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פרשת וישב

פרסום ראשון:  הרה"ר הגר"ד לאו דורש מהפרקליטות להבהיר לבג"ץ:

"בית המשפט העליון נעדר 
סמכות לדון במתווה הכותל"

החרדים,  הכנסת  חברי  עם  פגישותיו  את  פעם  אחר  פעם  דוחה  שרה"מ  בשעה 
דורשת הרבנות הראשית לפסול את המתווה ולצרפה כמשיבה לעתירה ● הגר"ד 
לאו דורש להביא את עמדת הרבנות בפני בג"ץ ולפיה "בפני בית המשפט העליון 
את עמדתה הנחרצת של הרבנות ולפיה לביהמ"ש אין סמכות לדון בעתירה העוסקת 

בענייני חופש הפולחן" / אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה

 כשכחלון הפך ליאיר לפיד: אבי בלום מביא מתוך חדר הממשלה את 
תיאור העימות שהתפתח עם שר האוצר / בי"ס לפוליטיקה 

90
ש 

לא
 פ

ל,
נד

 זי
תן

ונ
: י

ום
יל

צ

*תדיראן 1 כ“ס רק 1449 ש“ח
*אחריות אלקטרה 1 כ“ס רק 1269 ש“ח

המחירים כוללים הובלה  ○  אפשרות להתקנה מקצועית

מחיר סוף שנהמזגנים 

חשמל דובינקי | טל: 053-310-88-78

לישיבה ספרדית 
גדולה בירושלים
ישנה אפשרות לקבלת בחורים

לשיעורים א‘, ב‘.

052-7147768

  

לפרטים: 050-4195190

השקעה של-1000 דולר
רווחים

גבוהים מאד הגענו להסדר 
עם מלון רויאל טאוור ים המלח 

בסגירה מלאה לציבור החרדי 

אגודת

לחולי פסוריאזיס 
ולנזקקים לשהיה בים המלח 

ההחזר מקופות החולים עבור כל לילה הוא החל מ- 277 ש“ח

לראשונה 

psor.h2016@gmail.com 077-5518143 :לפרטים

בפיקוח 

הרב בורנשטיין 

שליט“א 

"כבישים מסוכנים, גינות לא 
תקינות": תושבי הרמה מאשימים

בניסיון לגרום למקבלי ההחלטות בעירייה להתייחס ברצינות לשורת הליקויים הקשים עמם הם מתמודדים, 
פונים תושבים ברמת בית שמש ג' לאפיק המשפטי ● כבישים מסוכנים,  גינות לא בטיחותיות, וערימות 
זבל מושלכות - הן רק חלק משורת הטענות המפורטות במכתב האזהרה ששלחו לעירייה ● בעירייה 

מגיבים: "לא בכל יום נבנות שכונות ענק כאלו בישראל, ישנם חבלי קליטה" / עמ' 6

עושים 
עסקים 

ברמה

ממזרח בית שמש
קולות פיוט הסתלסלו ברמה ברחבי 
העיר משך כל השבת האחרונה, 
שהוכרזה כ'שבת בקשות', ונחלה 
הצלחה גורפת  האירוע המרכזי 
נערך במוצאי שבת, בהשתתפות 

החזן משה דוויק / עמ' 8

בעלי עסקים מרמת בית שמש 
התכנסו לוועידה מיוחדת, 
בה התגבשו, טוו קשרים 

עסקיים, קיבלו כלים מקצועיים 
והרבה תמיכה  וגם את זה 

היה בתכניה: הרצאה על 
ניהול מנצח בשילוב ניצוח 

מוזיקלי / עמ' 8



החורף כבר כאן!

 הסרת משקפיים עושים
בבית חולים אסותא
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 תו תקן בינלאומי לאיכות

JCI Patient Safety

הפועל  בישראל  היחידי  המרכז 
בפיקוח ה-JCI  תו התקן המחמיר 

בעולם לבתי חולים

מחיר קבוצתי!

לבדיקת התאמה חינם חייגו:

03-7922031

  ללא שימוש בסכין
  חזרה לשגרה תוך זמן קצר

  מנתחי עיניים בכירים ומנוסים
  אחריות ללא מגבלת זמן



טעמי
החנוכה
טעמי
החנוכה

ומאחלת חנוכה שמח לכל בית ישראל
 תנובה מזמינה אתכם לחגוג את חנוכה למהדרין

עם ארוחות חלביות בטעם של הבית

 היכונו
למשחק החנוכה!
פרטים בטל׳: 03-9411000



בריף מס‘: 542 לקוח: באדג‘ט. שם העבודה:  מבצע חנוכה א -משפחה  תאריך: 18.12.16

budget.co.il

חנוכה שמח!

more

ימי השכרה 
בדמי חנוכה 

בבאדג'ט
תמיד יותר
משתלם

באדג'ט במבצע חנוכה ענק:
שוכרים רכב ל 9 ימים ומקבלים 3 ימים במתנה !
או שוכרים רכב ל 7 ימים ומקבלים 2 ימים במתנה !

טבת  י‘  ועד   (22/12/2016) תשע"ז  כסלו  כ"ב  בתאריכים  שמתחילות  להשכרות  תקף  המבצע 
תשע"ז (8/1/2017). ימים במתנה ללא כל חיוב. מינימום 7 ימי השכרה - מקסימום 9 ימי השכרה (לא 
ניתן להאריך ההשכרה מעבר ל 9 ימים). המבצע תקף לרכבים מקבוצות X ; F ; G ; J & H. ההנחה על 
חיוב ימי השכרה ולא על התוספות כגון נהג נוסף וכדו'. ההנחה מבטלת את זיכויי שבת וחג. המבצע 

מיועד לתושבי ישראל בתשלום בשקלים בלבד. המבצע עד גמר המלאי ובכפוף לתקנון. ט.ל.ח.



דג ישראלי טרי, תמיד בראש!
הכי ישראלי- גדל בבריכות הגידול בארץ: קרפיון, בורי, אמנון )מושט(.

הכי טרי – כי הוא עשה את הדרך הקצרה ביותר מהבריכה לצלחת.
הכי מפוקח – כי הוא עבר פיקוח וטרינרי מוקפד ועל פי התקן.

הכי בריא - כי הוא שומר על ערכו התזונתי.
הכי טעים – פשוט כי הוא... טרי!

 "25 שנה אני מוכר דגים בבני ברק.
 אני יודע בדיוק מתי דג הוא טרי, איכותי וללא תוספות. 
זו גם הסיבה שבגללה בבית שלי אוכלים רק דגים 

ישראלים טריים. למה? כי אני יודע מהיכן הם מגיעים, 
שיש עליהם פיקוח כשרותי ווטרינרי, מה הם אכלו, ובעיקר... 
יודע איזה טעם, הבדל של שמים וארץ בינו לבין כל השאר.

אין תחרות לדג ישראלי טרי,
הכי טעים, הכי בריא, הכי בשבילי.

בשבילי רק 
דג ישראלי טרי!

אריה הלוי
הדגים של הלוי, בני-ברק
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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 ליברטי, ישראל פריי, חיים בנשק

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
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"כבישים מסוכנים, גינות לא 
תקינות": תושבי הרמה מאשימים

 איפה הרכב?

עבודות  החלו  שני  ביום  לב:  שימו  נהגים, 
לחידוש אספלט בשדרות בן זאב, מכביש 48 ועד 
השעות  בין  יבוצעו  העבודות  גוריון.  בן  לכיכר 
יום  עד  להימשך  וצפויות  בלילה,   19:00-05:00

ראשון הבא. 
את  להחנות  שלא  מתבקש  הנהגים  ציבור 
הרכבים בכביש/מפרצים של שד' בן זאב מכביש 
38 )כניסה( ועד כיכר בן גוריון, ובעירייה מזהירים 
כי רכב חונה ייגרר על חשבונו. ניתן להחנות את 

כל הרכבים כולל משאיות בחניון השוק.

 מלכות וזאנוויל התוועדו

בחסידות חב"ד ציינו השבוע את י"ט כסליו, או 
כפי שמכונה בפי החסידים 'ראש השנה לחסידות', 

בשורת כנסים ואירועים בכל רחבי הארץ.
גם העיר בית שמש לא נעדרה ממפת החגיגות, 
בהתוועדות  חלק  לקחו  העיר  מבני  נכבד  וציבור 
הנביא  יואל  ברחוב  חב"ד  כנסת  בבית  שנערכה 
היה  הכבוד  אורח  ג'.  שמש  בית  רמת  בשכונת 
הר  מנחלת  פרידמן  יצחק  יוסף  הרה"ח  המשפיע 
חב"ד, ועל החלק המוזיקלי היו אחראים מקהלת 
'מלכות' עם הסולן, הקול והרגש זאנוויל ויינברגר.

 "ניכתב לאלתר"

נערכה  השבוע 
ספר  הכנסת 
שנכתב  תורה 
משפחתו  ידי  על 
ולעילוי  וחבריו 
ר'  של  נשמתו 
קויפמן  אלתר 

בני  ומחשובי  שמש  בית  תושבי  מיקירי  ז"ל, 
מסולם  שנפל  לאחר  שנפטר  בעיר  הישן  הישוב 
'בית  החינוך  בבית  החשמל  מערכת  תיקון  בעת 
יעקב הישן' בעיר. התהלוכה יצאה בשעה 7 בערב 
מביתו ברחוב מהרי"ל דיסקין, לעבר בית המדרש 

'תפארת ירושלים' בשכונת חפציבה.

 'הליכוד' נאחזים בעירייה

העיר  ראש  סגן  לשכת  וחנוכת  מזוזה  קביעת 
משה שטרית, וחברי המועצה שלום אדרי וסטלה 
וולטר )'הליכוד'( התקיימה בהשתתפות חבריהם 
וראשיה.  העיר  מועצת  חברי  הם  הלא  לעבודה, 
משותפת  עבודה  על  לזה  זה  פרגנו  החברים 
ופורייה, ועל פערים שמצליחים להיות מגושרים 

בעבודה מאומצת.
אבוטבול,  משה  העיר  ראש  חלק:  לקחו 
העיר  מועצת  חברי  גרינברג,  שמוליק  סגנו 
פרנקל,ישראל  נחמן  אברהם  גולדברג,  שמעון 
בית  עיריית  בכירי  אליאס,  מנשה  סילברסטיין, 

שמש ואורחים רבים ונכבדים.

מאת: ישראל פריי

שמש  בית  לעיריית  שנשלח  ארוך  מכתב 
המייצג  כהן,  אלירן  הדין  עורך  ממשרד 
ג', מספק  קבוצת תושבים מרמת בית שמש 
עמם  קשים  תשתיות  ליקויי  לשורת  הצצה 
מתמודדים תושבי השכונה החדשה. במכתב 
שהולכות  טענות  בפירוט  מתומצתות 
של  קשה  תמונה  מעלות  ואשר  ומצטברות, 
הזנחה, תכנון לקוי, ומפגעים העלולים לסכן 
וחיים, לצד דרישה נחרצת מהעירייה  רכוש 

למלא את תפקידה ולדאוג לתיקון המעוות.
)להלן  ג'  שמש  בית  רמת  "בשכונת 
השכונה( ישנה הזנחה חמורה של התשתיות, 
דייריה נאלצים להתגורר בתנאים מחפירים: 
שאינן  מדרכות  ומסוכנים,  צרים  כבישים 
בנייה  אתרי  בטיחות,  מעקות  וללא  סלולות 
ותנים  בר  כלבי  לכל,  ופתוחים  פרוצים 
לא  משחקים  גני  ברחבות,  משוטטים 
וכפי  נוספים  רבים  ומפגעים  בטיחותיים 
שיפורטו להלן", כך פותח המכתב, שהולך 

ומונה את הליקויים.
לשכונה  היחיד  הגישה  "כביש  כבישים: 
נתיב  ביותר!  מסוכן  זכריה  ברחוב  הנמצא 
גורם  במקום  שסומן  ציבורית  לתחבורה 
לצפיפות המהווה מפגע בטיחותי וסכנה של 
בכללותה  הכבישים  תשתית  כי  יצוין  ממש. 
תוכננה בצורה רשלנית ומסוכנת. כך למשל 
הנביא  וירמיהו  השילוני  אחיה  ברחובות 
נתיבים  שני  בעל  שבתחילתו  כביש  ישנו 
לאחר העיקול הראשון מצטמצם לנתיב וחצי 
ולאחר עיכול נוסף מצטמצם לנתיב אחד. כל 
פסי  ו/או  מתאים  אזהרה  שילוט  מבלי  זה 

האטה ו/או כל אמצעי זהירות אחר". 
"בשכונה נסללו כבישים רבים משובשים 
את  המסכנים  ממש  של  בורות  נפערו  בהם 
יונה  ברחובות  כך למשל  בהם  המשתמשים 
האטה  "עמודי  רבנו.  ומשה  הנביא/אחיה 
וללא  שחורים  השכונה  ברחבי  שפוזרו 

להינזק  הספיקו  רבים  רכבים  אור.  מחזירי 
ממפגע זה ויש לפעול לתקנו בהקדם".

רבים  מפגעים  "ישנם  מדרכות:   סלילת 
סלולות  אינן  במדרכות בשכונה אשר חלקן 
הגנים  במתחם  הנביא  יואל  )רחוב  כלל 
סלעים  ערימת  יש  שם   - מלאכי  וברחוב 
מותאמות  אינן  וחלקן  מדרכה(  במקום 
עגלות  עם  רגל  ולהולכי  בכלל  רגל  להולכי 
אינה  המדרכה  נריה  )ברחוב  בפרט  ילדים 
בנוסף,  עגלות(".  עם  רגל  להולכי  מותאמת 
בשכונה  רבים  חציה  "במעברי  כי  מצוין 
אחיה,  ברחוב  הספר  לבית  בסמוך  וביחוד 
בין  בטיחות  מעקות  בדחיפות  להתקין  יש 

המדרכה לכביש".
מפוזרים  השכונה  "ברחבי  בנייה:   אתרי 
רחוב  בפינת  כמו  מרובים,  בנייה  אתרי 
ירמיהו הנביא, ברחוב חבקוק בעיקול, בכל 
למלאכי,  עד  יואל  רחוב  את  המקיף  השטח 
רבים  ובמקומות  יחזקאל  רחוב  באמצע 
אחרים. אתרי הבנייה פרוצים ופתוחים לכל 
פסולת  של  ערימות  ישנם  רבים  במקומות 
וצינורות על המדרכה ובאמצע הרחוב, דבר 
המהווה סכנה של ממש ויש לטפל במחדלים 

אלו באופן מיידי".
כלבים ותנים: "בשכונה משוטטים מספר 
על  אימה  המטילים  ותנים  בר  כלבי  של  רב 
התושבים, הנכם מתרשלים בטיפול בתופעה 
ולא נוקטים בכל צעד על מנת למנוע אותה 
או לכל הפחות לצמצמה באופן משמעותי".

"גן  משחקים:  וגני  ציבוריות  גינות 
הוקם  רבנו  משה  ברחוב  שהוקם  משחקים 
את  לתקן  ובמקום  בטיחותית  לא  בצורה 
גדר  באמצעות  הגן  את  סגרתם  המחדל, 
בטיחותי  מחדל  המהווה  אטומה,  שאינה 
אף היא. כעת, ילדים חודרים לגן דרך הגדר 

והדבר מהווה סכנת נפשות של ממש".
אוכלסה  אשר  "השכונה  וניקיון:  טיפוח 
4 שנים, עדיין סובלת מהעדר  כ-  כבר לפני 
פניותיהם  ברחובותיה.  וניקיון  טיפוח 

בעניין  התושבים  של  והנשנות  החוזרות 
תוך  ממש,  של  מענה  ללא  ריקם  הושבו  זה 

שימוש בתירוצים מתירוצים שונים.
ידכם  על  יבוצע  כי  דורשים  "מרשיי 
ברחבי  ופרחים  נוי  עצי  של  נרחבת  שתילה 
השכונה ובכיכרותיה זאת באופן מיידי וללא 
דיחוי. עוד יצוין, כי ניקוי הרחובות בשכונה 
לא מבוצע באופן שוטף והתושבים נאלצים 

לסבול מזבל ולכלוך בסמוך לבתיהם".
עורך הדין כהן מוסיף: "יובהר ויודגש כי 
כל טענה מצידכם אשר תעביר את האחריות 
לא  אחר  לגורם  לעיל  המתוארים  למפגעים 
במפגעים  עסקינן  מרשיי.  ידי  על  תתקבל 
אדם  חיי  לגבות  עשויים  אשר  בטיחותיים 
ו/או  בעצמכם  לתיקונם  לדאוג  ועליכם 

באמצעות מי מטעמכם".
בעירייה  התושבים  דוחקים  לסיום, 
נדרשים  "הנכם  לדרישותיהם.  להיענות 
מרשיי  ותלונות  טענות  אחר  מקרוב  לעמוד 
ולגבש פתרונות לגבי כל אחת מתלונותיהם 
המפורטים לעיל באופן מיידי ובהול. במידה 
ולא תעשו כן הורני מרשיי לנקוט נגדכם בכל 

האמצעים העומדים לרשותם על פי דין".
כי  בתגובה  נמסר  שמש  בית  מעיריית 
"הנהלת העירייה פועלת רבות למען אכלוס 
קל ומוצלח של תושבי שכונת רמת בית שמש 
ג'. יצוין כי לא בכל יום נבנות שכונות ענק 
חבלי  ישנם  וממילא  ישראל  במדינת  כאלו 
קליטה לא מעטים מטעם משרדי הממשלה 
השונים המעורבים בבניית השכונה, ובפרט 
שמשרד השיכון עדיין לא השלים את פיתוח 

השכונה ומסירתה לידי העירייה". 
ראש  "בהכוונת  כי  מדגישים  בעירייה 
העיר מר משה אבוטבול, משקיעה העירייה 
מאמצים מרובים מול משרדי הממשלה על 
מנת לסיים ככל האפשר את השלמת פיתוח 

השכונה".

בניסיון לגרום למקבלי ההחלטות בעירייה להתייחס ברצינות לשורת הליקויים הקשים עמם 
הם מתמודדים, פונים תושבים ברמת בית שמש ג' לאפיק המשפטי ● כבישים מסוכנים,  
גינות לא בטיחותיות, וערימות זבל מושלכות - הן רק חלק משורת הטענות המפורטות 
במכתב האזהרה ששלחו לעירייה ● בעירייה מגיבים: "לא בכל יום נבנות שכונות ענק 

כאלו בישראל, ישנם חבלי קליטה"

על המקום
החדשות המקומיות של    בית שמש

שורה של כשלים. בית שמש                                                                                          )צילום: יעקב לדרמן, פלאש 90( 
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לשכת הדובר מציגה:

מרדכי בן דוד
עם גדול הזמר החסידי בכל הזמנים

בית
האמנים

רמת בית שמש

אלי פרידמן  
מקהלת הילדים 'שירה חדשה'  //  מקהלת בעלי המנגנים
גרשון פריישטט //   תזמורתו של  ריקוד הכליזמרים  

יום רביעי, נר חמישי של חנוכה, 28/12/16
אודיטוריום המכללה הלאומית לשוטרים, א.ת. מערבי בית שמש

כניסה: 19:30   נעילת דלתות: 20:00  //   האירוע לגברים בלבד  //   הסדרי הנגשה במקום
    058-4167625  ,2/6 מהללאל  בן  עקיבה  רח'  אפרייאט,  משפחת  נוף:  יפה    / הדובר  לשכת  שמש  בית  עיריית  כרטיסים:  חלוקת   מוקדי 
 /  קריה חרדית: משפחת ויספיש, רח' שפת אמת 26/2 בין השעות 16:30–21:00, 052-7617343  /   חפציבה: 'זול ובגדול' בקופה ראשית
 )אצל קובי-מנהל הסניף( /   רמה ב': ציינג' 'יש תחליף', רח' נהר הירדן 6 )בחניה(  /   משפחת פינקלשטיין, רח' רבי טרפון 12/1,  02-9994902 
/   רמה א': חנות 'אקסוס'-הלבשה לגבר, בשעות הפתיחה 16:00-21:00, 02-6455859 /   משפחת באלון, רח' נחל דולב 34/11, בין השעות 

14:00–19:00, 02-9995175   /   רמה ג': משפחת פרל רח' ירמיהו הנביא 16/8 בשעות הערב 052-6820113

הכניסה חופשית
בהצגת כרטיס כניסה בלבד

משה אבוטבול
  ראש עיריית בית שמש

וסגן יו"ר מרכז השלטון המקומי         

בברכת חנוכה שמח

לשכת הדובר

בית
האמנים

רמת בית שמש

בית שמש
ת ג ג ו ח
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מנהל חדש לאגף הרווחה 
לאור שביעות הרצון מתפקודו, נבחר מר שלום בן דוד מ"מ מנהל האגף 

ברוב קולות למנהל האגף הרווחה בעיריית בית שמש
מאת: אהרן נצר

ראיינה  העירייה  של  הקבלה  ועדת 
ארבעה מועמדים למנהלי אגף הרווחה, 
כולם עובדי אגף הרווחה,  ובחרה את 

הראוי ביותר, מר שלום בן דוד.
ובן  העיר  תושב  הינו  דוד,  בן 
העיר,  ממייסדי  ותיקה  למשפחה 
ובעל תואר ראשון בעבודה סוציאלית 
ראשון  תואר  חיפה,  באוניברסיטת 
באוניברסיטה  ויהדות  במזרחנות 
העברית והשתלמויות נוספות בתחומי 

קבוצות  והנחיית  מחשבים  ניהול, 
טיפוליות.

בן דוד צמח בתוך המערכת הרווחה 
האחרונה  בתקופה  שימש  העירונית, 
שימש  ובעבר  האגף  מנהל  כמ"מ 
במשך  ברווחה   תפקידים  של  בשורה 
משפחה  סוציאלי  כעובד  שנה   14
וכאחראי מינהל וזכאות אגף הרווחה. 
לבן דוד ניסיון במסגרות נוספות בעיר, 
כמו מרכז יום לקשיש, היחידה לקידום 

נוער ובתחומי ניהול כוח אדם ועוד.
ממונה הרווחה הרב יגאל חדד ציין 

מתפקודו  הרבה  הרצון  שביעות  את 
האנושית  והגישה  דוד  בן  מר  של 
"מנהל האגף  לו.  הייחודית  והמסירות 
היטב  ומכיר  האגף  בתוך  צמח  החדש 
בן  העיר  תושב  הינו  וכן  המערכת  את 
לו,  ומאחל  בעיר,  ותיקה  למשפחה 
בע"ה"  רבה  הצלחה  ולתושבים  לאגף 

אמר חדד.
ראש העיר מר משה אבוטבול קיבל 
את עמדת ממונה האגף ואנשי המקצוע 
דוד,  בן  במר  הבחירה  על  והודיע 

לתועלת תושבי העיר.

עושים 
עסקים ברמה

בעלי עסקים מרמת בית שמש התכנסו 
לוועידה מיוחדת, בה התגבשו, טוו קשרים 

עסקיים, קיבלו כלים מקצועיים והרבה 
תמיכה  וגם את זה היה בתכניה: הרצאה 

על ניהול מנצח בשילוב ניצוח מוזיקלי
מאת: ישראל פריי

בעיר  עסקים  ובעלות  בעלי   150
התקבצו ביום שלישי ל'ועידת רמת 
בית שמש לעסקים' שנערכה בסימן 
השראה'.  מעוררי  קטנים  'עסקים 
המשתתפים  נהנו  היום  במהלך 
עסקיים,  קשרים  טווית  מהרצאות, 
ובעיקר,  מקצועיים,  כלים  קבלת 
הכרה משמעותית בעבודתם ובקיום 
שנמצאת  קטנים  עסקים  קהילת 

בצמיחה מתמדת.
התכנים המקצועיים של הועידה 
היו מגוונים ביותר, ובין היתר, נהנו 
מנהל  של  מהרצאתו  המשתתפים 
קפלן,  ירון  טוב  הר  נשר  מפעל 
החברתית  המחויבות  על  שדיבר 
של החברה לעידוד יזמות חברתית, 
יהושע הס ריתק את הקהל בהרצאה 
והמנצח  הקהילה,  בתוך  שיווק  על 
המשתתפים  את  הלהיב  פורת  רוני 
בהרצאה על ניהול מנצח תוך שהוא 

משלב יצירות מוזיקליות בניצוחו.
פאנל  התקיים  הועידה  במהלך 

השראה,  מעוררי  עסקים  בעלי 
ישורון  אותו הנחה איש התקשורת 
הזדמנות  נתן  הפאנל  תורג'מן. 
מקומיים  עסקים  בעלי  להציג 
הקהילה  מתוך  אנשים  שהם 
בעבודה  מלמטה,  להצלחה  והגיעו 

מאומצת ובהתמדה רבה.
לקיום האירוע חברו גופים רבים, 
החל מזרועות רלוונטיות של משרד 
שמש  בית  עיריית  דרך  הכלכלה, 
שזיהו  במשק  גדולים  גופים  ועד 
מי  חסות.  ופרשו  הפוטנציאל  את 
האירוע  הצלחת  מאחורי  שעומד 
הוא ירוחם אסטרייכר, תושב הרמה 

שעוסק בייעוץ ולווי לעסקים.

ממזרח בית שמש
קולות פיוט הסתלסלו ברמה ברחבי העיר משך כל השבת האחרונה, 
שהוכרזה כ'שבת בקשות', ונחלה הצלחה גורפת  האירוע המרכזי 

נערך במוצאי שבת, בהשתתפות החזן משה דוויק
מאת: ישראל פריי

בעיר  הוכתרה  האחרונה  השבת 
נערכו  במהלכה  בקשות',  כ'שבת 
בעיר  הפזורים  הכנסת  בתי  ברחבי 
תפילות חגיגיות בלווי חזנים ופייטנים, 
השונות.  הקהילות  מסורות  כמיטב 
בתפילות  חלק  לקחו  מתפללים  מאות 
התעלות  משבת  ונהנו  החגיגיות, 

עמוסת תפילות ושירים.
בקולם  שסלסלו  החזנים  גלריית 

בין  ביותר.  מרשימה  נראית  בו-זמנית 
איתי  את  למצוא  היה  ניתן  המופיעים 
יוסף  אביטן,  יואל  לוק,  ניסים  צברי, 
סיטון, שלמה דידי, מאיר אלפסי, דוד 

צליח ושמעון ביטון.
שבת  במוצאי  נערך  המרכזי  המופע 
במרכז 'מזרח שמש' ברחוב שפת אמת. 
משה  והפייטן  החזן  הופיע  הבמה  על 
נגנים,  בת ששה  תזמורת  בלווי  דוויק, 

ובהשתתפות המונים מתושבי העיר.
בשיתוף  לפועל  יצאו  האירועים 

תורנית  לתרבות  המחלקה  בין  פעולה 
לפיתוח  המשרד  לבין  בעירייה 

הפריפריה, הנגב והגליל.

ועידת העסקים
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יוענק לעוסקים בשילוב החינוך המיוחד והחינוך הרגיל ומובילים למצוינות חינוכית

אות המיוחד – ברווחה ושיקום
יוענק לארגונים שאצלם "כולם יכולים" אינה רק סיסמה.

מפעל חיים בחינוך מיוחד
יוענק לארגונים שתרמו לשינוי בתחום החינוך המיוחד ומובילים בתחום זה

 אות שד"ר [שמיעה דיבור ראיה] – למובילים בתחום
יוענק לארגונים שפורצים דרך בתחום השד"ר

אנו קוראים בזאת לארגונים ועמותות להציע את מעמודתם לקבלת "אות המיוחד".
לקבלת טופס להגשת מועמדות טלפון 029410144

הגשת הבקשה עד לתאריך 5/1/2017
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לארגונים עמותות והעוסקים בתחום החינוך המיוחד
2 0 1 7  | ס  נ כ

הכנס השנתי לקידום מצוינות בחינוך, רווחה, שילוב ושיקום
של ילדים ובוגרים עם מוגבלויות בציבור החרדי / דתי

23/01/17 כ"ה טבת תשע"ז | מלון קראון פלאז'ה, ירושלים

יזמות, שיווק והפקה:
קבוצת "קו עיתונות דתית"

2 0 1 7  | ס  נ כ

הכנס השנתי לקידום מצוינות בחינוך, רווחה, שילוב ושיקום
של ילדים ובוגרים עם מוגבלויות בציבור החרדי / דתי

23/01/17 כ"ה טבת תשע"ז | מלון קראון פלאז'ה, ירושלים

יזמות, שיווק והפקה:
קבוצת "קו עיתונות דתית"

אין זה סוד שהציבור החרדי הוא פורץ דרך,
ואחד המקצוענים שיש בנושאי חינוך, רווחה, שילוב, ושיקום

של הילד המיוחד.
אך כמות המוסדות והסוגים השונים פיזרו את התחום להרבה מאד 

גופים, מה שהפך את התחום הזה להכי בירוקרטי שיש.

כנס "המיוחד" יהווה פלטפורמה,
לכל הארגונים וההורים המתעסקים בתחום,

להתכנס במקום אחד, לדון וללמוד האחד מהשני,
בנושא חשוב זה של החינוך המיוחד.

בעלי מוגבלויות
חיים בישראל

מהאוכלוסיה בישראל600,000
בעלי למעלה

מ-40% נכות

13%
מבתי הספר
אינם נגישים

לנכים

95%
מוסדות

עוסקים בתחום 

600
למעלה מ- 

19%

קיים גידול
בחינוך המיוחד של

כל 5 שנים

נתונים

מקורות: מחקר של הכנסת בנושא החינוך המיוחד

בס“ד



ירושלים כנפי נשרים 5, עמוס 10 |  בני ברק כהנמן 72, ר׳ עקיבא 55 
www.bagir-il.com :on-line אשדוד הגדוד העברי 16 | גבעתיים קניון גבעתיים קומה 2  | תל אביב ה׳ באייר 70, כיכר המדינה  | בגיר

מהפריטים המשתתפים במבצע | לא כולל פריקה, צבירה ושוברים | בתוקף עד 5.1.17 ז׳ טבת תשע״ז | מינימום מלאי 500 יח׳ 

HOT SALE
סריג

119₪

החל מ-

מעיל צמר

399₪

ללא מע״מהחל מ-
כל החליפות

כולל כפל מבצעים 



כ"ב בכסלו תשע"ז 22/12/16בבית שמש1210

מאת: ישראל פריי

החליטו  שמש  בית  קנאי  זה:  לעומת  זה 
מחאותיהם,  את  האחרונים  בימים  להחריף 
את  ומפרים  כבישים  חוסמים  שהם  תוך 
את  לקחת  החליטו  במשטרה  מנגד,  הסדר. 
האימה  מאזן  את  ולשנות  לידיים,  העניינים 
כוחות  מפעילים  כשהם  המפגינים,  מול 
פעולות  ומבצעים  בשכונות  אינטנסיביים 

בילוש ומעצרים.
התקיימו  האחרון,  השבוע  כל  לאורך 
הפגנות במספר מקומות ברחבי העיר, כשרובן 
מתמקדות בשונת חפציבה וברחוב נהר הירדן, 
מוקד מגורי המפגינים. מלבד שגרת המחאה 
החליטו  שכבי,  וחיטוטי  הגיוס  ענייני  על 
קנאי העיר לקדש מלחמה נגד קוו האוטובוס 
העוברים  'סופרבוס'  חברת  של  העירוניים 

בשכונותיהם, קווים הפועלים ללא הפרדה.
לכביש  מפגינים  מספר  ירדו  ראשון  ביום 
וחסמו את דרכו של אוטובוס חולף. שוטרים 
אלימה,  בהתפרעות  נתקלו  למקום  שהוזעקו 
לתת  מפגינים שסירבו  לעצור שלשה  ונאלצו 
לאוטובוס להמשיך בדרכו. במקרה אחר, יידה 
אחד המפגינים אבן שפגעה בשמשה הקדמית. 
נהג האוטובוס נפגע באורח קל, טופל במקום, 
סריקות  ביצע  למקום  שהוזעק  משטרה  כוח 

אחר החשוד שנמלט מהמקום.

למעוז  נכנסו  ראשון,  יום  של  בוקר  לפנות 
על  גדולים,  משטרה  כוחות  הקיצוניים 
תושבים  מספר  של  יזום  מעצר  לבצע  מנת 
לה,  ומחוצה  בעיר  בהתפרעויות  החשודים 
בין היתר בהפגנות מול בית רבה הראשי של 

קריית גת, ועוד. 
תקוות השוטרים כי השעה המאוחרת תקל 
מהרה.  עד  התבדתה   – מלאכתם  את  עליהם 
החלו  לרחוב,  לצאת  החלו  תושבים  עשרות 
התפתחה  ובמקום  השוטרים,  עם  להתעמת 
מאומה. השוטרים הצליחו להניח ידם על שתי 
כהישג  ראו  התושבים  אך  חקירה,  מבוקשי 
אחרים  חקירה  דרושי  של  היעלמותם  את 
שהצליחו להימלט מבתיהם בחסות המהומה 

שנוצרה.
גורם בכיר במשטרת ישראל אומר ל'השבוע 
כלפי  שלהם  המדיניות  כי  שמש'  בבית 
השתנתה  בעיר  החרדיות  בשכונות  המתרחש 
נחושים  במטרה  לדבריו,  לקצה.  מהקצה 
התושבים  למצוקת  ואמיתי  מהיר  מענה  לתת 
ומתכוונים  המפגינים,  עול  תחת  הנאנקים 
על מנת להשליט  רב  וכוח  להפעיל משאבים 
שהיה,  מה  מכל  "תשכחו  במהומות.  סדר 
אישום,  כתבי  נגיש  מעצרים,  נבצע  אנחנו 
נראה נוכחות מוגברת ונקשיח את ידינו כלפי 

קומץ לוקחי החוק לידיהם", הוא אומר.

"על חודו של קול": 
32 מיליון לדובר

ראש עיריית בית שמש תועד כשהוא "מעביר" תקציבים 
של מיליונים כפי ראות עיניו, ועורר סערה  המהלך 

שנוצר כגימיק הומוריסטי ונועד להאיץ בחברי המועצה 
המאחרים, נלקח ברצינות על ידי מבקריו  אבוטבול 

נאלץ להבהיר: "זה טוב רק לבדיחה"

מאת: ישראל פריי

הציבור  נבחרי  של  הרבות  מטלותיהם  בין 
ועומס העיסוקים שמונח על כתפיהם, מוצאים 
ימים  כמה  לפני  קומית.  באתנחתא  מפלט  הם 
מצא את עצמו יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה 

בישיבת  לבדו  כשהוא  גפני 
"להעביר"  והחל  הועדה, 
תקציבי עתק על חודו של קול 
– קולו שלו. השבוע, במליאת 
מועצת עיריית בית שמש, בחר 
"מחווה"  לעשות  העיר  ראש 
באותו  ולהשתמש  לגפני 

פעלול.
"בוקר טוב אנחנו מתכבדים 
הנהלת  ישיבת  את  לפתוח 
לפי  נעבור   ,2017 התקציב 
הסעיפים", כך פתח אבוטבול 
החל  הוא  ריק.  אולם  מול 

שונות,  למחלקות  שקלים  מיליוני  להעביר 
המסור  הדובר  ואת  לקצץ,  בחר  הוא  לאחרות 
הוא פינק בלא פחות מ- 32 מיליוני שקלים... 
השונים,  התקציבים  את  והלך  מנה  וכך 
כשאחרי כל סעיף הוא ערך הצבעה, הניף את 

ידו, והעביר אותה.
מיותר לציין שההצבעה המדומה לא הייתה 
את  לעקוץ  שנועד  הומוריסטי,  ממופע  יותר 

החברים המאחרים, ולהאיץ בהם להגיע בזמן 
נכנסו  דקות  מספר  לאחר  העבודה.  לישיבות 
כל  על  מעמיק  בדיון  והחלו  המועצה  חברי 

סעיף, עד להצבעה המכרעת. 
לויראלי  הפך  המוזרה  הישיבה  תיעוד 
כפשוטו,  אותו  "לאמץ"  בחרו  ורבים  ברשת, 
והחלו בכובד ראש למתוח 
ראש  התנהלות  על  ביקורת 
חוש  נעדרי  לטובת  העיר. 
אבוטבול  שחרר  ההומור, 
בה  נוספת,  הסרטה 
נעשה  "הסרטון  הסביר: 
דקות   5 בת  המתנה  לאחר 
שהיו  העיר  הנהלת  לחברי 
ואיחרו,  להגיע  צריכים 
לזרז  החלטתי  כגימיק, 
אותם, ושלחתי את הסרטון 
בקבוצה של חברי המועצה 
– שהכל כבר מחולק, וראה 
זה פלא פתאום כולם הזדרזו וקפצו מיד להגיע 
לדיון. לאחר מכן ישבנו לדיון של ארבע שעות 

על כל נושא תקציב העירייה".
לסיום הוסיף: "כמובן שאם יש כאלה שלא 
אני  שבעניין,  הדבר  ואת  הבדיחה  את  הבינו 
רוצה להגיד להם שבמדינת ישראל, להזיז שקל 
יכול  זה  פשוט.  כ"כ  לא  זה   - למקום  ממקום 

להיות טוב רק לסרטון כזה של התבדחות". 

אבוטבול בישיבה לבדו

הפגנות, מהומות ומעצרים
העימות המתמיד בין קנאי בית שמש למשטרת ישראל, 
עלה השבוע מדרגה  אוטובוסים של חברת 'סופרבוס' 
נחסמו, ופשיטה באישון ליל לביצוע מעצרים נתקלה 

בהתנגדות מאסיבית 

כ"א בכסלו תשע"ז 21/12/16בירושלים1222
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.פרסום חזקמגזין פרסום ארצי מופץ ב-   בני ברק   ירושלים   ביתר   בית שמש   אלעד   אשדוד   מודיעין עילית
.לוחחזק

pirsumchazak@gmail.comפקס: 02-9661017 טלפון: 02-9661012

לקוח נכבד,
מצ"ב מודעתך לשבוע הקרוב לצורך הגהה.

נא לבדוק היטב ולשלוח תיקונים:
pirsumchazak@gmail.com : לפקס: 02-9661017 או למייל

לתשומת לבכם!

במידה ולא יתקבלו

 היום תיקונים עד סוף היום

תחשב המודעה

 כמאושרת!

תאריך: _______ שעה: _______ סוכנת: _______ גרפיקאית: _______ 
מיילנשלח באמצעות: _______   הגהה מס' : _______ )יותר מ-2 הגהות - תשלום נוסף(

רחלי
1

נא לבדוק היטב את הכתובות ומספרי הטלפונים!!

?" ” 

?

"  " 

!

P.h.D

וצוות מרצי המכון

יום רביעי ו‘ טבת (4/1)יום שני ד‘ טבת (2/1)

פתיחת הקורסים בירושלים

1700-555-714
info@erencollege.org

"המחמאה הכי גדולה זה מאשתי שאמרה: "אם זה מה שמלמדים בקורס, 
אז כל קורס שארנברג יפתח, אתה הולך ללמוד אצלו.."       (ש.ק. בני ברק)

"אני כבר מטפלת 30 שנה באחרים, זו הפעם ראשונה שאני מקבלת כלים 
לטובת חיי הנישואין הפרטיים שלי"      (ח.ג. ירושלים, מטפלת רב תחומית)

"השתתפתי בהרבה קורסים. כאן קיבלתי יידע ובטחון. בשעה וחצי למדתי 
יותר מאשר שנתיים במקום אחר."                 (א.ג., בני ברק פסיכותרפיסט)

.פרסום חזקמגזין פרסום ארצי מופץ ב-   בני ברק   ירושלים   ביתר   בית שמש   אלעד   אשדוד   מודיעין עילית
.לוחחזק

pirsumchazak@gmail.comפקס: 02-9661017 טלפון: 02-9661012

לקוח נכבד,
מצ"ב מודעתך לשבוע הקרוב לצורך הגהה.

נא לבדוק היטב ולשלוח תיקונים:
pirsumchazak@gmail.com : לפקס: 02-9661017 או למייל

לתשומת לבכם!

במידה ולא יתקבלו

 היום תיקונים עד סוף היום

תחשב המודעה

 כמאושרת!

תאריך: _______ שעה: _______ סוכנת: _______ גרפיקאית: _______ 
מיילנשלח באמצעות: _______   הגהה מס' : _______ )יותר מ-2 הגהות - תשלום נוסף(
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יום רביעי ו‘ טבת (4/1)יום שני ד‘ טבת (2/1)

פתיחת הקורסים בירושלים

1700-555-714
info@erencollege.org

"המחמאה הכי גדולה זה מאשתי שאמרה: "אם זה מה שמלמדים בקורס, 
אז כל קורס שארנברג יפתח, אתה הולך ללמוד אצלו.."       (ש.ק. בני ברק)

"אני כבר מטפלת 30 שנה באחרים, זו הפעם ראשונה שאני מקבלת כלים 
לטובת חיי הנישואין הפרטיים שלי"      (ח.ג. ירושלים, מטפלת רב תחומית)

"השתתפתי בהרבה קורסים. כאן קיבלתי יידע ובטחון. בשעה וחצי למדתי 
יותר מאשר שנתיים במקום אחר."                 (א.ג., בני ברק פסיכותרפיסט)

.פרסום חזקמגזין פרסום ארצי מופץ ב-   בני ברק   ירושלים   ביתר   בית שמש   אלעד   אשדוד   מודיעין עילית
.לוחחזק

pirsumchazak@gmail.comפקס: 02-9661017 טלפון: 02-9661012

לקוח נכבד,
מצ"ב מודעתך לשבוע הקרוב לצורך הגהה.

נא לבדוק היטב ולשלוח תיקונים:
pirsumchazak@gmail.com : לפקס: 02-9661017 או למייל

לתשומת לבכם!

