
בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון
חדרה-נתניה

בס"ד  מופץ בפתח תקוה, גבעת שמואל, שוהם, גני תקוה, אלקנה, שערי תקוה  יום שישי  כ"ד בחשון תשע"ז  25/11/16 גיליון מס' 1194

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

16:00
16:16
15:56

17:14
17:15
17:15

פרשת חיי שרה

במעמד הגר"י 
רוזן: נקבעו 

מזוזות ב'שתילים'
במעמד רבנים ואישי ציבור: נקבעו המזוזות 

ונחנך קמפוס 'שתילים' בפתח תקווה  בקביעת 
המזוזות כובד ראש ישיבת 'אור ישראל' הגאון 

הרב יגאל רוזן  חבר הכנסת גפני: "אענה לכל 
בקשה שתגיע. העשייה וההתפתחות של שתילים 

ראויה לכל שבח" / עמ' 4

 הסעה מאלעד מותנת בכמות העובדים היומית* 
 אפשרות להסעות מאלעד  

 הסעה מאלעד מותנת בכמות העובדים היומית* 
 אפשרות להסעות מאלעד  

 פקס: 077-9555-000 הילה | 
 לפרטים נוספים: 077-9555-555

jobs@callbiz.co.il

ההסעה מותנית בכמות העובדים היומית

אפשרות 
להסעה מאלעד

04-6972590

שבת
לילה שני 

במבצע

כשרות 
למהדרין 
כל השנה 

להשלים מיידית את חקיקת 
העדפה מתקנת לחרדים

על רקע דרישת הבית היהודי להצבעה אוטומטית בחוק ההסדרה – דורש יו"ר ועדת הכספים ח"כ גפני

 יו"ר ועדת הכספים גפני דורש מיו"ר ועדת החוקה ניסן 
סלומינסקי להפסיק לעכב את הליכי העברת חוק העדפה 
מתקנת לחרדים בוועדה בראשותו ולהגיש מיידית את 
הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית ● העברת חוק 
העדפה מתקנת נכללת בהסכמים הקואליציוניים ובלשכת 
ויוגש  יקודם  החוק  כי  לנו  הובטח  מבהירים:  גפני 
להצבעה בימים הקרובים ● המשמעות: חרדים יוכלו 
להתמודד במאות מכרזים ממשלתיים ולזכות להעדפה 

/ אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה

יין
שט

לד
גו

ה 
ש

 מ
ם:

לו
צי

ראשוןפרסום 

דיבורים כמו חול
במשרד  בכיר  גורם  בלעדי: 
קיבלנו  "לא  מאשים:  השיכון 
מחברי הכנסת החרדים תוכניות 
הדיור  בנושא  ישימות  עבודה 
שנוצר  והרושם  לחרדים 
החברים  שמרבית  הוא  אצלנו 
אחרים"  בדברים  עסוקים 
בי"ס  המלא,  הסיפור   /

לפוליטיקה

 הלם ב'קהל חסידים':
ר' יואל אנסבכר ז"ל

עצב רב: רואה החשבון ר' יואל אנסבכר 
הלך ביום שישי האחרון לעולמו בדום 
לב בעת ששב לביתו  היה גבאי בית 

הכנסת וכיהן כיו"ר עמותת 'קהל חסידים' 
 הגאון רבי צבי לאו ספד לו בבכי: 

"ר' יואל היה כולו חסד ונתינה והתמדה 
בתורה לצד עיסוקיו הרבים" / עמ' 4

פרטים בעמוד 7 



יר"ש  משגיחים  צוות  של  וצמוד  מלא  בפיקוח 
בהשגחתם של

הרה"ג רבי משה נחשוני שליט"א
הגה"צ אשר אנשיל כץ שליט"א

)בית נח מנחמי( ז'בוטינסקי 155, רמת גןוהרב שלמה לנדאו שליט"א

בלעדי

ים- מי  בריכת  הכולל:  לספא,  חופשית  כניסה  נפרדים   רחצה  חופי  שני  בלעדי: 
המלח מקורה, ג'קוזי, סאונה רטובה/יבשה וחדר כושר  32 חדרי טיפולים במחירים 
אטרקטיביים  בריכת מים מתוקים ענקית עם קירוי מיוחד  פעילויות לכל המשפחה 
 סולריום נפרד  3 ארוחות ביום  שתייה חמה וקרה, 24 שעות ביממה  מזנון בריכה 

 קפה ועוגות אחר הצהריים  ארוחת חצות קלה

מלון משודרג וחדרי אירוח משופצים

פנסיון מלא 
ארוחות גורמה פלוס הפתעות

בריכת מים מתוקים ענקית 
עם קירוי מיוחד ספא מינרלי יוקרתי חוף נפרד פרטי צמוד

העשרות ייחודיות
ומודעות עצמית

גישה בריאותית 
ייחודית ומעשית

 ע"י ד"ר שני
הרקדה

לנשים ונערות
הקרנות חוויתיות 

ומרתקות
מופע חוויתי 

ומרהיב
לכל המשפחה

הרב מיכאל לסרי
בהרצאה מרתקת

התעמלות מים
נפרדת לגברים 

ולנשים

חורף בריא 
מתחיל בנירוונה 

ים המלח!

ד'-ח׳ כסלו
)4-8.12(

מלון ליאונרדו קלאב )נירוונה לשעבר(

נותרו

ונים
ם אחר

חדרי

3 לילות+1 מתנה!
ניתן להזמין 3/2/1 לילות

הכל כלול!



X12₪ 540  45 ₪האלבוםכל

יונדאי טוסון 2016

בפרס זה יש 3 מתנות ל'מתיקות הנתינה' לחלוקה ל-3 חברים ומכרים!

בנוסף ל-100,000 ש"ח, יש  3 מתנות 'מתיקות נתינה' לחלוקה ל-3 חברים ומכרים!

לקבלת האלבום במייל: a6200900@gmail.com | ניתן להשיג את האלבום ברשת ספרי 'אור החיים'

המכירה הסינית המקורית של 'מפעל חסד'

 03-6-200-900

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

מו"ל: אריאל קוניק

יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

גרפיקה:  יעל בראון, מיכל יפרח, 
קארן כהן, 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

 הלם ב'קהל חסידים':
ר' יואל אנסבכר ז"ל

עצב רב: רואה החשבון ר' יואל אנסבכר הלך ביום שישי האחרון לעולמו בדום לב בעת ששב לביתו  היה גבאי 
בית הכנסת וכיהן כיו"ר עמותת 'קהל חסידים'  הגאון רבי צבי לאו ספד לו בבכי: "ר' יואל היה כולו חסד ונתינה 

והתמדה בתורה לצד עיסוקיו הרבים"

מאת: אהרן נצר

הלם בפתח תקווה: ר' יואל אנסבכר, רואה חשבון ודמות 
הוא  וכאשר  לביתו  ביום שישי האחרון  בעיר, שב  מוכרת 
רכוב על אופניו קיבל לפתע דום לב והלך לעולמו. אנסבכר 
בן ה-43, המשמש גם כגבאי בבית כנסת בשכונת מגוריו, 
כיהן כיו"ר עמותת בית הכנסת 'קהל חסידים' בשכונת כפר 

גנים ג' זאת לצד עבודתו כרואה חשבון בכיר.
לאחר  ונחשב  חשבון  כרואה  שימש  הוא  לפרנסתו 
מהבכירים בתחומו. ידידיו מספרים ל'קו עיתונות' על אדם 
שתמיד שמח לסייע לזולת. "אני עדיין לא מעכל שהוא לא 
אתנו", אמר אחד מידידיו ל'קו עיתונות'. "זה בא בהפתעה 
גמורה". הוא מספר על דמות שמעולם לא סירבה לבקשת 
עזרה כלשהי. "היה לו לב ענק. הוא אהב את התורה, קבע 
את  לסיים  רצה  האחרונות  בשנתיים  ורק  לתורה  עיתים 

הש"ס". 
השתתפו  השבוע,  ראשון  ביום  שהתקיימה  בהלוויתו 
מאות מתושבי העיר ומקהילתו. ראשון המספידים היה רב 
כולו  היה  יואל  "ר'  שאמר:  לאו  צבי  רבי  הגאון  הקהילה 
נפטר  הרבים.  עיסוקיו  לצד  בתורה  והתמדה  ונתינה  חסד 
בי"ז במר חשוון, חודש מר כל כך, היום שבו החל המבול 
סימלי שברגע  זה ממש  ובוהו.  תוהו  הרבה  כך  לכל  וגרם 
והמשפחה  בקהילה  כולם  פתאומי  באופן  נפטר  שהוא 

במצב של תוהו ובוהו".
אביו הרב שלמה דניאל אנסבכר הודה לו "על ארבעים 
וטוב  לנו בן שכולו שמחה  נתן  נפלאות שה'  ושלש שנים 
לב". רגע מצמרר נרשם בעת שבנו בן ה – 5 עשה קריעה 

וקרא על אביו קדיש. כולו חסד ונתינה". ר' יואל אנסבכר ז"ל"

במעמד הגר"י רוזן: נקבעו מזוזות ב'שתילים'
במעמד רבנים ואישי ציבור: נקבעו המזוזות ונחנך קמפוס 'שתילים' בפתח תקווה  בקביעת המזוזות כובד ראש 

ישיבת 'אור ישראל' הגאון הרב יגאל רוזן  חבר הכנסת גפני: "אענה לכל בקשה שתגיע. העשייה וההתפתחות של 
שתילים ראויה לכל שבח"

מאת: אהרן נצר

השבוע נחנך קמפוס פנימיית 'שתילים' במשכן חדש ומרווח 
בפתח תקווה, בהשתתפות רבנים ואישי ציבור. בקביעת המזוזות 
למשכן החדש ברחוב בזל בפתח תקווה, כובד ראש ישיבת אור 
ישראל בפ"ת הגאון רבי יגאל רוזן, שנוכחותו גרמה להתרגשות 
האציל  רה"י  "שתילים"  ותלמידות  המשתתפים  בקרב  גדולה 
השתתפו  כמו"כ  במלאכה,  העוסקים  כל  את  ובירך  מברכותיו 
יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני, ראש עיריית פ"ת מר איציק 
חברי  בפ"ת  החרדי  האגף  מנהל  שוורץ  מנחם  הרב  ברוורמן, 
מירב  הגב'  ברוכי,  אליהו  הרב  פרידמן  ישראל  הרב  המועצה: 
איציק  מר  העיר  ראש  וסגן  הפסיכולוגי,  השרות  -מנהלת  טמיר 

דיעי ובכירים נוספים. 
לפני פתיחת המעמד סיירו אישי הציבור בבית הספר 'מיתרים' 
אליהו  נחמה  הגב'  ביה"ס  מנהלת  כאשר  הקמפוס  שבמתחם 
הייחודית  הלימוד  שיטת  ואת  המרווחות  הכיתות  את  מציגה  
המיועדת לילדים המתחנכים בו. לאחר קביעת המזוזות התקיים 
מעמד חנוכת הבית אותו הנחה בטוב טעם מנכ"ל שתילים הרב 

הקמפוס  בחנוכת  הרבה  ההתרגשות  את  שציין  רייסנר  ישראל 

המרווח. "אחרי תקופה ארוכה ומאמצים רבים, הגענו עד הלום 

ואנו חונכים את הקמפוס המיוחד הזה". הוא הודה לכל הצוות 

המסור שעושה יומם ולילה לטובת החניכות ובראשם הרב ראובן 

גלסנר. וכן הודה לראש העיר מר איציק ברוורמן על הסיוע הגדול 

ועל התקציבים המיוחדים שאין במקומות אחרים.

מענה  הנותנות  חינוכיים  מוסדות  מפעילה  שתילים  "עמותת 
ל-1000 ילדים מהחינוך המיוחד, מעסיקה קרוב ל-700 ועובדים 
ב-20 רשויות מקומיות. הרשות המקומית שצועדת בראש היא 
בכמות  רק  לא  ואכן  ברוורמן,  איציק  מר  בראשה  והעומד  פ"ת 
פ"ת  לעיריית  מגיע  כשאני  הנתינה.  בדרך  באיכות  בעיקר  אלא 
אני  מה  אותי  ששואל  זה  הוא  שוורץ  מנחם  הרב  של  למשרדו 

צריך? מה יעזור לבנות? מה יכול לשמח אותן יותר?" 
יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני שיבח את פעילות 'שתילים 
חינוך,  למען  הברוכה  העשייה  את  "ראיתי  בנאומו:  וציין 
בפרט  ובפ"ת  בכלל  הארץ  בכל  'שתילים'  מאוד,  התרשמתי 
עושים דברים גדולים, אני משתדל לעמוד לימינם ולסייע להם 
במשך שנים, אמשיך זאת ביתר שאת, ואענה לכל בקשה שתגיע. 

העשייה וההתפתחות של שתילים ראויה לכל שבח".
אף  נשא  שוורץ  מנחם  הרב  בעירייה  החרדי  האגף  מנהל 
כי  וציין  לפרשה  המאורע  את  קישר  במהלכם  ברכה  דברי  הוא 
לטובה.  שוות  כולן  שווה.  יחס  נותנים  ילדה  שלכל  מקום  "זה 
מסתכלים על כל אחת כאילו שווה לטובה". דבר סיום ושבח נשא 

ראש העיר מר איציק ברוורמן. 

עשייה הראויה לכל שבח". טקס קביעת המזוזה"



אנחנו מזמינים אתכם לטעום את 
חלב משק. החלב החדש שלנו.

כשנותנים אוכל טוב יותר לפרות, 
מקבלים חלב טוב יותר המכיל 

יותר אומגה 3 באופן טבעי 
ואפילו עושים טוב יותר לסביבה.

לא כל יום יוצא לנו לעשות חלב חדש.
טוב לפרה, טוב לסביבה, טוב לכולנו.

 חדש מתנובה
חלב ֶמֶשק
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החג שאיחד את העיר
בשבוע זה צוין גם בפתח 

תקווה חג ה'סיגד' המיוחס 
לבני העדה האתיופית ● 
האירוע נערך באולפנת 
רעות בהשתתפות הרב 

ליפשיץ והעיתונאי אדינו 
אבבה ● ראש העיר 
ברוורמן: "לשמר את 

התרבות והמנהגים של כל 
קהילה וקהילה"

אהרן נצר
ערב  התקיים  שעבר  בשבוע  רביעי  ביום 
הסיגד  חג  לכבוד  וחגיגי  ייחודי  הצדעה 
את  רעות.  באולפנת  למצויינות",  "מציונות 
ברוורמן,  איציק  העיר  ראש  כיבדו  האירוע 
מנהל  ראש  ליפשיץ  אברהם  ד"ר  הרב 
מחוז  מחמדי"ת  נגר  שוש  והגברת  החמ"ד 
בערב  והנוכחים.  המעמד  את  שבירכו  ת"א 
החינוך  מבתי  והורים  חינוך  צוותי  השתתפו 
של החמ"ד בעיר. הגברת סיגלית הלל יאראק 
מסעה  סיפור  את  סיפרה  יסודי  אגף  מנהלת 
את  והדגישה  לאתיופיה  והמיוחד  המרגש 
בתרבותה  הקהילה  של  וייחודיותה  עוצמתה 

ובכמיהה לארץ ישראל.
כהן  דלילה  המפקחות  הנחו  הערב  את 
אבבה  אדינו  דני  והעיתונאי  צלינקר  ותמי 

שחשף צוהר להתמודדויותיו של עולה חדש. 
והאחריות של  אדינו אבבה הדגיש את הכח 
אנשי החינוך בקליטה ובשילוב של העולים 
החדשים וחשיבות הקהילה כתומכת ועוטפת.

מאמין  הוא  כי  אמר  ברוורמן  העיר  ראש 
את  לשמר  "חשוב  באחידות.  ולא  באחדות 
וקהילה  קהילה  כל  של  והמנהגים  התרבות 
ובאמצעות  הקהילות  את  להעצים  ובכך 
השונה להדגיש את המשותף". סיגלית הלל 
שותפה,  "כקהילה  כי  ואמרה  סיכמה  יאראק 
והמערכות  הפרט  של  בכוחם  מאמינים  אנו 
למתן  השואפת  קהילתית  תפיסה  להוביל 
הבאים  לכל  למצוינות  ושאיפה  מענה, 

בשעריה מתוך סולידריות, אמונה ואחדות".

מאת: אהרון נצר

למרצים  רק  לא  זכה  ארנברג  מכון   "
גם לתלמידים מעולים", אמר  מעולים, אלא 
מכון  לתלמידי  שליט"א  כהן  שמחה  הרב 
מקצועות  את  המלמד  המכון,  'ארנברג'. 
החינוך, זכה ולומדים בו משפחות של גדולי 
ישראל ואנשי ציבור מהמובילים במגזר. את 
מהבכירים  מרצים   8 מרכיבים  המכון  צוות 
יראי  המרצים  "כל  בתחומם.  והמקצועיים 
במכון  תלמיד  נ',  אומר  בתכלית",  שמים 
גדולי  בהסכמת  הוא  המכון  כי  שמדגיש 

הרבנים.
כאמור  עוסקים  כיום  התלמידים  רוב 
מטפלים  כגון:  והחינוך  הטיפול  במקצועות 
השלמה  במסגרת  הלומדים  רגשיים 
כלות,  מדריכות  פסיכותרפיים,  מקצועית, 
מנהלות בתי ספר, יועצות חינוכיות, מדריכי 
קהילות.  וראשי  רבנים  אברכים,  חתנים, 
את  מקבלים  התלמידים  כי  מציינים  במכון 
רוב החומר מהמרצים מודפס בצורה שתקל 

עליהם את השינון והחזרה. 
משך הלימודים הוא כשנה כאשר במהלך 
ליבה"  "נושאי   150 כ-  נלמדים  זו  שנה 
כולל   בעבודתו  נישואין  ליועץ  הנצרכים 
בכיתה.  קליניקה  מעשי   ותרגול  פרקטיקה 

התלמידים שיעמדו בדרישות המכון יקבלו  2 
תעודות האחת מטעם המכון, והשנייה מטעם 
של  יחסית  הקצר  "הזמן  אקדמית.  מכללה 
הלימודים מאפשר לתלמידים לצאת לעבודה 
סמוך לסיום הלימודים מבלי לחכות שנים", 
המכון  הנהלת  כי  ומוסיפים  במכון  מציינים 
בכל  וסיוע  קליניקה  בהקמת  ליווי  מבטיחה 

שאלה שתתעורר עם הזמן לאורך השנים.
הייתה  שקיבלתי  גדולה  הכי  "המחמאה 
שמלמדים  מה  זה  "אם  שאמרה:  מאשתי 
אתה  יפתח,  שארנברג  קורס  כל  אז  בקורס, 
התלמידים.  אחד  סיפר  אצלו",  ללמוד  הולך 
בהרבה  השתתף  כי  סיפר  נוסף  תלמיד 
הביטחון  את  קיבלתי  "כאן  אך  קורסים, 
והידע, מה שלא לימדו אותי במשך שנתיים 

במקום אחר, כאן למדתי בשנה וחצי".

אפשר גם אחרת
עשרות תלמידים לא טועים: הקורס החמישי במכון 

ארנברג יוצא לדרך וההרשמה צוברת תאוצה  ההיצע: 
הכשרה מקצועית לתפקידים עם שליחות ופרנסה  אחד 
מהתלמידים: "החיים שלי מתחלקים ל-2 חלק ראשון עד 

הקורס במכון ארנברג , והחלק השני מהקורס ואילך"

מסורת של הצלחות. תלמידי מכון ארנברג
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מאת: שי בן מאיר

האסדרה  ועדת  הבריאות:  על  המלחמה 
)שני(  השבוע  הגישה  בישראל,  תזונה  לקידום 

את המלצותיה, לשר הבריאות יעקב ליצמן. 
 ,2016 אפריל  בחודש  מונתה  האסדרה  ועדה 
תזונתית  לאסדרה  המלצות  לגבש  במטרה 
לאוכלוסיית  בריאה  תזונתית  סביבה  לקידום 
מתחום  אישים  של  שורה  וכללה  ישראל, 
מנכ"ל  בראשות  המזון  ומתעשיית  הבריאות 

משרד הבריאות משה בר סימן טוב. 
בחזית  מזון  סימון  שהוגשו:  המסקנות  בין 
חיובי  סימון   - ושיפוטי  אינפורמטיבי  האריזה 
וסימון שלילי. הגבלת שיווק ופרסום מזון מזיק 
ולנוער.  לילדים  ושיווק  פרסום  על  דגש  עם 
החינוך  במערכות  תזונה  על  תזונתית  רגולציה 
השונות. קידום תזונה בריאה במפעלים גדולים 
המוזנים על ידי המדינה. עידוד יצרנים בינוניים 
וקטנים לייצר מזון בריא. מתן תמיכות ותמרוץ 
מענקי מחקר לעידוד ייצור מזון בריא באמצעות 
שונים.  ממשרדים  מדענים  בין  פעולה  שתוף 

במערכת  לאומית  הסברה  תזונתי.  חינוך  קידום 
החינוך ובמדיה וקידום הנגשה כלכלית של מזון 

בריא.
סימון  כוללת  המרכזית,  ההמלצה  כאמור 
שיכללו  מוצרים  שעל  כלומר  אדום",  "מזון 
מרכיבים לא בריאים יהיה סימון מיוחד שיתריע 
יערך  הזה  הסימון  הבריאותית.  סכנתם  מפני 
בשלושה שלבים, שהראשון שבהם יהיה בינואר 
בהוראת  שנה  בחצי  דחייה  אפשרות  עם   2018
והשלב   2019 ביולי  יחל  השני  השלב  השר, 

השלישי והסופי ב-2020. 
בשלב  שפורסמה,  הטבלה  לפי  למשל,  כך 
נתרן  מ"ג   800 בו  שיש  מוצק  מזון  הראשון 
ב-100 גרם מוצר, יסומן כ"מזון אדום", בשלב 
השני הסימון יהיה גם על מוצרים המכילים רק 
500 מ"ג נתרן, ובשלב השלישי מוצר המכיל רק 

400 מ"ג יקבל את הסימון המרשיע. 
בהגשת  אמר  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר 
הוועדה  חברי  עבודת  על  מברך  "אני  הדו"ח: 
אנו  כי  להבהיר  מבקש  ואני  המזון,  לאסדרת 
לאזרחי  נכונה  בתזונה  שינוי  להוביל  נחושים 
מודעות  העלאת  הוא  הראשון  השלב  ישראל. 
בריא,  לא  במזון  הכרוכות  לסכנות  הציבור 

ובהמשך גם לעודד צריכת מזון ראוי ובריא.
"אני מברך את התעשיינים וכל גורמי המשק 
עליו הכרזנו  איתנו בתהליך הלאומי  ששותפים 
למניעת תחלואה ולהביא לשינוי הרגלי התזונה 

בקרב הציבור.
שישראל  כך  על  מצביעים  הסוכר  "נתוני 
מובילה בצריכת סוכר פר נפש. משרד הבריאות 
נחוש בדרכו למגר את התופעה, במטרה לשמור 

על בריאות הציבור ומניעת תחלואה. זה האתגר 
שיישום  בטוח  ואני  זו  בתקופה  שלנו  המרכזי 
כל  בשיתוף  במזון,  האסדרה  וועדת  המלצות 
הגורמים בתעשיית המזון, יביאו לשינוי המיוחל 

לטובת אזרחי ישראל".
טוב  סימן  בר  משה  הבריאות  משרד  מנכ"ל 
בה  חשובה  פתיחה  נקודת  זו  "היום  אמר: 
עצמה  על  לוקחת  הישראלית  הבריאות  מערכת 
אחריות נוספת. אורח חיים בריא ותזונה בריאה 
ומיעוט  תזונאים  לקומץ  כה  עד  שמור  היה 
לדבר.  משוגעים  כמה  ועוד  ואחיות,  רופאים 
ואנו הופכים את הנושא הזה היום לנחלת הכלל 
הזכות  בישראל.  הציבורי  בשיח  מרכזי  ולנושא 
לאורח חיים בריא היא של כולם, והחובה שלנו 
את  שמאפשרת  סביבה  לייצר  היא  כממשלה 

הבחירה הבריאה.
יעקב  הרב  הבריאות,  לשר  מודה  "אני 
הועדה  לחברי  והתעקש,  ודחף  שהוביל  ליצמן 
הבריאות  משרד  ולעובדי  למהלך  שהתגייסו 
ומסורה,  אינטנסיבית  בעבודה  לסוגיה  שנרתמו 

ומתוך תחושת שליחות עמוקה".

המלחמה על המזון הבריא 
ועדת האסדרה לקידום התזונה בישראל הגישה השבוע את 
המלצותיה לשר הבריאות יעקב ליצמן ● בין ההמלצות: 
סימון "מזון אדום" על מוצרים המכילים מרכיבים לא 
בריאים, הגבלת השיווק והפרסום של מזון מזיק ועידוד 
יצרנים לייצר מזון בריא וקידום חינוך תזונתי ● ליצמן: 

"משרד הבריאות נחוש בדרכו למגר את התופעה, במטרה 
לשמור על בריאות הציבור ומניעת תחלואה"

השר ליצמן ומנכ"ל משרדו משה בר סימן טוב בהגשת הדו"ח )צילום: אלכס קולומויסקי(

כך יסומן 'המזון האדום'

יוקר המחיה, הקושי לסגור את החודש ועם ריבית 0 במשק 
מוביל אותנו לחיפוש אחר נתיבי השקעה אלטרנטיביים.

גם שקשה לסגור את החודש אתה לא צריך עזרה מאף אחד !
יוקר המחיה, הקושי לסגור את החודש ועם ריבית 0 במשק מוביל אותנו לחיפוש אחר נתיבי      השקעה אלטרנטיביים.

אז במה לבחור? 
ברירת המחדל שלנו חושבת מיד על נדל"ן. הזינוק במחירי הדירות, המחשבה על נכס מוחשי      מובילות ישירות את 

המשקיע הישראלי למחשבה על רכישת דירה.
אבל מה אם אין לך את ההון ההתחלתי לשים על דירה?! 

בואו נעצור רגע וננסה להבין מה זה נכס?! 
נכס שאנו משקיעים בו הוא כל דבר אשר יכול להניב לנו תשואה פסיבית או חצי פסיבית. 

כלומר, מטרתו של הנכס להניב לנו מקסימום תשואה במינימום זמן השקעה.
נכס יכול להיות נדל"ן, מניות, רכב אספנות, או יצירת אמנות. 

תשאלו את עצמכם מה תעדיפו? דירה בבני ברק או להיות שותפים של ביל גייטס במיקרוסופט? סביר להניח שמרביתכם 
יעדיפו להתחלק ברווחיו העצומים של ביל גייטס במיקרוסופט. 

חשוב להבין שמניה היא נכס בדיוק כמו נדל"ן. כאשר אתם רוכשים אותה אתם למעשה שותפים מלאים בחברה. 
מה היתרון הבולט ברכישת מניה על פני נדל"ן?! 

היא היכולת להשקיע סכום נמוך. 
אז למה לא כולם רצים לבורסה? 

מכמה סיבות, חלק גדול נובע ממיתוסים רבים ולא נכונים , חלק נובע מהשאלה היכן להתחיל וחלק פשוט לא חשוף 
לאלטרנטיבה הזו.

אז מה המיתוסים הקיימים על שוק ההון והאם הם נכונים?
1. בורסה היא הימור.

בורסה יכולה בהחלט להיות הימור כאשר איננו סוחרים באופן מקצועי. קיים הבדל תהומי בין מהמר לסוחר מקצוען 
אשר עובד עם תוכנית עבודה מאוד ברורה. 

2. אני יכול להפסיד את כל הכסף שלי.
בשוק בארה"ב קיימת פקודת הגנה. מטרתה להגן עלינו מפני הפסד. 

3. צריך הון עתק לא ממש. ניתן להתחיל מסכומים קטנים. 
לצד המיתוסים הרבים על מסחר יש יתרונות שרבים אינם מכירים:

 1. מסחר באופן מקצועי יכול להוות הכנסה ראשית או משנית קבועה
 2. במסחר בבורסה אינני תלוייי בבוס, לקוחות או ספקים. זה רק אני מול עצמי.

 3. ניתן לעבוד מהבית או מחו"ל - המסחר בבורסה אינו תלויי גיאוגרפיה. 
 4. המסחר אינו דורש הרבה זמן השקעה. למען האמת עם שעתיים נכונות של עבודה ביום ניתן לייצר משכורת נחמדה. 

כך שניתן לשלב זמן משפחה, לימודי תורה או עבודה לצד המסחר.
 5. שעות נוחות - כיוון שאנו סוחרים בשוק הכסף הגדול - הבורסה בארה"ב )שוק שמגלגל 150 מיליארד $ ביום(, ניתן 

לסחור בין 16:30 - 23:00.
אז מאיפה להתחיל?

אם גם אתם רוצים לדעת איך לעשות כסף באופן שיטתי ומקצועני אנו מזמינים למכללת סימפל טרייד, המקיימת באלעד 
סדנאות מסחר ללא עלות.

לפרטים נוספים ולהרשמה ניתן לפנות לנציגנו בעיר יוסף: 054-5292137

גם שקשה לסגור את החודש 
אתה לא צריך עזרה מאף אחד!

