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שלם וקח עוד היום אצלך בבית

חנוכה
מכירת 

שלם וקח

תנור אינפרא לאמבטיה
עוצמה 1500w, חימום מהיר ביותר, 3 גופי חימום 

מקוורץ, 3 דרגות חום, חוט משיכה להפעלה

₪59 במקום 89 ₪

RELAX רדיאטור 9/11 צלעות
שלוש דרגות חום, בקרת טמפרטורה 

ע"י תרמוסטט מתכוונן, הגנה מפני 
חימום יתר, נורית חיווי, גלגלים 

בבסיס לתנועה קלה ונוחה, כבל נגלל

₪249
9 צלעות₪199

11 צלעות

בטיחותי
במקום 319 ₪

במקום 239 ₪

הספק גבוה 2000W, גוף חימום עוצמתי - לפיזור חום 
ביעילות ובמהירות, אידיאלי לשימוש בחדרים, חדרי ילדים, 

סלונים, משרדים וכדו' 
בטיחותי וחסכוני בחשמל

קונווקטור זקש

₪99 בטיחותי
במקום 129 ₪

2000W, משמש 
לאיוורור ולחימום, 2 
מצבי חום + איוורור, 

טרמוסטט, נורית 
ביקורת, ידית נשיאה

מפזר חום עומד שוכב

₪59 במקום 89 ₪

בעל 2 מצבי הפעלה 
בידוד כפול למוליכי החשמל 

הפנימיים לבטיחות מרבית
מנגנון להגנה בפני קפיאה, 

ניתן להשתמש כמאוורר בקיץ

מפזר חום דלונגי

₪129 בטיחותי
במקום 149 ₪

מזגנית ניתנת לתליה כולל טיימר ושלט
מזגנית ניתנת לתליה או להנחה על שולחן 

כוללת טיימר ומגיעה עם שלט רחוק 
גוף חימום PTC בעל יעילות תרמית גבוהה 

בטיחותי

₪175 במקום 209 ₪

סדין חשמלי לחימום המיטה, 
מפסק זרם שני מצבים + נורית 

ביקורת, בטיחותי.

סדין חשמלי חימום

₪135 זוגי

₪85 יחיד

בטיחותי

במקום 109 ₪

במקום 169 ₪

מקרן חום קרמי
הספק 950W , מעוצב, עשוי מקרמיקה, 

דרגות חום, רשת הגנה צפופה במיוחד

מקרן שולחני

₪199מקרן עומד
₪189

מקרן חום קרמי

₪159מקרן תלוי
בטיחותי

במקום 189 ₪

במקום 239 ₪

במקום 249 ₪

רדיאטור 8 צלעות - ללא שמן

₪249

בטיחותי במיוחד לחדרי ילדים.
טכנולוגיה חדשנית חימום ללא שמן.

קצב חימום מהיר אפקט ארובה
הספק 1500W. מפסק ביטחון פנימי.

8 צלעותבטיחותי

במקום 299 ₪

Delonghi רדיאטור 12 צלעות

₪625

,2500W הספק
3 מצבי הפעלה, אופציה להגדלת 

תרמוסטט, מאפשר חלוקת חום טובה 
ומקיפה, ידית נשיאה, 

בטיחותי

12 צלעות

במקום 899 ₪

מטריה 
מתנה!

תנור חימום נירוסטה שטנגות

₪99

3 ספירלות עשויות שטנגות, 
רשת הגנה צפופה במיוחד, 

פתח חימום עליון לשימושים 
שונים, מנגנון בטיחותי 

המפסיק את פעולת התנור 
בעת נפילה.

במקום 129 ₪ בטיחותי

₪39
החל מ-

מגוון 
תאורות 

חירום

במקום 59 ₪

DC28 multi�oor שואב אבק
16 ציקלונים הפועלים יחדיו לרמת סינון גבוהה במיוחד, 

טכנולוגיית כדור לתמרון קל ונוח, ללא איבוד עוצמת 
שאיבה. ללא שקיות. יבוא ב.נ.ז.כ. - יבואן רשמי

₪1,590
ושירות בבית הלקוחשנות אחריות  5

במקום 1,990 ₪

מיקרוגל 26 ליטר ענק סאוטר נירוסטה
נפח ענק 26 ליטר, עוצמת מיקרו- 900 וואט 

 10 דרגות חימום שונות, 
26 ליטר ענק!!

₪339
במקום 499 ₪

Delonghi סיר טיגון ובישול ללא שמן
טיגון בריא, בישול טעים. 

דפנות קרות + ידית מבודדת 
לנוחות השימוש. טכנולוגיית 

 SHS -SURROUND HEATING
SYSTEM. ציפוי קרמי פנימי 

לניקוי קל. 1400 וואט

₪488
במקום 799 ₪

ולביבות בריאותלהכנת סופגניות 

סיר טיגון מושלם 1.5 ליטר
קיבולת: 1.5, ליטר הספק: W900 , גימור נירוסטה, כיוון 

תרמוסטט עם נורית ביקורת, החזקה נוחה עם ידית צד

₪99
במקום 199 ₪

סופגניות ועוד...מושלם לטיגון צ�יפס 

₪189
20 ליטר 

מיקרוגל  20 ליטר
,1150W נפח 20 ליטר, 5 דרגות חום , הספק

חיווי להפשרה ע"פ משקל המזון

במקום 299 ₪

שואב אבק ציקלון הובר

₪299

הספק גבוה 1400 וואט,  
מיכל איסוף אבק נשלף 
בנפח 0.2 ליטר, פילטר 
EPA לסינון, קומפקטי 

וקל משקל, אביזר לפינות 
ולאבק 2 ב-1

במקום 399 ₪

מיקסר CHEF קנווד 

₪990

הספק 800 וואט, נפח 
קערה 4.6 ליטר, קערה 
נירוסטה. 6 מהירויות + 
PULSE, אביזרי מתכת 

איכותיים:  אביזר K לערבול, 
מקציף, וו לישה לכל סוגי 

הבצקים

במקום 1,290 ₪

IROBOT שואב אבק רובוטי
 ,HEPA מערכת סינון
מזהה מדרגות, מטעין 
את עצמו אוטומטית, 

חיישנים אקוסטיים 
ואופטיים לזיהוי לכלוך,

קל לשימוש.

במקום 2,490 ₪1,890₪ דגם:
774

מכונת inissia נספרסו כולל מקציף חלב 

₪749

לחץ משאבה 19 בר
מיכל מים 0.7 ליטר

מיכל אגירה פנימי עבור  
9-11 קפסולות משומשות

במקום 999 ₪

משטח קל לניקוי, מהיר במיוחד, טרמוסטט תפוקת 
חום עד  550 מעלות 

כיריים חשמליות קרמיות

₪249 כירה כפולה

במקום 299 ₪קרמי

מעבד מזון מורפי ריצ'רדס

₪199

 ,500W 3 אפשרויות פעולה, קערה 1.5 ליטר, הספק
אידיאלי לעבודה עם כל 

סוגי המזון, דסקית דו 
כיוונית לפריסה וגירוד, 

להב ללישת בצק

שנות אחריות 2

במקום 299 ₪

מגהץ אדים מקצועי 2100 
וואט פתח מילוי מים חדשני, 

5  סוגי גיהוץ: יבש, אדים, 
סופר אדים, ריסוס, ניקוי 

עצמי, מסנן אבנית, מערכת 
ניקוי עצמי, מותאם לשימוש 

במי ברז

₪89 במקום 169 ₪

מגהץ אדים דלונגי

₪599

SpeedCare  PHILIPS מגהץ קיטור

שנות אחריות
ע�י אלקטרה 2

SpeedCare - מהירות גיהוץ כפולה, הספק עבודה 
2400 וואט, לחץ קיטור BAR 4, גיהוץ ללא הפסקה 

- מיכל מים בנפח 1.2 ל' עם אפשרות מילוי רציף, 
גם במהלך הגיהוץ.

במקום 1,119 ₪

גוף חימום נסתר, עיצוב יפיפה 
ומרשים,  בסיס יציב ועמיד 

במיוחד,  ברז פלסטיק דו 
שימושי.

מיחם לשבת 40/50 כוסות

₪195
₪175 40 כוסות

50 כוסות

במקום 219 ₪

במקום ₪219

ניפוי למהדרין בלחיצה כפתור. מסנן בקלות וביעילות 
את כל סוגי הקמח.  איטום מוחלט בין הקמח שמנופה 
לזה שאינו מנופה. חוסך זמן ומאמץ ומקצר את תהליך 

הלישה. שתי מהיריות הפעלה 
וחסכון בחשמל

נפת קמח חשמלית

₪149
במקום ₪199

קומקום צבעוני 1.7 ליטר

₪59

תאורה פנימית בזמן 
ההפעלה, מדיד שקוף  

פילטר מיוחד לסינון 
אבנית, קיבולת 1.7 ליטר

גוף חימום  נסתר חזק 
 2000W

במקום ₪99

פלטת שבת – 4 סירים

₪99 4 סירים

מיועדת לארבעה סירים, ציפוי אמאייל איכותי,  יציבה 
במיוחד, זוג ידיות בצידי המכשיר לאחיזה נוחה,  עיצוב 

יפיפה ומרשים.

במקום 199 ₪

מטחנת בשר מולינקס

₪399

קומפקטית ויעילה, מעבדת את כל 
סוגי הבשר, כולל: 2 דסקיות רשת 

מתכתיות לטחינה גסה ודקה
ומגש פלסטיק עם דוחסן, הספק 
גבוה 1400 וואט, הספק עבודה:  

1.7 בשר לדקה

במקום 499 ₪תוצרת צרפת
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זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

16:09
16:26
16:05

17:25
17:26
17:26

פרשת מקץ

בג"ץ ידון היום )רביעי( בעתירת נשות הכותל – ללא ייצוג בדיון לעמדת הרבנות הראשית:

באגו"י מאשימים: במסגרת הכספים הקואליציוניים הועברו כספים 
ייחודיים לנציגי דגל התורה בעיריית ירושלים / בי"ס לפוליטיקה

מיוצגים באמצעות מכתבים
צירפה  עיתונות"  "קו  חשיפת  בעקבות 
הפרקליטות לבג"ץ ברגע האחרון את מכתבו 
התנגדות  המביע  לאו  הגר"ד  הרה"ר  של 
התפילה  בהסדרי  בג"ץ  להתערבות  נחרצת 
הרה"ר  דרישת  שלמרות  אלא    בכותל 
הגר"ד לאו וחברי הכנסת החרדים, יתקיים 
היום )רביעי( דיון דחוף בבג"ץ נשות הכותל 
והרפורמים ללא ייצוג בדיון לרבנות הראשית 
 פרסום ראשון: כך ייראו התקנות החדשות 
לחוק הגיוס / אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה

בית משפט העליון. צילום: בעריש פילמר

*5700

מחלת לב? א
פרגר? דיכאו�? כפייתיות? PDD? קוליטי
? שיתוק מוחי�? אפילפ
יה? אוטיז�? התק� לב? טרשת נפוצה? דלקת פרקי�? 
כרת? חרדות? הפרעות אכילה? קרוה�? אירוע מוחי? דמנציה? לקות שכלית? תאונת עבודה? מחלת מקצוע? ילד אלרגי? פרקינ
ו�? מיא
טניה גראבי
? מצב אחרי 
רט�? אלצהיימר? פו
ט פוליו? א
טמה? הפרעה דו קוטבית? הפרעת קשב וריכוז?

דכאו�?

ודיות מובטחת

התקשרו
עכשיו 

*החברה אינה נותנת שרותי� משפטיי�

אל תשל�מגיע ל� כ
� רב מביטוח לאומי, מ
 הכנ
ה וחברות הביטוחבליווי רופאי� אנחנו משיגי� לכ� יותר

דמי פתיחת תיק

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 

החלו העבודות להנחת קו מילוי לבריכת המים החדשה 
שנבנתה אחרונה ברחוב רבי יוחנן בן זכאי / עמ' 8

קו מילוי מים חדש 
כחלק מהנגשת השירות לתושב 

יזם ראש העיר שיתוף פעולה עם 
חברות הסטארט-אפ האלעדיות 'הרב 
דוטנט' ו'קליק לרשויות' שמאפשר 
להגיש את הבקשות בצורה מקוונת 

ומעמדות מחשב שיוצבו ברחבי העיר 
● הפתרון החדשני מצטרף למערכת 
זימון התורים המוקדמת שהקלה על 
ההמתנה הארוכה במחלקה / עמ' 8

התושבים יבקשו הנחה 
בעמדות המחשב

ירידה משמעותית במספר הנפגעים 
בתאונות דרכים באלעד ● כך בישר 

נציג הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 
לראש העיר ישראל פרוש / עמ' 8

פחות נפגעים 
בתאונות דרכים



נתיב החסד סניפים בני ברק: רח’ קוטלר 18. 03-5791433 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 03-5789482 | רח’ כהנמן 151. 03-5448588| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 03-5796771 רח’ נויפלד 15. -03
 5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 03-6099821 | רח’ רשב’’ם 15 03-6566551 | רח’ הרב קוק 11 03-6324538 | רח’ הרב מלצר 24 03-5226858 | רח’ פרדו 2. 03-5703078 | רח’ חבקוק 25.
.1 הריף  רח’   |  03-7364441 יוסף’’  ’’מרכז   .19 שמעיה  רח’  אלעד:   03-5755232  .17 קלישר   |  03-5179802  .1 חיים  תורת   |  03-9479944 
03-9099366 ברכפלד: רח רשבי 35   |  אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22 08-6430456| הלל 8 08-6103663  |  רח’ רשבי 15 08-8523639 חיפה: מיכאל 9 04-6899718 רכסים: א.ת כפר חסידים 04-9040905.

כמה קרוב, ככה זול

יש רק בנתיב החסדניסים אחרי חנוכה

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

אין סוף הטבות ומבצעים 
לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים 

בלעדי לחברי מועדון!
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8 ק"ג
אבקת כביסה 

פרסיל
3990

125 גר'/
240 מ"ל

כולל פיקדון
אלסקה

סרדינים/
10מיץ אננס

400 גר'4 ב-
שקדי מרק 

1290'מעולה'
2 ב-

400 גר'
אסם

1690
ליח'

אבקת מרק בצל/
פטריות/אמיתי/זך/

רכיבים טבעיים

1-920 ק"ג
אסם

1790לחמית

רביעיית 
מגבוני האגיס

1690

1 ק"ג
אבקת שוקו 

'מעולה'
10

בית השיטה

1490זיתים חרוזית
2 ב-

160x3 גר'
אלסקה

שלישיית תירס
590אלסקה

B&D
שלישיית 

890פריכיות

600-700 גר'
סוגים שונים
תבואות בר

890עוגיות בדלי

100x1.5 יח'
תה קלאסיק 

ויסוצקי
1290

ברקאי
הודו לחמין/

חצאי חזה עוף 
קפוא 5756153

1990
לק"ג

260 גר'
מעולה

3 ב- רוטב פיצה/
פסטה/שקשוקה/
עגבניות מרוסקות

חדש!

500 מ"ל/
1 ק"ג

מיה
שעועית לבנה/

אורז בסמטי/
מיץ לימון

790
ליח'

מידות:3-6
3990טיטולי האגיס

32 גלילים
שניב

נייר טואלט 
לאבלי

2590
סדרת מוצרי דאב

קרם ידיים

שמפו/מרכך/תחליב רחצה
400-500 מ"ל

40
3 ב-

20
3 ב-

30
3 ב-

דורדורנט ספרי/רולאן/סטיק
35-80 גר'

אסם

15
5 ב- דובונים/אפרופו/פופקו/במבה/ביסלי/פריכונים/

במבה במילוי/מיני לחמית40 גר'/קריספי60 גר'

קנור

1290
3 ב- זוג מרק נמס/

מרק דל/עוף ולתנור

10
עלית

טעמי/אגוזי/
פסק זמן/

כיף כף
3 ב-

עלית
מסטיק מאסט

3 ב-
עלית

חטיף שוקולד
רבע לשבע

1 ב-
עלית

חטיף שוקולד
עד חצות

1 ב-

80 גר'
עלית

סוכריות גומי

3 ב-
עלית

שוקולד 
ספלנדיד

1 ב-

500 גר'
שוקולד/לימון

קוד:341556/
341617
עלית

בפלות

1 ב-

1.5x6 ליטר

RC 1990שישיית

טעמים שונים
1.5 ליטר

1290ספרינג
3 ב-

חלב טרה
1 ליטר
קוד: 474076
טרה

3 ב-
1190

גבינה
250 גר'
תנובה

3 ב-
10

קוטג'
250 גר'
טרה

2 ב-
890

שישיית 
שקיות 
שוקו
טרה

890

שמיניית 
מולר
1.7%-2.8%
קוד:102395231/
5224

1190

גבינה 
צהובה
360 גר'
28%
טרה

1490

1090

פתיתי 
גבינה צהובה
500 גר'
קוד:4122560
עמק

2690



משחק החנוכה יוצא לדרך!
קונים 5 מוצרי חלב של תנובה, 

 מתקשרים לטל׳: 03-9411000, משחקים 
ויכולים לזכות בכל יום משחק 

ב״שבת משפחתית״ במלון

 המשחק מתקיים בין התאריכים כ״ג בכסלו עד ג׳ בטבת תשע״ז
 )23.12.16 עד 1.1.17( ⋅ קבלת הפרס מותנת בהצגת הוכחת קנייה

03-6133555 ,BSD כפוף לכללי המשחק הנמצאים במשרדי גל אורן ⋅

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

חדש על המדף!
  בכשרות

חדש על המדף!
  בכשרות



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

600,000 מהאוכלוסיה בישראל
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

עולם של
תוכן מקצועי

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"

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

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

לחברות וספקים הרשמה לתערוכה ומגזין ”המיוחד“ נפתחה לפרטים,
רחל: 058-6514477

בס“ד

יזמות הפקה וניהול:מבית:

2017

23/01/17



טעמי
החנוכה
טעמי

החנוכה
חנוכיה

סופגניה
וחלב

 קונים 5 מוצרי חלב של תנובה,
מתקשרים לטל׳: 03-9411000, משחקים

משחק החנוכה יוצא לדרךמשחק החנוכה יוצא לדרך

ב״שבת משפחתית״ במלון!ב״שבת משפחתית״ במלון!
ויכולים לזכות בכל יום משחקויכולים לזכות בכל יום משחק

⋅ קבלת הפרס   )1.1.17 עד    23.12.16( ג׳ בטבת תשע״ז  עד  כ״ג בכסלו  בין התאריכים  המשחק מתקיים 
03-6133555  ,BSD אורן  גל  במשרדי  הנמצאים  המשחק  לכללי  כפוף   ⋅ קנייה  הוכחת  בהצגת  מותנת 



כ" ב תש"ע 121//1   כ"ט בכסלו תשע"ז 29/12/16באלעד8   כ"ט בכסלו תשע"ז 1229/12/16 בני ברק בני ברק12

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

מו"ל: אריאל קוניק

יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

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

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

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

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?
סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות:
ניסים חסון

עורך ראשי: ינון פלח

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

שרה פכטר, יעקב אמסלם,
שמעון 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

כחלק מהנגשת השירות לתושב יזם ראש העיר שיתוף פעולה עם חברות הסטארט-אפ האלעדיות 'הרב דוטנט' 
ו'קליק לרשויות' שמאפשר להגיש את הבקשות בצורה מקוונת ומעמדות מחשב שיוצבו ברחבי העיר ● הפתרון 

החדשני מצטרף למערכת זימון התורים המוקדמת שהקלה על ההמתנה הארוכה במחלקה

החלו העבודות להנחת קו מילוי לבריכת המים 
החדשה שנבנתה אחרונה ברחוב רבי יוחנן בן זכאי

ירידה משמעותית במספר הנפגעים בתאונות 
דרכים באלעד ● כך בישר נציג הרשות הלאומית 

לבטיחות בדרכים לראש העיר ישראל פרוש

התושבים יבקשו הנחה בעמדות המחשב

מאת: מנדי קליין

חדשנות למען השירות: אלעד תהיה העיר הראשונה בישראל 
מקוונת  בצורה  בארנונה,  להנחה  בקשות  להגיש  יהיה  ניתן  בה 
זאת בעקבות שיתוף פעולה  ובלי צורך להגיע למחלקת הגביה. 
שיזם ראש העיר הרב ישראל פרוש עם חברת הסטרט-אפ 'הרב 
שירותי  "קליק  וחברת  גולדברג  הר' שלמה  בניהולו של  דוטנט' 

מחשוב לרשויות בע"מ" )היזמית(.
חברת  מטעם  כמרצה  בעבד  עבד  העיר,  תושב  גולדברג, 
מיקרוסופט ושם זכה לתואר 'הרב דוט נט' שהפך לסמל המסחרי 
מעסיקה  אשר  שהקים,  התוכנה  חברת  של  שמה  גם  זהו  שלו. 

עשרות מתכנתים חרדים מתושבי העיר ומחוצה לה.
במסגרת שיתוף הפעולה בין 'הרב דוטנט' לבין עיריית אלעד 
את  ולהנגיש  הרשות  בשירותי  החדשנות  את  להגביר  ובמאמץ 
אשר  'קליק'  פרוייקט  הוקם  לתושבים  העירוניים  השירותים 
בכל  העיריה  לשירותי  ונוחה  מהירה  גישה  לתושבים  יאפשר 

מקום, בכל שעה, ובלי לעמוד בתור. 
תוך  בעיריה  שמתקבלות  בבקשות  לטפל  תאפשר  המערכת 
זמן קצר יותר ובאופן מובנה ומסודר יותר, להפיק סטטיסטיקות 

ומידע על הבקשות, ועוד.
שנת  תקציב  אושר  בה  השבוע,  שהתקיימה  העירייה  בישיבת 
משה  הר'  הגביה  מפקח  את  העיר  ראש  הזמין   ,2017 הכספים 
סעדון ואת הר' שלמה גולדברג, כדי שיציגו בפני חברי העירייה 

הקלה  העיר  מתושבי  לרבים  שיאפשר  הייחודי,  הפיתוח  את 
משמעותית בהגשת הבקשות להנחה.

גולדברג הדגים בפני חברי העיריה את פעולת המערכת. כדי 
להגיש את הבקשה, התושבים ייכנסו למערכת המקוונת, ימלאו 
)לפי  הרלוונטיים  המסמכים  את  ויעלו  הנדרשים  הפרטים  את 
רשימה ברורה שמוצגת לתושב, בהתאם לפרטים שמילא(. לאחר 
אחרי  לעקוב  ניתן  שבאמצעותו  מזהה  קוד  יקבל  התושב  מכן 

הטיפול בבקשה ובמידת הצורך להשלים אותה.
השימוש במערכת הינו פשוט ואינטואיטיבי ואינו מצריך ידע 
את  לעדכן  יודעת  המערכת  הבקשה  הגשת  לאחר  במחשבים. 

התושב על התקדמות הטיפול בבקשה ועל כל פעולה שנדרשת 
מצידו. ברגע שהבקשה אושרה או נדחתה, או אם נדרשים פרטים 
נוספים או השלמה של מסמך כלשהו, התושב יקבל מיד הודעה 

טלפונית או בדואר אלקטרוני )לפי בחירתו(
אותה  גבי  על  יתווספו  גולדברג,  הסביר  הבאים,  בשלבים 
שיאפשר  באופן  נוספים,  רבים  עירוניים  שירותים  פלטפורמה 

לתושבים לקבל שרות טוב יותר ומהיר יותר.
פיתוח חדשני זה, מצטרף למערכת הזימון הטלפונית, שפועלת 
תור  להזמין  לתושבים  ומאפשרת  שנים,  כמה  כבר  אלעד  בעיר 
בצורה מוקדמת, כך הם מגיעים למחלקת הגביה במועד שנקבע 
מראש וללא צורך להמתין זמן ארוך. האפשרות להגשת בקשות 
מקוונות, תייתר גם את הצורך להגיע פיזית למחלקה ותחסוך זמן 

יקר.
ראש העיר, הרב ישראל פרוש, אמר לחברי העירייה כי הפעלת 
המערך החדש, תכלול גם התאמת נקודות מיחשוב בכמה מקומות 
בעיר, כדי לאפשר גם לתושבים שאין בביתם אפשרות להתחבר 
למערכת המקוונת, לבצע את הבקשה בצורה נוחה. כמו כן, גם 
עבור  תותאם  העיריה,  בבניין  הפועלת  זמין"  "ממשל  מערכת 
הפעלת הפיתוח החדש. ראש העיר הדגיש כי לפי דרישת העיריה, 
המערכת נבנתה באופן שאינו מצריך שימוש בדואר אלקטרוני או 

בכלי תקשורת אחרים.

מאת: אהרן נצר

הפונה  בצד  המתגוררים  רבים  תושבים 
ליער קולה, תמהו בתקופה האחרונה למראה 
היער,  בתוך  המתבצעות  מאסיביות  עבודות 
באמצעות כלים כבדים וגידור חלק מהאזורים.
קו  הנחת  היא  הללו,  לעבודות  הסיבה 
מילוי מים חדש, עבור בריכת המים הגדולה 
והחדשה שנבנתה לאחרונה במעלה רחוב רבי 

יוחנן בן זכאי. 

לאחר  שנבנתה  החדשה,  המים  בריכת 
שנים מקום העיר, על ידי תאגיד המים מיתב 
ישראל פרוש,  לדרישתו של ראש העיר הרב 
המים  לחץ  לבעיות  פתרון  לספק  אמורה 
הנוצרות בזמני עומסים, כאשר בחלק מהעיר 

מרגישים התושבים זרם חלש מאוד בברזים.
וללא  כדי לספק את המים בצורה שוטפת 
את  זו  בתקופה  הפועלים  מטמינים  תקלות, 
ויגיע  קולה,  יער  את  שחוצה  החדש,  הצינור 

עד לבריכת המים החדשה.

מאת: אהרן נצר

בשורה משמחת התבשר השבוע ראש העיר 
הלאומית  הרשות  מנציג  פרוש  ישראל  הרב 
לבטיחות בדרכים, כאשר זה האחרון דיווח לו 
כי על פי נתוני הרשות הלאומית לשנת 2016, 
חלה ירידה של כ-20 אחוזים במספר הנפגעים 

בתאונות הדרכים בעיר אלעד.
יותר ממיליון  לפי ארגון הבריאות העולמי, 
דרכים  בתאונות  שנה  כל  נהרגים  אדם  בני 
יותר  שנה  מדי  נפגעים  בישראל,  בעולם. 
מאות  מהם  דרכים,  בתאונות  איש  אלף  מ-30 
הרוגים. גם בשנה האחרונה, כך על פי הנתונים 
מספר  של  עליה  חלה  כי  עולה  המעודכנים, 
ההרוגים בכל רחבי הארץ, זאת לעומת מספר 

ההרוגים בשנה הקודמת.
עם זאת, באלעד, כך עולה כאמור מהנתונים, 

במטה  בדרכים.  הבטיחות  במצב  שיפור  חל 
העיר  ראש  שבלשכת  בדרכים  לבטיחות 
הלאומית  הרשות  הנהלת  עם  יחד  שנה  סכמו 
של  ירידה  חלה  כי  ומצאו  בדרכים  לבטיחות 
20% בתאונות בהן מעורבים כלי ערב או הולכי 

רגל בשטח השיפוט של אלעד.
כי  אמר  פרוש  ישראל  הרב  העיר  ראש 
פעילות  נעשית  שאכן  הדברים  "משמעות 
מקיפה של כלל המחלקות הנוגעות בדבר, החל 
צביעת  תנועה,  איי  הסדרת  כיכרות,  מבניית 
ובקרה  אכיפה  בטיחות,  גדרות  חצייה,  מעברי 
הנעשית  להסברה  ועד  העירוני  השיטור  ע"י 
וילדים  להורים  בדרכים  הבטיחות  בנושא 
כאחד, אני שמח לראות את הנתונים המוצגים 
בהוכחת הירידה בנפגעים בדרכים ואני ממשיך 

להתפלל כי מגמה זו תמשיך כך".

