרכב, ש"נעלם" 

בוואדי לאחר שהתהפך מספר פעמים
מאת: ישראל פריי

אברך תושב שכונת רמת בית שמש מאושפז 
התהפך  נהג  בו  שהרכב  לאחר  קשה,  במצב 
מרמה  היורד  הכביש  בעיכול  צאלים,  ברחוב 
א' לכיוון כביש 38. כוחות כיבוי עמלו לחלץ 
הנהג  כשמלבד  ההפוך,  מהרכב  הנוסעים  את 
שנפגע באורח קשה, שני נוסעים נוספים שהיו 

אתו ברכב נפצעו באורח קל.
קבלת  עם  למקום  שמיהרו  ההצלה  כוחות 
שהידרדר  הרכב,  את  למצוא  התקשו  הדיווח, 
"המתנדבים  מהכביש.  הרחק  הוואדי,  לעומק 
וחשבו  כמעט  למקום  שהגיעו  הראשונים 
שמדובר בקריאת שווא, אחרי שלא זיהו כלל 
שמש'  בבית  ל'השבוע  מספר  הכרב",  את 
הצלה'  'איחוד  מנהל  סגן  אמסלם,  איתמר 
נמצא  מדוקדקים,  חיפושים  אחרי  "רק  בעיר. 
נמצאו  ובו  לחלוטין,  הפוך  כשהוא  הרכב 

יושביו כשהם לכודים וחסרי אונים".
התאונה  אירעה  בו  הכביש  אמסלם,  לדברי 
ולא פעם הם נקראים לטפל  מועד לפורענות, 
נוסעים  "הנהגים  שליטה.  שאיבדו  ברכבים 
גורם  ימינה  החד  והעיקול  במהירות,  די  שם 

בדרך  שליטה.  לאבד  מיומנים  לא  לנהגים 
כלל זה מסתיים באופן קל יחסית, אבל הפעם 
התוצאה הייתה קשה. הרכב הידרדר והתהפך 

כמה פעמים, עד שהגיע לתחתית הוואדי".
שטיפל  הצלה'  'צוות  מתנדב  שיינר  דוד 
ממושכות,  סריקות  "לאחר  סיפר:  בנפגעים 
בצידי  לוואדי  ונפל  שהתהפך  רכב  איתרתי 
 25 כבן  הרכב  נהג  נמצא  במקום  הכביש. 
כשהוא לכוד וגבר ואישה מנוסעי הרכב כשהם 

מתהלכים.
"בסיוע צוות כב"ה ופארמדיק 'צוות הצלה' 
חילצנו את הנהג שסובל מפגיעת ראש ומצבו 
ראשוני  רפואי  סיוע  הענקנו  קשה,  מוגדר 
באמבולנסים  זו  בשעה  מפונים  והם  לנפגעים 

של מד"א לביה"ח הדסה עין כרם".
באותו יום בה אירעה התאונה הקשה, טיפלו 
כוחות ההצלה בתאונה בה היו מעורבים שני 
כלי רכב בשדרות נחל צאלים, שם פונה אחד 
קל.  במצב  כשהוא  רפואי  לטיפול  הנהגים 
 353 בכביש  משאית  התהפכה  הערב  בשעות 
בסמוך לצומת סריגים, ולאחר פעולות חילוץ 

ממושכות חולץ הנהג כשהוא במצב בינוני.

ומורשת  חיי שרה  הספר  בתי  בנות   מאות 
דליה והוריהן, התכנסו ברביעי האחרון באולם 
השנה  יום  לציון  צרעה,  קיבוץ  של  האירועים 
באירוע  זצוק"ל.  יוסף  הגר"ע  למרן  השלישי 
נישאו דברי חיזוק והועלה זכרו הטהור על ידי 
בנו הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף, רב העיר 
והרב  צדקה,  משה  הרב  ביטון,  שמעון  הרב 
שלמה סוויסה. כמו כן נשאו דברים יו"ר ש"ס 
אריה דרעי ויו"ר המועצה הדתית בעיר יהודה 

מהדיזאדה.
יצחק  ירושלים  עיריית  ראש   ממלא מקום 
פינדרוס נצפה בשבת האחרונה ברחובות בית 
שמש. פינדרוס הגיע לעיר בנסיבות מצערות, 
עם פטירתה בדמי ימיה של גיסתו נעמי פקטר, 
פינדרוס  מתקשה  הנראה  ככל  העיר.  תושבת 
ובליל  הירושלמית,  השבת  מאווירת  להיפרד 
שבת אף רץ לספוג אווירה ירושלמית אוטנטית 
אברהם  מתולדות  האדמו"ר  כ"ק  של  בטיש 

יצחק שהתארח השבת בעיר.
של  ששיעוריה  ביקום  פינה  אין  כי  נדמה   
הרבנית ימימה מזרחי טרם הגיעה אליה, וכבשו 
מהשבוע,  החל  הנשים.  ציבור  לבבות  את 
תוכלנה נשות בית שמש ליהנות משיעור קבוע 
 10 בשעה  רביעי  מדי  שיתקיים  הרבנית,  של 
בשיעור  כבר  השבע.  פסגות  במתנ"ס  בבוקר 
האולם  את  גדשו  השבוע,  שנערך  הראשון 
נשים רבות, שנהנו משיעור ששילב את ענייני 
פרשת השבוע עם סוגיות אקטואליות מהחיים.

 משה אבוטבול הוא אמנם ראש עיריית בית 
שמש, אך מסתבר שמצודתו פרוסה עד בירות 

אבוטבול  העביר  השבוע  הרחוקה.  אירופה 
במסגרת  רומא,  איטליה,  בבירת  ימים  שלשה 
העילה:  המקומי.  השלטון  במרכז  תפקידיו 
ישיבת דירקטור של בנק דקסיה, בנק ישראלי 
שרובכם לא מכירים, אך מהווה הצינור המרכזי 

להפקדת והעברת כספי הרשויות המקומיות.
 בית שמש היא אחת מ-1,000 ערים בעולם 
שלקחו חלק ב'פרויקט השבת', יוזמה שהחלה 
בדרום אפריקה ופשטה ברחבי העולם היהודי, 
שבת  שומרי  יהודים  ומתארחים  מארחים  בה 
במטרה  לך,  לך  פרשת  בשבת  שאינם  ואלה 
להכניס את אווירת השבת בלבבות אלו שעדיין 

לא זכו ליהנות מאורה. 

אירוע  נעימי  בקניון  נערך  חמישי,  ביום   
בטקס  שלווה  השבת,  לאירועי  מרגש  פתיחה 
הפרשת חלה בו נטלו חלק מאות מנשות העיר. 
יהדות  לפרויקט  מתאימה  עיר  אין  כי  "דומה 
שמש  בית  העיר  מאשר  יותר  זה,  בינלאומי 
אשר מרכזת בתוכה נציגויות של כל הקהילות 
על  הממונה  בדבריו  ציין  בעולם",  היהודיות 

פרויקטים קהילתיים ישראל סילברסטיין.

ישראל פריי

השבוע של בית שמש

freyisrael@gmail.com :לשליחת ידיעות ותמונות מהנעשה והנשמע בעיר, כתבו למייל

 אירוע הפרשת החלה

במסגרת הרחבת שיתוף הפעולה לקידום הבריאות בקהילה, 
למתן  הישועה’,  ‘מעיני  הרפואי  והמרכז  ‘מאוחדת’  קופ”ח  בין 
רפואה מקצועית וזמינה, זכאים חברי ‘מאוחדת’ לביצוע ופענוח 
מהיר של צילומים ובדיקות במכוני הרנטגן והדימות המתקדם 

של מעיני הישועה.    

לשירותכם כל שירותי מכון הדימות:
M.R.I |  C.T | רנטגן | ממוגרפיה | אולטרא-סאונד  

למבוטחי ‘מאוחדת’ שירות מהיר 
במרכז הרפואי ‘מעיני הישועה’

לשירותכם מוקד זימון תורים מהיר

03-5771188

 M.R.I ומהיום גם לבדיקות
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ייבוא ייחודי מאירופה של 
בגדי ילדים ונערות, מידות 0-22 

קולקציית  
אירועים 

 קולקציה חדשה
 של שמלות ערב ואירועים

סניף בני ברק  ראב”ד 6 ב”ב
ייבוא ייחודי מאירופה של 

בגדי ילדים ונערות, מידות 0-22 

קולקציית  
אירועים 

 קולקציית

 בנים חדשה 

ונערות עד 

מידה 42
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מאת: חיים רייך

כסליו  ה'  שבועות,  כשלושה  בעוד 
קהילות  רבני  עשרות  יגיעו   ,)5.12.16(
"איחוד  יסוד  לכנס  העולם  מרחבי  ספרדים 
הרבנים הספרדים העולמי". מדובר בארגון 
גג העומד תחת נשיאות מועצת חכמי התורה 
מרן  התורה  חכמי  מועצת  נשיא  בראשות 

הגר"ש כהן שליט"א.
תקופה  מעמיקה,  שטח  עבודת  לאחר 
ארוכה בה ניגרו אגלי זעה ממצחי העוסקים 
במלאכה, מציגה יהדות ספרד את ארגון הגג 
המניף את דגל מורשת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל 

מעל כל קהילות הספרדים ברחבי תבל.
אם  כי  פרויקט',  ב'עוד  כאן  מדובר  אין 
היווסדו  ברגע  שכבר  וחזק  גדול  בארגון 
קצוות  מכל  קהילות  עשרות  בחובו  כולל 
ליושנה'  עטרה  'להחזיר  המבקשים  תבל 
לשמר את דרכו של מרן הגר"ע יוסף ולצעוד 

לאורו.
מועצת חכמי התורה ניצבת בראש הארגון 
תחת נשיאותו של מרן ראש הישיבה הגר"ש 
כהן שליט"א, העומד בראש 'אם הישיבות' 

- ישיבת פורת יוסף.
דיינים  גם  כמו  התורה  חכמי  מועצת 
ורבנים, מנהיגי עדות וראשי ישיבות, בחרו 
ליטול עול שכמם לוודא 'שלא תמוש התורה 
הזו מפי זרעם עד עולם' ולהמשיך את הדרך 
אותה התווה מרן הגר"ע יוסף זצ"ל ברוממו 
כמו  ובספריו  בכתביו  ספרד,  יהדות  את 
בפועלו הרב כשניצב בראש המערכה אותה 

הקים והוביל לאורך שנים בגאון והדר.
העולמי"  הספרדים  הרבנים  "איחוד  את 
צור.  בן  יואב  חה"כ  עם  יחד  שס  יו"ר  יזם 
מי  חקק,  צבי  ר'  את  לדגל'  'קראו  השניים 
 – זצ"ל  יוסף  הגר"ע  מרן  של  עוזרו  שהיה 

שנרתם במלוא העוז למען המטרה.
בני  קהילות,  רבני  עשרות  יגיעו  לכנס 

עדות המזרח, מכל רחבי העולם.
הכנס שיתקיים בירושלים, יתפרס על פני 
שלושה ימים גדושים בפעילות שיחלו מיד 
לאחר משא הפתיחה של יושב הראש, חה"כ 

יואב בן צור. 
יו"ר  אומר  עיתונות',  'קו  עם  בשיחה 

חה"כ  העולמי'  הספרדים  הרבנים  'איחוד 
בין תפקידיי,  'ה'שליחות  "זו  צור:  בן  יואב 
למורשתו  ספרד  יהדות  קהילות  את  לחבר 
להמשיך  זצ"ל.  יוסף  הגר"ע  מרן  של 
במשימת חייו, להחזיר עטרה ליושנה מקצה 

הארץ ועד סופה".
בחלקים  לסיור  יזכו  האורחים  הרבנים 
של  העתיק  מעברה  לאחרונה  שנחשפו 
והמקומות  הכותל  רב  עם  יחד  ירושלים, 
שליט"א.  רבינוביץ  שמואל  הרב  הקדושים 
חכמי  מועצת  נשיא  של  למשאו  כהכנה 
התורה הגר"ש כהן – בישיבת 'פורת יוסף' 

שבראש עומד הרב.
הרבנים  יקיימו  המרכזי,  המושב  לפני 
תפילה על קברו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל. 
כבר במושב זה ינהלו הרבנים דיון בראשות 
הראשל"צ הגר"י יוסף שליט"א, בסוגיות דת 

ומדינה.
כל חברי  יתקיים בהשתתפות  היסוד  כנס 
נשיא  בו  ויתארחו  התורה  חכמי  מועצת 
רבנים  לצד  ציבור  ואישי  שרים  המדינה, 

ודיינים.
כחלק מכנס היסוד, יצפינו הרבנים יחדיו 
של  רבה  עם  צדיקים  קברי  על  להשתטח 

מגדל העמק הגרי"ד גרוסמן שליט"א.
בחזון 'איחוד הרבנים הספרדים העולמי' 
היהדות  אחר  ורדיפות  קשה  גלות  כי  נאמר 
טלטלה  המזרח  ליהדות  גרמה  אתר,  בכל 
רבם  שבא  עד  ונשכחה,  כמעט  והיא  קשה 
של ישראל מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק”ל 
כולם  את  והנהיג  ליושנה  עטרה  והחזיר 
הסתלקותו  ומאז  הגדולה.  שרביטו  תחת 
הרבנים  ובקשתם של  פנייתם  ולאור  הקשה 
בקהילות השונות בעולם להקים את "איחוד 
ליצור  מנת  על  העולמי”  הספרדים  הרבנים 
לקבל  העולמי,  הממשל  מול  אחידה  חזית 
הלכתיות  סוגיות  סביב  הילכתי  מענה 
עם  הקשר  את  לחזק  וסבוכות,  משותפות 
בישראל,  הרבנות  ועולם  הראשית  הרבנות 
היהדות  את  יחדיו  לעצב  המרכזי  והדבר 
הספרדית העולמית ברוח מורשתו של מרן 
זצוק"ל  יוסף  עובדיה  רבינו  ישראל  גאון 

ובנשיאות מועצת חכמי התורה שליט"א.

אריה דרעי מציג: איחוד 
הרבנים הספרדים העולמי
לאור פניית ובקשת רבני קהילות בעולם, יזם יו"ר שס 
אריה דרעי עם חה"כ יואב בן צור את "איחוד הרבנים 
הספרדים העולמי" ● המטרה: לעצב יחדיו את היהדות 
הספרדית העולמית ברוח מורשתו של מרן הגר"ע יוסף 

זצ”ל -בנשיאות מועצת חכמי התורה שליט"א

השר אריה דרעי עם ח"כ יואב בן צור

לצהרוני מקפת דרושות 

גננות וסייעות

בברכת שנה טובה!

חמות עם גישה לילדים
לעבודה בשעות 

הצהריים בגני ילדים 
ובבתי ספר

במידה ואין מענה אנא השאירו הודעה ונחזור אליכם
03-9281700 רעות
לפרטים ושאלות ניתן לפנות:

אגף
השכונות

מתנ"ס
רמת ורבר

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-



האירוע השנתי הגדול

בשמים שבמבצע ממותגים מובילים

ביגוד ספורט שבמבצע
ממותגים מובילים

לנשים וגברים

איפור וטיפוח שבמבצע ממותגים מובילים

יוקרתיים ממותגים  שבמבצע  וטיפוח  איפור 

ולמלאי בכל  (פרטים בסניפים). בכפוף למגוון  בתוקף עד 24.11 או בגמר המלאי למבצע, המוקדם שבהם. על המוצרים המשתתפים 
סניף. 200 יח‘ לפחות למבצע לסניף. ללא כפל מבצעים מעבר למבצע זה. לא כולל דיור, שאנל, טרי מוגלר, בשמי ייבוא, נרסיסו, גרלן, 
קלואה, מיו מיו, פראדה, ג‘יבנשי, דה וואן, ויקטור רולף, גוד גירל, אברקרומבי, מולקולה, לורנזו, מונקו, סטים, פרמייר ופישר. מוצרי זהב 
290 ש"ח מהמוצרים המשתתפים.  בקניה מעל  מותנה  50 ש"ח  חצי מחיר. מבצע  במבצע  אינם משתתפים  מיוחדת)  בהנחה  (מוצרים 

הנחה על היתרה
20

הנחה על היתרה
30

24.11
2024.11

20

נעליים שבמבצע
ממותגים מובילים

לנשים וגברים

אופנת נשים,
גברים וילדים שבמבצע 

ממותגים מובילים

הנחה על היתרה
20

24.11
20

משביר מותגים חו״ל המחיר 

הנחה על היתרה
35

לשבוע בלבד

השבוע בירושלים, משפחה

עד

 .₪290
 50+₪

 .₪290
 50+₪

 .₪290
 50+₪

עולם הבית שבמבצע ממותגים מובילים

הנחה על היתרה
עד10

 .₪290
 50+₪

 .₪290
 50+₪

 .₪290
 50+₪

 .₪290
 50+₪



 השר אריאל עם מדבדב ליד הרחפן המדובר                                צילום: משרד החקלאות 
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השר העניק מזל"ט וגרם לתקרית דיפלומטית

מזל"ט שמשמש את המכון הוולקני לצורך מחקר 
חקלאי נמסר בשבוע שעבר על ידי שר החקלאות אורי 
אריאל לראש ממשלת רוסיה דמיטרי מדבדב שביקר 
בישראל  מחיר המתנה, 200 אלף שקל. הנזק: 

התעכבות המחקר במכון למשך שנה  ועל הדרך, 
ישראל הסתבכה גם עם ספרד וארה"ב

מאת: חיים בנשק

הסיפור המוזר של השבוע: מזל"ט שמשמש 
את המכון הוולקני לצורך מחקר חקלאי נמסר 
אורי  החקלאות  שר  ידי  על  האחרונים  בימים 
אריאל לראש ממשלת רוסיה דמיטרי מדבדב 
שביקר בישראל. מחיר המתנה, 200 אלף שקל. 

הנזק - התעכבות המחקר במכון למשך שנה.
אז  שעבר,  חמישי  ביום  מתחיל  הסיפור 
לרגל  דגן  בבית  הוולקני  במכון  מדבדב  ביקר 
במהלך  המדינות.  בין  שנחתם  חקלאי  הסכם 
במזל"ט  הרוסי  הממשלה  ראש  נתקל  סיורו 
ראה  והחל לשחק בשלט. כשאריאל  המדובר 
כי מדבדב נהנה מ"הצעצוע" הוא פנה למנכ"ל 
משרדו, שלמה בן אליהו, ושאל אם הם יכולים 
בתגובה  כמתנה.  המזל"ט  את  לאורח  להביא 
השיב אליהו "כן". המתורגמן, שהיה מופתע 
ואליהו  אריאל  את  שאל  הדברים,  מחילופי 
השיבו  בתגובה  והם  השיחה,  את  לתרגם  אם 

בחיוב.
גורמים  בסיור,  נוכחים  של  דיווחים  לפי 
במכון ניסו לעכב את מסירת המזל"ט, אך ללא 
החדש  ה"צעצוע"  הסיור  בתום  ומיד  הצלחה 
נלקח אחר כבוד על ידי שני מלווים במשלחת 

הרוסית.
היה  כי המזל"ט  אלא שלאחר מכן התברר 
מחקר  מכספי  ונקנה  וולקני  מכון  בבעלות 
המועצה  יו"ר  של  יוזמה  בעקבות  שקודם 
קנדל.  יוג'ין  לשעבר,  לכלכלה  הלאומית 
לפנות  שנועדה  חקלאות  לפתח  נועד  המחקר 
לצמח הבודד, זאת כדי להקטין את ההוצאות 
של החקלאים. מדובר במזל"ט מתקדם בעלות 
של 200 אלף שקלים. המזל"ט מצויד בכושר 
של  שהייה  יכולת  בעל  ק"ג,   2.5 של  נשיאה 
שעתיים באוויר וטווח פעולה עצמאי של 150 

ק"מ.
נעשה  הדבר  כי  נטען  החקלאות  במשרד 
בסיור  שנכחו  הגורמים  לדברי  אך  באישור, 
שרירותי.  באופן  שהתקבלה  בהחלטה  מדובר 
שנה  עד  חודשים  ייקח  גורמים  אותם  לדברי 
היא  הסיפור  בעייתיות  המחקר.  לחידוש  עד 
לרכוש  ציבור  נבחר  של  הקלה  התייחסותו 
יחסי   . ישראל  מדינת  של  המסים  משלמי 
נוצר  לולי היה  נהרסים  היו  רוסיה ישראל לא 
עיכוב בהעברת המתנה. כך שבחירתו של השר 
גם  במהירות,  המרשימה  המתנה  את  להעניק 
על חשבון עיכוב במחקר, שיעלה יותר מ-200 

אלף שקלים, תמוהה.
המזל"ט  שלט  כי  התברר,  אגב,  בהמשך, 

במכון  החוקרים  וכעת  הוולקני,  במכון  נותר 
השלט  את  רוסיה  לממשלת  להעביר  מסרבים 
למרות  שקלים(  אלפי  עשרות  כמה  )שעלותו 
בקשת השגרירות, עד שיקבלו חזרה רחפן זהה 

או תקציב עבורו.
קולות שונים אף קראו לשר אריאל לשלם 
את ה"מתנה" מכיסו, ולא להפיל את הנטל על 
שלא  התמימים  האזרחים  כלומר,   - המדינה 

חלמו לתת מתנה שכזאת.
יוצרו  מהרחפן  חלקים  כי  התברר,  עוד 
אסורים  היו  שונות  אמנות  ולפי  בספרד 
להעברה למדינה שלישית, מה שעלול להוות 
תקרית דיפלומטית עם ספרד. וזה לא מסתיים 
מצלמה  מותקנת  הייתה  הרחפן  על  שם: 
מתוצרת חברה אמריקאית, שהייתה אסורה גם 
היא להעברה לרוסיה, בשל היחסים המתוחים 
הרוסית  הפלישה  לאחר  לרוסיה  ארה"ב  בין 

לחצי האי קרים.
ממשרד החקלאות נמסר בתגובה: "במהלך 
ביקור ראש ממשלת רוסיה נחתם הסכם כלכלי 
של  בהיקף  לעסקה  המוביל  דרכים,  מפת   –
מיליארדי דולרים, אשר יתרום רבות לחקלאות 
ולצמיחת הכלכלה בישראל. במהלך התערוכה 
פיתוחים  הוצגו  בה  החקלאות,  במשרד 
להגברת  טכנולוגיים  וחידושים  חקלאיים 
יעילות היבול לחקלאים, הביע ראש ממשלת 
רוסיה את התפעלותו מביצועי הרחפן המחקרי 
הרחפן  מסירת  לו.  שהוצג  וולקני  מכון  של 
גורמי  באישור  הייתה  המשלחת  לאנשי 
המקצוע הרלוונטיים. משרד החקלאות ירכוש 
המשך  לטובת  חדש,  רחפן  הקרובה  בתקופה 

הפעילות המחקרית".
וולקני  נציג החוקרים במכון  ראובני,  משה 
נוספת  פעם  מוכיח  "אריאל  בתגובה:  אמר 
שמים  כמרחק  תקין  ממינהל  רחוק  שהוא 
וארץ. מסירת המסוק המשמש את מכון וולקני 
לטובת מחקרים חקלאיים שנמצאים בהתהוות 
מהווה  הרוסי  הממשלה  ראש  לידי  כמתנה 
אפשרי  תקין  מינהל  מכל  מוחלטת  התעלמות 
ביקורי  שמנחים  והכללים  החוקים  ומכל 
של  והעקיפות  הישירות  התוצאות  בכירים. 
פעולת השר כל כך עגומות וקשות עד שקשה 
לנזק  מעבר  התרחש.  אכן  שהדבר  להאמין 
שנגרם מעצם מסירת המסוק שעלותו נאמדת 
ברורים  נזקים  ישנם  שקלים,  אלפי  במאות 
חקלאיים  מחקרים  מעצירת  כעת  שנגרמים 
במכון וולקני". יצוין כי עובדי המכון נמצאים 
בסכסוך עם השר, שהציע להעתיק את המכון 

ממרכז הארץ לגליל, חרף התנגדותם למעבר.

מבוכה 
דיפלומטית

משפחת אמונה מחכה לך!
הצטרפי לאתגר החינוכי

האגף לגיל הרך

אחראיות ומסורות, בעלות גישה חמה 
ואוהבת לילדים.

אפשרויות להשתלמות ולקידום מקצועי.

בעלת ידע ונסיון בתחום.

 למעונות אמונה בפתח תקווה
דרושות: 

מטפלות

052-4239525 יהודית 
בר אילן: 052-4239511 צילה

מבשלת
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אם זו לא היתה הממשלה שלהם – דרעי וליצמן היו יכולים 
לא  לשפם.  מתחת  החיוך  את  להסתיר  בלי  בגלוי,  ליהנות 
ומאבק  כותרות שליליות  עם  יצרי,  כה  מזדמן משבר  יום  בכל 
חרדים. בשבוע  לענייני  נגיעה  כל  בלי   – העליון  ביהמ"ש  נגד 
החולף, היו לנו ימים כאלו לרוב, במסגרת המאבק שלא נגמר 
על העברת חוק ההסדרה והניסיון שתוצאותיו הכושלות ידועות 

מראש, למנוע את פינוי עמונה. 
בפורום  המשתתפים  מבין  היחיד  ואולי  השרים  ראשון 
היה  כהווייתה,  האמת  את  בנוכחים  שהטיח  המפלגות  ראשי 
האריך  שהוא  הפתיל  על  כפיצוי  ליברמן.  איווט  הביטחון  שר 
"מה  חברים.  של  פתיל  להדליק  כנראה  נהנה  איווט  לעצמו, 
ושקד,  בנט  לשרים  איווט  אמר  עלי",  מקובל  לא  כאן  שקורה 
תפונה,  ועמונה  יעבור  לא  ההסדרה  שחוק  יודעים  הרי  "אתם 
אתם הרי מבינים שמבחינה בינלאומית זה יגרום לנו נזקים, וכל 
משיקולים  קולות  כמה  להרוויח  לנסות  זה  עושים  שאתם  מה 

פוליטיים".
נותר  והתבוננו לעברו של בנט שלא  נדרכו  ראשי המפלגות 
שר  ירה  פוליטיים?",  בשיקולים  אותי  מאשים  "אתה  חייב. 
לפני  שהצהיר  זה  אתה  אשם.  "אתה  הנגמ"ש,  מתוך  החינוך 
חצי שנה שעמונה תפונה. רוח המפקד ירדה לשטח והאווירה 
שנוצרה היא שאין מה לסייע למתיישבים". ליברמן הגיב במבט 
מצמית ובנט סיים את דבריו. אמר, גמר וקם. "איילת קומי, בואי 

נצא מפה", הוא קרא לעברה של שרת המשפטים.
לכיוון  שלוחה  כאיילה  דרכה  עושה  המשפטים  שרת  בעוד 
היציאה, השמיע ראש הממשלה את שורת המחץ שלו: "שרת 
עדות  לפי  לעברה  נתניהו  פה?", הפטיר  קורה  המשפטים, מה 
שאת  או  שלו  העוזרת  את  "מה,  המשועשעים,  הנוכחים  אחד 

שרת המשפטים? מה זה, קומי? כך את נגררת?".
להעלות  נחושה   – העליונה  לקומה  דרכה  את  עשתה  שקד 
להצבעה את הצעת חוק ההסדרה, בוועדת השרים שהיא עומדת 
ראשי  עם  בחדר  נתניהו  נשאר  שלמה  שעה  במשך  בראשה. 
המפלגות – למעט הבית היהודי, כדי לנסות להיחלץ מהמבוך, 
שהוא עצמו שרטט והתווה. רק חסר היה שידרוש מאיילת שקד 
בוועדה, כמו מאילנה דיין ב'עובדה', להקריא את תגובת ראש 

הממשלה בסיומה של הישיבה.
"לכולם היה ברור שאנחנו משחקים בפוליטיקה תקשורתית", 
שיקף אחד השרים את תחושת הנוכחים, "הרי היועץ המשפטי 
לממשלה אביחי מנדלבליט שאינו חשוד כשמאלני הסביר לנו 
ומבחינה  אותו  יפסול  בג"ץ  חוקתי,  לא  החוק  ברירה.  שאין 
בינלאומית רק נפסיד נקודות. הוא באמת משוכנע בזה ושכנע 
לנו בטוב טעם שאם אויבי  גם אותנו. היועץ המשפטי הסביר 
מלחמה  בפשעי  אותנו  להאשים  כיום  מצליחים  לא  ישראל 
בית  לנו  בגלל שיש  זה  עלינו חרם  בניסיונות להטיל  ונכשלים 

משפט מוערך. 
המשפט  בית  ככיבוש,  רואה  כולו  שהעולם  במצב  "גם 
העליון מוסיף לשמור על זכויות האדם והזכויות הקנייניות של 
הפלסטינים. ברגע שבית המשפט פסק שההיאחזות בקרקעות 
האלו היא לא רק כיבוש אלא גם גזלה וגניבה, ואנחנו מעבירים 
חוק כדי לעקוף את החלטה, אין סיכוי שתהיה לנו הגנה של בית 
המשפט העליון, שהוא המוסד היחידי שמגן עלינו כיום בדין 
נחשד  לא  שמעולם  השרים,  אחד  נאום  כאן  עד  הבינלאומי". 

