
בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

בס"ד  העיתון המרכזי ברחובות, נס ציונה, יבנה, ק.עקרון ובאר יעקב  יום חמישי  א'  בכסלו תשע"ז  1/12/16 גיליון מס' 332

ברחובות

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

15:59
16:15
15:55

17:14
17:15
17:14

פרשת תולדות

על רקע משבר רכישת הספינות מגרמניה - שר הפנים אריה דרעי חושף בראיון ל'קו עיתונות':

בלעדי

על רקע הפרסומים הקושרים אישית בין נתניהו 
לרכש הספינות מגלה יו"ר ש"ס: "כשר כלכלה 
לפי  גומלין.  רכש  של  התחום  על  אחראי  הייתי 
במיליארד  מגרמניה  קונים  אנחנו  אם  ההנחיות, 
של  בשיעור  מאיתנו  לקנות  מחויבים  הם  וחצי, 
שלושים אחוזים מאותו סכום. הגיע אלי הממונה 
קונים  לא  שהגרמנים  ואמר  הכלכלה  במשרד 
בשיעור הזה ומסמכותי להפעיל עליהם סנקציות. 
הפעלתי את הסנקציות ובוגי נלחם נגדי והפעיל 
סעיף בטחוני שמאפשר לשר הביטחון לוותר על 
הצורך ברכש גומלין משיקולי ביטחון. ביבי לא 
הדיון  כל  לומר שאת  חייב  ואני  אז  מעורב  היה 
ניהלתי מול יעלון" / אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה 

"בוגי נלחם ותמך ברכישה, 
נתניהו לא היה מעורב"

יעלון ודרעי                                                                     )צילום: יונתן זינדל, פלאש 90(

*5700

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


כרת?

ודיות מובטחת

התקשרו
עכשיו 

*החברה אינה נותנת שרותי� משפטיי�

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

דמי פתיחת תיק

נגרמו מהצתות מכוונות? רשות המסים  כמה מבין השרפות 
הכריזה על 9 אירועי שריפה שלגביהם יש חשד סביר שמקורם 
בהצתה חבלנית ● השר ליברמן הצהיר על 17 הצתות ביו"ש, 
וגורם  כהצתה  נחקרים  מקרים   25 כי  אומרים  אש  בכיבוי 

משטרתי מתדרך על "30-40" אירועים / עמ' 15

להבות הטרור  בעל הפנצ'ריה סירב 
לקחת תשלום

בעל חנות צמיגים ברחובות הבחין כי הוא מטפל באותו 
רכב שוב ושוב, ולאחר שבירר בעדינות, התוודע להתנכלות 

מכוונת • "יש דברים בחיים שהם יותר חשובים מכסף. 
בראש ובראשונה חשוב להיות בן אדם" / עמ' 4

התחזו לאינסטלטורים 
ופרצו לעשרות בתים

צמד גנבים התחזו לאינסטלטורים ופרצו 
עם מפתח מותאם לבתים בראשל"צ, נס 
ציונה ורחובות ● בשלל: מאות אלפי 
שקלים, מטבע זר, יהלומים, מאות 

תכשיטים, רובה M-16 ואקדח גלוק ● 
פיתחו עיניים / עמ' 6



א’-ה’ 09:30-20:00,   ו’ 9:00-14:00א’-ה’ 08:30-18:30,   ו’ 8:30-13:00
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צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

מו"ל: אריאל קוניק

יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

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

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

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

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?
סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות:
ניסים חסון

עורך ראשי: ינון פלח

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

שרה פכטר, יעקב אמסלם,
שמעון דן, יוחאי דנינו

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ,

מירי שבתאי, 

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

 בריכה והצלחה
לאור בקשות התושבים, הוחלט להאריך במעט 

את שעות הפעילות של הבריכה העירונית 
'וייסגל', בימים בהם היא פתוחה לרחצה 

נפרדת.
ימי הרחצה הנפרדת הם שלישי – נשים, וחמישי  
גברים. שעת ההתחלה היא 20:00, ושעת הסיום 
הוארכה ל- 22:30. יצוין כי הבריכה היא מקורה 
החורף  בימי  גם  לשהייה  ונוחה  ומחוממת, 

הקרים.
 

 עיזרו לאתר מועמדים ראויים 
כבכל שנה ייערך טקס קבלת אות הוקרה לאנשי 
חינוך מצטיינים, במטרה לחזק את פועלם של 
אנשי החינוך, להוקיר ולהכיר בעבודתם הקשה 

והמסורה למען טיפוח החינוך בעיר.
אתם יותר ממוזמנים להמליץ על מנהלים, גננות, 
מחנכים, עובדי עיריה במערכת החינוך, צוותים 
ומדריכים בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, 
בעיר  החינוך  לקידום  רבות  תרמו  שלדעתכם 
למצוא  ניתן  וקריטריונים  טפסים  רחובות. 
 – מועמדות  להגשת  אחרון  והמועד  בעירייה, 

.15.12.16

 תרגיל רעידות אדמה ב'קפלן'
ל-   08:00 השעות  בין  הקרוב,  שני  ביום 
,15:30 יתקיים תרגיל נרחב שידמה התמודדות 
עם רעידת אדמה בבית החולים קפלן ברחובות.

ערה  תנועה  מורגשת  להיות  צפויה  באזור 
הפרעות  וייתכנו  הצלה,  וכוחות  צוותים  של 
הראשית  בכניסה  ועיכובים  הרכבים  בתנועת 
מתבקש  הציבור  המיון.  ובחדרי  החולים  לבית 
להגיע רק במקרים דחופים ולשהות באזור שבו 

אמורים לקבל את הטיפול בלבד.

 עם הפנים לבעלי מוגבלויות
מתקיימים  דצמבר,  חודש  בתחילת  שנה,  מידי  
בכל רחבי העולם אירועים לציון היום הבינלאומי 
ברחובות  מוגבלות.  עם  לאנשים  זכויות  לשוויון 
קדימה  אחד  צעד  המאורע  את  לקחת  החליטו 
ולקיים אותו במשך חודש שלם שבמהלכו יתקיימו 
המודעות  הגברת  שמטרתם  ופעילויות  אירועים 
של  ושילובם  לזכויותיהם  הרחב  הציבור  בקרב 

אנשים עם מוגבלות בחברה.
השנה הוחלט להתמקד בפעילות בנושא הנגישות 
במרחב הציבורי, במסגרתה פעילי קהילה נגישה 
מסרים  לחדד  כמטרה  לעצמם  שמו  ברחובות 
בחברה  לשילוב  בסיסי  ככלי  הנגישות  כדוגמת 
בכל תחומי החיים, מחויבות/אחריות חברתית של 
הקהילה לנושא הנגישות וקידום פעילות אקטיבית 
פעילויות  על  דגש  יושם  כן,  כמו  התושבים.  של 
שמטרתן מתן מידע לגבי זכויות הנגישות השונות 

והאופן המיטבי לממשן.

על המקום
החדשות המקומיות של    בית שמש

חיים בנשק

מנדי קליין

ברוך ברגמן

ישראל פריי

נזהרים ומרוויחים
מאת: ישראל פריי

החליט  ברחובות  'שובו'  הספר  בית 
החינוך  נושא  את  קדימה  צעד  לקחת 
את  להעלות  ובמטרה  בדרכים,  לבטיחות 
המודעות בקרב התלמידים, פתח במבצע 

חדש הכולל למידה וחוויה.
המשימה הראשונה הייתה להכין כרזות 
הספר  כשבבית  בדרכים,  זהירות  בנושא 
ההורים  השתתפות  את  לטובה  ציינו 
היה  כרגיל  הפעולה  "שיתוף  באתגר: 
נשארים  אינם  אצלנו  ההורים  מדהים! 
שתתנו  עליכם  לסמוך  ניתן  תמיד  בצד, 

יד!".
חוברות  הילדים  קיבלו  השני  בשלב 
לזהירות  הקשורים  לימוד  פרקי  ובתוכן 
בדרכים. "בכל שבוע נתמקד בפרק אחד, 
הכללים.  את  ונשנן  ביחד  אותו  נלמד 
תעבור  שלנו,  הזה"ב  מורת  שרי,  המורה 
שאלות  הילדים  את  ותשאל  הכיתות  בין 
בסיום  הרווחתם!  ידעתם  החומר.  על 
המבצע יערך חידון על כל החומר הנלמד. 
ללמוד  לכם  כדאי  שווים!  יהיו  הפרסים 

לשמור על הכללים וכמובן על החיים!".
הולכות  האחרונות  בשנים  כי  יצוין 
שנערכות  החינוכיות  הפעולות  וגוברות 
הקניית  כי  הבנה  מתוך  ילדים,  בקרב 
הדרך  בסכנות  והכרה  נכונים  הרגלים 
אסונות.  למנוע  עשויות  צעיר,  מגיל  כבר 

מלבד זאת, הילדים נחשבים לאוכלוסייה 
מעצם  דרכים,  בתאונות  ביותר  הפגיעה 
ולמרות  לכביש.  חשופים  היותם 
כתפינו,  על  מונחת  המלאה  שהאחריות 
משמעות  הילדים  לזהירות  המבוגרים, 
רבה וקריטית שעשויה להציל את חייהם, 

בתאונות  הנפגעים  מניין  ולהפחית את 
לקהילה  מחוץ  באנשים  דרכים.מדובר 
על  נמנים  המציתים  כי  יתברר  אם  ובין 
הקהילה. "הדברים גובלים בפיקוח נפש", 
"אין שום היתר  גורם בסיסת הרב,  אומר 

לסכן את שלום התלמידים, בכל מחיר"

במטרה להקנות הרגלי זהירות בדרכים כבר מגיל צעיר, פתחו בבית הספר 'שובו' במבצע 
חוויתי לתלמידים, שייפרס על פני תקופה  "חנוך לנער על פי דרכו"

למידה וחוויה. בית הספר "שובו"

כשבעל הפנצ'ריה סירב לקחת תשלום
בעל חנות צמיגים ברחובות הבחין כי הוא מטפל באותו רכב שוב ושוב, ולאחר 

שבירר בעדינות, התוודע להתנכלות מכוונת  "יש דברים בחיים שהם יותר 
חשובים מכסף. בראש ובראשונה חשוב להיות בן אדם"

מאת: ישראל פריי

אלמוני  עם  מתמודדת  העיר  תושבת 
לצמיגי מכוניתה.  שמתנכל פעם אחר פעם 
לאחר שהמעשים חזרו על עצמם והנזק הלך 
בחניית  אבטחה  מצלמות  הותקנו  ותפח, 
את  בעדשתם  לקלוט  הצליחו  אלו  הבניין, 
המתנכל הסדרתי בפעולה. למרות התיעוד, 
מסרבת האשה להגיש תלונה במשטרה או 

להפיץ תיעוד של האיש.
מעולפת  ילדה  גוררת  כשאני  "השבוע, 
במהירות  להגיע  במטרה  מחום  וקודחת 
נלקחה  ששוב  גיליתי  החירום,  למוקד 
ממני יכולת התנועה", סיפרה השבוע רינת 
הנושא  גיבור-העל-חלל  "לשמחתי,  אלון, 

נפל דוך למלכודת  באחריות לפשע הנ"ל, 
חברים  לי  שהתקינו  מצלמות  בזוג  ותועד 
יותר  )זול  הראשונה  הפעם  אחרי  טובים 

מצמיגים(".
למרות ההתנכלות הקשה וחוסר האמון 
רינת  מוצאת  במשטרה,  מביעה  שהיא 
של  יחסם  בדמות  בסיפור,  חיובית  זווית 
נגעה  שהסיטואציה  אסף'  'צמיגי  אנשי 
ללא  טיפולם  בנדיבות את  והציעו  לליבם, 
הכרות  כל  ללא  אליהם  "הגעתי  עלות. 
קודמת, והסיפור כל כך נגע לליבם, לרבות 
שבפעם  בכך,  הכרוכה  הכבדה  ההוצאה 
בעל  אסף,  את  להכריח  נאלצתי  האחרונה 
הפנצ'ריה, לקחת ממני כסף, וגם אז הסכים 
לקבל 50 ש"ח סמליים בלבד. הוא הסתכל 

יודעת? יש  עלי בעיניים טובות ואמר: את 
מכסף,  חשובים  יותר  שהם  בחיים  דברים 

ובראש ובראשונה חשוב להיות בן אדם".

סירב לקחת תשלום. הרכב הניזוק



 דף מדבקות 
 בכל מארזי מיני

 קרלו בטעם שוקולד 
ובטעם וניל*

כיף לשחק
*עד גמר המלאי

קרלו ָטְסלֹו על הסקייטבורד 
בגינה, ומשם הוא עובר 

להתנדנד בנדנדה
קרלו ִמְתַנְדֵנְדלֹו בשמחה רבה, 

ואחר כך משחק בכדור
שקיבל במתנה

 קרלו ָאְצלֹוָרְצלֹו 
 לשחק בהנאה גדולה, 
ועולה להתגלש במגלשה

 שלום ילדים! צבעו את המודעה
וקשטו במדבקות קרלו שמחכות לכם במארזים.
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ביקשתם טופס 17 עבור שירות רפואי 
הניתן ב’מעיני הישועה’ ובקשתכם נדחתה? 

פנו למוקד הסיוע ונשמח לעזור לכם לממש את זכויותיכם!

המנתחים הבריאטריים 
הבכירים לשירותכם 

במימון מלא של קופות החולים
 

השמנת יתר קיצונית נחשבת בשנים האחרונות למחלה לכל דבר ובמרכז הרפואי 
קיבה,  קיצורי  בניתוחי  ביותר  הטוב  השירות  להנגשת  מתגייסים  הישועה’  ‘מעיני 
מרפאה  גם  כוללת  היחידה  נוסף.  תשלום  וללא  הציבורית  הרפואה  במסגרת 

מייעצת, וועדה בריאטרית ומרפאת מעקב. 

לוועדה הבריאטרית ניתן לקבוע תור במוקד זימון תורים: 03-5771188 
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הזכות שלנו לסייע להתחייבות שלכם 03-5775473
tofes17@mhmc.co.il :פקס: 03-6153727 | אימייל

מאת: חיים בנשק

מבצעית  ופעילות  סמויה  חקירה 
למעצרם  הביאה  ישראל  משטרת  של 
בתחילת החודש של תושב ראשל"צ בן 
36 ותושב רחובות בן 39 שפרצו במשך 
באמצעות  בתים  ל-28  חודשים  מספר 

מפתח מותאם שהכינו מראש.
בחקירה הסמויה עלה כי השניים נהגו 
לאינסטלטורים  אזרחים  בפני  להתחזות 
הבאים לתקן נזילה מדירה סמוכה, ובעת 
הדלת  מפתח  את  איתרו  בבית  שהייתם 
להם  שאפשר  באופן  אותו  והעתיקו 
מהמקרים  בחלק  תואם.  מפתח  ליצור 
אחד  כאשר  בוצעה  המפתח  העתקת 
הנאשמים הסיח את דעתם של בני הבית 
התפנה  והשני  באינסטלציה  ב"טיפול" 

להעתקת המפתח.
בתים  לאותם  לשוב  נהגו  השניים 
בעת  המשוכפל  המפתח  באמצעות 
סכומי  ולגנוב  בבית,  היו  לא  שהדיירים 

נשק,  כלי  תכשיטים,  חסכונות,  כסף, 
מחשבים ורכוש יקר ערך אחר. השניים 
ציונה  נס  בראשל"צ,  לדירות  פרצו 
התנהלה  במקביל  כאשר  ורחובות, 
מרכזית  יחידה  של  סמוייה  חקירה 

במשטרת ישראל לאיתורם.
השניים  סיימו  כאשר  בנובמבר,  ב-2 
שבע  ובת  ראובן  ברחוב  דירה  לפרוץ 
תכשיטים  ממנה  ולגנוב  בראשל"צ, 
וסכומי כסף גדולים, המתינו להם בלשי 
אותם  ועצרו  רכבם  אל  שזינקו  משטרה 
השניים  הרב.  הרכוש  ברשותם  כאשר 
נגדם  הגישה  ובסיומה  לחקירה  הובלו 
ישראל  משטרת  של  התביעות  יחידת 
כתב אישום ובו 28 סעיפים בהם גניבה, 

התפרצות למגורים ונהיגה בפסילה.
קוראים  "אנו  כי  אמרו,  במשטרה 
לאזרחים לשים לב בעת הכנסת זרים אל 
הבית  לגישה למפתח  הנוגע  בכל  הבית 

ולאפשרות העתקתו".