פחות נפגעים קו מילוי מים חדש 
בתאונות דרכים

 בהצגת המערכת החדשנית 

 העבודות להנחת קו המים 



 מרדכי איפרגן 
הרב

*2016

   Tehila Le David King David of Israel World Center

 
      

 

   "

ישועה גדולה  
        בטלפון קטן

הרב הצדיק המלומד
בניסים שרבים נושעו מברכותיו

הרב מרדכי איפרגן שליט"א

ייעוץ רבני על ידי מבחר
רבנים גדולים ומקובלים

למגוון בעיות בחיים
על פי הקבלה

לקבלת ייעוץ חייגו עכשיו:

ייעוץ רבני על ידי מבחר רבנים 
גדולים ומקובלים

 למגוון בעיות בחיים
על פי הקבלה והספרים הקדושים

הרב הצדיק 
המלומד בניסים
שרבים נושעו 

מברכותיו

ישועה גדולה  
        בטלפון קטן

 מרדכי איפרגן 
הרב

הרב הצדיק המלומד
בניסים שרבים נושעו מברכותיו

הרב מרדכי איפרגן שליט"א

*2016
לקבלת ייעוץ חייגו עכשיו: 
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הכריז  עליה  לשטח"  "יורדים  יוזמת 
ממשיכה  דרעי  אריה  הרב  הפנים  שר 
לתפוס תאוצה: לאחר ההיענות הגדולה 
בבני ברק ובפתח תקווה הגיעה היוזמה 
רבים  תושבים  אלעד.  לעיר  גם  השבוע 
ראשון  ביום  הגיעו  המגזרים  מכל 
השבוע לקבלת הקהל מיוחדת שנערכה 
צוריאל  הרב  העיר  ראש  סגן  בלשכת 

קריספל הי"ו. 
לב  לתשומת  זכו  הרבים  הפונים 
העוזרים,  מצד  קשובה  ואוזן  מרבית 
להם  ויסייעו  פניותיהם  את  רשמו  אשר 

בשלל  מענה  נתנו  שברשותם.  בכלים 
נושאים ותחומים: ח"כ יעקב מרגי, ח"כ 
אריה  השר  לשכת  וצוות  גואטה,  יגאל 
דרעי: ינון אזולאי, רובי שמש, יקותיאל 
משי, ישראל אוזן, נתי חייאק, נתי מור 
יוסף ומנהל פניות הציבור שמואל יוסף 

לסרי. 
ישיבת  נערכה  הקהל,  קבלת  בסיום 
סיכום בלשכתו של סגר"ע הרב קריספל, 
בה נידונו הפניות השונות ודרכי הטיפול 
בהם. תושבים רבים הביעו סיפוק רב על 
לציבור  המאפשרת  הברוכה  היוזמה 
להיעזר מכלי ראשון מצוות לשכת שר 

הפנים.

הצלחה לקבלת הקהל של 
צוות משרד הפנים

הילדים מחזרו - והרוויחו
מהפכת השטח של השר דרעי ממשיכה 

להתרחב: הח"כים מרגי וגואטה וצוות לשכת 
דרעי הגיעו לקבלת קהל באלעד

ילדי אלעד חגגו בפעילות "ממחזרים וזוכים  "2 זו השנה השניה 
ברציפות בה אלעד זוכה בתחרות המיחזור של תאגיד אל"ה - 

והילדים קיבלו פעילות חווייתית חינם

 הצוות בקבלת הקהל 

מאת: חיים רייך

ילדי אלעד ממחזרים את ההצלחה ונהנו מפעילות 
בפרס  העיר  ילדי  זכו  השנה  גם  בחנוכה.  חווייתית 
בעקבות  המיחזור  לשיאני  והפכו  הזוכה'  'העיר 
מיחזור הבקבוקים הגבוה בארץ, בתחרות ממחזרים 
2 של תאגיד המחזור אלה. ימי החוויה כללו  וזוכים 
ילדים  והצגת  ממוחזרים  מחומרים  יצירה  סדנאות 

מבית "נקודה טובה". 
בפעילות  השניה  הפעם  זו  זוכה  אלעד,  העיר 

אל"ה'.  המחזור  'תאגיד  של   '2 וזוכים  'ממחזרים 
ילדי  התבקשו   '2 וזוכים  'ממחזרים  פעילות  במסגרת 
את  למיחזוריות  לזרוק  החרדיות  והשכונות  הערים 
בקבוקי הפלסטיק המשפחתיים הריקים, תוך ציון שמם 
ומספר הטלפון שלהם. בכל שבוע הגרילו הממחזרים 
אופניים יוקרתיות, ספרים רבים ואפילו נופש משפחתי. 
בנוסף זכתה העיר הממחזרת ביותר, שבה נמדד שיעור 
במענק  הקודמת,  השנה  לעומת  ביותר  הרב  גידול 
תשע"ז,  החנוכה  בחג  העיר  לילדי  ייחודית  לפעילות 
בגובה של עשרות אלפי ש"ח. כאמור בתחרות זו, זוכה 

זו הפעם השניה העיר אלעד, המצטיינת ביופייה. 
גם הכניסה לפעילות החווייתית, בה השתתפו למעלה 
באמצעות  התבצעה  העיר,  מתושבי  ילדים  מאלף 
מיחזור, כאשר הילדים התבקשו להביא "תשלום" של 

שני בקבוקים ריקים. 
בראשות  העירייה  פעילות  את  ציינו לשבח  בתאגיד 
ראש העיר הרב ישראל פרוש והגברת ל. דוידוב מנהלת 
לאות  ללא  שפעלו  בעיר,  הסביבה  לאיכות  המחלקת 
הצליחו  העיר  ותושבי  העירייה  כי  ומציינים  בנושא 
הפלסטיק  בקבוקי  של  המיחזור  דפוסי  את  לשנות 
הביאו  ובכך  המיחזורית   באמצעות  המשפחתיים 

לזכייה רצופה זו השנה השניה.

"בפעילות  כי  אומר  פרוש  ישראל  הרב  העיר  ראש 
המשותפת עם תאגיד המחזור אל"ה, אנחנו מצליחים 
בעיר.  מקדמים  שאנחנו  חשובים  נושאים  לשני  לכוון 
פעילויות  והוספת  מחד,  הסביבה  על  השמירה  ערכי 
בחנוכה  הפעילות  מאידך.  העיר  לילדי  תרבותיות 
בעיר,  מובילים  שאנחנו  הפעילויות  לכלל  מצטרפת 
לתרבות  והסיוע  התמיכה  על  לאל"ה  מודים  ואנחנו 
לילדי  החשובים,  הסביבה  ערכי  החדרת  תוך  בעיר, 

העיר ולכל תושביה".
על  שמחתה  את  הביעה  התאגיד  יו"ר  רונן,  נ.  הגב' 
הפיכתו  ואת  בעיר  המיחזור  את  אלעד  ילדי  הובלת 
ברחבי  גם  כך  באלעד  כמו  ובית  בית  בכל  שני  לטבע 
הארץ. חיים זרביב מנכ"ל אל"ה, שהשתתף בפעילות, 
ברך בחום על המהלך המשותף בין עירית אלעד תאגיד 
המיחזור ותושבי העיר שהוכיחו גם הפעם כי הסברה , 
עידוד ותפעול עירוני יעיל של המיחזור מביא לתוצאות 
המשפחתיים  השתיה  בקבוקי  במיחזור  מרשימות 
של  השיווק  מנהלת  חושן  ח.  המיחזוריות.  באמצעות 
את  שנית  להפגיש  שמחה  היא  כי  אומרת  אלה  תאגיד 
ומזכירה  המיוחדת  המחזור  חוויית  עם  אלעד  ילדי 
לזוכים המאושרים, "זכרו ילדים את מצוות בל תשליך. 

בקבוקים לא נופלים בפח, רק במחזורית".

ראש העיר בפעילות

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

תחילת קורס – 15.1.17 יז‘ טבת תשע“ז
משך הקורס - שבועיים

 מיקום - בני ברק
דמי רישום בסך 100 ₪  בלבד

בס"ד

 קידום פלוס, החברה המובילה לבניית אתרים ושיווק באינטרנט

פותחת מחזור נוסף
  קורס הכשרה לנציג מכירות ויעוץ לבניית אתרים ושיווק באינטרנט 

לגברים 
בלבד!

תכני הקורס:
שיטות מכירה ואומנות השכנוע

ניהול מו"מ
טיפול בהתנגדויות

התחייבות ל- 80% קליטה לעבודה במקום חרדי
 סבסוד מלא של שכר הלימוד לחרדים

 לפרטים והרשמה
072-3902277
AC@kidumplus.co.il

college.kidumplus.co.il

תרגול מיומנויות מכירה 
הכרות עם עולם האינטרנט

והשיווק הדיגיטלי

הקורס הזה מיועד לך!
בוא להתפרנס בכבוד ולעזור לעסקים להתפרנס!



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 
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המוהרא"ש  צוואת  את  לקים  לכאן  "באתי 
דרעי  הרב  השר  ש"ס  יו"ר  אמר  זצוק"ל", 
"הבוקר,  ביבניאל,  חן'  'ילדי  ת"ת  לתלמידי 
לפני שהגעתי לכאן פקדתי את ציונו הקדוש. 
זכיתי לקרבה מיוחדת ממנו והוא הרעיף עלי 
מלמעלה  לי  יסייע  שהוא  התפללתי  אהבה. 
להגשים את שאיפתו. הדבר שהיה הכי חשוב 
ועבר  נפשו  את  מסר  זה  על  החינוך,  זה  לו 
ייסורים קשים, וכיום אני כל כך מצטער שהוא 
ציפה שאחזור לפעילות  איתנו. כמה הוא  לא 
ציבורית, רציתי שאראה שאנחנו מגשימים את 

שאיפתו ובונים את מוסדותיו במבני קבע".
דרעי  אריה  הרב  השר  אמר  הדברים  את 
התלוו  השר  אל  הצפון.  בערי  סיורו  במסגרת 
מנכ"ל  והגליל,  והנגב  הפנים  משרדי  צמרת 
הרב  יוסף"  "בני  החינוך  ורשת  ש"ס  תנועת 
משה  הרב  המעיין  אל  מנכ"ל  ביטון,  חיים 
יו"ר  אילוז ועוד. על הביקור ביבניאל הופקד 
הרב  תורנית  תרבות  תיק  ומחזיק  בעיר  ש"ס 

אבי בן חמו.
תלמידי הת"ת קיבלו את השר בשירת 'וכל 
אשר יעשה יצליח' בחצר המוסדות, ובכיתות 
של  מרגשת  בשירה  התלמידים  אותו  הפתיעו 
הצדיק  של  קברו  על  החקוק  המצבה  נוסח 
מיבניאל זצוק"ל. ראש מועצת יבניאל מר רוני 
הקיימות  התכניות  את  השר  בפני  הציג  כהן 
התרשם  השר  במקום.  החינוך  מוסדות  לגבי 
מפני  הנשקף  ביבניאל  החינוך  מרמת  מאד 
לבנים  חן'  'ילדי  במוסדות  המוענק  הילדים, 
אך  יוסף',  'בני  רשת  של  לבנות  פייגא'  ו'בית 
דרש להאיץ את בניית מבני הקבע למוסדות. 
אמר  הצרכים",  לכל  קודמים  הם  "הילדים 
שכבר  במקום,  בישר  ביטון  חיים  הרב  השר. 
לימוד  כיתות   16 בעז"ה  ייבנו  הבאה  בשנה 
חדשות, כאשר המטרה הסופית שכל מוסדות 

החינוך יעברו למבני קבע.
משם המשיך השר הרב דרעי לביקור בעיר 
טבריה. השר ביקר במוסדות החינוך 'בת מלך' 
התקבל  שם  לבנים,  טבריה'  ו'תפארת  לבנות 
בקבלת פנים חגיגית ע"י תלמידי הת"ת. השר 
הרב דרעי העלה על נס את פעילותו של מנהל 
לתלמידים:  ואמר  דרלי,  דוד  הרב  המוסדות 
זוכים ללמוד על קברו של רבי עקיבא  "אתם 
גדול ממשה  היה  רבי עקיבא  הנמצא בסמוך. 
רבינו אבל אתם גדולים מרבי עקיבא, כי רבי 
והיה  תורה  למד  לא  ארבעים  גיל  עד  עקיבא 
עם הארץ ואילו אתם כבר בגיל צעיר למדנים 
העתידים  המנהיגים  אתם  מופלגים.  וידענים 
של עם ישראל. זה מה שאנחנו מצפים ממכם. 
המקום הזה הוקם במסירות נפש ומכאן יצאו 

תלמידי חכמים שיאירו את הדור". 

שר הפנים קיים סיור 
מקיף ביבניאל וטבריה

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

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!!

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!

ימים אחרונים
הזריזים מרוויחים וחוסכים!!!
לחיסול הגדול!

התלמידים ביבניאל ריגשו את 
השר דרעי כששרו את נוסח 
המצבה החקוק על קברו של 
המוהרא"ש זצוק"ל  דרעי 
ביבניאל: "נקיים את צוואת 
המוהרא"ש ונבנה מוסדות 
קבע"  דרעי אף ביקר 
במוסדות החינוך בטבריה 

והתרשם מידיעות התלמידים 

 במהלך הביקור ביבניאל 



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

₪



כ"ט בכסלו תשע"ז 1229/12/16 באלעד14

מאת: מנדי קליין

אין צורך לערוך הכרות בין ציבור הקוראים ובין הגר"י אפרתי 
לא  החקלאית.  בהתיישבות  להלכה  המדרש  בית  בראש  שעומד 
בכדי נחשב הגר"י אפרתי לחד בדרא כשמדובר במצוות התליות 
בארץ. אבל על מצוות התלויות בחינוך המיוחד? אולי זה הזמן 
שניפץ  האיש  הוא  מוערך,  חינוך  איש  אפרתי,  שהגר"י  להזכיר 
את חומות השתיקה וריסקן אל חלל הנשיה כשאת רוב זמנו הוא 
הזקוקה  יהודית  נשמה  עבור  פסיעה  עוד  או  צעד  לעוד  מקדיש 
ליחס פרטני. את דרכו בעולם ה'מיוחד' החל הגר"י אפרתי בעודו 
משמש את רבו מרן הגרי"ש זצ"ל, יצא דרך בה ראה את שליחות 

חייו.
הרלוונטיים,  הממשלה  במשרדי  המדיניות  קובעי  בקרב  גם 
ניכרת התעניינות ב'כינוס המיוחד', מתוך הבנה של אנשי מקצוע 
של  הצרכים  את  להבין  ובניסיון  המגזר,  של  המבניים  לשינויים 
תת קבוצה זו. הועדה תציג בפני קובעי ההחלטות והמדיניות את 

תובנותיה, מתוך רצון ליצור דיאלוג ולחולל שינוי.
דיוני  במרכז  תעמוד  מיוחדים  לילדים  ההורים  רווחת  גם 
הוועדה. כיום, נאלץ הורה לילד בעל צרכים מיוחדים להתמודד 
– בנוסף לטיפול המסור בילד – עם ריצות אינסופיות בין שלל 
אצל  נמצאים  הטיפול  מתחומי  חלק  שונים.  וגופים  רשויות 
החינוך,  במשרד  חולים,  בקופות  אחרים  פסיכולוגי,  האבחון 
ברשות המקומית וזו עוד רשימה חלקית. "קיימת הבנה שהיכולת 
להורים,  הידע  את  שתנגיש  פלטפורמה  וליצור  הידע  בין  לחבר 

תוכל לשמש כמוקד תמיכה להתמודדות טובה יותר".
ההיגוי  וועדת  לחברי  המרתוניים,  הדיונים  סבך  בתוך 
דרכם:  את  הבסיסי שמלווה  המסר  את  לחדד  המקצועית חשוב 
כוחות  יש  מיוחדים  צרכים  בעל  ילד  שלכל  מאמינים  "אנחנו 
מיוחדים. ככל שנשלב בצורה נכונה בין גורמי הטיפול, כך יוכלו 
יותר  טוב  ולהשתלב  הטיפוליים  מהמעגלים  לצאת  ילדים  יותר 

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

מורמרשטיין ופתחיה בניהולו של הרב יצחק גולדקנופף.

החינוך  בתחום  להם  רב  שידם  המנהלים,  שני  עם  בשיחה 
הם  רבות,  שנים  בנושא  פועלים  וכבר  החרדי,  במגזר  המיוחד 
מעלים על נס את חשיבות הכנס המקצועי. "חשוב לנו להיות חלק 
מעשייה מקצועית ולעזור להעלות בשיח הציבורי את הדרישות 

שלנו מול מקבלי החלטות", הם אומרים.
המחלקה  מנהל  כהן  מיכאל  ההיגוי,  ועדת  חבר  עם  שוחחנו 
הרשויות  נציג  בכנס  המשמש  רחובות,  בעיריית  חרדי  לחינוך 
המקומיות. "אני מרחם על אבא במגזר החרדי שיש לו ילד בעל 
צרכים מיוחדים", אמר כהן והסביר: "הסיכוי של ילד חרדי בעל 
כח  מאד  הרבה  צריך  ל-0.  שואף  להתקדם,  מיוחדים,  צרכים 
וגם זאת רק בתנאי שמדובר  רצון וסבלנות כדי לקדם את הילד 
ובעלת  קץ  אין  וסבלנות  נפש  כוחות  בעלת  חזקה  במשפחה 
יש מעטפת של משרד החינוך,  לכל האחרים במדינה  אמצעים. 

מלבד לבני המגזר החרדי".
כהן מזכיר את מתי"א )מרכז תמיכה יישובי/אזורי(, ארגון סיוע 
מטעם משרד החינוך המיועד לציבור הדתי לאומי. משרד החינוך 
בעלי  לכל  טראפי  טיפול  של  שעות  בסל  מתי"א  את  מתקצב 
לנקודת  ועד  שונות  למידה  מלקויות  החל  המיוחדים,  הצרכים 

הקצה בספקטרום האוטיסטי.
כך יוצא שהחינוך הדתי לאומי אינו מוגבל, בכל מקרה בו נתקל 
מורה או מנהל בית ספר בילד הזקוק לסיוע – יפנה למתי"א. אנשי 
ידי משרד החינוך  על  ומפוקחים  המקצוע של מתי"א מבוקרים 
וכך שקטים כל הצדדים ביודעם כי הילד מקבל את הכלים להם 

הוא זקוק לצורך קידומו האישי.
ההיפך הגמור הם מוסדות הפטור, ואם במגזר החרדי עסקינן 
הרי שרוב מוסדות החינוך במגזר – מוסדות 'פטור' הם. למנהל 
לסיוע  שנצרך  ילד  לכל  לסייע  ירצה  אם  גם  סיכוי  אין  ה'חיידר' 

כלשהו. הוא לא זכאי לשום סיוע.
אבל גם ה'מוכר שאינו רשמי', רשתות החינוך הגדולות ועוד 
רשימה ארוכה של תלמודי תורה שהם כן זכאים חלקית למספר 
שעות סיוע תראפי. "גם להם ההקצבות עומדות קודם כל בתקן 
הרבה  נמוך  ההקצאות  יחס  הארי'.  את  משביע  הקומץ  'אין  של 

מתחת ל'קו העוני'".

הגר"י אפרתי יעמוד בראש הצד הרוחני של 'כנס המיוחד' 
הגר"י אפרתי שליט"א, מי שזכה לקרבה בקודש פנימה בבית פוסק הדור מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, יעמוד בראש הצד 
הרוחני של 'כנס המיוחד'  ועדת ההיגוי המקצועית: "ככל שנשלב בצורה נכונה בין גורמי הטיפול, כך יוכלו יותר 

ילדים לצאת מהמעגלים הטיפוליים"

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

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

הסרת 
משקפיים

 עושים רק 
בבית חולים

03-7922031לבדיקת התאמה חינם:

הנחה מיוחדת
לחנוכה



סל קניות רב-פעמי בסבסוד המשרד להגנת הסביבה יחולק 
ברשתות השיווק שהצטרפו למהלך, בקנייה מעל 100 ₪.

החלוקה עד גמר המלאי.
sviva.gov.il :פרטים נוספים באתר

אז מה עושים?

כל שקית 
בל תשחית!

החל מ- ג' בטבת (1 בינואר) חוק השקיות נכנס לתוקף.
ממועד זה תופסק חלוקת השקיות בקופה ברשתות השיווק, 

וכל שקית תחויב ב-10 אגורות. 

השקיות הן אויב הסביבה! שימוש מוגבר בשקיות ניילון יוצר 
זיהום סביבתי, מזיק לכדור הארץ, מקלקל ומכער את הטבע 

ואף מהווה סכנה לבעלי החיים. 
"תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי"

(קהלת רבה, פרק ז')

בכל שנה אנחנו צורכים 1.6 מיליארד 
שקיות פלסטיק ברשתות השיווק!

הרשתות המשתתפות במבצע יחלקו לצרכנים ללא תשלום 
סלים רב - פעמיים בהתאם להיקף הקנייה כמפורט:

ללקוח שרכש בסכום 101 ₪ ועד 249 ₪ 1 סל רב פעמי  
ללקוח שרכש בסכום של 250 ₪ ועד 399 ₪ 2 סלים רב פעמיים 
ללקוח שרכש בסכום של 400 ₪ ועד 549 ₪ 3 סלים רב פעמיים 
ללקוח שרכש בסכום של 550 ₪ ועד 750 ₪ 4 סלים רב פעמיים 

ללקוח שרכש בסכום של 751 ₪ ומעלה. 5 סלים רב פעמיים 

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לסניפנו באלעד

Yakov@kav-itonut.co.il
קו"ח למייל:

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים מעולים

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

או לפקס: 03-5796645

מנהל מכירות
דרוש
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ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 31.12.16 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר

100X100, גרניט פורצלן

₪ 65.50

60X120, גרניט פורצלן 90X90, לאפטו
למ"ר
₪ 99.00

למ"ר
₪ 76

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 43.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 67.00

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
בגדלים 90/80/70/60 ס"מ.

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

מטבח גוף סנדוויץ׳ עד 10 מ'
)לפי תוכנית(

כולל פרזול BLUM כולל שיש
כולל הובלה והתקנה

₪ 1,790

תנור וכיריים

*מחיר   לכיריים   690   & *מחיר   לתנור   100 , 1   &
*    המחיר   לא   כולל   הובלה   והתקנה . 

כל הבית

w i n t e r 2 0 1 7

₪25,000

כולל מע"מ / דירה עד 100 מ"ר / לא כולל את עבודת השיפוץ

פרפקט ליין

כולל מטבח, כולל גרניט פורצלן, 
כולל דלתות וכולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן

₪ 13,000 במחיר של

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

2 מגירות גבוהות כולל כיור ומראה
צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי-לבן, שמנת, שחור, 

אפור. פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, 

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון טבעי,

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

דשא סינטטיחדש!
אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

* המחיר ברכישת גליל קיים ברוחב 2 ו/או 4 מטר

קיטצ'נט במחיר מפתיע! 
2 מ' אורך תחתון + עליון, דלתות פורמייקה, 

גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

₪ 798₪ 950

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48ס"מ

כיור גרניט כפול
צבע לבן, מידות: 47X82  ס"מ

לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30  ,9:30-19:30 א'-ה'  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-13:30 ו'   ,09:30-19:30 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-20:30 ו’ 9:00-14:00 סניף בני ברק



w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l
חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 31.12.16 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר

100X100, גרניט פורצלן

₪ 65.50

60X120, גרניט פורצלן 90X90, לאפטו
למ"ר
₪ 99.00

למ"ר
₪ 76

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 43.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 67.00

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
בגדלים 90/80/70/60 ס"מ.

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

מטבח גוף סנדוויץ׳ עד 10 מ'
)לפי תוכנית(

כולל פרזול BLUM כולל שיש
כולל הובלה והתקנה

₪ 1,790

תנור וכיריים

*מחיר   לכיריים   690   & *מחיר   לתנור   100 , 1   &
*    המחיר   לא   כולל   הובלה   והתקנה . 

כל הבית

w i n t e r 2 0 1 7

₪25,000

כולל מע"מ / דירה עד 100 מ"ר / לא כולל את עבודת השיפוץ

פרפקט ליין

כולל מטבח, כולל גרניט פורצלן, 
כולל דלתות וכולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן

₪ 13,000 במחיר של

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

2 מגירות גבוהות כולל כיור ומראה
צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי-לבן, שמנת, שחור, 

אפור. פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, 

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון טבעי,

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

דשא סינטטיחדש!
אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

* המחיר ברכישת גליל קיים ברוחב 2 ו/או 4 מטר

קיטצ'נט במחיר מפתיע! 
2 מ' אורך תחתון + עליון, דלתות פורמייקה, 

גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

₪ 798₪ 950

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48ס"מ

כיור גרניט כפול
צבע לבן, מידות: 47X82  ס"מ

לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30  ,9:30-19:30 א'-ה'  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-13:30 ו'   ,09:30-19:30 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד



   כ"ט בכסלו תשע"ז 29/12/16באלעד1218

יש מחאה המובעת בצעקה, ויש הצהרה שנאמרת בשתיקה. 
סערת בית הכנסת בערד, ההפגנות במרכזי הערים והראיונות 
משתווים  לא   – המרכזית  הסיעה  עסקני  של  פוסקים  הבלתי 
לכוחה של שתיקה בבית המדרש הגדול בגור, במעמד הדלקת 

הנרות. 
עשרים אלף עיניים, של רבבת חסידים הנדחסים בכל ס"מ 
שקופות.  במחיצות  המוקפת  מוגבהת,  לבימה  נשואות  פנוי, 
באולם  משתרר   - המפתן  את  עובר  והרב'ה  נפתחת  כשהדלת 
שקט מופתי. רק ברכת האדמו"ר נשמעת, ללא שימוש מלאכותי 
'אומיין' של  באמצעי הגברה, ולאחריה, מופר השקט בעניית 

אלפי החסידים. 
כל בית מדרש צריך מרפסת, ובמרפסת המשקיפה על רחבת 
בית המדרש, ניצב מדי ערב שר הבריאות יעקב ליצמן, מלווה 
באורחים. מדד הבכירים בהדלקה המרכזית, משקף את מעמדה 
הפוליטי של הסיעה המרכזית. מנהג המקום נשמר, וההנחיות 
הקפדניות מיושמות גם על מבקרים בכירים. כשאחד הנוכחים 
שולף בחוסר מודעות את הסלולרי מהכיס ומנסה לצלם, הוא 
ובל  ייראה  בל  הערני.  הקהל  מכיוון  קולניות  גערות  חוטף 

יימצא אייפון בהיכל.
כשלצד  בהדלקה  נכחתי  חנוכה,  של  שני  נר  ראשון,  ביום 
נפתלי  החינוך  שר  אדלשטיין,  יולי  הכנסת  יו"ר  עמדו  ליצמן 
בנט, ראש מטהו טל גן צבי ופקידי מדינה בכירים. "לנו בגור 
יש את הניגונים שלנו", הסביר ליצמן כשנשאל בעבר באיזה 

שלב יתחילו החסידים לשיר 'מעוז צור'.
לפני ואחרי ה'שטיקעל-תוירה' של הרב'ה פוצחת המקהלה 
ספורות  שנים  לפני  הורה  המכהן,  האדמו"ר  גוראי.  בניגון 
לחדול מהלחנת ניגונים חדשים. את חובבי הניגונים הגוראיים 
החדשה  התקנה  בקהל  החסידים  לאלפי  אך  מצער,  אולי  זה 

מאפשרת לזהות את הניגון ולהצטרף למקהלה. 
חצי  לחבר  האחרונה  השנה  במהלך  הפך  בנט,  החינוך  שר 
רשמי ב'סיעה המרכזית'. ההכרזה של בנט בסופ"ש שעבר כי 
לא יצטרף לקואליציה בראשות לפיד, הייתה כמתן דמי חנוכה 
ליענק'ל ליצמן, שמנער חוצנו בכל פעם שלפיד נוגע בכתפו. 
כשבנט הגיע לראשונה להדלקה המרכזית בבית המדרש, לא 
הסוכר  מדדי  את  להעלות  כדי  סופגניות  בחלוקת  צורך  היה 

והמתיקות. 
בניגוד לבכירים אחרים שמציצים, מתרשמים והולכים, הרי 
שבנט לא מש מהמרפסת ונותר לעמוד כמעט עד עזיבת אחרוני 
החסידים, שחולפים ביעף מול פני האדמו"ר, מהנהנים לשלום 
ניתן  רק היה  לו  לכיוונו.  ועוזבים בהליכה מהירה, עם הפנים 

לממש את נוהל הפינוי הגוראי, במתווה עמונה.
כשבנט עזב את המרפסת, הוא פגש ברבנית מגור תליט"א – 
בכבוד השמור רק לבני משפחה. במשך דקות ארוכות התנהלה 
חיזוק  שיעור  החינוך  שר  קיבל  במהלכה  מרתקת,  שיחה 
מסגרות  בתוך  המכבים  רוח  שימור  על  היסטורי-אקטואלי 

החינוך ומניעת התערבויות זרות, בימים ההם בזמן הזה. 