במידה ולא יתקבלו

 היום תיקונים עד סוף היום

תחשב המודעה

 כמאושרת!
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פתיחת הקורסים בירושלים

1700-555-714
info@erencollege.org

"המחמאה הכי גדולה זה מאשתי שאמרה: "אם זה מה שמלמדים בקורס, 
אז כל קורס שארנברג יפתח, אתה הולך ללמוד אצלו.."       (ש.ק. בני ברק)

"אני כבר מטפלת 30 שנה באחרים, זו הפעם ראשונה שאני מקבלת כלים 
לטובת חיי הנישואין הפרטיים שלי"      (ח.ג. ירושלים, מטפלת רב תחומית)

"השתתפתי בהרבה קורסים. כאן קיבלתי יידע ובטחון. בשעה וחצי למדתי 
יותר מאשר שנתיים במקום אחר."                 (א.ג., בני ברק פסיכותרפיסט)

.פרסום חזקמגזין פרסום ארצי מופץ ב-   בני ברק   ירושלים   ביתר   בית שמש   אלעד   אשדוד   מודיעין עילית
.לוחחזק

pirsumchazak@gmail.comפקס: 02-9661017 טלפון: 02-9661012

לקוח נכבד,
מצ"ב מודעתך לשבוע הקרוב לצורך הגהה.

נא לבדוק היטב ולשלוח תיקונים:
pirsumchazak@gmail.com : לפקס: 02-9661017 או למייל

לתשומת לבכם!

במידה ולא יתקבלו

 היום תיקונים עד סוף היום

תחשב המודעה

 כמאושרת!
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יום רביעי ו‘ טבת (4/1)יום שני ד‘ טבת (2/1)

פתיחת הקורסים בירושלים

1700-555-714
info@erencollege.org

"המחמאה הכי גדולה זה מאשתי שאמרה: "אם זה מה שמלמדים בקורס, 
אז כל קורס שארנברג יפתח, אתה הולך ללמוד אצלו.."       (ש.ק. בני ברק)

"אני כבר מטפלת 30 שנה באחרים, זו הפעם ראשונה שאני מקבלת כלים 
לטובת חיי הנישואין הפרטיים שלי"      (ח.ג. ירושלים, מטפלת רב תחומית)

"השתתפתי בהרבה קורסים. כאן קיבלתי יידע ובטחון. בשעה וחצי למדתי 
יותר מאשר שנתיים במקום אחר."                 (א.ג., בני ברק פסיכותרפיסט)

.פרסום חזקמגזין פרסום ארצי מופץ ב-   בני ברק   ירושלים   ביתר   בית שמש   אלעד   אשדוד   מודיעין עילית
.לוחחזק

pirsumchazak@gmail.comפקס: 02-9661017 טלפון: 02-9661012

לקוח נכבד,
מצ"ב מודעתך לשבוע הקרוב לצורך הגהה.

נא לבדוק היטב ולשלוח תיקונים:
pirsumchazak@gmail.com : לפקס: 02-9661017 או למייל

לתשומת לבכם!

במידה ולא יתקבלו

 היום תיקונים עד סוף היום

תחשב המודעה

 כמאושרת!

תאריך: _______ שעה: _______ סוכנת: _______ גרפיקאית: _______ 
מיילנשלח באמצעות: _______   הגהה מס' : _______ )יותר מ-2 הגהות - תשלום נוסף(
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נא לבדוק היטב את הכתובות ומספרי הטלפונים!!
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וצוות מרצי המכון

יום רביעי ו‘ טבת (4/1)יום שני ד‘ טבת (2/1)

פתיחת הקורסים בירושלים

1700-555-714
info@erencollege.org

"המחמאה הכי גדולה זה מאשתי שאמרה: "אם זה מה שמלמדים בקורס, 
אז כל קורס שארנברג יפתח, אתה הולך ללמוד אצלו.."       (ש.ק. בני ברק)

"אני כבר מטפלת 30 שנה באחרים, זו הפעם ראשונה שאני מקבלת כלים 
לטובת חיי הנישואין הפרטיים שלי"      (ח.ג. ירושלים, מטפלת רב תחומית)

"השתתפתי בהרבה קורסים. כאן קיבלתי יידע ובטחון. בשעה וחצי למדתי 
יותר מאשר שנתיים במקום אחר."                 (א.ג., בני ברק פסיכותרפיסט)

.לוחחזק

P.h.D

וצוות מרצי המכון

יום רביעי ו‘ טבת (4/1)יום שני ד‘ טבת (2/1)

פתיחת הקורסים בירושלים

1700-555-714
info@erencollege.org

"המחמאה הכי גדולה זה מאשתי שאמרה: "אם זה מה שמלמדים בקורס, 
אז כל קורס שארנברג יפתח, אתה הולך ללמוד אצלו.."       (ש.ק. בני ברק)

"אני כבר מטפלת 30 שנה באחרים, זו הפעם ראשונה שאני מקבלת כלים 
לטובת חיי הנישואין הפרטיים שלי"      (ח.ג. ירושלים, מטפלת רב תחומית)

"השתתפתי בהרבה קורסים. כאן קיבלתי יידע ובטחון. בשעה וחצי למדתי 
יותר מאשר שנתיים במקום אחר."                 (א.ג., בני ברק פסיכותרפיסט)

.לוחחזק

P.h.D

וצוות מרצי המכון

יום רביעי ו‘ טבת (4/1)יום שני ד‘ טבת (2/1)

פתיחת הקורסים בירושלים

1700-555-714
info@erencollege.org

"המחמאה הכי גדולה זה מאשתי שאמרה: "אם זה מה שמלמדים בקורס, 
אז כל קורס שארנברג יפתח, אתה הולך ללמוד אצלו.."       (ש.ק. בני ברק)

"אני כבר מטפלת 30 שנה באחרים, זו הפעם ראשונה שאני מקבלת כלים 
לטובת חיי הנישואין הפרטיים שלי"      (ח.ג. ירושלים, מטפלת רב תחומית)

"השתתפתי בהרבה קורסים. כאן קיבלתי יידע ובטחון. בשעה וחצי למדתי 
יותר מאשר שנתיים במקום אחר."                 (א.ג., בני ברק פסיכותרפיסט)
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וצוות מרצי המכון

יום רביעי ו‘ טבת (4/1)יום שני ד‘ טבת (2/1)

פתיחת הקורסים בירושלים

1700-555-714
info@erencollege.org

"המחמאה הכי גדולה זה מאשתי שאמרה: "אם זה מה שמלמדים בקורס, 
אז כל קורס שארנברג יפתח, אתה הולך ללמוד אצלו.."       (ש.ק. בני ברק)

"אני כבר מטפלת 30 שנה באחרים, זו הפעם ראשונה שאני מקבלת כלים 
לטובת חיי הנישואין הפרטיים שלי"      (ח.ג. ירושלים, מטפלת רב תחומית)

"השתתפתי בהרבה קורסים. כאן קיבלתי יידע ובטחון. בשעה וחצי למדתי 
יותר מאשר שנתיים במקום אחר."                 (א.ג., בני ברק פסיכותרפיסט)
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וצוות מרצי המכון

יום רביעי ו‘ טבת (4/1)יום שני ד‘ טבת (2/1)

פתיחת הקורסים בירושלים

1700-555-714
info@erencollege.org

"המחמאה הכי גדולה זה מאשתי שאמרה: "אם זה מה שמלמדים בקורס, 
אז כל קורס שארנברג יפתח, אתה הולך ללמוד אצלו.."       (ש.ק. בני ברק)

"אני כבר מטפלת 30 שנה באחרים, זו הפעם ראשונה שאני מקבלת כלים 
לטובת חיי הנישואין הפרטיים שלי"      (ח.ג. ירושלים, מטפלת רב תחומית)

"השתתפתי בהרבה קורסים. כאן קיבלתי יידע ובטחון. בשעה וחצי למדתי 
יותר מאשר שנתיים במקום אחר."                 (א.ג., בני ברק פסיכותרפיסט)
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וצוות מרצי המכון

יום רביעי ו‘ טבת (4/1)יום שני ד‘ טבת (2/1)

פתיחת הקורסים בירושלים

1700-555-714
info@erencollege.org

"המחמאה הכי גדולה זה מאשתי שאמרה: "אם זה מה שמלמדים בקורס, 
אז כל קורס שארנברג יפתח, אתה הולך ללמוד אצלו.."       (ש.ק. בני ברק)

"אני כבר מטפלת 30 שנה באחרים, זו הפעם ראשונה שאני מקבלת כלים 
לטובת חיי הנישואין הפרטיים שלי"      (ח.ג. ירושלים, מטפלת רב תחומית)

"השתתפתי בהרבה קורסים. כאן קיבלתי יידע ובטחון. בשעה וחצי למדתי 
יותר מאשר שנתיים במקום אחר."                 (א.ג., בני ברק פסיכותרפיסט)
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וצוות מרצי המכון

יום רביעי ו‘ טבת (4/1)יום שני ד‘ טבת (2/1)

פתיחת הקורסים בירושלים

1700-555-714
info@erencollege.org

"המחמאה הכי גדולה זה מאשתי שאמרה: "אם זה מה שמלמדים בקורס, 
אז כל קורס שארנברג יפתח, אתה הולך ללמוד אצלו.."       (ש.ק. בני ברק)

"אני כבר מטפלת 30 שנה באחרים, זו הפעם ראשונה שאני מקבלת כלים 
לטובת חיי הנישואין הפרטיים שלי"      (ח.ג. ירושלים, מטפלת רב תחומית)

"השתתפתי בהרבה קורסים. כאן קיבלתי יידע ובטחון. בשעה וחצי למדתי 
יותר מאשר שנתיים במקום אחר."                 (א.ג., בני ברק פסיכותרפיסט)
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וצוות מרצי המכון

יום רביעי ו‘ טבת (4/1)יום שני ד‘ טבת (2/1)

פתיחת הקורסים בירושלים

1700-555-714
info@erencollege.org

"המחמאה הכי גדולה זה מאשתי שאמרה: "אם זה מה שמלמדים בקורס, 
אז כל קורס שארנברג יפתח, אתה הולך ללמוד אצלו.."       (ש.ק. בני ברק)

"אני כבר מטפלת 30 שנה באחרים, זו הפעם ראשונה שאני מקבלת כלים 
לטובת חיי הנישואין הפרטיים שלי"      (ח.ג. ירושלים, מטפלת רב תחומית)

"השתתפתי בהרבה קורסים. כאן קיבלתי יידע ובטחון. בשעה וחצי למדתי 
יותר מאשר שנתיים במקום אחר."                 (א.ג., בני ברק פסיכותרפיסט)
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וצוות מרצי המכון

יום רביעי ו‘ טבת (4/1)יום שני ד‘ טבת (2/1)

פתיחת הקורסים בירושלים

1700-555-714
info@erencollege.org

"המחמאה הכי גדולה זה מאשתי שאמרה: "אם זה מה שמלמדים בקורס, 
אז כל קורס שארנברג יפתח, אתה הולך ללמוד אצלו.."       (ש.ק. בני ברק)

"אני כבר מטפלת 30 שנה באחרים, זו הפעם ראשונה שאני מקבלת כלים 
לטובת חיי הנישואין הפרטיים שלי"      (ח.ג. ירושלים, מטפלת רב תחומית)

"השתתפתי בהרבה קורסים. כאן קיבלתי יידע ובטחון. בשעה וחצי למדתי 
יותר מאשר שנתיים במקום אחר."                 (א.ג., בני ברק פסיכותרפיסט)

"המחמאה הכי גדולה זה מאשתי שאמרה: "אם זה מה שמלמדים בקורס - אז 
כל קורס שארנברג יפתח, אתה הולך ללמוד אצלו.." (ש.ק. בני ברק)

"אני כבר מטפלת 30 שנה באחרים, זו הפעם ראשונה שאני מקבלת כלים 
לטובת חיי הנישואין הפרטיים שלי" (ח.ג. ירושלים, מטפלת רב תחומית)

"השתתפתי בהרבה קורסים. כאן קיבלתי יידע ובטחון. בשעה וחצי למדתי יותר 
מאשר שנתיים במקום אחר." (א.ג., בני ברק פסיכותרפיסט)
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וצוות מרצי המכון

יום רביעי ו‘ טבת (4/1)יום שני ד‘ טבת (2/1)

פתיחת הקורסים בירושלים

1700-555-714
info@erencollege.org

"המחמאה הכי גדולה זה מאשתי שאמרה: "אם זה מה שמלמדים בקורס, 
אז כל קורס שארנברג יפתח, אתה הולך ללמוד אצלו.."       (ש.ק. בני ברק)

"אני כבר מטפלת 30 שנה באחרים, זו הפעם ראשונה שאני מקבלת כלים 
לטובת חיי הנישואין הפרטיים שלי"      (ח.ג. ירושלים, מטפלת רב תחומית)

"השתתפתי בהרבה קורסים. כאן קיבלתי יידע ובטחון. בשעה וחצי למדתי 
יותר מאשר שנתיים במקום אחר."                 (א.ג., בני ברק פסיכותרפיסט)

"?.לוחחזק ” 

?

"  " 

!

P.h.D

וצוות מרצי המכון

יום רביעי ו‘ טבת (4/1)יום שני ד‘ טבת (2/1)

פתיחת הקורסים בירושלים

1700-555-714
info@erencollege.org

"המחמאה הכי גדולה זה מאשתי שאמרה: "אם זה מה שמלמדים בקורס, 
אז כל קורס שארנברג יפתח, אתה הולך ללמוד אצלו.."       (ש.ק. בני ברק)

"אני כבר מטפלת 30 שנה באחרים, זו הפעם ראשונה שאני מקבלת כלים 
לטובת חיי הנישואין הפרטיים שלי"      (ח.ג. ירושלים, מטפלת רב תחומית)

"השתתפתי בהרבה קורסים. כאן קיבלתי יידע ובטחון. בשעה וחצי למדתי 
יותר מאשר שנתיים במקום אחר."                 (א.ג., בני ברק פסיכותרפיסט)

office@prog.co.il | 072-3924764 | שטראוס 3 ירושלים

בה' שבט תשע''ז )1.2.17( חווית הלימודים המשודרגת מגיעה גם לירושלים!
מגוון הקורסים המבוקשים ביותר בשוק העבודה: עיצוב גרפי, עימוד, צילום, איור, עיצוב פנים ועוד.
החלו מבדקי המיון - מחירים בלעדיים לנרשמים/ות לחודש הקרוב! 



1-599-500-455
• ירושלים - ירמיהו 58, כנפי נשרים 22, מלכי ישראל 20 • בני ברק - רח’ רבי עקיבא 123 • אשדוד - רובע ז’ מרכז מסחרי ישועת-חיים

• מודיעין עילית - מרכז עילית, שד’ יחזקאל 2 • בית שמש - נחל ניצנים 8 • חדש! חיפה - ארלוזורוב 7

בכפוף לתקנון. בתוקף עד 5.1.16 ח׳ טבת מהפריטים המשתתפים במבצע. ט.ל.ח

כל שמונת ימי החנוכה

הנחה
₪188

הנחה
מעיל 
צמר 
ארוך

₪

38
הנחה

חולצות/
עניבות/ 
צעיפים

₪

78
הנחה

חליפת 
נוער

₪

188
הנחה

מעיל 
קשמיר

₪

18
הנחה

₪סריגים

175
הנחה

חליפת 
 Fabio
Ferretti

₪

45
הנחה

₪מכנסיים

158
הנחה

 חליפת 
BAGIR

₪
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השוטר הטורקי התנקש בשגריר

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

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים

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

 ern שור חברת
שראי עד 12 צ'קים באי

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

ט.ל.ח. התמונות להמח

הן
 כ

לי
גי

36
תשלומים

10 ימים אחרונים

במחירים
הכי זולים!

מקררי
שארפ

במחירים
הכי זולים!

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

במחירים
הכי זולים!

מקררי
סמסונג
כולל התקן

משמרת השבת

מקרר
לדירות 
שכורות

27
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 990 ₪

מקרר
df 450 ליטר

49
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 1790 ₪

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!

ל-36 חודשים החל מ:ל-36 חודשים החל מ: 790 ₪ החל מ: 890 ₪ל-36 חודשיםהחל מ: 990 ₪

מייבש
כביסה

8 ק"ג

35
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 1290 ₪

מבחר 
מייבשי
כביסה

זנוסי

במחירים מיוחדים!

מייבש 
כביסה

21
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 790 ₪

3 שנות
אחריות
מלאות!

החל מ:

מנקים מדפים לקראת ספירת מלאי במחירים חסרי תקדים וגם 36 תשלומים!!

הזריזים מרוויחים וחוסכים!!!

החל מ-1090 ₪

החל 
מ-

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪החל מ-2090 ₪

30₪

מזגן לחדר שינה

ל-36 חודשים

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

החל 
מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

תנור
דו תאי

52
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 1890 ₪

תנור
בילד

אין

תנור 
משולב

21
ל-36 חודשים
₪ החל מ: 27

ל-36 חודשים
₪ 290₪החל מ: החל מ: החל מ: 790 ₪ החל מ: 990 ₪

מוצרי חימום
במחירים 
מיוחדים!

לדוג': רדיאטורים

199₪

החל מ:

כיריים
גז

טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

מכונות
כביסה

בוש / סימנס
קונסטרוקטה

במחירים
הכי זולים!

ל-36 חודשים

מכונת
כביסה

5 ק"ג

24
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 890 ₪

תוספת 199 ₪
אחריות
מלאה

ל-5 שנים!

לחיסול הגדול!

שוטר טורקי לשעבר התנקש ביריות אקדח בשגריר רוסיה 
  בטורקיה אנדריי קרלוב, בזמן שנאם בתערוכה באנקרה

היורה צעק: "נשבענו למות מות קדושים, זו נקמה על סוריה 
ועל חאלב"  ברוסיה הבהירו כי לא יתנו לתקרית לפגוע 

ביחסים עם טורקיה

מאת: שמעון ליברטי

מתנקש רצח ביום שני ביריות אקדח, את שגריר 
רוסיה בטורקיה. לעת עתה הבהירו בשתי המדינות 

כי התקרית לא תעיב על היחסים. 
השעה  )בסביבות  שני  ביום  התרחש  האירוע 
אנדריי  שהשגריר,  בזמן  ישראל(,  שעון   18:00
שוטר  המתנקש,  צילום.  בתערוכת  נאם  קרלוב, 
אליטנטס,  מרט  מבלוט  בשם  לשעבר  טורקי 
שימוש  באמצעות  למקום  להיכנס  שהצליח 
השגריר  מאחורי  הסתובב  שלו,  השוטר  בתעודת 
כשלפתע שלף מכיס חליפתו אקדח וירה בשגריר 

בגבו. 
בחאלב,  מתים  "אנחנו  לצעוק:  החל  המתנקש 
אתם תמותו כאן", ו"אל תשכחו את חאלב". הוא 
הוסיף וקרא תוך שהוא מנופף באקדחו: "נשבענו 
למות מות קדושים, זו נקמה על סוריה ועל חאלב, 
עד שהן יהיו בטוחות – אתם לא תטעמו את טעם 
הביטחון. רק המוות יוציא אותי מכאן. כל מי שיש 

לו חלק בדיכוי הזה ימות, בזה אחר זה".
קרב היריות בין הרוצח לכוחות הביטחון נמשך 
חוסל  הוא  כי  דווח  ולאחריה  השעה,  כמחצית 
החוץ  משרד  הודיע  כך  אחר  קצר  זמן  ביריות. 
הרוסי בהודעה רשמית, כי השגריר אנדריי קרלוב 

מת מפצעיו, כשהוא בן 62. 
שטורקיה  אחרי  קצר  זמן  מגיע  הזה  הפיגוע 
ורוסיה שיקמו את יחסיהן, שנפגעו בעקבות הפלת 

מטוס רוסי בידי טורקיה בשנה שעברה. 
צוות של 18 חוקרים וגורמי ממשל רוסיים הגיע 
במקביל  הרצח.  בחקירת  ישתתפו  והם  לטורקיה, 
של  והחוץ  ההגנה  שרי  אמש,  החלו  במוסקבה 

רוסיה, טורקיה ואיראן לדון במלחמה בסוריה.  
דרובינין  אלכסיי  בישראל,  רוסיה  שגריר  סגן 
לא  הזה  "הפיגוע  כי  השבוע  לתקשורת  אמר 
ישפיע על היחסים. שלטונות טורקיה יעזרו לצוות 
למצות  לאנקרה  להגיע  שאמור  הרוסי  החוקרים 
את החקירה ולקבוע מי עמד מאחורי הרוצח, מי 
שלח אותו ומי הנחה אותו. לאחר שאנחנו נקבע 

מי אחראי נחליט מה הלאה".
הנשיא  אחרי  לחזור  יכול  "אני  הוסיף:  הוא 
ולדימיר פוטין ולומר שרוסיה רואה בפיגוע טרור 
כזה מאמץ לפגוע בתהליך הנורמליזציה בשיפור 

היחסים בין רוסיה לטורקיה".

הצלם: "הייתי מפוחד"

אחרי  סיפר  בזירה,  שנכח  איי.פי.  סוכנות  צלם 
פתיחת   - למדי  שגרתי  אירוע  היה  "זה  האירוע: 
תערוכת צילומים של רוסיה. לכן נדהמתי כשגבר 
חמוש צץ מתוך הקהל ושלף אקדח. חשבתי שזה 
קר  לרצח  עד  הייתי  למעשה,  תיאטרלי.  פעלול 
רוח ומחושב שהתרחש לנגד עיניי ועיני מבוהלים 
אחרים שחיפשו מפלט מהגבר קצוץ השיער שירה 
שמונה,  לפחות  היריות,  רוסיה.  בשגריר  למוות 
רעמו בחלל הגלריה לאמנות. פרצה אנדרלמוסיה. 
מתחת  עמודים,  מאחורי  הסתתרו  צרחו,  אנשים 
מפוחד  הייתי  הארץ.  על  נשכבו  לשולחנות, 
קיר  ומבולבל, אבל מצאתי מחסה חלקי מאחורי 

ועשיתי את עבודתי: צילמתי תמונות.
תמונות  הציגה  במקום,  שהוצגה  "התערוכה 
מהאזור הבלטי המערבי ביותר של רוסיה ועד חצי 
האי קמצ'טקה במזרח. החלטתי לבוא לפתיחה רק 
באנקרה  בדרך מהמשרד  מצויה  משום שהגלריה 
אחרי  התחילו.  כבר  הנאומים  כשהגעתי,  לביתי. 
ששגריר רוסיה אנדריי קרלוב החל לשאת דברים, 
מחשבה  מתוך  אותו,  לצלם  כדי  אליו  התקרבתי 
על  לכתבות  בעתיד  לשמש  עשוים  שהצילומים 

יחסי טורקיה ורוסיה.
"הוא דיבר בנועם, כך התרשמתי, ובאהבה על 
מולדתו, והפסיק מדי פעם כדי לאפשר למתורגמן 
שחשבתי  זוכר  אני  לטורקית.  דבריו  את  להעביר 
שניות  כמה  לי  לקח  ושליו.  עניו  נראה  שהוא 
עיניי.  לנגד  למוות  נורה  אדם  קרה.  מה  לקלוט 
יריות,  נשמעו  פתאום  לפני.  נגדעו  אדם  של  חייו 
השגריר  של  גופתו  פאניקה.  פרצה  זו,  אחר  בזו 
היתה מוטלת מטרים ספורים ממני. לא ראיתי דם 

מסביבו. חשבתי שהוא נורה כנראה בגבו.
התבוננתי  במוחי,  רצות  המחשבות  בעוד 
גם  זאת  עם  ויחד  עצבני  שהוא  וראיתי  במתנקש 
לעמוד  לכולם  ואמר  צעק  הוא  עצמית.  בשליטה 
מאחור. אנשי ביטחון הורו לנו לפנות את האולם 
הגיעו  משוריינים  רכב  וכלי  אמבולנסים  ויצאנו. 

מהר למקום והמשטרה פתחה בפעולה". 
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הונו מאות 
במיליארד דולר

ראשיה של קרן גידור מוכרת ב'ניו יורק' נעצרו השבוע בחשד 
ל'הונאת פונזי' במסגרתה שילמו למשקיעים ותיקים מכספם של 
החדשים  בין המשקיעים: משפחות חרדיות מניו יורק  אחת 
מהשקעותיה המעורפלות של החברה היה לרכוש פוליסות ביטוח 

לחולים סופניים ולמשוך את הפיצוי עם מותם - "רב" מלוס 
אנג'לס היה מסייר בבתי חולים ומלקט את פרטיהם 

מאת: יעקב אמסלם

כמה  מדי  מקובלת:  לנורמה  הפך  כבר  זה 
קרן  במסגרתה  הונאה  נחשפת  חודשים 
השקעות כזו או אחרת מציגה תשואה גבוהה 
מהרגיל ולבסוף קורסת. כעת זהו סיפורה של 
שפעלה  פרטנרס'  'פלטינום  בשם  גידור  קרן 
בתשואות  בלטה  שנים  ובמשך  יורק  מניו 

הגבוהות שהייתה מעניקה למשקיעיה. 
שלשום )שני(, נעצר מרק נורדליכט, מייסד 
אחרים  ששה  עם  יחד  ההשקעות  וסמנכ"ל 
החשודים בהונאה של מיליארד דולר בקרן, 
כמו  יורק  בניו  התובעים  לדברי  שפעלה, 
תכננו  העצורים,  מן  חלק  פונזי".  "תרמית 
הצליחו  בטרם  נעצרו  אך  לישראל,  לברוח 

לבצע את תכניתם.
משפחות  השקיעו  בקרן  דיווחים,  פי  על 
הקרן  יורק.  בניו  המתגוררות  רבות  חרדיות 
נהגה להשקיע בחברות שעוסקות בהלוואות 
ובנגזרים  נפט  בחברות  קצוצה,  בריבית 
פי  על  חיים.  ביטוח  לפוליסות  הקשורים 
כי  הקרן  מנהלי  חשודים  התובעים,  טענות 
פי  על  המשקיעים.  בפני  שווא  מצגי  הציגו 
מהשקעותיהם,  רווחים  כניסת  בלא  החשד, 
למשקיעים  שילמו  ההשקעות  קרן  מנהלי 

הותיקים מכספם של אלו החדשים. 
את  לפדות  ביקשו  משקיעים  "כאשר 
חטיבת  מנהל  סרסני,  אנדרו  אמר  כספם", 
האמריקאית,  ני"ע  ברשות  האכיפה 
בניסיון  חוקית  לא  בצורה  פעלו  "הנאשמים 
לקיחת  כולל  הפדיון,  בדרישות  לעמוד 

כספים  ערבוב  גבוהה,  בריבית  הלוואות 
חדשים  ממשקיעים  כספים  וגיוס  קרנות  בין 

באמצעות מצג שווא".
במספר  עסקו  החברה,  של  השקעותיה 
רווח  על  החברה  הימרה  היתר  בין  נושאים. 
ביצעה  החברה  סופניים.  חולים  של  ממותם 
ביטוח  לפוליסות  תשלום  ידי  על  זאת 
הכסף  ובמשיכת  החולים  של  בהסכמתם 
את  החברה  עבור  שגייס  מי  מותם.  לאחר 
מלוס  כ"רב"  שהוצא  אדם  היה  החולים, 
חולים  היו  בהם  בהוספיסים  שביקר  אנג'לס 
באמצעותם  פרטיהם  את  ולקח  סופניים 
אמר  פרצה",  "ניצלנו  ביטוח.  פוליסות  רכש 
היתה  היא  "אבל  שעברה.  בשנה  הקרן  יו"ר 

מאושרת לחלוטין על ידי עורכי דין".
השקעה  החברה  הציגה  אחר  במקרה 
שווה  הייתה  הקרן  נתוני  שלפי  גז  בחברת 
חודשים  שכמה  בעוד  דולר  מיליון   283
קודם לכן ירד ערכה של החברה בשל פיצוץ 
באחד ממפעליה שהביא למותם של כמה מן 

העובדים.
בשנה שעברה החל חשדם של המשקיעים 
מיליון  מ-80  למעלה  משכו  ואלו  להתעורר 
קשה  מצב  נוצר  האחרונה  בשנה  דולר. 
בכדי  כספים  להלוות  שנאלצה  לחברה 
כי  אמר  התובע  הותיקים.  למשקיעים  לשלם 
מה  התשואות,  את  ניפחה  הקרן  לכך  בנוסף 
פונזי,  תרמית  כמו  פלטינום  את  "שהפעיל 
שבה הלוואות וכספים חדשים שימשו לפרוע 

חוב למשקיעים קיימים".

החשש: הדחת 
ח"כים חרדים

חילוקי דעות נרשמו במהלך ישיבת סיעת יהדות התורה, בשאלה 
אם לחתום על הדחת ח"כ באסל גטאס  לבסוף סוכם כי במידה 

ושאר חברי הכנסת יחתמו הם יצטרפו למהלך

מאת: בני יחזקאלי

באסל  ח"כ  פרשת  וההדחה:  גטאס  פרשת 
גטאס, שהבריח טלפונים סלולריים לאסיריים 
פיגועים  שביצעו  ביטחוניים  פלסטינים 
בישראל, ממשיכה להסעיר את משכן הכנסת, 
האם  ויכוח  מתקיים  השונות  הסיעות  כשבין 
ההדחה,  חוק  לפי  הח"כ  הדחת  על  לחתום 
אלקין.  זאב  השר  שמוביל  במהלך  ולתמוך 

ביהדות התורה נרשמו חילוקי דעות בסוגיה.
הסיעה  ישיבת  במהלך  שני,  ביום  השבוע, 
מוזס   אליעזר  מנחם  ח"כ  הסיעה  יו"ר  העלה 
אין  כי  טענו  הכנסת  חלק מחברי  הנושא.  את 
של  המשפטי  הליך  וכי  ההדחה  על  לחתום 
היועמ"ש והמשטרה הוא ההליך הטוב ביותר. 
מנגד טענו חלק מחברי הסיעה שהליך ההדחה 

הוא המהיר ביותר.
מסכימים  הם  כי  אמרו,  התורה  ביהדות 
אך  בכנסת,  לכהן  להמשיך  יכול  לא  שגטאס 
הוסיפו כי אינם רואים טעם להיות הראשונים 
אף  הכנסת  מחברי  אחד  ליוזמה.  להצטרף 
העלה טענה, כי אם יווצר תקדים להדחת ח"כ 
ח"כים  להדיח  ינסו  ההדחה,  חוק  באמצעות 

חרדים שיתבטאו נגד בג"ץ וכדו'.
הסיעה,  חברי  החליטו  הישיבה  בסיום 
יחתמו,  הכנסת  חברי  ששאר  עד  לחכות 
ובמידה והדבר יהיה תלוי רק בחתימה שלהם, 

הם יצטרפו למהלך.
הבהירו  הציוני  ובמחנה  עתיד  ביש  כזכור, 
שלא יחתמו, מה שאומר כי למעשה לא יהיה 
אפשר להגיע למספר הח"כים הדרוש לפי חוק 

ההדחה. מנגד בש"ס חתמו על ההדחה.

 השוטרים מעכבים את ח"כ גטאס, השבוע 

office@prog.co.il | 072-3924764 | שטראוס 3 ירושלים
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במסגרת הרחבת שיתוף הפעולה בין ‘מכבי שירותי בריאות’ 
והמרכז הרפואי ‘מעיני הישועה’, זכאים מבוטחי ‘מכבי’ 

למכלול בדיקות ואבחונים במכוני הרנטגן והדימות 
המתקדמים במעיני הישועה.    

המרכז הרפואי מעיני הישועה
מכון MRI ע”ש רייזמן

 MRI מהיום: למבוטחי ‘מכבי’ יש
במרכז הרפואי ‘מעיני הישועה’
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לשירותכם כל שירותי הדימות המתקדמים:
M.R.I |  C.T | רנטגן | ממוגרפיה | אולטרא-סאונד  
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מאת: יעקב אמסלם

שהתקיימה  וסוערת  ארוכה  ישיבה  לאחר 
לקבל  עמונה  תושבי  החליטו  השבוע,  בתחילת 
את המתווה החדש שהציע להם ראש הממשלה, 
ברוב  התקבל  המתווה  מרצון.  לפינוי  ולהסכים 
של 45 תומכים נגד 25 מתנגדים. בהודעה מטעם 
החליטו  עמונה  "תושבי  נכתב:  המאבק  מטה 
סיכוי  ולתת  הזו  לעת  המאבק  את  להשהות 
מול  הסכם  לחתימת  בכפוף  עמונה  להסדרת 

משרד ראש הממשלה".
בהודעה נכתב כי לפני שנתיים "ניתן פסק דין 
סיזיפי,  למאבק  יצאנו  מאז  חיינו.  בית  להריסת 
ואת  בתינו  את  להציל  כדי  פוסק  ובלתי  עיקש 
התיישבות  של  שנה  עשרים  לאחר  ישובינו. 
שנתיים  לאחר  הסיכויים,  כל  כנגד  חלוצית 
ארוכות, החלטנו להשהות לעת הזו את המאבק, 
לקבל את הצעת המדינה לבנות 52 בתים ומבני 
את  שישמשו  מבנים   – בעמונה  חדשים  ציבור 
צ'אנס  לתת  החלטנו  התושבים.  ואת  הקהילה 
להצעה לבנות את בתינו ואת חיינו כאן בעמונה".
עם זאת, הבהירו במטה המאבק כי  "נמשיך 
לעמוד על המשמר ולבחון האם המדינה תעמוד 
בהתחייבותה לבנות בעמונה בתים ומבני ציבור 
חדשים. אם המדינה לא תעמוד בהתחייבותה לא 
נהסס מלחדש את המאבק ביתר שאת על הישוב 
שלנו ועל ארץ ישראל כולה – שנית עמונה לא 

תיפול".
משפחה  כל  התושבים,  עם  הסיכום  במסגרת 

של  פיצוי  מהמדינה  תקבל  מעמונה,  שתתפנה 
רוב המשפחות  כמיליון שקלים כאשר במקביל 
כ-24  של  בסך  מדובר  סמוכה.  לחלקה  יועתקו 
על  שנדחה  הקודם  מהמתווה  כפול  משפחות, 
ידי התושבים. כל משפחה תקבל רבע דונם בסך 

הכל. 
הממשלה  ישיבת  בפתח  התייחס  נתניהו 
גדולים  מאמצים  "עשינו  כי  ואמר  למתווה 
זה  את  עשינו  בעמונה,  מוסכם  לפתרון  להביא 
לא  ההתיישבות.  אהבת  ומתוך  טוב  רצון  מתוך 
ואין  להתיישבות  יותר  שדאגה  ממשלה  היתה 
נתניהו  להתיישבות".  יותר  שדואגת  ממשלה 
נפגשנו,  עמונה, עמם  היישוב  "ראשי  כי  הוסיף 

יכולים להגיד שעשינו את המקסימום".
במתווה הובהר כי במידה והפלסטינים יצליחו 
גם  החדש,  המגורים  מקום  על  בעלות  להוכיח 
המשפטי  היועץ  להתפנות,  יצטרכו  הם  משם 
כי  הודיע  מנדלבליט  אביחי  הד"ר  לממשלה, 
הוא מסכים להגן על המתווה שהוסכם, במידה 
את  ידחה  בג"ץ  ואכן  בהנחה  לבג"ץ.  יגיע  וזה 
המתווה התחייב ראש הממשלה לבנות התנחלות 
"אנחנו  המפונים.  את  שתשמש  בבנימין  חדשה 
בהבטחות  לעמוד  הזדמנות  למדינה  נותנים 
שלה", אמר רב היישוב יאיר פרנק. "אם המדינה 
לא תעמוד בהתחייבות שלה, אנחנו נאלץ לחדש 

את המאבק".
לפני  הם  היישוב  מהחלטת  שמאוכזבים  מי 
הכל חלק מתושבי היישוב ש-25 מהם הצביעו 

הפלג  וראשי  הנערים  מאות  גם  מלבדם,  נגדו. 
מההחלטה.  אכזבתם  את  הביעו  בימין  הקיצוני 
המתיישבים  ידי  על  שרומו  חשים  חלקם 
"זה לא  שהשתמשו בהם כחרב מול הממשלה. 
בסדר איך שתושבי עמונה התנהגו אלינו", אמר 
עם  המקום  את  עזבו  שברובם  מהצעירים  אחד 

ההכרעה לקבל את המתווה. 
הימין  ארגון  בראש  העומד  גופשטיין,  בנצי 

הנוער  הבאה  "בפעם  כי  אמר  להב"ה,  הקיצוני 
יחשוב פעמיים אם להגיע ולהיאבק. הנוער הוא 
המאחז  רב  נדל"ן".  להשגת  תותחים  בשר  לא 
"אנחנו  לטענות:  בתגובה  פרנק אמר  יאיר  הרב 
מניח  אני  איתנו,  שהיה  הציבור  לכל  מודים 
מקרה  בכל  אחרת,  לעמדה  שציפו  כאלה  שיש 
היקר  הציבור  מכל  מצפים  אנחנו  החלטתנו.  זו 

לכבד אותה".

התושבים התעקשו, ויפוצו במיליונים
לאחר מאבק ארוך, השבוע אישרו תושבי 'עמונה' את המתווה המחודש שהציע ראש הממשלה במסגרתו ייבנו עשרות 
בתים על הגבעה  לתושבים הובטח כי במידה והמתווה ייפסל בבג"ץ, ייבנה יישוב חדש בבנימין  הצעירים שבאו 

בהמוניהם לתמוך בתושבים זעמו: "הנוער הוא לא בשר תותחים להשגת נדל"ן"

 עמונה, השבוע                                                      )צילום: מרים אלסטר, פלאש 90( 

מאת: הילה פלאח

כל  את  שירכז  המיוחד'  ל'כנס  ההכנות 
העוסקים בתחום החינוך המיוחד במגזר החרדי, 
הברוכה  היוזמה  ואל  העוצמה,  במלא  נמשכות 
הוותיקים  הגדולים,  הארגונים  מצטרפים 

והמובילים בתחום. 
ל"כנס  שהצטרפו  המובילים  הארגונים  בין 
המיוחד", נמצאים גם שנים מהוותיקים בתחום 
הם על"ה בניהולו של הרב יהודה מורמרשטיין 

ופתחיה בניהולו של הרב יצחק גולדקנופף.
להם  רב  שידם  המנהלים,  שני  עם  בשיחה 
וכבר  החרדי,  במגזר  המיוחד  החינוך  בתחום 
נס  על  מעלים  הם  רבות,  שנים  בנושא  פועלים 

את חשיבות הכנס המקצועי. 
מקצועית  מעשייה  חלק  להיות  לנו  "חשוב 
הדרישות  את  הציבורי  בשיח  להעלות  ולעזור 

שלנו מול מקבלי החלטות", הם אומרים. 
זה היא  כי כנס מקצועי בתחום  הם מוסיפים 
הברקה שלא ברור איך לא חשבו על זה קודם... 
נערכים כבר לכנס  "הצוותים המקצועיים שלנו 
במטרה אחת בלבד להמשיך את העשייה למען 

האוכלוסייה החלשה". 
 קצת על שני הארגונים, ששמם מוכר כמעט 
היקף  כי  נדמה  לעיתים  אבל  במגזר,  בית  בכל 
לבמה  זוכה  לא  שלהם,  המיוחדת  הפעילות 

הראויה כפי מידת העשייה. 
היחידה  המערכת  היא  פתחיה   - "פתחיה" 
בסמוך  מיוחד  לחינוך  גנים  המחזיקה  בעולם 

לגנים רגילים.

מיוחד  חינוך  בכיתות  שמבקרים  ילדים  אלו 
רגילות ומקבלים שם את כל הטיפולים, הכיתות 
מעניקות  אלו,  כיתות  לצד  המשלבות  הרגילות 
הרבה חוסן ועוצמה לילדי החינוך המיוחד לפי 

תכנית מיוחדת לכל ילד לפי רמתו.
בנוסף לכך משתלבים הילדים המיוחדים בתוך 
הכיתות הרגילות בתוכניות ההעשרה,  מסיבות 

שבת.  וקבלת  הולדת  יום 
את  רואים  השנים  כשבמשך 
של  וההצלחה  ההבדלים 

שיטת השילוב הייחודית. 
גולדקנופף  הרב  בנוסף 
לחינוך  מהפכה  מציג 
אריה.  שתילי  מבית  מיוחד 
ג"ב  "נותנים  הכותרת  תחת 
ראשי  אלו  ג"ב  למשפחה", 

התיבות "גרים ביחד". 
הרב  עסוק  אלו  בימים 
הקמת  בסיום  גולדקנופף 
במסגרת  חדשה  פעילות 
הפעילות  אריה.  שתילי  בית 
תכלול יעוץ והכוונה בנושא 
הרך,  לגיל  מיוחד  חינוך 
לצד  לילדים  מקצועי  טיפול 

טיפול פסיכולוגי להורים לילדים מיוחדים.
החינוך  במפעל  נוסף  נתבך  הוא  זה  שרות 
האדיר של חינוך לגיל הרך מבית גני ילדים בית 

יעקב, פתחה ושתילי אריה.
בעשרה  תעשה  החדשה  הפעילות  השקת 
ילדים  גני  רשת  מייסד  של  הפטירה  יום  בטבת 

כאשר  זצ"ל,  גולדקנופף  אריה  הרב  יעקב  בית 
הפעילות החדשה "נותנים גב למשפחה" תהיה 
לזכר הרבנית מלכה גולדקנופף ז"ל. בכך מוסיף 
נוסף באילן החינוך  גולדקנופף ענף  יצחק  הרב 

הענק למען הגיל הרך.   
 "על"ה" –  רשת מרכזי על"ה הוקמה בשנת 
חם  בית  להוות  במטרה  הורים  על-ידי   1982
ולתת מענה טיפולי ושיקומי 
מוגבלות  עם  לאוכלוסייה 
קשה  התפתחותית  שכלית 

עם מורכבות רפואית.
ברחבי  מפעילה  על"ה 
מרכזים  ארבעה  הארץ 
מקצועי  טיפול  שמעניקים 
תינוקות,   650 מ–  ליותר 
ומבוגרים.  מתבגרים  ילדים, 
ברק,  בבני  עלה  מרכזי 
והנגב  גדרה  ירושלים, 
מלכ”ר  בסטטוס  פועלים 
מעולים  שירותים  ומעניקים 
סיעוד,  הרפואה,  בתחומי 
שיקום,  הבריאות,  מקצועות 
ופעילויות  המיוחד  חינוך 

הפנאי.
ובעולם  בישראל  מובילה  הינה  עלה  עמותת 
של  חיים  ואיכות  שיקום  טיפול,  בתחום 
אוכלוסיות עם מוגבלויות מורכבות מתוך אמונה 
כי לכל יחיד יש הזכות והאפשרות להשתתפות 
ויכולתו,  לגילו  בהתאם  החיים  במארג  פעילה 
זו  השתתפות  לאפשר  החובה  את  יש  לנו  וכי 

באמצעות שילוב מקצועיות בלתי מתפשרת  עם 
נשמה.