בעודף אהדה לעטויי הגלימה היושבים במגדל השן.
לומר שנתניהו לא רצה שהחוק יעבור, זהו האנדרסטייטמנט 
המשפטים,  לשרת  גם  הנוכחים,  תיאורי  לפי  בהתגלמותו. 
שעשתה קילומטראז' לא רע בתפקיד ונחשבת לשרה משפיעה 
ומוערכת, ממש לא היה נוח עם הסיטואציה של עימות חזיתי 
נאור  הנשיאה  מול  הקודם  בסיבוב  העליון.  המשפט  בית  מול 
את  דה-פקטו  עד שקיבלה  מיממה,  פחות  החזיקה מעמד  היא 

הדרישה להימנע מתמיכה בשינוי יחסי הכוחות בוועדה. 
מחניקה   - ויחידה  אחת  שאלה  תלויה  נותרה  האוויר  בחלל 
יפיל על  מי  נתניהו:  ענן הסיגרים הכחלחל של  ומוחשית כמו 
את  יעכבו  היהודי  הבית  ששרי  רצה  נתניהו  האשמה?  את  מי 
עד   - ביומיים  תידחה  שהיא  הציע  מסוים  ובשלב  ההצבעה, 
לשלישי בערב, אחרי שבג"ץ יכריע בשאלת דחיית הפינוי. ביבי 
שלושים  של  בסבירות  שהימר  היועמ"ש  הערכת  על  הסתמך 
אחוזים על כך שבג"ץ יאשר את בקשת הדחייה, אם לא יתקעו 
ההימורים  במונחי  לחקיקה.  השרים  בוועדת  בעין,  אצבע  לו 
של הפטרון שלדון, זהו סיכוי ששווה בהחלט לשים עליו כמה 

ז'יטונים.

כבר  ממילא  בבג"ץ  הפנימית  שההכרעה  מנגד,  טענה  שקד 
נפלה. בסופו של דבר החוק אושר בוועדת השרים ביום ראשון 
הפינוי.  עיכוב  בקשת  את  בג"ץ  שופטי  דחו  היום  ולמחרת 
לשני הצדדים התאפשר להמשיך ולטעון, אמרנו לכם, למרות 
הרי  ושקד,  בנט  מהירה.  נגד  תגובת  כמו  נראתה  שהפסיקה 
הם  התנצלות,  המילה  שאת  הבחירות,  במערכת  לנו  הבהירו 

הוציאו מהלקסיקון.

הווטו הישראלי
בשעה המתוחה שחלפה, בין הדרמה בפורום ראשי המפלגות 
להצבעה בוועדת השרים לחקיקה, התנהל קרב פסיכולוגי בין 
בנט לביבי. בשלב מסוים, ניסה ראש ממשלתנו - כמה לא מפתיע 
השחמט.  לוח  על  בפיונים  כמו  החרדים  בשרים  להשתמש   -

לרגע החליף נתניהו בין ביטן לדרעי, בין הנגבי לליצמן.
יעשה  שנתניהו  לרגע  חיכו  רק  המשפטים  שרת  בלשכת 
שימוש בזכות הווטו השמורה לו, וימנע את העלאת הצעת חוק 
ביבי מצא עצמו,  בוועדת השרים לחקיקה.  ההסדרה להצבעה 
מתחבט  מתלבט,  הקרובים,  בחודשיים  אובמה  משבצת  על 

ומתייסר בשאלה האם להשתמש בווטו או להימנע. 
שר  היה  תעשה'  ואל  ב'שב  לנקוט  לבסוף  אותו  ששכנע  מי 
התיירות יריב לוין שמשמש כסגן יו"ר ועדת השרים לחקיקה. 
"אסור לך להוציא לבית היהודי את הערמונים מהאש", הסביר 
לוין לנתניהו לפי תיאור אחד הנוכחים, "הרי ברגע שזה יקרה הם 
יאמרו שאתה הוא זה שמנע את הסדרת עמונה. אם זה מה שהם 
רוצים, נשחק את המשחק עד הסוף. שיעבירו את הצעת החוק 

בוועדה, יאשרו אותה גם בכנסת, ואחר כך יחטפו בבג"ץ".
בשלב הזה ניסה נתניהו להפעיל לחץ פיזי מתון על השרים 
אחרי  ערר  להגיש  או  בהצבעה,  להתנגד  מהם  וביקש  החרדים 
עובר  היה  הדיון  מוגש,  היה  ערר  אם  תאושר.  שההצבעה 
המורחבת,  הממשלה  במליאת  להצבעה  ועולה  לממשלה 
שדרעי  רק  לפני.  שנייה  ולא  בכך  יחפוץ  הממשלה  כשראש 
וליצמן, לא ששו להיות ה'גוי של שבת'. בטח לא של ביבי נגד 
נפתלי ואיילת. בוודאי לא כשהמשמעות הציבורית תהיה, נתינת 

יד לעקירת יהודים מאדמתם. 
מכל,  המאיים  לדמון  שמאל  המושג  את  שהפך  נתניהו 
ומאשים כל יריב, תקשורתי כפוליטי, בנטייה שמאלה – גילה 
שהגולם קם על יוצרו. לא הפינוי בעמונה שהוא עובדה מוגמרת 
עמד על הפרק, אלא השאלה מי יצליח להדביק למי את הטיקט 

"סמולני" )השגיאה במקור, ברשתות החברתיות(. 
הקואליציה  חברי  השרים,  בוועדת  אושר  שהחוק  מרגע 
מחויבים עקרונית להצביע בעד, למרות שהחקיקה הספציפית 
הזאת לא נכללה בהסכם הקואליציוני. ובכל זאת, ברור לכולם 
כי גם אם יימצא הרוב במליאה להעברת הצעת החוק בקריאה 
שנייה  ראשונה,  בקריאה  ולאחריה  )רביעי(,  היום  טרומית 
ושלישית תוך שבועיים – החוק הזה, ינפח את נשמתו עם לידתו. 
יושלם  וההליך  יעכב את החוק בוועדות,  נתניהו לא  גם אם 
החוק  תוגש,  לבג"ץ  שעתירה  הרי  הפינוי,  מועד  שיגיע  לפני 
ייפסל ועמונה תפונה, כמו גם המקומות הנוספים שניתן בעניינם 
האומללים  המתיישבים  ישלמו  המחיר  את  חלוט.  דין  פסק 
שלקחו משכנתא כדי לרכוש קרקעות גזולות מסוחרי הקרקעות 
הרך  שדיבורם  מתוחכמים  יהודים  ושומרון,  ביהודה  הידועים 
מטעה, והסנדלים הנעולים לרגליהם, מבלבלים אויב וגם אוהב. 
את הפוליטיקאים תעניין כרגיל, תודעת הקרב ולא הניצחון 
או ההפסד במערכה. בנט יאשים את ביבי, ביבי את בנט. אלי 
ישי שהתחיל את הקריירה הפוליטית כמגן שמאלי )"אני אומר 
במפורש: כן אוסלו, כן פינוי חברון, כן ערפאת" – מתוך ראיון 
ל'הארץ' 1.12.2002( וסיים כבלם ימני קיצוני, ימשיך להאשים 
מן הסתם את דרעי, עם סיבה ובעיקר בלי. בעניין הזה, מסוכן 
להכביר מילים, כי לאיש שהתרעתו אומנותו, יש אקדח בקרסול, 
בהתחשב  למדי  מרתיע  האיום  עצמו.  על  השבוע  שהעיד  כפי 
בסמיכות המאורעות בלוח השנה, למרות שלאחרונה, הוא לא 

ממש מצליח לקלוע למטרה.
מי  דבר,  של  בסופו  כי  הישיבה  בסיום  הסביר  השרים  אחד 
שיקבע אם המשבר הזה ייצא מפרופורציה או לא – יהיה הנשיא 
הנבחר טראמפ: "אם טראמפ יממש עשרה אחוזים ממה שהוא 
ואנשיו הבטיחו לפני הבחירות ויאפשר לבנות בגושים, במעלה 
אדומים, בגוש עציון ובמקומות נוספים, אף אחד לא יזכור את 

עמונה. אם לעומת זאת נגלה נשיא שלא עושה חשבון, ומנסה 
חשבוננו,  על   - 'עסקה'  השבוע  הגדיר  שהוא  מה  את  לסגור 

עמונה עלולה להפוך לניצוץ שידליק תבערה גדולה".

דינה דמלכותא
להניח  סביר   – בעמונה  ממוקם  היה  המערבי  הכותל  אם 
הדרומי  הכותל  פרשת  הייתה  אלו,  בימים  הבוערת  שהסוגיה 
שמאיימת על שריד בית מקדשנו. הצביעות חוגגת אך לפחות 
בכותל.  מיושם  להיות  וצריך  מעמונה  נלמד  אחד  חשוב  לקח 
זוהי אותה תובנה שלימד ינאי המלך את אשתו לפני מותו: "אל 
תתייראי אלא מן הצבועים". אם הלל מחייב את העניים, הרי 

שעמונה מחייבת את הפוליטיקאים הדתיים-לאומיים.
הרפורמים  קיבלו  התפוצות,  כשר  בנט  של  במשמרת 
מילים:  במכבסת  שכונה  הדרומי  בכותל  להתנחל  לגיטימציה 
"עזרת ישראל". החברים בבית היהודי הסבירו לנו שאין ברירה. 
היועמ"ש מחייב ואי אפשר ללכת לו על הראש ולהעביר חוק 
דינה(,  זילבר  דינה.  )או  דינא  דמלכותא  דינא  בבג"ץ.  שייכשל 
אלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו – וכל שאר 
לתרץ  כדי  ולהנגיש  לצטט  יודעים  הנפש  שיפי  חז"ל,  פתגמי 

ויתורים ופשרות. 
הנהדרות  הממלכתיות  התובנות  שכל  פתאום,  זה  איך  אז 
הללו שאפשרו לשנות סדרי בראשית במקום המקודש ביותר, 
מיוחדת,  קדושה  שום  בה  שאין  בגבעה  כשמדובר  תקפות  לא 
לבד מהעובדה שהיא קרקע בבעלות פלסטינית? בכותל אסור 
נוגע  כשזה  אבל  וביהמ"ש,  היועמ"ש  הוראות  אחר  להרהר 
המשפט  בבית  לזלזל  היועמ"ש,  על  לצפצף  אפשר  לעמונה 
העליון ולרמוס את הדין הבינלאומי. אם פרשת עמונה לא באה 

לעולם אלא כדי ללמדנו את הלקח הזה, דיינו.
העיסוק האובססיבי בעמונה השכיח את הסוגיה החשובה של 
שריד בית מקדשנו, אך גם היא, מסתבר, עומדת אחר כותלנו. 
בסופ"ש הנוכחי יפקע המועד שקצב ביהמ"ש למדינה, להגיש 
ראש- הכותל.  מתווה  בעניין  המורחבת  לעתירה  תגובתה  את 

אמורים   – לא  ומי  הראשיים  הרבנים  הדתות,  שר  הממשלה, 
להגיש את תגובתם, באמצעות פרקליטות המדינה. נכון למועד 
כתיבת השורות בבוקר יום שלישי, איש מהמעורבים החרדים, 

לא ראה אפילו טיוטה.
במחנה  לחברים  דווקא  תודה  לומר  צריך  האירוניה  למרבה 
המחנ"צ  סיעת  המתקרב.  הדד-ליין  את  לנו  שהזכירו  הציוני 
גרירת  לנוכח  בממשלה,  אמון  אי  הצעת  שני  ביום  הגישה 
הרגליים במשבר הכותל ויצירת קרע עם יהדות התפוצות. תודו 
מופנים  כשהזרקורים  הכותל,  על  לדבר  בוז'י,  על  תפור  שזה 

לעמונה.
הצעת האי-אמון בסוגיית הכותל, שהוגשה ביום שני, נכרכה 
וגם  רצחת  של  בסוג  הצפון'.  ל'תוכנית  בנוגע  נוסף  אמון  באי 
ירשת ביקשו במשרד האוצר משר הפנים דרעי שמתקוטט עם 
האוצר על תקצוב הגליל, לעלות ולהשיב, במקומם, בנוגע לאי-

אמון הצפוני. הם שפשפו עיניים בתדהמה כשדרעי הסכים מיד, 
לדוכן  עלה  שהוא  לפני  קלה  שעה  בדיעבד.  רק  מדוע  והבינו 
מתכוון  שהוא  רה"מ  בלשכת  לחברים  דרעי  הבהיר  להשיב, 

להשיב גם לאי-אמון של המחנ"צ בנוגע למשבר הכותל.
מצפון  כי  באיחור  שקלט  לראש-הממשלה  חסר  היה  זה  רק 
תיפתח הרעה. אחרי הביקורת הפומבית שהוא מתח לראשונה 
בשבוע שעבר נגד הרפורמים, חטף נתניהו גינויים מכל החברים 
בחו"ל עם הכיסים העמוקים, אלה שקראתם עליהם בתחקירי 
הנאום  אחרי  לצונאמי  הפכה  שלהם  הביקורת  ושות'.  דרוקר 
וגם  להם  שהזכיר  נתניהו,  בממשלת  שר  דרעי,  של  הפנטסטי 
לאלה מתוכנו ששכחו, כי במשך שנות הגלות הוציאו הרפורמים 
הבנויה.  לציון  לשוב  והערגה  הכיסופים  את  התפילה  מספרי 
דרעי שאל, מה יש להם לחפש בכותל אם אינם מייחלים לבניין 

בית המקדש - חוץ מאשר את הפרובוקציה לשמה. 
ביבי שמע שדרעי מתכוון לעלות ולהגיש מנה שניה ושלח את 
ראש הלשכה יואב הורביץ' כדי להרגיע. "אל תעלה על הדוכן. 

אל תגרום לנתניהו כאב ראש נוסף", אמר יואב לאריה. 
את  סופר  "שביבי  דרעי,  שאל  בעצם",  לי  אומר  אתה  "מה 
לו  ביקר  נשבע  בתגובה,  הורביץ'  אותנו?".  ולא  הרפורמים 
שלא  רה"מ(  בבית  ביותר  היקר  הנכס  מהו  יודעים  הרי  )ואתם 
על  תגובת הממשלה שתובא  את  לתאם  והבטיח  עסקינן,  בכך 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

עם הגב לכותל 
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הדוכן בשם צחי הנגבי. 
גינוי  עם  נוסח  גובש  ולבסוף  טיוטות,  שהוחלפו  לאחר  רק 
דרעי  ניאות  הרפורמית,  לפרובוקציה  מתלהם,  בלתי  אך  ברור 
צחי  הכנסת.  דוכן  על   – העמידה  זכות  את  להנגבי  להעביר 
בפעם  הרכה.  בבטן  בעדינות  הלם  ורגוע,  שלו  ובטון  עלה 
"ראש  את  אישית  תקף  רה"מ  מטעם  רשמי  דובר  הראשונה, 
ראש  עם  פגישה  ביקש  ולא  לארץ  שהגיע  הרפורמית  התנועה 
הממשלה אבל כן מיהר להיפגש עם יו"ר האופוזיציה". כל זה, 
לדברי הנגבי - שתואמו מראש, הועלו על הכתב ושוגרו לדרעי, 
מהווה "סימן נוסף לספקות בכוונת הזרמים הלא אורתודוכסים 

למציאת פתרון". ואת זה, לא אנחנו אמרנו. זה הוא אמר.

הפרחים לטראמפ
ראש  הכותל.  בפרשת  גם  נתניהו  על  להתגולל  מיותר 
בסיפור  במשבר.  להאשים  ניתן  אותו  האחרון  הוא  הממשלה 
הזה, הוא שלח את מנדלבליט, עוד בתפקידו כמזכיר הממשלה, 
לתאם עמדות מול ח"כינו האמיצים מהרגע הראשון. הם ולא 
הוא, נסוגו מההסדר הראשוני שאושר בממשלה, ותואם עמם 
מראש בהסכמה שבשתיקה. עכשיו, כשהעסק הסתבך והכרעה 
לא נראית באופק, אנו מוצאים עצמנו שוב, מובלים בקוראלס 
והימנעות  רגליים  גרירת  למשחטה.  בדרך  השוורים  נתיב   –
מהכרעה, מובילות לתוצאה ידועה מראש, ואף פעם לא לטובה.
חסרים.  לא  הזה  הסוג  מן  להתנהלות  שליליים  תקדימים 
הדוגמה הזכורה היטב, מהשנה האחרונה, היא תגובת המדינה 
לעתירות נגד חוק הגיוס. הנציגים החרדים לא ראו, לא ידעו ולא 
שמעו – או אולי לא רצו לראות, לדעת ולשמוע – מה עומדת 
יענה, אפקטיבית כידוע, עד  המדינה להשיב. מדיניות של בת 
לרגע המגע בין הצייד לניצוד. איך זה נגמר בחוק הגיוס, כולם 
יודעים. התגובה שיקפה פרשנות הפוכה בתכלית מעמדתם של 

חברי הכנסת החרדים. 
רק  תהיה  הכותל,  בעתירת  המדינה  פרקליטות  תגובת 
פוליטית  הכרעה  בהיעדר  בבג"ץ,  לנו  שיחכה  למה  הקדימון 
מוקדמת. התחמקות מלהכריע, תגרור הכרעה קשה הרבה יותר 
בבג"ץ. לעתירה המורחבת של שבעה ארגונים ובמרכזם ארגוני 
הראשית  הרבנות  סמכות  את  להפקיע  הדורשים  הרפורמים, 
במתחם, ולהוסיף נשים מטעמם כחברות בקרן למורשת הכותל, 
נוספה דרישת נשות הכותל לאפשר להן להתפלל בתוך הרחבה. 
כל יום שעובר ללא הכרעה בממשלה, מקדם הכרעה מרחיקת 
לכת בבג"ץ, שלאחריה, המצב בכותל יגיע לנקודת האל-חזור, 

כמו בעמונה. 
לשכב  מוכנים  שאינם  וליצמן  גפני  דרעי,  את  להבין  אפשר 
הם  הקודם,  בסיבוב  המתגלגלות.  האבנים  את  בגופם  ולעצור 
בעבר  אם  טובה.  כפוית   - החרדית  הציבורית  שהתודעה  גילו 
את  לגולשים  תגלח  ברשת,  החרדית  שהתקשורת  מכך  חששו 
החשש  שכיום  הרי  מטאפורית(,  )מטאפורית,  והפאות  הזקן 
על  מעמיסות  השליליות  הכותרות  הפוך.  הפוליטיקאים(  )של 
ולא  מכביד  פרומקייט  החרדים  הפוליטיקאים  של  כתפיהם 
מידתי. אין מקום לפשרות, אין סדק להסדרים. לסאטמר היינו, 
הרכבת.  במשבר  הוביל  זה  לאן  ראינו  דמינו.  אהרון  לתולדות 
מדובר  בכותל  גם  כי  ידועה(,  הרבנית  )הדמות  שטוען  מי  יש 
לגופה  אך  מובן,  ההתנהלות  לפשר  התסכול  תופעה.  באותה 
של השוואה, לא בטוח שהיא נכונה. בנוגע לכותל, כשיורדים 
לעומקה של סוגיה, מגלים שכבות גיאולוגיות נוספות, מורכבות 

וטעונות. 
ללכת  נכונות  ראש-הממשלה  הביע  כבר  סגורות  בשיחות 
המחלוקת  נקודות  בשתי  מבחינתו.  לכת  מרחיקת  לפשרה 
נציגי  בהשתתפות  ומועצה  משותפת  כניסה   – המרכזיות 
הרפורמים – הבהיר נתניהו כי הוא מוכן ללכת כברת דרך נוספת 
תוצאות  שנודעו  לפני  רלוונטי  היה  זה  כל  החרדים.  לקראת 
לאחריהן,  וכמה  כמה  אחת  על  בארצות-הברית.  הבחירות 
בחדר  מטעמם  מועמדת-ההמשך  את  איבדו  כשהרפורמים 
אורתודוקסי.  חתן  עם  שמרן  נשיא  במקומה,  וקיבלו  הסגלגל, 
בחג החנוכה הקרוב, הם יצרכו לחפש במקום אחר מי שיעשה 

נס, "לאבותיהם ולאמותיהם". 

תקדים עמונה
יטמין  לא  טראמפ,  של  השבת  שומר  חתנו  קושנר,  ג'ארד 
משם.  ולא  מפה,  תבוא  הישועה  אך  הדרומי,  בכותל  פתקים 
הגר"ש  הקדושים,  והמקומות  הכותל  רב  נועד  שעבר  בשבוע 
אולם  ליצמן(,  גפני,  )דרעי,  דג"ל  סיעת  חברי  עם  רבינוביץ, 
להכריע  שתאפשר  התקדמות  הסתמנה  לא  הפגישה,  אחרי  גם 

בממשלה ולהורות לפרקליטות מה להשיב, כדי לנסות להציג 
לא  ודבר  חלף  שבוע  ברורה.  ממשלתית  הכרעה  בג"ץ  בפני 
הולך  החול  ושעון  הואיל  כן,  דווקא  לרעה,  לטובה.  השתנה 
בסופ"ש.  להתקיים  אמורה  רה"מ  עם  נוספת  פגישה  ואוזל. 
למועד  נכון  פציעות.  בזמן  אלא  התשעים  בדקה  לא  כבר  זה 
כתיבת השורות, מסתמן כי המדינה תגיש בקשת ארכה להגשת 

התגובה.
יש  האם  בדילמה  מתמקד  החברים  בין  הגדול  הוויכוח 
להסתפק בהתרככות הנוספת של רה"מ ולהסכים ברגע האחרון 
לפשרה שהיא הרע במיעוטו, או שמא עמדת רה"מ היא בסך 
הכל מבוא להשגת תוצאה הרבה יותר טובה. נתניהו כבר הביע 
נכונות להתגמש בעניין הכניסה הנפרדת והמועצה המשותפת 
– אליה יצורפו פקידי ולא נציגי ציבור. הוא את שלו עשה. כעת 

זה תלוי בנו. 
מתונים,  מול  לקיצוניים  הצדדים  את  לחלק  לנסות  מיותר 
תמיד  דרעי, שנתפס  דווקא  מכירים.  לדמויות שכולנו  בהתאם 
עקרונית  עמדה  הזאת  בסוגיה  השבוע  השמיע  מתון,  כסמן 
ש"ס  ששרי  ומצא  הזמן,  בגלגל  אחורה  חזר  הוא  ברורה. 
השמונים,  שנות  בשלהי  כבר  המשפטי  בהליך  מעורבים  היו 
כשנציגת מרצ בעיריית ירושלים ויו"ר ארגון נשות הכותל, ענת 
הופמן, עתרה לבג"ץ נגד רב הכותל והמקומות הקדושים דאז 
לאפשר  בדרישה  הדתות,  ומשרד  זצ"ל  גץ  יהודה  מאיר  הרב 
לנשות הכותל להתפלל ברחבה. ש"ס דרשה להצטרף כמשיבה, 
ובניגוד לעמדת היועמ"ש העמידה עו"ד מומחה מטעמה, צבי 

טרלו.
במהפכה  שהוכחד  מהזן  אמיתי,  ערכי  ליברל  טרלו,  עו"ד 
החוקתית של ברק, נחשב אז לשם דבר בעולם המשפט המנהלי-
חוקתי. בתפקידיו בשירות המדינה, טרם יציאתו לפנסיה, הוא 
עמד בראש מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה ושימש כסגן 
פרקליט המדינה. במלחמת ששת הימים ולאחריה הוא שימש 
חוות  ושומרון.  יהודה  באזורי  צה"ל  לכוחות  משפטי  כיועץ 
ממשיכות  המוסמכים,  המשפטנים  ידי  על  אז  שניתנו  הדעת 
הוא  תקופה  באותה  עמונה.  ערך  ראה  היום,  עד  סערה  לעורר 
מונה ליועץ מיוחד לשר המשפטים דאז יעקב שמשון שפירא. 
את הנוהג המשפטי שהוחל על המקומות הקדושים - ולא רק 

ליהודים - הוא לא רק הכיר, אלא גם החיל.
הכיר  שהוא  משפטיים  תקדימים  סמך  על  הוכיח  טרלו 
לא  הפולחן  חופש  סוגיית  הקדושים,  במקומות  כי  מקרוב, 
יכולה להיות מוכרעת בערכאה שיפוטית. היות וקשה לשכנע 
הביא  הוא  ממקורותינו,  ראיות  באמצעות  ישראל  שופטי  את 
בבית  הנוצרית  המולד  מכנסיית  דווקא  להבדיל,  דוגמאות, 
את  שאל  טרלו  הבית.  הר  שעל  המוסלמיים  ומהמסגדים  לחם 
נוצרי,  זרם שולי, מוסלמי או  השופטים איך היו מכריעים אם 
היו תובעים "חופש פולחן" משלהם, ודורשים לדוגמה, להניף 

צלב במסגד. אללה אכבר.
הטיעון הזה התבסס על תובנה משפטית עמוקה. טרלו הסביר 
לכל  לבנות  שאפשר   – סטנדרטיים  תפילה  לבתי  בניגוד  כי 
ספוגה  שאדמתם  הקדושים,  המקומות  שאת  הרי  בדרכו,  זרם 
בהיסטוריה, אי אפשר לחלק לשניים. "אין שתי כנסיות מולד, 

לא שני מסגדי אל אקצה, ולהבדיל גם לא שני כותל מערבי", 
אבל  לכולם,  להיות  צריך  אישי  פולחן  "חופש  טרלו,  הסביר 
הואיל  מהמקומות  אחד  בכל  אחיד  להיות  חייב  הפולחן  אופי 
ידי  על  שנבחרה  המבצעת  הרשות  רק  כאוס.  ייווצר  ואחרת 
מה  להחליט  וצריכה  רשאית  השופטת,  הרשות  ולא  הציבור, 

