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מאות מתושבי בת ים הלכו אחר 
מיטתו של הגה"צ רבי יעקב עטיה 

זצ"ל  ● קווים לדמותו של מי 
שהניח את התשתית הרוחנית בעיר, 
הקים מוסדות תורה, חינוך וחסד, 
כיהן כרב העדה הלבנונית ועמד 
בקשרים מסתוריים עם מערכת 

הביטחון / עמ' 4

המנכ"ל חזר מ'שחרית' והתמוטט
בראשון לציון ליוו למנוחת עולמים את עו"ד 
אליעזר יבלון שנפטר בפתאומיות  כיהן 
כמנכ"ל משרד העבודה והרווחה, ובעברו 

חבר מועצת העיר  הרב נחשוני: "יהודי יקר 
שידע והוקיר תורה, עניו וצנוע, שלא סירב 

לאף בקשת עזרה" / עמ' 6

"לא יתכן שהמקום ממנו לא זזה השכינה, יהיה מוקד לעימותים מחפירים"

החוק לבלימת הרפורמים 
אחדות חרדית: "חוק הכותל" של סיעת ש"ס הונח על שולחן הכנסת ● החוק להסדרת מעמדו ההלכתי 
של הכותל המערבי אותו יזמה סיעת ש"ס הונח ע"י ח"כ מלכיאלי לאחר שעבר התאמות משפטיות ● 

על החוק חתמו כל חברי סיעת ש"ס ויהדות התורה וכן נציגים מהבית היהודי והליכוד / עמ' 12
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לישיבה ספרדית 
גדולה בירושלים
אופציה לקבלת בחורים

לשיעורים א‘, ב‘.

052-7147768

מחולל המהפכה 
הלך לעולמו

03-5796643
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ותתפרסם

שלוחה 120
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בחולון בת ים    ט"ו בכסלו תשע"ז 415/12/16

החדשות המקומיות של    חולון
על המקום

121//1 תש"ע ב "כ בני ברק בני ברק12

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

מו"ל: אריאל קוניק

יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

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

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

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

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?
סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות:
ניסים חסון

עורך ראשי: ינון פלח

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

שרה פכטר, יעקב אמסלם,
שמעון דן, יוחאי דנינו

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ,

מירי שבתאי, 

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

 בר בי רב
בבת  הורדים  בסמטת  'האוהל'  הכנסת  בבית 
ים, נערך בשלישי האחרון 'בר בי רב דחד יומא' 
יקותיאל  ר'  של  לפטירתו  שנים   30 במלאות 
ז"ל. לאורך כל שעות היום  אברהם מושקוביץ 
רבני  מפי  תורה  שיעורי  הכנסת  בבית  הועברו 
של  שיעורו  חתם  התורני  היום  ואת  השכונות, 

הראשל"צ ורבה של ירושלים הגרש"מ עמאר.

 'מצדיעים ללוחמי האש
קבלת  ערך  בכר,  יוסי  ים,  בת  עיריית  ראש 
מתחנת  האש  ולוחמי  לקציני  בלשכתו  פנים 
כיבוי והצלה בת ים – חולון – אזור, שהשתתפו 
בחודש  שפקד  וההצתות  השריפות  גל  בכיבוי 

האחרון את ישראל.
בערה.  ישראל  מדינת  שבועות  מספר  "לפני 
גל של הצתות ושריפות התפשט ברחבי הארץ 
במכתב  כך  ישראל",  מדינת  תושבי  על  ואיים 
שהוענק לכבאים. "שטחים רבים נפגעו והחשש 
היה גדול מאוד מהנזקים שעתידים עוד להיות. 
מול כל אלה ועוד עמדתם אתם לוחמות ולוחמי 
האש היקרים, עזבתם את משפחותיהם ובמשך 
נאבקתם  ימים לאורך כל שעות היממה,  שבוע 
שלכם.  חייכם  סיכון  ותוך  נפש  בחירוף  באש 
לכל  ומופת  דוגמא  השראה,  מעוררים   אתם 

תושב במדינת ישראל".
בפעולות הכיבוי השתתפו 32 קציני ולוחמי אש 
מתחנת הכיבוי בת ים- חולון- אזור. הלוחמים 
נשלחו למוקדים שונים בכל רחבי הארץ ובהם 
חיפה,  יעקב,  זיכרון  נטף,  לטרון,  ירושלים, 

חלמיש, בית מאיר והר אדר.

 אסון בחוף הנפרד
בראשל"צ,  הנפרד  לחוף  לבדו  שנכנס  גבר 
וגופתו נמשתה מהמים  נסחף בגלים הגבוהים, 
הוזעקו  מד"א  כוחות  חיים.  רוח  ללא  כשהיא 
למקום ניסו לבצע בו פעולות החייאה שבסיומן 

נאלצו לקבוע את מותו. 

 ביקור מיוחד בחולון 
איוב  ח"כ  אזורי  פעולה  לשיתוף  השר  סגן 
קרא קיבל את פניהם של ילדים חולים ממדינות 
ועוד(  סוריה  כורדיסטאן,  )עיראק,  האזור 
במימון  בארץ  רפואי  טיפול  לקבלת  המגיעים 
של המשרד לשיתוף פעולה אזורי וארגון "הצל 

ליבו של ילד" בבית חולים וולפסון.
קרא ערך סיור במקום, והתחייב בשם המשרד 
להמשיך לתמוך בפרויקט ההומני החשוב הזה 
- עדות לכך שכאשר מדובר בילדים חולים, אין 

משמעות למיקום הגיאוגרפי, לגזע או לדת.
"במקום זה ובמיזם המופלא שאנו לוקחים בו 
חלק - מקיימים פשוטו כמשמעו את הפסוק 'כל 
ומלואו'.  עולם  הציל  כאילו  נפש אחת,  המציל 
לצד  נפשות,  בהצלת  חלק  לקחת  נרגש  אני 
עמותה מדהימה שעושה עבודת קודש וביה"ח 
עם הרופאים הטובים ביותר שיש!", אמר קרא. 

מאות מתושבי בת ים הלכו אחר מיטתו של הגה"צ רבי יעקב עטיה זצ"ל  ● קווים 
לדמותו של מי שהניח את התשתית הרוחנית בעיר, הקים מוסדות תורה, חינוך וחסד, 

כיהן כרב העדה הלבנונית ועמד בקשרים מסתוריים עם מערכת הביטחון

מחולל המהפכה הלך לעולמו

מאת: ישראל פריי

ובכאב  בצער  השבוע  נפרדה  ים  בת 
וממחוללי  בעיר  תורה  של  עולה  ממקים 
הגה"צ  בעיר,  והתשובה  החינוך  מהפכת 
רבי יעקב עטיה זצ"ל. הוא אושפז באחרונה 
ברק,  בבני  הישועה'  'מעייני  החולים  בבית 
ליוצרה.  נשמתו  את  השיב  השבת  ובמהלך 

בן 94 בפטירתו.
בשנת  בסוריה  נולד  זצ"ל  עטיה  הרב 
לארץ  משפחתו  עם  עלה  ובהמשך  תרפ"ב, 
את  ובראותו  ים  בת  לעיר  בהגיעו  ישראל. 
העזובה הרבה בעיר, החל בהקמת מוסדות 
תורה בעיר. הוא החל לחנך את צעירי הצאן 
במקלטים ובתת תנאים ולאט לאט התפתחו 
למעלה  כיום  לומדים  בהם  המוסדות, 

מ-1,700 תלמידים כן ירבו.
הגר"ע  מרן  עם  הדוקים  בקשרים  עמד 
על  ביותר  והוקירו  שהעריכו  זצ"ל  יוסף 
הענפות  פעולותיו  ועל  הדגולה  אישיותו 
בעיר לחיזוק הדת, להקמת מוסדות התורה 

והחינוך, ולסלילת דרכם של בני התורה. 
העדה  רב  עטיה  הרב  נחשב  בנוסף, 
הלבנונית, וככל הנראה מתוקף כך, החזיקה 
ענפים,  בקשרים  הביטחון  מערכת  עמו 
רגישותם  בשל  לעד  חסויים  שיוותרו 
ניר  לביטחון המדינה. לדברי הכתב הצבאי 

דבורי, "הוא לא היה זר לאנשי המוסד".
הותיר אחריו בנים וחתנים גדולי ומרביצי 
תורה, הממשיכים את דרכו בהנחלת החינוך 
הטהור אל רבבות ילדי ישראל. בין מחותניו, 

מועצת  נשיא  כהן  הגר"ש  מרן  יבדלח"א 
חכמי התורה.

ש"ס  תנועת  שהוציאה  מיוחדת  בהודעה 
נכתב: "תנועת ש״ס ובראשה מועצת חכמי 
אריה  הרב  התנועה  יו״ר  שליט״א,  התורה 
הסתלקותו  את  מרה  מבכים  ונציגיה,  דרעי 
של האי גברא רבה, מקים עולה של תורה, 
עטיה  יעקב  רבי  הישיש  הצדיק  הגאון 
בבת  יעקב  ישועות  מוסדות  ראש  זצוק״ל, 
והתשובה  החינוך  מהפכת  וממחוללי  ים 
בעיר. מחותנו מרן הגר"ש כהן נשיא מועצת 

מועצת  חברי  ורבנן  מרנן  התורה,  חכמי 
עם  יחד  אבלים  ש״ס  ותנועת  התורה  חכמי 
כל בית ישראל על האבדן הגדול ומן השמים 

ננוחם".
ההלוויה  במסע  מיטתו  אחר  הלכו  מאות 
'בית  המדרש  מבית  שבת  במוצאי  שיצא 
בירושלים,  המנוחות  להר  והמשיכה  יעקב' 
שם נטמן. בין ההספדים הרבים ולקול בכי 
הפיוט  ההלוויות  בבית  הושר  ההמונים, 
עבדי  תירא  "אל  שבת  מוצאי  מזמירות 

יעקב". זכר צדיק לברכה.

הגאון רבי יעקב עטיה זצ"ל                                                  צילום: יעקב כהן

מאת: ישראל פריי

ביטחון  מרגישים  לציון  ראשון  תושבי 
מנתוני  עולה  כך  מגוריהם,  בסביבת  אישי 
הלשכה  נרחב שפרסמה  אישי'  ביטחון  'סקר 
מידת  את  הבוחן  לסטטיסטיקה,  המרכזית 
במגוון  ישראל  אזרחי  של  האישי  הביטחון 
לציונים  זכתה  לציון  ראשון  פרמטרים. 
ענו  ותושביה  הקטגוריות,  במרבית  גבוהים 
בחיוב לשאלות המבטאות את הביטחון שהם 

מרגישים בסביבת מגוריהם, מרכז חייהם.
ומעלה   20 בני  אחוז  את  המציג  בתרשים 
באזור  לבד  ללכת  בטוחים  המרגישים 
עם  בראש  לציון  ראשון  ניצבת  מגוריהם, 
הנך  כמה  'עד  הכללית  לשאלה  גם   .79.5%
מחזיקה  מגוריך'  באזור  אישי  ביטחון  חש 

מתושביה   90.9% של  בשיא  ראשל"צ 
שמרגישים בטוחים ומוגנים. על השאלה 'עד 
כמה אינכם חוששים להיפגע מאלימות באזור 
העיר  מתושבי   83.3% בחיוב  ענו  המגורים' 
סביר  במקום  מדובר  הזה  כשבמקרה  בחיוב, 
בין יתר הערים, ומי שנמצאת בשיא היא העיר 

פתח תקווה עם 87.2%.
נתון מרתק ניתן למצוא בהבדלים הגדולים 
בין  בחשכה  לבד  ללכת  הביטחון  בתחושת 
באזור  דווקא  השונים.  המגורים  מחוזות 
יהודה ושומרון נרשם השיעור הגבוה ביותר 
מחוז  לעומת   )88%( ביטחון  החשים  של 
ביותר  הנמוך  השיעור  נרשם  שבו  ירושלים 

.)73%(
שיעור  בירושלים  הגדולות,  הערים  מבין 
הוא  כללי,  באופן  אישי,  ביטחון  החשים 

אביב-יפו  בתל  גם   .)80%( ביותר  הנמוך 
שיעור הבטוחים נמוך יחסית ועומד על 82%. 
בערים חיפה, אשדוד, פתח תקווה ובאר שבע 
נרשמו שיעורים דומים הנעים בין 85% לבין 
הגבוה  השיעור  נרשם  לציון  ובראשון   ,86%

ביותר )91%(.
גם להשוות את  בסקר התבקשו הנשאלים 
לתחושת  הנוכחית  האישי  הביטחון  תחושת 
לשנה  "בהשוואה  שנה:  לפני  הביטחון 
הביטחון  בתחושת  שינוי  חל  האם  שעברה, 
ציינו  ומעלה   20 מבני   80% שלך?".  האישי 
האישי.  הביטחון  בתחושת  שינוי  חל  שלא 
לשנה  ביחס  לרעה  שינוי  שחל  ציינו   15%

שעברה ו-5% ציינו שחל שינוי לטובה.

תושבי ראשל"צ מרגישים בטוחים
מבין ערי ישראל, תושבי העיר נמצאים במקום הראשון בתחושת הביטחון בסביבת 
מגוריהם  נתונים נוספים: ביהודה ושומרון מרגישים בנוח ללכת לבד בלילה. 

ובירושלים - הביטחון האישי מעורער



אמא, לילדים שלך את רוצה לתת הכי הכי, נכון? אז תני להם לגדול! 
עכשיו הוא הזמן להעניק ולהזין את הילדים במוצרי חלב. מחקרים עדכניים מלמדים כי ילדים 
שלא צרכו חלב )עקב אלרגיה לחלבון החלב(, היו בעלי מסת עצם נמוכה ונמוכים לעומת ילדים 

צורכי חלב בני גילם. בנוסף נמצא כי לא מימשו את פוטנציאל הגובה שלהם. 

אין להם ילדות שניה לגדול בה...

מוצרי חלב – לבריאות!

חלב. תנו לגדול
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מאת: ישראל פריי

ומכריו  משפחתו  בני  הלכו  וכואבים  המומים 
מיטתו, שלקה  אחר  יבלון  אליעזר  עו"ד  הרבים של 
האחרון.  שישי  בבוקר  לב  בדום  פתאומי  באופן 
כמנכ"ל משרד  האחרונות  וחצי  בשנה  שימש  יברון 
רבים  בתפקידים  שימש  ובעבר  והרווחה,  העבודה 
בשירות הציבורי, בהם שנים ארוכות כחבר מועצת 

העיר ראשון לציון.
בסביבתו הקרובה מתקשים לעכל את התמוטטותו 
חייו, כשהוא  שירת  את  לסיום  הפתאומית שהביאה 
עשייה.  עמוסת  פריחה  תקופת  ובתוך  אונו  בשיא 
"בבוקר, שעה קלה לפני פטירתו, עוד פגשתי אותו 
משה  הרב  עיתונות'  ל'קו  מספר  הכנסת",  בבית 
היה  הוא  התפילה  אחרי  פעם,  בכל  "כמו  נחשוני. 
ניגש  מכן  ולאחר  תפילותיו,  את  משלים  משתהה, 
לשוחח אתי ולהיפרד באיחולי שבת שלום. זמן קצר 
אחרי ששוחחנו הגיעו השמועות על לכתו, התקשיתי 

להאמין".
המנוח  עם  קרובה  היכרות  שחלק  נחשוני,  הרב 
'שער  בבוקר   6:00 של  במניין  משותפות  מתפילות 
אפרים' - פא"י, משרטט קווים לדמותו: "אליעזר ז"ל 
היה דמות מיוחדת במינה, היה יהודי שיודע ומוקיר 
תורה, תמיד בדרשות היו לו את הוורטלא'ך הנכונים, 
מוסד,  לכל  פנייה,  לכל  אדם,  לכל  עוזר  היה  הוא 
מעולם לא חיפש להתבלט, סירב לשבת במזרח, היה 

עניו וצנוע, זה מסוג האנשים שלא רואים היום".
מלבד עבודתו השוטפת שזכתה להערכה מקצועית 
אדם,  לכל  לעזור  המנוח  הקפיד  גדולים,  ולהישגים 
והוא זכה על כך להכרת הטוב רבה מגדולי ישראל 

וממוסדות תורה על עמידתו לצדם. "לאחרונה רצינו 
להיפגש אתו לטובת מוסד שאנחנו מנהלים", סיפר 
מנהל מוסד חסידי מוכר, "הוא אמר לנו שהוא חוזר 
עבודה  יום  אחרי  בלילה  עשרה  בשתים  מהמשרד 
הפגישה  את  להוריד  חשבנו  כבר  אנחנו  ארוך, 
מהפרק, אבל הוא התעקש שנשב אתו, והוא נתן את 

כולו מחצות ועד שעות לפנות בוקר".
הוא  קצר  "בזמן  לו:  ספד  כץ  חיים  הרווחה  שר 
המדינה.  אזרחי  עבור  לכת  מרחיקי  לשינויים  הביא 
בסיכון,  בצעירים  לטיפול  לאומית  תוכנית  הקים 
עם  באנשים  בטיפול  משמעותיות  רפורמות  הוביל 

מוגבלות, ועוד".
יומו,  כאמור, ביום שישי האחרון התחיל בשגרת 
אך התמוטט באופן פתאומי מדום לב, והוא בן 65. 
נערכה  הלוויתו  בנים.  ושלושה  אישה  אחריו  הותיר 
במוצאי שבת, ובני המשפחה יושבים שבעה בביתו 

ברחוב טרומפלדור 19 בראשל"צ.

המנכ"ל חזר מ'שחרית' והתמוטט
בראשון לציון ליוו למנוחת עולמים את עו"ד אליעזר יבלון 

שנפטר בפתאומיות ● כיהן כמנכ"ל משרד העבודה והרווחה, 
ובעברו חבר מועצת העיר ● הרב נחשוני: "יהודי יקר שידע 

והוקיר תורה, עניו וצנוע, שלא סירב לאף בקשת עזרה"

הכירו: תלמיד ומוזיקאי בן 11
בבקרים הוא לומד בת"ת 
'ישועות יעקב', אחה"צ 

הוא הולך לשיעורי 
פסנתר, ובזמנו הפנוי 

הוא גם כותב ומלחין ● 
עידו קפטן, תושב בת 

ים, נחשף השבוע לאור 
הזרקורים, ומדגיש: 
"לימוד התורה גדול 
בשבילי יותר מכל"

מאת: ישראל פריי

הילד- ים תצמיח מתוכה את  בת  האם 
עידו  את  תכירו  ישראל?  של  הבא  פלא 
סינגל  משיק  וכבר   11 בן  רק  קפטן, 
קפטן,  ילד".  כמוני  "מי  בשם  ביכורים 
המרגשים  ביצועיו  שאת  ומוסיקאי  זמר 
החל סביב שולחן השבת, ומשם השמועה 
פשטה לה וקפטן החל להופיע באירועים 
ובר-מצווה.  לחופה  בכניסות  פרטיים, 
גם  "חוטא"  קפטן  הצעיר,  גילו  למרות 

בכתיבה ובהלחנה.
גילו הצעיר של עידו לא ניכר כלל בדרך 
המהירה בה הוא שועט. בימים אלו עובד 
יצא  מתוכו  הבכורה,  אלבום  על  קפטן 
בימים האחרונים הסינגל המדובר. בשיר, 
מתאר קפטן את רצונותיו ושאיפותיו של 
ועדיין  ובוגר,  גדול  להיות  הרצון  ילד, 

להישאר עם קסם הילדות.
פצח,  בה  המיני-קריירה  למרות  אך 
על  לשמור  חשוב  לעידו  כי  נראה 
שהקב"ה  לומר,  לי  "חשוב  פרופורציות: 
נתן לי מתנה, ואני משתמש בה כדי לשמח 
את עם ישראל", הוא אומר ומדגיש, "עם 
יותר  שלי  התורה  לימוד  גדול  זאת  כל 
מהכל, אז תודה לה' יתברך שאני יכול גם 

ללמוד וגם לשמח את עם ישראל".
אין ספק שהוא עומד בזכות עצמו, אך 
הכישרון המוזיקלי הצעיר לא צמח בחלל 
ריק. אביו של עידו הוא המוסיקאי ואיש 
הרדיו ניר קפטן, ודודיו הם הבמאי משה 
קפטן.  גיל  והקומיקאי  והשחקן  קפטן 
"ישועות  בתלמוד-תורה  לומד  קפטן 
אחר-הצהרים  ובשעות  ים,  בבת  יעקב" 
בשיעורי  המוזיקאי  הצד  את  מתחזק 

פסנתר ופיתוח קול.

אליעזר יבלון ז"ל
עידו קפטן

למתנדבים
במערכת הבריאות

מגן שר הבריאות

 
 יוענק למתנדבים מצטיינים אזרחי המדינה:

יחידים, קבוצות, ארגוני מתנדבים  
שבפעילותם יוצאת הדופן תרמו תרומה מיוחדת 

לבריאות הציבור ולרווחתו.                                                                                                                    

המגן יוענק על ידי שר הבריאות ח"כ הרב יעקב ליצמן,
בטקס חגיגי שיתקיים בכנסת

ביום שלישי א' בניסן תשע"ז, 28.3.2017. 

טפסים להמלצה על מתנדבים מצטיינים ניתן לקבל 
במשרדי המועצה הלאומית להתנדבות בישראל,                                                                                                        

טל: 03-5608888  פקס: 03-5606670
      

www.ivolunteer.org.il בפורטל ההתנדבות בישראל
www.health.gov.il באתר משרד הבריאות

           
את ההמלצות יש להגיש עד יום חמישי ז' בטבת תשע"ז, 5.1.2017. 



כשאני אהיה גדול, 
אני חולם להיות...

ראש ישיבה
כשאני אהיה גדול, 
אני חולם להיות...
סופר סת"ם

לכל ילד יש חלום,
ומהיום גם חיסכון!

לפרטים נוספים >>

להתחלה קלה יותר בעתיד

הביטוח הלאומימשרד האוצר

לפרטים נוספים >>

להתחלה קלה יותר בעתיד

הביטוח הלאומימשרד האוצר

בחירתכם במהירות  ולביצוע  ועל מסלולי ההשקעה,  והבנקים  הגמל  קופות  על  למידע מפורט 
 hly.gov.il – "ובקלות התקשרו למוקד 2637* או היכנסו לאתר "חיסכון לכל ילד

תכנית חיסכון לכל ילד יוצאת לדרך
משרד האוצר והביטוח הלאומי מזמינים אתכם לבחור תכנית חיסכון עבור ילדכם.

החל מחודש טבת התשע"ז )ינואר 2017( תפקיד המדינה 50 ₪ בכל חודש לתכנית חיסכון של כל ילד עד הגיעו 
לגיל 18. 

ההורים יוכלו לבחור היכן ינוהל החיסכון: בקופת גמל או בבנק. 
הורים שיבקשו להכפיל את החיסכון, יוכלו להפקיד עוד 50 ₪ בחודש מקצבת הילדים המשולמת עבור הילד.
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נשלמות ההכנות 
לכנס "המיוחד"

לקראת כנס "המיוחד" שוחחנו עם ר' מיכאל כהן, 
חבר ועדת ההיגוי בכנס, שמספר על הקשיים בהם 
נתקל מידי יום, ועל הצורך לדון יחד עם שאר אנשי 
לילדים בעלי  ניתן לשפר את הסיוע  כיצד  המקצוע 

צרכים מיוחדים

מאת: חיים רייך

מתקדמת,  המיוחד  הכנס  שהפקת  ככל 
בקיום  הצורך  לגודל  נחשפים  אנו 
המקצוע  אנשי  את  ויאגד  שיכנס  אירוע 
עם  הן  שעה  ושעה  יום  יום  המתמודדים 
והרגישויות  המיוחדים  הצרכים  גודל 
המיוחדות והן עם העוול הנורא באפליית 

המגזר החרדי כולו לרעה.
חבר  עם  לשיחה  ישבנו  וראשון  ראש 
מנהל  כהן  מיכאל  בכנס,  ההיגוי  ועדת 
רחובות,  בעיריית  חרדי  לחינוך  המחלקה 

המשמש בכנס נציג הרשויות המקומיות.
מיכאל הגיע אל הכנס כדי להביא מבט 
מהשטח על הקשיים בהם הוא נתקל דבר 
יום ביומו, כשיחד עם שאר אנשי המקצוע 
ניתן יהיה לדון היכן ניתן לשפר ואיך אפשר 
לסייע עוד קצת לקדם את שאפשר לקדם, 

כבר מגיל ילדות.
"אני מרחם על אבא במגזר החרדי שיש 
כהן  אמר  מיוחדים",  צרכים  בעל  ילד  לו 
והסביר: "הסיכוי של ילד חרדי בעל צרכים 
מיוחדים, להתקדם, שואף ל-0. צריך הרבה 
מאד כח רצון וסבלנות כדי לקדם את הילד 
במשפחה  שמדובר  בתנאי  רק  זאת  וגם 
קץ  אין  וסבלנות  נפש  כוחות  בעלת  חזקה 
ובעלת אמצעים. לכל האחרים במדינה יש 
לבני  מלבד  החינוך,  משרד  של  מעטפת 

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

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

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

לא זכאי לשום סיוע.
הפילנטרופ  יימצא  אם  "גם  מיכאל: 
שייטול על כתפיו את העול הכבד מנשוא 
של מימון אנשי המקצוע, מי יפקח עליהם? 
כשאין בקרה ופיקוח של משרד החינוך, מי 
מוודא שאנשי מקצוע עושים את מלאכתם 

נאמנה?"
אבל זו לא כל הבעיה, מיכאל מזכיר לנו 
'אמצע'  שטח  קיים  עדיין  הקצוות  בין  כי 
רשתות  רשמי',  שאינו  ה'מוכר  שהוא 
ארוכה  רשימה  ועוד  הגדולות  החינוך 
חלקית  זכאים  כן  שהם  תורה  תלמודי  של 

להם  "גם  תראפי.  סיוע  שעות  למספר 
ההקצבות עומדות קודם כל בתקן של 'אין 
יחס ההקצאות  הקומץ משביע את הארי'. 

נמוך הרבה מתחת ל'קו העוני'".
החינוך  מוסדות  תלויים  להיום,  נכון 
החרדיים בטוב ליבם של חלק קטן מפקידי 
פתוח  וליבם  נטויה  שאוזנם  המתי"א 
פה  זעיר  לסייע  האפשרות  בידם  וכשיש 
עבור  סיוע  שעות  כמה  'לגנוב'  שם  זעיר 
שמחים  הם   – החרדי  החינוך  תלמידי 
כל  קודם  כבול  ליבם  שטוב  אלא  לסייע. 
עבורם  למוסדות  שגם  הפשוטה  בעובדה 
המוקצות  לשעות  זקוקים  'מתי"א'  נולד 
מגיעים  לא  הדברים  מיכאל  ולדברי  להם 

לכדי 'טיפה בים'.
כדי להבין את הדברים, פנינו גם ליועץ 
בחינוך  וטיפול  העוסק סיוע  וותיק  חינוכי 
המיוחד במגזר החרדי. לא רבים הם עדיין 
יועץ  לעצמם  המחזיקים  התורה  תלמודי 
חינוכי שינהל את המערך החשוב וכה עדין 

הלזה.
משמש  שוחחנו,  עימו  החינוכי  היועץ 
בתפקידו בתלמוד תורה מה'מוכש"ר', אלו 
שכן מקבלים לכאורה תקצוב חלקי לפחות. 
השיחה עימו הבהירה לנו עוד הרבה יותר 
והיכולות  המיוחד  הכנס  חשיבות  את 

הגודלות להפקת התועלת.
אומר  הוא  ה'שילו"ב',  שעות  על 
מידה  אמת  אין  סדום.  מיטת  "זוהי  לנו: 
הסיוע  ו/או  הצרכים  לערך  המתייחסת 
נעשות  השילוב  שעות  הקצאת  הנדרש. 
בהתאם  פשרה  חסר  שרירותי  באופן 
למספר התלמידים שלמדו במוסד החינוכי 
נוצר  פשוט  שבאופן  כך  שעברה.  בשנה 
מצב אבסורדי למדי בו ייתכן ותלמוד תורה 
ב-50  יתוקצב  שילוב  שעות  ל-20  הזקוק 
למדו  שעברה  בשנה  כי  רק  שכאלו  שעות 
הספר  בית  מאשר  תלמידים  יותר  אצלו 
שילוב  שעות  ל-50  באמת  הזקוק  השני 

ויתוקצב רק ב-20 שעות".
הזועקת  מהאפליה  העצום  הכאב  אבל 
ומטלטלת לב כל אדם הוא דווקא בחינוך 
של  החינוכי  היועץ  לנו  מספר  המיוחד. 
'קולגה'  עם  בשיחה  כי  תורה,  התלמוד 
הוא  כי  עמיתו  התלונן  הד"ל,  מהחינוך 
'טובע' בהקצאות שקיבל ממשרד החינוך 
– ההגדרה הינה ציטוט מדוייק לביטוי בו 

נקט הקולגה מהחינוך הדתי לאומי.
ייעוץ  שעות  הקצאת  על  סיפר  הוא 
ושעות  טראפיה  שעות  סיוע,  ושעות 
במגזר  "ואילו  ומין.  סוג  מכל  איבחון, 
החרדי" נשבר משהו בקולו של המרואיין, 
אם  לכלום.   מספיק  שלא  פירור  "זורקים 
וגם אותן מקצים  הקצו 6 שעות חודשיות 
מקצוען  להביא  כדי  מספיק  שלא  בערך 
את  רוצים  ואנחנו   – הראשונה  מהשורה 
אנשי   6 ניקח  נעשה?  מה  ביותר.  הטוב 
כי  בחודש?  שעה  ייתן  אחד  שכל  מקצוע 
יש מי שצריך סיוע בקריאה מתקנת ויש מי 
הזקוק  ילד  יש  ואם  רגשי,  לטיפול  שזקוק 

לשניים או שלושה מטפלים? ויש כאלו".
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נשלמות ההכנות 
לכנס "המיוחד"

לקראת כנס "המיוחד" שוחחנו עם ר' מיכאל כהן, 
חבר ועדת ההיגוי בכנס, שמספר על הקשיים בהם 
נתקל מידי יום, ועל הצורך לדון יחד עם שאר אנשי 
לילדים בעלי  ניתן לשפר את הסיוע  כיצד  המקצוע 

צרכים מיוחדים

מאת: חיים רייך

מתקדמת,  המיוחד  הכנס  שהפקת  ככל 
בקיום  הצורך  לגודל  נחשפים  אנו 
המקצוע  אנשי  את  ויאגד  שיכנס  אירוע 
עם  הן  שעה  ושעה  יום  יום  המתמודדים 
והרגישויות  המיוחדים  הצרכים  גודל 
המיוחדות והן עם העוול הנורא באפליית 

המגזר החרדי כולו לרעה.
חבר  עם  לשיחה  ישבנו  וראשון  ראש 
מנהל  כהן  מיכאל  בכנס,  ההיגוי  ועדת 
רחובות,  בעיריית  חרדי  לחינוך  המחלקה 

המשמש בכנס נציג הרשויות המקומיות.
מיכאל הגיע אל הכנס כדי להביא מבט 
מהשטח על הקשיים בהם הוא נתקל דבר 
יום ביומו, כשיחד עם שאר אנשי המקצוע 
ניתן יהיה לדון היכן ניתן לשפר ואיך אפשר 
לסייע עוד קצת לקדם את שאפשר לקדם, 

כבר מגיל ילדות.
"אני מרחם על אבא במגזר החרדי שיש 
כהן  אמר  מיוחדים",  צרכים  בעל  ילד  לו 
והסביר: "הסיכוי של ילד חרדי בעל צרכים 
מיוחדים, להתקדם, שואף ל-0. צריך הרבה 
מאד כח רצון וסבלנות כדי לקדם את הילד 
במשפחה  שמדובר  בתנאי  רק  זאת  וגם 
קץ  אין  וסבלנות  נפש  כוחות  בעלת  חזקה 
ובעלת אמצעים. לכל האחרים במדינה יש 
לבני  מלבד  החינוך,  משרד  של  מעטפת 

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

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

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

לא זכאי לשום סיוע.
הפילנטרופ  יימצא  אם  "גם  מיכאל: 
שייטול על כתפיו את העול הכבד מנשוא 
של מימון אנשי המקצוע, מי יפקח עליהם? 
כשאין בקרה ופיקוח של משרד החינוך, מי 
מוודא שאנשי מקצוע עושים את מלאכתם 

נאמנה?"
אבל זו לא כל הבעיה, מיכאל מזכיר לנו 
'אמצע'  שטח  קיים  עדיין  הקצוות  בין  כי 
רשתות  רשמי',  שאינו  ה'מוכר  שהוא 
ארוכה  רשימה  ועוד  הגדולות  החינוך 
חלקית  זכאים  כן  שהם  תורה  תלמודי  של 

להם  "גם  תראפי.  סיוע  שעות  למספר 
ההקצבות עומדות קודם כל בתקן של 'אין 
יחס ההקצאות  הקומץ משביע את הארי'. 