התחזו לאינסטלטורים 
ופרצו לעשרות בתים

צמד גנבים התחזו 
לאינסטלטורים ופרצו 

עם מפתח מותאם לבתים 
בראשל"צ, נס ציונה ורחובות 
 בשלל: מאות אלפי שקלים, 

מטבע זר, יהלומים, מאות 
 M-16 תכשיטים, רובה

ואקדח גלוק  פיתחו עיניים
חלק מהשלל הגנוב

מאת: ישראל פריי

במשרד  החרדי  האגף  בכירי 
רחובות  בעיר  התארחו  החינוך 
החינוך  במוסדות  מיוחד  לסיור 
הביקור  במהלך  בעיר.  התורניים 
התפתחות  על  האורחים  עמדו 
בפניהם  והועלו  הענפה,  המוסדות 
עמם  והאתגרים  הבוערים  הצרכים 

מתמודדים מנהלי המוסדות.
האגף  ראש  חלק  לקח  בביקור 
העיר  ראש  נלוו  אליו  זהבי,  איציק 
תיק  מחזיק  סגנו  מלול,  רחמים 
המועצה  חבר  בלום,  זהר  החינוך 
מונטג,  שלמה  התורה'  'דגל  ויו"ר 
מיכאל  חרדי  חינוך  מחלקת  מנהל 
ראשי  העירייה,  מנכ"ל  כהן, 

מחלקות, ומנהלי המוסדות.
נערכה  לשטח,  שיצאו  לפני  עוד 
ישיבה מיוחדת בלשכת ראש העיר, 
בין  הבוערות.  הסוגיות  נדונו  שם 
מצוקת  בלטה  שהועלו  הדברים 
מהם  הציבור,  ושטחי  הילדים  גני 
ההולך  המחסור  הקהילה.  סובלת 

החינוך  רשתות  את  מביא  וגובר 
דבר  פרטי,  באופן  מבנים  לשכור 
ובעיקר  ירודים  לתנאים  המביא 
והעירייה  החינוך  משרד  להימנעות 
ולדאוג  המקומות  את  לתקצב 

לתחזוקה שוטפת ונאותה.
בהמשך יצאה הפמליה לסייר בין 
המוסדות, והתקבלה בברכה על ידי 

התלמידים.  ומאות  החינוך  אנשי 
בתלמוד  היתר  בין  נערך  הסיור 
תורה עץ חיים, באשכול גני הילדים 
ברחוב חפץ חיים, בגני עולל )חינוך 
חב"ד  של  הילדים  בגני  מיוחד(, 
בבית  הייתה  הסיום  תחנת  ועוד. 
שלמה, שם התקיימה ישיבת סיכום 

לצד ארוחת צהרים.

הבכירים הגיעו לעמוד 
מקרוב על צרכי הקהילה

ראש האגף החרדי במשרד החינוך הגיע לישיבת עבודה מיוחדת 
ולסיור מקיף במוסדות החינוך החרדי ברחובות  צמרת העירייה 

התייצבה, וכל הגורמים ינסו לשלב ידיים ולתת מענה לצרכים 
הבוערים שהועלו 

 'הפמליה בת"ת 'עץ חיים 



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

כשנותנים אוכל טוב יותר לפרות, 
מקבלים חלב טוב יותר המכיל 

יותר אומגה 3 באופן טבעי 
ואפילו עושים טוב יותר לסביבה.

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

 חדש מתנובה
חלב ֶמֶשק



א' בכסלו תשע"ז 1/12/16ברחובות8

הנחה כפולה
השר דרעי הורה 

לצוות משרדו לאפשר 
לאזרחים להגיש 

בקשת הנחה בארנונה 
על פי הכנסות בכל 

השנה  המשמעות: 
המענק לאברכים 
לא יפגע בבקשות 
להנחות בארנונה 
 דרעי: "רואה 

ערך עליון בצמצום 
הבירוקרטיה לאזרח"

מאת: חיים רייך

מנכ"ל  את  הנחה  דרעי  אריה  הפנים  שר 
לאפשר  המקומיות,  לרשויות  להורות  משרדו 
להנחה  בקשה  להגיש  המעוניין  אזרח  לכל 
בארנונה, להגיש את פרטי הכנסותיו לכל שנת 
האחרונים  החודשים  לשלושת  רק  ולא   2016
תשלום  כל  לפיכך,  כה.  עד  נהוג  שהיה  כפי 
הכלכלי  מצבו  בגלל  לאזרח  שניתן  מענק  או 
ואשר היה אמור להינתן כתשלום חודשי וניתן 
לחשבו  יהיה  ניתן  מרוכז,  באופן  השנה  בסוף 

כ-1/12.
לחוק  התיקון  רקע  על  באה  זו  הוראה 
יכולת  מעוטי  לאברכים  ההכנסה  הבטחת 

האוצר,  עם  הסיכום  לפי  לתוקף.  כעת  הנכנס 
האברכים יקבלו בחודש דצמבר לחשבון הבנק 
השנה.  כל  עבור  רטרואקטיבית  מענק  שלהם 
להיווצר להם בעיה בשנת  עלולה  הזה  באופן 
כאשר  בארנונה,  הנחה  לבקש  בבואם   2017
ההכנסות הנבדקות הן ממוצע של 3 החודשים 
השר,  של  החדשה  ההנחיה  לפי  האחרונים. 
ההכנסות יחושבו לפי ממוצע של 12 חודשים 
ובכך המענק הרטרואקטיבי לא יפגע באישור 

ההנחה בארנונה.
שר הפנים אריה דרעי אמר: "אני רואה ערך 
עליון בצמצום הבירוקרטיה לאזרח, ובחובתה 
של הרשות המקומית להקל את העול הכלכלי 

מעל אזרחים מעוטי יכולת". 

דרעי. )צילום: יונתן זינדל פלאש 90(

עליה במחירי הדיור
לאחר הבטחות חוזרות ונשנות, אין ירידה במחירי הדיור: עליה 
של 2.3% ברבעון השלישי של   2016 הסיבה: תוכנית 'מחיר 

למשתכן' גורמת לרוכשים לעבור לדירות יד שניה 
מאת: יחיאל חן

עלו   2016 שנת  של  השלישי  ברבעון  גם 
מחירי הדיור: על פי סקירה של לשכת שמאי 
המקרקעין, ברבעון השלישי של 2016 מחירי 
הדיור עלו ב-2.3% ובכך הם משלימים עליה 
השלישי  לרבעון  במקביל  במחירים   9% של 
לאחר  מתפרסמת  זו  סקירה   .2015 בשנת 
משרד  הוראת  בעקבות  שהתחוללה  הסערה 
האוצר שלא לפרסם נתוני השמאי הממשלתי 

טל אלדרוטי אודות מחירי הדיור. 
צוטט  השמאים  לשכת  יו"ר  דנוס,  אוהד 
בימים האחרונים מתייחס לסקירה. דנוס אמר 
סקירה  ערכנו  לציבור,  שהבטחנו  "כפי  כי 
השמאי  של  הבדיקה  דרך  על  שמתבססת 
לפי  שהבנו  כפי  האחרון  בעשור  הממשלתי 
עליית  מגמת  דנוס,  פי  על  הפרסומים". 
מעבר  "בשל  היתר  בין  נמשכת  המחירים 
יד  לדירות  הציבור  של  משמעותיים  חלקים 
סגורה  למשתכן  מחיר  ותוכנית  מאחר  שנייה 

עבורם".
השמאים ציינו בסקירה כי הם לא מבחינים 
למשתכן.  מחיר  תכנית  של  כלשהי  בהשפעה 
לדבריהם, "הן משום גידורה המוצהר לטובת 
פרויקטים  היעדר  בשל  והן  בלבד  דיור  חסרי 
לכדי  שהגיעו  הנסקרות  בערים  זה  מסוג 
ירידה  ישנה  כי  עוד  עלה  בסקירה  מימוש". 
בין  חדה בשיעור העסקאות מקבלן בכ-21% 
לדעת   .2016 לשנת  והשלישי  השני  הרבעון 
השמאים, הציבור פונה לשוק היד שנייה, מה 
שלדבריהם מחזק את עליות המחירים, "מאחר 

המגבלות  את  אין  שניה  יד  דירות  ולמוכרי 
והאילוצים במסגרתם פועלים יזמים וקבלנים. 
מצויות  שניה  יד  שדירות  ברור  כן,  כמו 
בכמויות גדולות יותר בלב אזורי הביקוש וגם 

לכך, השפעה מידית על תוצאות הסקירה".
לסקירת  דומה  בצורה  בוצעה  הסקירה 
את  פרסם  לא  שכאמור  הממשלתי  השמאי 
נתוניו בעקבות הוראת משרג האוצר. הסקירה 
כה  עד  סקר  אותו  מודל  אותו  פי  על  נערכה 
השמאי הממשלתי הראשי שהיא על פי ניתוח 
ב-16  חדרים    4 דירות  של  עסקאות   4,900
נועדה  השיטה  כי  הסבירו  השמאים  ערים. 
"לזהות ולבודד את שיעורי השתנות המחירים 
בתקופת הסקירה ביחס לרבעון הקודם, ולנוכח 
ריבוי המשתנים המשפיעים על מחירי דירות, 
נבחרו  ורמת ההטרוגניות הרבה במאפייניהן, 
הרלוונטיים  ברבעונים  העסקאות  כלל  מתוך 
דירות בעלות מאפיינים הומוגניים ככל שניתן, 
תקן  יחסית.  גבוהה  בהן  העסקאות  שכמות 

רחבה במחירן״.

                 ירידה עקבית במחיר הדיור. שר האוצר כחלון
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הכנס השנתי לקידום מצוינות בחינוך, רווחה, שילוב ושיקום
של ילדים ובוגרים עם מוגבלויות בציבור החרדי / דתי
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הכנס מיועד לאנשי מקצוע, ארגונים, מוסדות, עמותות, סטודנטים והורים.
לפרטים והרשמה לכנס : 02-9410144

 ”יחד נעצב את עתיד החינוך המיוחד“  

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

לחברות וספקים הרשמה לתערוכה ומגזין "המיוחד" נפתחה לפרטים
רחל  058-6514477
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מרבית הפיצות בישראל מכילות תחליפי גבינה. 
פיצה מעדנות מכילה 100% גבינה* אמיתית! 

ועכשיו, בכשרות מהודרת!

*

חדש! בכשרות                באריזה עם פס הזהב
 מכיל גבינת עמק, 

ראה ברשימת הרכיבים.
*ההתייחסות היא לרכיב הגבינה במוצר. ראה רשימת רכיבים מלאה.
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מאת: בני יחזקאלי

השבוע  העניק  מוזס  אליעזר  מנחם  חה"כ 
לסוגיות  התייחס  בו  ישראל'  ל'כל  ראיון 
התייחס  היתר  בין  כאשר  הפרק  על  העומדות 
הקרוב  שני  ביום  הדיור.  במשבר  למאבק 
תתקיים פגישה בין נציגי יהדות התורה לשרי 

האוצר והשיכון וראש מטה הדיור יצחקי. 
מוזס  הכנסת  חבר  מבטיח  הריאיון  במהלך 
תהיה  לא  הדיור  בסוגיית  הבאה  הפגישה  כי 
כקודמותיה, "אני בהחלט אמליץ בפני מועצת 
אם  התקציב,  בעד  להצביע  לא  התורה  גדולי 
אין פתרון מהותי ומשמעותי. אנחנו לא יכולים 
הגזירות  לכל  מיליארדים  בתקציב של  לתמוך 
ולכל המגזרים, אבל בלי פתרון למגזר החרדי", 

הצהיר מוזס.
חברי  כל  עם  מתואמת  הזו  ההחלטה 

הסיעה?
"לא, אבל עד אז אשוחח עמם. נקבע את סדר 
והשיכון  האוצר  שר  הרי  הבא.  לשבוע  היום 
באים אלינו לישיבת סיעה בשבוע הבא. לפני 
מה  בדברים,  סדר  ונעשה  שעתיים  נשב  זה 
אנחנו  ומה  מבקשים  אנחנו  מה  רוצים,  אנחנו 

נותנים לפני אישור התקציב".
שבוע שעבר פרסמנו ב'קו עיתונות' ביקורת 
חריפה של בכיר במשרד השיכון שאומר שאין 
שאין  באמת  מרגיש  אתה  האם  אחיד.  קול 

שיתוף פעולה?
יש  הכנסת  מחברי  אחד  לכל  ספק,  "ללא 

שמשנתי  יודע  אני  למשל,  מסוימת.  תפיסה 
ברורה והיא לתת מענקים גם לדירות יד שניה. 
בשבוע הבא לפני הפגישה נשב שעתיים ונגיע 

להסכם על הדרישה אותה אנחנו מעלים".
חה"כ  את  מינו  בש"ס  אחר.  ובנושא 
מלכיאלי, ורק ביהדות התורה נשארים חברים 

שנושקים לגיל השבעים?
זכו  לא  ארבעים  שבגיל  אנשים  מכיר  "אני 
לבינה, ואני מכיר בני שבעים לזקנה, וברוך ה' 
אין  שאומרים  כמו  וניסיון.  חוכמה  זה  הזקנה 

חכם כבעל הניסיון". 
מלשכת חבר הכנסת משה גפני ומלשכת שר 

הבריאות יעקב ליצמן, לא נמסרה תגובה.

"בלי דיור – נתנגד לתקציב"
 חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס בראיון לקו עיתונות: 

  "אמליץ למועצת להתנגד לתקציב אם לא יהיה פיתרון"
מבהיר: "אני עדיין כאן כדי להישאר"

 "לא נתפשר". ח"כ מוזס
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הראיון המלא ביום שישי ב-

הפגישה הנדירה. הגרי"מ לאו ופידל קסטרו

הרודן מקובה – מת
פידל קסטרו, מי ששלט בקובה יותר מ-50 שנה, והפך 

אותה למדינה הקומוניסטית הראשונה בחצי הכדור המערבי 
מת בסוף השבוע והוא בן  90 בראיון שיפורסם ב'כל 

ישראל' מספר הגרי"מ לאו על פגישתם הנדירה, הבקשה 
שקסטרו הסכים לה והבקשות שנדחו 

מאת: שי בן מאיר

קסטרו,  פידל  המהפכן:  הרודן  של  מותו 
מנהיג קובה, מת בשבת האחרונה והוא בן 90. 
קסטרו, הוביל את הפלת שלטונו של הגנרל 
פולחנסיו באטיסטה, במהלך המהפכה שהחלה 
באותה  ב-1959.  רק  הצלחה  ונחלה  ב-1956, 
בהגה  והחזיק  הממשלה,  לראש  מונה  השנה 
השלטון עד שנת 2008, אז העביר רשמית את 
בעקבות  זאת  קסטרו,  ראול  לאחיו  השלטון 
בפועל  אך  סבל,  ממנה  המעיים הקשה  מחלת 

המשיך לשלוט במדינה. 
ארצות  הכירה  שלטונו  ימי  בתחילת 
הגיעו  מאוד  מהר  אך  החדש,  במשטר  הברית 
למדינה  קובה  הפכה  ובעקבותיהם  החיכוכים 
קומוניסטית, הראשונה בחצי הכדור המערבי, 
מה שהוביל את האמריקנים לנסות להפיל אותו 
הצלחה.  ללא  אך  בחייו  ולהתנקש  מהשלטון 
תהליך  החל  לשלטון,  עלה  שאחיו  לאחר 
התקרבות לארצות הברית, שכלל גם מפגש עם 

הנשיא ברק אובמה. 
בקובה הייתה קיימת קהילה יהודית, שרובה 
הברית  לארצות  המהפכה  בתחילת  נמלטה 
וכיום נותרו רק שרידים מהקהילה, המנותקים 

כמעט כליל מהאורח החיים היהודי. 
ב'כל  שישי  ביום  שיתפרסם  מיוחד,  בראיון 

אביב  תל  של  הראשי  רבה  מספר  ישראל', 
הגאון רבי ישראל מאיר לאו, על המפגש הנדיר 
שקיים עם קסטרו בשנת תשנ"ד, פברואר 1994 

ועל הקשר המשפחתי שלו לקובה. 
"ביום השני לביקור הגיע אלי הזמנה משליט 
קובה פידל קסטרו, שהוא מבקש לראות אותי", 
משחזר הרב. "הוא קיבל אותי במשרדו בשעה 
21:55 והחזיק אותי בשיחה עד 01:00 בלילה, 

וליווה אותי למעלית". 
דברים,  כמה  מקסטרו  ביקש  כי  מספר  הרב 
ליהודים  להביא  בבקשה  רק  הצליח  אולם 
המצות  בהבאת  זאת  מתנה  כשקסטרו  מצות, 
הברית.  מארצות  ולא  מקסיקו  או  מוונצואלה 
דחה  כשר,  בשר  לייבוא  הבקשה  את  אולם 
לאנטישמיות  יגרום  הדבר  כי  בטענה  קסטרו 
ולהרג יהודים, בעקבות העוני הקשה במדינה. 