אינפורמטיבי



על כל קניית בקבוק פנטן עם מדבקת הקמפיין 
תועבר תרומה לעמותת זיכרון מנחם

שערך יכול לחזק בנות חולות במחלה. 
הצטרפי לאלפי בנות ברחבי העולם שמגדלות שיער חזק כדי להעניק לבנות חולות במחלה פאה משיער טבעי 

בחינם; גם את יכולה לעזור באמצעות תרומת שיער של 30 ס”מ לפחות או בדרכים נוספות.

פנטן
למראה שיער מבריק 

ובריא תוך 10 ימים

*בשימוש שמפו, מרכך, מסיכה ולחות

סדרת הטבע
מסייעת בחיזוק

סיב השערה עד פי 30*

סדרת רך כמשי
עד 48 שעות 

של שיער רך כמשי*

רקע על הפרויקט
שחבישת  מעידות,  במחלה  לקו  אשר  רבות  וילדות  בנות 
פאה מסייעת להן להרגיש טוב יותר עם עצמן. המשימה 
במחלה,  חלו  אשר  וילדות  בבנות  לתמוך  היא  פנטן  של 
באמצעות יצירת פאות משיער טבעי, בחינם, עבור בנות 
במחלה.  הטיפולים  במהלך  שערן  את  שאיבדו  וילדות 
תחום  את  שמובילה  מנחם,  זכרון  עם עמותת  בשיתוף 
וילדות  לבנות  מציעים  אנו  בישראל,  השיער  תרומות 
הפרויקט.  למען  ה"קוקו"(  )את  מהשיער  חלק  לתרום 
בעזרתכן, נוכל לסייע לבנות ולילדות, הנאבקות במחלה 
מדי יום, להרגיש שהן חוזרות לעצמן בעזרת פאה משיער 

טבעי. 

איזה שיער מתאים?
הפאה  את  ליצור  צורך  יש  רגיל,  מראה  להן  לשוות  כדי 
ככל  הדומה  ובשיער  ראש  מידות  פי  על  בעבורן,  במיוחד 
הניתן לשיער המקורי. שיער במצב נורמאלי )שאינו פגום 

ביותר( מתאים לתרומה.

איפה מסתפרים?
בפרויקט.  חלק  שלוקחות  המספרות  לאחת  ללכת  אפשר 
בחינם.  לתרומה  המיועדת  צמתכן  את  יגזזו  אלו  ספריות 

הפעילות תתקיים בימים שני, שלישי ורביעי
בין התאריכים ה'-ז' כסליו תשע"ז )5-7.12.16(

לבירור על המספרה הקרובה לביתך: 02-6400800
 כמו כן ניתן לתרום בקניון איילון בתאריך ד׳ כסליו  תשע"ז 

)4.12.16( בין השעות 16:00-20:00
ובירושלים במרכז יום זכרון מנחם, בימים שני ושלישי 
ה'-ו' כסליו תשע"ז )5-6.12.16( בין השעות 16:00-21:00 

רחוב ליאו ויסמן 10 ירושלים

ואם אין לי שיער באורך 30 ס״מ?
לשיער שלך יש הרבה כוח! כי בכל רכישה של בקבוק פנטן, מותג 
השיער  מנחם.  זכרון  של  הפיאות  לפרוייקט  תרומה  יישא  פנטן 
החולים.  לבית  ילד  ולהסיע  אלטרנטיבי  טיפול  לממן  יכול  שלך 
הרפיה  לסדנת  או  פסיכולוגי  לטיפול  להפוך  יכול  שלך  השיער 
ושליטה בכאב. השיער שלך הוא תראפיה במוסיקה. השיער שלך 
הוא קבוצת תמיכה. השיער שלך יכול לחגוג לילד חולה יום הולדת.

 עמותת זכרון מנחם
 בשיתוף המותג פנטן

 יוצאים בקמפיין
לחיזוק נשים החולות במחלה
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מנדי קליין

היוודע  עם  התורה  עולם  על  ירד  כבד  אבל 
רבי  הגאון  של  הסתלקותו  על  המרה  הבשורה 
ברוך,  אור  ישיבת  ראש  זצ"ל,  טולידנו  גבריאל 
ביום  בדור,  הספרדים  הישיבות  ראשי  ומגדולי 

חמישי האחרון, והוא בן 79 בפטירתו. 
הגאון רבי גבריאל נולד בעיר מקנס שבמרוקו 
לאביו רבי שלמה טולידנו זצ"ל, ששימש כדרשן 
ברוך  רפאל  רבי  הגאון  של  בתו  ולאמו  בעיר, 
בתי  אבות  וראש  העיר  של  רבה  זצ"ל,  טולידנו 

הדין. 
חייקין  חיים  רבי  הגאון  אצל  למד  בצעירותו 
כך  ואחר  בצרפת,  בן  לה  אקס  בישיבית  זצ"ל, 

שם  פוניבז',  בישיבת  ללמוד  ונכנס  לארץ  עלה 
היה מתלמידיו המובהקים של ראש הישיבה מרן 

הגראמ"מ שך זצ"ל, שקירבו מאוד. 
כר"מ  שימש  הנישואין,  בברית  שבא  לאחר 
לצידו  קטמון,  בשכונת  יוסף,  פורת  בישיבת 
כהן.  שלום  חכם  הגאון  הישיבה  ראש  מרן  של 
ומועצת  ש"ס  הקמת  עם  הראשונה  ובתקופה 

חכמי התורה שימש כחבר במועצת לזמן קצר. 
אחר כך הקים את ישיבת 'אור ברוך' בשכונת 
בית וגן הירושלמית, תחת נשיאותו של הגראמ"מ 
פעם  מדי  שיעורים  למסור  לישיבה  שהגיע  שך, 

בפעם. 
במקביל, היה ממנהיגי ארגון "אמ"ת – ארגון 
של  בדרכו  שהלכו  ספרדים,  תורה"  מרביצי 

הגראמ"מ שך. 
הגר"ג חיבר גם כמה ספרים תורנים. בהם סדרת 
"מצעדי גבר" חידושים וביאורים על הש"ס, ואת 
הספר "גאל ישראל", הכולל חידושים על התורה. 
במסירות  המשיך  אך  חלה,  שנה  כ-15  לפני 
עד  שיעוריו,  את  ולמסור  לישיבה  להגיע  נפש 
נאלץ  והוא  מחלתו  גברה  שנים  כשלוש  שלפני 
רפאל  רבי  הגאון  כשבנו  לביתו,  מרותק  להיות 

ברוך ממשיך את דרכו בראשות הישיבה. 
במצבו  הדרדרות  חלה  האחרונים  בשבועות 
צדק  שערי  החולים  בבית  אושפז  והוא  הרפואי, 
יום  חשוון,  ט"ז  חמישי  שביום  עד  בירושלים, 
נשמתו  את  השיב  המובהק,  רבו  של  היארצייט 

ליוצרה. 

מהיכל  הערב  בשעות  יצא  הלווייתו  מסע 
הרבנים  אחיו  לו  ספדו  ברוך", שם  "אור  ישיבת 
כי  שאמר  אויערבך  הגר"ש  בהם  תורה,  וגדולי 
בתורה  ועסק  זיכוך  אחר  בזיכוך  הזדכך  המנוח 

מתוך ייסורים קשים. 
כיצד  סיפר  טולידנו  מיכאל  רבי  הגאון  אחיו 
עולי  בהם  שבשדות,  העם  את  לקרב  נפשו  מסר 
כי  הוסיף  הוא  התורה.  לדרך  ולהחזירם  מרוקו, 
מעלה  של  לישיבה  עולה  גבריאל  שרבי  כעת 
מקדמים את פניו זקנו הגדול ואביו, והוא אומר 

להם "עשיתי ככל אשר ציוויתנו". 
נעים  בן  יעקב  רבי  הגאון  לו  ספדו  כן  כמו 
משם  דונט.  משה  אליעזר  רבי  הישיבה  ומשגיח 

יצא מסע הלוויה להר המנוחות שם נטמן. 

אבל בעולם 
התורה

ביום חמישי הסתלק לגנזי מרומים ראש ישיבת אור ברוך 
ומגדולי ראשי הישיבות הספרדים בדור הגאון רבי גבריאל 
טולידנו, לאחר שהזדכך בייסורים קשים ומרים והוא בן 79 

בפטירתו ● הלוויתו יצאה מהיכל הישיבה שם ספדו לו אחיו 
הגאון רבי גבריאל טולידנו זצ"ל הרבנים וגדולי תורה ● מתולדותיו 

העדויות 

והזכרונות 

בשישי ב-

בית הספר למסחר יומי בשוק האמריקאי

יום ראשון, כ“ו בחשון (27.11)

הכנסה מהבית 
מעניינת אותך?

שכיר/אברך,

סימפל טרייד בית הספר המוביל בישראל למסחר יומי 
בשוק המניות האמריקאי, מזמין אותך ללמוד כיצד ניתן 

ליצור באמצעות שעה ביום הכנסה מהבית!

רכוש מקצוע לחיים.

הנך מוזמן לסדנת מבוא

לאיתור הזדמנויות פיננסיות 

בשוק ההון ומימושם לרווחים.

מהרו להירשם מספר המקומות מוגבל.

שר הפנים אריה דרעי בהכרזה דרמטית: יוקמו שתי ערים חרדיות בדרום הארץ ובצפונה  לדבריו, הפתרונות 
הזמניים יתרכזו בהרחבת הקיים בערים קיימות ומה שעלול לאפשר זאת הוא ניצחונו של טראמפ בבחירות בארה"ב

יעקב אמסלם

כשנתיים חלפו מאז הקמת הממשלה הנחשבת 
הממשלות  מבין  לחרדים  ביותר  הטובה 
הקודמת.  לזו  בהשוואה  ובוודאי  האחרונות 
רוב ככל גזירות לפיד בוטלו בשנתיים האחרונות, אך 
כעת נראה כי הסוגיה שתנהל את סדר היום הציבורי 
במגזר החרדי היא ללא ספק מצוקת הדיור שהחריפה 
והביאה למצב בו זוגות נתקלים בקשיים למצוא דירה 
להשכרה, אף כזו שאינה עומדת בסטנדרטים תקניים. 

בין בערים החרדיות, ובין בערים המעורבות. 
כי  חרדים  יזמים  בקרב  תקווה  ישנה  לאחרונה, 
יחד  בארה"ב  בבחירות  טראמפ  דונלד  של  ניצחונו 
הציבור החרדי  נציגי  עם מכבש הלחצים שמפעילים 
בנייה  ויאפשרו  הקיים  המצב  לשינוי  יביאו  בכנסת, 
שלמה  כרמת  לחרדים  ייעודיות  בשכונות  מאסיבית 

ועוד. 
ש"ס  ויו"ר  הפנים  שר  לכך  רמז  )ראשון(,  השבוע 
תוצאות  כי  המודיע'  ב'ועידת  שאמר  דרעי  אריה 
במצב.  לשינוי  להביא  עשויים  בארה"ב  הבחירות 
"בעקבות הבחירות בארצות הברית אני מעשי יותר", 
מקומות  יש  הקיים.  את  נרחיב  "בואו  דרעי.  אמר 
אלו  בשורה.  ולהביא  שינוי  לחולל  שנוכל  ערים  ויש 
פתרונות יקרים ואנחנו מחפשים במחצית המחיר של 
בית שמש. צריך משהו ב -500 600 אלף". דרעי טען 
כי כסיף אינה הפתרון, "צריך לחפש פתרונות דווקא 
בערים שיש בהם את כל התשתיות. בהר יונה, למשל, 
שרכש  ומי  תשתיות  בלי  מקום  זה  קרה.  מה  ראינו 

משלם על זה את המחיר".
מן  אולי  היא  דרעי  של  הבאה  שהכרזתו  אלא 
הדרמטיות שנאמרו בשנים האחרונות בסוגית הדיור. 
במהלך נאומו במקום, הטיל דרעי פצצה כאשר הודיע 

ערים  שני  להקמת  תכנית  עומדת  אלו  בחודשים  כי 
ואחת  הארץ  בדרום  אחת  בלבד.  לחרדים  ייעודיות 
בצפונה. "אנחנו מדברים על הקמת שני ערים חרדיות 
לאוכלוסייה  גדול  ריכוז  יהיה  שם  ובצפון  בדרום 
מתנהלים  הדברים  כי  וציין  דרעי  אמר  החרדית", 
מול קבינט הדיור בראשות אביגדור יצחקי. "אני לא 
נקווה שכבר בחודשים  זה, אבל  מעוניין להרחיב על 
הקרובים תהיה התפתחות בעניין. לציבור החרדי יש 

את המצוקה הגדולה ביותר בנושא הדיור".
נושא הדיור העסיק גם את שאר משתתפי הועידה. 
לראש  פנה  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר  לדוגמה  כך 
וביקש  בועידה  שהשתתף  נתניהו  בנימין  הממשלה 
לטפל בראש ובראשונה במשבר הדיור. "חשוב שתדע 
בהסכם  שמופיע  אף  שעל  וקריטי,  מרכזי  דבר  שיש 
זה עדיין לא סודר ואנחנו מאוחדים על  הקואליציוני 
כך בדרישה חד משמעית", פנה ליצמן לנתניהו והציג 

לנו  אין  לחרדים,  דירות  אין  "הדיור.  הבעיה:  את 
פתרונות להורים ולזוגות הצעירים. אנו דורשים לחדש 
את מענקי הדיור גם לדיור יד-שניה ובפריפריה. הגיע 

הזמן לפתור את המצוקה שהיא לא פחות מגזירה".
מופיע  בו  הקואליציוני  ההסכם  את  הזכיר  ליצמן 
סעיף לפיו הציבור החרדי יקבל חלקו בדיור כפי גודלו 
לא  "אנחנו  כ-10%.  עם  כיום  העומד  באוכלוסייה 
שם", קבל ליצמן. "אנו רחוקים מאד משם. מכאן תצא 
הקריאה אליך, זו מצוקה אמיתית וקשה. מועצת גדולי 
התורה הורתה לנו חד משמעית לשים את הדיור בראש 

סדר היום ואנו דורשים פתרונות מעשיים".
נתניהו הקשיב לדברים והשיב לליצמן כי "כשאנחנו 
מוצאים פתרון לציבור החרדי זה פתרון דיור לכלל עם 
ישראל ובתוך זה גם הציבור החרדי. הרב ליצמן דיבר 
חור  לי  קודח  והוא  פעם   5,000 לפחות  זה  על  איתי 

בראש בכדי למצוא פתרון".

"יוקמו שתי ערים חרדיות"
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מנדי קליין

היוודע  עם  התורה  עולם  על  ירד  כבד  אבל 
רבי  הגאון  של  הסתלקותו  על  המרה  הבשורה 
ברוך,  אור  ישיבת  ראש  זצ"ל,  טולידנו  גבריאל 
ביום  בדור,  הספרדים  הישיבות  ראשי  ומגדולי 

חמישי האחרון, והוא בן 79 בפטירתו. 
הגאון רבי גבריאל נולד בעיר מקנס שבמרוקו 
ששימש  זצ"ל,  טולידנו  שלמה  רבי  לאביו 
כדרשן בעיר, ולאמו בתו של הגאון רבי רפאל 
ברוך טולידנו זצ"ל, רבה של העיר וראש אבות 

בתי הדין. 
חייקין  חיים  רבי  הגאון  אצל  למד  בצעירותו 
כך  ואחר  בצרפת,  בן  לה  אקס  בישיבית  זצ"ל, 
שם  פוניבז',  בישיבת  ללמוד  ונכנס  לארץ  עלה 
הישיבה  ראש  של  המובהקים  מתלמידיו  היה 

מרן הגראמ"מ שך זצ"ל, שקירבו מאוד. 
כר"מ  שימש  הנישואין,  בברית  שבא  לאחר 
לצידו  קטמון,  בשכונת  יוסף,  פורת  בישיבת 
כהן.  שלום  חכם  הגאון  הישיבה  ראש  מרן  של 

ומועצת  ש"ס  הקמת  עם  הראשונה  ובתקופה 
חכמי התורה שימש כחבר במועצת לזמן קצר. 

אחר כך הקים את ישיבת 'אור ברוך' בשכונת 
של  נשיאותו  תחת  הירושלמית,  וגן  בית 
הגראמ"מ שך, שהגיע לישיבה למסור שיעורים 

מדי פעם בפעם. 
במקביל, היה ממנהיגי ארגון "אמ"ת – ארגון 
של  בדרכו  שהלכו  ספרדים,  תורה"  מרביצי 

הגראמ"מ שך. 
בהם  תורנים.  ספרים  כמה  גם  חיבר  הגר"ג 
על  וביאורים  חידושים  גבר"  "מצעדי  סדרת 
הכולל  ישראל",  "גאל  הספר  ואת  הש"ס, 

חידושים על התורה. 
במסירות  המשיך  אך  חלה,  שנה  כ-15  לפני 
עד  שיעוריו,  את  ולמסור  לישיבה  להגיע  נפש 
נאלץ  והוא  מחלתו  גברה  שנים  כשלוש  שלפני 
רפאל  רבי  הגאון  כשבנו  לביתו,  מרותק  להיות 

ברוך ממשיך את דרכו בראשות הישיבה. 
במצבו  הדרדרות  חלה  האחרונים  בשבועות 
הרפואי, והוא אושפז בבית החולים שערי צדק 

יום  חשוון,  ט"ז  חמישי  שביום  עד  בירושלים, 
נשמתו  את  השיב  המובהק,  רבו  של  היארצייט 

ליוצרה. 
פטירתו:  על  אבל  הודעת  פרסמו  בש"ס 
התורה  חכמי  מועצת  ובראשה  ש״ס  "תנועת 
ונציגיה,  דרעי  אריה  התנועה  יו״ר  שליט״א, 
רבי  הגאון  של  הסתלקותו  את  מרה  מבכים 
גבריאל טולידנו זצ"ל, ראש ישיבת 'אור ברוך' 
בדורנו  הישיבות  ראשי  מגדולי  בירושלים, 
שימש  חתונתו  ולאחר  פוניבז'  בישיבת  התחנך 
יוסף" בשכונת קטמונים  "פורת  בישיבת  כר"מ 
יחד עם מרן נשיא מועצת החכמים הגר"ש כהן 
שליט"א. הקים בעוז ותעצומות את ישיבת 'אור 
ברוך' המעטירה בשכונת בית וגן. כיהן מלפנים 
ש"ס.  תנועת  של  התורה  חכמי  מועצת  כחבר 
תורה  ולהרביץ  הרבה  תלמידים  להעמיד  זכה 
לעדרים, בין תלמידיו בישיבה ובכולל האברכים 
יו"ר תנועת ש"ס אריה דרעי.תנועת ש"ס  נמנה 
אבלה יחד עם כל בית ישראל על האבדן הגדול 
לאחיו  כנים  תנחומים  ומשגרת  התורה,  לעולם 

הרבנים  ובניו  ולאחיו  שליט"א,  מיכאל  הרה"ג 
ושבר  שוד  עוד  נדע  ושלא  שליט״א,  הגאונים 

בגבולנו".
מהיכל  הערב  בשעות  יצא  הלווייתו  מסע 
ישיבת "אור ברוך", שם ספדו לו אחיו הרבנים 
כי  שאמר  אויערבך  הגר"ש  בהם  תורה,  וגדולי 
בתורה  ועסק  זיכוך  אחר  בזיכוך  הזדכך  המנוח 

מתוך ייסורים קשים. 
כיצד  סיפר  טולידנו  מיכאל  רבי  הגאון  אחיו 
מסר נפשו לקרב את העם שבשדות, בהם עולי 
ולהחזירם לדרך התורה. הוא הוסיף כי  מרוקו, 
מעלה  של  לישיבה  עולה  גבריאל  שרבי  כעת 
מקדמים את פניו זקנו הגדול ואביו, והוא אומר 

להם "עשיתי ככל אשר ציוויתנו". 
נעים  בן  יעקב  רבי  הגאון  לו  ספדו  כן  כמו 
ומשגיח הישיבה רבי אליעזר משה דונט. משם 
נטמן.  שם  המנוחות  להר  הלוויה  מסע  יצא 

ת.נ.צ.ב.ה. 

אבל בעולם 
התורה

ביום חמישי הסתלק לגנזי מרומים ראש ישיבת אור ברוך 
ומגדולי ראשי הישיבות הספרדים בדור הגאון רבי גבריאל 
טולידנו, לאחר שהזדכך בייסורים קשים ומרים והוא בן 79 

בפטירתו ● הלוויתו יצאה מהיכל הישיבה שם ספדו לו אחיו 
הגאון רבי גבריאל טולידנו זצ"ל הרבנים וגדולי תורה ● מתולדותיו 

העדויות 

והזכרונות 

בשישי ב-

בג"ץ נגד הרב 
שופטי בג"ץ שוב התערבו באמירות תורניות, והורו לעצור את מינוי של הרב הצבאי החדש עד שיבהיר תשובות 

הלכתיות שפרסם בעבר  בצעד חריג הראשל"צ הגר"י יוסף ביקש להצטרף כמשיב לעתירה: "מבקשים לסתום פיות 
הרבנים"  מלכיאלי: "איך זה היה נשמע אם הרה"ר היה מביע את דעתו בענייני הצוללת שנרכשו ע"י צה"ל?"

 מאת: שי בן מאיר

שוב  בג"ץ  שופטי  משה:  בתורת  יד  מרימים 
ודרשו  תורניות,  בפסיקות  השבוע  התערבו 
מרב בישראל לחזור בו ולהבהיר דברים שכתב 

במענה לשאלה. 
המדובר בעתירה שהגישו חברות הכנסת של 
מרצ נגד מינויו של הרב אייל קרים לרב הצבאי 
שהשיב  תורניות  תשובות  בעקבות  הראשי, 
סלים  נאור,  מרים  השופטים,  שונות.  בסוגיות 
וניל הנדל, מתחו ביקורת על הדברים,  ג'ובראן 
ואף הגדילו לעשות, כשטענו כי הדברים שאמר 
הרב קרים כלל לא כתובים בתורה, למרות שהוא 
צו  הוציאו  השופטים  מפורשים.  פסוקים  ציטט 
על תנאי שעצר את מינויו של קרים שהיה אמור 
את  להבהיר  לו  והורו  )רביעי(,  היום  להיות 

דבריו.  
גדולה,  סערה  עוררה  הבוטה  ההתערבות 
והראשל"צ הגר"י יוסף החליט בצעד חריג לבקש 
מבג"ץ להצטרף כמשיב לעתירה. בבקשתו כתב 
הגר"י כי "העותרים מבקשים בעתירתם לסתום 
את פיותיהם של רבני ישראל, בדרישתם למנוע 
ישראל  מרבנים באשר הם להמשיך את מסורת 
ישראל,  לעם  תורה  וללמד  שנים  אלפי  משך 
ודאי  להשתנות,  יכולה  איננה  ישראל  תורת 
שרבנים אינם רשאים בשום מצב לשנות אפילו 
אות מהתורה כפי שנמסרה לנו בהר סיני, בתורה 

שבכתב ובתורה שבעל פה". 
"תורת ישראל ממנה מתקיים עם ישראל אלפי 
המוסרית  התורה  היא  חיים,  תורת  היא  שנים, 
ביותר בעולם, היא איננה זקוקה להגנת המבקש 
תורת  של  מכוחה  רק  איש,  של  להגנתו  ולא 
ישראל אנו יושבים כאן בארצנו, מכוחה שרדנו 
אלפי שנים. מצופה מאותם עותרים להרפות את 
ידיהם ולהניח לנו רבני ישראל לקיים וללמד את 
קיומו  ובכך להמשיך את מסורת  ישראל,  תורת 
במלאכת  שעוסקים  מי  של  תקיפה  העם,  של 
עם  יושב  עליו  הענף  ככריתת  כמוה  זו,  קודש 

ישראל כולו.
מבקשים  "בעתירתם  בבקשה:  נכתב  עוד 
תורת  לפיו  מסוכן  תקדים  לקבוע  העותרים 
להיות  עלולים  תכניה  לביקורת,  ניתנת  ישראל 
נראה  שהוא  כפי  הזמן  לרוח  בהתאם  מצונזרים 
לציין  רוצה  ואינני  מעוניין  אינני  בעיניהם, 
באלו תקופות עמדה תורת ישראל למבחנה של 
וחמור  ישראל,  רבני  על  התקפה  זוהי  צנזורה, 
מכך על תורת ישראל, לכך לא יכול בית המשפט 

הנכבד לתת יד". 
החלטת  את  תקפו  הפוליטית  במערכת  גם 
בג"ץ. יו"ר ש"ס השר אריה דרעי אמר כי "מדובר 
בתקדים מסוכן". לדבריו, "אם הרב לא היה עונה 
הוא  לתפקידו.  חוטא  היה  תלמידיו,  לשאלות 
אמר להם מה אומרת תורת ישראל. מישהו יכול 

למחוק את מה שכתוב בתורה?", תהה דרעי.

אמר  הוא  התפלא,  אתמול  ג'ובראן  "השופט 
בה  שיש  ויודע  ישראל  תורת  את  מכיר  שהוא 
רק דברים טובים והוא לא מצא כזה דבר. אתה 
דעתו  על  להעלות  יכול  מישהו  אם  אותי  שואל 
באמת  להיות  צריך  הרי  לזה?  התכוון  שהרב 
דרעי  הוסיף  דברים",  כאלה  לחשוב  כדי  הזוי 
"יש  כי  הוסיף,  הפנים  שר  צה''ל.  לגלי  בראיון 
כאלו שמנסים לכפות דרך של מיעוט קטן על ידי 

העליון, את מה שלא הצליחו בבחירות". 
אמש  נאם  מלכיאלי  מיכאל  הכנסת  חבר 
במליאה והתייחס לסערה. "מאוד תמוה בעיניי", 
כיגון  הלכה  בענייני  "מדוע  מלכיאלי.  אמר 
של  תפקידה  מטעם  אשר  בצה"ל  נשים  שירות 

הרבנות הצבאית הוא לקבוע את הפסק בנושא, 
מתערב בג"ץ בעניינים לא לו". מלכיאלי הזכיר 
את הסערה הנוכחית בה התערב בג"ץ בפסיקה 
זה  איך  ולהלכה?  לבג"ץ  "מה  ותמה:  הלכתית 
היה נשמע אם הרב הראשי לישראל, היה מביע 
את דעתו בענייני הצוללת שנרכשו ע"י צה"ל?". 
בתוך כך, המדינה העבירה לבג"ץ את תגובתה 
לעתירה נגד המינוי, לפיה יש לדחות את העתירה 
שכן לא נפל פגם בהחלטת הרמטכ"ל למנות את 
הרב קרים לתפקיד וכי הוא "האדם הנכון בזמן 
הנכון" לתפקיד, נוכח יכולותיו, ידיעותיו ורקעו 

הצבאי. 
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עם כיפה שחורה הדוקה לשערו האפרפר-סגלגל עלה נתניהו 
בוועידת  מאשר  יותר  בבית  והרגיש  המודיע,  ועידת  לבימת 
ועידת כלכלה ועסקים של המודיע היו  יותר משבאי  הליכוד. 
צריכים לשמוע את נתניהו, נהנה נתניהו לשמוע את הנציגים 
החרדים המפרגנים. אלה ימים קשים עבור האיש, אולי הקשים 
ביותר מאז שב לשלטון ב-2009, ובכל השבועות האחרונים, 
הוא לא קיבל מאיש, חיבוק גברי חם ותומך, כמו זה שהעניקו 

לו השבוע החרדים.
וחברי  שרים  לקושש  מתקשה  הממשלה  ראש  בהם  בימים 
כנסת שיעלו לשידור ויגוננו על יו"ר מפלגתם – גילה נתניהו 
ולא בפעם הראשונה שהחרדים הם הנאמנים האחרונים. הוא 
ישב ושמע את ליצמן תוקף את התקשורת העוינת שרודפת את 
ראש-הממשלה בגין זוטות כמו בקבוקים למחזור. איפה ישנם 
עוד אנשים כנציגים החרדים. אפילו אופיר אקוניס, חדל מלספק 
דוד  הקואליציה  שליו"ר  ומספרים  אוטומטיים,  הגנה  שירותי 

ביטן שעשה זאת פה ושם, יש לאחרונה בטן מלאה. 
לשעה  נתניהו.  של  לצוללת  השבוע  הפכה  המודיע  ועידת 
הבית  פרקליט  הגרמניות,  הצוללות  סערת  נשכחה  קלה 
המשפחתי והמתווך גוזר הקופון. נעלמו להן כלא היו חקירות 
המשטרה ואפילו עננת עמונה התפוגגה. נתניהו נכנס למעטפת 
מתוקים של  מרגעים  ונהנה  מלחצים,  חסינה  אטומה,  פנימית 
חרדים  המוני  מולו  ראה  הוא  השחורה,  בצוללת  התנתקות. 
רגב. כשהציץ בפריסקופ  מוחאים כפיים, במקצבים של מירי 
ושאל "איפה פרוש", המשתתפים הגוראים געו בצחוק. איזה 

מלך הביבי הזה, שיודע לתמרן בין הסכסוכים. צחוקים איתו.
עם שוך מחיאות הכפיים, התלבטו גם בסיעה המרכזית וגם 
בשלומי אמונים, האם נתניהו דרך על מוקש )ימי( בטעות, או 
יותר מדי, עד לרמת הסטנד אפ  שמא הגיע לוועידה מתודרך 
והפאנצ'. רק מעטים מבין המשתתפים ידעו כי הסיבה הרשמית 
להיעדרותו של פרוש עקב שהות בחו"ל, היא רק תירוץ. עובדה 
היא שגם שאר חברי סיעת שלומי אמונים נעדרו מהוועידה עקב 
התחייבויות מאוחרות. בשלומי אמונים ידעו לספר כי ההנחיה 
הגורפת ניתנה, לאחר שפנייה מטעם המארגנים לראשי הערים 
רק  נעשתה  חסות,  ומתן  השתתפות  בבקשת  הסיעה  מטעם 
אחרי שהתוכנייה עם שמות המשתתפים, כבר הודפסה. גם סגן 
השר פרוש, לדבריהם, הוזמן מחמישי לראשון, בשעה ששהה 
באירוע  היחידות  הטעויות  שתי  מדהימה,  במקריות  באוויר. 