יהיה אופי הפולחן". 
את  לפתור  ניסיון  היא  לרפורמים,  הדרומי  הכותל  הקצאת 
הדילמה המשפטית הזאת וליצור למעשה שני כתלים. התובנה 
לנו  שהוצגה  הגדולה  שהפשרה  מלמדת  טרלו  של  הנשכחת 
כהישג, היא בעיקר על חשבוננו. "גילינו מכתב של מרן הגר"ע 
יוסף זצ"ל שהתנגד בשנת תשכ"ח אפילו לקיום גן ארכיאולוגי 
שנוצר  "במצב  מבטיח,  וגם  דרעי  מסביר  הדרומי",  בכותל 
פרטי  ייצוג  יינתן  הראשית  שלרבנות  כדי  הכוח  בכל  איאבק 
האמיתיות  הטענות המשפטיות  את  להביא  ולנו  לה  ויתאפשר 
באופי  מתערב  לא  המשפט  שבית  כשהוכחנו  אז,  שהבאנו 
באופי  אדם.  לכל  החופשית  הגישה  בעצם  רק  אלא  הפולחן 
הפולחן, הוא לא יכול להתערב כפי שלא יעז להתערב להבדיל, 

באופי הפולחן במסגדים שעל הר הבית".
אבל  דרעי,  של  טענותיו  בצדקת  לשכנע  צריך  לא  אותנו 
טרלו  של  מסוגו  אנשים  יושבים  לא  כבר  ימינו,  של  בבג"ץ 
ולפיכך הסיכויים שעמדתו תתקבל – דומים לסיכויי ההישרדות 
יותר  נכון  ואולי   - דרעי מאמין  זאת,  ובכל  חוק ההסדרה.  של 
לומר: מקווה - שעמידה עיקשת בממשלה, תביא לכך שבג"ץ 
זה  לכל היותר, יאלץ את הממשלה לקבל הסדר מרוכך, מעין 
שהציע לאחרונה רה"מ. עדיף שבג"ץ יכפה פשרה רפורמית – 
הר כגיגית, ולא שיקבלו זאת עליהם באהבה, הנציגים החרדים 

לדבר ה', במסגרת החלטה בממשלה.
לא בטוח. מרחב התמרון של החלטת  זה  היא שגם  הבעיה 
בג"ץ אינו מוגבל, ואם יגיעו הדברים לפתחו – ההכרעה עלולה 
הראשוני  הפשרה  ממתווה  ופוגענית  קשה  יותר  הרבה  להיות 
אופי  יש  העליון  המשפט  בית  לשופטי  בממשלה.  שאושר 
שיפוטי ומזג ליברלי – מהסוג שנשיא אמריקני שמרן, מעולם 
הזהות  בארצות-הברית,  במולדתו.  לבחירה  מאשר  היה  לא 
הערכית של השופטים עומדת במרכז מערכת הבחירות, ואילו 
בישראל, הבוחר יכול לדבר אל העצים ואל האבנים. בינתיים 

גם אל הכותל. 
ויו"ר  המשפטים  שרת  של  לזכותה  לומר  לפחות  אפשר 
הוועדה לבחירת שופטים, איילת שקד, שבסבב הבחירה הקרוב 
ולמנות  שינוי  לחולל  לנסות  מתכוונת  היא  העליון,  לשופטי 
הרב,  לצערנו  הציוני-דתי.  המדרש  מבית  שניים  או  שופט  גם 
במגרש שלנו, המועמד היחיד שהתחנך בישיבה חרדית ונכלל 
ברשימת המועמדים לעליון, הוא השופט משה סובל, 'חברונער' 
מבריק ומשפטן בחסד, שבשבתו בביהמ"ש לעניינים מנהליים 
בירושלים, היה זה שפרץ את חומת ירושלים בפני נשות הכותל 

וקבע שהסדר רחבת קשת רובינזון – אינו מספק. 
אם כך נראה המועמד בעל השורשים החרדיים, עדיף לתור 
שזה  עד  טרלו.  של  מסוגו  ליברליים-חילונים  מועמדים  אחר 
יקרה ולעליון ימונו גם שופטים מהמיליה הזה, אין שום סיבה 

שנשליך את יהבנו על שופטי הבג"ץ.
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צרכנות 

המותג "שול" מוכר בעיקר ככזה המציע פתרונות  מגוונים 
בעיות  אורטופדיות,  בעיות  כמו:  הרגל  כף  וטיפוח  לטיפול 
כמו  ומטופחת  רכה  רגל  לכף  פתרונות  סכרת  חולי  של 
הפצירה החשמלית ועוד מגוון מוצרים לשמירה ותחזוק 
כעת  בה.  הקשורות  שונות  בעיות  ומניעת  הרגל  כף 
 "light lest" גרביונים  ומציע  "שול"  המותג  מתרחב 
ורכות.  נוחות  קלילות,  תחושת  לרגליים  המעניקים 

דנייר   60 של  בצפיפות  אטומים  הינם  הגרביונים 
פותחה  אשר  סיבים  דחיסת  בטכנולוגיית 
מומחי  ידי  על  העולמית   Scholl במעבדות 
כף הרגל של שול. טכנולוגיה זו מספקת לחץ 

ולאורך כל הרגל, לחץ אשר  מדורג החל בעקב 
רבות  סובלות  ממנה  והכבדות  העייפות  תחושת  במניעת  לסייע  וכך  הרגליים  את  ולחטב  להדק  נועד 

ברגליים.  הגרביונים אינם מאבדים צורה וצבע עד ל-100 כביסות. ניתן לרכוש ברשת סופר פארם.

לתחושת קלילות לאורך כל היום

מבית  והמאפים  העוגות  של  המיוחד  הטעם  את 
הנהדר  הטעם  להציג.  צורך  אין  נאמן"  "מאפה 
מ-70  יותר  כבר  אותנו  מלווים  שניחוחותיו 
ליד הקפה,  זה  בין אם  יום,  שנה הם חגיגה בכל 
בר  הולדת,  ימי  לחגיגות  או  לנשנוש  במאפים 
מציעים  כעת  השמחות.  ושאר  חתונות  מצוות, 
אישית,  יומולדת  עוגת  נאמן  מאפה  ברשת 
מעוטרת בכיתוב ואיחול אישי ומצופה בכל קישוט 
או תמונה מודפסת שתבחרו. ההקדשה האישית 
של  ההולדת  ימי  עוגות  למגוון  ניתנים  והתמונות 
רשת מאפה נאמן, הכוללת עוגות במבחר טעמים 

גבינה, שוקולד, מוס,   –
– חלבי  ועוד  טריקולד 
יום  עוגות  את  ופרווה. 
להזמין  יש  ההולדת 
אחד  בכל  מראש 
מאפה  רשת  מסניפי 
עוגת  מחיר  נאמן. 
בהקדשה  יומולדת 

אישית: 250-300 ₪ 

עוגות יומולדת באיחול אישי

  
של  ותיקה  כיצרנית  המוכרת  "כרמית",  חברת 
מגוון מיני ממתקים- מרשמלו, "שלוקים", מטבעות 
נכנסת  ועוד,  שוקולד  עוגיות,  וופלים,  שוקולד 
לראשונה לקטגוריית המלוחים ומשיקה את טרליני: 
הנאפים  מגוונים,  בטעמים  מלוחים  כעכים  סדרת 
על פי מתכון איטלקי מסורתי. טרליני- סדרת מיני 
אהובים  ישראלים  טעמים   6 ב-  איטלקיים  כעכים 
שנבחרו בקפידה, קלאסי, קמח מלא, רוטב פיצה, 
פיקנטי.  וצ'ילי-  שום  וזיתים,  בצל  ורוזמרין,  תפו"א 
הטרליני הינם כעכים קטנטנים, פריכים וממכרים, 
אי  פשוט  אחד,  מהם  שטועמים  שמהרגע  כאלו 
אפשר להפסיק. גודל הכעכים אידיאלי לאירוח או 
שונים.  מטבלים  לצד  ובמיוחד  משפחתי  כנשנוש 

כשר פרווה, הרב וועסטהיים.

חדש: מיני כעכים איטלקיים

מלכה,  יאיר  בבעלות,  הנמצאת  קפה  גרג  רשת 
גלעד אלמוג וניר אדרי, מציעה בימים אלה מנות 
חורפיות עשירות ומפנקות, שיכללו מגוון רחב של 
מרקים, מנות משודרגות, מנות טבעוניות וקינוחים 
2016-2017. התפריט מציע מגוון מרקים  לחורף 
יום, מנות חמות, מנות משודרגות.  משתנים מידי 
עוד מציעה הרשת ארוחות ילדים וארוחת תינוקות 
ותפריט קינוחים מפנק. התפריט מציע כ- 50 מנות 
מגוונות בקטגוריות ארוחות בוקר, מרקים, ארוחות 
קינוחים,  משקאות,  כריכים,  פסטות,  צהריים, 
תפריט טבעוני מלא, מנות ללא גלוטן ועוד. המנות 
מבוססות  על השראות וטעמים  מרחבי  העולם 
האמריקאי,  האסייתי,  האיטלקי,  המטבח  ביניהם: 
וכמובן  הספרדי   המקסיקני,  השוויצרי,  הבלקני, 
המטבח הישראלי. התפריט הטבעוני המלא יכלול 
קינוחים  קלים,  משקאות  כריכים,  בריאות,  מנות 

ועוד.

מנות חורף 

המגוונות,  המנות  חוויה.  זו  בפסקדוס  אירועים 
האדיב,  והשירות  והקסומה  המושלמת  האווירה 
ומיוחדת.  שונה  לחוויה  האירוע  את  הופכים 
לירושלים,  בכניסה  הדגים  מסעדת  'פסקדוס' 
קנתה בזמן קצר מאוד שם של מסעדה איכותית, 
אוירה  לצד  ומוקפד  מושקע  מנות  מגוון  עם 
מגוון  מבחר  האירועים  בתפריט  ונעימה.  נינוחה 
של  רב  ומגוון  מיוחדות  שף  מנות  סלטים,  של 
דגים טריים ואיכותיים, על האש, בתנור ובבישול. 
בנוסף, תפריט חלבי עשיר ומגוון הכולל מרקים, 
קיים  במסעדה  ועוד.  קינוחים  סלטים,  פסטות, 
מתחם VIP סגור ויוקרתי המכיל עד 25 איש, בו 
עסקיות.  ופגישות  מסיבות  אירועים,  לקיים  ניתן 
ברית,  כגון:  ומכובדים  יוקרתיים  צהריים  אירועי 
ועוד,  עובדים  ועדי  הולדת,  יום  מצווה,  בר/בת 
איש.   120 עד  המסעדה,  שטח  בכל  לקיים  ניתן 
נערכים  המסעדה  וצוות  השפים  בפסקדוס, 
להזמנות: -02 החורף.   לאירועי  אלו  בימים 
9403338, 050-2863154. פסקדוס רח' אהליאב 

5, בית אקה )בכניסה לעיר(, ירושלים.

אירוע מיוחד: כללית בבית שמש אירועים מושלמים בפסקדוס
מכיל  קשים,  כתמים  להסרת   - אוקסיג'ן  סבון 
חמצן פעיל המסיר כתמים קשים מכביסה לבנה 
או צבעונית. אינו מכיל אקונומיקה. מצויין לטיפול 
מרטיבים  פשוט  הכביסה.  לפני  בכתמים  ישיר 
בעדינות  ומשפשפים  מים  במעט  הכתם  את 
בסבון אוקסיג'ן לפני הכביסה. לכתמים עקשניים 
סבון  בשנית.  הפעולה  על  לחזור  ניתן  במיוחד, 
אוקסיג'ן, מצטרף לסנו אוקסיג’ן ג’ל וסנו אוקסיג'ן 

בתרסיס מסדרת אוקסיג'ן שמשחררת 
סנו  מהכתמים.  הבגדים  את 

המוצר  הוא  אוקסיג'ן, 
והנמכר  האהוב 
במגזר  ביותר 
בתחום.  החרדי 
בד"צ  כשרות - 
חרדית  עדה 

ירושלים.

לשיפור תוצאות הכביסה

פוטרים  דגמי  עשרות  נמצאים  החורף  לקראת 
המדפים  על  והצבעים  הגילאים,  לכל  חדשים 
על  עמלנו  הרשת:  מנכ"ל  לדברי  ביגשופ.  ברשת 
האיכותיים  לבדים  ודאגנו  הפוטרים  קולקציית 
ביותר ותוכלו להרגיש את הנוחות של הבדים. הם 
מציעה  הרשת  הכביסות.  במבחן  היטב  עומדים 
מגוון דגמים לגברים ונשים, ילדים וילדות, תינוקות. 
תוכלו לצייד את הילדים בצורה כזאת שהם יעברו 
שופ'  'ביג  רשת  ובשלום.  בנעימות  החורף  את 
בישראל,  המשפחה  צרכי  לכל  המובילה  הרשת 
דואגת לנו במשך כל עונות השנה. לצד המחלקות 
וקוסמטיקה,  חשמל  בית,  כלי  לתינוקות,  ציוד   ,
וכמובן ביגוד שנמכרים במחירים הנמוכים ביותר 
שאינם פוגעים באיכות, רשת ביג שופ דואגת לכם 

ולכיס שלכם.

לחיזוק ההגנה הטבעית חורף חם וזול 

אירוע מיוחד נערך השבוע 
מרפאת  פתיחת  לרגל 
סלונים  בשכונת  'כללית' 
בבתי שמש, בהשתתפות 
רבני השכונה, מנהל מחוז 
'כללית',  של  ירושלים 
חברי  סגל,  יורם  מר 
ירושלים  מחוז  הנהלת 

רמי  ובכירים  'כללית'  של 
ציבור  אישי  וחסד,   רפואה  ארגוני  ראשי  דרג, 
ומובילי דעה בקהילה. בין הרבנים המשתתפים 
בלטו הרה"ג  יחזקאל כהן רב השכונה, הרה"ג 
נתנאל ברנדסופר מו"צ בעדה החרדית ומרבני 
קהילת  רב  וייס  לייב  אריה  הרה"ג  השכונה, 
אריה  הרה"ג   סלונים,  בשכונת  אהרן  תולדות 
הפתיע  כן  כמו  גור.  קהילת  רב  רוטנברג  צבי 
רב  רוטנברג  צבי  נפתלי  הרה"ג   בנוכחותו 
ומו"צ בעדה החרדית,  ב'  קהל חסידים ברמה 
הפעולה  שיתוף  על  למשתתפים  שסיפר 
ההדוק והרציף בינו לבין הנהלת מחוז ירושלים 
רפואה  להעניק  יודעים  "בכללית  כללית.  של 
צורכי  בהבנת  החלוצים  תמיד  והם  איכותית 

הקהילה". 

מחקר חדש: האם באמת יש קשר בין 

בעיצומו  ונמצא  לספטמבר  ב-15  החל  ב'כללית'  שפעת  חיסוני  מבצע 
חיסונים  'כללית' עם מלאי של 1,070,000  בימים אלה. השנה הצטיידה 
השנה  גם  לקוחות.   700,000 ל-  קרוב  חוסנו  כה  עד  כאשר  בזריקה 
גבוה  בסיכון  הנמצאות  היעד  אוכלוסיות  בחיסון  המאמצים  מרוכזים 
לחלות ולפתח סיבוכים של המחלה. אוכלוסיות היעד הן: ילדים מגיל חצי 
שנה, בני 65 ומעלה, חולים כרוניים, שוהים במוסדות ומרותקים לביתם, 
ומטופלים הנמצאים בסיכון גבוה לאשפוז עקב דלקת ריאות. לראשונה 
 -  2008 בשנים  שנולדו  ילדים  הבריאות,  משרד  החלטת  פי  על  השנה, 
2009 יוכלו לקבל חיסון נגד שפעת במסגרות הלימוד השונות באמצעות 
שירותי הבריאות לתלמיד וכחלק מחיסוני השגרה בביה"ס. כמו כן, משרד 
על  וממליץ  ילדים  בקרב  היעד  אוכלוסיות  גילאי  את  הרחיב  הבריאות 
חיסון ילדים מגיל 6 חודשים ועד גיל 12 שנים וזאת בשל היותם הנפגעים 

העיקריים מתחלואת השפעת וגם מעבירי המחלה לסובבים אותם.

מלאי של 1,070,000 חיסונים

ב'כללית' מרחיבים  את הדעת ומתרחבים במתן שירות. מגמת ההרחבה וההתרחבות מגיעה בימים אלה 
למרפאת קרית הרצוג ברחוב צבי הרלינג 6, בני ברק. מעתה יעמדו במרפאת קרית הרצוג לשירותכם 
בהיקף שעות שבועיות רחב יותר, גם בימי חמישי אחר הצהריים ועד השעה שבע בערב. צוות המרפאה 
בקרית הרצוג, בהובלת מנהלת המרפאה ד"ר אולגה בוגייבסקי, מנהלת המשרד אפרת גמליאל, מנהל 
גבוהה בקרב לקוחותיה הרחיבה  רצון  בית המרקחת, הזוכה לשביעות  ומנהלת  רומן שפירא  הסיעוד 
לאחרונה את שעות הפעילות שלה. במרפאה שירותי רפואה הכוללת  רפואת משפחה, רפואת ילדים, 
רפואת נשים, בדיקות מוניטור, שירותי אחיות, שירותי מעבדה ובית מרקחת. מעתה, בעת הצורך, תוכלו 
לבחור לעצמכם את זמן הביקור הנוח לכם במרפאה – שעות לפני הצהריים , אחר הצהריים ואף שעות 
הערב. תושבי קריית הרצוג בבני ברק קיבלו בקורת רוח את הבשורה על הרחבת השעות ושיבחו את 

הנהלת המרפאה ואת הנהלת מחוז דן-פ"ת של כללית. 

פתוח גם בימי חמישי אחה"צ

חינם  גלישה  מאפשרת  בזק 
נקודות  מיליון  בכחמישים 
ובנוסף  מוצפנות   WiFi
חינם  גלישה  גם  מאפשרת 
ו-800  מטוסים  בכ-300 
בתי  העולם,  ברחבי  רכבות 

השימוש  מסחריים.  ומרכזים  תעופה  שדות  מלון, 
פשוטים  האפליקציה  באמצעות  וההתמצאות 
לגולשים  מאפשרת  האפליקציה  כאשר  מאוד, 
למקום  הקרובות   WiFi ה-  נקודות  את  לאתר 
מרבית  כי  להדגיש  חשוב  עוד  נמצאים.  הם  בו 
נקודות  הינן  הגלישה  מהן(  מיליון  )כ-30  נקודות 
פרמיום שאינן פתוחות לקהל הרחב ויהיו פתוחות 
מהשירות  ליהנות  מנת  על  בזק.  ללקוחות  חינם 
 Bezeq על לקוחות בזק להוריד את אפליקציית 
Free WiFi ולהזדהות כלקוח בזק. בזק שידרגה 
את אפליקציית ה-Bezeq Free WiFi ומעכשיו 
ניתן להנות מגלישה חינם גם בזמן הטיסה, בזמן 
נסיעה ברכבות ובמגוון רחב של בתי מלון. השירות 
וחברת  בזק  של  פעולה  שיתוף  באמצעות  מוצע 
iPass, בעלת רשת ה-WiFi האיכותית והרחבה 
בעולם עם עשרות מיליוני נקודות מוצפנות. מסקר 
כי  עולה  בחו"ל  תוכן  צריכת  לגבי  בזק  שביצעה 
65% מוותרים על חיבור לאינטרנט בחו"ל אם אין 

להם גישה ל- WiFi בחינם.

אינטרנט חינם בחו"ל

לריחות יש השפעה גדולה עלינו: 
את  משנה  טוב  בושם  של  ריח 
בבית יוכל  טוב  וריח  האווירה, 

ונח.  נעים  להרגיש  לנו  לגרום 
ריח טוב בארון  כדי לשמור על 
הבגדים, סנו מציגה את מבשם 
אפקט  עם  והאריגים  הבגדים 
זמן.  לאורך  שנשאר  הבישום 
מוצר  עוד  הינו  החדש,  המוצר 
המשתייך  סנו  מבית  מנצח 
לקטגוריית מוצרי עזר לכביסה. 
בגדים  מבשם  מקסימה 
מיקרו- בעל  הוא  ואריגים, 
לאפקט  זעירות  קפסולות 

תוצאה  לקבלת  זמן.  לאורך  שנשאר  בישום 
הבגדים,  על  ישירות  להתיז  מומלץ  מושלמת, 
מצעים, וילונות, כריות ואריגים אחרים. ניתן להשיג 

 Fresh cotton, Soft  :בניחוחות

אפקט בישום לאורך זמן

 לאור הצלחת הסניף הנייד של פאג"י במהלך 
על  הבנק  הנהלת  הודיעה  האחרונה,  השנה 
המשך הפעילות ועריכת סבב נוסף של הסניף 
חב"ד,  בכפר  הנייד  הסניף  חב"ד.  בכפר  הנייד 
הוקם לפני כשנה במטרה לספק את הצרכים 
העסקים  ובעלי  הכפר  תושבי  של  הבנקאיים 
ציפי  הגב'  של  ניהולה  שתחת  בסניף,  באזור. 
בפתח  גנים  הדר  שלוחת  מנהלת  קרומבי, 
חשבונות,  פתיחת  שירותי  הוענקו   – תקווה 
מתן הלוואות מתן מסגרות עובר ושב, כרטיסי 
ההיענות  נוספות.   בנקאיות  ופעילויות  אשראי 
כחלק  לפעילות.  הכפר  תושבי  של  הגבוהה 
לעסקים  בנקאיים  בפתרונות  מההתמקדות 
עסקים  לבעלי  מיוחד  אירוע  ייערך  קטנים, 
שיתקיים  האירוע  במסגרת  בכפר.  קטנים 
יינתנו כלים   ,)17.11.16( ביום חמישי ט"ז חשון 
נכונה  כלכלית  להתנהלות  וייעוץ  מקצועיים 

לעסקים קטנים.

פעילות בנקאית הכי קרוב לבית
הטמפרטורות  ושינויי  הסגירירי  האוויר  מזג 
לימים  להקדים  רבות  לאמהות  גורמים  המהירים 
ברשת  לילדים.  החורף  בגדי  קניית  את  אלו 
מציעים   keds kids האיכותית  הילדים  בגדי 
והיא  ולבנות,  לבנים   2017 חורף  קולקציית  את 
סריגים,  שמלות,  חצאיות,  מכנסים,  חולצות, 
מעילים ומגוון רחב של פריטים ליום-יום ופריטים 
 keds kids רשת  ושמחות.  לשבתות  חגיגיים 
הארץ  רחבי  בכל  סניפים  מ-60  למעלה  מונה 
וארבעה סניפי עודפים, כאשר בסניפים הקרובים 
לריכוזי האוכלוסייה החרדית – בעיקר בירושלים, 
בית שמש, פסגת זאב, מודיעין, נתיבות, קריית גת, 
בקניון איילון ברמת גן ובקניון הגדול בפתח תקווה 
המתאימה  מהקולקציה  רחב  מגוון  למצוא  ניתן   –

לילדי המגזר החרדי.

קולקציית חורף 

כולנו כבר מכירים את המושג פרוביוטיקה שמשמעותו חיידקי 
בגופנו  שיש  כפי  כי  יודעים  אנו  מיטיבה.  השפעה  בעלי   'BIO'
חיידקים מזיקים, עלינו לטפח בגוף סביבה של חיידקים המגנים 
על הגוף. רננה מזרחי, דיאטנית קלינית והמנהלת המדעית של 
מטרנה עושה סדר במושגים: למעשה גופנו מהווה מעין "בית" 
פרוביוטיים,  חיידקים  סוגי  מאות  ישנם  בו.  המצויים  לחיידקים 
המתחילים להתבסס במערכת העיכול של התינוק כבר בשבוע 
למערכת  הפעלה  מתג  כמעין  משמשים  והם  לחייו  הראשון 
החיסון שלו. אוכלוסיית החיידקים בגוף התינוק מושפעת מאופן 
הלידה ומן התזונה שהתינוק מקבל. בחודשי החיים הראשונים 

מפתח  תפקיד  לפרוביוטיקה  יש  וכאן  העיכול  מערכת  בהן  התינוק,  בגוף  רבות  מערכות  מתפתחות 
בתרומתה לחיזוק ההגנה הטבעית ולהבשלת המעי. במחקר מקיף שנערך בישראל בקרב תינוקות 
בריאים השוהים במעונות יום נמצא, כי תינוקות שאכלו מדי יום מטרנה המועשרת בפרוביוטיקה - חלו 

פחות, וסבלו פחות מחום ושלשולים – לעומת תינוקות שניזונו מתחליף חלב ללא פרוביוטיקה.   

האחרונות  בשנים 
אודות  מחקרים  פורסמו 
ומוצריו  חלב  בין  הקשר 
ילדים.  וגדילת  לצמיחה 
הראשונה  הסנונית 
מחקרו  הייתה  בישראל 
מבית  כץ  פרופסור  של 
הרופא  אסף  חולים 
הימנעות  כיצד  שבדק 
ומוצריו  חלב  מצריכת 
לחלב(  אלרגיה  )בשל 

מתבגרים/ של  העצם  צפיפות  על  משפיעה 
צעירים. בעקבותיו ערכה ד"ר סיני מחקר שבחן 
את הקשר בין אלרגיה לחלב )הימנעות מצריכת 
ילדים. מנתוני המחקר  לגובה של  וגדילה  חלב( 
עולה שבבגרותם, הצעירים היו נמוכים בארבעה 
חלב  ששתו  לצעירים  בהשוואה  סנטימטרים 
ד"ר  של  מחקרה  תוצאות  במחקר.  והשתתפו 
סיני  בו השתתפו כ-100 נבדקים כבני 20 )הגיל 
שלנו(  המקסימלי  לגובה  מגיעים  רובנו   שבו 
אלרגיה  חלב בשל  צרכו  שלא  שצעירים   הראו 
באוכלוסייה  הכללי  מהממוצע  נמוכים  היו 

)ששותה חלב(.

בכל  במיוחד  רב,  זמן  מאיתנו  דורשת  השוטפת  היומיומית  הפעילות 
מראש.  ותכנון  מוקדמת  היערכות  הכוללים  ולבישולים  למטבח  הקשור 
עם כל זאת, כאמהות אוהבות ודואגות, לא נוותר על ארוחות מושקעות 
חופשי"  מ"יום  ליהנות  אותך  מזמינה  לבן"  "הוד  הבית.  לבני  ומזינות 
לדברים  להתפנות  לעצמך  לאפשר  תוכלי  בו  שבוע,  מדי  מבישולים 
הודו  שניצל  עם  טובה.  ארוחה   על  להתפשר  מבלי  אחרים,  חשובים 
יודעת  לבן-את  הוד  של  המוכנות  הביתיות  הקציצות  עם  או  משובח 

שהילדים נהנים מארוחה איכותית וטעימה, הכוללת מנת חלבון מבשר ההודו שמומלץ על ידי תזונאיות. 
כל מוצרי הוד לבן עשויים מהודו משובח שמומלץ על ידי תזונאיות הם דלי כולסטרול, ללא חומרים 

משמרים וללא תוספת מונוסודיום גלוטמט. הסדרה בהשגחת בד"צ מהדרין של הגר"א רובין שליט"א.