'הכנס המיוחד': הוקמה 
תת ועדה לפעילות 

מול משרדי הממשלה
ההכנות ל'כנס המיוחד' שמתקיים בשיתוף 'קו 
עיתונות' וחברת ההפקות 'אימג'-קו מחשבה' 

נמצאות בעיצומן  הרב גבריאל כהן, חבר בוועדת 
ההיגוי המקצועית: "היום מבינים טוב יותר שככל 
שהעבודה היא רב מערכתית וככל שהידע עובר בין 
גישות שונות - היכולת לתת מענה מקצועי וטוב 

הולך ומשתפר"

מאת: חיים רייך

דיוני ועדת ההיגוי המקצועית של 'הכנס 
אינטנסיביים,  ונעשים  הולכים  המיוחד' 
הסוגיות  לעומק  צוללים  שחבריה  וככל 
נרחבים  להיבטים  ביטוי  לתת  ומנסים 
המיוחד  החינוך  צרכי  כל  של  ומקיפים 
במגזר החרדי, כך הולכת ומתחדדת ההבנה 
נקודת  היותה  ועל  היוזמה  נחיצות  בדבר 
מפנה עבור כל ארגון, גוף ממשלתי, רשות 
לילדים  הורים  עבור  ובעיקר,  מקומית, 

בעלי צרכים מיוחדים והילדים עצמם.
ה  נ ב ה ה "
היא  שנוצרה 
שהציבור  שככל 
הולך וגדל ואתו 
ת  ו ח ת פ ת ה ה
לצרכי  במענה 
ה  י י ס ו ל כ ו א ה
כך  המיוחדת, 
הצורך  גובר 
לחבר בין כמויות 
העצומות  הידע 
ת  ו א צ מ נ ש
אנשי  בידי 
בתחומי  מקצוע 
ומקצוע  רקע 
אומר  שונים", 
גבריאל  הרב 
חבר  כהן, 
ההיגוי  בוועדת 
 . ת י ע ו צ ק מ ה
מריפוי  "החל 
טיפול  בעיסוק, 
 , י ג ו ל ו כ י ס פ
בשפה,  טיפול 
קלינאות  דרך 

וכלה  רגשי,  טיפול  תרפיות,  תקשורת, 
בהמון ידע, מחקר ושיטות הוראה מתקנת. 
שהעבודה  שככל  יותר  טוב  מבינים  היום 
היא רב מערכתית וככל שהידע עובר בין 
גישות שונות - היכולת לתת מענה מקצועי 

וטוב הולך ומשתפר".
שמתחיל  הידע  של  לעושרו  בנוסף 
תת  הוקמה  גג אחת,  קורת  להתכנס תחת 
בעיות  לפתרון  מוקדשים  שדיוניה  ועדה 
אקוטיות מול משרדי ממשלה. "יש ברמת 
החינוך  סובל  מהן  כלליות  בעיות  היסוד 
המיוחד החרדי, כמו למשל כל אוכלוסיית 
הת"תים    המוכר שאינו רשמי, שמשרד 
החינוך  בצרכי  כלל  מכיר  לא  החינוך 
מכך  וכתוצאה  מענה,  נותן  ולא  המיוחד 
שלא  ילדים  של  גדולה  אוכלוסייה  יש 
מקבלת מענה מקצועי ולעתים הם נאלצים 

שלהם  הטבעית  מהסביבה  להתנתק 
למסגרות חינוך שאינן מתאימות". 

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

רצון ליצור דיאלוג ולחולל שינוי. 
מיוחדים  לילדים  ההורים  רווחת  גם 
תעמוד במרכז דיוני הוועדה. כיום, נאלץ 
לילד  הורה 
צרכים  בעל 
ם  י ד ח ו י מ
 - להתמודד 
לטיפול  בנוסף 
בילד  המסור 
ריצות  עם    
בין  אינסופיות 
רשויות  שלל 
שונים.  וגופים 
מתחומי  חלק 
ל  ו פ י ט ה
ם  י א צ מ נ
האבחון  אצל 
 , י ג ו ל ו כ י ס פ
אחרים בקופות 
 , ם י ל ו ח
ד  ר ש מ ב
 , ך ו נ י ח ה
ת  ו ש ר ב
וזו  המקומית 
רשימה  עוד 
 . ת י ק ל ח
הבנה  "קיימת 
ת  ל ו כ י ה ש
פלטפורמה  וליצור  הידע  בין  לחבר 
לשמש  תוכל  להורים,  הידע  את  שתנגיש 

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

מקצוע  מאנשי  מורכבת  ההיגוי  ועדת 
כל הקשת  את  המייצגים  החרדי  מהמגזר 
הנרחבת של העיסוק בחינוך המיוחד, כמו 
מסגרות  מורכבות,  באוכלוסיות  טיפול 
הכשרה, מלמדים, אנשי רשויות מקומיות 

העוסקים בשיבוץ תלמידים, ועוד.



לחם מלא, מלא ברכה!

אין כמו כריך מקמח מלא כדי להתחיל איתו את היום, חיטה מלאה עשירה בסיבים תזונתיים, 
ויטמינים ומינרליים הגורמים לתחושת שובע לאורך זמן ומאפשרים ריכוז, וכוחות מחודשים, 
 ומעל הכל כמובן הבריאות. זכרו שאף פעם לא מאוחר מידי כדי להקנות הרגלי תזונה בריאים. 

מהיום, כריך בשבילי רק מקמח מלא!

צריכת לחם מקמח מלא מקטינה סיכונים לתחלואה:

חפשו בחנויות לחמים בעלי תו
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במשך שעה ארוכה המתינו שרי הקבינט, במיניבוס תיירים 
של  לבואו  רוח  בקוצר  מצפים  כשהם  השרד,  ברכבי  במקום 
ראש הממשלה. בבוקרו של יום הציע להם נתניהו, באדיבות 
מרובה, להתלוות למסוקו בדרך חזור מחיפה לירושלים - כדי 
להספיק להגיע בזמן לישיבת הקבינט. אבל המתנות הקטנות 
תמיד  יפה.  בעין  יינתנו  לא  פעם  אף  לשריו,  נתניהו  שמעניק 

תילווה להן תחושת חמיצות קלה. 
מתכון  הוא  ראש-הממשלה,  ליומן  ומותאם  צמוד  לו"ז 
לאיחורים בלתי פוסקים. לישיבת הממשלה עצמה, שהתקיימה 
נתניהו  הגיע  המדינה,  בצמרת  ומי  המי  כל  בנוכחות  בחיפה 
ה"לא  קמפיין  עם  לבחירות  רץ  אומנם  בנט  אופייני.  באיחור 
מתנצלים", אך מי שמיישם זאת בחיי היומיום הוא נתניהו. בלי 
בדברי  הממשלה  ישיבת  את  פתח  הוא  התנצלות  מילת  לומר 

השתאות לנוכח האולם רחב הידיים בחיפה.
כשהסתיימה הישיבה, הודיע ראש-הממשלה לשרי הקבינט 
שר  עם  עיניים,  בארבע  דקות,  חמש  של  לשיחה  יתעכב  כי 
האוצר כחלון. בעולם המונחים של נתניהו, הודעה מראש על 
השרים  מוגבל.  בלתי  לאיחור  ביטוח  פוליסת  היא  קל,  עיכוב 
על  המתינו בחוסר סבלנות בשעה שנתניהו שוחח עם כחלון 
הנושאים הבוערים, כאשר לדברי השרים, לא גל ההצתות עמד 
בשבוע  גם  כי  התבדחו  בליכוד  התאגיד.  ענייני  אלא  במוקד, 
שכזה, כשנתניהו נשאל 'מה בוער', הוא השיב מי היה המשמיץ 

היומי, בתוכנית הרדיופונית של רזי ברקאי.   
על  הקבינט  שרי  התבשרו  לירושלים,  המאוחרת  בטיסתם 
הקדמת הישיבה הנוספת שתוכננה – מרביעי לשלישי בערב. 
המדינה  ופקידי  השרים  לצהריים.  הבוקר  לבוקר,  הפך  הערב 
לנתיניו  כאדון  אליהם  מתייחס  שנתניהו  לכך  התרגלו  כבר   –
לא.  עדיין  השכולות,  המשפחות  יומם.  בסדר  שמות  ועושה 
קרובי  קדש,  מבצע  לחללי  האזכרה  לטקס  איחר  כשנתניהו 
המשפחה שסבלנותם פקעה החלו לומר קדיש בהעדרו. ראש 

הממשלה לא התנצל, אלא הסביר, שהוא בכלל לא איחר. 
הכרוניים  האיחורים  להגיע.  האחרון  הוא  ידוע,  וזה  ביבי, 
על  מעידים  רק  הנוכחית,  בקדנציה  נסבלים  לבלתי  שהפכו 
הוא  לבד",  הבחירות  את  "ניצחתי  המוגבר.  העצמי  ביטחונו 
נוהג לומר בז'רגון הטראמפי, כשסיגר קובני בפיו – לזכר פידל 
קסטרו, שאת שיא הכהונה שלו ביבי עדיין לא שבר. "ניצחתי 
התקשורת".  נגד  נגדי,  שהיו  הליכוד  שרי  בלי  אובמה,  נגד 
ברשימת  רלוונטית  נותרה  שעוד  האחרונה  היא  התקשורת 
המתנגדים. אובמה נוטרל, וגם שרי הליכוד לא ממש נספרים. 

התקשורת, ואין בלתה, נותרה האויב האחרון.
בתקופה  למקורביו  נתניהו  אומר   ,"Be like Trump"
ולתחקירים  למתקפות  הבוטה  התייחסותו  וסגנון  האחרונה, 
שמתעצמים, כולל זה של דרוקר על הבן יאיר מהשבוע, אכן 

מלמד שהמסר מיושם. 
מהבחינה הזאת, הבעירה הפנימית באה לו בזמן – והסיטה 
את הדיון מפרשת הצוללות לגל ההצתות. ביבי כיבה את המים 
באש, התבדח השבוע אחד משרי הממשלה. כשהעשן התפזר, 
הגיח מהמסך של ערוץ 10 תחקיר נוסף של דרוקר - והפעם עם 
ביבי  לים.  מעבר  התורם  חשבון  על  שחוגג  הבן-יקיר  סיפורי 
היום,  ובישראל  החברתית  ברשת  מדוברת  בטראמפית  הגיב 

וחזר לעסוק עם עודף מוטיבציה בענייני התאגיד.  

הותר לפרסום
החלשה.  החוליה  מיהי   - שמזהה  הראשון  הוא  נתניהו 
הייתי  האשמה.  את  לגולל  ניתן  מי  על   - שקולט  הראשון 
בסביבתו באסון הכרמל ההוא, לפני שש שנים, באותה תקופה, 
נלוויתי לשר הפנים דאז אלי  פחות חודש עברי בלוח השנה. 
ישי לצד פרשן 'בקהילה' עמיתי יעקב ריבלין, באותו מוצ"ש 
הר  לאוניברסיטה שעל  נוף  בהר  מביתו  הארוכה  בדרך  ארור, 
הכרמל. אלי ישי, שדהר מירושלים לחיפה תכף ומיד עם צאת 
מסיבת  התקיימה  שבו  האוניברסיטה  למתחם  נכנס  השבת, 
העיתונאים והתיישב לצידו של ראש הממשלה, שותפו הנאמן 
וישי לחש משהו  סיים את התדרוך  דקה. כשביבי  לאותה  עד 

לאוזנו, נתניהו התעלם והפנה את הגב במכוון. מול המצלמות 
הוא שילח את השר הכי נאמן - לעזאזל. שר על האש.

אופוזיציונרים  ואפילו  בנפש,  נפגעים  אין  הנוכחי  באסון 
ליושב  להודות  במקום   - לממשלה  מפרגנים  מובהקים 
תלוי  אינו  בנפש,  לנפגעים  רכוש  נזקי  בין  ההבדל  במרומים. 
בהכרח במדיניות סופר-טנקרית של הקברניט. באסון הנורא בו 
עלו צוערי השב"ס בלהבות, שום מדיניות ממשלתית לא הייתה 
מפקדים  על-ידי  שנלקחה  המוטעית  ההחלטה  את  מנטרלת 
בשטח ברגע של אובדן עשתונות. פנייה אחת לא נכונה, הפכה 

עוד שריפת יער, למחדל נורא, לטרגדיה מחרידה.
המופע שנתן ראש-הממשלה הוא העתק זהה למה שחווינו 
אז, כולל הפוטו-אפ, ומטוסי הכיבוי הזרים שטייסיהם כמעט 
והתבקשו להחליף את טייסי אל-על. אפילו באופי ההתייחסות 
לשר הפנים מש"ס - אז ישי, כיום דרעי - אפשר למצוא קווי 
דמיון מסוימים. באסון הכרמל, היה זה ביבי עצמו שהפנה את 
הגב. בלשכתו של דרעי הבחינו כי במשבר הנוכחי, שופרו של 
ראש-הממשלה, הביביתון, בחר להתעלם ולהשמיט בגיליונות 
סופ"ש שעבר ותחילת השבוע הזה, כל אזכור או תמונה, של 
שר הפנים הנלווה לראש-הממשלה. היות וגפני יכול רק לחלום 
על שליטה ביתד נאמן, כמו זו שיש לביבי בישראל היום - היה 
ברור לכולם, עוד לפני שח"כ גואטה העלה את הגיגיו לרשת 

החברתית במוצ"ש, שלהתעלמות יש סיבה ומסובב. 
ראש  של  שקצפו  לכך  נוספת  ראיה  צריך  היה  דרעי  אם 
הממשלה יצא, היא הגיעה בצהרי יום שישי, כשנתניהו צירף 
אליו לביקורו באזורי האסון, את השר לביטחון פנים ארדן ואת 
בשישי- ששהה  דרעי  ידועה.  פירומנית   - רגב  התרבות  שרת 
זומן  לא  אפילו  בבגדיו,  דבק  העשן  וריח  בספסופה  שבת 
למרות שהיה בסביבה. הוא הופתע לשמוע ברדיו איך נתניהו 
האזרחות  שלילת  רעיון  על  מילים  כמה  לומר  רגב  את  מכבד 

מהמציתים - ששר הפנים יזם. 
טעותו.  גודל  את  כשהבין  האסימון  לדרעי  נפל  רגע  באותו 
הפנים  משרד  דוברות  שהוציאה  לעיתונות  ההודעה  בנוסח 
בנוגע ליוזמת שלילת האזרחות מהמציתים, הושמט שמו של 
ראש-הממשלה. לא יעשה כן במקומנו, לקחת קרדיט על מהלך 
אפס  מלבדו,  עוד  אין  לראש-הממשלה.  לפרגן  בלי  ממשלתי 

זולתו.
לדרעי עדיין אין עיתון, אבל יש בהחלט שופר מסולסל קרן. 
שלהתעלמות  מסר  והעביר  בחריפות  גואטה  צייץ  במוצ"ש 
יהיה מחיר, וביום ראשון, הפלא ופלא, חלף המשבר כמו עננת 
עשן מתפוגגת, כשנתניהו ביקש מדרעי לשבת לצידו בישיבת 

הממשלה. 
ראש-ממשלה שמחל על כבודו אין כבודו מחול. במקריות 
מדהימה וללא כל קשר כמובן, לקח לישראל היום עוד יומיים 
הותר  ששמם  האישים  לרשימת  דרעי  את  להחזיר  תמימים, 
לפרסום. לא קל לתפקד במשרה מלאה, מסביב לשעון, כראש 

ממשלת ישראל-היום.