איחוד וחלוקה

נרות  להדלקת  המותאם  מכווץ  בלו"ז  לארבע,  שתיים  בין 
חנוכה, התכנסה השבוע סיעת יהדות התורה. על פי הפרסומים 
המוקדמים של החברים האגודאים, הוזמן יו"ר ועדת הכספים 
רשימת  והעברת  הטהור  השמן  פך  חילול  לנוכח  לשימוע, 
מוקדם  תיאום  ללא  הקדוש,  הקואליציוני  הכסף  של  התקצוב 

עם החברים מאגודה. 
בתביעות משפטיות שמוגשות על ידי תובעים רבים מקובל 
את  שמו  לצד  ולהוסיף  בתיק  הראשון  התובע  שם  את  לציין 
דגל  נגד  ישראל  אגודת  של  התביעה  גם  "ואחרים".  המילה 
התורה, היא למעשה, תביעת ליצמן ואחרים נגד גפני. ליצמן 
לא נכח בישיבה, ובהיעדרו של התובע הראשי, הרימו הנוכחים 
מוזס,  ח"כ  של  המשפחתית  בשמחה  כהשתתפות  'לחיים' 

השמח והמשמח שבאנשי הסיעה כולה. 
שימוע לא התקיים, אבל החברים מאגודה המשיכו להשמיע 
את טענותיהם גם השבוע. בדגל התורה היחס נע בין התעלמות 
לתוך  הזרקור  את  להפנות  שביקש  מי  היה  אירונית.  לתגובה 
הסיעה המרכזית, כשסיפר על כך שתקצוב ההפגנות בפרשת 

ערד מומן מתקציב המפלגות של אגודת ישראל. "מעניין האם 
גם שם ליצמן התייעץ לפני כן עם חבריו", העירו המעוררים 

מדגל התורה. 
אם יש בדגל מי שמצפה משלומי אמונים לעשות גם הפעם 
את העבודה השחורה ולהכניס את הסיעה המרכזית למשחקי 
פחות  לא  פנה  פרוש  "מאיר  להתאכזב.  מוזמן  הוא  הסביבון, 
לראות  בבקשה  לשכתו  לצוות  והן  לגפני  הן  פעמים  משלוש 
לאוצר",  מועברת  שהרשימה  לפני  התקציביות  ההעברות  את 
מספרים בלשכת סגן שר החינוך, "גם הטענה שבשנה שעברה 
הועברה הרשימה באותה צורה אינה נכונה, היות ואז, בניגוד 

להיום, הרשימה הובאה לעינינו מראש". 
בשבוע שעבר הובאו במדור זה הטענות על העברת מחצית 
מהתקצוב הקואליציוני לחינוך העצמאי, אולם השבוע הסתבר 
כי לא מדובר רק בזה, אלא גם בתקצוב עודף המיועד לחברי 
מועצת העיר של דגל התורה בירושלים. באגודת ישראל מכנים 

את התופעה: הכספים הייחודיים של דגל התורה.
בדרכים  הקואליציוני  בתקצוב  שימוש  עשה  שגפני  "גילינו 
שמזכירות את תקציבי הכספים הייחודיים שגפני עצמו נלחם 
בהם מלחמת חורמה כשכיהנו יושבי-ראש ועדת כספים, מטעם 
נתונים.  ושולפים  ישראל  באגודת  בכירים  אומרים  אגודה", 
במסלולים  שהועברו  ייעודיים,  שקלים  מיליוני  כשני  "גילינו 
במסגרת  ירושלים,  בעיריית  דגל  של  מועצה  לחברי  עוקפים 
תקצוב חגיגות היובל לאיחוד ירושלים. יש לנו טענות על כך 
שכספים הועברו לחינוך העצמאי שמתוקצב גם כך בשיעור של 
מאה אחוזים ולא לתלמודי תורה ומוסדות פטור שמתוקצבים 
לפני  מובאת  הייתה  הזאת  הרשימה  אם  זעומים.  בשיעורים 
עם  מוחלטת,  בוודאות  מוגשת,  הייתה  היא  הסיעה,  לעיון  כן 

שינויים משמעותיים ועל כך קמה הזעקה".
הצלחה,  ללא  בשעתו,  ניסתה   – והקישור  התיאום  מנהלת 
לפלסטינים.  ישראל  בין  שנחתמו  ההסכמים  את  ליישם 
והכרעה,  בירור  כאן  גם  נדרשים  לעמים,  ישראל  בין  להבדיל 
בעניין התיאום והקישור בין דגל לאגודה. "האם ליצמן נועץ 
תקציביות  העברות  הבריאות,  במשרד  למינויים  בנוגע  בגפני 
שואלים  הסופגניות?"  ודיאטת  הפרסום  תקציבי  מיוחדות, 
החונכות  מיזם  את  הסיעה  לידיעת  הביא  פרוש  "האם  בדגל, 
שהוביל בהקצאה של עשרות מיליונים? האם כל ראשי ועדת 
הכספים מטעם אגודה - גם ליצמן, גם ליצמן - נהגו לשתף את 

החברים לפני שקיבלו החלטות?" 

בדגל  להיאמר.  צריכות  לא  והתשובות  רטוריות  השאלות 
עליהם  להחיל  מבקשים  באגודה  שהחברים  השבוע  טענו 
נורמות – שהם לא דרשו מעצמם בעבר. אם כך ייראה החורף 
אירועי  את  גדול  רעש  בקול  יחגגו  בירושלים  רק  לא  הקרוב, 
איחוד  חגיגות  התורה.  יהדות  סיעת  בתוך  גם  אלא  האיחוד, 

וחלוקה.

תוקנה התקלה 

התקנות  שטיוטת  אחרי  בגור.  רק  ולא  יש,  מרסנות  תקנות 
יעלון  הראשונית לחוק הגיוס שנוסחה בתקופת שר הביטחון 
חדשות  תקנות  מגיעות  החרדים,  ידי  על  הסף  על  נדחתה 
איווט  דווקא בתקופתו של שר הביטחון המכהן,  ומתואמות, 

ליברמן.
יותר ממה שיש בתקנות, אין בהן. בהשוואה לנוסח הראשון, 
שהיה  דרקוניות  הוראות  מהן  וניטלו  בענייניות,  מנוסחות  הן 
בהם כדי לבייש, ולא לגייס. מגיעה בהחלט מילה טובה לחברי 
פגישות  טובה,  כפוית  עבודה  של  שעות  שהשקיעו  הכנסת 
מרתוניות ותיוג אותיות, וכן, גם לשר המכהן, איווט ליברמן, 
יותר  כותרות  סיפק  אולי  יעלון  בענייניות.  להתנהל  שהבטיח 
מהשבוע  איווט  של  המתריסות  לאמירות  בהשוואה  רגועות, 

שעבר, אבל אותנו מעניין הרבה יותר, מבחן התוצאה.
לראות  אפשר  המבורך  לשינוי  ביותר  הטובה  הדוגמה  את 
במענה לבקשתו יוצאת הדופן של הראשון-לציון הגר"י יוסף. 
בתאריך י"ב כסלו, הפנה הראשון-לציון לחברי הכנסת החרדים 
מכתב שכותרתו, "בקשת עזרה דחופה לאברכי הכוללים בארץ 
ישראל". הפנייה הזאת של הגר"י יוסף, לא נעשתה במצנפתו 
כראשל"צ, אלא בכובעו כראש ישיבה. "בתקופה האחרונה", 
כתב הגר"י יוסף, "הוצגה בפנינו על ידי העוסקים בנושא בעיה 
בכוללים  ובפרט  כוללים,  רבות של  חמורה שנוצרה בעשרות 
הספרדים המצויים בערי הפריפריה והישובים הקטנים, שנמנע 
למרות  לאברכים,  ישיבה'  בן  'מעמד  מהצבא  מלקבל  מהם 
בעקבות  זאת  בכולל,  ולומדים  התורה  על  שוקדים  היותם 

שינויים בחוק שנעשו לאחרונה".
ולתמצת  לתקצר  מקובל  אקטואליים  שבמדורים  למרות 
מכתבים תורניים – לכדי שורה תחתונה קליטה, הרי שבמקרה 

אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

ההדלקה המרכזית

יש להם תקנה. טיוטת התקנות החדשות לחוק הגיוס
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הזה, שווה לקרוא את המכתב מילה במילה. ספריו 
בשל  רק  לא  פופולריים  יוסף  הגר"י  של  התורניים 
הקולחת,  השפה  בגלל  גם  אלא  התורני,  התוכן 
העוסקים  הפעילים  "לדברי  והמובנת.  הקליטה 
בה  "בתקופה  יוסף,  הגר"י  וכתב  המשיך  בנושא", 
מספר  הדורשות  תקנות  נתקנו  טל'  'חוק  תקף  היה 
לקבל  כדי  דיחוי'  'דורשי  אברכים   10 מינימלי של 
הכרה מהשלטונות לצורך הוצאת מעמד בן ישיבה 
לאברכים, אך בעוד ובאותה תקופה גיל הדיחוי היה 
שנעשו  החוק  שינויי  בעקבות  כיום  יחסית,  גבוה 
עד  הוא  ואברכים  לבחורים  הדיחוי  גיל  לאחרונה 
גיל 24 בלבד, וכשאין בכולל 10 אברכים עד גיל 24 
לפי הכללים החדשים הוא מנוע מלקבל מעמד 'בן 
ישיבה' לאברכים הלומדים בו. מצב זה עלול לגרום 
בכולל,  בלימודיהם  מלהמשיך  להימנע  לאברכים 

ולצאת מעולמה של תורה חלילה".
בשל  השאר  בין  לעזרה,  נחלץ  הראשון-לציון 
בתפזורת  מצויים  הקטנים,  שהכוללים  העובדה 
ראשי  נאבקים  שם   – הענייה  בפריפריה  בעיקר 
כוללים, כמו מכבים מקומיים, על קיומה ושרידותה 
בכוללים  קיימת  זו  "בעיה  אברך:  מלגת  כל  של 
אליכם  פונה  הנני  כן  על  קטנה,  שמסגרתם  רבים 
ולהתאים  ולשנות  זה,  בעניין  לפעול  בבקשה  בזה 
את התקנות בחוק למצב החדש שנוצר, שלא תהיה 
לא  בכולל  הלומד  שאברך  כזאת  מציאות  חלילה 
יקבל מעמד 'בן ישיבה', ויגיע לידי סיבוכים שונים 
נא  ובואו  תורה.  של  מעולמה  להוציאו  שעלולים 
אשר  שליט"א,  החשובים  האברכים  לימין  לעמוד 
הם המקיימים ומעמידים את העולם בתורתם, כמו 
שמים  חוקות  ולילה  יומם  בריתי  לא  אם  שנאמר 
וארץ לא שמתי. ועל שלושה דברים העולם עומד, 
על התורה וכו'. וזכות התורה תגן בעדכם אלף המגן 

ותזכו לכל מילי דמיטב אמן".
של  בעברית  ל'אמן'  כללית.  הייתה  ההיענות 
ה'אומיין'  גם  אחד,  בקול  התווסף  יוסף,  הגר"י 
בעגה החסידית. טיוטת תקנות חוק הגיוס שנשלחה 
השבוע לחברי הכנסת החרדים, היא תוצאה ישירה 
הישיבות,  בחורי  של  לא  כללית.  התגייסות  של 
אלא של חברי כנסת חרדים וכמה עסקנים מסורים 

שפעלו מאחורי הקלעים.
אחת  הייתה  יוסף,  הגר"י  הצביע  עליה  הבעיה 
מני רבות, באותן תקנות שהוכנו בתקופתו של בוגי 
לכל  אטום  למים,  מתחת  כצוללת  שנותר   – יעלון 
לחלוחית, בכל מה שנוגע להיענות לבקשות החרדים 
לתאם עמם מראש את המהלכים. הסיטואציה הזאת 
המעודכנת  התקנות  טיוטת  ולטובה.  השתנתה, 
הביטחון,  למשרד  היועמ"ש  סגנית  מטעם  נשלחה 
הילה ארליך – היישר למייל של הגורמים החרדים 
מדי  רבים  באישים  מדובר  )ולא  המעורבים 
עמכם  לפגישותינו  "בהמשך  למשימה(.  שהתנדבו 
בשבועות האחרונים, ולבקשת לשכת שר הביטחון, 

לקראת  הזו של התקנות  לעת  נוסח מעודכן  מצ"ב 
דיון באכ"א, סיכום והבאת התקנות בפני ועדת חוץ 

וביטחון", נכתב במייל הנלווה לקובץ התקנות.
עם  הסערה  במוקד  בשעתו  עמדה  ארליך,  עו"ד 
וכתיבת תקנות  פרסום מסקנות הצוות הבינמשרדי 
שהמידע  טענו  הכנסת  חברי  תקלות.  כמו  שנראו 
מסקנות.  להסיק  ודרשו  בדיעבד  רק  אליהם  הגיע 
אכ"א  ראש  לאחרונה  שהתווה  לנורמה  בניגוד 
במקרה  שהמסקנות  הרי  טופולנסקי,  חגי  הפורש 
הזה, הוסקו ברמת ההתנהלות ולא במישור האישי. 
רק  יכולה   – זה  בשלב  הקטנים  לפרטים  ירידה 
מותר  לעיתונאים  וגם  העניין,  לתועלת  להזיק 
ניתן לומר  לגלות אחריות בכאלה רגעים. מה שכן 
זה שאחת מהתקלות שתוקנו, היא הבעיה שהעלה 
הגר"י יוסף. בשורה מתקנת אחת הובהר כי "בכולל 
מתוכם  תלמידים,   15 יהיו  הקובע,  ביום  שנכלל 
ובא לראשון-לציון  לפחות 5 שהם דחויי שירות". 

גואל.
במשרד  המדיני  הדרג  שכאשר  אפוא,  מסתבר 
נותן את ההנחיה הנכונה, אפשר להתנהל בהוגנות 
הלשכה  מול  כשעומדים  גם  ראוי,  ליחס  ולזכות 
למעוז  שנחשבת   – הביטחון  במשרד  המשפטית 

בלתי חדיר. 

הכיבוש משחית
שהלשכה  הרי  העניים,  את  מחייב  הלל  אם 
את  מחייבת  הביטחון  במשרד  המשפטית 
מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה חובש כיפת 
לא  מנדלבליט  שאביחי  חבל  מה  השחורה.  הבד 
מאמץ גם במתווה הכותל, את רוח שיתוף הפעולה 

של אנשי הלשכה המשפטית במשרד הביטחון. 
שדרש  לאו  הגר"ד  הרה"ר  מטעם  המכתב  על 
שופטי  בפני  הראשית  הרבנות  עמדת  את  להביא 
הבג"ץ בעתירת נשות הכותל, קראתם כאן בשבוע 
שעבר. חלף שבוע, ומנדלבליט כמו בהדלקת נרות 

– מוסיף והולך, להבה על להבה, שמן למדורה. 
בדיון שהתקיים במשרד המשפטים ביום חמישי 
שעבר, הוסבר לנציגו של הגר"ד לאו כי היות והדיון 
יידחה - לא נדרשת הכרעה מהירה  בבג"ץ ממילא 
המתנגדת  הראשית,  הרבנות  עמדת  ייצוג  בסוגיית 
לדון  מוסמך  לא  בג"ץ  כי  וסבורה  הכותל  למתווה 
שבעניינם  משפטיים  מנימוקים  הרחבה,  בצביון 

הורחב כאן בעבר. 
אלא  נדחה,  לא  הדיון  למובטח,  שבניגוד  רק 
נותר במועדו )היום, רביעי(. הפנייה מטעם הגר"ד 
ברגע  רק  כנספח,  הפרקליטות  על-ידי  צורפה 
ולפיה  מעורפלת  הבהרה  בתוספת   – האחרון 
"לאחר קבלת עמדתו של היועץ המשפטי לרבנות 
הראשית בעניינה של הפנייה, ולאחר בחינתה על-

היא  המשפטים,  במשרד  הרלבנטיים  הגורמים  ידי 
תובא בפני היועץ המשפטי לממשלה". המשמעות 
היום  בדיון שיתקיים  כי  היא,  של מכבסת המילים 
מייצג  עורך-דין  של  פרונטלי  ייצוג  יהיה  )רביעי(, 
לכל הגורמים המעורבים, לבד מהרבנות הראשית. 
לומר,  יותר  )נכון  לאור  האבסורד,  למרבה  כך, 
יהיה שינוי של  ואם לא  לחושך( מהלכי היועמ"ש 
בדיון,  שיופיעו  הדין  מעורכי  איש  האחרון,  הרגע 
לא יקום וישמיע בפני השופטים את קולו של הגורם 
הרלוונטי ביותר, הרב הראשי לישראל, שמבטא את 

עמדת היהדות האורתודוקסית. 
ההצבעה  על  השבוע  נשפך  מלל  הרבה  כך  כל 
לקרוא  היה  מרתק  ישראל.  נגד  באו"ם  הלעומתית 
של  ובהארץ,  בידיעות  הצפויים  המאמרים  את 
במשך  ובנוצות  בזפת  שמורחים  טורים  כותבי 
שבועות – נשיא נבחר שלפניו ארבע ואולי שמונה 
בחיל  ונזכרים  שבים  פתאום  ולפתע  כהונה,  שנות 
של  היוצא  בנשיא  לנהוג  שיש  בכבוד  וברעדה, 

המעצמה הגדולה שנותר לו חודש בודד בתפקיד.
שהוא  בטוח  היה  כבר  נתניהו  האחרון  בחמישי 
ירד  א-סיסי  המצרי  הנשיא  הפרצה.  את  סגר 
פוטין  הרוסי  הנשיא  מול  ואפילו  מהפירמידה, 
הבנות,  שהושגו  תחושה  והייתה  שיחות  התנהלו 
למועד  עד  ההצבעה  לדחיית  שקטה  הסכמה  כולל 
בלשכת  טראמפ.  הנבחר  הנשיא  השבעת  שלאחר 
בתקנוני  שהתעמקו  משפטנים  כי  הוסבר  רה"מ 
המצרית,  ההצבעה  משיכת  עם  כי  הסיקו  האו"ם 
יידרשו ארבעים יום לקיום הצבעה חדשה במועצת 
הביטחון. נתניהו האמין כי אחרי שטרפד את יוזמת 
לא  האמריקאי  הנשיא   – הקלעים  מאחורי  אובמה 
יעז להתייצב, כמעט בפומבי, ולשדל חברות אחרות 
ביום.  בו  אותה,  להחיות  כדי  ההצעה  את  להגיש 
ביבי  את  אפילו  לרעה,  להפתיע  הצליח  אובמה 

שמעולם לא תלה בו תקווה.
יהודי  בכיר,  אמריקאי  דיפלומט  השבוע  פגשתי 
מילים  מפיו  גם  לשמוע  והופתעתי  דמוקרטי, 
פעמיים.  עבורו  הצביע  שהוא  הנשיא  על  רעות 
לא  שאלו  כמוני  לאנשים  השבוע  הוכיח  "אובמה 
העולם  תפיסת  זו  ביבי.  לא  ואפילו  ההתנחלויות 
בהצבעה  והסתיימה  קהיר  בנאום  שהתחילה  שלו 
על  שמכריזה  להחלטה  יד  נתן  הנשיא  אם  באו"ם. 
הכותל כשטח כבוש, אני כיהודי לא יכול לראות בו 

יותר את הנשיא שלי". 
בוודאי  הוא  זה  ומדור  ההשגחה  דרכי  נסתרות 
לא המקום לעסוק בתובנות של 'מידה כנגד מידה'. 
שבוע  באותו  מתבקשת.  ההקבלה  זאת,  ובכל 
במדינת  נמנעת  כבוש,  כשטח  הכותל  מוכרז  בו 
היהודים מהרבנות הראשית האפשרות להשמיע את 
מקדשנו.  בית  שריד  לקדושת  בנוגע  בבג"ץ  דברה 

הכותל כבוש אפוא, אך לצערנו, לא על ידינו.
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בכובעו הישיבתי ולא במצנפתו הרבנית. הראשל"צ הגר"י יוסף                                                                                     )צילום: יעקב כהן(
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שורות סיום
)אחרי 14 שנים - טור פרידה(

אין לי אלא לסיים בהודיה על העבר ובתפילה על העתיד, בייחוד לאלו העוסקים במלאכה זו: 
יה"ר שלא תצא תקלה תחת ידנו, מעתה ועד עולם

14 שנים הן נצח במושגי עיתונות.
כאשר טור זה החל לראות את אור הדפוס אי שם בשנת 
תשס"ב, אריאל שרון עוד היה ראש ממשלה, סדאם חוסיין 
עוד היה נשיא עיראק, מובארק עוד שלט בבני עמו במצרים, 
עוד  ערפאת  חדש,  תיכון  מזרח  על  חלם  עוד  פרס  שמעון 
היה  עוד  התאומים  ואסון  הפלסטינית  הרשות  כיו"ר  כיהן 

טרי וטראומטי עבור אזרחי ארה"ב.
מתפתחים  לומדים,  אנחנו  שבו  זמן  פרק  הן  שנים   14
ואוספים לעצמנו תובנות. אין ספק, שיומי הראשון בעבודה 
או  מבינים  שאנחנו  מה  כל  לא  האחרון.  ליומי  דומה  אינו 
נראה  צעיר,  בגיל  מבינים  שאנחנו  בטוחים  היינו  לפחות 
אותו דבר בחלוף עשור וחצי. הפרספקטיבה מאפשרת לנו 

להביט על הדברים בראיה מפוכחת יותר.
במרוצת השנים, ליוותה מערכת העיתון על כלל עורכיה, 
הצוות,  אנשי  ושאר  הגרפיקה  המינהלה,  אנשי  כתביה, 
אלפי אירועים שהתרחשו בארץ ובעולם, בדגש מיוחד על 

אירועים שנצרבו בזיכרונו של כל קורא חרדי באשר הוא. 
אי אפשר לסכם בטור אחד 14 שנות עבודה אינטנסיבית 
את  בכנפיה  הביאה  שנה  כל  אירועים.  מאלפי  שמורכבת 
פיגועים  רגעי הכאב. שורה ארוכה של  רגעי השמחה לצד 
רדפה  טרגדיה  פיגוע,  רדף  פיגוע  הקודש.  ארץ  יושבי  חוו 
טרגדיה ואסון אחד התערב באסון אחר – דמים בדמים נגעו.
אסון  כל  ללב.  נוגע  חיים  סיפור  בתוכו  מקפל  אסון  כל 
אובדן  את  שמבכה  שלמה  משפחה  שאולה  ביגון  מוריד 
נצרבו בדעת הקוראים, אך  יקירה. הסיפורים מכמירי הלב 
מלאכת  על  שאמונים  אלו  של  בליבם  גם  מכך  פחות  לא 
הכתיבה והעריכה. שוו בנפשכם כמה דמעות הזלתם כאשר 
קראתם עוד ראיון מרטיט עם אב שכול או עם ילדים יתומים 
כמה  בדעתכם  העליתם  האם  יקירם.  את  איבדו  עתה  שזה 
האבלים  בבית  לעמוד  כדי  לכתב  נדרשו  נפש  תעצומות 
העוברת  ביותר  הקשה  בשעה  המשפחה  בני  את  ולראיין 
שכול  סב  מראיינים  כיצד  להבין  ניסיתם  האם  עליהם? 
האם  מחרידה?  דרכים  בתאונת  משפחתו  כל  את  שאיבד 
יש דרך למצוא מסילות לליבו של בן משפחה אחד ששרד 

תאונת רכבת מחרידה שבה נספתה כל משפחתו?
לחץ  קלה,  הייתה  לא  מלאכתנו  רבות  שפעמים  אף  על 
העריכה,  מלאכת  על  האמונים  אלו  את  מאלץ  ליין,  הדד 
מתוך  למיין  צריך  לפעמים  כן,  הזמנים.  בלוחות  לעמוד 
מאות תמונות הזורמות למערכת של אסון מחריד, שחלקן 
קשות לצפייה, רק את אלו הראויות לרדת אלי דפוס. הקורא 
מקבל לידיו את התוצר הסופי. לא תמיד הוא מבין או יודע 
איזו כברת דרך עוברים עורכי וכתבי העיתון עד שהגיליון 

המודפס מגיע לתיבת הדואר של כל אחד ואחד.
למגינת הלב, פטירתם של גדולי ישראל הייתה חלק בלתי 
נפרד ממלאכתנו. כשהתחלתי את דרכי בעיתון זה, היה זה 
זמן קצר לאחר הסתלקותו של מרן ראש הישיבה הגראמ"מ 
ובראשם  הדור  מנהיגי  זצ"ל. במרוצת השנים הסתלקו  שך 
נשיא מועצת גדולי התורה כ"ק מרן האדמו"ר בעל הישועות 
הדור  פוסק  זצ"ל,  לפקוביץ  הגרמי"ל  מרן  מויז'ניץ,  משה 
יוסף  הגר"ע  הראשל"צ  מרן  זצ"ל,  אלישיב  הגרי"ש  מרן 
זצ"ל, מרן הגר"ש הלוי וואזנר זצ"ל ועוד שורה של גדולי 

האדמו"רים, ראשי ישיבות ופוסקי הדור.
רגעי  גם  בתוכן  מקפלות  החולפות  השנים   14 ומאידך, 
סיום  כדוגמת  הוד  רבי  ומעמדים  אירועים  רבים.  שמחה 
בחירות  עצרות  עיר,  של  ברחובה  החמה  ברכת  הש"ס, 

וסיפורים מרגשים רבים שראו את אור הדפוס.

אותנו  שליווה  להקב"ה  מודים  אנו  אלה  ועל  אלה  על 
נאמנה  מלאכתנו  את  שעשינו  בתקווה  ותושייה,  בעצה 

לטובת ולתועלת הקוראים.



הגיליון  יצא  בו  מהיום  חלף  שנים  יובל  מחצי  למעלה 
הראשון מבית "קו עיתונות". 