במרכזי עלה ברחבי הארץ מועסק צוות מקצועי 
ספציפית  והתמחות  ייחודי  ידע  מוניטין,  עתיר 
בתחומים הנדרשים. הצוות כולל: מורות, גננות, 
מרפאות  פיזיותרפיסטיות,  שיקומיות,  סייעות 
בעיסוק, קלינאיות תקשורת, הידרו-תרפיסטים, 
תזונאים, רופאים, אחיות, צוות פסיכו-סוציאלי 
ומטפלים רגשיים במוסיקה, אמנות ועוד. צוות 
ומטפל  ובאהבה,  בכבוד  לחניכיו  מתייחס  עלה 
גם כאשר  בהם במסירות לאורך שנים ארוכות, 
קטנים  בצעדים  מתבטאים  הגדולים  ההישגים 

של שינוי.
חזקה  אמונה  על  מבוססת  הפעילות  כל 
להישגים,  להגיע  עלה  דיירי  של  ביכולותיהם 
איכותיים  נוחים,  חיים  ולחיות  סיפוק  לתחושת 
שמירה  תוך  זאת  האפשר.  ככל  ומאושרים 
ושילובם  אישיותם  טיפוח  העצמי,  כבודם  על 
עלה  הנהלת  ובקהילה.  בחברה,  במשפחה, 
בחברה  יצרני  חלק  להיות  בוגריה  את  מעודדת 
באומנות,   השאר,  בין  עוסקים,  הם  הישראלית. 
יד,  בעבודת  נוי  ופריטי  יודאיקה  מוצרי  בהכנת 
כשי  ולחברות  לארגונים  ליחידים,  הנמכרים 
מוקדשות  ההכנסות  כל  כאשר  מוסף.  ערך  עם 

לרווחת ילדי על"ה.
בתחום  למהפכה  יגרום  המיוחד"  "כנס 
המרכזת  הגג  לקורת  ויהפוך  המיוחד,  החינוך 
שירותים  המעניקים  המקצוע  גורמי  כל  את 
מוגבלויות  בעלי  ומבוגרים  לילדים  וטיפולים 

בציבור החרדי. 

ארגונים וותיקים בחינוך המיוחד מצטרפים ל'כנס המיוחד'
ההכנות ל'כנס המיוחד'  מבית 'קו עיתונות' ביוזמת והפקת' אימג' קו מחשבה' נמצאות בעיצומן  ארגונים מהגדולים 
והוותיקים בתחום החינוך המיוחד במגזר החרדי, הודיעו על הצטרפותם ליוזמה  בין הארגונים: על"ה בניהולו של 

הרב יהודה מורמרשטיין ופתחיה בניהולו של הרב יצחק גולדקנופף 

בס“ד
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הכנס מיועד לאנשי מקצוע, ארגונים, מוסדות, עמותות, סטודנטים והורים.
לפרטים והרשמה לכנס : 02-9410144

 ”יחד נעצב את עתיד החינוך המיוחד“  

לשילוב ארגונים עמותות ומוסדות בכנס,
נחום גליס מנהל הכנס 055-8811241

לחברות וספקים הרשמה לתערוכה ומגזין "המיוחד" נפתחה לפרטים
רחל  058-6514477
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המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל שמח להזמין את הציבור החרדי 
לשורה של אירועים במהלך חג החנוכה

בת ים
היכל התרבות, מוצ"ש, 

כ"ד כסלו )24.12( 
פתיחת שערים 20:00

ישי לפידות 
מארח את מוטי שטיינמיץ 

בית"ר
אולם מפעל הפיס, 

מוצ"ש, ב' בטבת )31.12(
פתיחת שערים 20:30

בהשתתפות: 
מוטי שטיינמיץ, 

ר' הלל פלאי 

ירושלים
אולם ארנה, יום חמישי, 

כ"ט כסלו )29.12(
פתיחת שערים 19:30

בהשתתפות: 
מרדכי בן דוד, ישי ריבו, 

משה לוק, אלירן אלבז

קריית מלאכי
אולם 'אהבתיה', מוצ"ש, 

כ"ד כסלו )24.12( 
פתיחת שערים 20:30

בהשתתפות: 
חיים ישראל, 

מרדכי בן דוד, 
להקת "המנגנים" 

רכסים
שבת פרשת מקץ, א' בטבת )30.12( 

שבת פיוטים עם הפייטנים: 
ר' שמעון אילוז, ר' גבריאל לסרי 

חנוכה של מופעים
עם גדולי הזמר החסידי והמזרחי

רכישת הכרטיסים ברשות המקומית
בואו בשמחה
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אלפים בעצרת 
המחאה בבני ברק
אלפים בכנס מחאה ותפילה בבני ברק בראשות כ"ק אדמו"רים 

ורבנים בעקבות מקרה הפגיעה בבית כנסת בערד והפרעת 
התפילה במקום 

מאת: אלי שניידר

נושא  אינם  כנסת  'בתי  הכותרת  תחת 
הפעם  גם  תנצח  הקדושה  והתורה  פוליטי 
איש  אלפים  כשבעת  התכנסו   - בערד'  גם 
תפילה  מחאה  לעצרת  גור  חסידי  ובראשם 
עיר  של  ברחובה  בסדרה,  ראשונה   - וזעקה 
במרכז בני ברק על חילול בית הכנסת בערד. 
היום )רביעי( תתקיים עצרת באשדוד, וביום 

חמישי - בירושלים.
מול  המרפסת  על  הופיעו  ישראל  גדולי 
בתפילת  החלה  והעצרת  דסלר  הרב  רחוב 
מנחה. לאחר מכן נאמרו פרקי תהילים על ידי 
נשאו  ובהמשך  מבעלזא,  מנדל  הגר"י  הדיין 
דברים המשפיע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן 

והגאון הרב דניאל זר. 
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן דיבר בהרחבה 
ופוגעים  מזלזלים  כאשר  המחאה  חובת  על 
בבית מקדש מעט בריש גלי ובפרהסיה. "זהו 
דבר נורא ואיום ועלינו להתחזק על מה הדבר 

הנורא הזה", אמר.
חיזוק  דברי  נשא  זר  דניאל  רבי  הגאון 
מול  לשתוק  אפשר  אי  כי  וזעק  והתעוררות 
בנחלתך  גויים  "באו  הכנסת.  בית  של  בזיון 
וטמאו את היכל קודשך רחמנא לצלן", זעק 

הרב זר.
בעת מעמד  בציבור  הורגשה  קודש  חרדת 
קבלת עול מלכות שמים על ידי כלל הציבור 

כשלפני התיבה עובר הרב אמנון סבג. 
מרדכי  הרב  הקריא  העצרת  החלטות  את 
וזה  התורה,  גדולי  מועצת  מזכיר  שטרן 
שבטי  יחד  עם,  ראשי  "בהתאסף  לשונן: 
חילול  על  ומחאה  תפילה  לעצרת  ישראל, 
למנוע  וניסיון  כנסת  בית  חילול  שמים,  שם 
מיהודים להתפלל כפי שהיה בעיר ערד ועל 
יהודים  רגליהם של  רדיפת הדת ככלי להצר 
קיבלנו  אבותינו  בארץ  ומצוות  תורה  שומרי 

ההחלטות הבאות:
ישראל'  שבטי  'יחד  היום  "בהתייצבנו 
האירועים  מסכת  נוכח  ודאוגים  כואבים 
לחזור  הצורך  את  אנו  חשים  והתרחשויות 
ולהצהיר את הברור לכל אחד ואחד מאתנו: 
אנו מוחים על כבוד שמים. אנו מוקיעים כל 

מעשה שיש בו חילול השם, וחילול קדושת 
בית הכנסת - בכל מקום שהוא נעשה.

לכל  בקריאה  בקריאה  פונים  "הננו 
למעשה  יהודים  שהביאה  להסתה  האחראים 
זו  לא  תרעו!  אחים  נא  אל  הללו:  השפלים 
בידכם  יעלה  לא  תצלח.  לא  והיא   - הדרך 
לנתקנו  בידכם  יעלה  לא  צעדינו,  להצר 
היא  הקדושה  תורתנו  אבותינו.  ממורשת 
רגלינו  עמדו  מאז  כעם,  קיומנו  ויסוד  סוד 
וקיבלנוה  הר-סיני  למרגלות  אבותינו  ורגלי 
ואנו  שלם.  ובלבב  באמונה  בשמחה, 
לא  התורה  שזאת  שלימה  באמונה  מאמינים 
מאת  אחרת  תורה  תהא  ולא  מוחלפת  תהא 
ראשי  אל  פונים  הננו  שמו.  יתברך  הבורא 
המדינה ואל הרשויות הנוגעות בדבר, למנוע 
מדרשות  ובתי  הכנסיות  לבתי  ההתנכלות 
יהודי  שכל  כדי  הכל  ולעשות  ישראל  בארץ 
יוכל להתפלל כמורשת אבותינו מדור לדור. 
אל תניחו להפוך את הנעשה בארצנו, לגרוע 

יותר, חלילה, מן הנעשה בין האומות.
בית  אחינו  לכל  וקוראים  מתפללים  "הננו 
להעמיק  מחצבתם,  לכור  לחזור  ישראל 
החינוך היהודי השרשי המסור לנו מדור לדור 
הקשה  הרוחנית  ההידרדרות  את  למנוע  כדי 
שאחריתה: סף תהום פעורה. הננו מצהירים 
כי באנו הנה יחד, לאורם של רבותינו גדולי 
לרומם  במטרה  שליט"א  ישראל  ומאורי 
לחלות  נפשנו  על  "לעמוד  וכדי  כבוד שמים 
ולחנן פני שוכן מרומים אשר 'בכל צרתם לו 
הדת  יסודות  לקעקע  הקמים  מן  שיצלנו  צר' 
וישובו  והאמונה, שיערה רוח טהרה ממרום 

הכל לעובדו בלבב שלם".
האדמו"רים  כ"ק  השתתפו  בעצרת 
מודז'יץ,  סאדיגורה,  נדבורנה,  מויז'ניץ, 
מכנובקא בעלזא, אלכסנדר, דאראג, סלאנים, 
שומרי  קוזמיר,  פרמישלאן,  סטריקוב, 
הגרח"מ  לנדא,  הגרמי"ל  קוידינוב,  אמונים, 
מרקוביץ  הגר"ש  בעדני,  הגר"ש  וואזנר, 
שר  גם  השתתפו  כן  ועוד.  שטרן,  הגרש"א 
הבריאות יעקב ליצמן וראש עיריית בני ברק 

חנוך זייברט.
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רשות האוכלוסין
וההגירה משרד הפנים

רשות האוכלוסין וההגירה אורזת לכם את כל היתרונות בשירות אחד:
 מעכשיו ועד סוף חודש פברואר* משלמים על בקשה לחידוש דרכון באתר

רשות האוכלוסין וההגירה ונהנים משירות זול יותר, מהיר יותר ונוח הרבה יותר!
אז אל תחכו לרגע האחרון כדי לחדש את הדרכון!

ניתן לשלם גם בעמדות השירות העצמי הנמצאות ברוב לשכות הרשות.
*עד יום שלישי, ב' אדר תשע"ז, 28 בפברואר 2017.

piba.gov.il מרכז שירות ומידע ארצי: 3450* ‰ 
רשות האוכלוסין וההגירה – מתקדמים בשבילך

חורף, זה בדיוק 
הזמן הנכון לחדש 

את הדרכון
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גם במקום הכי פקוק ביקום, ניתן להכביד עוד יותר על עומסי 
היום  בצהרי  לו  במנהטן משתרך  החמישית  התנועה. בשדרה 
צהובות  ממוניות  ברובו  המורכב  רכבים,  של  אינסופי  נחשול 
ורכבי אובר – אותו מיזם הסעות אינטרנטי שביבי ניסה, בחוסר 

הצלחה, לעשות לו עלייה.
אם בימים כתיקונם התעבורה ברחובות מנהטן בלתי נסבלת, 
הרי שמאז בחירתו של טראמפ, היא הפכה לבלתי אפשרית, ולא 
בעיתונות  בהרחבה  דווח  עליהן   – ההמוניות  ההפגנות  בגלל 
הישראלית. במשך כמעט שבוע של מגורים במלון סמוך, לא 
נראה אפילו שלט מחאה אחד לרפואה. בהארץ ובידיעות, שם 
נתנו לכמה עשרות מפגינים ניו-יורקיים משקל סגולי של ארבע 
מאות אלף בכיכר – שכחו לספר לקורא הישראלי שההפגנות 

התפזרו, קולות המחאה נדמו.
מסלול המכשולים שהיחידה לאבטחת אישים מעבירה את 
כל מי שחולף בסמוך למגורי ראש-ממשלת ישראל, נראה כמו 
טיול קליל בסנטרל פארק, אל מול ההיערכות של אנשי השירות 
האמריקאי. אופנועי משטרה חוסמים את הרחובות המובילים 
העוברים-ושבים  הצופרים.  מהנהגים  ומתעלמים  למגדל 
מתבקשים לשלוף תעודות, כמו בביקורת גבולות. מיניבוסים 
ברחובות  חונים  ביטחון,  באנשי  עמוסים  כחפ"ק,  המשמשים 

הסמוכים, מוקפים בגדרות. ברוכים הבאים לטראמפולינה. 
של  הזהוב  הפסל  בגווני  הצבוע  טאוואר  לטראמפ  בסמוך 
עומדים מאות אנשים, אף לא אחד מהם לצרכי  ביבי בכיכר, 
מחאה. הם מצלמים ומצטלמים – כדי להעלות את התמונות 
אונליין. מבקשים מאנשי הביטחון אשרת מעבר בדרך למגדל. 
ממתינים לסלב הבא בתור שיירד לרחבה להסתחבק עם הנשיא 
הנבחר. הרחובות מקושטים, אבל הקיטש הגדול – נמצא כאן, 

מתחת למגדל.
ביניהם  מתחרים  הישראלית,  בעיתונות  הנחרדים  הכותבים 
עולם  לנוכח  ותדהמה  הלם  תיאורי  בהכברת  יום,  אחרי  יום 
 – טראמפ  הנבחר  הנשיא  של  המינויים  ושרשרת  הדימויים 
הכותל  נשות  מעללי  את  המתארים  חרדים  לבלרים  היו  כמו 
בראש חודש. הנשיא הנבחר מספק להם סיבות טריות לתוגה, 
פרידמן  דיוויד  עו"ד  של  מינויו  על  ההודעה   – והאחרונה 
לשגריר ארה"ב בישראל. פרידמן כמשל לשינוי הגדול בממשל 
דני  היוצא  השגריר  של  המוחלט  היפוכו  הוא  האמריקאי, 

שפירו. אנטי תזה לכל מה שייצג ממשל אובמה.
כאן  אך   – עברית  דובר  יהודי  הוא  פרידמן,  כמו  שפירו 
נציג  בין השניים. שפירו הוא  ונגמר המכנה המשותף  מתחיל 
לא  שהתגאה  הרפורמית,  לתנועה  מקורב  הליברלי,  השמאל 
פרידמן  'נשות הכותל'.  הייתה ממייסדות  אחת בכך שרעייתו 
האורתודוקסי, הוא אחד משלנו. חובש כיפה שחורה, שמזכיר 
לכל חרדי ודתי-לאומי את הדוד האמריקאי החביב. שפתותיו 
הנוטפות צוף בדברו על ירושלים השלמה, יורקות ארס כשזה 
השמאל  לארגון  שהדביק  קאפו  המונח  את  לשמאל.  מגיע 
ג'יי סטריט, אפילו ח"כ חרדי חדור תודעת שואה  האמריקאי 

מופרזת כמו אייכלר לא היה מעז להצמיד לרפורמים.

בזמן הזה

צריך רק להיזכר איך נראה חג החנוכה הקודם בבית הלבן, 
כשהנשיא אובמה ולצדו הנשיא הישראלי ריבלין, ענו אמן על 
ברכת הרבה הרפורמית "שעשה ניסים לאבותינו ולאימותינו". 
ריבלין כדרכו, הסביר לאחר מעשה שהברכה הוצאה מהקשרה, 

והוא בכלל נאלץ לענות אמן בעל כורחו. מסכן שכמותו.
מעשה,  ולאחר  בדיעבד  הללו,  התירוצים  כל  מה,  משום 
סדרתיות,  פגיעות  אחרי  הישראלי  הנשיא  בלשכת  נשמעים 
בחרדים ולא בערבים, בימניים ולא בשמאלנים. בחג החנוכה 
התשע"ח שיבוא עלינו לטובה, יישב בבית הלבן נשיא, שחתנו 
היהודי אורתודוקסי ידליק חנוכייה שמונה ימים, בשם ומלכות 

– בלי סילופים ותוספות. על ברכת "שעשה ניסים לאבותינו, 
בכוונה  כהלכתה,  אמן  לענות  נוכל  הזה",  בזמן  ההם  בימים 

יתירה.
הרפורמים בארצות הברית יוצאים מדעתם. בשבת שלאחר 
בחירתו של טראמפ, הם שבתו משמחה, אבל גם בחלוף חודש 
מהבחירות, המתפללים ב'טמפל עמנואל', עדיין נראים בתוך 

מסקנות  הסיק  נתניהו,  שמזהה,  הראשון  האבל.  ימי  שלושים 
בפומבי,  לראשונה  כשתקף,   – התוצאות  היוודע  לאחר  תיכף 
את הפרובוקציה הרפורמית ברחבת הכותל. בחלוף כמה ימים 
הוא שלח את עושה דברו ומשמיע דיבורו צחי הנגבי, לתקוף 
ישירות מעל בימת הכנסת את נשיא התנועה הרפורמית שביקר 

בארץ.
ביבי תקף, אך הרפה אחרי שהבין כי מבחינת החרדים לא 
מדובר בציפור הנפש. כמה בתים בעמונה השתלטו לו על סדר 
היום והלילה, בה בשעה, שבמשבר הכותל, הוא הרשה לעצמו 
השבוע לדחות את הפגישה עם הנציגים החרדים, בפעם המי 
יודע כמה. כמה מהנציגים החרדים באו השבוע בטרוניה כלפי 
שיצא  השחורה  הבד  כיפת  חובש  לממשלה  המשפטי  היועץ 
מגדרו כדי למצוא פתרון לעמונה, בעוד שבפרשת הכותל הוא 

יושב על הגדר. 
היה מי שהסביר כי היועמ"ש מנדלבליט הציץ ונפגע, אחרי 
שחברי הכנסת החרדים חזרו בהם מההסכמה השקטה למתווה 
שהוביל כמזכיר הממשלה. הטיעון הזה נסתר השבוע מאירועי 
עמונה, שם הוחלפו הצעותיו של אביחי עשרת מונים, כלשונו 
של יעקב אבינו. מנדלבליט אולי נפגע - אך נותר חדור מטרה, 

כשהבין כי מדובר בסוגיה אקוטית לראש-הממשלה.
הציבור הדתי לאומי גילה את אמריקה החדשה וממנף את 
לנצל  יודעים  היו  החרדים  החברים  אם  לטובתו.  הסיטואציה 
זיהו  היהודי  הבית  שחברי  כפי  לכותל,  בנוגע  ההזדמנות  את 
את הפוטנציאל ומימשו אותו במשבר עמונה – פרשת הכותל 
הייתה הופכת כבר מזמן לחדשות השלשום. עוד לפני פרשת 

עמונה שהפכה לחדשות האתמול.
מאבק על בית כנסת בערד, מוציא המונים לרחובות ומתועד 

ברחבת  בהרבה  חמורה  פרובוקציה  אבל  ראשיות,  בכותרות 
בקושי  גוררת  בחודשו,  חודש  ראש  מדי  שמתרחשת  הכותל, 
כותרות משנה בביטאונים. "אותנו לימדו שקדושת שריד בית 
מקדשנו קודמת לקדושת בית מקדש מעט", אמר השבוע אחד 
לא  אך  בערד  הגוראי  במאבק  תמיכה  הכנסת, שהביע  מחברי 

התכוון לצאת לרחובה של עיר. 
לפני כחודש יצאה ממדור זה קריאה לחברי הכנסת החרדים 
וההצלחה  האחרון  השבוע  אירועי  רקע  על  בנטים'.  'תהיו 
להפוך מפגע מקומי בערד לאירוע רב נפגעים, אפשר להסתפק 
ליצמן  של  בסביבתו  לאנשים  יש  אם  גם  ליצמנים'.  ב'תהיו 
לא  היא  ערד,  עיריית  ראש  מול  ההתנהלות  דרך  על  ביקורת 
סדר  את  ביטל  הבריאות  שר  ההשקעה.  במבחן  לרגע  ניכרת 
לקיים את מצוות  כדי  ועבר השבוע מאדמו"ר לאדמו"ר  יומו 
רבו ולהביא להצלחת אירועי המחאה. לשכתו בכנסת ביום שני 
ולא כמו  נטורי קרתא,  נראתה כמו חדר מלחמה של  השבוע, 

לשכה מסבירת פנים של המאמי הלאומי.
"ברגע שהוחלט לצאת למערכה, אין שום שאלה. המלחמה 
הסבירו  בתודעה",  תיצרב  והתוצאה  החסידות  כבוד  על  היא 
בית  בין  ולהשוות  לשוב  שלא  אפשר  אי  בסביבתו.  השבוע 
מה  לנו  "אין  בירושלים.  מקדשנו  בית  לשריד  בערד,  הכנסת 
ולא  מתנגדים  אנחנו  הכותל.  מתווה  על  נתניהו  עם  לשבת 
הכנסת.  במזנון  גפני  השבוע  אמר  פשרה",  לשום  מסכימים 
על רקע סערת ערד וההסדרה בעמונה, כבר נמצא מי שהציע 
האחריות  את  ולהעביר   – לערד  המערבי  הכותל  את  להעביר 
שר  ללשכת  רבינוביץ',  הגר"ש  הכותל  רב  מלשכת  הרשמית, 

הבריאות ליצמן.
בנוגע  עבודה  מפגישות  מתחמקים  שהפוליטיקאים  בשעה 
ולהביע  להתערב  דורשים  הראשיים  הרבנים  דווקא  למתווה, 
עמדה. במכתב ששוגר השבוע מטעם הרה"ר לישראל הגר"ד 
אראל  לישראל  הראשית  הרבנות  של  המשפטי  ליועץ  לאו 
הרבנים  עמדת  מובאת  לראשונה,  כאן  המתפרסם  גולדברג, 
הרפורמים  בעתירת  כמשיבים  להצטרף  הדורשים  הראשיים 

למימוש מתווה הכותל.
לאלו  זהים  המשפטית,  הטענה  לגוף  בנוגע  הנימוקים 
שהובאו כאן לפני למעלה מחודש )ט"ו חשוון התשע"ז, בית 
הדעת  חוות  על  בהתבסס  לכותל(,  הגב  עם  לפוליטיקה,  ספר 
המדינה  פרקליט  סגן  טרלו,  צבי  עו"ד  של  השמונים  משנות 
יהודה  באזורי  צה"ל  לכוחות  משפטי  כיועץ  שימש  אשר 
בית  כי  היתר,  בין  יטענו  הראשיים  "הרבנים  ב-67'.  ושומרון 
המשפט העליון נעדר סמכות לדון בעתירה, העוסקת בענייני 
חופש הפולחן )סע' 2 לדבר המולך במועצה על ארץ-ישראל 

)המקומות הקדושים(, 1924(". 
ההבחנה בין חופש פולחן הנתון להכרעת הממשלה במקומות 
הקדושים, לבין חופש גישה הנתון להכרעה שיפוטית – הובאה 
כאן בשעתו בהרחבה. בינתיים, ניתן לקבוע בצער, כי בסוגיה 
ללשכת  הגישה,  זכות  החרדים  מהפוליטיקאים  נמנעת  הזאת, 

ראש הממשלה.

הכה בחרדים

הקטנים  הניצחונות  שכל  ומגלה  בבוקר  שר  קם  פתאום 
להפסד  הופכים  המדינה,  בתקציב  משרדו  לטובת  שהשיג 
בזמן פציעות, בישיבת הממשלה האחרונה, ערב ההצבעה. עם 
התחושה הזאת הגיעו לישיבת הממשלה ביום ראשון מרבית 
מדרעי  בחקלאות,  אריאל  ועד  בתרבות  מרגב  הממשלה,  שרי 

בפנים ועד ארדן בביטחון הפנים.
בחסות העברות הכספים להסדר שהושג בעמונה ולהארכת 
להעביר  האוצר  משרד  ביקש  השידור,  רשות  של  המדף  חיי 
קיצוץ רוחבי בסך כולל של למעלה ממיליארד ושלוש מאות 
ניסו  חרוצים,  שרים  כמה  ועוד  שקד  ארדן,  שקלים.  מיליון 

אבי בלום, ניו יורק      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

גילו את אמריקה

עיר דוד. דרישת ההצטרפות של הרה"ר הגר"ד לאו
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הממשלה  ישיבת  כדי  תוך  החישובים  את  לעשות 
ולא הצליחו להגיע לתוצאה הרצויה – לאוצר.

גם אחרי שחושבו כל הקיצין והקיצוצים, נותרו 
השבוע  פרשיות  לשתי  עלומים.  מיליונים  מאות 
מיליוני  מאות  שלוש  הוקצו  והתאגיד,  עמונה   –
שקלים, עוד מאה וחמישים מיליון לקיצוץ המיסוי 
על חברי הקיבוצים, מאה מיליון לעידוד השקעות 
בהיי-טק, מאה מיליון להפחתת הכנסות מהימורים, 
מימון  כמו  לסעיפים  מיליונים  עשרות  כמה  ועד 
קרן  לרשויות,  הבחירות  לקראת  מימון  מפלגות, 

ארנונה ושאר צרכים קואליציוניים מכובסים. 
העברות  שמהותם   - הללו  הקוד  סעיפי  בכל 
קירשנבאום.  פאינה  הגב'  אשמה   - קואליציוניות 
בשעתו  הורה  בשמה,  שנכרכו  הפרשיות  בעקבות 
כספים  העברת  כי  לממשלה  המשפטי  היועץ 
סעיף  במסגרת  ואילך  מכאן  תיעשה  קואליציוניים 
תקציבי ברור שיאושר בוועדת הכספים או במליאת 
החשאיות,  אוהבי  החברים  נאלצו  כך  הממשלה. 

לתלות את הכביסה המלוכלכת לעיני האומה.
הסעיפים  כל  שחושבו  אחרי  גם  ועדיין, 
מיליונים  מאות  שלוש  עוד  נותרו   – המכובסים 
את  שאלו  היהודי  והבית  הליכוד  כששרי  עלומים. 
פקידי האוצר הבכירים שישבו בחדר לפשר הדבר, 
הם גלגלו עיניים לשמיים והפנו את התמהים לשר 
תחת  שניתנה  התשובה  ובעצמו.  בכבודו  האוצר 
לחץ, הפתיעה את השרים, שגילו כי האוצר מייעד 
לעולם,  מיליוני שקלים לטובת חוק שלא בא   230

וספק אם יבוא בשנת התקציב 2017.
מדובר בהצעה של חברת מפלגת כולנו, ח"כ רחל 
ההצעה  לפי  לידה.  טרום  בהליכי  המצויה  עזריה, 
תוענק הטבה כספית משמעותית לנשים שתקדמנה 
לשוב לעבודה מחופשת הלידה. איילת שקד ומירי 
רגב התרעמו, כנשים לאישה, וטענו כי החוק המוצע 
רחוק מלהיות מוסרי. "יש צורך הפוך, לעודד נשים 
לקחת חופשת לידה ולהתרכז בצרכי המשפחה, ולא 
טענו השתיים,  לעבודה",  כמה שיותר מהר  לחזור 

במידה לא מבוטלת של צדק. 
"אין תקדים להקצאת כספים לחוק שעדיין לא בא 
לעולם", התרעם השר לביטחון פנים. שרי הליכוד, 
את  להעביר  דרשו  וש"ס,  היהודי  הבית  בתמיכת 
תקצוב החוק לשנת 2018, ולהרפות קצת מהלחץ, 
אך אז התנגד כחלון והציע, בחיוך של כייס מנומס, 
השידור  ורשות  עמונה  תקצוב  את  גם  "לדחות 
וראש  הנכון,  הכפתור  על  לחץ  כחלון  ל-2018". 
השרים  מרבית  להצבעה.  מיידית  חתר  הממשלה 
הצביעו לבסוף בעד כמי שכפאם שר )האוצר(, אך 
החזקים שביניהם ימצאו דרכים יצירתיות להחזרת 
בין  שמקשר  מי  למשרדיהם.  הנעלמים  הכספים 
המשפט האחרון לעובדה שהשלטון המקומי הודיע 
השבוע על השבתה כללית, עושה את הלינקג' על 

דעת עצמו.

הרוח בהעברת  על הלך  הזה, מלמד  כל הסיפור 
תקציב של מאות מיליארדים, בהינף יד, כאשר דין 
משמעותית  היותר  הרלוונטיות  פרוטה.  כדין  מאה 
הכותרות  החרדים.   – אלינו  נוגעת  וכואבת, 
המרושעות על קיצוץ רוחבי לצורך תקציבי תמיכה 
במטרות קואליציוניות חרדיות, טופטפו לתקשורת 
החרדים  והשרים  הח"כים  השבת.  מצאת  כבר 
שמוציאים את השבת באיחור, לפי זמן רבינו תם, 

התקשו להבין במה מדובר. 
רק אחרי עיון לילי, הם קלטו שבאוצר ממחזרים 
את המחדל הקודם, כאשר ביום הגשת ספר התקציב 
את  האוצר  נערי  הותירו  הראשונה,  במהדורתו 
שגילה  מי  לפיד.  בימי  שהיה  כפי  התקציב  בסיס 
הוא  הנעלמים,  התקציביים  הסעיפים  את  בשעתו 
טל גן צבי, ראש המטה הדומיננטי של שר החינוך. 
בהרחבה  בשעתו  כאן  שסוקר  לילי  מאבק  אחרי 
פלא  לפוליטיקה,  ספר  בית  התשע"ו,  באב  )י"ג 
יועץ(, הושחלו רוב הסעיפים לבסיס התקציב, אך 
תקצוב  בחוץ:  מיליונים  עשרות  כמה  נותרו  עדיין 
תלמידי חו"ל, שעות טיפוח, תוספת לתגבור לימודי 
יהדות – לאחר שהתקציב המקורי הוסט לממלכתי 
שהתקציבים  הבטיחו  באוצר  ולממלכתי-דתי. 
יוכללו לבסוף וקיימו את ההבטחה השבוע, בישורת 
האחרונה, תוך שהם מנצלים את ההזדמנות להפוך 

את החרדים לשק חבטות.
על  תקשורתית  התנהלות  של  הזאת  "ההתנהגות 
לשעבר  האוצר  לשר  יותר  התאימה  החרדים,  גב 
התבטא  כחלון",  הנוכחי  האוצר  לשר  ולא  לפיד 
בכעס אחד מבכירי הנציגים החרדים, ופרגן לחבר 
גפני  הזה,  הדבר  בגלל  רק  "אם  הכספים:  מוועדת 
מבחינה  בעייתית  בהעברה  כגמולו  לכחלון  השיב 

משפטית של המס על הדירה השלישית, דיינו".

נקיי הדעת

לקרב  הקדימון  רק  היה  כחלון,  מול  המאבק 
יהדות  סיעת  בתוך  השבוע  שהתפתח  הפנים-חרדי 

התורה. המאוחדת – אלא מה? 
את  במוצ"ש  לידיו  קיבל  ליצמן  כאשר  החל  זה 
מהכסף  העברות  בתוכה  וגילה  התקציב,  מעטפת 
הקואליציוני של יהדות התורה בסך כולל של מאה 
ועשרים מיליוני שקלים – אותו תקציב שחייב לקבל 
גוון וצבע לאחר פרשת פאינה. ליצמן זעם וטען כי 
את התשובה לאמיר לוי מאגף התקציבים, גפני היה 
חייב להגיש ביחד אתו, לאחר קבלת אישור של כל 

חברי הסיעה.
האמירה  את  שחרר  הוא  הממשלה  בישיבת 
וצריך  בגפני,  אמון  לו  שאין  כך  על  המדהימה 
לקחת בחשבון שגם האמירה הזאת רוככה בשיחה 

מקדימה עם שר הפנים שנכח בישיבה. "יש לנו את 
הציבור  לכלל  שנוגעות  כחלון  מול  שלנו  הצרות 
החרדי ואנחנו עובדים בשיתוף פעולה די יפה. אל 
תהפוך לעיני השרים, מאבק מקומי מול גפני לחזות 

הכול", ביקש דרעי מליצמן.
ומאחוריו  המאבק  את  הוביל  הבריאות  שר 
עלתה  אחד.  כאיש  ישראל,  אגודת  סיעת  התייצבה 
את  קיבל  העצמאי  שהחינוך  הטענה,  לדוגמה 
ההקצאה הכי מכובדת. לא עליית גבירים של שישי, 
להיות  יכול  "לא  מיליון.  שישים  שישים.  אלא 
יוקצו  מיליון,  ועשרים  מאה  של  תקציב  שמתוך 
העצמאי  החינוך  לטובת  שקלים  מיליוני  שישים 
הבריאות,  שר  בלשכת  אמרו  שונים",  בסעיפים 
בלי  הרשימה,  את  להגיש  רשאי  היה  לא  "גפני 

אישור מוקדם בתוך הסיעה".
המתקפה  בין  קשר  כל  בתוקף  מכחיש  ליצמן 
הצפויה  להיעדרות  התקציבית  בסוגיה  גפני  נגד 
המתרחש  נגד  המחאה  מהפגנות  הליטאים  של 
המוסמכים  הגורמים  כי  הסבירו  בלשכתו  בערד. 
ברחוב חזון איש הסבירו להם כי מבחינתם, יציאה 
המונית לרחובות כדי להביע מחאה אינה הבחירה 
יותר  הרבה  בסוגיות  כשמדובר  גם  הראשונה, 

מהותיות. מישהו אמר 'גזיירס הגיוס'?
תקציבי  קשר  כל  מכחישים  גפני  בלשכת  גם 
מלפני  רק   – נשכחות  מזכירים  ואף  בערד  למחאה 
הכספים  ועדת  מדיוני  יצא  ליצמן  כאשר  שבוע, 
התמיכה.  על  להודות  כדי  גפני,  ליו"ר  והתקשר 
על  טובות  מילים  בהחלט  מגיעות  אגב,  לגפני 
מהלכים שהוביל השבוע בשקט, מאחורי הקלעים, 
דוגמת האצת העברת חוק הבטחת הכנסה לאברכים 
על  החוק  את  להחיל  ביקשו  באוצר  ולסטודנטים. 
אברכים בלבד, בהתאם להסכם הקואליציוני. גפני 
הבין כי העברת חוק שיחול על אברכים בלבד, היא 
מבוא לפסילת החוק בבג"ץ, ולפיכך התעקש, כיו"ר 

ממלכתי, לדאוג גם לסטודנטים.
דומים  סעיפים  כמה  ועוד  הזה,  שההישג  רק 
על  הקולות  בבליל   - שכך  טוב  ואולי   - נבלע  לו, 
על  ליצמן  מול  והמאבק  שלישית  דירה  מיסוי 
אך  כמובן,  קשורה  לא  ערד  הקואליציוני.  הכסף 
להפגין  יוצאים  היו  הליטאים  שאם  להניח  סביר 
לשם שמים, לליצמן לא היה פנאי לעסוק בעניינים 
חומריים כמו כסף קואליציוני. גם לתמיכה של סגן 
השר פרוש בעמדת ליצמן, אין כל קשר כמובן לכך 
שנציגו בחינוך העצמאי, הרב אברהם שוורץ, עדיין 
שהשר  לעובדה  גם  השכר.  תלוש  לאישור  ממתין 
ליצמן,  השר  בעמדת  מצדד  מהצד,  כצופה  דרעי 
של  המחודשת  להסתחבקות  וקשר,  נגיעה  כל  אין 
מרעים.  בסעודת  ישי  אלי  עם  התורה  דגל  בכירי 
נקיי  על  סנהדרין  דברי חז"ל במסכת  ידועים  וכבר 
הדעת בירושלים, שלא היו נכנסין בסעודה אלא אם 

כן יודעין מי מיסב עמהן.
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ועדת  אישרה  דיונים,  מרתון  אחרי 
תקציב  את  )שלישי(  אתמול  הכספים 
 ,2017-2018 לשנים  הדו-שנתי  המדינה 
מיליארד   906.8 על  יחד  בשתיהן  שיעמוד 
ב-2017  ש"ח  מיליארד   446.8  - ש"ח 
ו-460 מיליארד ש"ח ב-2018. בעד ההצעה 
3 שהתנגדו.  8 חברי כנסת, לעומת  הצביעו 
יעלה  הסדרים  חוק  עם  יחד  התקציב  כעת 
הכנסת.  במליאת  והצבעות  דיונים  למרתון 
היום,  להתקיים  צפויה  ההצבעות  תחילת 

רביעי.
ועדת הכספים גם אישרה 290 מיליון ש"ח 
להעברות קואליציוניות, יו"ר ועדת הכספים 
ח"כ משה גפני עם כ-80 מיליון שקל, ח"כ 
בצלאל סמוטריץ' עם 50 מיליון שקל, יו"ר 
47.1 מיליון  הקואליציה ח"כ דוד ביטן עם 
הכספים,  בוועדת  הקואליציה  יו"ר  שקל, 
ח"כ מיקי זוהר, גם הוא עם 40 מיליון שקל, 
 32.9  – קיש  יואב  ח"כ  הכנסת  ועדת  יו"ר 
דודי  ח"כ  הפנים  ועדת  יו"ר  שקל,  מיליון 
ח"כ  שקל,  מיליון   20  – )ליכוד(  אמסלם 
וח"כ  שקל  מיליון   10 )ליכוד(  בוקר  נאוה 

אורן חזן )ליכוד( 10 מיליון שקל.
כך   – שונות  למטרות  יועברו  הכספים 
לדוגמא 80 המיליון שהובטחו לגפני יועברו 
בחינוך  חונכות  תורנית,  תרבות  לתקציב 
העצמאי, חינוך לזהירות בדרכים במוסדות 
חרדים, תרבות יהודית, קידום ילדים ונוער, 
בתפוצות  ציוניים  במוסדות  הגשמה  עידוד 
דרש  סמוטריץ'  בצלאל  הכנסת  חבר  ועוד. 
לצורך  השיכון  למשרד  ש"ח  מיליון   50
אבטחת בתי יהודים במזרח ירושלים ולאחר 
משא ומתן נענה. בנוסף, הקואליציה ניהלה 
הציוני(  )המחנה  בירן  מיכל  ח"כ  עם  מו"מ 
בתמורה  הנוער,  לתנועות  כספים  להעברת 
להפסקת ה"פיליבסטר" - דרישות הח"כים 
צלח,  לא  המו"מ  אבל  ההצבעות,  לעיכוב 
בין היתר כי ח"כ מיקי לוי )יש עתיד( סירב 

להוריד הסתייגויותיו בתמורה ל"דיל".
בנוסף, אישרה ועדת הכספים  את הסכום 
עליו  להתחייב  יכולה  שהממשלה  המרבי 
שנות  לשתי  מעבר  אף  הבאות,  בשנים 
להתחייב'.  ה'הרשאה  תקציב  התקציב, 
 126.44 על  זה  תקציב  יעמוד  ב-2017 
114.57 מיליארד  מיליארד ₪ וב-2018 על 

.₪
גפני  משה  ח"כ  הכספים,  ועדת  יו"ר 
)יהדות התורה( סיכם את העבודה על חוק 
למרות  כי  ואמר  התקציב  ועל  ההסדרים 
הזמן הקצר שעמד לרשותם, "לא ויתרנו על 
שום דבר. עברנו על כל חוק וחוק והכנסנו 
היה  לא  הציבור.  לטובת  חשובים  שינויים 
קל אבל בסוף אישרנו את זה לטובת המשק 
הוועדה  לחברי  הודה  גם  גפני  והמדינה". 
והפורייה  האינטנסיבית  העבודה  "על 
כלכלית  לתכנית  דבר  של  בסופו  שהובילה 
כמו-כן,  והכלכלה".  המשק  עם  שתיטיב 

והלילות  הימים  על  האוצר  לאנשי  הודה 
שעשו בוועדה לטובת קידום חוק ההסדרים 

והתקציב.