מגיע לך יום חופש מבישולים

מסעדת  ברודריגז,  מציעים  החורף  לקראת 
מגוון  בירושלים,  והמובילה  האיכותית  הבשרים 
מרקים מהבילים בטעם מיוחד ובמחירים מיוחדים 
תמצאו  רודריגז  של  החורף  בתפריט  יותר.  עוד 
ובשר בקר  ירקות שורש  מרק בקר כפרי, המכיל 
איכותי; מרק כתום עשוי מירקות כתומים ותבליני 
הבית ועוד מגוון רחב של מרקים – כמנה נפרדת 
רודריגז,  וטעימה.  מושקעת  לארוחה  כתוספת  או 

רח'  לצאת.  טעם  יש 
המדע,  קריית 
חוצבים  הר 
ם.  י ל ש ו ר י

למהדרין  כשר 
חת  ג ש ה ב
רבי  הגאון 
מחפוד  שלמה 

שליט"א.

ספיישל מרקים 

פיליפס משיקה פתרון 
חדשני להכנת פסטה 

טרייה ובריאה בבית בעשר 
דקות וללא מאמץ: פיליפס 

פסטה מייקר. אין צורך 
יותר לערבב, ללוש ולרדד. 
ניתן להכין ארבעה סוגים: 
ספגטי, פנה, פטוצ'יני ודפי 

לזניה.  מחיר: 1990₪ 
להשיג ברשתות החשמל 

ובחנויות המובחרות

קפה ג'ו, מציעה בחנות 
הקפה הדיגיטלית שלה 

מבצעים אטרקטיביים 
במיוחד של קפסולות 

קפה ג'ו )תואמות נספרסו 
וזוכות פרס מוצר השנה 

לשנת 2016( המשלוח 
לכל חלקי הארץ אינו 

https:// .כרוך בתשלום
shop.joe.co.il/home

שנת  את  אתמול  פתחו  סטודנטיות  כ-400 
 140 כ-  בירושלים.  הלימודים במכללה החרדית 
בנות החלו את לימודי התואר הראשון והצטרפו 
לעוד כ- 260 בנות שממשיכות את לימודי התואר 
הלומדות  ובנות  ושלישית  שניה  בשנה  הראשון  
בר  עדינה  הרבנית  המכללה  יו"ר  שני.   לתואר 
אישי  באופן  וברכה  הכיתות  לכל  נכנסה  שלום 
ומוצלחת.  את הסטודנטיות להמשך שנה פוריה 
השנה נפתחו מסלולי הלימוד בעבודה סוציאלית, 
בייעוץ חינוכי , לימודי המעבדה הרפואית ותרפיה 

במוסיקה .   

מסלולי לימוד חדשים

טונה סטארקיסט מציגה: טונה 
בשמן זית כתית מעולה המכיל את 

רמת החומציות הנמוכה ביותר 
"חוות דרך התבלינים" 

בבית לחם הגלילית 
מציגה חליטות תה ירוק 
עם שילובים מפתיעים: 
תה ירוק עם יסמין, עם 

פירות יער, עם ליצ'י, 
עם מנטה ועם אפרסק. 

לכולם סגולות בריאותיות 
חשובות. להשיג -04

9533405 ובסניפי הרשת

פסקדוס
Fish & Dairy

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
לו

ב
03-6162228

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(_____________________________________________

דירות 
למכירה

בית שמש

בני ברק

דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן

+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

לפרסום
בלוח

03-6162228

 ירד המחיר, בכהנמן 
/שפירא דופלקס + 

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 3,000,000 

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

 במלצר 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(_____________________________________________

■ בדמשק 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(_____________________________________________

■ בקרית משה 5 חד' 
ק"ה מושקעת + 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

■ באדמורי 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(_____________________________________________

■ באלוף 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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 באלי הכהן, קומת 
כניסה, 3 חדרים, מטבח 

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

3-3.5 חדרים

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

_____________________________________________)46-49(לפרטים: 03-5785777

 רוצה למכור את הדירה? 
רק אצלינו מכירת דירה ללא 

_____________________________________________)47-2/17ל(דמי תיווך. דוד, 054-3355874

 בהרב קוק בבניה, 
פנטהאוזים מפואר ו- 3 חד' 

החל מ- 1,470,000. פולטוב 
נכסים והשקעות, 

052-3646632)47-50(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

■ 5 חדרים עם סוכה 
גדולה כחדר, בצייטלין, 

בבנין חדיש עם מעלית, 
ק"א, 3 כ"א, אופ' 

לתוס' של 20 מ' עם 
אשורי  שכנים, משופצת 

ומאווררת, 2,200,000 
בלעדי, תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756 
050-5308742)41-41(_____________________________________________

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

מבחר דירות למכירה/השכרה 
במחירים טובים!!! עטיה 

משה, 074-7037979,
054-6625272)48-48(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן - 
וילה -32 מ"ר, קרוב לקהילה, 

מטבח חדש, ארונות, מקלחת, 
שרותים ברמה גבוהה + יח"ד 

בקרבת הקהילה החרדית, 
2,200,000 ש"ח. עטיה משה, 
054-6625272 ,074-7037979)48-48(_____________________________________________

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

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

משה, 074-7037979,
054-6625272)48-48(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן - 
בפטיו - שכונת הרי"ף - דירת 
קרקע, בקהילה, 4 חד', מצב 

טוב, 830,000 ש"ח. עטיה 
משה, 074-7037979,

054-6625272)48-48(_____________________________________________

 בבלעדיות בעליון 
המבוקש פנטהאוז 5 

חדרים ענקית!!!! בנוי 
200 מטר + מרפסת 

ענקית משופצת קומפלט 
+ מחסן פרטי וחניה + 

גג ענק, אופציה לבניית 
2 דירות במיידי, עיסקת 

השנה!!! 3.1 מיליון. 
"ידידיה ומאור נכסים" 

יאיר 054-4242449 
_____________________________________________)48-48(ידידיה 058-4664411

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

פנים, רק 1,350,000 ש"ח, 
_____________________________________________)48-48(גמיש, 052-5752500

+5 חדרים
 בלעדי! חדש בשוק! בבן 

קיסמא המעורב! 5 חדרים 
ענקית + יחידת הורים + 3 

כ"א! 1,500,000 ש"ח גמיש! 
מפתחות במשרד! "תיווך-קזן" 

054-8420522)48-48(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון המבוקש, דירת 5 חד', 

כ- 135 מ"ר + יח' הורים וחדר 
ארונות, סלון גדול במיוחד + 

יח' דיור, כ- 20 מ"ר,
054-9422194)48-48(_____________________________________________

 בלעדי! מציאה! ברמב"ם 
האיכותי )ועדה( 4 חדרים 
+ יציקה ל- 5 + מחסן! 

1,390,000 ש"ח. "תיווך-קזן" 
054-8420522)48-48(_____________________________________________

 בככר השניה )חרדי(, 
ד.גג בטאבו, 4 חד', נוף 

מדהים מהמרפסת, אופ' 
מיידית לבנית יחידת דיור, 

רק 1,520,000 - אלעד 
נכסים, 03-9088872, 

_____________________________________________)48-49ח(052-8939050

 בלעדי! למבינים! ברבי 
מאיר! 3 חדרים + אופציה 

+ נוף! רק 1,250,000 ש"ח. 
_____________________________________________)48-48("תיווך - קזן" 054-8420522

 לרגל עזיבת הארץ! בניסים 
גאון )בית וגן(, 3 חדרים, 

מרווחת ומושקעת + נוף 
מרהיב + גג! רק 1,300,000 

ש"ח. "תיווך-קזן" 
054-8420522)48-48(_____________________________________________

 בלעדי! מציאה! בבעלי 
התוספות העליון! 3 חדרים 

+ חדרי אמבטיה משופצים + 
קומה נוחה! רק 1,220,000 

ש"ח. "תיווך-קזן" 
054-8420522)48-48(_____________________________________________

 בשמאי )בני תורה( - 3 
חד' שמורה מאוד + 

מעטפת מוכנה לחד' 
רביעי בגודל 18 מ', רק 
1,230,000 - מיידית! 

אלעד נכסים, 
 ,03-9088872
_____________________________________________)48-49ח(052-8939050

 ברח' הרצל, ע"י ביכנ"ס 
רב כץ, 3 חד', הכל חדש 

כולל אינסטלציה + אופציה 
לתוספת, פינוי מיידי! תיווך 

_____________________________________________)48-48(יעקב, 054-4901948

 בז'בוטינסקי, דירת 2 
חד', + 2 חצאים, קומה 
1, משופצת. תיווך יוסף 
יגן, 052-2243454, מייל-

yosi.yagen@gmail.
com)48-48(_____________________________________________

 בפרדס-כץ בחיים-לנדאו, 
בנייה חדשה בבלעדיות! 

.25/3/3.5 החל מ- 1,050,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,

050-3034110 ,03-8007000)48-48(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, כ- 60 
מ"ר, ק"ב ואחרונה, משופצת 

+ אופציה בצד ובגג, רק 
1,230,000 ש"ח. נדלן הקריה, 
050-3000121 ,054-8472222)48-48(_____________________________________________

 באזור אבני נזר! 
בבלעדיות! דירת 5 + חצי + 

גג גדול, ק"ד + מעלית, חזית, 
3 כ"א, לפרטים: "תיווך-אריה" 

053-3172172)48-48(_____________________________________________

 בדמשק אליעזר, 
150מ"ר, ק"ג, 

מטופחת, חזית + 
מעלית + חניה, כניסה 

מיידית, 2,800,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)48-48(_____________________________________________

 2 דירות 5 חד' + אופציה 
לגג נוסף כ- 100 מ"ר, 

2,420,000 ש"ח, 
050-4102467)48-48(_____________________________________________

 בדניאל, 3 דירות 
עם טאבו אחד: 2 

דירות 3 חדרים ודירת 
פנטהאוז 5 חדרים, הכול 

חדש מהקבלן במחיר 
מציאה!!! 4,000,000 

ש"ח. חמד נכסים,
053-3357316)48-48(_____________________________________________

 בעזרא/חזו"א, ק"א, 150 
מ"ר, ניתנת לחלוקה. "הראשון 

_____________________________________________)48-48(בתיווך" 054-3050561

 בסוקולוב, 80 מ"ר, ק"ג 
)ללא( + גג מרוצף! חזית! 

+ א.לחלוקה + 3 כ"א, 
1,900,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)48-48(_____________________________________________

 בבלוי, 62 מ"ר, ק"ב, 
עורפית, מסודרת, 1,500,000 

ש"ח. "אפיק נכסים"
053-3128884 ,03-5791514)48-48(_____________________________________________

 באזור עזרא/חזון איש!!! 
240 מ"ר!! חדשה!! במפלס 

אחד! קומה נוחה! 3,800,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

053-3128884 ,03-5791514)48-48(_____________________________________________

 באזור הוילות רמת 
אהרון, דו משפחתי, 

משופצת חלקית + יח' 
דיור + חצר וחניה אופציה 

לחלוקה, ב- 4.3 מליון 
ש"ח בלבד. "דלוקס 

_____________________________________________)48-48(נכסים" 052-8555594

 בסמוך לגלגל היוקרתי, 
5 חד' + זכויות במגרש, 

4,100,000 ש"ח. 
תוכניות במשרד "אביחי - 

_____________________________________________48-48(מתווכים" 03-5701010

 בשיכון ג' ברבעיות, דירת 
גן 4 חד', 90 מ"ר + חצר 

60 מ"ר, משופצת כחדשה, 
א.להרחבה, 2,750,000 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48(א.פנחסי, 03-5799308

 באיזור הרב קוק!!! 
בבניה מתקדמת!!! 

פנטהאוזים מפוארים, 5 חד' + 
מרפסת, נוף מרהיב ע"י קבלן 

אמין, החל מ- 2,600,000. 
"תווך פרפקט" 03-5745877, 

052-7649782)48-48(_____________________________________________

 ברמת אהרון איזור יוקרתי, 
דופלקס 170 מ"ר + גג מרוצף 
4 דיירים, בניין מטופח + חניה, 
מצב מצוין, 3,600,000 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור בן דוד, דופלקס 
ענק, 7 חד', 240 מ"ר, ק"ג + 
מעלית, למטה 5 חד', למעלה 
דירה נפרדת 2 חד' + מרפסת 

גג גדולה, 4,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)48-48(א.פנחסי, 03-5799308

 למבינים!! בחזון 
איש )קרית משה(, דירת 
גג, קומה ה' + מעלית, 

3 מפלסים, 8 חדרים, 
280 מ"ר, משוקעת 
ומטופחת, גג ענק + 

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

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

והשקעות" 
052-7652801)48-48(_____________________________________________

 בבן גוריון, עורפית, 
שקטה לחלוטין, ק"ד )עם 
מעלית(, דופלקס ענק, 5 
חדרים, 230 מ"ר, 3 כ"א, 
3,000,000 ש"ח, גמיש. 

א.י. נכסים והשקעות 
_____________________________________________)48-48(נדל"ן, 052-6321306

 באזור אבני נזר! 
בבלעדיות! דירת 5 + חצי + 

גג גדול, ק"ד + מעלית, חזית, 
3 כ"א, לפרטים: "תיווך-אריה" 

053-3172172)48-48(_____________________________________________

 באזור מרכז בעלי מלאכה, 
5 ח', גדולה ויפה, כ- 160מ' + 
חניה, 2,100,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)B.D.A)48-48, טלפון: 054-8449423

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
פנטהאוז 6חד' ענק, קומה 
רביעית, 3,500,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)48-48(_____________________________________________

 קיבלנו היתר! 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)48-48(_____________________________________________

 בחזו"א/עזרא, 5חד', 
מפוארת, 150 מ"ר, אחרונה 

בבניין, 2,250,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)48-48(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)48-48(_____________________________________________

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

2,600,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)48-48(_____________________________________________

 גבול ר"ג/ב"ב 
)ר"ג( האיזור המבוקש 

בסמיכות לשיכון ג', קומה 
4, דירה חדשה מקבלן, 

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

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

052-6321306)48-48(_____________________________________________

 למהירי החלטה!! 
בבניה בשכון ה', דירת 
נכה, 5 ח', 120 מ"ר + 

חצר סמוך לפארק. תיווך 
- עצמון נכסים: טל': 

,03-6055622
פלא': 054-845127, 
_____________________________________________)48-48(פלא': 053-5302614  בבלעדיות!! בקושניר, 

דירה מחולקת כ- 115 מ"ר 
בנוי + אופציה, מעלית, ק"א. 
##בצבי, 8 חד', כ- 240 מ"ר 

בנוי, מעלית. תיווך,
050-4144602)48-48(_____________________________________________

 באזור גבעת רוקח, 5 
חד', ק"א + מעלית + קומה 

מפולשת, 400 מ"ר כולל חצר, 
מתאים גם למעון, 5,000,000 
_____________________________________________)48-48(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון א', 5 חד', 
חדשה מקבלן, יפיפיה 

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

_____________________________________________)48-48(נכסים" 052-8555594

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

1,850,000 ש"ח, גמיש.
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)48-48(אדוארד

 בבעלי מלאכה, 5 
חדרים, קומה נוחה, 3 כ"א, 

2,130,000 ש"ח, בלעדי. "אדי 
_____________________________________________)48-48(נדל"ן" 054-8493483

 בלנדא!! 5 חד', 127 מ"ר, 
מחולקת! ק"ג + מעלית, 
עורף + חניה, 2,400,000 

ש"ח. "אפיק נכסים"
053-3128884 ,03-5791514)48-48(_____________________________________________

 באזור ראבד!! 6ח', 
חדשה, יפהפיה, ק"ג + מעלית 

+ חזית, 3 כ"א, 2,600,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

053-3128884 ,03-5791514)48-48(_____________________________________________

 באזור שפירא, 5 ח', 
ק"ק, משופצת ומוארת 
+ חצר מטופחת. תיווך 

- עצמון נכסים: טל': 
03-6055622, פלא': 

054-8451271)48-48(_____________________________________________

 בטבריה, דירת גג, 6 חד' 
+ מרפסות, קומה 3 כ- 170 

מ"ר. דוד גרוס רי/מקס בני-
_____________________________________________)48-48(ברק, 050-4122744

 בשטרסטר, 7 חד', 
מחולקת ל- 2 דירות נפרדות, 

מטופחות, ממוזגות ומשופצות 
בגימור מושלם, סוכה ודוד"ש, 
אנסטלציה וחשמל מופרדים, 

להשקעה/טאבו משותף, 
2,800,000 ש"ח, לל"ת,

054-8408850)48-50(_____________________________________________

 בשיכון ג'!! 5 חד', ק"א, 
חזית!! + מעלית! לקראת 
גמר בניה, 2,350,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)48-48(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

■ בשד' רמז בנין 
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(_____________________________________________

■  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(_____________________________________________

■ בסנהדרין 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(_____________________________________________

■ בהתנאים 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(_____________________________________________

■ בחברון 6 חד', 150 מ' 
בתוספת מרפסת 50 מ', 

כניסה לדירה ללא מדרגות, 
2,550,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)42-42(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
■ מציאה ברח' ירושלים 

ליד רח' חברון, 4 חד' 
משופצים חזית ק"ב, 

1,700,000 ש"ח, גמיש. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

 באזור יצחק ניסים באמצע 
בניה, 4 חד', ק"ד, חזית! 
1,730,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)48-48(_____________________________________________

 בצירלזון - ברויאר!! 
בבניה, 4 חד', 1,790,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" -03

053-3128884 ,5791514)48-48(_____________________________________________

 בהזדמנות לקראת 
בניה באזור ניסנבוים!! 4ח' 

גדולה! מרפסת שמש וחניה! 
1,850,000 ש"ח, תשלומים 
נוחים!!! תוכניות ב- "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)48-48(_____________________________________________

 בהושע!! 4 חד', ק"ג 
+ מעלית!! הכל חדש!! 
1,890,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)48-48(_____________________________________________

 בשיכון ה' בבניה במיקום 
מעולה! 4 חד', ק"ב, חזית, 

1,900,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)48-48(_____________________________________________

 בלעדי!!! בסוקולוב/
סמטת אזר!!! כ- 4, ק"א, 70 

מ"ר, משופצת, 1,580,000. 
"תווך פרפקט" 03-5745877, 

052-7649782)48-48(_____________________________________________

 בבלעדיות! בקריית 
הרצוג, 4.5 חד', 105 מ"ר, 

ק'1, מרווחת, משופצת 
מהיסוד! מתן נסטל רימקס 

_____________________________________________)48-48(יהלום, 050-6795813

 ביונה-הנביא, 4 
חדרים, משוקעת + אופ' 

בגג + חניה 50 מ"ר 
)אפשרות לסגור ליחידה( 

+ 2 יחדיות 70 מ"ר, 
4,000,000 ש"ח. "תיווך 

_____________________________________________)48-48(בתים" 050-6481890

 בהר סיני, 4 חדרים, יפה 
ומרשימה + חניה + מחסן 
בטאבו! 2,150,000 ש"ח, 

בלעדי "אדי נדל"ן"
054-8493483)48-48(_____________________________________________

 בשיכון ג' - חזו"א!! 4 
חד', ק"ק, 85 מ"ר + חצר 

1,980,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)48-48(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228



ט”ו - י”ז חשון תשע”ז  16-18/11/16 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

1-1.5 חדרים

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■ בטבריה, 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
■ במינץ, 3 חד' גדולים, 
מחולק ל-2 דירות, ק"ק 

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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

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

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

וילות ובתים4-4.5 חדרים

+5 חדרים

■ ברמחל 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(_____________________________________________

■ באורח חיים )זכרון 
מאיר( קרוב לגן ה- 93, 4 
חד' ק"א 100 מ' עורפית 

שמורה ללא מעלית 
2,200,000 בלעדי תיווך 

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

050-5308742)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(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ בצירלסון 4 חד', 
ק"ק, כניסה פרטית, 

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(_____________________________________________

 צמוד לאריסטון, נוף 
לכינרת, בקו ראשון, ק"ב, 4 

_____________________________________________)47-50ל(חד', 052-7115281

 ברמות, בכיסופין בבנין 
החדש מול הקניון, 4-5 

חד', מושקעות. "תיווך" 
052-4213333)47-50(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

דופלקסים
 ברמות 06, 6 חדרים 
+ נוף, מרפסת, 3 כ"א, 

מטופחת, כניסה פרטית 
+ מחסן גדול )א.ליחידה(, 

2,850,000 ש"ח, 
058-6000650)47-50(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 באזור קוטלר הרב שך, 4 
חד', 90 מ"ר + מרפסת סוכה 
15 מ"ר, ק"א חזית, משופצת 

כחדשה, משוקעת, 1,950,000 
_____________________________________________)48-48(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 ברמת אהרון, 4.5 חד', 
115 מ"ר, ק"ג + אופציה בגג 

בטון + חניה, 3 כ"א, מצב 
מצוין, 2,600,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)48-48(א.פנחסי, 03-5799308

 בחברון, 4 חד', 90 מ"ר, 
ק"ב + חניה )מעלית בתכנון(, 
משופצת, 3 כ"א, 1,850,000 

ש"ח. *בשבזי, 4 חד', 100 
מ"ר + סוכה גדולה, ק"ב, 

2,000,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)48-48(_____________________________________________

 בבלעדיות בר' 
עקיבא, 4.5 חד' + אופ' 

בנין חדש, מצב מצוין, 
ב- 2,100,000 ש"ח, 

גמיש. "דלוקס נכסים" 
052-8555594)48-48(_____________________________________________

 יגאל אלון, 4 חד', 100 
מ"ר, קו' ד' ואחרונה + 

מעלית, 1,850,000 ש"ח, 
גמיש. 077-2050410, 

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)48-48(אדוארד

 באיזור האדמו"ר מקוצק, 4 
חדרים, חדשה, גדולה ומרווחת, 
1,899,000 ש"ח, בלעדי. "אדי 

_____________________________________________)48-48(נדל"ן" 054-8493483

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

ומושקעת מאוד, מטבח 
מרהיב, חדרים מרווחים,

054-9422194)48-48(_____________________________________________

 ברב-קוק השקט, 4 
חדרים, 95מ"ר, ק"א, 

חזית, 1,830,000ש"ח, 
גמיש. "תיווך בתים" 

052-2671133)48-48(_____________________________________________

 בפרל 4 חדרים, 100 
מ"ר, חדשה, חזית, ק"ב 

+ מעלית + חניה-
כפולה, 1,880,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)48-48(_____________________________________________

 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)48-48(_____________________________________________

 מציאה!! בעוזיאל, 
4 חדרים, כ- 90 מ"ר, 
ק"ג, חזית, מטופחת 

ושמורה, 3 כ"א, סוכה 
גדולה + מעלית + 
חניה, 1,750,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)48-48(_____________________________________________

 לפני קבלת היתר 
האחרון, דירת 4 חד' 

בפרדס כץ. תיווך יוסף 
יגן, 052-2243454, מייל-

yosi.yagen@gmail.
com)48-48(_____________________________________________

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
דירות 4/4.5חד' אחרונות, החל 

מ- 1,900,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)48-48(_____________________________________________

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

הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)48-48(_____________________________________________

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

1,900,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)48-48(_____________________________________________

 בבלעדיות בבנימין 
אברהם, כ- 4 חד',קומה ג' 
ואחרונה, גג בטון, אופציות 

גדולות, רק, 1,330,000 ש"ח. 
נדלן הקריה, 054-8472222, 

050-3000121)48-48(_____________________________________________

 בקריית הרצוג ברח' 
קובלסקי, דירת 4.5 

חד', עורפית, ק"ב, 100 
מ"ר, סוכה, מזגנים, 

חניה, מטבח מסודרת, 
כיווני אוויר צפון-מזרח, 

כניסה טו' באייר תשע"ז, 
1,750,000 ש"ח. תיווך 

זילברברג, 03-5754412, 
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)48-48(_____________________________________________

 עולים לקרקע! בקרית 
הרצוג, דירות 3 חד', כ: 

80 מ"ר, 1,500,000 
ש"ח, תוכניות במשרד. 