המתוקתק, נפלו בחלקה של שלומי אמונים.
בפרונט  אבל  לא חסרות,  פעם  אף  הקלעים  סצנות מאחורי 
העסקים  לא  שאותנו  רק  מרשימה.  בהחלט  הפקה  הייתה  זו 
מעניינים אלא הביזנס הפוליטי, ובמובן הזה, החגיגה בהמודיע 
בקדנציה  לנתניהו  החרדיות  הסיעות  ליחס של  בבואה  הייתה 
בכהונתו  נתניהו  עבור  התורה, מהוות  ויהדות  הנוכחית. ש"ס 
הרביעית עוגן של יציבות במים סוערים – אם להשתמש שוב 
בדימוי השחוק על רקע מאורעות היום והים. שלמה רוזנשטיין 
השר  ליצמן  של  היותו  את  הזכיר  לנאום,  נתניהו  את  שהזמין 
הפופולרי בישראל – ועל משקל אותה אמירה מפורסמת של 

נתניהו "תהיו כחלונים", עדכן את הז'רגון ל"תהיו ליצמנים".
על אותה אמירה כחלונית נתניהו הספיק להתחרט אינספור 
פעמים, אבל את האימרה "תהיו ליצמנים", הוא בהחלט היה 
החרדי,  השר  של  הגואה  הפופולריות  בגלל  לא  לאמץ.  שמח 
אלא בשל היותו של ליצמן הנאמן שבין שרי הממשלה. ללא 
שרי  ואיפה  החרדים  השרים  איפה  דרעי.  למעט   – מתחרים 
ליצמן- איפה  ארדן.  וגלעד  כץ  ישראל  כמו  הבכירים  הליכוד 
את  והסגילו,  האפירו  שהלבינו,  ושקד  בנט  ואיפה  דרעי-גפני 
אחרונת שערותיו השחורות. איפה הם ואיפה איווט, שגם אחרי 
הארכת הפתיל, מנהל סדר יום מדיני-בטחוני משלו ומאגף את 

נתניהו משמאל כדי להצטייר כמבוגר האחראי.
בעוד  לתוקפה  תיכנס  ליצמן  של  המוצרים  סימון  רפורמת 
שנה, אבל במרכול הפוליטי, ליצמן לא מהסס לסמן כבר היום 
מהם המוצרים המועדפים עליו. בלי לדבר מן השפה ולחוץ - 
כמו שנתניהו אמר שהוא לא יעשה, ועשה - אמר ליצמן לנתניהו 
שאינם  בנושאים  גם  בך  תומכים  אנחנו  בפרצוף:  האמת  את 
נוגעים לנו כמו תאגיד השידור הציבורי וענייני חוץ וביטחון, 
ואתה בתמורה מקיים את הבטחותיך בנושאים שחשובים לנו. 

בקדנציה הזאת, אמר ליצמן לנתניהו, הוכחת שמילה זו מילה. 
לסיסמת הבחירות הנושנה של איווט, הייתה השבוע עדנה, בלי 

להזכיר את זכויות היוצרים של הוגה הסיסמה.

כיפת ברזל
על פי התורה המדינית של הנשיא הנבחר טראמפ, על הענקת 
החרדים  ובמזומן.  לשלם  יש   – להגנה  שחורה  ברזל  כיפת 
מגוננים על נתניהו גם בימים קשים, ואת המבחן קבע ליצמן 

עצמו על בימת הוועידה: דאגה הדדית לאינטרסים החרדים.
נתניהו אומנם קיבל תעודת הוקרה במקום חנוכייה – מחשש 
הרי  המבחן,  זהו  אם  אך  המשטרה,  חוקרי  של  בישא  לעינא 
תחומי  לפי  ספר,  בית  בתעודת  כמו  להיקבע,  צריך  שהציון 
שלושה  יש  אם  החרדי.  לבוחר  שנוגעים  המרכזיים  העניין 
תחומים מרכזיים שמעניינים את הציבור החרדי, הרי הם - לפי 

הסדר הזה - עולם התורה, מצוקת הדיור וקשיי הפרנסה. 
ברובריקת 'תורה ויהדות', שקודמת תמיד לכל, נתניהו מקבל 
ציון עובר – ולא בגלל חוג התנ"ך שהוא מקיים בביתו, בצוותא 
בוועידת  נתניהו  של  הקודמת  ההשתתפות  אבנר.  בנו  עם 
טוב  'נתניהו  של  השיא  בתקופת   ,'96 בשנת  נרשמה  המודיע, 
נימת התרגשות, סיפר אז ביבי למשתתפים  ליהודים'. באותה 
המשתתפים  עולם.  אדון  ושר  מהגן  שחוזר  הבן-יקיר  על 
הזדקנו בעשרים שנה, גם אבנר ויאיר גדלו ובגרו, אבל סיפורי 
המעשיות על אדון עולם, חוג התנ"ך והסבא שמואל בן ארצי, 
נותרו כשהיו. רק את הבת החרדית, נתניהו משום מה, אף פעם 
של  הראש  כאב  נחסך  בהמודיע,  לחברים  לפחות  מזכיר.  לא 

אזכור שמות נשים.
ביבי  התורה,  לעולם  הסיוע  במבחן   – למעשים  מדיבורים 
עומד במילתו. תקציב הישיבות הוחזר למתכונתו, כולל תקצוב 
דוגמת  קריטריונים  השבוע  ממנו  שהוסרו  חו"ל,  תלמידי 
ביקור בבסיסי צה"ל – שנועדו מלכתחילה למנוע תקצוב של 

תלמידים חרדים. במקצוע הזה לפיכך, אין תלונות.
לספק  שיכולים  מקצועיים  מדדים  אין  התעסוקה,  בתחום 
כהונת  שתחת  בכך  השבוע  התגאה  אומנם  נתניהו  תשובה. 
תנאי  אולם  החרדי,  בציבור  התעסוקה  אחוזי  עלו  ממשלתו 
שניתנה  היחידה  המדידה  ההתחייבות  כשהיו.  נותרו   - הדחק 
מתקנת,  העדפה  חוק  העברת  הייתה  הקואליציוני  בהסכם 
ובחברות  ממשלה  במשרדי  לחרדים  הולם  ייצוג  שיחייב 

ממשלתיות, בהתאם לגודלם היחסי באוכלוסייה. 
כאשר  וערבים,  אתיופים  על  שמיושם  מודל  באותו  מדובר 
אפילו יאיר לפיד עשה תשובה ולא התנגד בקדנציה הנוכחית 
סתומה  הצנרת  זאת,  ובכל  ראשונה.  בקריאה  החוק  להעברת 
את  מציף  רק  החקיקה  הליך  השלמת  בלי  שעובר  יום  וכל 
מבורך  שינוי  ולשם   – לנמל  שנוגע  סיפור  תשמעו  התסכול. 
אינו קשור לצוללות של נתניהו. בשבוע שעבר הגיעה ללשכתו 
של גפני פנייה מאברך אשדודי חסידי שהצליח להשתחל לפני 
כסוור  היום  מועסק  והוא  אשדוד  נמל  ממכרזי  לאחד  שנים 
)השם והכתובת שמורים במערכת מטעמי צנעת הפרט, למרות 

שהמועסק אינו בוש בפרנסתו. כך נאה וכך יאה(.
"בינואר 2017 עומד להיפתח מכרז נוסף לנמל לסווארים", 
כותב הפונה החסידי האשדודי, "במכרז ישנה אפליה מתקנת 
מסמכי  בכל  כמופיע  ונשים'  צ'רקסיים  ערבים,  ל'אתיופים, 
את  אין  שלנו  שלציבור  נגרע  למה  בשאלתי  ונפשי  הנמל, 
האפליה המתקנת. העבודה במקום אינה דורשת שום תואר או 
להיות יוצא צבא )כך שאברך כולל שמוכרח לצאת לפרנס את 
ביתו מביא אישור על 12 שנות לימוד בחיידר ובישיבה קטנה 
בלבד, ויכול להתמודד למכרז(, והשכר למעלה מ-11,000 ₪ 
בפחות מ-8 שעות עבודה ביום. נבקשך לפעול לאפליה מתקנת 
קדושות  ישיבות  יוצאי  חרדים  שעוד  בכדי  אחרת  בדרך  או 
יוכלו  הכלכלה  ועל  המחיה  על  לצאת  שמוכרחים  וכוללים, 
יחסית  נקייה  בסביבה  ומכובדת,  יפה  בפרנסה  בנמל  לעבוד 
בסופרים  מדפים  כמסדרי  לעבוד  )במקום  יידשקייט  מבחינת 
וכד'(. ונקווה שלא יצטרכו עם ישראל זה לזה ולא לעם אחר, 

ויוכלו לשבת תמיד באוהלה של תורה".

נגע  חסידית,  הדדית  ערבות  שכולו  הזה,  הנפלא  המכתב 
השנים  רבת  שההיחשפות  לאיש  משהו  הזיז  גפני,  של  לליבו 
לפניותיהם של פציינטים ממורמרים, לימדה אותו – כמו רופא 
מומחה – לא להתרגש מכלום. בעיצומם של דיוני התקציב הוא 
שב ובדק מדוע מתעכבת הגשת החוק לקריאה שנייה ושלישית, 
שנשלטת  חוקה  בוועדת  באיטיות,  נגררים  הדיונים  כי  וגילה 
ניסן סלומינסקי. מי שמחפש  ידי איש הבית היהודי, ח"כ  על 
סיבה נוספת להתנפלות של גפני על חברי הבית היהודי שדרשו 
להעלות דווקא את חוק ההסדרה על אוטוסטרדה, יכול למצוא 

אותה בין השאר, במכתב של אותו סוור חסידי. 
את  תסיים  החוקה  ועדת  כי  השבוע  הבטיחו  גפני  בלשכת 
דיוניה בימים הקרובים ותגיש את הצעת החוק לקריאה שנייה 
ושלישית. אל נא תשאלו מה תלוי במה. חוק ההסדרה מסתבר, 
הוא טריגר וזרז לא רע לעשיית סדר – ולא עבור תושבי עמונה. 
במבחן התעסוקה אם כן, נמתין עוד כמה שבועות עד שנחלק 
רשמנו  למשימה,  שנרתם  גפני  של  הבטחתו  את  סופי.  ציון 

לפנינו, אך לעת עתה, ציון הביניים הוא 'טעון שיפור'.

בנים חורגים
אמצע  בבוחן  ההכרעה  לשלב  נעבור  ברשותכם,  כעת 
הקדנציה של נתניהו. המבחן השלישי והמרכזי מכולם, משפיע 
יותר מכל מדד אחר על איכות החיים של המצביע הישראלי, 
חילוני כחרדי. מדובר כמובן במצוקת הדיור שנהרות של דיו – 
במקום בטון, נשפכו עליה די והותר. במשבצת הזאת, נתניהו 
קולוסאלי  הוא  הזה  שהכישלון  נכון  אז  'נכשל'.  ציון  מקבל 
שאצל  היא  התחושה  זאת,  ובכל  המגזרים,  לכלל  ורלוונטי 

החרדים – אפילו לא מנסים. 
ח"כ יעקב אשר, היטיב להגדיר בראיון ל'קו עיתונות' לפני 
שבועיים, מה אנו דורשים מנתניהו. לא להיות "בן יקיר", אך 
גם לא "בנים חורגים". לא לקבל פתרונות קסם עבורנו, אך גם 
לא להיות מודרים מכלל המיזמים שהממשלה מריצה בשטח 
למשתכן.  מחיר  פרויקט  ובמרכזם,  האוכלוסייה,  כלל  עבור 
החרדים לא קיימים על מפת פתרונות הדיור, ובעיר היחידה, 
בית שמש, בה יש מצאי קרקעות לבנייה מיידית, הליכודניקים 

הם אלה שניסו לטרפד הוצאת מכרזים מותאמים לחרדים.
בלתי  מציאות  השבוע  תיאר  השיכון  במשרד  בכיר  גורם 
נסבלת שגובלת בהזנחה: "אין ניירות עמדה מסודרים, אין דעה 
אחידה. פוליטיקאי חרדי אחד מסביר לנו שחייבים להכליל את 
לנו  מסביר  אחר  פוליטיקאי  למשתכן.  מחיר  במכרזי  החרדים 
שאסור לאפשר זאת, כי להגרלות יסתננו גם חילונים ולכן יש 
לשחזר את אפשרות ההתמודדות של עמותות. אין לחץ אמיתי 
על ראש הממשלה, על שר האוצר ועל הגורם הבכיר בתחום, 
ראש מטה הדיור אביגדור יצחקי. יצא לי כבר לראות מאבקים 
חרדיים מוצלחים והקביעה הנחרצת שלי היא שבמקרה הזה, 

החרדים לא מפעילים מנופים". 
לדברי הגורם הבכיר, שמכיר את החרדים היטב - כמו קבלן 
דרומי המכיר את נפש לקוחותיו שנוהגים במרצדס ומתגוררים 
לא  לרוב, אלא שהם  יש  מנופי לחץ   - בדירת שלושה חדרים 
מופעלים: "אמרנו לחברי הכנסת החרדים, לכו ודברו עם ראשי 
ערים ותשיגו לנו הסכמות. לא חסרים מנופים ולא חסרים ראשי 
ערים שניתן לקיים איתם דיאלוג. בבאר יעקב אנחנו מוציאים 
ממתינים  גת,  בקריית  דיור.  יחידות  אלף  כעשרים  למכרז 
מאסיבית.  בנייה  הפשרת  שתאפשר  הפנים  משרד  להחלטת 
קרקעות,  להפשיר  ודורש  מגיע  פרוש  העירייה  ראש  באלעד, 
ומסתמך על הבטחות שניתנו בתקופת אהוד ברק ומוסמסו עד 
נכנס לאחרונה  גפני  דווקא בסוגיה הזאת  )בהערת אגב,  היום 
לעובי קורת הבניין, בדיוני התקציב מול מנכ"ל משרד הביטחון 
– א.ב.(. עד עכשיו לא קיבלנו מחברי הכנסת החרדים תשובות 
עם  לשוחח  ביחד,  לשטח  לרדת  רציניות  בקשות  לא  ואפילו 

ראשי הערים, להציע להם גזרים ולספק פתרונות. 
כתפיו  על  הנושא  את  לאחרונה  לקח  אומנם  אשר  "יעקב 
הרושם  אבל  השיכון,  למשרד  האוצר  משרד  בין  ומתרוצץ 
שנוצר אצלנו הוא שמרבית החברים עסוקים בדברים אחרים, 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

הצוללת של ביבי 
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ובהכללה אפשר לומר שעד היום לא הונחו 
וישימות  רציניות  עבודה  תוכניות  בפנינו 
העיד  שביבי  מה  הרי  החרדים.  מהגורמים 
את  החרדים.  לגבי  בעיקר  נכון  עצמו,  על 
משיגים,  גם  הם   – רוצים  באמת  שהם  מה 
ואם אינם משיגים, כנראה שהם לא מספיק 
הגורם  של  מאשים'  ה'אני  כאן  עד  רוצים", 

הבכיר במשרד השיכון.

תהיו בנטים
כישלון הדיור מהדהד כמו קריאת מואזין 
לפנות בוקר, כשמשווים את מצבנו למצבם 
של אחינו הסרוגים ביהודה ושומרון. במחיר 
עילית  במודיעין  חדרים  שלושה  דירת  של 
ובביתר עילית, ניתן לרכוש כיום קוטג' רחב 
ידיים בהתנחלויות הדתיות לאומיות. במחיר 
לקו  הנושקת  חרדית  בהתנחלות  מחסן  של 
לגב  נוף  עם  דירה  לקנות  אפשר  הירוק, 
ביצהר  לא  דתית-לאומית.  בהתנחלות  ההר 
ביישובים  אלא  זיתים,  מצית  ובמעלה 

המבוססים.
גם אם נתניהו יעשה סבב נוסף בוועידות 
המבשר ויתד, וידבר ללא הרף על מחויבותו, 
לא  הזאת  המציאות  והוקרתו,  אהבתו 
תשתנה. איילת שקד ונפתלי בנט לא נותנים 
לו יום של מנוחה, אבל במבחן התוצאה הם 
משיגים עבור הציבור שלהם פתרונות דיור, 
במחירים עליהם החרדים אפילו לא חולמים. 
מכל,  החשוב  הדיור  שבתחום  למד  נתניהו 
אז  יפות,  במילים  החרדים  את  לקנות  ניתן 

למה לשלם כשאפשר לדבר?
שעבר  בשבוע  גילה  גפני,  מוישה  ח"כ 
כשהיה  תעוזה,  של  מבורכת  מידה 
לפוליטיקאי השני בקואליציה, לצד ליברמן, 
שהעז לתקוף את חוק ההסדרה. גפני הותקף 
רק  לא   - התורה  ביהדות  חברים  ידי  על  גם 
דגל  הבית  מסיעת  גם  אלא  ישראל  מאגודת 
המייסרות  לאמירות  שהתייחסו   - התורה 
בפני  שמוטחת  מיותרת  תוכחה  כאל  שלו 
עלינו  לקומם  לנו  "למה  צערו.  בשעת  אדם 
לציפור  אצלו  שנחשב  בנושא  שלם  ציבור 
מפרגנים.  הלא  החברים  שאלו  הנפש", 
במבחן ההצבעה, גפני הרים לבסוף את ידו 
בעד חוק ההסדרה, ועשה זאת "בצער רב", 

רביץ  אברהם  הרב  בשעתו  שהתבטא  כפי 
ז"ל. העוינות באוויר – נותרה כשהייתה.

את  כשביטא  בחוכמה  נהג  לא  אולי  גפני 
להיות  שצריכה   – הזאת  בשעה  תחושותיו 
שעובדתית,  ספק  אין  אך  רחמים,  שעת 
הצדק עמו. אין ציבור שדבריו הנוקבים של 
החרדי.  הציבור  כמו  כלפיו  רלוונטיים  גפני 
העיקש  והסירוב  גבעה  בכל  ההיאחזות 
בנייה  של  בוש-שרון  במסמך  להיאחז 
ליישם  איווט מבקש  – אשר  בגושים בלבד 
מחדש, פגעה בראש ובראשונה באוכלוסייה 

החרדית.
למחויבות  נצמדת  הייתה  ישראל  אם 
לבנות בגושים בלבד, ניתן היה לבנות בביתר 
של  רבים  אלפים  עילית  ובמודיעין  עילית 
יחידות דיור. אבל החרדים לא גילו עניין, כי 
הרי ענייני חוץ וביטחון – כפי שאמר ליצמן 
שפע  היא  התוצאה  אותנו.  מעניינים  לא   –
הדתיים- ביישובים  בנייה  של  תקדים  חסר 
ההתיישבות,  לגושי  שמחוץ  לאומיים 
ביישובים  מוחלטת  בנייה  בצורת  לעומת 
החרדים שבתוך הגושים ובשכונות החרדיות 

בירושלים המזרחית. 
ליצמן אפוא, צדק בהגדרה וטעה באבחנה. 
ענייני חוץ וביטחון אולי לא נוגעים לנו, אבל 
כאן מדובר בענייני פנים, ועל כך יעידו פערי 
לסרוגים.  חרדים  בין  נתפסים  הבלתי  הדיור 
זו  מוכיחים  הדתיים-לאומיים  הנציגים 
שבהתנהלות  ברציפות,  השנייה  הקדנציה 
ומרובת  חנופה  נטולת  נתניהו,  מול  נכונה 
ללא  הקפאה,  תחת  גם  לבנות  ניתן  תעוזה, 
הפסקה. רק בשבוע האחרון ראינו, שכאשר 
שחברי  הבינו  הקואליציוניים  השותפים 
גם  הסוף,  עד  ללכת  נחושים  היהודי  הבית 
ראשונים.  מצמצו   – כחלון  וגם  נתניהו 
לחברי הכנסת החרדים, צריך להציע לפיכך 
בשתי  לסכמו  שניתן  אחר,  התנהגות  מודל 

מילים: תהיו בנטים.
ושקד,  בבנט  לקנא  מה  שאין  נכון  אז 
מהמעורבות  ללמוד  מה  בהחלט  יש  אך 
הציבורית הערה של קהל בוחריהם. בניגוד 
לבוחרים החרדים שהצביעו ליהדות התורה 
שציבור  הרי  אחד,  בלב  אחד  כאיש  ולש"ס 
בחציו.  היהודי  לבית  הצביע  המתיישבים 

החצי האחר זלג לליכוד.
מחויבות,  איזו  וראו  הביטו  זאת,  ובכל 

לכולם  ברור  כאשר  גם  מעורבות.  איזו 
שעמונה תפונה בעוד כחודש ימים ואיש לא 
ציבור  הקשים,  המראות  את  למנוע  יצליח 
ממשלה  ומתזז  מוותר,  לא  המתיישבים 
שלמה שרוקדת לצלילי החלילים שמיוצרים 
הדתיים- הבוחרים  איפה  ושומרון.  ביהודה 

לאומיים ואיפה הבוחרים החרדים.
נכון לשבוע הזה, מבינים גם בבית היהודי 
המודל  גם  אין.   – לעין  נראה  שפתרון 
בחסות  משפטי  טריבונל  של  הקפריסאי 
בינלאומית, שהוצע על ידי שרת המשפטים, 
הואיל  המתיישבים  בעיני  לבעייתי  נחשב 
והוא מחייב הכרה, כתנאי סף, בכך שמדובר 
היחיד  המרוויח  בינתיים,  כבוש.  בשטח 
הח"כ,  לא  גפני.  משה  הוא  מהסיטואציה 
אלא הרב, ממלא-מקום רב המשטרה. מינויו 
הרב  שנבחר,  הדתי-לאומי  הרב  של  בפועל 
לתום  עד  הנראה  ככל  ברכיהו, מתעכב  רמי 
ירוויח  לפחות,  אחד  וחרדי  עמונה,  משבר 

מהפינוי.
אין מה לשמוח לאיד לנוכח מצוקתם של 
מה  בהחלט  יש  אבל  בעמונה,  המתיישבים 
ללמוד ולהפנים. עלינו ללמוד מהמתיישבים, 
מנוח  נותנים  לא  החרדים,  אלינו,  שבניגוד 
מילים.  ולא  פתרונות  ודורשים  לנבחרים 
הכנסת,  ומחברי  מהשרים  ללמוד  צריך 
ואפס  נאמנות  אפס  נתניהו  כלפי  שמגלים 
מצליחים  גם  הדירה,  ובמבחן  סובלנות, 
מפינוי  שגם  עליהם  תסמכו  תוצאה.  לספק 
עמונה הם ייצאו עם בינוי נוסף בהיקפי ענק. 
'פינוי-בינוי',  למיזם  ההתיישבותית  הגרסה 

היא הרווחית מכולם.
מחדשים  החרדים  והשרים  הכנסת  חברי 
מנתניהו  התקיפות  הדרישות  את  לאחרונה 
עייפנו  אבל  הדיור,  במשבר  להתערב 
ממילים, שבענו מהבטחות. לא של נתניהו, 

אלא של חברי הכנסת והשרים שלנו. 
שמצוקת  ומפנים  מבין  היה  נתניהו  אם 
היו  החרדים  הנפש,  ציפור  היא  הדיור 
משולבים לפחות בניסויים שנערכים לפתרון 
בניגוד  הזאת,  הדרישה  את  הדיור.  מצוקת 
 – הישיבות  תקציב  את  להחזיר  לתביעה 
להפוך  יכולים  לא  המקטרגים  גדולי  גם 
יכול  מנותק  הכי  הישראלי  גם  לסחטנות. 
גג  קורת  מגיעה  החרדי  שלציבור  להבין 
וזכאות להשתתף בשוויוניות – בפרויקטים 
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כישלון הדיור מהדהד 
כמו קריאת מואזין 

לפנות בוקר, כשמשווים 
את מצבנו למצבם של 

אחינו הסרוגים ביהודה 
ושומרון. במחיר של 

דירת שלושה חדרים 
במודיעין עילית ובביתר 

עילית, ניתן לרכוש 
כיום קוטג' רחב ידיים 

בהתנחלות דתית-
לאומית. הנציגים 
הדתיים-לאומיים 

מוכיחים זו הקדנציה 
השנייה ברציפות, 

שבהתנהלות נכונה 
מול נתניהו, נטולת 

חנופה ומרובת תעוזה, 
ניתן לבנות גם תחת 

הקפאה. לחברי הכנסת 
החרדים, צריך להציע 

לפיכך מודל התנהגות 
אחר, שניתן לסכמו 
בשתי מילים: תהיו 

בנטים

הנאמנים האחרונים. נתניהו מחייך מאוזן לאוזן בוועידת המודיע )צילום: משה גולדשטיין(
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שמיושמים באוכלוסייה החילונית, כמו מחיר 
למשתכן. 

הדיור,  מצוקת  של  ביותר  הקריטי  בסעיף 
עומדת  לא  לנתניהו  תנאי  ללא  הנאמנות 
להפסיק  הזמן  הגיע  אולי  התוצאה.  במבחן 
לחלק לנתניהו תעודות הוקרה, וללמוד משר 
החינוך, איך ניתן להעביר גם את האיש החזק 

בישראל, סדרת חינוך.

הפרדת כוחות
שבה  הגברים,  טהרת  על  המודיע,  ועידת 
ההפרדה.  סערת  את  היום  סדר  על  והעלתה 
ליועמ"ש  המשנה  הוועידה,  לבאי  לפחות 

דינה זילבר לא הוציאה מכתב אזהרה. 
שסוקרה  בפרשה  המעניינת  ההתפתחות 
נרשמה  האחרון,  בחודש  בהרחבה  כאן 
בסופ"ש שעבר, על בימת הכנסת. ח"כ מוישה 
גפני, היה היחיד מבין החברים החרדים שלא 
החרדית  לתקשורת  בראיונות  רק  הסתפק 
תשובות  שקד  המשפטים  משרת  ודרש   –
עד  שעסוק  מנדלבליט  היועמ"ש  רשמיות. 
מעל לראש במשחקי צוללות וחקירות, טרם 
לגפני.  להשיב  כדי  המים  פני  מעל  הגיח 
שקד,  המשפטים  שרת  זאת  עשתה  בינתיים, 
הכנסת  בימת  מעל  כשהשיבה  בפומבי, 

לשאילתא של יו"ר ועדת הכספים.
לכל  שניתנת  האופציה  את  מימש  גפני 
"מי  בשאלה,  המשפטים  לשרת  ופנה  ח"כ, 
הסמיך את דינה זילבר לקבל החלטות שצריך 

המחוקק לקבל".
גם  ותקף  גפני  המשיך  דעתי",  "לפי 
כבוד  בחוק  פגיעה  "זו  המשפטית,  מהזווית 
ככה  לחיות  רוצים  אנשים  וחירותו.  האדם 
לאירוע  והתייחס  הוסיף  גפני  בהפרדה". 
שהמשטרה   – בירושלים  השניות  ההקפות 
עיכבה את התחלתו: "היו הקפות שניות בגן 
סאקר והמשטרה עצרה את האירוע שמתנהל 
בוודאות  יודע  אני  הפרדה.  הייתה  כי  שנים, 
שסגרו את האירוע בגלל ההחלטה של זילבר. 

אנחנו  קריטי?  כזה  לדבר  אותה  מסמיך  מי 
תעצור  שלא  רק  הזו.  ההפרדה  את  רוצים 
אותי אם אעשה מסיבה אצלי בבית בהפרדה. 