שותף  הייתי  מתוכן  שנים,  וחמש  מעשרים  למעלה 
לעשייה "רק" ב-14 השנים האחרונות. במרוצת הזמן קשה 
ולהבין שאתה חלק ממנה,  ולהביט אל ההיסטוריה  לעצור 

או לפחות סיקרת לא מעט פרקים נכבדים בה.
מלווים  עיתונות"  "קו  שעיתוני  וחצי  עשורים  שני  כבר 
את הציבור החרדי בשמחות ובאסונות, באירועים הגדולים 
במרחבי  המתרחשים  ובאלו  מקומיים  באירועים  והקטנים, 
אירועים  אלפי  על  ודיווחנו  סיקרנו  כתבנו,  הגלובוס. 
שהתרחשו על פני כדור הארץ, כמו גם, אצלנו בבית פנימה. 
לקורא  ציבורית  חשיבות  בעל  משמעותי,  אירוע  היה  לא 

החרדי, שלא קיבל את ביטויו.
ישראל, את הקמתן של הערים  בית  כל  עם  יחד  ליווינו, 
החרדיות, שמשום מה, עוד קוראים להן הערים החדשות. 
ערים  אינן  מזמן  כבר  ואלעד  עילית  ביתר  עילית,  מודיעין 
חדשות. כל אחת מהן, היא עיר ואם בישראל. בכל אחת מהן, 
נחצה קו ה-40 אלף תושבים. ליווינו את העשייה הפוליטית 
של הנציגות החרדית בכנסת. מימי הרב מנחם פרוש, הרב 
)מוניה(  אברם  הרב  לורנץ,  שלמה  הרב  פלדמן,  זאב  משה 
המכהנים  הח"כים  ויבלח"א  רביץ  אברהם  הרב  שפירא, 
כיום. היינו באירועים הגדולים של סיומי הש"ס והכינוסים 

ההיסטוריים שנחקקו בתודעה הציבורית. ליווינו וביכינו את 
לכתם של גדולי ומאורי ישראל, מכל החוגים ומכל העדות. 

היינו שם כשהאירועים התרחשו, כתבנו על זה רגע אחרי.
התמורות  את  להגדיר  ניתן  כך  רק  ממש,  של  מהפכה 
שחלו בעיתונות החרדית עם השנים. מעיתון בשני צבעים, 
החדשות.  ולכותרות  העיתונים  לעמודי  המלא  הצבע  חדר 
מקבל  עשורים,  שני  לפני  עמודים   16 בני  רזים,  מעיתונים 
היום הקורא לביתו עיתון המכיל מוספים ושפע של כתבות 

ודיווחים.
וקשת  גדלו  העותקים  התרחבו,  העיתונים  חלפו,  השנים 
קשה  לאחור,  במבט  לשבוע.  משבוע  התרחבה  הקוראים 
חלק  שהיינו  ודאי  אבל  היסטוריה,  שעשינו  לומר  אולי 
עליה  כתבנו  אותה,  כתבנו  ההיסטוריה,  את  ליווינו  ממנה. 

ואף תיעדנו אותה ברגעי ההתהוות שלה.
וחמש השנים  ארוכה צעדנו במרוצת עשרים  דרך  כברת 
יצחק  לפני 25 שנה,  כדי לׂשבר את האוזן:  רק  האחרונות. 
הראשונה  המפרץ  מלחמת  ממשלה.  ראש  כאן  היה  שמיר 
עוד לא פרצה. הענק הסובייטי עוד שלט בגאון במרחביה 
הורם.  טרם  הברזל  מסך  המועצות.  ברית  של  העצומים 
ליטא, גרוזיה, אוקראינה, קירגיסטן, טורקמניסטן, אזרבייג'ן 
עצמאות.  קיבלו  לא  עוד  המזרחי  בגוש  רבות  ומדינות 
התרגיל המסריח עוד לא נולד. נאום השפנים והחזירים עוד 
לא בא לעולם. עוד לא התרחש אסון צאלים א'. המחשבים 
הביתיים עוד לא נולדו, על ווינדוס ועל וורד עוד לא חלמנו 
כיו"ר  הראשונה  כהונתו  את  התחיל  לא  עוד  דרעי  ואריה 

ש"ס.



טור זה סיפק מידי שבוע מבט ציני והומוריסטי על אירועי 
בכתיבה  עוסקים  כאשר  הדברים,  מטבע  החולף.  השבוע 
שמשלבת הומור וציניות, לא פעם חשים אנשים ספציפיים 
או קבוצות אוכלוסייה שהדברים פוגעים בהם. כאן המקום 
עצמם  שחשו  אלו  כל  של  סליחתם  את  ולבקש  להתנצל 
אחד  תוך  אל  שהשתרבבה  אחרת  או  כזו  משורה  נפגעים 

הטורים.
והמייסד  לבעלים  ההנהלה,  ליו"ר  להודות  המקום  כאן 
מר אריאל קוניק, שיחדיו צעדנו כברת דרך ארוכה. העיתון 
צעדיו  ושאת  חזונו  פרי  הוא  בידיכם  כעת  אוחזים  שאתם 
הראשונים הוא החל אי שם בסוף שנות ה-80 מתוך ראייה 
מידי  לידיו  יקבל  ועיר,  עיר  בכל  החרדי,  שהקורא  רחבה 
שבוע עיתון מלא וגדוש עם מיטב הכותבים ובעלי הטורים. 
לצמוח  שממשיך  זה  מחזון  חלק  להיות  הזכות  לי  הייתה 

ולהתפתח עם כל שנה שחולפת.
יו"ר  ידידי   – המשמר  על  שעומד  למשמר  בברכה 

הדירקטוריון חיים כהן.
ואחרונים חביבים: תודה לקוראים הרבים על הפרגון, על 

ההערות וההארות לכל אורך הדרך.
אין לי אלא לסיים בהודיה על העבר ובתפילה על העתיד, 
בייחוד לאלו העוסקים במלאכה זו: יה"ר שלא תצא תקלה 

תחת ידנו, מעתה ועד עולם.

שורת סיום
כל סיום צופן בחובו התחלה חדשה.

ינון פלח

אחד הטורים הראשונים של כותב השורות
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יום ההצלה, כ"א כסליו בחצר הקודש סאטמר

ילדי ת"ת סקווירא שלמדו את האות ז' 
יצאו לבקר 'ז'יידעס  בבית אבות

שמחת בית שטרסבורג-סיגעט -אלכסנדר

דינר לטובת 'קרן חתנים' של באבוב

וואך נאכט לנכד 
האדמו"ר מדמברווא

האדמו"ר מסאסוב 
ב'מעיין הישועות' 

בקערסטירר

אדמו"ר מנדבורנה 
אלעד בביקור בישיבת 

מכנובקא בעלזא

תובע העיר ברוקלין 
בבית האדמו"ר 
מסאטמר זצ"ל

מסיבת פרידה לרב שלום ווייס גבאי קהל 
עדת ישראל מלבורן שעבר לגור במונסי

האדמו"ר מבאבוב-45 בביקור אצל כנס כשרות וצביון מקומות העבודה
האדמו"ר מבית חיים יהושע

הילולת רבי יוחנן מסטולין אצל האדמו"ר 
מפינסק קרלין

שמחת בית תולדות אברהם יצחק

בית המדרש ויז'ניץ 
בהרחבתו

בעריכת רפי פרלשטיין

השבוע בחצרות גדולי ישראל 

חכם שלום כהן והגר"ד יוסף בשיעור ראשון ב'יחוה דעת'
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חלוץ המהפכה 
קווים לדמותו של אבי תנועת התשובה הגאון ר' מרדכי גולדשטיין זצ"ל 

שנפטר בערש"ק תולדות נודע כראש ישיבת התפוצות -ישיבה לבעלי תשובה- 
תולדות חייו וקורות ישיבת התפוצות יכולים למלא ספר עב כרס, אך כאן נציין 

בקיצור את סיפור חייו המרתק בפני עצמו. 

מאת: אלי דן 

הרב  לאביו  בארה"ב   )1931( בתרצ"ב  נולד  הישיבה  ראש 
משה ז"ל את תורתו קנה בישיבת חפץ חיים אצל רבו המבהק 
הגאון ר' העניך ליבוביץ זצ"ל ויצק מים על ידי מרן הגר"א 
לגדולות.  נועד  כי  רבותיו  בו  הכירו  אז  וכבר  זצ"ל  קוטלר 

וסמכוהו למו"צ ודיין.
חיים"  "חפץ  בישיבת  בלימודיו  המשיך  נישואיו  לאחר 
ח"ח  בשיבת  ור"מ  בקווינס  כרב  לשמש  החל  כשבמקביל 
לצעירים, באותה תקופה למד בחברותא עם הגרח"פ שיינברג 

זצ"ל ראש ישיבת "תורה אור" אליו היה מקורב שנים רבות.
בשנת תשכ"ד 1964 עלה לארץ ישראל וכאן החל לשמש 

כראש ישיבה לבני חו"ל.
דרכה של הישיבה הצעירה בארץ לא הייתה סוגה בשושנים, 
חברון  ישיבת  של  הנשים  בעזרת  הישיבה  התמקמה  תחילה 
יחזקאל  ר'  הגאון  דאז  חברון  ישיבת  ראש  בתמיכתו  גאולה 
סרנא זצ"ל ומשגדלה הישיבה הועברה לבית היתומים דיסקין. 
בני  ישיבות  לתלמידי  שיועדה  הראשונה  הישיבה  זו  הייתה 
חו"ל  מהלך שהיה לחידוש בעולם הישיבות של אותם הימים.

המהפך התודעתי בנחיצות ישיבה המיועדת דווקא, לבעלי 
תשובה, החל כאשר בעל תשובה צעיר בשם לייזי סאקס בן 
בראשות  תורה  קול  לישיבת  להתקבל  ביקש  מחו"ל  טובים 
הגרש"ז אוירבעך זצ"ל, הלה היה בתחילת דרכו וראש ישיבת 
רמתם  על  מהשפעתו  חשש  עקב  לקבלו  סרב  תורה"  "קול 
אך  היום  לרבים  יובן  שלא  חשש  הישיבה,  בני  של  הרוחנית 
כרוך בהבנת המצב באותם ימים טרם החל גל התשובה הגדול 
ולא  הישיבה  לכותלי  מחוץ  אל  ברובה  הייתה  כשהתנועה 

להפך. 
השבור  בצעיר  בצערו  שראה  זצ"ל  גולדשטיין  הגר"מ 
מחמת הדחייה החליט שהוא יהיה זה שייפתח ישיבה אליה 
יוכל להתקבל כל יהודי והקריטריון היחיד לקבלה הוא הרצון 

ללמוד תורה. 
לישיבתו קרא "תורת ישראל" משמע ישיבה השייכת לכלל 
ישראל, כשהוא מצטט את הגמ' הידועה אודות כתר התורה 
כשהוא  ויטול,  יבוא  ליטול  הרוצה  וכל  זווית  בקרן  המונח 

מעצב את סמל הישיבה בהתאם. 
שינוי  של  תהליך  בארה"ב  החל  תקופה  באותה  בדיוק 
תודעתי והנוער נסחף בחיפוש אחר מוסכמות חדשות, צעירים 
והתחברו  הפרחים"  "נוער  כונו  יהודים-  מהם  –רבים  אלו 
לערכים של "אהבה ושלום" כלל עולמיים, בחיפושיהם אחר 
כאן  ישראל,  לארץ  רבים מהיהודים שבהם  נמשכו  משמעות 
הצליחה  כך  כל  שלא  הישראלית  ההוויה  אל  להתחבר  ניסו 

להכיל אותם. 
ובפיקחות  הישיבה  ראש  היה  הפוטנציאל,  את  שזיהה  מי 
רבה, חיבר את אותם נשמות אבודות אל העולם העשיר של 
היהדות תוך שהוא משתמש בערכים המוכרים להם "אהבה 

ושלום" ומתרגם אותם למונחים יהודיים. 
כאשר התנאי היחיד להתקבל לישיבתו הוא החיבור ללימוד 
התורה, החל ראש הישיבה בבניית הישיבה הראשונה מסוגה 
מחזה  זה  היה  ימים  באותם  לבעלי תשובה"  "ישיבה  בעולם 
נפוץ בישיבה ובו מגיע צעיר עם גיטרה ושערות מגודלות אל 
הישיבה לעיתים מתוך סקרנות גרידא, ותוך כמה שעות הוא 

כבר שקוע עמוק בתוככי הסוגיא הנלמדת. 
שיטה זו של חיבור ישיר אל התורה ללא תנאים מוקדמים 
משמשים  דאז  צעירים  מאותם  כשרבים  עצמה  את  הוכיחה 
ספרים  ומחברי  דיינים  רבנים  ישיבות  כראשי  בעצמם  כיום 

בארץ ובעולם. 
ואכן לאחר ניסיונות שונים, ביום כ"ג אלול התשכ"ח נקבע 
ציון  בהר  ישראל"  תורת   – התפוצות  "ישיבת  של  מקומה 
מי שהביא  ע"ה.  דוד המלך  ציונו של  את  הסובבים  במבנים 
את ישיבת התפוצות להר ציון היה מנכ"ל משרד הדתות דאז 
עצמה,  בפני  מרתקת  אישיות  ז"ל  כהנא  זנוויל  שמואל  דר' 
ומי שנודע כממונה על הר ציון במבנה ששימש כבית כנסת 

בקומה שמעל מוזיאון "מרתף השואה" ההיסטורי סדרה של 
ומטים לנפול שימשה את הישיבה, למגורים  מבנים עתיקים 
וכחדר אוכל, ומתוך ההפיכה והעזובה החלה הישיבה הצעירה 
להכות שורש ולפרוח. כשמשימתו העיקרית של ראש הישיבה 
היא לבנות את הר ציון -ברוחניות אך גם בגשמיות- כמרכז 

תורני עולמי, לכל מבקש תורה.
בשנות התש"ל-התש"מ :

אוהב את הבריות ומקרבן...
של  הכותרת  גולת  התפוצות  ישיבת  הייתה  ימים  באותם 
הבחורים  מיטב  את  אליה  מושכת  כשהיא  התשובה  עולם 
תנועת  מנהיגי  ובינם  מחצבתם,  לצור  לחזור  חשקה  שנפשם 
התשובה בעשורים האחרונים שהיו רובם ככולם תלמידיו של 
ראש הישיבה, לפחות בתחילת דרכם. בשיאה מנתה הישיבה 
כ- 220 בחורים לשם השוואה ישיבת חברון המפורסמת מנתה 

באותם ימים כ-250 בחורים.
תופעה נפוצה באותם ימים בהם אווירת ה"רוחניות" הייתה 
התורה,  מדרך  רחוקים  שהיו  צעירים  בין  גם  נפוצה  כאמור 
ומאות אלפי בני נוער הלכו בעקבות מורים רוחניים ש"מכרו" 
אותם  ממנהיגי  גדול  חלק  הרחוק,  המזרח  מן  "תורות"  להם 
אדוקים  "מאמינים"  ממיליון  למעלה  לעיתים  –שמנו  כתות 
ברחבי העולם- היו יהודים, ומשהגיעו למחיצת ראש הישיבה 
מאחוריהם  זונחים  כשהם  חכמים,  לתלמידי  בעצמם  הפכו 

תהילת עולם.
מעלת לימוד התורה מתוך שמחה ושירה היווה נושא מרכזי 
בישיבה, וכשלמדו בישיבה על מעלת שינון המשניות מתוך 
זמרה קיימו זאת הלכה למעשה, וכלי נגינה נשלפו והבחורים 
התקרבו  בטרם  מקצועיים  כמוזיקאים  שימשו  שבחלקם 
פסוקים  ובהמשך  המשניות  את  לנגן  החלו  התורה,  לדרך 
ישיבת התפוצות"  מתוך התנ"ך, כך למעשה הוקמה "להקת 
עבור  הדרך  את  שפרצה  כלהקה  ובעולם  בארץ  שהתפרסמה 
המוסיקה היהודית וסללה מסילות באמצעות המוסיקה לאוזני 

המאזינים הרחוקים מדרך התורה. 
הישיבה,  אלו שנקט ראש  להבין שצעדים מהפכניים  ניתן 
ולא  בשקט,  עברו  לא  התורה,  לדרך  יהודים  של  בקרובם 
ה"היפיס"  חבורת  ונגד  הישיבה,  ראש  נגד  פורסמו  אחת 
בעלי הגיטרות והשער הארוך, פשקווילים בחוצות העיר. אך 
כוונותיו הטהורות של ראש הישיבה הוכיחו את עצמן כשאותן 

"היפים" הופכים אט אט לבני תורה במלוא מובן המילה.    
ניתן  הישיבה  ראש  שהנחיל  הרעיוני  המהפך  הבנת  לשם 
הצעירה  הישיבה  ביקשה  כאשר   : הבא  הסיפור  את  לציין 
מנהלי  נתקלו  הישיבות,  ככל  הדתות,  משרד  ע"י  להיתמך 
הישיבה בתדהמה ובהכחשה מוחלטת, שכן המושג "ישיבה 
הוצרכו  מימון  לאשר  וכדי  קיים,  היה  לא  תשובה"  לבעלי 
מאין  יש  ולהמציא  לישראל,  הראשיים  הרבנים  את  להחתים 
קריטריון חדש לתמיכה, שממנו נהנים עד היום כלל הישיבות 

לבעלי התשובה.   
ראש  חולל  הכלל,  לנחלת  שהפך  נוסף,  רעיוני  מהפך 
הישיבה בהקימו מוסד מקביל לנשים ונערות בעלות תשובה, 
על מנת שבוגרי הישיבה ימצאו את זיווגם בנקל, כאשר רעייתו 
רמתו  על  ומפקחת  הסמינר,  בראש  עומדת  תליט"א  הרבנית 
הרוחנית הגבוהה. וכך זוגות רבים חבים את חייהם הרוחניים 

למפעליו הכבירים.    
שנות התש"מ-התש"נ :

ימין ושמאל תפרוצי.
שנים אלו עמדו בסימן התבססות וצמיחה, אלו שנים בהם 
הקים ראש הישיבה את הישוב מיצד בספר המדבר, על אדמת 
הדור  מצב  על  הרמב"ם  דברי  את  מצטט  כשהוא  טרשים, 
ולהתרחק  המדבר  אל  לברוח  צריך  בהשחתה  נגוע  כשהוא 
שליט"א  ישראל  הרה"ג  הבכור  כשבנו  הניתן.  ככל  ממנו 

משמש כרב הישוב עד היום.   
פרשה כאובה נוספת אירעה בשנת התשד"מ ונשכחה מלב 
הציבור, והיא שריפת היכל הישיבה ובתוכם ארון הקודש ו-15 
ספרי תורה ובינם ספר התורה העתיק של המהר"ם מרוטנבורג, 

בן עוולה העלה את היכל הישיבה באש, והלוויה בהשתתפות 
עשרות אלפי יהודים, ליוותה את ספרי התורה לקבורה. כאשר 

סימני השירפה ניכרים עד היום בהיכל הישיבה.   
התיקון  מה  זצ"ל  הסטיפלער  מרן  רשכבה"ג  משנשאל 
לחורבן נורא שכזה, השיב שבמקום שנשרפה התורה מודגש 
הצורך לחנך את ילדי ישראל לתורה, ובאותן שנים אכן הקים 
את  לבנות, ששימש  הספר  ובית  תורה  תלמוד  הישיבה  ראש 

ילדי הקהילה במשך שנים רבות. 
שנות התש"נ-התש"ע :

הקרב על ההר. 
האחרונות  השנים  בעשרות  התפוצות  ישיבת  של  סיפורה 
מערב פוליטיקאים קטנים וכסף רב, מיקומה של הישיבה, לא 
ערב לטעמם של מנהיגים פוליטיים שונים, מה גם שנוכחות 
הישיבה מנעה מהם את האפשרות לשנות את צביונו של מקום 

קברי בית דוד כאוות נפשם.
בכוונות  כוחותיו  שארית  עד  כארי  נלחם  הישיבה  ראש 
זדון של גורמי ממשל שונים, אשר חפצו בעסקה מול מדינת 
וויתורים על שטחים מסויימים בהר  הוותיקן, בעסקה נכללו 
הוותיקן  מדינת  מול  דיפלומטיים  יחסים  כינון  לטובת  ציון, 

המיצגת מיליארד וחצי "מאמינים" .
ראש הישיבה שהיה ער לסכנה עמד והתריע בפני כל, על 
וזאת  המלך,  דוד  בציון  היהודית  לנוכחות  האורבת  הסכנה 
להכניעו,  ניסו  רבות  ובהתנכלויות  שונים  שבאופנים  למרות 
והטרדות  איומים  ועד  אדירות,  כלכליות  מהצעות  החל 

משפטיות שונות. 
השונים  השלטון  גורמי  את  עוררה  אלו  זו  איתנה  עמידה 
נגדו מערכת משפטית  להכפיש את שמו, תוך שהם מנהלים 

מסועפת, על מנת לשבור את רוחו האיתנה.
המאבקים  למרות  יפרוץ,   וכן  ירבה  כן  אותו  יענו  וכאשר 
מיטב  את  להשקיע  הישיבה  ראש  הוסיף  שניהל,  הרבים 
ממנו  נהנו  אשר  הרבים,  ובתלמידיו  הישיבה  בבנין  כוחותיו 
עצה ותושיה. ואף יזם ועודד הקמת מוסדות נוספים בהר ציון 
הרה"ג  חביבו  תלמידו  את  שלח  האחרונות,  בשנים  כאשר 
יעקב אברהם שפהרד שליט"א להקים את ישיבת המקובלים 

"נפש החיים" בבית מדרש מתחת לציון דוד המלך.
על  המתבססת  הישיבה  ראש  של  היחודית  לימודו  שיטת 
שיטת הרמח"ל אותה פיתח והרחיב תלמידו המובהק הגאון 
כמי  התורה  בעולם  שם  לו  הקנתה  שליט"א  סקטון  דוד  ר' 

שמבאר כל סוגיא במיטב היגיון.   
בשנים האחרונות נחלש ראש הישיבה, אך המשיך במסירות 
שיעוריו  את  למסור  פטירתו,  לפני  כשבועיים  עד  ממש  נפש 

הבהירים, בתלמוד ובמוסר. 
בשבוע האחרון לחייו נתדרדר מצבו ביותר, ואלפי תלמידיו 
המצוקים  את  האראלים  נצחו  אך  לרפואתו  להתפלל  נזעקו 
הובא  חצות  אחר  תולדות,  בערש"ק  הקודש,  ארון  ונשבה 
מרה  זועקים  מתלמידיו  כשמאות  הישיבה  היכל  אל  ארונו 
הגר"ש  מרן  הישיבה  לראש  ספדו  הגדולה.   האבידה  על 
אוירבעך שליט"א, רב העיר באר שבע הגר"י דרעי שליט"א 
רבנים  ועוד  בישיבה,  שבועי  שיעור  שנים  עשרות  שמוסר 
חשובים מתלמידיו ומוקיריו, בו ביום נטמן ארונו בהר הזיתים 

כשגשמים מנטפים על מיטתו.
בניו  כל  כאשר  בעמלו,  ברכה  הישיבה  ראש  ראה  ואמנם 
תורה,  ומרביצי  הוראה  מורי  מופלגים  חכמים  ת"ח  הינם 
יצחק  ר'  הגאון  הישיבה  ראש  ובראשם  העולם.  ובכל  בארץ 
הישיבה  בראשות  אביו  מקום  ממלא  שליט"א  גולדשטיין 
לומדים  כיום  ישראל"  "תורת  בישיבת  כאשר  ומוסדותיה.  
הישיבות.  עולם  ממיטב  עלייה  בני  ואברכים  בחורים  כ-200 
חו"ל  לבני  המיועדת  הוותיקה  התפוצות  לישיבת  במקביל 

ובעלי תשובה, כמשכבר הימים.
ברחבי העולם והארץ נערכו עשרות עצרות מספד במדינות 
שונות כאשר תלמידיו הרבים מבכים את מי שהיה רבם במשך 
בכל  תשובה  של  עולה  והקמת  תורה  הרבצת  של  שנה   53

העולם. 

ראש הישיבה זצ"ל ובנו הגאון ר' יצחק גולדשטיין שליט"א
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השבוע היה חורפי ממש! גשמי 
ברכה ירדו ברוך ה', וגם היה 

קר. קר מאוד. כיצד נשמור על 
בריאותינו במזג אוויר כזה, בו 
נוטים יותר להתקרר? חשוב 

מאוד להתלבש חם וכמובן, לאכול 
מזון בריא. רעיונות נוספים איך 

להישאר בריאים? 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  

"...ַוִּיְקְראּו ְלָפָניו ַאְבֵרְך ְוָנתֹון 
ִים"  ֹאתֹו ַעל ָּכל־ֶאֶרץ ִמְצרָֽ
)פסוק מ"ג(. מה פירוש 
המילה אברך בפסוק?

חידת השבוע:

מדוע נאמר על שבע הפרות "יפות"?

בין הפותרים נכונה יוגרלו דיסקים ופרסים 
מתנת 'די ג'יי - עמירם בן לולו'

תשבץ מדורג

מי הדמות מבוךסודוקו
מהפרשה?

תפזורת חנוכה

תססכצקממיקרבס

נועפייגתרומוע

וורפנפפמהרפנר

רדהוהאיעגתנמה

חרחתרויישיבטכ

יכוהענמלמרררו

מורזמבגעויקיב

וספייילחושיהע

מריאמבוולבמטצ

קשתמרתנוהימימ

שודדפילפיעצפר

תיופמיעוהוזוו

לתדתתלתופיטתח

 בנק מילים:
סופת 

שלגים, 
מטריה, 

גשם, מעיל, 
מגפיים, 
עננים, 

כובע צמר, 
כפפות, 
ברקים, 
רעמים, 
קשת, 

שלולית, 
קור, צעיף, 

טיפות, ברד, 
סוודר, תנור 

חימום, 
צינה, 

רוחות, 
קיפאון, 
סערה, 
חורף  

דעת מוסיף

חג חנוכה שמח!
התשבץ באדיבות עוזי קייש

1. ותרן וסלחן, אדיב מאוד. "____ כקנה" )גמרא 
בבלי תענית דף כ עמוד ב(

2. טמן, הסתיר, וביחוד: טמן פרי בוסר באדמה 
לזרז את הבשלתו. "ולא  ___ באדמה ויאכל" 

)גמרא בבלי בבא מציעא דף פט עמוד ב( )גוף 
שלישי,עבר(

3. בעל כרם, עוסק בעבודת כרם.  "אכרים ו___" 
)דברי הימים ב כו י()בלשון יחיד( )בכתיב מלא(

4. חיל-כיבוש, צבא התוקף עיר ושם עליה מצור 
לכבשה.

"עיר שהקיפה ____" )משנה,גיטין ג ד(5.   
עור דק, קליפה דקה. "____ שעל המכה" 

)משנה,מקואות ט ד( 
6. מצוות-עשה, מצווה שיש בה הוראה לעשות 

דבר-מה, להבדיל מן "שב ואל תעשה" 
"____ עשה" )משנה,מכות ג ד(

7. רקב, ריקבון. "שרשם  כ___ יהיה" )ישעיה ה 
כד(

 
 

 
  1  

  2   

  3    

  4     

  5    

  6   

  7  

 

לוריס זעיר

מיהו הלוריס? 
קופיף קטן ואיטי החי 

באפריקה ואסיה. הוא חי 
בעיקר על העצים ופעיל במשך 
הלילה. בחוט השדרה שלו חוליה 

נוספת המאפשרת לו לנתר בקלות בין 
העצים. עיניו מותאמות לראיית לילה.
חיה זו נדירה ביותר ומאוד לא קל 
לאתרה. חוקרים השקיעו מאמצים 
רבים למצוא את הלוריס. לאחרונה 

נמצא וצולם בסרי לנקה.