"אביחי - מתווכים"
03-5701010)48-48(_____________________________________________

 בפרדס כץ! מיקום 
מעולה!! 3 חד', גדולה, בבניה, 

תוכנית ב"אפיק נכסים"
053-3128884 ,03-5791514)48-48(_____________________________________________

 באזור ר"ע/אליהו הנביא, 
3 חד', ק"ג )לא אחרונה( 75 
מ"ר, 3 כ"א, ניתן לחלוקה, 

1,700,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)48-48(_____________________________________________

 באזור הושע!! 3.5 חד', 
בנין חדיש! ק"ב + מעלית, 

3 כ"א + מחסן 10 מ"ר 
מושכר, 1,820,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)48-48(_____________________________________________

 בשיכון ה', 3.5 חדרים, 
משופצת ויפה + סוכה + 

אופציה להרחבה, 1,450,000 
ש"ח. תיווך B.D.A, טלפון: 

054-8449423)48-48(_____________________________________________

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

*בשיכון ג'!!! בבניה!!! 3 
יוקרתיות, 1,550,000. "תווך 

פרפקט" 03-5745877,
052-7649782)48-48(_____________________________________________

 בעוזיאל בבנין חדש, 
3 חדרים, כ- 80 מ"ר, 

במצב מצוין, ק"ד, 
מעלית, 1,590,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)48-48(_____________________________________________

 בבן גוריון, 3 חדרים, קומה 
_____________________________________________)48-51ל(ב'. גדי, 054-6050453

 במרכז סוקולוב, 3.5 
חד', משופצת + אופציה, 

1,600,000 ש"ח. "יאיר 
_____________________________________________)48-48(נדלן" 052-7633978

 בלעדי!! באיזור 
ישעיהו )2 חד'( משופצת 

+ אופציה, 1,090,000 
ש"ח. "יאיר נדלן"

052-7633978)48-48(_____________________________________________

 בפנקס, 3 חד', 80 מ"ר, 
ק"ק + אופציה כולל היתרים 

ל- 21 מ"ר, חזית. *בבעלי 
מלאכה, 3 חד', 65 מ"ר, ק"ב 

+ מעלית + חניה, 1,600,000 
_____________________________________________)48-48(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 לרציניים בלבד!! 
בהפלמ"ח, 3.5ח', 90 מ"ר, 
ק"ב, חזית. "נדלן כהלכה" 

050-4141926)48-48(_____________________________________________

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

1,225,000 ש'. "נדל"ן כהלכה" 
050-4141926)48-48(_____________________________________________

 בקריית הרצוג ברח' 
קובלסקי 9 א', דירת 
3.5 חד' לחזית, ק"א 
על עמודים, 75 מ"ר, 

מעלית, חניה, דוד"ש, 3 
מזגנים, מסורגת, פלדלת, 

עם אפשרות להרחבה, 
זקוקה לשיפוץ, לכניסה 

מיידית, 1,550,000 
ש"ח. תיווך זילברברג, 

 ,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)48-51(_____________________________________________

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
דירות 3חד' אחרונות, 

1,600,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)48-48(_____________________________________________

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

הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)48-48(_____________________________________________

 באמצע בנייה במרים-
הנביאה, דירת 3חד' גדולה, 
יחידה ומיוחדת, 1,600,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)48-48(_____________________________________________

 בחברון 3.5חד' משופצת 
+ חצר, מאורת, 1,520,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
050-3034110 ,03-8007000)48-48(_____________________________________________

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

1,380,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

050-3034110 ,03-8007000)48-48(_____________________________________________

 בלעדי באזור העירייה, 
3 חד', קומה ב', משופצת 

70 מטר בארנונה. תיווך 
_____________________________________________)48-48(אלטרנטיב, 054-5500263

 בבנימין אברהם, 3 חד', 
קומה נוחה, הכל חדש, רק 

1,220,000 ש"ח. נדלן הקריה, 
050-3000121 ,054-8472222)48-48(_____________________________________________

 בשכון ה' באזור 
צירלסון, דירת 3 ח', יפה 

ומרווחת, 1,550,000 
ש"ח. תיווך - עצמון 

נכסים:
טל': 03-6055622,
_____________________________________________)48-48(פלא':0548451271

 באזור בורוכוב, 3 חד' 
כחדשה + מעלית + 

חניה בטאבו, 1,430,000 
ש"ח, גמיש. "אלמוג 

נכסים" ר"ע 56,
 ,03-6166105/4

058-7878784)48-48(_____________________________________________

 ברב שר, בבנין חדש, 3 
חדרים, כ- 70 מ"ר במצב 
מצוין, ק"ד, נוף מדהים + 
מעלית, 1,480,000 ש"ח. 
"סלומון נכסים והשקעות 

052-7652801)48-48(_____________________________________________

 במנחם בגין, כ- 85 מ"ר, 
3 חדרים גדולים + מרפסת, 

_____________________________________________48-48(קומה 3. תיווך, 055-9941042

 בקהילות יעקב, 3 חד', 
מרווחת, יפה ומסודרת, כ"א 
טובים + חניה 1,620 ש"ח. 
_____________________________________________)48-48("אד"י נדל"ן" 054-8493483

 בהזדמנות מירושה! 
בחלוצים, 3 חד', חזית, 

מעלית, חניה וסוכה! 
כחדשה, 1,230,000 

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

_____________________________________________)48-48(משכנתא(

 בבורוכוב, 3 חדרים, 
75מ"ר, משוקעת, חזית, 
ק"ב + מעלית + יחידת-

דיור 2 חדרים כ- 30 מ"ר, 
מושכרת ב- )2,300 
ש"ח(, 1,700,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)48-48(_____________________________________________

 בבלעדיות! בסמטת-
מנשה, 2חד', 70מ"ר + סוכה, 

משופצת, 1,500,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

050-3034110 ,03-8007000)48-48(_____________________________________________

 באיזור - קוטלר, 2חד', 
מרווחת + מרפסת, יפהפייה, 
1,550,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

הארץ, 
050-3034110 ,03-8007000)48-48(_____________________________________________

 בלעדי, 2 ח' ברחוב מימון, 
כ- 60 מטר נטו, קומה ב', 

מסודרת + 30 מטר, אופציה 
1,350,000. תיווך אלטרנטיב, 

_____________________________________________)48-49ח(054-5500263

 בלעדי, 2 ח' ברבי עקיבא, 
קומה ד', כ- 60 מטר, לא 
משופצת + גג רעפים + 
אופציה לסוכה עורפית, 

1,200,000. תיווך אלטרנטיב, 
_____________________________________________)48-49ח(054-5500263

 בלעדי, 2 בפ"כ רחוב 
ברוט, משופת מהיסוד + 

אופציה מוכנה לעוד 20 מטר 
+ סוכה 8 מטר בניין אברכים, 
1,200,000. תיווך אלטרנטיב, 

_____________________________________________)48-49ח(054-5500263

 בלעדי, 2.5 ח', 
בז'בוטינסקי, עורף לפ"כ, 

משופצת מהיסוד + אופציהה 
לסוכה, בניין אברכים, 

1,200,000. תיווך אלטרנטיב, 
_____________________________________________)48-49ח(054-5500263

 באזור השניים, 
2.5 חד', מסודרת + 
א.הרחבה ממשית, 

1,200,000 ש"ח. "אלמוג 
נכסים" ר"ע 56, 
 ,03-6166105/4

058-7878784)48-48(_____________________________________________

 מציאה באזור 
הראשונים, 2.5 חד' + 
הול, משופצת, חזית, 
3 כ"א + אופציה, רק 

1,250,000 ש"ח, גמיש 
בבלעדיות "אלמוג 

נכסים" ר"ע 56,
,03-6166105/4

058-7878784)48-48(_____________________________________________

 בחידא, 2 חד', 55 מ"ר, 
ק"ב, משופצת. *בדניאל, 2 

חד', 64 מ"ר + תהליך אישור 
להוספת 40 מ"ר, חזית, 

שמורה, 1,400,000 ש"ח. 
_____________________________________________)48-48(א.פנחסי, 03-5799308

 ברח' ירושלים, 2.5 חד', 65 
מ"ר, ק"ד, משופצת כחדשה 
+ רשיון ביד לבניה בגג בטון, 
מדרגות לגג מחדר מדרגות 

)מוכן ליחידה( + פיר למעלית, 
1,600,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)48-48(א.פנחסי, 03-5799308

 בדניאל, 2 חד', 64 מ"ר, 
ק"ב + אופציה 40 מ"ר, 

שמורה, 1,400,000 ש"ח. 
*באפשטיין, 2.5 חד', 63 מ"ר, 

ק"ב, אחרונה, א.בצד ובגג, 
3 כ"א, 1,380,000 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)48-48(אדוארד

 בלעדי ז'בוטינסקי, 2 
חד' + הול 60 מ"ר, קו' ב' 
ואחרונה, חזית, 1,170,000 

ש"ח, גמיש. 077-2050410, 
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)48-48(אדוארד

 בבני אברהם! 2.5 חד', 
65 מ"ר, ק"ב, אחרונה, חזית! 

מסודרת, 1,240,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)48-48(_____________________________________________

 בלעדי בטבריה, 
2 חדרים, ענקית + 

מרפסות, כ- 70, חזית, 
ק"א, 1,350,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)48-48(_____________________________________________

 ברב קוק, דירת חדר, 
24 מ"ר, משופצת, ממוזגת 

כולל ריהוט, מושכרת ב- 
2,000 ש"ח, טאב של מחסן, 

7,500,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)48-48(א.פנחסי, 03-5799308

 ברח' רמב"ם, 1 חד', 
משופץ וממוזג, ק"ק, כולל 
שורתים ומקלחון, מתאים 
ליחי/משרד, 1,250 ש"ח, 

053-3181044)48-48(_____________________________________________

 יחידת דיור, 2 חדרים, 
מושכרת ב- 2,300 ש"ח, רק 
475,000 ש"ח )מזומן(. נדל"ן 

הקריה, 050-3000121,
054-8472222)48-48(_____________________________________________

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

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

050-4199643)48-48(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 2 
יחידות, מושכרת ב- 2,800 
ש"ח, מחיר: 460,000 ש"ח 

במציאה! תיווך ברכת-הבית, 
050-4199643)48-48(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

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

590,000 ש"ח. תיווך 
ברכת-הבית, 

050-4199643)48-48(_____________________________________________

 דירת 4 חד' ברחוב 
הניצחון, 90 מ"ר במחיר 

שאסור לפספס! משה אלוש, 
054-3255667)48-48(_____________________________________________

 דירת 3 חד', ק"4, זקוקה 
לשיפוץ כללי, רק 2,850,000 

ש"ח! משה אלוש,
054-3255667)48-48(_____________________________________________

 דירת 3 חד', משופצת 
ויפה ברחוב מרחבים, ק"ב 

במחיר מציאה! משה אלוש, 
054-3255667)48-48(_____________________________________________

 דירת 3 חד', ק"ב, במחיר 
מציאה! משה אלוש,

054-3255667)48-48(_____________________________________________

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

860,000 ש"ח. "רימקס" 
050-2442446)48-48(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)48-48("רימקס" 050-2442446

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

מגרש 400 מ"ר + שצ"פ, 
פינתי, 1,120,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)48-48("רימקס" 050-2442446

ירוחם
וילות ובתים

 בתי קרקע עם שטח 250 
מ"ר מושכרות, במחיר מציאה! 

_____________________________________________)48-48(משה אלוש, 054-3255667

3-3.5 חדרים
 דירת 3 חד', משופצת 
ויפה במחיר מציאה! משה 

_____________________________________________)48-48(אלוש, 054-3255667

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

מושכרת 400,000 ש"ח.
_____________________________________________)48-48(050-6610501, סתיו

 דירת 3 חד', מושכרת 
ב- 1,600 ש"ח במחיר מציאה! 

_____________________________________________)48-48(משה אלוש, 054-3255667

 בבלעדיות באלעד 
בעליון המבוקש פנטהאוז 

5 חדרים ענקית!!!! 
בנוי 200 מטר + מרפסת 
ענקית משופצת קומפלט 

+ מחסן פרטי וחניה + 
גג ענק, אופציה לבניית 
2 דירות במיידי, עיסקת 

השנה!!! 3.1 מיליון. 
"ידידיה ומאור נכסים" 

יאיר 054-4242449 
_____________________________________________)48-48(ידידיה 058-4664411

 בגבעת זאב, ברחובות 
המבוקשים! מבחר בתים + 

יחידות דיור מניבות, גינה גדולה 
וחניה מקורה, בגדים שונים 

ובמגרשים גדולים, עם נגישות 
מעולה החל מ- 2,280!!! 
_____________________________________________)48-48(תיווך מאור, 02-5730077

+5 חדרים
 גבעת זאב, מפתחות 

במשרד! דירת גן, 5 גדולה + 
פינת אוכל, גינה 100 מ"ר, 

קרוב לכל דבר, מגורים/
השקעה, כל הצעה תישקל!!! 

_____________________________________________)48-48(תיווך מאור, 02-5730077

 פינתי! בגבעת זאב! 
קוטג' 6 + חדר אוכל, חצר 

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

נוספת, במחיר דירה!!! תיווך 
_____________________________________________)48-48(מאור, 02-5730077

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

מרכזי ושקט, במחיר קטן!!! 
_____________________________________________)48-48(תיווך מאור, 02-5730077

 פינתית! בגבעת זאב 
משה"ב, אבן, 4 גדולה + 

פינת אוכל מוגדרת ומרפסת 
סוכה לנוף, פרטיות מלאה 

וקרובה לכל דבר. תיווך מאור, 
02-5730077)48-48(_____________________________________________

 הזמנה לבית פתוח! 
גבעת זאב, הגיא 21 ביום שישי 

י"ז בחשון, בין השעות -12:00
10:00 והזמנה להגיש הצעת 

מחיר! בניין אבן! 3 גדולה 
+ מרפסת סוכה לנוף, ק"ב, 
באזור מבוקש! תיווך מאור, 

02-5730077)48-48(_____________________________________________

1-1.5 חדרים
 קטמון הישנה, 1.5, 
ניתן בקלות לשנות ל- 2, 

ק"א, שקט וקרוב לכל דבר 
באזור, מתרחב, משופצת, 

השקעה מעולה! תיווך מאור, 
02-5730077)48-48(_____________________________________________

 ביישוב כפר שמאי )5 
דקות ממירון( וילה פרטית, 
3 חד' + מעטפת לעוד 2.5 
חד', 50 מ"ר, קו ראשון ונוף 

מרהיב, גינה מטופחת, מתאים 
גם לדירת נופש. "רימקס" 

050-2442446)48-48(_____________________________________________

נתיבות
 מציאה! קומה ראשונה 

ליד הרכבת 84 מ"ר + מרפסת 
גדולה מאוד + מרפסת רגילה, 
רק 675,000 ש"ח. "תווך ארץ 

_____________________________________________)48-48(הצבי" 052-5253470

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בקהילה, מציאה גדולה, 
4.5 חד', קומה שניה, כ- 100 
מ"ר, רק 745,000. "תווך ארץ 

_____________________________________________)48-48(הצבי" 052-5253470

 מציאה! קרוב לרכבת, 
קומה שניה, 3 חדרים )יש 

ממ"ד(, 72 מ"ר + מרפסת 
קטנה, רק 615,000. "תווך 
_____________________________________________)48-48(ארץ הצבי" 052-5253470

 באונטרמן בשכונת 
משהב, דירה מרווחת 

ומסודרת, מרפסת, מעלית 
שבת במיקום מעולה. אנגלו 

_____________________________________________)48-48(סכסון, 03-9301122

וילות ובתים
 במרטין בובר קוטג מגרש 

280 מ' חניה פרטית, חצר 
ואופציה לבניה נוספת. אנגלו 

_____________________________________________)48-48(סכסון, 03-9301122

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

03-9301122)48-48(_____________________________________________

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

_____________________________________________)48-48(אנגלו סכסון, 03-9301122

 באחים יפה, דירת-גג, 
5חדרים, גדולה עם אופציה 

להרחבה לעוד 60 מטר. אנגלו 
_____________________________________________)48-48(סכסון, 03-9301122

 בשכונת חן הצפון, דירת 
גג, 5.5 חדרים מרווחת מאוד. 

_____________________________________________)48-48(אנגלו סכסון, 03-9301122

 במציאה!! בהדר גנים, 2 
קומות + מעלית + חניה + 

ממ"ד + גג גדול, 1690,000! 
_____________________________________________)48-48(תיווך, 052-8787160

 במרכז העיר, דירה 
מניבה 11,500 ש"ח לחודש, 

קומה א', משוקעת, ממוזגת, 
מושכרת, 1,390,000 ש"ח, 

050-7505449)48-48(_____________________________________________

 בבלעדיות! בטרומפלדור 
בבנין-חדש, דופלקס מחולק 

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

050-3034110 ,03-8007000)48-48(_____________________________________________

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

  מכוניות למכירה  נותני שירות בתחומים שונים
  מכירת פריט יד שניה מ- 500 ש"ח ומעלה 

 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה
מחירים לפרסום בלוח

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים 
2 פרסומים - 129 ש"ח | 4 פרסומים - 192 ש"ח

8 פרסומים - 319 ש"ח | 12 פרסומים - 424 ש"ח 
מודעות מילים מודגשות עד 10 מילים

2 פרסומים - 173 ש"ח | 4 פרסומים - 256 ש"ח 
8 פרסומים - 424 ש"ח | 12 פרסומים - 579 ש"ח
ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים 

בתוספת 25% למחיר
המחירים כוללים מע"מ התשלום בכרטיס אשראי

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה
מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' 

בשעה 14:00 בצהרים. לפרסום שלא בכרטיס אשראי 
יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף 
נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב ת.ד. 51108

luach@kav-itonut.co.il :כתובת הדוא"ל
מספר הפקס: 03-6162229

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

1. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד (כולל מספרי טלפון).
2. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד, 

לפרסום בשבוע שאחרי
3. יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת תת 

המדור באם יש.
לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל

4. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת 
למספר הטלפון, שמכיל יותר מ- 10 מילים ושלא מצויינים 

בו שם השולח וכתובתו.
5. מודעה שתישלח פעמיים (גם בנוסחים שונים) לא 

תפורסם כלל!
6. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת 

למודעה.
7. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס (עד יום ה'):

 יש לציין בהדגשה: מודעה לביטול, מדור ונוסח המודעה 
כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

 יש שניה - קונים
 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח (חובה לציין מחיר)
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח (חובה לציין מחיר)

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס 03-6162229

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

 רוטשילד/הרב קוק, דירה 
בקומה, 6 חדרים + מ.שמש 

+ חניה גדולה, מתאימה לשתי 
משפחות, 2,100,000 ש"ח, 

050-3528252)48-48(_____________________________________________

 בכץ, דירת 4 חדרים, 
משופצת מהיסוד, קומה 

ראשונה, מעלית וחניה. אנגלו 
_____________________________________________)48-48(סכסון, 03-9301122

 ביוטקובסקי בנין בוטיק, 
4 חדרים, 100 מטר, קומה 

שניה, שמורה ומטופחת. אנגלו 
_____________________________________________)48-48(סכסון, 03-9301122

 במציאה!! בהדר-גנים, 2 
קומות + מעלית + חניה + 

ממ"ד + גג גדול, 1,690,000! 
_____________________________________________)48-48(תיווך, 052-8787160



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה ט”ו - י”ז חשון תשע”ז  16-18/11/16

 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

פתח תקווה

בני ברק

4-4.5 חדרים

■ 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 בפוברסקי 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, בעובדיה 
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(_____________________________________________

 מבחר דירות ומגרשים 
להשקעה בטבריה ובירושלים. 

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

עסקים

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

סוויטה וג'קוזי, קרוב 
למרכז העיר, 

050-6921233)45-48(_____________________________________________

■ להשכרה 130 מ', 
בירמיהו/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

■ ירד המחיר, למכירה 
חנות ברח' הרב קוק 
ליד רח' טבריה, 30 
מ'+גלריה+מחסן, 

775,000 ש"ח, פנוי חלקי 
מיידי. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

■  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 
הר' קוק 23 

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

נדל”ן 
מסחרי

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ לבודד בק"ד עם מעלית, 
חדר קומפלט, מתאים גם 

לסופרים או קוסמטיקאית, 
המחיר 1,500 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23  5308742 -050

03-5797756)45-45(_____________________________________________

■ 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 23 050-5308742 

03- 5797756)46-46(_____________________________________________

 באלי הכהן, קומת 
כניסה, 2 חדרים, מטבח 

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

אופקים

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

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

_____________________________________________)46-49ל(054-8099198

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(______________________________________________

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

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

 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(_____________________________________________

 ברחוב פרנקפורטר, 
יחידה בת 2 חד', 

חדרים גדולים ומרווחים, 
משופצת וממוזגת, 2 

כיורים, כניסה מיידית, 
2,900 ש"ח, 

_____________________________________________)46-49ל(052-7171222

תל אביב
 להשכרה לזו"צ, 3 חד', 

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

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

בטאבו, מטבחים חדשים, 
מגורים/השקעה,

054-8460116)46-50(_____________________________________________

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

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

■ בעמיאל, בבית קטן 
2.5 חד' ק"א ואחרונה 

3,500 ש"ח בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

3-3.5 חדרים

קריות
 דירות במחירי מציאה, 

ניהול נכסי אחזקות ושיפוצים, 
שרות בהנהלה חרדית, 

052-7644050)24-50(_____________________________________________

■ 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

 ברוטשילד, 3.5 חד', 100 
מ"ר, ענקית, ק"ג )ללא(, 3 

כ"א, יפה, מסודרת וממוזגת, 
1,340,000 ש"ח, גמיש, 

בבלעדיות נ.י.ל נכסים,
054-8433210)47-50(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 לזו"צ יח"ד ברשב"ם, 3 
חד', ק"ד + מרפסת סוכה, 

מזגן, מאווררת, שרותים 
_____________________________________________)47-50(כפולים, מיידי, 054-4797080

 בעוזיאל, 3 חד', קומה 
1-, חלונות דוד"ש, מעלית, 
2,800 ש"ח לל"ת, מיידי! 

052-7671305)47-50(_____________________________________________

 באמרי חיים, 2 חד' 
גדולים, מושקעת, מטבח 

מסודר + מזגנים, פנויה,
052-7662441)47-48(_____________________________________________

 ברח' החלוצים, 2 חד', 
ק"ק + חצר )אפשרות 

לריהוט(, מוארת, 2,300 ש"ח, 
_____________________________________________)47-49(מיידי! 052-6357763

1-1.5 חדרים

■ בעמיאל, 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(_____________________________________________

 יח"ד ליחיד, יפה ומרווחת, 
מרוהטת קומפלט וממוזגת 

_____________________________________________)47-50ל(בהרב רוזובסקי, 050-4113074

 יחידת דיור בשיכון ה', 
משופצת, ריהוט חלקי, 

כולל ארנונה, 2,500 
_____________________________________________)47-50(ש"ח, 050-8620450

 דרושה דירה קטנה לקניה 
בב"ב/פ"ת )אזור השרון 
_____________________________________________)47-48ח(והמרכז(, 054-7938941

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

_____________________________________________)47-48ח(בערך, 052-3595314

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

_____________________________________________)47-48ח(ובסביבתה, 052-7396092

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

_____________________________________________)47-48ח(הרוסה, 050-6651365

 דלת עץ חדשה + משקוף, 
צבע חום כהה, רוחב 0.75מ' 

בבני-ברק, 300 ש"ח,
_____________________________________________)47-48ח(052-7600336

 זוג תוכונים יפים ובוגרים, 
70 ש"ח + אוכל, 

_____________________________________________)47-48ח(052-7134641

 דרושות דירות לקניה בכל 
הארץ לחברה ממשלתית, 

ע.משתלמת. "נדל"ן כהלכה" 
_____________________________________________)47-48ח(055-6688111

 דרושות דירות לקניה 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
_____________________________________________)47-48ח(052-6616800, 08-6277193

 למסירה חנות משגשגת 
לבגדי נשים, במרכז ר"ע בב"ב, 

140 מ"ר, שכירות חודשית, 
דמי פינוי/מוניטין נדרשים,

054-5555118 ,03-5792055)47-50(_____________________________________________

 בבלעדיות בבני-ברק 
עזרא/חזון איש, בן 50 ל- 70 

מ"ר, חזיתית + חניה )לא 
_____________________________________________)47-48ל(למזון(. 052-7683068, תיווך

דופלקסים

■ בגן ורשה, 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(_____________________________________________

■ וילה ענקית ב- 3 
מפלסים ברח' אנילביץ 
מושקעת, עם מרפסת 
גדולה וגג גדול, 11.000 

ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 בגני הדר, דירת 4 
חדרים, ק"ב, מעלית, 
1,550,000 ש"ח. א.י. 

נכסים והשקעות נדל"ן, 
052-6321306)48-48(_____________________________________________

 ברוטשילד! בחרדי! 3.5 
חד', ענקית!!! )אופציה ל- 

4.5(, ק"ב, משופצת חלקית, 
1,350,000 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48(054-5566145 רם נכסים

 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. 

_____________________________________________)48-48(050-6610501, סתיו

 בהרצל מחולקת ל- 3 יח' 
2+2+1 כ- 90 מ"ר הכנסה 

7,500 ש"ח )חוזרים לשנה!!( 
רק 1,230,000 ש"ח,

050-4811122)48-48(_____________________________________________

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

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

050-4231133)48-48(_____________________________________________

 ברוטשילד 4 ח', כ- 120 
מ"ר דר/מז/צפ, ק"ב עורפית, 

מזגנים, תמ"א מאושרת. תיווך 
_____________________________________________)48-48("גרים" עטרת, 050-4231133

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

+ אופציה, מעולה להשקעה. 
_____________________________________________)48-48(אנגלו סכסון, 03-9301122

 ברוטשילד/ברוידה, 
מחולקת ל- 2+1, כ- 70 מ"ר, 

ק"א, הכנסה, 4,600 ש"ח, 
1,050,000ש' בלבד!!

050-4811122)48-48(_____________________________________________

 ביוספטל!! לפני עליית 
מחירים!! 3ח', ק"א, כ- 55 מ"ר, 

משופצת קומפלט! מיידית!! 
_____________________________________________)48-48(865,000 ש"ח, 050-4811122

 ברוטשילד )בי"ח השרון(, 
2+2, ק"ב, תשואה נאה!! רק 

1,170,000 ש"ח, 
050-4811122)48-48(_____________________________________________

 ביוספטל, דירת 3 חדרים, 
קומה א', 60 מ"ר, מסודרת, 

משוכרת ב- 2,500 ש"ח, 
_____________________________________________)48-48(850,000 ש"ח, 050-4811122

 ברוטשילד, 3.5ח', ק"א 
98מ"ר, צפ/מע/מז, חניה 
מקורה, מעלית, דו"ש, 2 

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

050-4231133)48-48(_____________________________________________

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

חניה, שכונה דתית. תיווך 
_____________________________________________)48-48("גרים" עטרת, 050-4231133

 בכץ/טרופלדור, 3 ח', 
גדולה, כ- 90 מ"ר, ק"א, 

מסודרת ויפה, 1,395,000 ש', 
050-4811122)48-48(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

 בהזדמנות!! 2ח' 
בפינסקר ק"ב אחרונה!! 

מסודרת ויפה ב- 50 מ"ר, רק 
_____________________________________________)48-48(920,000 ש"ח, 050-4811122

 במרכז העיר, דירת חדר 
וחצי, 38 מ"ר )טאבו(, ק"א, 
משופצת מהיסוד, מושכרת 

ב- 2,900 ש"ח, 900,000 ש"ח, 
052-5691882)48-48(_____________________________________________

צפת

 ברח' האחד עשר, 5 חד', 
670,000 ש"ח, משופצת, 
פונה לנוף. אסף - אנגלו 

_____________________________________________)48-48(סכסון, 054-5331377

+5 חדרים

4-4.5 חדרים
 בצהל 10, 4 חדרים, 

משופצת, קומה ראשונה, 
700,000 ש"ח. אסף - אנגלו 

_____________________________________________)48-48(סכסון, 054-5331377

קריית אתא
 ביוספטל כולל שוכר 
לשנתיים, 450,000 ש"ח 

המלצת השבוע! תיווך אלפסי 
052-2790370 -)48-48(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)48-48(נכסים, 053-3357316

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים
 בבלעדיות! בשכ' הלל, 

טריפלקס מדהים, 7 חד', 
460 מ"ר מגרש, 2 חניות. 
מתן נסטל רימקס יהלום, 

050-6795813)48-48(_____________________________________________

1-1.5 חדרים
 בבלעדיות! ברמת עמידר, 

דירת סטודיו, 26 מ"ר, ק'1, 
תשואה 3.7%! מתן נסטל 

_____________________________________________)48-48(רימקס יהלום, 050-6795813

 ברשי מול הנוף, 4 
חד', יפיפה, ריקה  רק 

4,000 ש"ח. אלעד 
_____________________________________________)48-49ח(נכסים, 03-9088872

4-4.5 חדרים

 בבנין חדש!!! באיזור 
ירמיהו/ר' עקיבא!!! 3, ק"א, 

חזית, ב- 3,700 ש"ח. *4, 
ק"ב, ממוזגת, ב- 4,500 ש"ח, 

מפתח ב"תווך פרפקט"
052-7649782 ,03-5745877)48-48(_____________________________________________

 *להשכרה-בבלעדיות! 
ברח' חזו"א 62, משרד 
חדש 15 מ"ר אופציה 

ל- 2 חניות, מיידי, מחיר 
מבוקש: 1,800 ש"ח. רוט 

_____________________________________________)48-48(נכסים, 054-9391655

 באנילביץ, בית פרטי, 170 
מר" בנוי + חצר ענקית, מצב 

מעולה לטווח ארוך, 8,000 
_____________________________________________)48-48(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בית פרטי באנילביץ, 
3 קומות, 300 מ"ר + גג, 
מיידי, 12,500 ש"ח. חמד 

_____________________________________________)48-48(נכסים, 053-3357316

 באזור החלוצים, בית פרטי, 
1.5 חד', חצר גדולה, מתאים 
גם למשרד, 2,200 ש"ח. נדלן 

הקריה, 054-8472222,
050-3000121)48-48(_____________________________________________

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

ש"ח. חמד נכסים,
053-3357316)48-48(_____________________________________________

 בשיכון א', 5 חד', 
יפיפיה, חדשה מקבלן 

+ חניה, ב- 7,000 ש"ח. 
"דלוקס נכסים"
052-8555594)48-48(_____________________________________________

 בנועם אלימלך, ק"א, 
5 חד' גדולה + גינה 

ב- 7,500 ש"ח. "דלוקס 
_____________________________________________)48-48(נכסים" 052-8555594

 בשיכון א', 5 חד', 
יפיפיה חדשה מקבלן + 

חניה, ב- 7,000 ש"ח. 
"דלוקס נכסים"
052-8555594)48-48(_____________________________________________

 בנועם אלימלך, 5 
חד', קא', גדולה + גינה, 

7,500 ש"ח. "דלוקס 
_____________________________________________)48-48(נכסים" 052-8555594

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

במיידי. "נדל"ן כהלכה"
050-4141926)48-48(_____________________________________________

 בחנה סנש דירת גן, 
4.5 חדרים, משופצת 

ומפוארת, 130 מ"ר פלוס 
70 מ"ר חצר, ב- 8,350 

ש"ח. חמד נכסים,
053-3357316)48-48(_____________________________________________

 בבנין חדש!!! באיזור 
חתם סופר/מינץ!!! 4 יפיפיה, 
ק"ב + מעלית, חזית, 4,500 
ש"ח. *4 ענקית, ק"ג, 5,000 

ש"ח, מיידי. "תווך פרפקט"
052-7649782 ,03-5745877)48-48(_____________________________________________

 בדסלר בבנין חדש, 4 
חדרים, ק"ג, חזית, סוכה 
+ מעלית + חניה, 6,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)48-48(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 3.5 חד', 
קומה ג', מרווחת ומשופצת. 
נדלן הקריה, 054-8472222, 

050-3000121)48-48(_____________________________________________

 בפנקס, ק"א, 3.5 חדרים, 
_____________________________________________)48-49ל(ממוזגת, 052-4373800

 בשיכון ה', 3 חד', 
חדשה, מפוארת, 

מרוהטת קומפלט, 
ב- 4,500 ש"ח, גמיש. 