נמוך הרבה מתחת ל'קו העוני'".
החינוך  מוסדות  תלויים  להיום,  נכון 
החרדיים בטוב ליבם של חלק קטן מפקידי 
פתוח  וליבם  נטויה  שאוזנם  המתי"א 
פה  זעיר  לסייע  האפשרות  בידם  וכשיש 
עבור  סיוע  שעות  כמה  'לגנוב'  שם  זעיר 
שמחים  הם   – החרדי  החינוך  תלמידי 
כל  קודם  כבול  ליבם  שטוב  אלא  לסייע. 
עבורם  למוסדות  שגם  הפשוטה  בעובדה 
המוקצות  לשעות  זקוקים  'מתי"א'  נולד 
מגיעים  לא  הדברים  מיכאל  ולדברי  להם 

לכדי 'טיפה בים'.
כדי להבין את הדברים, פנינו גם ליועץ 
בחינוך  וטיפול  העוסק סיוע  וותיק  חינוכי 
המיוחד במגזר החרדי. לא רבים הם עדיין 
יועץ  לעצמם  המחזיקים  התורה  תלמודי 
חינוכי שינהל את המערך החשוב וכה עדין 

הלזה.
משמש  שוחחנו,  עימו  החינוכי  היועץ 
בתפקידו בתלמוד תורה מה'מוכש"ר', אלו 
שכן מקבלים לכאורה תקצוב חלקי לפחות. 
השיחה עימו הבהירה לנו עוד הרבה יותר 
והיכולות  המיוחד  הכנס  חשיבות  את 

הגדולות להפקת התועלת.
אומר  הוא  ה'שילו"ב',  שעות  על 
מידה  אמת  אין  סדום.  מיטת  "זוהי  לנו: 
הסיוע  ו/או  הצרכים  לערך  המתייחסת 
נעשות  השילוב  שעות  הקצאת  הנדרש. 
בהתאם  פשרה  חסר  שרירותי  באופן 
למספר התלמידים שלמדו במוסד החינוכי 
נוצר  פשוט  שבאופן  כך  שעברה.  בשנה 
מצב אבסורדי למדי בו ייתכן ותלמוד תורה 
ב-50  יתוקצב  שילוב  שעות  ל-20  הזקוק 
למדו  שעברה  בשנה  כי  רק  שכאלו  שעות 
הספר  בית  מאשר  תלמידים  יותר  אצלו 
שילוב  שעות  ל-50  באמת  הזקוק  השני 

ויתוקצב רק ב-20 שעות".
הזועקת  מהאפליה  העצום  הכאב  אבל 
ומטלטלת לב כל אדם הוא דווקא בחינוך 
של  החינוכי  היועץ  לנו  מספר  המיוחד. 
'קולגה'  עם  בשיחה  כי  תורה,  התלמוד 
הוא  כי  עמיתו  התלונן  הד"ל,  מהחינוך 
'טובע' בהקצאות שקיבל ממשרד החינוך 
– ההגדרה הינה ציטוט מדוייק לביטוי בו 

נקט הקולגה מהחינוך הדתי לאומי.
ייעוץ  שעות  הקצאת  על  סיפר  הוא 
ושעות  טראפיה  שעות  סיוע,  ושעות 
במגזר  "ואילו  ומין.  סוג  מכל  איבחון, 
החרדי" נשבר משהו בקולו של המרואיין, 
אם  לכלום.   מספיק  שלא  פירור  "זורקים 
וגם אותן מקצים  הקצו 6 שעות חודשיות 
מקצוען  להביא  כדי  מספיק  שלא  בערך 
את  רוצים  ואנחנו   – הראשונה  מהשורה 
אנשי   6 ניקח  נעשה?  מה  ביותר.  הטוב 
כי  בחודש?  שעה  ייתן  אחד  שכל  מקצוע 
יש מי שצריך סיוע בקריאה מתקנת ויש מי 
הזקוק  ילד  יש  ואם  רגשי,  לטיפול  שזקוק 

לשניים או שלושה מטפלים? ויש כאלו".
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ט"ו בכסלו תשע"ז 15/12/16בחולון בת ים1210

מטוס החמקן הטוב בעולם
לאחר ציפייה ארוכה במערכת הביטחון ובחיל האוויר, נחת ביום שני - באיחור מביך מעט - מטוס החמקן ה"אדיר" 

המדובר ● מאות אנשים הגיעו אל בסיס נבטים שם נחת המטוס, ובהם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ושר 
ההגנה האמריקני אשטון קרטר השוהה בימים אלו בישראל ● ראש הממשלה נתניהו בדבריו: "היום קיבלנו תוספת 

כוח משמעותית ביותר. טייסי האדיר ומטוסי האדיר יוכלו לפעול בכל זירה, קרובה יותר וקרובה פחות"

מאת: אלי שניידר

ארוכה,  וציפייה  שעות   6 של  עיכוב  לאחר 
מטוסי  שני  בישראל  השבוע  שני  ביום  נחתו 
האוויר  חיל  בבסיס  ה"אדיר"(  )מטוסי   F-35-ה
בנבטים. המטוסים התקבלו בטקס מיוחד וחגיגי 
בעקבות  שעות  מ-6  למעלה  במשך  שהתעכב 
ערפל כבד שמנע את ההמראה מאיטליה לכיוון 
ביניהם:  איש,  כאלף  צפו  בנחיתה  ישראל. 
מפקדי  הביטחונית,  התעשייה  ראשי  שגרירים, 
ועשרות  צה"ל  בכירי  לדורותיהם,  האוויר  חיל 
הנחיתה  את  שהעבירו  וערוצים  עיתונאים 

בשידור ישיר.
דברים  נשא  ריבלין  ראובן  המדינה  נשיא 
בטקס ואמר: "כלי הטיס שנחת כאן משנה את 
כללי המשחק, מטוס ה'אדיר', מגדיר מחדש את 
יכולת ההרתעה של מדינת ישראל. לאורך שנים, 
ישראל הקפידה שחיל האוויר הישראלי  מדינת 
והמתקדמים  הטובים  האוויר  מחילות  יהיה 
בעולם מתוך ההבנה הפשוטה שבאזור שלנו, אי 
אפשר להיות ראשון בין שווים. צריך לבסס פער 
מדינות  מול  תהומי,  איכותי,  עמוק,  אסטרטגי, 

ואויבים  מדינות  מול  בהשמדתנו,  שחפצות 
ורואים במדינת  שמתעצמים ברגעים אלו ממש 
ישראל את איום הייחוס שלהן. מהיום, המשימה 
הכבדה הזו הוטלה על כתפי ה'אדיר' – שיצטרך 

לבצע אותה גם בעתיד הנראה".
שר ההגנה האמריקני, אשטון קרטר, המבקר 
בימים אלו בישראל, נשא דברים ואמר: "ישראל 
הידידה היחידה באזור שתטיס את המטוס הזה, 
כניסת  את  היום  מציין  אני  בשבילנו.  כבוד  וזה 
המטוס לבעלת הברית הקרוב ביותר של ארצות 

הברית באזור", ציין קרטר שהזכיר את האיומים 
המוכרים לו על ישראל.

לפני  אמר  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
כוח  תוספת  מקבלים  אנחנו  "היום  הנחיתה: 
משמעותית ביותר. טייסי האדיר ומטוסי האדיר 
וקרובה  יותר  קרובה  זירה,  בכל  לפעול  יוכלו 
להשמיד  אותנו,  לתקוף  שחושב  מי  כל  פחות, 
איים  קיום",  בסכנת  עצמו  את  מעמיד   – אותנו 
עתידנו.  להבטחת  הכריח  תנאי  "זהו  נתניהו. 
לא  חלשות  מדינות  כי  מלמדת  ההיסטוריה 
מניבה  כבוד,  מעוררת  עוצמה  רק  שורדות. 
בריתות ומביאה שלום. הזרוע הארוכה של חיל 

האוויר נעשתה יותר ארוכה ויותר עוצמתית". 

משולב במערכות ישראליות

בעולם.  ביותר  הטוב  לחמקן  נחשב  המטוס 
הוא  הישראלית  בתצורה  המטוס  של  סימונו 
F-35I, ושמו העברי כאמור הוא "אדיר". שילוב 
התאפשר  אגב,  במטוס,  הישראליות  המערכות 
הוסיף  האמריקני  ההגנה  שמשרד  לאחר  רק 
לתקציב הפיתוח 450 מיליון דולר לשיפור ציוד 

גם  יותקנו  ובמסגרתו  האלקטרונית,  הלוחמה 
המערכות הנדרשות מתוצרת ישראל. 

את  מבדילים  עיקריים  מרכיבים  שלושה 
ושו"ב )שליטה  - תקשורת  התצורה הישראלית 
אלקטרונית.  לוחמה  ומערכות  חימוש  ובקרה(, 
מערכות התקשורת והשו"ב יתבססו על מערכות 
ישראליות הפועלות בחיל האוויר, כך שהמטוס 
הקרובים.  בימים  הצבאית  ברשת  ישתלב 
במטוס  ישלב  האוויר  חיל  הל"א  במערכת 
בתחום  עצמאית  ויכולת  ייחודיות,  מערכות 

באופן  המערכות  את  לעדכן  לחיל  תאפשר 
מיידי. בשונה ממטוסים אחרים, פיתוח התצורה 
הישראלית מתבצע במקביל לפיתוח הכללי של 

המטוס.
חדש  מדור  חדש  מטוס  קליטת  של  "אירוע 
בדור",  פעם  שקורה  משהו  זה  מטוסים  של 
אומר ראש להק כוח אדם בחיל האוויר, תא"ל 
נתן ישראלי. לדבריו, "זו היערכות רב-ממדית: 
אנושית.  גם  וכמובן  גם מבצעית  גם אמל"חית, 
יודעים  שאנחנו  המטוס  על  דברים  הרבה  יש 
הפן  יודעים.  לא  שאנחנו  דברים  הרבה  ויש 
והמטוס  עצום,  אתגר  הוא  המבצעי  הטכנולוגי 
כיום,  קיימות  שלא  אדירות  יכולות  איתו  מביא 
התיכון  ובמזרח  בפרט  הישראלי  האוויר  בחיל 

ובחלקים גדולים בעולם בכלל".
את  היטב  שמכיר  מי  רק  ישראלי,  לדברי 
יתרונותיו של המטוס.  יכול להבין את  התחום, 
"יכולת החמקנות למשל, או היכולת הנדירה של 
איסוף והיתוך מידע. אלו הגדרות שמי שלא מבין 
שכרוכה  המשמעות  את  להבין  יכול  לא  אותן 
בדבר. בעבר כדי לזרוק פצצה היו צריכים עשרה 
מטוסי פנטום: שני מטוסים שיעשו גיחת צילום, 
המדינה  שמי  על  שישמרו  מטוסים  ארבעה 
וימנעו הפלה של מטוסים, שני מטוסים שיעשו 
גיחת הונאה כדי להטעות ולבסוף שני מטוסים 
שיזרקו פצצות. כיום כל זה נעשה ממטוס אחד, 

עם הטכנולוגיה הטובה ביותר בעולם". 
לדבריו, יתרונותיו הבולטים הם גם בפן הפיזי 
למטוסי  יחסית  בדממה  נעשית  פעילותו  כאשר 
קרב. "גם לא רואים אותו, גם לא שומעים אותו 
ואת כל הפעולות האלה הוא יודע לעשות לבד. 
בנוסף, המטוס הזה חי ברשת ויודע לתקשר עם 
ה'וואטסאפ'  העולם. תראה מה אפליקציה כמו 
עשתה לעולם. עכשיו תיקח תקשורת כזו למטוס 
לך  ויש  בו-זמנית,  כולם  עם  לתקשר  שיכול 
מטוס-על. זה רק מה שאנחנו יודעים עליו. תוך 
כדי הפיכתו למבצעי נחקור ונלמד אותו, ונפתח 

אותו ואת היכולות שלו".

איחור של 6 שעות

ראש  לשעבר  שפר,  נמרוד  במיל'  אלוף 
תוספת  הוא  המטוס  כי  אמר  האוויר,  חיל  מטה 
לגבהים  להגיע  שיכולים  טילים  "יש  מבורכת: 
שקשה  ומטרות  גבוהים,  ומאוד  נמוכים  מאוד 
בודינגר,  הרצל  ולהשמיד".  לזהות  ויותר  יותר 
מפקד חיל האוויר לשעבר, הוסיף: "הייתי שמח 

כטייס צעיר לטוס על מטוס כזה".
מפקד חיל האוויר הנוכחי, שכינה כאמור את 
המטוס "הטוב בעולם", הוסיף כמה דקות לאחר 
הנחיתה: "זה לא שינוי ולא אפיון, אלא קפיצת 

בלתי  יכולות  מביא  המטוס  ענקית.  מדרגה 
נתפסות. האדיר הזה לא דומה לאף F-35 אחר 
צה"ל.  של  בהיסטוריה  דרך  אבן  זוהי  בעולם. 
המטוס  מהשבוע  הזה.  למטוס  שנים  התכוננו 
הזה בהפעלה ישראלית מלאה. זהו בהחלט יום 
משמעותי. יש תחושת ביטחון ביכולות המטוס.

זמן,  להרבה  חזקים  להיות  הולכים  "אנחנו 
להיות  חייבת  וישראל  הללו.  המטוסים  בעזרת 
הוסיף.  להתקיים",  שתוכל  כדי  באזור  חזקה 
להחזיק  תמשיך  שישראל  לכולם  מסר  "זה 
בשיא הטכנולוגיה באזור הזה". לדבריו, רכישת 
המטוסים מעלה את חיל האוויר הישראלי לרמה 
למשך  מאוד  טוב  יהיה  הזה  "המטוס  אחרת: 

כמה עשורים".
מטוסי ה-F-35 הגיעו לארץ, כאמור, באיחור 
בהמראה  ממושך  עיכוב  עקב  שעות,  שש  של 
ישראל  שם.  ששרר  הערפל  בגלל  מאיטליה 
בארץ  שיכונה   ,F-35A-ה מטוס  את  קיבלה 
נועדו   )C-ו  B( האחרים  הדגמים   .F-35I
בנושאות  ולהצבה  ואנכיות,  קצרות  להמראות 
טייסות של מטוסי  יהיו שתי  לישראל  מטוסים. 
"אדיר", כחלק מעסקת הרכש הענקית שעלותה 

38 מיליארד דולר.
לשאת  יכול  הוא  כי  אמרו  המטוס  מבקרי 
יותר  קצר  טווח  לו  ויש  יחסית  מועט  חימוש 
ממטוסי הקרב שמשמשים את ישראל בעשורים 
אחרים  אבל   .F-16-וה  F-15-ה האחרונים, 
האדיר  של  החמקניות  היכולות  כי  הדגישו 
מפצות על כך כי הדבר מאפשר לו לטוס בנתיב 

ישיר יותר אל המטרה.
בנבטים התקיים שעות ספורות לאחר  הטקס 
טראמפ,  דונלד  ארה"ב,  של  הנבחר  שהנשיא 
מתח ביקורת חריפה על פרויקט המטוס החמקן. 
"תוכנית ה-F-35 ועלויותיה יצאו מכלל שליטה. 
מהרכש  דולרים  מיליארדי  לחסוך  ואפשר  ניתן 
טראמפ.  טען  בינואר",   20 לאחר  הביטחוני 
לכוחות  הסנאט  ועדת  יו"ר  אמר  בתגובה 
המזוינים, ג'ון מקיין, שלנשיא אין את הסמכות 
לבטל את תוכנית ה-F-35 כי המימון שלה כבר 
את  לצמצם  יוכל  הוא  זמן  לאורך  אולם  אושר, 
רכישת המטוסים. מניות לוקהיד מרטין, יצרנית 
המטוס, צנחו ב-4.3% לאחר דבריו של טראמפ. 
היקרה  הנשק  מערכת  הוא   F-35-ה
הגיעה  והרכש  הפיתוח  עלות  בהיסטוריה. 
ל-2,443  דולר  מיליארד  ל-379  בינתיים 
המטוסים - מרביתם יועברו בסופו של דבר לחיל 
עלויות  לחישוב  יוכנסו  אם  האמריקני.  האוויר 
המטוסים  של  השוטפת  והפעילות  התחזוקה 
עלות   ,2070 שנת  בסביבות  ימיהם,  לסוף  עד 

הפרויקט כולו יגיע ל-1.5 טריליון דולר )!(.

 נתניהו ליד המטוס
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של “קו עיתונות”
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

 

כתבי שטח  
צלמים נמרצים

עורכים

תחקירנים
עורכי אתרים

לחטיבת 
החדשות והתוכן

 בעלי נסיון בלבדדרושים/ת 
 סביבת עבודה נוחה

 תנאים טובים למתאימים

דרוש/ה מנהל מסחרי/ת 

yakov@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

מנהלים מסחריים למקומונים
 יכולת עבודה עם לקוחות ארציים

 תודעת שירות גבוהה
 הכרות עם ענף הפרסום והמכירות

 תנאים טובים
 נסיון במכירות חובה

yakov@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

לסניפי הרשת

דרוש/ה 

לסניפנו בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

אנשי מכירות שטח  
 לעיתון בני ברק  לעיתון אלעד לעיתון פ”ת  לעיתון בית שמש
 לעיתון ירושלים  ניסיון במכירות חובה!  יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים  סביבת עבודה תומכת 

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
InDesign, Illustrator, Photoshop :שליטה בתוכנות 

 נסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו"ח למיילyakov@kav-itonut.co.il :קו”ח ותיק עבודות למייל

אנשי מכירות טלמרקטינג

 לעבודה במשמרות בוקר/אחה”צ
 נדרש נסיון במכירות טלמרקטינג

זכייינות מסחרית ו-או עסקית למקומון בעיר שלך

אם חלמת לנהל עיתון
אם אתה יודע שאתה יכול יותר מכולם ולא העזת לבד...

אם אתה רוצה לעשות את זה עם המקצוענים והמנוסים ביותר

זאת ההזדמנות שלך!!!
 רשת קו עיתונות מרחיבה את סניפיה 

  ואתה מוזמן להצטרף כזכיין לרשת הגדולה והותיקה ביותר במגזר החרדי

yakov@kav-itonut.co.il :לפרטים: 03-5796643  |  קו”ח למייל

באלעד אזור הדרוםבפתח תקוהבירושליםבני ברק אזור הצפון
ל ז וברכהמ

ברחובותבני ברק

yakov@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

ההזדמנות 

שלך!!!

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 
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מאת: אלי שניידר

להסדרת  ש"ס  סיעת  של  הכותל"  "חוק 
מעמדו וקדושתו של הכותל המערבי הונח ע"י 
ח"כ הרב מיכאל מלכיאלי על שולחן הכנסת, 
מצד  והתאמות  נוסח  תיקוני  שעבר  לאחר 

הלשכה המשפטית של הכנסת. 
רחבה,  חרדית  לתמיכה  זוכה  הכותל  חוק 
הח"כים  עליו  חתמו  ש"ס  סיעת  מצד  כאשר 
יצחק  גואטה,  יגאל  יעקב מרגי,  צור,  בן  יואב 
חברי  חתמו  כן  כמו  מלכיאלי.  ומיכאל  וקנין 
ה"ה  הח"כים  התורה,  יהדות  מסיעת  הכנסת 
מנחם  אשר,  יעקב  מקלב,  אורי  גפני,  משה 
הבית  מסיעת  אייכלר.  וישראל  מוזס,  אליעזר 
בצלאל  הח"כים  החוק  על  חתמו  היהודי 
סלומיאנסקי,  וניסן  יוגב  מרדכי  סמוטריץ', 
מיקי  מכלוף  הח"כים  חתמו  הליכוד  ומסיעת 

זוהר ואורן אסף חזן. 
של  והשיפוטי  ההלכתי  מעמדו  כידוע, 
טרם  המקדש  בית  שריד  המערבי,  הכותל 
לארגונים  פתח  שהביא  דבר  בחוק,  הוסדר 
כפי  ההלכתי  במעמדו  ולפגוע  לנסות  שונים 
למהומות  לגרום  ובכך  כה,  עד  מקובל  שהיה 
להסדיר  באה  זו  חוק  הצעת  קשים.  וחיכוכים 
לראשונה, על פי חוק, את מעמדו ההלכתי של 
לשיפוט  הנתון  קדוש  כשטח  המערבי  הכותל 
בתי הדין הרבניים והרבנות הראשית לישראל.

כבוד  על  לשמירה  מתייחס  אף  החוק 
רחבת  שטח  בכל  לאסור  "מוצע  המתפללים. 
את  להפריע  העלול  מעשה   - המערבי  הכותל 
של  מעורבת  תפילה  בתפילתם;   המתפללים 
גברים ונשים, וכן לאסור בעזרת הנשים - טקס 
תקיעת  בו,  וקריאה  תורה  ספר  הוצאת  הכולל 

שופרות, לבישת טליתות או תפילין". 
ש"ס  מסיעת  הכנסת  חברי  החוק,  יוזמי 
חיוני  סדר  לעשות  בא  "החוק  כי  אומרים, 
במקום המקודש ביותר לעם היהודי ולהסדיר 
יתכן שהמקום ממנו  לא  את מעמדו ההלכתי. 

יהודים  של  רבים  שדורות  השכינה,  זזה  לא 
מחפירים  לעימותים  מוקד  יהיה  אליו,  נכספו 
אותו  הפוקדים  יהודים  במיליוני  ופגיעה 
תמידין כסדרן. אין לנו ספק כי הצעת חוק זה 
של  המכריע  הרוב  דעת  את  נאמנה  משקפת 
מעמדו  את  לו  תשיב  והיא  בישראל  הציבור 

הראוי, כבודו וקדושתו".  

"גם חילונים תומכים 
בחוק"

בתחילת השבוע סיעת ש"ס הגישה את חוק 
את  שאלנו  נועד?  הזה  החוק  למה  הכותל, 

מגיש החוק, ח"כ מלכיאלי.
"חוק הכותל בא לחוקק פעם אחת ולתמיד 
בחוק.  נקבעו  לא  אך  שהיו,  התקנות  כל  את 
השנים  שבמשך  גורמים,  נכנסו  הזה  לוואקום 
חוזרות  פרצות  מבצעים  הם  כיצד  ראינו 
תפילות  ארגוני  כמו  הכותל.  בקדושת  ונשנות 
שלא היינו רגילים להם עד היום לפי המסורת 
החוק,  את  הגשנו  לכן  היהדות.  של  הוותיקה 
כדי להראות שהמקום הזה חשוב ויקר לנו. גם 
יהודים שאינם שומרים תורה ומצוות תומכים 
בחוק הזה, הם רוצים לדעת שם מגיעים לחגוג 

בר מצווה במקום קדוש לעם היהודי".
אבל  הכנסת,  במשכן  חדש  די  אתה  אמנם 

מה הסיכוי שיש לחוק הזה לעבור?
מפלגה  שכל  בגלל  יעבור,  הזה  "החוק 
שחברה בקואליציה מבינה שהיא צריכה ליישר 
בדברים  בקואליציה  אחרים  חברים  עם  קו 
החשובים להם. גם ש"ס תמכה בחוקים שלא 
שהיא  הבינה  היא  לעשות,  מה  אבל  לרוחה, 

צריכה להתגמש בשביל הקואליציה".
אתם הולכים עד הסוף עם החוק הזה?

במתכונתו  יעבור  השם  בעזרת  הזה  "החוק 
יהודי,  חוק  שזה  מבינים  אנחנו  כי  הנוכחית, 

חוק שחשוב לעם ישראל".

החוק שמנסה לעצור 
את הפגיעה בכותל 

המערבי
אחדות חרדית: "חוק הכותל" של סיעת ש"ס הונח על 

שולחן הכנסת  כל ח"כי ש"ס ויהדו"ת חתמו על החוק 
 החוק להסדרת מעמדו ההלכתי של הכותל המערבי 

אותו יזמה סיעת ש"ס הונח ע"י ח"כ הרב מלכיאלי לאחר 
שעבר התאמות משפטיות  על החוק חתמו כל חברי 
סיעת ש"ס ויהדו"ת וכן נציגים מהבית היהודי והליכוד

חוק למען קדושת הכותל. מלכיאלי                                  )צילום: יונתן זינדל, פלאש 90(

"פגיעה בבית הכנסת 
היא קו אדום"

בית  חילול  בעקבות  החירום  בכינוס  ליצמן  השר 
ידענו בעם ישראל כי  הכנסת בערד: "בכל הדורות 
פגיעה בבית כנסת היא קו אדום והידרדרות נוראית 

שיש להזעיק עליה עולם ומלואו"

מאת: חיים רייך

בכינוס חירום כואב ונוקב שנערך ביוזמת 
שר הבריאות ח"כ הרב יעקב ליצמן, הובעה 
נוכח  וכואבת,  אדירה  ציבורית  מחאה 
ההתדרדרות הקשה והמקרה הנורא בו חיללו 

יהודים בית כנסת בעיר ערד. 
נציגי כלל הקהילות התכנסו להביע מחאה 
זו, במטרה להביא לצעדים ציבוריים שישימו 
סוף לפגיעה הקשה בעקבות המקרה הקשה 
בו חולל בית כנסת בערד בעיצומה של שבת. 
ערד  "בעיר  כי  בכינוס  אמר  ליצמן  השר 
אנטישמיות  של  קשה  תופעה  משתוללת 
ממסדית בחסות וביוזמת ראש העיר ניסן בן 
את  לערב  שלא  בדבריו  התעקש  אך  חמו", 
היותו  אף  על  הפוליטיים שבענין,  ההיבטים 
'יש עתיד' שנלחם בכל  נציג  של ראש העיר 
כוחו בחרדים. עם זאת, בחר ליצמן להתמקד 
אך ורק בפגיעה הקשה בבית כנסת של חסידי 
פעילים  בידי  האחרונה  בשבת  שחולל  גור 
שהובאו  תושבים  וכן  ערד  בעיר  ציבורים 
למקום בכוח כדי לעורר פרובוקציות ולחלל 
ומתמיד  מאז  היה  כנסת  "בית  הקודש.  את 
מקום שמור בו לא דרכה יד זדונית, ופגיעה 
בבית כנסת זהו קו אדום שיש להזעיק עליו 
נוכל לעבור על כך לסדר  ומלואו. לא  עולם 
היום, אלא לארגן משמרות מחאה בכל רחבי 
של  ובהוראת  בברכת  בכפוף  כמובן  הארץ, 

גדולי ישראל שאת פיהם אנו נשאל".  
צוות  הקמת  על  הוחלט  הכינוס  בסיכום 
מצומצם שיגבש את דרכי המחאה, בתיאום 
מוחלט של גדולי ישראל על פיהם יוחלט על 
כל צעד. על הצוות נמנים השר ליצמן, רה"ע 
וחיים  שפירא  מנחם  דייטש,  יוסי  זייברט, 

ביטון. 
רובינשטיין  אברהם  הרב  ב"ב  רה"ע  סגן 
אמר כי "על הציבור להיות מודעים לבעיית 
ערד. זהו מקרה קשה בו הציבור בהלם מול 
יוכל לעבור  וכי העולם היהודי לא  התוצאה 
נעשה  וכולנו  נתאחד  כולנו  בשקט.  כך  על 
הכל למען תושבי העיר ערד וההשלכות לכל 
המגזר החרדי בכל הארץ. תושבי ערד הלכו 
לארץ לא זרועה ויש לעשות הכל למענם. זה 
מתחיל בערד וזה יגיע להרצליה ורעננה ובכל 

העולם".
"יש  כי  אמר  זייברט  חנוך  ב"ב  רה"ע 
וכי  וברורה,  משותפת  במטרה  להתאגד 
בית  מחילול  הציבורי  בזעזוע  ההתמקדות 
כנסת  בית  שכן  וערכית  חשובה  היא  כנסת 

מחולל מהווה זעזוע בכל כל יהודי". 

"ראשי  דייטש:  יוסי  ירושלים  רה"ע  סגן 
העיר רוצים להרחיק אותנו בדיור בקרית גת 
ובמקומות נוספים, יש להם בעיות אתנו. מה 
שקורה בערד יקרה בשאר המקומות. חייבים 
לטפל בזה באופן מיידי בצורה חדה וברורה. 
פגיעה בבית כנסת מזעזעת כל לב. זה המסר 

שיש להעביר לכל שדרות הציבור".
סגן רה"ע ב"ב הרב מנחם שפירא: "הדבר 
את  שמסית  עיר  ראש  לולא  קורה  היה  לא 
להם  שכואב  אנשים  יש  המגזר.  נגד  העיר 
שהחרדים נמצאים אצלם בעיר והם אחראים 
עליהם  להפיל  ויש  ולפרובוקציות,  להסתה 
אין  שקורה.  למה  הישירה  האחריות  את 
ציבור שלא יתחבר למחאה הזאת, ונביא את 

הדברים לגדולי ישראל, להכרעתם". 
ש"ס  מטעם  ירושלים  העיר  מועצת  חבר 
הרב אברהם בצלאל: "מדובר במקרה מזעזע. 
שלא  דבר  זה  כנסת  בית  בתוך  פרובוקציות 
יכול לעבור לסדר יום הציבורי, זהו מאבק בו 
לא רק חרדים יבינו זאת אלא כלל הציבור". 