סכנת הכחדה
איגוד השימור 

העולמי הכריז שהלוריס 
הזעיר הינו אחד מ-25 

הפרימטים )אחד ממיני הקופים( 
הנדירים הקיימים בעולם.

הלוריס נמצא בסכנת הכחדה 
חמורה בגלל כריתת היערות 

כדי להשתמש בעצים 
להסקה או הפיכת שטחי 

היערות לחקלאיים.

המחקר
חיה זו נדירה ביותר 

ומאוד לא קל לאתרה היות 
שהיא נוטה להסתתר. חוקרים 
השקיעו מאמצים רבים למצוא 

את הלוריס. לאחרונה נמצא בסרי 
לנקה. בגלל שהלוריס איטי, קל 
היה לחוקרים ללכדו. הם מדדו 
ושקלו אותו: משקלו 220 גרם 
ואורכו כ-20 ס"מ בלבד. בתום 

הבדיקה שוחרר הלוריס 
בחזרה לטבע.

אבוי, אבוי! 
באמתחתי 

נמצא החפץ 
שבגללו 

לא יכולתי 
לשוב לביתי.

התדעו מי 
אני?
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
לו

ב
03-6162228

משכנתאות

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

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא

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

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

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

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(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 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

■ 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
 רוצה למכור את הדירה? 
רק אצלינו מכירת דירה ללא 

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

 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

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

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

דירות 
למכירה

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

 300 מ' דופלקס אחרי וילות ובתיםאלעד
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

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

 בהרב קוק, בנין חדש, 
מפואר, 3 חד' וסוכה, 

1,470,000 ש"ח. פולטוב 
נכסים והשקעות,

052-3646632 )53-4/17(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

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

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

■ מציאה, בקרית משה 
5 חד' ק"ה מושקעת + 
נוף ומעליה דירת חדר 
ושרותים עם אפשרות 

לתוספת בניה+ גג ענק- 
יש גם כניסה נפרדת לגג 
מחדר המדרגות+ מחסן 
גדול וחניה, 3,000,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
 050-5308742

03-5797756
)10-10(_____________________________________________

 ברח' גורדון ברביעיות, 
דופלקס ק"א+ גג, 6 חד', 

מושקעת, עם אפשרות 
לחלוקה, 3,200,000 

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

050-5308742
03-5797756_____________________________________________

■ באזור רמבם, דירה 
בק"ב, ענקית 120 

מ', חזית, 3 כ"א, ניתן 
לחלוקה, לא משופץ, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

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

■ בשיכון ה', 5 חד', 
ק"ק, דירת גן, מפוארת 

ביותר, ברח' צירלסון, 
120 מ' + חצר 70 מ' 

2,600,000 ש"ח, תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)33-33(_____________________________________________

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

דירות למכירה/השכרה 
במחירים, טובים!!! עטיה 

משה, 074-7037979,
054-6625272)54-54(_____________________________________________

 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)54-54(_____________________________________________

 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)54-54(_____________________________________________

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

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

054-6625272 ,074-7037979)54-54(_____________________________________________

 בכניסה לעיר, לייד 
הרכבת, מציאה! 3.5 חד', 
ק"ג, 440,000 ש"ח למביני 

עניין, משופצת! עטיה משה, 
054-6625272 ,074-7037979)54-54(_____________________________________________

 לחוץ למכור?! קח מזומן 
תוך 24 שעות, בבלעדיות 

"ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן" 
050-4156317 ,052-3251213)54-54(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

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

052-3251213. אהובה,
050-5886828)54-54(_____________________________________________

 ד.גג בטאבו, משופצת 
+ נוף מדהים מהמרפסת, 

ניתן לבנות יחידות 
דיור - כמו שאר השכנים 

)כיום כמעט ואין דירות 
גג 4 חד' בטאבו(. "אלעד 

_____________________________________________)54-54(נכסים" 052-8939050

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

דופלקס 7 חד', מושקעת 
+ נוף + יחידה + מחסן, 
1,900,000 ש"ח, גמיש. 
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)54-54(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות בשמעון 
הצדיק, 4 חד' + 2 

מרפסות + גינה מול 
הנוף. "אלעד נכסים" 

054-3456854)54-54(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה אמיתית! במעורב, 
דירת 4 חד', כ- 120 מ"ר, 

סלון גדול במיוחד, קומה א' + 
מעלית, רק 1,340,000 ש"ח, 

_____________________________________________)54-54(גמיש, 054-9422194

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

מרפסת גדולה פונה לנוף, 3 
כ"א, 1,420,000 ש"ח, גמיש, 

052-5752500)54-54(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - בחונ 

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

052-3251213. אהובה,
050-5886828)54-54(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - באזור 

בן-שטח, 4 חד' + גג בטאבו 
+ 3 מרפסות. ישראל, 
052-3251213. אהובה,

050-5886828)54-54(_____________________________________________

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

מאיר, 4 חד' + אופציה 
ממשית למשרד. ישראל, 

052-3251213. אהובה,
050-5886828)54-54(_____________________________________________

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

_____________________________________________)54-54(אהובה, 050-5886828

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

1,290,000 ש"ח. ישראל, 
052-3251213. אהובה,

050-5886828)54-54(_____________________________________________

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

+ גג בעליון. ישראל,
052-3251213. אהובה,

050-5886828)54-54(_____________________________________________

 0% עמלה למוכרים 
נכס!! הזדמנות פז למוכרים 

בבאר-שבע, לפרטים: אור-
_____________________________________________)54-54(לנכס, 050-9500075

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

720,000ש"ח, מומלצת! אור-
_____________________________________________)54-54(לנכס, 050-9500075

 ברח' סיני - מצדה, וילה 
דו-משפחתי, 6 חד' + 2 

יחידות להשכרה, 3,190,000 
ש"ח, בלעדי! תיווך יעקב, 

054-4901948)54-54(_____________________________________________

וילות ובתים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

 בבר-אילן, ק"א, 5 חד', 
מושקעת לחלוטין, 1,330,000 

ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)54-54(_____________________________________________

 בבר-אילן, בבניין מצופה 
שיש, 4 חד', משופצת, מזגן, 

אופציה למרפסת, 1,230,000 
ש"ח. תיווך יעקב, 

054-4901948)54-54(_____________________________________________

 ברח' בן-אליעזר, 4 חד', 
משופצת, מיידי, 963,000 

ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)54-54(_____________________________________________

 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. 

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

 מוכר דירה? הכוונה ויעוץ 
מקצועי במכירת הנכס שלך! 
_____________________________________________)54-54("נדלן כהלכה" 055-6688111

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

מצויינת למשרדים. "נדלן 
_____________________________________________)54-54(כהלכה" 050-4141926

 בר"ע, דירה מחולקת, 
60מ"ר, ק"ד, משופצות 

ומרוהטות, 1,460,000ש'. 
_____________________________________________)54-54("נדלן כהלכה" 050-4141926

 ברימון טאבו משותף: 
*3.5 חד', קרקע, 65 מ"ר, 

1,205,000 ש"ח. *2 חד', 40 
מ"ר, 705,000 ש"ח. *בכל 

ביחד - 1,905,000 ש"ח. 
03-5780590)54-02/17(_____________________________________________

 ברב קוק, דופלקס, 
מחולק ל- 2 דירות + 2 

יחידות, 170 מ"ר, ק"ג, חזית, 
משופצת כחדשה. א.פנחסי, 

03-5799308)54-54(_____________________________________________

 בפרל, 160מ"ר: 
בקומה א' יש 100מ"ר 

)4חד'( + בק"ק יש 
60מ"ר 03חד'( + סוכה + 

חצר + נוף.
 054-4340843

_____________________________________________)54-54("מקסימום נדלן"

 בלעדי בשבטי ישראל, 
דירה מחולקת ל- 2 יחידות 3-2 

משופחת, 1,830,000 ש"ח. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)54-54(אדוארד

 באזור צפניה, 95מ"ר, 
ק"א, עורף, 3כ"א, 

2,200,000ש"ח, גמיש, מיידי. 
_____________________________________________)54-54("אפיק נכסים" 03-5791514

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

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

053-3128884)54-54(_____________________________________________

 באזור כהנמן/עזרא, ק"ב 
+ מעלית, חזית, 135מ"ר, 

מחולקת ל- 3ח' ויחידה 
מושכרת, 2,350,000ש"ח, 

מפתח ב-"אפיק נכסים"
053-3128884 ,03-5791514)54-54(_____________________________________________

 ברבי יוסי, 75 מ"ר, 
ק"ק, משופצת מתאימה 

למשרד, עסק או דירה, 
מיידי, 4,800. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)54-54(_____________________________________________

 בפרוייקט חדש בפרל 
15! נוף מדהים, דירות 2.5-3 

פנטהאוז ודירות גן, בנין בוטיק 
ויוקרתי. "תיווך - ט.זינגר" 

03-6190004)54-54(_____________________________________________

 בסוקולוב, 3 חד', ק"א, 
מסודרת, 1,500,000. 

***בלעדי!! ברבי 
עקיבא - חת"ם סופר, 

2 חד', ק"א, משופצת, 
1,080,000. ***"יאיר 

_____________________________________________)54-54(נדלן" 052-7633978

 בפרדס-כץ חיים-לנדאו 
בנייה חדשה בבלעדיות! 

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

הארץ, 
03-8007000 ,054-2545420)54-54(_____________________________________________

 בלעדי באזור העירייה, 
72 מטר בארנונה שמורה + 

מרפסות, קומה ב' אזור שקט, 
אפשרות לחלק את הדירה 
ל- 4ח', 1,450,000. תיווך 
_____________________________________________)54-54(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי! באזור בעיריה, 
בית פרטי חדש, מפואר 

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

1-(, 3 חניות, 8,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)54-54(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 
_____________________________________________)54-54(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. 
_____________________________________________)54-54(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

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

03-5745877)54-54(_____________________________________________

 בחזון איש 64, דירת גג/
פנטהאוז, 7 חדרים, 155 מ"ר. 

דוד גרוס רימקס ספיריט, 
050-4122744)54-54(_____________________________________________

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

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

054-8474843)54-54(_____________________________________________

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

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

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

03-5745877)54-54(_____________________________________________

 ברמת אהרון ברח' 
רבי חייא, דירת גג, 6 

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

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

052-2236671
Zlbr54@gmail.com)54-54(_____________________________________________

 במרכז רבי-עקיבא, 
דירת-גג, 5 חדרים, 
110מ"ר, ק"ג + גג 

100מ"ר עם היתרים 
אופ' לחלוקה + מעלית, 

2,600,000ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)54-54(_____________________________________________

 באיזור נחמיה!!! 
בהזדמנות!!! דופלקס, 130 
מ"ר, משופצת כחדשה, ק"ג 
+ ק"ד, 2,300,000. "תיווך 

פרפקט" 052-7649782, 
03-5745877)54-54(_____________________________________________

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

לחלוקה. "נדלן כהלכה"
055-6688111)54-54(_____________________________________________

 בבן זכאי, דופקס 5.5 חד' 
+ מרפסת גג, 150 מ"ר, ק"ג, 

משופצת, חזית, 2,550,000 
_____________________________________________)54-54(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

משופצת ברמה גבוהה, ק"ד 
+ מעלית + חניה, חזית. 

_____________________________________________)54-54(א.פנחסי, 03-5799308

 במינץ, ק"ד + גג בנוי, 
8ח', חניה, מצויינת לחלוקה. 
_____________________________________________)54-54("נדלן כהלכה" 055-6688111

 בשכונת אור החיים, 5 
חד', 135 מ"ר, ק"ב + מעלית 

+ חניה, חזית, מצב מעולה, 
2,300,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)54-54(_____________________________________________

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

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

053-3128884)54-54(_____________________________________________

 בלעדי! בלנדאו, 5 חד', 
125 מ"ר, סלון ומטבח גדולים 
+ יחידת הורים, ק"ג + מעלית 

+ חניה, חזית, משופצת 
ויפה, 2,700,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)54-54(א.פנחסי, 03-5799308

 בקלישר בבנין-חדש, 
5 חדרים, 120 מ"ר, 

ק"ק + חצר 180 מ"ר, 
שמורה, אופ' לחלוקה, 

2,650,000ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)54-54(_____________________________________________

 מציאה בהשניים, 5 
חדרים, דופלקס, 130 מטר, 
 ,052-4369117 .1,600,000

_____________________________________________)54-54(תיווך ישראל

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)54-54(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)54-54(_____________________________________________

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

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

"תיווך פרפקט" 
03-5745877 ,052-7649782)54-54(_____________________________________________

 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)54-54(_____________________________________________

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

הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)54-54(_____________________________________________

 במקובר בבנייה, דירת 
7חד', אפשרות לחוקה, 

3,000,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)54-54(_____________________________________________

 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)54-54(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)54-54(_____________________________________________

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

2,400,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)54-54(_____________________________________________

 בשדרות רמז בבניה, 
דירת 5 חדרים ענקית 

+ מרפסת חניה, 
2,350,000, תוכניות 

במשרד. פאר הנדל"ן, 
058-7111860)54-54(_____________________________________________



כ”ח בכסלו - א’ בטבת תשע”ז  28-30/12/2016 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

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ 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(_____________________________________________

■ 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
 בק.שמואל )רח' _____________________________________________)52-01/17(052-8562728 052-8462728

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

■ 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

4-4.5 חדרים
■ ברח' הרב שר, 3 
חד', כ-70 מ', דירה 

יפה, עם מעלית ועם 
נוף, קומה גבוהה, 

1,550,000 ש"ח בלעדי, 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

■ ברח' בילו, מרכזית 
ושקטה, 2.5 חד', 61 

מ', חזית, בקומה 1.5, 
1,450,000 ש"ח, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

■ ברח' הרב קוק השקט, 
3.5 חד', )ניתן בקלות 

להפוך ל4 חד'( ק"ב, עם 
מעלית וחניה, עם אופ' 
להרחבה, 1,800,000  
ש"ח, בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)28-28(_____________________________________________ ■ 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(_____________________________________________

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

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

053-3128884)54-54(_____________________________________________

 בבן גוריון, 4ח', 
מסודרת, ק"ב + מעלית, 
1,820,000ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)54-54(נכסים" 03-5791514

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

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

חודש תמוז תשע"ז, 
1,675,000 ש"ח. תיווך 

זילברברג, 
 ,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)54-54(_____________________________________________

 בעוזיאל, 4 חד', קרקע, 
כ- 80 מ"ר, 1,800,000, גמיש. 
נדל"ן הקריה, 050-3000121, 

054-8472222)54-54(_____________________________________________

 במתתיהו, 4.5ח', 
110מ"ר, ק"ב, חזית, משופצת 
מהיסוד, 2,250,000ש'. "נדלן 

_____________________________________________)54-54(כהלכה" 050-4141926

 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)54-54(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)54-54(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)54-54(_____________________________________________

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

מ- 1,870,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)54-54(נכסים" 03-5791514

 4 חד' בשלמה בן 
יוסף, 87 מ"ר עם 

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

com)54-54(_____________________________________________

 לפני קבלת היתר 
האחרון, דירת 4 חד' 

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

yosi.yagen@gmail.
com)54-54(_____________________________________________

 בבלעדיות 
בז'בוטינסקי, 4.5 חד', 

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

'אפיקי-נדלן-בועז'
054-8474843)54-54(_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)54-54(_____________________________________________

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
4.5חד' אחרונה, גדולה 

וחזיתית. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)54-54(_____________________________________________

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

הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)54-54(_____________________________________________

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

הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)54-54(_____________________________________________

 באיזור עמק-יזרעאל, דירות 
4 חד', 105 מ"ר + חניה, 

1,650,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

054-2545420 ,03-8007000)54-54(_____________________________________________

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

45מ"ר ליחידה, מושכרות 
ומרוהטות, תשואה של 
13,000ש"ח בחודש על 

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

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)54-54(_____________________________________________

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

ומושקעת מאוד, מטבח 
מרהיב, חדרים מרווחים,

054-9422194)54-54(_____________________________________________

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

הארץ, 
054-2545420 ,03-8007000)54-54(_____________________________________________

 בשלוש השעות 
בבניה, 4 חדרים, 

מפוארת + מרפסת, 
1,600,000 ש"ח תוכניות 

במשרד! פאר הנדל"ן, 
058-7111860)54-54(_____________________________________________

 להשקעה בבילו, 
דירת 4 חדרים מושכרת 
ב- 7,000 בחודש, חוזה 

טריפל ל- 10 שנים, 
משופצת, 1,900,000 

ש"ח. פאר הנדל"ן,
058-7111860)54-54(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח' ברבינו אשר, 
חזית + מעלית + חניה, נוף 

מדהים, עיצוב אדריכלי + 
טאבו, פינוי שנה, 2,100,000. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)54-54(_____________________________________________

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

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

פרפקט" 052-7649782, 
03-5745877)54-54(_____________________________________________

 בקושניר ירד המחיר, 
4 חדרים + יחידת הורים, 

מרווחת + חניה ומחסן 25 
מטר, 2,099,000 ש"ח. אדי 

_____________________________________________)54-54(נדלן, 054-8493483

 באיזור האדמור מקוצק, 4 
חדרים, גדולה ומרווחת, מטבח 

גדול ומושקעת, 1,899,000 
_____________________________________________)54-54(ש"ח. אדי נדלן, 054-8493483

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

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

חמד נכסים, 
053-3357316)54-54(_____________________________________________

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

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

053-3128884)54-54(_____________________________________________

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

בטון, 3 כ"א, מצב מצוין, חזית 
+ חניה, 2,250,000 ש"ח. 

_____________________________________________)54-54(א.פנחסי, 03-5799308

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)54-54(_____________________________________________

 לקראת בנייה ברח'-
השניים, 3חד', אחרונות 

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

03-8007000 ,054-2545420)54-54(_____________________________________________

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

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

03-8007000)54-54(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
03-8007000 ,054-2545420)54-54(_____________________________________________

 בלעדי ברבי עקיבא, 
3 חד', 60 מ"ר + 20 

יחידה, מושכרת, רק ב- 
1,550,000. פאר הנדל"ן, 

058-7111860)54-54(_____________________________________________

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

מרווחת, 1,575,000ש'. "נדלן 
_____________________________________________)54-54(כהלכה" 050-4141926

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

_____________________________________________)54-54(כהלכה" 050-4141926

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

משופצת, 1,550,000ש'. "נדלן 
_____________________________________________)54-54(כהלכה" 055-6688111

 בהמכבים, 3 ח' גדולים, 
משופצת כחדשה + חצר + 

אופציה, 1,360,000 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ל(לל"ת, 054-4408451

 במרכז בבעלז, 3.5 חד' 
+ 2 מרפסות גדולות, 91 

מ"ר, ק"ב, חזית, משופצת. 
_____________________________________________)54-54(א.פנחסי, 03-5799308

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

_____________________________________________)54-54(א.פנחסי, 03-5799308

 בפלמח, 3.5 חדרים, 
85מ"ר, קומה ב', 

חזיתית, 4 כיווני אויר + 
אפשרות להוספת סוכה/

מרפסת שמש.
 054-4340843

_____________________________________________)54-54("מקסימום נדלן"

 באינשטיין שבפרמישלן, 
3 חד' + הרחבה בנויה של 

90 מ"ר, מוכנה לחלוקה 
ל- 2 בקלות, 1,300,000 ש"ח. 

עדיאל השקעות, 
052-8963696)54-54(_____________________________________________

 בהמכבים, 3 חדרים, 
75 מ"ר, קומה ג' מקרקע, 3 
כיווני אוויר, 1,350,000 ש"ח. 

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)54-54(אדוארד

 בפרדס-כץ ז'בוטינסקי, 
89 מ"ר, 3.5 חד', מדהימה, 

משופצת חלקית + חניה! רק 
1,490,000 ש"ח. אדוה - תיווך 

עם חיוך. רימקס 100%,
054-4463383)54-01/17(_____________________________________________

 בקהילות יעקב, חייבת 
להימכר! 3 חדרים, יפה 

ומסודרת, 1,580,000. אדי 
_____________________________________________)54-54(נדלן, 054-8493483

 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, 1,500,000 
ש"ח. תיווך זילברברג, 

 ,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)54-54(_____________________________________________

 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. תיווך זילברברג, 
 ,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)54-54(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 3 חד', 
כ- 75 מ"ר, קומה ג' ואחרונה, 

גג בטון + אופ' ממשית, 
1,350,000. נדל"ן הקריה, 

054-8472222 ,050-3000121)54-54(_____________________________________________

 באיזור השניים, 3 חד', 
כ- 80 מ"ר, מפוארת!!! סוכה 

+ חניה, 1,430,000 גמיש. 
נדל"ן הקריה, 050-3000121, 

054-8472222)54-54(_____________________________________________

 בגינחובסקי, 3 חד', 
60 מ"ר + סוכה 10 מ"ר 
+ אופציות ממשיות + 

התרים!!! לעוד 50 מ"ר, 
1,430,000, גמיש. נדל"ן 

הקריה, 050-3000121,
054-8472222)54-54(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 3 חד', 
75 מ"ר, משופצת ויפה + 

אופציה, קומה א', 1,450,000. 
נדל"ן הקריה, 050-3000121, 

054-8472222)54-54(_____________________________________________

 בבורוכוב, 3 חדרים, 
75מ"ר, מושקעת, חזית, 
ק"ב + מעלית + יחידת-
דיור 2 חדרים, כ-30מ"ר, 

מושכרת ב-)2,300(, 
1,700,000ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)54-54(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, ק"ג, 
דירה מרווחת לחלוקה, 

1,200,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)54-54(- מתווכים" 03-5701010

 מציאה בטרומפלדור, 3 
חדרים, משופצת, 1,240,000. 

_____________________________________________)54-54(050-8488008, תיווך ישראל

 מציאה בהשניים, 3 
חדרים, חדשה, 1,400,000. 
_____________________________________________)54-54(050-8488008, תיווך ישראל

 בזבוטינסקי 43, 3 חדרים, 
גדולה במיוחד, חזית, קומה 
3.5, כ- 90 מ"ר. דוד גרוס 

_____________________________________________)54-54(רימקס ספיריט, 050-4122744

 בבלעדיות בהחלוצים 21, 
דירת 3 חדרים, גדולים, 80 

מ"ר, חזית, קומה א'. דוד גרוס 
_____________________________________________)54-54(רימקס ספיריט, 050-4122744

 בפרדס כץ, 3 חד', 70 
מ"ר עם אופציה. תיווך 

יוסף יגן, 052-2243454. 
מייל - 

yosi.yagen@gmail.com)54-54(_____________________________________________

 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. "תיווך פרפקט" 
03-5745877 ,052-7649782)54-54(_____________________________________________

 בביאליק, 3 חד', קומ' 
2, 75 מ"ר. תיווך יוסף 

יגן, 052-2243454. מייל - 
yosi.yagen@gmail.com)54-54(_____________________________________________

 בבלעדיות בהמכבים, 
3.5 חדרים, תוכניות 

לבנות כ- 70 מ" נוספים. 
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)54-54(_____________________________________________

 בבלעדיות בנויפלד, 3 
חד', משופצת + היתרי 

בניה לכ-45 מ"ר. 'אפיקי-
_____________________________________________)54-54(נדלן-בועז' 054-8474843

 בבלעדיות בגניחובסקי, 
3 חדרים, 65 מ"ר, 

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

_____________________________________________)54-54(בועז' 054-8474843

 קיבלנו היתר! בגולומב 
דירות 3חד' אחרונות, 

1,600,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)54-54(_____________________________________________

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

הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)54-54(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)54-54(_____________________________________________

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

1,600,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)54-54(_____________________________________________

 באזור העיריה באפשטיין, 
2.5 חד', 63 מ"ר, ק"ג + 

אופציה בגג ובצד, שמורה, 
1,390,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)54-54(_____________________________________________

 מציאה! באדמורי 
אלכסנדר, 2.5חדרים, 

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

_____________________________________________)54-54("מקסימום נדלן"

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

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

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)54-54(אדוארד

 בלעדי בז'בוטינסקי, 2 
חד' + הול 60 מ"ר, קו' ב' 
ואחרונה, חזית, 1,140,000 

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

_____________________________________________)54-54(אדוארד

 בלעדי בשניים, 2.5 חד', כ- 
60, קו' א', 1,200,000 ש"ח, 

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

_____________________________________________)54-54(אדוארד

 בבנימין אברהם, 2 
חד', כ- 60 מ"ר, מפוארת + 

קומה ב' ואחרונה + אופ', 
רק 1,250,000. נדל"ן הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)54-54(_____________________________________________

 מציאה!! ביהודה-
נחשוני, 2 חדרים, 

ק"ק, כ-40מ"ר, 
מסודרת + אפשרות 

הרחבה עד ל-100מ"ר, 
1,160,000ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)54-54(_____________________________________________

 בלעדי!! בדניאל, 2.5 
חדרים, ק"ב, משופצת 

ויפה, ממוזגת, כ' מיידית, 
3,300 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)54-54(_____________________________________________

 בבלעדיות בהרב קוק 
השקט, 2.5 חדרים, 

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

054-8474843)54-54(_____________________________________________

 באיזור קוטלר, 2חד', 
מרווחת + מרפסת, יפהפייה, 

1,550,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 054-2545420, 

03-8007000)54-54(_____________________________________________

 בלעדי, 2 ח' ברבי עקיבא, 
לא משופצת, קומה ד' + גג 
רעפים + אופציה ל- 8 מטר, 

סוכה, 1,200,000. תיווך 
_____________________________________________)54-54(אלטרנטיב, 054-5500263

1-1.5 חדרים
 ביחזקאל, 1.5 

חדרים, חזיתית, בק"ק, 
מוגבהת, 46מ"ר, במיקום 

מצוין. 052-2452820 
_____________________________________________)54-54("מקסימום נדלן"

 באיזור השניים, יח"ד 
כ- 32 מ"ר, מושכרת ב- 2,000 

ש"ח, רק 490,000 מזומן! 
נדל"ן הקריה, 050-3000121, 

054-8472222)54-54(_____________________________________________

 בטבריה - יח"ד כ- 28 
מ"ר + אופ' 890,000, גמיש. 
נדל"ן הקריה, 050-3000121, 

054-8472222)54-54(_____________________________________________

 מציאה!!! דירת 1.5 
חד' בז'בוטינסקי צד 

ב"ב אופציה לבניה, רק 
850,000. 'אפיקי-נדלן-

_____________________________________________)54-54(בועז' 054-8474843

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

_____________________________________________)54-54(משה דסקל, 050-5926021

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בדימונה, 3.5 חד', 
משופצת, ממוזגת 

ומושכרת, ב- 1,700 
לשנה וחצי ב- 360 אלף 

בלבד! תיווך ברכת הבית, 
050-4199643)54-54(_____________________________________________

 3 חד', משופץ, 
מרוהטת וממוזגת, 

מושכרת ב- 1,700 לשנה, 
ב- 360 אלף. תיווך ברכת 

_____________________________________________)54-54(הבית, 050-4199643

 3.5 חד' באיזור הצפוני 
הישן, 78 מ"ר, 390 אלף, 

קומה ג'. תיווך ברכת 
_____________________________________________)54-54(הבית, 050-4199643

 3.5 חד', ק"ק, 100 
מ"ר, ליד הישיבה, 

590,000 ש"ח. תיווך 
ברכת הבית, 

050-4199643)54-54(_____________________________________________

 ברוטשילד, 3.5חד', 
75 מ"ר, משופצת מהיסוד, 

450,000 ש"ח. אליהו,
_____________________________________________)54-54(050-4770020 )תיווך הכהנים(

 בבית וגן, 2חד', 
משופצתמהיסוד, מרוהטת, 

410,000 ש"ח. יוסף,
_____________________________________________)54-54(050-6733375 )תיווך הכהנים(

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

600,000 ש"ח. יוסף,
_____________________________________________)54-54(050-6733375 )תיווך הכהנים(

 סמוך לישיבת הרב קוק, 
4חד', 150 מ"ר, יפה, 800,000 

ש"ח. יוסף, 050-6733375 
_____________________________________________)54-54()תיווך הכהנים(

 בגיבורים, 4חד', קומה 
א', משופצת, מחסן ונוף, 

580,000 ש"ח. אליהו,
_____________________________________________)54-54(050-4770020 )תיווך הכהנים(

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

140 מ"ר. 050-8342172, 
_____________________________________________)54-01(נפתלי

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

מושכרת 400,000 ש"ח.
_____________________________________________)54-54(050-6610501, סתיו

 בגבעת זאב המבוקשת, 
מבחר בתים בודדים + יחידות 

דיור, עם נגישות/נוף/חדש/
לשיפוץ, במחירים שווים לכל 

כיס ומפתיעים. מאור,
02-5730077 ,050-5500323)54-54(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה כ”ח בכסלו - א’ בטבת תשע”ז  28-30/12/2016 

 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

לפרסום
03-6162228

■ ברח' זוננפלד, 
לבודד בק"ד עם 

מעלית, חדר קומפלט, 
מתאים גם לסופרים או 
קוסמטיקאית, המחיר 

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

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

■ 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

2-2.5 חדרים

חשמונאים

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

דופלקסים

לפרסום
בלוח

03-6162228

נתיבות

+5 חדרים

 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

קריות

אלעד

 בק.הרצוג, בנורוק, ק"ב: 
*2 חד', מרוהטת קומפלט, 
ללא ילדים,  *2.5חד', מיידי, 

_____________________________________________)52-01/17(לל"ת, 054-8425580

 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

 דירות להשקעה ולמוגרים 
בנתניה/צפת/טבריה, החל מ- 

440,000 ש"ח. נתי המתוות 
_____________________________________________)52-01/17(לציבור הדתי, 050-5766979

 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

 ברוטשילד/גן הנשיא, 
4ח', גדולה מאוד, כ- 120 מ"ר 
+ מעלית + חניה - מיידית!! 