גרסת דרעי
מבית  עם שרים,  ומשברים  והותר משקעים  די  יש  לנתניהו 
גם  וגפני  ליצמן  דרעי,   - החרדים  השרים  עם  דווקא  ומחוץ. 
כיו"ר ועדת כספים - הוא מסתדר טוב יותר מאשר עם האחרים. 
את האנקדוטה מול דרעי, מיותר ולא נכון להפוך למשבר, אבל 
התקשורתית  האובססיה  גדולה  כמה  עד  מלמד  הזה  הסיפור 

בסביבת רה"מ.
ברמה האישית דרעי דווקא מפרגן: "המשבר היה בשליטה, 
באסון  מאשר  קשה  יותר  הרבה  הייתה  שהסיטואציה  למרות 
מוקדי  של  רבות  עשרות  לעומת  אחד  מוקד  היה  אז  הכרמל. 
מזג  שקיבלנו  הדיווחים  לפי  הנוכחי.  במשבר  והצתה  שריפה 
האוויר שהיה מטורף גם אז, היה קיצוני הרבה יותר כעת ברמה 
נכון  נערכנו  זאת, בחסדי שמיים,  ובכל  של שלושים אחוזים. 
וסיימנו את המשבר ללא נפגעים, ועל כך בהחלט מגיעה מילה 

טובה לראש הממשלה". 
מאש למים. דרעי ששימש בתחילת הקדנציה כשר הכלכלה 

הצוללות.  בפרשת  גם  לראש-הממשלה  מפתיע  אליבי  מספק 
את הקולות של בוגי שהבהיר כי התנגד לרכש הצוללות איש 
לא פספס. גם לא את ההדלפות מסביבתו של ראש-הממשלה 
על מעורבותם של גורמים בסביבתו של בוגי )שמכחיש כמובן( 

בחשיפת הפרשה. 
והדימויים, אבל  הצוללות עושות טוב לעולם המטאפורות 
לב הפרשה הוא בכלל רכש הספינות שאמורות להגן על אסדות 
ובמבט  כלכלה  כשר  ששימש   - לדרעי  הזה,  במישור  הגז. 
לומר,  מה  יש   - מהעסקה  וברח  גז  כששם  נכון  נהג  לאחור, 

ודווקא להגנתו של ראש-הממשלה. 
התחום  על  אחראי  "הייתי  דרעי,  מגלה  כלכלה",  "כשר 
מגרמניה  קונים  אנחנו  אם  ההנחיות,  לפי  גומלין.  רכש  של 
של  בשיעור  מאיתנו  לקנות  מחויבים  הם  וחצי,  במיליארד 
במשרד  הממונה  אלי  הגיע  סכום.  מאותו  אחוזים  שלושים 
ומסמכותי  הזה  בשיעור  קונים  לא  שהגרמנים  ואמר  הכלכלה 
ובוגי נלחם  להפעיל עליהם סנקציות. הפעלתי את הסנקציות 
נגדי והפעיל סעיף בטחוני שמאפשר לשר הביטחון לוותר על 
מעורב  היה  לא  ביבי  ביטחון.  משיקולי  גומלין  ברכש  הצורך 
מבלי  בוגי.  מול  ניהלתי  הדיון  כל  שאת  לומר  חייב  ואני  אז 
יכול רק לומר  להיכנס לכל הוויכוח שאני לא מעורב בו, אני 
שהפרסומים על כך שבוגי התנגד לעסקת הספינות וביבי הוא 
זה שדחף לעסקה מעל לראשו, לא עומדים במבחן המציאות 

שאני מכיר כשר הכלכלה באותה תקופה". 
מעל  ביבי  עם  חסד  עושה  בזירה,  שנכח  דרעי  של  האליבי 

ומעבר לגרסאותיו של פרקליט הבית דוד שמרון.
ל'קו  יעלון  בוגי  לשעבר  הביטחון  שר  לשכת  תגובת 
עיתונות': "שר הביטחון לשעבר משה יעלון, קיבל את המלצת 
גורמי המקצוע במשרד הביטחון ואת חוות הדעת המשפטיות 
ונאלץ להפעיל את סמכותו החוקית על מנת לאפשר  בנושא, 
הגרמנית,  המספנה  עם  המגן  ספינות  רכש  עסקת  חתימת  את 
זאת מחשש לדחיית ההסכם, לפגיעה ביכולות המבצעיות של 
של  העתידי  הגומלין  רכש  במימוש  פגיעה  ובנוסף,  הים  חיל 
הגרמנים בישראל, באופן שיפגע קשות בתעשייה הישראלית. 
שר הביטחון ומשרד הביטחון עמדו על כך והתנו את חתימת 
חוזית,  ובהתחייבות  בישראל  גומלין  רכש  בביצוע  ההסכם, 
לפיה תשלם המספנה בכל הפרה של רכש גומלין פיצוי מוגדל, 

גם ביחס למה שסוכם בעבר".
כי  קורה,  אחת  "לא  ומבהיר:  מוסיף  בלשכה  בכיר  גורם 
הסכמי רכש גומלין של התעשיות הזרות בישראל והתעשיות 
בשל  המוגדר,  הזמנים  בלוח  מתעכבים  בחו"ל,  הישראליות 
התדיינות  בהידברות,  היא  בכך  לטפל  והדרך  שונות,  נסיבות 
עיסקאות,  לביטול  הבאה  ולא  מוסכמים,  פיתרונות  ומציאת 
בתעשייה  כלכלית  ופגיעה  מבצעית  פגיעה  שמשמעותו 

הישראלית".

ראש באדמה
בהתאם לצו האופנה, החלו חברי הכנסת החרדים להשמיע 
בשבועות האחרונים את קול מצוקת הדיור של הזוגות הצעירים. 
הצהרות כמו חול, ולזוגות שלנו אין מה לאכול. נכון לעכשיו 
הכל דיבורים, ואת התובנה הזאת לא מספקים עיתונאים, אלא 
דווקא שני הפוליטיקאים החרדים שכיהנו בפועל כשרי שיכון 

- ובקיאים בהליכי התכנון והבנייה.
'הצעת  על  אטיאס  אריאל  לשעבר  לשר  שיש  הביקורת  על 
המחליטים' לפתרון מצוקת הדיור לחרדים שאושרה בממשלה, 
כבר שמענו וקראנו, בין השאר כאן. השבוע, השמיע לראשונה 
קול זהה גם סגן שר השיכון לשעבר )במעמד שר( מאיר פרוש. 
התובנות הקשות הללו מתיישבות היטב עם הביקורת הנוקבת 
השיכון.  במשרד  בכיר  של  מפיו  שבוע  לפני  כאן  שהובאה 
בינתיים, כלום לא השתנה. אז אומנם נקבעה פגישה מתוקשרת 
יושיב את  כן, מישהו  עם שר האוצר, אבל אולי כדאי שלפני 

חברי הכנסת שלנו לפגישת עבודה פנימית. 
לא  לחרדים  לבנייה  בנוגע  שאושרה  הממשלה  "החלטת 
שווה כלום", אומר פרוש בחריפות, "הרי משמעות ההחלטה 
למשתכן  מחיר  ממכרזי  מסוים  אחוז  יוקצה  עיר  שבכל  היא, 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

האליבי של ביבי 
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עיר  היא שאין שום  לחרדים, אבל הבעיה שלנו 
היחיד  המקום  המודל.  את  ליישם  אפשר  שבה 
שמש,  בית  הוא  מכרזים  להוציא  אפשר  שבו 
לא  המחירים  אחרת  עיר  מאף  תחרות  וכשאין 
עתודות  אין  האחרות  החרדיות  בערים  יירדו. 
ניתן להתחיל לבנות בתאריך יעד סביר  שעליהן 
הירוק  לקו  שמעבר  בערים  מהיום.  שנה  של 
אין  הקו,  שבתוך  ובאלעד  הקפאה,  בפועל  יש 
אולי  יוכלו  האש,  שטח  על  מיידיות.  בשורות 
בינתיים,  שנים.  כמה  בעוד  לתכנן  להתחיל 
למחצבות  שסמוך  בשטח  העיר,  של  השני  בצד 
מנהל  בנייה,  ולאפשר  להתפנות  היו  שאמורות 
מקרקעי ישראל האריך את ההסכם עם המחצבות 

בעוד 11 שנים". 
יוצאים  שם   - המעורבות  הערים  עם  נשארנו 
"הבעיה  מיידית:  לבנייה  מכרזים  אלפי  עשרות 
אומר  אלינו",  רלוונטית  לא  הזאת  שהבנייה 
אפשר  אי  כיום  לנו  שיש  בכלים  "הרי  פרוש, 
 - חרדים  אצלו  רוצה  שלא  עיר  ראש  להכריח 
להתאים עבורנו תוכניות ומכרזים. ועדות התכנון 
התנגדות  ושומעות  הערים  לראשי  קשובות 
ולמפות,  לשבת  חייבים  אנחנו  למהלך.  ברורה 
להירשם  אפשר  שבהם  אזורים  יש  איפה  לבדוק 

בתוך שנה מהיום, ולרכוש דירות שיהיו מוכנות 
בעוד שלוש שנים. באותם מקומות צריך להידבר 
עם ראשי הערים, לגייס את משרד האוצר וללכת 
רק  להתקדם  נוכל  ברורה.  תוכנית  עם  לרשויות 

יבינו, ולא רק מאיתנו אלא  כאשר ראשי הערים 
בעיקר מהאוצר, שהם ירוויחו מהתאמת תוכניות 

בנייה לחרדים". 
בשביל שזה יקרה, צריך משנה סדורה ובעיקר 
בדיוק  החרדים.  הכנסת  חברי  כלל  של  אחידה, 
ביחד  הוביל  שפרוש  הגיוס,  חוק  בתיקוני  כמו 
היו  בגיבוי מוחלט של שאר החברים.  גפני,  עם 
וליתר  כאלה ששתקו, אחרים תמכו, אך לרה"מ 
המעורבים, היה ברור לאורך כל הדרך שהדוברים 
של  הכנסת  חברי  כלל  את  מייצגים   - החרדים 

המגזר, ושמים לו אקדח פוליטי על השולחן. 
בהומור  פרוש  אומר  הקדנציה",  "בתחילת 
למצוקים,  אראלים  בין  הקרב  "כשהיה  שחור, 
החינוך,  שר  סגן  תפקיד  על  ש"ס,  לבין  בינינו 
שאלו אותי למה אני לא לוקח את תפקיד סגן שר 
השיכון. אמרתי שאין לי שום עניין לקחת תפקיד 
שמשהו  רואה  לא  אני  ולצערי  עבודה,  כלי  בלי 

השתנה".
זאת בשבועיים  בכל  ניכר  לטובה,  שינוי אחד 
- עם הגברת המעורבות הרבנית. על  האחרונים 
מויז'ניץ  האדמו"ר  כ"ק  של  המושכות  נטילת 
ודרש  התורה  יהדות  ח"כי  את  אליו  שכינס 
)גם  רבה  ובהערכה  כאן,  דובר  כבר  פתרונות, 

קלמן  לארי  השבוע  מוזס  שהעניק  הראיון 
בשבועות  קריאה(.  שווה  ישראל',  'כל  במגזין 
האחרונים, שותפים לתהליך מאחורי הקלעים גם 
ראשי-ישיבות, ליטאים וספרדים, שחלקם נועדו 

ויצאו עם תחושה קשה  בשעתו עם שר האוצר, 
של חוסר אונים.

מדרג  פי  על  כאן,  תוארה  שעבר  בשבוע 
מצוקת  לפני  התורה  עולם  מצוקת  חשיבות, 
מצוקה,  באותה  מדובר  תיקון:  קבלו  הדיור. 
מאלצים  לשמיים,  שנוסקים  הדירות  כשמחירי 
חתנים צעירים לעבור במסלול מהיר מדי מקודש 

לחול, משמיים לארץ. 
הישיבות  כשראשי  הקודמת,  לפעם  בניגוד 
ולזהות  המצוקה  את  להכיר  כדי  הארץ  את  תרו 
רעיונות, הרי שבפעם הזאת הם מתכוונים להציג 
לחברי הכנסת פתרונות ישימים, שחלקם סוקרו 
הקו  את  האחרונים.  בשבועות  בהרחבה  כאן 
המנחה אפשר לתמצת במשפט המנצח של יעקב 
אשר: איננו מבקשים להיות בן יקיר של ממשלת 

ישראל, אך לא נסכים להיות בן חורג. 
את  מפסיקים  הישיבות  כשראשי  עכשיו, 
לא  כבר  נדל"ן,  בתוכניות  להגות  כדי  לימודם 
מדובר רק בקולו של האזרח הקטן, אלא ב'דעת 
ואם  תורתך,  הפרו  לה'  לעשות  עת  תורה'. 
התורה הקדושה מושבתת כדי לטכס עצה, תורת 

המשחקים הפוליטית, על אחת כמה וכמה. 
אם מצוקת הבוחרים לא הועילה, אולי קריאת 
ראשי הישיבות, בשם הבחורים המגיעים לפרקם, 
אחד  שולחן  סביב  לשבת  לפוליטיקאים  תגרום 
על  כדרישה  שתונח  ברורה  לנוסחה  ולהגיע 
לא  האוצר.  ושר  ראש-הממשלה  של  שולחנם 
לפני.  אחת  דקה  אלא  יאושר,  שהתקציב  אחרי 
הסוסים עוד באורווה, המושכות וגם השוט, בידי 
יו"ר ועדת הכספים ויתר החברים. אם לא עכשיו, 

אימתי.

על המפית
אם ננהג כחברי הכנסת ונתעלם לרגע ממצוקת 
ימים  היו  לא  התחומים,  שבשאר  הרי  הדיור, 
בפרט,  התורה  ולעולם  בכלל  לחרדים  טובים 
של  שרביטו  תחת  המדינה  תקציב  העברת  כימי 
במיומנות  זאת  עושה  גפני  חרדי.  ועדה  יו"ר 
עליה העיד ראש הממשלה לפני שבוע בוועידת 
העטרה  הוחזרה  הישיבות  לתקציב  המודיע. 