השב"כ יבוא לעצור אותי". 
למרות  אזכור  שווה  גפני,  של  הסרקזם 
שהוא חוזר על עצמו לאחרונה, אבל לא פחות 
המשפטים,  שרת  של  תשובתה  היא  חשובה 
מעבר למחיצה. שקד אומנם הכחישה, באותו 
קו של דוברות משרד המשפטים, כל קשר בין 
 – בירושלים  לאירוע  זילבר  של  הדעת  חוות 
אך ניפקה לסיום הצהרה חשובה: "אין שום 
קשר בין החלטת המשטרה באירוע בגן סאקר 
מינה  ויינשטיין  היועמ"ש  זילבר.  להחלטת 
שלא  החליט  והוא  העניין  את  לבדוק  צוות 
במקרים  רק  ממלכתי,  באירוע  הפרדה  תהיה 

חריגים שרוב הציבור מעוניין בהפרדה".
התחתונה,  השורה  היא  שמעניינת  מה 
משרד  של  רשמית  כעמדה  שהובאה 
לממשלה  המשפטי  "ליועץ  המשפטים: 
לבטל  מקומית  לרשות  להורות  סמכות  אין 
למשרדים  אלא  הפרדה,  בהם  שיש  אירועים 
לחרוג  לא  לרשויות  מציעה  אני  ממשלתיים. 
דינה  ליועץ המשפטי  מסמכותן. אין למשנה 
אירועים  ביטול  על  להורות  סמכות  זילבר 

שיש בהם הפרדה".
אומנם  שקד  הטקס.  תם  לא  שבזאת  אלא 
להורות  סמכות  אין  ליועמ"ש  כי  קבעה 
בהפרדה  אירועים  לבטל  מקומיות  לרשויות 
למשרדים  "אלא  שהוסיפה,  הפסקה  אולם 
וכי  אזהרה.  הערת  בעצם  היא  ממשלתיים", 
על  שממומנים  באירועים  מעתה  יהיה  מה 
יאמרו  ומה  והתרבות?  החינוך  משרדי  ידי 
מכאן ואילך חברי המועצה להשכלה גבוהה 
החרדיות  המגמות  לסגירת  שהדרישות 

בהפרדה נערמות על שולחנם?
הפרדת הכוחות בין שקד לזילבר, חשובה, 
אך המלאכה של גפני עדיין לא הסתיימה. כל 
דמלכותא  דינא  כי  מפורשות  יובהר  לא  עוד 
הממשלה,  במשרדי  גם  )זילבר(  דינה  אינו 
בשלווה  להתכנס  החרדי  הציבור  יתקשה 
מאחורי הפרגוד ולנהוג על-פי אורחות חייו. 

הפרדת הכוחות בין שקד לזילבר, חשובה, אך 
המלאכה של גפני לא הסתיימה גם אחרי הודעת 

שרת המשפטים שקד. כל עוד לא יובהר מפורשות 
כי דינא דמלכותא אינו דינה )זילבר( גם במשרדי 

הממשלה, יתקשה הציבור החרדי להתכנס בשלווה 
מאחורי הפרגוד ולנהוג על-פי אורחות חייו

הנמל של גפני. יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני בסיור עבודה

ליצמן: "שותף טבעי 
ליוזמת 'כנס המיוחד'"

מאת: שירה קורן

תאחד  דרך  ופורצת  ראשונית  יוזמה 
תחת קורת גג אחת את כלל ארגוני החינוך 
המיוחד במגזר החרדי לצד משרדי ממשלה, 
אגפי רשויות מקומיות, אנשי מקצוע וגופים 
בסוד  הוכנס  הבריאות  שר   • רלוונטיים 

העניין ומעניק גיבוי רחב למהלך 
ככל שמתקרב מועד "כנס המיוחד" של 
כל  את  אחת  גג  קורת  תחת  יביא  ראשונה 
לחינוך  והרלוונטיים  העוסקים  הגורמים 
המיוחד בציבור החרדי, הולכים ומתבררים 
הקריטיים  וההיבטים  הנרחבים  הממדים 

שיזכו  זו,  לסוגיה  שיש 
למענה  תקדימי  באופן 
מקצועי, כוללני ומקיף.

לספק  נצטרך  אם  גם 
לגמרי,  צנועה  הערכה 
שהציבור  ספק  אין 
בכל  מוביל  החרדי 
מיוחד.  לחינוך  הקשור 
החרדיים  הארגונים 
דרך  פורצי  נחשבים 
בכל הקשור לנוער בעלי 
לבעיות  מוגבלויות, 
על  ולקשיים  למידה 
רקע רגשי. ודווקא בשל 
טבעי  צורך  עולה  כך, 
כל  את  ולכנס  לאחד 
המצטבר  הידע  עושר 
המתמשך  והניסיון 
לאכסניה אחת שתהפוך 
לליבון  מרכזית  לבמה 
ולפתרון  הסוגיות 
כוללניות,  בעיות 
בהשתתפות פעילה של 

כל אנשי הארגונים, אנשי המקצוע, משרדי 
הממשלה והרשויות.

ועומדים  הכפפה  את  שהרימו  מי 
עיתונות'  'קו  רשת  הם  היוזמה  מאחורי 
מחשבה',  קו  'אימג'  ההפקות  וחברת 
שנמצאים בימים אלה בעיצומן של הכנות 
המיוחד"  "כנס  לקראת  אינטנסיביות 

שייערך בתקופה הקרובה.

ההכנות,  את  שמלווה  מקצועית  ועדה 
לוקחים  בהם  מרתוניות,  ישיבות  מקיימת 
מקצוע  אנשי  החינוך,  משרדי  נציגי  חלק 
ברשויות  החינוך  אגפי  מנהלי  מהתחום, 
הורים  אליי  "כשמגיעים  ועוד.  המקומיות 
לנער מיוחד מהמגזר שלנו, אני מוצא עצמי 
האחרונה  בישיבה  העלה  מענה",  חסר 
מנהל מחלקת חינוך חרדי בעיריית רחובות 
נקודה כאובה של חוסר מענה  מיכאל כהן 
גיל  אחרי  המיוחד  החינוך  לצרכי  מוחלט 
המיוחדת  המקבילה  ובכל  ספר,  הבית 
לחינוך המוכר שאינו רשמי. וזהו רק נושא 
מכלול  מתוך  אחד 
סוגיות שיועלו ב"כינוס 

המיוחד". 
נערכה  השבוע 
פגישה מיוחדת בלשכת 
יעקב  הבריאות  שר 
בהשתתפות  ליצמן, 
'קו  דירקטוריון  יו"ר 
כהן,  חיים  עיתונות' 
קו  'אימג'  ומנכ"ל 
ברונו  מר  מחשבה' 
כחלק  ביסראור 
ל"כינוס  מההכנות 
המיוחד". שר הבריאות 
התלהבות  הביע 
הצהיר  ואף  מהיוזמה, 
עצמו  רואה  הוא  כי 
ממנה.  אינטגרלי  חלק 
רפורמת  "כמוביל 
את  לעומק  מבין  אני  הנפש,  בריאות 
כל  וכינוס  הידיים  שילוב  של  הנחיצות 
בחינוך  העוסקים  הרלוונטיים  הגורמים 
להעניק  שנוכל  בכדי  במגזר,  מיוחד 
הטובים  והטיפול  המענה  את  אחד  לכל 
מלא  שותף  המשרד  את  רואה  אני  ביותר. 
המקצועי",  הכינוס  ובגיבוש  במאמציכם 

דברי השר.

2 0 1 7 | ס  נ כ

רשת 'קו עיתונות' וחברת ההפקות 'אימג' קו מחשבה', 
נמצאים בימים אלו בעיצומן של הכנות אינטנסיביות 

לקראת "כנס המיוחד" "כשמגיעים אליי הורים לנער 
מיוחד מהמגזר שלנו, אני מוצא עצמי חסר מענה"

צילום: יונתן זינדל, פלאש 90
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הרה"ג ראובן אלבז   ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

כשאדם עולה מתעלה עמו כל הבריאה   
ִלְפֵני  ֲאֶׁשר  ַּבַּמְכֵּפָלה  ֲאֶׁשר  ֶעְפרוֹן  ְׂשֵדה  "ַוָּיָקם 

ַמְמֵרא" )בראשית כג, יז(.

ממדרש  ומקורו  שדה,  ויקם  )ד"ה  רש"י  פירש 
אגדה(: תקומה היתה לו, שיצא מיד הדיוט ליד מלך. 
ביד  לכן  קודם  היה  אם  לשדה  לו  אכפת  מה  לכאורה 

הדיוט ואח"כ עבר ליד מלך? וכי הוא מרגיש?
המסילת  שכותב  מה  פי  על  זאת  להסביר  אפשר  אלא 
ישרים )פרק א' ד"ה ואם תעמיק עוד בענין( שכשאדם 
עולה - מתעלה עמו כל הבריאה. ודוגמא לכך מדברי 
חז"ל )חולין צא ע"ב( שכששכב יעקב אבינו בהר הבית 
האבנים שהניח מראשותיו רבו ביניהן, וכל אחת רצתה 
שעליה יניח הצדיק את ראשו והקב"ה עשאן אבן אחת, 
וזהו שנאמר "ַוִּיַּקח ֶאת ָהֶאֶבן" )בראשית כח, יח(- לשון 

יחיד.
הוא  גדול  שהאדם  וככל  לטבע,  האדם  בין  קשר  יש 
מרומם את הטבע, והטעם בזה כיוון שהצדיק שכל כולו 
עובד את ה' מעלה את כל מה שמסביבו ומכניס בו גם 
קדושה. וכן מצינו במדרש )שיר השירים רבה פרק א'( 
בבית מדרשו של רבי אליעזר היתה אבן אחת שמיוחדת 
לו לישיבה, פעם אחת נכנס רבי יהושע והתחיל נושק 
את אותה האבן, ואמר "האבן הזאת דומה להר סיני, 
ובתוספתא  הברית!"  לארון  דומה  עליה  שישב  וזה 
)פ"ב ה"ג( נאמר: "וכן היה רבי אלעזר  במסכת כלים 
ברבי צדוק אומר: שתי כופתין )גזרי עץ( היו בבית אבא 
אחד טמא ואחד טהור.. זה שהוא חקוק טמא, וזה שאין 

חקוק טהור, ועליו ישב חגי הנביא'.
לשם מה צריכה התוספתא לתאר היכן ישב חגי הנביא? 
מפני  הגדול,  האדם  ישב  היכן  לידע  עניין  יש  כי  אלא 
)טז  יבמות  במסכת  גם  זה.  במקום  שנמצאת  הקדושה 
ע"ב( נאמר: "על מדוכה זו ישב חגי הנביא" וכן נאמר 
כיון  עקיבא",  רבי  ישב  זה  ספסל  "על  ע"א(  )צח  שם 
הקדושה  מפני  גדול,  אדם  ישב  היכן  לדעת  ענין  שיש 

שנמצאת שם.
וכן הוא להיפך, ככל שהאדם יותר קטן הוא מוריד את 
שבגן  אומרים  ו(  כו,  ויקרא  רמב"ן  )עי'  חז"ל  הטבע. 
עדן לא היו חיות טורפות, ואילו אחר החטא של אדם 
זאת  השני.  את  אחד  לטרוף  החיות  התחילו  הראשון 
אומרת, שכשאדם הראשון ירד מגדולתו זה השפיע גם 

על בעלי החיים.
ב  )מלכים  לאלישע  שבאה  אלמנה  אותה  של  במעשה 
פרק ד( ואמרה לו שהנושה בא לקחת את ילדיה תמורת 
הכלים  בכל  שמן  שתמלא  לה  אמר  ואלישע  החוב, 
ותמכור, ותשלם את חובה- זה לא היה סתם נס- שהרי 
עצם מהות הטבע היא להתרבות. ואצל אלישע עמד 
זה  ענין  אבל  להתרבות!  הראשון  טבעו  על  הטבע 
הוא רק באדם גדול שעושה רושם על הטבע, והטבע 

וכן  החטא.  שלפני  הראשון  לטבעו  וחוזר  מתעורר 
כשקנה אברהם אבינו את השדה- "תקומה היתה לו".



סדרי עדיפויות 
"ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ַעְבּדוֹ ְזַקן ֵּביתוֹ ַהּמֵֹׁשל ְּבָכל ֲאֶׁשר לוֹ 

ִׂשים ָנא ָיְדָך.." )בראשית כד, ב(.
נתן  ביתו,  כל  את  אליעזר  ביד  הפקיד  אבינו  אברהם 
והאמין  הגנזים  ולבית  הנכסים  לכל  המפתחות  את  לו 
בו בלב שלם. אולם לעניין זיווגו של יצחק לא האמין 
אברהם לאליעזר עבדו, "ְוַאְׁשִּביֲעָך בה' אלוקי ַהָּׁשַמִים 
ואלקי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֹלא ִתַּקח ִאָּׁשה ִלְבִני ִמְּבנוֹת ַהְּכַנֲעִני" 
)שם, ג(, אלא ילך לארצו ומולדתו של אברהם ומשם 

יקח אשה ליצחק. 
אברהם אבינו לא דאג על כספו וזהבו, ובכל הקשור 
לגשמיות סמך על אליעזר עבדו ונתן לו את האפשרות 
בנו  רוחניות  בעניין  אולם  בעיניו,  כטוב  בו  לעשות 
יצחק שתהיה לו כלה הראויה לו, לא סמך אברהם על 
אליעזר עבדו והשביע אותו שייקח דווקא אשה מארצו 
ומולדתו, ִּכי ֶאל ַאְרִצי ְוֶאל מוַֹלְדִּתי ֵּתֵלְך )בראשית כד, 

ד(.
ובעניין זה מסופר על רבי ישראל מסלנט שפעם אחת 
הגיע לאכסניה שלא הכירו אותו ולא ידעו על גדולתו 
וקדושתו, ואף מלבושו לא היה מוכיח עליו כיון שהיה 
האכסניה  בעל  רגילה.  ומגבעת  קצרה  חליפה  לובש 
קידם את פניו וראה שיש לו דמות תלמיד חכם עם זקן 

ומגבעת, ושאלו אם יודע לשחוט.
"לא, איני יודע לשחוט", ענה רבי ישראל מסלנט. לאחר 
כמה שעות ניגש הרב לבעל האכסניה ושאלו אם יוכל 
להלוות לו סכום כסף פעוט, על מנת שיחזירהו לו תוך 
כמה שעות. "מחילה", ענה בעל הפונדק, "איני מכיר 
לסמוך  אוכל  כיצד  כן  ואם  אתה,  מי  יודע  ואיני  אותך 

עליך שתחזיר את כספי?".
הנשמה  על  "אני מתפלא עליך,  ואמר:  לו הרב  השיב 
אתה  שלך  הכסף  על  אך  מפחד,  לא  אתה  שלך 
שאינך  אע"פ  לי,  לתת  מוכן  היית  לשחוט  מפחד?!? 
מכיר אותי ואינך יודע אם באמת אני יודע לשחוט על 
היית  שהשחיטה  להיות  יכול  ההלכה,  דקדוקי  כל  פי 
אני.  ומה  אני  מי  לברר  דאגת  לא  זאת  ובכל  נטרפת, 
להלוות  מוכן  היית  לא  לכספך  הדבר  כשהגיע  ואילו 
את  לך  אחזיר  לא  ושמא  אותי  מכיר  שאינך  בטענה 

כספך. על כספך דאגת ועל נשמתך לא דאגת?"
אברהם אבינו היה בדיוק להיפך, את כל כספו הפקיד 
ביד אליעזר עבדו וסמך עליו, אך בענייני רוחניות כגון 
לו  שיקח  השביעו  אלא  עבדו  על  סמך  לא  בנו,  זיווג 

אשה מארצו ומולדתו. 



 חינוך מופתי
"ַוָּיבֹא ַאְבָרָהם ִלְסּפֹד ְלָׂשָרה ְוִלְבּכָֹתּה" )בראשית כג, ב(.

ַאְבָרָהם  "ַוָּיבֹא  ה(:  נח,  רבה  )בראשית  רבותינו  דרשו 
המוריה  מהר  אברהם?  בא  מהיכן   - ְלָׂשָרה"  ִלְסּפֹד 

מעקדתו של יצחק.
"מהיכן  הכוונה  מה  אלו,  חז"ל  בדברי  להתבונן  ויש 
יודעים שלפני מיתת שרה הלך אברהם  אנו  בא", הרי 
לעקוד את יצחק, ומשם הוא בא, ולשם מה צריך לדעת 
או  פלונית  מעיר  אברהם,  הגיע  בדיוק  מקום  מאיזה 
מעיר אלמונית? מה זה משנה מאין בא, דע ֵמַאִין ָּבאָת, 

ּוְלָאן ַאָּתה הוֵֹלְך.. )אבות פ"ג מ"א(.  
הייתה  לא  המדרש  ששאלת  מבארים  המפרשים  אלא 
מאיזה מקום גיאוגרפי בא אברהם, אלא מאיזה מקום 
בא אברהם להספיד את שרה, מה הנושא של ההספד 

ועל איזה דברים התבסס אברהם בהספדו. 
הוא  אברהם  אותה  שהספיד  שהנושא  המדרש  ומשיב 
לחנך  שזכתה   - יצחק"  של  מעקדתו  המוריה  "הר 
מוכן  היה  שנים  ושבע  שלושים  שבגיל  בן  ולהעמיד 
גבי  על  להישחט  שסופו  בידיעה  יחד  אביו  עם  ללכת 
)וכמו שדרשו חז"ל במדרש אגדה על הפסוק  המזבח 
ֱאֹלקים ִיְרֶאה ּלוֹ ַהֶּׂשה ְלעָֹלה ְּבִני - בראשית כב, ח, אתה 
הוא לעולה בני, ובכל זאת ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו..(. ויהיה 
ָּפַׁשט  ַצָּואר  המזבח,  גבי  על  צווארו  את  לפשוט  מוכן 
ולבקש  הסליחות(,  )מנוסח  ֵאָליו  ִנַּגׁש  ְוָאִביו  ֵמֵאָליו. 
מאביו שיעקוד אותו היטב כדי שלא יזוז ויפסל חלילה 

להקרבה!
אין ספק שגם אברהם אבינו רצה להדריך ללמד ולחנך 
את יצחק בנו, אך במציאות היה קשה לאברהם לעשות 
זאת כיון שהיה עסוק בעל העת להכניס אורחים ולדבר 
על ליבם דברי מוסר ויראת שמים כדי שיתחזקו באמונת 

ה' ויחפצו להיכנס תחת כנפי השכינה.
)בראשית  ָבאֶֹהל  ִהֵּנה  ַוּיֹאֶמר  ִאְׁשֶּתָך,  ָׂשָרה  ַאֵּיה  ומנגד, 
יצחק  את  ומדריכה  מכוונת  הייתה  ט(, שרה אמנו  יח, 
בנה ונוטעת בו את אמונת ה' ואת מסירות הנפש לבורא 
שתהיה  ירצה  הקב"ה  אם  גם  "בני,  ולמצוות.  יתברך 
עפר - תיכנס כמו אביך לכבשן האש, ותקדש בכך את 

שמו יתברך בעולם!" ככה חינכה אותו שרה.  
"מהר  אשתו,  שרה  את  אברהם  שהספיד  ההספד  וזה 
את  לדעת  תרצו  אם  יצחק"-  של  מעקדתו  המוריה 
גדלותה של שרה אמנו תראו איזה בן העמידה בעולם, 
זה החינוך של שרה אמנו, כזה ראה וקדש )ראש השנה 

כ ע"א(!
השלימה  ישראל  בגאולת  לראות  שנזכה  רצון  יהי 

במהרה, אמן. 

"
"

ככל שהאדם יותר קטן הוא מוריד את הטבע. חז"ל )עי' רמב"ן ויקרא כו, ו( אומרים שבגן עדן לא 
היו חיות טורפות, ואילו אחר החטא של אדם הראשון התחילו החיות לטרוף אחד את השני. 

זאת אומרת, שכשאדם הראשון ירד מגדולתו זה השפיע גם על בעלי החיים.
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קצרצרים

  כ"ב בחשון תשע"ז 
23/11/16

צרכנות 

אין כמו קפה של חורף עם שוקולד איכותי של 
שמרלינג: חטיפי שוקולד שוויצרי חלבי משובח 

עם פרלין נוגט, המיוצרים על פי מתכון סודי 
העובר מדור לדור כבר מעל ל-70 שנה

פיצה האט, רשת 
הפיצריות הגדולה 

בישראל, יוצאת במבצע 
מיוחד לכבוד יום שישי 

השחור ותציע מבצעים 
סופר משתלמים. בתוקף 
עד 28.11.2016 )כשרות: 

בד"צ בית יוסף בחלק 
מהסניפים(

בשורה לאוהבי טעם הקולה: צמח 
הקולה לגידול עצמי בבית של 

חישתיל מאפשר ליהנות בדרך 
בריאה מהארומה של הקולה 

במשקאות, סלטים ורטבים, ניתן 
לשתול אותו בכל 

השנה ומומלץ 
למקם בשמש 
מלאה. להשיג 

במשתלות

לקראת  הבלאק פריידיי 
נספרסו מציעה  את  מכונת 
סיטיז בכל הצבעים במחיר 

מיוחד  רק ב-890 ₪ 
במקום 1090 ₪ תוספת 

רכישה של מקציף החלב 
איירוצ'ינו 3 מקנה שובר 

הטבה על סך 200 ₪
ציפורה אקספרס חונכת סניף חדש בשיבא 

מרקט, תל השומר, סכום ההשקעה 
בהקמת הסניף הינו כ-2 מיליון שקל

מבית  מעדנות  חברת 
תנובה, החלה לייצר ולשווק 
בד"צ  בכשרות  לראשונה 
פיצה  החרדית,  העדה 
 100% המכילה  מעדנות 
גבינה.  תחליפי  ללא  גבינה, 
הפיצות  של  המכריע  רובן 
כיום  המשווקות  הקפואות 

מכילות תחליף גבינה. הבדל זה, משפיע על איכות 
נתפסות  גבינה  תחליף  עם  פיצות  וטעמה.  הפיצה 
גבינה  עם  מפיצות  בריאות  ופחות  טעימות  פחות 
 80% מעל  מעדנות,  שערכה  ממחקר  אמיתית. 
קונים  שהם  שהפיצה  בכך  חשיבות  רואים  מאנשים 
תהיה עם 100% גבינה. פיצה מעדנות מבית תנובה 
גבינה   100% מכילה  היא  שכן  באיכותה,  בולטת 
הגלם  חומרי  שאר  של  גבוהה  איכות  לצד  אמיתית, 
וכן תהליך הייצור המוקפד. הילדים, שפיצה נמנית על 
אחת מהמנות האהובות עליהם במיוחד, יוכלו ליהנות 
מהמרקם ומהטעם הנפלאים, ואתם תיהנו מפשטות 
במינימום  ארוחה  להכין  לכם  שתאפשר  ההכנה 

מאמץ. 

לראשונה בכשרות מהודרת

סדרת מרככי מקסימה CARE – מרככי כביסה 
בהשראת מוצרים קוסמטיים, בתוספת תמציות 
לבד  המעניקים  משי  או  קמומיל  שקדים,  של 
הרגשה של רכות מלטפת, מבשמים לאורך זמן 

ובקטריות.  חיידקים  ומשמידים 
להשגה  ניתנים  הסדרה  מוצרי 

חלב  מפנקים:  ניחוחות  ב-3 
ובייבי  לבנה  פריחה  ודבש, 
לבגדי  מיוחד   – פאודר 
עדין  עוד  ולבעלי  תינוקות 
להשיג  ניתן  היפולארגני. 
ו-4  ליטר   1 של  באריזות 

ליטר.

ניחוחות מפנקים במיוחד 

עונת  פתיחת  גאים להשיק לרגל  ברקן'  'יקבי 
סוביניון מסדרת  בציר חדש ליין קברנה  החורף: 
בציר 2013.   ,Special Reserve האיכות 
זן  לכל  לבחור  הוא  יינן  של  הגדול  האתגר 
עבורו.  ביותר  הטוב  הגידול  איזור  את  ענבים 
החיפוש הבלתי פוסק לפתרון האתגר הוליד את 
האיכות  סדרת   ,SPECIAL RESERVE סדרת
בזכות  התאפשר  זה  אתגר  ברקן.  יקבי  מבית 

ברקן  יקבי  של  הרבות  האיכות  נטיעות 
מאומצת  ועבודה  האחרונות,  בשנים 
ביקב. ליין גוון אדום רובי עז ומציג קשת 
ארומות של פרי שחור מאופק ועץ אלון 
העשבוניות  לצד  זאת  כל  משובח, 
טימין  מנטה,  של  המוכרת  הגלילית 
ורמז לעלי דפנה. בטעימה, היין מפגין 
מורכבות של פירות יער המשתלבים 
רעננים  תיבול  עשבי  תערובת  עם 
מוצק  מבנה  בתוך  שזורים  אלו  וכל 
שכבות  לחשוף  ממשיך  ורחב. היין 

נוספות בכל טעימה. 

בציר חדש 

וייחודית  חדשה  סדרה  להציג  שמחה  סנו, 
של  בניחוחות  הבית,  חדרי  לכל  בשמים  של 
פותחה  מומנטס  מג'יקל  סדרת  קסומים.  רגעים 
שכולנו  רגעים  שמזכירים  ניחוחות  בהשראת 
היו  הם  ריח  לאיזה  נשאלו  הצרכנים  אוהבים. 
להשקת  הביאו  ותשובותיהם  להתעורר,  שמחים 
מומנטס.  מג'יקל  סדרת  של  הריחות  שלושת 
במיוחד,  גבוהים  בישום  אחוזי  בעלי  הבשמים 
שמביאים  נעימים  ניחוחות  בשלושה  ומיוצרים 
ראשון.  וגשם  בייבי  ספא,  קסומה:  תחושה 
הבשמים מופיעים בעיצוב נקי ויוקרתי. את מוצרי 
סדרת מג'יקל מומנטס של סנו ניתן להשיג בשני 
פורמטים: בושם עם מתז במיכל של 100 מ"ל, או 

מקלות ריחניים במיכל של 75 מ"ל.  

סדרת בשמים לבית בניחוחות קסומים

גם  מהבגדים הטובים  ליהנות  וכדי  הגיע  החורף 
בשנה הבאה, חשוב לשים לב ולהקפיד על אחסון 
נקי. כתמים  וכאשר הם במצב  נכון של הבגדים 
עליו  מתקבעים  זמן  לאורך  הבגד  על  שנשארים 
קליה  וניש  בהמשך.  להסירם  יותר  הרבה  וקשה 
יסייע  כתמים,  להסרת  המוביל  המותג  גולד, 
שוקולד,  כמו  קשים  כתמים  מגוון  בהסרת  לך 
ובעזרתו  ועוד,  גלידה  פירות,  יין,  קפה,  קטשופ, 
קליה  וניש  באמת.  נקיים  הבגדים  את  תאפסני 
וקלות:  בנוחות  אופנים  במגוון  לשימוש  מתאים 
של  השרייה  הכתם,  על  ישירות  נקודתי-  טיפול 
הפריט המוכתם וכתוספת למכונת הכביסה.  גם 
במשך  הבגד  על  שהתייבשו  כתמים  לך  יש  אם 
מספר ימים- אל תתייאשי, וניש מסיר גם כתמים 

שהתייבשו על הבגד במשך 7 ימים.

התרסיס המושלם לניקוי השטיח

עושים סדר בארונות הבגדים

חדש  מוצר  משיק  טיטניום,  המותג 
 TITANIUM לגבר   גוף  ספריי 
BLUE העוטף אותך בניחוח רענן 
מעניק  ארוכות,  שעות  למשך 
בכל  אותך  ומלווה  ביטחון  לך 
טיטניום  תבחר.  אשר  אתגר 
בלו משלב ניחוח הדרים ועצים 
ניחוח  היוצר  דבר  אציליים, 
מרענן ומיוחד. סדרת דאודורנט 
שומרת  טיטניום  הספריי 
המכובד  מיקומה  על  בעקביות 
פי  על  המכירות  טבלת  בראש 

נתוני סטורנקסט. 

חדש מבית טיטניום

החורף  לקראת 
מותג  מציע 
האוסטרלי  הנעליים 
 B l u n d s t o n e
חורף  נעלי  קולקציית 
לכל  איכותיים  ומגפים 
לגברים   – המשפחה 
וילדות,  לילדים  ולנשים, 
בסגנון   – ונערות  נערים 

ובגוונים אלגנטיים. המותג האוסטרלי  צעיר ועדכני 
מתפשרת,  בלתי  ואיכות  נוחות  משלב  'בלנסטון' 
חוויה  המספקת  חורפית  נעליים  קולקציית  ומציג 
אופנתית נעימה. בין הסגנונות הבולטים ניתן לראות 
מגפיים, נעליים גבוהות, נעלי שטח חזקות במיוחד 
ונעליים המאובזרות בריפוד באזור הקרסול לנוחות 
מרבית ומוקסינים. כל הנעליים בקולקציה מצוידות 
במבנה אנטומי התומך בכף הרגל ומגן על הקרסול. 
כמו כן הרפידה הפנימית מפזרת לחצים, מונעת את 
הסוליות  ורטיבות.  זיעה  וסופגת  הרגל  כף  עייפות 
ניתן  זעזועים.  ובולמות  החלקה  מונעות  אלסטיות, 

להשיג ברשת חנויות קרוקס & מור.

בקרוב: שוקו ללא סוכר בשקיתאיכות שנועלים לתמיד 

את  שיסיר  יסודי,  ניקוי  לשטיחים  להעניק  רוצים 
הלכלוך המצטבר, ויותיר את השטיח רענן וריחני? 
סנו מציגה את סנו שטיחים, שמפו לניקוי ולחיטוי 
תרסיס  הוא  שטיחים  סנו  ריפוד.  ובדי  שטיחים 
לכלוך  הצטברות  ומונע  המרענן  אנטיבקטריאלי 
במרבדים, בשטיחים מקיר לקיר ובבדי ריפוד. עם 
הכיסאות  או  הספה  השטיח,  ניקוי  שטיחים,  סנו 
סנו  והתוצאה מושלמת.  ויעיל,  המרופדים פשוט 
לבדים  וגם  טבעיים  לבדים  גם  מתאים  שטיחים 
סינטטיים. עוד בסדרת סנו שטיחים: סנו שטיחים 
השטיחים  שמפו  פלוס- 
שגם  בישראל  היחיד 
וגם  השטיח  את  מנקה 
קרדית  את  מרחיק 
שטיחים  וסנו  האבק. 
לניקוי  קצף-  שמפו 
לכלוך  כתמי  של  מיידי 
ובדי  משטיחים  ושומן 

ריפוד.