קוואס  משה  ערד  העיר  מועצת  חבר 
הקשיים  מסכת  את  המשתתפים  בפני  גולל 
מזה  עוברת  בערד  שהקהילה  וההתעללויות 
העיר  ראש  לעשות  הגדיל  "עכשיו  שנים. 
נראית  והתוצאה  פעיליו,  לכל  קשה  בהסתה 

מול עינינו". 
סגר"ע מודיעין עילית הרב טוביה פריינד 
משנים  אירועים  מזכיר  "המקרה  כי  אמר 
עברו ומתקופות קשות ביותר. לא אחת סערה 
היהדות החרדית בכל כוחה כתוצאה מחילול 
בית כנסת, כך היה בכל הדורות כולם שבית 
כל  וזעזע  אש  למאכולת  הפך  מחולל  כנסת 

לב". 
אליעזר  הרב  ירושלים  העיר  מועצת  חבר 
יראה  הכללי  "הציבור  כי  אמר  ראוכברגר 
מדובר  כי  המחאה,  לצעדי  מחובר  עצמו 
במסרים  לפעול  יש  כוללת.  ערכית  בפגיעה 
כללי  את  לכולנו  שיבהיר  ובצעדים  נכונים 

המאבק". 
שלמה  הרב  ירושלים  העיר  הנהלת  חבר 
ייגזרו  המאבק  "צעדי  כי  אמר  רוזנשטיין 
משיתוף הפעולה בין כלל הציבור. אין איש 
שיכול להישאר שאנן נוכח ההידרדרות. זהו 
מאבק שלא ייפסק אם לא נדע להגיב כהוגן 

ובמקצועיות".
גולדקנופף  יצחק  הרבנים  ועדת  מזכיר 
ביטא בכאב את שפלות המקרה. "לא האמנו 
להוביל  תדע  החרדית  היהדות  שנגיע.  לאן 
קו מחאה ברור ותקיף למנוע הישנות מקרה 

דומה, חלילה".

כינוס המחאה בהשתתפות נציגי הקהילות
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מאת: חיים רייך

מציון תצא תורה: באווירה חגיגית 
ומרוממת ננעל השבוע בירושלים כנס 
היסוד של "איחוד הרבנים הספרדיים 
מדינות  רבני  ל-100  מעל  העולמי". 
וערים ברחבי העולם הגיעו לכנס יסוד 
ארבעה  פני  על  שהתפרס  היסטורי 
נערך  הכנס  אירועים.  גדושי  ימים 
הפנים  ושר  ש"ס  יו"ר  של  ביוזמתו 
הרב אריה דרעי, בשיתוף ההסתדרות 
של  ובניהולם  העולמית,  הציונית 
ח"כ הרב יואב בן צור, ועו"ד אביעד 

אושרי, חבר הנהלת ההסתדרות.
מטרת הכנס הייתה לחזק את הקשר 
בעולם,  הספרדיות  הקהילות  בין 
ורבנן  מרנן  עם  הקשרים  את  וכן 
והרבנים  התורה  חכמי  מועצת  חברי 
לקיים  כן,  כמו  לישראל.  הראשיים 
שירותי  בנושאי  מעמיקים  דיונים 
פתרונות  ומתן  בתפוצות  היהדות 
לשאלות הלכתיות העומדות על סדר 

היום.
במלון  שנערך  הפתיחה  בכנס 
בירושלים,  פלאז'ה  ליאונרדו 
הרבנים  את  צור  בן  הרב  ח"כ  קידם 
קצוות  מכל  שהגיעו  המכובדים 
במהלך  מדובר  כי  ואמר  הארץ, 
הרוחנית  ההנהגה  את  שיאגד  מכונן 

הספרדית בעולם לגוף אחד.
את המשא המרכזי בכנס הפתיחה 
שליט"א,  יוסף  דוד  רבי  הגאון  נשא 
בדבריו  התורה.  חכמי  מועצת  חבר 
באופן  יפעל  החדש  הגוף  כי  הכריז, 

נהיה  "אנחנו  הדור.  לגדולי  בכפוף 
הנהגה רוחנית שתנהל על פי ההלכה 
הצרופה ותדקדק גם בקוצו של יו"ד. 
זאת,  לצד  פשרות".  אצלנו  יהיו  לא 
עודד את הרבנים לפעול בדרכי נועם 
שהתרחקו,  וקהילות  יהודים  לקרב 
רבות  קהילות  על  מניסיונו  וסיפר 
רחוקות  שהיו  ופנמה,  במקסיקו  כמו 
רוחנית  והתחוללה שם מהפכה  מאד 
המקומי  הרב  בשל  רק  אמיתית, 
אבות  לב  והשיב  לקהילה,  שהתמסר 
נועם",  ודרכי  פנים  במאור  בנים  על 

סיים הגר"ד את דבריו. 
של  ביתו  נאמן  חקק,  צבי  הרב 
המלווה  זצוק"ל  יוסף  הגר"ע  מרן 
את  הרבנים  בפני  גולל  הכינוס  את 
זצוק"ל  מרן  של  הקדוש  יומו  סדר 
אוזן  מטה  היה  וכיצד  לימודו,  וחוק 
בעיותיהם  את  ופותר  העולם  לרבני 

ההלכתיות. 
יריית  היה  העצמתי  הפתיחה  כנס 
שנפרסו  אירועים  לסדרת  הפתיחה 
היתר,  בין  ימים.  ארבעה  פני  על 
יצאו הרבנים לסיור מיוחד במנהרות 
רבים  כאשר  המערבי,  הכותל 
"קריעה"  מהרבנים ערכו בהתרגשות 
ויום  המקדש,  מקום  מול  בבגדיהם 
ארוך הוקדש לנסיעה לקברי צדיקים 
חינוך.  במוסדות  ביקור  לצד  בצפון, 
בבית  נערכה  מיוחדת  פגישה  בנוסף, 
חיכתה  ישראל  ובכנסת  הנשיא, 
הרבנית,  למשלחת  השלטון  צמרת 
ראש  ע"י  וביקר  בכבוד  שהתקבלה 

הממשלה ויו"ר הכנסת.

מאת: ישראל פריי

שנתיים ימים עברו מאז איבד את אביו בפיגוע 
מאז  מעגל:  שסגר  הרגיש  הוא  והשבוע  טרור, 
'בני  הכנסת  בבית  לוין  קלמן  הרב  של  הירצחו 
לוין,  ירחמיאל  ר'  בבנו,  בערה  נוף,  בהר  תורה' 
התשוקה לתרום משהו גדול לעילוי נשמתו. רצף 
וגלגולים שונים הביאו אותו בסופו  של מקרים 

של דבר לתרומה היקרה מכל: כליה.
הכליה,  להוצאת  מהניתוח  מתאושש  כשהוא 
בירושלים',  'השבוע  עם  ירחמיאל  ר'  משוחח 
ומספר על הדרך שהובילה אותו להחלטה הלא 

ילדים  עם  מתנדב  אני  שנים   3 "מזה  שגרתית. 
ומרפא'.  'תקווה  ארגון  במסגרת  דיאליזה  חולי 
אני גם חונך של ילד קטן שסובל הרבה, וכשאתה 
נחשף לכאב הבלתי נתפס ולהתמודדות הקשה, 
אתה לא יכול שלא לעשות מעשה ולתת מעצמך 

כדי להקל ולהציל חיים של חולה".
היה  לפעולה,  הדחיפה  את  ללוין  שנתן  מה 
שהניע  אביו,  את  איבד  בו  הנורא  הפיגוע 
לעילוי  גדול  דבר  ולעשות  בדרכיו  ללכת  אותו 
לנתינה,  אותנו  וחינך  גידל  ז"ל  "אבא  נשמתו: 
מאשר  יותר  גדולה  נתינה  להיות  יכולה  ומה 
הראשונה  בפעם  לספר  כשהגעתי  מגופך?  חלק 

התרגשה  היא  כליה,  לתרום  שהחלטתי  לאמא 
ואמרה שאין דבר שיעשה לאבא נחת רוח יותר 
של  לקברו  עליתי  הניתוח  לפני  שבוע  מזה. 
- ובכיתי בדמעות  - זה היה גם היארצייט  אבא 
אותנו  חינכת  אתה  'אבא,  לו:  אמרתי  שליש, 
הנתרם,  אצל  ייקלט  יצליח,  שזה  בבקשה  לזה, 

שאתאושש ויעבור בטוב'".
הגיע  וגופניות,  נפשיות  רבות,  הכנות  אחרי 
השבוע ר' ירחמיאל לבית החולים בלינסון ונכנס 
הכאבים  או  הקושי  לדבריו,  הניתוחים.  לחדר 
מתפוגגים ובלתי מורגשים מול ההרגשה שהצלת 
חיים. "כמה שעות אחרי הניתוח התעוררתי עם 

כאבים נוראיים, הרגשתי נורא, ואז, נכנסו לחדר 

בנו ובתו של הנתרם. הם הביטו בי ובקושי יכלו 

לדבר, ראית את ההתרגשות בעיניים שלהם, הם 

רק ביקשו להודות". 

בהמשך נפגש גם עם האיש שבגופו הושתלה 

הכליה, וההתרגשות הייתה עצומה.

מושתל  אמר  חיי",  את  רק  הצלת  לא  "אתה   

אשתי,  את  "הצלת  מחדש.  בחייו  שזכה  הכליה 

את הבנות, אתה הצלת משפחה שלמה, לעולם 

לא אוכל לגמול לך על זה".

הצלחה רבה לכנס הרבנים הספרדים
כנס היסטורי: בירושלים הונחה השבוע אבן הפינה לארגון גג בינלאומי שיאחד את רבני הקהילות הספרדיות בעולם 
 מעל 100 רבנים התכנסו לארבעה ימים גדושים, בהם נערכו דיונים וביקורים, כשגולת הכותרת היא: כנס היסוד 

של "איחוד הרבנים הספרדיים העולמי"

גג  ארגון  להקמת  המהפכני  הרעיון  שניבט  מהרגע 
להוגיו  ברור  היה  הספרדית,  ליהדות  מסוגו  ראשון 
צריכים  שכזה  גודל  בסדר  פרויקט  להרים  בכדי  כי 
להיערך ברמה גבוהה ביותר. גיבוש רבנים בכל רחבי 
ימי  של  והכנתם  מורכבת,  לוגיסטית  הפקה  תבל, 
הביקור כרוכים באינספור פרטים, שרק מענה מקצועי 
רעיונות  להפוך  יוכל  הראשונה,  מהשורה  חברה  של 

איכותיים להצלחה מסחררת.
את  שהניעו  הקטרים  בחרו  ראשוני,  בשלב  כבר 
אנשי  את  העניינים  בסוד  להכניס  המפואר  המיזם 
המוניטין  רבת  ההפקות  חברת  מחשבה,  קו   - אימג' 
הרכבת  מלאכת  את  בידיה  להפקיד  היה  טבעי  שאך 
שגרתי  אתגר  כעוד  להיראות  עשוי  אולי  זה  הכינוס. 
מחשבה  קו   - שאימג'  הרבות  מההפקות  באחת 
מוציאה תחת ידיה, אך למעשה מדובר במיצוי כוחות 
של מיטב אנשי ההפקה, תוך שילוב מחלקות שונות 

בחברה. 
מחשבה  קו   - באימג'  שותפים  היו  למשל,  כך 
תדמיתית,  בבנייה  המהלך,  של  האסטרטגי  בתכנון 
בנקיטת שפה גרפית ייחודית, ובארגון לוגיסטי סביב 
מנגנון  העולם. לאחר חודשי עבודה מאומצים הוקם 
בינלאומי ליצירת קשר אישי עם רבני הקהילות ברחבי 
העולם, נקבעו לוחות זמנים, שורטטו קווים כללים - 

והפרויקט יצא לדרך.
הטכניים,  מהעניינים  פחות  לא  כי  לציין  חשוב 
הקו  הטווית  על  רבות  עמלו  מחשבה  קו   – באימג' 
בן  ח"כ  דרעי,  השר  עיניהם  נגד  הציבו  אותו  הערכי, 
צור והרב צבי חקק, ועמלו להטמיע אותו היטב בתכני 
להקים  הייתה  המטרה  דבר  של  "בסופו  האירועים. 

איגוד רבני קהילות ספרדיות שיהיו קשורים למורשתו 
"המטרה  מחשבה,  קו   – באימג'  אומרים  מרן",  של 
הייתה לתת תחושה של אחדות כוללת סביב המורשת, 
ולא פחות חשוב מכך, לתת כלים מקצועיים ותורניים 
להתמודדות היום יומית של רבני הקהילות בנושאים 
הקהילות  מעמד  של  ציבוריות  סוגיות  לצד  השונים, 
היהודיות בעולם ותפקיד הרב הספרדי בחיי קהילה".

בתוצאה  היטב  ניכרה  המדוקדקת  ההשקעה  ואכן, 
המוגמרת. במהלך הכינוס נרשמו רגעי שיא כה רבים, 
עד שנדמה כי קשה להניח את האצבע על אחד מהם. 
החל מאירוע הפתיחה, דרך פאנלים מיוחדים, ביקור 
אצל נושאי מורשת מרן הצעירים בבית ספר טברייני, 
ועד רגעים מרגשים מול הכותל המערבי והשתטחות 

על קברי צדיקים בצפון.
אך ללא ספק, גולת הכותרת של האירועים הייתה 
הספרדיים  הרבנים  'איחוד  ליסוד  המרכזי  בכנס 
העולמי'. בראשות נשיא מועצת חכמי התורה הגר"ש 
הגר"י  והראשל"צ  התורה  חכמי  מועצת  חברי  כהן, 
מרן,  זכר  הועלה  בו  המרגש,  המעמד  נערך  יוסף, 
שימשיך  התורה  קול  ברמה  ונשמע  מטרות,  הוצבו 
להדהד בכל קהילות ישראל. בהמשך נחתמה מגילת 
היסוד, והרבנים קיבלו תעודות אישיות החתומות בידי 
סרטון  הוקרן  בנוסף,  והראשל"צ.  החכמים  מועצת 
נדיר מארכיונו של הרב צבי חקק, ובו נשמע מרן זצ"ל 
מדבר בחשיבות האחדות בעולם הספרדי. "היה נראה 
מרן  הרגישו שרוחו של  כולם  נמצא שם,  מרן  כאילו 
את  כיוון  שהוא  כאילו  הזה,  היום  עד  ונושמת  חיה 
דבריו לרגעים אלו ממש, קשה לתאר את ההרגשה", 

אומרים המארגנים.

צילומים: יעקב כהן

מאחורי הקלעים של הכינוס

האב נרצח בפיגוע בהר נוף, הבן החליט לתרום כליה
מאז הירצחו של ר' קלמן לוין הי"ד בפיגוע בבית הכנסת בהר נוף, בערה בבנו התשוקה לתרום משהו משמעותי וגדול לעילוי 

נשמתו ● בימים האחרונים הוא עשה מעשה, ותרם את הדבר היקר מכל: כליה ● כעת הוא מתאושש, ולא מאמין שזכה להציל 
חיים של אדם שלא הכיר
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 האדמו"ר מספינקא גני גד במעמד 
חבישת השטריימל לבנו החתן

האדמו''ר מסערט ויז'ניץ קובע מזוזה באגף 
ששופץ לאחרונה בתלמוד תורה תפארת משה

האדמו"ר מקוסוב ויז'ניץ בשבת התאחדות 
לבחורי הישיבות

צילומים: אלי דויטש, בעריש פילמר, קול ברמה, אידישע נייעס,  

deskkolhazman@gmail.com :לעדכונים

השבוע בחצרות גדולי ישראל 
בעריכת רפי פרלשטיין

 המשפיע רבי אלימלך בידרמן 
בהילולת בעל ה'בת עין' במירון

 האדמו"ר מויז'ניץ במסע למען הקמת 
היכל בית המדרש הגודל בקריה

יום העיון השנתי של 'פורום מנהלי הת"תים' 
בשיתוף המחלקה לילדים ונוער 360 בני ברק

אברך נפצע באורח קל, כאשר הגיע להתפלל על קברו של האדמו"ר מטהאש 
זצ"ל ונתקל בשני שודדים ששדדו את קופת הצדקה שהוצבה במקום. האברך 

ניסה להתגונן, אך הותקף ונדקר על ידי השודדים שנמלטו מהמקום.
כלבי גישוש איתרו חפץ אותו זרקו השודדים במנוסתם וכעת מקווים בקהילה כי 

כוחות הבטחון יצליחו להגיע אל השודדים.

האדמו"ר מלעלוב בית שמש הגיע לבקר בבית מדרשו שבבני ברק לפקח 
בשעת המבחן החודשי של מפעל התורה 'חביבותא דרבי שמעון'. 

האדמו"ר מביאלא לענטשע ביקר השבוע בפריז לטובת מוסדותיו, האדמו"ר 
מיהר לשוב ארצה לשמחת הברית לנכדו בן חתנו – בן האדמו"ר מקאסאן בני 

ברק.

בן האדמו"ר מקוזמיר עם בת הגרא"מ פלדמן, חתן  נערכה חתונת  השבוע 
הגה"צ רבי שמואל שמעלקא בידרמן מלעלוב.

הגרב"מ אזרחי, ראש ישיבת 'עטרת ישראל' וחבר מועצת גדולי התורה ביקר 
במודיעין עילית. בעת ביקורו, בטקס קבלת הפנים לילדי הת"ת, ערך ראש  

הישיבה 'מי שברך' לרפואת הגראי"ל שטיינמן. 
מנחה  תפילת  והתפלל  שלמה'  'עטרת  בכולל  גמרא  שיעור  מסר  הישיבה  ראש 

בישיבת מיר ברכפלד.

הגרי"מ מורגנשטרן, שבת  בבני ברק בכדי לשמש כסנדק לנכד הגה"ח רבי 
אברהם יצחק כרמל מברסלב.  

במוצאי שבת הגיע לביקור בבית הגר"ח קנייבסקי ברחוב רשב"ם. 

משמרת  שע"י  ערלוי  הקודש  בחצר  בהם'  'וחי  מעמד  התקיים  במוצ"ש 
לדורותיהם למען חיזוק מפגעי הטכנולוגיה באולמי היכלי הפאר בבני ברק 

בראשות האדמור שנשא מדברותיו , המרצה הרב מנחם שטיין גם נשא דברים.

קהל רב השתתף בשמחת בית קוזמיר, הערב הגיע הגאון ר ברוך דב פוברסקי 
להשתתף מצורפת תמונה.

יום העיון השנתי של 'פורום מנהלי הת"תים' בשיתוף המחלקה לילדים ונוער 
360 בעיריית בני ברק ומרכז מידע וייעוץ של עזר מציון, נערך במרכז הכנסים 
- 'חפץ חיים' באמירת פרק תהילים מהרב חיים נודלר מנהל ת"ת אוהל תורה ואת 
דבר 'הפורום' הביא הרב אליהו ברקוביץ מנהל ת"ת בעלז בבית שמש. את המשא 

המרכזי נשא המשגיח רבי דן סגל. 

ראש מוסדות בית יעקב, מקים עולה של תורה בעיר בת ים חכם יעקב עטייה 
זצ"ל רבה של העדה הלבנונית בעיר נסתלק לבית עולמו.

בחצר הקודש מודז'יץ ציינו השבת  את הילולת האדמו"ר בעל ה'דברי ישראל' 
שחל ביום שלישי, ובעל ה'אמרי שאול' זיע"א, החל ביום שישי הקרוב. נכדם 
האדמו"ר ממודז'יץ יערוך בליל שבת את שולחנו ויעבור לפני התיבה בתפילת מוסף 

בבית המדרש מודז'יץ בבני ברק. 

ששופץ  האגף  בפתח  מזוזה  ויז'ניץ  מסערט  האדמו''ר  קבע  שב''ק  במוצאי 
לאחרונה בתלמוד תורה תפארת משה ברמת ויז'ניץ. מצורפת תמונה לשימוש.

האדמו"ר מסאטמר בשמחת נישואי בת האדמו"ר מתולדות 
צבי ספינקא עם בן גאב"ד 'קהל יראים' מונסי

הגרי"מ אלטמן רבה של קהילת חוג חת"ם סופר שוהה בברוקלין, שם מתקיימת ועידת 'לזכרו' 
לזכר הגרי"ש אונגר זצ"ל

 האדמו"ר מטשערנאביל במסע קצר 
לברוקלין ניו יורק

ההכנות בחצר הקודש באבוב לשמחת הנישואין
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יעקב אבינו עומד לפגוש את אחיו 
לדורון,  שנערך  לאחר  עשיו, 
מגיע  הוא  ומלחמה.  תפילה 
לרגע הגדול של הפגישה עם אחיו 
כשהוא נאלץ להשתחוות  שבע פעמים 
ויש להבין את כפל  "עד גשתו עד אחיו". 
הלשון "עד גשתו עד אחיו", וכי לא היה די 
לומר עד אחיו, או עד גשתו לאחיו? מדוע 
"עד  שלבים,  בשני  זאת  אומרת  התורה 

גשתו" ושלב  נוסף "עד אחיו"?
מסופר שלפני עשרות שנים במנין הקבוע 
של תפילת "מנחה" בהנהלת ועד הישיבות 
נכנס לתוך החדר אורח לא שיגרתי. זה היה 
אחד מבכירי הכתבים של עיתון אנטי-דתי 

גדול וידוע.
עיתון שנשלח  אותו  'הנכבד' של  סופרו 
ראיה  זוית  מתוך  לסקר,  עיתונו  מטעם 
עולם  את  ולעגנית,  שלילית  ביקורתית, 
הישיבות בכללותו, התגלה חיש מהר כעם 
מושג  של  שמץ  לו  שאין  כאדם  הארץ, 
לשמאלו.  ימינו  בין  יודע  ואינו  ביהדות 
כאשר פתחו ראשי ועובדי "ועד הישיבות" 
בתפילת מנחה, הצטרף אליהם. אם משום 
אולי  או  הציבור,  מן  לפרוש  רצה  שלא 
שאינו  להראות  לו  נעים  היה  שלא  משום 
יודע מהי תפילה בעת שהוא מבקש לשמור 
על תדמית אובייקטיבית כעיתונאי המבקש 
בעולמה  ראשונים  מושגים  לקוראיו  לתת 
ועולם  החרדית  היהדות  של  הרוחני 

הישיבות.
'ועד  ולחברי  בתפילה  החל  האיש 
בקיאים  אינם  כי  מיד  התגלה  הישיבות' 
בתאריך. זה לא היה סתם יום של חול, כפי 
וזמנים  חגים  קוקטייל  אלא  סברו,  שהם 
המורכב מעשרת ימי תשובה, מוצאי שבת, 
אם  יחד.  גם  ופורים  חנוכה  חודש,  ראש 
שלא  העיתונאי  של  תפילתו  לפי  לשפוט 
פסח על אף שורה מתפילת שמונה עשרה. 
ו"מי  לחיים"  "זכרינו  אמר:  הוא  הכל 
כמוך", "אתה חוננתנו", "יעלה ויבוא" וגם 

"על הניסים" לחנוכה ופורים....
תחושתם של ראשי ועד הישיבות היתה 
קשה. אם בור ועם הארץ כזה הולך לסקר 
לנו?  יהיו  פנים  אלו  הישיבות,  עולם  את 
שלא לדבר על הנתונים השליליים שימצא 
לה'  קיוו  הם  אך  לאדמה'.  'מתחת  הכותב 

והתפללו לטוב.
מלוויו של הכתב הובילו אותו מישיבה 
של  שקידתם  את  לו  הראו  לחברתה.  אחת 
הגשמיים  התנאים  את  התורה,  לומדי 
שהיו אז קשים למדי. הלה הסתובב בפנים 

לעצמו  רשם  ורק  דבר,  אמר  לא  חתומות, 
הכתבה  בפנקסו.  מפתח  נקודות  כמה 
השלילית היתה מובטחת. זה היה רק ענין 

של זמן. 
"בית  ישיבת  של  תורה  הגיעה  ואז 
אברהם, סלונים" כאשר נכנס הכתב פנימה, 
ראהו כ"ק מרן האדמו"ר ה'נתיבות שלום' 
ברוב חביבות  פניו  קיבל את  הוא  זצוק"ל. 
על  לבבית  חיבה  טפיחת  לו  העניק  ואף 
השכם. הכתב המופתע לא ידע איך להגיב. 
בכל מקום התיחסו אליו בחשדנות, בחשש, 
בפקפוק, ואילו כאן הוא אורח רצוי ונלבב. 
אליו  פונה  ומשתומם,  עומד  עודנו 
האדמו"ר במאור פנים ואומר לו: כשיעקב 
השתחווה  הוא  אחיו  עשו  את  פגש  אבינו 
אחיו".  עד  גשתו  "עד   - פעמים  שבע 
הבעש"ט  מתלמידי  משה'  'דברי  בספה"ק 
לו  היה  שעשיו  מבואר  זי"ע,  הקדוש 
אל  האחווה  נקודת  של  קדוש  ניצוץ  עדיין 
חומות  יצר  הרעים  שבמעשיו  אלא  יעקב, 
הפנימית  הנקודה  את  שהקיפו  וקליפות 
בכל  צד.  מכל  אותה  ועטפו  שלו  הקדושה 
השתחוויה של יעקב אבינו ע"ה הוא הסיר 
עד אחיו".  גשתו  "עד  וקליפה אחת  חומה 
עד שהגיע לנקודת האחווה, ואז נפל עליו 

עשיו וישקהו.
סופרו של העיתון אמנם היה עם הארץ 
אבל לא טיפש. הדברים פילחו את ליבו כחץ 
שנון. הוא הבין היטיב את הכוונה הסמויה 
של מארחו והזדעזע בכל גופו. זאת אומרת 
ומנגד  עשו!  כמו  כאן  אותו  שמחשיבים 
לעשו  אם  המנחמת:  הנקודה  גם  לו  היתה 
היה עדיין ניצוץ קדוש, גם לי יש!... מרגע 
שונה,  בצורה  הכל  הכתב  ראה  ואילך  זה 
ועוינת  ביקורתית  יותר,  אוהדת  עין  מתוך 
פחות. כאשר נפרד מן הרבי בסיום הביקור 
אמר לו כשדמעות בעיניו, "הנה מתקרבים 
הימים הנוראים, אני חושב שהשנה הזאת, 
שקט  אדע  לא  קדמוניות,  לשנים  בניגוד 

בנפשי". 
כיצד אכן עברו הימים הנוראים במעונו 
תוצאה  אבל  ידוע.  לא  עיתונאי?  אותו  של 
אחת גלויה בוודאי היתה לביקור, סדרה של 
וחיוביות – בעיתון אנטי- כתבות אוהדות 

דתי – בשבחן של הישיבות!...
זהו ההסבר לכפל הלשון. עד גשתו – אל 
במעמקי  חבויה  שהיתה  הפנימית  הנקודה 
אליו  בהגיעו   – אחיו  עד  עשיו,  של  נפשו 
אל  נגשים  אם  מכך  יותר  ואולי  בפועל. 
הזולת  את  הופכים  הפנימית  הנקודה 

ל"אח".

עד גשתו עד אחיו

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

כיצד אכן עברו הימים הנוראים במעונו "
של אותו עיתונאי? לא ידוע. אבל תוצאה 

אחת גלויה בוודאי היתה לביקור, סדרה של 
כתבות אוהדות וחיוביות – בעיתון אנטי-

דתי – בשבחן של הישיבות!...

 החורף
כבר כאן!

הסרת משקפיים 
עושים בבית 
חולים אסותא

 
אה
פו
בר
ת 

יחו
 ובט
 תו תקן בינלאומי לאיכות

JCI Patient Safety

המרכז היחידי בישראל הפועל 
בפיקוח ה-JCI  תו התקן 

המחמיר בעולם לבתי חולים

לבדיקת התאמה חינם חייגו:

03-7922031

מחיר קבוצתי!

  ללא שימוש בסכין
  חזרה לשגרה תוך זמן קצר
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החורף הגיע, ואיתו הבקשה שלא 
נשכח סוודר ונשהה כמה שפחות 

בחוץ בשעות הקור. למה בעצם אנו 
נוטים לחלות יותר כשקר? על כך 
תוכלו לקרוא בפינה ' מוסיף דעת' 

במדור.
תודה על כל המכתבים והתשובות 

היפים ששלחתם לנו. אנו קוראים את 
כולם!

שלום ילדים!

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

או לפקס: 03-5796645

מדור הילדיםלהפסקהיוצאים 

תדופיקצדפסוסק

נוכילרפורחמנכ

שרבלבפררהמגתל

מבשגידדבאובוב

תנמיאהענרררלי

חלעיההנוינדעמ

מדנזרבכעהמלתח

וגבתקאהמלרסאת

סריארהנעיתברו

השתמניבצהימנל

יודטפויבצלאבא

נילפלטעוהקזעו

להדופיקעהידגח

 בנק מילים:
קנגורו, אריה, 
חמור, יונה, 

כלב ים, דורבן, 
פרה, צפרדע, 

קרפדה, 
תולעת, קיפוד, 
סוס, ברדלס, 
נמר, חתול, 
אוח, ארנב, 
בת יענה, 

צבוע, דורבן, 
לביאה, גמל, 
עכבר, צבי, 

צב, ארמדיל, 
נמיה, נאקה, 
פיל, קרנף, 
תנשמת, 

חמוס, זברה, 
עטלף, קיפוד, 

אתון, למה, 
כבש, יעל, גדי, 
דג, תיש, טלה, 
עז         

ע"פ רש"יחידה מהפרשה  

עם איזה מלאך 
נאבק יעקב?

חידת השבוע:

מהיכן לקוח הביטוי 'אחרון חביב'?

יעל בראון

מבוך
לגבינה!הגיע עזרו לי 

תפזורת בעלי חיים

מצאו 
לפחות 

 10
הבדלים 

בין 
התמונות!

סודוקו

מצא את ההבדלים

הקריאה  מגיעה  איתו  כי  החורף?  שהגיע  יודעים  איך 
המוכרת:

"אל תשכח לקחת סוודר! שלא תהיה חולה!"
מה בעצם הקשר בין חורף למחלות? 

)וירוסים(. נגיפים  ידי  על  נגרמות  החורף  מחלות  רוב 
התקררות היא דלקת חריפה של הלוע העליון והאף. 

וגורמים לה כמה סוגים של נגיפים, ביניהם נגיף 
גרון  הם  שלה  המוכרים  התסמינים  הקורונה. 

חולשה.  שיעול,  נזלת,  התעטשויות,  כואב, 
בתסמינים  מלווה  השפעת  בנגיף  הידבקות 

דומים אך קשים יותר ובחום גבוה.
מדוע חולים יותר בחורף, כשקר?

יותר  נוטים  אנשים  בחוץ  כשקר   .1
סגורים  שחלונותיהם  בחדרים  להימצא 
ורעלים  זיהומים  יותר  בהם  מצטברים  ולכן 

בחוץ,  מאשר  טרי  חמצן  פחות  בהם  ויש 
באוויר החופשי. המחסור באיורור יוצר תנאים 

'מצוינים' להעברה של נגיפים מאדם לחברו. 
ולעשות  לטייל  ההזדמנויות  חורפי  אוויר  במזג 

כלל,  בדרך  מצטמצמות  הפתוח  באוויר  גופנית  פעילות 
וידוע שאין כמו פעילות גופנית ואוויר צח כדי לעודד את 
הפעילות הבריאה של מערכות הגוף, לרבות מערכת החיסון 

- ה'חיילת' שמגנה על גופנו מנגיפים.
הסיכויים  את  מעלה  נמוכה  גוף  טמפרטורת  האם   .2
 2005 בשנת  שנערך  בניסוי  לחלות?  חלילה  או  להתקרר 
הרגליים  )הנחת  לקור  חשיפה  בין  קשר  נמצא  בבריטניה 
הופעת  לבין  מסוים(  זמן  למשך  במיוחד  קרים  במים 

סימפטומים של התקררות.