וקדנציית לפיד נשכחה כלא הייתה. 
במשרדי  לחרדים  מתקנת  העדפה  חוק  אפילו 
דרש  שגפני  ממשלתיות,  ובחברות  הממשלה 
אתמול  עלה  חוקה,  בוועדת  מיידית  להעביר 
בכותרת  גפני  שהבטיח  כפי  להצבעה,  )שלישי( 
המשפטים  כששרת  שבוע.  לפני  עיתונות'  'קו 
בגלל  ההצבעה  את  לדחות  הציעה  שקד  איילת 
הבעייתיות בהגדרת 'מיהו חרדי', הזכיר לה גפני 
הגדרות  לאותן  היא  החוק,  בהצעת  שההפניה 
והחילה   - שקד  בוועדת  אימצה  עצמה  שהיא 
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"הפרסומים על 
כך שבוגי התנגד 

לעסקת הספינות, 
לא עומדים במבחן 

המציאות שאני מכיר 
כשר הכלכלה באותה 
תקופה", מגבה דרעי 

את ביבי. האליבי 
של דרעי שנכח 

בזירה, עושה חסד 
עם ביבי מעל ומעבר 

לגרסאותיו של 
פרקליט הבית דוד 

שמרון

כשראשי הישיבות 
מפסיקים את לימודם 
כדי להגות בתוכניות 

נדל"ן, כבר לא 
מדובר רק בקולו של 

האזרח הקטן, אלא 
ב'דעת תורה'. עת 
לעשות לה' הפרו 

תורתך, ואם התורה 
הקדושה מושבתת 

כדי לטכס עצה, 
תורת המשחקים 

הפוליטית, על אחת 
כמה וכמה

 פיקוד הפניית העורף. מימין: רה"מ נתניהו עם שר הפנים ישי על הכרמל, 2010 )צילום: אבי בלום(. משמאל: רה"מ נתניהו עם שר הפנים דרעי על הכרמל, 2016 )צילום: אשר מדינה(

תוכנית החלוקה. חלוקת הכספים הייחודיים על מפית הנייר של מלון המרכז
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בחוק הגיוס. "אם לא תצביעו עכשיו, גם אני 
לבני  אסע  שלי.  בוועדה  הדיונים  את  אפסיק 
כלום",  על  אצביע  ולא  חמישי  יום  עד  ברק 

הבהיר גפני עם קריצה לחוק ההסדרה. 
האשים  שגפני  סלומינסקי,  הוועדה  יו"ר 
כגורם שעיכב את החוק, מיהר להגיש רוויזיה. 
נכון למועד כתיבת השורות, הקרב טרם הוכרע. 
אם הלחץ של גפני יעשה את שלו, והחוק אכן 
ושלישית בקרוב ממש,  יעבור בקריאה שנייה 
שהיישום  בתקווה  גפני',  'חוק  לכנותו,  נשמח 

בשטח יהיה מעשי יותר ממימוש 'חוק נהרי'.
להתרפק,  נחמד  תקציב,  העברת  בתקופת 
בימים  פה  שהיה  מה  על  בערגה,  דווקא  לאו 
חילקו  החרדים  הנציגים  הזה.  בזמן  ההם, 
ביניהם לא רק את פרוסות העוגה אלא גם את 

ימי  אלה  היו  סיעתי.  מפתח  לפי  הפירורים, 
הייחודיים העליזים, כשקריטריון החלוקה היה 
הנוכחי  הוועדה  יו"ר  והקרבה.  הקשרים  מדד 
בפוליטיקה  הראשונים  צעדיו  את  אז  שעשה 
ניהל מלחמת יחיד נגד השיטה. במבט לאחור, 
הפוליטיקאים  של  העיניים  גלגול  רקע  על 
להאמין  קשה  הצוללות,  פרשת  חשיפת  עם 

שבימים ההם, אלו היו הנורמות התקינות. 
מסמך שנשמר בארכיון על ידי אחד הצדדים 
אחרי  לראשונה,  כאן  ומתפרסם  המעורבים 
העולם  כמה  עד  מלמד  שנים,  הרבה  כך  כל 
השתנה.   - הכירו  החרדים  שהפוליטיקאים 
מופיעים  המרכז  מלון  של  נייר  מפית  על 
התורה:  יהדות  ח"כי  ארבעת  של  שמותיהם 
צא"י  )מנחם(,  פרוש  )הלפרט(,  שמלקה 

)לורנץ( שפירא )מוניה(, עם סכומים והעברות, 
"מגיע  כמו  שוויוניים  קריטריונים  בתוספת 

לו", "עודף", וקודים נוספים שמוכרים בעולם 
חלפני הכספים.  

גפני יכול לשבת ולספר במשך שעות - איזו 
ועד היום, אבל  כברת דרך ארוכה עברנו מאז 
לאותם  מתגעגע  הוא  שגם  נדמה  לפעמים 
ימים, כשעל הצוואר לא ישבו פקידים ויועצים 
תגובת  בלשכתו  התקבלה  השבוע,  משפטיים. 
מנהל אגף הישיבות )ובשם הרשמי: אגף בכיר 
שממשיך  צייאדה,  עמוס  תורניים(  מוסדות 
פנימייתיים  מוסדות  על  ולאסור  להתעקש 
בשני  תקציבים  לקבל  מנותק,  חרדי  לנוער 
סעיפים שונים, מאגף הישיבות במשרד החינוך 
וממשרד הרווחה. צייאדה הוציא הנחיה ולפיה 
בתגובה,  וגפני  אסור,  תמיכות  בכפל  מדובר 
תמה בסרקזם מדוע הנחיה זו לא מיושמת על 

ממשרד  בכפל,  שמתוקצבות  ההסדר,  ישיבות 
הביטחון וממשרד החינוך.

מלמדת  צייאדה  של  המתפתלת  התשובה 
שאת השקיפות בת-ימינו, כמו חלון עם זכוכית 
צייאדה  כשרוצים.  לאטום  אפשר  חלבית, 
מסביר בתשובתו כי התמיכה בישיבות ההסדר 
אומנם מועברת ממשרד הביטחון, אך לישיבות 
החינוך.  משרד  של  הצינור  דרך  מגיעה  היא 
לנושרים  הרווחה  משרד  תקציב  לעומת  זאת, 
החינוך,  משרד  דרך  מועבר  שאינו  חרדים, 

ולפיכך מוגדר ככפל תמיכות אסור.  
צייאדה  משיב  ההסדר",  ישיבות  "לגבי 
"הוסדר  לראשונה,  כאן  שמתפרסם  במכתב 
הביטחון  משרד  תמיכת  כי  התמיכה  במבחן 
עבור אחזקת התלמידים בישיבות שהתחיילו, 
שלהם,  תשלום  ללא  השירות  בתקופת 
תורניים,  במוסדות  לתקציב התמיכה  מועברת 
האמורה  במגבלה  משולמת  התמיכה  ותוספת 
מוסדות  התורניים.  המוסדות  של  במבחנים 
שירותיהם  את  רוכשת  שהמדינה  נוח"ם, 
במתכונת  א.ב.(   – במקור  )הטעות  מופעלת 
נפרדת לחלוטין, ע"י משרד הרווחה, ולכן היא 
לתמיכה  המבחנים  כל  לפי  לתמיכה  חלופית 

במוסדות תורניים".
הזה,  מהסוג  תשובה  מקבלת  לא  הדעת 
אותו  מדוע  השאלה,  עולה  ומאליה  הואיל 
מודל שנסרג לישיבות ההסדר ומאפשר העברת 
החינוך,  משרד  דרך  הביטחון  ממשרד  תקציב 
לנושרים  בישיבות  גם  מיושם  להיות  יכול  לא 
את  להעביר  אפשר  כאן  גם  שהרי  חרדים. 
תקציבי הרווחה דרך הצינור של משרד החינוך 

- ובא לנושר גואל. 
לסיפור  אבל  הנושא,  אינו  האיש,  צייאדה 
שורה  יש  מגמה,  על  המלמדת  כדוגמה  הזה, 
רפורמה  כל  על  חזקה  עצובה.  תחתונה 
לרעת  שתפורש  תקציבית,  ושקיפות  משרדית 
שנושאים  אפרוריים  פקידים  ידי  על  החרדים 
את שם השקיפות כדי להפוך אותנו לשקופים. 
רשמית, אנחנו אומנם על המפה, אך היו גם אי 
המפית,  על  היינו  שבה  לתקופה  יתרונות  אלו 
ל'תוכנית החלוקה'  בהתאם  הועברו  והכספים 

שגובשה במלון המרכז. 

"אם לא תצביעו עכשיו, אסע לבני ברק ולא אצביע על 
אם  ההסדרה.  לחוק  קריצה  עם  גפני  הבהיר  כלום", 
הלחץ יעשה את שלו, וחוק העדפה מתקנת לחרדים 
יאושר בקרוב ממש, נשמח לכנותו, 'חוק גפני', בתקווה 
שהיישום בשטח יהיה מעשי יותר ממימוש 'חוק נהרי'

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד   יום רביעי כ"ב בחשון תשע"ז   23/11/16 גיליון מס' 1084

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

פרסם 
ותתפרסם
03-5796643

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

16:00
16:16
15:56

17:14
17:15
17:15

פרשת חיי שרה

כל טיפולי השיניים
תחת קורת גג אחת

תשלומים נוחים

השתלות שיניים
וטיפולים מורכבים
גם בהרדמה מלאה

03-5746601/5

הכשרות הכי טובה הטעם הנהדר Pizza phone

מגוון פיצות ׀ סלט ים תיכוני  ׀ מלווח 
 זיוה ׀ לחם שום ׀ מגוון פסטות 

גבינה צהובה  100%

וגבעת שמואלחינם בב"ב משלוחים 

בשרים על האש
מעורב

שיפודים

סטייקים

המבורגר

חזה עוף

שווארמה

5746605שלמה המלך 12(מעל יש ב"ב)
משלוחים לכל חלקי העיר              

מבצעים מיוחדים 
לסועדים במקום

*בקנייה במקום בלבד

*מבצע אדיר
שניצל בפיתה + ציפס

& 18
 בלבד

הכשרות המהודרת
הכי נעים בעיר

המקום 

להשלים מיידית את חקיקת 
העדפה מתקנת לחרדים

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

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

/ אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה

אאאאאאא

052-6550629
ד‘-ו‘ כסלו  6.12.16-4.12

חדרים אחרונים!!

 &799
רק 
ב-

חופשה 
וואווו

תוכניות מסביב לשעון לנשים!

דיבורים כמו חול

הסוף לסאגת 
גני הילדים 

גורם בכיר במשרד השיכון מאשים: "לא  בלעדי: 
קיבלנו מחברי הכנסת החרדים תוכניות עבודה ישימות 
הוא  אצלנו  שנוצר  והרושם  לחרדים  הדיור  בנושא 
שמרבית החברים עסוקים בדברים אחרים" ● "מה 
החרדים.  לגבי  בעיקר  נכון  עצמו,  על  העיד  שביבי 
ואם  גם משיגים,  הם  רוצים    באמת  את מה שהם 
רוצים" מספיק  לא  שהם  כנראה  משיגים,  אינם 

/ הסיפור המלא, בי"ס לפוליטיקה

יין
שט

לד
גו

ה 
מש

ם: 
לו

צי

ראשוןפרסום 

רכב ואביזרי  חשמל  שייקה 
רח' חיד"א 27 ב"ב, מול עזרה למרפא. טל: 077-4044395

&666
  

&49&19 &399

קומפרסור
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ועוד מבצעי ענק ליומיים בלבד!

 באוטו שייקה!!!מבצע ענק ליום ההולדת

מ-מ-מ-

מ- מ-

 מולטימדיה 

מגביםמצבריםשמן

 הסעה מאלעד מותנת בכמות העובדים היומית* 
 אפשרות להסעות מאלעד  

 הסעה מאלעד מותנת בכמות העובדים היומית* 
 אפשרות להסעות מאלעד  

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

jobs@callbiz.co.il

ההסעה מותנית בכמות העובדים היומית

אפשרות 
להסעה מאלעד

04-6972590

שבת
לילה שני 

במבצע

כשרות 
למהדרין 
שהוגש כל השנה  המניעה  צו  לאחר 

הילדים  גני  הפעלת  כנגד 
והסערה  הנציב  בשדרות 
אמש  בעקבותיו,  שהתעוררה 
החליט בית המשפט לבטל את 

צו המניעה / עמ' 12

מילה של גפני. כותרת 'קו עיתונות' מהשבוע שעבר

לגפני  צייאדה  תגובת  במקום שקיפות.  שקופים 
בפרסום ראשון

 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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מאת: שי בן מאיר

והיישובים  הערים  תושבי  הצתה:  באש 
ברחבי  שהשתוללו  השריפות  בגל  שניזוקו 
להתחיל  מנסים  שעבר,  בשבוע  המדינה 
בפעולות השיקום, לקבל את הפיצויים ולחזור 
לשגרה. בגופי החירום והביטחון מסכמים את 

הפעילות האינטנסיבית. 
תשעה  על  המסים  רשות  הכריזה  השבוע 
בכוונה  שהוצתו  ככאלה  שריפות  אירועי 
בפעולות  מקורם  כי  סביר  חשד  "ועולה 
במקומות  כי  נאמר  הרשות  בהודעת  איבה". 
מלחמה  בנזק  מדובר  כי  לקבוע  "ניתן  אלו 
או  פיצויים,  וקרן  רכוש  מס  בחוק  כהגדרתו 
בחוק  כהגדרתה  איבה  בפגיעת  מדובר  כי 
אלו  אשר  איבה,  פעולות  לנפגעי  התגמולים 

מזכים בפיצויים על פי החוק". 
חיפה,  המסים:  רשות  לפי  ההצתות  ואלו 
גילון,  דולב,  יעקב,  זיכרון  אל,  טל  מושב 

טלמון, נירית, נטף ונווה צוף חלמיש. 
ברשות המסים הוסיפו כי "לגבי יתר אתרי 
השריפה, הבדיקה מול גורמי הביטחון וכיבוי 
אש טרם הסתיימה ו/או לא ידוע לנו על נזקים, 
וככל שיתקבלו בהמשך ממצאים חדשים אשר 
שנגרמו  ולנזקים  איבה  פעולת  על  מצביעים 

לרכוש, הרשות תעדכן רשימה זו בהתאם". 

מאז  והצלה,  כבאות  נציבות  נתוני  פי  על 
ב-18.11  בלטרון  הגדולה  השריפה  פרוץ 
לוחמי  טפלו  ה-26.11,  שעברה  שבת  ועד 
שריפות   39 מתוכם  שריפות,  ב-1,773  האש 
עשרה  מעל  הכוללות  כאלה  כלומר  גדולות, 
יום  מדי  פעלו  אש  לוחמי   900 כיבוי.  צוותי 
במשמרות, ועם פרוץ השריפות בחיפה הוכרז 
ל-1,616  הגיע  הלוחמים  ומספר  כללי  גיוס 
זאת בנוסף ל-450 כבאים במילואים מפיקוד 
רכבי   375 פעלו  האירוע  של  בשיאו  העורף. 

כיבוי. 
לסיכום  נתוניהם  את  הוסיפו  במשטרה 
במהלך  פעלו  שוטרים   20,000 הפעילות: 
המשטרה  של  האווירי  המערך  השריפות.  גל 
הכיבוי  טייסת  של  המטוסים   14 את  הפעיל 
כיבוי  מסוקי  ל-19  בנוסף  זאת  מסוקים,  ו-6 
בהם:  שונות,  מדינות  מ-10  בינלאומיים 
קפריסין,  קרואטיה,  יוון,  איטליה,  ארה״ב, 

טורקיה, רוסיה ועוד. 
מתחילת גל השרפות שוגרו מטוסי הכיבוי 
שעות  בכ-564  המסתכמות  גיחות  ל-676 
טיסה, במסגרתן הוטלו למעלה מ-1,620,000 
ליטר נוזלים, קצף ומעכבי בעירה מעל מוקדי 

האש השונים וסמוך לצירי התנועה.
ה"סופר- מטוס  על  גם  מדובר  היתר  בין 

טנקר", שראש הממשלה התעקש על הבאתו 

שברשות  אלא  הברית,  מארצות  ארצה 
הכבאות, אמרו כי הם לא זקוקים לו. המטוס 
הענק, שעלות הפעלתו יקרה ומוערכת בכ-5 
שעות,  כ-5  הכל  סך  פעל  שקלים,  מיליוני 
רק פעמיים  והופעל  רובם בסיבובים באוויר, 
גורם  בנטף ובעין הוד. באחת הישיבות אמר 
במערך הכיבוי: "כגורם מקצועי אין לי מושג 
או  כלים  ניסוי  מלבד  אותו,  מפעילים  למה 
הוא  כי  הבהיר  נתניהו  מנגד  ראווה".  מופע 
מעדיף להיות במצב של יכולת יתר מאשר של 

חוסר יכולת. 
הממשלה,  ושרי  נתניהו  הממשלה  ראש 
הכריזו כבר בסוף השבוע כי מדובר ב"טרור 
סיעת  ישיבת  בפתח  )שני(,  השבוע  הצתות". 
הליכוד שב נתניהו ואמר: "חלק מהשריפות, 
מקורן  בוודאות,  עכשיו  יודעים  אנחנו  זה 
טרור  פעולת  זוהי  ונפשעת.  מכוונת  בהצתה 
לכל דבר ועניין ואנחנו מתייחסים לטרור הזה 
העוצמה".  בכל  מולו  ונפעל  החומרה  במלא 

אך בכמה מקרים מדובר? 
הצהיר  ליברמן,  אביגדור  הביטחון  שר 
ש-17  עולה  מרכז  פיקוד  מנתוני  כי  השבוע 
מקורם  ושומרון  יהודה  בשטחי  הצתות 
בהצתות מכוונות. בכבאות והצלה אומרים כי 
ב-25 מקרים מתוך 39 ההצתות הגדולות נחקר 
את  שתדרך  משטרתי  גורם  להצתה.  החשד 

הכתבים בראשית השבוע אמר כי מדובר בכ-
30-40 מקרים שככל הנראה מדובר בהצתה. 
הגורם הוסיף: "אנחנו לא מזהים דפוס פעולה 
מתואם בהצתות שהתרחשו בימים האחרונים 
למרות שככל הנראה נושא החקיינות קיים". 
לפי המשטרה, ישנם כ-30 עצורים ערבים, 10 

פלסטינאים והשאר ערבים ישראלים. 
את  מפעילה  "המשטרה  הגורם:  לדברי 
העומדים  ביותר  המתוחכמים  האמצעים  כל 
את  ולפענח  הצתות  למנוע  מנת  כל  לרשותה 
הקימה  המשטרה  כי  ציין  הגורם  ההצתות". 
צוות חקירה ארצי בפיקודו של סנ"צ והוא זה 
שחוקר ומתכלל את כלל החקירות מהמחוזות 
את  ומעדכן  המאפיינים  את  לומד  השונים, 
המחוזות במידע חוזר. "מדובר בזירות חקירה 
מורכבות ביותר ולכן מופעלים בהם אמצעים 
מתוחכמים על מנת לפענח וללכוד מציתים", 

הוסיף. 
מדובר  כי  המשטרתי  הגורם  ציין  עוד 
בעבירה חמורה שעונשה יכול להגיע עד לכדי 
מדינה  נכס  של  הצתה  של  ובמקרה  שנה   15
עד לכדי 20 שנה.  בהתייחסו לנושא הלאומני 
מי  יום  של  בסופו  כי  המשטרתי  הגורם  אמר 
שיקבע אם מדובר במעשה לאומני או לא זה 

בית המשפט.