גם בחורף יש לשתות כמו בקיץ

עשרות בעלי עסקים, תושבי כפר חב"ד, השתתפו  
שהתקיים  קטנים,  לעסקים  ומרתק  ייחודי  בערב 
ביוזמת פאג"י – הבנק הבינלאומי כחלק מפעילות 
חב"ד.  כפר  תושבי  את  המשרת  הנייד  הסניף 
האירוע התקיים ביום חמישי האחרון בבית הכנסת 
לאירוע  היוזמה  חב"ד.  בכפר  יצחק'  נחום  'בית 
הגיעה לאור הצלחת פעילות הסניף הנייד בשנה 
הכפר  תושבי  של  הגבוהה  וההיענות  האחרונה, 
הנייד  הסניף  הכפר.  בתוך  בנקאית  לפעילות 
הקרובים  וחמישי  רביעי  בימים  פועל  פאג"י  של 
של  בניהולה  רבקה(  בית  בפר  בית  ליד  במתנ"ס 
קרומבי.  ציפי  הגברת  גנים  הדר  שלוחת  מנהלת 
האירוע נפתח בדברי ברכה של שלומי קרן מנהל 
ואת הכלים המקצועיים  סניף פאג"י פתח תקווה, 
הבנקים,  של  האשראי  מחלקות  מול  להתנהלות 
סמנכ"ל  בירנבוים  מאמיר  המשתתפים  שמעו 
אשראי בפאג"י. האירוע נחתם בהרצאה מחכימה 
ומרתקת של היועץ הכלכלי החרדי ר' צבי סילבר.  
של  ספרו  שי,  למשתתפים  חולק  האירוע  בסיום 

צבי סילבר – הפסיכולוגיה שבגרוש. 

אירוע גדול לעסקים קטנים

מברוקה  ערק  את  להפיץ  מתחילים  כרמל  יקבי 
מברוקה  ערק  היין.  ולחנויות  השיווק  לרשתות 
מיוצר משנת 1925, על פי המסורת המרוקאית של 
למרגלות  השוכנת  מוגדור,  מהעיר  כהן  משפחת 

במרוקו.  האטלנטי  החוף 
בשנת 2005 עלתה משפחת 
את  והביאה  לארץ  כהן 
המסורתי  הערק  בשורת 
סודי  מתכון  עם  שלהם 
העובר בין חמישה דורות עד 
הערק  זיקוק  תהליך  היום. 
בלנד  בסיס  על  מתבצע 
ותבלינים  פירות  של  טבעי 

טריים, שנבחרים בקפידה, נקטפים בשיא פריחתם 
ההתססה  עבור  המתאים  ברגע  בדיוק  ונבצרים 
הזיקוק  בשיטת  זיקוקים  שני  עוברים  מכן  ולאחר 
מברוקה:  מוצרי   .)1925 )מאז  והמסורתית  הישנה 
תמרים  תאנים,  ריב,  בל  פסטיס,  אוריגינל,  ערק 

וליקריץ. ניתן להוסיף קרח או למהול בקוקטיילים.

ערק מברוקה

הקוסמטיקה  מותג  מציע  הקרוב  החודש  במהלך 
ביותר:  המפנק  המבצע  את  לאודר  אסתי  המוביל 
של  בסכום  לאודר  אסתי  של  טיפוח  מוצרי  בקניית 
איפור  מזוודת  הלקוחה  תקבל   – ומעלה   ₪  399
יוקרתית בשווי 2600 ₪ ב- 299 ₪ בלבד! המזוודה, 
יפהפייה  לנסיעות,  שחורה  איפור  מזוודת  שהיא 
גלוסים   2 וסומק,  צלליות  מארז  כוללת:  ומהודרת, 
מלא,  בגודל  שפתונים  שני  מלא,  בגודל  לשפתיים 
סאמפטואס אקסטרים מסקרה המעניקה עיבוי כפול 
–30 מ"ל, מוצר הניקוי  8 מ"ל, סרום לתיקון  לריסים 
החדש – גודל מלא 50 מ"ל, חדש: קרם לחות סופרים 
אנטי אייג'ינג לטיפול בלילה, בושם מודרן מיוז רוז' – 
 TRAIN CASE יוקרתי  איפור  ותיק  מ"ל   4 תכולה 

המבצע   .BAG
ב' טבת  מתקיים עד 
 )31.12.16( תשע"ז 
רשתות  בכל 
אפריל  הפארם, 
לצרכן  והמשביר 
בפרפומריות  וכן 

נבחרות.

מזוודת איפור יוקרתית במבצע שווה

את  מזמינה  'יש'  רשת 
המחזיקות  המשפחות 
ואת  'יש'  אשראי  בכרטיס 
החדשים,  המצטרפים 

להשתתף בחגיגת פתיחת החורף - ארבעה ימים 
)שני עד חמישי כ׳ - כ‘‘ג חשוון תשע''ז(, בהם יזכו 
הלקוחות ליהנות ממבצע מיוחד של 2 + 1 מתנה 
מותגים  מעשרות  מוצרים  של  ענק  מגוון  על 
ענק  מגוון  על  בלעדיות  להנחות  בנוסף  מובילים, 
מוצרי חשמל  גם במחלקות  נוספים.  מוצרים  של 
וכלי בית, תיהנו מהנחות מיוחדות על מגוון מוצרים. 
מהנהלת רשת יש נמסר כי "כרשת שרואה לנגד 
עיניה את טובתם של המשפחות ברוכות הילדים 
ימי  במיוחד,  זולים  במחירים  השנה  כל  במשך 
הזדמנות  הם  האשראי,  כרטיס  למחזיקי  החגיגות 
להנחה  מעבר  למשפחות,  הטבות  למתן  נוספת 
 – יש  האשראי  כרטיס  למחזיקי  הניתנת  הקבועה 

הנחה של  10% על עשרה מוצרים".

גשם של הנחות 
הראשון  החלב  משק',  'חלב  את  משיקה  תנובה 
באופן  משופרים  תזונתיים  ערכים  בעל  בישראל 
שרשרת  כל  לאורך  קיימא  בת  תזונה  של  טבעי 
של  הזנתן  שיפור  על  מבוסס  המהלך  הייצור. 
זרעי  על  המבוסס  ייחודי,  תזונה  בתוסף  הפרות 
מדובר   .3 אומגה  ומכיל  פשתן 
בישראל  מסוגו  ראשון  במהלך 
הן  קיימא,  בת  תזונה  לקידום 
לטובת בריאות הפרה, הן לשיפור 
הפחתת  בשל  הסביבה,  איכות 
פליטות גז מתאן ממערכת העיכול 
הצרכן,  עבור  והן  הפרות,  של 
המקבל חלב בעל ערכים תזונתיים 
חלב  טבעי.  באופן  יותר  גבוהים 
משק כשר למהדרין מיוצר בהכשר 
בראשות  תנובה  מהדרין  ועדת 

הגר"מ גרוס והגרי"מ שטרן.

'חלב משק': מהלך חדשני 

שוקו  המציע  יטבתה  של  שלי"  "שוקו 
יושק  סוכר  תחליפי  וללא  סוכר  ללא 
בשקית  גם  הקרוב  בינואר  כבר 
הוא  שלי",  "השוקו  אישית.  לצריכה 
הנובעת  טבעית  במתיקות  שוקו 
הרעיון  שבחלב.  הלקטוז  מפירוק 
שעומד מאחורי המוצר הוא שכולנו 
כפי  מהשוקו  ליהנות  מוזמנים 
חסרה  זאת  בכל  אם  אבל  שהוא, 
מתיקות, הצרכן יכול להמתיק אותו 
והבחירה האישית שלו.  עפ"י טעמו 
אמר:  סרוגו  רם  יטבתה  ממנכ"ל 
ייצור  על  ביטבתה  עמלים  "אנו 
והטעימים  האיכותיים  המוצרים 
במהלך  והצלחנו  שיש,  יבותר 

הכי  עם  השוקו  ליצרני  להפוך  השנים 
קיימים רק  יטבתה  , במוצרי שוקו  כך  סוכר.  פחות 
ביותר  הנמוכה  הכמות   – לכוס  סוכר  וחצי  כפית 
בשוק – ומוצר :"השוקו שלי" לא מכיל ולו גרם של 

סוכר או תחליפי סוכר מלאכותיים או טבעיים". 

חושבים  רבים  צונחות,  כשהטמפרטורות  בחורף, 
בקיץ,  משתייה.  קמעא  לנוח  יכול  שלנו  שהגוף 
כשחם, ברור שצריך שתייה מרובה. אבל בחורף? 
בחורף  אבל  לכך,  מודעים  לא  אולי  מאיתנו  רבים 
הגוף שלנו זקוקה לפחות לאותה כמות מים בדיוק 
כמו בימי הקיץ אם לא יותר,משום שבמטרה לווסת 
את טמפרטורת הגוף ולשמור על החום שלו, הגוף 
יותר מים.  זו דורשת  ואנרגיה  יותר אנרגיה,  מוציא 
בסביבה  רבות  נמצאים  אנחנו  בחורף  בנוסף, 
בטריפ  שנרגיש.  מבלי  נוזלים  ומאבדים  מחוממת 

מציעים  פלוס 
משקאות  סדרת 
במיוחד  טעימה 
אקזוטי  בניחוח 
הכוללת  ועסיסי 
בשבעה  משקאות 

טעמים 

במעבר לגיל חצי שנה גם התזונה של תינוקך מתפתחת, והוא זקוק למזונות נוספים מעבר לארוחות חלב האם או תחליף החלב. בדיוק לשם כך פיתחה מטרנה 
מגוון ייחודי של דייסות דגנים בהרכב תזונתי המותאם לשלב התפתחותי זה של התינוק המגיעות במגוון טעמים נפלאים ובמרקם מושלם. כידוע, אכילת דייסה 
בהכנה סמיכה מקערה מעניקה לתינוקך את ההזדמנות להתנסות באכילה בכפית כמומלץ עבור מזונות שהתינוק מתחיל להיחשף אליהם בהגיעו לגיל חצי 
שנה ומעשירה את האופציות הזמינות לארוחת הבוקר, אחר הצהרים או כגיוון לארוחת הערב. כשמבינים את הפער בין הקיבולת 
הקטנה ובין הצרכים המוגברים' מבינים עד כמה חשובה כל כפית שהתינוק מכניס לפיו. וכאן יש לדייסה מקום של כבוד דייסה 
היא אחד המזונות הראשונים המומלצים לתינוק בשלב המעבר למוצקים כמו ירקות, פירות קטניות ובשר, והיא מהווה 
דרך מצוינת לתת את הדגנים הראשונים לתינוק מכיוון שהיא מגיעה על בסיס מוכר ואהוב של תמ"ל או חלב אם שאוב 
)מה שמקל על התקבלותה ע"י התינוק(. בנוסף, מרקמה והרכבה התזונתי הותאמו במיוחד לתינוקות ומעל הכל היא 
 -BIO-מועשרת בברזל החשוב להתפתחות תקינה של תינוקות. בנוסף לכל היתרונות של דייסות מטרנה, הן מועשרות ברכיב ה

פרוביוטיקה התורמת לחיזוק ההגנה הטבעית של התינוק. ועכשיו ניתן להשיג את הדייסות גם באריזות חיסכון.

מטרנה בישלה דייסה

שוקולד,  אוהבים  וכולם  אפרופו  אוהבים  כולם 
מנצח. שילוב  ספק  ללא  הוא  ביניהם   השילוב 
אסם מפתיעה ומחדשת עם חדשנות מפנקת מלוחה-

שנים.  כבר   הצרכנים  מבקשים  אותה  מתקתקה, 
ומלוח  מתוק  טעם  בין  שילוב  שוקולד!   עם  אפרופו 
חטיפי  של  קודמות  מהדורות  והשקת  מאוד  אהוד 
אסם המשלבים בין הטעמים, כמו במבה במילוי נוגט 
יד  על  בהתלהבות  התקבלו  שוקולד  עם  ושטוחים 
פעילות  מנהלת  פייגין  קידר  ליאת  לדברי  הצרכנים. 
להתנסות  מחפשים  היום  צרכנים  באסם:  החטיפים 
בטעמים מעניינים שירגשו אותם, השילוב בין המתוק 

עם  חדש  טעם  מקנה  למלוח 
ומעניינת.  שונה  סנסורית  חוויה 
האפרופו  טעם  של  מנצח  שילוב 

יחד עם אהבה לשוקולד הניבו את 
לטעום.  לכו  הנפלאה.  התוצאה 

מחיר מומלץ לצרכן: 4.5-5 ₪.

אפרופו מצופה שוקולד

גוף  Crema, מציג קרם  מותג הטיפוח 
לעור  גוף  קרם  במיוחד.  יבש  לעור 
והקלה  אינטנסיבי  לטיפול  מיועד  יבש 
ל-24  לחות  מעניק  הקרם  מיידית. 
שעות לתוצאות נראות לעין של עור רך 
שיאה  בחמאת  מועשר  הקרם  וגמיש. 
של  הטבעית  הלחות  על  לשמירה 
ריכוך,  להגנה,  במהירות  פועל  העור. 

נספג  בלחות.  העור  והעשרת  החלקה 
במהירות, מבלי לגרום לתחושה שומנית או דביקה. 
ודרמטולוגית  היפואלרגנית  ואושר  נבדק  המוצר 
ומתאים לשימוש לעור רגיש. ניתן להשיג ברשתות 

הפארם ורשתות השיווק ברחבי הארץ.

כל המנות האיטלקיות במבצע לחות מוגברת
חלבית  איטלקית  מסעדה  ריקוטה,  במסעדה 
לחגוג  אתכם  מזמינים  מעולה,  למהדרין  כשרה 
האיטלקיות  המנות  מבחר   – איטליה  חודש  את 
המובחרות במחיר מיוחד. התפריט האיטלקי של 
ריקוטה מציע לכם מבחר פיצות, מבחר פסטות 
ומוקרמים, פוקצ'ות ומאפים איטלקים מתובלים 
בגבינות איטלקיות, זיתים ורטבים נפלאים. לצד 
אפויים  דגים  שלל  בריקוטה  לכם  מציעים  זאת 
ריקוטה,  לבחירה.  תוספות  ומגוון  לבנים  בתנור 

ת  י ק ל ט י א
ת  י ב ל ח
רח'  למהדרין. 
המדע,  קריית 
חוצבים  הר 

ירושלים.

מעילים לחורף 
משיקה  רנואר  רשת  הטמפרטורות  ירידת  עם 
 .2016-17 לחורף  המעילים  קולקציית  את 
בסקאלה  מעילים  של  מגוון  מציעה  הקולקציה 
של  בשפע  ואלגנטי  למחויט  ספורטיבי  שבין 
מענה  מתן  תוך  וטקסטורות,  חומרים  צלליות, 
העונתיים.  הטרנדים  על  דגש  עם  הרחב  לקהל 
טרנד  בולט  הקלים  המעילים  בקטגוריית 
הבומבר, בקולקציית הנשים מגוון מעילי בומבר 
וסאטן  מניילון  בטנה  ללא  קלים  ג'קטים  בין  נע 
בגימור ריב קונטרסטי ועד מעילי ניילון עם בטנת 
קווילט. בקולקציית הגברים ניתן למצוא דגמים 

בשילוב  עור  ודמוי  מניילון  עשויים 
המראה  אוהבי  ופוטר.  ג'רסי 
מבוקשם  את  ימצאו  הלבוש 
במראה  צמר  מעילי  במבחר 
הברך.  שמעל  באורך  מחויט, 
הקלאסיים  למעילים  בנוסף 
של  רחב  מגוון  למצוא  ניתן 
ונוצות  פוך  ומעילי  ווסטים 
קווילט,  טכניקות  במגוון 
לימי  מושלם  פתרון  המהווים 

הגשם הקרירים. 

, מרחיבה עכשיו קליניק את   Pep Start אחרי השקה מוצלחת של קרם העיניים הכתום מסדרת 
המשפחה עם לא פחות מארבעה תכשירים חדשים ומבטיחים, הנחשבים, כל אחד מהם, לחדשני 
 Pep-Start HydroRush עם  הבאה  לרמה  העור  הגנת  את  מעלה  קליניק  בתחומו.  דרך  ופורץ 
SPF20 Moisturizer החדש, המכיל מרכיבים נוגדי חמצון, נוגדי גירוי וכאלה המחזקים את מחסום 
 Pep-Start HydroBlur Moisturizer .העור על מנת לספק הגנה מרובת פנים מפני נזקי הסביבה

את  שמעורר  היום  שעות  לכל  קליל  לחות  תכשיר  קליניק,  של  החדש 
 Pep-Start 2-in-1 Exfoliating העור לקראת האיפור. הכירי גם את
Cleanser, תמהיל מהיר ויעיל של קרצוף וניקוי עדין בשפופרת אחת נוחה 
במרקם ג'ל ממריץ. ו- Pep-Start Quick Cleansing Swipes החדשים 
של קליניק הם מגבוני ניקוי מרעננים המסירים שומן, לכלוך תאי עור מתים 

ופסולת. להשיג ברשתות הפארם ובחנות קליניק בקניון הזהב בראשל"צ.

ארבעה תכשירי טיפוח חדשים

אירוע גדול לעסקים קטנים

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח
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משכנתאות

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

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא

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

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

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

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

 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

 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

■ 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(_____________________________________________

 לוח דירות חינם 
)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(_____________________________________________

■ ברח' צירלסון, כניסה 
נפרדת,  4 חד' ק"ק 

מוגבהת 90 מ' מושקע, 
לדירה חצר גינה 60 מ' 

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

לפרסום
בלוח

03-6162228
 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(_____________________________________________

+5 חדרים

 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

 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

 בשטרסר, 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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ באזור רחוב השלושה, 
בבנין קטן דירת 50 

מ',  בקומה שניה עם 
אפשרות להרחיב ב- 50 

מ' וכן לבנות על הגג 100 
מ', 1,800,000 ש"ח, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

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

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

מבחר דירות למכירה/השכרה 
במחירים טובים!!! עטיה 

משה, 074-7037979,
054-6625272)49-49(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן - 
וילה 320 מ"ר, קרוב לקהילה, 

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

בקרבת הקהילה החרדית, 
2,200,000 ש"ח. עטיה משה, 
054-6625272 ,074-7037979)49-49(_____________________________________________

 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)49-49(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן - 
פטיו - שכונת הרי"ף - דירת 

קרקע, בקהילה, 4 חד', מצב 
טוב, 830,000 ש"ח. עטיה 

משה, 074-7037979,
054-6625272)49-49(_____________________________________________

אחיסמך
 באחיסמך, דירות 4,3 

חד' ודירות גן במחירים חסרי 
תקדים! התחלת כניסה 
_____________________________________________)49-49(בקרוב!! 054-3050561

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - דירת 

גן באזור המאירי + יחידה 
לעסק. 052-3251213, ישראל. 

_____________________________________________)49-49(050-5886828, אהובה

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

בקומה. 052-3251213, 
_____________________________________________)49-49(ישראל. 050-5886828, אהובה

 לחוץ למכור?! קח מזומן 
תוך 24 שעות, בבלעדיות 

"ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן" 
050-5886828 ,052-3251213)49-49(_____________________________________________

 בלעדי! חדש! בבן 
קיסמא! 5 חדרים ענקית 

+ יחידת הורים + 3 כ"א! 
1,450,000 ש"ח. תיווך-קזן, 

054-8420522)49-49(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 5 

חד' באזור יוסף קארו, מיידית! 
052-3251213, ישראל.
_____________________________________________)49-49(050-5886828, אהובה

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 5 

חד' באזור ר' מאיר, מיידית! 
052-3251213, ישראל.
_____________________________________________)49-49(050-5886828, אהובה

 בבלעדיות בעליון 
המבוקש, 5 חדרים, 
מושקעת + אופציה 

לחדר שישי בעתיד + נוף 
+ חניה מקורה כל הבית 

מיזוק, בניין מטופח, 
כל הקודם זוכה!!! 

1,650,000 גמיש מעט!! 
"ידידיה ומאור נכסים" 
יאיר, 054-4242449. 
_____________________________________________)49-49(ידידיה, 058-4664411

 בלעדי! ברמב"ם האיכותי! 
4 חדרים + יציקה לחמישי 

)ששולמה( 1,370,000 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49(תיווך-קזן, 054-8420522

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דירת 4 חד', מרווחת + מחסן, 

מרפסת גדולה פונה לנוף, 
קומה א', 3 כ"א, 1,450,000 

_____________________________________________)49-49(ש"ח, גמיש, 052-5752500

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

נוף מרהיב + מושקעת + גג! 
1,300,000 ש"ח. תיווך-קזן, 

054-8420522)49-49(_____________________________________________

 בלעדי! למבינים! ברבי 
מאיר! 3 חדרים, מרווחת 
+ אופציה גדולה + נוף! 

1,250,000 ש"ח, גמיש. תיווך-
_____________________________________________)49-49(קזן, 054-8420522

 בלעדי! מציאה! באבן 
גבירול! 3 חדרים + גג בטאבו 

+ מדרגות חיצוניות! + נוף 
מרהיב! 1,340,000 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49(תיווך-קזן, 054-8420522

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

+ גג בעליון. 052-3251213, 
_____________________________________________)49-49(ישראל. 050-5886828, אהובה

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 3 

חד' בעליון, באזור בן יאיר + 
אופציה לחדר רביעי, מיידית! 

052-3251213, ישראל.
_____________________________________________)49-49(050-5886828, אהובה

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה! דירת 3 חד', כ- 95 

מ"ר, שמורה ומטופחת, בניין 
קטן, קומה ב' + מעלית, רק 

1,250,000 ש"ח, 
054-9422194)49-49(_____________________________________________

באר שבע
 אל תפספס! למגורים/
השקעה, 4 חדרים + מחסן 

פנימי 98 מ"ר, שמורה, 
ממוזגת, מרוהטת, חניה 
בשפע, תשואה מצויינת 

למשקיעים, אפשרות לחלוקה. 
יוני צדוק, אקסקלוסיב שיווק 
_____________________________________________)49-49(וניהול נדל"ן, 054-5233623

 מבצע למוכרים!! כל 
המוכר את דירתו לא ישלם 

עמלת תיווך בגין המכירה )0% 
עמלה(. אור-לנכס,

050-9500075)49-49(_____________________________________________

 בהרב-עוזיאל, מחולקת, 
משופצת ומרוהטת, ק"ב, 

מושכרת ב- 5,000 ש"ח. אור-
_____________________________________________)49-49(לנכס, 050-9500075

3-3.5 חדרים
 במגדלי-גילת, 3חד', 68 

מ"ר, מעליות, שומר, מושכרת 
ב- 2,200 ש"ח לשנה, 

520,000 ש"ח. אור-לנכס, 
050-9500075)49-49(_____________________________________________

בית שאן
 דירה + יחידה נפרדת, 

משופצת, 650,000 מושכרת 
עד 3,500. יונתן, 

052-7122466)49-49(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 דירה יפה, 3 חדרים, 

מושכרת, צפי להתייקרות, 
_____________________________________________)49-49(340,000. יונתן, 052-7122466

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

כולל אינסטלציה + אופציה 
לתספת, פינוי מיידי! תיווך 

_____________________________________________)49-49(יעקב, 054-4901948

 בפרדס-כץ בחיים-לנדאו, 
בנייה חדשה בבלעדיות! 

2.5/3/3.5 החל מ- 1,050,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, -03

050-3034110 ,8007000)49-49(_____________________________________________

 באזור החלוצים, כ- 60 
מ"ר, קומה שניה ואחרונה, 
משופצת, רק 1,245,000 
ש"ח. נדל"ן הקריה, -054
050-3000121 ,8472222)49-49(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)49-49(אשכנזי, 03-5791770

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

תוכניות יפות במשרד 
תיווך אשכנזי,
03-5791770)49-49(_____________________________________________

 4 חד', משופצת, יפה, 
עם יחידת-הורים בגג, נוף 
פתוח, 3 כוו"א, ק"ג, בר' 

עקיבא/ר' טרפון, תיווך 
_____________________________________________)49-49(אשכנזי, 03-5791770

 בר"ע, דירה מחולקת, 60 
מ"ר, ק"ג, משופצתומרוהטת, 

1,490,000 ש"ח. "נדלן 
_____________________________________________)49-49(כהלכה" 050-4141926

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

2,320,000 ש"ח, 
050-4102467)49-49(_____________________________________________

 בפרל בבניה 
מתקדמת, דירות 

2-3-4 חדרים, החל מ- 
1,300,000 ש"ח. פאר 
הנדלן, 03-8084242, 

058-7111860)49-49(_____________________________________________

 בית פתוח!!! בפרל 
23, למבקרים ביום שישי 

ב' כסליו )2/12/16( 
בשעות 10:00-11:00 - 

לל"ת, 4.5חד', 100מ"ר, 
ק"א + 3יח"ד )60מ"ר(, 

נוף פתוח. 054-4340843 
_____________________________________________)49-49("מקסימום נדלן"

 בדמשק אליעזר, דירה 
ענקית, יפה ומאווררת 

+ מעלית, 160 מ"ר 
במפלס אחד, משופצת, 
2,800,000 ש"ח. תיווך - 

עצמון נכסים, טל': 
03-6055622, פלא': 

054-8451271)49-49(_____________________________________________

 בישעיהו, 2חד', 
משופצת ויפה, 35מ' 

+ אופציה 8מ' - 15מ', 
קומה א' + 3 כ"א + 

טאבו, 1,050,000 ש"ח. 
"יאיר נדלן" 

052-7633978)49-49(_____________________________________________

 בבר אילן, 3חד', 80 מ' 
+ סוכה ומטבח גדול )אבו 

משותף( + יחידת דיור 
וסוכה משופצות, ק"א, 
1,940,000 ש"ח. "יאיר 

_____________________________________________)49-49(נדלן" 052-7633978

 בלעדי בר"ע, כ- 60 מטר, 
קומה ד' לא משופצת + 

אופציה בגג רעפים + אופצייה 
לסוכה עורפית, 1,200,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)49-49(_____________________________________________

 בבניה במרים הנביאה, 
פנטהאוז מפואר, 

מפרט עשיר, 5 חדרים, 
2,700,000 ש"ח. פאר 
הנדלן, 03-8084242, 

058-7111860)49-49(_____________________________________________

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

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

054-8474843)49-49(_____________________________________________

 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)49-49(_____________________________________________

 במינץ, ק"ד + גג בנוי, 8 
חד', מחסן, חניה, 2,750,000 

ש"ח. "נדלן כהלכה"
050-4141926)49-49(_____________________________________________

 בלעדי ברבי יוסי, 
דופלקס כ- 150 מ"ר 

משופצת + 2 יחידות דיור 
מושכרות, 3,400,000 

ש"ח. פאר הנדלן,
,03-8084242
058-7111860)49-49(_____________________________________________

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

_____________________________________________)49-49(א.פנחסי, 03-5799308

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

א.י נכסים והשקעות 
_____________________________________________)49-49(נדלן, 052-6321306

 באיזור העיריה השקט!!! 
דופלקס יוקרתי!!! 5 + 2 

+ גג, ק"2 + מעלית, חזית, 
מפוארת!!! "תווך פרפקט" 
052-7649782 ,03-5745877)49-49(_____________________________________________

 במקובר בבנייה, דירת 
7חד' נדירה, 215מ"ר, במפלס 
אחד, 4,100,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

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

2,600,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

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

1,380,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

050-3034110 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

 בדמשק אליעזר, 6.5 
חדרים ענקית, כ- 160 
מ"ר, ק"ג, מטופחת, 

חזית + מעלית + חניה, 
כניסה, מיידית, 2,800,00 

ש"ח. "סלומון נכסים 
והשקעות" 

052-7652801)49-49(_____________________________________________

 באיזור בעלי מלאכה, 
5 חדרים, קומה א', 3 כ"א, 

2,130,000 ש"ח, בלעד! אדי 
_____________________________________________)49-49(נדל"ן, 054-8493483

 דירת 5 חדרים בבניה 
בקרית הצרוג, לל"ת, אפשרות 

_____________________________________________)49-50(לחלוקה, 052-7004457

 בשיכון ג', 5 חד', 120 
מ"ר, ק"א, משופצת לגמרי 
+ אופציה לסוכה 10 מ"ר, 

ק"א, 2,450,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)49-49(א.פנחסי, 03-5799308

 בקרית הרצוג בבניה, 5 
חד', 110 מ"ר, ק"ד + מעלית 

+ חניה, 1,750,000 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49(א.פנחסי, 03-5799308

 בא. בעל התניא, 5 חד', 
מפוארת, מעלית, ממ"ד, 

2,580,000 ש"ח. נדלן-בעיר, 
053-3177272)49-49_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)49-49(_____________________________________________

 האיזור המבוקש 
גבול ב"ב/ר"ג 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 נדלן, 
052-6321306)49-49(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

 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)49-49(_____________________________________________

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

ק"ב + מעלית + חניה, יחידת 
הורים, סוכה גדולה, 5 דיירם 

בבנין, 4 כ"א, משופצת, ניתנת 
לחלוקה, 2,650,000 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49(א.פנחסי, 03-5799308



כ”ב - כ”ד בחשון תשע”ז  23-25/11/16 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