050-4811122)54-54(_____________________________________________

 ברוטשילד )ליד קופ"ח(, 
2 + 2, ק"ב, הכנסה 5,000 
ש"ח, רק 1,150,000 ש"ח, 

050-4811122)54-54(_____________________________________________

 בהסתדרות/רוטשילד, 
3ח' + מעלית, קומה 4 - 

מסודרת ויפה, ב- 90 מ"ר, רק 
_____________________________________________)54-54(1,250,00 ש"ח, 050-4811122

 במרכז! 3 ח', משופצת, 
ק"א, מיידית!! רק 1,150,000 

_____________________________________________)54-54(ש"ח, 050-4811122

 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(_____________________________________________

+5 חדרים

 ברח' צירלזון, 2 חד', ק"ב, 
משופצת, כניסה מיידית, 
2,800 ש"ח, לל"ת, מיידי, 

052-4491995)53-2/17(_____________________________________________

 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 באזור 
ר"ג/פ"ת/ב"ב ב- 1,200,000 

_____________________________________________)53-54ח(בערך, 052-3595314

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

 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

 להשכרה/למכירה בית 
מאפה פעיל בבני-ברק. יוסי: 

050-7755442. יעקב:
050-8227125)53-54(_____________________________________________

 מבני תעשיה, מחסנים 
גדולים, חנויות ומגרשים, 
למכירה ולהשכרה באיזור 

בית-שמש והסביבה. אמסטון 
_____________________________________________)53-6/17(נדל"ן, 052-7667747

 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

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

דופלקסים
 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

+5 חדרים

 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)54-54(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 ברמת שרת, בדוד מרץ, 

פנטהאוז 3 חדרים בכניסה 
נפרדת + מרפסת סוכה 

גדולה, מחסן וחניה. "צימוקי" 
02-5638221)54-54(_____________________________________________

 בתל ציון, 5 חד', 140 
מ"ר + חצר 120 מ"ר, ק"א 

_____________________________________________)54-01/17ל(בהזדמנות, 054-8431007

 גבעת זאב במתחרדת, 
5 + מרפסת סוכה גדולה, 

ק"א, בבניין קטן, מרכזי ושקט, 
במחיר קטן!!! מאור,

02-5730077 ,050-5500323)54-54(_____________________________________________

 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)54-54(_____________________________________________

 בגבעת זאב, קו ראשון 
לנוף, קוטג' 5.5 + חצר 

קדמית, משופץ ושקט, הסרה 
ותב"ע מאושרת לקומה 

נוספת, 1,860,000 ש"ח! 
מאור, 050-5500323,

02-5730077)54-54(_____________________________________________

 חדשה בשוק ובמחיר טוב, 
בקרית משה ברח' פיק, 4 

חדרים בקומה ב' + מרפסות, 
_____________________________________________)54-54(בלעדי לצימוקי, 02-5638221

 גבעת זאב מרכז, כניסה 
פרטית לדירת גן, 4 + גינה 
וחצר + יחידת דיור 2 חד', 
בבניין קטן, מרכזי ושקט, 

1,880,000 ש"ח!!! מאור, 
02-5730077 ,050-5500323)54-54(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 בקרית יובל, רחוב קליינמן 
)ליד בורוכוב( דירת 3 חדרים, 

קומה 2, שוכרת לתקופה 
ארוכה - מעולה להשקעה, 

אזור מרכזי ביותר, מחיר 
1,520,000, גמיש. שאולוף 

_____________________________________________)54-54(נדל"ן, 072-3728170

 בקרית יובל ברחוב 
בורוכוב השקט, דירת 3 

חדרים, קומה 2, היתר בניה 
ביד להרחבה מיידית!! מחיר 
1,550,000 גמיש!! שאולוף 

_____________________________________________)54-54(נדל"ן, 072-3728170

 בקרית יובל ברחוב 
שטרן, דירת 2.5 חדרים, 

קומת כניסה!! גישה נוחה, 
קרובה לרחוב אורוגואי, מחיר 

965,000 ש"ח בלבד!! שאולוף 
_____________________________________________)54-54(נדל"ן, 072-3728170

 מבחר גדול של דירות 
להשקעה עם שוכרים מצויינים 
במיקום מעולה, תמצא אצלינו. 

תיווך ארץ הצבי, 
052-5253470)54-54(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 מציאה גדולה להשקעה, 
קומה ראשונה, 3 חדרים, 75 

מ"ר, רק 3,300,000 כולל דמי 
תיווך, מושכרת 1,800 ש"ח. 

תיווך ארץ הצבי, 
052-52353470)54-54(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)54-54(050-6610501, סתיו

פנטהאוזים ודירות גן
 בקרית הרב סלמון, דירת 

4 חדרים, 115 מטר + חצר 
+ אופציה, מעולה להשקעה. 

_____________________________________________)54-54(אנגלו סכסון, 03-9301122

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

03-9301122)54-54(_____________________________________________

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

_____________________________________________)54-54(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בעמינוח נחמיה, דירת 
דופלקס 4חדרים, קומה 

ראשונה, 100 מטר. אנגלו 
_____________________________________________)54-54(סכסון, 03-9301122

 בגבעת-שמואל הוותיקה, 
דירת-גג, 4חד' + אופציה 

להרחבה. אנגלו סכסון,
03-9301122)54-54(_____________________________________________

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

_____________________________________________)54-54(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בכפר-גנים, ב' 5חדרים, 
חניה, מעלית, מרפסת וממ"ד. 

_____________________________________________)54-54(אנגלו סכסון, 03-9301122

 במרכז-העיר, דירה מניבה 
13,500 ש"ח לחודש, קומה 

א', מושקעת, 1,795,000 
ש"ח, 050-7505449, תיווך 

_____________________________________________)54-54(- נדי

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

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

050-3528252)54-54(_____________________________________________

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

מרפסת שמש 15 מטר, 
חניה ומעלית. אנגלו סכסון, 

03-9301122)54-54(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, דירת 
4חדרים, מרפסת, מעלית 

)שבת(. אנגלו סכסון,
03-9301122)54-54(_____________________________________________

 )בפ"ת( בכפר גנים, 4 ח', 
115 מ' + מרפסת סוכה 28 

מ' + 2 מחסנים, מעלית-חניה, 
_____________________________________________)54-01/17ל(מושקעת. גיא, 054-4761147

 בההגנה, 4חד' במדרחוב, 
מחולקת, מצויינת להשקה. 

רי/מקס משה דסקל,
050-5926021)54-54(_____________________________________________

 באברבנאל, 4חד', קו'2, 
מעלית, ממ"ד, משופצת, 

מיידית. רי/מקס משה דסקל, 
050-5926021)54-54(_____________________________________________

 במרכז, 3.5 ח', ק"ב, 
מסודרת, פינוי חצי שנה, 

1,070,000. גיא, 
_____________________________________________)54-01/17ל(054-4761147

1-1.5 חדרים
 במרכז העיר, דירת חדר 
וחצי, 38 מ"ר )טאבו(, ק"א, 
משופצת מהיסוד, מושכרת 

ב- 2,900 ש"ח, 900,000 ש"ח, 
052-5691882)54-54(_____________________________________________

צפת
 במתחרדים, 3 חדרים, 

יציאה לחצר, ק"ק, 525,000 
ש"ח. 050-3664122, נמימי 

_____________________________________________)54-54(נדלן

קרית שמואל

קרית ים

קרית מוצקין

 דירות במחירי מציאה, 
ניהול נכס, אחזקות ושיפוצים. 

שרות בהנהלה חרדית, 
052-7644050)54-25(_____________________________________________

 בהזדמנות, להשקעה 
בקריות במחירים זולים עם 

תשואה גבוהה + ניהול. תיווך, 
055-9941042)54-54(_____________________________________________

 להשקיע בקריות 
 MS ?ולהישאר רגוע

נכסים מומחים בקריות 
לקניה, חלוקה, תחזוקה 
וכל הבירוקרטיה )הנהלה 

_____________________________________________)54-54(חרדית( 054-8541118

 3 חדרים, 80 מ"ר, 
משופצת )בניין מרובע(, 
מתאימה לחלוקה, מחיר 

580,000 ש"ח. גיא אטיאס, 
054-8161125)54-54(_____________________________________________

קרית אתא
 דירה כולל שוכרים החל מ- 
485,000 ש"ח - תיווך אלפסי, 

052-2790370)54-54(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 בקרית אתא רחוב 
יוספטל, 3חד' מרווחים, 
 MS .420,000 ,'קומה ד

_____________________________________________)54-54(נכסים, 054-8541118

 3 חדרים, 77 מ"ר, 
קומה 3, נוף ים, )בניין מרובע 

ומטופח(, מחיר 470,000 
ש"ח. נופר מרסיאנו,

052-7395150)54-54(_____________________________________________

 2.5 חדרים, 55 מ"ר, 
משופצת, קומה 2, מחיר 

380,000 ש"ח. ניר דהן,
050-2962666)54-54(_____________________________________________

 בקרית ים אזור 
מבוקש, 3חד' מרווחים, 
קומה נוחה, 570,000. 

MS נכסים, 
054-8541118)54-54(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים
 2 חדרים, 35 מ"ר, 

משופצת, קומה 1, מעלית, 
אופציית השכרה, 1,800 ש"ח. 
מחיר 390,000 ש"ח. ניר דהן, 

050-2962666)54-54(_____________________________________________

 מחולקת ל- 2, קומה 1, 
אזור מרכזי ומבוקש, מחיר 

מציאה!!! 580,000 ש"ח. נופר 
_____________________________________________)54-54(מרסיאנו, 052-7395150

 בככר הרביעית, 4 
חד', דירה מרווחת + 

נוף ומיידית, רק 4,000 
ש"ח. "אלעד נכסים" 

03-9088872)54-54(_____________________________________________

 בככר השלישית, 4 
חד' לאחר שיפוץ, 3 

מרפסות, מיידית, רק 
3,800 ש"ח. "אלעד 
_____________________________________________)54-54(נכסים" 03-9088872

 בחידושי הרי"ם, 4 
חד', משופצת, ק"ב, 

6,000. ***בחזו"א, 4.5 
חד', ק"ב, חזית, 6,000. 
***בגני גד, 4 חד', ק"ק. 

"יאיר נדלן"
052-7633978)54-54(_____________________________________________

 בחנה סנש, 2.5 חד', 
דירת גן + חצר ענקית 
+ יחידה קטנה 1 חד', 
5,900 ש"ח, משופצת 

ויפה. חמד נכסים,
053-3357316)54-54(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בבניין-חדש באהרון-דב, 

פנטהאוז מפואר 10,000ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)54-54(_____________________________________________

 בסנהדרין )גבול ר"ג(, 
5 חד', מיני - פנטהאוז, 

120 מ"ר + מרפסת, 70 
מ"ר, חדש מהקבלן! חמד 

_____________________________________________)54-54(נכסים, 053-3357316

 בהר-שלום דופלקס 
5.5 חד', 170 מ"ר, 

7,000 ש"ח. חמד נכסים, 
053-3357316)54-54(_____________________________________________

 באבן שפרוט, 5 חד' 
+ גג ענק, מושקעת, 

אפשרי גם לכמה 
חודשים, מפתחות אצל 

"אביחי - מתווכים"
03-5701010)54-54(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 4 חד', 
קומה ב', מעלית, 4,400 ש"ח. 

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)54-54(אדוארד

 בבנימין אברהם, כ- 4 
חד', משופצת, קומה ג', 

3,600 ש"ח. נדל"ן הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)54-54(_____________________________________________

 בעובדיה בבנין חדיש, 
4 חדרים, כ- 90מ"ר, ק"א 
+ מעלית + חניה, מיידי, 

5,100ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)54-54(_____________________________________________

 בבניין חדש!!! בפ"כ, 
ק"ב, מעלית, חזית, 

4,500ש"ח, מפתחות 
אצל "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)54-54(_____________________________________________

 בלעדי!!! באיזור רמת 
אהרון!!! 4.5 גדולה ומושקעת, 

ק"א, חזית, 6,000 ש"ח, מ- 
1.2.17. *ברמת אהרון!!! 4 

חדשה, ק"ב + מעלית, 5,500. 
"תיווך פרפקט" 

03-5745877 ,052-7649782)54-54(_____________________________________________

 באזור רמת-אהרון, 3ח', 
חדשה, ק"א + מעלית, 

4,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 
03-5791514)54-54(_____________________________________________

 בבניין-חדש בשמעיה )ליד 
בי"ס מרכז(, דירות 3/4חד', 
מפוארות. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)54-54(_____________________________________________

 להשכרה 2 חד' בשיכון 
ה', חדשה, מרוהטת, מעלית, 

חניה, מיידי, 3,300 ש"ח. 
עדיאל השקעות, 

052-8963696)54-54(_____________________________________________

 בחברון, 2 חד', 45, 
משופצת ומרווחת, קרקע, 

2,900, גמיש. נדל"ן הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)54-54(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב באלישע, 
חדר 12 מ"ר, 950 ש"ח או 
140 מ"ר, אפשרות לחלקי, 

054-8406031)54-54(_____________________________________________

 בפרדו, חדר וחצי, מיידי, 
מרוהט, מטופח ונקי, ק"כ, 

050-4156923)54-3/17(_____________________________________________

 בקרית הרצוג, 1.5 
חד', חדשה ומרוהטת, 
הקודם זוכה! מפתחות 
אצל "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)54-54(_____________________________________________

ירושלים

 בגני מודיעין דופלקס 
6 חדרים, מוארת, מרווחת, 

ממוזגת, לטווח ארוך,
054-2871100)54-03/17(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

 מציאה! ברמות א' בצבי 
הרץ, דירת 2 חד' מקורית, 50  

מ"ר, ק"ג, 3 כ.אוויר, מטבח 
משופץ, כיריים גז, שמורה 

מאוד, מוארת, נוף, ללא ריהוט, 
רק 3,350 ש"ח, מיידי, לל"ת, 

050-4144220)54-54(_____________________________________________

 בהר-שמואל )גבעת 
זאב( יח"ד, 2 חד', חדשה, 

מוארת, מאווררת וממוזגת 
+ חצר, 1,950 ש"ח בלבד! 

054-7804800)54-54(_____________________________________________

 דרושה דירה קטנה לקניה 
בב"ב/פ"ת )אזור השרון 
_____________________________________________)54-01/17ח(והמרכז(, 054-7938941

 דרושה דירת 3.5-5 חדרים 
בב"ב, לעוד כ- 3.5 חודשים, 

מרווחת, לטווח ארוך,
_____________________________________________)54-01/17ח(054-2859394

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

_____________________________________________)54-01/17ח(ובסביבתה, 052-7396092

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

_____________________________________________)54-01/17ח(בערך, 052-3595314

 דרושות דירות לקניה 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)54-54(_____________________________________________

 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)54-54(_____________________________________________

 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)54-54(_____________________________________________

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

810,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)54-54(_____________________________________________

 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)54-54(_____________________________________________

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

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

08-6277193 ,052-6616800)54-54(_____________________________________________

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

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

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)54-54(_____________________________________________

 בבאר-שבע ברח' ווינגט, 
2 יח"ד, ק"ג, 670,000 ש"ח. 

יוסף השקעות, 050-3616800, 
08-6277193 ,052-6616800)54-54(_____________________________________________

 בבאר-שבע, למכירה 
דירות בבנין העומד לפני פינוי 

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

08-6277193 ,052-6616800)54-54(_____________________________________________

 בבאר שבע, 3 חד' באזור 
סטודנטים בהזדמנות! תיווך 

_____________________________________________)54-54(רומן, 052-7731832

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

מתאימה לחלוקה! רומן, 
052-7731832)54-54(_____________________________________________

 בב.שבע, בשכונה ה', 3 
חד', מושכרת לתווך ארוך, 

בהזדמנות! רומן, 
052-7731832)54-54(_____________________________________________

 בבאר שבע, 3.5 חד' 
בקרבת האוניברסיטה בשכונה 

ב', ק"ג, כ.מיידית, מחיר 
מציאה! התקשרו עוד היום! 

_____________________________________________)54-54(רומן, 052-7731832

 בבאר שבע, 4 חד' בשד' 
רגר, ק"א, צמוד לאוניברסיטה, 
מתאימה לחלוקה ל- 3 יח"ד, 
יכולה להניב תשואה גבוהה! 

_____________________________________________)54-54(רומן, 052-7731832

 בבאר שבע, דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות 

מושכרות, תשואה 6% נטו, 
מחיר בהזדמנות! רומן,

052-7731832)54-54(_____________________________________________

 בב. שבע, בשכונה ד', 
רח' בר גיורא, 4 חד', ק"א, 

משופצת, קרוב לאוניברסיטה, 
מחיר מציאה! התקשרו עוד 
_____________________________________________)54-54(היום! תיווך, 054-2388654

 בבאר שבע בשכונה ד' 
ברח' אברהם אבינו, 3 חד', 
ק"ב, 580,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)54-54(_____________________________________________

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

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

08-6277193 ,052-6616800)54-54(_____________________________________________

 למכירה בהזדמנות, 
חנות סלולר, כשרה, 

בעלת מוניטין, בבני-ברק, 
0527-111-999)54-54(_____________________________________________

 מחפשים משקיעים 
לעסקאות נדל"ן עם רווחים 
מצויינים ובטוחים, לפרטים 

- תיווך "שינפלד נכסים 
והשקעות בע"מ" 

03-6168484 ,053-3961414)54-54(_____________________________________________

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

120מ"ר, קומת מרתף, חלונות 
בלגים, 6,700 ש"ח לל"ת, 

050-2229247)54-54(_____________________________________________

 בב"ב בר"ע חנות למכירה 
24מ"ר, 1,600,000 ש"ח. 

050-2229247)54-54(_____________________________________________

 רוצה להגדיל את 
העסק שלך לחנות גדולה 

יותר או מעוניין לפתוח 
חנות בני-ברק? בשביל זה 
אנחנו כאן בשבילך! תיווך 

BA יזמות, 
 ,03-6138886
054-4980159)54-54(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב בר"ע - 
פינת חזו"א, 25 מ"ר, מחיר 
מציאה! למהירי החלטה! 

תיווך BA יזמות, 
054-4980159 ,03-6138886)54-54(_____________________________________________

 באזור הצפון )חיפה, קריית 
אתא(, חנויות במחירי מציאה! 
החל מ- 300,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)54-54(אלפסי, 052-2790370

 ברבי עקיבא חנות 25 
מטר במיקום מרכזי. אדי נדלן, 

054-8493483)54-54(_____________________________________________

 מבנים מסחריים 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)54-54(_____________________________________________

 בלב השרון, בגוש 
7808, 110 דונם 

בשלמות, חקלאי פרטי 
בהזדמנות! 

052-2457617)53-02/17(_____________________________________________

 ענקית! משופצת! 3 
כיווני-אוויר! ק"ג, 3,500 ש"ח, 

_____________________________________________)54-54(גמיש. תיווך, 052-8787160

לפרסום
03-6162228
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■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-33/17(_____________________________________________

■ 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_____________________________________________

■ 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

■ "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(_____________________________________________

■ "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(_____________________________________________

 "בוסתן לביא" - דירת 
נופש יפיפיה, נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)42-54(_____________________________________________

נתניה

ספסופה

 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

■ "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(_____________________________________________

 בין סמטאות העתיקה - 
בתי ארוח מפוארים, מאובזרים 
וממוזגים לזוגות ולמשפחות, 

בין בתי הכנסת העתיקים, 
050-8550462/1)52-49/17(_____________________________________________

 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

 "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

■ 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, 
052-3239123)1-54(_____________________________________________

 "בנצי טיולי ג'יפים" - 
חוויית שטח יחודית, מס' 1 

בארץ, באיכות! נסיון 30 שנה! 
050-2403750 ,052-2403750)51-09/17(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

לפרסום
בלוח

03-6162228

 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

 בחרוצים )ליד נתניה(, 
85 דונם, חקלאי פרטי, 

_____________________________________________)53-02/17(בהזדמנות! 052-2457617

 להשכרה בירושלים, בגוש 
80, מקלט 16 מ"ר, למטרה 

שקטה בלבד, 1,500 ש"ח 
_____________________________________________)54-3/17(לחודש, 052-7667000

 במרום שיר, מחסן 
מטופח להשכרה לטווח ארוך. 

_____________________________________________)54-54(שרה, 054-2871100

בפרויקט היחידי
בלב העיר

הזדמנות 
שלא תחזור

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

+ מזגנים + מטבחון + 
שרותים, לכניסה מיידית, 

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

ש"ח. 4 חדרי משרד 
+ מזגנים + שרותים, 

לכניסה מיידית, מתאים 
למשרד עו"ד ורו"ח, 

בהזדמנות, 5,700 ש"ח. 
תיווך זילברברג, 

 ,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)54-54(_____________________________________________

 ברבי יוסי, 75 מ"ר, 
ק"ק, משופצת, מתאימה 

למשרד, עסק או דירה, 
מיידי, 4,800. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)54-54(_____________________________________________

 ברב קוק, 2 חדרים, 
40 מ"ר, משופצת, ק"ק, 
מתאימה למשרד, עסק 

או יחידת דיור, מיידי, 
3,200ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)54-54(_____________________________________________

 ברשותינו משרדים 
להשכרה בגדלים שונים 

ברחבי העיר ב"ב, 
במחירים אטרקטיביים! 

תיווך BA יזמות, 
 ,03-6138886
054-4980159)54-54(_____________________________________________

 להשכרה 300 מ"ר 
במרכז ר"ע בב"ב לכל מטרה, 

ק"א, מחיר מציאה! למהירי 
החלטה! תיווך BA יזמות, 

054-4980159 ,03-6138886)54-54(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב, 45 מ"ר 
למשרד + חלון ראווה לר"ע, 

שיפוץ על חשבון הבעלים, 
במרכז ר"ע, למהירי החלטה! 

תיווך BA יזמות, 
054-4980159 ,03-6138886)54-54(_____________________________________________

לפרטים: 054-6699330

ניתן להתקשר בין השעות: 10:00-20:00

לשומרי שבת בלבד!
בית הכנסת בקרבת מקום

להשכרה בקיסריה
לימות החול, חגים ושבתות

וילה מפוארת, מרוהטת ומאובזרת
7 חדרים + בריכה גדולה

מתכננים 
חופשה?
שבת גיבוש 
משפחתית?

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

לזוגות ומשפחות,
052-7655095)54-26(_____________________________________________

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

050-8490663 ,02-5361771)54-52(_____________________________________________

 צימרים חדשים ומפוארים 
בטבריה + ג'קוזי, מחומם 

+ נוף לכינרת, חצר ענקית, 
במחירי השקה!! 

058-4425597)54-11/17(_____________________________________________

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

יפהפיות ברמה במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)54-50/17(_____________________________________________

 *בגאולה, דירה חדישה 
ויוקרתית + גינה. *במקור 

ברוך, 4 חד', חדשה + חצר. 
*בגני גאולה לזוג, חדשה, 230 

ש"ח ליום, 053-3131809, 
02-5387605)54-54(_____________________________________________

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)54-5/18(גישה לנכים, 052-8013000

דייהטסו
 סיריון דייהטסו, שמורה 

2008, 132,000 ק"מ, 23,800 
_____________________________________________)54-3/17ל(ש"ח. 052-2737371, שמשון



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה כ”ח בכסלו - א’ בטבת תשע”ז  28-30/12/2016 

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

אבידות

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

052-5752933)21-19/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 נהיגה ברמה אחרת,   
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, מבצעים+ עזרה 
בתאוריה, יוסי בן יהודה. 

03-5352975
_____________________________________________)13-12/17ל(052-2595370

לימוד נהיגה

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

₪

₪

₪

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

הלוואות ומשכנתאות

השכרת רכב

 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

■ 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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

ואירועים 057-3188842 
050-7532336)33-31/17(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 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

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

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

 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(_____________________________________________

 דרוש ש"ס שוטנשטיין 
גדול או חלקים ממנו 

בתרומה/תשלום חלקי, 
לבית-כנסת, 

052-7673463)52-01/17(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 מקרר אמקור 15, 300 
ש"ח. מכונת כביסה קריסטל, 

_____________________________________________)53-02/17ח(300 ש"ח, 054-4347436

 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

קיה

מאזדה

סיטרואן

רנו

 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

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(_____________________________________________

טויוטה
 טיוטה קורולה 2010 
אוטמט + תוספות, צבע 

כסף מיטאלי, שמורה מאוד, 
דגם - SUN, ב- 48,000 ש"ח, 

054-9919718)54-54(_____________________________________________

סובארו
 בהזדמנות! סובארו 

אימפרזה 2006, 1600, 
אוטומטית, ראשונה, 

צורה חדשה, מכני 
מעולה, שמור ומסודר + 

טסט לשנה, 
054-8402332)54-54(_____________________________________________

סקודה
 סקודה אוקטוביה 2010 
אוטמטי בנזין-TSI חסכונית 

+ תוספות במצב חדש!! 
בהזדמנות 45,000 ש"ח, 

052-6918692)54-54(_____________________________________________

פולקסוואגן
 פולקסוואגן בורה יד 

ראשונה!! מודל 2000 אוטומט 
שמורה במחיר מציאה 9,000 

_____________________________________________)54-54(ש"ח, 050-5595360

 קיה ריאו 2011 אוטומטית 
לבנה שמורה וחסכונית נוסעת 

גם על גז מטופלת בזמן, 
_____________________________________________)54-54(31,000 ש"ח, 052-7220391

 בהזדמנות! רנו קנגו 
2008, 1600 סמ"ק, 

אוטומטית, מנוע בנזין, 
מושקעת, לבנה, 

אפשרות להחלפה,
054-8402332)54-54(_____________________________________________

הובלות והסעות
 "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(_____________________________________________

 "היימישער יונגערמאן" 
- מבצע שדה תעופה - 100 

ש"ח וכן מירון, ירושלים, כותל 
במחירים טובים! 