"דלוקס נכסים"
052-7717788)48-48(_____________________________________________

 ברח' נויפלד, דירת 
3 חד', ק"ב לחזית, 

דירה שמורה, 3 מזגנים, 
דוד שמש, מקרר, שני 

ארונות, כיווני אוויר דרום-
צפון, כניסה טו' בכסלו, 

3,500 ש"ח. תיווך 
זילברברג, 03-5754412, 

052-2236671)48-51(_____________________________________________

 בשיכון ה', 3 חד', 
חדשה, מפוארת, 

מרוהטת קומפלט, 
ב- 4,500 ש"ח, גמיש. 

"דלוקס נכסים"
052-7717788)48-48(_____________________________________________

 דירת, 3 חד', בפרדס 
כץ, קומ' 4, חדשה. תיווך 
יוסף יגן, 052-2243454, 

מייל-
yosi.yagen@gmail.

com)48-48(_____________________________________________

 בפרדס כץ, דירת 3.5 
חד', קומ' 3, משופצת. 

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

com)48-48(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ בניין חרדי, 
3 ח', קומה ב', עורפית + 
מעלית, בניין חדש, 3,850, 

פינוי מיידי. תיווך אלטרנטיב, 
_____________________________________________)48-49ח(054-5500263

 בקרית הרצוג, 
טרומפלדור, יח"ד מקסימה 
לזוג + נוף, מבצע למיידי, 

_____________________________________________)48-49(2,200 ש"ח, 052-7658517

 2 חדרים לזוג צעיר בהירדן 
משופצת, מרוהטת וממוזגת, 
מיידית, 052-7650633, -054

_____________________________________________)48-49ל(6916241

 למכירה/השכרה, יח"ד 
ברמת אהרון, מאובזרת 

וממוזגת, מ- 24/11, -052
_____________________________________________)48-49ל(7683705

 בשיכון ה', 2 חד', 
חדשה, מפוארת, 

מרוהטת קומפלט, 
ב- 3,500 ש"ח, גמיש. 

"דלוקס נכסים"
052-7717788)48-48(_____________________________________________

 בשיכון ה', 2 חד', 
חדשה, מפוארת, 

מרוהטת קומפלט, 
ב- 3,500 ש"ח, גמיש. 

"דלוקס נכסים"
052-7717788)48-48(_____________________________________________

 הזדמנויות השבוע! 
ברב לוין, 2 חד'. בביאליק, 
2 חד'. בקובלסקי, 3 חד'. 
מפתחות במשרד "אביחי 
- מתווכים" 03-5701010

)48-48(_____________________________________________

 2 חד', מרוהטת 
חלקית, ממוזגת, בהר 
_____________________________________________)48-48(השלום, 054-4522201

 בפרדו, יח"ד יפה + מטבח 
ופינת אוכל, קרקע, מרוהטת 
וממוזגת, 2,300 ש"ח גמיש, 
מיידי,לל"ת, 052-7648100, 

03-6191468 ,054-7773591)48-49(_____________________________________________

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

 ,052-7648100
03-6191468 ,054-7773591)48-49(_____________________________________________

 ברח' רבינו אשר, דירת 
1.5, מאובזרת ומרוהטת 

קומפלט, ממוזגת, 1,800 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ל(כולל מים, 050-9734807

 בדסלר!!! יח"ד 
מרוהטת קומפלט כ- 40 

מ"ר + מרפסת, ק"ז, 
מעלית, נוף ואויר, הכל 

חדש, מיידי!!!
03-8050080)48-48(_____________________________________________

ירושלים
 3.5 חדרים + 2 מרפסות, 

ק"ק בגבעת שאול, 4,500 
ש"ח, כניסה מיידית,

_____________________________________________)48-49ל(02-6527519

נס ציונה
 יחידת דיור, 2 חדרים, 

שרותים, מקלחת + מרפסת 
משופצת כחדשה,

054-8501829 ,08-9409302)48-51(_____________________________________________

 דירה גדולה משופצת 
ויפה, 4 חדרים לשומרי שבת, 

 ,054-8474198 ,03-6850598
_____________________________________________)48-51ל(054-2226754

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 דרושה דירה קטנה לקניה 
בב"ב/פ"ת )אזור השרון 
_____________________________________________)48-49ח(והמרכז(, 054-7938941

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

_____________________________________________)48-49ח(בערך, 052-3595314

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

_____________________________________________)48-49ח(ובסביבתה, 052-7396092

 דרושות דירות לקניה בכל 
הארץ לחברה ממשלתית, 

ע.משתלמת. "נדל"ן כהלכה" 
055-6688111)48-48(_____________________________________________

 דרושה דירה מרוהטת 
לזוג צעיר במצב טוב, שיכון 

ה', רמת אהרון והסביבה, 
_____________________________________________)48-49ח(050-4104378

 דרושות דירות לקניה 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)48-48(_____________________________________________

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

_____________________________________________)48-49ח(הרוסה, 050-6651365

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

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

08-6277193 ,052-6616800)48-48(_____________________________________________

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

08-6277193 ,052-6616800)48-48(_____________________________________________

 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)48-48(_____________________________________________

 בבאר-שבע, למכירה 
דירות בבנין העומד לפני פינוי 

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

08-6277193 ,052-6616800)48-48(_____________________________________________

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

ש"ח. יוסף השקעות, -050
 ,3616800

08-6277193 ,052-6616800)48-48(_____________________________________________

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

השקעות, 050-3616800, 
08-6277193 ,052-6616800)48-48(_____________________________________________

 בבאר-שבע, 3 
חד', במרכז גילט, קרוב 

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

השקעות, 050-3616800, 
08-6277193 ,052-6616800)48-48(_____________________________________________

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

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

08-6277193 ,052-6616800)48-48(_____________________________________________

 דירות להשקעה ולמגורים 
בצפת/בטבריה/בנתניה, החל 

מ- 380,000 ש"ח. נתי המתווך 
_____________________________________________)48-51(לציבור הדתי, 050-5766979

 בשכונה א', ליד מכללת 
"סמי שמעון" באזור סטודנטים 
ברח' בלפור 3 חד', שמופצת 
ומושכרת מחיר בהזדמנות! 

_____________________________________________)48-48(תיווך, 054-2388654

 3 חד' בשכונת ו' 
החדשה, ק"ק, 80 מ"ר, מחיר 

בהזדמנות! 052-4029529, 
_____________________________________________)48-48(קטי

 ליד האוניברסיטה, בית 
קרקע, 250 מ"ר גינה, בנוי 80 
מ"ר במחיר הזדמנותי! תיווך, 

054-2388654)48-48(_____________________________________________

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

לחולקה. תיווך רומן,
052-7731832)48-48(_____________________________________________

 בבאר-שבע, בשכונה ה', 
3 חד', מושכרת לתווך ארוך, 

בהזדמנות! תיווך רומן,
052-7731832)48-48(_____________________________________________

 בשכונה י"א, 3 חד',ק"ב, 
76 מ"ר, מתאימה להשקעה 

במחיר הזדמנותי! תיווך,
054-2388654)48-48(_____________________________________________

 בית קרקע מחולק 
ל- 2 יחידות + גינה ליד 

האוניברסיטה במחיר 
הזדמנותי! תיווך, 

054-2388654)48-48(_____________________________________________

 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)48-48(_____________________________________________

 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)48-48(_____________________________________________

 השקעה ושותפות 
בפרויקטים יזמיים ריווחים 

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

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

  077-5166040
office@perfectpro.co.il)48-49ח(_____________________________________________

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

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

08-6277193 ,052-6616800)48-48(_____________________________________________

 מציאה! בבאר שבע, 
למגורים/השקעה, 4 חדרים 

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

אקסקלוסיב שיווק וניהול 
_____________________________________________)48-48(נדל"ן, 054-5233623

 במושבה מגדל )ליד 
טבריה( בית פרטי ברמה 

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

_____________________________________________)48-48("רימקס" 050-2442446

 בבית נח )בב"ב( נכס 
המניב 6.5% + אופציה 

ל- 11%, השקעה 
בטוחה! למהירי החלטה! 

580,000 ש"ח. "חמד 
_____________________________________________)48-48(נכסים" 050-6452128

 אולם בפ"ת כ- 300 מ"ר 
בתוך בית כנסת במרכז העיר, 

ק.3 ללא מעלית לכל מטר,
050-2589822)48-48(_____________________________________________

 למכירה בב"ב בר"ע 24 
מ"ר, 1,600,000 ש"ח,

050-2229247)48-48(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב חנות 
באור החיים/פינת חזו"א, 120 

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

050-2229247)48-48(_____________________________________________

 למכירה בב"ב, חנות 
בז'בוטינסקי 13 מ"ר + גלריה 

13 מ"ר, 2,200 ש"ח.
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)48-48(אדוארד

 בק.אתא חנות של 168 
מ"ר בקומת הקרקע, 5,500 
ש"ח למ"ר - תיווך אלפסי, 

04-8441111)48-48(_____________________________________________

בק.אתא, בזבולון, חנות 
66 מ"ר, רק 3,600,000 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48(תיווך אלפסי, 052-2790370

 בב"ב להשכרה חנות ו/
או משרד 16 מטר + רחבה 
ז'בוטינסקי, פינת הרב שך, 
_____________________________________________)48-48(2,350 ש"ח. 054-5500263

 בהזדמנות, להשכרה 
חנות/משרד במרכז ב"ב, 30 

_____________________________________________)48-49(מ"ר, 054-8405062

 להשכרה בב"ב במרכז 
רבי עקיבא, ליד רחוב טרפון, 

בפסז', מפואר, 30 מטר, 
מושקעת, לפרטים: "תיווך - 

_____________________________________________)48-48(אריה" 053-3172172

 להשכרה בב"ב בחזון 
איש במרכז, חנות חזיתית, 42 

מטר, לכל מטרה, לפרטים: 
_____________________________________________)48-48("תיווך - אריה" 053-3172172

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

שמש 15 מטר, חניה ומעלית. 
_____________________________________________)48-48(אנגלו סכסון, 03-9301122
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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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

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

מש' אלק. 054-8042119
04-6989119)50-4/17(_____________________________________________

מושב תרום

מירון

 צימרים חדשים, 
מאובזרים וממוזגים, לזוגות 

7 דק' לרשב"י, אפשרות 
לקבוצות + חדר אוכל, מש' 

שלג, 04-6980744, 
050-8989641)16-18/17(_____________________________________________

 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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

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

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

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(_____________________________________________

 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

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

 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(_____________________________________________

טבריה

■ 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 מחוממת, לאירוח זוגי 

ומשפחתי + יחידת אירוח 
גדולה, 052-8669043 

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

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

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

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-50/17(_____________________________________________

■ "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

■ 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(_____________________________________________

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

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

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

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

■ "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

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(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

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

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

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

מכוניות

קניית רכבים

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

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

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

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, חלקם 

עם נוף לים, ביכנ"ס 
במקום, מחירים נוחים! 

050-8818678)42-44/17(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ "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

■ 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(_____________________________________________

 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

 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)48-48/17(_____________________________________________

 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

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

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

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(_____________________________________________

 צימר עין התכלת - 
מפוארים, ממוזגים, חצר 

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

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

052-7655177)41-17/17(_____________________________________________

כפר זיתים
 בכפר זיתים )ליד טבריה(, 
דירת 3 חדרים, 70 מ"ר + חצר 

ונדנדה לסופ"ש, 
_____________________________________________)47-50ל(054-8457896

כפר שמאי

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

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

מושב אלומה

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)21-21/17(_____________________________________________

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

ענק, למשפחות ולזוגות, 
מחירים נוחים!!! גם 
_____________________________________________)41-1/17(לחגים, 054-4385580

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

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)42-2/17(_____________________________________________

נתניה

נהריה
 דירת 3.5 חד' לחופשה 

משפחתית, ממוזגת 
ומרווחת, נוף גלילי 

_____________________________________________)36-48(מדהים! 050-4770781/2

■ בצאנז, סוויטות/דירות, 
מפוארות, מאובזרות ונקיות 

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

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

ספסופה

 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(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
נופש בצפת וסביבותיה, 

ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)47-21/17(_____________________________________________

 בעיר העתיקה דירות נופש 
חדישות עד 10 נפשות במיקום 

_____________________________________________)47-50(מרכזי, 054-8473847

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-21/17(_____________________________________________

 להתעורר בצפת 
העתיקה!!! דירת נופש 

מאובזרת!!! מקום אסטרטגי, 
קרוב לבתי כנסת העתיקים

050-4161618)29-3/17(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

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

 דירות נופש בלב 
העתיקה צפת, מרפסת 

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

מכירת רכבים

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

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

קרייזלר

הונדה
 הונדה CRV ג'יפ 1998, 

170,000 ק"מ, אוטומט, מזגן, 
3 חודשי טסט, צבע שמפניה, 

מחיר: 17,000 ש"ח,
_____________________________________________)47-50ל(054-8019918

קיה
 קיה קרניבל 2006, 

שמורה ומטופלת כחדשה, 
7 מקומות, 23,000 ש"ח, 

_____________________________________________)47-50ל(052-7177704

 בהזדמנות!!! בבית 
כלל בתל אביב, חזית לים, 
ק-10, 20 מ', כולל יחידה 
למנהל ויחידה למזכירה, 
מיידי, 2,000 ש"ח.תיווך 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23

050-5308742
03-5797756)15-15(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

■ להשכרה חנות 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(_____________________________________________

מגרשים

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

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

מחסנים

מבנים

■ 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(_____________________________________________

 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

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

_____________________________________________)45-48ל(053-3105016

 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 הר' 
קוק 23 050-5308742

03-5797756)34-34(_____________________________________________

משרדים

■  להשכרה ברח'
 סוקולוב /אבן שפרוט, 

דירה קומפלט, של 35 מ"ר, 
משופצת, ק"ק, עם חצר 

ענקית, מתאים לגן, משרד 
רו"ח וכו' 3,250 ש"ח 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)12-12(_____________________________________________

 *בגבעת זאב, 200 
דונם. *ברמות, 40 דונם כולל 

אפוטרופוס. פולטוב נכסים 
_____________________________________________)47-50(והשקעות, 052-3646632

 במגדל בסר 4, קומה 18, 
משרד להשכרה 161 מ"ר. 

_____________________________________________)47-48ל(052-4575886, לל"ת

 בבני-ברק למשרד מרווח 
ומשופץ דרוש/ה שוכר/ת 

רציני/ת ולא מעשן/ת,
050-2037889)47-48(_____________________________________________

 למכירה בנין תעשיה 
באיזור בית שמש, 5000 מ"ר 

גובה 6 מטר, בשלבי בניה 
מתקדים, מפרט טכני גבוה, 
מתאים גם לתעשיית מזון, 

_____________________________________________)48-48(אמסטון נדל"ן, 052-7667747

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

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

08-6277193 ,052-6616800)48-48(_____________________________________________

 מבני תעשיה ומחסנים 
להשכרה באזור בית שמש, 

_____________________________________________)48-48(אמסטון נדל"ן, 052-7667747

 קונה קרקעות ומגרשים 
בכל הארץ, מחיר הגון!

03-6180103)48-49(_____________________________________________

 ביסודות, 8.5 דונים 
בשלמות, בטאבו, קרוב 

לכביש 6, בהזדמנות, 
052-2457617)48-52(_____________________________________________

 בגדרה 1-20 דונם טאבו, 
בתכנית המתאר החדשה של 

_____________________________________________)48-52(גדרה, 052-2457617

 במושב רמות מאיר, 7 
דונם בשלמות, טאבו, צמוד 

_____________________________________________)48-52(למגורים, 052-2457617

 במושב גני-הדר 
)רחובות(, מגרשים 

אחרונים 500 מר' טאבו!! 
052-2457617)48-52(_____________________________________________

 קונים קרקעות בכל רחבי 
הארץ!!! התקשרו עכשיו!! 

_____________________________________________)48-52(מחירים הוגנים, 052-2457617

 בבת שלמה, 1-40 דונם, 
טאבו פרטי על כביש 70 
_____________________________________________)48-52(בהזדמנות, 052-2457617

 בלב השרון, בגוש 
7808, 110 דונם 

בשלמות, חקלאי פרטי 
בהזדמנות! 

052-2457617)48-52(_____________________________________________

 בחרוצים )ליד נתניה(, 85 
דונם, חקלאי פרטי בהזדמנות! 

052-2457617)48-52(_____________________________________________

 בפרדס חנה מגרשים 
חקלאים החל מ- 500 

מ"ר עד 40 דונם - פרטי 
בטאבו, פוטנציאל ענק! 

דב גור רימקס אנשים, 
052-6457987)48-48(_____________________________________________

 מגרש ל- 300 דירות + 
מסחר ט.מאושרת לבניה 40 

מ"ר. פולטוב נכסים והשקעות, 
052-3646632)48-48(_____________________________________________

 להשכרה מחסן 12 מ"ר 
בסוקולוב, גישה לרכב, חשמל 

_____________________________________________)48-50ל(ומים, 050-4163546

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

במחיר הכרות!!! 
072-2159193)48-22/17(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)33-8/17(_____________________________________________

דימונה

דלתון
 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(_____________________________________________

 דירת 2 חדרים + 
מרפסת, נוף לים, חדשה, 
יפהפיה, נקיה ומאובזרת, 

052-8355839)48-49(_____________________________________________

 *בגאולה דירה חדישה 
ויוקרתית + גינה. *4 חד' 

חדשה + חצר, 053-3131809, 
02-5387605)48-48(_____________________________________________

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

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

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-8/18(_____________________________________________

 אירוח לזוגות ומשפחות 
באווריה כפרית, פרטיות, נוף, 
_____________________________________________)48-7/17ל(ג'קוזי לזוגות, 054-4519521

■ 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(_____________________________________________

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

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

 וילה גדולה ונקיה לאירוח 
מהנה במיוחד )4 חד' + סלון( 

בריכת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד.  

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

 סמוך לרשב"י, צימרים 
יפיפיים ומאובזרים, ג'קוזי 
בכל צימר, ספא, ביכנ"ס 

מפואר, מחירים נוחים 
לחורף! 050-2004839, 

04-6980959)47-20/17(_____________________________________________

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

ברכת ספא מחוממת וסאונה 
לזוגות ומשפחות, 

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

■ 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

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

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

 בעיר העתיקה! צימר 
לזוגות, חדש וממוזג, 

במיקום מעולה,
052-7153475)48-51(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

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

■ 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(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-30/17(_____________________________________________

 במרכז, קרייזלר וויג'ר, 
7 מקומות, 2011, ראשונה, 

100,000 ק"מ, שמורה,
052-2309620)48-49(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה ט”ו - י”ז חשון תשע”ז  16-18/11/16

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

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

052-5752933)21-21/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

ריהוט

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& &

 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!
052-2514960

_____________________________________________)23-49ל(

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, מבצעים+ עזרה 
בתאוריה, יוסי בן יהודה. 

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

לימוד נהיגה

■ 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

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: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

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

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

072-2391111)47-50(_____________________________________________

 מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

מ- 10:00 בבוקר, 
052-3340338)47-46/17(_____________________________________________

 נמצא מפתח לרכב בר"ע 
ב"ב ביום שלישי ל' תשרי, 

_____________________________________________)47-48ח(052-7179360

 נמצא מעטפה עם כסף, 
_____________________________________________)47-48ח(03-5787042

 בערב סוכות נמצאה על 
כביש מכבית, שקית כריות 

_____________________________________________)47-48ח(ומצעים, 053-3103098

 ביום שני כט' תשרי 
נמצא סכום כסף באוטובוס 

אלעד-ב"ב, המאבד יוכל לקבלו 
עפ"י סימנים בטלפון:

_____________________________________________)47-48ח(052-7674234 )בין 2-4(

 נמצאו אופניים יקרות 
באזור סעדיה הגאון בב"ב 

המאבד מתבקש להתקשר 
_____________________________________________)47-48ח(למספר 03-6191988

 אבדה מצלמה של חברת 
"קנון" בתוך נרתיק באשדוד או 
בקו 350 )לכיוון בני-ברק( ביום 
_____________________________________________)47-48(שני כט' תשרי, 050-4124329

 אבד נגן MP3 באיזור 
השומר או בקו 402 המוצא 

_____________________________________________)47-48ח(יתקשר: 052-7171012

 אבד נגן שחור בקו 970 
מב"ב לחיפה בערב ש"ת, 

_____________________________________________)47-48ח(054-8470667

 נמצא מפתח לרכב בר"ע 
ב"ב ביום שלישי ל' תשרי, 

052-7179360)47-48(_____________________________________________

 דרושה סוכה בתרומה/
סמלי )אפשרי גם אחרי חג 

_____________________________________________)47-48ח(הסוכות(, 054-7938941

 מעוניין לקנות את 
המכשיר נגד כאבים שעושה 
_____________________________________________)47-48ח(מסאג' בגב, 054-7938941

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה 

_____________________________________________)47-48ח(לחלקי חילוף, 052-3595314

 דרושים אופניים חשמליים 
תקינים, תקולים או לפירוק 

_____________________________________________)47-48ח(לחלקים, 050-5343924

 דרוש שעון מעורר מכני 
)עם קפיץ(, אפשרי מקולקל 

_____________________________________________)47-48ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)47-48ח(במצב תקין, 054-7432011

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)47-48ח(ישיבה בתרומה, 054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקי, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)47-48ח(054-7432035

 לכולל דרוש סט רמב"ם 
פרנקל, המעונין לתרום יפנה: 

_____________________________________________)47-48ח(052-7652286

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחת אברך בתרומה/

_____________________________________________)47-48ח(סמלי, 052-7396092

 דרוש מזגן קטן בתרומה/
סמלי לבן תורה, 

_____________________________________________)47-48ח(052-7396092

 דרושה מנורת שולחן 
פלורוסט 15 וואט בתרומה 

)אפשרי מקולקלת(,
_____________________________________________)47-48ח(054-8432271

 דרוש מקרר קטן בתרומה 
_____________________________________________)47-48ח(לבן תורה, 054-8432271

 נשמח לקבל חלקי מעבד 
מזון: קערה + מכסה או בלנדר 
של חברת מולמק דגם 650 או 
לקנות במחיר סמלי, לפרטים: 

_____________________________________________)47-48ח(052-7686614, ירושלים

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה/גניזה,
_____________________________________________)47-48ח(050-6651365

 מגהץ אדים משוכלל, 
טפאל, חדש, 500 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח()במקום 690(, 052-7155102

 מיקסר קנווד שף 
בירושלים, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)47-48ח(054-8423405

 מקרר משרדי קטן במצב 
טוב מאוד בבני-ברק, 400 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 054-8457681

 רדיאטור 12 צלעות במצב 
מצוין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(054-8478028

 מיקרוגל גדול במצב מצוין, 
_____________________________________________)47-48ח(150 ש"ח, טל': 050-4131476

 מחבת חשמלי גדול 
- חדש! 100 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)47-48ח(052-7140015

 ,LCD 2 מסכי מחשב 
ב- 80 ש"ח כל אחד, טל': 

_____________________________________________)47-48ח(052-7161030

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון חכם לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)47-48ח(100 ש"ח, 052-4831449

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

_____________________________________________)47-48ח(052-5543055

 מסך מחשב 15 אינץ, 
LG, מעולה, 150 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)47-48ח(052-7167995

 מקרר לבן, 500 ליטר, 
מצב מעולה, ב- 400 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(054-5823874

 מקרר משרדי 65 ס"מל 
על 65 ס"מ, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(054-5823874

 מכונת כביסה פ.תחתון, 
חב' AEG, ב- 500 ש"ח, 6 

_____________________________________________)47-48ח(קילו, 054-5823874

 ,LG 'מכונת כביסה חב 
ב- 500 ש"ח, 9 קילו,

_____________________________________________)47-48ח(053-3114819

 מדפסת משולבת כחדשה, 
_____________________________________________)47-48ח(250 ש"ח, 03-6743154

GPS  עוצמתי במיוחד 
ישירות מהיבואן, 450 

ש"ח. דרושים משווקים 
מכל הארץ, 

_____________________________________________)47-50ל(054-8539732

 גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים חנים, אפשרות 

לשירותי מייל GMAIL, טל': 
052-7611936)47-1/17(_____________________________________________

 גנרטורים ורמקולים 
מוגברים בהזדמנות! 500 

ש"ח, 03-6191468,
054-7773591)47-50(_____________________________________________

 מדפסת לייזר, דרושה 
תיקון קל - 400 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)47-48ח(03-6743154

 רדיאטור 8 צלעות, 200 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, גמיש, 03-6743154

 מיקרוגל, 20 ליטר, 294 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, 03-6743154

 תמי 4, דרוש תיקון 
במסננת, 250 ש"ח,

_____________________________________________)47-48ח(03-6743154

 רמקולים חדשים למערכת 
סטריאו, תוצרת אנגליה, 400 
ש"ח, דגם MISSION, נייד: 

_____________________________________________)47-48ח(052-2437292

 מגבר סטריאו ביתי ימהה 
)רסיבר(, 180 וואט, שמור, 

_____________________________________________)47-48ח(400 ש"ח, נייד: 052-2437292

GPS  חדש באריזה, דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות, מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח, טל': 054-8405498

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 330 ש"ח, 

_____________________________________________)47-48ח(לפרטים: 054-8453370

 מכשיר ניווט G.P.S חדש 
באריזה, מפות 2016 ותוספות, 

_____________________________________________)47-48ח(280 ש"ח, 053-3120547

 8 כסאות לסלון מפארוים 
כחדשים בהזדמנות! 300 
ש"ח כ"א, 03-6191468, 

054-7773591)47-50(_____________________________________________

 2 כסאות משרד יפים, 
250 ש"ח כ"א, 03-6191468, 

054-7773591)47-47(_____________________________________________

 שולחן ו- 6 כסאות לסלון, 
אפשרי רק כסאות, כחדשים 

+ שולחן מטבח וכסאות, 
052-4227714)47-47(_____________________________________________

 שולחנות תלמיד בי"ס 
וכסאות במצב טוב, מחיר 

מצוין, 050-4030787,
050-4143614)47-48(_____________________________________________

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

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

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

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

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

ע צ ב מ
לאוטומט קטן
החל מ-77ש"ח 

ליום כולל 
מע"מ

■ 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

■ 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

יעוץ ועזרה

■ "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

 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(_____________________________________________

 "הסעות היימיש" - 
לאירועים, טיולים, נתב"ג, 

במחיר מוזל! נהגים חרדים! 
0527692901)47-51(_____________________________________________