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, 1,470,000 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(_____________________________________________

+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(_____________________________________________

■ 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

וילות ובתים

■ 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(_____________________________________________

■ בצירלסון 4 חד', ק"ק, 
כניסה פרטית, מוגבהת 

90 מ' מושקע, לדירה 
חצר גינה 60 מ', 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

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בקריית הרצוג ברח' 
קובלסקי, דירת 4.5 חד', 
עורפית, ק"ב, 100 מ"ר, 

סוכה, מזגנים, חניה, 
מטבח מסודרת, כיווני 

אוויר צפון-מזרח, כניסה 
בר"ח תמוז תשע"ז, 

1,675,000 ש"ח. תיווך 
זילברברג, 03-5754412, 

052-2236671
Zlbr54@gmail.com)48-51(__________________________________________________________________________________________

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

 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(_____________________________________________

 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

ירוחם

+5 חדרים

1-1.5 חדרים

נתיבות
4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 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

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 רחוב השלושה, 
בבנין קטן דירת 50 

מ',  בקומה שניה עם 
אפשרות להרחיב ב- 50 

מ' וכן לבנות על הגג 100 
מ', 1,800,000 ש"ח, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

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

 לפני קבלת היתר 
האחרון, דירת 4 חד' 

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

yosi.yagen@gmail.
com)49-49(_____________________________________________

 בבלעדיות 
בז'בוטינסקי, 4 חד', 85 
מ"ר, עורפית, יפהפיה, 
מעלית, סוכה. 'אפיקי 

_____________________________________________)49-49(נדלן בועז' 054-8474843

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

ומושקעת מאוד, מטבח 
מרהיב, חדרים מרווחים,

054-9422194)49-49(_____________________________________________

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

מ- 1,900,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

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

הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

 בר"ע, 4 ח' + )מושכר(, 
ק"א, 100 מ"ר, עורפית, 
1,980,000 ש"ח. "נדלן 
_____________________________________________)49-49(כהלכה" 050-4141926

 לקראת סוף בבניה 
בשלוש השעות, דירות 

4 חדרים, חזית, תוכניות 
במשרד פאר הנדלן,

 ,03-8084242
058-7111860)49-49(_____________________________________________

 בלעדי! באזור קוטלר/הרב 
שך, 4 חד', 90 מ"ר + מרפסת 

סוכה 15 מ"ר, ק"א, חזית, 
משופצתכ חדשה, מושקעת,

 1,930,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)49-49(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באבני נזר, 4.5 
חד', ענקית, 115 מ"ר, חדשה, 
משוקעת ברמה מאוד גבוהה, 
ק"ג + מעלית + חניה, חזית, 

סוכה גדולה + 2 יחידות 
דיור בק"ק, 2,350,000 ש"ח 

)מחיר לא כולל את היחידות(. 
_____________________________________________)49-49(א.פנחסי, 03-5799308

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

בטון + חניה, 3 כ"א , מצב 
מצוין, 2600,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)49-49(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

_____________________________________________)49-49(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באזור ס.אזר/הרב 
שך, 4.5 חד', מרווחת, ק"ב, 
משופצת מהיסוד + סוכה 

גדולה, חזית, 1,800,000 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49(א.פנחסי, 03-5799308

 בבלעדיות! בקריית 
הרצוג, 4.5 חד', 105 

מ"ר, ק'1, מרווחת, 
משופצת מהיסוד! מתן 

נסטל רימקס יהלום,
050-6795813)49-49(_____________________________________________

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

1,900,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

 באזור הפלמ"ח, כ- 4 חד', 
משופצת, חזית, גג בטון, רק 

1,500,000 ש"ח. נדל"ן הקריה, 
050-3000121 ,054-8472222)49-49(_____________________________________________

 בלעדי!!! בסוקולוב/
סמטת אזר!!! כ- 4, ק"א, 
3 כ"א, 70 מ"ר, משופצת, 

1,520,000. "תווך פרפקט" 
052-7649782 ,03-5745877)49-49(_____________________________________________

 ברב-קוק השקט, 4 
חדרים, 95מ"ר, ק"א, 

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

052-2671133)49-49(_____________________________________________

 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)49-49(_____________________________________________

 מציאה!! בעוזיאל, 
4 חדרים, כ- 90 מ"ר, 
ק"ג, חזית, מטופחת 
ושמרוה, 3 כ"א, סוכ 

הגדולה + מלעית 
+ חניה, 1,750,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)49-49(_____________________________________________

 באיזור האדמור מקוצק, 4 
חדרים, גדולה, יפה ומרווחת + 
יחידת הורים, 1,920,000 ש"ח, 

בלעדי. אדי נדל"ן, 
054-8493483)49-49(_____________________________________________

 בקושניר לקראת סיום 
בניה, 4 חדרים, קומה 

נוחה, חזית, 1,900,000 
ש"ח, בלעדי. אדי נדל"ן, 

054-8493483)49-49(_____________________________________________

 בגעת רוקח בבנין חדש 
מקבלן, כניסה מיידית, .45 

חד', 110 מ"ר, ק"ג + מעלית, 
מרווחת, מושקעת, נוף, 

2,100,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)49-49(_____________________________________________

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

_____________________________________________)49-49(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 עולים לקרקע! בקרית 
הרצוג, דירות 4 חד', כ: 

82 מ"ר, 1,500,000 
ש"ח, תוכניות במשרד 

"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)49-49(_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)49-49(_____________________________________________

 נדיר! בגניחובסקי, 3 
ח"ד, קא' דרום/מערב, 

חזית, אפשרות הרחבה 
ענקית!! בלעדי ל"אביחי 
_____________________________________________)49-49(- מתווכים" 03-5701010

 בבלעדיות בנויפלד, 3 
חד', משופצת + היתרי 

בניה לכ- 45 מ"ר. 'אפיקי-
_____________________________________________)49-49(נדלן-בועז' 054-8474843

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

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

050-4156080)49-49(_____________________________________________

 לקראת בנייה בנחום, 
דירה אחרונה, 3 חדרים 
בבניין איכותי ומפואר, 

ב- 1,370,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)49-49(נכסים, 050-4177750

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
דירות 3חד' אחרונות, 

1,600,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

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

הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

 באמצע בנייה במרים-
הנביאה, דירת 3חד' גדולה, 

אחרונה ומיוחדת, 1,600,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
050-3034110 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

 בא.קוטלר, 3.5 חד' )90 
מר'( + יח"ד להשכרה, קומה 
נוחה, חזית, 2,150,000 ש"ח. 
_____________________________________________נדלן-בעיר, 053-3177272  )49-49(

 רבי עקיבא, 3 חדרים, 
60 מ"ר + 20 מ"ר יחידה, 
ב- 1,580,000 ש"ח. פאר 

הנדלן, 03-8084242, 
058-7111860)49-49(_____________________________________________

 בחברון, 3.5 חדרים, 
ענקית, קומה 1, ב- 

1,630,000 ש"ח. פאר 
הנדלן, 03-8084242, 

058-7111860)49-49(_____________________________________________

 בפלמח, 3.5חד', 
85מ"ר, ק"ב, חזיתית, 

מצוינת + אפשרות 
להוספת סוכה/מ"ש! 

 054-4340843
_____________________________________________)49-49("מקסימום נדלן"

 באזור רח' הרצוג, 3.5 חד', 
75 מ"ר, ק"ב, שמורה + חניה, 

1,590,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)49-49(_____________________________________________

 אבו חצירא, 3 חד', כ- 65 
מ"ר, קו' ג' לפני אחרונה, 
1,150,000 ש"ח, גמיש. 

 ,050-5750880 ,0772050410
_____________________________________________)49-49(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי ברח' יהושוע, 
3 חד', ק"ג ואחרונה 

בלי, 88 מ"ר סלון גדול, 
חדרים כמו פעם, גג 
בטון, שמורה, חזית, 

1,600,000. בית-הנדל"ן, 
053-3106255)49-49(_____________________________________________

 בהזדמנות מירושה! 
בחלוצים, 3 חד', חזית, 

מעלית,חניה וסוכה! 
כחדשה, 1,230,000 

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

_____________________________________________)49-49(משכנתא(

 בקריית הרצוג ברח' 
קובלסקי, דירת 3 חד' 
לחזית, ק"ב, 75 מ"ר, 
מעלית, חניה, סוכה, 

דוד"ש, מזגנים, מסודרת, 
כיווני אוויר: דרום-צפון, 
פינוי ט"ו בשבט, גמיש, 
1,550,000 ש"ח. תיווך 

זילברברג, 03-5754412, 
052-2236671)49-52(_____________________________________________

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

*בשיכון ג'!!! בבניה!!! 3 
יוקרתיות, 1,600,000. "תווך 

פרפקט" 03-5745877,
052-7649782)49-49(_____________________________________________

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

מצוין, ק"ד, מעלית, 
1,590,000 ש"ח. סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)49-49(_____________________________________________

 בבורוכוב, 3 חד', 
75 מ"ר, מושקעת, 

חזית, ק"ב + מעלית + 
יחידת-דיור, 2 חד', כ- 30 
מ"ר, מושכרת ב- )2,300 
ש"ח(, 1,700,000ש"ח. 

סלומון-נכסים-והשקעות" 
052-7652801)49-49(_____________________________________________

 בקהילות יעקב, 3 חדרים, 
יפה ומסודרת + אופציה 
להרחבה + חניה בטאבו, 

1,620,000 ש"ח. אדי נדל"ן, 
054-8493483)49-49(_____________________________________________

 בקרית הרצוג, מיקום 
מעולה, 3 חדרים, גדולה 

ומושקעת + אופציה כ- 50 
מטר, מוכנה להרחבה, בלעדי. 

_____________________________________________)49-49(קנין נדל"ן, 052-2221614

 בלעדי באזור העירייה, 
3 ח', 72 מטר + אופצייה 

לסוכה, שמורה + מרפסות, 
1,550,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)49-49(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי, 3 ח' באזור הרב 
שך + מעלית, קומה א', 

מסודרת, 1,550,000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)49-49(_____________________________________________

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

ר"ק, 55 מ"ר, 1.1 מיליון גמיש, 
050-2567111/054-7477054)49-49(_____________________________________________

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

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

050-3034110 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

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

הארץ, 
050-3034110 ,03-8007000)49-49(_____________________________________________

 מציאה! בפכ. דירת 2.5 
חדרים ב- 1,100,000 ש"ח, 

ק"ב, מיידי. תיווך ישראל, 
_____________________________________________)49-50ל(052-4369117

 בלעדי ברחוב ברוט, 2 ח', 
משופצת מהיסוד, קומה ב', 

בניין אברכים + רצפה קיימת 
לעוד 20 מטר ול- 8 מטר 

סוכה, 1,200,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)49-49(אלטרנטיב, 054-5500263

 באחיעזר, 2.5 חדרים, 
כ- 50 מ"ר, ק"ק + 
א.הרחבה - מתאים 

לדיור/לעסק. 
 052-2452820

_____________________________________________)49-49("מקסימום נדלן"

 במרכז ליד ראבד, 2 חד' + 
מרפסות, 62 מ"ר, ק"ב, מצב 
מצוין, עורף פתוח + אופציה, 

1,490,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)49-49(_____________________________________________

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

1,400,000 ש"ח. *בחידא, 2 
חד', 55 מ"ר, ק"ב, משופצת. 

_____________________________________________)49-49(א.פנחסי, 03-5799308

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

עורפי, 1,190,000 ש"ח, גמיש. 
 ,050-5750880 ,0772050410

_____________________________________________)49-49(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי ז'בוטינסקי, 2 חד' 
+ הול 60 מ"ר, קו' ב' ואחרונה, 
חזית, 1,170,000 ש"ח, גמיש. 
 ,050-5750880 ,0772050410

_____________________________________________)49-49(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי, השניים, 2.5 חד', 
כ- 60, קו' א', 1,180,000 

ש"ח, גמיש. 0772050410, 
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)49-49(אדוארד

 בבלעדיות בהרב קוק 
השקט, 2.5 חדרים, 

ענקית, אופציה לבניה 
בגג. 'אפיקי נדלן בועז' 

054-8474843)49-49(_____________________________________________

 חצי מרבעיה + יחידה 
נוספת מושכרות, משופצות + 

נוף, בהזדמנות, 
_____________________________________________)49-50ל(054-2614148, 073-7426148

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

860,000 ש"ח. "רימקס" 
050-2442446)49-49(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)49-49("רימקס" 050-2442446

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

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

_____________________________________________)49-49("רימקס" 050-2442446

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

מושכרת 400,000 ש"ח.
_____________________________________________)49-49(050-6610501, סתיו

 בגבעת זאב, בית בודד, 
במיקום מעולה לנוף פתוח, 6 
+ יחידת דיור מניבה, מרפסת 
80 מ"ר לסגירה, חניה מקורה 

ופוטנציאל גדול!!! במחיר 
מעולה!!! תיווך מאור,

02-5730077)49-49(_____________________________________________

 ברמות א': קוטג' 4 חד' 
)100 מ"ר נטו(, משופץ, 

נוף, כ"פ, אופציה 60 מ"ר 
בגג, 2,400,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)49-49(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': קוטג' 6 חד' 
)140 מ"ר נטו(, משופץ, 

נוף, גישה נוחה, כ"פ, חצר, 
2,500,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)49-49(הכוכבים: 02-5713375

פנטהאוזים ודירות גן
 קרוב למרכז קרית יובל, 

דירת גן, 5 חד', 130 מ"ר, 
גישה ללא מדרגות, מחיר 

גמיש!!! שאולוף נדל"ן,
072-3728175)49-49(_____________________________________________

 ברמות ג' במיקום 
מעולה, דופלקס 6 חד' 
)140 מ"ר(, קומה ג', 2 
מרפסות סוכה, פתוחה 

לנוף + מחסן 16 מ"ר 
עם חלון ושרותים. תיווך 

_____________________________________________)49-49(ישיר, 054-8451177

 בקריית משה, דופלקס 
ברחוב גת, 6 חדרים, מהממת, 

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

amitay@perfectpro.co.il)49-49(_____________________________________________

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

קרוב לכל דבר, מגורים/
השקעה, ירדו משמעותית 

במחיר!!! תיווך מאור,
02-5730077)49-49(_____________________________________________

 גבעת זאב - שיטה, 
במתחרדת, בפרוייקט מבוקש, 

אבן! 5 ענקית + מרפסת 
סוכה גדולה ומחסן, ק"א, 

שקטה ושטופת שמש, 
חדשה! חדשה! תיווך מאור, 

02-5730077)49-49(_____________________________________________

 בגבעת זאב, דו משפחתי 
אבן! 6 ענק + חצר גדולה 

ומרפסת סוכה ענקית לנוף 
שמואל הנביא, חניה מקורה 

ומחסן 14 מ"ר, למשראד, 
מיידי, 2,280,000 ש"ח בלבד! 

_____________________________________________)49-49(תיווך מאור, 02-5730077

 ברמות א', 5.5 חד', 
קומה ב', מרפסת, 3 
כיווני אוויר ונוף, רק 

1,850,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)49-49(ישיר, 054-8451177

 ברחוב ורבורג )בין בורוכוב 
לזנגוויל(, 4 חדרים, מרווחת, 
מעלית בבניין, חניה לדיירים, 
בית משופץ, נוף פתוח, רק, 
1,770,000, גמיש. שאולוף 

_____________________________________________)49-49(נדל"ן, 072-3728170

 בגבעת זאב המתחרדת! 
4 מרווחת + פינת אוכל 

ומרפסת סוכה גדוהל ואופצ' 
להרחבה, בבניין קטן מרכזי 
ושקט, מציאה אמיתית!!! 

_____________________________________________)49-49(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)49-49(_____________________________________________

 מציאה! ברמות א' 
ברביבים, 4 חד' + חדר/

מרפסת סגורה עם גג נפתח, 
ק"ב, משופצת, 4 כ. אוויר, 

א. להרחבה, רק 1,795,000 
ש"ח, בלעדיות בנדל"ן אריאלי, 

02-5714636)49-49(_____________________________________________

 ברחוב קליינמן )קרוב 
לבורוכוב(, 3 חדרים, קומה 
ראשונה, מרווחת, אופציה 

להרחבה, מעולה גם להשקעה. 
_____________________________________________)49-49(שאולוף נדל"ן, 072-3728170

 גבעת זאב - הגיא, בניין 
אבן! 3 גדולה + מרפסת 

סוכה לנוף, ק"ב, משופצת, 
מניבה ופרטיות מלאה, באזור 

מבוקש! תיווך מאור,
02-5730077)49-49(_____________________________________________

 בהזדמנות! ברמות ב' 
בסמטה פנימית של צונדק, 

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

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

ש"ח, בלעדיות בנדל"ן אריאלי, 
02-5714636)49-49(_____________________________________________

 בסמוך לגילה המתחרד, 3 
חדרים, כ- 70 מ"ר + מחסן, 
שמורה, ק"ג )לא אחרונה(. 

"תיווך דירה לי" - )אלי(,
050-8226337)49-49(_____________________________________________

 רמות ג' באידלסון, 3 
חד', קומה ד', מוארת 

מאווררת ופתוחה לנוף + 
אופציה להרחבה, כניסה 

מיידית, רק 1,520,000 
ש"ח. תיווך ישיר,

054-8451177)49-49(_____________________________________________

 בלעדי בקרית צאנז, 
3 חד', ענקית + מרפסת 

סוכה, קומה נוחה 
+ אופציה מאושרת 

להרחבה! תיווך ישיר, 
02-6510266)49-49(_____________________________________________

 בלעדי ברמות ד' 
במיקום מעולה, 3 חד' + 

מרפסת סוכה, 3 כיווני 
אוויר ופתוחה לנוף + 

תב"ע מאושרת לבניה 
על כל הגג! תיווך ישיר, 

054-8451177)49-49(_____________________________________________

 קטמון הישנה, 1.5, ניתן 
בקלות לשנות ל- 2, ק"א, 

שקט וקרוב לכל דבר, באזור 
עם אפשרויות הרחבה, 

משופצת, השקעה מעולה! 
_____________________________________________)49-49(תיווך מאור, 02-5730077

 נכס גדול, קרוב לרשב"י, 
דירת מגורים + 9 צימרים, 

הכנסה גבוהה!!! תיווך,
050-9502608)49-49(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 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)49-49(_____________________________________________

 מציאה! בקהילה, 4.5 
חד', קומה ב', מטבח גדול, 

רק 745,000 ש"ח. "תווך ארץ 
_____________________________________________)49-49(הצבי" 052-5253470

 בכניסה לנתיבות, ק"ג, 
3.5 חד', רק 590,000 ש"ח. 

"תווך ארץ הצבי" 
052-5253470)49-49(_____________________________________________

 ק"ב, מיקום מעולה, 
3 חד', מרווחת ויפה, רק 

605,000 ש"ח. "תווך ארץ 
_____________________________________________)49-49(הצבי" 052-5253470

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בלעדי מציאה!! 
בטבריה, 2 חד', ענקית 
+מרפסות, כ-70, חזית 

ק"א )אופציה ל- 3 חד'(, 
1,340,000, ש"ח, גמיש. 
"סלומון-נכסים-והשקעות 

052-7652801)49-49(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה כ”ב - כ”ד בחשון תשע”ז  23-25/11/16

 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

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

■ 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, 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

■ ברח' זוננפלד, 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' 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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 יחידת דיור בשיכון ה', 
משופצת, ריהוט חלקי, 

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

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

צפת

+5 חדרים

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

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

4-4.5 חדרים

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

 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(_____________________________________________

 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,
_____________________________________________)48-49ל(054-6916241

 למכירה/השכרה, יח"ד 
ברמת אהרון, מאובזרת 

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

 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

ירושלים

 3.5 חדרים + 2 מרפסות, 
ק"ק בגבעת שאול, 4,500 

ש"ח, כניסה מיידית,
_____________________________________________)48-49ל(02-6527519/0546144623

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

 דרושה דירה מרוהטת 
לזוג צעיר במצב טוב, שיכון 

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

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

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

 דירות להשקעה ולמגורים 
בצפת/בטבריה/בנתניה, החל 

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

 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(_____________________________________________

 אולם בפ"ת כ- 300 מ"ר 
בתוך בית כנסת במרכז העיר, 

ק.3 ללא מעלית לכל מטר,
050-2589822)48-48(_____________________________________________

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

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 ובתים

דופלקסים

 עפולה גבעת-המורה, 2 
חדרים, מרווחת, נוף מדהים, 
370,000, להשקעה. יונתן, 

052-7122466)49-49(_____________________________________________

 מציאה!! במרכז, ק"ב 
ואחרונה + פוטנציאל, 
כ- 70 מ"ר + גג בטון, 

שכירות גבוהה, לפרטים: 
תיווך עצמון נכסים,

,053-5302614
03-6055622)49-49(_____________________________________________

 ברוטשילד, גדולה, 
מחולקת ל- 2 יח' )2+2(, 80 

מ"ר, ק"ב, מסודרת, באזור בית 
חולים השרון, 1,160,000 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49(050-6610501, סתיו

 באונטרמן בשכונת 
משהב, דירה מרווחת 

ומסודרת, מרפסת, מעלית 
שבת במיקום מעולה. אנגלו 

_____________________________________________)49-49(סכסון, 03-9301122

 במרטין בובר, קוטג' 
מגרש 280 מ', חניה פרטית, 
חצר ואופציה לבניה נוספת. 
_____________________________________________)49-49(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בבורכוב השקט!!! דירת 
דופלקס יפהפייה וייחודית, 

4.5 חדרים, משופצת, יחידת 
הורים, מרפסת שמש, מעלית, 

חניה, 1,780,000 ש"ח. 
בבלעדיות רם-נכסים,

054-5566145)49-49(_____________________________________________

FOX  נדל"ן - בגני הדר, 
דירת גג 4+2 כולל יחידה 
מושכרת, לרציניים בלבד, 

050-6925400)49-49(_____________________________________________

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

03-9301122)49-49(_____________________________________________

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

_____________________________________________)49-49(אנגלו סכסון, 03-9301122

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

להרחבה לעוד 60 מטר. אנגלו 
_____________________________________________)49-49(סכסון, 03-9301122

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

_____________________________________________)49-49(אנגלו סכסון, 03-9301122

 טרומפלדור 58, 
משופצת, 4.5 חדרים, 
מעלית, חניה. חניתה, 

,054-4723517
03-9337985, "רימקס 

_____________________________________________)49-49(עוצמה"

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

כיורים, מעלית וחניה משותפת 
- 1,490,000 ש"ח. "מיטב 

_____________________________________________)49-49(נכסים" 052-8530061

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

נכסים והשקעות נדלן, 
052-6321306)49-49(_____________________________________________

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

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

050-4231133)49-49(_____________________________________________

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

+ אופציה, מעולה להשקעה. 
_____________________________________________)49-49(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בכץ, דירת 4 חדרים, 
משופצת מהיסוד, קומה 

ראשונה, מעלית וחניה. אנגלו 
_____________________________________________)49-49(סכסון, 03-9301122

 ביוטקובסקי בנין בוטיק, 
4 חדרים, 100 מטר, קומה 

שניה, שמורה ומטופחת. אנגלו 
_____________________________________________)49-49(סכסון, 03-9301122

 בוולף, דירת 4 חדרים, 
ממ"ד, קומה א', 98 מטר, 

מרפסת שמש 15 מטר, 
חניה ומעלית. אנגלו סכסון, 

03-9301122)49-49(_____________________________________________

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

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

050-4231133)49-49(_____________________________________________

 סוקולוב 12, 85 מ"ר, 
ק'3, משופצת, 3 חדרים, 
יום שישי 10:00-12:00 

ללא עמלת קונה. חניתה, 
 ,03-9337985
054-4723517)49-49(_____________________________________________

 ביוספטל, 3 חדרים, ק"ק, 
מסודרת, פינוי גמיש + אופציה 

להרחבה, 25מ', 900,000. 
_____________________________________________)49-50ל(054-4761147, גיא

 ביוספטל! 3ח', ק"א 
- משופצת, כ- 55 מ"ר, 

מיידית!! רק 865,000 ש"ח, 
050-4811122)49-49(_____________________________________________

 בהרצל/שפירא, מחולקת 
ל- 3 יח' 2+2+1 - משופצת 

ויפה, הכנסה 7,500 ש"ח, 
1,225,000 ש"ח, 

050-4811122)49-49(_____________________________________________

 ברוטשילד/בלפור, 
מחולקת ל- 2 יח', 2+2, ק"ב, 
תשואה נאה!! רק 1,170,000 

_____________________________________________)49-49(ש"ח, 050-4811122

 בכץ/טרומפלדור, 3ח' + 
חצי, גדולה ומסודרת, ק"א, רק 

1,395,000 ש"ח, 
050-4811122)49-49(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)49-49(054-5566145, רם נכסים

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

חנייה, שכונה דתית. תיווך 
_____________________________________________)49-49("גרים" עטרת, 050-4231133

 ביוספטל, 2.5ח' במקור 
)פתחו את החצי(, ק"א, 

משופצת! מושכרת ב- 2,500 
ש"ח, כעת רק 850,000 ש"ח, 

050-4811122)49-49(_____________________________________________

FOX  נדל"ן - בכפר 
אברהם, חייבת להימכר, דירת 
2.5 חדרים, אופציה ממשית 

לבניה, כל הקודם זוכה,
050-6925400)49-49(_____________________________________________

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

ב- 2,900 ש"ח, 900,000 ש"ח, 
052-5691882)49-49(_____________________________________________

 ברח' הנשיא, בכניסה 
לעתיקה, 2 דירות צמודות, 
חדשות, 4 חד' ו- 2 חד' + 

מרפסת נוף מדהים, אופציה 
_____________________________________________)49-52(לבניה, מיידי! 050-4148184

 בבלעדיות! בשכונת 
הלל, דו משפחתי מדהים, 
7 חד', 460 מ"ר מגרש, 2 
חניות. מתן נסטל רימסק 

_____________________________________________)49-49(יהלום, 050-6795813

 3 חד', 75 מ"ר, קומת 
כניסה, מתאים גם למשרד 

_____________________________________________)49-49(משופצת, 054-8448204

 בז'בוטינסקי, לשומרי 
שבת, 30 מ"ר + מוצרי 

חשמל, 2,100 + ארנונה, 
_____________________________________________)49-52ל(052-7125074

 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)49-49(_____________________________________________

 בטרומפלדור 40, ק"ק: 
*3 חד' + חצר, 4,000 ש"ח. 

*1.5 חד' + חצר, 2,500 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50(לל"ת, מיידי! 052-6357770

 באנילביץ, בית פרטי, 3 
קומות, 6 חד' ענקית + גג 
+ גינה משופצת כחדשה, 

11,000 ש"ח. א.פנחסי,
03-5799308)49-49(_____________________________________________

1-1.5 חדרים
 בבלעדיות! ברמת 
עמידר, דירת סטודיו, 

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

_____________________________________________)49-49(יהלום, 050-6795813

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

ש"ח. "חמד נכסים"
0533357316)49-49(_____________________________________________

 בבית יוסף בבנין 
חדיש, דירת גן, 4 חדרים, 
יפיפיה + גינה, מיידי, ב- 

5,200 ש"ח. להב נכסים, 
050-4177750)49-49(_____________________________________________

 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)49-49(_____________________________________________

 בלעדי! בעובדיה 
בבנין חדיש, 4 חדרים, 
כ- 90 מ"ר, מטופחת, 

ק"א + מעלית + חניה 
פרטית, כ' מיידית, 5,400 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)49-49(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, כ- 4 
חד', מרווחת, משופצת, ק"ג, 
רק 3,700 ש"ח. נדל"ן הקריה, 
050-3000121 ,054-8472222)49-49(_____________________________________________

 בנחמיה, 3ח', ק"ב, 90 
מ"ר, חזית, לשנה בלבד!! 

4,250 ש"ח. "נדלן כהלכה" 
050-4141926)49-49(_____________________________________________

 בלעדי! ברב קוק 
השקט, 3 חדרים גדולה, 

כ- 85 מ"ר, משופצת 
ומושקעת, ק"ב + 

מעלית, מיידי, 4,500 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)49-49(_____________________________________________

 באזור בן זכאי, במיידי, 2 
חד', מרוהטת, 2,900 ש"ח 
כולל מים וארנונה, במצב 

_____________________________________________)49-52(מצוין! 054-6804376

 בלעדי, אברבנאל, 2.5 
חד', 40 מ"ר קו' ב', מזגן, 
2700 ש"ח כולל ארנונה. 