ניסיון ההסתה

אושר  בטרם  עוד  השבוע,  בתחילת 
ראש  משרד  הכספים,  בועדת  התקציב 
הממשלה הפיץ הצעת מחליטים על קיצוץ 
 1.2 של  בסך  הממשלה  במשרדי  רוחבי 
מיליארד שקל, כשבין היתר נטען כי הקיצוץ 
ההסכמים  בהרחבת  הצורך  בשל  הוא 
הקואליציונים ומימון מוסדות תורניים, אלא 
מניין  ידעו  ממש  לא  החרדיות  שבמפלגות 

הגיע התקציב הנוסף לישיבות.
נכתב  המחליטים  בהצעת  הסעיפים  בין 
כי כמיליארד שקלים יופנו לתקצוב מוסדות 
תורניים וישיבות. אלא שכשניסינו לברר מה 
בדיוק שונה בתקציב הישיבות מאז חתימת 
קיבלנו  לא  ב-2016,  הקואליציוני  ההסכם 
כלל  החרדיות  במפלגות  ברורות.  תשובות 
לא ידעו על אלו תקציבים מדובר, כך למשל 
אין  כי  שאמר  כהן  איציק  האוצר  שר  סגן 
שינוי בתקציב הישיבות. גם במשרד האוצר 
ואמרו  עיתונות'  'קו  לפניית  במענה  הגיבו 
כי "הקיצוץ הרוחבי נועד בעיקר לממן את 

עמונה ואת התאגיד".
דרעי  השר  לכך  התייחס  שלשום, 
לי  "חרה  כי  ואמר  הסיעה  ישיבת  במהלך 
בנושא  השבוע  הממשלה  שבישיבת  מאד 
מיליארד  של  חוסר  בגלל  הרוחבי  הקיצוץ 
שזה  היו  הכותרות  שקלים,  מיליון  ו-325 
ועמונה".  לחרדים  התקציבים  בגלל  נגרם 
מה  שיצטטו  מקווה  "אני  הוסיף:  דרעי 
המוזכר,  הסכום  מתוך  כעת:  כאן  שאומר 
225 מיליון שקלים – פחות מ-15% – הם 
הקואליציונים  להסכמים  שהוכנסו  כספים 
עבור החינוך החרדי, לתקן עוולות של שנים 
שאין  צרכים  אלו  הכסף  שאר  כל  אחורה. 
להם שום קשר לציבור החרדי. דרישות כמו 
לקיבוצים  המיסוי  הורדת  עמונה,  התאגיד, 
נגד  לא  אני  לדייק.  מאד  חשוב  לכן,  וכו. 
ויאמרו  שיסלפו  אסור  אבל  הללו  הדברים 
בהסתה,  גובל  זה  לחרדים.  הולך  שהכל 

בפרט כשהנתונים אינם כאלה".

ועדת הכספים אישרה 
את תקציב המדינה

ועדת הכספים אישרה השבוע את התקציב הדו-שנתי 
לשנים 2017-18 והיום הוא צפוי לעלות להצבעה 

במליאת הכנסת  בתמורה להצבעתם בועדה, קיבלו 
  הח"כים סכומים שיחד מוערכים בכ-320 מיליון ש"ח
על רקע קיצוץ רוחבי שהוחלט השבוע, ניסו במשרד ראש 
הממשלה לייחסו להתחייבויות הקואליציוניות לחרדים - 

והח"כים החרדים זעמו

(  ישיבת ועדת הכספים 
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מאת: חיים פרידלנדר

כמו סצנה מספר מתח: חמישה ימים אחרי 
חיסלו של מוחמד א-זווארי, מהנדס התעופה 
שהיה ממפקדי תוכנית המל"טים של חמאס, 
מתבררים פרטים נוספים אודות החיסול, אותו 

ייחסו בחמאס לישראל. 
של  הפנים  שר  שערך  עיתונאים  במסיבת 
תוניסיה אל-האדי מג'דוב ביום שני האחרון, 
עד  להם  הידועה  החיסול  דרך  על  פירט  הוא 
כה והוסיף כי כמעט בוודאות "גורם זר" עומד 

מאחורי החיסול. 
מדויק  היה  לחיסול  "התכנון  לדבריו, 
ומוקפד והחל ביוני האחרון מחוץ לתוניסיה". 
הצליחו  הם  כיצד  ופירט  הוסיף  מג'דוב 
להתחקות אחר המבצעים: "נעזרנו במצלמות 
האבטחה הקרובות לביתו כדי להתחקות אחר 

המבצעים. היו שתי תוכניות ושתי חוליות".
הפנים  שר  פירט  כך",  התבצע  "החיסול 
ובחזה.  בראש  נורה  "א-זווארי  התוניסאי. 
מ"מ   9 אקדח  של  תרמילים  חמישה  נמצאו 
רכבים.  שני  נמצאו  כן  כמו  שלו.  הרכב  ליד 
האחד רנו טראפיק והשני קיה פיקנטו".  הוא 
הרכבים  את  השכירו  מקומיים  שני  כי  הוסיף 
צעירה  עבור  תוניס  ובבירה  זרוואן  בעיר 
בחקירת  זרה.  תקשורת  חברת  עבור  שעבדה 
העצורים התברר כי אותה צעירה אף ביקשה 
לעיר  הרכבים  את  להעביר  מהמקומיים 

ספאקס, שם חוסל המהנדס מחוץ לביתו. 
בהונגריה  בודפשט  בעיר  הייתה  "הצעירה 
"לאחר  הפנים.  שר  הוסיף  הפשע",  כשאירע 
היא  לתוניסיה.  לחזור  אותה  שכנעו  מכן 
כי  סיפרה  היא  חזרה.  בדצמבר  ב-16  נחתה 
שחיפשה  'אקנבי'  מחברת  הצעה  ראתה  היא 
 .2016 עוזרים להפקת סרטים תיעודיים ביוני 
והיא  מהחברה  קשר  איתה  יצרו  מכן  לאחר 
התבקשה להגיע לעיר וינה כדי להפיק סרטים 
לשש  שקשורים  מלזי  ערוץ  עבור  תיעודיים 
תוניסיה. לאחר מכן  וביניהם  ערביות  מדינות 
שהציג  ערבי  ממוצא  זר  אדם  קשר  עמה  יצר 
את עצמו כעובד בערוץ טי.וי 1 ושהיא צריכה 

לדבר איתו במסגרת עבודתה בחברה".
בחקירתה התברר כי ב-6 בספטמבר הגיעה 
הצעירה שוב לווינה, אחרי שיצרו איתה קשר 
שוב ועידכנו אותו כי חברת ההפקות מתכוננת 
התעופה  תעשיית  על  תיעודי  סרט  להפיק 
במדינות ערב. היא התבקשה ליצור קשר עם 

לה  והוצע  ראיון  איתו  לערוך  כדי  א-זווארי 
100 יורו עבור כל יום עבודה, מלבד הוצאות 
התעופה  מהנדס  את  תיעדה  הצעירה  שהייה. 
בהמשך  שהעובר  ראיון,  איתו  ערכה  ואף 

לאותו אדם זר ממוצא ערבי. 
בשבוע שעבר, שלושה ימים לפני החיסול, 
בקשר  עימה  שהיה  אדם  אותו  אליה  התקשר 
וביקש ממנה לספק שני כלי רכב בקריטריונים 
כלי  את  להשאיר  התבקשה  היא  מסוימים. 
את  ולעזוב  מוסכם  במקום  והמפתחות  הרכב 

תוניסיה ביום שלאחר מכן. 
כרטיסי  לשני  והתייחס  הוסיף  הפנים  שר 
לאחר  שנלכדו  הרכבים  באחד  שנתפסו  סים 
החיסול בידי הרשויות במקומיות. הכרטיסים 
כיום  שמתגוררים  תוניסאים  לשני  שייכים 
חברת  עבור  עבודה  הוצעה  לשנים  בשוודיה. 
עמם  יצר  זר  אדם  לצעירה.  בדומה  "אקנבי", 
ספא'ס  בעיר  בית  לשכור  התבקשו  והם  קשר 
ולרכוש שני רכבים וארבעה פלאפונים. גם הם 
התבקשו להשאיר את הרכבים עם המפתחות 

במקום מוסכם. 
מקבילות  תוכניות  שתי  "היו  לדבריו, 
שהסתמכו על אנשים שונים ועל כך שהדרכים 
השני  הצוות  יצטלבו.  לא  אנשים  אותם  של 
הראשון  שהצוות  במקרה  לפעול  אמור  היה 

נכשל בביצוע ההתנקשות". 
מג'דוב הדגיש כי "שני הגורמים הזרים הם 
המתכננים הראשיים של ההתנקשות. התכנון 
החל מחוץ לאדמת תוניסיה. כל המידע מצביע 
אולם  זר מעורב בהתנקשות.  כך שמנגנון  על 

עד כה אין ראיות חותכות".
בסך הכל, סיפר שר הפנים, עצרו הרשויות 
שני  רכבים,  ארבעה  נתפסו  אנשים,  עשרה 
אקדחים ו-16 טלפונים ניידים. עדיין לא ברור 
או  המחסלים  בתוניס  הרשויות  בידי  האם 
השכרת  לצורך  שנוצלו  קשר  אנשי  אותם  רק 

ורכישת הציוד בידי "חברת ההפקות". 
על  המפורט  הדיווח  למרות  זאת,  עם 
אצבע  להפנות  מסרבים  בתוניסיה  החיסול, 
מטעם  תובע  הישראלי.  למוסד  מאשימה 
המדינה בספאקס שענה על שאלות העיתונאים 
בנושא, ונשאל על הקשר הישראלי, השיב  כי 
יקבל  החקירה  שופט  נאספים.  הנתונים  "כל 
את ההחלטה לאור כל הנתונים".  הוא הוסיף 
רוב  אך  זרים,  שני  אחרי  מצוד  מתנהל  כי 
כבר  הם  כי  מלמדות  שבידיהם  האינדיקציות 

מחוץ לתוניסיה.

 הרכב בו נורה מהנדס החמאס 

החיסול המבריק 
על אדמת תוניסיה
חמישה ימים אחרי חיסולו של מהנדס המזל"טים של 
החמאס, בתוניסיה מתחילים לחבר את פיסות המידע 
הידועות להם לתמונה אחת גדולה  "חברת הפקות" 

ששכרה אנשים במסווה של סרט עמדה מאחורי החיסול, 
אומרים בתוניסיה



בית נאמן בישראל
משחרר  החורף,  בתקופת  החתונות  עונת  פתיחת  לקראת 
יחד עם  'חיים של שלום'  אוהד מושקוביץ קליפ מיוחד לשיר 
במרינה  שנערכה  יוקרתית  חתונה  מתוך  ידידים  מקהלת 
שכתב  המרגשות  המילים  טייטלבוים.  אהרון  בהפקת  ריי  דל 
הראשל"צ, הרב שלמה משה עמאר שליט"א, נוגעות בלב כל 

אדם העומד בפני בנין ביתו ומייחלות לבית נאמן בישראל.

לרקוד ללא הפסקה
לאחר שכבש את צמרת 'הקול הבא' - התכנית לגילוי כשרונות 
כוכב  יוצא  לגמר-התכנית,  והגיע  חי  קול  רדיו  של  צעירים 
משלו  מבטיחה  סולו  הררי לקריירת  החסידי שמואל  הזמר 
הפסקה',  ללא  'לרקוד  מתוך  יפהיפיה  רוק  מחרוזת  ומגיש 
עובד  עליו  הסגנונות  במגוון  הלהיטים  מיטב  עם  ייחודי  דיסק 
באולפני  שהוקלט  בדיסק  הקולי  העיבוד  על  אלו.  בימים 
מלווה-קולית  גרינבויים ואותו  הופקד יוסי  אשדוד   - מרום 

מקהלת ידידים העולמית בניצוחו של יעקב רוטבלט.

"תורת השם"
זמר הנשמה אברימי רוט בשיתוף בחורי ישל"צ )ישיבת ירושלים 
לצעירים שע"י מרכז הרב(, מגישים סינגל חדש פרי לחנו של 
הרב יוסף צבי ברייער, ובהפקתו המוזיקאלית של אופיר סובול, 
אשר עיבד ועטף את הלחן בנועם ובעומק המיוחדים לו.  "תורת 
השם" הינו סינגל ראשון מתוך פרויקט מיוחד של אברימי רוט 

וישל"צ שיראה אור בע"ה במהלך החורף הקרוב.

הפרויקט של גרטנר  ומונה
שלומי גרטנר הזמר הבריטי בעל קול הנשמה חוזר עם אלבום 
עיבוד  על  כאשר  מושקוביץ',  גרשי  בהפקת  "מנחה"  שישי 
משה  ר'  הזמנים  כל  של  המוזיקאים  גדול  מופקד  האלבום 
מרדכי )מונה( רוזנבלום. לאחר כמה שנים של שקט תעשייתי 
אלבום  הפיקו  וביחד  לגרטנר  מונה  חבר  האולפנים,  בזירת 
כוחות  משלבים  באלבום  סוחפים.  בלהיטים  וגדוש  מושלם 
מיטב המלחינים וגדולי המוזיקאים מישראל וארה"ב: יוסי גרין, 
מנדל  הרב  וולדנר,  איצי  בדואט,  מצטרף  שאף   - רזאל  יונתן 
ניימאן,  שמשון  אילוביץ',  מוטי  קליין,  אלי  דביר,  עמירן  ראטה, 

נפתלי שניצלער, מקהלת שירה ועוד.

כל העולם שמע אותי 
אלבומו  על  בעבודה  ממשיך  סלומון  אופיר  והפייטן  הזמר 
לשיר  מרגש  קאבר  לבצע  מנת  על  עצר  לבין  בין  אך  האישי, 
משתלב  הערבי  הלחן  בעל  השיר  'בנאדיק'(  )במקור  אלוקים 
העיבוד  אופיר.  של  הביצוע  עם  ומושלמת  יפיפייה  בצורה 
הקלאסי שנעשה באולפנו של עמוס כהן מלווה רק בפסנתר 
אוזן  חגי  מילים:  לאוזן.  עריבה  מנגינה  שמוליד  מה  וקלרינט, 
מוסיקלית  הפקה  עיבוד,   | אוזן  חגי  לחן:   | קריספין  מיכאל   |

ומיקס: עמוס כהן.

"אני ישנה וליבי ער" 
זהו  ישנה"  "אני  למרות ששמעתם את שמו אינספור פעמים, 
הסינגל הראשון שלו. ברים, מעבד ומפיק מוכשר, נחשב מזמן 
ששירתו  כמי  ומזוהה  החסידית  במוזיקה  גדולה  להבטחה 
עם  יחד  יהודית  אותנטיות  על  שומרת  והאיכותית  הנוגעת 
הגשה חדשנית ורעננה. שיעה מגיש את היצירה המיוחדת הזו, 
אותה חיבר מן המסד ועד הטפחות - החל מהלחן, דרך העיבוד 
תזמורתו  שמבצעת  הביצוע  וגם  הקולות  עיבוד  המוסיקלי, 
המוערכת "אורות BAND". לשירת הסולו בחר שיעה בילד 

הפלא הנודע ארי רייך שמבצע אותו בחום ורגש יהודי.

ברכת הכהנים
שלי  'האש  הלהיט  עם  ההמונים  לבבות  את  ששימח  אחרי 
מוסיקלית  בעשייה  נוף  מאור  והיוצר  הזמר  ממשיך  תוקד', 
בלתי פוסקת. תוך כדי שהוא מופיע בשלל שמחות ואירועים 
חדש  סינגל  משחרר  הוא  הבכורה,  לאלבום  הקלטות  לצד 
בלחן אישי ונוגע– ברכת הכהנים. במשך שנים שמענו את אותו 
הלחן המסורתי של השיר המוכר והידוע- ברכת הכהנים. בעוז 
וסוחף לברכה  לחן חדש, מקורי  חיבר מאור  ובייחודיות רבה, 
אבותיו.  לשורשי  אותו  ומחזירה  יהודי  כל  של  לליבו  הנוגעת 
המעבד  הופקד  הנוכחי  השיר  של  המוסיקלית  ההפקה  על 

המוכשר ראובן חיון.

גראמען
יוסף  ״לחיים״ הרב  יוקרה מבית  - הפקת  אידישע מאמע״  ״א 
יהודה גלילי ובהשתתפות  משה כהנא בעיבודו של המוזיקאי 
דסקל,  יעקב  וויינברגר,  זאנוויל  קאליש,  דודי  המנגנים:  בעלי 
ואפילו  שטעקל,  משה  פאלקאוויטש,  יואל  פעלדמאן,  וועלוול 
המפיק האגדי הרב יוסף משה כהנא מנעים בקולו.  10 להיטי 
ר'  של  הענק  הלהיט  בונוס:  ובנוסף  באידיש  חדשים  גראמען 
יוסל'ה רוזנבלט "א אידישע מאמע" בביצוע מרגש ביותר של 
הילד ישעי' פערענץ וגראמען עתיק של ר׳ יו״ט עהרליך זצ״ל. 

אלבום שכולו חיזוק לבית היהודי.

 DVD סינגל ראשון מתוך אלבום
להוציא  הספיק  כבר  לרגע,  עוצר  לא  צדוק  עוזיה  הפלא  נער 
מופע  מתוך   DVD אלבום משחרר  הוא  וכעת  סינגלים,  שני 
דוד  האישי  מנהלו  עבורו  הפיק  המופע  את  ייחודי.  קונספט 
. לאחר מילות פתיחה של מנחה הערב מנחם טוקר,  פדידה 
עלה עוזיה לבמה להופעה בלתי נשכחת בליווי תזמורת בת 20 
נגנים וביצע את מיטב המוכרים שביצע עד כה. במהלך המופע 
יחד  חגיגי, אוהד מושקוביץ שביצע  עוזיה לדואט  הצטרף אל 
איתו את הלהיט 'שומר ישראל' שכתב עבורו ר' שלמה יהודה 
מרהיב  ממופע  הצופים  נהנו  המוזיקלית  ובאתנחתא  רכניץ 
של הכנר הווירטואוז דניאל אהביאל. לסיום, קינח עוזיה שוב 
בסינגל החדש - "פסגות חייך" אותו כבר הקהל הכיר והצטרף 
אליו לשירה. סגירת מעגל מיוחדת היתה כשעוזיה הזמין לבמה 
את המנטור האישי שלו, איציק דדיה וביצע יחד איתו את השיר 
'הבט' - השיר הראשון שעליו הם עבדו בתחילת דרכו של עוזיה 

כילד.

"מעוז צור" כזה עוד לא שמעתם
ורגע לפני חג החנוכה  בין-לבין העבודה על האלבום החדש, 
הקרב ובא. משחרר הזמר דוד ריימונד מלונדון, גרסה מיוחדת 
ל"מעוז צור". ריימונד מפליא בהגשת שירה מדויקת ומרגשת, 
תוצאה  יצרו  שביחד  ייחודית,  מוסיקלית  והפקה  עיבוד  לצד 
מדהימה ולא שגרתית, לפיוט שכל-כך מזוהה עם חג החנוכה.

הלהיט החדש מתוך "הרצליך 2"
אלי  החסידי  הזמר  כוכב  להציג:  גאה  הפקות"  לובין  "ישראל 
שוקט  לא  הרצליך,  קיימא".  של  "קשר  חדש  בסינגל  הרצליך 
על השמרים ועובד במרץ על האלבום השני, בו נוטלים חלק 
מוסיקלי  בחיבור  החסידית.  המוסיקה  של  ושמנה  הסלתה 
בין המוסיקה החסידית עליה גדלנו,  מיוחד שיצר שילוב עדין 
הראשון  הסינגל   – קיימא"  של  "קשר  ורעננות.  חדשנות  לצד 
הצמד  עם  פעולה  שיתוף  פרי  הינו  החדש.  האלבום  מתוך 
החם של השנים האחרונות אלי קליין ואיצי ברי. אשר במהלך 
העבודה על האלבום הלחינו את השיר במיוחד עבור הרצליך. 
על  ואף  המוסיקלי  העיבוד  על  גם  חתומים  השניים  כמו-כן 
וצוות  העיבוד הקולי. כמיטב המסורת היצירתית של הרצליך 
של  כיס  ברכוני  שהודפסו  הדיסקים  למאות  צורפו  ההפקה, 
ומרהיבה  מיוחדת  במהדורה  ברכות  ושבע  המזון  ברכת 

הנושאת את שם השיר.

סינגל ביכורים בגיל אחת-עשרה
עידו קפטן רק בן אחת-עשרה, וכבר משיק סינגל ביכורים בשם 
"מי כמוני ילד". קפטן, זמר ומוסיקאי שאת ביצועיו המרגשים 
וקפטן  החל סביב שולחן השבת, ומשם השמועה פשטה לה 
ובר-מצווה.  החל להופיע באירועים פרטיים, בכניסות לחופה 
בן  עידו,  והלחנה.  בכתיבה  חוטא  קפטן  הצעיר,  גילו  למרות 
והיוצר,  הזמר  המוסיקאי,  הוא  אביו  הידועה.  קפטן  למשפחת 
ניר קפטן. קפטן לומד בתלמוד-תורה "ישועות יעקב", ובשעות 

אחר-הצהרים לומד פסנתר ופיתוח קול. בימים אלו 
קפטן  עובד 
אלבום  על 
 , ה ר ו כ ב ה
כשהסנונית 
ה  נ ו ש א ר ה
הוא  ממנו 
"מי  השיר 
ילד".  כמוני 
ליטל  מילים: 

סלם | לחן: ניר קפטן | עיבוד והפקה: ראובן חיון.

האמונה של אלעד שער 
במספר[,  ]חמישי  החדש  לאלבום  ועד  הראשון  מהאלבום 
הזמר והיוצר אלעד שער הקפיד לשלב שיר מזיכרון הילדות 

או הנערות שלו. "אמונה" – שכתב, הלחין, וביצע 
המוסיקאי, הזמר, והיוצר יאיר גדסי ]מי שחתום 
הנערות  שיר  הינו  אלי"[.  "לך  לפיוט  הלחן  על 
של שער, בימים שבהם בגילו הצעיר, עוד טרם 
תפס את כל העומק שיש בשיר. לאחר שקיבל 
את ברכת הדרך מיוצר השיר גדסי, שער גאה 
שחודר  ומרגש,  מרשים  ביצוע  להגיש  ונרגש 
וההפקה המוסיקלית  ללבבות. כשעל העיבוד 
העשירה, הופקד המוסיקאי והמעבד יוני קיסר.

"אבי  חורפית:  רוק  בלדת 
שבשמיים"

עונת  את  פותח   ]18[ עבאדי  יוסף 
חורפית  רוק  בלדת  עם  החורף 
– "אבי שבשמיים".  שקטה ומרגשת 
טובי  עם  פעולה  ששיתף  אחרי 
ובהם  והמלחינים בתחום  הכותבים 
רמי לב, רמי רבא, חיים ישראל, ועוד. 
העמוקים,  המים  אל  צולל  עבאדי 

כשהוא חתום הן על מילות השיר והן על הלחן. את השיר 
מאוחרת  ליל  בשעת  כשנתיים  לפני  כבר  והלחין  כתב 
ותחנון  תפילה  שיר  הינו  השיר  הלב.  התעוררות  מתוך 
וירחם  שישמור  ונופלים,  מועדים  לפעמים  אם  שגם 

העיבוד  על  בנים.  על  כאב 
המוסיקלית  וההפקה 
והמפיק  המעבד  אחראי 

המוסיקלי רמי רבא.

פיוטים  אלבום 
בלחנים חדשים 

קורא  שאינו  אליאס  מנשה 
תווים, אינו מנגן על אף כלי 
נגינה, וגם לא שולט בתורת 
לפני  החל  המקאמים, 

ארבע שנים להלחין בהשראות שונות. 
חדשים  לחנים  שמונה  להם  נולדו  וכך 
שהולבשו על שירי שבת ופיוטים אשר 
 – רם"  "יחיד  "אגדלך".  באלבום  הופיעו 
אשר  הפיוטי  בנוף  ייחודי  פרויקט  הינו 
קלאסיקות  בו  מבוצעים  בדרך-כלל 
ידועות על-ידי טובי החזנים והפייטנים. 
ידועים  פיוטים  ישנם  לראשונה  וכאן 
"שער  רם",  חי  "אל  כדוגמת  ומוכרים 
פתח דודי", "יוצר מידו", "חון תחון", ועוד, 

חדשים  לחנים  בדמות  חדשים  לחיים  שזכו 
לביצוע  וסוחפים.  מרגשים,  משמחים, 
החזנים  גדולי  את  אליאס  רתם  הפיוטים 
דוד שירו ]ארה"ב[ ומשה חבושה ]ישראל[, 
וההפקה המוסיקלית אריאל  כשעל העיבוד 

כהן.
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קבלו עדכוני חדשות לנייד
סמסו עכשיו את המילה

 חדשות
למספר

072-3999-900 

השרות

חינם

דרוש
איש 

מכירות

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה

קו"ח לפקס: 03-5796645
office@kav-itonut.co.il :למייל

 שכר בסיס + עמלות גבוהות + פלאפון
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בבית שמש
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האדמו"ר מסקולען במסיבה לטובת קרן 
להצלת ילדי צרפת, בלייקווד

שמחת הפארשפיל בחצרות דז'יקוב - סקולען

צילומים: JDN אלי דויטש, בעריש פילמר, קול ברמה, אידישע נייעס, פיני הוסני, יהושע פרוכטר

deskkolhazman@gmail.com :לעדכונים

השבוע בחצרות גדולי ישראל 
בעריכת רפי פרלשטיין

האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת אצל 
האדמו"ר מויזנ'יץ

הכנסת ספר תורה לביהמ"ד שארית ישראל 
בבולטימור

שמחת נישואי בת ר' שמואל טייטלבוים משב"ק האדמו"ר מסאטמאר עם בן הרב יושע חיים רובין

הילולת האדמו"ר בעל ה'אמרי ישראל' אצל נכדו האדמו"ר ממודז'יץ שליט"א

האדמו"ר מויז'ניץ בביקור בזק במנצ'סטר

האדמו"ר מסקווירא 
בבניין החדש של בית 
הספר בוויליאמסבורג

האדמו"ר מסדיגורה הכריז על הקמת בית הוראה בו יכהנו פאר האברכים שלמדו 
במסגרת חבורת 'אהבת תורה' ונבחנים בימים אלו על הלכות שבת ועתידים לקבל 

'היתר הוראה'.  
כהערכה לבחורים שהשקיעו אף הם במסגרת החבורה, הורה האדמו"ר לערוך 'שבת 

התאחדות' מיוחדת.

דאגה בקהילה היהודית בארה"ב: לאחר שאשופז בסוף השבוע שעבר, התמוטט 
הרב  לרפואת  חולים כשמצבו קשה. העתירו  בבית  מזוועהיל ארה"ב  האדמו"ר 

הצדיק רבי שלמה בן אסתר שינא רחל.

יעקב  משה  אלתר  הרב  נשמת  לעילוי  תורה  ספר  הכנסת  נערכה  שמש  בבית 
קויפמאן ז"ל, מיקירי תושבי בית שמש ומחשובי בני הישוב הישן בעיר שנפטר 

כשנפל מסולם בעת תיקון מערכת החשמל בבית החינוך.

לפני  וירושלמי,  בבלי  זרה,  עבודה  מסכת  את  סיים  קנייבסקי  חיים  רבי  הגאון 
שהתחיל את מסכת עדיות, התיישבו בני הבית בראשות הגר"ח לשתיית לחיים.

רבי יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק ונשיא מוסדות מגדל אור,  המבקר 
בימים אלו במוסקבה בירת רוסיה. הגיע לביקור במרכז החסד היהודי שערי צדק 

במרכז הבירה הרוסית, שם שימש כסנדק בברית לאחד התלמידים.

בירושלים נפטר האברך הצעיר הרב ישראל סבג ז"ל, מחשובי האברכים בישיבת 
 - רבים  ייסורים  לאחר  דפנה,  מעלות  שכונת  ומתושבי  בירושלים  החיים'  'אור 

כשהוא בן 51 בפטירתו.

בביתו של הגר"ח קנייבסקי נערכה שמחת הווארט לנכדתו, בת לבנו הרב יצחק 
שאול קנייבסקי - עם הבחור ישראל ברנשטיין, בנו של רבי אביגדור ברנשטיין 

מבית שמש ומראשי "דרשו".

בהלה בישיבת 'בית מדרש גבוה' בלייקווד: חפץ חשוד נמצא בשעת בוקר בלובי 
הכניסה  את  שחסמו  משטרה  כוחות  למקום  הוזעקו  ובעקבותיו  הישיבה,  של 

לישיבה, והיא פונתה למשך שעה ארוכה. 

האדמו"ר מקוסוב ויז'ניץ נסע ביום שני לביקור בזק בן יומיים במוסקבה שברוסיה 
שם ערך דינר לטובת בית מדרשו הנבנה בימים אלו בבית שמש.

וזוועהיל   האדמו"ר מסקווירא ביקר באכסנייתם של האדמו"רים מטשערנוביל 
השוהים בביקור בארה"ב.

מגביות  ערך  שם  בלונדון,  אחרונים  בשבועיים  שהה  מפיטסבורג,  האדמו"ר 
לטובת מוסדותיו בעיר אשדוד.

האדמו"ר מסאסוב, יצא מווינה לתפילה מיוחדת עבור תורמי ארגון 'ותן חלקינו 
בתורתך', בהונגריה. שם ישתטח על ציון הרה"ק רבי ישעיל'ה מקרעסטיר זיע"א 

והרה"ק בעל הישמח משה הטמון באיהל.

ישיבת  לראש  חבר  אשת  השלום,  עליה  שמרלר  ברכה  מאנצ'א  הרבנית  נפטרה 
צאנז יבלחט"א הגאון הרב אליהו שמואל שמרלר.

הרב שלמה קנייבסקי בנו של שר התורה הגר"ח קנייבסקי נצפה השבוע ברחובות 
בואנוס איירס ארגנטינה.
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חנוכה ממש בפתח. יחד עם 
הסופגניות והלביבות, לצד החנוכיה 
והנרות נזכור כי אורו של עולם תלוי 

באור התורה.
כיצד נגביר את האור ונגרש את 

החושך? למשל ע"י אהבת הזולת 
וכיבוד הורים. כמובן שיש עוד דרכים 

רבות. יש לכם הצעות? כתבו לנו!

שלום ילדים!

 כתבו לנו: 'מדור יוצאים להפסקה' 
 'קו עיתונות' - בן גוריון 19 ב"ב 

או לפקס: 03-5796645

מדור הילדיםלהפסקהיוצאים 

ע"פ רש"יחידה מהפרשה  

בסופו של דבר המלך ישתה 
תה אך לא יאכל עוגה. מי 
המלך ומדוע כך יארע לו?

חידת השבוע:

מדוע נאמר בפסוק כ"ג גם 'לא זכר' וגם 'וישכחהו'?

אאאאאא

בין הפותרים נכונה יוגרלו דיסקים ופרסים 
מתנת 'התקליטיה של עמירם בן לולו'

 הזוכים השבוע: לואיס גולדשטיין, ירושלים
 בנימין דונר, ירושלים

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

פתרו את התשבץ ומיצאו 
את הביטוי המסתתר בשורה 
 האמצעית המודגשת בכתום

רק שתיים מהתמונות זהות. מיצאו אותן!

סודוקותשבץ ביטוי

מצא את התאומים

תפזורת חנוכה

1.גמרא 2. תירוץ 3. כלי נגינה עם מיתרים
4.התנפל, תקף )במלחמה( 5. ביתו של השועל

6. מעריך מאוד 7. מזדרזת

חאמפיקצדמסוספ

נננילרפתרחמוכ

וטולבפירהמפאה

כירגיתהבאגמלש

יוהייהוננככעמ

הכעההלדיידבזנ

כווזבבהעהיירר

הסביקאלמוסמאו

נריארבנויבסנת

גשתמיינצהימנל

דודבפייבצבאבא

ויופמטעוהוזעו

לתדתוליתפנדגח

 בנק מילים:
סופגניה, 

פך השמן, 
נרות, 

חנוכיה, 
חשמונאים, 

יוונים, 
מכבים, 

מתיתיהו, 
יהודה, 

אלעזר, כד, 
כהן גדול, 

סביבון, נס, 
אנטיוכוס, 

לביבות, 
מנורה, 

פתילות 

להדליק נר של חנוכה..
מצווה להדליק בשמן זית 
זך עם פתילות אבל גם 
בנרות יוצאים ידי חובה.

 לכבוד חנוכה נדבר קצת 
על נֵרות. 

נר  הוא 
אמצעי תאורה 

המורכב מפתילה בתוך 
חומר דלק מוצק 
או נוזלי, בדרך 

כלל שעווה, פרפין או שמן.
לפני המצאת הנורה 

החשמלית היה הנר מקור 
האור העיקרי. כיום עדיין 

משתמשים באור הנר לשם יצירת 
אווירה חמה, רגועה או  לשם 

מצוות כמו שבת וחנוכה. לעתים 
משתמשים בנרות גם בעת 

הפסקת חשמל.

נרות מיוצרים מפרפין 
)שהוא תוצר לוואי 

של זיקוק שמן סטארין(, דונג 
דבורים , עצי  דקל, סויה  או 

חלב נרות.
הנר הכי גדול בעולם יוצר 

בשנגחי, בסין, בתערוכת נרות, 
וגובהו: 3 מטרים.

כיום מייצרים דברים נפלאים 
מנרות, כולל נרות אווירה, 
יצירות שונות ומעניינות.

חג חנוכה שמח!
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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

 ָנַתָּתה ִּליֵרֶאיָך ֵנס ְלִהְתנֹוֵסס
ְּכָנַען"  ְּבֶאֶרץ  ְמגּוֵרי ָאִביו  ְּבֶאֶרץ  ַיֲעקֹב  "ַוֵּיֶׁשב 

)בראשית לז, א(.
יעקב אבינו עבר ניסיונות כבירים עד חזרתו 
לארץ מגורי אביו בארץ כנען. במשך עשרים שנה 
הוכרח להיות בביתו של חמיו שהיה רשע מרושע - ִעם 
ַּגְרִּתי )בראשית לב, ה(, ותרי"ג מצוות שמרתי ולא  ָלָבן 
למדתי ממעשיו הרעים )מדרש אגדה, הובא ברש"י שם(, 
אם יעקב אבינו משתבח שלא למד ממעשיו הרעים של 
לבן כנראה שזה היה קשה מאוד )ובמקום אחר הארכנו 
בביאור כיצד הצליח יעקב שלא ללמוד ממעשיו הרעים 
של לבן, ואכמ"ל(, ובכל זאת הצליח יעקב לצאת ללא 
שלם  בתורתו,  שלם  בממונו,  שלם  בגופו,  שלם  פגע, 

ביראתו קדושתו וטהרתו )קידושין לג ע"ב(. 
יעקב אבינו נשאר קדוש וטהור עד כדי כך שגם עשיו 
ַיֲעקֹב ָאִחיו  ִמְּפֵני  ֶאֶרץ  ֶאל  ַוֵּיֶלְך  לא הצליח לגבור עליו, 
לדרכו.  והלך  יעקב  מפני  ברח  עשיו  ו(,  לו,  )בראשית 
אלא  פסקו,  לא  אבינו  יעקב  של  הקשים  נסיונותיו  אך 
ְּכָנַען,  ְּבֶאֶרץ  ְמגּוֵרי ָאִביו  ְּבֶאֶרץ  ַיֲעקֹב  ַוֵּיֶׁשב  רק התחילו, 
)רש"י  יוסף  של  רוגזו  עליו  קפץ  בשלווה,  לישב  ביקש 
הבא  לעולם  להם  שמזומן  מה  לצדיקים  דיין  לא  שם(, 

אלא שמבקשים לישב בשלווה?
וכך בחייו הפרטיים של כל אחד ואחד, לאחר שכבר 
יושב בשלווה וחושב שברוך ה' הגיע אל המנוחה ואל 
הנחלה, יש דירה ילדים ופרנסה, ישתבח שמו לעד, או 
אז מתחילים ניסיונות כבירים כדי לבדוק את האדם כיצד 

יתפתח וימשיך לגדול בתורה ויראת שמים.

 

במשל  הדברים  את  ממחיש  זיע"א  חיים  יוסף  רבינו 
שמביא  המאורעות  שכל  חשוב  מסר  המלמדנו  נפלא 
הקב"ה על האדם הם לטובתו, הצלחתו ובנייתו הרוחנית 

במצוות שבין אדם למקום ובין אדם לחבירו.
למלך גדול רם ונישא היה בן יחיד, יורש העצר, רצה 
פדגוג  חיפש  כך  ולשם  מלכות,  תכסיסי  ללמדו  המלך 
פיקח בכל ענייני העולם, לאחר דרישות וחקירות מצא 
הבטיח  העניינים,  בכל  שמתמצא  שם  אדיר  פרופסור 
בנו את  יצליח ללמד את  המלך לפרופסור הגדול שאם 

כל הדרוש הוא יקבל מאת המלך סכום כסף גדול. 
הסכים הפרופסור הגדול והחל במלאכה, במשך מספר 
חודשים טרח יום ולילה במחשבה בדיבור ובמעשה כדי 
להפוך את בן המלך למוכשר בכל העניינים. לאחר גמר 
המלאכה הציג את הבן בפני המלך ואמר שכעת המלך 

יכול לבחון אותו בכל חכמות וענייני העולם. 
ובאמת כך היה, המלך והשרים בחנו את הבן הצעיר 

ומצאוהו בקי בכל תחומי ודרכי החיים. אולם לפתע קם 
לא  עדיין  "המלאכה  והשרים:  למלך  ואמר  הפרופסור 
הושלמה במלואה, ישנה מלאכה אחת שעדיין צריך אני 
אינה  זו  מלאכה  מלכותו,  לצורך  המלך  בבן  להשלימה 
לוקחת זמן רב, רק מספר דקות, אקח את בן המלך לביתי 

ובסיום המלאכה אחזירהו לארמון המלוכה".
אישר המלך את הדבר, ומיד ציווה הפרופסור לקחת 
להכותו  והחל  באזיקים  ידיו  לביתו, קשר  בן המלך  את 
ונוראיות במקלו. בן המלך לא הבין מה  נמרצות  מכות 
מתרחש וזעק לעזרה, "מה עשיתי?!? תעזוב אותי! אבא 

יהרוג אותך!" 
"שקט!" השיב הפרופסור והמשיך להכותו עד שידיו 
ורגליו החלו שותתות דם. לאחר מכן העלה הפרופסור 
שיחזירוהו  וביקש  המלכות  מרכבת  על  המלך  בן  את 
בן המלך החל  לארמון המלוכה. כשהגיע לשם  בחזרה 
צועק ובוכה "אבא, אבא, הפרופסור השתגע! הוא הכה 
שותתות  שלי  והידיים  הרגליים  כל  נמרצות,  מכות  בי 

דם!" 
כעס המלך ופסק בנחרצות: "אחת דתו להמית! היום 
אני תולה אותו על העץ!" בציווי המלך הגיע הפרופסור 

לארמון המלוכה וניסה להסביר את מעשיו למלך:
"אדוני המלך, אני מוכן לקבל כל עונש שכבודו יבחר, 
באמונה!  מלאכתי  את  להשלים  חובתי  הייתה  זוהי  אך 
הרי אדוני המלך ביקש להפוך את יורש העצר למלך ולא 

לסוחר! הייתי חייב להעניק לו את החכמה הזאת" 
"איזו חכמה?" שאל המלך בסקרנות. 

"אם הוא היה צריך להיות רק סוחר לא הייתי מלמדו 
חכמה זו. אך בהיות והוא עתיד להיות מלך ושופט הגוזר 
וחורץ דינם של אנשים רבים, הוכרחתי להכותו! אם הוא 
לא היה מקבל את המכות הללו ולא היה חווה את הכאב 
לקבל  הנאשמים  דין  לחרוץ  בעיניו  קל  היה  בשרו,  על 
מספר רב של מלקויות, כיון שהוא מעולם לא קיבל מכה 
בו  חבלתי  לכן  בה.  הטמון  והכאב  הסבל  את  יודע  ולא 
דין  לפסוק  וכשיצטרך  כאב,  זה  מה  שירגיש  כדי  מעט 
מלקות לאחרים יתחשב בהם ויעשה זאת בשיקול דעת 

נכונה!" 
את  מעמיד  הקב"ה  לפעמים  והנמשל,  המשל,  זהו 
והסבל  הקושי  את  וירגיש  שיבין  כדי  בניסיונות  האדם 
שיש לשני, וכך יחמול יחוס וירחם עליו, לפעמים צריך 
כיצד  ולהשכיל  להבין  כדי  רבות  תלאות  לעבור  האדם 
האדם,  את  ומעמיד  מחשל  ניסיון  כל  להתנהג.  עליו 
ְלִהְתנוֵֹסס  ֵּנס  ִּליֵרֶאיָך  ָנַתָּתה  מעלה,  מעלה  ומעלהו 

)תהילים ס, ו(. 
יהי רצון שנצליח לעמוד תמיד בניסיונות ונהיה רצויים 

וטובים לפניו יתברך, אמן. 