יש כמה דרכים להסביר כיצד הקור משפיע  לרעה  על 
הגוף: כשקר, זרימת הדם לאיברי הגוף הופכת חלשה יותר, 
המירבית.  ביעילות  לעבוד  החיסון  מערכת  על  מקשה  וזה 
מתייבשת  האף  רירית  ויובש,  קור  של  בתנאים  בנוסף, 
לגוף,  למנוע מגורמי מחלה לחדור  יותר  וקשה 
הגוף  של  הטבעית  ההגנה  נחלשת  וכך 

ממזהמים.
מה קורה לנגיפים בקור?

נוטים  וביולוגיים  כימיים  חומרים 
לשנות צורה והתנהגות בהתאם לתנאי 
הסביבה. נגיפים, לדוגמה, נוטים להיות 
ויובש,  קור  של  בתנאים  יותר  יציבים 
מעמד  בהם  להחזיק  יכולים  הם  כלומר 

זמן רב יותר.
בין  שמכילה  במעטפת  מוקפים  הנגיפים 
שאר המרכיבים חלבונים, שבחום גבוה משנים 
את צורתם והמבנה שלהם. המעטפת מסייעת לנגיף 

לחדור לתאי הגוף ולהתרבות בתוכם.
בנוסף, ישנם נגיפים שדווקא בתנאי קור הופכים אלימים 
יותר מאשר בתנאים אחרים. גם החיידקים  ומזיקים הרבה 
דרך  גרים  שלנו  הנשימה  במערכת   – בדרכיהם'  'הולכים 
נזק.  גורמים  לא  רגילים  שבימים  מסוימים  חיידקים  קבע 
אבל כשתנאי הסביבה משתנים הם יכולים להתחיל להיות 

פעילים ולגרום למחלות...

 מוסיף
מדוע חולים יותר דעת

בחורף?

כך נראה נגיף 
השפעת

בין הפותרים נכונה יוגרלו דיסקים 
ופרסים מתנת 'התקליטיה של 

עמירם בן לולו'
הזוכים השבוע: רחלי חזן מאלעד, 
משפחת רבינוביץ' מביתר עלית



י”ד-ט”ז  בכסלו
תשע”ז           
14-16/12/2016 
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3.5-3 חדרים
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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(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 בכהנמן /שפירא 
דופלקס + מעלית, 

בק"ג, 5 חד' ענקיים 
140 מ', משופצים, 

מעליה דירה נפרדת של 
70 מ' שמושכרת 

ב-3,500 ש"ח + גג של 
70 מ' מבוקש 

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

050-5308742)36-36(_____________________________________________

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

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

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

אופקים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

 לוח דירות חינם 
)מתעדכן כל יום(, למוכר, 

לקונה, למשכיר, גם 
דירות מתיווך עווד, מנוהל 

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

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

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 בבן דוד/רבינא ק"ג 
+ ק"ד 250 מ' 6 חד' 

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

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

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

 רוצה למכור את הדירה? 
רק אצלינו מכירת דירה ללא 

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

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

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

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

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

+5 חדרים

 ברח' ולפסון בק"ג 
ואחרונה, 5 חד' גדולים 
ומושקעים, 3 כ"א עם 
מעלית ומעליה 2 חד' 

+ גג גדול, )ניתן להפוך 
ליחידת דיור(, 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(_____________________________________________

פרויקט שלוש השעות
 37-39 בני ברק

בבניה מתקדמת נותרו 9 
דירות אחרונות 4 חד' גדולות 

כ- 105 מ"ר 

050-41-777-50
שיווק בלעדי: "להב נכסים"

החל מ- 
&1,600,000

בס"ד

דופלקסים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 בגבעת שרת בבן אליעזר, 
4 חד', ק"ד, כ- 100 מ"ר + 

מעלית, נוף, שמורה, מיידית, 
950,000 ש"ח. תיווך אדר 

_____________________________________________)50-1/17(נכסים בע"מ, 052-4834706

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

מזגן, 890,000 ש"ח. תיווך אדר 
_____________________________________________)50-1/17(נכסים, 052-4834706

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

825,000 ש"ח. תיווך אדר 
_____________________________________________)50-1/17(נכסים, 052-4834706

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

במשרד, 890,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)50-1/17(אדר נכסים, 052-4834706

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

תיווך אדר נכסים, 
052-4834706)50-1/17(_____________________________________________

 במשלט, 2 חד', ק"ב, 
מסודרת, נוף, 720,000 ש"ח. 

תיווך אדר נכסים, 
052-4834706)50-1/17(_____________________________________________

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

30 מ"ר, משופצת, פינוי יולי/
_____________________________________________)50-01(אוגוסט, 058-4161221

דירות 
למכירה

 "הובלות המרכבה"  
055-6688870 ,052-7117676)50-46/17(_____________________________________________

אלעד

 באזור בן זכאי/בעלז, 
דירת 4 חד', משופצת 
כחדשה + חצר כ- 40 
מ"ר לשימוש, מפתח 

בתיווך אשכנזי,
03-5791770)51-52(_____________________________________________

וילות ובתים

 300 מ' דופלקס אחרי 
שיפוץ כללי, מרפסת שמש 64 

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

מאוד, 5,650,000 ש"ח,
050-5511847)51-2/17(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

בית שאן

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

דירות למכירה/השכרה 
במחירים טובים!!! עטיה 

משה, 074-7037979,
054-6625272)52-52(_____________________________________________

 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)52-52(_____________________________________________

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

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

2,200,000 ש"ח. עטיה משה, 
054-6625272 ,074-7037979)52-52(_____________________________________________

 בפטיו - שכונת הרי"ף, 
דירתקרקע, בלב הקהילה, 4 
חד', 780,000 ש"ח, סופי! 
למביני עניין! עטיה משה, 

054-6625272 ,074-7037979)52-52(_____________________________________________

 בכניסה לעיר, ליד הרכבת, 
מציאה! 3.5 חד', ק"ג, 

440,000 ש"ח למביני עניין, 
משופצת! עטיה משה, -074

054-6625272 ,7037979)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - באזור 

בן-שטח, 4 חד' + גג.
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)52-52(אהובה, 050-5886828

 לחוץ למכור?! קח מזומן 
תוך 24 שעות, בבלעדיות 

"ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן" 
050-4156317 052-3251213)52-52(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בבלעדיות "ישראל 

אלבלינק שוק הנדל"ן" - 
בחסידי-ליטאי, דירת גן, 5 חד', 

גינה 200 מ"ר.
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)52-52(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

דופלקס 7 חד', משוקעת 
+ נוף + יחידה + מחסן, 
1,900,000 ש"ח, גמיש. 
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)52-52(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 5 

חד' באזור יוסף קארו, מיידית! 
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)52-52(אהובה, 050-5886828

 ברמב"ם האיכותי! 4 
חדרים + מחסן + יציקה 

לחדר חמישי! )ששולמה(, 
1,390,000 ש"ח. "תיווך-קזן" 

054-8420522)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - בחוני 

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

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)52-52(אהובה, 050-5886828

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

_____________________________________________)52-52(ש"ח, גמיש, 054-9422194

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דירת 4 חד', כ- 125 מ"ר, סלון 
גדול, 2 מרפסות גדולות + יח' 

דיור כ- 50 מ"ר, מושכרת ב- 
_____________________________________________)52-52(2,300 ש"ח, 052-5752500

 מציאה! בחסידי-ליטאי 
עליון! 4.5 חדרים, ענקית 
ומושקעת + 3 כ"א! רק 

1,550,000 ש"ח, מפתחות 
במשרד! "תיווך-קזן"

054-8420522)52-52(_____________________________________________

 בלעדי! מציאה! ברבי 
מאיר! 3 חדרים, מטופחת + 3 
כ"א + אופציה ממשית + בנין 
קטן! 1,230,000 ש"ח. "תיווך 

_____________________________________________)52-52(קזן" 054-8420522

 למבינים! אבן גבירול! 3 
חדרים + גג בטאבו + מדרגות 
חיצוניות! רק 1,340,000 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52("תיווך-קזן" 054-8420522

 בלעדי! למבינים! 
בחסידי-ליטאי עליון! 3 חדרים 

+ יציקה קיימת להכפלת 
סלון + יציקה קיימת לחדר 

רביעי + מטבח ענק ומושקע! 
1,330,000 ש"ח. "תיווך-קזן" 

054-8420522)52-52(_____________________________________________

 בלעדי! אבן גבירול! 3 
חדרים + נוף מרהיב! רק 

1,290,000 ש"ח. "תיווך-קזן" 
054-8420522)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק  שוק הנדל"ן" - 3 

חד' + גג בעליון.
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)52-52(אהובה, 050-5886828

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

_____________________________________________)52-52(אהובה, 050-5886828

 בלעדית בחוני המעגל, 
בנין איכותי, 3.5 חד' 
גדולה ומושקעת + 

מעלית, רק 1,260,000 
ש"ח. "אלעד נכסים" 

052-8939050)52-52(_____________________________________________

באר שבע
 0% עמלה למוכרים 

נכס!! הזדמנות פז למוכרים 
בבאר-שבע, לפרטים: אור-

_____________________________________________)52-52(לנכס, 050-9500075

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 במבצע-נחשון, 

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

720,000ש"ח, מומלצת! אור-
_____________________________________________)52-52(לנכס, 050-9500075

 בתלמוד, 3חד', משופת, 
ק"א אזור של סטודנטים, 
500,000ש"ח. אור-לנכס, 

050-9500075)52-52(_____________________________________________

 בשכונה-ה, 3חד', 76מ"ר, 
משופצת, ק"א, מיקום איכותי 

ושקט, 695,000ש"ח. אור-
_____________________________________________)52-52(לנכס, 050-9500075

 דירה גדולה + יחידה 
מושכרות ב- 3,300, 

מיקוםמעולה, 650,000. יונתן, 
052-7122466)52-52(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 3 חדרים, מושכרת 

במיקום מעולה, 3,450,000. 
_____________________________________________)52-52(יונתן, 052-7122466

 ברח' בן אליעזר, 4 חד', 92 
מ"ר, ממוזגת, מיידי! 965,000 

ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)52-52(_____________________________________________

 ברמב"ש ג' בפרוייקט 
של כרמל, 3 חד' בבניה, 

78 מ"ר + מרפסת 
סוכה 9 מ"ר + מחסן, 

ק"ד ואחרונה, נוף פתוח 
+ מעלית + חניה, רק 

לשבוע זה 990,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)52-52(_____________________________________________

 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$

 ברח' בירנבוים, 130 
מ"ר + סוכה גדולה, כולל 
2 יחידות, סוכה ענקית + 

מעלית, משופצת בבלעדיות, 
2,430,000 ש"ח. תיווך עצמה, 
052-7650799 ,052-7113508)52-52(_____________________________________________

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

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

053-3128884 ,03-5791514)52-52(_____________________________________________

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

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

2,800000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)52-52(_____________________________________________

 למבינים!!! בשיכון 
ג'!!! 4 + מעלית + 

חניה + סוכה כחדשה!!! 
***באיזור הרב מימון, 
4 + סוכה כחדשה!!! 
***באיזור העיריה, 2 
גדולה, אפשרות ל- 3. 

***"אלוני נכסים"
052-7610603)52-52(_____________________________________________

 בפרדס-כץ בחיים-לנדאו, 
בניה חדשה בבלעדיות! 

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

03-8007000 ,054-2545420)52-52(_____________________________________________

 ברח' בירנבוים, 130 
מ"ר + סוכה גדולה, כולל 
2 יחידות, סוכה ענקית + 

מעלית, משופצת בבלעדיות, 
2,430,000 ש"ח. תיווך עצמה, 
052-7650799 ,052-7113508)52-52(_____________________________________________

 בלעדי!!! בסוקולוב!!! 
כ- 4, ק"א, 3 כ"א, 70 מ"ר, 

משופצת, 1,520,000. 
*בשבטי ישראל!!! מציאה!!! 

בבנין חדיש!!! 3, ק"ד + 
מעלית, 1,450,000. "תווך 
פרפקט" 052-7649782, 

03-5745877)52-52(_____________________________________________

 בגינחובסקי, קומה 
נוחה, 60 מ"ר + מרפסת + 
היתרים ממשיים לבנייה, רק 

1,450,000. נדל"ן הקריה, 
050-3000121)52-52(_____________________________________________

 בטרומפלדור, קומה נוחה, 
75 מ"ר, מפוארת!! הכל חדש 
+ אופציה, 1,450,000. נדל"ן 

_____________________________________________)52-52(הקריה, 050-3000121

 בבלעדיות, בחזון איש 64, 
דירת גג/פנטהאוז 7 חדרים, 

155 מ"ר + 70 מ"ר גג, קומה 
5. דוד גרוס רימקס ספיריט, 

050-4122744)52-52(_____________________________________________

 מוכר דירה? הכוונה ויעוץ 
מקצועי במכירת הנכס שלך! 
_____________________________________________)52-52("נדל"ן כהלכה" 055-6688111

 בר' ש"ך, במרכז, 
דופלקס 2 יח' דיור 

מפוארת, מעלית, סוכה, 
כ- 150 מ"ר, 2,600,000 
ש"ח. 'אפיקי נדל"ן בועז' 

052-3500040)52-52(_____________________________________________

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

1,925,000ש'. "נדלן כהלכה" 
050-4141926)52-52(_____________________________________________

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

ומרוהטות, 1,470,000ש'. 
_____________________________________________)52-52("נדלן כהלכה" 050-4141926

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

משופצת, 1,830,000 ש"ח. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)52-52(אדוארד

 בפרל, 160 מ"ר: 
בקומה א', יש 100מ"ר 

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

חצר + נוף.
 054-4340843

_____________________________________________)52-52("מקסימום נדלן"

 ביחזקאל, דירה 
חזיתית, בק"ק מוגבהת, 

46מ"ר, במיקום 
מצוין. 052-2452820 

_____________________________________________)52-52("מקסימום נדלן"

 בלעדי, 72 מטר בארנונה 
+ מרפסות ליד רחוב ירושלים, 

קומה ב', שמורה + אופציה 
לסוכה, 1,450,000. תיווך 
_____________________________________________)52-52(אלטרנטיב, 054-5500263

 בר'-עקיבא עורפית, 
60מ"ר, מחולקת לשתי יחידות 
משופצות קומפלט ומרוהטות, 

ק"ג, אחרונה, 1,390,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

03-5791514)52-52(_____________________________________________

 באיזור יחזקאל - רבי 
עקיבא, 3חד', 60 מ"ר + 
יח"ד מושכרת, ב- 1,850 

ש"ח, משופצת, ק"ב, 
1,580,000 ש"ח. "יאיר 

_____________________________________________)52-52(נדלן" 052-7633978

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

תוכניות יפות במשרד 
תיווך אשכנזי,
03-5791770)51-52(_____________________________________________

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

עקיבא/ר' טרפון, תיווך 
_____________________________________________)51-52(אשכנזי, 03-5791770

 בלעדי! באזור העיריה, 
בית פרטי, חדש, מפואר 

ביותר, 3 קומות, 400 מ"ר )+ 
בריכה וחדר כושר בקומה -1(, 

3 חניות, 8,000,000 ש"ח.  
_____________________________________________)52-52(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 
_____________________________________________)52-52(נכסים, 053-3357316

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

+ מעלית + הצמדת הגג 
בטאבו, מפרט עשיר, קבלן 

אמין, 3,500,000 ש"ח, גמיש.  
_____________________________________________)52-52(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

054-8474843)52-52(_____________________________________________

 *באיזור הרב קוק!!! 
בבניה מתקדמת!!! 

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

אמין, החל מ- 2,600,000. 
"תווך פרפקט" 052-7649782, 

03-5745877)52-52(_____________________________________________

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

אחרונה, 4 דיירים, כניסה 
פרטית, אופציה להרחבה, 

3,500,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)52-52(א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ג', דופלקס, 
4 חד', משופצת, 100 

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

ש"ח. 'אפיקי נדל"ן בועז' 
052-3500040)52-52(_____________________________________________

 בקובלסקי, דופלקס 4 
חדרים + מרפסת שמש 

ומעלית + היתרי בניה 
בשתי הקומות, הקודם 

זוכה! ב- 1,900,000 
ש"ח. להב נכסים,

,050-4177750
050-9777755)52-52(_____________________________________________

 באיזור העיריה השקט!!! 
דופלקס יוקרתי!!! בבנין 

בוטיק!!! )6 דיירים(, 5 + 2 
+גג, ק"ד + מעלית, חזית, 

משוקעת!!! "תווך פרפקט" 
03-5745877 ,052-7649782)52-52(_____________________________________________

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

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

050-5265899)52-3/17(_____________________________________________

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

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

נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)52-52(_____________________________________________

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

"אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)52-52(_____________________________________________

 בחגי/הושע, 5 חד', 
גדולה!! מושקעת!! + 

מרפסת, ק"ג + מעלית, 
2,600,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)52-52(_____________________________________________

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

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

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

03-5799308)52-52(_____________________________________________

 בק.הרצוג איזור שלוש 
השעות בבנין חדיש, 5 חד', 

110 מ"ר, ק"ב + מעלית 
+ חניה + מחסן, מושקת, 

מ.שמש, יחידת הורים, חזית, 
1,900,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)52-52(_____________________________________________

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

משופצת + אופציה לסוכה 10 
מ"ר בניין מטופח, 2,375,000 

ש"ח, גמיש. א.פנחסי,
03-5799308)52-52(_____________________________________________



י”ד-טז בכסלו תשע”ז  14-16/12/2016 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■ בטבריה, קרוב לרח' 
הרצוג, 3 חד' גדולים, 
כ-75 מ"ר עם סוכה, 

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

■ בבניה מתקדמת, 
ברח' הרב קוק, 3 חד', 
קבלן אמין, 1,470,000 

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

90 מ' מושקע, לדירה 
חצר גינה 60 מ', בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

4-4.5 חדרים
■ ירד המחיר, מציאה 
ברח' ירושלים ליד רח' 

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

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

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

חניה, סוכה, דוד"ש, 
מזגנים, מסודרת, כיווני 
אוויר: דרום-צפון, פינוי 

ט"ו בשבט, גמיש, 
1,550,000 ש"ח. תיווך 

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

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

■ בקרית משה 5 חד' 
ק"ה מושקעת + נוף 

ומעליה דירת חדר 
ושרותים עם אפשרות 

לתוספת בניה+ גג ענק- 
יש אפש' לכניסה נפרדת 
מחדר המדרגות+ מחסן 
גדול וחניה, 3,000,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
 050-5308742

03-5797756
)10-10(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

■ באלוף שמחוני, 5 חד' 
גדולים, ק"א, משופצת, 
עורפית. 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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

■ בסנהדרין בר"ג, ליד 
שיכון ג' בב"ב בבנין חדש 
ומפואר עם מעלית שבת 
נשארו דירות של 5 חד'. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

■ בהתנאים 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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

 למכירה/השכרה, יח"ד 
ברמת אהרון, מאובזרת 
_____________________________________________)50-51ל(וממוזגת, 052-7683705

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

מ"ר, 3 כ"א, 1,230,000 ש"ח, 
_____________________________________________)50-52(גמיש, לל"ת, 050-4175186

 
1-1.5 חדרים

■ 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, 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(_____________________________________________

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

03-5785777)50-1/17(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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

03-6193016 ,3,200,000)51-2/17(_____________________________________________

 5 חד' ברבי עקיבא, 110 
מ"ר + גג צמוד בטאבו עם 

היתר בניה + מעלית,
052-2503911)51-52(_____________________________________________

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

2,700,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)52-52(_____________________________________________

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

סלון ענק, 2,800,000 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52(א.פנחסי, 03-5799308

 במינץ, ק"ד + גג 
בנוי, 8ח', מחסן, חניה, 

2,700,000ש'. "נדלן כהלכה" 
050-4141926)52-52(_____________________________________________

 מציאה בפרדס כץ, 
דופלקס, משופצת, 130 מ"ר, 

1,600,000, טל': 
_____________________________________________)52-52(052-4369117. תיווך ישראל

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

מחולקת + אופציה, מעלית, 
כ- 115 מ"ר, 2,150,000 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52(תיווך, 050-4144602

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)52-52(_____________________________________________

 בדמשק אליעזר! 
6.5 חד', מרווחים, 

כ- 160 מ"ר, ק"ג + 
ממ"ד + מעלית וחזית, 

MS .2,620,000 נכסים, 
,053-3134258
054-8541118)52-52(_____________________________________________

 בזכרון-מאיר, 6ח', חדשה, 
יפהפיה, ק"ג + מעלית, חזית, 
3כ"א, 2,600,000ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)52-52(_____________________________________________

 בקלישר בבנין-חדש, 
5חדרים, 120, ק"ק, מ"ר 
+ חצר 180מ"ר, שמורה, 
אופ' לחלוקה, 2,700,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)52-52(_____________________________________________

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

תיווך-ישב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)52-52(_____________________________________________

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
דירת-גן, 7חד', נידרה בגודלה, 

160 מ"ר בנוי + 120 מ"ר 
גינה, 3,600,000. תיווך-ישב-

הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)52-52(_____________________________________________

 במקובר בבניה, דירת 
7חד', נדירה, 215מ"ר במפלס 

אחד, 4,100,000ש"ח. תיווך-
ישב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)52-52(_____________________________________________

 במקובר בבניה, דירת 
7חד', אפשרות לחלוקה, 

3,000,000 ש"ח. תיווך-ישב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)52-52(_____________________________________________

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

3,500,000 ש"ח. תיווך-ישב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)52-52(_____________________________________________

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

תיווך-ישב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)52-52(_____________________________________________

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

2,400,000 ש"ח. תיווך-ישב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)52-52(_____________________________________________

 ביצחק ניסים, 5 חדרים, 
קומה נוחה, חזית, כ"א טובים, 
2,110,000 ש"ח, בלעדי תיווך 

_____________________________________________)52-52(אדי, 054-8493483

 במרכז בעלי מלאכה!!! 
נדיר!!! 6.5 חד', קומה שלמה, 

4 כ"א, חזית, יפה ומטופחת, 
2,650,000. "תווך פרפקט" 

03-5745877 ,052-7649782)52-52(_____________________________________________

 באדמורי שאץ, 6.5 
חד', 4 ענקית, 150 מ"ר, יפה 
ומסודרת + מעלית + חניה, 
2,650,000 ש"ח, בבלעדיות 

"אלמוג נכסים" ר"ע 56,
054-8483810)52-52(_____________________________________________

 בשכון ה' בבניה, 5ח', 
ק"ו, 1,900,000 ש"ח! 6ח', 
ק"ו, 2,200,000ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)52-52(נכסים" 03-5791514

 בשיכון ג' במיקום 
מעולה!! בבניה, 4 חד', גדולה, 
ק"א, חזית, 2,000,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)52-52(_____________________________________________

 בלעדי! באבני נזר, 4.5 
חד', ענקית, 115 מ"ר, חדשה, 
מושקעת ברמה מאוד גובהה, 
ק"ד + מעלית + חניה, חזית, 
סוכה גדולה + 2 יחידת דיור, 

אחת 65 מ"ר השנה 18 
מ"ר בק"ק, 2,350,000 ש"ח 

)מחיר לא כולל את היחידות(. 
_____________________________________________)52-52(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור גוטמכר!! בבניה, 
4 חד', ק"ב, חזית, 1,900,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)52-52(_____________________________________________

 בלעדי! באזור ס.אזר/
הרב ך, 4.5 חד', מרווחת, ק"ב, 

משופצת מהיסוד + סוכה 
גדולה, חזית, 1,800,000 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52(א.פנחסי, 03-5799308

 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"א + מעלית, 1,760,000 

_____________________________________________)52-52(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)52-52(_____________________________________________

 לפני קבלת היתר 
האחרון, דירת 4 חד' 

בפרדס כץ. תיווך יוסף 
יגן, 052-2243454, מייל-
yosi.yagen@gmail.com)52-52(_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)52-52(_____________________________________________

 באזור ירושלים/בן 
זכאי, 4 חדרים, משופצת 
כחדשה + 40 מ"ר, חצר 
לשימוש. 050-4152330 

_____________________________________________)52-52("בנין עד"

 מציאה בפרדס כץ, 
משופצת, קומה א', חזית, 
1,600,000. תיווך ישראל, 

050-8488008)52-52(_____________________________________________

 ביצחק ניסים!! 4 חד' 
מרווחים, כ- 110 מ"ר, 

ק"א + מעלית וחזית + 
 MS .2,000,000 ,אופציה

נכסים, 053-3134258, 
054-8541118)52-52(_____________________________________________

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

ומושקעת מאוד, מטבח 
מרהיב, חדרים מרווחים,

054-9422194)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות באברבנאל, 
4.5 חד', 2 מפלסים, 2 

מרפסות, משופצת, 115 
מ"ר, 1,500,000. 'אפיקי-
_____________________________________________)52-52(נדלן-בועז' 054-8474843

 בלעדי, 4 ח', קומה ד' 
+ מעלית, חזית + חניה, נוף 
מדהים, דיר המפוארת, פינוי 

שנה. תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)52-52(_____________________________________________

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

מ- 1,800,000ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)52-52(נכסים" 03-5791514

 בבירנבוים, 4.5 חד', 
90 מ"ר + 3 יחידות-

דיור, 45 מ"ר ליחידה, 
מושכרות ומרוהטות, 

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

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

והשקעות" 
052-7652801)52-52(_____________________________________________

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

+ חניה, 1,530,000 ש"ח, 
_____________________________________________)52-3/17ל(052-7678102

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
4.5חד' אחרונה, גדולה 

וחזיתית. תיווך-ישב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)52-52(_____________________________________________

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

הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)52-52(_____________________________________________

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

הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)52-52(_____________________________________________

 באזור עמק יזרעאל, 
דירות 4חד', 110מ"ר + חניה, 

1,650,000 ש"ח. תיווך-
ישב-הארץ, 054-2545420, 

03-8007000)52-52(_____________________________________________

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

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

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

 ,03-6166105/4 ,56
058-7878784)52-52(_____________________________________________

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

מיידי!! 1,980,000 ש"ח, 
מפתח ב- "אפיק נכסים" 

053-3128884 ,03-5791514)52-52(_____________________________________________

 באזור יצחק ניסים באמצע 
בניה, 4 חד', ק"ד + מרפסת 

שמש! חזית! 1,730,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 

053-3128884 ,03-5791514)52-52(_____________________________________________

 בהושע!! 4 חד', ק"ג 
+ מעלית!! 85 מ"ר, 3 כ"א, 

הכול חדש!! 1,890,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 

053-3128884 ,03-5791514)52-52(_____________________________________________

 בלעדי ביהושוע, 
3חד', ק"ג ואחרונה בלי, 
86מ"ר, חזית, שמורה, 

1,690,000. בית-הנדל"ן, 
053-3106255)52-52(_____________________________________________

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

ומסודרת + מרפסות, 
1,300,000 ש"ח. בבלעדיות 

"אלמוג נכסים" ר"ע 56,
054-8483810)52-52(_____________________________________________

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

בבלעדיות "אלמוג נכסים" ר"ע 
054-8483810 ,56)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות בהחלוצים 21, 
דירת 3 חדרים גדולים, 80 מ"ר, 

קומה א'. דוד גרוס רי/מקס 
_____________________________________________)52-52(ספיריט, 050-4122744

 בז'בוטינסקי, כניסה 
ממנחם בגין, כ- 85 מ"ר, 3 

חדרים גדולים, קומה 3. דוד, 
_____________________________________________)52-52(תיווך, 055-9941042

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

גמיש. התיווך החרדי,
_____________________________________________)52-3/17ל(054-3978367, 058-6151555

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

תוכנית ב- "אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)52-52(_____________________________________________

 באזור הושע!! 3.5 חד', 
בנין חדיש! ק"ב + מעלית, 3 

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

נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות!! במינץ, 3 
ח', ק"ב, כ- 70 מ"ר, משופצת 
מהיסוד, 1,485,000 ש'. "נדלן 

_____________________________________________)52-52(כהלכה" 050-4141926

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

מרווחת, 1,585,000ש'. "נדלן 
_____________________________________________)52-52(כהלכה" 050-4141926

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

יוסף יגן, 052-2243454, 
מייל-

yosi.yagen@gmail.com)52-52(_____________________________________________

 מציאה בפרדס כץ, 
משופצת, קומה 2, חזית, 
1,300,000. תיווך ישראל, 

050-8488008)52-52(_____________________________________________

 בית פתוח!!! בפלמח 
10 למבקרים ביון שישי 
ט"ז כסליו )16/12/16( 

בשעות 10:00-11:00 - 
לל"ת - 3.5חד', 85מ"ר, 
ק"ב, חזיתית, מצוינת + 
אפשרות להוספת סוכה/

מרפסת שמש,
 054-4340843

_____________________________________________)52-52("מקסימום נדל"ן

 בבלעדיות!! בקרית 
הרצוג, רחוב גינחובסקי, 3 

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

לחלוקה, ק"ד ללא מעלית. 
_____________________________________________)52-52(תיווך, 050-4144602

 בגיניחובסקי, 3 
חדרים, ק"ד, כ- 70 מ"ר, 

משופצת + אופציה 
עשנקית לבניה בגג. 