להבות הטרור
רשות המסים הכריזה השבוע על תשעה אירועי שריפה שיש חשד סביר שמקורם בהצתה חבלנית - אך מספר ההצתות 
מתוך כלל השריפות טרם ברור  שר הביטחון ליברמן הצהיר על 17 הצתות ביו"ש, בכב"ה אומרים כי 25 מקרים 

נחקרים כהצתה וגורם משטרתי מתדרך על "30-40" אירועים  השריפה במספרים: 1,773 שריפות, עשרות מטוסים 
ומסוקים שיצאו ל-564 שעות טיסה והטילו למעלה מ-1,620,000 ליטר נוזלים, קצף ומעכבי בעירה

1,773 שריפות
375 רכבי כיבוי
2,000 כבאים 

20,000 שוטרים
33 מטוסי כיבוי

676 גיחות
564 שעות טיסה

1,620,000 ליטר מים 
15 משלחות סיוע

40,000 דונם נשרפו

המספרים:

הסופרטנקר בנטף )צילום: הדס פרוש פלאש 90(

מראות ההרס בנווה צוף )צילום: יעקב לדרמן פלאש 90(

שר הבטחון בחלמיש )צילום: אריאל חרמון פלאש 90(

חיפה )צילום: מאיר וקנין פלאש 90(
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קצרצרים

  כ"ב בחשון תשע"ז 
23/11/16

צרכנות 

מנטרל ריחות 
 crèma men לגברים  הטיפוח  מותג 
רחצה  ג'ל  בישראל,  לראשונה  משיק 
מתוך  מהפכני  רחצה  ג'ל  בלוק,  אקטיב 
המעניק  לגבר,  חדשה  טיפוח  סדרת 
גוף,  ריחות  מפני  הגנה  של  שעות   12
מנטרל את גורמי הריח לאורך כל היום, 
לוכדים  אשר  מיוחדים  רכיבים  מכיל 

פועלת  ייחודית  פורמולה  ובעל  גוף   לריח  הגורמים  את 
הסובלים  לגברים  פתרון  מציע  הרחצה  ג'ל  לניטרולם. 
בלוק:  אקטיב  בסדרת  נוספים  מוצרים  יתר.  מהזעת 
שעות.  ל-24  אקטיבית  הגנה  המעניק  ספריי  דאודורנט 
ל-24 שעות. מחיר  ג'ל המעניק הגנה אקטיבית  דאודורנט 

לצרכן: 19.99 ₪ כמות: 700 מ"ל

כל לקוח מלך 
אתר "אקספרס מהדרין" נותן 

אינטרנט הראשון מסוגו  אישי לכל לקוח, הוא אתר  שרות 
המשווק רק מוצרים בכשרות מהדרין ומאפשר לכם לערוך 
את הקניות השבועיות שלכם און ליין ולקבל את המשלוח 
קל  אתר  הוא  מהדרין  אקספרס  אתר  הביתה.  ישירות 
וידידותי לשימוש, תוכלו להתרשם ממגוון ענק של מוצרים 
הוירטואלית  העגלה  את  מלאו  מהדרין.  בכשרות  והכל 
האתר  כפתור.  בלחיצת  והחדשנות  ההנחות  מכל  ותיהנו 
אקספרס מהדרין מאושר על יד ועדת הרבנים רימון ונתיב.  

www.expressmehadrin.co.il

תוצאות כספיות לרבעון ה-3
את  היום  פרסמה  בזק,  התקשורת  ספקית 
של  השלישי  לרבעון  הכספיות  תוצאותיה 
בספטמבר   30 ביום  שהסתיים   2016 שנת 
לרבעון  הכספיות  התוצאות  עיקרי   .2016

ההכנסות   :2015 שלישי  לרבעון  בהשוואה   ,2016 שלישי 
הסתכמו בכ- 2.51 מיליארד שקל, ירידה של 3.5%, הרווח 
ירידה  שקל,  מיליון   394 בכ-  הסתכם  מניות  לבעלי  הנקי 
של 3.2%, ה-EBITDA  הסתכם בכ- 1.04 מיליארד שקל, 
ירידה של 6.1%, התזרים החופשי הסתכם בכ- 577 מיליון 

שקל, ירידה של 10.5%

רעננות לכל היום
סדרת  את  מציג   Crêma הטיפוח  מותג 
 crema הדאודורנטים בניחוח האהוב: דאודורנט
 shower freshness 24h-מאסק, עם רכיב ה
לאורך  מקלחת  של  רעננות  תחושת  המעניק   ,
מגיעים   crèma של  הדאודורנטים  היום.   כל 
כל  וסטיק.  רולאון  ספריי,  סוגים:  בשלושה 

ומונעים  אנטיפרספירנטיים  הינם  בסדרה  הדאודורנטים 
ריחות זיעה ל- 24 שעות, מכילים ויטמין E להרגעה וטיפוח 
העור ומעניקים לך תחושת רעננות של מקלחת לאורך כל 

היום. בניחוחות: קלאסי, דבש ואורכידאה.

טיפים להפשרה נכונה
מנה  תחום  מנהלת  חממי,  מור 
מעניקה  טוב",  ב"עוף  עיקרית 
עליכם  שיקלו  טיפים  כמה 
לפגוע  בלי  ההפשרה  ענין  את 
 * ובטריותו:  הבשר  באיכות 
הקניות,  עריכת  בעת  ראשית, 

הוספת הבשר ומוצריו לעגלה תיעשה בסוף הרשימה. כך 
הוא יישמר קר ותימנע התקלקלות. * בניגוד למיתוס הרווח, 
חשוב לא להפשיר את העוף או הבשר בטמפרטורות החדר, 
תמנע  אשר  ומבוקרת  איטית  בהפשרה  במקרר  רק  אלא 
לשלוף  ופשוט  קל  שהכי  למרות  חיידקים.  של  התפתחות 
את המוצר הקפוא מהמקפיא ולהניח על השיש להפשרה, 
של  מהירה  התפתחות  למנוע  במטרה  מכך,  להימנע  יש 
להפשרה  זקוקים  וכאשר  הצורך,  במקרה   * חיידקים. 
מהירה ומידית, ניתן לעשות זאת בתוך מי ברז קרים. הניחו 
החליפו  מים.  קערת  בתוך  היטב  עטוף  כשהוא  הבשר  את 
לטמפרטורת  מגיעים  כשהם  )או  שעה  לחצי  אחת  מים 
"עוף   באדיבות  מוגשים  הטיפים   // להפשרה.  עד  החדר( 
איכותיים  מעופות  ארוז,  טרי  עוף  מוצרי  המציעה  טוב" 

הגדלים ללא אנטיביוטיקה וללא תוספת הורמונים. 

מעבירים מזומן דרך הסמארטפון
מזומן  בלי  נתקעתם 
הפועלים  בנק  לבייביסיטר? 
התשלומים  עולם  את  משנה 

שתאפשר  חינמית  אפליקציה   ,Bit את  ומשיק  אנשים  בין 
ללקוחות כל הבנקים להעביר כסף באמצעות הסמארטפון 
ייחודית,  תשלום  חוויית  יוצרת  האפליקציה  עלות.  ללא 

ללא  הסמארטפון  דרך  לפעול  ומאפשרת  ומהירה,  זמינה 
הצורך בארנק, צ'קים, כרטיסים או מזומנים. השירות ניתן 
ללא עלות לכל הציבור. רונן שטיין: "זוהי פריצת דרך בעולם 

התשלומים בישראל". 

ספריי גוף חדש
המותג טיטניום, המוביל את קטגוריית דאודורנט 
חדש  מוצר  משיק  בישראל,  לגברים  הספריי 
המעניק   TITANIUM BLUE לגבר   גוף  ספריי 
לכל הגוף ניחוח רענן למשך שעות ארוכות, נותן 
לך ביטחון ומלווה אותך בכל אתגר אשר תבחר.  
ניחוח  המנצח:  השילוב  את  חוגג  החדש  הניחוח 

ומיוחד,  מרענן  ניחוח  היוצר  דבר  אציליים,  ועצים  הדרים 
המלווה אותך לשעות ארוכות. להשיג בכל רשתות השיווק 

והפארם המובחרות

בערב החתונה זכה ב-15 מיליון ₪
ירושלמי  צעיר  החתונה,  לפני  יום 
בן 26 זכה במתנת נישואין ממפעל 
הפיס – 15 מיליון ₪ בהגרלת לוטו. 
הגיע  השבוע,  שהתחתן  הזוכה, 
ודומע,  נרגש  הפיס  מפעל  לבית 
הזוכה,  סיפר  תומ"צ",  שומר  "אני 

"ביום שישי הלכתי לשוק לקניות. קניתי, ירקות, בשר, חלות, 
ידנית  מילאתי   ₪  23.40 לי:  שנשאר  העודף  עם  פיצוחים. 
ועם  אקראיים  היו  שרשמתי  המספרים  רגיל  לוטו  טופס 
בחלומות  טורים."   6 רק  למלא  לי  התאפשר  הזה  הסכום 
הכי טובים שלי לא חלמתי על מתנה כזאת לחתונה. לעמוד 
תחת החופה יחד עם אשתי ולדעת שעתידנו מובטח, אמר 
הזוכה. הזוכה אמר כי אם היה מתאפשר לו, היה מודיע לכל 
מבקש  הייתי  ומתנות.  צ'קים  ללא  לחתונה  להגיע  מוזמניו 

מהם לבוא ולשמוח.

מבריק ומרוכז
נוזל  בוחרים  כשאתם  לכם  חשוב  מה 
תצטרכו  ולא  טוב  שיקציף  כלים? 
להתאמץ ולשפשף, שיהיה מרוכז ויעיל, 
שיסיר שומנים בקלות או שהמכל יהיה 
את  מגלים  אנשים  אלפי  לשימוש?  נוח 
הדרישות  כל  על  שעונה  הכלים  נוזל 
ועוברים לסנו ספארק בבקבוק משאבה 
ולהברקה  כלים  לניקוי  היעיל  הנוזל   –

מושלמת שמסייע להפוך את הדחת הכלים למשימה קלה, 
ספארק  סנו  של  הכלים  נוזל  יותר.  הרבה  ונוחה  נעימה 
כמות  לכלים.  ברק  ומעניק  בקלות  שומנים  מסיר  מקציף, 
לכמות  מספיקה  לחה  ספוגית  על  ספארק  סנו  של  קטנה 
גדולה של כלים מלוכלכים. כל נוזלי הכלים של סנו ספארק 

נבדקו דרמטולוגית והם מתאימים לבעלי עור רגיש.

משקאות חורף מפנקים
הקפה  בתי  רשת  'קפה-קפה', 
בישראל,  והגדולה  המובילה 
משקאות  קולקציית  את  מציגה 
לציבור  שלה  המפנקים  החורף 
ונילה  "פרנץ  הכוללת:  הלקוחות 
בתוספת  ואספרסו  וניל   – קוקוס" 
עם  חם"  "סחלב  קוקוס,  סירופ 

משקה  הרשת  משיקה  בנוסף,  וקינמון.  אגוזים  קוקוס, 
"ונילה  מוגבלת:  במהדורה  הסועדים  לציבור  שיוגש  חדש 
וקל  – טופי, חלב וקצפת. בנוסף, להלן מתכון נהדר  טופי" 
קורנפלור  אבקת  הנדרשים:  המוצרים  חם:  סחלב  להכנת 
כף גדושה לספל )250-300( מ"ל / מי ורדים - טיפה אחת 
/ סוכר - כפית אחת / חלב - אפשר להשתמש גם בחלב 
טבעוני  משקה  לקבל  כדי  ושקדים  אורז  בחלב  או  סויה 
החלב  את  מביאים   / פרווה(  הקורנפלור  שאבקת  )ובלבד 
למצב רתיחה תוך כדי ערבוב מתמיד למניעת גושים ויצירת 
 / גרוסים  אגוזים  לתוספות:  אפשרויות  הסחלב.  סמיכות 

אבקת קינמון / קוקוס מגורד.

סחלב ושוקולטה בניחוח של חורף
ההצלחה  ולאור  החורף  ימי  לקראת 
יטבתה  מחלבת  שעבר,  בחורף 
המשקאות  סדרת  את  מחדשת 
סחלב  בטעמים  לחימום  המיועדים 
משקאות  של  הפינוק  ושוקולטה, 
מחמם,  משקה  לקבלת  החורף. 
במיקרו  לחמם  לכוס,  למזוג  מומלץ 

מצטרף  שוקולטה  ולהתפנק...  לכוס  למזוג  שניות,  מס' 
חודשים.   3 ל-  מוגבלת  במהדורה  הסחלב  למשקה 
בכשרות  מ"ל   850 קרטון  באריזות  משווקים  המשקאות 

מהודרת של בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א.

EGCG -גלו את הסוד של ה
על  שמעתם  האם 
חמצון'?  המושג 'נוגדי 
הם  פעם איך  תהיתם  האם 
מוזמנים  אתם  פועלים? 
נוגד  של  הסוד  את  לגלות 
 .EGCG  – בשם  החמצון 
לדמיין  עליכם  להבין,  כדי 

אלא  ברור,  זה   - לדלק  זקוק  הרכב  לנסוע,  כדי  רכב: 
- פיח  לוואי  יוצרות תוצר  ושריפת הדלק,  שפעולת המנוע 
מזהם. כך גם בגופנו: כאשר הגוף משתמש בחמצן )דלק( 
לחמצן  זקוק  גופנו  ולנשום,  לחיות  כדי  אנרגיה,  ליצירת 
נוצרות במקביל גם מולקולות מזיקות, הנקראות רדיקלים 
וגורמים  שבגופנו  הבריאים  בתאים  פוגעים  הם  חופשיים, 
להאצת תהליכי דלקת והזדקנות תאי הגוף. החיים בעולם 
המודרני גורמים לגופנו לייצר עוד ועוד רדיקלים חופשיים. 
לעישון  לקרינה,  חשופים  אנו  מעובד,  מזון  צורכים  אנו 
פעיל או סביל, שלא לדבר על זיהום אויר וחשיפה לחומרי 
לגופנו  לעזור  עושים? אפשר  ובסביבה. מה  במזון  הדברה 
ה-  הצומח.  בעולם  שמקורם  חמצון  נוגדי  צריכת  ידי  על 
החופשיים  הרדיקלים  כנגד  פועל  הירוק,  שבתה   EGCG

ומסייע בשמירה על הגוף מבפנים.

כנס ללקוחות עסקיים 
הנהוגה  למסורת  כהמשך 
אחת  בה  מרכנתיל  בבנק 
את  לכנסים  מארחים  לשנה 
הלקוחות, אירח השבוע מנהל 
בבנק  והדרום  ירושלים  אזור 
מר שאול בביש את הלקוחות 

כשאת  בירושלים,  ורוממה  סנהדריה  סניפי  של  העסקיים 
מנהל  נקי  אפרים  מר   – הסניפים  מנהלי  מקבלים  פניהם 
רוממה.  סניף  מנהל  אלגרבלי  איציק  ומר  סנהדריה  סניף 
כי  שציין  בביש,  שאול  מר  האזור,  מנהל  פתח  האירוע  את 
את  מעמיק  הבנק  לקוחות  עם  אמצעי  הבלתי  המפגש 
הקשר ההדדי הקיים בין הלקוחות והנהלת הבנק כך שהם 

יכולים להבין אותך מצוין.