ָחְכַמת ָאָדם ָּתִאיר ָּפָניו
)בראשית  ְּכָנַען  ְּבֶאֶרץ  ָאִביו  ְמגּוֵרי  ְּבֶאֶרץ  ַיֲעקֹב  ַוֵּיֶׁשב 

לז, א(
דרשו רבותינו )בראשית רבה פד, ה( אמר רבי חוניא 
כלבים  של  כת  וראה  בדרך  מהלך  שהיה  לאחד  משל 
אבינו  יעקב  כך  וברחו,  ביניהם  לו  וישב  מהם  ונתיירא 
לו  וישב  מהם  נתיירא  ואלופיו  עשיו  את  שראה  כיון 

ביניהם וברחו. 
יש מבארים שמדרש זה בא ללמדנו מוסר דכשרואה 
איך  עצות  יבקש  לא  ח"ו,  יסורים  עליו  שבאים  אדם 
עליו  עצמו  הסבל  מתוך  אדרבה  אלא  מהצרות,  לברוח 
למצוא לו מקום, דהיינו שיאמין בלב שלם כי הכל מאת 
הקב"ה מן השמים, וממילא כל הצער אינו אלא הסתר 
ה'  וחסד  לטובה  הכל  המצב  שבפנימיות  בעוד  חיצוני 
מלאה הארץ, וממילא על ידי זה ימצא לו מקום מנוחה 

בתוך הצער לישב בה )שפתי צדיק(.
מסופר על הגאון רבי יהונתן אייבישיץ רבה של פראג, 
שפעם פנה אליו כומר רשע שונא ישראל ושאל: שמעתי 
אותו  וכשרואים  ברבכם  כבוד  נוהגים  היהודים  שאתם 
זקן  ואין  לב(  יט,  )דברים  ָזֵקן  ְּפֵני  ְוָהַדְרָּת  בפניו,  קמים 

אלא מי שקנה חכמה )קידושין לב ע"ב(. 
היהודים  אצלכם  שיש  הכומר,  המשיך  שמעתי,  עוד 
על  לשבת  נובח  כלב  עליכם  שמתנפל  שבזמן  סגולה 
ורב  יזדמן לפניכם כלב  הארץ, ואם כן כיצד תנהגו אם 
ביחד? )ורצה להשוות חלילה, את כבוד הרב עם הכלב(.

השיב לו רבי יהונתן השנון והחריף, הלכה פסוקה היא 
)ברכות מה ע"א(, כל הלכה שרופפת בידך פוק  בידינו 
חזי מאי עמא דבר, צא וראה מה העם נוהג ותנהג כך גם 
אתה, מסתמא מנהג אבותיהם ואבות אבותיהם בידיהם, 
בוא ונצא אני ואתה ביחד )הרב ביחד עם הכומר - כלב( 

נראה מה יעשו כולם ונדע מהי ההלכה! 
הכומר הרשע תמיד היה מנסה לנגח ולריב עם הרב, 
יום אחד הכומר השקה את גינתו ובדיוק עבר שם הרב, 
בין  ההבדל  מה  לי,  תגיד  יהונתן,  רבי  הכומר,  לו  אמר 
יהודי לחזיר, השיב לו רבי יהונתן בפיקחות: הגדר הזו 

שמבדילה בינינו...
ִלי  ובינה לאדם,  נותנת פקחות עצה  התורה הקדושה 

ֵעָצה ְותּוִׁשָּיה ֲאִני ִביָנה ִלי ְגבּוָרה )משלי ח, יד(.
יהי רצון שנזכה לשאוב מהימים הקדושים הללו, ימי 
בלימוד  נרבה  יתברך,  ה'  ועוז בעבודת  גבורה  החנוכה, 
ונזכה בקרוב לגאולת ישראל השלימה במהרה,  התורה 

אמן. 

"
"
הכומר הרשע תמיד היה מנסה לנגח ולריב עם הרב, יום אחד הכומר השקה את גינתו ובדיוק 
עבר שם הרב, אמר לו הכומר, רבי יהונתן, תגיד לי, מה ההבדל בין יהודי לחזיר, השיב לו 

רבי יהונתן בפיקחות: הגדר הזו שמבדילה בינינו...



כ”א-כ”ג  בכסלו
תשע”ז           
21-23/12/2016 
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משכנתאות

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

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא

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

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

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

בית שמש

בני ברק

דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

■ במהר"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(_____________________________________________

 בכהנמן /שפירא 
דופלקס + מעלית, 

בק"ג, 5 חד' ענקיים 
140 מ', משופצים, 

מעליה דירה נפרדת של 
70 מ' שמושכרת 

ב-3,500 ש"ח + גג של 
70 מ' מבוקש 

3,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 בר' עקיבא/מהרשל, 
חזית, 3 חד' ומעליה 2 

יחידות מושכרות ב-5,000 
ש"ח, 2,350,000.תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 23  
050-5308742
03-5797756_____________________________________________

אופקים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

 לוח דירות חינם 
)מתעדכן כל יום(, למוכר, 

לקונה, למשכיר, גם 
דירות מתיווך עווד, מנוהל 

ע"י מומחה לנדל"ן. 
dira4me.co.il)41-53(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

 בבן 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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

 רוצה למכור את הדירה? 
רק אצלינו מכירת דירה ללא 

_____________________________________________)47-54ל(דמי תיווך. דוד, 054-3355874

+5 חדרים

 ברח' ולפסון בק"ג 
ואחרונה, 5 חד' גדולים 
ומושקעים, 3 כ"א עם 
מעלית ומעליה 2 חד' 
+ גג גדול, 3,300,000 

ש"ח.תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23  
050-5308742
03-5797756_____________________________________________

 באזור מימון, 6 חד' 
גדולים, ב-2 מפלסים, 
ק"א וק"ב, עם כניסה 

נפרדת, במצב טוב, יש 
גם יחידה קטנה בק"ק, 
מושכרת. 2,600,000  

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

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

דופלקסים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 בקרן היסוד באזור מתחרד, 
3 חד', ק"ג, מסודרת ושמורה, 

מזגן, 890,000 ש"ח. תיווך אדר 
_____________________________________________)53-03/17(נכסים, 052-4834706

 ביהודה המכבי, 3 חד', 
ק"ג, כ- 78 מ"ר, שמורה ויפה, 

825,000 ש"ח. תיווך אדר 
_____________________________________________)53-03/17(נכסים, 052-4834706

 בדקל, 3 חד', קומת 
כניסה, מיידית, מפתחות 

במשרד, 890,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)53-03/17(אדר נכסים, 052-4834706

 בגפן, 3 חד', ק"ד, אחרונה, 
מסודרת, מיזוג, 830,000 ש"ח. 

תיווך אדר נכסים, 
052-4834706)53-03/17(_____________________________________________

 במשלט, 2 חד', ק"ג, 
מסודרת, נוף, 695,000 ש"ח. 

תיווך אדר נכסים, 
052-4834706)53-03/17(_____________________________________________

 דירת גן, 3.5 חד', 90 
מ"ר בשיכון ו', ק"ק + גינה 

30 מ"ר, משופצת, פינוי יולי/
_____________________________________________)50-53(אוגוסט, 058-4161221

דירות 
למכירה

 "הובלות המרכבה"  
055-6688870 ,052-7117676)50-44/17(_____________________________________________

אלעד

וילות ובתים

 300 מ' דופלקס אחרי 
שיפוץ כללי, מרפסת שמש 64 

מ', סלון 46 מ', מטבח חדש 
ומאובזר, מוארת ומאווררת 

מאוד, 5,650,000 ש"ח,
050-5511847)51-54(_____________________________________________

■ ברח' שמעיה פנטהאוז 
גדול, 5 חד', 150 מ', 

עם מרפסת גג של 90 
מ', בק"ג, עם אפשרות 
למעלית, עם נוף, מידי, 
3,300,000 ש"ח, תיווך 

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

050-5308742)6-6(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

באר שבע

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 14%
grwa123@gmail.com :טל‘: 052-5808034 מייל

ישראלים קונים בית פרטי בניו ג‘רזי

לשנה!

בס“ד

למכירה בית משופץ 
עם 4 חדרי שינה 

ב63.000$ הכנסה 
שנתית נטו 8740$

למכירה קטג‘ טורי 
בן 2 קומות צמוד 

לחניון ענק  ב76.000$ 
הכנסה שנתית נטו 

10.650$

 בק.הרצוג, בקובלסקי, 
5 חד', ק"ד + 2 מרפסות, 

188 מ"ר, ממוזגת + 
מעלית, 2,850,000 ש"ח, 

050-5265899)52-01/17(_____________________________________________

אבחון וטיפול נפשי ורגשי
עפ“י שפת גוף ותווי פנים
הרב אליהו עזריאל

*קורסים מעשיים

מכון התבוננות

052-7123106

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

למכירה/השכרה במחירים 
טובים!!! עטיה משה,

054-6625272 ,074-7037979)53-53(_____________________________________________

 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)53-53(_____________________________________________

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

החדשה, יחידת הורים, מצב 
מצוין, 1,180,000. עטיה משה, 
054-6625272 ,074-7037979)53-53(_____________________________________________

 בפטיו - שכונת הרי"ף, 
דירת קרקע, בלב הקהילה, 

4 חד', 780,000 ש"ח, סופי! 
למביני עניין! עטיה משה, 

054-6625272 ,074-7037979)53-53(_____________________________________________

 בכניסה לעיר, ליד 
הרכבת, מציאה! 3.5 חד', 

ק"ג, 440,000 ש"ח, למביני 
עניין, משופצת! עטיה משה,

054-6625272 ,074-7037979)53-53(_____________________________________________

 לחוץ למכור?! קח מזומון 
תוך 24 שעות, בבלעדיות 

"ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן" 
050-4156317 ,052-3251213)53-53(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

בחסידי - ליטאי, דירת גן, 5 
חד', גינה, 200 מ"ר.

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)53-53(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

דופלקס 7 חד', מושקעת 
+ נוף + יחידה + מחסן, 
1,900,000 ש"ח, גמיש. 
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)53-53(אהובה, 050-5886828

 מציאה! בבן קיסמא! 5 
חדרים, ענקית + יחידת הורים! 

1,400,000 ש"ח. "תיווך-קזן" 
054-8420522)53-53(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - בחוני 

המעגל, 4 חד', גדולה + 
אופציה לחדר חמישי.

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)53-53(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - באזור 

בן-שטח, 4 חד' + גג בטאבו 
+ 3 מרפסות.

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)53-53(אהובה, 050-5886828

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

מאיר, 4 חד' + אופציה 
ממשית למשרד.

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)53-53(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
במעורב, דירת 4 חד', כ- 120 
מ"ר, סלון גדול במיוחד, קומה 
א' + מעלית, רק, 1,340,000 

_____________________________________________)53-53(ש"ח, גמיש, 054-9422194

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דירת 4 חד' מרווחת + מחסן, 
מרפסת גדולה פונה לנוף, 3 

כ"א, 1,450,000 ש"ח, גמיש, 
052-5752500)53-53(_____________________________________________

 מציאה אמיתית! ברבי 
מאיר )חסידי( 3 חדרים + 

אופציה ממשית + נוף + 3 
כ"א! רק 1,230,000 ש"ח. 
_____________________________________________)53-53("תיווך-קזן" 054-8420522

 אבן גבירול! למבינים! 3 
חדרים + נוף + גג בטאבו + 
הסכמת שכנים ליחידת דיור! 
1,340,000 ש"ח. "תיווך-קזן" 

054-8420522)53-53(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 3 חד' 
באזור אבן גבירול, 1,150,000 
ש"ח. ישראל, 052-3251213. 

_____________________________________________)53-53(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - באזור 
העליון, 3.5 חד', מחיר מציאה 

1,290,000 ש"ח.
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)53-53(אהובה, 050-5886828

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

+ גג בעליון.
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)53-53(אהובה, 050-5886828

 0% עמלה למוכרים 
נכס!! הזדמנות פז למוכרים 

בבאר-שבע, לפרטים: אור-
_____________________________________________)53-53(לנכס, 050-9500075

 במצבע-נחשון, 
ו'-החדשה, 4חד', 90מ"ר, 
ק"א, מושכרת ושמורה, 

720,000ש"ח, מומלצת! אור-
_____________________________________________)53-53(לנכס, 050-9500075

 בתלמוד, 3חד', משופצת, 
ק"א אזור של סטודנטים, ק"א, 

500,000ש"ח. אור-לנכס, 
050-9500075)53-53(_____________________________________________

 בשכונה-ה', 3חד', 
76מ"ר, משופצת, ק"א, מיקום 
איכותי ושקט, 695,000 ש"ח. 

_____________________________________________)53-53(אור-לנכס, 050-9500075

 בפרדס-כץ בחיים-לנדאו, 
בנייה חדשה בבלעדיות! 

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

03-8007000 ,054-2545420)53-53(_____________________________________________

 מוכר דירה? הכוונה ויעוץ 
מקצועי במכירת הנכס שלך! 
_____________________________________________)53-53("נדל"ן כהלכה" 055-6688111

 בר"ע, 4ח' 1+ )מושכר(, 
ק"א, 100מ"ר, עורפית, 

מצויינת למשרדים. "נדלן 
_____________________________________________)53-53(כהלכה" 050-4141926

 בר"ע, דירת מחולקת, 
60מ"ר, ק"ג, משופצות, 

מושכרות, 1,470,000ש'. "נדלן 
_____________________________________________)53-53(כהלכה" 050-4141926

 בנין חדש, מפואר, 3 
חד' וסוכה, 1,470,000 ש"ח. 

פולטוב נכסים והשקעות, 
052-3646632)53-4/17(_____________________________________________

 בפרל, 160 מ"ר: 
בקומה א', יש 100 

מ"ר )4חד'( + בק"ק יש 
60מ"ר )3חד'( + סוכה + 

חצר + נוף.
 054-4340843

_____________________________________________)53-53("מקסימום נדלן"

 מציאה - באדמורי 
אלכסנדר, כ- 50 מ"ר, 
ק"ק, מצוינת למגורים/
לעסק. 052-2452820 

_____________________________________________)53-53("מקסימום נדלן"

 ברימון, טאבו משותף: 3.5 
חד' קרקע 65 מ"ר, 1,240,000 

ש"ח + 2 חד' 40 מ"ר, 
_____________________________________________)53-02/17(740,000 ש"ח, 03-5780590

 בעזרא/חזו"א, 240מ"ר 
במפלס אחד! קומה נוחה, 

3,800,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)53-53(_____________________________________________

 בלעדי באזור רחוב 
ירושלים, 72 מטר בארנונה + 

אופציה לסוכה + מרפסות 
גדולות, שמורה, קומבה ב', 

עורף פתוח, 1,450,000. תיווך 
_____________________________________________)53-53(אלטרנטיב, 054-5500263

 לוח דירות חינם 
)מתעדכן כל יום( למוכר, 

לקונה, למשכיר, גם 
דירות מתיווך ועוד, מנוהל 

ע"י מומחה לנדל"ן. 
dira4me.co.il)53-08/17(_____________________________________________

 בלעדי באבן שפרוט, דירת 
מחולקת ל- 2 יחידות 3-2, 

משופצת, 1,830,000 ש"ח. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)53-53(אדוארד

 בלעדי! באזור העיריה, 
בית פרטי, חדש, מפואר 

ביותר, 3 קומות, 400 מ"ר 
)+בריכה וחדר כושר בקומה 

1-(, 3 חניות, 8,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)53-53(א.פנחסי, 03-5799308

 בהר-שלום, דו 
משפחתי, 500 מ"ר, 6 

מפלסים, 12 חד', כניסה 
פרטית, חניה גדולה 
+ אופציה לחלוקה, 

6,900,000 ש"ח. חמד 
_____________________________________________)53-53(נכסים, 053-3357316

 בשיכון ג' בתחילת בניה, 
פנטהאוז 180 מ"ר, ק"ד 

+ מעלית + הצמדת הגג 
בטאבו, מפרט עשיר, קבלן 

אמין, 3,250,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)53-53(א.פנחסי, 03-5799308

 בבלעדיות באברבנאל, 
דירת גן 7 חדרים, כ- 140 

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

054-8474843)53-53(_____________________________________________

 בשיכון ה'!!! בבניה 
מתקדמת!!! פנטהאוזים 

מפוארים, 4,5,6 חד', קומה 7 
+ נוף מרהיב, ע"י קבלן אמין, 

החל מ- 2,100,000. "תווך 
פרפקט" 052-7649782, 

03-5745877)53-53(_____________________________________________

 בשיכון ג'!!! בבניה 
מתקדמת!!! דירות גן 5-7 

חד' + חצר גדולה בסטנדרט 
מפואר ע"י קבלן אמין, מ- 

2,700,000, תוכניות ב"תווך 
פרפקט" 052-7649782, 

03-5745877)53-53(_____________________________________________

 בשיכון ג', דופלקס, 
4 חדרים כחדשה, 100 

מ"ר + אפשרות הרחבה, 
כ- 20 מ"ר, 2,100,000 

ש"ח. 'אפיקי נדל"ן בועז' 
052-3500040)53-53(_____________________________________________

 בלעדי! בזכרון מאיר, 
דופלקס 5 חד', 200 מ"ר 
)4+1(, משופצת, ק"א, 

אחרונה, 4 דיירים, כניסה 
פרטית, אופציה להרחבה, 

3,500,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)53-53(א.פנחסי, 03-5799308

 במרכז איזור סוקולוב, 
דופלקס 7 חד', 160 מ"ר, 

מחולקת ל- 2 דירות, 3 חד' 
ו- 4 חד' + גג, משופצת, 

2,800,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)53-53(_____________________________________________

 בבן זכאי, דופלקס 5.5 
חד' + מרפסת גג, 150 

מ"ר, ק"ג, משופצת, חזית, 
2,550,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)53-53(_____________________________________________

 ברב קוק השקט, דופלקס 
7 חד', 200 מ"ר, משופצת 

ברמה גבוהה, ק"ד + מעלית 
+ חניה, חזית. א.פנחסי, 

03-5799308)53-53(_____________________________________________

 באיזור דבורה הנביאה!!! 
בהזדמנות!!! דופלקס 130 

מ"ר, משופצת כחדשה, ק"ג 
+ ק"ב, 2,300,000. "תווך 
פרפקט" 052-7649782, 

03-5745877)53-53(_____________________________________________

 בגני גד, דופלקס, 150 
מ"ר, 6.5ח', ק"ג, חזית, 

משופץ, 2,700,000ש'. "נדלן 
_____________________________________________)53-53(כהלכה" 055-66-88-111

 מציאה בפ. כץ, דופלקס 
130 מטר, 1,600,000. -052

_____________________________________________)53-53(4369117, תיווך ישראל

 בבלעדיות!! ברבנו אשר, 
כ- 140 מ"ר, מעלית, אופציה, 
ניתן לחלוקה * בקושניר, דירה 
מחולקת + אופציה, מעלית, 

כ- 115 מ"ר, 2,150,000 ש"ח. 
_____________________________________________)53-53(תיווך, 050-4144602

 בלעדי! באזור בעלי 
מלאכה, 7 חד', 145 מ"ר, 

קומה שלמה, ק"ב + מעלית 
+ חניה, יחידת הורים, סוכה 

גדולה, 5 דיירים בבנין, 4 כ"א, 
משופצת, ניתנת לחלוקה, 
2,650,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)53-53(_____________________________________________

 בלעדי! בלנדאו, 5 חד', 
125 מ"ר, סלון ומטבחר גדולים 
+ יחידת הורים, ק"ג + מעלית 
+ חניה, חזית, משופצת ויפה, 

2,700,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)53-53(_____________________________________________

 באיזור ויז'ניץ, 7 חד', 150 
מ"ר + סוכה, ק"ג + מעלית + 
חניה, 3 כ"א, חזית, נוף פתוח, 

סלון ענק, 2,800,000 ש"ח. 
_____________________________________________)53-53(א.פנחסי, 03-5799308

 בזכרון-מאיר, 6ח', חדשה, 
יפהפיה, ק"ג + מעלית, חזית, 

3כ"א, 2,600,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)53-53(_____________________________________________

 באזור רמז לקראת גמר 
בניה, 5ח', ק"א, חזית + 

י.הורים, 2,350,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)53-53(_____________________________________________

 ברמת אהרון ברח' 
רבי חייא, דירת גג, 6 

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

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

052-2236671
zlbr54@gmail.com)53-53(_____________________________________________

 באזור צפניה, 6 חדרים, 
160 מ' + אופציה לבניה, 

משופצת ויפה + חניה, 
3,200,000, גמיש. תיווך,

bda 054-8449423)53-53(_____________________________________________

 בהזדמנות! בעל התניא 
5 חד', ק"ד, מפוארת, מעלית, 

ממ"ד. נדלן-בעיר, 
053-3177272)53-53(_____________________________________________

 בקהילות יעקב!!! 6.5 
חד', 150 מ"ר, ק"ב + מעלית, 

4 כ"א, קומה שלימה, חזית, 
יפה ומסודרת 2,650,000. 

"תווך פרפקט" 052-7649782, 
03-5745877)53-53(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)53-53(_____________________________________________

 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)53-53(_____________________________________________

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

הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)53-53(_____________________________________________

 במקובר בבניה, דירת 
7חד', אפשרות לחלוקה 

3,000,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)53-53(_____________________________________________

 ביצחק-שדה ברביעייה, 
דירת-גן, 150 מ"ר בנוי + 
150 מ"ר חצר, כ.פרטית, 

3,500,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)53-53(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)53-53(_____________________________________________

 במינץ, ק"ד, 8ח', מעלית, 
אופציה לחלוקה, חניה, 

2,600,000ש'. "נדלן כהלכה" 
055-66-88-111)53-53(_____________________________________________

 בעזרא! 240 מ"ר + פלוס 
30 מ"ר מרפסת, מחולקת 

לשני יחידות + משרד. 
למבינים! 3,700,000 ש"ח, 

_____________________________________________)53-53(חדשה מקבלן, 054-3050561

 בשיכון ג', 5 חד', מרווחת 
מאוד, 120 מ"ר נטו, ק"א, 

משופצת + אופציה לסוכה 10 
מ"ר, בניין מטופח, 2,375,000 
_____________________________________________)53-53(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

2,400,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)53-53(_____________________________________________

 במרכז רבי-עקיבא, 
דירת-גג, 5 חדרים, 110 

מ"ר, ק"ג + גג 100 מ"ר 
עם היתרים אופ' לחלוקה 

+ מעלית, 2,600,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)53-53(_____________________________________________

 בקלישר בבני-חדש, 5 
חדרים, ק"ק, 120 מ"ר 

+ חצר 180מ"ר, שמורה 
אופ' לחלוקה, 2,700,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)53-53(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

■ בהתנאים 4.5 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(_____________________________________________

 דירות מפרט גבוה מקבלן: 
5 חד', 5.5 חד', 6 חד', 7 
חד' בשיכון ה', לפרטים: 

03-5785777)50-53(_____________________________________________

 דירת 6 חדרים, קומה ג' 
פלוס גג, שני חזיתות, מיכה 5, 

03-6193016 ,3,200,000)51-54(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________



כ”א-כ”ג בכסלו תשע”ז  21-23/12/2016 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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

 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
■ ירד המחיר, מציאה 
ברח' ירושלים ליד רח' 

חברון, 4 חד' משופצים 
חזית ק"ב, 1,650,000 
ש"ח, גמיש. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

■ ברח' אלישע/ר"ע, 3 
חד', גדולה, ק"ג 

ואחרונה, עם אופ' 
עתידית לבניה על הגג, 

מאד שמורה, 
1,570,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

■ 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(_____________________________________________

■ 5 חד' עם סוכה גדולה 
כחדר, בצייטלין, בבנין 

חדיש+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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

■ ירד המחיר, ברח' חברון 
6 חד', 150 מ' בתוספת 

מרפסת 50 מ', כניסה 
לדירה ללא מדרגות, 

2,450,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)42-42(_____________________________________________

■ באבטליון 4.5 חד' 
120 מ"ר ק"ב, חזית, 
משופצת 2,350,000 
ש"ח, בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)28-28(_____________________________________________

■ באזור מימון, 4 חד', 
יורדים חצי קומה, 

עם חלונות, מאווררת 
ושמש, עם חניה, 

מתאים גם למשרד 
יוקרתי, 1,350,000 ! 

בלבד, בלעדי, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

■ ברח' אשל אברהם 
ברבעיות, בק"ק, 105 
מ', 3.5 חד', + יחידה 

להשכרה, + חצר פרטית, 
90 מ', 2,400,000 

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

050- 5308742
03-5797756)28-28(_____________________________________________ ברח' מנחם 5 חד' ק"ג, 

עם מעלית וחניה, 3 כ"א 
120 מ', שמורה מאד, 

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

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

■ באזור סוקולוב אבן 
גבירול, 3.5 חד', גדולה 
ושמורה, ק"א, חזית, 3 

כ"א, פנוי, מידי, 
1,680,000 ש"ח, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

 לל"ת בפ"כ, 4 חד', ק"א, 
בנין חדיש, מושקעת + מעלית 

+ חניה, 1,530,000 ש"ח, 
_____________________________________________)52-01/17ל(052-7678102

 בבלעדיות במינץ, 3 
חדרים, משופצת, 1,470,000, 

גמיש. התיווך החרדי,
_____________________________________________)52-01/17ל(054-3978367, 058-6151555

 3 חד' בדוד המלך, 
קומה אחרונה + אופ', לל"ת 

1,560,000 ש"ח
052-8462728 052-8562728)52-01/17(_____________________________________________

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

ומושקעת מאוד, מטבח 
מרהיב, חדרים מרווחים,

054-9422194)53-53(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח', מושקעת 
ברבנו אשר, קומה ד' + 

מעלית + חניה, נוף מהמם 
לים, הפינוי שנה, 1,270,000. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)53-53(_____________________________________________

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

סוכה גדולה + )יחידת דיור 
בק"ק מפוארת(. א.פנחסי, 

03-5799308)53-53(_____________________________________________

 באזור יהודה הנשיא, 
רח' שקט, 4 חד', 90 מ"ר, 

ק"א + מעלית + חניה, 
משופצת, 1,900,000 ש"ח. 

*בשבטי ישראל, 4.5 חד', 100 
מ"ר, ק"ב + מעלית )חזית 
לז'בוטינסקי(, 1,760,000 

_____________________________________________)53-53(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בתחילת בניה בשיכון ג', 
4 חד' + מרפסת שמש, 110 

מ"ר, ק"א + מעלית, חזית, 
1,850,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)53-53(_____________________________________________

 ביצחק-שדה בבנין יוקרתי 
ואיכותי, 4ח' בבניה, החל 

מ- 1,800,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)53-53(נכסים" 03-5791514

 בקהילות-יעקב בבניה, 
4ח', ק"ד, חזית + מרפסת-

שמש, 1,730,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)53-53(_____________________________________________

 בקושניר, ירד המחיר, 
4 חדרים + יחידת 

הורים, חדשה מהקבלן, 
מרווחת ומסודרת, יפה 

+ חניה ומחסן 25 מטר! 
2,099,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)53-53(אדי נדל"ן, 054-8493483

 מציאה בפרדס כץ, 4 
חדרים, משופצת, קומה 1, 

חזית, 1,600,000.
_____________________________________________)53-53(050-8488008, תיווך ישראל

 בשיכון ו', 4 חד' + 
3 יחידות מושכרות, 

מכניסה 13,500 ש"ח, 
במחיר שאסור לפרסם! 

חמד נכסים, 
053-3357316)53-53(_____________________________________________

 לפני קבלת היתר 
האחרון, דירת 4 חד' 

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

yosi.yagen@gmail.
com)53-53(_____________________________________________

 למבינים!!! בקרבת 
שיכון ג'!!! דירת 
גן 4 חד' + חצר, 

מושקעת ביותר!!! 
+ המון תוספות!!! 

***באיזור שיכון ג'!!! 
4 + מעלית + חניה + 
סוכה!!! מצויינת!!! 
***בשמעיה!!! 4 + 

סוכה + יח"ה כחדשה!!! 
"אלוני נכסים"
052-7610603)53-53(_____________________________________________

 תיווך בנע"ם בהזדמנות, 
4 חדרים באזור השניים, 90 

מ"ר, משופצת מהיסוד, 1.75 
מליון, גמיש, הקודם זוכה, 

054-7477054)53-53(_____________________________________________

 באזור בורוכוב, 4 חד', 
גדולה, יפה, משופצת 

ומושקעת ברמה גבוהה, 3 
כ"א טובים + חניה בטאבו, 

1,720,000 ש"ח, גמיש 
בבלעדיות. "אלמוג נכסים" ר"ע 

03-6166105/4 ,56
058-7878784)53-53(_____________________________________________

 בשיכון ג'!!! בבניה 
מתקדמת!!! 4, 4.5 בסטנדרט 

גבוה ע"י קבלן אמין, החל מ- 
1,800,000, תוכניות ב"תווך 

פרפקט" 
03-5745877 ,052-7649782)53-53(_____________________________________________

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
4.5חד' אחרונה, גדולה 

וחזיתית. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)53-53(_____________________________________________

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

הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)53-53(_____________________________________________

 בתחילת-בנייה בגולומב, 
דירת-גן, 4חד' + גינה ענקית, 
2,400,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)53-53(_____________________________________________

 באיזור עמק-יזרעאל, 
דירות 4חד', 110 מ"ר + חניה 
1,650,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

הארץ, 054-2545420,
03-8007000)53-53(_____________________________________________

 באיזור חגי/חבקוק, 
4חד' גדולה + סוכה, חזית, 
2,150,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

הארץ, 
054-2545420 ,03-8007000)53-53(_____________________________________________

 בבירנבוים, 4.5חדרים, 
90מ"ר + 3יחידות-

דיור, 45מ"ר ליחידה 
מושכרות ומרוהטות, 

תשואה של 13,000ש"ח 
בחודש על 4 הדירות 

+ אופציות 2,800,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)53-53(_____________________________________________

 ברבי יוסי, 4 חדרים, 
90 מ"ר, ק"ק, משופצת 

לפי בקשת לקוח, תוך 
3 חודשים, 1,620,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

03-6199323)53-53(_____________________________________________  ברמת אהרון, 4.5 חדרים, 
110 מ', משופצת ויפה 

+ אופציה לבניה + חניה, 
2,250,000ג'. תיווך,
bda 054-8449423)53-53(_____________________________________________

 בגבעת רוקח בבניה 
מתקדמת, 4 חדרים 

ענקית + מרפסות שמש 
וסוכה + נוף מדהים 

בבנין איכותי ומפואר, 
ב- 1,750,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)53-53(נכסים, 050-4177750

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)53-53(_____________________________________________

 בבלעדיות באברבנאל, 
4.5 חד', 2 מפלסים, 2 

מרפסות, משופצת, 115 
מ"ר, 1,500,000. 'אפיקי-
_____________________________________________)53-53(נדלן-בועז' 054-8474843

 בבלעדיות 
בז'בוטינסקי, 4.5 חד', 

כ- 90 מ"ר, עורפית, 
יפהפיה, מעלית, סוכה. 

'אפיקי-נדלן-בועז' 
054-8474843)53-53(_____________________________________________

 באזור הושע, 4, משופצת, 
85מ"ר, ק"ג + מעלית, 

1,890,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)53-53(_____________________________________________

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

סוכה, מזגנים, חניה, 
מטבח מסודר, כיווני אוויר 
צפון-מזרוח, כניסה ראש 

חודש תמוז תשע"ו, 
1,675,000 ש"ח. תווך 

זילברברג, 03-5754412, 
052-2236671

zlbr54@gmail.com)53-53(_____________________________________________

 בקהילות יעקב, חייבת 
להימכר! 3 חדרים, יפה 

ומסודרת, 1,580,000 ש"ח. 
_____________________________________________)53-53(אדי נדל"ן, 054-8493483

 מציאה בפרדס כץ, 3 
חדרים משופצת, 1,240,000. 
_____________________________________________)53-53(050-8488008, תיווך ישראל

 בגניחובסקי, 3.5 
חדרים, ק"ד, כ- 70 מ"ר, 

משופצת + אופציה 
ענקית לבניית יחידת 

דיור. 'אפיקי נדל"ן בועז' 
052-3500040)53-53(_____________________________________________

 בבלעדיות!! בקרית 
הרצוג, רחוב גינחובסקי, 3 

חדרים, אופציה להרחבה, כ- 
מאה מ"ר )השכן בנה(, מתאים 

לחלוקה, ק"ד ללא מעלית. 
_____________________________________________)53-53(תיווך, 050-4144602

 בבניה ברב קוק, דירות 
3 חד', 70 מ"ר, 1,470,000 

ש"ח וכן פנטהאוז 140 מ"ר, 
2,900,000. א.פנחסי,

03-5799308)53-53(_____________________________________________

 באזור רח' הרצוג, 3.5 חד', 
70 מ"ר, ק"ג + א.בגג בטון 
כולל היתרים, 1,700,000. 

_____________________________________________)53-53(א.פנחסי, 03-5799308

 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. תווך זילברברג, 

 ,03-5754412
052-2236671

zlbr54@gmail.com)53-53(_____________________________________________

 בקריית הרצוג ברח' 
קובלסקי, דירת 3 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. תווך זילברברג, 
 ,03-5754412
052-2236671

zlbr54@gmail.com)53-53(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' בפ"כ 
במתחרדים, משופצת חלקית, 

קומה 2.5 + גג רעפים, 
בניין אברכים עורף פתוח, 
1,340,000, גמיש. תיווך 

_____________________________________________)53-53(אלטרנטיב, 054-5500263

 באחיה השילוני 
אזור עלי הכהן, 3 וחצי 

חדרים, גדולה, כ- 85 
מ"ר + מעלית וחניה, 

ב- 1,725,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)53-53(נכסים, 050-4177750

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)53-53(_____________________________________________

 בבלעדיות בהמכבים, 
3.5 חדרים, תוכניות 

לבניית כ- 70 מ"ר 
נוספים. 'אפיקי-נדלן-
_____________________________________________)53-53(בועז' 054-8474843

 בבלעדיות בנויפלד, 3 
חד', משופצת + היתרי 

בניה לכ- 45 מ"ר. 'אפיקי-
_____________________________________________)53-53(נדלן-בועז' 054-8474843

 בבלעדיות בגניחובסקי, 
3 חדרים, 65 מ"ר, 

אופציה לבניה בצד ובגג, 
1,290,000. 'אפיקי-נדלן-

_____________________________________________)53-53(בועז' 054-8474843

 בביאליק, 3 חד', קומה 
2, חזית, 75 מ"ר. תיווך  
יוסף יגן, 052-2243454, 

מייל-
yosi.yagen@gmail.

com)53-53(_____________________________________________

 באזור דב הוז, 3חד', 
מפוארת ומושקעת + מרפסת 

סוכה גדולה, 1,390,000, 
גמיש. "אלמוג נכסים" ר"ע 56, 

,03-6166105/4
058-7878784)53-53(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי עורפית 
לב"ב, 3 חד', משופצת 

חלקי ומוסדרת + מרפסות, 
1,350,000, גמיש בבלעדיות 

"אלמוג נכסים" ר"ע 56, 
054-8483810)53-53(_____________________________________________

 בשבטי ישראל, 3.5 חד', 
משופצת חלקית ומסודרת 
+ חזית, 1,480,000 ש"ח 

בבלעדיות "אלמוג נכסים" ר"ע 
054-8483810 ,56)53-53(_____________________________________________

 בלעדי!!! בסוקולוב/
סמטת אזר!!! 3.5, ק"א, 70 
מ"ר, משופצת, 1,520,000. 

*בשבטי ישראל!!! בבנין 
חדיש!!! 3, ק"ד + מעלית, 
1,450,000. "תווך פרפקט" 

03-5745877 ,052-7649782)53-53(_____________________________________________

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
דירות 3חד' אחרונות, 

1,600,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)53-53(_____________________________________________

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

הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)53-53(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)53-53(_____________________________________________

 בתחילת בנייה בגולומב, 
דירת-נכה, 3חד' + גינה גדולה, 

1,600,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)53-53(_____________________________________________

 לקראת בנייה ברבי-עקיבא, 
3חד' גדולה, חזית, 1,450,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
                    ,054-2545420

03-8007000)53-53(_____________________________________________

 לקראת בנייה ברח' 
השניים, 3חד' אחרונות, 

מפרט-גבוה, 1,250,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

                  ,054-2545420
03-8007000)53-53(_____________________________________________

 באיזור דנגור, 3חד', 70 
מ"ר, קומה אחרונה + גג בטון, 

1,300,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 054-2545420,                    

03-8007000)53-53(_____________________________________________

 ברח' המכבים, 3חד', 
משופצת כחדשה + אופצהי 
להרחבה, 1,370,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
054-2545420 ,03-8007000)53-53(_____________________________________________

 בבורוכוב, 3 חדרים, 
75 מ"ר, מושקעת, 

חזית, ק"ב + מעלית + 
יחידת-דיור, 2 חדרים, 
כ- 30 מ"ר, מושכרת 

ב-)2,300ש"ח(, 
1,700,000 ש"ח. 

"סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)53-53(_____________________________________________

 בבלעדיות!! במינץ, 3 
ח', ק"ב, כ- 70 מ"ר, משופצת 
מהיסוד, 1,460,000 ש'. "נדל"ן 

_____________________________________________)53-53(כהלכה" 050-4141926

 באברהם בן דוד, 3ח', 
80מ"ר, ק"ב, חזית, מעלית, 

מרווחת, 1,585,000ש'. "נדל"ן 
_____________________________________________)53-53(כהלכה" 050-4141926

 בסוקולוב, 3ח', 70מ"ר, 
ק"ג, חזית + אופציה 

משופצת, 1,550,000ש'. "נדלן 
_____________________________________________)53-53(כהלכה" 055-66-88-111

 באזור פלמ"ח, 2.5, 
מרווחת ומוארת, ק"ב, 

1,240,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)53-53(נכסים" 03-5791514

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

לסוכה, 1,200,000. תיווך 
_____________________________________________)53-53(אלטרנטיב, 054-5500263

 בגבעת רוקח בבניה 
מתקדמת, 2 חד', כ- 40 

מ"ר + מרפסת שמש, כ- 
55 מ"ר בטאבו משותף, 
נוף מדהים, ב- 950,000 
ש"ח למזומן בלבד. להב 

_____________________________________________)53-53(נכסים, 050-4177750

 בבלעדיות בהרב קוק 
השקט, 2.5 חדרים, 

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

054-8474843)53-53(_____________________________________________

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

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

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)53-53(אדוארד

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

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

_____________________________________________)53-53(אדוארד

 ברח' השניים, 2.5 חד', 
כ- 60 מ"ר, קו' א', 1,180,000 

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

_____________________________________________)53-53(אדוארד

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

1,200,000 ש"ח. "אלמוג 
נכסים" ר"ע 56, 

,03-6166105/54
058-7878784)53-53(_____________________________________________

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

הארץ, 
054-2545420 ,03-8007000)53-53(_____________________________________________

 בהזדמנות! במינץ, 
2חד', משופצת + אופצי בגג, 
1,200,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

הארץ, 
054-2545420 ,03-8007000)53-53(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 2 חדרים, 
ק"ג, עורפית, מסודרת, 
כ- 50 מ"ר, + אופ' עם 

אישורים, 1,000,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)53-53(_____________________________________________

 ביהודה נחשוני, 2 
חדרים, ק"ק, כ- 40 מ"ר, 

מסודרת + אופ' עד 
ל- 100 מ"ר, 1,180,000 

ש"ח, גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)53-53(_____________________________________________

 ברב-קוק, 2 חדרים, 
כ- 60מ"ר, ק"א, עורפית, 

1,250,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)53-53(_____________________________________________

 בק.שמואל )רח' 
מיכאל(, 4 חד', ק"ב, 
משופצת וממוזגת, 

600,000 ש"ח,
,054-8416754
052-7606968)39-07/17(_____________________________________________

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

4-4.5 חדרים

דימונה

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

+5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 4 חד', משופצת ברמה 
גבוהה במיקום הכי טוב בעיר, 

מושכרת ב- 2,200 ש"ח לתווך 
_____________________________________________)52-01/17ל(ארוך, 054-2006634

 קרית שמואל, 5 חדחרים, 
800,000, קומה א' + מעלית, 

140 מ"ר. 050-8342172, 
_____________________________________________)52-53(נפתלי

3-3.5 חדרים

 למכירה/להשכרה, דירת 
גן, 8חד', 200מ"ר + גינה 70 
מ"ר, מיידית. רי/מקס משה 

_____________________________________________)53-53(דסקל, 050-5926021

 מציאה ענקית, קומה 
שלישית, 80 מטר, זקוקה 

לשיפוץ, רק 290,000 ש"ח. 
תיווך ארץ הצבי, 

052-5253470)53-53(_____________________________________________

 דירת 4 חד' קומה ב', 
משופצת, רק 415,000 ש"ח. 

"אבני דרך" - משה אלוש, 
054-3255667)53-53(_____________________________________________

 דירת 3.5 חד', זקוקה 
לשיפוץ כללי, רק 265,000 

ש"ח. "אבני דרך" - משה 
_____________________________________________)53-53(אלוש, 054-3255667

 דירת 3 חד', מושכרת, 
קומה ב', רק 385,000 ש"ח. 

"אבני דרך" - משה אלוש, 
054-3255667)53-53(_____________________________________________

 ברח' מצדה, דירת גן, 
160 מ"ר, 4 חד' + מרפסת, 

880,000 ש"ח. "רימקס" 
050-2442446)53-53(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 5 חד', ק"א, 150 מ"ר, 
מרווחת מאוד, בקריה 

החרדית ליד השטיבלאך, 
2 מרפסות, 860,000 

ש"ח, גמיש. "רימקס" 
050-2442446)53-53(_____________________________________________

 ברוטשילד 3.5 חד' 
75 מ"ר משופצת מהיסוד. 
450,000 ש"ח . אליהו -050

_____________________________________________)53-53(4770020 )תיווך הכהנים(

 בבית וגן 2 חד' משופצת 
מהיסוד, מרוהטת 410,000 
ש"ח. יוסף 050-6733375 

_____________________________________________)53-53()תיווך הכהנים(

 באלחדיף 3.5 חד' 90 
מ"ר משופצת, נוף ומעלית. 

600,000 ש"ח . יוסף
_____________________________________________)53-53(050-6733375 )תיווך הכהנים(

 סמוך לישיבת הרב 
קוק  4 חד' 150 מ"ר, יפה.  

800,000 ₪ . יוסף
_____________________________________________)53-53(050-6733375 )תיווך הכהנים(

 בגיבורים 4 חד' קומה 
א', משופצת, מחסן ונוף. 