054-8440170)51-08/17(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 באזור המרכז ובכל 
הארץ - הובלות והסעות, 

במקצועיות, אמינות 
ומחירים נוחים!
053-3126630)51-08/17(_____________________________________________

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, מבצע סתיו 

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

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)50-21/17ל(

מוצרי אפיה
 צמוקים ושקדים- 

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

ללא עלות, 
050-4161617)29-54(_____________________________________________

■ מחשב נייד מחודש 
החל מ- 500 ש"ח כולל 
אחריות, הוותיק בענף.

054-4543701
03-5066331)54-28/17(_____________________________________________

מחשבים

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-27/17(_____________________________________________

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

לאשכנזים, חסידים 
ולטאים,שדכן מקצועי עם 

המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)40-12/17(_____________________________________________

 נמצא צמיד טליונים בציפוי 
זהב ברחוב האמרכלים לפני 

_____________________________________________)54-01/17ח(כשנתיים, 052-7102636

 הגמ"ח הארצי להשבת 
אבידה. אבד לך משהו? מצאת 

משהו? התקשרו בהקדם: 
_____________________________________________)54-01/17ח(1-599-500-003

 נמצא סוודר של תינוק 
)24M( ברח' נחמיה בסביבות 

_____________________________________________)54-01/17ח(חג הסוכות, 050-4188923

 נמצאו צמיד ואוזניות של 
נגן ברח' שלמה המלך לפני 

_____________________________________________)54-01/17ח(כשבועיים, 050-4188923

 נמצאה בז' בכסליו בר' 
עקיבא 154, שקית ובה שתי 

_____________________________________________)54-01/17ח(שמיכות, 03-6197256

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים בחודש תמוז תשע"ו, 

_____________________________________________)54-01/17ח(המוצא יפנה ל: 052-7145526

 ביום שני י"ט בכסליו, אבד 
צמיד זהב בב"ב, היקר מאוד 

_____________________________________________)54-01/17ח(לבעליו, 053-3157005

 נאבד בר"ה באומן חולצת 
פיג'מה וסוודר, המוצא יצור 

_____________________________________________)54-01/17ח(קשר, 052-7176241

 דרוש ראוטר של טלפון 
_____________________________________________)54-01/17ח(שעובד על סים, 052-7167391

 דרוש סוללה של אופניים 
חשמליות, אפ' לא תקין, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7167391

 דרוש ארונות מטבח במצב 
_____________________________________________)54-01/17ח(טוב בירושלים, 052-7642805

 דרוש מגהץ קיטור איכותי 
_____________________________________________)54-01/17ח(ותקני, 050-5343924

 מעוניינת בהחלפת גגון 
של בוגבו צבע וורוד פוקסיה, 

ממש כמו חדש, לצבע אחר - 
_____________________________________________)54-01/17ח(עדיף נטרלי, 054-8430577

 דרושה סוכה בתרומה/
סימלי )אפשרי גם אחרי חג 

_____________________________________________)54-01/17ח(הסוכות(, 054-7938941

 דרושה קסבה, בטל': 
_____________________________________________)54-01/17ח(054-8423405

 דרוש מקרר קטן לבחורי-
ישיבה, בתרומה,

_____________________________________________)54-01/17ח(054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)54-01/17ח(054-7432035

 מעוניין במדיח כלים תקין, 
_____________________________________________)54-01/17ח(לא על השיש, 054-9985503

 מעוניין לקנות מדיח כלים 
שמיש, אפשרות להחלפה 
_____________________________________________)54-01/17ח(בשווה ערך, 054-9985503

 דרוש טלפון סלולרי דגם 
INFINITY 996 תקין או 

_____________________________________________)54-01/17ח(תקול, 054-9985503

 דרוש שעות מעורר מכני 
)עם קפיץ(, אפשרי מקולקל, 

_____________________________________________)54-01/17ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)54-01/17ח(במצב תקין, 054-7432011

 דרושה מנורת שולחן 
פלורוסנט 15 וואט בתרומה 

)אפשרי מקולקלת(,
_____________________________________________)54-01/17ח(054-8432271

 דרוש מקרר קטן בתרומה, 
_____________________________________________)54-01/17ח(לבן-תורה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחת אברך, בתרומה/

_____________________________________________)54-01/17ח(סמלי, 052-7396092

 דרוש מקרר בינוני ומזגן 
קטן בתרומה/סמלי לבן תורה, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7396092

 לעמדת אוצר החכמה 
בבכנ"ס, דרוש מחב נייח )ללא 
_____________________________________________)54-01/17ח(מסך( בתרומה, 052-7130459

 למשפחת אברך דרוש 
סימילאק/מטרנה, אפילו 
_____________________________________________)54-01/17ח(דוגמיות, 052-7102636

 זקוק לתרומה סימלית 
לאגרת התורה ממרון הרב 

עובדיה יוסף זצוק"ל, אפשרות 
גם לרפואה, לע"נ,

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7176547

 דרוש שעון זהב/תכשיט 
בכל מצב, שבור/מקולקל/ישן, 

_____________________________________________)54-01/17ח(050-6651365

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

_____________________________________________)54-01/17ח(בתרומה, 052-3595314

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה 

_____________________________________________)54-01/17ח(לחלקי חילוף, 052-3595314

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה/גניזה,
_____________________________________________)54-01/17ח(050-6651365

 למשפחת אברך, 
מקרר, גובה 1.70, רוחב 65, 

_____________________________________________)54-01/17ח(בירושלים, 053-3141470

 מיטת תינוק/עריסה 
למשפחת אברך בירושלים, 

_____________________________________________)54-01/17ח(053-3141470

 כיריים חשמליות 
למשפחת אברך בירושלים, 

_____________________________________________)54-01/17ח(053-3141470

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

בארץ ובעולם - סודיות 
_____________________________________________)23-20/17(מובטחת! 054-7195111

  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(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 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

 רדיאטור בירושלים, 120 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, טל': 054-8423405

 במצב מצוין ושמור, 
פתיחה שמאלית, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(050-4129600

 תנור אפיה בלרס דגם 
שביט מהדרין, שני תאים + 

כיריים, שמור ועובד מצוין, 450 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 050-4129600

 מקרר אמנה בצבע כסף 
במצב מצוין ב- 500 ש"ח. 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-2530036

 תנור בצבע כסוף, 500 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-2530036

 2 מזגנים של אלקטרה, 
כוח 1 וכוח 1.5 לחום וקור, ב- 

_____________________________________________)54-01/17ח(500 ש"ח, 052-2530036

 רדיאטור 12 צלעות, מצב 
מצוין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(054-8474176

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון חכם לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)54-01/17ח(100 ש"ח, 052-4831449

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)54-01/17ח(50 ש"ח, 052-4831449

 מדפסת HP משולבת 
עם סורק וקופי, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-5543055

 LG מערכת סטריאו 
הכוללת רדיו + דבל-קסט + 

קומפקדיסק + רמקולים, 200 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-3463482

 כבלים לחשמל, מחשבים, 
שקעים ומפסקים שונים, 
חיסול מחסן ב- 20 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(054-9985503

 בהזדמנות - מחב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 330 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(לפרטים: 054-8453370

 כירת גז מזכוכית, 4 
להבות, דקה ב- 200,

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7642805

 מכשיר BCD חדש! 
קולט גלי חום אלקטרוני 

מגנטי, ליפול בדלקת פרקית, 
כאבי גב, צוואר וראש וכאבים 

כלליים, 1,500 ש"ח,
054-5451044)54-3(_____________________________________________

 בהזדמנות! 2 מחשבים 
ניידים, נמכרים עקב שינויים 

בענייני עבודה, 600 ש"ח, 
שניים: 900 ש"ח, 

052-3281503)54-54(_____________________________________________

 שואב רובוטי חברת 
silver line, חדש באריזה, 

400 ש"ח מציאה!
_____________________________________________)54-01/17ח(052-7140138

 רדיאטור 13 צלעות, חדש 
באריזה, 220 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7140138

 מקרר גדול עובד עם תיקון 
קל, 400 ש"ח, 03-5740224, 

_____________________________________________)54-01/17ח(054-8477988

 רדיאטור 120 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(בירושלים, 053-4114125

 מערכת סטריאו ניידת - 
דיסק MP3 טייפ ורדיו, 240 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-6784969

 בהזדמנות, מחשב ב- 250 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-2421622

 שני מכשירי פקס שארפ 
P ,600-650 כ"א 25 ש"ח, 
טעון תיקון, 03-6199806 

_____________________________________________)54-01/17ח(בערב

 דיסק אונקי 1,000 ג'יגה, 
_____________________________________________)54-01/17ח(180 ש"ח, פל': 050-4107375

 אורגן קומותיים )דרוש 
תיקון קל(, 250 ש"ח,

_____________________________________________)54-01/17ח(054-8487627

 מסך מחשב עבה - 40 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 050-6651365

 2 מדפסות HP, כולל: 
פקס, צילום, הדפסה, סריקה 

כחדשות, 460 ש"ח,
_____________________________________________)54-01/17ח(050-5343924

 מסך מחשב דק "19 
כחדש, HP, ב- 140 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(050-4116860

GPS  חדש באריזה, דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות, מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, טל': 054-8405498

 מדיח כלים גדול קינג, 150 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 054-4273857

 מגהץ אדים, 30 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 054-4273857

 פרוג'קטור, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(054-4273857

 חדש, מנגל חשמלי, 75 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 054-4273857

 טוסטר, 25 ש"ח,
_____________________________________________)54-01/17ח(054-4273857

 כיריים גז משטח זכוכית, 
250 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)54-01/17ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי, 100 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 054-4273857

 מזגן מפוצל, 1,000 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(גמיש, 054-4273857

 מפזרי חום, מ- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(054-4273857

 כיריים קרמי גמיש, 150 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה, 
חדש, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(054-4273857

 ברז עם ראש מסתובב 
יוצא מהשיש, 150 ש"ח 

כחדש, 02-6522251,
_____________________________________________)54-01/17ח(052-3805386

 windows מחשב לנובו 
7, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)54-01/17ח(052-7692405

 מסך 20 אינץ, חב' מאג, 
_____________________________________________)54-01/17ח(170 ש"ח, 052-7692405

 מסך 17 אינץ LG, ב- 150 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, נייד: 052-7692405

 מכונת גילוח נטענת 
פיליפס, 3 ראשים + קוצץ 

פיאות, 140 ש"ח,
_____________________________________________)54-01/17ח(052-6784969

 מכשיר אדים חמים כחדש, 
תוצרת "ידע פלסט" 80 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-3463482

 אוזנית בלוטוס חוט נשלף, 
_____________________________________________)54-01/17ח(60 ש"ח, 052-7663458

 שואב אבק חדיש, 100 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 054-4273857

 ,18V מברגה אימפקט 
ב- 280 ש"ח, חדשה,

_____________________________________________)54-01/17ח(054-4273857

 מסך 17" ו- 24", ב- 100 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 054-4273857

 רדיאטור חימום, 200 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 054-4273857

 דיסק השחזה חדשה, 
850V, ב- 300 ש"ח, חדש, 

_____________________________________________)54-01/17ח(054-4273857

 מקרוגל דיגיטלי, 150 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 תמי 4 אלקטרוני, 300 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 054-4273857

 אזעקה לאופנוע וקטנוע 
+ שני שלטים, מנוע מהשלט, 
_____________________________________________)54-01/17ח(200 בירושלים, 058-3216830

 רמקולים פיונר, 500 וואט 
לרכב 9X6 + תבניות, חדש 
_____________________________________________)54-01/17ח(רק 250 ש"ח, 058-3216830

 מקרופון חדש לשירה 
וזמרה, דגם PG48 + כבל 

למיקסר ולבית 6 מטר 299, 
_____________________________________________)54-01/17ח(058-3216830

 פלטת שבת כחדש לשני 
סירים, 70, באריזה,

_____________________________________________)54-01/17ח(058-3216830

 רמקולים של פוקסל 
לרכב, קדמיים 440 וואט + 
קומפוננטים ושנאים, חזק 
_____________________________________________)54-01/17ח(ביותר, 399, 058-3216830
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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(_____________________________________________

תינוקות

כללי
 תכולת דירה: מקרר, 

פינת אוכל, תנור, מ.כביסה, 
_____________________________________________)49-46/17(סלון מעור וכו', 050-5770355

סיטונאות קנדלברות 
מהיצרנים המובילים )מכירה 

לפרטיים(, עזרא 40 בני-ברק, 
_____________________________________________)49-06/17(054-8449323 בתיאום

ריהוט

 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(_____________________________________________

 דרוש ש"ס שוטנשטיין 
גדול או חלקים ממנו 

בתרומה/תשלום חלקי, 
לבית-כנסת, 

052-7673463)52-01/17(_____________________________________________

 עגלת תאומים מחברת 
פג חזקה במיוחד 500 ש"ח, 

03-6161758 )53-54(_____________________________________________

 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

 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

 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

 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

 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

 מזנון, מצב טוב, חום אגוז, 
3 חלקים, דלתות מזכוכית, 

_____________________________________________)54-01/17ח(350 ש"ח, 050-2044014

 שולחן לבן עם 4 כסאות, 
מצב טוב, 150 ש"ח,

_____________________________________________)54-01/17ח(050-2044014

 ספה, 3 מושבים, עור 
נאפה, צבע ככה, 450 ש"ח 
בלבד, מצב מצוין, בני-ברק, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-5737813

 שולחן סלון - צבע שחור 
וזכוכית למעלה + 2 מגירות, 

_____________________________________________)54-01/17ח(350 ש"ח, 050-6247140

 מיטת יחיד )ספפה( + 
ארגז מצעים, 300 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)54-01/17ח(050-6247140

 ארון סנדוויץ פורמיקה עב' 
נגר 112/64/38, ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(02-6522251, 052-3805386

 כסא משרדי מנגנון 
סינכרוני וגלגלים כחדש, 350 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח מפורמט, 050-4119140

 מיטות חדש רוחב 90 
במצב מעולה, 300 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)54-01/17ח(054-8441807/9

 מיטה של עמינח במצב 
חדש וגם נפתח לעוד מיטה 

במחיר מדליק, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(052-4256515

 ארון ילדים אדום - 8 
דלתות 240/165, ב- 500 

ש"ח - מעולה במבשרת ציון, 
טל': 02-5344965, נייד:

_____________________________________________)54-01/17ח(050-9091466

 ספה שהופכת למיטה 
זוגית, למסירה במבשרת ציון, 

כחול, מצב מצוין, נייד:
_____________________________________________)54-01/17ח(050-9091466

 ארון תריס משרדי ממתכת 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים +

_____________________________________________)54-01/17ח(ב- 120 ש"ח, 052-3463482

 *סלון 1+2+3 ושולחן 
סלוני במצב חדש, 2,200 
ש"ח. *שולחן אוכל + 6 

כסאות מרופדים, 1,000 ש"ח. 
*מזנון עץ מלא, ארונות )לא 

לספרים(, 1,200 ש"ח. *ספריה 
מעץ מלא, ציפוי פורמייקה, 

_____________________________________________)54-2(600 ש"ח כ"א, 054-4347436

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-3463482

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-3804646

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)54-01/17ח(250 ש"ח, 052-3463482

 שולחן כתיבה 1.20 מטר 
חום עם מגירה, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(בני-ברק, 052-5737813

 כורסת יחיד צבע בהיר, בד 
קטיפה, 180 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-5737813

 שולחן לבן עם מגירות 
טלסקופיות משני צדדים, 240 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-5737813

 שולחן עץ חזק ו- 2 שידות 
קטנות, חדשות, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(054-8452231

 מיטת היי רייזר נפתחת 
ל- 2 מיטות + ארגז מצעים, 

מצב מצויין, 350 ש"ח, בני-
_____________________________________________)54-01/17ח(ברק, 052-5737813

 מיטת נוער נפתחת, 400 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 050-4148811

 4 כסאות מטבח במצב 
מצויין, 200 ש"ח, טל':

_____________________________________________)54-01/17ח(053-3160767

 מזנון לסלון מעץ מייפל, 
_____________________________________________)54-01/17ח(רק 500 ש"ח, 053-2782637

 מזרונים איכותיים לנדנדת 
חצר וכסאות נח + כיסוי 
נשלף, 80 ש"ח כ"א, -02
_____________________________________________)54-01/17ח(6522251, 052-3805386

 שולחן סלוני נמוך צבע עץ 
בהיר + ספריה דקורטיבית, 

דלתות זכוכית, עץ מלא בהיר, 
סה"כ 500 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7184026

 ,1.75X75X50 ארון מזנון 
_____________________________________________)54-01/17ח(ב- 200 כחדש, 054-4273857

 כסאות ברזל/עץ מ- 10 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 054-4273857

 פינת אוכל, כחדשה, 500 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 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

 טיולון ד"ר בייבי, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(בירושלים, טל': 054-8423405

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)54-01/17ח(250 ש"ח, טל': 054-8423405

 טרמפיסט ליטף במצב 
מעולה, עמידה וישיבה, 150 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח בב"ב, 054-8494633

 מיטת תינוק מעץ מלא 
של "מיקונה" במצב מצוין, 

_____________________________________________)54-01/17ח(400 ש"ח, 052-7642439

 עגלת שכיבה אינגלזינה, 
_____________________________________________)54-01/17ח(200 ש"ח, 054-8478028

 אמבטיה כחדשה לרחצה, 
עם מעמד ותושבת לתינוק, 40 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-8162617

 עגלת תינוק ברייטקס 
כחדשה, 500 ש"ח + אביזרים 

נלווים ב- 150 ש"ח,
_____________________________________________)54-01/17ח(053-3180904

 מיטת תינוק "שילב" 
כחדשה, 500 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)54-01/17ח(טלפון: 052-3073826

 מיטת תינוק, מצב מצוין 
"שילב" 400 ש"ח, ב"ב, טלפון: 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-3073826

 שידת החתלה, 200 ש"ח 
בלבד, מצב טוב עם מגירות, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-5737813

 טיולון, מצב מצויין, 180 
ש"ח בלבד, בני-ברק,

_____________________________________________)54-01/17ח(052-5737813

 מוניטור נשימתי לתינוק 
BABY SENSE 4, ב- 350 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-7396092

 עגלת תינוק חב' בריטקס 
- דרוש תיקון קל, בצבע אדום 

+ שחור, 350 ש"ח,
_____________________________________________)54-01/17ח(052-7663458

 חלקי חילוף בוגה בו 
קמיליון, מסגרת לאמבטיה, רק 

_____________________________________________)54-01/17ח(70 ש"ח, 052-7603865

 חלקי חילוף בוגה בו פרוג 
גלגלים קידמים, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7603865

 מחלקי חילוף בוגה בו 
פרוג, מסגרת ומושב, רק 100 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-7603865

 חלקי חילוף בוגה בו פרוג 
תופסנים לקשתות, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7603865

 חלקי חילוף בוגבו פרוג, 
גלגלים אחורים, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7603865

 סימילאק 400 גרם, חלב 
נוכרי, 25 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)54-01/17ח(050-4135002

 עגלת תינוק כחדשה, 500 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 עגלת טיולון כחדשה, 200 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 סלקל לתיונק כחדש, 100 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כסא לרכב לתינוק, 100 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 פלאפון חכם, מסך 5" 
מאסיבי עמיד למים ואבק, 500 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-4831449

 פלאפון סי 2 לא כשר ב- 
_____________________________________________)54-01/17ח(250 ש"ח, 052-2162391

 שעון פלאפון, נגן, מצלמה, 
לא כשר, באנגלית, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7642805

 פלאפון קטן ודק שנכנס 
לארנק - בעברית, תומך כשר 
ולא כשר, ב- 120 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)54-01/17ח(054-8529747

 קו טוקמן ב- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(052-7167777

 פלאפון כשר sk1 חדש 
באריזה, 90 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)54-01/17ח(050-4161760

 קו טוקמן עם שיחות ללא 
הגבלה ב- 50 ש"ח לחודש, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7167777

 S18 טלפון אקספרית 
SONY במצב מעולה, ב- 200 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-2421622

 פלאפון מ- 100 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(054-4273857

 טלפון אלחוטי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(054-4273857

 נוקיה 208 לא כשר + מגן 
_____________________________________________)54-01/17ח(250, בירושלים, 058-3216830

 סמסונג סליידר ח' פלאפון 
500B, ב- 100 בירושלים, עובד 

_____________________________________________)54-01/17ח(ע"י החברה, 058-3216830

 בלקברי כחדש 9770, 
250, ירושלים ודגם 9650, ב- 

_____________________________________________)54-01/17ח(250 ש"ח, 058-3216830

 פלאפון אלקטל כשר 
תומך סלקום, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(058-3216830

 1777 תומך הכול! 
E1200 ומטורולה סלקום 

נפתח ב- 150 ש"ח, עובדים, 
_____________________________________________)54-01/17ח(דרוש תיקון קל, 058-3216830

 נוקיה 6288, מצב מצוין, 
AP3 SD, מצלמה וכו' מטען, 

_____________________________________________)54-01/17ח(רק 99, 058-3216830

 ,MP3, SD סליידר LG 
מצב חדש דרוש מטען, 60, 

_____________________________________________)54-01/17ח(058-3216830

 נוקיה C2 כשר פרוץ 
להכל, מצב מצוין, 350 גמיש 

_____________________________________________)54-01/17ח(בירושלים, 058-3216830

 גלקסי באריזה מצב חדש, 
350, איפון, מצב חדש, 500 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 058-3216830

 מחשבים ניידים החל 
מ- 550 ש"ח )מקרנים, 

נייחים ומסכים(. 
*י-ם: 054-8470594. 

*ב"ב: 050-6379001. 
*מודיעין עילית: 
 .052-7171228

*אשדוד: 054-3558949. 
_____________________________________________)54-12(*אלעד: 054-8535818

 סורג יפה עם בטן, גודל 
מטר על מטר, חדש, ב- 450 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 054-8484544

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונית קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)54-01/17ח(65 ש"ח, 052-4831449

 קופסת מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה בעזרת 

הדמיון, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-4831494

 סים של חברת פלאפון לא 
כשר, טעון 600 ש"ח, ב- 100 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-7642805

 גמבוי כשר, ב- 200,
_____________________________________________)54-01/17ח(052-7167391

 שק שינה, כיור, 100 
ש"ח, בירושלים, טל':

_____________________________________________)54-01/17ח(054-8423405

 לרגל מעבר דירה, 
מכירה של משחקים, ביגוד, 

תחפושות, ספרים, 1-30 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(050-2044014

 תלמוד בבלי "נהרדעא" 
10 כרכים + ילקוט יוסף, 21 

כרכים חדשים, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(050-2044014

 אופניים לילדים, 140 
ש"ח בלבד, מצוין, בני-ברק, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-5737813

 סריג בגיר עם פוך פנימי 
חדש, XL ב- 250 במקום 500 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-7181009

 תרנגולים ננסיים ויפהפיים, 
3 זכרים ושלוש נקבות, 150 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח לזוג, 03-6779712

 10 צלנדרים רגילים 
משומשים, טובים, כ"א 10 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 שמלת ערב ארוכה 
מדהימה, מידה 38-40, צבע 

זהוב ייחודי, 200 ש"ח,
_____________________________________________)54-01/17ח(058-4196168

 שעון קיר, חדש באריזה 
בסגנון רטרו, 35 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)54-01/17ח(050-6247140

 אופני BMX כל המידות, 
_____________________________________________)54-01/17ח(70 ש"ח, 052-7145348

 גלגל 24 קידמי ואחורי, ב- 
_____________________________________________)54-01/17ח(40 ש"ח, 052-7145348

 2 מעילים איכותיים 
חדשים, תוצ"ח לנשים ולכלות, 

מידה 44, כ"א - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(050-4192023

 וילון לסלון, 4 חלקים, בדים 
שונים, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(054-8476805

 שמלת תחרה אפרסק 
מידה 46 כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(054-8460621

 נעלי "קדס" שחורות 
חדשות לנשים, מידה 40, ב- 

_____________________________________________)54-01/17ח(100 ש"ח, 052-7157077

 מעיל פרווה שחור ארוך 
לנשים, מידה 40-44, ב- 150 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-7157077

 צמיד טניס כסף טהור, 
150 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7157077, ב"ב

 מגף לגבר מעור, מספר 43 
כחדשה, 250 ש"ח,

_____________________________________________)54-01/17ח(050-4160457

 נעל עור מאנגליה, 43, 
במצב מצוין, 200 ש"ח,

_____________________________________________)54-01/17ח(050-4160457

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)54-01/17ח(200 ש"ח, 052-3463482

 3 מטבעות כסף זכר 
למחצית לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7154392

 סנדל בנות חדש, ד"ר 
סטפ, מידה 29, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7663458

 מעקה בצורת ר' גודל 
3.65+0.58 מטר, גובה 1.20 

מטר, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(052-7663458

 מגב הפלא, חדש, 60 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-7663458

 שמלת ארועים למחותנת 
בצבע נחושת XL, ב- 200 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 054-8487627

 חליפת נער מידה 14,16, 
3 חלקים, תוצ"ח, 100 ש"ח 

_____________________________________________)54-01/17ח(כ"א, 054-8487627

 מעיל לגבר, חדש, תוצ"ח, 
מידה XL, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)54-01/17ח(054-8487627

 סרטי טבע HD מפוקחים 
_____________________________________________)54-01/17ח(עד 20 ש"ח, 052-7603864

 סרטי ילדים איכותיים 
ומחכימים עד 20 ש"ח,

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7603865

 למסירה לאברך או 
לבחור ישיבה, סבל + ארגז + 
משענת לרוכב לגוימקס, 250 

_____________________________________________)54-01/17ח(כחדש! 054-8414744

 גביע קידוש מכסף, 3.5 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח לגרם, 052-7154392

 1 קילו מטבעות ב- 40 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח לאספנים, 052-7154392

 מעיל בד לספר תורה לזכר 
נספים בשואה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7154392

 ילקוטים לביה"ס, 15 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(מעולים, 052-8162617

 אקווריום יפה ואבני שלמה 
מיוחדים, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)54-01/17ח(054-8452231

 עלוני פרשת שבוע "20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-3463482

 OBAKU שעון יד לנשים 
יוקרתי ועדין, חדש באריזה + 
שנתיים אחריות, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7169771

 פאקט סגריות ווינסטון 
אירופאי, ב- 200 ש"ח,

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7142640

 פאקט סגריות כאמל 
אירופאי )הסוג הטוב(, ב- 230 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-7142640

 פאקט סיגריות מלברו לייט 
רוסי, ב- 220 ש"ח,

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7142640

 כלוב לציפורים - 80 ש"ח. 
בית הטלה - 30 ש"ח. אוכל 

לתוכים - 15 ש"ח.
_____________________________________________)54-01/17ח(03-9074725, 054-8412903

 ציפור קנר מזמר 
"באוסתר" 300 ש"ח,

_____________________________________________)54-01/17ח(03-9074725, 054-8412903

 עץ תמר, 250 ש"ח. 
עץ אתרוג תמני לא מורכב, 
250 ש"ח. 054-8412903, 

_____________________________________________)54-01/17ח(03-9074725

 שובר הנחה למכון גייט, 
450 ש"ח, רק ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(053-3141470

 סט מצעים למיטה זוגית, 
30 ש"ח בירושלים,

_____________________________________________)54-01/17ח(053-3141470

 LIFE אופני כושר 
FEAR כחדשות, ב- 500 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, לפרטים: 054-8486166

 חוברת סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות, 12 ש"ח כל 

חוברת, להזמנות, 
_____________________________________________)54-01/17ח(050-4177726