חגיגה חמה ומשפחתית 
'מעולה'  המזון  מוצרי  חברת 
מוצרי  סדרת  את  מציגה 
הבישול הטעימים, האיכותיים 
הכוללת  שלה,  והמושלמים 
מוצרי  של  ורחב  עשיר  מגוון 

גלם איכותיים לבישול, שיהפכו כל ארוחה חורפית לחגיגה 
לחם  פירורי  לחם,  פירורי  מרק,  שקדי  ומשפחתית:  חמה 
מוזהבים, שמן קנולה מזוכך, רוטב סויה, רוטב צ'ילי מתוק, 
מיץ  ובינוני,  דק  קוסקוס  צורות,  במגוון  אפויים  פתיתים 
בטעם לימון ועוד מוצרים שהצד השווה שבהם הוא שכולם 
חמה  חורפית  ארוחה  של  ולבישול  להכנה  גלם  חומרי 

וטעימה באיכות גבוהה וללא פשרות.

למה לנו לאכול בריא?
ביותר  הנפוץ  המינרל  הוא  הסידן 
לתפקודים  חיוני  והוא  האדם  בגוף 
הדם,  קרישת  למערכת  בגוף:  רבים 
השרירים  לכיווץ  העצבית,  להעברה 
אחד  הדם.  כלי  של  והרפייה  ולכיווץ 

התפקידים החשובים והידועים ביותר של הסידן הוא בניית 
החיים.   בהמשך  עליה  ושמירה  הגדילה,  בתקופת  העצם 
מעגל  לאורך  גיל  בכל  חשובה  סידן  של  מספקת  צריכה 
הסידן  כמות  נקבעה  גיל  ולכל  זקנה,  ועד  מילדות  החיים 
הבסיס  הוא  סידן  המשתנים.  הגוף  צרכי  לפי  המתאימה 
הקובע  זה  והוא  עצמות  לבניית  ביותר  והחשוב  החיוני 
ולכן  אותו בעצמו  לייצר  אינו מסוגל  גוף האדם  חוזקן.  את 
בעלת  היא  המזון  באמצעות  סידן  של  קבועה  אספקה 
חשיבות רבה. חלב ומוצריו מספקים קרוב ל- 70% מהסידן 
בתזונה המערבית. יתר הסידן מגיע בעיקר מירקות עליים, 
פירות יבשים, טחינה ומוצרי סויה, ואחוזים בודדים מגיעים 

ממי השתייה, כולל מי ברז ומים מינרלים. 

מיטב המותגים 
דגמים  עם  מתחדשת  'עינית'  רשת 
ואופנתיות  חדשות  ומסגרות 
קלאב,  פולו  לופו,  המותגים  מבית 
ועוד.  סילווט  הילפיגר,  טומי  לקוסט, 

את  עבורכם  יתאימו  עינית  של  האופטומטריסטים 
התאמה  עם  ביותר,  והאיכותיות  האופנתיות  המשקפיים 
למצוא  ניתן  כמו"כ,  משפחותיהם,  ולבני  לחתנים  מיוחדת 
'עינית' הסדרים  לילדים. לרשת  קולקציה צבעונית חדשה 
וישיבות,  חינוך  מוסדות  ועם  השונות  החולים  קופות  עם 

קופות  מבוטחי  והנחות.  הטבות  של  שורה  המעניקים 
אחוזים  עשרות  של  בשיעור  להשתתפות  זכאים  החולים 
ברכישת משקפיים איכותיים ברשת 'עינית'. פרטים נוספים 

בכל סניפי הרשת.

כ- 28% מוצקי חלב
שוקולד פרה, הינו מותג השוקולד 
הוא  וככזה  בישראל  המוביל 
לייצר  מנת  על  הכל  עושה  תמיד 
במחקרים  לצרכנים.  מוסף  ערך 
מצרכני  גדול  שנתח  מצאו  שערכו 

ולהם  במיוחד,  ומפנק  חלבי  שוקולד  רוצים  הקטגוריה 
פיתחו בשטראוס עלית את הסדרה החדשה מבית פרה – 
ובטעם  יותר חלב  סידרת פרה אקסטרה חלב, עם הרבה 
הרבה יותר מפנק! את שוקולד פרה אקסטרה חלב תוכלו 
לזהות בקלות על המדף, בזכות אריזה חדשנית מדהימה - 
בהדפסה מטאלית ומבריקה, שמתאימה ב-ד-י-ו-ק לטעם 

המפנק והעשיר במיוחד.

24 סיבות לשתות
השיווק  ברשתות  לאחרונה  נרשם  רב  ביקוש 
ברמת  המאופיין  חברון  יקבי  של   24 לליקר 
שמו  ומכאן  כוהל   24%  - יחסית  גבוהה  כוהל 
24. כשרות: בד"ץ מחזיקי הדת. הליקר  ליקר 
הינו פרי יצירה של מייסד היקב ר' יעקב שלום 
 3 כיום  שמונה  מסדרה  כחלק  והוא  קליין 

טעמים, בננה, תפוח ושקדים

מבשרי החורף 
הזמן  וזה  כאן  כבר  החורף  שעון 
להתחדש במצעים חמים בצבעים 
נעימות  פוך  בשמיכות  מרגיעים, 
אין  וכמובן,  מפנקת  ובכירבולית 
שטיחים  על  בבית  לפסוע  כמו 
חמימה.  אוירה  שמשרים  רכים, 

כמו  אין  הקרירה?  העונה  לקראת  להתחדש  מבקשים 
רשת  איקאה,  החורף.  לקראת  מהנה  להצטיידות  איקאה 
מציעה  הבית,  ועיצוב  לריהוט  המומחית  השבדית  הריהוט 
מגוון רחב של פרטי טקסטיל, כלי אוכל, רהיטים ואביזרים, 

במחירים משתלמים. 

מלגות בתחום מזון התינוקות 
מלגות  העניק  מטרנה  מכון 
 ₪  150,000 של  כולל  בשווי 
במסגרת  חוקרים,  לשלושה 
ילדים  לרפואת  האיגוד  כנס 

ד"ר  הזוכים,  שלושת  אביב.  בתל  הירידים  במרכז  שנערך 
עמית  ד"ר  הרופא,  אסף  הרפואי  מהמרכז  יונגסטר  אילן 
שפיגלמן  אבי  משנה  ופרופ'  שניידר  חולים  מבית  אסא 
מהטכניון, קיבלו את המלגות  מידי מזכ"ל האיגוד לרפואת 
מכון  של  המדעית  המועצה  יו"ר  גרוסמן,  צחי  ד"ר  הילדים 
מטרנה פרופ' צבי ויצמן וכן על ידי ומנכ"לית מטרנה אפרת 

גילת, בעבור מחקריהם בתחום תזונת התינוקות.

התחסנתם?
עלייה  בריאות:  שירותי  מכבי 
משמעותית בשיעור המתחסנים מפני 
כבר  מכבי  חברי  אלפי  מאות  שפעת. 
הארץ  ברחבי  מכבי  לסניפי  הגיעו 
ובמרפאות הרופאים העצמאיים. כמדי 
את  מכבי  מעניקה  השנה  גם  שנה, 

קוראים  ללא תשלום. במכבי  לכל חבריה  בזריקה  החיסון 
למבוטחים להגיע בהקדם ולהתחסן.

הכיני עורך לחורף
דפנה קינקס, מנהלת ההדרכה 
מעניקה  בישראל  קליניק  של 
לאחר  בעורנו  לטיפול  טיפים 
עונת הקיץ: בחורף, כאשר מזג 

האוויר קר ואנחנו מתחילים לחמם את הבתים בתנורים או 
דווקא  למחוספס.  ולהפוך  להתייבש  נוטה  העור  במזגנים, 
בעונה הזו יש חשיבות גדולה מאד לשמירה וטיפוח של עור 
הגוף, על מנת להימנע ממצבי יובש קשים. עור הפנים שלך 
יכול להיות שומני ומלא פצעים ביום אחד ויבש מאוד ביום 
אחר. תופעה זו קורת לנשים רבות אשר סוג עורן לא אובחן 
מתאימים  אינם  בהם  משתמשת  שאת  והמוצרים  כראוי 
לך.  העצה הנפוצה ביותר לשמירה על עור פנים קורן היא 
שתייה מרובה של מים אבל גם חשוב לא פחות להשתמש 
הגנה  קרם  עורך,  לסוג  המותאם  וטוב  יעיל  לחות  בקרם 

מפני השמש ואף בסרום המתאים לסוג עורך. 

יופלה, מותג היוגורט מבית תנובה, 
מרחיב את סדרת יוגורט הפרי 

ומשיק טעם חדש לקראת הסתיו: 
יופלה פאי תפוחים במרקם עשיר 

וקרמי. כמו כן, בשל הביקוש, 
יוחזר למדפים יוגורט יופלה בטעם 

המוכר: מנגו- פסיפלורה. ומפנק 
בטעם חדש: יוגורט בתוספת מיני 

גלילוני שוקו בטעם חלבה 

חדש: סדרת מוצרי עגבניות איכותיים 
ומובחרים מבית 'מעולה', ללא חומר משמר 

וללא צבע מאכל. בד"ץ העדה החרדית 
ירושלים

יצרנית המזון הישראלית "מיה", משיקה את "צ'יפס 
בטטה", חטיף חדש לאירוח, "קצת 

מתוק, קצת מלוח", שלא תוכלו 
להפסיק לנשנש. קראנצ'י במיוחד, עשוי 

מבטטות איכותיות ו-100 אחוז רכיבים 
טבעיים, ללא חומר משמר, צבעי מאכל, 
כולסטרול ושומן טראנס. 100 גר', מחיר: 
9.90 ₪. פרווה – בהשגחת בד"צ העדה 

החרדית ירושלים. מיוצר בסביבה 
חופשית מגלוטן

מחלבות גד ממשיכה בפיתוח ובחדשנות מוצריה, ונכנסת 
לראשונה לקטגוריית המעדנים המפנקים עם סדרת יוגורט 

עיזים עם מחית פרי אמיתי, בטעמים: טבעי, תות, לימון 
ודובדבן אמרנה. היוגורט, במתכון בלעדי של גד, עשיר 

ביתרונות תזונתיים טעים ובמרקם קרמי עם שכבת פרי 
איכותית. מחיר: 5.8 ₪ כשרות: רובין

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

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

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא

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

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

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

בית שמש

בני ברק

דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

■ ברח' מהר"ל השקט, 
דופלקס ק"ב, 2 חד' 64 
מ"ר, מעליה 4 חד' 76 

מ"ר, 2,350,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)23-23(_____________________________________________

אלעד

לפרסום
בלוח

03-6162228

 ירד המחיר, בכהנמן 
/שפירא דופלקס + 

מעלית, בק"ג, 5 חד' 
ענקיים 140 מ', 

משופצים, מעליה דירה 
נפרדת של 70 מ' 

שמושכרת ב-3,500 
ש"ח + גג של 70 מ' 
מבוקש 3,000,000 

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

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

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

אופקים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

 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(_____________________________________________

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

בטאבו, מטבחים חדשים, 
מגורים/השקעה,

054-8460116)46-50(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 באלי הכהן, קומת 
כניסה, 3 חדרים, מטבח 

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

3-3.5 חדרים

 רוצה למכור את הדירה? 
רק אצלינו מכירת דירה ללא 

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

 בהרב קוק בבניה, 
פנטהאוזים מפואר ו- 3 חד' 

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

052-3646632)47-50(_____________________________________________

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

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

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

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

+5 חדרים

■ באזור רחוב השלושה, 
בבנין קטן דירת 50 

מ',  בקומה שניה עם 
אפשרות להרחיב ב- 50 

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

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

באר שבע

3-3.5 חדרים

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

_____________________________________________)49-50(לחלוקה, 052-7004457

 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 רח' 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

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

דירות למכירה/השכרה 
במחירים טובים!!! עטיה 

משה, 074-7037979,
054-6625272)50-50(_____________________________________________

 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)50-50(_____________________________________________

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

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

משה, 074-7037979,
054-6625272)50-50(_____________________________________________

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

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

054-6625272 ,074-7037979)50-50(_____________________________________________

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

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

054-6625272 ,074-7037979)50-50(_____________________________________________

מתארגנת קבוצה 
לבניית קומפלקס 

דירות למגורים 

1700-506-350
לפרטים:

33 מטר
מאובזרות ומרוהטות

&350,000

בעמנואל

 בבלעדיות במרכז 
העיר, דירת גן, 5 חד', 200 

מ"ר בנוי, 200 מ"ר גינה, 
משופצת ברמת פרימיום 

+ סלון ענק, מיזוג, סורגים 
+ הכנסה של 5 אלף כל 

חודש מיחידות + אופ' 
לבניה עוד יחידה, מחיר 
ופינוי גמיש, לרציניים. 
"ידידיה ומאור נכסים"

ידידיה, 058-4664411. 
_____________________________________________)50-50(יאיר, 054-4242449

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

בקומה.
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)50-50(אהובה, 050-5886828

 לחוץ למכור?! קח מזומן 
תוך 24 שעות, בבלעדיות 

"ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן"  
050-4156317 052-3251213)50-50(_____________________________________________

דופלקסים

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

פנים, רק 1,350,000 ש"ח, 
_____________________________________________)50-50(גמיש, 052-5752500

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

בעליון, בבן שטח, דופלקס 
מחולק ל- 2, ל- 4.5 חד' ול- 3 

חד'. ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)50-50(אהובה, 050-5886828

 בלעדי! חדש! בבן 
קיסמא! 5 חדרים ענקית 

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

054-8420522)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 5 

חד', באזור יוסף קארו, מיידית! 
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)50-50(אהובה, 050-5886828

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

)ששולמה(, 1,370,000 ש"ח! 
_____________________________________________)50-50("תיווך-קזן" 054-8420522

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - בחוני 

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

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)50-50(אהובה, 050-5886828

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

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

054-8420522)50-50(_____________________________________________

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

1,250,000, גמיש. "תיווך-קזן" 
054-8420522)50-50(_____________________________________________

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

+ מדרגות חיצוניות! + נוף 
מרהיב! 1,340,000 ש"ח. 
_____________________________________________)50-50("תיווך-קזן" 054-8420522

 בלעדי! חדש! בעליון 
החסידי-ליטאי! 3 חדרים + 

יציקה להכפלת סלון + יציקה 
לחדר רביעי + מטבח ענק 

ומושקע + נוף! "תיווך-קזן" 
054-8420522)50-50(_____________________________________________

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

+ גג בעליון.
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)50-50(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 3 

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

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)50-50(אהובה, 050-5886828

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

_____________________________________________)50-50(אהובה, 050-5886828

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

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

1,250,000 ש"ח, 
054-9422194)50-50(_____________________________________________

 0% עמלה למוכרים 
נכס!! הזדמנות פז למוכרים 

בבאר-שבע, לפרטים: אור-
_____________________________________________)50-50(לנכס, 050-9500075

 במבצע נחשון, 3חד', 
76מ"ר, ק"ד, מעולה לחלוקה, 

560,000 ש"ח. אור-לנכס, 
050-9500075)50-50(_____________________________________________

 ברחוב הרצל, ליד 
ביכנ"ס רב כץ, 3 חד', 
משופצת עם אופציה 

לתוספת עוד 2 חד'. תיווך 
_____________________________________________)50-50(יעקב, 054-4901948

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(_____________________________________________

 בפרדס-כץ, בחיים-לנדאו, 
בנייה חדשה בבלעדיות! 

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

03-8007000 ,050-3034110)50-50(_____________________________________________

 אזור הפלמ"ח כ- 60 מ"ר, 
ק"ב ואחרונה  משופצת, 

אופציה בצד ובגג, 1,245,000 
ש"ח. נדלן הקריה,

054-8472222 ,050-3000121)50-50(_____________________________________________

 בבניה בפרל, דירות 
2-3-4 חדרים ופנטהאוזים 
החל מ- 1,300,000. פאר 

הנדלן, 03-8084242, 
058-7111860)50-50(_____________________________________________

 בלעדי ברבי יוסי, 
דופלקס כ- 150 מ"ר + 2 
יחידות דיור, 3,500,000. 