 "מוביליי בני-ברק" דירות, 
משרדים, רהטים חדשים, 

פירוק והרכבת ארונות,
054-7671669)47-6/17(_____________________________________________

 "הסעות דניאל" - 
רכבים ממוזגים וחדשים! 
14,16,20 מקומות שרות 

אמין, מחירים זולים!! 
052-7101020)47-20/17(_____________________________________________

 לשכור בנוח-קאר, סוכנות 
להשכרת רכב בארץ ובחו"ל, 
שירות - אמינות - מחיר, רק 

77 ש"ח ליום!!! 
0722-777-200)48-51(_____________________________________________

 נהג חדש ? נתיב השכרת 
רכב בירושלים. לכל נהג
_____________________________________________)48-01(מגיל 17. 02-5010660

ליום ללא חיוב שבת ויו“ט | מגיל 21 שנה+ רשיון 

050-5765449
052-7123419
סניפים בכל הארץ

של החברות הגדולות
הרץ | בג‘אט | קל- אוטו

סוכן השכרת רכב בארץ ובחו“ל

מבצע רכב קטן ב-77 ש“ח כולל מע“מ

 מדרשה לבנות בוילה 
בבית שמש, שיעורי תורה 

בערב, פנימיה, ליווי אישי וחם, 
052-7672561

midreshetohrh@shem.
com)48-3/17ל(_____________________________________________

כלי כסף
 מכירה מיוחדת מסובסדת 
של פמוטים וחנוכיות לחתנים 
וכלות ע"י חברת )95( כללית, 
מנורה - איצקוביץ - ר' עקיבא 

_____________________________________________)48-7/17(95 ק"א, ב"ב, 03-5709105

 משה גולני - מורה נהיגה 
מוסמך, ותיק וסובלני מאוד, 

טויוטה/אוטומט/חדשה 
לחלוטין, מבצע יחודי: מחיר 
שיעור: 110 ש"ח! מחיר 28 
שיעורים + מבחן פנימי + 

טסט + ספר תאוריה: 3,800 
ש"ח בלבד! 054-4468840 

_____________________________________________)48-7/17()בב"ב(

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)24-23/17(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, מזדה 3, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-23/17((_____________________________________________

 "ברכת יוסף" - שידוכים 
עבור גילאים 30 עד 40, 
איכותיים מהמגזר הדתי 
_____________________________________________)48-51ל(והחרדי, 050-5559877

 נמצא באלעד ליד ביהמ"ד 
וזיניץ צמח צדיק עט יקר מאוד 
מחנות בניו-יורק וכן עט פשוט 

ליד ביהמ"ד באבוב ברחוב 
_____________________________________________)48-49ח(רשב"י, 03-9379965

 נמצא ארנק עם כסף 
בחנות 13 אבניו בירושלים עם 

כרטיסי ביקור של בני-ברק 
בבנין הזמנים תשע"ו, טל': 

_____________________________________________)48-49ח(054-8434997, 054-8434997

 נמצא נעל פפיה לבנה 
מידה 22 בקו 350 בחוה"מ 

_____________________________________________)48-49ח(סוכות, 052-7663437

 נמצא חלק לעגלת סטוקי 
_____________________________________________)48-49ח(באזור שיכון ה', 054-8420094

 אבד נגן סאנדיסק ביום 
ב', י"ג חשוון בירושלים - כנפי 

_____________________________________________)48-49ח(נשרים, 058-3205698/9

 אבדה לנו שקית עם בגדים 
לפני כחודש וחצי באזור אבן 

גבירול - רמב"ם, טל':
052-7659977)48-48(_____________________________________________

 דרוש מגהץ קיטור איכותי 
_____________________________________________)48-49ח(ותקני, 050-5343924

 דרושה סוכה בתרומה/
סמלי )אפשרי גם אחרי חג 

_____________________________________________)48-49ח(הסוכות(, 054-7938941

 דרוש שעון מעורר מכני 
)עם קפיץ( אפשרי מקולקל 

_____________________________________________)48-49ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)48-49ח(במצב תקין, 054-7432011

 דרושה מנורת שולחן 
פלורוסטנט, 15 וואט בתרומה 

)אפשרי מקולקלת(,
_____________________________________________)48-49ח(054-8432271

 דרוש מקרר קטן בתרומה 
_____________________________________________)48-49ח(לבן תורה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחת אברך בתרומה/

_____________________________________________)48-49ח(סמלי, 052-7396092

 דרוש מזגן קטן בתרומה/
סמלי לבן תורה, 

_____________________________________________)48-49ח(052-7396092

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)48-19/17(הלקוח, 054-2821847

 דרוש מגהץ קיטור איכותי 
_____________________________________________)48-49ח(ותקני, 050-5343924

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)48-49ח(054-7432035

 מחפש מדיח כלים תקים 
_____________________________________________)48-49ח(עד 500 ש"ח, 050-5343924

 דרוש במסירה/מחיר סמלי 
מגהץ קיטרו לבחורי ישיבה 

בב"ב, וכן ספוג לקרש גיהוך, 
_____________________________________________)48-49ח(054-8421015

 מחפשת בדחיפות עמודון 
יחידת ספרים, רוחב 90 ס"מ 

_____________________________________________)48-49ח(עד 1.20מ', 054-8405626

 לגמ"ח משכן הסת"ם - 
דרושים מזוזות ותפילין כשרים 

שאינם בשימוש לצורך זיכוי 
הרבים - אפשרות לאיסוף 

_____________________________________________)48-49ח(מהבית, 050-4149044

 מעונין בדחיפות בעגלת 
_____________________________________________)48-49ח(במצב טוב, 050-4116799

 מעונין בארון ספרים עם 
דלתות וכן בספה מעור,

_____________________________________________)48-49ח(050-4116799

 דרושה קופה רושמת 
תקינה ותקנין בב"ב,

_____________________________________________)48-49ח(050-5343924

 זוג צעיר שעומד להינשא 
ישמח מאוד לקבל תנור 

אפיה, כיריים, מכונת כביסה, 
מיקרוגל, מיטה יהודית, שולחן 
וכסאות ודברים נוספים במצב 
_____________________________________________)48-49ח(טוב, בירושלים, 050-6256846

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה/גניזה,
_____________________________________________)48-49ח(050-6651365

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)48-49ח(בכל מצב, 052-7178414

 דרושה קופה רושמת 
_____________________________________________)48-49ח(תקנית ב"ב, 050-5343924

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

_____________________________________________)48-49ח(בתרומה, 052-3595314

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים לחלקי 

_____________________________________________)48-49ח(חילוף, 052-3595314

 מעוניין לקנות את 
המכשיר נגד כאבים שעושה 
_____________________________________________)48-49ח(מסאג' בגב, 054-7938941

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-1/18(_____________________________________________

 *קונה ומפנה אלומיניום, 
מצברים, נירוסטה, מזגנים, 

מחשבים, ברזים. *פינוי 
_____________________________________________)41-1/17(מחסנים, 050-5536359

 פן לשיער כחדש, 
מעולה!!! של פרופיקס 
 ional 4900 אקסטרים

מחיר 350, גמיש, טלפון: 
052-7133153)48-51(_____________________________________________

GPS  חדש באריזה, דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות, מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, טל': 054-8405498

 מכשיר אדים חמים כחדש, 
תוצרת ידע פלסט, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(052-3463482

 מולטיקייק מקורי, חדש 
באריזה, 220 ש"ח,

_____________________________________________)48-49ח(058-3206679

 רדיאטור 8 צלעות כחדש 
ממש, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)48-49ח(052-7604346/7

 מיחם חשמלי, חדש 
באריזה, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)48-49ח(052-7604346/7

 מולטיקייק חדש באריזה, 
_____________________________________________)48-49ח(100 ש"ח, 052-7604346/7

 כבלים לחשמל, מחשבים, 
שקעים ומפסקים שונים, 

חיסול מחסן, ב- 20 ש"ח, 
_____________________________________________)48-49ח(054-9985503

 חלקים, אביזרים, כבלי 
תקשורת וחשמל, 40-440 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 050-5343924

 מקרר, תקין, מעולה, סוג 
אמקור, פתיחה לשמאל, 500 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח בפ"ת, 054-3102412

 SANSUI מיקרוגל חברת 
שבועיים בשימוש, 200 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(בלבד, 052-7640043

 רדיאטור 14 צלעות, 
תוצרת גרמניה, רק 400 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(054-9448300

 מקצף חשמלי + קערה 
כחדשה, 100 ש"ח בבני-ברק, 

_____________________________________________)48-49ח(052-7616750

 מחבת חשמלי גדול 
- חדש! 100 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)48-49ח(052-7140015

 מדפסת HP דגם 4500, 
משולבת, פקס, סורק, צילום, 

_____________________________________________)48-49ח(220 ש"ח, 054-9985503

 מיקסר קנווד שף 
בירושלים, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)48-49ח(054-8423405

 שואב אבק בירושלים, 75 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, טל': 054-8423405

 RICHARD שואב אבק 
MORYS, ב- 120 ש"ח. 

_____________________________________________)48-49ח(ירושלים, 052-7172893

 מגהץ, GRAETZ, ב- 70 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח. ירושלים, 052-7172893

 מערכת 
PANASONIC, מצב טוב, 

5 דיסקים, 350 ש"ח. ירושלים, 
_____________________________________________)48-49ח(052-7172893

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

_____________________________________________)48-49ח(052-3073826

 מדיח כלים גדול קינק, 
_____________________________________________)48-48(150 ש"ח, 054-4273857

 מגהץ אדים, 20 ש"ח, 
054-4273857)48-48(_____________________________________________

 כיריים קרמי הלוגן, 200 
_____________________________________________)48-48(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)48-48(ש"ח, 054-4273857

 מנגל חשמלי, 75 ש"ח, 
054-4273857)48-48(_____________________________________________

 טוסטר, 25 ש"ח,
_____________________________________________)48-49ח(054-4273857

 כיריים גז משטח זכוכית, 
200 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)48-49ח(054-4273857

 מפזרי חום, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)48-49ח(054-4273857

 מברגה היטצ' חשמלית, 
_____________________________________________)48-49ח(150 ש"ח, 054-4273857

 שואב אבק חדשי, 100 
_____________________________________________)48-48(ש"ח, 054-4273857

 טוסטר אובן, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)48-48(גמיש, 054-4273857

 תמי 4 אלקטרוני, 300 
_____________________________________________)48-48(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון חכם לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)48-49ח(100 ש"ח, 052-4831449

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

_____________________________________________)48-49ח(052-5543055

 מסך מחשב עבה, 50 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 050-6651365

 מחשב נייד, שמור ותקין 
בירושלים, רק 499 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(054-8470594

 מחשב נייד ומהיר, 12 
אינץ, רק 499 ש"ח באשדוד, 

_____________________________________________)48-49ח(054-3558949

 מכונת תספורת באריזה, 
מקצועית, 100 ש"ח,

_____________________________________________)48-49ח(050-9228222

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, ב330 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, לפרטים: 054-8453370

 מחשב נייד ליבה כפולה 
מצויין, תוכנות מתקדמות, 

_____________________________________________)48-49ח(500 ש"ח, 052-7663437

 מסך מחשב מאג 24" 
אחריות לשנה בבני-ברק, 500 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 052-3500137

 אופניים חשמליים בלי 
סוללה, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)48-49ח(054-5823874

 מקרר לבן, 500 ליטר, 
מצב מעולה, ב- 400 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(054-5823874

 מקרר משרדי 65 ס"מ 
על 65 ס"מ, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(054-5823874

 מכונת כביסה פ.תחתון 
חב' AEG, ב- 500 ש"ח, 6 

_____________________________________________)48-49ח(קילו, 054-5823874

 מצבר לרכב, 4 ח' 
בשימוש, חב' וולטה, ב- 300 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 054-5823874

 סוללה לאופניים 36 וולט, 
7 חד', בשימוש ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(050-4145023

 מכשיר קרייזי פיט לחיזוק 
שרירים והצרת היקפים, 500 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 03-6169985

 סאנדיסק GB זיכרון נייד 
לאייפון, 250 ש"ח. מיכאל, 

_____________________________________________)48-49ח(058-7528855

 נגן מצוין בשימוש חודש, 
מחיר 80 ש"ח, טל':

_____________________________________________)48-49ח(077-7650024

 LG מערכת סטריאו 
הכוללת רדיו + דבל-קסט + 

קומפקדיסק + רמקולים, 200 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 052-3463482

 לפטופ SONY חלונות 
ויסטה ואופיס מקורי, פס 

שחור מהמסך, בטריה נגמרת 
מהר, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(077-4050326

 אונקי 1000 ג'יגה חדש 
לגמרי, 150 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)48-49ח(050-4107375

j5783 all-in- מדפסת 
one hp officejet כוללת 

צילום, פקס וסריקה כחדשה, 
_____________________________________________)48-49ח(330 ש"ח, 050-5343924

 מעבד מזון בוש עם 
החלקים, 250 ש"ח,

_____________________________________________)48-49ח(077-4432251, 054-8430025

 טאבלט כחדש + נרתיק, 
200 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)48-49ח(054-8474176

 בלו שאנל טאבלט לגבר, 
חדש בניילון, 290 ש"ח,

_____________________________________________)48-49ח(052-7667688

 2 מדפסות HP משולבות 
סורק/צילום, פקס, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(050-5343924

 שידות מעץ מיפל מלא, 
לחדר שינה, 9 מגירות, 500 

_____________________________________________)48-49(ש"ח, 053-3120620 מ- 1:30

 מסך דק למחשב PC ב- 
150 ש"ח, 22 אינץ,

_____________________________________________)48-49ח(050-4119140

 LD 2 מסכי מחשב 
ב- 80 ש"ח כל אחד, טל': 

_____________________________________________)48-49ח(052-7161030

 מברשת חשמלית 
להחלקת השיער עם אחריות, 

300 ש"ח בלבד, טל':
_____________________________________________)48-49ח(054-8590345

 מכונת השחזה עמוד, 
200 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)48-49ח(054-4273857
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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

■ 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

 מעוניין במגורים תמורת 
טיפול בזקן/או בכל הצעה 

_____________________________________________)47-48ח(אחרת, 054-7938941

 אברך בעל נסיון רב 
בעבודות משרד ושירות 
לקוחות מחפש עבודה 

מתאימה באזור בני-ברק, טל': 
_____________________________________________)47-48ח(054-8436742

 בע"ת ותיק, תואר שני, 
ניסיון בניהול בעמותות 

ובעסקים, במשרה בכירה! 
_____________________________________________)47-48ח(050-4160390

 אקדמאי חרדי + אנגלית 
ומחשב, מעונין בעבודה בשכר 

גבוה בלבד מהבית,
_____________________________________________)47-48ח(050-4160390

 חרדי מתמחה בפיזותרפיה 
מעוניין לעבוד בקליניקה 

כסטג'ר לרכישת תקופת נסיון, 
_____________________________________________)47-48ח(052-7376092

 התפנה מגייס 
כספים, תרומות, קרנות, 
מלגות,תקציבי ממשלה, 
עזבונות, 12 שנות נסיון,

_____________________________________________)47-48ח(052-7633316

 מזכיר רב ועמותה, דובר 
אנגלית, ניהול חשבונות, הו"ק, 

מרכב"ה, מס"ב, 12 שנים, 
_____________________________________________)47-48ח(052-7633316

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

 דרושה סייעת חייכנית 
וחרצוה לתינוקיה בגבעת 

שמואל, משרה חלקית/מלאה, 
לרציניות בלבד! מיידי!

_____________________________________________)48-51(054-4819999, אתי

 דרושה שפית 
לעבודה עם צוות 

עוזרות לבישול ארוחת 
צהריים בישיבה בב"ב, 

יחסי אנוש מעולים! 
03-6714802,)בבוקר(

053-3111238)48-49(_____________________________________________

 ל"נקי 10" בבני-ברק, 
דרוש נהג עם רשיון ג'/רשיון 

עד 4000 ק"ג, לפרטים:
053-5251291)48-51(_____________________________________________

 לבגדי נשים בב"ב 
וי-ם, דרושות מוכרות 
בגיל +40 למשמרות, 
עדיפות לאחה"צ, 50 

ש"ח לשעה למתאימה, 
050-4499560/1)48-50(_____________________________________________

 ל"פרפרים" הלבשה 
אישית בב"ב: מנהלות 

למשמרות + נסיון 
במכירות חובה, משכורת 

גבוהה + בונוסים,
050-8266772)48-7/17(_____________________________________________

 דרושה עוזרת אישית ונהג 
מסורתיים מאזור ראש העין 

והסביבה, לגיוס משאבי אנוש, 
054-5663798, קו"ח למייל:

 להפצת עיתוני בוקר 
בבני-ברק, בעלי/ות קטנועים/

רכבים, 050-5322229,
050-8822377)48-49(_____________________________________________

 נהג עובד למחסן ירקות 
בב"ב, אחראי, מעל גיל 24, 
רשיון ב', כולל עבודה פיזית, 

עדיפות לנסיון בתחום,
054-8416672)48-49(_____________________________________________

 למעון בפ"ת *מטפלות 
וגננות מסורות למשרה מלאה, 
תנאים מצויינים. *בנות סמינר 
לשעות 14.30-16.00. *מ"מ 

_____________________________________________)48-49(לצהרון, 054-8474393

 דרושות מטפלות למשרה 
מלאה ולחצי משרה, תנאים 

_____________________________________________)48-49(טובים, 054-5558835

 לגן מעון דתי בפ"ת, 
דרושה מיידית סייעת לשעות 

הצהריים, 052-8226582, 
_____________________________________________)48-51ל(052-8530061

 מזכיר/ה לעבודה מהבית, 
לעבודה מול מחשב שעתיים 

ביום, שכר גבוה - 50 ש"ח 
לשעה, לא נדרש ניסיון. 

*לארגון בירושלים רכז/ת 
קשרי קהילה, שעות נוחות, 

8,000 ש"ח + רכב לנסיעות. 
*למרפאת שיניים בירושלים 

מנהל/ת  משרד, שעות נוחות 
45 ש"ח לשעה. *רואה/ת 
חשבון מתחיל/ה למשרד 
באיזור בני-ברק, לא נדרש 

ניסיון, 12,000 ש"ח. קריירה, 
072-22-222-62)48-48(_____________________________________________

 דרוש עובד לעסק של 
תפילין במשרה מלאה 

בירושלים, לפרטים: אריה, 
_____________________________________________)48-50ל(052-6572442

 דרוש עובד חרוץ בעל נסיון 
לעבודה במינימרקט, תנאים 

טובים למתאימים, לטווח 
_____________________________________________)48-51(ארוך, 050-3235555

 למשרד חרדי בבני-ברק, 
דרוש/ה עובד/ת נמרץ/ת 
לשרות טלפוני + עבודת 
מזכירות וקבלת שירות 

במקום, קו"ח לפקס:
03-6161865)48-48(_____________________________________________

 דרושה אישה/נערה, 
אחראית ומסורה לעזרה 

לאישה אחרי לידה, 3 ימים 
בשבוע בין 15:00-19:00 בהדר 

_____________________________________________)48-49ל(גנים פ"ת, 050-6331378

 דרושות עובדות לנקיון 
בתי ספר בצור הדסה, 

9:00-17:00, שכר 30 ש"ח 
לשעה, אפשרות למגורים 

050-5327141)48-49(_____________________________________________

 מנהלת שיווק 
ומכירות לסטודיו בבני 

ברק, בשעות גמישות, 
יוזמתית וורבאלית, יכולת 
סדר וארגון. קו"ח לפקס 

_____________________________________________)48-49ל(1533-5706681

 לקפיטריה חלבית בב"ב, 
דרוש עובד מטבח לשעות 

הבוקר, כמו"כ עובדי פס בוקר/
_____________________________________________)48-51(ערב, 052-6607070

 דרושים מחסנאים 
למפעל בשרים וקפואים 
ברמלה לעבודה בקירור 

לשעות 5:00-16:00. מני, 
050-4770223)48-49(_____________________________________________

 מעוניין בעבודה כללית 
במגוון תחומים, משרה חלקית 

לילה/יום בפ"ת, 
_____________________________________________)48-49ח(054-3102412

 מעוניין במגורים תמורת 
טיפול בזקן/או בכל הצעה 

_____________________________________________)48-49ח(אחרת, 054-7938941

 חרד"ל מתמחה 
בפיזותרפיה, מעוניין לעבוד 
בקליניקה כסטג'ר לרכישת 

_____________________________________________)48-49ח(תקופת נסיון, 052-7396092

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני, נסיון בניהול בעמותות 
ובעסקים, במשרה בכירה! 

_____________________________________________)48-49ח(050-4160390

 מזכיר רב ועמותה, דובר 
אנגלית, ניהול חשבונות, הו"ק, 

מרכב"ה, מס"ב, 12 שנים, 
_____________________________________________)48-49ח(052-7633316

 התפנה מגייס כספים, 
תרומות, קרנות, מלגות, 

תקציבי ממשלה, עזבונות, 12 
_____________________________________________)48-49ח(שנות נסיון, 052-7633316

 בע"ת ותיק, תואר שני 
בתקשורת, נסיון בניהול 

בעסקים ובעמותות + אנגלית, 
במשרה בכירה/ניהולית!

_____________________________________________)48-49ח(050-4160390

 ברשותי רשיון 14999 + 
רשיון להפעלת מנוף מעוניין 
לעבוד 6-15, א-ה, לפרטים: 

_____________________________________________)48-49ח(053-7824188

תקשורת

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(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 למכירה, 2 פאות קצרות 
קאסטם, ייבוש טבעי, מצב 
מעולה, אחת חומה ואחת 

שחורה, 600 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)46-52(052-7128580 )י-ם(

תינוקות
 נעלי ספורט צעד ראשון, 

יד שניה - כחדשות ממש! 
כחול/לבן, nike, ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)40-51(בלבד, 052-7128580 )י-ם(

 קוים כשרים ורגילים החל 
מ- 19 ש"ח, משלוחים חינם 

_____________________________________________)47-7/17(לכל הארץ, 052-7611936

 מחשבים ניידים, 
החל מ- 550 ש"ח )גם 

מקרנים ונייחים(. *ב"ב: 
050-6379001. *י-ם: 

054-8470594. *מודיעין 
עילית, 052-7171228. 
_____________________________________________)47-1/17(*אשדוד, 054-3558949

 חלונות, דלתות, סורגים - 
בלגי, ויטרינות סלון יד 2 וחדש, 

03-6884123 ,050-5274348)47-50(_____________________________________________

 מזרון גדול, 250 ש"ח. 
_____________________________________________)48-49ח(ירושלים, 052-7172893

 שולחן סלוני, 100 ש"ח. 
_____________________________________________)48-49ח(ירושלים, 052-7172893

 6 כסאות מברזל, ריפוד 
סקאי לבן, חזקות, 50 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(ליח', 03-5786413

 ספה 2 מושבים, ריפוד 
דמוי עור, 250 ש"ח,

_____________________________________________)48-49ח(03-5786413

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)48-49ח(052-7633316

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)48-49ח(052-7633316

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 052-3463482

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(052-3804646

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)48-49ח(250 ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס משרדי ממתכת 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים +

_____________________________________________)48-49ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

 שולחן סלון - צבע שחור 
וזכוכית למעלה + 2 מגירות, 

_____________________________________________)48-49ח(450 ש"ח, 050-6247140

 מיטת יחיד + מיטה 
נשלפת + ארגז מצעים, 400 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, טל': 050-6247140

 ארון סנדוויץ פורמיקה 
עב' נגר, 112/64/38, ב- 100 

ש"ח, 02-6522251,
_____________________________________________)48-49ח(052-3805386

 שולחן לסלון 1.80/1.00 
נפתח עוד 80 ס"מ, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(054-8474176

 ארון 4 דלתות סנדוויץ 
אדום כחדש - 500 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(בפ"ת, 052-7615231

 פינת אוכל + 6 כסאות 
וונגה, מצב מצוין, 500 כ"א, 

_____________________________________________)48-49ח(054-8457790

 מיטת נוער לבנה, 
1.90X80, חדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(054-7863538

 ארון למטבח 3 מגירות 
פנימיות, מצב מצוין, 100 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 052-7616750

 ספה 3+2 כולל מיטת 
אורחים מובנית, צבע קרם, 

500 ש"ח, פ"ת, 
_____________________________________________)48-49ח(052-5320820

 מיטה משולשת מעץ מלא 
במצב מצוין כולל מזרונים 

ושתי מגירות אחסון ב- 500 
ש"ח בלבד )אפשרות להובלה(, 

_____________________________________________)48-49ח(054-5909664

 ,1.75X75X50 ארון מזנון 
כחדש, 400 ש"ח, -054

_____________________________________________)48-49ח(4273857

 כסאות ברזל/עץ מ- 10 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 054-4273857

 ,85X65X50 ארונית עץ 
_____________________________________________)48-49ח(ב- 150 ש"ח, 054-4273857

 *מיטת מעבר + מזרון 
שנה בשימוש ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(053-3114819

 עמודון לספרי קודש + 
מגירות בצבע שחור, ב- 200 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 053-3114819

 מיטה של עמינח במצב 
חדש וגם נפתח לעוד מיטה 

במחיר מדליק, 500 ש',
_____________________________________________)48-49ח(052-4256515

 מזרונים איכותיים לנדנדת 
חצר וכסאות נח + כיסוי 

נשלף, 80 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)48-49ח(02-6522251, 052-3805386

 כסא אורטופדי על גלגלים, 
140 ש"ח, מצב מצוין,

_____________________________________________)48-48(052-5737813, בני-ברק

 מזרון יחיד, 140 ש"ח, מצב 
מצוין עם קפיצים,

052-5737813)48-48(_____________________________________________

 שולחן מחשב מצב מצוין, 
110 ש"ח, 052-5737813, 

_____________________________________________)48-48(בני-ברק

 כורסת יחיד אורטופדית 
עור, צבע ורוד/טורקיז, 180 

_____________________________________________)48-48(ש"ח, 052-5737813

 שולחן לסלון גדול, רק 300 
 עגלת אמבטיה + טיולון _____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 052-7134899

צ'יקו כחדשה בירושלים, 500 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 052-7123040

 מיטת תינוק עם מזרון 
כחדש, 400 ש"ח בירושלים, 

_____________________________________________)48-49ח(052-7123040

 טיולון ד"ר בייבי בירושלים, 
_____________________________________________)48-49ח(150 ש"ח, טל': 054-8423405

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)48-49ח(250 ש"ח, טל': 054-8423405

 לול עץ בירושלים, 100 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, טל': 054-8423405

 סלקל צ'יקו כולל תחתית 
לרכב, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(052-8378727

 עגלת תאומים מקלרן, 
זקוקה לתיקון וריפוד, מצב 

כמעט חדש, 300 ש"ח,
_____________________________________________)48-49ח(052-8378727

 לול קמפינג 100 ש"ח, 
_____________________________________________)48-49ח(052-8378727

 שידת החתלה מהממת, 
צבע שמנת, מצב מעולה, 450 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, לפרטים: 052-7606681

 עגלת טיולון במצב טוב 
של איזי בייבי, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(בירושלים, 054-8410478

 לול לתינוק מעץ מלא 
במצב טוב + גלגלים, ללא 

_____________________________________________)48-49ח(מזרון, 120 ש"ח, 03-9307308

 עגלה חדשה באריזה, 100 
ש"ח, פחות מהמחיר הכי זול 

בשוק, טל': 03-6161852, 
_____________________________________________)48-49ח(052-7625772