 תמונה ממוסגרת של 
ברכת הבית על גלף עם 

_____________________________________________)54-01/17ח(ציורים, 050-4177726

 מדרש רבה הוצאת הרב 
מירקין, 11 כרכים, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(050-4177726

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 

באלעד, 050-4137726 )לב"ב 
_____________________________________________)54-01/17ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(גמיש, 054-4273857

 אופניים לכל הגילאים, מ- 
_____________________________________________)54-01/17ח(100 ש"ח, 054-4273857

 סיר 9 ליטר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(גמיש, 054-4273857

 סירים, מחבתות, החל מ- 
_____________________________________________)54-01/17ח(10 ש"ח, 054-4273857

 קשתות לגגון רכב, 100 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 054-4273857

 קסדות אופנוע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(054-4273857

 מזוודת פורקר גדולה 
ומקצועית, 600 חלקים, חדשה 

באריזה במחיר מציאה 350 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, טל': 052-5708636

 בלו שאנל טואלט לגבר, 
חדש באריזה, רק 380 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7667688

 זוג תוכונים בכלוב גדול 
מאוד, ב- 100 ש"ח בהזדמנות, 

_____________________________________________)54-01/17ח(טל': 08-9765927

 זוג קוקטיילים ב- 200 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 08-9765927

 סורג חדש 1X1מ' מחומר 
מעולה עם בטן - 450 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(054-8484544

 אופניים לילדים 20", ב- 
150 ש"ח, בטל': 

_____________________________________________)54-01/17ח(054-5385013

 אופני הילוכים, 26", ב- 
_____________________________________________)54-01/17ח(290 ש"ח, 054-5385013

 חדש, מחבת ווק, 75 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 054-4273857

 דברי נחושת מ- 100 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 054-4273857

 ג'ק לרכב מ- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(054-4273857

 שטיח פםרסי, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(גמיש, 054-4273857

 טלית חדשה תמני גודל 
_____________________________________________)54-01/17ח(80, 300 ש"ח, 054-4273857

 רימונים לספ תורה מ- 
_____________________________________________)54-01/17ח(150 ש"ח, 054-4273857

 סט תאג' תורה מפורשה, 
120 ש"ח, חדש, 

_____________________________________________)54-01/17ח(054-4273857

 סידורים נוסח בלאדי, 20 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 נרתיק עץ לספר תורה מ- 
_____________________________________________)54-01/17ח(350 ש"ח, 054-4273857

 צלחות במחיר מצחיק, 2 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 054-4273857

 ש"ס טלמן 400 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(גמיש, 054-4273857

 אופניים לנער כחדש, 250 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מנשא אופניים לרכב, 100 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 משחה נגד פצעים, חורים, 
קמטים וסדרים לבנים ולבנות 

בירושלים, 250 ש"ח,
_____________________________________________)54-01/17ח(058-3216830

 מנעול שרשרת לאופנועים 
ואופניים, חזק, עבה וארוך, 
חדש, 150, ירושלים, -058

_____________________________________________)54-01/17ח(3216830

 מנעול קוד לאופניים, חדש, 
40 ש"ח, ירושלים,

_____________________________________________)54-01/17ח(058-3216830

 מגן מטען לאייפון 5 של 
BXT 2200MAH - חדש, 89 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 058-3216830

 קסדה חדשה לאופנוע, 99 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 058-3216830

 סבל כנף אחורי למובי 
99 ש"ח ורשת לכסא 130, 

_____________________________________________)54-01/17ח(058-3216830



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה כ”ח בכסלו - א’ בטבת תשע”ז  28-30/12/2016 

■ 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(_____________________________________________

4,000
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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) 

 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)47-15/17(בוגרי ישיבה, 053-3100363

 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

 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

 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

 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(_____________________________________________

 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

 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

 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(_____________________________________________

 עובדת לגילאי 1/2 ש' עד 
1.1/2 ש', עבודה במשמרות 

בוקר /אחה"צ. ורד,
054-2022629)52-01/17(_____________________________________________

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

 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(_____________________________________________

 לפנימיה חרדית לבנות 
בב"ב, דרושה מדריכה 

צנועה וירא"ש, כולל לינה, 
03-6749811 )ניתן להשאיר 

_____________________________________________)53-54(הודעה(

דרושה מזכירה 
 + גביה, למשרד בב"ב, 

לשעות אחה"צ. קוח:
03-6165110

נייד - 0523174174 
)54-54(                                                                              
_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 מטפלת למעון יום 
במרכז ב"ב, מ.מלאה, 

 ,03-5703853
050-5903001)53-54(_____________________________________________

 דרושה מתאמת פגישות 
בר"ג, 9:00-15:00, לא מכירות, 

_____________________________________________)53-54(טל': 050-2436777

 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(_____________________________________________

 עובד מקצועי לחנות בשר 
בבני-ברק, לשמרה מלאה, 

_____________________________________________)52-01/17ל(050-2425596

 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

 בפ"ת דרושה מטפלת 
לחצי משרה לגילאי שנה 
)54-3/17(          0524491044_____________________________________________

 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

 בק. אריה בפ"ת, דרוש 
עובד למפעל יצור, עבודת יד, 

משרה מלאה, מ- 09:00 - 
17:30 קו"ח לפקס

03-6161865
_____________________________________________)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(_____________________________________________

לסופר במרכז

קופאים/ות
סדרנים/ות

050-2044089
לפרטים-

דרושים
מנקים/ות

ירקנים

 שכר גבוה!!! אנשי 
מכירות )למוקד גברים( 

טלפוניים, לסוכנות ביטוח 
בת"א, בשעות הבוקר, 

_____________________________________________)54-11(מיידי! 073-2271471

 דרושים סוכני שטח 
לשיווק קווי סלולר, 

עמלות יפות, 
0527-111-999)54-54(_____________________________________________

 לחברת ייעוץ עוזר/ת 
אישי/ת לעבודה משרדית 
מהבית, 3-4 שעות ביום, 
40 ש"ח לשעה. *נהג ב' 

בירושלים למשרת בוקר, א-ה, 
9:00-14:00, רכב צמוד. *עוזר 

אישי ונהג בוס לאיש עסקים 
חרדי סמוך לבני-ברק, שעות 
גמישות, שכר גבוה. קריירה, 

072-22-222-62)54-54(_____________________________________________

 סוכן נמרץ למשרד תיווך 
ותיק בב"ב, תנאים טובים, 
_____________________________________________)54-54(קו"ח לפקס: 03-8007050

 לבגדי נשים בב"ב 
דרושות מוכרות מנוסות 

בלבד, 50 ש"ח לשעה 
למתאימה + בחורות 

חרוצות לעזרה,
050-4499560/1)54-1(_____________________________________________

 מאזור המרכז לחברת 
יזמות, רכזת גיוס + 2 מנהלות 

פיתוח עסקי לניהול החברה, 
שכר מעל 10,000 ש"ח! 

054-5663798
yaronlav35@gmail.com)54-54(_____________________________________________

 למפעל בפ"ת, עובד 
לשעות אחה"צ, מ- 

14:30-23:00, עבודה בסביבה 
_____________________________________________)54-01ל(צעירה, 052-7900013

 עוזרת לנקיות בית בגבעת 
שמואל, 45 ש"ח לשעה ביום 
_____________________________________________)54-01ל(ה' מ- 16:30, 054-5325570

 גננת לגן בגבעתיים 
עם יחסי אנוש מעולים 
לגילאי 2-3 עד 13:00, 

תנאים מעולים,
052-3838484)54-3/17(_____________________________________________

 למשפחה מסורתית 
בגבעתיים, דרושה אישה 

חרוצה ומסורה לטיפול בילדים, 
כולל עבודות בית קלות, 

בשעות הצהריים, 
050-6291846)54-3(_____________________________________________

 התפנו 2 מקומות אחרונים 
בכולל בת"א, הסעה מב"ב, 

_____________________________________________)54-1(לפרטים: 052-7117085

 לתינוקיה בגבעת שמואל, 
דרושה סייעת 7:30-13:30 

לחלקית ומלאה. 
_____________________________________________)54-1(054-4819999, אתי

 לרשת גני ילדים בב"ב, 
דרושה מזכירה, ראש גדול, 
8:30-13:00, עם אפשרות 

להגדלת משרה, קו"ח למייל:
korot4391@gmail.com)54-3(_____________________________________________

 לחברה בתחום המיזוג 
אוויר, דרושים עובדים, 

משרה מלאה,
053-3365505)54-2/17(_____________________________________________

 מתאמי פגישות לסוכנות 
ביטוח בפתח-תקווה, משרה 

מלאה, קו"ח למייל: 
,lavie@gs-ins.co.il

054-6659070)54-03/17(_____________________________________________

קו עיתונות דתית / 8083945 / 

לחברת יבוא ושיווק מזון

נהגי/ות חלוקה
רשיון ג'

המשרה באזור רחובות
תנאים מצוינים למתאימים!

שכר 7000 ₪ נטו!!
טל': 052-8646080

 דרוש עובד חרוץ עם נסיון 
לחנות בגאולה, סביבת עבודה 

_____________________________________________)54-01(נעימה, 052-3297537

 לרשת מעונות יום 
בק.הרצוג, דרושות לחצי 

משרה: 8:00-13:00, 
13:00-16:00, תנאים 
_____________________________________________)54-02/17(טובים, 054-4499177

 מעוניין לעבוד בבית-כנסת 
)גמיש בשעות(, בכל הצעה 

_____________________________________________)54-01/17ח(אחרת, 054-7938941

 מעוניין לעבוד בטיפול 
ובשמירה על זקן, פתוח ופנוי 

להצעות נוספות, 
_____________________________________________)54-01/17ח(050-6651365

 מעוניין ללון עם מבוגר 
תמורת תשלום, 

_____________________________________________)54-01/17ח(053-3139526

 מדריך טיפולי פותח 
מסגרת לבחורים )גם נפשי(, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7124513

 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

 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

 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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שלם וקח עוד היום אצלך בבית

חנוכה
מכירת 

שלם וקח

₪988
  BTU/H 9,240 תפוקת קירר
BTU/H 8881 תפוקת חימום

CO P קירור – 3.91 
CO P חימום- 3.72

A במקום 1,190 ₪דירוג אנרגטי

לדוגמאמזגן עילי

סוף שנה  מכירת
מזגנים

מייבש כביסה אלקטרולוקס 7 ק	ג

₪990

נפח 7 ק"ג, פתח חזית, דלת 
מרובעת רחבה, תוכנית אל 

קמט,  טיימר 150 ד�
C 2600 וואט, דרוג אנרגטי

נפח 7 ק"ג

במקום 1,170 ₪

 SABAF 4 מבערי
איכותיים, הצתה 

אלקטרונית, חיישנים, 
כפתורי גז צידיים. 

צבע לבן.

כיריים אלקטרה הדור החדש

₪449 במקום 899 ₪

כיריים קרמיות זנוסי 
כיריים קרמיות 60 ס"מ 
בגימור זכוכית שחורה, 

כפתורי בורר מסתובבים, 
4 אזורי בישול, טכנולוגית 

HI LIGHT

₪999 תוצרת גרמניה

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות  3
במקום 1,390 ₪

מקרר 4 דלתות Free Space ללא 
מחיצות, נפח 572 ליטר ברוטו , 

HYBRID, מדפי זכוכית מתכווננים 

מקרר שארפ 4 דלתות HYBRID נירוסטה

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות במקום 7,590 10₪4,990₪

מקרר מקפיא עליון לזוגות צעירים

₪999

מקרר מקפיא עליון, מערכת 
הפשרה ידנית המותאמת 

לאקלים בישראל, כולל תאורה 
C פנימית, דרוג אנרגטי

במקום 1,490 ₪

מכונת כביסה  6 ק"ג
נפח 6 ק"ג, 15 תכניות, 
צג דיגיטלי גדול, טיימר 

השהייה עד 6 שעות, דרוג 
A אנרגטי

צג דיגיטלי
דירוג 
אנרגטי
A

₪888
במקום 1,299 ₪

Multi Air Flow   קירור נפרד 
לכל מדף, Ice Maker, קירור 

מוגבר בהקפאה, מדפי זכוכית, 
מווסתי לחות, 
A דרוג אנרגטי

  LG  מקרר מקפיא תחתון

₪5,390 10 (שנה מלאה + 6 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

דירוג 
אנרגטי
A

במקום 5,990 ₪

 TWIN ,נפח כללי 594 ליטר
 COOLING PLUS SYSTEM

 MULTI FLOW ,מערכת קירור כפולה
- טכניקת פיזור אוויר לטמפרטורה 

B אחידה, קיוסק למים, דירוג אנרגטי

מקרר סמסונג Triple מקפיא תחתון יוקרתי

10₪5,990 (שנה מלאה + 9 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן
אחידה, קיוסק למים, דירוג אנרגטי 

במקום 7,490 ₪

מייבש כביסה אלקטרה 8 ק	ג + מעבה 

₪1,790

דיגיטלי עם מעבה - עיבוי המים 
למגירה או לניקוז, וחיישני 

15 תוכניות   ,W2500 .ייבוש
שונות, טיימר, תוכניות מיוחדות, 

צג דיגיטלי
נפח 8 ק"ג

+ מעבה

במקום 2,190 ₪

תא אפייה ענק בנפח 67 
ליטר, 6 תכניות בישול 
ואפייה חלון רחב וגדול 
במיוחד – לצפייה נוחה 

בתהליך האפייה, תאורה 
פנימית חזקה

תנור בנוי בוש גימור נירוסטה

₪1,490
דיגיטלי

במקום 1,790 ₪

4 משטחי בישול, 
9 רמות חום, 
לחצני מגע, 

 , countup טיימר
מנגנון נעילת ילדים

AEG 'כיריים אינדוקציה זכוכית טאצ

₪1,890 כיריים 
אינדוקציה

גרמניהתוצרת 
במקום 2,590 ₪

מהירות סחיטה 800/400 
סל"ד, שקילה אוטומטית, 
פעולה להפחתת קמטים 

בסיום, תוכניות חסכוניות 
ב-40 ו-60 מעלות.

מכונת כביסה בוש 

₪1,490
דירוג 
אנרגטי
A

במקום 1,990 ₪

מהירות סחיטה 1200 סל"ד, 
 Diamond / תוף יהלום

Drum, גוף חימום קרמי, צג 
דיגיטלי. פיקוד אלקטרוני 

A דירוג אנרטי ,Fuzzy Logic

מכונת כביסה סמסונג 6 ק"ג

₪1,490
דירוג 
אנרגטי
A₪ 1,990 במקום

1200 סל"ד

מייבש כביסה 7 ק"ג AEG + מעבה

₪1,990

נפח 7 ק"ג, 2800 וואט, מעבה 
(קונדנסור),  צג דיגיטלי, 

 PROTEX חיישני לחות, תוף
לייבוש אוטומטי. תוף קריס 

קרוס למניעת קימוט הבגדים
+מעבה

במקום 2,690 ₪

נפח 7 ק"ג
+ מעבה

12 מערכות כלים, 4 תוכניות 
כולל מהירה ב-29 דקות, לחצן 

חצי כמות, טיימר להפעלה 
מאוחרת, מנוע ללא פחמים, 

דרוג AAA  בתוצאות הניקוי, 
הייבוש וחסכון באנרגיה.

מדיח כלים  בוש 

במקום 4,420 ₪2,290₪

FUZZY LOGIC - פיקוד 
אלקטרוני, המטרה עילית 

להרטבה תלת מימדית מהירה 
ואחידה של הכביסה!

מכונת כביסה  7 ק"ג קונסטרוקטה

₪1,790 7 ק"ג

מוזלת של 99 ש"חשנות אחריות בתוספת  5
במקום 2,390 ₪

LG 6 ב Motion מכונת כביסה
Direct Drive – הנעה ישירה, 

מנוע inverter, תוף בועות ייחודי, 
13 תוכניות כביסה, תוכנית לניקוי 
התוף. מהירות סחיטה 1000 סל"ד

₪1,590
ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10
דירוג 
אנרגטי
A

במקום 1,990 ₪

מייבש כביסה זנוסי + מעבה
הספק ייבוש: 2350 וואט

פעולת סיבוב מתהפך (קריס 
קרוס) שיטת עיבוי באמצעות 

₪1,590
+ מעבה ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

במקום 1,990 ₪

תנור בנוי סאוטר מולטיסיסטם
טורבו אקטיבי לאפיית 2 

תבניות במקביל. 
10 תוכניות הפעלה, 

דלת 3 שכבות זכוכית,
 A דירוג אנרגטי

₪1,590 דירוג 
אנרגטי
A

במקום 1,890 ₪

נפח כולל ברוטו: 487, נטו: 447, 
Multi Cooling מערכת זרימת 
אוויר מעגלי, לוח פיקוד דיגיטלי 

  Inventer חכם,  מדחס
A דרוג אנרגטי

מקרר האייר 4 דלתות 

₪4,690
במקום 4,890 ₪

תנור בנוי אלקטרה מפואר
בעיצוב מרהיב עם דלת 
זכוכית כפולה, נפח תא 

אפייה 58 ליטר, 9 תוכניות 
הפעלה, טורבו אקטיבי 

לאפיית 2 תבניות במקביל, 
כפתורים נלחצים פנימה 

PUSH PULL

₪1,290
טורבו אקטיבי

במקום 1,790 ₪

קיבולת: 12 מערכות כלים
 ,THERMO EFFICIENT טכנולוגיית
השיית התחלת תוכנית הדחה: 
 SENSOR 3 שעות, בקרה חכמה

 AQUA CONTROL מערכת ,LOGIK
לחיסכון במים.

  AEG מדיח כלים רחב אינטגרלי

₪2,190

אינטגרלי מלא
AAA דרוג

דירוג 
אנרגטי
A₪ 4,420 במקום

מדיח כלים אלקטרה

₪1,590

מדיח עומד FREE STAND בעל 
גוף חימום נסתר, 12 מערכות 

כלים, 6 תוכניות הדחה
דירוג אנרגטי: B, מנגנון הגנה 

מפני הצפה, פאנל הפעלה 
ולחצנים, צג דיגיטלי

במקום 1,990 ₪

 Multi Flow מערכת פיזור האוויר
 ,No Frost  ,מדחס אינוורטר

B מדפי זכוכית דרוג אנר�  Cool Pack

מקרר סמסונג מקפיא עליון

₪2,490
10 (שנה מלאה + 9 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

במקום 2,990 ₪

 Whirlpool מכונת כביסה פתח עליון
.A :טיב כביסה  ,A :דירוג אנרגטי

18 תוכניות כביסה שונות 
המבוקרות לרמת דיוק וחיסכון 

מרבי לכל סוגי האריגיםמרבי לכל סוגי האריגים

₪1,490

דירוג 
אנרגטי
A

800 סל	ד

במקום 1,990 ₪

תנור משולב מקצועי 90 ס"מ אלקטרה

₪3,590
90 ס"מתנור מקצועי  

תנור משולב מולטיסיסטם, 
רוחב 90 ס"מ, 5 מבערי 

SABAF, כולל מבער 
טורבו WOK, תא אפיה 

ענק בנפח 107 ליטר,

במקום 4,490 ₪
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שלם וקח עוד היום אצלך בבית

חנוכה
מכירת 

שלם וקח

MOSER מכונת תספורת חשמלית

₪69

תוצרת אירופה, מכונת תספורת עם 
מנוע חזק, סכין מתכת מדוייקת, 

אביזרים נילווים: 4 מסרקי הגבהה 
3,6,10,13 מ"מ, מסרק/מספריים/

מברשת ניקוי/בקבוק שמן

במקום 149 ₪

מכונת גילוח חדשנית  

₪199

ראש גמיש, נע ב 4 כיוונים. סוללה 
חזקה מסוג LO-ION. שעה טעינה 

עד 45 דקות של גילוח. מנגנון 
השחזה עצמי, סכיני אל-חלד. 

כולל טרימר.

שנות אחריות
מלאות 2

במקום 269 ₪

PIONEER מערכת מיקרו

₪599

מערכת מיקרו סטריאו  מעוצבת  הכוללת  נגן CD , חיבור 
 ,USB אלחוטי להעברת מוזיקה ע"י בלוטות , כניסת

רמקולים מעץ 

במקום ₪899

בידורית קריוקי ניידת סנסוי 

₪379

חזקה במיוחד , יחידת באס בגודל 
10''+ 1" טוויטר. קלה לנשיאה 

וניידות – כוללת ידית  טרולי וגלגלים 
איכותיים. כולל מיקרופון אלחוטי. 

חיבור אלחוטי של סמארטפונים/
טאבלטים.

במקום 699 ₪ מיקרופון אלחוטי

₪199

pure acoustics זוג רמקולים שקועים
רמקולים שקועים

וופר קוואלר 5.25",
טוויטר בקוטר 2/1"

3dB-/+88dB :נצילות

BQ550

במקום 499 ₪

 DELL מחשב נייד

₪1,999

מסך 15.6"
i3 מעבד אינטל
500GB דיסק

4GB זכרון מטמון

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

במקום 2,199 ₪

דגם מעבד: X5-Z8500, 2.24 GHZ, זכרון פנימי: 4GB, נפח אחסון: 
 , WINDOWS 10 HOME :64 , גודל מסך: 10.1, מערכת הפעלהGB

במקום 1,790 ₪

₪1,349

ASUS מחשב נייד

מסך מגע

מעבד I3-5005U, זיכרון 6GB, כונן קשיח 1TB, מסך 
 DTS STUDIO זוג רמקולים בטכנולוגיית HD 15.6“ רזולוציית

WINDOWS 10 HOME :מערכת הפעלה ,SOUND

במקום 2,490 ₪

HP מחשב נייד

₪2,150
ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

אזניות
פנסוניק 

מתנה

PowerTouch Plus מכונת גילוח מסדרת

₪449

ראש מערכת סכינים משולשת פטנט ייחודי 
המרים את השערות השוכבות, לגילוח קרוב 
יותר, קוצץ פאות ושפם מובנה, שעה טעינה 
- 60 דקות עבודה, שטיפה במי ברז, שנתיים 

אחריות מאושר לשימוש ע"י מכון צומת

במקום 590 ₪ דגם 919

 21.5 SAMSUNG מסך מחשב

₪499

 ,1080X1920 FHD רזולציית SAMSUNG מסך מחשב
LED 5,  טכנולוגייתMS  זמן תגובהLED טכנולוגיית  ,

במקום 699 ₪

BROTHER MFC-1810 מדפסת משולבת לייזר
3 באחד: מדפסת לייזר, סורק , פקס , הדפסת דופלקס , 

₪549
במקום 799 ₪

 Canon מצלמה דיגיטלית

₪495

מצלמה דיגיטלית , 20 מיליון פיקסלים, זום אופטי 
X8, כפתור ייעודי לצילום ווידאו HD, סוללת ליתיום, 

 שנות אחריות ע"י קרט ניופאןתפריטים בעברית, 3 שנות אחריות ע"י קרט ניופאן

במקום 699 ₪

מקרן (ברקו) להקרנה על הקיר
מציג עד גודל של   ''120, נורת LED  לעד 30,000 שעות 

עבודה, מחבר usb להצגת מצגות, קליפים וסרטונים, 
רמקול פנימי לשמע מקסימאלי, מחבר HDMI  למחשבים 

ומצלמות

₪599
במקום 799 ₪

רחפן 
רחפן עם 3 דרגות מהירות: מהירות גבוהה, מהירות 

בינונית ומהירות נמוכה. לרחפן שלט ארגונומי 
שיכול לבצע סיבוב של 360 מעלות באוויר

₪99 במקום 149 ₪

רחפן Quad copter + מצלמה
4 מנועים לשליטה מקסימלית, מצלמה מובנת, 6 

צירי ג�יירו, כפתורי פעלולים בשלט

₪179
כולל מצלמה

במקום 229 ₪

טלפון אלחוטי דיגיטלי עם דיבורית
טלפון אלחוטי דיגיטלי 

DECT, צג רחב ומואר, 
דיבורית מובנית, אפשרות 

חיבור עד 5 שלוחות 
אלחוטיות נוספות

טלפון אלחוטי דיגיטלי 
DECT

דיבורית מובנית, אפשרות 
חיבור עד 

אלחוטיות נוספות

₪77
במקום 119 ₪

HP מדפסת משולבת

₪409

טכנולגיית E-PRINT, הדפסה דו צדדית
מסך מגע גודל 6.75 ס�מ, סורק, מכונת צילום ופקס

כולל פקס

במקום 599 ₪

Panasonic -  מערכת מיקרו סטריאו

₪449

שמע קבצי מוסיקה ממקורות שונים, אלחוטי, עוצמת 
הגברה של 20W (RMS), נגינת מוסיקה בהדמיית צליל 

היקפי, מגבר שמע דיגיטלי סטריאופוני

במקום 599 ₪

במקום 3,490 ₪

₪2,799

 ,8GB :זכרון פנימי ,I5-6200U 2.80 GHZ :מעבד
אחסון: 1TB + 24SSD, גודל מסך: 13.3, 

, WINDOWS 10 HOME :מערכת הפעלה

ASUS מחשב נייד

₪499 במקום 1,690 ₪

OUTLET
מחשב נייח HP + מסך

 intel  מעבד
Windows מערכת הפעלה

HP/DELL/LENOVO  מסך מחשב +

15.6" ASUS מחשב נייד

 1.35GHZ מעבד ליבה כפולה
4GB DDR3 זכרון פנימי

500GB דיסק קשיח בנפח

₪999
במקום 1,145 ₪

טלפון אלחוטי פנסוניק
 דיבורית חזקה, מקשים 

 Clear מוארים, טכנולוגיית
Sound לאיכות קול 

בשיחה, 

₪222
במקום 369 ₪

₪99

 SANDISK MICRO כרטיס זכרון
כרטיס זיכרון microSD נפח 64GB, מהיר 
 HD במיוחד, אידיאלי לצילום ולוידאו באיכות

במקום 129 ₪

DVD נייד "10 מסך מסתובב

₪299

מסך  "10 - מסתובב 270 מעלות, רמקולים סטריאו 
 ,USB/SD  כניסת ,FM מובנים חזקים ואיכותיים, רדיו

כולל שלט, כולל כבל טעינה 
למצת הרכב ואנטנה

במקום 399 ₪

מערכת ניידת טושיבה
כניסת USB לקריאת פורמט MP3, כולל דפדוף בתיקיות 

,  כניסת AUX לחיבור מקור שמע חיצוני, יציאה לאוזניות,  
AM / FM , אנטנה,  מגש דיסק עליון

כולל 
טייפ

₪374 במקום 549 ₪

Flip 3 JBL רמקול אלחוטי

₪499

רמקול סטריאופוני אלחוטי נטען מבית JBL עם צליל חזק 
ואיכותי, אפשרות לחיבור רמקולים נוספים, קישוריות 

BlueTooth´ עמידות בנתזי מים וחיי סוללה ארוכים
לכל רוכשמתנה 

במקום 699 ₪

LOGITECH רמקולים איכותיים למחשב

₪79

 ,USB  עוצמת רמקולים, חיבור ,Speakers 2  מערך
כפתור שליטה על הווליום, אין צורך בחיבור לחשמל

במקום 99 ₪ ₪69

סוללת 
  GP גיבוי
 5200ma

במקום 99 ₪

מכונת תספורת נטענת פנסוניק
מכונת תספורת נטענת
סכיון איכותית לחיתוך 

מדויק במיוחד, קלת 
משקל, מטען, 2 מסרקים 

להגבהה 3,6,9,12 מ"מ
מברשת ניקוי, שמן

₪119
במקום 199 ₪

הספק 1920W-1620W, אחריות לשנה ע"י היצרן
כולל שתי פיות צרה ורחבה. 

₪529

3600 Parlux מייבש שיער איתמר

איתמר דגם 3600הפן המקורי של 

מקצועי

במקום 590 ₪
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