 ,050-5750880 ,0772050410
_____________________________________________)49-49(אורי תיווך אדוארד

 בבלעדיות 
בטרומפלדור, יח"ד, 
2 חדרים, 35 מ"ר, 
משופצת כחדשה, 

2,300. 'אפיקי נדלן בועז' 
054-8474843)49-49(_____________________________________________

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

053-3181044)49-50(_____________________________________________

 בבית-ישראל, 2 חד' 
לזוג, ברמה גבוהה, ממוזגת, 
נוף, מרפסת, מרחק הליכה 
מהכותל, קרוב למיר, ריהוט 

מלא ויפה + יח"ד ליחיד, 
052-7681369)49-49_____________________________________________

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 בכפר-אברהם, דירת 4 
ח', קומה 5, 85 מ"ר, דר/

מע, חניה, מעלית שבת, 2 
שרותים. תיווך "גרים" עטרת, 

050-4231133)49-49(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בכפר אברהם, 3 חדרים, 

ק"ב, ממוזגת, מוארת, ללא 
_____________________________________________)49-52ל(ריהוט, לל"ת, 054-8487880

 דרושה דירה קטנה לקניה 
בב"ב/פ"ת )אזור השרון 
_____________________________________________)49-50ח(והמרכז(, 054-7938941

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

_____________________________________________)49-50ח(הרוסה, 050-6651365

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

_____________________________________________)49-50ח(בערך, 052-3595314

 דרושה דירה עד 
400,000 ש"ח במציאה בלבד 

)ב- 150,000 ש"ח, פחות 
_____________________________________________)49-50ח(מהמחירון(!!! 050-4160390

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

_____________________________________________)49-50ח(ובסביבתה, 052-7396092

 דרושות דירות לקניה 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)49-49(_____________________________________________

 לתיווך בנע"ם דרושות 
בדחיפות דירות למכירה 3-4 
חדרים בב"ב ובפ"כ, פרסום 
ומכירה עלינו! ללא עמלת 

תיווך, 050-2567111,
054-7477054)49-49(_____________________________________________

 למשרד השיכון, דרושות 
לקניה במזומן, מיידי, נדל"ן 

הקריה, 054-8472222,
050-3000121)49-49(_____________________________________________

 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)49-49(_____________________________________________

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

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

08-6277193 ,052-6616800)49-49(_____________________________________________

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

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

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)49-49(_____________________________________________

 קו מכונות פעיל למקוואות 
ובריכות רווחים גדולים, 

_____________________________________________)49-52ל(פוטנציאל ענק, 052-7127111

 בב.שבע בדרך מצדה, 
בשכונה ב', 4 חד', 100 מ"ר, 

מתאימה לחלוקה. תיווך רומן, 
052-7731832)49-49(_____________________________________________

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

בהזדמנות! תיווך רומן,
052-7731832)49-49(_____________________________________________

 בבאר-שבע בשכונה י"א, 
3 חד', ק"ב, 76 מ"ר, מתאימה 

להשקעה במחיר הזדמנותי! 
_____________________________________________)49-49(תיווך, 054-2388654

 בב.שבע בית קרקע 
מחולק ל- 2 יחידות + גינה 

ליד האוניברסיטה, במחיר 
הזדמנותי! תיווך, 

054-2388654)49-49(_____________________________________________

 מציאה! בבאר שבע, דירת 
סטודיו רק 370,000 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49(תיווך רומון, 052-7731832

 באשקלון, חדשה 
מקבלן, 4חד', 107 מ"ר + 

מרפסת 10 מ"ר, ערבות 
בנקאית מלאה, תנאי 

תשלום מיוחדים, 15% 
בחוזה, 85% במפתח, 
התחייבות 24 חודש, 

1,180,000. בית-הנדל"ן, 
053-3106255)49-49(_____________________________________________

 ברשותינו מבחר גדול 
של דירות להשקעה, נתיבות/
אופקים/דימונה/ערד. "תווך 

_____________________________________________)49-49(ארץ הצבי" 052-5253470

 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)49-49(_____________________________________________

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

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

08-6277193 ,052-6616800)49-49(_____________________________________________

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

יוסף השקעות, 050-3616800, 
08-6277193 ,052-6616800)49-49(_____________________________________________

 בבית נח )בב"ב( נכס 
המניב 6.5% + אופציה 

ל- 11%, השקעה 
בטוחה! למהירי החלטה! 

580,000 ש"ח. "חמד 
_____________________________________________)49-49(נכסים" 050-6452128

 במושבה מגדל )ליד 
טבריה(, בית פרטי ברמה 

גבוהה, 280 מ"ר + בריכה 
בעיצוב אדריכלי מרהיב, מגרש 

חצי דונם, פינתי. "רימקס" 
050-2442446)49-49(_____________________________________________

 השקעה ושותפות 
בפרוייקטים יזמיים ריווחים 

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

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

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

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

קבוצת פרפקט, 
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)49-49(_____________________________________________

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

08-6277193 ,052-6616800)49-49(_____________________________________________

 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)49-49(_____________________________________________

 בבאר-שבע, למכירה 
דירות בבנין העומד לפני פינוי 

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

08-6277193 ,052-6616800)49-49(_____________________________________________

 בבאר-שבע, באברהם 
אבינו, 3 חד', ק"ב, משופצת, 
קרוב לאוניברסיטה, 820,000 

ש"ח. יוסף השקעות,
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)49-49(_____________________________________________

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

השקעות, 050-3616800, 
08-6277193 ,052-6616800)49-49(_____________________________________________

 חנות ברח' הרצל - בית 
שמש באזור חרדי, כ- 30 מ"ר 

בהזדמנות, 450,000 ש"ח, 
052-2604463)49-49(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב, חנות 
בז'בוטינסקי, 13 מ"ר + 
גלריה 13, 2,200 ש"ח. 

 ,050-5750880 ,0772050410
_____________________________________________)49-49(אורי תיווך אדוארד

 במיקום אסטרטגי על 
כנפי נשרים, בניין בית 
ענבר, חזיתית לכביש, 

110 מ"ר + חצר קדמית, 
מתאים לכל תחום, 

1,900, גמיש, טלפון: 
054-3161114)49-50(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב, חנות 
40 מ"ר + שרותים, 

במרכז ר' עקיבא בפסג', 
מפתח בתיווך אשכנזי, 

03-5791770)49-49(_____________________________________________

 בבני-ברק, קובלסקי, 2 
חדרים, חדשה, יפיפייה, קומה 

א', 052-4165284,
052-4102119)49-52(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228
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■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-35/17(_____________________________________________

■ 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 400 

_____________________________________________)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(_____________________________________________

■ 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

■ 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(_____________________________________________

מכירת רכבים

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

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

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

 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(_____________________________________________

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

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

חברון, 2,300 ש"ח. ללא 
דמי תיווך, 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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

■ 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)48-48/18(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

■  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(_____________________________________________

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

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

 בהזדמנות, להשכרה 
חנות/משרד במרכז ב"ב, 30 

_____________________________________________)48-49(מ"ר, 054-8405062

 בבלעדיות בבני-ברק, 
חנות בעזרא/חזון איש, בן 50 
ל- 70 מ"ר, חזיתית + חניה 

)לא למזון(.
_____________________________________________)49-49ל( 052-7683068, תיווך

 מבנים מסחריים 
בבאר-שבע, יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)49-49(_____________________________________________

 בב"ב ברח' כהנמן 
מבנה משופץ חדש! 

להשכרה שטחים 
מ- 200 מ"ר עד 1300 

מ"ר, מתאים למשרדים/
מוסדות לימוד ולכל 

מטרה, בבלעדיות!! 
פרטים במשרד תיווך 
_____________________________________________)49-49(אשכנזי, 03-5791770

 בחיפה, מגרש ל- 300 
דירות + מסחר, ת. מאושרת 

לבניה, 40 מליון. "פולטוב 
נכסים והשקעות"

052-3646632)49-1/17(_____________________________________________

 להשכרה בבני-ברק, 
בקרבת קוקה-קולה, 

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

מתאים לחנות, מחסן, 
משרד ולכל מטרה, 

שרותים וחניה.
_____________________________________________)49-52ל(052-4690707

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

מטרה, 2,500 ש"ח,
050-2229247)49-49(_____________________________________________

 להשכרה שטח מסחרי 
25 מ"ר ברח' - עזרא, 
ב"ב, מתאים לחנות/

_____________________________________________)49-50(משרד, 053-3176575

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף 

מדהים!!! 052-3488910, 
052-5807915)49-8/17(_____________________________________________

 *בגאולה דירה חדישה 
ויוקרתית + גינה. *במקור 

ברוך, 4 חד' חדשה + חצר, 
מחירים נוחים! 053-3131809, 

02-5387605)49-49(_____________________________________________

 בבית-ישראל, 2 חד' לזוג, 
ברמה גבוהה, ממוזגת, נוף, 

מרפסת, מרחק הליכה מכותל, 
_____________________________________________49-49(קרוב למיר, 052-7681369

 "ארמונות שלזינגר" - 
התחדשנו ברמה גבוהה!!! 

לקבוצות בלבד עד 50 איש + 
חדר אוכל מרווחת, 5 דקות 

_____________________________________________)49-23/17(לציון, 054-5990551

 "אחוזת רימון" - במרכז 
העתיקה! סוויטות מפוארות 

ומאובזרות + נוף, למשפחות 
וזוגות, גישה נוחה,

054-7750080)49-22/17(_____________________________________________

 בנווה אורנים ובעתיקה, 
דירות נופש ואירוח ברמה 

גבוהה, לזוגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים 

_____________________________________________)49-4/17(אטרקטיבים! 052-8184934

 לשבת וחול, דירה פרטית, 
נקיה ומסודרת + מזגנים 

וחצר, 08-6601778,
052-7113937)49-10/17(_____________________________________________

 100% מימון והנחות 
בלעדיות לרכבים חדשים 
יד 00, ישירות מהיבואן. 

"לוניסון רכבים"
076-5412123)49-49(_____________________________________________

יונדאי
 ינודאי I30, פרטית, 

2014, ראשונה, שמורה, 
90,000 ש"ח,
052-8545861)49-50(_____________________________________________

מיצובישי
 מיצובישי, דגם - ספייס 

וואגן. יצור - שנת 2000. 
_____________________________________________)49-50ל(טלפון: 050-4112710

 *מיצובישי אוטלנדר 7 
מקומות 100% מימון ללא 

בעלים קודמים בהחזר חודשי 
של 1,900 ש"ח בחודש,

076-5412123)49-49(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה כ”ב - כ”ד בחשון תשע”ז  23-25/11/16

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

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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 8 כסאות לסלון מפארוים 
כחדשים בהזדמנות! 300 
ש"ח כ"א, 03-6191468, 

054-7773591)47-50(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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

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(_____________________________________________

 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 כלולות )95(, 
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(

 "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

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)48-19/17(הלקוח, 054-2821847

■ 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(_____________________________________________

 שידות מעץ מיפל מלא, 
לחדר שינה, 9 מגירות, 500 

_____________________________________________)48-49(ש"ח, 053-3120620 מ- 1:30

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

קרייזלר

קיה
 קיה קרניבל 2006, 

שמורה ומטופלת כחדשה, 
7 מקומות, 23,000 ש"ח, 

_____________________________________________)47-50ל(052-7177704

 במרכז, קרייזלר וויג'ר, 
7 מקומות, 2011, ראשונה, 

100,000 ק"מ, שמורה,
052-2309620)48-51(_____________________________________________

 בהזדמנות! סובארו 
אימפרזה 2006, 1600, 

אוטומטית, ראשונה, 
צורה חדשה, מכני, 

מעולה, שמור ומסודר + 
טסט לשנה, 

054-8402332)49-49(_____________________________________________

 2001 אוטומט צורה 
חדשה במצב מעולה במחיר 

הזדמנות, 8,500 ש"ח, 99 
אוטומטי לבנה 6,800 ש"ח, 

052-6918692)49-49(_____________________________________________

סובארו

סיאט
 *סיאט טולדו בהנחה 

משמעותית ובהחזר של 990 
ש"ח לחודש ללא מקדמה, 

מבצע מיוחד לכמות מוגבלת 
מערכת וויז ומצלמה מתנה, 

אופציה לקבל 2017,
076-5412123)49-49(_____________________________________________

 קיה ריאו 2011 אוטומט, 
שמורה ומטופלת ללא 

תאונות, מסובת לגז, חסכונית 
מואד, 33,000 ש"ח,

052-6917491)49-49(_____________________________________________

אימון אישי
 מאמנת אישית, זוגית 

ורגשית, מבוגרים וילדים, סיוע 
בהרגלי למידה, שינויי התנהגות 

_____________________________________________)49-52(בילדים. דליה, 052-4312508

אנגלית
 מורה מקצועית תקבל 

את ביתך לשיעורי עזר 
פרטיים )אזור רמת אהרון( 

במחיר סמלי, תוצאות 
מובטחות!! 

054-8527470)49-6/17(_____________________________________________

גני ילדים
 במעון פרטי )3 ח'( במרכז 
פ"ת לקבוצה בתינוקיה נותרו 
2 מקומות אחרונים! לגילאי 

שנה מקום אחד! 
052-7133613)49-52(_____________________________________________

■ 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

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

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

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

 "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(_____________________________________________

 "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((_____________________________________________

 בהזדמנות! 2 
מחשבים ניידים, עקב 

שינויים בענייני עבודה, 
מצב מצוין! הראשון 600 
ש"ח, השני ב- 900 ש"ח, 

הקודם זוכה!
052-3281503)49-49(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

 משקפת הגדלה 
לסופרי סתם, נח במיוחד, 
_____________________________________________)49-53(210 ש"ח, 054-8527470

 כ- 18 שנות עשיה בבניית 
בית יהודי, מגוון רחב של 

הצעות לנשים וגברים מגיל 
18 ומעלה וכן פרק שני + 
מטפלים בצרכים מיוחדים, 
לכל המגזרים הדתיים, מ- 

_____________________________________________)49-48/17(10:00 בבוקר, 052-3340338

 מעוניין לקנות "כרטיסי 
ספר" של אור החיים במחיר 

_____________________________________________)49-50ח(מוזל, 053-3114417

 דרושה סוכה בתרומה/
סמלי )אפשרי גם לאחרי לג 

_____________________________________________)49-50ח(הסוכות(, 054-7938941

 דרושה מנורת שולחן 
פלורסטנ 15 וואט בתרומה 

)אפשרי מקולקלת(,
_____________________________________________)49-50ח(054-8432271

 דרוש מקרר קטן בתרומה 
_____________________________________________)49-50ח(לבן-תורה, 054-8432271

 דרוש שעון זהב/תכשיט 
בכל מצב שבור/מקולקל/ישן, 

_____________________________________________)49-50ח(050-6651365

 דרוש שעון מעורר מכני 
)עם קפיץ(, אפשרי מקולקל 

_____________________________________________)49-50ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)49-50ח(במצב תקין, 054-7432011

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה/גניזה,
_____________________________________________)49-50ח(050-6651365

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחת אברך בתרומה/

_____________________________________________)49-50ח(סמלי, 052-7396092

 דרוש מזגן קטן בתרומה/
סמלי לבן תורה, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7396092

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)49-50ח(ישיבה בתרומה, 054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)49-50ח(054-7432035

 דרושה מדפסת למסירה, 
מסוג פשוט עבור אברך, 

להדפסת חידושי תורה,
_____________________________________________)49-50ח(052-7179610

 מעוניינים לקבל תרומות 
ספרים לישיבה בירושלים 
להנצחה לרופ"ש ולעילוי 

_____________________________________________)49-50ח(נשמת, 052-7693172

 מעוניין לקנות פלאפון 
סמסונג טאצ' במצב מצוין, ב- 

_____________________________________________)49-50ח(50 ש"ח, 052-7163334

 נשמח לקבל גליונות 
ישינם של מגזין "משפחה" 

וכיו"ב בירושלים, 
_____________________________________________)49-50ח(052-7616301

 למשפחת אברך 
בירושלים דרוש בדחיפות 

רדיאטור )הסקה( ומפזר חום 
במצב מצוין, נייד: 

_____________________________________________)49-50ח(050-4103692

 לישיבה חשובה, דרושה 
ספר תורה בתרומה או 

השאלה לקריאה בימי חול 
_____________________________________________)49-50ח(ושבתות, 052-7624369

 לבחורי ישיבה דרוש 
מקרר קטן בתרומה או במחיר 

_____________________________________________)49-50ח(מוזל, 02-5824348

 מחפשת בדחיפות עמודון 
יחידת ספרים, רוחב 90 ס"מ, 

_____________________________________________)49-50ח(על 1.20 מ', 054-8405626

 דרוש במסירה לבחורי 
ישיבה בב"ב, מגהץ קיטור וכן 

ספוג לקרש גיהוץ,
_____________________________________________)49-50ח(054-8427075

 מעונין בתרומת טוסטר 
אובן במצב מצוין + תנור 

_____________________________________________)49-50ח(במצב תקין, 050-4160457

 לבית כנסת דרוש 
בדחיפות מקרר בתרומה, תזכו 

_____________________________________________)49-50ח(למצוות, 050-4198069

 אני מעוניין לקנות פאקטים 
של סיגריות מחול בזול )100(, 

_____________________________________________)49-50ח(054-8443873

 מעוניין בטלפון פוקט יד 
_____________________________________________)49-50ח(שניה בזול, 054-8443873

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

_____________________________________________)49-50ח(בתרומה, 052-3595314

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה 

_____________________________________________)49-50ח(לחלקי חילוף, 052-3595314

 דרוש ראוטר של טלפון 
ביתי בתמורת מחיר סמלי, 

052-7642805, להשאיר 
_____________________________________________)49-50ח(הודעה

 דרוש מכשיר ניווט,
052-7642805, להשאיר 

_____________________________________________)49-50ח(הודעה

 מעוניינים לקנות אורגן 
ימהה מעולה בבני-ברק, טל': 

_____________________________________________)49-50ח(03-6187992 )תא קולי(

 לביכ"נ וכולל פעיל דרוש 
תורם/ים לשיפוץ ולש"ס 

_____________________________________________)49-50ח(מתיבתא, טל': 050-4125708

 נשכח סוודר יקר בטרמפ 
_____________________________________________)49-50ח(לירושלים, 054-8523775

 אבד בב"ב שקית עם טלית 
ותפילין, המוצא הישר יתקשר 

לטל': 052-7151206 או לטל': 
_____________________________________________)49-50ח(03-5794947

 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

GPS  חדש באריזה, דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות, מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, טל': 054-8405498

 בלנדר של מיקסר קנווד, 
40 ש"ח, בבני-ברק,

_____________________________________________)49-50ח(052-7600336

 MEDELI MIO אורגנית 
כחדשה ממש במחיר מציאה! 

500 ש"ח בלבד - הזדמנות! 
_____________________________________________)49-50ח(פלאפון: 054-8480422

 שואב אבק בירושלים, 75 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, טל': 054-8423405

 רדיאטור, 190 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(050-4178920

 LG מערכת סטריאו 
הכוללת רדיו + דבל-קסט + 

קומפקדיסק + רמקולים, 200 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-3463482

 מחשב ווינדווס 7, 500 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, טל': 052-8401909

 מכשרי פלמויד + אלפי 
ספרים תורניים + עשרות 

תוכניות, לאברכים ובני תורה, 
כשר ב- 450 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)49-50ח(053-3114417

 רדיאטור 12 צלעות במצב 
מצוין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(054-8478028

 רדיאטור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(050-4178920

 מציאה! מכשיר ליזר 
להורדת שיער לנשים 

לצמיתות, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)49-50ח(054-8452961

 מיקסר קנווד שף 
בירושלים, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)49-50ח(054-8423405

 מחשב נייד 10 אינץ עובד 
מצויין + וינדוס ואופיס, כחדש, 

_____________________________________________)49-49(500 ש"ח, 058-5545455

 מקרר שארפ 540 
ליטר במצב טוב, הפשרה 

אוטומטית, 1,120 ש"ח,
_____________________________________________)49-52ל(054-5451044

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

_____________________________________________)49-50ח(052-3073826

 מסך מחשב עבה - 40 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 050-6651365

 רולים לשיער רמינגטון 
מקצועי, 45 ש"ח,

_____________________________________________)49-50ח(052-7110779

 מבערים וחצובות בלרס, 
פסחיים מהדרין במבצע, 180 

ש"ח, של כל השנה, 140 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-7110779

 בייביליס + מגהץ מקצועי, 
חדש באריזה מארה"ב, מחיר 

הפסד, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(052-7110779

 מקרוגל מעולה ואיכותי 
קריסטל עם אופציות, 250 

ש"ח, )בשווי 700 ש"ח(,
_____________________________________________)49-50ח(052-7110779

 בית מנורה לבן + זהב, 40 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-7110779

 מסך MAG24 כחדש, 
אחריות 12 חודש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(בבני-ברק, 052-3500137

 מכשיר אדים חמים כחדש, 
_____________________________________________)49-50ח(400 ש"ח, 052-3463482

 מדיח כלים גדול קינג, 150 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 054-4273857

 מגהץ אדים, 20 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(054-4273857

 כיריים קרמי הלוגן, 200 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, גמיש. 054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 054-4273857

 חדש, מנגל חשמלי, 75 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 054-4273857

 טוסטר, 25 ש"ח,
_____________________________________________)49-50ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי, 100 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 054-4273857

 מפזרי חום, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(054-4273857

 מברגה היטצי חשמלית, 
_____________________________________________)49-50ח(150 ש"ח, 054-4273857

 שואב אבק חדיש, 100 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 054-4273857

 מברגה אימפקט 18V, ב- 
_____________________________________________)49-50ח(260 ש"ח, 054-4273857

 ,850V דיסק השחזה חדש 
_____________________________________________)49-50ח(ב- 300 ש"ח, 054-4273857

 טוסטר אובן, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(גמיש, 054-4273857

 תמי 4 אלקטורני, 300 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כיריים גז זכוכית, צבע 
שחור, ב- 200 ש"ח,

052-7642805, להשאיר 
_____________________________________________)49-50ח(הודעה

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון חכם לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)49-50ח(100 ש"ח, 052-4831449

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

_____________________________________________)49-50ח(052-5543055

 medeli-m10 אורגנית 
במצב מצויין, 500 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)49-50ח(054-8480422

 טוסטר אובן חדש לא היה 
בשימוש, ב- 200 ש"ח, לאה 

_____________________________________________)49-50ח(טלפון: 050-7554375 פ"ת

 אורגן קומותיים )דרוש 
תיקון קל(, 250 ש"ח,

_____________________________________________)49-50ח(054-8487627

 לפטופ SOMY חלונות 
ויסטה ואופיס מקורי, פס שחור 
מהמסך, בטריה נגמרת מהר, 

_____________________________________________)49-50ח(300 ש"ח, 077-4050326

 כיריים גז משטח זכוכית, 
200 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)49-50ח(054-4273857

 מציאה: מכשיר שעווה 
להורדת שיער - גלגלת + 
השעווה, רק ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(054-8452961

 כסא אורטופדי עם גלגלים  
וידיות, 120 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)49-50ח(052-5737813

 שולחן סלוני מעץ מלא 
ממש, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7630640

 למסירה! חדר שינה + 
שידה, דגם ישן, 

_____________________________________________)49-50ח(050-4176660/1

 ספת סלון לישיבה תלת 
מושבית חומה, ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(053-3110986

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם בגירה בעיטור 

ידית קריסטל חדשה מהאריזה, 
_____________________________________________)49-50ח(499 ש"ח, 052-7633316

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(052-7633316

 למסירה, 7 כסאות סלון, 
ריפוד בורדו, מצב בינוני,

_____________________________________________)49-50ח(03-5275688

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס משרדי ממתכת 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים +

_____________________________________________)49-50ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)49-50ח(250 ש"ח, 052-3463482

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-3804646

 שולחן אוכל ו- 6 כסאות 
מעץ בוק כחדשים, 2 מ' על 

0.85 והגדלה ל- 2.80, 
_____________________________________________)49-52ל(055-6655364

 שולחן ו- 6 כסאות לסלון 
חדשים, אפשרי כסאות לבד 

בנוסף 6 כסאות מרופדים 
חדשים, בהזדמנות, מיידי, 

052-4227714)49-49(_____________________________________________

 ספריה מפוארת 4.10 מ' 
אורך, 10 דלתות, ויטרינה, וכן 

_____________________________________________)49-50ל(ארונות ועוד, 052-3091634

 כיסאות ברזל ועץ מ- 10 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 054-4273857

 ,85X65X50 ,ארונית עץ 
_____________________________________________)49-50ח(ב- 150 ש"ח, 054-4273857

 פינת אוכל, כחדשה, 500 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 ארון סנדוויץ פורמיקה 
עבודת נגר, 112/64/38, 

ב- 100 ש"ח, 02-6522251, 
_____________________________________________)49-50ח(052-3805386

 מזרונים איכותיים לנדנדת 
חצר וכסאות נח + כיסוי 

נשלף, 80 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)49-50ח(02-6522251, 052-3805386

 אונקי 1000 ג'יגה חדש 
לגמרי, 150 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)49-50ח(050-4107375

 מיטת יחיד )ספפה( + 
ארגז מצעים, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)49-50ח(050-6247140

 שולחן סלון - צבע שחור 
וזכוכית למעלה + 2 מגירות, 

_____________________________________________)49-50ח(450 ש"ח, 050-6247140

 למסירה שולחן אוכל 
_____________________________________________)49-50ח(במצב טוב, טל': 03-5744757

 מיטת נוער לבנה, חדשה, 
1.90X80 ס"מ. סלון דו מושבי, 

מוקה, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(054-7863538

 שידה עם שתי דלתות, 
ב- 100 ש"ח, לפרטים:

_____________________________________________)49-50ח(054-8473519

 מזרון זוגי, מצויין, 180 
ש"ח בלבד, בני-ברק,

_____________________________________________)49-50ח(052-5737813

 כסא סטודנט על גלגלים, 
מצב מצוין, 75 ש"ח, פ"ת, 

_____________________________________________)49-50ח(050-7554375

 שולחן מחשב חום בהיר 
הכולל מדפים וכונן לדיסקים 
ב- 290 ש"ח, 054-6481333 

_____________________________________________)49-50ח(בי-ם

 2 כסאות נוח מתכוננות 
למצב שכיבה, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7651009

 ,1.75X75X50 ארון מזנון 
ב- 200 ש"ח, כחדש,

_____________________________________________)49-50ח(054-4273857
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למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-2030007

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

■ 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 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

תקשורת

 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

 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

 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(_____________________________________________

 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

 ספרי קודש מפינוי תכולת 
דירה, חדשים וישנים, 5-10 

_____________________________________________)48-49(ש"ח, 052-7505847

 מחלק לקו חלוקת 
חלב, רשיון עד 15 טון, 
מ- 4.30 בבוקר, תנאים 
_____________________________________________)49-52ל(מצוינים, 052-3754596

 דרושה תופרת מקצועית 
לעבודה מהבית בגבעת 

_____________________________________________)49-50(שמואל, טלפון: 054-4874575

 דרושות טלפניות/מנהלות 
משמרת למוקד התרמה חדש 

באלעד של ארגון חסד גדול, 
נסיון חובה, שכר גבוה!

052-7117086)49-50(_____________________________________________

 דרושים צעירים נמרצים 
לעבודה בסופ"ש בעמדות 

התרמה לארגון חסד באזור 
המרכז, 052-7117085 

_____________________________________________)49-50()להתקשר בין 7-10 בערב(

 דרוש נהג משאית )עד 15 
טון( + נסיון חובה! לחלוקת 

חלב בלילה בתנובה פ"ת, 
הגעה עצמית, תנאים מצויינים 

למתאימים,
052-8286820)49-52(_____________________________________________

 בוגרי/ות השגים/שירי, 
וכו... ולא מצליחים לפרוץ 

קדימה!! עכשיו ההזדמנות!! 
_____________________________________________)49-50ל(לפרטים: 054-8167715

 לרשת מעונות דרושות 
מטפלות למשרה מלאה 

בק.  הרצוג, תנאים 
_____________________________________________)49-52(טובים, 054-4499177

 למעון יום בב"ב דרושה 
טבחית וכן פתיחת בוקר מ- 

7:00-8:00, לפרטים:
054-5841018)49-49(_____________________________________________

 מזכיר/ה לעבודה מהבית, 
לעבודה מול לקוחות ומחשב, 

3 שעות ביום, 3,600 ש"ח. 
*עורך תורני לעבודה מהבית, 

לעריכת תכנים תורניים, 
50 ש"ח לשעה. *למשרד 

בירושלים מבשל/ת לעבודה 
בבית שלה, 3 ימים בשבוע, 
שכר נאה מאוד. *לסוכנות 

ביטוח באיזור בני-ברק 
מזיכר/ה, 6,500 ש"ח. קריירה, 

072-22-222-62)49-49(_____________________________________________

 לתיווך, דרוש עובד/
פנסיונר לעבודה בתור סוכן, 

אין צורך בניסיון קודם, תמורת 
עמלות ואחוזים, שעות 

_____________________________________________)49-49(אחה"צ/בוקר, 054-7477054

 למשרד תיווך בבני-
ברק, דרושה מזכירה בין 
השעות 15:00-20:00, 
5 ימים בשבוע, תנאים 

טובים למתאימות, 
_____________________________________________)49-49(לפרטים: 052-7652801

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 
וחרוצה, לתינוקיה בגבעת 
שמואל, לחלקית/מלאה, 

לרציניות בלבד! מיידי! 
_____________________________________________)49-51(054-4819999 אתי

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

■ למעון חב"ד בגבעת 
שמואל  דרושות עובדות 
מסורות, למשרה חלקית/

מלאה, תשלום הולם
 למתאימה! 

_____________________________________________)49-52(0523873887 בערב בלבד!

■ דרוש  סייע )גבר(, 
למרפאת שיניים בב"ב, לשעות 

_____________________________________________                                                                              )49-51(אחה"צ.  0556684461

 לגן-מעון בגבעת שמואל, 
דרושה סייעת איכותית, מלאה 

באהבה לילדים ולמקצוע, 
אחראית וחרוצה, ראש פתוח 

ויצירתיות, 3 פ' עד 16:30, 
פעמיים עד 13:30 ויום חופש. 