580,000 ש"ח . אליהו
_____________________________________________)53-53(050-4770020 )תיווך הכהנים(

 בק.שמואל, ביהודה 
הנשיא, 3 חד', 100 מ"ר + 

מ.סוכה גדולה, מושכרת 
ב- 2,800 ש"ח לשנה וחצי, 

מצויינת למשקיעים!!! 
_____________________________________________)53-53("רימקס" 050-2442446

 מצוין להשקעה! ברח' 
רוטשילד )קרוב לק.שמואל(, 

3 חד', 80 מ"ר, משופצת 
מהיסוד, ק"ד ללא מעלית, 
450,000 ש"ח. "רימקס" 

050-2442446)53-53(_____________________________________________

דופלקסים

■ 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 

_____________________________________________)38-09/17(נכסים" 02-6763740

ירושלים

וילות ובתים

ירוחם

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 ברמות 06, 6 חד' 
+ נוף + מרפסת, 3 

כ"א, מטופחת, כניסה 
פרטית + מחסן גדול 

)א. ליחידה(, 2,850,000 
_____________________________________________)51-54(ש"ח, 052-8433333

 דירת 4 חד' במחיר 
שאסור לפספס. "אבני דרך" - 

_____________________________________________)53-53(משה אלוש, 054-3255667

 דירת 3 חד' משופצת 
ויפה במחיר מציאה. "אבני 

דרך" - משה אלוש,
054-3255667)53-53(_____________________________________________

 דירת 3.5 חד' במחיר 
מציאה. "אבני דרך" - משה 

_____________________________________________)53-53(אלוש, 054-3255667

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

ומרפסת סוכה ענקית לנוף, 
חניה מקורה ומחסן 14 מ"ר 
למשרד, 2,280,000 ש"ח! 

מאור, 050-5500323,
02-5730077)53-53(_____________________________________________

 בגבעת זאב, בית בודד, 
במיקום מעולה לנוף פתוח, 9 

חד', כולל יחידת ידור מניבה 
+ 120מ"ר, א.הרחבה, חניה 
מקורה ופוטנציאל גדול!!! 

במחיר אטרקטיבי!!! מאור, 
02-5730077 ,050-5500323)53-53(_____________________________________________

+5 חדרים
 בקריית משה, דופלקס 

ברחוב גת, 6 חדרים, מהממת, 
אחרי שיפוץ כללי, במיקום 

מצויין, לפרטים: קבוצת 
פרפקט, 052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)53-53(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה כ”א - כ”ג בכסלו תשע”ז  21-23/12/2016 

 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

דירות 
להשכרה

■ 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 

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

וילות ובתים

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

אפשרות לריהוט, 3,500 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050-5308742
03-5797756)45-45(_____________________________________________

3-3.5 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(_____________________________________________

דופלקסים

■ 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

ירושלים

נס ציונה

פתח תקווה

■ מגוון דירות בבלעדיות 
3, 4, 5 חד' באזורים 

המבוקשים בפתח תקווה 
לפרטים אנגלו סכסון

03-9301122)29-27/17(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

עפולה

דופלקסים

לפרסום
בלוח

03-6162228

נתיבות

מירון

+5 חדרים

 להשכרה לזו"צ, 3 חד', 
ק"ד בקרית הרצוג, משופצת, 

ללא מעלית 03-6191623 
054-2464316)50-53(_____________________________________________

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

ממוזגת, 1,700 ש"ח כולל 
_____________________________________________)50-53ל(מים, 052-9734807

 בטרומפלדור 40: *1.5 
חד', מרוהטת, לתקופה קצרה, 

משופצת + חצר, 2,500 
ש"ח. *3.5 חד', משופצת + 

חצר, מיידית, 4,300 ש"ח, 
052-6357770)52-54(_____________________________________________

 2.5 חדרים, מסודרת, יפה 
במצב טוב, כניסה מיידית, 

054-4225158)51-54(_____________________________________________

 באמרי חיים, 2 חד' 
גדולים, מושקעת, מטבח 

מסודר + מזגנים, פנויה,
052-7662441)51-54(_____________________________________________

 דירת 2 חדרים גדולה 
בקרית הרצוג, חדשה, 

מושקעת וממוזגת, 
מטבח חדש ומודרני, 

מרפסת גדולה לסוכה, 
אמבטיה רחבה, כיווני 

אוויר מעולים,
_____________________________________________)51-54ל(טל': 050-9423335

 במרכז רמת אהרון 
חדר, ק"ק כולל שרותים ומזגן, 

גישה נוחה, לכל מטרה.
054-8457459)53-02/17(_____________________________________________

■ בר"ע, ליד ר' טרפון, 
3.5 חד', משופצת, חדש 
עד היסוד, יפהיפיה, ק"ב, 
חזית, 4,000 ש"ח, מידי, 

בלעדי תיווך
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

וילות ובתים
 בית למכירה, 10 חדרים, 

כפר-גנים, מגרש 340מ"ר, 
מחיר 4.4 מ. שקל, טל':

054-5288332)52-01/17(_____________________________________________

צפון
 בכרמיאל, בחטיבת עציוני, 

מפרטי, דירת גן מיוחדת, 4 
חד' גדולים, 2 מחסנים, חניה 

_____________________________________________)52-01/17(מקורה, 054-6662593

קרית אתא

בית שמש

 ע"י מגדל המים )יצחק 
שדה(, חדר שינה וסלון + הול 

ומטבח נפרדים, כ- 45 מ"ר, 
ק"ק, 4 מדרגות לעלות, לל"ת, 

_____________________________________________)52-53(2,900 ש"ח, 050-6474999

 בק.הרצוג, בנורוק, ק"ב: 
*2 חד', מרוהטת קומפלט, 

ללא ילדים, פינוי ב- 1/1/17. 
*2.5חד', מיידי, לל"ת,

054-8425580)52-01/17(_____________________________________________

 1.5 בבעלז, שקט, 30 
מ"ר, ק"ב, משופצת ומרוהטת, 

_____________________________________________)52-53ל(מיידי, 054-8449686

 בהזדמנות! במרכז! 
יחידת חדר לסופר/משרד, 
במחיר מציאה, 650 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53(לל"ת, 052-7676486

 יחידת דיור, 2 חדרים, 
שרותים, מקלחת + מרפסת, 

משופצת כחדשה,
054-8501829 ,08-9409302)52-01/17(_____________________________________________

נתיבות
 דירת 3 חד' כולל ממ"ד 

_____________________________________________)52-01/17ל(כחדשה, 050-4443959

 דרושה דירה קטנה לקניה 
בב"ב/פ"ת )אזור השרון 
_____________________________________________)52-53ח(והמרכז(, 054-7938941

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

_____________________________________________)52-53ח(בערך, 052-3595314

 דרושה דירה בב"ב ק"ק, 
מינימום 3.5 חדרים עד 

_____________________________________________)52-53ח(1,650,000, 053-3187992

 דירות להשקעה ולמוגרים 
בנתניה/צפת/טבריה, החל מ- 

440,000 ש"ח. נתי המתוות 
_____________________________________________)52-01/17(לציבור הדתי, 050-5766979

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

ומעליה חדר עם שרותים+ 
גג גדול, משופץ עם 

מעלית לתקופת שנה, 
4,300 ש"ח. בלעדי תיווך

ש. מאירוביץ הרב קוק 23 
 050-5308742
03- 5797756)33-33(_____________________________________________

 באמרי חיים לוז"צ, יח"ד 
מרוהטת וממוזגת, ק"ק. *1 
חד' ליחיד, מרוהט וממוזג, 

_____________________________________________)51-54(מיידי, 052-3632080

4-4.5 חדרים

 בגבעה הצרפתית דירת 
5 חד' +יחידה מושכרת ב- 

_____________________________________________)52-01/17(2000 ש"ח 0527688111

 בבית וגן, 5 חדרים, 
כ- 150 מ"ר כחדשה + 2 

מרפסות כ- 30 מ"ר + נוף 
מרהיב, קומה א' )היום 3 

חד' + שלד(, בלעדי לצימוקי, 
02-5638221)53-53(_____________________________________________

 גבעת זאב במתחרדת, 5 
+ מרפסת סוכה גדולה, ק"א, 

משופצת בבנין קטן, מרכזי 
ושקט, 1,640,000 ש"ח. מאור, 

02-5730077 ,050-5500323)53-53(_____________________________________________

 גבעת זאב משה"ב, אבן! 
פנטהאוז במחיר דירה! 5 + 

מרפסות סוכה לנוף, ק"ג, 
מעלית, יח' הורים, רציניים 

מאוד במכירה! רק 1,950,000 
ש"ח. מאור, 050-5500323, 

02-5730077)53-53(_____________________________________________

 בגבעת זאב, קו ראשון 
לנוף, קוטג' 5.5 + חצר 

קדמית, משופצת ושקט, 
הסקה ותב"ע מאושרת 

לקומה  נוספת, 1,860,000 
ש"ח! מאור, 050-5500323, 

02-5730077)53-53(_____________________________________________

 ברחוב ורבורג )צמוד 
לבורוכוב(, דירת 4 חדרים, 
משופצת, מעלית בבניין, 

מוארת עם נוף פתוח, מחיר 
1,770,000, גמיש!! שאולוף, 

072-3728170)53-53(_____________________________________________

 בהזדמנות! 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)53-53(_____________________________________________

 גבעת זאב במתחרדת, 
כניסה פרטית לדירת גן 4 + 

גינה וחצר + יחידת דיור 2 חד', 
בבניין קטן, מרכזי ושקט, כל 

הצעה תישקל!!! מאור,
02-5730077 ,050-5500323)53-53(_____________________________________________

 בגבעת זאב משה"ב, 
פינתית! אבן! 4 + פינת אוכל 

ומפרסת סוכה לנוף, ק"א, 
מעלית, משופצת ומלאת 

פרטות, יח' הורים, במציאה!!! 
מאור, 050-5500323,

02-5730077)53-53(_____________________________________________

 המחיר ירד! לרציניים 
בלבד! ביישוב כפר 

שמאי )5 ד' ממירון(, וילה 
פרטית, 3 חד' + מעטפת 

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

מטופחת, גם לדירת 
נופש. "רימקס"
050-2442446)53-53(_____________________________________________

 מציאה ענקית, 3 חדרים 
במתחרד, קומה שלישית, רק 

530,000 ש"ח. תיווך ארץ 
_____________________________________________)53-53(הצבי, 052-5253470

 מציאה!! 150 מ"ר, 
5ח', בנין חדש + 2 מרפסות, 
1,195,000ש'. "נדלן כהלכה" 

055-66-88-111)53-53(_____________________________________________

 באורלוב השקט, 3 חד', 
קומה 3, שכירות גבוהה, 

להשקעה, 1,150,000. 
פיני רבהון-קווין נדל"ן, 

052-5943333)53-53(_____________________________________________

 קוטג' דו, בשופר, משופץ, 
שכונה אכותית, 6 חדרים 
ומרפסות. פיני רבהון-קווין 

_____________________________________________)53-53(נדל"ן, 052-5943333

 במרכז העיר, פרופסור 
שור, קומה 3, 2.5 חדרים, 

מעלית, 1,200,000. 
פיני רבהון-קווין נדל"ן, 

052-5943333)53-53(_____________________________________________

 באונטרמן בשכונת משהב 
דירה מרווחת ומסודרת, 

מרפסת, מעלית שבת במיקום 
מעולה. אנגלו סכסון,

03-9301122)53-53(_____________________________________________

 בההגנה, 4חד' במדרחוב, 
מחולקת, מצויינת להשקעה. 

רי/מקס משה דסקל,
050-5926021)53-53(_____________________________________________

 באברבנאל, 4חד', קו'2, 
מעלית, ממ"ד, משופצת, 

מיידית. רי/מקס משה דסקל, 
050-5926021)53-53(_____________________________________________

 דירה בת 4 חדרים בהדר 
גנים, מעלית שבת, מרפסת 

סוכה. 3.5 בכפר אברהם, 
מעלית, מסודרת, מרווחת. 

_____________________________________________)53-53(052-6398992, מקס

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

03-9301122)53-53(_____________________________________________

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

_____________________________________________)53-53(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בשכונת חן הצפון דירת 
גג 5.5 חדרים, מרווחת מאוד. 

_____________________________________________)53-53(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בעמינוח נחמיה, דירת 
דופלקס 4 חדרים, קומה 

ראשונה, 100 מטר. אנגלו 
_____________________________________________)53-53(סכסון, 03-9301122

 בגבעת-שמואל הוותיקה, 
דירת-גג, 4חד' + אופציה 

להרחבה. אנגלו סכסון,
03-9301122)53-53(_____________________________________________

 בכפר-גנים ב', 5 חדרים, 
חניה, מעלית, מרפסת וממד. 

_____________________________________________)53-53(אנגלו סכסון, 03-9301122

 ברוטשילד/גן הנשיא, 
4ח', גדולה מאוד, כ- 120 מ"ר 
+ מעלית + חניה - מיידית!! 

1,600,000 ש"ח, 
050-4811122)53-53(_____________________________________________

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

+ אופציה, מעולה להשקעה. 
_____________________________________________)53-53(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בוולף, דירת 4 חדרים, 
ממ"ד, קומה א', 98 מטר, 
מרפסת שמש - 15 מטר, 

חניה ומעלית. אנגלו סכסון, 
03-9301122)53-53(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, דירת 
4 חדרים, מרפסת, מעלית 

)שבת(. אנגלו סכסון,
03-9301122)53-53(_____________________________________________

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

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

050-4231133)53-53(_____________________________________________

 דירת 4 ח', כ- 120 מ"ר, 
דר/מז/צפ, קומה 2, עורפית, 

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

050-4231133)53-53(_____________________________________________

 ברוטשילד )ליד קופ"ח(, 
2 + 2, ק"ב, הכנסה 5,000 
ש"ח, רק 1,115,000 ש"ח, 

050-4811122)53-53(_____________________________________________

 בהסתדרות/רוטשילד, 
3ח' + מעלית, קומה 4 - 

מסודרת ויפה, ב- 90 מ"ר, רק 
_____________________________________________)53-53(1,280,00 ש"ח, 050-4811122

 במרכז! 3 ח', משופצת, 
ק"א, מיידית!! רק 1,150,000 

_____________________________________________)53-53(ש"ח, 050-4811122

 במרכז! מחולקת ל- 4 
יח' - הכנסה 8,000 ש"ח, 

קומה 2, רק 1,200,000 ש"ח, 
050-4811122)53-53(_____________________________________________

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

חניה, שכונה דתית. תיווך 
_____________________________________________)53-53("גרים" עטרת, 050-4231133

 בטרומפלדור, באזור 
החרדי, 3 חד', משופצת, 

1,190,000 ש"ח. "בית ישראל" 
- ישראל ריינהולד, יועץ ומשווק 

נדל"ן *מגוון דירות נוספות 
_____________________________________________)53-54(למכירה, 054-6401612

 בהזדמנות, דירת 2.5 חד', 
ברחוב הרצל, 1,070,000 ש"ח, 

053-3409434)53-54(_____________________________________________

 ביוספטל דירת 3 חד', 
ק"2, משוכרת רק 485,000 

ש"ח. תיווך אלפסי,
052-2790370)53-53(_____________________________________________

 וילה להשכרה ברמת 
בית-שמש, 10 חד' מושקעת 
מאוד, מיידי, וכן דירת 4 חד' 

יפה, כניסה פרטית, גינה גדולה 
וכן דירת 6 חד', גדולה מאוד, 
כ"פ עם גינה, נוף ומושקעת 
מאוד. לזר נדל"ן והשקעות, 

052-6900020)53-53(_____________________________________________

 בחנה סנש, 2.5 חד', 
דירת גן + חצר ענקית 
+ יחידה קטנה 1 חד', 
5,900 ש"ח, משופצת 

ויפה. חמד נכסים,
053-3357316)53-53(_____________________________________________

 בלעדי!! בגני גד 
)שיכון ה'(, 4חד' בשתי 

מפלסים, 100 מ', ק"ק, 
מיידית, 4,500ש"ח. "יאיר 

_____________________________________________)53-53(נדלן" 052-7633978

 ברמבם, 5חד', ק"א 
+ מעלית, חזית, 5,300. 

***בעוזיאל, 3.5 חד', 
ק"א + מעלית, חזית, 

4,500 ש"ח. ***"יאיר 
_____________________________________________)53-53(נדלן" 052-7633978

 בחנה סנש, דופלקס 
220 מ"ר, 6חד', שמורה 

ומרווחת, 7,900 ש"ח. 
חמד נכסים, 

053-3357316)53-53(_____________________________________________

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

7,000 ש"ח. חמד נכסים, 
053-3357316)53-53(_____________________________________________

 בעובדיה בבנין חדיש, 
4 חדרים, כ-90מ"ר, ק"א 
+ מעלית + חניה, מיידי, 

5,200 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)53-53(_____________________________________________

+5 חדרים
 בסנהדרין )גבול ר"ג(, 
5 חד', מיני - פנטהאוז, 
120 מ"ר + מרפסת 70 

מ"ר, חדש מהקבלן! חמד 
_____________________________________________)53-53(נכסים, 053-3357316

 באזור חגי, 4ח', גדולה, 
ק"א, חזית, 5,000ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)53-53(_____________________________________________

 *בלעדי!!! באיזור 
רמת אהרון!!! 4.5, גדולה 

ומושקעת, ק"א, חזית, 5,500 
מ- 12.17. *ברמת אהרון!!! 4 
חדשה, ק"ב + מעלית, 5,500. 
"תווך פרפקט" 052-7649782, 

03-5745877)53-53(_____________________________________________

 באזור ריינס, 3ח', חדשה, 
50 מ"ר, מפוארת ומרוהטת, 

ק"ק, 3,800ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)53-53(נכסים" 03-5791514

 בצירלזון, ק"ק, 3 חד' 
+ חצר, ממוזגת, כניסה 

מיידית, 3,800 ש"ח, 
לל"ת מתאים גם למעון( 

058-7625628
)53-02/17(_____________________________________________

 ברח' צירלזון, 2 חד', ק"ב, 
משופצת, כניסה מיידית, 
2,800 ש"ח, לל"ת, מיידי, 

052-4491995)53-2/17(_____________________________________________

 באדמור מקוצק, 2 
חדרים, ק"ק, מרווחת, 

משופצת כחדשה, 
מרוהטת קומפלט, 2,750 

_____________________________________________)53-53(ש"ח, 052-7629137

 בגבעת רוקח, 2 חד', 
מטבח נפרד, מרוהטת 

וממוזגת, כיווני אורי 
טובים! לל"ת, מיידי, 

,054-3975683
03-5704670)53-53(_____________________________________________

 מציאה! ברמות א' בצבי 
הרץ, דרת 2 חד', מקורית, 50 

מ"ר, ק"ג, 3 כ.אויר, מטבח 
משופץ, כיריים גז, שמורה 

מאוד, מוארת, נוף, רק 3,350 
ש"ח, מיידי, בלעדיות בנדל"ן 

_____________________________________________)53-53(אריאלי, 02-5714636

 בסמילנסקי, 3.5 חדרים, 
ענקית, משופצת, מטבח 2 

כיורים, קומה א' לל"ת, מיידית, 
058-5000262)53-53(_____________________________________________

 3.5חד' בפרנקפוטר, 
משופצת וממוזגת, 3,600 

ש"ח, מיידית, 054-8427461, 
054-2429923)53-54(_____________________________________________

 דרושה דירה קטנה לקניה 
בב"ב/פ"ת )אזור השרון 
_____________________________________________)53-54ח(והמרכז(, 054-7938941

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

_____________________________________________)53-54ח(ובסביבתה, 052-7396092

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

_____________________________________________)53-54ח(בערך, 052-3595314

 דרושות דירות לקניה 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)53-53(_____________________________________________

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

תיווך, 050-2567111,
054-7477054)53-53(_____________________________________________

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

_____________________________________________)52-53ח(ובסביבתה, 052-7396092

 בבאר שבע, 3.5 חד' 
בקרבת האוניברסיטה בשכונה 

ב', ק"ג, כ.מיידית, מחיר 
בהזדמנות! תיווך,

054-2388654)53-53(_____________________________________________

 בבאר שבע, 4 חד' בשד' 
רגר, ק"א, צמוד לאוניברסיטה, 
מתאימה לחלוקה ל- 3 יח"ד, 
יכולה להניב תשואה גובהה! 

_____________________________________________)53-53(תיווך, 054-2388654

 בבאר שבע, דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות 

מושכרות, תשואה 6% נטו, 
מחיר בהזדמנות! תיווך,

054-2388654)53-53(_____________________________________________

 בב.שבע )בשכונה ג'(, 
4 חד', ק"ה + מעלית, 

משופצת, כניסה מיידית, מחיר 
הזדמנותי! תיווך, 

054-2388654)53-53(_____________________________________________

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

08-6277193 ,052-6616800)53-53(_____________________________________________

 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)53-53(_____________________________________________

 בבאר-שבע, למכירה 
דירות בבנין העומד לפני פינוי 

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

08-6277193 ,052-6616800)53-53(_____________________________________________

 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)53-53(_____________________________________________

 בבאר-שבע, בית 
קרקע, קרוב למעונות ג' 

והאוניברסיטה, אפשרות בניה, 
מתאים לפינוי בינוי 1,500,000 

ש"ח. יוסף השקעות,
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)53-53(_____________________________________________

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

מגרש 400 מ"ר + שצ"פ, 
פינתי, 1,080,000 ש"ח. 
_____________________________________________)53-53("רימקס" 050-2442446

 במושבה מגדל )ליד 
טבריה( בית פרטי + יח"ד, 
1,680,000 ש"ח. "רימקס" 

050-2442446)53-53(_____________________________________________

 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)53-53(_____________________________________________

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

קבוצת פרפקט, 
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)53-53(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 3 קומות, 
מרתף/חנויות/משרדים, 

הכנסה של 6.5-7% אפשרויות 
השבחה, 6,600,000. 
פיני רבהון-קווין נדל"ן, 

052-5943333)53-53(_____________________________________________

 חנויות בפ"ת באזור מרכזי 
ופעיל, השקעה מצויינת, 

מ- 900,000. פיני רבהון-קווין 
_____________________________________________)53-53(נדל"ן, 052-5943333

 בבאר שבע, 3 חד' באזור 
סטודנטים בהזדמנות! תיווך 

_____________________________________________)53-53(רומן, 052-7731832

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

מתאימה לחלוקה! תיווך רומן, 
052-7731832)53-53(_____________________________________________

 בב.שבע, בשכונה ה', 3 
חד', מושכרת לתווך ארוך, 

בהזדמנות! תיווך רומן,
052-7731832)53-53(_____________________________________________

 שכונה ד', ברח' אלכסנדר 
ינאי )ליד מעונות סטודנטים(, 
3 חד', קרקע, 810,000 ש"ח. 

יוסף השקעות, 050-3616800, 
08-6277193 ,052-6616800)53-53(_____________________________________________

 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)53-53(_____________________________________________

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

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

08-6277193 ,052-6616800)53-53(_____________________________________________

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

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

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)53-53(_____________________________________________

 בבאר שבע ברח' ויינגט, 2 
יח"ד, ק"ג, 670,000 ש"ח.יוסף 

השקעות, 050-3616800, 
08-6277193 ,052-6616800)53-53(_____________________________________________

מגרשים

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(_____________________________________________

חנויות

■ 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

 חנות להשכרה ברח' הרב 
קוק 16 עם גלריה 2,600 ש"ח, 

_____________________________________________)50-53ל(050-4157878

 בהזדמנות, עסק 
אינטרנטי, עבודה מהבית, 

רווחי ביותר, בתחום ימי 
הולדת וגנים, 40,000 
_____________________________________________)51-54ל(ש"ח, 052-3496554

 להשכרה בבני-ברק, 
בקרבת קוקה-קולה, 

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

מתאים לחנות, מחסן, משרד 
ולכל מטרה, שרותים וחניה.

_____________________________________________)52-01/17ל(050-5125550

 מבחר דירות ומגרשים 
להשקעה בטבריה ובירושלים. 

"מקצועני הנדל"ן"
055-9894908)20-18/17(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

עסקים

 השקעה ריווחית בי-ם ע"פ 
היתר עסקה, 50,000 ש"ח 
+ בטחונות, משעה 14:00, 

_____________________________________________)52-05/17ל(053-9520552

בבני ברק
03-80-500-80

להשכרה 
חנויות 

 להשכרה חנות בב"ב 
ברח' הרב קוק 16, 29 מ"ר + 
מחסן 8 מ"ר )אופציה לחזית 

בלבד 15 מ"ר(, לל"ת, 
050-4101438)52-01/17(_____________________________________________

חנות וגלריה- ביחד/
לחוד, 30 מ' מול אוניברסיטת 

בר-אילן במרכז מסחרי
_____________________________________________)50-03/17ל( 050-2306103

 בשפרינצק בחיפה 
להשכרה מכולת עובדת, רק 

4,200 ש"ח מוניטין כולל 
מציאה! תיווך אלפסי,

052-2790370)53-53(_____________________________________________

 למסירה במודיעין עילית, 
עסק גדול ופעיל, שכירות, 

מוניטין + מלאי. 
פיני רבהון-קווין נדל"ן, 

052-5943333)53-53(_____________________________________________

 להשכרה/למכירה בית 
מאפה פעיל בבני-ברק. יוסי: 

050-7755442. יעקב:
050-8227125)53-54(_____________________________________________

 חנויות!!!
בגדלים שונים!!!

בכל רחבי העיר!!! 
בקומת קרקע!!!
בקומת גלריה!!! 

בפסאז'/!!! במינוס!!! 
חזית/עורף!!!

עם גלריה/וללא!!!
עם אפשרויות חניה!!! 
כניסה מיידית!!! תיווך,

03-8050080)53-53(_____________________________________________

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

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

050-2229247)53-53(_____________________________________________

 רוצה להגדיל את 
העסק שלך לחנות גדולה 

יותר או מעוניין לפתוח 
חנות בבני-ברק? בשביל 
זה אנחנו כאן בשבילך! 

תיווך BA יזמות, -03
054-4980159 ,6138886)53-53(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב בר"ע-פינת 
חזו"א, 25 מ"ר, מחיר מציאה! 

 BA למהירי החלטה! תיווך
יזמות, 03-6138886,

054-4980159)53-53(_____________________________________________

 למכירה באלעד במיקום 
מרכזי נכס מסחרי תשואה 

7%, חוזים ארוכי טווח, 
4,300,000. "אפיק נכסים" 

052-7635635)53-53(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, 50 מטר, 
חזית גדולה לכל מטרה! 

11,900 ש"ח, גמיש. אדי נדל"ן, 
054-8493483)53-53(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, 280 מטר, 
חשיפה ענקית לכל מטרה. אדי 

_____________________________________________)53-53(נדל"ן, 054-8493483

 למכירה בב"ב ברח' הר-
סיני, חנות 38 מ"ר, 1,500,000 

_____________________________________________)53-53(ש"ח, 050-2229247

 שטחי מסחר!!! 
בגדלים שונים!!!

בכל רחבי העיר!!! ולכל 
מטרה!!! מחולקים/

חללים!!!
עם אפשרויות חניה!!! 
כניסה מיידית!!! תיווך,

03-8050080)53-53(_____________________________________________

 מבני תעשיה, מחסנים 
גדולים, חנויות ומגרשים, 
למכירה ולהשכרה באיזור 

בית-שמש והסביבה. אמסטון 
_____________________________________________)53-6/17(נדל"ן, 052-7667747

 בק.אתא, מבנים 
מסחריים, מניבים, החל מ- 

300,000 ש"ח. תיווך אלפסי, 
052-2790370)53-53(_____________________________________________

 מבנים מסחריים 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)53-53(_____________________________________________

 בגבעת זאב, 200 
דונם. ברמות 83 דונם כולל 
אפוטרופוס הכללי. פולטוב 

_____________________________________________)53-4/17(נכסים, 052-3646632

 ברחביה, עיסקה כולל 
היתרים, 10 דירות וחנות, 24 

מליון. פולטוב נכסים,
052-3646632)53-4/17(_____________________________________________

 ביסודות, 8.5 דונם 
בשלמות, בטאבו, קרוב 

לכביש 6, בהזדמנות, 
052-2457617)53-02/17(_____________________________________________

 בגדרה 1-20 דונם טאבו, 
בתכנית המתאר החדשה של 

_____________________________________________)53-02/17(גדרה, 052-2457617

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

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

050-4231133)53-53(_____________________________________________

  *בעוזיאל, 4 חד,' ק"א, 
חזית, ממוזגת ומשופצת + 
מעלית וסוכה, 4,500 ש"ח.  

_____________________________________________)51-54(לל"ת, 052-7671305

1-1.5 חדרים
 יחידה כ- 30 מ"ר, קרקע, 

ריהוט חלקי + מזגון, מיידי, 
על גבול ר"ג, 050-7755442, 

050-8227125)53-54(_____________________________________________

 התפנה חדר אצל משפחה 
שעוסקת בשיקום עבור נערה/
אשה חרדית, 052-7659259, 

_____________________________________________)53-02/17ל(03-6182063
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■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-33/17(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

לזוגות, באמצע שבוע.
04-6989510 052-8771810)15-16/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

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

04-6989734)50-44/17(_____________________________________________

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

מש' אלק. 054-8042119
04-6989119)50-02/17(_____________________________________________

מושב תרום

מירון

 צימרים חדשים, 
מאובזרים וממוזגים, לזוגות 

7 דק' לרשב"י, אפשרות 
לקבוצות + חדר אוכל, מש' 

שלג, 04-6980744, 
050-8989641)16-16/17(_____________________________________________

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

במחירים נוחים, מרציאנו,
04-6987450 ,054-5989347)25-23/17(_____________________________________________

 דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

לזוגות, 052-2979067,
04-6980624)25-23/17(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים - 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-27/17(וחדר אוכל, 054-6987257

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-34/17(_____________________________________________

יבניאל

■ בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם 

נוף מדהים, מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות! 

050-6927465)7-07/17(_____________________________________________

טלזסטון
 "הארובה האדומה" - 

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

)קרוב לבית החלמה(,
050-6613661)23-21/17(_____________________________________________

 צימר חדש ממוזג 
ומאובזר+חצר עד 6 
מיטות מבצע 350 

_____________________________________________)45-03/17(ללילה! 050-4102275

ירושלים והסביבה

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

052-7150124)36-31/17(_____________________________________________

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

48 חדרי שינה, חנייה 
וחצרות, 058-3232627 

)30-28/17(           02-5003414_____________________________________________

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

050-2638641)14-53(_____________________________________________

■ יחידת נופש מושקעת 
במרכז ירושלים, 6 מיטות, על 

_____________________________________________)3-02/17(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)28-26/17(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)23-21/17(_____________________________________________

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

לחגים!!! אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)37-35/17(_____________________________________________

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

משפחתיות ולחגים, 1,800 
_____________________________________________)38-37/17(ש"ח ללילה, 054-6987004

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)40-39/17(ובית מדרש, 052-7646764

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות, 

052-7184183)38-11/17(_____________________________________________

טבריה

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-16/17(בקרו באתר(_____________________________________________

גליל מערבי
 ערוגות הבושם עמקה, 

באווירה דתית, צימרים + 
בריכה מחוממת, לאירוח זוגי 

ומשפחתי + יחידת אירוח 
גדולה, 052-8669043 

www.rydy.co.il)41-53ל(_____________________________________________

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

ברכת בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-14/17(_____________________________________________

צפון

צפת

 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + ברכה מוצנעת, נוף 
עוצר נשימה! 780 ש"ח ל- 2 

לילות - תחבורה ציבורית מכל 
הארץ עד המקום, שעון מים 

_____________________________________________)27-23/17(מהדרין. 054-5742965

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, חלקם 

עם נוף לים, ביכנ"ס 
במקום, מחירים נוחים! 

050-8818678)42-42/17(_____________________________________________

■ דירות נופש בטבריה, 
ברמה גבוהה ליחידים 

ולקבוצות לל"ת -
02-6263663 ,058-3777400)7-08/17(_____________________________________________

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

+ ג'קוזי + סוכה, 
052-7203715/20)43-15/17(_____________________________________________

■ "אחוזות כינורות"- 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת + 
בריכה מחוממת וספא )כשר(. 

052-5948777)4-03/17(_____________________________________________

 צימר מפואר לזוגות,
מטבחון מאובזר + ג'קוזי זוגי 

+ בריכה מוצנעת.
מרפסת/גינה, ביהכנ"ס קרוב.
_____________________________________________)28-54ל(053-7707020 050-3770300

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

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

בר יוחאי

בני ברק

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)24-23/17("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

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

גינה, בריכה וג'קוזי ענק,
054-2273670)52-50/17(_____________________________________________

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

04-6987547 ,052-3771789)31-29/17(_____________________________________________

 בעליה לציון הרשב"י - 
דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

050-9989500 ,050-6393480)46-43/17(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 30 איש 
למשפחות ולקבוצות, מחירים 

אטרקטיביים, מבצע לקיץ, 
052-7655120)18-19/17(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)48-46/17(_____________________________________________

אור הגנוז

קיט 
ונופש

■ "אחוזת אלטונא"-  
מערות לאירוח לזוגות 

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

052-7703470)25-19/17(_____________________________________________

בית חורון

ביריה

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

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

_____________________________________________)24-22/17(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)25-26/17(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-35/17(_____________________________________________

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

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

02-5361450 ,052-2611920)37-09/17(_____________________________________________

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

052-7655177)41-15/17(_____________________________________________

כפר שמאי

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

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

מושב אלומה

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)21-19/17(_____________________________________________

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

ענק, למשפחות ולזוגות, 
מחירים נוחים!!! גם 
_____________________________________________)41-53(לחגים, 054-4385580

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

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)42-54(_____________________________________________

נתניה

■ בצאנז, סוויטות/דירות, 
מפוארות, מאובזרות ונקיות 

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

 ,09-8625160 ,054-8519879
053-3125160)49-53(_____________________________________________

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)41-53(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! בבית 
כלל בתל אביב, חזית לים, 
ק-10, 20 מ', כולל יחידה 
למנהל ויחידה למזכירה, 
מיידי, 2,900 ש"ח. )כולל 

ארנונה, חברת ניהול 
ומיזוג אוויר(, תיווך ש. 
מאירוביץ הר' קוק 23

050-5308742
03-5797756)15-15(_____________________________________________

■מציאה, ירד המחיר, 
בשד' גרשנקורן, משרד 
מפואר, מושקע, 2 חד', 

ק"ק, 32 מ"ר, כניסה 
נפרדת, 2,600 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

מחסנים

 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 בסוקולוב/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(_____________________________________________

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

במחיר הכרות!!! 
072-2159193)48-20/17(_____________________________________________

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)33-06/17(_____________________________________________

דימונה

דלתון
 ארוח לרוויה - בגליל ארוח 

פאר, בריכה, ג'קוזי, ח.אוכל, 
ערסלים, 050-2230470,

04-7230470 ,050-2230470)16-15/17(_____________________________________________

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

050-4133082 ,050-4133098)25-23/17(_____________________________________________

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

+ ביהמ"ד + חדר אוכל,
052-7634389)38-36/17(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-46/18(_____________________________________________

 אירוח לזוגות ומשפחות 
באווריה כפרית, פרטיות, נוף, 
_____________________________________________)48-05/17ל(ג'קוזי לזוגות, 054-4519521

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

_____________________________________________)4-03/17(גישה לנכים, 052-8013000

■ "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

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

גינה ונוף,פינת חי,
,052-8723705
050-4443803 )9-10/17(_____________________________________________

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
054-6928116)20-18/17(_____________________________________________

 וילה גדולה ונקיה לאירוח 
מהנה במיוחד )4 חד' + סלון( 

בריכת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד. 

אפש' לתשלום באשראי
054-5726412 ,077-5590283)38-09/17(_____________________________________________

 סמוך לרשב"י, צימרים 
יפיפיים ומאובזרים, ג'קוזי 
בכל צימר, ספא, ביכנ"ס 

מפואר, מחירים נוחים 
לחורף! 050-2004839, 

04-6980959)47-18/17(_____________________________________________

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

ברכת ספא מחוממת וסאונה 
לזוגות ומשפחות, 

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

■ בספסופה, אירוח כפרי, 
נגיעות בגליל, 4 יחידות, 

מתאים עד 24 אורחים, בריכת 
גלים מחוממת 3X4 + בריכה 

רגילה גדולה, חדר אוכל, 
_____________________________________________)32-04/17ל(ביכנ"ס, 050-5068848

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

ומשפחות, 052-4604609, 
04-6980449)18-19/17(_____________________________________________

 להשכרה בבני-ברק, 
בקרבת קוקה-קולה, 

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

מתאים לחנות, מחסן, 
משרד ולכל מטרה, 

שרותים וחניה.
_____________________________________________)52-01/17ל(050-5125550

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף 

מדהים!!! 052-3488910, 
052-5807915)49-06/17(_____________________________________________

 "ארמונות שלזינגר" - 
התחדשנו ברמה גבוהה!!! 

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

_____________________________________________)49-21/17(לציון, 054-5990551

 "אחוזת רימון" - במרכז 
העתיקה! סוויטות מפוארות 

ומאובזרות + נוף, למשפחות 
וזוגות, גישה נוחה,

054-7750080)49-20/17(_____________________________________________

 בעוזיאל 2 יחידות אירוח 
חדשות, מפוארות ומאובזרות 

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

דרושות דירות לארוח לזוגות 
_____________________________________________)30-02/17(ולמשפחות

 בנווה אורנים ובעתיקה 
- דירות נופש ואירוח ברמה 
גבוהה, לזוגות, למשפחות, 

ולקבוצות, מחירים 
_____________________________________________)50-02/17(אטרקטיביים! 052-8184934

■ברח' יהושוע ליד ר' 
טרפון משרד 18 מ' ק"ק 

עם שרותים ומטבחון 
1600 ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)40-40(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב בהרצל, 
65 מ"ר, מתאים למשרד/

מעבדה/מחסן, מושקע, גישה 
_____________________________________________)51-54(לרכב, 052-7127207

 מבצע חורף חם!! 
390 ש"ח לזוג, 2 צימרים 
למשפחות + טרמפולינה, 

ערסלים מנגל וטיולי 
_____________________________________________)51-16/18(שטח, 055-6678585

 "נופי ירדן" - בנצימר - 
סוויטה מפנקת ומרפסת נוף, 

ענקית + ג'קוזי,
050-2403750 ,050-7362739)51-09/17(_____________________________________________

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

052-7679018 ,077-7677018)51-23/17(_____________________________________________

■ ברח' יהודה הנשיא, 
יחידה חדשה, 40 מ', ק"4 
מתאים לסופר או פאנית, 
למשך חצי שנה, 1,600 

ש"ח, בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הר' קוק 23 

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

נכסים

 בקהילות יעקב, יחידה 
יפיפייה לזוג, מאובזרת ברמה 
גבוהה, ממוזגת + מרפסות 

גדולות + נוף, עב"ס יומי, 
050-4195652)46-16/17(_____________________________________________

הר כנען
 מתחם אירוח חרדי מרווח 

+ 50 מיטות, במקום חדר 
אוכל בית כנסת וחצר גדולה, 

052-4281804)52-09/17(_____________________________________________

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

052-7772913)52-50/17(_____________________________________________

 צימרים במשוב ספסופה, 
ע"י מירון + בריכה + ג'קוזי, 

מתאים לזוגות ומשפחות, טל': 
054-6465188)52-23/17(_____________________________________________

 קמפוס מפואר וממוזג, 
לישיבות וקבוצות, תאריכים 

מבוקשים לחורף
052-7154222)52-53(_____________________________________________

 בין סמטאות העתיקה - 
בתי ארוח מפוארים, מאובזרים 
וממוזגים לזוגות ולמשפחות, 

בין בתי הכנסת העתיקים, 
050-8550462/1)52-49/17(_____________________________________________

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

לבניה, 40 מליון. "פולטוב 
נכסים והשקעות"

052-3646632)49-53(_____________________________________________

 במושב רמות מאיר, 7 
דונם בשלמות, טאבו, צמוד 

_____________________________________________)53-02/17(למגורים, 052-2457617

 במושב גני-הדר 
)רחובות(, מגרשים 
אחרונים 500 מ"ר 

_____________________________________________)53-02/17(טאבו!!! 052-2457617

 קונים קרקעות בכל רחבי 
הארץ!!! התקשרו עכשיו!!! 

_____________________________________________)53-02/17(מחירים הוגנים, 052-2457617

 בבת שלמה, 1-40 דונם 
טאבו פרטי על כביש 70 
_____________________________________________)53-02/17(בהזדמנות, 052-2457617

 בלב השרון, בגוש 
7808, 110 דונם 

בשלמות, חקלאי פרטי 
בהזדמנות! 

052-2457617)53-02/17(_____________________________________________

 בחרוצים )ליד נתניה(, 
85 דונם, חקלאי פרטי, 

_____________________________________________)53-02/17(בהזדמנות! 052-2457617

 משרדים!!!
בגדלים שונים!!!

בכל רחבי העיר!!! 
בקומת קרקע!!!
בקומת גלריה!!! 

בפסאז'!!! במינוס!!! 
חזית/עורף!!! מחולקים 

לחדרים/חללים!!! עפ 
אפשרויות חניה!!! 

כניסה מיידית!!! תיווך, 
03-8050080)53-53(_____________________________________________

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

+ מזגנים + מטבחון + 
שרותים, לכניסה מיידית, 

מתאים למשכרד עו"ד 
ורו"ח בהזדמנות, 5,700 

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

zlbr54@gmail.com)53-53(_____________________________________________

 ברבי יוסי, 75 מ"ר, 
ק"ק, משופצת, מתאימה 

למשרד, עסק או דירה, 
מיידי, 4,800. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)53-53(_____________________________________________

 ברב קוק, 2 חדרים, 
40 מ"ר, משופצת, ק"ק, 
מתאימה למשרד, עסק 

או יחידת דיור, מיידי, 
3,200 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)53-53(_____________________________________________

 ברשותינו משרדים 
להשכרה בגדלים שונים 

ברחבי העיר ב"ב, 
במחירים אטרקטיביים! 