'אפיקי נדל"ן בועז'
052-3500040)52-52(_____________________________________________

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

1,560,000 ש"ח
052-8462728 052-8562728)52-03(_____________________________________________

 בנחום, לקראת בניה 
ממש, נשארה דירת 3 
חדרים אחרונה! קומה 
רביעית, ב- 1,400,000 

ש"ח. להב נכסים,
,050-4177750

)52-52(_____________________________________________

 באזור הושע, 3.5, 
מטופחת, ק"ב + מעלית + 

מחסן 10מ"ר, 1,820,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

053-3128884 ,03-5791514)52-52(_____________________________________________

 בבורוכוב, 3 חד', 
75 מ"ר, משוקעת, 

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

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

והשקעות" 
052-7652801)52-52(_____________________________________________

 קילבנו היתר! בגולומב, 
דירות 3חד', אחרונות, 

1,600,000 ש"ח. תיווך-ישב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)52-52(_____________________________________________

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

הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)52-52(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)52-52(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישב-הארץ, 
054-2545420 ,03-8007000)52-52(_____________________________________________

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

1,600,000 ש"ח. תיווך-ישב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)52-52(_____________________________________________

 לקראת בנייה ברבי-
עקיבא, 3חד', גדולה, חזית, 
1,450,000 ש"ח. תיווך-ישב-

הארץ, 
03-8007000 ,054-2545420)52-52(_____________________________________________

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

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

03-8007000 ,054-2545420)52-52(_____________________________________________

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

1,300,000 ש"ח. תיווך-ישב-
הארץ, 

03-8007000 ,054-2545420)52-52(_____________________________________________

 בקהילות יעקב, 3 חדרים, 
יפה ומסודרת + אופציה 

להרחבה, 1,580,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך אדי, 

054-8493483)52-52(_____________________________________________

 בטאבו משותף בעוזיאל, 
70 מטר הכוללים, 2 חדרים וגג 

+ מעלית, 1,050,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך אדי, 

054-8493483)52-52(_____________________________________________

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

יוקרתית, 1,600,000. "תווך 
פרפקט" 052-7649782, 

03-5745877)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות. אזור, 
אברבנאל בבניה מתקדמת, 
3 חד', 80 מ"ר, קומה נוחה, 

1,400,000. נדל"ן הקריה, 
050-3000121)52-52(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 3.5 חד', 
כ- 75 מ"ר, קומה ג' ואחרונה, 

גג בטון, 1,430,000. נדל"ן 

 בבלעדיות בהמכבים, 
3.5 חדרים תוכניות 
לבניית כ- 70 מ"ר 

נוספיםח. 'אפיקי-נדלן-
_____________________________________________)52-52(בועז' 054-8474843

 בבלעדיות בנויפלד, 3 
חד', משופצת + היתרי 

בניה, לכ- 45 מ"ר. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות בגניחובסקי, 
3 חדרים, 65 מ"ר, 

אופציה יפה לבניה בצד 
ובגג. 'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)52-52(_____________________________________________

 לקראת בניה ברבי 
עקיבא, 3 חדרים, גדולה 
+ מרפסות שמש וסוכה 

בבניין איכותי ומפואר, 
ב- 1,400,000 ש"ח. להב 

נכסים,050-4177750,
050-9777755)52-52(_____________________________________________

 מציאה בפרדס כץ, 
שמורה גג בטון, 1,200,000 

ש"ח, תיוך ישראל, טל': 
052-4369117 ,050-8488008)52-52(_____________________________________________

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

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

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)52-52(אדוארד

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

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

_____________________________________________)52-52(אדוארד

 ברח' השנים, 2.5 חד', כ- 
60, קו' א', 1,150,000 ש"ח, 

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

_____________________________________________)52-52(אדוארד

 ברחוב אחיעזר פינת 
מימון, 2.5 חד', כ- 50 

מ"ר, ק"ק, למגורים/
לעסק, 052-2452820 

_____________________________________________)52-52("מקסימם נדלן"

 בבלעדיות בהרב קוק 
השקט, 2.5 חדרים, 

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

054-8474843)52-52(_____________________________________________

 בלעדי, 2 ח' ברבי עקיבא, 
קומה ד', כ-60 מר + גג 

רעפים + אופציה לסוכה, לא 
משופצת, 1,195,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)52-52(_____________________________________________

 בלעדי, 2 ח' בברוט, 
משופצת מהיסוד, קומה ב' + 
רצפה מוכנה לעוד 20 מטר + 

אופציה לסוכה, 1,200,000. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)52-52(_____________________________________________

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

1,240,000ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)52-52(נכסים" 03-5791514

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

הארץ, 03-8007000,
054-2545420)52-52(_____________________________________________

 בהזדמנות! במינץ, 2חד', 
משופצת + אופציה בגג, 

1,200,000 ש"ח. תיווך-ישב-
הארץ, 03-8007000,

054-2545420)52-52(_____________________________________________

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

ב' ואחרונה + אופציה, רק 
1,240,000. נדל"ן הקריה, 

050-3000121)52-52(_____________________________________________

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

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

058-7878784)52-52(_____________________________________________

 באזור הראשונים, 2.5 
חד' + הול, משופצת, 

חזית, כ"א טובים + 
אופציה, רק 1,200,000 

ש"ח, גמיש, בלעדי 
"אלמוג נכסים" ר"ע 56, 

 ,03-6166105/4
058-7878784)52-52(_____________________________________________

 באיזור השניים, יח', 
כ- 35 מ"ר + אופציות 
עתידיות, מושכרת ב- 

2,000 ש"ח להשקעה!!! 
רק 490,000 ש"ח. נדל"ן 

_____________________________________________)52-52(הקריה, 050-3000121

 3 חד', בפ. כץ, 70 
מ"ר + אופ'. תיווך יוסף 
יגן, 052-2243454, מייל-
yosi.yagen@gmail.com)52-52(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה י”ד-טז בכסלו תשע”ז  14-16/12/2016 

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

רווחים משמעותיים!! 
אל תפספס !! תתקשר 

058-7701070)21-23/17(_____________________________________________

השקעות

ביקוש 
דירות

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

פתח תקווה

בני ברק

4-4.5 חדרים

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

ומעליה חדר עם שרותים+ 
גג גדול, משופץ עם 

מעלית לתקופת שנה, 
4,300 ש"ח. בלעדי תיווך

ש. מאירוביץ הרב קוק 23 
 050-5308742
03- 5797756)33-33(_____________________________________________

דירות 
להשכרה

■ ברח' זוננפלד, 
לבודד בק"ד עם 

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

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

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

■ 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

1-1.5 חדרים

■ בעמיאל, 2 חד', ק"א, 
משופצת יחידה, 28 מ', 

מרוהטת חלקי, 3,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

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

דופלקסים

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

צפת

ירושלים

נס ציונה

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

פתח תקווה

■ מגוון דירות בבלעדיות 
3, 4, 5 חד' באזורים 

המבוקשים בפתח תקווה 
לפרטים אנגלו סכסון

03-9301122)29-29/17(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

עפולה

דופלקסים

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

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

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

_____________________________________________)49-52(מצוין! 054-6804376

3-3.5 חדרים
 בכפר אברהם, 3 חדרים, 

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

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

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

4-4.5 חדרים

דופלקסים

+5 חדרים

נתיבות
4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

מירון

+5 חדרים

 להשכרה לזו"צ, 3 חד', 
ק"ד בקרית הרצוג, משופצת, 

ללא מעלית 03-6191623 
054-2464316)50-01(_____________________________________________

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

ממוזגת, 1,700 ש"ח כולל 
_____________________________________________)50-1/17ל(מים, 052-9734807

 ביוספטל, 3חד', ק"ק, 
מסודרת, פינוי גמיש + אופציה 

להרחבה, 25 מ', 920,000, 
_____________________________________________)51-52ל(ש"ח, גיא, 054-4761147

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

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

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

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

דירות בפיסגת זאב צ. 
פת, קרית מנחם, עיר 

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות! דרושות דירות 
לעולי צרפת, "הולילנד 

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

ירושלים

וילות ובתים

ירוחם

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 ברמות 06, 6 חד' 
+ נוף + מרפסת, 3 

כ"א, מטופחת, כניסה 
פרטית + מחסן גדול 

)א. ליחידה(, 2,850,000 
_____________________________________________)51-2/17(ש"ח, 052-8433333

 3 חד' גדולה, ק"ב, 
חזית, משופצת, חדש, 

אזור ר' טרפון, מיידי, 
מפתח ב תיווך אשכנזי, 

03-5791770)51-52(_____________________________________________

  *בעוזיאל, 4 חד,' ק"א, 
חזית, ממוזגת ומשופצת + 
מעלית וסוכה, 4,500 ש"ח.  

_____________________________________________)51-2/17(לל"ת, 052-7671305

 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)52-2/17(_____________________________________________

 2.5 חדרים, מסודרת, יפה 
במצב טוב, כניסה מיידית, 

054-4225158)51-02(_____________________________________________

 באמרי חיים, 2 חד' 
גדולים, מושקעת, מטבח 

מסודר + מזגנים, פנויה,
052-7662441)51-2/17(_____________________________________________

 דירת 2 חדרים גדולה 
בקרית הרצוג, חדשה, 

מושקעת וממוזגת, 
מטבח חדש ומודרני, 

מרפסת גדולה לסוכה, 
אמבטיה רחבה, כיווני 

אוויר מעולים,
_____________________________________________)51-2/17ל(טל': 050-9423335

 באמרי חיים לוז"צ, יח"ד 
מרוהטת וממוזגת, ק"ק. *1 
חד' ליחיד, מרוהט וממוזג, 

_____________________________________________)51-2/17(מיידי, 052-3632080

 בז'בוטינסקי, יח"ד, 
משופצת, 30 מ"ר + מוצרי 

חשמל, 2,050 ש"ח + ארנונה, 
_____________________________________________)49-52ל(052-7125074

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 בגבעת שאול, 3.5 חד' + 
2 מרפסות, ריהוט חלקי, ק"ק, 

מזגן, סורגים, 4,500 ש"ח,
054-6144623 ,02-6527519)51-01(_____________________________________________

 ברוטשילד, 2 חד' כ- 50 
מ' ממוזגת, אפשרי לריהוט, 

_____________________________________________)51-52ל(לל"ת, 054-8487399

 דרושה דירה לרגל שמחה, 
דירת 3-4 חדרים למשך 

שבועיין מו' שבט, 
_____________________________________________)51-52ח(054-8411617

■ 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(_____________________________________________

 בגבעה הצרפתית דירת 
5 חד' +יחידה מושכרת ב- 

_____________________________________________)52-03/17(2000 ש"ח 0527688111

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

חריש
 בחריש בקבוצה חרדית, ב- 
_____________________________________________)51-52ל(125,000 בלבד, 054-8489560

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

_____________________________________________)52-52(משה דסקל, 050-5926021

+5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

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

מושכרת ב- 2,200 ש"ח לתווך 
_____________________________________________)52-3/17ל(ארוך, 054-2006634

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

שאסור לפספס! משה אלוש, 
054-3255667)52-52(_____________________________________________

 להשקעה מציאה גדולה, 
3 חדרים, 80 מ"ר, קומה 

שלישית, רק 3,000,000 ש"ח, 
מחיר סופי. תיווך ארץ הצבי, 

052-5253470)52-52(_____________________________________________

 דירת 3 חד', ק"4 זקוקה 
לשיפוץ כללי, רק 270,000 

ש"ח! משה אלוש, -054
3255667)52-52(_____________________________________________

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

במחיר מציאה! משה אלוש, 
054-3255667)52-52(_____________________________________________

 דירת 3 חד', ק"ב, צמודה 
למרכז המסחרי, במחיר 

מציאה! משה אלוש,
054-3255667)52-52(_____________________________________________

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

450,000 ש"ח. אליהו,
_____________________________________________)52-52(050-4770020 )תיווך הכהנים(

 בבית וגן, 4חד' + יח"ד, 
משופצת, גינה, 680,000 

ש"ח. יוסף, 050-6733375 
_____________________________________________)52-52()תיווך הכהנים(

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

600,000 ש"ח. יוסף,
_____________________________________________)52-52(050-6733375 )תיווך הכהנים(

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

ש"ח. יוסף, 050-6733375 
_____________________________________________)52-52()תיווך הכהנים(

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

580,000 ש"ח. אליהו,
_____________________________________________)52-52(050-4770020 )תיווך הכהנים(

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

140 מ"ר. 050-8342172, 
_____________________________________________)52-1/17(נפתלי

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

860,000 ש"ח. "רימקס" 
050-2442446)52-52(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)52-52("רימקס" 050-2442446

3-3.5 חדרים
 בק.שמואל, ביהודה 

הנשיא, 3 חד', 100 מ"ר + 
מ.סוכה גדולה, משוכרת 
ב: 2,800 ש"ח, מצויינת 
למשקיעים!!! "רימקס"

050-2442446)52-52(_____________________________________________

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

מציאה! משה אלוש,
054-3255667)52-52(_____________________________________________

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

מושכרת 400,000 ש"ח.
_____________________________________________)52-52(050-6610501, סתיו

 דירת 3 חד', משופצת 
ויפה במחיר מציאה! משה 

_____________________________________________)52-52(אלוש, 054-3255667

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

_____________________________________________)52-52(משה אלוש, 054-3255667

 דירת 2 חד' בניין שעבר 
שיפוץ כללי, רק 320,000 

ש"ח. משה אלוש,
054-3255667)52-52(_____________________________________________

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

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

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

02-5714636)52-52(_____________________________________________

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

ומרפסת סוכה ענקית לנוף, 
חניה מקורה ומחסן 14 מ"ר 
למשרד, במחיר דירה! מאור, 
02-5730077 ,050-5500323)52-52(_____________________________________________

 בגבעת זאב, בית בודד 
במיקום מעולה לנוף פתוח, 9 

חד', כולל יחידת דיור מניבה 
+ 120 מ"ר, א.הרחבה, חניה 

מקורה ופוטנציאל גדול!!! 
במחיר מעולה!!! מאור,

02-5730077 ,050-5500323)52-52(_____________________________________________

 בקריית משה, דופלקס 
ברחוב גת, 6 חדרים מהממת 

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

amitay@perfectpro.co.il)52-52(_____________________________________________

 גבעת זאב - המתחרדת, 
בפרוייקט מבוקש, אבן! 5 
ענקית + מרפסת סוכה 

גדולה לנוף, חניה ומחסן, 
ק"א, שקטה ושטופחת שמש, 
חדשה! מאור, 050-5500323, 

02-5730077)52-52(_____________________________________________

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

קדמית, משופצת ושקט, 
הסקה ותב"ע מאושרת לקומה 

נוספת, במחיר קטן! מאור, 
02-5730077 ,050-5500323)52-52(_____________________________________________

 גבעת זאב במתחרדת, 
כניסה פרטית לדירת גן, 4 + 

גינה וחצר + יחידת דיור 2 חד', 
בבנין קטן, מרכזי ושקט, כל 

הקודם זוכה!!! מאור,
02-5730077 ,050-5500323)52-52(_____________________________________________

 בסמוך לגילה במתחרד, 
3 חדרים איכותית, כ- 70 מ"ר 

+ מחסן, שמורה, ק"ג )לא 
אחרונה(. "תיווך דירה לי" - 

_____________________________________________)52-52()אלי(, 050-8226337

 מציאה! ברמות א' 
בסולם יעקב, 3.5 חד', ק"ק, 
57 מ"ר,ך משופצת מהיסוד 

ברמה, א.לחלוקה בקלות 
ל- 2 יח' השכרה, 3 כ.אוויר, 

רק- 1,395,000 ש"ח. בלעדיות 
_____________________________________________)52-52(בנדל"ן אריאלי, 02-5714636

 המחיר ירד! לרציניים 
בלבד! ביישוב כפר 

שמאי )5 ד' ממירון(, וילה 
פרטית, 3 חד' + מעטפת 

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

מטופחת, גם לדירת 
נופש. "רימקס"
050-2442446)52-52(_____________________________________________

 מציאה גדולה ביובל ליד 
הרכבת, 4 חדרים כולל ממ"ד 
ויחידת הורים + מרפסת, רק 

865,000 ש"ח. תיווך ארץ 
_____________________________________________)52-52(הצבי, 052-5253470

 להשקעה, קומה שניה, 3 
חדרי, יפה ושמורה, מושכרת 

2,000 ש"ח, רק 600,000 
ש"ח. תיווך ארץ הצבי,

052-5253470)52-52(_____________________________________________

 מבחר דירות להשקעה, 
תשואה גבוהה + ניהול נכס, 

052-7122466)52-52(_____________________________________________

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 מציאה!! 150 מ"ר, 
5ח', בנין חדש + 2 מרפסות, 
1,195,00 ש'. "נדלן כהלכה" 

055-6688111)52-52(_____________________________________________

 3 חדרים, מושכרת 
במרכז + אישורי בניה על הגג, 
_____________________________________________)52-52(420,000. יונתן, 052-7122466

 באונטרמן בשכונת 
משהב, דירה מרווחת 

ומסודרת, מרפסת, מעלית 
שבת במיקום מעולה. אנגלו 

_____________________________________________)52-52(סכסון, 03-9301122

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

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

_____________________________________________)52-52(050-6610501, סתיו

וילות ובתים
 בית למכירה, 10 חדרים, 

כפר-גנים, מגרש 340מ"ר, 
מחיר 4.4 מ. שקל, טל':

054-5288332)52-3/17(_____________________________________________

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

03-9301122)52-52(_____________________________________________

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

_____________________________________________)52-52(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בעמינוח נחמיה, דירת 
דופלקס, 4חדרים, קומה 

ראשונה, 100 מטר. אנגלו 
_____________________________________________)52-52(סכסון, 03-9301122

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

_____________________________________________)52-52(אנגלו סכסון, 03-9301122

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

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

050-4231133)52-52(_____________________________________________

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

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

050-4231133)52-52(_____________________________________________

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

מרפסת שמש 15 מטר, 
חניה ומעלית. אנגלו סכסון, 

03-9301122)52-52(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, דירת 
4חדרים, מרפסת, מעלית 

)שבת(. אנגלו סכסון,
03-9301122)52-52(_____________________________________________

 במוהליבר, 4 חדרים, 
קומה 1, שכירות גבוהה, 

להשקעה, 1,330,000. פיני 
רבהון-קווין נדל"ן, 

052-5943333)52-52(_____________________________________________

 בכפר אברהם, דירת גג, 
ק"4 חדרים, מעלית, חניה, 

1,650,000. פיני רבהון-קווין 
_____________________________________________)52-52(נדל"ן, 052-5943333

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

רי/מקס משה דסקל,
050-5926021)52-52(_____________________________________________

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

מיידית. רי/מקס משה דסקל, 
050-5926021)52-52(_____________________________________________

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

+ אופציה, מעולה להשקעה. 
_____________________________________________)52-52(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בכץ, דירת 4 חדרים 
משופצת מהיסוד, קומה 

ראשונה, מעלית וחניה. אנגלו 
_____________________________________________)52-52(סכסון, 03-9301122

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

חנייה, שכונה דתית. תיווך 
_____________________________________________)52-52("גרים" עטרת, 050-4231133

 באורלוב השקט, 3 חדרים, 
קומה 3, שכירות גבוהה, 

להשקעה, 1,150,000. פיני 
רבהון-קווין נדל"ן, 

052-5943333)52-52(_____________________________________________

 2.5 ח' באיזור סלומון, 
מרווחת, מסודרת, ק"ק, פינוי 

_____________________________________________)52-52(גמיש. 052-2948691, נטלי

 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)52-52(_____________________________________________

צפון
 בכרמיאל, בחטיבת עציוני, 

מפרטי, דירת גן מיוחדת, 4 
חד' גדולים, 2 מחסנים, חניה 

_____________________________________________)52-3/12(מקורה, 054-6662593

קריות

קרית אתא

 להשקיע בקריות 
 MS ?ולהישאר רגוע

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

_____________________________________________)52-52(חרדית(, 054-8541118

 בהזדמנות!!! 
בקרית שמואל, א.דתי 

בבניין, לפני תמ"א 38, 
 MS .פוטנציאל גדול

_____________________________________________)52-52(נכסים, 054-8541118

 דירת 4 חד', רק 475,000 
ש"ח, ק' 2, מציאה! תיווך 

_____________________________________________)52-52(אלפסי, 052-2790370

אלעד

 ד.גן, 5 חד' בבן זכאי, 
מטופחת ומסודרת מאוד, 

כניסה מיידית. "אלעד 
_____________________________________________)52-52(נכסים" 03-9088872

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים
 4 חד', מול הנוף, דירה 
ריקה ומיידת, רק 4,000 

ש"ח. "אלעד נכסים" 
03-9088872)52-52(_____________________________________________

 בככר השלישית, 4 
חד', לאחר שיפוץ, 3 
מרפסות, מיידית, רק 
3,800 ש"ח. "אלעד 
_____________________________________________)52-52(נכסים" 03-9088872

 בבלעדיות, בשיכון 
', לזו"צ, 3 חד'/2 חד', 

חדשות, מרוהטות. 
"דלוקס נכסים"
052-8555594)52-52(_____________________________________________

 בלעדי!! בגני גד 
)שיכון ה'(, 5חד', ב- 2 
קומות, ק"ק, שירותים 

ומקלחות כפולים למגורים 
ולמשרדים,  4,500 ש"ח. 

"יאיר נדלן" 
052-7633978)52-52(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בחנה סנש, 2.5 חד', 

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

ויפה. חמד נכסים,
053-3357316)52-52(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)52-52(נכסים, 053-3357316

 בחנה סנש, דופלקס, 
220 מ"ר, 6 חד', שמורה 

ומרווחת, 7,900 ש"ח. 
חמד נכסים,

053-3357316)52-52(_____________________________________________

 בהר-שלום, דופלקס 
5.5 חד', 170 מ"ר, 

7,000 ש"ח. חמד נכסים, 
053-3357316)52-52(_____________________________________________

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

5,200ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)52-52(_____________________________________________

 בבנין חדש!!! בחתם 
סופר/מינץ!!! 4 יפיפיה, ק"ב 
+ מעלית, חזית, 4,500 ש"ח. 

*4 ענקית, ק"ג + מעלית, 
5,000 ש"ח, מיידי. "תווך 
פרפקט" 052-7649782, 

03-5745877)52-52(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, קומה 
ג', כ- 4 חד', מרווחת ויפה, 

3,600. נדל"ן הקריה,
050-3000121)52-52(_____________________________________________

 בלעדי ברח' שלוש 
השעות, 4חד', יפיפה, 

100מ"ר, מטבח מושקע, 
סלון גדול, מעלית, חניה, 

ממזוגת, פינוי מיידי, 
4,900. בית הנדל"ן,

053-3106255)52-52(_____________________________________________

 באורליאן 11, כחדשה, 
3 חד', קומה 5, מרוהטת 

קומפלט, 2,800 ש"ח, גמיש, 
לל"ת, 053-5255060,

050-4151818)52-3/17(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח', חדשה בפ"כ 
+ מעלית, קומה ב', 3,900, 
פינוי מיידי, מפתחות במשרד 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)52-52(_____________________________________________

 ע"י מגדל המים )יצחק 
שדה(, חדר שינה וסלון + הול 

ומטבח נפרדים, כ- 45 מ"ר, 
ק"ק, 4 מדרגות לעלות, לל"ת, 

_____________________________________________)52-1/17(2,900 ש"ח, 050-6474999

 בגבעת רוקח 2 חד', 
מטבח נפרד, מרוהטת 

וממוזגת, כיווני אוויר 
טובים! לל"ת, מיידי, 

,054-3975683
03-7504670)52-52(_____________________________________________

 בק.הרצוג, בנורוק, ק"ב: 
*2 חד', מרוהטת קומפלט, 

ללא ילדים, פינוי ב- 1/1/17. 
*2.5חד', מיידי, לל"ת,

054-8425580)52-3/17(_____________________________________________

 בחברון, 2 חד', 54 מ"ר, 
משופצת ויפה, רק 2,900 

ש"ח. נדל"ן הקריה,
050-3000121)52-52(_____________________________________________

 1.5 בבעלז, שקט, 30 
מ"ר, ק"ב, משופצת ומרוהטת, 

_____________________________________________)52-1/17ל(מיידי, 054-8449686

 בהזדמנות! במרכז! 
יחידת חדר לסופר/משרד, 
במחיר מציאה, 650 ש"ח, 

_____________________________________________)52-1/17(לל"ת, 052-7676486

 בשכונת מקור חיים - 
בקעה, בירושלים, להשכרה 

פנטהאוז 140 מ"ר, חדש 
ומפואר בבניין חדש, איזור דתי, 

054-7804800)52-52(_____________________________________________

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

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

מאוד, מוארת, נוף, רק 3,350 
ש"ח, מיידי. בלעדיות בנדל"ן 

_____________________________________________)52-52(אריאלי, 02-5714636

 יחידת דיור, 2 חדרים, 
שרותים, מקלחת + מרפסת, 

משופצת כחדשה,
054-8501829 ,08-9409302)52-3/17(_____________________________________________

נתיבות
 דירת 3 חד' כולל ממ"ד 

_____________________________________________)52-3/17ל(כחדשה, 050-4443959

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

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

050-4231133)52-52(_____________________________________________

 דרושה דירה קטנה לקניה 
בב"ב/פ"ת )אזור השרון 
_____________________________________________)52-53ח(והמרכז(, 054-7938941

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

_____________________________________________)52-53ח(בערך, 052-3595314

 דרושה דירה בב"ב ק"ק, 
מינימום 3.5 חדרים עד 

_____________________________________________)52-53ח(1,650,000, 053-3187992

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

_____________________________________________)52-53ח(ובסביבתה, 052-7396092

 דרושות דירות למכירה 
באזור פרדס-כץ וקריית הרצוג 
בב"ב, ללא עמלת תיווך אלא 

תקבלו דמי תיווך הוגנים 
במסירת דירתכם אלינו! נסו! 

052-7113508)52-52(_____________________________________________

 דרושות דירות לקניה 
בבאר-שבע, יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)52-52(_____________________________________________

 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)52-52(_____________________________________________

 בבאר-שבע, בית 
קרקע, קרוב למעונות ג' 

והאוניברסיטה, אפשרות בניה, 
מתאים לפינוי בינוי ,1500,000 

ש"ח. יוסף השקעות,
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)52-52(_____________________________________________

 שכונה ד', ברח' אלכסנדר 
ינאי )ליד מעונות סטודנטים(, 
3 חד', קרקע 810,000 ש"ח. 

יוסף השקעות, 050-3616800, 
08-6277193 ,052-6616800)52-52(_____________________________________________

 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)52-52(_____________________________________________

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

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

08-6277193 ,052-6616800)52-52(_____________________________________________

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

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

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)52-52(_____________________________________________

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

יוסף השקעות, 050-3616800, 
08-6277193 ,052-6616800)52-52(_____________________________________________

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

מגרש 400 מ"ר + שצ"פ, 
פינתי, 1,120,0000 ש"ח, 

_____________________________________________)52-52(גמיש. "רימקס" 050-2442446

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

440,000 ש"ח. נתי המתוות 
_____________________________________________)52-3/17(לציבור הדתי, 050-5766979

 בבאר שבע 3 חד', באזור 
סטודנטים בהזדמנות! תיווך 

_____________________________________________)52-52(רומן, 052-7731832

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

מתאימה לחלוקה! תיווך רומן, 
052-7731832)52-52(_____________________________________________

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

בהזדמנות! תיווך רומן,
052-7731832)52-52(_____________________________________________

 בבאר שבע, 3 חד', 
מושכרת ב- 2,200 ש"ח 

בקרבת האוניברסיטה, במחיר 
_____________________________________________)52-52(מציאה! תיווך, 054-2388654

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

08-6277193 ,052-6616800)52-52(_____________________________________________

 במושבה מגדל )ליד 
טבריה(, בית פרטי + יח"ד, 
1,680,000 ש"ח. "רימקס" 

050-2442446)52-52(_____________________________________________

 בטבריה בקרית שמואל, 
בית פרטי, 160 מטר + 2 יח' 
דיור על מגרש של 400 מטר, 
1,950,000, גמיש, פוטנציאל 

מאוד! "רימקס" 
050-2442446)52-52(_____________________________________________

 השקעה ושותפות 
בפרוייקטים יזמיים ריווחים 

בתחם הנדל"ן, בחל מ- 
100,000. קבוצת פרפקט. 

שמעון איגרא, 052-7710462. 
משרד ראשי, 077-5166040
office@perfectpro.co.il)52-52(_____________________________________________

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

קבוצת פרפקט, 
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)52-52(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 3 קומות, 
מרתף/חנויות/משרדים, 

הכנסה של 6.5-7%, אפשרויות 
השבחה, 6,600,000. פיני 

רבהון-קווין נדל"ן, 
052-5943333)52-52(_____________________________________________

 במרכז! 3 ח', ק"א, כ- 70 
מ"ר, מיידית! משופצת! רק 

1,190,000 ש"ח, 
050-4811122)52-52(_____________________________________________

 ברוטשילד היוקרתי! 
2+2 מחולקת!! ק"ב, 

כ- 80מ"ר, 1,150,000ש' - 
_____________________________________________)52-52(סגירה!! 050-4811122

 ביוספטל! 2.5 ח' 
במקור - היום 2 גדולים + 

אופציה להרחבה!! משופצת, 
850,000 ש' )מחיר סופי!!( 

050-4811122)52-52(_____________________________________________



י”ד-טז בכסלו תשע”ז  14-16/12/2016 4 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-35/17(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

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

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

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

04-6989734)50-46/17(_____________________________________________

■ צימר נקי ממוזג,משפחתי, 
מרפסות נוף , קרוב לרשב"י, 

מש' אלק. 054-8042119
04-6989119)50-4/17(_____________________________________________

מושב תרום

מירון

 צימרים חדשים, 
מאובזרים וממוזגים, לזוגות 

7 דק' לרשב"י, אפשרות 
לקבוצות + חדר אוכל, מש' 

שלג, 04-6980744, 
050-8989641)16-18/17(_____________________________________________

 יחידות נופש מאובזרות 
- קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 

במחירים נוחים, מרציאנו,
04-6987450 ,054-5989347)25-25/17(_____________________________________________

 דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

לזוגות, 052-2979067,
04-6980624)25-25/17(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים - 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-29/17(וחדר אוכל, 054-6987257

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-36/17(_____________________________________________

יבניאל

■ בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם 

נוף מדהים, מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות! 

050-6927465)7-9/17(_____________________________________________

טלזסטון
 "הארובה האדומה" - 

חדרי ארוח בוילה יפהפיה )עד 
12 איש( לזוגות/משפחות 

)קרוב לבית החלמה(,
050-6613661)23-23/17(_____________________________________________

 צימר חדש ממוזג 
ומאובזר+חצר עד 6 
מיטות מבצע 350 

_____________________________________________)45-5/17(ללילה! 050-4102275

ירושלים והסביבה

 צימר הכהנים- 10 דק' 
מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 

052-7150124)36-33/17(_____________________________________________

 מבנה חדש- לשבתות 
חתן, שמחות ושבתות 
נופש כולל בית כנסת 
מפואר, בית מדרש, 2 
אולמות, 2 מטבחים, 

48 חדרי שינה, חנייה 
וחצרות, 058-3232627 

)30-30/17(           02-5003414_____________________________________________

■ בבית ישראל - בוכרים: 
דירה חדשה 2-4 חד', ק"א, 
להשכרה לשבתות ולחגים, 

050-2638641)14-1/17(_____________________________________________

■ יחידת נופש מושקעת 
במרכז ירושלים, 6 מיטות, על 

_____________________________________________)3-4/17(בסיס יומי, 052-6134378

כלנית
 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

מכל רחבי הארץ למקום, 
054-6242965)28-28/17(_____________________________________________

 8 דק' מטבריה 2 צימרים 
חלומיים+ ג'קוזי ובריכה 400 

_____________________________________________)40-52(ש"ח ללילה. 050-2565636

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)23-23/17(_____________________________________________

 סוכות מעל המים - חדרי 
ארוח מאובזרים במחירים 
מוזלים, מבצעים מיוחדים 

לחגים!!! אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)37-37/17(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים 
ליחידים ולקבוצות - מנגל, 

בריכה גדולה, סנוקר, כדורגל, 
פארק לילדים לשבתות ולחגים 

במחירים נוחים! 
,052-3540874
052-3594875)38-52(_____________________________________________

 בצור-הדסה וילה יפיפיה 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 
20 איש, לשבתות גיבוש 

משפחתיות ולחגים, 1,800 
_____________________________________________)38-39/17(ש"ח ללילה, 054-6987004

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)40-41/17(ובית מדרש, 052-7646764

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות, 

052-7184183)38-13/17(_____________________________________________

טבריה

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-18/17(בקרו באתר(_____________________________________________

גליל מערבי
 ערוגות הבושם עמקה, 

באווירה דתית, צימרים + 
בריכה מחוממת, לאירוח זוגי 

ומשפחתי + יחידת אירוח 
גדולה, 052-8669043 

www.rydy.co.il)41-1/17ל(_____________________________________________

■ "סוויטות ארגמן" + 
ג'קוזי ספא פרטי לכל יחידה + 

ברכת בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-16/17(_____________________________________________

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 

_____________________________________________)27-25/17(מהדרין. 054-5742965

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, חלקם 

עם נוף לים, ביכנ"ס 
במקום, מחירים נוחים! 