_____________________________________________)49-49(052-3651355, חנה

 לארגון חסד גדול בב"ב, 
דרוש נהג משאית ורשיון 
מלגזה לשעות אחה"צ, 

תנאים טובים, פרטים בטל: 
055-9917408, קו"ח לפקס: 

072-2740299)49-50(_____________________________________________

 לר"ג - ב"ב פקידה, 
רקע בהנה"ח ובהוצאת 

חשבוניות ותעודות 
משלוח, למשרה מלאה, 
עבודה קבועה, שליטה 

במחשב, מסירות 
ואמינות! 

052-6364614)49-52(_____________________________________________

 בתל אביב, גננת וסייעת 
צהרון + מטפלת למעון, 

תנאים טובים, פרטים:
03-5477777)49-52(_____________________________________________

 למשרד תיווך שוק הנדל"ן 
באלעד סוכן/ת נדל"ן + 

רשיון תיווך, הדרכה תינתן 
למתאימ/ה אפ' לרווחים 
גדולים! 052-3251213, 

_____________________________________________)49-49(ישראל. 050-5886828, אהובה

 נהג הסעות לרכב 
ציבורי, עדיף מאזור 

בני-ברק למשמרת רגילה, 
_____________________________________________)49-52ל(050-9894422

 לגן פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה אחראית 
כיתה לתינוקיה, למשרה 
מלאה 7:30-17:00, נסיון 

חובה! תנאים מעולים! 
050-7250631)49-52(_____________________________________________

 בואי להיות חלק ממעון 
איכותי בפתח-תקווה, מ- 

8:00-16:00, תנאים טובים 
_____________________________________________)49-50(למתאימה, 050-4144711

 דרושים עובדים 
וקופאיות לסופר בבני-

ברק, תנאים טובים 
למתאימים, 

_____________________________________________)47-50ל(054-4419895

 מעוניין במגורים תמורת 
טיפול בזקן/או בכל הצעה 

_____________________________________________)49-50ח(אחרת, 054-7938941

 מעונין לעבדו במשק 
בית/בית-כנסת/פתוח ופנוי 

_____________________________________________)49-50ח(להצעות, 050-6651365

 חרד"ל מתמחה 
בפיזיותרפיה, מעוניין לעבוד 
לקליניקה כסטג'ר לרכישת 

_____________________________________________)49-50ח(נסיון, 052-7396092

 אקדמאי חרדי + אנגלית, 
ניסיון רב בניהול, ביצועיסט, 

_____________________________________________)49-50ח(במשרה בכירה! 050-4160390

 התפנה מגייס כספים, 
תרומות, קרנות, מלגות, 

תקציבי ממשלה, עזבונות, 12 
_____________________________________________)49-50ח(שנות נסיון, 052-7633316

 מזכיר רב ועמותה,
 דובר אנגלית, ניהול חשבונות, 

הו"ק, מרכב"ה, מס"ב, 12 
_____________________________________________)49-50ח(שנים, 052-7633316

 בע"ת ותיק, תואר שני, 
נסיון בניהול + אנגלית, 

_____________________________________________)49-50ח(במשרה בכירה! 050-4160390

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני, נסיון בניהול, למשרה 

_____________________________________________)49-50ח(בכירה!!! 050-4160390

 מעוניין בעבודה כללית 
במגוון תחומים, משרה חלקית 

לילה/יום בפ"ת, 
_____________________________________________)49-50ח(054-3102412

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)49-50ח(250 ש"ח, טל': 054-8423405

 עגלת תאומים איזי בייבי, 
_____________________________________________)49-50ח(250 ש"ח, 054-7938941

 טיולון ד"ר בייבי בירושלים, 
_____________________________________________)49-50ח(150 ש"ח, טל': 054-8423405

 כסא בטיחות לרכב 1-3 
במצב מצוין, 190 ש"ח,

_____________________________________________)49-50ח(052-7686706

 עגלת שכיבה אינגלזינה 
במצב מצוין, 200 ש"ח,

_____________________________________________)49-50ח(054-8478028

 מיטת תינוק כחדשה 
צבע אגוז + מזרון, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7117487

 מיטת תינוק "שילב" 
כחדשה, 500 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)49-50ח(טלפון: 052-3073826

 מיטת תינוק, מצב מצוין 
"שילב" 400 ש"ח, ב"ב, טלפון: 

_____________________________________________)49-50ח(052-3073826

 מציאה! עגלת אמבטיה 
+ טיולון, ד"ר בייבי, אדומה 
כחדשה, 480 ש"ח בלבד! 

_____________________________________________)49-50ח(052-7669361

 עגלת תאומים מצב 
מצוין, 450 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)49-50ח(052-5737813

 עגלת ד"ר בייבי, צבע 
כתום/שחור, 250 ש"ח,

_____________________________________________)49-50ח(053-3155415

 עגלת אמבטיה צבע 
שחור, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(053-3155415

 כסא על כסא לילדים - 60 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 053-3155415

 עגלה חדשה ממש, 500 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 050-4160833

 מציאה, עגלת תינוק 
משולבת, חדשה, כחול/תכלת 

בסך: 380 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(050-4176661

 מ שלד מצוין של עגלת 
שכיבה MIMA במציאה, 450 
ש"ח, יש אפשרות לקנות שאר 
החלקים 0בשווי 2,600 ש"ח(, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7110779

 כסא לרכב לתינוק, 75 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 עגלת טיולון ציקו, 110 
ש"ח בלבד, צבע כחול/אדום, 

_____________________________________________)49-50ח(בני-ברק, 052-5737813

 כסא בטיחות לרכב, 
מרופד, 100 ש"ח,

_____________________________________________)49-50ח(050-5967114

 נעלי ספורט צעד ראשון, 
יד שניה - כחדשות ממש! 

כחול/לבן, nike, ב- 50 ש"ח 
_____________________________________________)40-51(בלבד, 052-7128580 )י-ם(

 פלאפון סי 2 כשר ב- 250 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 053-3114417

 פלאפון מ- 120 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(054-4273857

 טלפון אלחוטי 50 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(054-4273857

 שעון יד כולל פלאפון, נגן, 
מצלמה, לא כשר, באנגלית, 

ב- 150 ש"ח, 052-7642805, 
_____________________________________________)49-50ח(להשאיר הודעה

כללי
 תכולת דירה: מקרר, 

פינת אוכל, תנור, מ.כביסה, 
_____________________________________________)49-48/17(סלון מעור וכו', 050-5770355

 כובע בורסלינו חדששש 
מהקופסא!! השתמשו בו 

פעמים בודדות בלבד! מידה 
58, ב- 800 ש"ח בלבד! 

)במקום 1,200 ש"ח(,
054-8524999 ,050-4155760)49-49(_____________________________________________

 סיטונאות קנדלברות 
מהיצרנים המובילים )מכירה 

לפרטיים(, עזרא 40 בני-ברק, 
_____________________________________________)49-8/17(054-8449323 בתיאום

 המוצר המושלם לטיפוח 
עור הפנים, ערכה מדהימה 

ב- 30 ש"ח - מוגבל,
_____________________________________________)49-50ח(052-7117487

 מציאה! שכמיות שחורות 
יפיפיות חדשות! במחיר עלות 
_____________________________________________)49-50ח(בסך: 95 ש"ח, 050-4176661

 פאות סינטטיות בצבע 
בלונד/ג'ינגי - חדשות דמוי 

קסטם ב- 250 ש"ח,
_____________________________________________)49-50ח(052-7163334

 פאות סינטטיות דמוי 
קסטם, כל הצבעים הכהים, 

חום ושחור, ב- 400 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(052-7163334

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי s3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)49-50ח(149 ש"ח, 054-4783220

 מסלול ריצה )יורק(, 
דרוש תיקון קל, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(02-5379135

 אופניים BMX, ב- 130 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 18", ב"ב, 054-5385013

 מזוודת פוקר גדולה 
ומקצועית, 600 חלקים, חדשה 

באריזה, במחיר מציאה, 350 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, טל': 052-5708636

 ילקוט "ניקי" ורוד, מהמם, 
מצב מצוין, 100 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7600336

 ג'ל איכותי לשיער ולפאות 
בנים מ- 15-35 ש"ח ללא 
מראה רטוב וללא פירורים 

_____________________________________________)49-50ח(לבנים, 052-7110779

 תמיסה 1 מינרלי להחזרת 
נוסלים לגוף במקום 78 ש"ח 

בקופ"ח, רק 55 ש"ח, בהכשר 
העדה החרדית, 500 מ"ל, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7110779

 נעלי ד"ר סטפ מידה -21
22 בקופסא, לבן כחול חדש, 
מבצע 50 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7110779

 כרכי שוטנשטיין קטן, 
80 ש"ח עד גמר המלאי, 

_____________________________________________)49-50ח(050-4116860

 גיטרה איכותית כחדשה 
ממש + נרתיק, בשימוש של 

חודשיים! 200 ש"ח,
_____________________________________________)49-50ח(054-8454302

 סורג מגולוון חדש, יפיפה 
לחלון, מעוצב עם בקבוקונים, 

_____________________________________________)49-50ח(250 ש"ח, 052-7633316

 מאגר מאות תורמים 
וקרנות כספים לעמותות 

וליחידים מהארץ ומחו"ל, 299 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-7633316

 סרטי טבע וסרטים כלליים 
לצפיית איכות גבוהה ומצונזר, 

_____________________________________________)49-50ח(19 ש"ח, 052-7633316

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)49-50ח(200 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-3463482

 אופניים BMX מס' 20, 
100 ש"ח בבני-ברק,

_____________________________________________)49-50ח(052-7600336

 סורג בטן בצורת חבית, 
מתאים לחלון גדול לחדר, 

מגלוון נגד חלודה, עבה וחזק, 
300 ש"ח בבני-ברק,

_____________________________________________)49-50ח(052-7600336

 שמלה לנשים/נערות 38 
אופנתית, ארוכה ומפוארת 

לאירועים, חדשה ברוקט, 150 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח להשכרה, 054-8443223

 כחדש ספר לתסרוקות 
של דיוויס, 280 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(054-8443223

 ZARA מעיל + ג'קט 
 ,S/M 'אופנתי ויפה בצבע בז
_____________________________________________)49-50ח(ב- 150 ש"ח, 054-8443223

 NIKE חולצת ספורט 
מקורי, חדש, צבע כחול, 
מידה - M, ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(03-6165872

 אופני הרים במצב מצוין, 
_____________________________________________)49-50ח(300 ש"ח, 050-9340317

 נעליים ניו-בלאנס 
כחדשות, נשים, מידה 40, 

אפור/שחור, 180 ש"ח,
_____________________________________________)49-50ח(050-4124204

 פרוזקטור 50 ש"ח,
_____________________________________________)49-50ח(054-4273857

 חדש, מחבת ווק, 75 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 054-4273857

 ג'ק לרכב מ- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(054-4273857

 שטיח פרסי, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(גמיש, 054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(054-4273857

 שטיחים מ- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(פרסי, 054-4273857

 אופניים לכל הגילאים מ- 
_____________________________________________)49-50ח(100 ש"ח, 054-4273857

 סיר 9 ליטר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(גמיש, 054-4273857

 סירים, מחבתות, החל מ- 
_____________________________________________)49-50ח(10 ש"ח, 054-4273857

 קשתות לגגון רכב, 100 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 054-4273857

 קסדות אופנוע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(054-4273857

 טלית חדשה תמני, גודל 
_____________________________________________)49-50ח(80, 300 ש"ח, 054-4273857

 סקטים וסקט-בורד, 100 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 054-4273857

 סט תאג תורה מפורשה, 
120 ש"ח, חדש, 

_____________________________________________)49-50ח(054-4273857

 סידורים נוסח בלאדי, 
_____________________________________________)49-50ח(חדש, 20 ש"ח, 054-4273857

 נרתיק עץ לספר תורה, 
_____________________________________________)49-50ח(250 ש"ח, 054-4273857

 צלחות במחיר מצחיק, 2 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 054-4273857

 ש"ס טלמן 400 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(054-4273857

 אופניים לנער כחדש, 250 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 054-4273857

 4 משקולות, 5 קילו ב- 9 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח לקילו, 052-7687019

 אופניים 20" ב- 170 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(ב"ב, 054-5385013

 גמרא, תלמוד ירושלמי, 
משנה תורה, כל כרך 35 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(054-6529852

 סט ספרי דעת, מקרא 28 
ספרים חדשים, 200 ש"ח, לא 

_____________________________________________)49-50ח(בשבת, פ"ת, 052-2913522

 מגבר לנגינה ושירה, 
מכשיר אפקטים לגיטרה, סאז 

תורכי, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(052-2913522

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים ב- 10-40 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)49-50ח(02-6522251

 3 מעילים איכותיים, 
חדשים לילדות, מידות 8-12, 

75 ש"ח כ"א, 052-3805386, 
_____________________________________________)49-50ח(02-6522251

 מנשא אופניים לרכב, 100 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 פקט סיגריות "וויסטון" 
)רגילה(, ב- 250 ש"ח. יהודה, 

_____________________________________________)49-50ח(054-8531623

 מעילים צבעוניים לילדים 
בכמה מידות כמו חדש, 120 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, פ"ת, 052-8833975

 חליפות לבנים, 3 חלקים 
בכמה מידות כמו חדש, 150 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-8833975

 מכנסי שבת וחול לילדים 
כולל חולצות מכופתרות, 40 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח כמו חדש, 052-8833975

 חולצות שבת בצעוניות 
מכופתרות לילדים כמו חדש, 

_____________________________________________)49-50ח(40 ש"ח, 052-8833975

 מטבע פדיון הבן , כסף 
טהור, 120 ש"ח למטבע, 

_____________________________________________)49-50ח(050-4174525

 אופניים אלומניום במצב 
מעולה, גודל 26, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-4262221

 כלוב לציורים, ב- 80 ש"ח. 
בית הטלה, ב- 30 ש"ח. אוכל 

לתוכים, ב- 15 ש"ח, -03
_____________________________________________)49-50ח(9074725, 054-8412903

 גמבוי כשר כולל משחקים, 
נגן, מצלמה, 250 ש"ח,

052-7642805, להשאיר 
_____________________________________________)49-50ח(הודעה

 שעון קיר, חדש באריזה 
בסגנון רטרו, 35 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)49-50ח(050-6247140

 ספר הזוהר עם תרגום 
ופירוש הסולם, 23 כרכים, 300 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-4831449

 מנורה דקורטיבית כחולה, 
בצורת קוביה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)49-50ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)49-50ח(65 ש"ח, 052-4831449

 קופסת מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה בעזרת 

הדמיון, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-4831494

 מעיל פוקס, חדש, סגול, 
מידה 3-6, 80 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)49-50ח(050-4118858

 גלגל אחורי לאופני הרים, 
מס. 24, 40 ש"ח,

_____________________________________________)49-50ח(054-8431154

 אופניים עד 150 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(052-126106

 אופניים חדשות לילדים, 
_____________________________________________)49-50ח(עד 200 ש"ח, 052-7126106

 בלון גז בית, 12 קל ריק, 
_____________________________________________)49-50ח(120 ש"ח, 052-7126106

 מגבר איכותי למכירה 
כמעט ולא היה בשימוש, 500 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-7154816

 מעקה בצורת ר', גודל: 
3.65+0.58 מטר, גובה 1.20 

מטר, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(052-7663458

 מגב הפלא, חדש, 110 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-7663458

 חליפות נער אלגנט 
תוצ"ח, מידות 14,16, ב- 200 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 054-8487627

 מעיל לגבר תוצ"ח מידה 
XL, ב- 250 ש"ח, -054

_____________________________________________)49-50ח(8487627

 נעלי מורן חדשות, מידה 
_____________________________________________)49-50ח(39, 150 ש"ח, 054-8487627

 מציאה, זוג פינקים יפים 
+ כלוב + אוכל + מתקנים, 
ב- 150 ש"ח, 02-6526155, 

_____________________________________________)49-50ח(י-ם

 נעלי עבודה גבוהים, מידה 
45, חדש באריזה, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(054-8415048

 נעלי טימברלנד לגבר 
מידה 43, חדשים באריזה, 320 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 058-7174724

 זיכוי ברשת הצורפים ע"ס 
160 ש"ח ב- 130 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)49-50ח(054-8447073

 זיכוי ברשת נעמן ע"ס 
375 ש"ח ב- 335 ש"ח בלבד 

)תוקף עד 2022(,
_____________________________________________)49-50ח(054-8447073

 למסירה ארון קודש לספרי 
תורה עבור ביהכ"נ, טל':

_____________________________________________)49-50ח(052-7153359, גיא

 אופני ילדים קטנון עם 
גלגלי עזר - 120 ש"ח,

_____________________________________________)49-50ח(050-5967114

 ילקוט טרולי, בנים, מצב 
מצוין, נאה מאוד, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(02-5713361, 02-5816760

 סנדל לבנות, חדש, דר' 
סטפ, מידה 29, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7663458

 ציפור קנר מזמר 
"באוסתר" 300 ש"ח, -03
_____________________________________________)49-50ח(9074725, 054-8412903

 רדיאטור, 14 צלעות, 
תוצרת גרמניה, רק 400 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(054-9448300

 עגלת קניות כחדשה, 
מיוחדת ונוחה לשימוש, ניתן 

לכבס 190 ש"ח, בני-ברק, 
_____________________________________________)48-49ח(054-4906526

 ברז מטבח חמת מתחבר 
לקיר, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(077-4432251, 054-8430025

 חליפת גבר מידה 50, 
אופנתית, חדשה, 280 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(077-4432251, 054-8430025

 סטפר )מכשיר התעמלות( 
כמעט חדש, 200 ש"ח,

_____________________________________________)48-49ח(077-4432251, 054-8430025

 אופניים עד 150 ש"ח, 
_____________________________________________)48-49ח(052-7126106

 אופניים חדשות לילדים עד 
_____________________________________________)48-49ח(200 ש"ח, 052-7126106

 כיסוי אחורי שקוף לאייפון 
6 פלוס, חדש באריזה, 10 
_____________________________________________48-49ח(ש"ח, טל': 052-2727474

 פאקט סגריות כאמל רוסי 
או ווינסטון אירופאי, ב- 200, 

_____________________________________________48-49ח(052-7142640

 פאקט סגריות כאמל 
אירופאי, ב- 230 ש"ח,

_____________________________________________48-49ח(052-7142640

 סרטי טבע וסרטים כללים 
לצפיית איכות גבוהה ומצונזר, 

_____________________________________________48-49ח(19 ש"ח, 052-7633316

 אופני הילוכים למבוגר, 
220 ש"ח כ"א, פל':
_____________________________________________48-49ח(054-5385013 ב"ב

 אופניים BMX, ב- 130 
ש"ח, 18", 054-5385013, 

_____________________________________________48-49ח(ב"ב

 גיטרה קלאסי חדשה, 
מגבר לנגינה ושירה, מכשיר 

אפקטים לגיטרה, סאז תורכי, 
500 ש"ח, 052-2913522, 

_____________________________________________48-49ח(משה

 אופני הילוכים כחדשים, 
280 ש"ח, 054-9025182 

_____________________________________________48-49ח(להשאיר הודעה

 פליימוביל גינה כחדש, 
_____________________________________________)48-49ח(100 ש"ח, 052-7663458

 סנדל לבנות חדש דר' 
סטפ, מידה 29, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(052-7663458

 מקרן חימום תליה חב' 
_____________________________________________)48-49ח(גרץ, 100 ש"ח, 052-7663458

 מעקה בצורת ר', גודל 
3.65+0.58 מטר, גבוה 1.20 

מטר, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)48-49ח(052-7663458

 שמלת ארועים יוקרתית 
)ארוך( מידה 48 להשכרה, 350 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 054-8487627

 שמלת ארועים מידה 
L בצבע נחושת 250 ש""ח, 

_____________________________________________)48-49ח(054-8487627

 חליפות נער אלגנט 
תוצ"ח, מידות 14,16 200 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 054-8487627

 סורג מגולוון חדש, יפיפה 
לחלון, מעוצב עם בקבוקונים, 

_____________________________________________48-49ח(250 ש"ח, 052-7633316

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסיs3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________48-49ח(149 ש"ח, 054-4783220

 מאגר מאות תורמים 
וקרנות כספים לעמותות 

וליחידים מהארץ ומחו"ל, 299 
_____________________________________________48-49ח(ש"ח, 052-7633316

 נעלי ריצה של רייבוק, 
חדשות בצבע אפור/ירוק, 
מידה 41, מחיר 499 ש"ח, 

_____________________________________________48-49ח(058-7528855

 מזוודה, 90 ש"ח, 4 
גלגלים, בני-ברק,

052-5737813)48-48(_____________________________________________

 מזוודת פוקר גדולה 
ומקצועית, 600 חלקים, חדשה 

באריזה, 350 ש"ח, טל':
052-5708636)48-48(_____________________________________________

 מתקן לנשיאת אופניים 
מאחרי הרכב + רצועות 

מתלים ל- 3 אופניים, 190 
_____________________________________________)48-48(ש"ח, 054-9985503

 ארגז סגור + מנעול 
לאופניים כמעט חדש + 3 

מפתחות, 100 ש"ח,
050-5343924)48-48(_____________________________________________

 למסירה ארון קודש לספרי 
תורה עבור ביהכ"נ, טל': -052

_____________________________________________)48-48(7153359, גיא

 כלוב לציפורים, 80 ש"ח. 
בית הטלה, 30 ש"ח. אוכל 

לתוכים, 15 ש"ח, 
054-8412903 ,03-9074725)48-48(_____________________________________________

 ציפור קנר מזמר 
"באוסתר" 300 ש"ח,

054-8412903 ,03-9074725)48-48(_____________________________________________

 בושם טרז'ר 100 מ"ל של 
לנקום, 150 ש"ח,

050-9742004)48-48(_____________________________________________

 2 דגמים אלגנטיים לאישה 
מידה 46 )דייבי מוד(, 150 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 050-9742004

 שמלה אלגנטית 
למחותנת מידה 44-46, 200 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 050-9742004

 דלת פלדלת לבנה, מצב 
מצוין, 80 ס"מ, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(050-4187979

 סט ספרי דעת מקרא, 28 
ספרים חדשים, 200 ש"ח, 

לא בשבת, משה כהן, פתח-
_____________________________________________)48-49ח(תקווה, 052-2913522

 אזעקה לאופניים מפני 
גנבים חדש חדש, ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(בלבד, טל': 052-7659977

 להשכרה שמלת ארועים 
S/M בצבע שחור )ארוך(, 200 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח, 052-7663458

 להשכרה שמלת ארועים 
בצבע סגול/אפרו, מידה 
S/M )ארוך(, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)48-49ח(052-7663458

 בושם שנאל בלו, 100 
_____________________________________________)48-49ח(מ"ל, 400 ש"ח, 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', -052

_____________________________________________)48-49ח(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
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■ 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

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)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!

 לבורגר באזור ירושלים, 
דרוש עובד רציני עם תודעת 
שירות גבוה, תנאים טובים, 

_____________________________________________)45-52ל(052-5399290

 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

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

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(_____________________________________________

לחברת קוסמטיקה יוקרתית
באזור שוהם, אשדוד

דרושים/ות

058-7650057 רבקי

עובדי הדבקה, אריזה והלחמה

שכר + בונוסים למתאימים
כולל הסעות למקום!!

 דרוש/ה לנקיון בניינים 
בבני-ברק בימים א-ה' בוקר 

_____________________________________________)47-50ל(3-4 ש', 050-6577007

 למעון באזור דרושה 
מטפלת, לפרטים: חדוה, 

052-4825215. שרית, 
050-5723896)47-50(_____________________________________________

 שמעיה: דרושים 
עובדים לחנויות: קושרים 
לציציות לספרדי ואשכנזי, 
משלמים 7 ש"ח ליחידה, 

,052-8911058
_____________________________________________)49-51ל(03-6191332

 דרושה מטפלת/סייעת 
למשרה מלאה, למעון בגבעת 
שמואל, מיידי, תנאים טובים 
_____________________________________________)47-50(למתאימות! 050-8883909

 למעון יום בקריית 
הרצוג בבני-ברק, דרושה 

מטפלת חמה -7:30
16:00, תנאים טובים 

ושכר הולם!
052-7115488)47-50(_____________________________________________

 דרושה מטפלת אחראית 
ומנוסה למעון חרדי בב"ב - 

פ.כץ למשרה מלאה/חלקית. 
_____________________________________________)49-8/17(לאה, 052-7120520

 לחברת הובלות במרכז, 
דרושים נהגים חרוצים עם 
נסיון, עד 12 טון, תנאים 

_____________________________________________)47-02/17(טובים! 054-4703789

 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(_____________________________________________

 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
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

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

 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(_____________________________________________

מנהל/ת פרויקטים:
מהות והגדרת תפקיד : 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.

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!-

מנהל/ת פרויקטים:
מהות והגדרת תפקיד: 

ניהול ושיווק פרוייקטים בתחום פרסום שיווק והפקה. המשרה נוגעת ל 3 תחומים: 
1. ניהול חשיבה ואסטרטגיה: פיתוח פרויקטים, ניתוח שוק, קיום תחקיר וכתיבתו, 

כתיבת תכניות עבודה מפורטות, יישום בפועל של התכנית, יצירת גאנט פעילות, 
כתיבה והפקת חומרים, עבודה מול גורמים מקצועיים )קופרייטארים, גרפיקאים, 

עורכים, צלמים וכו'(. 
2. שיווק. עבודה מול גופים וחברות גדולות במשק: יצירת קשר, קביעת פגישות, 

הכנת פגישות, קיום וניהול פגישות, סגירת עסקאות. מעקב ביצוע.  
3. הפקה. ניהול הפקת כנסים ואירועים: כושר ניהול ולוגיסטיקה, הבנה בתחום 

ההפקה, יכולת ניהול של ספקי שרות. 
חובה יכולת עבודה עצמאית ותנהלות מול לו"ז, הכרת הרשת, שליטה מלאה באופיס, 

ידע בעבודה עם בסיסי נתונים. אנגלית בסיסית, ידע בתחום הפרסום והשיווק.
סוכני מכירות:

שיווק ומכירת שטחי תערוכה, פרסום, חסויות.
העבודה: בסיס + עמלות

מפיק/ה:
ניסיון חובה:

ידע בתוכן לאירועים, בהפקה טכנית, יצירתיות, הכנת תקציבים.

מצאנו מועמדים 
 נהדרים ומחפשים 

עוד אנשים מוכשרים!

לחברה בינלאומית שמשיקה 
את האפליקציה בישראל

בעלות מסובסדת 
לעבודה מהבית

תמיכה מלאה ע“י החברה!

דרושים זכיינים

050-4111106
054-7923366 0

 דרושה סייעת חייכנית 
וחרצוה לתינוקיה בגבעת 

שמואל, משרה חלקית/מלאה, 
לרציניות בלבד! מיידי!

_____________________________________________)48-51(054-4819999, אתי

 ל"פרפרים" הלבשה 
אישית בב"ב: מנהלות 

למשמרות + נסיון 
במכירות חובה, משכורת 

גבוהה + בונוסים,
050-8266772)48-7/17(_____________________________________________

 להפצת עיתוני בוקר 
בבני-ברק, בעלי/ות קטנועים/

רכבים, 050-5322229,
050-8822377)48-03/17(_____________________________________________

 דרושות מטפלות למשרה 
מלאה ולחצי משרה, תנאים 

_____________________________________________)48-49(טובים, 054-5558835

 לגן מעון דתי בפ"ת, דרושה 
מיידית סייעת לשעות: 11:00 

עד 16:30, 052-8226582, 
_____________________________________________)48-51ל(052-8530061

 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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

052-7660483 0

דרושות מטפלות
למעון בבני ברק

  מ. מלאה 16:00 - 7:30
7:30 - 13:00
7:30 - 13:00

לכיתת תינוקות ולכיתות בוגרים

 מנהלת שיווק 
ומכירות לסטודיו בבני 

ברק, בשעות גמישות, 
יוזמתית וורבאלית, יכולת 
סדר וארגון. קו"ח לפקס 

_____________________________________________)48-49ל(1533-5706681

 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

 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(_____________________________________________

 דרושה עוזרת בית בגבעת 
שמואל לנקיון, ארגון וגיהוץ, 3 
_____________________________________________)49-52ל(פעמים בשבוע, 050-6409796

לרשת המשפחתונים 
והגנים של ”נווה שרה“

לרגל ההתחברות לתמ“ת
ולמשרד הכלכלה

1700-550-320

דרוש שותף/ה 
ומשקיע/ה

הצעה עיסקית מיוחדת!

פעיל/ה ורציני/ת בלבד!

דרושים זכייני קבע

בפריסה ארצית
מחיר השקעה אטרקטיבי 

במיוחד לתקופה זו!
תנאים מצוינים!

לרציניים/יות בלבד!

תשתיות מבוססות ורווחים 
טובים ומובטחים!

1700-550-320

לחלק מהקורסים ומסלולי 
הלמידה של ”נווה שרה“

 &30-35
לשעה + בונוסים

למוקד תפילות מצליח 

בראשון לציון

בעלי יכולת הסברה וכושר 

ביטוי לשיחות יוצאות

בוקר: 9:00-14:00
ערב: 15:00-20:00

052-7164855

תנאים טובים!

ידע בסיסי במחשב - חובה

(לגברים דרושים נציגים
בלבד) 



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.
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