תיווך BA יזמות,
 ,03-6138886
054-4980159)53-53(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב, 45 מ"ר 
למשרד, שיפוץ על חשבון 

הבעלים, במרכז ר"ע, למהירי 
החלטה! תיווך BA יזמות, 

 ,03-6138886
054-4980159)53-53(_____________________________________________

 להשכרה 300 מ"ר במרכז 
ר"ע בב"ב, מחיר מציאה! 

 BA למהירי החלטה! תיווך
יזמות, 03-6138886,

054-4980159)53-53(_____________________________________________

 מציאה! למכירה בית 
מלון בצפון פעיל ורווחי + 

תוכנית השבחה + תמ"א 38, 
_____________________________________________)53-02/17ל(054-6856170

 צימרים בוטיק באור הגנוז, 
מבצעים לחורף, ג'קוזי, חצר, 

טרמפולינה, נדנדה,
052-7633683)53-02/17(_____________________________________________

בית שמש
 וילה מקסימה להשכרה 

לשבתות בבית-שמש, עד 30 
מיטות, מחיר נוח,

053-4100529)53-54(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים ליחידים 
ולקבוצות - מנגל, בריכה 

גדולה, סנוקר, כדורגל, פארק 
לילדים לשבתות ולחגים 

במחירים נוחים! 
052-3594875 ,052-3540874)53-14/17(_____________________________________________

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מהחוף הנפרד, גדול 
ומרווח, למשפחות וציבור 
דתי, כ- 13 מיטות בכ"א 

+ גינה, בקרבת בי"ח 
לניאדו, מבצעים לחגים! 

052-6460451)53-24/17(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

■ בנווה אורנים- וילה 
5 חד' למשפחות, 

מפוארת, מאובזרת+ 
בריכה מחוממת ושולחן 

סנוקר מקצועי. בקרו 
באתר- "וילת דורון פאר" 

050-4296661
050-7477127)33-05/17(_____________________________________________

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

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

058-3245275/2)41-13/17(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
נופש בצפת וסביבותיה, 

ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)47-19/17(_____________________________________________

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

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-48/17(_____________________________________________

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

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

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

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

אטרקציות באיזור, מומלץ!!!
_____________________________________________)37-09/17ל( 054-2232004

רמת הגולן

ראש פינה

קוממיות

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

ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית 

+ נוף מרהיב + בריכה, 
_____________________________________________)29-27/17(נדנדות 052-5856465

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים 
053-3147542 052-7155422)37-35/17(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-19/17(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

מזגן ונוף מדהים, בהזדמנות! 
058-3266448)30-28/17(_____________________________________________

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

ברמה גבוהה, חצר + ברכה 
_____________________________________________)25-23/17(ענקית + נוף. 058-7506090

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

077-7677018)25-53(_____________________________________________

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

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

לזוג + 2, חניה, 
03-9363752 ,050-6241690)16-15/17(_____________________________________________

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
057-3112314 ,052-7183288)26-24/17(_____________________________________________

■ בס"ד - צימר לתפארת עד 
11 מיטות, כל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר! 
052-7623725)6-07/17(_____________________________________________

 "סוויטות הארי" - יחידות 
נופש בעתיקה, מפוארות, 

ממוזגות ונקיות, נוף וג'קוזי, 
050-4156810)17-16/17(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-28/17(_____________________________________________

 לשבת וחול, דירה פרטית, 
נקיה ומסודרת + מזגנים 

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

תפרח
 במרכז תפרח עד 55 

מיטות, מתקנים ומדשאות + 
גנרטור. *ברמה *יחודית, מוכר 

_____________________________________________)53-24/17(במס, טל': 052-7612965

קיה

מאזדה

סיטרואן

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)42-36/17(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

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

אישורים, 052-5752933, 

רנו

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

בארץ, באיכות! נסיון 30 שנה! 
050-2403750 ,052-2403750)51-09/17(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

 מאזדה 5 שנת 2011, יד 
2, 140,000, ק"ג, צבע תכלת 

מטאלי, רכב שמור, מטופל 
במוסך מורשה בלבד, 65,000 

_____________________________________________)53-54(ש"ח, 050-5423010

 סיטרואן c5 סטיישן, 
90,000 ק"מ, 2010 נדירה, 

אפשרות ל- 7 מקומות, 
_____________________________________________)53-54(39,000 ש"ח, 050-3801801

 קרניבל 7 מקומות 2007, 
חסכונית, מושקעת ושמורה + 

אפשרות החלפה,
_____________________________________________)53-02/17ל(052-2502722

 בהזדמנות! רנו קנגו 
2008, 1600 סמ"ק, 

אוטומטית, מנוע בנזין, 
מושקעת, לבנה,

054-8402332)53-53(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

אנגלית
 מורה מקצועית תקבל 

את ביתך לשיעורי עזר 
פרטיים )אזור רמת אהרון( 

במחיר סמלי, תוצאות 
_____________________________________________)49-04/17(מובטחות! 054-8527470

 שיעורי תורה והפרשות 
חלה מחזקים לזיכוי הרבים 
ללא תשלום ולל התרמות, 
לנשים בלבד! בכל הארץ, 

מרצה מנוסה והרבה המלצות! 
050-6474999)52-01/17(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה כ”א - כ”ג בכסלו תשע”ז  21-23/12/2016 

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

בארץ ובעולם - סודיות 
_____________________________________________)23-20/17(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
_____________________________________________)32-54(21:00 בלבד, 052-7333955

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

לאשכנזים, שדכן מקצועי 
עם המון הצעות

054-8422105
03-6189388)40-12/17(_____________________________________________

אבידות

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

052-5752933)21-19/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 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

_____________________________________________)50-21/17ל(

 נהיגה ברמה אחרת,   
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, מבצעים+ עזרה 
בתאוריה, יוסי בן יהודה. 

03-5352975
_____________________________________________)13-12/17ל(052-2595370

לימוד נהיגה

■ מחשב נייד מחודש 
החל מ- 500 ש"ח כולל 
אחריות, הוותיק בענף.

054-4543701
03-5066331)31-03/17(_____________________________________________

מחשבים

מוצרי אפיה
 צמוקים ושקדים- 

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

ללא עלות, 
050-4161617)29-54(_____________________________________________

סת”ם

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

מיוחדים לחתונות 
0525-778544)28-03/17(_____________________________________________

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

₪

₪

₪

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

מ- 10:00 בבוקר, 
052-3340338)47-44/17(_____________________________________________

השכרת רכב

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, הונדה שאטל 

200 ש"ח ליום, 250 ש"ח 
_____________________________________________)24-22/17(לשבת, 052-7696100

■ צביקה כהנא - השכרת 
רכב ונופש בארץ ובעולם, 

אצלינו השירות מעל 
_____________________________________________)40-02/17(הכל!!! 03-6318999

הלבנת שיניים

■ 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)5-01/17(_____________________________________________

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 

_____________________________________________)4-01/17(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 
_____________________________________________)3-04/17(שעות. 077-40-900-70

■ נתיב - השכרת רכב 
לנהגים צעירים וחדשים 

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

 קרסט - מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסודים במחירים 

מפתיעים! 03-6199567, רח' 
_____________________________________________)46-53(עזרא 66, בני-ברק

 אביב השכרה רכב 
- פרטיות ומסחריות 

אוטומטיות ל- 9 נוסעים 
ומטענים, השכרה 
לצעירים וחדשים, 

03-5790909)46-17/17(_____________________________________________

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

שירות - אמינות - מחיר, 
0722-777-200)50-01/18(_____________________________________________

 נהג חדש ? נתיב השכרת 
רכב בירושלים. לכל נהג
_____________________________________________)48-53(מגיל 17. 02-5010660

 מדרשה לבנות בוילה 
בבית שמש, שיעורי תורה 

בערב, פנימיה, ליווי אישי וחם, 
052-7672561

midreshetohrh@shem.
com)48-01/17ל(_____________________________________________

כלי כסף
 מכירה מיוחדת מסובסדת 
של פמוטים וחנוכיות לחתנים 
וכלות ע"י חברת כלולות )95(, 
מנורה - איצקוביץ - ר' עקיבא 

_____________________________________________)48-05/17(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 

_____________________________________________)48-05/17()בב"ב(

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

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

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-51/17(_____________________________________________

 *קונה ומפנה אלומיניום, 
מצברים, נירוסטה, מזגנים, 

מחשבים, ברזים. *פינוי 
_____________________________________________)41-53(מחסנים, 050-5536359

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

ואירועים 057-3188842 
050-7532336)33-31/17(_____________________________________________

הובלות והסעות

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

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

ואדיבים, 054-5990390, 
053-3166566)38-33/17(_____________________________________________

 "מוביליי בני-ברק" דירות, 
משרדים, רהטים חדשים, 

פירוק והרכבת ארונות,
054-7671669)47-04/17(_____________________________________________

 "הסעות דניאל" - 
רכבים ממוזגים וחדשים! 
14,16,20 מקומות שרות 

אמין, מחירים זולים!! 
052-7101020)47-18/17(_____________________________________________

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)24-21/17(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-21/17(_____________________________________________

■ 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)29-27/17(_____________________________________________

 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- 

_____________________________________________)49-46/17(10:00 בבוקר, 052-3340338

 "הובלות המרכבה" - כל 
סוגי ההובלות, הובלה עצמית 
- )יח' דיור( בב"ב - 150 ש"ח. 
קו יומי לכל המרכזים החרדים 
- 150 לפריט, 052-7117676, 

055-6688870)50-44/17(_____________________________________________

פרטיות | מסחריות | מפוארות

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

מבצעים 

מיוחדים!
בס"ד

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים

מרכז הזמנות ארצי  
03-578-94-54

פתחנו חורף!!!

יש הכל!!!
תינוקות, ילדות, נערות

מבחר גדול במחיר קטן!!

(ע"י העירייה)רח' ירושלים 52 ב"ב

פתוח רצוף: א'-ה'
03-5792841

"אצל בתיה"

10-99& &

 "היימישער יונגערמאן" 
- מבצע שדה תעופה - 100 

ש"ח וכן מירון, ירושלים, כותל 
במחירים טובים! 

054-8440170)51-08/17(_____________________________________________

 באזור המרכז ובכל 
הארץ - הובלות והסעות, 

במקצועיות, אמינות 
ומחירים נוחים!
053-3126630)51-08/17(_____________________________________________

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

מתנה, 050-4101236 )באזור 
_____________________________________________)51-44/17(ירושלים(

 "שידוכי משפחה" 
לבחורי ישיבה ובנות סמינר, 

בית יעקב, ספרדים,
054-8400140)51-04/17(_____________________________________________

 בחור ישיבה מחפש 
לפורים הבעל"ט, 

שטריימל אמיתי )עדיף 
_____________________________________________)51-01/17(למסירה(, 054-6337121

 גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים חינם, שירות י-ם 

_____________________________________________)51-05/17(וב"ב בלבד, 052-7611936

 GMAIL שירותי מייל 
ללא גישה לאינטרנט, החל 

מ- 25 ש"ח לחודש,
052-7611936)51-53(_____________________________________________

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ ובהשכרה 
לחו"ל, שירות אישי 

ומקצועי לכל אורך הדרך! 
02-5805870

info@e-z-rent.co.il)52-52/17(_____________________________________________

 השדכן אהרון - מומחה 
לכל סוגי השידוכים עם הרבה 

נסיון, 052-7168151,
03-6747250)52-01/17(_____________________________________________

 שידוכי "אורה אור" - 
לחרדים, דתיים וכיפות סרוגות, 
א'-ה', 16:00-21:00 בלבד!!! 

03-9348340)52-09/17(_____________________________________________

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים, בחודש תמוז תשע"ו, 

_____________________________________________)52-53ח(052-7145526

 נמצאו משקפי ראייה 
בצבע חום בשלמה המלך 

קרוב לאולמות, ביום חמישי 
_____________________________________________)52-53ח(24.11.16, 054-7838246

 נאבדה בב"ב, מצלמה עם 
כרטיסים עמוסים בחומר, 

_____________________________________________)52-53ח(077-7655093

 דרושה סוכה בתרומה/
סמלי )אפשרי גם אחרי חג 

_____________________________________________)52-53ח(הסוכות(, 054-7938941

 מעוניין בדיסק או קי בנפח 
מקסימלי, תמורת מזומן או 

_____________________________________________)52-53ח(שווה ערץ, 054-9985503

 מעוניין במדיח כלים גדול, 
_____________________________________________)52-53ח(תקין, 050-5343924

 מעוניין בתרומה טוסטר 
אובן במצב מצוין + תנור 

_____________________________________________)52-53ח(במצב תקין, 050-4160457

 מצווה לעזור לזוג צעיר 
בירושלים שדרוש לו מקרר טוב 

בדחיפות גדולה, 
_____________________________________________)52-53ח(050-6256846

 מעוניין לקנות דגי נוי 
בכמות גדולה )טורפים(,

_____________________________________________)52-53ח(055-6777117

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

_____________________________________________)52-53ח(בתרומה, 052-3595314

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה 

_____________________________________________)52-53ח(לחלקי חילוף, 052-3595314

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)52-53ח(ישיבה בתרומה, 054-7432035

 דרוש ש"ס שוטנשטיין 
גדול או חלקים ממנו 

בתרומה/תשלום חלקי, 
לבית-כנסת, 

052-7673463)52-01/17(_____________________________________________

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)52-53ח(במצב תקין, 054-7432011

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחת אברך בתרומה/

_____________________________________________)52-53ח(סמלי, 052-7396092

 דרוש מקרר בינוני ומזגן 
קטן בתרומה/סמלי לבן תורה, 

_____________________________________________)52-53ח(052-7396092

 דרוש נוקיה סי 2 או נוקיה 
208, אפשרי מקולקל,

_____________________________________________)52-53ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
במצב מצוין, עדיף בתרומה, 

_____________________________________________)52-53ח(053-3140184

 דרוש שעון זהב/תכשיט 
בכל מצב, שבור/מקולקל/ישן, 

_____________________________________________)52-53ח(050-6651365

 מעונין לקנות פלא' 
סמסונג טאצ' או c1120 קטן 

_____________________________________________)52-53ח(ב- 50 ש"ח, 052-7163334

 מעונין לקנות נגן סנדיסק 
במצב מצוין, ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(052-7163334

 מקרר שארפ גדול במצב 
מעולה, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)52-53ח(052-7112848

 מערכת סוני חדשה, 
3 דיסקים + USB, ב- 500 

_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 053-3121020

 LG מערכת סטריאו 
הכוללת רדיו + דבל-קסט + 
קומפקדיסק + רמקולים, ב- 

_____________________________________________)52-53ח(200 ש"ח, 052-3463482

 אורגן קומתיים )דרוש 
תיקון קל(, 250 ש"ח,

_____________________________________________)52-53ח(054-8487627

 רדיאטור מצב חדש, 130 
_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 054-8423031

 פלטה מצוינת, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)52-53ח(054-8423031

 רמקולים חדשים למערכת 
סטריאו, תוצרת אנגליה, 400 
ש"ח, דגם MISSION, נייד: 

_____________________________________________)52-53ח(052-2437292

 כרטיס קול לגיטרה 
חשמלית

 M-AUDIO FAST
TRACK

ב- 300 ש"ח, פלאפון:
_____________________________________________)52-53ח(052-2437292

 2 סטנדים לרמקול מוגבר, 
_____________________________________________)52-53ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 מגבר סטריאו ביתי ימהה 
)רסיבר(, 180 וואט, שמור, 

_____________________________________________)52-53ח(400 ש"ח, נייד: 052-2437292

 מסך מחשב דק "19 אינצ' 
כחדש, HP, ב- 140 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(050-4116860

 רדיאטור חימום, חדש 
באריזה, 200 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)52-53ח(052-7148004

 מכונת כביסה 5 קילו 
מצב חדש, 500 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)52-53ח(054-8408278

 אורגנית מתקפלת מגומי, 
מצב חדש, 100 ש"ח,
_____________________________________________)52-53ח(054-8589574 - בערב

 מחשב כף יד בלי 
אינטרנט, 200 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)52-53ח(054-4828015

 מסך מחשב עבה - 40 
_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 050-6651365

 מזגן מרכזי 4 כ"ס, 500 
_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 03-5797889

דיו וטונרים

 "טונר ודיו" -ר' עקיבא 
109 ב"ב, כל סוגי הדיו 

והטונרים למדפסת, 
החל מ- 20 ש"ח, 

_____________________________________________)29-01/17(להזמנות  050-4161617

 למה לקנות מחסניות דיו 
אם חסר רק הדיו? "דיו נטו" - 

מחזור מחסניות דיו, מקצועיות 
+ נסיון, טונרים במחיר מוזל, 

054-8431644)51-10/17(_____________________________________________

 מלי מורה מקצועית 
לנהיגה מבית-ספר "גיל" 

מלמדת בסבלנות ובהצלחה 
עד לקבלת הרשיון.אוטומט.

35 שנות נסיון בתחום.
03-5713784)53-54(_____________________________________________

 ספר תורה אשכנזי/ספרדי 
ע"י סופר מומחה, יפה ומהודר, 

_____________________________________________)53-54(50 ס"מ, 054-8457109

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

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

072-2391111)53-2/17(_____________________________________________

 אבדה מצלמה איקוסו 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים בחודש תמוז תשע"ו, 

_____________________________________________)53-54ח(052-7145526

 נמצא ארנק עם כרטיסי 
ביקור של חנויות מב"ב, בחודש 

אב בחופש הגדול בחנות 
_____________________________________________)53-54ח(בירושלים, 054-8434997

 נמצא עגלת ילדים ביום 
ד' או ה' כסליו בתחנת 

אוטובוסים ברחוב חזון-אשי 4 
ב"ב )כנראה שלא הוכנס לתא-

_____________________________________________)53-54ח(מטען(, 053-3133456

 נמצא צמיד של תינוקת 
בחתונה בבני-ברק ביום ג', כ"א 

_____________________________________________)53-54ח(חשון, טל': 052-7167837

 נמצא צרור של 2 
מפתחות ביום שני י"ב בכסלו 

ברחוב ר' עקיבא בבני-ברק, 
_____________________________________________)53-54ח(054-8446161

 דרושה סוכה בתרומה/
סמלי )אפשרי גם אחרי חג 

_____________________________________________)53-54ח(הסוכות(, 054-7938941

 מעוניין לקנות מטבעות, 
שטרות ומכתבים ישנים, 

_____________________________________________)53-54ח(052-7653753

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)53-54ח(ישיבה בתרומה, 054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)53-54ח(054-7432035

 דרוש שעון מעורר מכני 
)עם קפיץ( אפשרי מקולקל 

_____________________________________________)53-54ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)53-54ח(במצב תקין, 054-7432011

 דרושה מנורת שולחן 
פלורוסנט 15 וואט בתרומה 

)אפשרי מקולקלת(,
_____________________________________________)53-54ח(054-8432271

 דרוש מקרר קטן בתרומה 
_____________________________________________)53-54ח(לבן-תורה, 054-8432271

 מעוניינים לקנות הליכון 
כושר חשמלי מתקפל במצב 

מצוין, 052-7691667,
_____________________________________________)53-54ח(03-5701568

 דרוש נוקיה סי 2 או נוקיה 
208 אפשרי מקולקל,

_____________________________________________)53-54ח(054-7938941

 דרוש טלפון סלולרי דגם 
INFINTY 996 תקין או 

_____________________________________________)53-54ח(תקול, 054-9985503

 מעוניין לקנות מדיח כלים 
שמיש, אפשרות להחלפה 
_____________________________________________)53-54ח(בשווה ערך, 054-9985503

 מעונין לקנות נגן סנדיסק 
במצב מצוין, ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(052-7163334

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה/גניזה,
_____________________________________________)53-54ח(050-6651365

 מעונין לקנות: גיטרות, 
מגברים, פדאלים, אפילו 

ישנים ולא עובדים! בפ"ת, 
_____________________________________________)53-54ח(053-3145019

 דרוש שעון זהב/תכשיט 
בכל מצב שבור/מקולקל/ישן, 

_____________________________________________)53-54ח(050-6651365

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

_____________________________________________)53-54ח(בתרומה, 052-3595314

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים לחלקי 

חילוף, בתרומה, 
_____________________________________________)53-54ח(052-3595314

 מעונין לקנות פלא' 
סמסונג טאצ' או C1120 קטן 

_____________________________________________)53-54ח(ב- 50 ש"ח, 052-7163334

 דרושה מנורת שולחן 
פלורסנט 15 וואט בתרומה 

)אפשרי מקולקלת(,
_____________________________________________)52-53ח(054-8432271

 דרוש מקרר קטן בתרומה, 
_____________________________________________)52-53ח(לבן-תורה, 054-8432271

 דרוש שעון מעורר מכני 
)עם קפיץ( אפשרי מקולקל 

_____________________________________________)52-53ח(בתרומה, 054-7432011

 מחשב נייח כולל ווינדוס 
אופיס ותוכנות, מצב מצוין, 

_____________________________________________)53-02/17ח(500 ש"ח, 054-8410188

 מחשב נייח חזק מעבד 
אינטל + תוכנות, מצב מצויין, 

_____________________________________________)53-02/17ח(450 ש"ח, 052-7611936

 מחשב נייד לנובו 15 
אינץ צבע כסוף, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)53-02/17ח(052-7611936

 ,IS מחשב חזק 
מושלב לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)53-09/17(_____________________________________________

 בהזדמנות! מחשב 
נייד, נמכר עקב קבלת 

מחשב מהעבודה, שמור 
במצב מצויין, רק 600 
_____________________________________________)53-53(ש"ח! 052-3281503

 מקרר אמקור 15, 300 
ש"ח. מכונת כביסה קריסטל, 

_____________________________________________)53-02/17ח(300 ש"ח, 054-4347436

 מקרר אמנה 500 ש"ח 
במצב מצוין, 054-4630756, 

_____________________________________________)53-54ח(054-4474795

 כיריים גז דלונגי במצב 
טוב, 300 ש"ח, -054

_____________________________________________)53-54ח(4630756, 054-4474795

 מכשיר אדים חמים כחדש, 
תוצרת "ידע פלסט" 80 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(052-3463482

 "LG" מערכת סטריאו 
הכוללת רדיו + דבל-קסט + 

קומפקדיסק + רמקולים, 200 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 052-3463482

 בהזדמנות מחשב ב - 
_____________________________________________)53-54ח(250 ש"ח, 052-2421622

 מסך מחשב דק "19 אינצ' 
כחדש HP, ב- 140 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(050-4116860

 מחשב נייד כולל וינדוס 
7 ותוכנות במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 054-8474954

 מקרר לבן 500 ליטר, 
מצב מעולה, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(054-5823874

 מקרר משרדי 65 ס"מ 
על 65 ס"מ, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(054-5823874

 ,AEG 'מכונת כביסה חב 
ב- 500 ש"ח, 6 קילו,

_____________________________________________)53-54ח(054-5823874

 סוללה לאופניים חשמליים 
36V, מצב מעולה, ב- 500 

_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 054-5823874

 מקצף חשמלי + קערה 
כחדש, 100 ש"ח בבני-ברק, 

_____________________________________________)53-54ח(052-7616750

 רדיאטור 14 צלעות, 
תוצרת גרמניה, רק 350 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(054-9448300

 מצלמת קנון חדשה 
באריזה, ב- 480 ש"ח,

_____________________________________________)53-54ח(054-8403399

 מכשיר אדים קרים, 50 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח בלבד, 054-3444245

 דוד חשמל חברת ירדן 
כחדש במציאה, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(054-8444245

 פלטה 4 סירים, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)53-54ח(054-8444245

 בית פלורוסנט מוגן + 2 
_____________________________________________)53-54ח(נורות, 50 ש"ח, 054-8444245

 מכשיר גריל עובד על גז, 
_____________________________________________)53-54ח(ב- 50 ש"ח, 054-8444245

 מכונת סידור זקן, 100 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 054-8444245

 רדיאטור 12 צלעות, מצב 
מצוין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(054-8474176

 silver שואב רובוטי חברת 
line, חדש באריזה, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(מציאה! 052-7140138

 רדיאטור 13 צלעות, חדש 
באריזה, 220 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)53-54ח(052-7140138

GPS  חדש באריזה, דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות, מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, טל': 054-8405498

 רולים חמים לתסרוקות 
כחדש - 150 בלד! ב"ב,

_____________________________________________)53-54ח(054-8405882

 בייביליס חדש + חלקים 
שונים - 150 בלבד! ב"ב, 

_____________________________________________)53-54ח(054-8405882

 מקרר, מצב טוב, ב"ב 
- 300 ש"ח )בב"ב אפשרות 

_____________________________________________)53-54ח(להובלה(, 054-8405882

 מיחם + דלת לשבת - 80 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 054-8405882, ב"ב

 טאבלט נאון 7 אינצ', 350 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 050-7463631

 מסך מחשב 19 אינצ' מאג 
שטוח, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(050-7463631

 מיקרופון חיצוני למחשב 
_____________________________________________)53-54ח(חדש, 40 ש"ח, 050-7463631

 מטען אלחוטי חזק שוהא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי S3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)53-54ח(149 ש"ח, 054-4783220

 מדיח כלים גדול, קינג, 
_____________________________________________)53-54ח(150 ש"ח, 054-4273857

 מגהץ אדים, 30 ש"ח, 
_____________________________________________)53-54ח(054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 054-4273857

 פרוג'קטור, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)53-54ח(054-4273857

 חדש, מנגל חשמלי, 75 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 054-4273857

 טוסטר, 25 ש"ח,
_____________________________________________)53-54ח(054-4273857

 כיריים גז משטח זכוכית, 
250 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)53-54ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי, 100 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 054-4273857

 מזגן מפוצל, 1,000 ש"ח, 
_____________________________________________)53-54ח(גמיש, 054-4273857

 מקרר אמקור 500 במצב 
מעולה, 400 ש"ח,

_____________________________________________)53-54ח(050-5206337

 מחשב לנובו, ווינדוס 7, 
_____________________________________________)53-54ח(500 ש"ח, 052-7692405

 מקרן חב' לומנס, 280 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 052-7692405

 מקרר תדיראן, 550 ליטר, 
הפשרה אוטומטית, ב- 500 

_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 03-9215534

 מסך 17 אינץ, LG, ב- 
_____________________________________________)53-54ח(150 ש"ח, 052-7692405

 מסך 20 אינץ, חב' מאג, 
_____________________________________________)53-54ח(170 ש"ח, 052-7692405

 מדפסת HP משולב, 
חדשה, ב- 150 ש"ח,

_____________________________________________)53-54ח(054-8444245

 מפזרי חום, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)53-54ח(054-4273857

 כיריים קרמי, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)53-54ח(גמיש, 054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה, 
חדש, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(054-4273857

 שואב אבק חדיש, 100 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 054-4273857

 מברגה אימפקט 18V, ב- 
_____________________________________________)53-54ח(280, חדשה, 054-4273857

 מסך 17" ו- 24" ב- 100 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 054-4273857

 רדיאטור חימום, 200 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 054-4273857

 דיסק השחזה חדשה 
850V, ב- 300 ש"ח, חדש, 

_____________________________________________)53-54ח(054-4273857

 מקרוגל דיגיטלי, 150 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 תמי 4 אלקטרוני, 300 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 054-4273857

 מכשיר ניווט G.P.S חדש 
באריזה, מפות 2016, ותוספות 

_____________________________________________)53-54ח(280 ש"ח, 053-3120547

 מעוניינים למכור אורגן 
ימהה דגם E275 טעון תיקון 

ב- 250 ש"ח, טל':
_____________________________________________)53-54ח(03-6187992

 אורגן קומותיים )דרוש 
תיקון קל(, 250 ש"ח,

_____________________________________________)53-54ח(054-8487627

 מסך מחשב עבה - 40 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 050-6651365

 מקרר של חברת 
אלקטרלוקס 6 שנים בשימוש, 
400 ליטר, 380 ש"ח, אופציה 
_____________________________________________)53-54ח(להובלה במרכז, 054-8420684

 מגבר לנגינה ושירה. מכשיר 
אפקטים לגיטרה. סאז תורכי, 

500 ש"ח. 052-2913522, 
_____________________________________________)53-54ח(משה

 דיסק אונקי 1,000 ג'יגה, 
_____________________________________________)53-54ח(180 ש"ח, פל': 050-4107375

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 330 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(054-8453370

 קופה רושמת צריכה 
תיקון, 40 ש"ח בפ"ת,

_____________________________________________)53-54ח(053-3145019

 רמקולים לא לקריוקי, לא 
מוגברים, 20-500 ש"ח, בפ"ת, 

_____________________________________________)53-54ח(053-3145019

 מגברים וקומפקט דיסקים 
ורדיו ישנים וחדשים, 50-500 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, בפ"ת, 053-3145019

 מנורת פלורוסנט 
מתכווננת לשולחן, 40 ש"ח. 

_____________________________________________)53-54ח(בפ"ת, 053-3145019

 מערכות כריזה, 100-250 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח. בפ"ת, 053-3145019

 מערכות כריזה שצריכים 
תיקון, 20-100 ש"ח. בפ"ת, 

_____________________________________________)53-54ח(053-3145019

 מכונות ממתקים של 
שקל, 250-350 ש"ח. בפ"ת, 

_____________________________________________)53-54ח(053-3145019

 נגן סאנדיסק MP4 במצב 
מצוין, 16G, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(לפרטים: 054-8536663

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון חכם לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)53-54ח(100 ש"ח, 052-4831449

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)53-54ח(50 ש"ח, 052-4831449

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

_____________________________________________)53-54ח(052-5543055

 HP 2 מדפסות 
כולל:פקס, צילום, הדפסה, 

סריקה, כחדשות, 460 ש"ח, 
_____________________________________________)53-54ח(050-5343924
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למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-2030007

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

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)20-18/17(_____________________________________________

■ מכירה בחצר דברי נוי 
יפים, ריהוט עתיק ומודרני + 

פינת אוכל+ מקרר, 
055-9547447)38-05/17(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)40-53(תמונה במייל/ווצאפ

תינוקות

 מחשבים ניידים, 
החל מ- 550 ש"ח )גם 

מקרנים ונייחים(. *ב"ב: 
050-6379001. *י-ם: 

054-8470594. *מודיעין 
עילית, 052-7171228. 
_____________________________________________)47-53(*אשדוד, 054-3558949

כללי
 תכולת דירה: מקרר, 

פינת אוכל, תנור, מ.כביסה, 
_____________________________________________)49-46/17(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(, 

 ,050-4155760
054-8524999)49-53(_____________________________________________

 סיטונאות קנדלברות 
מהיצרנים המובילים )מכירה 

לפרטיים(, עזרא 40 בני-ברק, 
_____________________________________________)49-06/17(054-8449323 בתיאום

ריהוט

D.J.
די ג'יי מקצועי 

לכל סוגי האירועים 
והסגנונות

מחירים 

טובים!

050-7472277
אירועים ברמה אחרת...

 מכשיר אדים קר במצב 
חדש, 50 ש"ח, 052-7128580 

_____________________________________________)50-53()י-ם(

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-46/17(בלבד! 054-8443223

 yoyo עגלת טיולון חברת 
מקורית בצבע רויאל כחדשה, 

03-6161758 )51-54(_____________________________________________

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348, 
03-6884123)51-54(_____________________________________________

 מנעול שרשרת לאופנועים 
ואופנים, חזק, עבה וארוך, 
חדש, 150 ש"ח, ירושלים, 

_____________________________________________)51-52ח(058-3216830

 מציאה - עגלת תינוק 
חדשה! כחול/תכלת בסך: 
_____________________________________________)52-53ח(380 ש"ח, 050-4176661

 שידת החתלה של שילב 
מהממת, מצב חדש/ לחלוטין, 

_____________________________________________)52-53ח(500 ש"ח, 054-8447306

 עגלת תאומים איזיבייבי, 
_____________________________________________)52-53ח(250 ש"ח, 054-7938941

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)52-53ח(250 ש"ח, טל': 054-8423405

 כסא רכב, 100 ש"ח, מצב 
_____________________________________________)52-53ח(מצוין, בני-ברק, 052-5737813

 עגלת תינוק, מצב מצוין, 
320 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)52-53ח(052-5737813

 מיטת תינוק יפיפיה 
ומפוארת, מזרון אורטופדי, 
_____________________________________________)52-53ח(400 ש"ח, 054-8423301

 עגלת תינוק חברת בלו - 
ד"ר בייבי, אמבטיה + טיולון, 

כחדשה במצב מצוין, 500 
_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, פלאפון: 052-7148004

 עגלת תינוק חב' כריטקס 
- דרוש תיקון קל בצבע אדום 

+ שחור, 350 ש"ח,
_____________________________________________)52-53ח(052-7663458

 נוקיה C2 לא כשר, 220 
_____________________________________________)52-53ח(ש"ח בלבד, 052-7629898

 נוקיה 108, 2 סים, מטען 
וסיליקון, לא כשר, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(טל': 054-4828015

 נוקיה C2-01, מטען 
וסיליקון, לא כשר, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(טל': 054-4828015

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי S3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)52-53ח(149 ש"ח 054-4783220

 סמסונג E1200, ב- 170 
_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 052-7167777

 סמסונג E1200 כשר + 
מגן + אוזניות, רק 99 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(052-7616622

 דרוש ש"ס שוטנשטיין 
גדול או חלקים ממנו 

בתרומה/תשלום חלקי, 
לבית-כנסת, 

052-7673463)52-01/17(_____________________________________________
 מזוודה 4 גלגלים, 140 

ש"ח בלבד גם 2 גלגלים, 110 
ש"ח בלבד, בני-ברק,

_____________________________________________)52-53ח(052-5737813

 פראק מידה 46 כמעט 
חדש, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)52-53ח(054-84233001

 נדנדה לילדים, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)52-53ח(054-8423031

 משחק ילדים, מצב מצוין, 
_____________________________________________)52-53ח(054-8423031

 מתח להתעמלות, 40 
_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 054-8423031

 חנוכיה מצוינת, 90 ש"ח, 
_____________________________________________)52-53ח(054-8423031

 פאות סינטטיות יפות דמוי 
קסטם כל הצבעים במחיר 
_____________________________________________)52-53ח(500 ש"ח, 052-7163334

 אופניים חשמליים חלקים 
ואביזרים במחיר 20-460 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(ב"ב, 050-5343924

 BMX אופני ילדים 
חלקים ואביזרים במחיר -10

_____________________________________________)52-53ח(100 ש"ח, ב"ב, 050-5343924

 שמלת ערב, אצילית 
ויפהפיה, כחול/כהה, 250 ש"ח 

_____________________________________________)52-53ח(בלבד, י-ם, 052-7140547

 חיסול!!! כרכי 
שוטנשטיין, קטן, 80 ש"ח עד 

_____________________________________________)52-53ח(גמר המלאי, 050-4116860

 תיק לפאה ראש נמוך 
+ ראש פאה, ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(פלאפון: 052-7148005

 מציאה!! מכנסיים כותנה 
"DOCKERS" חדשים, מידה 
_____________________________________________)52-53ח(40, 150 ש"ח, 054-8481217

 שובר 450 ש"ח למכון 
גייט, רק ב- 350, 

_____________________________________________)52-53ח(053-3141470

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 330 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(לפרטים: 054-8453370

 כיסוי אחורי שקוף לאייפון 
5, חדש באריזה, 10 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)52-53ח(052-2727474

 אנשור תוספי תזונה, 8 
_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 054-7863538

 שטיח חום/לבן, 
2.70X1.80 ס"מ, ב- 200 

_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 054-7863538

 ברז עם ראש מסתובב, 
יוצא מהשיש, 150 ש"ח 

כחדש, 02-6522251,
_____________________________________________)52-53ח(052-3805386

 מעילים חמים איכותיים 
וחדשים, מידות 8-12, 75 

ש"ח, 052-3805386,
_____________________________________________)52-53ח(02-6522251

 סט מושלם, שמלה + 
חולצה + נעליים + חגורה, 

צבע אפרסק, 320 ש"ח, מידה 
,02-6522251 ,38

_____________________________________________)52-53ח(052-3805386

 ספר ללימוד תאוריה, חדש, 
הכולל: תמרורים, חוגים, שאלון 

ודיסק, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)52-53ח(058-4159285

 אופניים חשמליים, חלקים 
ואביזרים במחיר 20-460 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(ב"ב, 050-5343924

 אוזניית בלוטוס חוט 
נשלף, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(052-7663458

 סנדל בנות חדש, דר' 
סטפ מידה 29, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(052-7663458

 מעקה בצורת ר' גודל, 
3.65+0.58 מטר גובה 1.20 

מטר, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)52-53ח(052-7663458

 שמלת ארועים למחותנת 
בצבע נחושת XL, ב- 200 

_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 054-8487627

 חליפת נער, מידה 14,16, 
3 חלקים, תוצ"ח, 100 ש"ח 

_____________________________________________)52-53ח(כ"א, 054-8487627

 מעיל לגבר, חדש, תוצ"ח, 
מידה XL, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)52-53ח(054-8487627

 2 מעילים איכותיים, 
חדשים, תוצ"ח לנשים ולכלות, 

מידה 26, כ"א 500 ש"ח, 
050-4192023)52-52(_____________________________________________

 מגב הפלא חדש, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)52-53ח(052-7663458

 עגלת תאומים מחברת 
פג חזקה במיוחד 500 ש"ח, 

03-6161758 )53-54(_____________________________________________

 מכשיר אדים חמים כחדש, 
תוצרת "ידע פלסט", ב- 80 

_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 052-3463482

 מקדחה רוטטת חזקה 
לקיר, מתכת ולעץ, 210 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(052-6784969

 מיקסר קנווד שף 
בירושלים, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)52-53ח(054-8423405

 מקסחת דשא חשמלית 
במצב מעולה וארגז איסוף, 

_____________________________________________)52-53ח(250 ש"ח, 054-2976029

 רדיאטור 12 צלעות, מצב 
מצוין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(054-8474176

 רדיאטור 12 + 10 צלעות, 
_____________________________________________)52-53ח(100 ש"ח, 050-4128920

 רמקול כולל מגבר, 500 
_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 050-4128920

 מכונת חישוב + קבלות, 
קסיו + שעה ותאריך, כחדשה! 

_____________________________________________)52-53ח(200 ש"ח, 151533135060

 מכונת מדבקות לכובעים 
וכדומה בראדר 105,180 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(151533135060

 מדפסת משולבת פקס, 
סורק, צילום, סמסונג 46+3, 
_____________________________________________)52-53ח(ב- 350 ש"ח, 151533135060

 שואב אבק 70 ש"ח 
_____________________________________________)52-53ח(בירושלים, 054-8423405

 משפחת אברך, תנור 
כמעט חדש, 500 ש"ח,

_____________________________________________)52-53ח(054-8423031

 מחבת חשמלי גדול, פתרון 
חכם לבחורי ישיבה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(052-4831449

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

_____________________________________________)52-53ח(052-5543055

 2 כורסאות עור, כפולה 
+ יחיד, איטלקי במצב מצוין, 

500 ש"ח, 054-4630756, 
_____________________________________________)53-54ח(054-4474795

 מיטה וחצי במצב מצויין, 
300 ש"ח, 054-4630756, 

_____________________________________________)53-54ח(054-4474795

 שולחן משרדי כחדש, 
300 ש"ח, 054-4630756, 

_____________________________________________)53-54ח(054-4474795

 כוננית לטלפון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)53-54ח(054-4630756, 054-4474795

 חדר ילדים: שולחן + 
טואלט + ארון מוזיקה, 500 

ש"ח, 054-4630756,
_____________________________________________)53-54ח(054-4474795

 ארון בגדים לחדר שינה, 
_____________________________________________)53-54ח(054-4630756, 054-4474795

 מיטת מעבר + מזרון, 
שנה בשימוש, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(053-3114819

 עמודון לספרי קודש + 
מגירות בצבע שחור מט, ב- 

_____________________________________________)53-54ח(200 ש"ח, 053-3114819

 ספריה כולל מקום 
למחשב, כחדשה, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(054-8444245

 שולחן קטן 60X60 בצבע 
ונגה, מצב מצוין, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(054-8444245

 שולחן מאוד קטן של 
איקיאה, ב- 40 ש"ח,

_____________________________________________)53-54ח(054-3444245

 ארון תריס משרדי ממתכת 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים +

_____________________________________________)53-54ח(ב- 120 ש"ח, 052-3463482

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)53-54ח(250 ש"ח, 052-3463482

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 052-3463482

 מיטת יחיד )ספפה( + 
ארגז מצעים, 300 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)53-54ח(050-6247140

 ספה דו מושבית עם ארגז 
מצעים, בד קטיפה ורוד, 500 

_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 054-6481333

 ספה דו מושבית הנפתחת 
לזוגית עם ארגז מצעים 

למיטה, 500 ש"ח,
_____________________________________________)53-54ח(050-5777270

 מסגרת שחורה + זכוכית 
- 290 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)53-54ח(052-2727474

 *סלון 1+2+3 ושולחן 
סלוני במצב חדש, 2,500 ש"ח, 

054-4347436. *שולחן אוכל 
+ 6 כסאות מרופדים, 2,000 
ש"ח. *מזנון עץ מלא, ארונות 

)לא לספרים( 1,800 ש"ח. 
*ארון 4 דלתות + ספריה מעץ 

מלא ציפוי פורמייקה, 800 
_____________________________________________)53-02/17(ש"ח כ"א, 054-4347436

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(052-3804646

 מיטה יהודית, מצב מצויין, 
ב"ב, 500 ש"ח, אפשרות 

_____________________________________________)53-54ח(להובלה, 054-8405882

 2 מזרונים, מצב מצויין, 
רוחב - 80 ס"מ, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(054-8405882

 ארון 2 דלתות - מצב 
מצויין, 450 ש"ח,

_____________________________________________)53-54ח(054-8405882

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)53-54ח(052-7633316

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)53-54ח(052-7633316

 4 כסאות מטבח, ריפוד 
בהיר, במצב מצוין, 25 ש"ח 

_____________________________________________)53-54ח(כ"א, ב"ב, 050-4131476

 3 כסאות בר במצב מצוין, 
50 ש"ח כ"א, בב"ב,

_____________________________________________)53-54ח(050-4131476

 שולחן סלון - צבע שחור 
וזכוכית למעלה + 2 מגירות, 

_____________________________________________)53-54ח(350 ש"ח, 050-6247140

 שולחן ו- 6 כסאות לסלון 
חדשים, אפשרות לכסאות 

_____________________________________________)53-54ח(לבד, 052-4227714

 שולחן סלוני נמוך, צבע 
עץ בהיר + ספריה דקורטיבית, 
דלתות זכוכית עץ מלא בהיר, 

סה"כ 500 ש"ח, 
_____________________________________________)53-54ח(052-7184026

 מזרון אמריקן - סיסטם, 
שימוש קל, מצב חדש 
)בירושלים(, 500 ש"ח,

_____________________________________________)53-54ח(054-8446370

 ארון סנדוויץ פורמיקה 
עב' נגר, 112/64/38, ב- 100 

ש"ח, 02-6522251, -052
_____________________________________________)53-54ח(3805386

 מזרונים איכותיים לנדנדת 
חצר וכסאות נח + כיסוי 

נשלף, 80 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)53-54ח(02-6522251, 052-3805386

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ, כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(052-3804646

 מזרון אמריקן - סיסטם 
שימוש קל מצב חדש 

)בירושלים(, 500 ש"ח, -054
_____________________________________________)52-53ח(8446370

 מזרונים איכותיים לנדנדת 
חצר וכסאות נח + כיסוי 
נשלף, 80 ש"ח כ"א, -02
_____________________________________________)52-53ח(6522251, 052-3805386

 שולחן סלוני נמוך, צבע 
עץ בהיר + ספרה דקורטיבית, 
דלתות זכוכית עץ מלא בהיר, 

סה"כ 500 ש"ח, 
_____________________________________________)52-53ח(052-7184026

 חדש שינה עץ מלא, 2 
מיטות + שידות + מזרונים, 

400 ש"ח ליחידה, -050
_____________________________________________)53-54ח(2020520

 ארון עץ סנדוויץ, 4 דלתות, 
200 ש"ח לדלת, 

_____________________________________________)53-54ח(050-2020520

 שולחן אוכל + 6 כסאות, 
מעולה. כסא, 190 ש"ח. 