 מיטת תינוק עץ מלא, 
מצב טוב, 300 ש"ח. ירושלים, 

_____________________________________________)48-49ח(052-7172893

 כסא תינוק לרכב, 150 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח. ירושלים, 052-7172893

 עגלה של בייבי חמש 
מצבים, קלה מאוד ונחה במצב 

חדש, מחיר 400 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)48-49ח(050-8447574

 *למכירה עגלת-
 easy walker תאומים

שחורה הכוללת 2 
אמבטיות בצבע בז' מחיר 

2,950 ש"ח, להתקשר 
אחרי 19:00,

052-7124555)48-48(_____________________________________________

 כסא בטיחות לרכב 1-3 
במצב מצוין, 195 ש"ח,

_____________________________________________)48-49ח(052-7686706

 סלקל של חברת מוצי, 
צבע מוזהב כחדש - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(058-3206679

 עגלת תינוק 3 גלגלים, 
איכותית עם כל האביזרים, 
380 ש"ח בלבד. בני-ברק, 

_____________________________________________)48-49ח(052-5737813

 עגלת תאומים איזי בייבי, 
_____________________________________________)48-49ח(250 ש"ח, 054-7938941

 אמבטיות לתאומים בייבי 
ג'וגר, מתאים גם ליחיד, 300 

_____________________________________________)48-49ח(כ"א, 050-4119092

 סלקל מקסי קוזי + 
מתאים לבוגבו בי, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(050-4119092

 עריסה לתינוק כחדשה 
ללא מזרון, צבע לבן, 150 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 054-8457780

 משאבות חלב מודלה 
חשמלי, חדש באריזה + 

אחריות, ב- 390 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)48-49ח(050-4127708

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)48-49ח(050-4127708

 מיטת תינוק "שילב" 
כחדשה, 400 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)48-49ח(טלפון: 052-3073826

 מיטת תינוק, מצב מצוין 
"שילב" 300 ש"ח, ב"ב, טלפון: 

_____________________________________________)48-49ח(052-3073826

 לול עץ במצב טוב - 100 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 052-7116624

 עגלת תאומים מקלרן, 
ריפוד כמעט חדש, זקוקה 

לתיקון, 200 ש"ח,
_____________________________________________)48-49ח(052-8378727

 סלקל צ'יקו כולל תחתית 
לרכב, מצב מצוין, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(052-8378727

 שידת החתלה, 5 מגירות, 
צבע חום בהיר, 220 ש"ח, 

מצב מצוין, 
_____________________________________________)48-48(052-5737813, בני-ברק

 עגלת טיולון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)48-49ח(054-4273857

 כסא לרכב לתינוק, 75 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 סטריליזטור למקרוגל, 
אונט, צב מעולה, רק 50 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(בירושלים, 052-7623275

 מציאה - עגלת תינוק 
חדשה! כחול/תכלת, בסך: 
_____________________________________________)48-49ח(390 ש"ח,  050-4176661

 מיטת תינוק מעץ מלא, 
חב' שילב, ב- 300 ש"ח,

_____________________________________________)48-49ח(053-3114819

 פלאפון כשר למכירה 
ב- 250 ש"ח כחדש באריזה, 

_____________________________________________)48-49ח(לפרטים: 054-8466138

 נוקיה 208 כשר אורגינל, 
250 ש"ח בבני-ברק,

_____________________________________________)48-49ח(052-3500137

 פלאפון מ- 120 ש"ח, 
_____________________________________________)48-49ח(054-4273857

 טלפון אלחוטי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________))48-49ח(054-4273857

 פלאפון תומך כשר, 
פאקט 2, מצב חדש ללא 

WI-FI, ב- 200 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)48-49ח(052-7647637

 נוקיה 208 לא כשר 
תומך הכל + מגן, 250 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(בירושלים, 058-3216830

 סמסונג סליידר ח' פלאפון 
B500, ב- 100 ש"ח בירושלים, 

_____________________________________________)48-49ח(058-3216830

 בלקברי כחדש 9770, 
ב- 250 ש"ח בירושלים ודגם 

9650 ב- 250 ש"ח,
_____________________________________________)48-49ח(058-3216830

 פלאפון אלקטל כשר 
תומך סלקום, 150, מציאה, 

_____________________________________________)48-49ח(058-3216830

 E1200 !1777 תומך הכול 
ומטורלה, סלקום נפתח ב- 

150 ש"ח עובדים דרוש תיקון 
_____________________________________________)48-49ח(קל, 058-3216830

 נוקיה 6288, מצב מצוין, 
מצלמה וכו' מטען, רק 140 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 058-3216830

 נוקיה 208 כשר פתוח 
לכל הרשתות, 250 ש"ח, 

052-7611936)48-50(_____________________________________________

 נעליים חדשות בקופסא 
לנערה/אישה, מידה 36, שחור, 

דמוי עור, שטוחות, רק 40 
_____________________________________________)48-52(ש"ח, 054-8063853 )ב"ב(

 חליפה שחורה לילד 3 
חלקים: ג'קט + מכנס + 

ווסט + חולצה לבנה, מידה 6, 
 ,H@Y !שחור, חדש באריזה
רק 50 ש"ח, 054-8063853 

_____________________________________________)48-52()ב"ב(

 3 עמודונים לספרים + 
דלתות למטה, חזקים במיוחד, 
צבע קוניאק, 500 ש"ח במקום 

_____________________________________________)48-49(1,400, גמיש, 052-7505847

 בהזדמנות! 2 מחשבים 
ניידים עק שינויים בענייני 

עבודה, מצב מצוין! הראשון 
600 ש"ח, השני ב- 900 ש"ח, 

_____________________________________________)48-48(הקודם זוכה! 052-3281503

 ספרי קודש מפינוי תכולת 
דירה, חדשים וישנים, 5-10 

_____________________________________________)48-49(ש"ח, 052-7505847

 ברז לכיור )יוצא מהשיש( 
במצב תקין, 50 ש"ח,

_____________________________________________)48-49ח(052-3463482

 אנשור תוספי מזון, 8 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 054-7863538

 להשכרה שמלת שושבינה 
מדהימה בצבע שמנת, מידה 
12 )נלבשה פעם אחת(, 100 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 054-5909664

 שעון יד לאישה חברת 
"קורל" יוקרתי ברמה, ב- 120 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 050-8776286

 עגילים זהב טהור, קטנות 
מאוד, עגולות, חדש, ב- 100 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 050-8776286

 אוזניות למכשיר הסלולרי 
חדש ב- 40 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(050-8776286

 ספרי אנגלית לכיתה י"א 
ביה"ס אפיקים, חדשים במחיר 
מצוין + ספר אזרחות - כאזרח 

_____________________________________________)48-49ח(רענן, 054-2252171

 ז'קט כחדש מידה 58-60 
בהזדמנות, 250 ש"ח,

_____________________________________________)48-49ח(050-4160457

 פרוג'קטור, 50 ש"ח, 
054-4273857)48-48(_____________________________________________

 מחבת ווק, 75 ש"ח, 
054-4273857)48-48(_____________________________________________

 ג'ק לרכב מ- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)48-49ח(054-4273857

 שטיח פרסי, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)48-49ח(גמיש, 054-4273857

 נברשות לסלון 100 ש"ח, 
_____________________________________________)48-49ח(054-4273857

 שטיחים מ- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)48-49ח(פרסי, 054-4273857

 אופניים לכל הגילאים, מ- 
_____________________________________________)48-49ח(100 ש"ח, 054-4273857

 סיר 9 ליטר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)48-49ח(גמיש, 054-4273857

 סירים, מחבתות, החל מ- 
_____________________________________________)48-49ח(10 ש"ח, 054-4273857

 קשתות לגגון רכב, 100 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 054-4273857

 קסדות אופנוע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)48-49ח(054-4273857

 טלית חדש תמני, גודל 80, 
_____________________________________________)48-49ח(300 ש"ח, 054-4273857

 סקטים וסקט בורד, 100 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 054-4273857

 פינת אוכל כחדשה, 500 
_____________________________________________)48-48(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 סט תאג תורה מפרשה, 
חדש, 120 ש"ח, 

054-4273857)48-48(_____________________________________________

 סידורים נוסח בלאדי, 20 
_____________________________________________)48-48(ש"ח, חדש, 054-4273857

 נרתיק עץ לספר תורה, 
_____________________________________________)48-48(250 ש"ח, 054-4273857

 מברגה אימפקט 18V, ב- 
_____________________________________________)48-48(260 ש"ח, 054-4273857

 צלחות במחיר מצחיק, 2 
_____________________________________________)48-48(ש"ח, 054-4273857

 ש"ס טלמן, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)48-48(גמיש, 054-4273857

 דיסק השחזה חדש, 
850V, ב- 300 ש"ח,

054-4273857)48-48(_____________________________________________

 אופניים לנער כחדש, 250 
_____________________________________________)48-48(ש"ח, 054-4273857

 מנשא אופניים לרכב, 100 
_____________________________________________)48-48(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 פאקט סיגריות פארלמנט/
מלברו רוסי, ב- 220 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(058-3287666

 ספר הזוהר עם תרגום 
ופירוש הסולם, 23 כרכים, 300 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 052-4831449

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)48-49ח(50 ש"ח, 052-4831449

 מקרן איכותי, שמור ותקין 
בירושלים, רק 499 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(054-8470594

 חולצות נאוטיקה ישירות 
מהיבואן, מידות 16, 16.5, ב- 

_____________________________________________)48-49ח(150 ש"ח, 052-7693172

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמנים, 50 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)48-49ח(65 ש"ח, 052-4831449

 קופסת מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה בעזרת 

הדמיון, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)48-49ח(052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(052-4831494

 כיסוי לפלטת שבת, 
עבודת יד רימונים, חדש 

באריזה, 100 ש"ח,
_____________________________________________)48-49ח(052-4831449

 בגדי ילדים ותינוקות 
מחנות שנסגרה, כל פריט עד 

_____________________________________________)48-49ח(20 ש"ח, 050-4153815

 3 שמלות ערב, מידה 4, 
200 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)48-49ח(03-6195087

 למכירה/השכרה, סט 
שמלות ערב לבנות גוון בננה 
ופיסטוק, מידות 12 עד 20, 

_____________________________________________)48-49ח(בני-ברק, 03-6195087

 שעון קיר חדש באריזה 
בסגנון רטרו, 35 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)48-49ח(050-6247140

 אופניי ילדים: "12 לגיל 3 
שנים. "14 לגיל 4 שנים. "16 
לגיל 5 שנים, כל יחידה - 130 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, טל': 050-9340317

 תוכי קוקטייל, אכילת יד 
צבע צהוב/לבן, 350 ש"ח. 

אוכל לתוכים - 15 קילו, 50 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, טל': 053-7134052

 בוקסות ביתיות ברמה 
גבוהה, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(052-7693172

 נעלי NIKE כחדשות, 
200 ש"ח, לפרטים: נתנאל, 

_____________________________________________)48-49ח(055-6707121

 כרכים של שס שוטנשטיין 
כחדשים, 80 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)48-49ח(054-8463975

 אקווריום מצב חדש + 
פילטר + תאורה + חמצן, 
320 ש"ח, 054-2589574 

_____________________________________________)48-49ח(בערב

 אופניים מצויינות טראק 
TREK 4300, ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(בב"ב, 050-4150659

 נעלי עבודה גבוהים  מידה 
45, חדש באריזה, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(054-8415048

 פקט פרלמנט מאוקרינה 
תוצרת שוויץ, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(054-8423402

 פקט קנט מנטה 
מאוקריינה, 160 ש"ח,

_____________________________________________)48-49ח(054-8423402

 נעל גברים, עור, מידה 
44, שחורות, חדשות באריזה, 

Aircomfort, מציאה, רק 
140 ש"ח, בירושלים,

_____________________________________________)48-49ח(052-7623275

 מכשיר המרה מקלטת 
טייפ ל- MP3 ב- 180 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(טל': 052-7161030

 שמלה ארוכה לארוע בגוון 
בז', מידה 40/42, אלגנטית 

מאוד, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)48-49ח(052-7139014

 שמלה נפוחה לילדה בגוון 
בז', מידה 8-10, ב- 180 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(052-7139014

 2 שמלות מדהימות 
לארוע בגוון ירוק לנערות, מידה 

42-44, ב- 250 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)48-49ח(052-7139014

 אופנים לילדים, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)48-49ח(052-7134899

 חליפה לונדון טיילור, 
חדשה מ 48 שורט, ב- 500 

ש"ח, מציאה ממש,
_____________________________________________)48-49ח(053-3144485

 מציאה, תריס שמנת 
כחדש, 1.25X1.80, 3 כנפיים, 

300 ש"ח, בב"ב, 
_____________________________________________)48-49ח(052-7660451

 בושם שנאל בלו, 100 
_____________________________________________)48-49ח(מ"ל, 400 ש"ח, 053-3130691

 פקטים של ווינסטון בלו 
שוויצרי, 200 ש"ח,

_____________________________________________)48-49ח(053-3130691

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)48-49ח(200 ש"ח, 052-3463482

 שעון יד קסיו, בצבע 
שחור! חדש! 750 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(050-4108911

 2 אסלות עם מונובלוק 
חדשות! 500 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)48-49ח(077-2006228

 כיסוי אחורי שקוף לאייפון 
5, חדש באריזה, 10 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(לטל': 052-2727474

 בוסטר גב חדש חדש 
במחיר מציאה, 80 ש',

_____________________________________________)48-49ח(052-8494774

 שמלה חשה לארוע מידה 
38, צבע אפרסק, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(02-6522251

 3 מעילים איכותיים, 
חדשים לילדות, מידות 8-12, 

75 ש"ח כ"א, 052-3805386, 
_____________________________________________)48-49ח(02-6522251

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים, המחיר הינו, 10-40 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, טל': 02-6522251

 למסירה: קלטות לטייפ, 
שיחות של הרב שלמה 

לוינשטיין, מומלץ, בני-ברק, 
_____________________________________________)48-49ח(054-4906526

 כובע אלגנטי לכיסוי 
מלא/חלקי, שחור, 150 ש"ח 
במקום 300 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)48-49ח(054-4906526

 אופנים לנוער עם הילוכים, 
260 ש"ח, אופניים לילדים 

קטנים ב"ב, 130 ש"ח,
_____________________________________________)48-49ח(054-9985503

 מנעול חזק, מעולה 
לאופניים חשמליים, בלתי ניתן 

לפריצה, 140 ש"ח,
_____________________________________________)48-49ח(050-5343924

 כל החלקים והאביזרים 
לאופני ילדים עד 100 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(050-5343924

 כל האביזרים והחלקים 
לאופניים חשמליים עוד 450 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 050-5343924

 אופני BMX במצב טוב, 
_____________________________________________)48-49ח(100 ש"ח, 050-5343924

 חלקים לאופני ילדים 
BMX, ב- 30-70 ש"ח, -050

_____________________________________________)48-49ח(5343924

 סגריות פרלמנט רוסי ב- 
_____________________________________________)48-49ח(220, 050-7142640

 סגריות מלברו לייט רוסי 
_____________________________________________)48-49ח(ב- 220 ש"ח, 052-7142640

 ארנבת 20 ש"ח, בלבד, 
_____________________________________________)48-49ח(052-7665139

 מעיל לגבר תוצ"ח, מידה 
XL, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)48-49ח(054-8487627

 נעלי מורן, חדשות, מדיה 
_____________________________________________)48-49ח(39, 150 ש"ח, 054-8487627

 אורגן קומותיים )דרוש 
תיקון קל(, 250 ש"ח,

_____________________________________________)48-49ח(054-8487627

 מעיל zara יוקרתי נקנה 
חורף שעבר, עם ריח של חדש, 

_____________________________________________)48-49ח(500. מיכאל, 058-7528855

 משחה נגד פצעים, חורים, 
קמטים וסדקים לבנות ובנים 

בירושלים, 250 ש"ח,
_____________________________________________)48-49ח(058-3216830

 מנעול שרשרת לאופנועים 
ואופניים חזק, עבה וארוך, 

חדש, 150, ירושלים,
_____________________________________________)48-49ח(058-3216830

 אזעקה לאופנוע וקטנוע 
+ שני שלטים, מנוע מהשלט, 

200 ש"ח בירושלים,
_____________________________________________)48-49ח(058-3216830

 מנעול קוד לאופניים, חדש 
40 ש"ח, ירושלים,

_____________________________________________)48-49ח(058-3216830
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 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 - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז להכוונה וחינו
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)48-22/17(_____________________________________________

■ 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

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(_____________________________________________

 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 ובית 

ספר, לשעות הערב 
באזור בני ברק, תנאים 

_____________________________________________)45-48(טובים, 03-5494080

 לבורגר באזור ירושלים, 
דרוש עובד רציני עם תודעת 
שירות גבוה, תנאים טובים, 

_____________________________________________)45-52ל(052-5399290

 דרושה מטפלת מסורה 
למעון באווירה טובה בבני-ברק, 

משרה מלאה, תנאים טובים! 
054-5841018)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(_____________________________________________

 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

 לחברה פיננסית, במרכז 
תל-אביב, דרושה מנהלת 

חשבונות למשרה מלאה, קו"ח 
_____________________________________________)46-49(לפקס: 03-9205309

 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

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

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

 דרושה סייעת לגן חרדי 
ברמת אביב, חרוצה, תנאים 

_____________________________________________)46-49ל(מעולים, 050-4175115

 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!!!

 למרפאת שיניים בב"ב, 
דרושה מזכירה/מנהלת 

מרפאה עם נסיון, ראש גדול, 
תנאים טובים למתאימה, קו"ח 

למייל:
uristoma1@gmail.com)46-49(_____________________________________________

 לזכרון ברוך דרושות 
טלפניות מנוסות לשעות 

הערב, שכר גבוהה,
03-6787133)46-49(_____________________________________________

 דרושים עובדים/
עובדי מטבח לחנות 

בייגל בגאולה בירושלים, 
_____________________________________________)46-49(מיידית! 02-5375516

 לכיפות אלטמן בב"ב 
דרושה תופרת זריזה *לבוקר: 

6-7 שעות, 5 ימים. *לאחה"צ: 
5-6 שעות, 5 ימים,

03-5782080)46-49(_____________________________________________

 למעון דתי בק.אונו, 
דרושה מטפלת למשרה 
מלאה/חלקית לעבודה 
_____________________________________________)46-49(מיידית,050-2736409

 דרושה קופאית לחנות 
צעצועים, מנוסה, תנאים 

ומשכורות מעולים, להתקשר 
מהשעה 11:00, 

054-5230604)46-49(_____________________________________________

 למרכז "חסד בני ברק" 
דרושה עובדת למיון וסידור 
בגדים, בין השעות 10:00 

_____________________________________________)46-49ל(ל16:00 בלבד. 03/9098669

 לצרכניה בבת-ים 
דרושות: *קופאיות 

לבוקר/צהריים. *סדרנית, 
אפשרות למשרה מלאה/

חלקית, 03-5512122, 
052-6732122)46-49(_____________________________________________

 דרושים/ות מוקדנים/
ות, טלפנים/ות )שיחות 

יוצאות( לעבודה בבני 
ברק. 6 שעות, 30 ש"ח 

לשעה + בונוסים.
נסיון חובה. קו"ח לפקס:

077-2204728
או למייל:

yair@kav-itonut.co.il)46-52(_____________________________________________

לרשת שיווק גדולה/למפעלים

קופאים/ות
עובדים כלליים/ות

עובדי/ות ייצור  
רקע טכני

מחסנאים/יות
מלגזנים/יות

לחברת קוסמטיקה יוקרתית
באזור שוהם, אשדוד

דרושים/ות

058-7650057 רבקי

עובדי הדבקה, אריזה והלחמה

שכר + בונוסים למתאימים
כולל הסעות למקום!!

דרושה אישה/בחורה
מסורה ואחראית

לטיפול, מגורים וניהול 
הבית לאישה מבוגרת 

במושב מירון. 
02-538-09-44

052-764-49-16
052-762-97-83

 דרוש/ה לנקיון בניינים 
בבני-ברק בימים א-ה' בוקר 

_____________________________________________)47-50ל(3-4 ש', 050-6577007

 לארגון חסד גדול בב"ב, 
דרוש נהג משאית עם וותק, 

עדיפות ל- 15 טון, פרטים 
בטל': 055-9917408. קו"ח 

_____________________________________________)47-48ל(לפקס: 072-2740299

 למעון באזור דרושה 
מטפלת, לפרטים: חדוה, 

052-4825215. שרית, 
050-5723896)47-50(_____________________________________________

 שמעיה: דרושים 
עובדים לחניות: קושרים 

לציציות לספרדי ואשכנזי, 
משלמים 7 ש"ח ליחידה, 

,052-8911058
_____________________________________________)47-48ל(03-6191332

 דרושה מטפלת/סייעת 
למשרה מלאה, למעון בגבעת 
שמואל, מיידי, תנאים טובים 
_____________________________________________)47-50(למתאימות! 050-8883909

 מחסנאי/נהג מסור 
ואמין לעבודה קבועה 8-9 
ש' ביום, אחריות וניהול,                

לחצי משרה.
052-6364614 )47-48(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
בבלי בתל-אביב, לצהרונית 

או למשרה מלאה, אפשרות 
_____________________________________________)47-48(להסעה בבוקר, 052-5456295

 למעון יום בקריית 
הרצוג בבני-ברק, דרושה 

מטפלת חמה -7:30
16:00, תנאים טובים 

ושכר הולם!
052-7115488)47-50(_____________________________________________

 בבני-ברק, מוכרת מנוסה, 
עדיפות באופטיקה, תותחית 

במכירות, בונוסים גבוהים, 
052-5005527)47-48(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות בבני-ברק, 60 

_____________________________________________)47-48(ש"ח לשעה, 054-3607420

 דרושה מטפלת אחראית 
ומנוסה למעון חרדי בב"ב - 

פ.כץ למשרה מלאה/חלקית. 
_____________________________________________)47-48(לאה, 052-7120520

 דרושים מדריכים לחוגי 
אלקטרוניקה באזור המרכז, 
נסיון בהוראה ורכב - יתרון! 

054-8401899
estivinberg@gmail.com)47-48(_____________________________________________

 דרושה עובדת חרוצה 
לגן גילאי 2.בהדר,גנים משרה 
_____________________________________________)47-48(מליאה/חלקית.0505933224

 לחברת הובלות במרכז, 
דרושים נהגים חרוצים עם 
נסיון, עד 12 טון, תנאים 

_____________________________________________)47-02/17(טובים! 054-4703789

 דרוש מנהל כספים 
מנוסה, מסורתי בלבד, לב 

יזמות לשרות לקוחות, מאזור 
_____________________________________________)47-48(פ"ת 054-5663798

 למעון בת"א )20 ד' 
מב"ב(, דורשות: *גננת מנוסה 

לכיתת בוגרים לחלקית. 
*מטפלת לתינוקיה עם נסיון 
_____________________________________________)47-50(בלבד. 052-8750036, אסתר

 בפ"ת מנה"ח/ת, סוג 3, 
חובה נסיון בחשבשבת, מכפל, 

word, קו"ח ל:
ml1264@smile.net.il)47-50ל(_____________________________________________

 בשעה טובה התפנו 
2 מקומות למוקד "קרן 

הילד" בבני-ברק, להגשת 
_____________________________________________)47-48(מעומדות, 072-2288601

 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)47-17/17(בוגרי ישיבה, 053-3100363

 למשרד רו"ח בב"ב 
מנה"ח וחשבת שכר 

אמינה ומקצועית, סוג 3 
עד מאזן, נסיון במשרד 

רו"ח חובה, בשע"מ, 
מערכת בטל', אפשרות 

לחצי משרה, קו"ח: 
oded@oded-cpa.co.il

03-7511199)47-50(_____________________________________________

 דרושים עובדים 
וקופאיות לסופר בבני-

ברק, תנאים טובים 
למתאימים, 

_____________________________________________)47-50ל(054-4419895

 לביה"ס בפ"ת, דרושה 
עובדת חרוצה ויסודית לנקיון, 
_____________________________________________)47-48(תנאים טובים, 052-6176197

 דרושה אישה לבישול 
ביתי למשפחה בבני-ברק 

_____________________________________________)47-50(לשעות הבוקר, 052-6158114

 למכבסה בירושלים, 
דרוש עובד אחראי + רשיון 

נהיגה )הילוכים(, תנאים 
_____________________________________________)47-48(טובים! 054-3090601

 למשרד רואה חשבון 
בבני-ברק, דרושה מנהלת 

חשבונות מתחילה למשרה 
חלקית, קו"ח לפקס:

03-6763760)47-48(_____________________________________________

 לדיור מוגן 'קידום חרדי' 
העוסק בשיקום נפגעי נפש 

במגזר החרדי, דרוש עובד בעל 
תואר בתחום הטיפול לעבודה 

שיקומית עם גברים נפגעי 
נפש בבתיהם באזור ירושלים, 
תחילת עבודה מיידית, קו"ח 

לפקס: 02-6483822 או למייל:
tchiya290@gmail.com)47-48(_____________________________________________

דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 054-3076560

 למזנון חלבי בירושלים, 
דרושים עובדים חרוצים 

אדיבים לעבודה 
במשמרות,

_____________________________________________)46-49ל(052-7170705

 דרוש/ה בתחום הביטוח 
- שכר גבוה, אפשרות למשרת 

אם, פ"ת, מייל:
 ,bituchimpt@gmail.com

_____________________________________________)46-49ל(פקס: 03-6182118

ניסיון – חובה
ידע בחששבת ומכפל – חובה
galit@avcpa.co.il קו״ח

דרוש/ה 
מנהל/ת חשבונות

למשרד בבני ברק

למעון בב“ב

מטפלת חמה 
ומסורה לתינוקיה

תנאים מעולים + בונוסים
052-7660483

דרושה

הסרת שיער 

בלייזר
לגברים* ולנשים

בימים נפרדים

בר
 ג

פל
ט

מ
“י 

*ע

ב“ב: רח‘ ר‘ טרפון 10 א‘
ב‘  7 הנביאים  בני  ר“ג: 

1700-702-109

דרושה 

קוסמטיקאית

על אזור שני

ללא גילוח בפנים

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!-

 דרושה עוזרת 
לתחזוקת בית בגבעת 

שמואל, תנאים טובים! 
גמישות בשעות,
,054-3977205
054-3975425)47-50(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 מחפשים הזדמנות לפרוץ 
קדימה?! דרושים קאוצ'רים/
יועצים )סטאז'רים( יצירתיים 

_____________________________________________)48-48ל(ושאפתנים, 054-8167715

 דרושות אחיות מוסמכות/
קלינאית תקשורת לבית 

אבות בפ"ת, קו"ח לפקס: 
03-9128411 או למייל:

shevi100@gmail.com)48-49(_____________________________________________

 דרושות סייעות לגן 
בפתח-תקוה, אוהבות, 

מחבקות ומסורות, מיידי! 
050-5636364)48-51(_____________________________________________

 למכבסת "שלגית" 
בב"ב, דרוש שליח + רשיון 
נהיגה ב' לעבודה קבועה + 

עובד לסניף ר' עקיבא, תנאים 
טובים! 050-8460282,

03-5745301)48-49(_____________________________________________

 מיידי, מטפלות לצהריים/
משרה מלאה, למעון בפ"ת/

גבעת שמואל, תנאים טובים! 
054-8461589)48-51(_____________________________________________

 למעון פרטי בפ"ת, דרושה 
עובדת אמהית לתינוקיה 

_____________________________________________)48-48(למשרה מלאה, 058-4457040
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