050-8818678)42-44/17(_____________________________________________

■ דירות נופש בטבריה, 
ברמה גבוהה ליחידים 

ולקבוצות לל"ת -
02-6263663 ,058-3777400)7-10/17(_____________________________________________

 "טל בכפר" - לנופש 
מושלם, צימרים קסומים, 
מעיינות במרחק הליכה. 
*סוויטה חדשה ומפנקת 

+ ג'קוזי + סוכה, 
052-7203715/20)43-17/17(_____________________________________________

■ "אחוזות כינורות"- 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת + 
בריכה מחוממת וספא )כשר(. 

052-5948777)4-5/17(_____________________________________________

 צימר מפואר לזוגות,
מטבחון מאובזר + ג'קוזי זוגי 

+ בריכה מוצנעת.
מרפסת/גינה, ביהכנ"ס קרוב.
_____________________________________________)28-2/17ל(053-7707020 050-3770300

■ צימר מקסים, 10 דקות 
מירושלים ומודיעין, בריכה 
פרטית, ג'קוזי, גינה, נקי 
ומעוצב, 050-6217759,

050-8490663 ,02-5361771)3-4/17(_____________________________________________

בר יוחאי

בני ברק

■ מתחם נופש מדהים - 8 
ח' + ברכה סגורה ומחוממת 

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)24-25/17("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

■ הנופש המושלם - "סולם 
יעקב": צימרים ממוזגים, נוף, 

גינה, בריכה וג'קוזי ענק,
054-2273670)52-52/17(_____________________________________________

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

04-6987547 ,052-3771789)31-31/17(_____________________________________________

 בעליה לציון הרשב"י - 
דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

050-9989500 ,050-6393480)46-45/17(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 30 איש 
למשפחות ולקבוצות, מחירים 

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)48-48/17(_____________________________________________

 להשכרה בבן יעקב 
500 מ"ר ק"א עם 

חלונות, במצב מצוין, 
16,000 ש"ח, מחולק 

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

גדול, למחסנים, או 
למשרדים. בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הר' קוק 23
050-5308742
03-5797756)48-48(_____________________________________________

אור הגנוז

קיט 
ונופש

■ "אחוזת אלטונא"-  
מערות לאירוח לזוגות 

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

052-7703470)25-21/17(_____________________________________________

בית חורון

ביריה

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

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

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

 "אורחן אור הזוהר" - 2 
צימרים כפריים ומבודדים: 

סוויטה פנטהאוז + חדר 
שינה וצימר קרקע + 

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

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

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-37/17(_____________________________________________

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

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

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

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

052-7655177)41-17/17(_____________________________________________

כפר שמאי

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

 ,054-2250240 ,08-6889750
050-2250232)9-10/17(_____________________________________________

מושב אלומה

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)21-21/17(_____________________________________________

 3 צימרים על מתחם 
של 4 דונם, בריכת 
שחיה וג'קוזי, ספא 

ענק, למשפחות ולזוגות, 
מחירים נוחים!!! גם 
_____________________________________________)41-1/17(לחגים, 054-4385580

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

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)42-2/17(_____________________________________________

נתניה

■ בצאנז, סוויטות/דירות, 
מפוארות, מאובזרות ונקיות 

+ נוף פנורמי + מרפסות 
ענקיות, 054-8598366/77, 

 ,09-8625160 ,054-8519879
053-3125160)49-1/17(_____________________________________________

ספסופה

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מהחוף הנפרד, גדול 
ומרווח, למשפחות וציבור 

דתי, כ- 13 מיטת בכ"א 
+ גינה, בקרבת בי"ח 

לניאדו, מבצעים לחגים! 
052-6460451)41-1/17(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

מגרשים

■ באזור התעשיה 
בברקן למכירה קרקעות 

ונכסים מניבים. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 050-5308742
03-5797756)49-49(_____________________________________________

מחסנים

מבנים

■ חנות מסודרת, 35 
מ', ברח' ירושלים, אזור 

רמחל, 1,100,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
050-5308742
03-5797756)7-7(_____________________________________________

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

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

חברון, 2,300 ש"ח. ללא 
דמי תיווך, בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הר' קוק 23 
050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

משרדים

■ להשכרה 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(_____________________________________________

ביסודות, 8.5 דונים 
בשלמות, בטאבו, קרוב 

לכביש 6, בהזדמנות, 
052-2457617)48-52(_____________________________________________

 בגדרה 1-20 דונם טאבו, 
בתכנית המתאר החדשה של 

_____________________________________________)48-52(גדרה, 052-2457617

 במושב רמות מאיר, 7 
דונם בשלמות, טאבו, צמוד 

_____________________________________________)48-52(למגורים, 052-2457617

 בבת שלמה, 1-40 דונם, 
טאבו פרטי על כביש 70 
_____________________________________________)48-52(בהזדמנות, 052-2457617

 בלב השרון, בגוש 
7808, 110 דונם 

בשלמות, חקלאי פרטי 
בהזדמנות! 

052-2457617)48-52(_____________________________________________

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

052-2457617)48-52(_____________________________________________

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

במחיר הכרות!!! 
072-2159193)48-22/17(_____________________________________________

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)33-8/17(_____________________________________________

דימונה

דלתון
 ארוח לרוויה - בגליל ארוח 

פאר, בריכה, ג'קוזי, ח.אוכל, 
ערסלים, 050-2230470,

04-7230470 ,050-2230470)16-17/17(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133082 ,050-4133098)25-25/17(_____________________________________________

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

+ ביהמ"ד + חדר אוכל,
052-7634389)38-38/17(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-48/18(_____________________________________________

 אירוח לזוגות ומשפחות 
באווריה כפרית, פרטיות, נוף, 
_____________________________________________)48-7/17ל(ג'קוזי לזוגות, 054-4519521

■ מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)4-5/17(גישה לנכים, 052-8013000

■ "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

למשפחות וזוגות, בריכה 
+ מקווה לגברים, ג'קוזי, 

גינה ונוף,פינת חי,
,052-8723705
050-4443803 )9-12/17(_____________________________________________

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
054-6928116)20-20/17(_____________________________________________

 וילה גדולה ונקיה לאירוח 
מהנה במיוחד )4 חד' + סלון( 

בריכת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד. 

אפש' לתשלום באשראי
054-5726412 ,077-5590283)38-11/17(_____________________________________________

 סמוך לרשב"י, צימרים 
יפיפיים ומאובזרים, ג'קוזי 
בכל צימר, ספא, ביכנ"ס 

מפואר, מחירים נוחים 
לחורף! 050-2004839, 

04-6980959)47-20/17(_____________________________________________

■ "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים, בריכה + 

ברכת ספא מחוממת וסאונה 
לזוגות ומשפחות, 

04-6980419 ,052-5254569)5-6/17(_____________________________________________

■ בספסופה, אירוח כפרי, 
נגיעות בגליל, 4 יחידות, 

מתאים עד 24 אורחים, בריכת 
גלים מחוממת 3X4 + בריכה 

רגילה גדולה, חדר אוכל, 
_____________________________________________)32-6/17ל(ביכנ"ס, 050-5068848

■ למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה לזוגות 

ומשפחות, 052-4604609, 
04-6980449)18-21/17(_____________________________________________

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

לבניה, 40 מליון. "פולטוב 
נכסים והשקעות"

052-3646632)49-1/17(_____________________________________________

 להשכרה בבני-ברק, 
בקרבת קוקה-קולה, 

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

מתאים לחנות, מחסן, 
משרד ולכל מטרה, 

שרותים וחניה.
_____________________________________________)52-3/17ל(050-5125550

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף 

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

 "ארמונות שלזינגר" - 
התחדשנו ברמה גבוהה!!! 

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

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

 "אחוזת רימון" - במרכז 
העתיקה! סוויטות מפוארות 

ומאובזרות + נוף, למשפחות 
וזוגות, גישה נוחה,

054-7750080)49-22/17(_____________________________________________

חנויות

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

גלריה 15 מ' לכל 
מטרה, שכירות 2750 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הר' קוק 23 

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

נדל”ן 
מסחרי

 חנות להשכרה ברח' הרב 
קוק 16 עם גלריה 2,600 ש"ח, 

_____________________________________________)50-1/17ל(050-4157878

 במושב גני-הדר 
)רחובות(, מגרשים 

אחרונים 500 מר' טאבו!! 
052-2457617)48-52(_____________________________________________

 קונים קרקעות בכל רחבי 
הארץ!!! התקשרו עכשיו!! 

_____________________________________________)48-52(מחירים הוגנים, 052-2457617

חנות וגלריה- ביחד/
לחוד, 30 מ' מול אוניברסיטת 

בר-אילן במרכז מסחרי
_____________________________________________)50-5/17ל( 050-2306103

 בעוזיאל 2 יחידות אירוח 
חדשות, מפוארות ומאובזרות 

לזוג, לקצרות/ ימים/ שבתות/ 
שמחות 052-7133052 כמו"כ 

דרושות דירות לארוח לזוגות 
_____________________________________________)30-4/17(ולמשפחות

בצורה 
מושלמת!!

מפוארת 
ומאובזרת 

052-8187700 

במרכז העניינים

נופש כנרת 

 בנווה אורנים ובעתיקה 
- דירות נופש ואירוח ברמה 
גבוהה, לזוגות, למשפחות, 

ולקבוצות, מחירים 
_____________________________________________)50-4/17(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(_____________________________________________

 בהזדמנות, עסק 
אינטרנטי, עבודה מהבית, 

רווחי ביותר, בתחום ימי 
הולדת וגנים, 40,000 
_____________________________________________)51-2/17ל(ש"ח, 052-3496554

 להשכרה חנות 40 
מ"ר + שרותים, במרכז 
ר' עקיבא בב"ב בפסג', 
מפתח בתיווך אשכנזי, 

03-5791770)51-52(_____________________________________________

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

_____________________________________________)51-52(מ"ר, מיידי, 054-8405062

 להשכרה ברח' כהנמן 
בב"ב, מבנה משופץ 

חדש! להשכרה שטחים 
מ- 200 מ"ר עד 1,300 

מ"ר, מתאים למשרדים/
מוסדות לימוד ולכל 

מטרה, בבלעדיות!! 
פרטים במשרד תיווך 
_____________________________________________)51-52(אשכנזי, 03-5791770

 להשכרה בב"ב בהרצל, 
65 מ"ר, מתאים למשרד/

מעבדה/מחסן, מושקע, גישה 
_____________________________________________)51-02(לרכב, 052-7127207

 מבצע חורף חם!! 
390 ש"ח לזוג, 2 צימרים 
למשפחות + טרמפולינה, 

ערסלים מנגל וטיולי 
_____________________________________________)51-18/18(שטח, 055-6678585

 "נופי ירדן" - בנצימר - 
סוויטה מפנקת ומרפסת נוף, 

ענקית + ג'קוזי,
050-2403750 ,050-7362739)51-11/17(_____________________________________________

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

052-7679018 ,077-7677018)51-25/17(_____________________________________________

 להשכרה בבני-ברק, 
בקרבת קוקה-קולה, 

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

מתאים לחנות, מחסן, משרד 
ולכל מטרה, שרותים וחניה.

_____________________________________________)52-3/17ל(050-5125550

■ 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(_____________________________________________

 מבחר דירות ומגרשים 
להשקעה בטבריה ובירושלים. 

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

■ 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(_____________________________________________

 קו מכונות פעיל למקוואות 
ובריכות רווחים גדולים, 

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

עסקים

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

050-7755442. יעקב:
050-8227125)51-52(_____________________________________________

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

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

08-6277193 ,052-6616800)52-52(_____________________________________________

 בבאר-שבע, למכירה 
דירות בבנין העומד לפני פינוי 

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

08-6277193 ,052-6616800)52-52(_____________________________________________

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

השקעות, 050-3616800, 
08-6277193 ,052-6616800)52-52(_____________________________________________

 השקעה ריווחית בי-ם ע"פ 
היתר עסקה, 50,000 ש"ח 
+ בטחונות, משעה 14:00, 

_____________________________________________)52-7/17ל(053-9520552

 למסירה ברבי עקיבא, 
עסק ריווחי ביותר בתחום 

הטיפוח והקוסמטיקה 
באזור מנצח! שכירות 

נוחה, נדרש לשלם 
מוניטין. להב נכסים,

050-9777755)52-52(_____________________________________________

 למסירה בר' עקיבא, חנות 
פרפומריה וסידקית, שכירות, 
מוניטין + מלאי. פיני רבהון-
_____________________________________________)52-52(קווין נדל"ן, 052-5943333

בכל רחבי הארץ
03-80-500-80

קונה 
חנויות 

 למכירה בב"ב ברח' הר-
סיני, חנות 38 מ"ר, 1,500,000 

_____________________________________________)52-52(ש"ח, 050-2229247

 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)52-3/17(_____________________________________________

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

תיווך BA יזמות, 
054-4980159 ,03-6138886)52-52(_____________________________________________

 רוצה להגדיל את 
העסק שלך לחנות גדולה 

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

תיווך BA יזמות,
,03-6138886
054-4980159)52-52(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, חנות 50 
מטר, חזית גדולה לכל מטרה. 

_____________________________________________)52-52(תיווך אדי, 054-8493483

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

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

050-2229247)52-52(_____________________________________________

 מבנים מסחריים 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)52-52(_____________________________________________

 בהזדמנות 
לרציניים!!! 50/300מ"ר 

למוסד-מרפאה-מכללה-
מכון-עם חניה-מיידי!!! 

03-8050080)52-52(_____________________________________________

 *באיזור העיריה!!! 
להשכרה!!! למשרד/

למרפאה/לרו'ח!!! 35 מ"ר 
מחולק ל- 2 חדרים, ק"ק + 

כניסה פרטית, ממוזג ומשופץ, 
3,000 ש"ח, מיידי. "תווך 
פרפקט" 052-7649782, 

03-5745877)52-52(_____________________________________________

 להשכרה 300 מ"ר במרכז 
ר"ע בב"ב, מחיר מציאה! 

 BA למהירי החלטה! תיווך
יזמות, 03-6138886, -054

4980159)52-52(_____________________________________________

 ברשותינו משרדים 
להשכרה בגדלים 

שונים ברחבי העיר ב"ב 
במחירים אטרקטיביים! 

תיווך BA יזמות,
 ,03-6138886
054-4980159)52-52(_____________________________________________

 למבינים!!! להשכרה 
משרד מפואר, 50מ"ר 

עם חניה במיקום מרכזי, 
03-8050080)52-52(_____________________________________________

 לרציניים!!! 
50/300מ"ר למשרדים 
ולכל מטרה עם חניה, 

03-8050080)52-52(_____________________________________________

נכסים
 למכירה באלעד במיקום 
מרכזי, נכס מסחרי, תשואה 

7%, חוזים ארוכי טווח, 
4,300,000. "אפיק נכסים" 

052-7635635)52-52(_____________________________________________

 בקהילות יעקב, יחידה 
יפיפייה לזוג, מאובזרת ברמה 
גבוהה, ממוזגת + מרפסות 

גדולות + נוף, עב"ס יומי, 
050-4195652)46-18/17(_____________________________________________

הר כנען
 מתחם אירוח חרדי מרווח 

+ 50 מיטות, במקום חדר 
אוכל בית כנסת וחצר גדולה, 

052-4281804)52-11/17(_____________________________________________

 צימר "פסגות החן" - 
בפוריה, בריכה מחוממת 
ומוצנעת + ג'קוזי ענק, 
מאובזר + נוף, בקרבת 
ביהכנ"ס, לזוגות בלבד, 

052-7772913)52-52/17(_____________________________________________

 *בגאולה דירה חדישה 
ויוקרתית + גינה. *במקור 

ברוך, 4 חד', חדשה + חצר 
במחירים נוחים! 

02-5387605 ,053-3131809)52-52(_____________________________________________

 צימרים במשוב ספסופה, 
ע"י מירון + בריכה + ג'קוזי, 

מתאים לזוגות ומשפחות, טל': 
054-6465188)52-25/17(_____________________________________________

 קמפוס מפואר וממוזג, 
לישיבות וקבוצות, תאריכים 

מבוקשים לחורף
052-7154222)52-01(_____________________________________________

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

בין בתי הכנסת העתיקים, 
050-8550462/1)52-51/17(_____________________________________________
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לפרסום
בלוח

03-6162228

■ "חסדי נועה" - שידוכים 
לכל הגילאים, לכל המגזרים 

בארץ ובעולם - סודיות 
_____________________________________________)23-22/17(מובטחת! 054-7195111

שידוכים

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-2/17(21:00 בלבד, 052-7333955

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, שדכן מקצועי 
עם המון הצעות

054-8422105
03-6189388)40-14/17(_____________________________________________

אבידות

■ קונה לפירוק + נסיעה, 
לל המכוניות, משאיות, רטק
טורים, אמינות + אישורים,

052-5752933)21-21/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, מבצע סתיו 

מיוחד, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 100 
ש"ח, ידני 110 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)50-23/17ל(

 נהיגה ברמה אחרת,   
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, מבצעים+ עזרה 
בתאוריה, יוסי בן יהודה. 

03-5352975
_____________________________________________)13-14/17ל(052-2595370

לימוד נהיגה

■ מחשב נייד מחודש 
ווינדוס 7 החל מ- 600 

ש"ח כולל אחריות, 
הוותיק בענף.
054-4543701
052-6643701)31-5/17(_____________________________________________

מחשבים

מוצרי אפיה
 צמוקים ושקדים- המרכז 

לאפיה ר' עקיבא 48/109 
ב"ב, במחירים ללא תחרות 

*סדנאות ללא עלות, 
050-4161617)29-2/17(_____________________________________________

סת”ם

■ יוסי זיו - צלם 
אירועים מקצועי! צוות 
מורחב, שירות ואיכות 
ללא פשרות, מבצעים 

מיוחדים לחתונות 
0525-778544)28-5/17(_____________________________________________

צילום אירועים

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

מ- 10:00 בבוקר, 
052-3340338)47-46/17(_____________________________________________

השכרת רכב

■ לשכור בנוח-קאר, סוכנות 
להשכרת רכב בארץ ובחו"ל, 

שירות. אמינות. מחיר,
0722-777-200)50-51/16(_____________________________________________

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, הונדה שאטל 

200 ש"ח ליום, 250 ש"ח 
_____________________________________________)24-24/17(לשבת, 052-7696100

■ צביקה כהנא - השכרת 
רכב ונופש בארץ ובעולם, 

אצלינו השירות מעל 
_____________________________________________)40-4/17(הכל!!! 03-6318999

הלבנת שיניים

■ רמי הסוכן שלך 
בחברות הגדולות!!! 
מבצעים מיוחדים כל 

הזמן כל השנה. שווה 
להתקשר!!! פריסה 
ארצית 03-523-66-50

050-333-222-8
054-700-50-66)5-3/17(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

■ רכב 7 מקומות, לאברכים 
בבני-ברק, החל מ- 250 ש"ח 

_____________________________________________)4-3/17(ליום, 050-2502552

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

יעוץ ועזרה

■ "שחר השכרת רכב"-   
פרטיות, מסחריות 
ומשפחתיות )7-9(, 

גם לנהגים חדשים ולפי 
_____________________________________________)3-6/17(שעות. 077-40-900-70

■ נתיב - השכרת רכב 
לנהגים צעירים וחדשים 

*מכירה *השכרה 
_____________________________________________)4-5/17(*ליסינג, 03-7267260

 קרסט - מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסודים במחירים 

מפתיעים! 03-6199567, רח' 
_____________________________________________)46-1/17(עזרא 66, בני-ברק

 אביב השכרה רכב 
- פרטיות ומסחריות 

אוטומטיות ל- 9 נוסעים 
ומטענים, השכרה 
לצעירים וחדשים, 

03-5790909)46-19/17(_____________________________________________

 לשכור בנוח-קאר, סוכנות 
להשכרת רכב בארץ ובחו"ל, 
שירות - אמינות - מחיר, רק 

94.50 ש"ח ליום!!! 
0722-777-200)50-3/18(_____________________________________________

 נהג חדש ? נתיב השכרת 
רכב בירושלים. לכל נהג
_____________________________________________)48-01(מגיל 17. 02-5010660

 מדרשה לבנות בוילה 
בבית שמש, שיעורי תורה 

בערב, פנימיה, ליווי אישי וחם, 
052-7672561

midreshetohrh@shem.
com)48-3/17ל(_____________________________________________

כלי כסף
 מכירה מיוחדת מסובסדת 
של פמוטים וחנוכיות לחתנים 
וכלות ע"י חברת כלולות )95(, 
מנורה - איצקוביץ - ר' עקיבא 

_____________________________________________)48-7/17(95 ק"א, ב"ב, 03-5709105

 משה גולני - מורה נהיגה 
מוסמך, ותיק וסובלני מאוד, 

טויוטה/אוטומט/חדשה 
לחלוטין, מבצע יחודי: מחיר 
שיעור: 110 ש"ח! מחיר 28 
שיעורים + מבחן פנימי + 

טסט + ספר תאוריה: 3,800 
ש"ח בלבד! 054-4468840 

_____________________________________________)48-7/17()בב"ב(

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

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

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-1/18(_____________________________________________

 *קונה ומפנה אלומיניום, 
מצברים, נירוסטה, מזגנים, 

מחשבים, ברזים. *פינוי 
_____________________________________________)41-1/17(מחסנים, 050-5536359

מוצרים 
ושירותים

דיו וטונרים

 "טונר ודיו" -ר' עקיבא 
109 ב"ב, כל סוגי הדיו 

והטונרים למדפסת, 
החל מ- 20 ש"ח, 

_____________________________________________)29-3/17(להזמנות  050-4161617

פולקסוואגן

סובארו

סיטרואן

אימון אישי
 מאמנת אישית, זוגית 

ורגשית, מבוגרים וילדים, סיוע 
בהרגלי למידה, שינויי התנהגות 

_____________________________________________)49-52(בילדים. דליה, 052-4312508

אנגלית
 מורה מקצועית תקבל 

את ביתך לשיעורי עזר 
פרטיים )אזור רמת אהרון( 

במחיר סמלי, תוצאות 
_____________________________________________)49-6/17(מובטחות! 054-8527470

גני ילדים
 במעון פרטי )3 ח'( במרכז 
פ"ת לקבוצה בתינוקיה נותרו 
2 מקומות אחרונים! לגילאי 

שנה מקום אחד! 
052-7133613)49-52(_____________________________________________

■ בס"ד "המוביל שלך 
ובשבילך!" העברת דירות 
ומשרדים ופריטים בודדים. 

_____________________________________________)39-52(054-4434362, נתי

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

ואירועים 057-3188842 
050-7532336)33-33/17(_____________________________________________

הובלות והסעות

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

הארץ, 14,20,30,40,55 
מקומות, נהגים חרדים 

ואדיבים, 054-5990390, 
053-3166566)38-35/17(_____________________________________________

 "מוביליי בני-ברק" דירות, 
משרדים, רהטים חדשים, 

פירוק והרכבת ארונות,
054-7671669)47-6/17(_____________________________________________

 "הסעות דניאל" - 
רכבים ממוזגים וחדשים! 
14,16,20 מקומות שרות 

אמין, מחירים זולים!! 
052-7101020)47-20/17(_____________________________________________

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)24-23/17(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-23/17((_____________________________________________

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-29/17(_____________________________________________

 משקפת הגדלה 
לסופרי סתם, נח במיוחד, 
_____________________________________________)49-01(210 ש"ח, 054-8527470

 כ- 18 שנות עשיה בבניית 
בית יהודי, מגוון רחב של 

הצעות לנשים וגברים מגיל 
18 ומעלה וכן פרק שני + 
מטפלים בצרכים מיוחדים, 
לכל המגזרים הדתיים, מ- 

_____________________________________________)49-48/17(10:00 בבוקר, 052-3340338

 מקרר שארפ 540 
ליטר במצב טוב, הפשרה 

אוטומטית, 1,120 ש"ח,
_____________________________________________)49-52ל(054-5451044

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)42-38/17(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

■ קונה לפירוק + נסיעה 
לל המכוניות, משאיות, טרק
טורים, אמינות + אישורים, 

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

פורד

 "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)50-46/17(_____________________________________________

פרטיות | מסחריות | מפוארות

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

מבצעים 

מיוחדים!
בס"ד

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים

מרכז הזמנות ארצי  
03-578-94-54

פתחנו חורף!!!

יש הכל!!!
תינוקות, ילדות, נערות

מבחר גדול במחיר קטן!!

(ע"י העירייה)רח' ירושלים 52 ב"ב

פתוח רצוף: א'-ה'
03-5792841

"אצל בתיה"

10-99& &

 שואב אבק על רגל - 
120 ש"ח, עובד מעולה 

וקומפקטי,
054-8527470)50-52(_____________________________________________

 למה לקנות מחסניות דיו 
אם חסר רק הדיו? "דיו נטו" - 

מחזור מחסניות דיו, מקצועיות 
+ נסיון, טונרים במחיר מוזל, 

054-8431644)51-12/17(_____________________________________________

 "היימישער יונגערמאן" 
- מבצע שדה תעופה - 100 

ש"ח וכן מירון, ירושלים, כותל 
במחירים טובים! 

054-8440170)51-10/16(_____________________________________________

 באזור המרכז ובכל 
הארץ - הובלות והסעות, 

במקצועיות, אמינות 
ומחירים נוחים!
053-3126630)51-10/17(_____________________________________________

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

מתנה, 050-4101236 )באזור 
_____________________________________________)51-46/17(ירושלים(

 "שידוכי משפחה" 
לבחורי ישיבה ובנות סמינר, 

בית יעקב, ספרדים,
054-8400140)51-6(_____________________________________________

 מצאתי צרור  - 2 
מפתחות  באוטובוס בב"ב בקו 

11, שלישי כ' חשוון, 
_____________________________________________)51-52ח(052-7110079

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם: 

_____________________________________________)51-52ח(1-599-500-003

 אבדו תפילין היקרים מאוד 
לבעליה ביום שני האחרון )כ"ז 

_____________________________________________)51-52ח(חשוון(, 050-4124328/4

 בחור ישיבה מחפש 
לפורים הבעל"ט, 

שטריימל אמיתי )עדיף 
_____________________________________________)51-3/17(למסירה(, 054-6337121

 IGO עם GPS מכשיר 
מקורי, שעון חכם, מחשבון, 
יומן, שעון מעורר ועוד, 199 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 058-3263264

 שואב אבק, מצב טוב, 
160 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)51-52ח(052-5737813

 מחשב נייד כולל וינדוס 
7 ותוכנות במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 054-8474954

 מיקסר קנווד שף 
בירושלים, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)51-52ח(054-8423405

 שואב אבק, 70 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(בירושלים, 054-8423405

 תנור אפיה מובנה 
משומש במצב תקין, תא 

אפיה אחד, 200 ש"ח,
_____________________________________________)51-52ח(053-7134052

 מקרר אמקור, 500 ליטר, 
משומש במצב תקין, 300 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 053-7134052

 מקרר 360 סמ"ק במצב 
_____________________________________________)51-52ח(טוב, 450 ש"ח, 052-2551642

 מקרר שארפ במצב 
מעולה, 500 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)51-52ח(050-7112848

 חלקים, אביזרים וכבלי 
תקשורת וחשמל, 40-440 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 050-5343924

 רדיאטור 14 צלעות, 
תוצרת גרמניה, רק 400 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(054-9448300

 מיקרוגל במצב מצוין, 150 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, טל': 050-4131476

 גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים חינם, שירות י-ם 

_____________________________________________)51-7/17(וב"ב בלבד, 052-7611936

 GMAIL שירותי מייל 
ללא גישה לאינטרנט, החל 

מ- 25 ש"ח לחודש,
052-7611936)51-1/17(_____________________________________________

■ בנווה אורנים- וילה 
5 חד' למשפחות, 

מפוארת, מאובזרת+ 
בריכה מחוממת ושולחן 

סנוקר מקצועי. בקרו 
באתר- "וילת דורון פאר" 

050-4296661
050-7477127)33-7/17(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
 ,054-8592082

058-3245275/2)41-15/17(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
נופש בצפת וסביבותיה, 

ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)47-21/17(_____________________________________________

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

בארץ, באיכות! נסיון 30 שנה! 
050-2403750 ,052-2403750)51-11/17(_____________________________________________

■ דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-50/17(_____________________________________________

■ "הפגודה בפינה" - 4 יח' 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קרוב לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-19/17(_____________________________________________

■ במרכז הדתי חיספין, 
צימר חדש ומאובזר, פינתי 
ושקט+ ג'קוזי, כולל סוכה 

אטרקציות באיזור, מומלץ!!!
_____________________________________________)37-11/17ל( 054-2232004

טיולי ג’יפים

רמת הגולן

ראש פינה

קוממיות

■ "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 
מיטות, יוקרתיות, 
למשפחות/זוגות, 

ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית 

+ נוף מרהיב + בריכה, 
_____________________________________________)29-29/17(נדנדות 052-5856465

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים 
053-3147542 052-7155422)37-37/17(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-21/17(_____________________________________________

 להתעורר בצפת 
העתיקה!!! דירת נופש 

מאובזרת!!! מקום אסטרטגי, 
קרוב לבתי כנסת העתיקים

050-4161618)29-3/17(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

מזגן ונוף מדהים, בהזדמנות! 
058-3266448)30-30/17(_____________________________________________

■ מתחם נופש לזוגות/
משפחות/קבוצות,עד 18 איש, 

ברמה גבוהה, חצר + ברכה 
_____________________________________________)25-25/17(ענקית + נוף. 058-7506090

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

077-7677018)25-1/17(_____________________________________________

 "הצימר של מולי" - 
בעתיקה, 2 חד', חדישה, 

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול ביכנ"ס בירב )קרליבך( 

לזוג + 2, חניה, 
03-9363752 ,050-6241690)16-17/17(_____________________________________________

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
057-3112314 ,052-7183288)26-26/17(_____________________________________________

■ בס"ד - צימר לתפארת עד 
11 מיטות, כל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר! 
052-7623725)6-9/17(_____________________________________________

 "סוויטות הארי" - יחידות 
נופש בעתיקה, מפוארות, 

ממוזגות ונקיות, נוף וג'קוזי, 
050-4156810)17-18/17(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-30/17(_____________________________________________

 לשבת וחול, דירה פרטית, 
נקיה ומסודרת + מזגנים 

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

 צימרים במושב קשת, 
רמת הגולן, למשפחות וזוגות. 