שולחן, 500 ש"ח.
_____________________________________________)53-54ח(050-2020520

 שולחן כתיבה, 1.20 מטר 
חום עם מגירה, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(בני-ברק, 052-5737813

 כורסת יחיד, צבע בהיר, 
בד קטיפה, 180 ש"ח, בני-

_____________________________________________)53-54ח(ברק, 052-5737813

 שולחן לבן עם מגירות 
טלסקופיות משני צדדים, 240 

_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 052-5737813

 כסא מנהלים שחור במצב 
טוב, 200 ש"ח, י-ם,

_____________________________________________)53-54ח(054-2633790

 שולחן עץ צבע וונגה + 4 
כסאות, מצב טוב, מחיר 150 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, לפרטים: 052-7152859

 ספות 2+3 נוחות במצ 
בטוב, 250 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)53-54ח(052-7152859

 שולחן אוכל נפתח + 4 
כיסאות עץ טבעי, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(050-7463631

 ספה דו משובי כחול נייבי 
+ כריות נוי, 350 ש"ח,

_____________________________________________)53-54ח(050-7463631

 ,1.75X75X50 ארון מזנון 
כחדש, ב- 200 ש"ח,

_____________________________________________)53-54ח(054-4273857

 כסאות ברזל ועץ מ- 10 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 054-4273857

 פינת אוכל כחדשה, 500 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מיטת תינוק מעץ מלא 
חב' שילב, ב- 300 ש"ח, שנה 

_____________________________________________)53-54ח(בשימוש, 053-3114819

 עגלת אמבטיה חברת 
גרקו כחדש, 100 ש"ח,

_____________________________________________)53-54ח(054-8444245

 לול חדש באריזה חברת 
דוקאר בייבי, ב- 180 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(054-8444245

 מיטת תינוק כחדשה, 
_____________________________________________)53-54ח(500 ש"ח, 050-6990740

 מיטת תינוק "שילב" 
כחדשה, 500 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)53-54ח(טלפון: 052-3073826

 מיטת תינוק, מצב מצויין 
"שילב" 400 ש"ח, ב"ב, טלפון: 

_____________________________________________)53-54ח(052-3073826

 מיטת תינוק כחדשה, עץ 
צבע אגוז + מזרון, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(052-7117487

 טיטולי האגיס, 32-35 
ש"ח, בייבי סיטר, 28 ש"ח 
_____________________________________________)53-54ח(בבני-ברק, 052-7117487

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)53-54ח(250 ש"ח, טל': 054-8423405

 טיולון ד"ר בייבי, ב- 150 
ש"ח בירושלים, טל':

_____________________________________________)53-54ח(054-8423405

 עגלת תאומים איזיבייבי, 
_____________________________________________)53-54ח(200 ש"ח, 054-7938941

 משאבות חלב אוונט, 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)53-54ח(050-4127708

 משאבות חלב מודלה 
חשמלי, חדש באריזה + 

אחריות, ב- 390 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)53-54ח(050-4127708

 Red חדשה באריזה 
Dream, במחיר 390 ש"ח 
במקום 590 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)53-54ח(052-7625772

 עגלת שכיבה אינגלזינה, 
_____________________________________________)53-54ח(ב- 200 ש"ח, 054-8478028

 כסא אוכל אינפנטי, 90 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 054-8458147

 מעמד לאמבטיה, 30 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 054-8458147

 סל-קל צ'יקו, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)53-54ח(054-8458147

 סט סוויסרה במצב מצוין 
למיטת תינוק, 5 חלקים, 250 

_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 054-8458147

 עגלת תאומים מקלרן 
במצב טוב, ב- 490 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(גמיש, 052-7161011

 שידת החתלה, מצב טוב 
עם מגירות, 200 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)53-54ח(052-5737813

 טיולון, מצב מצויין, 180 
ש"ח בלבד, בני-ברק, -052

_____________________________________________)53-54ח(5737813

 עגלת תינוק כחדשה, 500 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 עגלת טיולון כחדשה, 200 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 סל-קל לתינוק כחדש, 100 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כסא לרכב לתינוק, 100 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 עגלת תינוק חב' בריטקס 
- דרוש תיקון קל בצבע אדום 

+ שחור, 350 ש"ח, -052
_____________________________________________)53-54ח(7663458

 כסא אוכל של כתר, לבן/
תכלת/ירוק בהיר, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(בפ"ת, 053-3145019

 עגלת שכיבה אינגלזינה, 
_____________________________________________)52-53ח(200 ש"ח, 054-8478028

 לול מעץ כחדש חברת 
"מישכל" ללא מזרון, רק 350 

_____________________________________________)52-53ח(ש"ח בי-ם, 050-4120286

 משאבות חלב מודלה 
חמשלי, חדש באריזה + 

אחריות ב- 390 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)52-53ח(050-4127708

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)52-53ח(050-4127708

 עגלת פג, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)52-53ח(ירושלים, 050-4172197

 עגלה חדשה באריזה 
מחברה מחו"ל, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(052-7171262

 עגלת איזי בייבי, חדשה 
באריזה - צבע שחור, 300 

_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 058-4207206

 עגלת תאומים ארוכה 
משומשת מתכוננת ל- 2 

כיוונים, 400 ש"ח,
_____________________________________________)52-53ח(050-4119092

 מיטת תינוק כחדשה, 
_____________________________________________)52-53ח(500 ש"ח, 050-6990740

 מיטת תינוק "שילב" 
כחדשה, 500 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)52-53ח(טלפון: 052-3073826

 מיטת תינוק מצב מצויין 
"שילב" 400 ש"ח, ב"ב, טלפון: 

_____________________________________________)52-53ח(052-3073826

 טלפון אקספרי 518 
SONY במצב מעולה, ב- 200 

_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 052-2421622

 מעונין להחליף פלאפון 
שנכנס לארנק )מכיל עברית( 

בסמסונג B110 - לא כשר, 
_____________________________________________)53-54ח(054-8529747

 פלאפון נוקיה 168CE, ב- 
_____________________________________________)53-54ח(160 ש"ח, טל': 052-7613089

 טלפון אלחוטי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)53-54ח(054-4273857

 עגלת קניות מברזל 
מעולה, חזקה במיוחד, 
מצב חדש ממש - לא 

היה בשימוש, 190 ש"ח, 
054-6337121)53-02/17(_____________________________________________

 נעלי בובה לילדה, נצנץ, 
שחור, מידה 34, גומי באמצע, 

חגיגיות במיוחד, חדשות, 30 
ש"ח בלבד! 054-8063853 

_____________________________________________)53-08/17ח()ב"ב(

 נעליים חדשות בקופסא 
מידה 36, לאישה/נערה דמוי 

עור, שטוח, קלאסי, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)53-8/17ח(054-8063853 )ב"ב(

 מנורה לסלון, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)53-54ח(054-4630756, 054-4474795

 מנורה לחדר שינה, שלוש 
זרועות, 100 ש"ח,

_____________________________________________)53-54ח(054-4630756, 054-4474795

 אוסף צלחות מהעולם, 
500 ש"ח, 054-4630756, 

_____________________________________________)53-54ח(054-4474795

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(050-4145023

 המוצר המושלם לטיפוח 
עור הפנים, ערכה מדהימה ב- 
_____________________________________________)53-54ח(30 ש"ח בלבד, 052-7117487

 ביצים טריות בפיקוח 
משרד הבריאות, M, ב- 22 
ש"ח. L ב- 24 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)53-54ח(052-7117487

 תיק צד לנשים ממותג, 
כמעט חדש, 200 ש"ח,

_____________________________________________)53-54ח(054-8458147

 מנורת בס"ד לרפואה - 
100 ש"ח בלבד! ב"ב,

_____________________________________________)53-54ח(054-8405882

 אופני ילדים טובים, 180 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 פאות סינטטיות יפות דמוי 
קסטם, כל הצבעים במחיר 

_____________________________________________)53-54ח(500 ש"ח, 052-7163334

 כל סוגי עצי פרי מוכנים 
לשתילה, 130 ש"ח,

_____________________________________________)53-54ח(052-7693172

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)53-54ח(200 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(052-3463482

 1 קילו מטבעות, ב- 40 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח לאספנים, 052-7154392

 ג'ק לרכב, מ- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)53-54ח(054-4273857

 שטיח פרסי, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)53-54ח(גמיש, 054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)53-54ח(גמיש, 054-4273857

 כרכי שוטנשטיין קטן, 
80 ש"ח עד גמר המלאי, 

_____________________________________________)53-54ח(050-4116860

 כוס הנהרות מכסף, 450 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 052-7154392

 מעיל בד לספר תורה לזכר 
נספים בשואה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(052-7154392

 אופני ילדים במצב מצוין, 
160 ש"ח, בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)53-54ח(052-5737813

 חדש, מחבת ווק, 75 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 054-4273857

 אופניים לכל הגילאים מ- 
_____________________________________________)53-54ח(100 ש"ח, 054-4273857

 סיר 9 ליטר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)53-54ח(גמיש, 054-4273857

 קשתות לגגון רכב, 100 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 054-4273857

 קסדות אופנוע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)53-54ח(054-4273857

 טלית חדשה תמני, גודל 
80, ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(054-4273857

 סט תאג' תורה מפורשה, 
120 ש"ח, חדש, 

_____________________________________________)53-54ח(054-4273857

 סידורים נוסח בלאדי, 20 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 צלחות במחיר מצחיק, 2 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 054-4273857

 ש"ס טלמן, 400 ש"ח 
_____________________________________________)53-54ח(גמיש, 054-4273857

 אופנים לנער כחדש, 250 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מנשא אופניים לרכב, 100 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 שק שינה, כיור בירושלים, 
_____________________________________________)53-54ח(טל': 054-8423405

 כלוב לציפורים, ב- 80 
ש"ח. בית הטלה, ב- 30 ש"ח. 

אוכל לתוכים, ב- 15 ש"ח,
_____________________________________________)53-54ח(03-9074725, 054-8412903

 ציפור קנר מזמר 
"באוסתר" 300 ש"ח,

_____________________________________________)53-54ח(03-9074725, 054-8412903

 עץ תמר, 250 ש"ח,
_____________________________________________)53-54ח(03-9074725, 054-8412903

 עץ אתרוג, 250 ש"ח,
_____________________________________________)53-54ח(03-9074725, 054-8412903

 בלוני גז גדולים באחד עדיין 
יש גז, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(052-8809142

 שטיח חום/לבן 
2.70X1.80 ס"מ, ב- 200 

_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 054-7863538

 סורג מגולוון, חדש, יפיפה 
לחלון, מעוצב עם בקבוקונים, 

_____________________________________________)53-54ח(199 ש"ח, 052-7633316

 זיכוי בחנות בבני-ברק 
למוצרי חשמל, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(052-7616750

 אופני ילדים במצב טוב, 
_____________________________________________)53-54ח(ב- 150 ש"ח, 054-8472229

 אזוניית בלוטוס, חוט 
נשלף, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(052-7663458

 סנדל בנות חדש, ד"ר 
סטפ, מידה 29, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(052-7663458

 מעקה בצורת ר', גודל 
3.65+0.58 מטר, גובה 1.20 

מטר, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)53-54ח(052-7663458

 שמלת ארועים למחותנת 
בצבע נחושת XL, ב- 200 

_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 054-8487627

 חליפת נער מידה 14,16, 
3 חלקים, תוצ"ח, 100 ש"ח 

_____________________________________________)53-54ח(כ"א, 054-8487627

 מעיל לגבר, חדש, תוצ"ח, 
מידה XL, ב- 250 ש"ח, -054

_____________________________________________)53-54ח(8487627

 שמלה לנשים/נערות, 38, 
אופנתית, ארוכה ומפוארת 

לאירועים, חדשה ברוקט, 150 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 058-4843223

 1 ק"ג מטבעות חו"ל ב- 
65 ש"ח בבני-ברק,

_____________________________________________)53-54ח(052-7154392

 נברשת חדשה מהממת, 
150 ש"ח, מחיר מציאה, 

_____________________________________________)53-54ח(050-7832389

 שעון קיר חדש באריזה 
בסגנון רטרו, 35 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)53-54ח(050-6247140

 אופניים לילדים 20", ב- 
150 ש"ח, בטל': 

_____________________________________________)53-54ח(054-5385013

 אופני הילוכים 26", ב- 
_____________________________________________)53-54ח(290 ש"ח, 054-5385013

 כיסוי אחורי שקוף לאייפון 
5, חדש באריזה, 10 ש"ח,  

_____________________________________________)53-54ח(טל': 052-2727474

 ספר לתסרוקות דיוויס, 
_____________________________________________)53-54ח(250 ש"ח, 058-4843223

 מעיל zara בז' קצר 
פוך לנערות S/M אופנתי 

+ ג'קט אפור, 150 שניהם, 
_____________________________________________)53-54ח(058-4843223

 מציאה! פקט סיגריות 
"מלבורו-גולד" רק 270 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(054-4514210

 מציאה! 3 חליפות מידה 
48 אלגנט - ישיבתי, רק 250 

_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 054-4514210

 מציאה - 2 שמלות ערב 
חדשות, מידה 2,4 - וורוד + 

אביזרים, 80 ש"ח,
_____________________________________________)53-54ח(054-800702

 מציאה - שעון 
"ספקטרום" היוקרתי, חדש 
מאירופה לגבר, 130 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(054-4514210

 שעון "קלווין-קליין" חדש 
לגבר, רק 130 ש"ח,

_____________________________________________)53-54ח(054-4514210

 מודם ראוטר חדש 
בקופסא של חברת פרטנר, רק 

_____________________________________________)53-54ח(150 ש"ח, 054-4514210

 שטיח כרמל בסגנון מודרני 
235X150, שנה בשימוש, 220 

_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 052-6784969

 סיפורים ב- 12 כרכים 
לילד - חגים, עונות השנה 

_____________________________________________)53-54ח(והטבע, 240, 052-6784969

 אקווריום 1 מטר על 60 
גובה, היה בשימוש שנתיים, 

_____________________________________________)53-54ח(500 ש"ח, 053-3116743

 כיסוי אחורי שקוף לאייפון 
6 פלוס, חדש באריזה, 10 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, טל': 052-2727474

 ,50X50X50 אקווריום 
ב- 150 ש"ח, בפ"ת,

_____________________________________________)53-54ח(053-3145019

 פטיפון CEC, צריך תיקון, 
80 ש"ח, בפ"ת, 

_____________________________________________)53-54ח(053-3145019

 פיקאפים של סימור 
דנקן המבקר, 450 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)53-54ח(בפ"ת, 053-3145019

 אקורדיון 120 בסים בנוני, 
_____________________________________________)53-54ח(500 ש"ח, 052-7646446

 תרנגולים ננסיים יפהפיים, 
3 זוגות, 150 לזוג, טל':

_____________________________________________)53-54ח(03-6779712

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)53-54ח(65 ש"ח, 052-4831449

 קופסת מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה בעזרת 

הדמיון, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)53-54ח(052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)53-54ח(052-4831494

 למסירה בגדים לילדה עד 
_____________________________________________)53-54ח(2.5 שנים, 054-5920011

 ברז עם ראש מסתובב 
יוצא מהשיש, 150 ש"ח 
כחדשה, 02-6522251,

_____________________________________________)53-54ח(052-3805386

 מעילים חמים, איכותיים 
וחדשים, מידות 8-12, 75 

ש"ח, 052-3805386,
_____________________________________________)53-54ח(02-6522251

 סט מושלם: שמלה + 
חולצה + נעליים + חגורה 

בצבע אפרסק, מידה 38, 320 
ש"ח, 02-6522251,

_____________________________________________)53-54ח(052-3805386

 מזוודת פוקר גדולה 
ומקצועית, 600 חלקים, חדשה 

באריזה, 350 ש"ח,  טל': 
_____________________________________________)53-54ח(052-5708636

 2 מעילים איכותיים 
חדשים, תוצ"ח לנשים ולכלות, 

מידה 46, כ"א - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)53-54ח(050-4192023

 למסירה קלטות באידיש 
לילדים - סיפורים, טל':

_____________________________________________)53-54ח(03-6769654/052-7618176

 2 אופנייים 26 אינץ, 21 
הילוכים, 150 ש"ח וב- 100 

_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 054-3177932

 אופניים 24 אינץ, 50 
_____________________________________________)53-54ח(ש"ח, 054-3177932

 אופני הילוכים במצב 
מצוין החל מ- 120 עד 200 

_____________________________________________)53-54ח(ש"ח. 052-7145348
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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 - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)48-20/17(_____________________________________________

 דרושה מטפלת/סייעת 
למעון ברמת-גן, תנאים 
טובים, שכר התחלתי, 

30 ש"ח לשעה, 
052-8280838)17-01/17(_____________________________________________
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זה הזמן למצוא עבודה!

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!

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

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

 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)46-54(_____________________________________________

 דרושה מטפלת אחראית 
ומנוסה למעון חרדי בב"ב - 

פ.כץ למשרה מלאה/חלקית. 
_____________________________________________)49-06/17(לאה, 052-7120520

 לחברת הובלות במרכז, 
דרושים נהגים חרוצים עם 
נסיון, עד 12 טון, תנאים 

_____________________________________________)47-54(טובים! 054-4703789

 דרוש/ה בתחום הביטוח 
- תנאים מעולים, אפשרות 

למשרת אם, פ"ת, מייל:
 ,bituchimpt@gmail.com

_____________________________________________)50-53ל(פקס: 03-6182118

 להפצת עיתוני בוקר 
בבני-ברק, בעלי/ות קטנועים/

רכבים, 050-5322229,
050-8822377)48-01/17(_____________________________________________

 לגן מעון דתי בפ"ת, דרושה 
מיידית סייעת לשעות: 11:00 

עד 16:30, 052-8226582, 
_____________________________________________)52-01/17ל(052-8530061

 &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) 

 למעון חב"ד באור 
יהודה, דרושות מטפלות 
חרדיות ומנוסות למשרה 

_____________________________________________)50-53(מלאה, 052-6770854

 לסטודיו קטן ביפו, דרושה 
תדמיתנית - תופרת, מנוסיה, 
מקצועית ודייקנית, לפרטים: 

054-4596635)50-53(_____________________________________________

 עובד למכבסה בב"ב 
מ- 13:00-20:00 ידע בגיהוץ, 

תנאים טובים )עדיפות לנשוי(, 
_____________________________________________)50-53ל(050-4112558

 דרושים אנשים/נשים 
למגון תפקידים בתחום 

ההדרכה, ניהול ושיווק לאורח 
חיים בריא, עבודה מספקת, 

מאתגרת )הכשרה תינתן 
למתאימים(, לפרטים:

054-5707502)50-53(_____________________________________________

 לחנות בייגל בגאולה 
בירושלים, דרושים 

_____________________________________________)50-53(עובדים, 02-5375516

 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)47-15/17(בוגרי ישיבה, 053-3100363

 לרשת מזון גדולה 
דרושים/ות קופאים/יות, 

מוכרנים/ות, סדרנים/יות, 
052-6580906, עבודה 

_____________________________________________)50-53(מיידית!!!

 רשת ביבי סטאר 
מחפשת מוכרים/ות 

לסניף פ"ת, 
054-2290591)50-53(_____________________________________________

לצהרון בצפון ת“א
דרושה גננת

054-4827797

+נסיון והמלצות
תנאים מעולים למתאימות

 לגן-מעון בגבעת שמואל, 
דרושה סייעת + גננת 

לחלקית/מלאה עם אהבה 
לילדים ולמקצוע, אחראית 

וחרוצה ויצירתית, 
_____________________________________________)51-54(052-3651355, חנה

 למפעל ייצור ואריזה 
בירושלים, דרושים 

עובדים, משמרות בוקר - 
_____________________________________________)51-54(צהריים, 052-7633612

 דרושה מטפלת רצינית 
למעון בב"ב, לתינוקיה, 
למשרה מלאה, תנאים 

_____________________________________________)51-54(מצויינים! 052-7002881

 לר"ג דרוש נהג 
ומחסנאי, חרוץ ורציני, 

לעבודה 5 פעמים 
בשבוע, עבודה קבועה, 

תנאים טובים!
 052-6364614

beny631@gmail.com)50-53(_____________________________________________

 דרושה גרפיקאית/
קלדנית, לעבודה בבני 
ברק, ליומיים בשבוע, 

הכרת indesign והקלדה 
מהירה, חובה!!!

קו"ח לפקס:
077-2204728)51-54(_____________________________________________

 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

דרושים/ות
לחברה המובילה בארץ במתן מענה 
טלפוני אנושי לעסקים במגוון תחומים

נציגי/ות שירות לקוחות
למוקד שיחות נכנסות בפ“ת (קרית מטלון)
העבודה במשמרות גמישות (בוקר / אחה“צ)

אפשרות 

להסעה 

מאלעד

דרוש נהג חלוקה למפעל 
מזון בבני ברק 

רציני || אחראי || מסור
 נכונות לעבודה מאומצת 

שכר הולם !!!עד 12 טון

או בטל'- 053-4000200
בפקס- 03-5293197

קורות חיים:

058-2650057 0

דרושות עובדות
לחברת קוסמטיקה יוקרתית

באזור שוהם

להדבקה / אריזה
שכר + בונוסים למתאימות

כולל הסעות למקום

בין 20:00 - 16:00 רבקי

 דרושה מזכירה לשעות 
אחה"צ למשוד תווך בר' 

עקיבא "דלוקס נכסים 
והשקעות" - קו"ח למייל:
Deluxx116@gmail.com

עדיפות לבעלות רשיון 
_____________________________________________)52-01/17(תיווך

 לגן בפתח תקווה, סייעת 
למשרה מלאה, תנאים 

_____________________________________________)52-54(מעולים. מיכל, 052-3361034

 ל"נקי 10" בבני-ברק, 
דרושות קופאיות, עבודה 
_____________________________________________)52-01/17(במשמרות,053-5251291

 התפנה מקום בכולל 
הלכה בתל-אביב, הסעות 

מב"ב, מלגה הולמת, לפרטים: 
050-4120616)52-53(_____________________________________________

 דרושות טלפניות/מנהלות 
משמרת למוקד התרמה חדש 

באלעד של ארגון חסד גדול 
נסיון חובה שכר גבוה!

052-7117086)52-53(_____________________________________________

 ל"נקי 10" בבני-ברק, 
דרוש נהג עם רשיון ג'/

רשיון עד 4000 ק"ג, 
_____________________________________________)52-01/17(לפרטים: 053-5251291

 דרושה מטפלת/סייעת 
למלאה, מיידית, אוירה חרדית, 
ביתית ונעימה, בגבעת שמואל, 

תנאים טובים למתאימות! 
050-8883909)52-01/17(_____________________________________________

 עובד מטבח לפלאפל 
נחום ב"ב )ללא נסיון(, מ- 

07:30-13:00, תנאים 
_____________________________________________)52-53ל(מעולים, 052-2452278

 בחורה/אישה חרדית 
אמינה ודייקנית להשגחה על 
ילדים בין 13:00-16:00, ליד 
_____________________________________________)52-01/17(עיריית ב"ב, 050-4160319

 דרושה מטפלת 
לקבוצה של 5 תינוקות 

משרה מלאה, במעון 
פרטי בגבעת שמואל, 

שכר הולם! 
_____________________________________________)52-01/17(050-3277666, טלי

 רשת הכוללים ברכת 
יוסף תורה, פותחים סניף 

חדש בעיר יהוד ללימוד הלכה, 
דרושים אברכים רציניים, מס' 

המקומות מוגבל, 
_____________________________________________)52-53ל(03-5241241, 050-4182971

 למכבסת שלגית בב"ב, 
שליח + רשיון נהיגה ב' 

לעבודה קבועה, תנאים טובים, 
_____________________________________________)52-53ל(050-8460282

 ל"פרפרים" הלבשה 
אישית בב"ב: מנהלות 

למשמרות + נסיון 
במכירות חובה, משכורת 

גבוהה + בונוסים,
050-8266772)51-03/17(_____________________________________________

 בפ"ת מנהח"ש/ת סוג 3, 
חובה נסיון בחשבשבת, מכפל, 

וורד, קו"ח ל:
ML1264@smile.net.il)53-02/17ל(_____________________________________________

 לבית הבראה "אם 
וילד" דרושות מטפלות 

בתינוקיה, לעבודה 
במשמרות

03-6172302/300)51-54(_____________________________________________

 מיידית!!! למעון בת"א 
)20 ד' מב"ב(, דרושה מטפלת 

למשרה מלאה, שכר הולם! 
_____________________________________________)51-54(052-8750036, אסתר

 למעון יום איכותי 
במרכז ב"ב דרושות 

מטפלות חמות ומסורות 
7:30-16:00, תנאים 

טובים למתאימות!
_____________________________________________)51-54(054-8418594, שרה

 שמעיה: דרושים 
עובדים, 052-8911058,

_____________________________________________)49-51ל(03-6191332

 דרושה סייעת לגן ילדים 
בגבעתיים, נסיון, ראש גדול. 

_____________________________________________)51-2/17(054-8031175, כרמית

 למשרד רו"ח דתי בר"ג, 
דרושה מזכירה בעלת נסיון 

למלאה:
mazkira77@walla.co.il)51-52(_____________________________________________

 לת"ת בב"ב מיידי!!! מורה 
ללימודי חול לכיתות גבוהות 

וסייעת לצהרונית בגנים, קו"ח: 
03-5794257 ,03-6190504)51-52(_____________________________________________

 דרושה מוכרת לחנות 
תכשיטים למשרה מלאה, 

עדיפות לבעלת נסיון )ב"ב(, 
_____________________________________________)51-52ל(052-7656224

 למשרד בב"ב דרושה 
מזכירה, ידע באופיס, שכר נאה 

_____________________________________________)50-53(קו"ח לפקס 1533-6185736

 כליצ'ן, כלי בישול 
ומטבח סניפים ב"ב ו- י-ם 

דרושים/ות מוכרים/ות 
למשמרות, תנאים טובים 

מאוד למתאימים
058-6966136
054-7604012)51-54(_____________________________________________

 בב"ב מטפלים/ות למעון 
עזרה למרפא לאנשים עם 

מגובלות שכלית, 
073-2229992, פקס:

073-2229988)52-53(_____________________________________________

 ברמת אביב, גיל 
3-4, סייעת לצהרון וסייעת 

לתינוקיה, משרה מלאה, 
תנאים מצויינים, הנהלה וצוות 

_____________________________________________)52-53(חרדי, 050-4199828

 עובדת לגילאי 1/2 ש' עד 
1.1/2 ש', עבודה במשמרות 

בוקר /אחה"צ. ורד,
054-2022629)52-01/17(_____________________________________________

 למעון מוביל בבני-ברק 
מטפלת 7:30-16:00, 

לפרטים: 053-3108848 
_____________________________________________)52-53()להתקשר בבוקר(

 ליוסי מעליות, רקע 
מכני/חשמל + רשיון 

נהיגה, הכשרה במקום, 
באזור המרכז,
03-6160186)52-53(_____________________________________________

לחברת קוסמטיקה יוקרתית
באזור שוהם, אשדוד

דרושים/ות

058-7650057 רבקי

עובדי הדבקה, אריזה והלחמה

שכר + בונוסים למתאימים
כולל הסעות למקום!!

050-6528522

לרשת גני ילדים גדולה 
בבעלות חרדית בפ“ת

גננת/סייעת, לבוקר/צהרונית
לפרטים:

דרושה

להתקשר בין השעות: 8:00-15:00

בעלת נסיון של שנתיים לפחות בעמותות

העבודה במשרדי הארגון בפתח תקווה
למשרה חלקית

חשבת שכר
לארגון הידברות

jobs@htv.co.i l קו“ח למייל: 

דרושה

דרושה עובדת
לצהרון ברמת גן

052-4767133

לשעות הצהריים

 ברמת אביב גל 3-4 
סייעת לצהרון וסייעת לתינוקיה 
משרה מלאה, תנאים מצויינם, 

הנהלה וצוות חרדי,
_____________________________________________)53-53ל(050-4199828

 למעון, בוילה 
יוקרתית, בפתח-תקווה, 
דרושה מטפלת מסורה 
ואחראית, מ- 8:00 עד 
16:00, ישנה אפשרות 

לחצי משרה, תנאים 
מעולים למתאימה! 

,050-6006646
054-8520611)53-54(_____________________________________________

 למעון בב"ב דרושה 
מטפלת רצינית למשרה מלאה 
לתינוקיה וטבחית וכן פתחית 

בוקר, תנאים מצויינים!
054-5841018)53-54(_____________________________________________

 לרשת מעונות דרושים 
מטפלות למשרה מלאה 

בק.הרצוג, תנאים טובים, 
054-4499177)53-02/17(_____________________________________________

 *מנהל משאבי אנוש. 
*רו"ח - יועץ מס. *סוכנים 
- מאזור המרכז, בעלי נסיון 

וקשרים בלבד! 
yaronlav35@gmail.com

054-5663798)53-53(_____________________________________________

 לפנימיה חרדית לבנות 
בב"ב, דרושה מדריכה 

צנועה וירא"ש, כולל לינה, 
03-6749811 )ניתן להשאיר 

_____________________________________________)53-54(הודעה(

 מאזור המרכז דרוש/ה 
מנהל/ת משאבי אנוש, בעל 

נסיון מעל שנתיים בגיוס 
עובדים, שכר גבוה למתאימים
yaronlav35@gmail.com

054-5663798)53-53(_____________________________________________

 מטפלת לחצי משרה 
בפתח-תקווה, כולל עבודות 

בית קלות, לפרטים:
054-2300966)53-02/17(_____________________________________________

 לבי"ס באלעד דרוש 
מנקה לשעות הבוקר 

9:00-12:00, 40 ש"ח לשעה, 
03-9074252)53-54(_____________________________________________

 עובד/ת לנקיות מטבח 
ושטיפת כלים בישיבה 

בבני-ברק, כ- 3 שעות, 13-16, 
053-3111238)53-54(_____________________________________________

 מחפשים עבודה? אבחון 
והכוונה תעסוקתית/רגשית, 

עפ"י שפת הגוף והפנים, 
_____________________________________________)53-53ל(052-7123106

 מטפלת למעון יום 
במרכז ב"ב, מ.מלאה, 

 ,03-5703853
050-5903001)53-54(_____________________________________________

 לעמותה בירושלים 
רכז/ת פדגוגי, 4 שעות ביום, 

שכר 4,000 ש"ח. *נהג ב' 
בירושלים למשרת בוקר, 

5,000 ש"ח. *למכון באזור 
בני-ברק, דרוש/ה מזכיר/ה 

לעבודה משרדית. א-ה, -8:00
14:30, 5,000 ש"ח. *לארגון 
ארצי באיזור בני-ברק בתחום 

החינוך מנהל/ת משרד, שעות 
נוחות, 7,000 ש"ח. קריירה, 

072-2222262)53-53(_____________________________________________

 דרושה מתאמת פגישות 
בר"ג, 9:00-15:00, לא מכירות, 

_____________________________________________)53-54(טל': 050-2436777

 סוכן נמרץ למשרד תיווך 
ותיק בב"ב, תנאים טובים, 
_____________________________________________)53-53(קו"ח לפקס: 03-8007050

 דרושה מיידית בחורה 
רצינית ואחראית לצהרונית 

בפתח-תקווה, 12:30-16:30, 
_____________________________________________)53-54(לפרטים: 052-3168162, מאיה

 לצרכניה בבת-ים 
*קופאיות לבוקר/צהריים 
*סדרנית למשרה מלאה/

חלקית, שכר מעל 
המינימום! 03-5512122, 

052-6732122)53-02/17(_____________________________________________

למרכז הכשרה 
לנשים בבית שמש 

דרושה

דרישות התפקיד:

יועצת לימודים

במגוון תחומים

מכירה ורישום לקורסים
אווירה משפחתית

תנאים טובים
שכר בסיס + בונוסים

חובה נסיון במכירות/יעוץ

קו“ח למייל:
misrad118@gmail.com

למתן יעוץ 
למתעניינות בלימודים

 בירושלים בחורים לכל 
שעות היום והלילה לינה עם 

מבוגר, 052-7907041,
_____________________________________________)52-53ל(052-5180770

 עובד מקצועי לחנות בשר 
בבני-ברק, לשמרה מלאה, 

_____________________________________________)52-01/17ל(050-2425596

 עוזרת טבחית לישיבה 
בבני-ברק, בבוקר, תנאים 

טובים, 03-6714802,
_____________________________________________)52-53(053-3111238, מיידי

 סייעת לגן בגבעת שמואל, 
גיל 3-4, לשעות הבוקר, 

3-4 ימים, 30 ש"ח לשעה, 
אפשרות לצהרון בתוספת 

_____________________________________________)52-53(תשלום 052-7710558

 איש תחזוקה + ידע 
בחשמל למוסד חינוכי לבנות 
בב"ב, 6 ימים בשבוע בפקס: 

_____________________________________________)52-53ל(073-2394620

 למעון חב"ד דרושות 
עובדות מסורות 

ואחראיות.בערב בלבד! 
052-3873887, טלי.

_____________________________________________)52-54(053-3135772, רונית

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

 מדריך/כה שיקום, 
למערך דיור לחרדים 

המתמודדים עם מחלה 
נפשית, קו"ח לפקס:

_____________________________________________)51-54ל(03-6196026

 לחברת שיווק דיגיטלי 
המפעילה מוקד טלפוני 
בר"ג דרושים/ות נציגי/

ות שיווק, שיחות יוצאות 
)לא מכירה(, שכר גבוה, 

מתאים לאימהות, 
054-7425005

hr@dplus.co.il)51-54(_____________________________________________

 נציגות מכירה למוקד 
למחזורי משכנתא 

בגבעתיים, שכר שעתי 
גבוה + בונוסים, אין 

צורך בנסיון!!! הדרכה 
והכשרה ע"ח החברה!!! 
א'-ה' 9:00-15:00, מייל - 

info@vidiomit.com
נייד: 052-8512851

_____________________________________________)51-54(פקס: 077-4703237

 דרוש תחזוקן לאולם 
שמחות גדול בב"ב, פרטים 
בטל: 055-9917408, קו"ח 

_____________________________________________)52-53(לפקס 072-2740299

 למשרה חלקית, קופאית 
למסעדה כשרה בבורסה בר"ג, 
ימים א'-ה', ש' 11:30-15:30, 
_____________________________________________)52-53ל(03-7527757, 052-2450391

 בק. אריה בפ"ת, דרוש 
עובד למפעל יצור, עבודת יד, 

משרה מלאה, מ- 09:00 - 
17:30 קו"ח לפקס

072-2555631
_____________________________________________)52-01/17(טל 03-5447262 

 למעון ברמת-אביב 
באווירה ביתית וחמה דרושות 

ממלאות מקום, אפ' לקביעות 
בצהרון, בעלות נסיון, מיידי! 

050-4088034)53-02/17(_____________________________________________

 לקונדטוריה בירושלים 
דרושים עובדים מגיל 28 

אפשרי לאחה"צ, טל':
053-3133344)53-54(_____________________________________________

■ 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 

____________________________________________)17-16/17(קלות. 03-6197601

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-16/17(או מבוגרים. 054-8442722

 נאמן, מסור ובעל המלצות 
מעוניין בכל עבודת נקיון, זריז 

_____________________________________________)50-18/17(ויסודי, 055-6672036

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

 מעוניין במגורים בלילות 
תמורת טיפול בזקן/בכל 

_____________________________________________)53-54ח(הצעה אחרת, 054-7938941

 מעוניין לעבוד במשק-
בית/בית-כנסת/פתוח ופנוי 

_____________________________________________)53-54ח(להצעות, 050-6651365

 מתמחה בפיזותרפיה 
מעוניין לעבוד בקליניקה 

_____________________________________________)53-54ח(לרכישת נסיון, 052-7396092

 מזכירה מנוסה 
מעוניינת בעבודה משרדית 

- ידע במחשבים ובהנה"ח + 
_____________________________________________)53-54ח(המלצות, 052-7692043

 מזכ"ל עמותה של 
רב, אנגלית, ניהו"ח, הו"ק, 

מרכב"ה, מס"ב, כספים 
ותרומות 12 שנים, 

_____________________________________________)53-54ח(052-7633316

 מתייג ספרי תורה, 
תפילין ומזוזות, רציני פנוי 

_____________________________________________)53-54ח(לעבודה, טל': 052-7153359

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה לאישה 

_____________________________________________)53-54ח(מבוגרת, 050-5952474

 לחברת כח אדם 
בבני-ברק, דרושה עובדת 

טלמרקטינג, כישורים: 
ידע ונסיון בסביבה 

ממוחשבת, שפה נוספת 
)אנגלית - רוסית(, יתרון, 

קו"ח למייל:
glassner.s@gmail.com)53-02/17(_____________________________________________

 מטפלת מסורה למשרה 
מלאה/חלקית, תנאים מעולים 

למתאימה מיידי, 
_____________________________________________)53-54ל(054-8461589

 לרשת בגדי גברים, 
עובדים, עדיפות עם נסיון, 

עבודה במשמרות,
_____________________________________________)53-02/17ל(054-2327448, 050-7410240

 לבית-מאפה בבני-ברק, 
דרושים עובדים.

יוסי: 050-7755442.
_____________________________________________)53-54(יעקב: 050-8227125

 למכללה חרדית, דרושה 
עובדת עם נסיון בשירות 

ובשיווק טלפוני. 
-עבודה בסביבה דינמית 

וחברותית )אוירה חרדית( 
-תנאים מעולים

-נסיון טלפוני בשיווק ומכירות - 
חובה! קו"ח למייל:

jobchaim@gmail.com)52-01(_____________________________________________

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני + אנגלית, נסיון בניהול, 

במשרה בכירה בעסק/
עמותה/שרות ציבורי,

_____________________________________________)52-53ח(050-4160390

 מתמחה בפיזותרפיה 
מעוניין לעזור בקליניקה 

_____________________________________________)52-53ח(לרכישת נסיון, 052-7396092

 בחור מחפש עבודה 
בכל תחום, אפשרות לימים 

_____________________________________________)52-53ח(מתאימים, 058-4207206



מארז זוג באדי 
500 גרם×2 יח'

מארז זוג שוקו תנובה
1 ליטר×2 יח'

מארז מיני קרלו 
100 גרם×16 יח'

מארז שלישיית קצפת צמחית
250 מ"ל×3 יח'

 מארז שלישיית
 שמנת להקצפה 32%

250 מ״ל×3 יח'

 מארז שלישיית קוטג' תנובה
250 גרם×3 יח'

מארז זוג חרמון 16%
250 גרם×2 יח'

מארז זוג צפתית 5%
200 גרם×2 יח'

 המעדניה של עמק 
אריזה חסכונית 600 גרם

 המעדניה של גלבוע 
אריזה משפחתית 400 גרם

החנוכההחנוכהמבצעימבצעי

משחק החנוכה יוצא לדרך!
 פרטים בטל׳:

03-9411000 

חדש על המדף!
  בכשרות

חדש על המדף!
  בכשרות
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