_____________________________________________)52-52(הלר, 052-8348689

 בהזדמנות! סובארו 
אימפרזה 2006, 1600, 

אוטומטית, ראשונה, 
צורה חדשה, מכני, 

מעולה, שמור ומסודר + 
טסט לשנה, 

054-8402332)52-52(_____________________________________________

 סיטריאן, פיקאסו 2011 
אוטומט, 7 מקומות, שמור 

וחסכוני 39,000 ש"ח,
052-7220391)52-52(_____________________________________________

 פולקסווגן בורה, יד 
ראשונה, מודל 2000, אוטומט, 

שמורה ומטופלת במחיר 
מציאה, 9,500 ש"ח,

050-5595360)52-52(_____________________________________________

 פורד גלקסי, 7 מקומות, 
2011, אוטומט, שמור 

ומרווחת במחיר הזדמנותי!! 
_____________________________________________)52-52(68,000 ש"ח! 052-6917491

אמבטיות

 שיעורי תורה והפרשות 
חלה מחזקים לזיכוי הרבים 
ללא תשלום ולל התרמות, 
לנשים בלבד! בכל הארץ, 

מרצה מנוסה והרבה המלצות! 
050-6474999)52-3/17(_____________________________________________

 "זאב אמבטיות" - תיקון, 
ציפוי והלבשה של אמבטיות 

ב- 3 שעות. 09-9584862, 
 ,04-8361130 ,03-5445901

02-5333862)52-52(_____________________________________________

 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)52-2/18(_____________________________________________

 השדכן אהרון - מומחה 
לכל סוגי השידוכים עם הרבה 

נסיון, 052-7168151,
03-6747250)52-3/17(_____________________________________________

 שידוכי "אורה אור" - 
לחרדים, דתיים וכיפות סרוגות, 
א'-ה', 16:00-21:00 בלבד!!! 

03-9348340)52-11/17(_____________________________________________

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים, בחודש תמוז תשע"ו, 

_____________________________________________)52-53ח(052-7145526

 נמצאו משקפי ראייה 
בצבע חום בשלמה המלך 

קרוב לאולמות, ביום חמישי 
_____________________________________________)52-53ח(24.11.16, 054-7838246

 נאבדה בב"ב, מצלמה עם 
כרטיסים עמוסים בחומר, 

_____________________________________________)52-53ח(077-7655093

 דרושה סוכה בתרומה/
סמלי )אפשרי גם אחרי חג 

_____________________________________________)52-53ח(הסוכות(, 054-7938941

 מעוניין בדיסק או קי בנפח 
מקסימלי, תמורת מזומן או 

_____________________________________________)52-53ח(שווה ערץ, 054-9985503

 מעוניין במדיח כלים גדול, 
_____________________________________________)52-53ח(תקין, 050-5343924

 מעוניין בתרומה טוסטר 
אובן במצב מצוין + תנור 

_____________________________________________)52-53ח(במצב תקין, 050-4160457

 מצווה לעזור לזוג צעיר 
בירושלים שדרוש לו מקרר טוב 

בדחיפות גדולה, 
_____________________________________________)52-53ח(050-6256846

 מעוניין לקנות דגי נוי 
בכמות גדולה )טורפים(,

_____________________________________________)52-53ח(055-6777117

 זקוק לתרומה סימלית 
לאגרת התורה ממרון הרב 

עובדיה יוסף זצוק"ל, אפשרות 
גם לרפואה, לע"נ,

_____________________________________________)52-53ח(052-7176547

 דרושות אופניים חשמליות 
ב- 1,000 ש"ח ומזגן חלון קטן 

_____________________________________________)52-53ח(בתרומה, 052-3595314

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה 

_____________________________________________)52-53ח(לחלקי חילוף, 052-3595314

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)52-53ח(ישיבה בתרומה, 054-7432035

 דרוש ש"ס שוטנשטיין 
גדול או חלקים ממנו 

בתרומה/תשלום חלקי, 
לבית-כנסת, 

052-7673463)52-3/17(_____________________________________________

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)52-53ח(במצב תקין, 054-7432011

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחת אברך בתרומה/

_____________________________________________)52-53ח(סמלי, 052-7396092

 דרוש מקרר בינוני ומזגן 
קטן בתרומה/סמלי לבן תורה, 

_____________________________________________)52-53ח(052-7396092

 דרוש נוקיה סי 2 או נוקיה 
208, אפשרי מקולקל,

_____________________________________________)52-53ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
במצב מצוין, עדיף בתרומה, 

_____________________________________________)52-53ח(053-3140184

 דרוש שעון זהב/תכשיט 
בכל מצב, שבור/מקולקל/ישן, 

_____________________________________________)52-53ח(050-6651365

 מעונין לקנות פלא' 
סמסונג טאצ' או c1120 קטן 

_____________________________________________)52-53ח(ב- 50 ש"ח, 052-7163334

 מעונין לקנות נגן סנדיסק 
במצב מצוין, ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(052-7163334

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה/גניזה,
_____________________________________________)52-53ח(050-6651365

 מעוניין במדיח כלים גדול 
_____________________________________________)52-53ח(ותקין, 050-5343924

 אם יש לכם מזכגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)52-53ח(054-7432035

 דרושה מנורת שולחן 
פלורסנט 15 וואט בתרומה 

)אפשרי מקולקלת(,
_____________________________________________)52-53ח(054-8432271

 דרוש מקרר קטן בתרומה, 
_____________________________________________)52-53ח(לבן-תורה, 054-8432271

 דרוש שעון מעורר מכני 
)עם קפיץ( אפשרי מקולקל 

_____________________________________________)52-53ח(בתרומה, 054-7432011

 מקרר שארפ גדול במצב 
מעולה, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)52-53ח(052-7112848

 מערכת סוני חדשה, 
3 דיסקים + USB, ב- 500 

_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 053-3121020

 LG מערכת סטריאו 
הכוללת רדיו + דבל-קסט + 
קומפקדיסק + רמקולים, ב- 

_____________________________________________)52-53ח(200 ש"ח, 052-3463482

 אורגן קומתיים )דרוש 
תיקון קל(, 250 ש"ח,

_____________________________________________)52-53ח(054-8487627

 מחשב נייד IBM לנובו 
כחדש + וינדוס אופיס ותוכנות 

+ תיק 500 ש"ח. *מטען 
 IBM למחשב נייד לנובו
מקורי, כחדש, 80 ש"ח,

058-5545455)52-52(_____________________________________________

 רדיאטור מצב חדש, 130 
_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 054-8423031

 פלטה מצוינת, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)52-53ח(054-8423031

 רמקולים חדשים למערכת 
סטריאו, תוצרת אנגליה, 400 
ש"ח, דגם MISSION, נייד: 

_____________________________________________)52-53ח(052-2437292

 כרטיס קול לגיטרה 
חשמלית

 M-AUDIO FAST
TRACK

ב- 300 ש"ח, פלאפון:
_____________________________________________)52-53ח(052-2437292

 2 סטנדים לרמקול מוגבר, 
_____________________________________________)52-53ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 מגבר סטריאו ביתי ימהה 
)רסיבר(, 180 וואט, שמור, 

_____________________________________________)52-53ח(400 ש"ח, נייד: 052-2437292

 מסך מחשב דק "19 אינצ' 
כחדש, HP, ב- 140 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(050-4116860

 רדיאטור חימום, חדש 
באריזה, 200 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)52-53ח(052-7148004

 מכונת כביסה 5 קילו 
מצב חדש, 500 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)52-53ח(054-8408278

 אורגנית מתקפלת מגומי, 
מצב חדש, 100 ש"ח,
_____________________________________________)52-53ח(054-8589574 - בערב

 מחשב כף יד בלי 
אינטרנט, 200 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)52-53ח(054-4828015

 מסך מחשב עבה - 40 
_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 050-6651365

 מזגן מרכזי 4 כ"ס, 500 
_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 03-5797889

 מחבת חשמלי גדול, פתרון 
חכם לבחורי ישיבה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(052-4831449

 מדפסת HP משולבת 
עם סורק וקופי, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(052-5543055

 מכשיר אדים חמים כחדש, 
תוצרת "ידע פלסט", ב- 80 

_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 052-3463482

 מקדחה רוטטת חזקה 
לקיר, מתכת ולעץ, 210 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(052-6784969

 מיקסר קנווד שף 
בירושלים, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)52-53ח(054-8423405

 מקסחת דשא חשמלית 
במצב מעולה וארגז איסוף, 

_____________________________________________)52-53ח(250 ש"ח, 054-2976029

 רדיאטור 12 צלעות, מצב 
מצוין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(054-8474176

 רדיאטור 12 + 10 צלעות, 
_____________________________________________)52-53ח(100 ש"ח, 050-4128920

 רמקול כולל מגבר, 500 
_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 050-4128920

 מכונת חישוב + קבלות, 
קסיו + שעה ותאריך, כחדשה! 

_____________________________________________)52-53ח(200 ש"ח, 151533135060

 מכונת מדבקות לכובעים 
וכדומה בראדר 105,180 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(151533135060

 מדפסת משולבת פקס, 
סורק, צילום, סמסונג 46+3, 
_____________________________________________)52-53ח(ב- 350 ש"ח, 151533135060

 שואב אבק 70 ש"ח 
_____________________________________________)52-53ח(בירושלים, 054-8423405

 משפחת אברך, תנור 
כמעט חדש, 500 ש"ח,

_____________________________________________)52-53ח(054-8423031
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למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-2030007

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-18/17(קלות. 03-6197601

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-18/17(או מבוגרים. 054-8442722

תקשורת

 סטוק של מאה חולצות 
לגברים מכופתרות בצבעים 
לבן פסים ומשבצות, מידות 

XL ומעלה, מהמותגים ראלף 
לורן, נאוטיקה, טומי ולקוסט 

מקורי, ב- 15,000 ש"ח
055-9894908)20-20/17(_____________________________________________

■ מכירה בחצר דברי נוי 
יפים, ריהוט עתיק ומודרני + 

פינת אוכל+ מקרר, 
055-9547447)38-7/17(_____________________________________________

 להשכרה 4 שמלות סרפן, 
לבן בשילוב תחרה, יפהפיות 
וחדשניות, במידות: 4,6,8,12 

רק 50 ש"ח כ"א, 
054-5565961 )י-ם(, נין לקבל 

_____________________________________________)40-1/17(תמונה במייל/ווצאפ

 למכירה, 2 פאות קצרות 
קאסטם, ייבוש טבעי, מצב 
מעולה, אחת חומה ואחת 

שחורה, 600 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)46-52(052-7128580 )י-ם(

 מחשבים ניידים, תינוקות
החל מ- 550 ש"ח )גם 

מקרנים ונייחים(. *ב"ב: 
050-6379001. *י-ם: 

054-8470594. *מודיעין 
עילית, 052-7171228. 
_____________________________________________)47-1/17(*אשדוד, 054-3558949

 נעליים חדשות בקופסא 
לנערה/אישה, מידה 36, שחור, 

דמוי עור, שטוחות, רק 40 
_____________________________________________)48-52(ש"ח, 054-8063853 )ב"ב(

כללי
 תכולת דירה: מקרר, 

פינת אוכל, תנור, מ.כביסה, 
_____________________________________________)49-48/17(סלון מעור וכו', 050-5770355

 כובע בורסלינו 
חדששש מהקופסא!!!

השתמשו בו פעמים 
בודדות בלבד! מידה 58,

ב- 800 ש"ח בלבד!
)במקום 1,200 ש"ח(, 

 ,050-4155760
054-8524999)49-01(_____________________________________________

 סיטונאות קנדלברות 
מהיצרנים המובילים )מכירה 

לפרטיים(, עזרא 40 בני-ברק, 
_____________________________________________)49-8/17(054-8449323 בתיאום

ריהוט
 שולחן אוכל ו- 6 כסאות 
מעץ בוק כחדשים, 2 מ' על 

0.85 והגדלה ל- 2.80, 
_____________________________________________)49-52ל(055-6655364

 נאמן, מסור ובעל המלצות 
מעוניין בכל עבודת נקיון, זריז 

_____________________________________________)50-20/17(ויסודי, 055-6672036

D.J.
די ג'יי מקצועי 

לכל סוגי האירועים 
והסגנונות

מחירים 

טובים!

050-7472277
אירועים ברמה אחרת...

לפרסום
בלוח

03-6162228

 פקס משוכלל כחדש, 
100 ש"ח, 

054-8527470)50-52(_____________________________________________

 מכשיר אדים קר במצב 
חדש, 50 ש"ח, 052-7128580 

_____________________________________________)50-1/17()י-ם(

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-48/17(בלבד! 054-8443223

 מעוניין לעבוד במשק-
בית/בית-כנסת, פתוח ופנוי 

_____________________________________________)51-52ח(להצעות, 050-6651365

 בע"ת ותיק, תואר שני 
+ אנגלית, נסיון ב"קירוב" 

ובניהול, למשרה בכירה!
_____________________________________________)51-52ח(050-4160390

 מזכיר רב ועמותה, דובר 
אנגלית, ניהול חשבונות, הו"ק, 

מרכב"ה, מס"ב, 12 שנים, 
_____________________________________________)51-52ח(052-76336316

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני בתקשורת, נסיון במדיה, 

ב"קירוב" ובניהול, במשרה 
_____________________________________________)51-52ח(בכירה! 050-4160390

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-20/17(_____________________________________________

 כסא ישיבה עם גלגלים 
וידיות, 120 ש"ח בלבד, בני-

_____________________________________________)51-52ח(ברק, 052-5737813

 מיטת מעבר + מזרון, 
_____________________________________________)51-52ח(200 ש"ח, 054-8407154

 סטנדר תפילה עומד 
לילדים, חדש ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________51-52ח(054-8403398

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________51-52ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס משרדי ממתכת 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים +

_____________________________________________51-52ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________51-52ח(250 ש"ח, 052-3463482

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________51-52ח(052-3804646

 שידה + מראה יפהפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________51-52ח(052-7633316

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________51-52ח(052-7633316

 3 כסאות בר, צבע בהיר 
במצב מצוין, 200 ש"ח,

_____________________________________________51-52ח(050-4131476

 4 כסאות מטבח מרופדים, 
צבע בהיר, 100 ש"ח,

_____________________________________________51-52ח(050-4131476

 שולחן דלפק ושולחן 
מזכירה, 150 ש"ח לשולחן, 

מצב מצוין בב"ב, 
052-7113375)51-52(_____________________________________________

 ספה דו מושבית, 300 
ש"ח, מצב מצוין, בני-ברק, 

_____________________________________________51-52ח(052-5737813

 שולחן מחשב, חום בהיר 
הכולל מדפים וכונן לדיסקים 

ב- 250 ש"ח, בי-ם,
_____________________________________________51-52ח(054-6481333

 עמודון ספרים צבע עץ 
בהיר 1.75X70X26 בירושלים, 

_____________________________________________51-52ח(100 ש"ח, 054-6481333

 ארון סנדוויץ פורמיקה עב' 
נגר, 112/64/38, 100 ש"ח, 
_____________________________________________51-52ח(02-6522251, 052-3805386

 מיטת יחיד )ספפה( + 
ארגז מצעים, 300 ש"ח, טל': 

_____________________________________________51-52ח(050-6247140

 שולחן סלון - צבע שחור 
וזכוכית למעלה + 2 מגירות, 

_____________________________________________51-52ח(350 ש"ח, 050-6247140

 מיטת היירייזר במצב 
טוב, 2 מזרונים, מגירה, 250 

_____________________________________________51-52ח(ש"ח, 02-5386186

 שידה מעץ 7 מגירות, 
יפהפיה, 500 ש"ח,

_____________________________________________51-52ח(050-7703423

 ספריה לחדר ילדים, 
יפהפיה, ורוד/ירוק בהיר, 500 

_____________________________________________51-52ח(ש"ח, 050-7703423

 שידה 7 מגירות, יפהפיה, 
_____________________________________________51-52ח(500 ש"ח, 050-7703423

 ספריה לחדר ילדים ורוד/
ירוק, יפיפיה, 500 ש"ח,

_____________________________________________51-52ח(050-7703423

 קומודה מדהימה בצבע 
ונגה )3 מגירות ומראה(, ב- 

250 ש"ח, מציאה,
_____________________________________________)51-52ח(052-7603865

 2 שידות קטנות יפהפיות 
בצבע ונגה כחדשות, 150 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, מציאה, 052-7603865

 שולחן לסלון, גדול, רק 
_____________________________________________)51-52ח(300 ש"ח, 052-7134899

 שולחן כתיבה 1.20 מטר, 
חום עם מגירה, 180 ש"ח, 

_____________________________________________51-52ח(בני-ברק, 052-5737813

 כורסת יחיד בד קטיפה, 
180 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________51-52ח(052-5737813

 עגלת תאומים איזי בייבי, 
_____________________________________________)51-52ח(250 ש"ח, 054-7938941

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)51-52ח(250 ש"ח, טל': 054-8423405

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)51-52ח(250 ש"ח, טל': 054-8423405

 מיטת תינוק, עגלת פג 
וכיסא לרכב, בהזדמנות, 500 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח. שרונה, 054-2303768

 עגלת תינוק 
 ,TWIGY RED DREAM

חדשה באריזה במחיר 390 
ש"ח במקום 590 ש"ח, 
_____________________________________________)51-52ח(לפרטים: 052-7625772

 עגלת שכיבה אינגליזינה, 
_____________________________________________)51-52ח(200 ש"ח, 054-8478028

 עגלת תינוק ברייטקס 
כחדשה, 500 ש"ח + אביזרים 

נילווים, ב- 150 ש"ח,
_____________________________________________)51-52ח(053-3180904

 עגלת תאומים רכבת "גד 
בייבי" במצב מצוין, ב- 250 

ש"ח, 054-8422016,
_____________________________________________)51-52ח(053-3106214

 מיטת תינוק כחדשה, עץ 
צבע אגוז + מזרון, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-7117487

 טיטולי האגיס, 32-35 
ש"ח. בייבי סיטר 28 ש"ח, 
_____________________________________________)51-52ח(בבני-ברק, 052-7117487

 מיטת תינוק כחדשה, 
_____________________________________________)51-52ח(500 ש"ח, 050-6990740

 טרמפולינה חדשה 
לתינוק, פישר פרייס, 250 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(בלבד, 054-8528862

 חיישן לתינוק )סנוזה הירו(, 
חדש עם אחריות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(054-8528862

 חלקי חילוף לבוגבו 
קמיליון עד 100 ש"ח לכ"א, 

_____________________________________________)51-52ח(052-7603865

 סטריליזטור למקרוגל, 
אוונט, מצב מעולה, רק 50 

ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)51-52ח(052-7623275

 טרמפיסט של בייבי ג'וגר 
כחדש, 200 ש"ח בירושלים, 

_____________________________________________)51-52ח(050-4135487

 עגלת yoyo מקורית 
בצבע רויאל כחדשה + 

עגלת Loka שכיבה טיולון, 
03-6161758)51-2/17(_____________________________________________

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348, 
03-6884123)51-2/17(_____________________________________________

 10 צלנדרים רגילים 
משומשים טובים, כ"א 10 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 המוצר המושלם לטיפוח 
עור הפנים, ערכה מדהימה ב- 
_____________________________________________)51-52ח(30 ש"ח בלבד, 052-7117487

 ביצים טריות בפיקוח 
משרד בריאות, M-22 ש"ח. 

L-24 ש"ח בב"ב, 
_____________________________________________)51-52ח(052-7117487

 שולחן עץ מלא, חזק, 2 
שידות ואקווריום ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(כ"א, 054-8452231

 אופניים טובים, 280 ש"ח, 
_____________________________________________51-52ח(בני-ברק, 052-5737813

 מסך מחשב עבה, 40 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 050-6651365

 סוללה 36 וולט לאופניים 
חשמליים, כולל מטען במצב 

מצוין, רק 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)51-52ח(050-5343924

 מסך מחשב דק "19 אינצ' 
כחדשה HP, ב- 140 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(050-4116860

 חיסול!!! כרכי שוטנשטיין 
קטן, 80 ש"ח עד גמר המלאי, 

_____________________________________________)51-52ח(050-41416860

 מצלמה נגד מים, 150 
ש"ח, 052-4137894 -14:00

_____________________________________________)51-52ח(16:00, 22:00-24:00

 גיטרה קלאסי כולל נתיק 
פשוט במצב מצוין, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-7194775

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך", 

_____________________________________________)51-52ח(200 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-3463482

 כלוב לציפורים, ב- 80 
ש"ח. בית הטלה, ב- 30 ש"ח. 

אוכל לתוכים, ב- 145 ש"ח, 
_____________________________________________)51-52ח(03-9074725, 054-8412903

 מודם ראוטר חדש 
בקופסא של חברת פרטנר, רק 

_____________________________________________)51-52ח(150 ש"ח, 054-4514210

 מציאה! פקט סיגריות 
"מלבורו - גולד" רק 270 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(054-4514210

 מציאה! 3 חליפות מידה 
48 אלגנט ישיבתי, רק 250 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 054-4514210

 סורג מגוללוון חדש יפיפה 
לחלון, מעוצב עם בקבוקונים, 

_____________________________________________)51-52ח(250 ש"ח, 052-7633316

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי S3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)51-52ח(149 ש"ח, 054-4783220

 מנעול שרשרת לאופנועים 
ואופנים, חזק, עבה וארוך, 
חדש, 150 ש"ח, ירושלים, 

_____________________________________________)51-52ח(058-3216830

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה לאשה 

_____________________________________________)50-52ח(מבוגרת, 050-5952474

 איש תחזוקה + ידע 
בחשמל למוסד חינוכי לבנות 
בב"ב, 6 ימים בשבוע בפקס: 

_____________________________________________)52-1/17ל(073-2394620

 *דרוש עו"ד מסורתי/
חרדית מאזור המרכז + רשיון. 
*רו"ח ליועץ מס. *מנהלים + 

נסיון בתחום בלבד! 
yaronlav35@gmail.com

054-5663798)52-52(_____________________________________________

 מאזור המרכז דרושים: 
*מנהל משאבי אנוש. *מנהלי 
מערך מכירות. *סוכנים, בעלי 

נסיון בלבד, לגיוס לקוחות.
yaronlav35@gmail.com

054-5663798)52-52(_____________________________________________

 למעון חב"ד דרושות 
עובדות מסורות 

ואחראיות.בערב בלבד! 
052-3873887, טלי.

_____________________________________________)52-2/17(053-3135772, רונית

 למשרד תיווך שוק הנדל"ן 
באלעד, סוכן/ת נדל"ן + 

רשיון תיווך, הדרכה תינתן 
למתאימ/ה אפ' לרווחים 

גדולים!
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)52-52(אהובה, 050-5886828

 קלדן/ית לעבודה קבועה 
מהבית, שעות גמישות, 

שכר נאה. *מנהל/ת משרד 
לעבודה מהבית, לניהול יומן, 

מזכירות וניהול תהליכים, 
שעות גמישות, 50 ש"ח 

לשעה. *לסוכנות ביטוח באיזור 
בני-ברק, מזכיר/ה לשעות 

הבוקר, 6,500 ש"ח. קריירה, 
072-2222262)52-52(_____________________________________________

 למשרד תיווך בבני 
ברק, דרושה מזכירה בין 
השעות 15:00-20:00, 
5 ימים בשבוע, תנאים 

טובים למתאימות, 
_____________________________________________)52-52(לפרטים 052-7652801

 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)52-52(_____________________________________________

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:

_____________________________________________)51-2/17ל(03-6196026

 לחברת שיווק דיגיטלי 
המפעילה מוקד טלפוני 
בר"ג דרושים/ות נציגי/

ות שיווק, שיחות יוצאות 
)לא מכירה(, שכר גבוה, 

מתאים לאימהות, 
054-7425005

hr@dplus.co.il)51-2/17(_____________________________________________

 באזור ראש העין, 
מחסנאי למשרה מלאה 

הכוללת עבודות משרד, ידע 
בסיסי באנגלית ובמחשבים, 
_____________________________________________)51-52(תנאים נוחים, 052-3645083

 מחלק לקו חלוקת 
חלב, רשיון עד 15 טון, 
מ- 4.30 בבוקר, תנאים 
_____________________________________________)49-52ל(מצוינים, 052-3754596

 דרוש נהג משאית )עד 15 
טון( + נסיון חובה! לחלוקת 

חלב בלילה בתנובה פ"ת, 
הגעה עצמית, תנאים מצויינים 

_____________________________________________)49-52(למתאימים, 052-8286820

 לרשת מעונות דרושות 
מטפלות למשרה מלאה 

בק.  הרצוג, תנאים 
_____________________________________________)49-52(טובים, 054-4499177

 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

_____________________________________________)51-2/17(פקס: 077-4703237

 דרוש תחזוקן לאולם 
שמחות גדול בב"ב, פרטים 
בטל: 055-9917408, קו"ח 

_____________________________________________)52-01(לפקס 072-2740299

 למשרה חלקית, קופאית 
למסעדה כשרה בבורסה בר"ג, 
ימים א'-ה', ש' 11:30-15:30, 
_____________________________________________)52-1/17ל(03-7527757, 052-2450391

 בק. אריה בפ"ת, דרוש 
עובד למפעל יצור, עבודת יד, 

משרה מלאה, מ- 09:00 - 
17:30 קו"ח לפקס

072-2555631
_____________________________________________)52-03/17(טל 03-5447262 

 מעוניין במגורים בלילות 
תמורת טיפול בזקן/בכל 

_____________________________________________)52-53ח(הצעה אחרת, 054-7938941

 מעוניין לעבוד במשק-
בית/בית-כנסת/פתוח ופנוי 

_____________________________________________)52-53ח(להצעות, 050-6651365

 מעונין לעבוד בקיוסק או 
בחנות ממתקים בירושלים, 

_____________________________________________)52-53ח(053-2743931

 מזכיר רב ועמותה, דובר 
אנגלית, ניהול חשבונות, הו"ק, 

מרכב"ה, מס"ב, 12 שנים, 
_____________________________________________)52-53ח(052-7633316

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני + אנגלית, נסיון בניהול, 

במשרה בכירה בעסק/
עמותה/שרות ציבורי,

_____________________________________________)52-53ח(050-4160390

 מתמחה בפיזותרפיה 
מעוניין לעזור בקליניקה 

_____________________________________________)52-53ח(לרכישת נסיון, 052-7396092

 בחור מחפש עבודה 
בכל תחום, אפשרות לימים 

_____________________________________________)52-53ח(מתאימים, 058-4207206

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 052-3463482

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)52-53ח(250 ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס משרדי 
ממתכת + גלגלים, 

)1.60X0.58X0.47(, ב- 120 
_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 052-3463482

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)52-53ח(052-7633316

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)52-53ח(052-7633316

 מיטה של עמינח במצב 
חדש וגם נפתח לעוד מיטה 

במחיר מדליק, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)52-53ח(052-4256515

 ספה דו משובית, מצב 
מצויין, נוחה ושמורה, 320 

_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 מזרון יחיד אורטופדי עם 
קפיצים, 160 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)52-53ח(052-5737813

 שידת 4 מגירות, צבע 
חום בהיר, מצב טוב, 120 
_____________________________________________)52-53ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שולחן מדף + 4 כסאות 
עץ בוק, מעולה, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(050-4187979

 ,1X1 שולחן קפה לסלון 
מסגרת שחורה + זכוכית, 290 

_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, טל': 052-2727474

 ארון סנדוויץ, פורמיקה 
עב' נגר, 112/64/38, ב- 100 

ש"ח, 02-6522251,
_____________________________________________)52-53ח(052-3805386

 3 מדפים + זוויות - 40 
_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 054-8423031

 כוורת של 3, מצב מצוין - 
_____________________________________________)52-53ח(90 ש"ח, 054-8423031

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ, כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(052-3804646

 מזרון אמריקן - סיסטם 
שימוש קל מצב חדש 

)בירושלים(, 500 ש"ח, -054
_____________________________________________)52-53ח(8446370

 מזרונים איכותיים לנדנדת 
חצר וכסאות נח + כיסוי 
נשלף, 80 ש"ח כ"א, -02
_____________________________________________)52-53ח(6522251, 052-3805386

 שולחן סלוני נמוך, צבע 
עץ בהיר + ספרה דקורטיבית, 
דלתות זכוכית עץ מלא בהיר, 

סה"כ 500 ש"ח, 
_____________________________________________)52-53ח(052-7184026

 מציאה - עגלת תינוק 
חדשה! כחול/תכלת בסך: 
_____________________________________________)52-53ח(380 ש"ח, 050-4176661

 שידת החתלה של שילב 
מהממת, מצב חדש/ לחלוטין, 

_____________________________________________)52-53ח(500 ש"ח, 054-8447306

 עגלת תאומים איזיבייבי, 
_____________________________________________)52-53ח(250 ש"ח, 054-7938941

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)52-53ח(250 ש"ח, טל': 054-8423405

 עגלת שכיבה אינגלזינה, 
_____________________________________________)52-53ח(200 ש"ח, 054-8478028

 לול מעץ כחדש חברת 
"מישכל" ללא מזרון, רק 350 

_____________________________________________)52-53ח(ש"ח בי-ם, 050-4120286

 משאבות חלב מודלה 
חמשלי, חדש באריזה + 

אחריות ב- 390 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)52-53ח(050-4127708

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)52-53ח(050-4127708

 עגלת פג, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)52-53ח(ירושלים, 050-4172197

 עגלה חדשה באריזה 
מחברה מחו"ל, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(052-7171262

 עגלת איזי בייבי, חדשה 
באריזה - צבע שחור, 300 

_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 058-4207206

 עגלת תאומים ארוכה 
משומשת מתכוננת ל- 2 

כיוונים, 400 ש"ח,
_____________________________________________)52-53ח(050-4119092

 מיטת תינוק כחדשה, 
_____________________________________________)52-53ח(500 ש"ח, 050-6990740

 מיטת תינוק "שילב" 
כחדשה, 500 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)52-53ח(טלפון: 052-3073826

 מיטת תינוק מצב מצויין 
"שילב" 400 ש"ח, ב"ב, טלפון: 

_____________________________________________)52-53ח(052-3073826

 עגלת תאומים בייבי ג'וגר, 
צבע שחור/כסף, מצב מעולה, 

052-7605270)52-52(_____________________________________________

 עגלת פג סוויטש, מצב 
טוב, צבע שחור/מוקה,

052-7605270)52-52(_____________________________________________

 כסא רכב, 100 ש"ח, מצב 
_____________________________________________)52-53ח(מצוין, בני-ברק, 052-5737813

 עגלת תינוק, מצב מצוין, 
320 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)52-53ח(052-5737813

 מיטת תינוק יפיפיה 
ומפוארת, מזרון אורטופדי, 
_____________________________________________)52-53ח(400 ש"ח, 054-8423301

 עגלת תינוק חברת בלו - 
ד"ר בייבי, אמבטיה + טיולון, 

כחדשה במצב מצוין, 500 
_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, פלאפון: 052-7148004

 עגלת תינוק חב' כריטקס 
- דרוש תיקון קל בצבע אדום 

+ שחור, 350 ש"ח,
_____________________________________________)52-53ח(052-7663458

 מיטת תינוק במצב מצוין, 
_____________________________________________)52-52(200 ש"ח, 052-7150735

 נוקיה C2 לא כשר, 220 
_____________________________________________)52-53ח(ש"ח בלבד, 052-7629898

 נוקיה 108, 2 סים, מטען 
וסיליקון, לא כשר, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(טל': 054-4828015

 נוקיה C2-01, מטען 
וסיליקון, לא כשר, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(טל': 054-4828015

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי S3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)52-53ח(149 ש"ח 054-4783220

 סמסונג E1200, ב- 170 
_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 052-7167777

 סמסונג E1200 כשר + 
מגן + אוזניות, רק 99 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(052-7616622

 דרוש ש"ס שוטנשטיין 
גדול או חלקים ממנו 

בתרומה/תשלום חלקי, 
לבית-כנסת, 

052-7673463)52-3/17(_____________________________________________

 מזוודה 4 גלגלים, 140 
ש"ח בלבד גם 2 גלגלים, 110 

ש"ח בלבד, בני-ברק,
_____________________________________________)52-53ח(052-5737813

 פראק מידה 46 כמעט 
חדש, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)52-53ח(054-84233001

 נדנדה לילדים, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)52-53ח(054-8423031

 משחק ילדים, מצב מצוין, 
_____________________________________________)52-53ח(054-8423031

 מתח להתעמלות, 40 
_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 054-8423031

 חנוכיה מצוינת, 90 ש"ח, 
_____________________________________________)52-53ח(054-8423031

 פאות סינטטיות יפות דמוי 
קסטם כל הצבעים במחיר 
_____________________________________________)52-53ח(500 ש"ח, 052-7163334

 אופניים חשמליים חלקים 
ואביזרים במחיר 20-460 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(ב"ב, 050-5343924

 BMX אופני ילדים 
חלקים ואביזרים במחיר -10

_____________________________________________)52-53ח(100 ש"ח, ב"ב, 050-5343924

 שמלת ערב, אצילית 
ויפהפיה, כחול/כהה, 250 ש"ח 

_____________________________________________)52-53ח(בלבד, י-ם, 052-7140547

 חיסול!!! כרכי 
שוטנשטיין, קטן, 80 ש"ח עד 

_____________________________________________)52-53ח(גמר המלאי, 050-4116860

 תיק לפאה ראש נמוך 
+ ראש פאה, ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(פלאפון: 052-7148005

 מציאה!! מכנסיים כותנה 
"DOCKERS" חדשים, מידה 
_____________________________________________)52-53ח(40, 150 ש"ח, 054-8481217

 שובר 450 ש"ח למכון 
גייט, רק ב- 350, 

_____________________________________________)52-53ח(053-3141470

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)52-53ח(200 ש"ח, 052-3463482

 אקווריום כחדש + פילטר 
+ תאורה + חמצן + מזון + 

חצף + דגלן, 250 ש"ח בב"ב, 
_____________________________________________)52-53ח(054-8589574 בערב

 ספר תאוריה עדכני ללימוד 
נהיגה )בירושלים(, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(054-8446370

 כלוב לציפורים ב- 80 ש"ח. 
בית הטלה ב- 30 ש"ח. אוכל 

לתוכים, 15 ש"ח. 
_____________________________________________)52-53ח(03-9074725, 054-8412903

 ציפור קנר מזמר 
"באוסתר" 300 ש"ח,

_____________________________________________)52-53ח(03-9074725, 054-8412903

 סגריות מלברו ליט/
אדום, 250 ש"ח, לפקט, 

_____________________________________________)52-53ח(052-7609309

 קוביה רוביקס, הגר 
5X5X5, חדש, מעולה, 50 

_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, טל': 054-4828015

 שעון לגבר, יוקרתי 
ואיכותי, חדש בניילון, 90 ש"ח 

_____________________________________________)52-53ח(בלבד, 054-8589892

 כלוב ענק עם 4 תוכונים 
בוגרים ב- 180 ש"ח 

_____________________________________________)52-53ח(בהזדמנות, 08-9765927

 סורג מגולוון, חדש יפיפה 
לחלון, מעוצב עם בקבוקונים, 

_____________________________________________)52-53ח(250 ש"ח, 052-7633316

 אופני הילוכים 26", ב- 
_____________________________________________)52-53ח(290 ש"ח, 054-5385013

 למסירה בגדי נער 
בר-מצווה במצב מצוין )ארוך, 

מידה 14M(, טל':
_____________________________________________)52-53ח(052-7166559

 ספרי טלפונים חדשים 
538, שדכנים/ות התשע"ב 
2012 על ספר 100 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(054-8415213

 מצעים חדשים למיטה 
_____________________________________________)52-53ח(זוגית, 40 ש"ח, 053-3141470

 קולב עץ עומד בעל שלוש 
רגליים, שישה מתלים בחלקו 

העליון, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)52-53ח(050-6618109

 כובע אלגנטי לכיסוי 
מלא/וחלקי שחור, 150 ש"ח 
במקום 300 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)52-53ח(054-4906526

 עגלת קניות כחדשה, 
מיוחדת ונוחה לשימוש, ניתן 
לכבס, 190 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)52-53ח(054-4906526

 אופניים לילדים במצב 
מצויין, 150 ש"ח באזור 
_____________________________________________)52-53ח(רחובות, 050-9340317

 תלושים למזרונים ב"רהיטי 
שפיצר" בשווי 500 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)52-53ח(ב- 10%, 052-7148822

 למסירה בגדים לילדה 
עד גיל 2.5 שנים באזור ר"ג, 

_____________________________________________)52-53ח(054-5920011

 קונסולת משחקים + 
כבל להטענה, 65 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)52-53ח(03-6182130 בבני-ברק

 ספר הזוהר עם תרגום 
ופירוש הסולם, 23 כרכים, 300 

_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 052-4831449

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)52-53ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)52-53ח(65 ש"ח, 052-4831449

 קופסת מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה בעזרת 

הדמיון, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)52-53ח(052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(052-4831494

 שמלת ארועים למחותנת 
בצבע נחושת XL, ב- 200 

_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 054-8487627

 חליפת נער, מידה 14,16, 
3 חלקים, תוצ"ח, 100 ש"ח 

_____________________________________________)52-53ח(כ"א, 054-8487627

 מעיל לגבר, חדש, תוצ"ח, 
מידה XL, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)52-53ח(054-8487627

 2 מעילים איכותיים, 
חדשים, תוצ"ח לנשים ולכלות, 

מידה 26, כ"א 500 ש"ח, 
050-4192023)52-52(_____________________________________________

 מגב הפלא חדש, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)52-53ח(052-7663458

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 330 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(לפרטים: 054-8453370

 כיסוי אחורי שקוף לאייפון 
5, חדש באריזה, 10 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)52-53ח(052-2727474

 אנשור תוספי תזונה, 8 
_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 054-7863538

 שטיח חום/לבן, 
2.70X1.80 ס"מ, ב- 200 

_____________________________________________)52-53ח(ש"ח, 054-7863538

 ברז עם ראש מסתובב, 
יוצא מהשיש, 150 ש"ח 

כחדש, 02-6522251,
_____________________________________________)52-53ח(052-3805386

 מעילים חמים איכותיים 
וחדשים, מידות 8-12, 75 

ש"ח, 052-3805386,
_____________________________________________)52-53ח(02-6522251

 סט מושלם, שמלה + 
חולצה + נעליים + חגורה, 

צבע אפרסק, 320 ש"ח, מידה 
,02-6522251 ,38

_____________________________________________)52-53ח(052-3805386

 ספר ללימוד תאוריה, חדש, 
הכולל: תמרורים, חוגים, שאלון 

ודיסק, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)52-53ח(058-4159285

 אופניים חשמליים, חלקים 
ואביזרים במחיר 20-460 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(ב"ב, 050-5343924

 אוזניית בלוטוס חוט 
נשלף, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(052-7663458

 סנדל בנות חדש, דר' 
סטפ מידה 29, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)52-53ח(052-7663458

 מעקה בצורת ר' גודל, 
3.65+0.58 מטר גובה 1.20 

מטר, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)52-53ח(052-7663458

 אם את/ה לקראת 
גיל 60 ??? בקרן פנסיה 

ותיקה/תקציבית, 
התקשר דחוף לממש 

זכויותך!!!
054-8420571)51-01/18(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה י”ד-טז בכסלו תשע”ז  14-16/12/2016 

■ 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)48-22/17(_____________________________________________

 דרושה מטפלת/סייעת 
למעון ברמת-גן, תנאים 
טובים, שכר התחלתי, 

30 ש"ח לשעה, 
052-8280838)17-3/17(_____________________________________________
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זה הזמן למצוא עבודה!

zoltov.israel@gmail.com :מייל
 טלפון: 052-2438910 - ישראל

דרוש/ה עובד/ת נמרצ/ת
לכל מחלקות הסופר – עובדים כלליים

 עבודה במשמרות, 6 ימי בשבוע
תנאים סוציאליים מלאים, עבודה מיידית + קידום 

VERED GRIF STUDIO לוגו

זול טוב
כי זה משתלם לך

זול טוב
כי זה משתלם לך

ירושלים בלבד!

 לבורגר באזור ירושלים, 
דרוש עובד רציני עם תודעת 
שירות גבוה, תנאים טובים, 

_____________________________________________)45-52ל(052-5399290

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)46-52(_____________________________________________

 דרושה מטפלת אחראית 
ומנוסה למעון חרדי בב"ב - 

פ.כץ למשרה מלאה/חלקית. 
_____________________________________________)49-8/17(לאה, 052-7120520

 לחברת הובלות במרכז, 
דרושים נהגים חרוצים עם 
נסיון, עד 12 טון, תנאים 

_____________________________________________)47-02/17(טובים! 054-4703789

 דרוש/ה בתחום הביטוח 
- תנאים מעולים, אפשרות 

למשרת אם, פ"ת, מייל:
 ,bituchimpt@gmail.com

_____________________________________________)50-1/17ל(פקס: 03-6182118

מנהל/ת פרויקטים:
מהות והגדרת תפקיד : ליווי וניהול פרוייקטים מתחומים שונים: פרסום, שיווק, הפקות וגיוס 

משאבים.
העבודה בפועל:

ריכוז נתונים, יצירת קשר עם ספקים, כתיבת תחקירים ותכניות עבודה, יישום בפועל 
של התכנית, הכנת מסמכי התקשרות )הצעות מחיר, אפיון הפרוייקט וכו(, קיום 
תחקיר וכתיבתו, כתיבת תכניות עבודה מפורטות, יצירת גאנט פעילות )ומעקב 

לעמידה בו(, כתיבה והפקת חומרים, עבודה מול גורמים מקצועיים )קופרייטארים, 
גרפיקאים, עורכים, צלמים וכו'(, מעקב אחר ביצוע, התנהלות מול לקוחות גדולים, 

יכולת עבודה עצמאית ותנהלות מול לו"ז
חובה הכרת הרשת, שליטה מלאה באופיס, ידע בעבודה עם בסיסי נתונים

wordpress יתרון: הכרות עם תכנות גרפיות שונות, ידע בעבודה עם
סוכני מכירות:

שיווק ומכירת שטחי תערוכה, פרסום, חסויות.
העבודה: בסיס + עמלות

 מפיק/ה:
ניסיון חובה: ידע בתוכן לאירועים, בהפקה טכנית, יצירתיות, הכנת תקציבים.

אם את/ה מחפש עתיד והתקדמות בעולם תקשורת, פרסום והפקות 
מקומך אצלינו !

באופן מיידי, משרות אתגריות לעולם שיווק פרסום והפקות.
מפיקים, מנהלי פרויקטים, סוכני מכירות

סביבת עבודה מאתגרת, ומקצועית בשיתוף עם גופי תקשורת מובילים

jobs.imagep@gmail.com :קורות חיים ניתן לשלוח למייל
-נא לציין את סוג המשרה!-

 ניסיון במזכירות וניהול משרד חובה
 כושר ניסוח

 אדיבות ומתן שרות ברמה גבוהה
 שליטה באנגלית

office שליטה מוחלטת בתוכנות 

מצאנו מועמדים 
נהדרים ומחפשים 

עוד אנשים מוכשרים!

   jobs.imagep@gmail.com
לציין עבור משרת מזכירה

קורות חיים למייל:

לאימג' – קו מחשבה
דרושה מזכירה

 למשרד הירושלמי

 להפצת עיתוני בוקר 
בבני-ברק, בעלי/ות קטנועים/

רכבים, 050-5322229,
050-8822377)48-03/17(_____________________________________________

 לגן מעון דתי בפ"ת, דרושה 
מיידית סייעת לשעות: 11:00 

עד 16:30, 052-8226582, 
_____________________________________________)52-3/17ל(052-8530061

 דרושה עוזרת בית בגבעת 
שמואל לנקיון, ארגון וגיהוץ, 3 
_____________________________________________)49-52ל(פעמים בשבוע, 050-6409796

 &30-35
לשעה + בונוסים

למוקד תפילות מצליח 

בראשון לציון

בעלי יכולת הסברה וכושר 

ביטוי לשיחות יוצאות

בוקר: 9:00-14:00
ערב: 15:00-20:00

052-7164855

תנאים טובים!

ידע בסיסי במחשב - חובה

(לגברים דרושים נציגים
בלבד) 

■ למעון חב"ד בגבעת 
שמואל  דרושות עובדות 
מסורות, למשרה חלקית/

מלאה, תשלום הולם
 למתאימה! 

0523873887 בערב בלבד!
_____________________________________________)49-52(0533135772 רונית

 לר"ג - ב"ב פקידה, 
רקע בהנה"ח ובהוצאת 

חשבוניות ותעודות 
משלוח, למשרה מלאה, 
עבודה קבועה, שליטה 

במחשב, מסירות 
_____________________________________________)49-52(ואמינות! 052-6364614

 בתל אביב, גננת וסייעת 
צהרון + מטפלת למעון, 

תנאים טובים, פרטים:
03-5477777)49-52(_____________________________________________

נהג הסעות לרכב ציבורי, 
עדיף מאזור בני-ברק 

למשמרת רגילה,
_____________________________________________)49-52ל(050-9894422

 למעון חב"ד באור 
יהודה, דרושות מטפלות 
חרדיות ומנוסות למשרה 

_____________________________________________)50-1/17(מלאה, 052-6770854

 לסטודיו קטן ביפו, דרושה 
תדמיתנית - תופרת, מנוסיה, 
מקצועית ודייקנית, לפרטים: 

054-4596635)50-1/17(_____________________________________________

 עובד למכבסה בב"ב 
מ- 13:00-20:00 ידע בגיהוץ, 

תנאים טובים )עדיפות לנשוי(, 
_____________________________________________)50-1/17ל(050-4112558

 דרוש עובד סיעודי 
24/7 לדתי לאומי, רשיון 

נהיגה חובה, 
054-7212985)50-52(_____________________________________________

 דרושים אנשים/נשים 
למגון תפקידים בתחום 

ההדרכה, ניהול ושיווק לאורח 
חיים בריא, עבודה מספקת, 

מאתגרת )הכשרה תינתן 
למתאימים(, לפרטים:

054-5707502)50-1/17(_____________________________________________

 מתאמת פגישות 
פיננסים, עבודה מבית, 

שכר + עמלות + בונוס, 
כושר ביטוי גבוה, נסיון - 

_____________________________________________)50-52(יתרון, 052-4455577

 בב"ב, אישה לטיפול בילד 
+ עבודות בית קלות, 4 פע' 

בשבוע, 14:00-18:00,
054-2233483)50-52(_____________________________________________

 לחנות בייגל בגאולה 
בירושלים, דרושים 

_____________________________________________)50-1/17(עובדים, 02-5375516
 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)47-17/17(בוגרי ישיבה, 053-3100363

 לרשת מזון גדולה 
דרושים/ות קופאים/יות, 

מוכרנים/ות, סדרנים/יות, 
052-6580906, עבודה 

_____________________________________________)50-1/17(מיידית!!!

 רשת ביבי סטאר 
מחפשת מוכרים/ות 

לסניף פ"ת, 
054-2290591)50-1/17(_____________________________________________

לצהרון בצפון ת“א
דרושה גננת

054-4827797

+נסיון והמלצות
תנאים מעולים למתאימות

050-6528522

לרשת גני ילדים גדולה 
בבעלות חרדית בפ“ת

גננת/סייעת, לבוקר/צהרונית
לפרטים:

דרושה

להתקשר בין השעות: 8:00-15:00

 לגן-מעון בגבעת שמואל, 
דרושה סייעת + גננת 

לחלקית/מלאה עם אהבה 
לילדים ולמקצוע, אחראית 

וחרוצה ויצירתית, 
_____________________________________________)51-2/17(052-3651355, חנה

 דרוש מחנך, לתלמוד 
תורה בק.הרצוג )כיתה ד'(, 

053-3124449)51-52(_____________________________________________

 למפעל ייצור ואריזה 
בירושלים, דרושים 

עובדים, משמרות בוקר - 
_____________________________________________)51-2/17(צהריים, 052-7633612

 דרושה קופאית לחנות 
צעצועים, מנוסה, משכורת 

ותנאים מעולים! 
054-5230604 להתקשר 

_____________________________________________)51-52(מהשעה 11:00 בבוקר

 חדש, לחברת ביטוח, 
אנשי/ות עם/בלי נסיון, תנאים 

מצוינים, מס' המקומות 
_____________________________________________)51-52ל(מוגבל, 050-6308552

 בחורה דתית, ללינה 
תמורת מגורים, לאשה 
עצמאית בגבול ר"ג ב"ב

_____________________________________________)51-52ל(054-5504132

 לבית מאפה בבני-ברק, 
דרושים עובדים.

יוסי, 050-7755442.
_____________________________________________)51-52(יעקב, 050-8227125

 דרושה מטפלת רצינית 
למעון בב"ב, לתינוקיה, 
למשרה מלאה, תנאים 

_____________________________________________)51-2/17(מצויינים! 052-7002881

 לר"ג דרוש נהג 
ומחסנאי, חרוץ ורציני, 

לעבודה 5 פעמים 
בשבוע, עבודה קבועה, 

תנאים טובים!
 052-6364614

beny631@gmail.com)50-01(_____________________________________________

 דרושה גרפיקאית/
קלדנית, לעבודה בבני 
ברק, ליומיים בשבוע, 

הכרת indesign והקלדה 
מהירה, חובה!!!

קו"ח לפקס:
077-2204728)51-02(_____________________________________________

 ברמת אביב, גל 3-4, 
סייעת לצהרון, וסייעת 

לתינוקיה, משרה מלאה, 
תנאים מצויינים, הנהלה וצוות 

_____________________________________________)51-52ל(חרדי, 050-4199828

 הסעה מאלעד מותנת בכמות העובדים היומית* 
 אפשרות להסעות מאלעד  

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

jobs@callbiz.co.il

ההסעה מותנית בכמות העובדים היומית

דרושים/ות
לחברה המובילה בארץ במתן מענה 
טלפוני אנושי לעסקים במגוון תחומים

נציגי/ות שירות לקוחות
למוקד שיחות נכנסות בפ“ת (קרית מטלון)
העבודה במשמרות גמישות (בוקר / אחה“צ)

אפשרות 

להסעה 

מאלעד

דרוש נהג חלוקה למפעל 
מזון בבני ברק 

רציני || אחראי || מסור
 נכונות לעבודה מאומצת 

שכר הולם !!!עד 12 טון

או בטל'- 053-4000200
בפקס- 03-5293197

קורות חיים:

058-2650057 0

דרושות עובדות
לחברת קוסמטיקה יוקרתית

באזור שוהם

להדבקה / אריזה
שכר + בונוסים למתאימות

כולל הסעות למקום

בין 20:00 - 16:00 רבקי

 דרושה מזכירה לשעות 
אחה"צ למשוד תווך בר' 

עקיבא "דלוקס נכסים 
והשקעות" - קו"ח למייל:
Deluxx116@gmail.com

עדיפות לבעלות רשיון 
_____________________________________________)52-3/17(תיווך

 לגן בפתח תקווה, סייעת 
למשרה מלאה, תנאים 

_____________________________________________)52-2/17(מעולים. מיכל, 052-3361034

 ל"נקי 10" בבני-ברק, 
דרושות קופאיות, עבודה 
_____________________________________________)52-3/17(במשמרות,053-5251291

 התפנה מקום בכולל 
הלכה בתל-אביב, הסעות 

מב"ב, מלגה הולמת, לפרטים: 
050-4120616)52-1/17(_____________________________________________

 דרושות טלפניות/מנהלות 
משמרת למוקד התרמה חדש 

באלעד של ארגון חסד גדול 
נסיון חובה שכר גבוה!

052-7117086)52-1/17(_____________________________________________

 ל"נקי 10" בבני-ברק, 
דרוש נהג עם רשיון ג'/

רשיון עד 4000 ק"ג, 
_____________________________________________)52-3/17(לפרטים: 053-5251291

 דרושה מטפלת/סייעת 
למלאה, מיידית, אוירה חרדית, 
ביתית ונעימה, בגבעת שמואל, 

תנאים טובים למתאימות! 
050-8883909)52-3/17(_____________________________________________

 עובד מטבח לפלאפל 
נחום ב"ב )ללא נסיון(, מ- 

07:30-13:00, תנאים 
_____________________________________________)52-1/17ל(מעולים, 052-2452278

 בחורה/אישה חרדית 
אמינה ודייקנית להשגחה על 
ילדים בין 13:00-16:00, ליד 
_____________________________________________)52-3/17(עיריית ב"ב, 050-4160319

 דרושה מטפלת 
לקבוצה של 5 תינוקות 

משרה מלאה, במעון 
פרטי בגבעת שמואל, 

שכר הולם! 
_____________________________________________)52-3/17(050-3277666, טלי

 רשת הכוללים ברכת 
יוסף תורה, פותחים סניף 

חדש בעיר יהוד ללימוד הלכה, 
דרושים אברכים רציניים, מס' 

המקומות מוגבל, 
_____________________________________________)52-1/17ל(03-5241241, 050-4182971

 סוכן נמרץ למשרד תיווך 
ותיק בב"ב, תנאים טובים, 
_____________________________________________)52-52(קו"ח לפקס: 03-8007050

 בירושלים בחורים לכל 
שעות היום והלילה לינה עם 

מבוגר, 052-7907041,
_____________________________________________)52-1/17ל(052-5180770

 עובד מקצועי לחנות בשר 
בבני-ברק, לשמרה מלאה, 

_____________________________________________)52-3/17ל(050-2425596

 למכבסת שלגית בב"ב, 
שליח + רשיון נהיגה ב' 

לעבודה קבועה, תנאים טובים, 
_____________________________________________)52-1/17ל(050-8460282

 עוזרת טבחית לישיבה 
בבני-ברק, בבוקר, תנאים 

טובים, 03-6714802,
_____________________________________________)52-01/17(053-3111238, מיידי

 סייעת לגן בגבעת שמואל, 
גיל 3-4, לשעות הבוקר, 

3-4 ימים, 30 ש"ח לשעה, 
אפשרות לצהרון בתוספת 

_____________________________________________)52-01(תשלום 052-7710558

 ל"פרפרים" הלבשה 
אישית בב"ב: מנהלות 

למשמרות + נסיון 
במכירות חובה, משכורת 

גבוהה + בונוסים,
050-8266772)51-7/17(_____________________________________________

 דרושים בחורים צעירים 
ונמרצים להתרמות, אחוזים 

גבוהים, פרטים בטל':
054-2421443)51-52(_____________________________________________

 בפ"ת מנהח"ש/ת סוג 3, 
חוב הנסיון בחשבשבת, מכפל, 

וורד, קו"ח ל:
ML1264@smile.net.il)51-2/17ל(_____________________________________________

 לבית הבראה "אם 
וילד" דרושות מטפלות 

בתינוקיה, לעבודה 
במשמרות

03-6172302/300)51-2/17(_____________________________________________

 לבייבי שיק בגבעת 
שמואל, דרושה מוכרת 

לעבודה במשמרות, 
_____________________________________________)51-52(מיידי, 052-4254111

 מיידית!!! למעון בת"א 
)20 ד' מב"ב(, דרושה מטפלת 

למשרה מלאה, שכר הולם! 
_____________________________________________)51-2/17(052-8750036, אסתר

 למעון יום איכותי 
במרכז ב"ב דרושות 

מטפלות חמות ומסורות 
7:30-16:00, תנאים 

טובים למתאימות!
_____________________________________________)51-2/17(054-8418594, שרה

 למעון במרכז פ"ת. 
*מטפלות למשרה מלאה. 
*מטפלות למ"מ, תנאים 

מעולים למתאימות,
054-8474393)51-52(_____________________________________________

 התרחבנו!!! במעון בית 
חלומותי בבני-ברק! דרושות 

מטפלות למשרה חלקית/
מלאה, 054-8493435, 
_____________________________________________)51-52(לפרטים בשעות הערב

 מזכירה למשרד רו"ח, 
ידע בתוכנות אופיס ואינטרנט 

11:30-16:30, קו"ח ל:
_____________________________________________)51-52ל(03-5706330

 דרושה עובדת לחנות 
בב"ב לשעות הבוקר, רצוי ידע 

_____________________________________________)51-52(במחשב, 050-4141464

 שמעיה: דרושים 
עובדים, 052-8911058,

_____________________________________________)49-51ל(03-6191332

 דרושה סייעת לגן ילדים 
בגבעתיים, נסיון, ראש גדול. 

_____________________________________________)51-2/17(054-8031175, כרמית

 למשרד רו"ח דתי בר"ג, 
דרושה מזכירה בעלת נסיון 

למלאה:
mazkira77@walla.co.il)51-52(_____________________________________________

 לת"ת בב"ב מיידי!!! מורה 
ללימודי חול לכיתות גבוהות 

וסייעת לצהרונית בגנים, קו"ח: 
03-5794257 ,03-6190504)51-52(_____________________________________________

 דרושה מוכרת לחנות 
תכשיטים למשרה מלאה, 

עדיפות לבעלת נסיון )ב"ב(, 
_____________________________________________)51-52ל(052-7656224

 למשרד בב"ב דרושה 
מזכירה, ידע באופיס, שכר נאה 

_____________________________________________)50-01(קו"ח לפקס 1533-6185736

 כליצ'ן, כלי בישול 
ומטבח סניפים ב"ב ו- י-ם 

דרושים/ות מוכרים/ות 
למשמרות, תנאים טובים 

מאוד למתאימים
058-6966136
054-7604012)51-02(_____________________________________________

 למעון במרכז ב"ב 
דרושה מטפלת חמה 

ומסורה למשרה מלאה, 
התחלת עבודה מיידי, 

תנאים טובים!
052-7689939)52-52(_____________________________________________

 בב"ב מטפלים/ות למעון 
עזרה למרפא לאנשים עם 

מגובלות שכלית, 
073-2229992, פקס:

073-2229988)52-1/17(_____________________________________________

 ברמת אביב, גיל 
3-4, סייעת לצהרון וסייעת 

לתינוקיה, משרה מלאה, 
תנאים מצויינים, הנהלה וצוות 

_____________________________________________)52-1/17(חרדי, 050-4199828

 דרושים בחורים יצירתיים 
לעבודה בכריכת ספרים, 

שעות גמישות, נסיון חובה, 
054-2421443)52-52(_____________________________________________

 עובדת לגילאי 1/2 ש' עד 
1.1/2 ש', עבודה במשמרות 

בוקר /אחה"צ. ורד,
054-2022629)52-3/17(_____________________________________________

 למעון מוביל בבני-ברק 
מטפלת 7:30-16:00, 

לפרטים: 053-3108848 
_____________________________________________)52-1/17()להתקשר בבוקר(

 ליוסי מעליות, רקע 
מכני/חשמל + רשיון 

נהיגה, הכשרה במקום, 
באזור המרכז,
03-6160186)52-1/17(_____________________________________________

לקידום מוצר מתחום הבית החכם
המותאם לשומרי שבת (גם לציבור הכללי)

דרושים חשמלאים ו/או אנשי מכירות
עצמאיים לשיווק ומכירה.

צפוי רווח נאה 
קורס והדרכה ינתנו למתאימים

 המעוניינים יפנו
info@lcs-ltd.co.il : למייל 

או פקס: 03-9700830
* רקע בחשמל יתרון

הבחירה החכמה

בס“ד

Powered by LCS control systems






                   יהיה פהמבצע ענק 

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

רק פה! חברי המועדון חוסכים יותר!

בת ים: רח' ניסנבאום 25 03-6566336

פפסי/ג’אמפ

1.5 ליטר
לא כולל

מקס

20
5 ב-

1 ק”ג
אסם

1990פודינג/ג’לי
ח”פ לבן ר. שמאיליח’

צלחות גדולות 2 ב-
צלחות קטנות 3 ב-

מרקיות 3 ב-
לפתניות 6 ב-
סלטינה 3 ב-

סכו"ם 3 ב-

890

400 גר’
מעולה

מלית דובדבנים/
 ריבת חלב/

קרם פטיסייר
790

ליח’

קמח רובינפלד

1 ק”ג
100%/70%10

שלישיית פיצהליח’
מעדנות

2990
סלטי שמיר

300 גר’
סוגים שונים

10
2 ב-

-550
580 גר’
מעולה

1290
3 ב- תירס/אפונה/

אפונה וגזר/רסק 
עגבניות/חומוס/

שעועית לבנה

מעולה

20
3 ב-
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א' בטבת 30.12.16עד יום שישיי"ח בכסלו 18.12.16מיום ראשוןהמבצעים בתוקף 

3 זוכים 
בסניף

חדש!! 
מהיום תוכלו לקבל את המבצעים למייל שלכם
 pirsum@netivc.co.il שלחו בקשה לכתובת
וקבלו את המבצעים כל שבוע

שמיניית 
דנונה ביו
ברקוד:
/5839078
6664990
שטראוס

1190

שמיניית 
יופלה פרי
תנובה

1790

שמיניית 
מיני מילקי/
מיני דני
שטראוס

2 ב-
1690

שמנת 
חמוצה
200 מ”ל
יטבתה

4 ב-
790

זוג 
גבינה
850X2 גר'
תנובה

2490

לבן 
בטעמים
תות/
אפרסק
יטבתה

10 ב-
10

לבן
125 מ”ל
טרה

14 ב-
10

מוצרי אפיה מיה

סוכר וניל/אבקת אפיה/שומשום100/400 גר’/קוקוס100/400 גר’/
סוכריות לקישוט/תמציתוניל/רום/נטיפי שוקולד ציפס/

אבקת סוכר/קורנפלור200/500 גר’/קליפות הדרים/דובדבן מסוכר/
אגוזיםטחון/גרוס/שקדיםטחון/גרוס/סודה לשתיה/שוקו/פרג/קקאו/

2+1ג’לטין/פודינג/ג’לי/פירות יבשים/קונפיטורה/ריבת חלב
הזול מבינהם

260 גר’
מעולה

10רסק עגבניות
4 ב-

מטבעות 
שוקולד

עלית/כרמית

10
3 ב-

שמן זית זך

1 ליטר
אריזות

2790

וופל ‘מעולה’
200 גר’

10
5 ב-

1 ליטר

20
3 ב-

שמן קנולה 
‘מעולה’/טעמן

גביעי אחסון

1/4 ליטר
מעולה

10
4 ב-

וופל מצופה

40 יח’
עדין

10 קונפיטורה

360 גר’
סוגים שונים

590אלסקה
ליח’

500 גר’
טרה

גבינה צהובה
1990מגורדת

שקולד קליק/
20שוקולד פרה

5 ב-

עלית

1490
2 ב- תפוצ’יפס קידס30x6 גר’/

במבה שוש20x12 גר’/
ציטוס15x10 גר’
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