פאר הנדלן 03-8084242, 
058-7111860)50-50(_____________________________________________

 בלעדי, מציאה בעזרא, 
30 מ"ר + אופ' 70 מ"ר 
כולל היתר בניה, חזית, 
ק"ב, 1,550,000. פאר 

הנדלן, 03-8084242,
058-7111860)50-50(_____________________________________________

 בחזון איש, מגדל 
המים, משרד חדש, 

ממוזג ומפואר + חניה 
כ- 15 מ"ר, 1,950, גמיש, 

052-7600552)50-50(_____________________________________________

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

אחד! קומה נוחה! 3,800,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" -03

053-3128884 ,5791514)50-50(_____________________________________________

 בסמטת מנשה! 62 מ"ר, 
ק"ב, עורף, 1,490,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)50-50(_____________________________________________

 באיזור הוילות רמת 
אהרון, דו משפחתי, 

משופצת חלקית + יח' 
דיור + חצר וחניה + 

אופציה לחלוקה ב- 4.3 
מלשח בלבד. "דלוקס 
_____________________________________________)50-50(נכסים" 052-8555594

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

2,220,000 ש"ח, 
050-4102467)50-50(_____________________________________________

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

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

חדיש!!! 3, ק"ד + מעלית, 
1,500,000. "תווך פרפקט" 

03-5745877 ,052-7649782)50-50(_____________________________________________

 ביונתן! 3 יפיפיה, ק"א+ 
אופ' 1,400,000. *בבנימן 

אברהם! 2.5 גדולה, ק"ב + אופ' 
בגג, 1,270,000. "תווך פרפקט" 

03-5745877 ,052-7649782)50-50(_____________________________________________

 בקהילות יעקב, 70 
מ"ר, יפה ומסודרת + אופציה 

להרחבה + חניה בטאבו, 
1,620,000 ש"ח. אדי נדל"ן, 

054-8493483)50-50(_____________________________________________

 למכירה בבלעדיות 
באלעד!!! בעליון 

המבוקש, פנטהאוז 5 
חד', ענקית! בנוי 200 

מטר + מרפסת עכנקית, 
משופצת קומפלט + 
מחסן פרטי וחניה + 

גג ענק, כ- 150 מטר, 
אופציה לבניית 2 דירות 

במיידי, עיסקת השנה!!! 
3.1 מליון, גמיש. "ידידיה 

ומאור נכסים"
יאיר, 054-4242449. 
_____________________________________________)50-50(ידידיה, 058-4664411

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

מ"ר, משופצת + חצר. 
'אפיקי נדלן בועז'

054-8474843)50-50(_____________________________________________

 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)50-50(_____________________________________________

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

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

 ברמת אהרון איזור 
יוקרתי, דופלקס 170 מ"ר 

+ גג מרוצף, 4 דיירים, בניין 
מטופח + חניה, מצב מצוין, 
3,600,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות!!! באזור 
אבני - נזר! דירת 5 + חצי + 
גג גדול + מעליתך, חזית, 3 

כ"א, לפרטים: "תיווך - אריה" 
053-3172172)50-50(_____________________________________________

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

בוטיק!!! 5 + 2 + גג, ק"ד 
+ מעלית, חזית, מושקעת!!! 

"תווך פרפקט" 052-7649782, 
03-5745877)50-50(_____________________________________________

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

א.י נכסים והשקעות 
_____________________________________________)50-50(נדלן, 052-6321306

 בלעדי בקהילות יעקב, 
דופלקס 5 חדרים + 

אופציה, מעלית שמורה, 
2,500,000. פאר הנדלן, 

 ,03-8084242
058-7111860)50-50(_____________________________________________

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

ק"א, 2,450,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)50-50(א.פנחסי, 03-5799308

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)50-50(_____________________________________________

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

מתוכננת יפה, כולל חניה 
ומחסן, ב- 2,850,000 
ש"ח. "דלוקס נכסים" 

052-8555594)50-50(_____________________________________________

 בשיכון ה' בבניה, 
דירת נכה, 5 חד', מפרט 

עשיר, ב- 2,100,000 
ש"ח. "דלוקס נכסים" 

052-8555594)50-50(_____________________________________________

 באזור צפניה 6 חדרים, כ- 
160מ', דופלקס גדול ויפה + 
חניה, 3,150,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)bda)50-50, נייד: 054-8449423

 בעוזיאל, 5 חד', ק"א, 
חזית, 3 כ"א + חניה, 

2,130,000 ש"ח, בבלעדיות! 
_____________________________________________)50-50(אדי נדל"ן, 054-8493483

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

+ חניה, 2,400,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)50-50(_____________________________________________

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

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

053-3128884 ,03-5791514)50-50(_____________________________________________

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

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)50-50(_____________________________________________

 בחגי הושע, 5 חד', גדולה 
+ מרפסת שמש, ק"ג + 
מעלית, 2,600,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)50-50(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

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

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

ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

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

הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

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

2,400,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

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

1,380,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

050-3034110 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות! בנועם 
אלימלך, ק"ד, דירת-גג 

ענקית ומרווחת, 7 חדרים 
- 140מ"ר + גג-בטאבו, 

140 מ"ר, חזית, מעלית, 
4 כיווני-אוויר. רוט נכסים, 

054-9391655)50-50(_____________________________________________

 גבול ב"ב ר"ג )ר"ג( 
האזור המבוקש, 

בסמיכות לשיכון ג', ק"ד 
חדשה מקבלן, בשלבי 

סיום ממש, 5 חד', ממ"ד, 
מעלית, 2,200,000 ש"ח. 

א.י נכסים והשקעות 
_____________________________________________)50-50(נדל"ן, 052-6321306

 בבניה בברויאר, 5 
חדרים, מפוארות + חניה, 
2,250,000. פאר הנדלן, 

,03-8084242
058-7111860)50-50(_____________________________________________

 בסנהדרין, גבול ב"ב/ר"ג, 
משופצת, מעלית, חניה, 

ממ"ד, מ.שמש. מיטל 
דהרי - שיווק ויזמות נדל"ן, 

054-3080050)50-50(_____________________________________________

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

03-5785777)50-1/17(_____________________________________________

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

חצר סמוך לפארק. תיווך 
עצמון נכסים:

טל': 03-6055622,
פלא': 054-8451271, 
_____________________________________________)50-51ח(פלא': 053-5302614

 בדמשק אליעזר, 6.5 
חד', ענקית, כ-160מ"ר, 
ק"ג, מטופחת, חזית + 
מעלית + חניה, כניסה 

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

והשקעות" 
052-7652801)50-50(_____________________________________________

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

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

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

03-5799308)50-50(_____________________________________________

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

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

דירות 
למכירה

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



כ”ט בחשון - ב’ בכסלו תשע”ז  30/11/16-2/12/16 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

גבעת שמואל
■ 5 חד' גדולים ומרווחים 
ביוני נתניהו )בלי סוכה(, 
ק"6 כולל מחסן וחניה, 

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

03-5797756)28-28(_____________________________________________

■ 5 חד' גדולים ומרווחים 
ביוני נתניהו )בלי סוכה(, 
ק"6 כולל מחסן וחניה, 

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

03-5797756)28-28(_____________________________________________

טבריה

4-4.5 חדרים

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

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

■ 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

■ ירד המחיר, באורח 
חיים )זכרון מאיר( קרוב 
לגן ה- 93, 4 חד' ק"א 

100 מ' עורפית שמורה 
ללא מעלית 2,150,000 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

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

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

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

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

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

 ברמות, בכיסופין בבנין 
החדש מול הקניון, 4-5 

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

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

סוכה, מזגנים, חניה, 
מטבח מסודרת, כיווני 

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

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

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

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

 בקריית הרצוג ברח' 
קובלסקי 9 א', דירת 

3.5 חד' לחזית, ק"א על 
עמודים, 75 מ"ר, 

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

פלדלת, עם אפשרות 
להרחבה, זקוקה 
לשיפוץ, לכניסה 

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

 ,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)48-51(_____________________________________________

ירוחם

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

4-4.5 חדרים
■ מציאה ברח' ירושלים 

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

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

03-5797756)28-28(_____________________________________________

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

דוד"ש, מזגנים, 
מסודרת, כיווני אוויר: 
דרום-צפון, פינוי ט"ו 

בשבט, גמיש, 
1,550,000 ש"ח. תיווך 

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

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

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

 חצי מרבעיה + יחידה 
נוספת מושכרות, משופצות + 

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

■ ברח' אליעזר/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(_____________________________________________

■ בשיכון ה', בקלישר, 
4 חד', ק"ק, עם חצר 

קטנה, 1,600,000 ש"ח, 
טאבו משותף. בלעדי 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 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 חדרים עם סוכה 
גדולה כחדר, בצייטלין, 

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

לתוס' של 20 מ' עם 
אשורי  שכנים, משופצת 

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

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

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

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

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

054-8408850)48-50(_____________________________________________

■ 5 חד', חדישה, ברח' 
שמעיה, ליד רמב"ם, 
ק"ג, יפה וגדולה, עם 
נוף ומאווררת, 3 כ"א 

עם מעלית, 2,450,000 
ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
 050-5308742

03-5797756)25-25(_____________________________________________

■ בשד' רמז בנין 
בבניה, כניסהלפסח, 

5.5 חד' גדולים 
ומושקעים, 135 מ', 

ק"ג, 2,500,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23 050-5308742 

03- 5797756)43-43(_____________________________________________ ■ בסנהדרין בר"ג, ליד 
שיכון ג' בב"ב בבנין חדש 
ומפואר עם מעלית שבת 
נשארו דירות של 5 חד'. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

■ בהתנאים 5 חד' עורפי 
ק"א כ-100 מ' חניה 

בטאבו + סוכה, אופ' 
להרחבה , 1,800,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)28-28(_____________________________________________

■ 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

■ בדמשק אליעזר, 6 חד', 
ק"ג )לא אחרונה(, 140 
מ"ר עם מעלית וחניה, 

3,200,000 ש"ח, גמיש. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

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

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

)מחיר לא כולל את היחידות(. 
_____________________________________________)50-50(א.פנחסי, 03-5799308

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

גדולה, חזית, 1,800,000 ש"ח. 
_____________________________________________)50-50(א.פנחסי, 03-5799308

 בגבעת רוקח בבנין חדש 
מקבלן, כניסה מיידית, 4.5 

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

2,100,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)50-50(_____________________________________________

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

_____________________________________________)50-50(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות בר' עקיבא, 
בנין חדש, 4.5 חד' + 
אופ' להרחבה, ק"ב, 
חזית, ב- 2,050,000 

ש"ח. "דלוקס נכסים" 
052-8555594)50-50(_____________________________________________

 בפ"כ בבניה, 4 חד', 
עורפית + מרפסת ב- 

1,600,000 ש"ח. "דלוקס 
_____________________________________________)50-50(נכסים" 052-8555594

 בצירלזון - ברויאר!! 
בבניה, 4 חד', 1,790,000 

ש"ח. "אפיק נכסים"
053-3128884 ,03-5791514)50-50(_____________________________________________

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

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

053-3128884 ,03-5791514)50-50(_____________________________________________

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

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

053-3128884 ,03-5791514)50-50(_____________________________________________

 בהזדמנות לקראת 
בניה באזור ניסנבוים!! 4ח' 

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

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)50-50(_____________________________________________

 בהושע!! 4 חד', ק"ג + 
מעלית!! 3 כ"א, הכל חדש!! 

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

053-3128884)50-50(_____________________________________________

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

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

053-3128884)50-50(_____________________________________________

 בית פתוח!!! - בפרל 
23 - למבקרים ביום 

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

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

נוף פתוח. 054-4340843 
_____________________________________________)50-50("מקסימום נדלן"

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

מרפסת סוכה 15 מ"ר, ק"א, 
חזית, משופצת כחדשה, 

מושקעת, 1,930,000 ש"ח, 
_____________________________________________)50-50(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308

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

_____________________________________________)50-50(נדלן בועז' 054-8474843

 בבלעדיות באברבנאל, 
4.5 חד', 2 מפלסים, 2 

מרפסות, משופצת, 115 
מ"ר, 1,500,000. 'אפיקי 
_____________________________________________)50-50(נדלן בועז' 054-8474843

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

ומושקעת מאוד, מטבח 
מרהיב, חדרים מרווחים,

054-9422194)50-50(_____________________________________________

 בהר סיני, חדש! 4 חד', 
גדולה ויפה + חניה + מחסן 

בטאבו, כניסה מיידית. אדי 
_____________________________________________)50-50(נדל"ן, 054-8493483

 בבירנבוים, 4.5 חד' + 
3 יחידות דיור, מושכרות 
ומרוהטות, תשואה של 

13,000 ש"ח בחודש 
+ אופציות הרחבה 

נוספת, 3,000,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)50-50(_____________________________________________

 בלעדי! בעובדיה בבנין 
חדיש, 4 חדרים, כ-90 

מ"ר, מטופחת, ק"א + 
מעלית + חניה פרטית, 
כ' מיידית, 5,400ש"ח. 

"סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)50-50(_____________________________________________

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

מ- 1,900,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

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

הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

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

1,900,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

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

הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 באיזור עמק-יזרעאל, 
דירת 4חד', 110מ"ר + חניה, 

1,650,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 050-3034110, 

03-8007000)50-50(_____________________________________________

 לפני קבלת הירת 
האחרון, דירת 4 חד', 

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

yosi.yagen@gmail.
com)50-50(_____________________________________________

 בבניה בשלוש 
השעות, דירות 4 חדרים, 
חזית, 1,580,000. פאר 

הנדלן, 03-8084242, 
111860  058-7)50-50(_____________________________________________

 בבניה מתקדמת 
בשנים דירות אחרונות, 4 
חדרים, 1,530,000. פאר 

הנדלן, 03-8084242, 
058-7111860)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות ביגאל אלון, 3 
חד', מושקעת + מעטפת 
בנוי, סה"כ, כ- 140 מ"ר. 

'אפיקי נדלן בועז' -054
050-4156080 ,8474843)50-50(_____________________________________________

 אבו חצירא, 3 חד', כ- 65 
מ"ר, ק"ג, לפני אחרונה, 
1,230,000 ש"ח, גמיש.

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)50-50(אדוארד

 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)50-50(_____________________________________________

 בבורוכוב, 3 חד', 
75 מ"ר, מושקעת, 

חזית, ק"ב + מעלית + 
יח"ד 2חד', כ- 30מ"ר, 

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

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)50-50(_____________________________________________

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
דירות 3חד' אחרונות, 

1,600,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

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

הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות, בהחלוצים 
21, דירת 3 חדרים גדולים, 80 

מ"ר, קומה א', מחיר שיווק, 
1,590,000 ש"ח. דוד גרוס רי/
_____________________________________________)50-50(מקס ספיריט, 050-4122744

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

תוכנית ב"אפיק נכסים"
053-3128884 ,03-5791514)50-50(_____________________________________________

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

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

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)50-50(_____________________________________________

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

1,590,000 ש"ח. *בדנגור, 
3.5, 75 מ"ר, חזית, מצב 

מצוין, 1,550,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)50-50(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באבני נזר, 3 
חד', 60 מ"ר, ק"ק, משופת 

כחדשה, מושכרת, 3,900 
ש"ח, ללא טאבו )באישור 
השכנים(, 970,000 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50(א.פנחסי, 03-5799308

 בפ"כ, בנין חדש, קומת 
כניסה, 3 חד' + מרפסת 

גדולה, ב- 1,250,000, 
גמיש. "דלוקס נכסים"

052-8555594)50-50(_____________________________________________

 בלעדי במינץ, 3 
חדרים, משוקעת ברמה, 

יחידת הורים. 'אפיקי-
_____________________________________________)50-50(נדלן-בועז' 054-8474843

 בבלעדיות בנויפלד, 3 
חד', משופצת + היתרי 

בניה לכ- 45 מ"ר. 'אפיקי-
_____________________________________________)50-50(נדלן-בועז'054-8474843

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
050-3034110 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

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

1,600,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,050-3034110)50-50(_____________________________________________

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

מפרט-גבוה, 1,150,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,050-3034110)50-50(_____________________________________________

 בטרופלדור, 3 חד', 75 
מ"ר, הכל חדש, חזית, קומה 
נוהח, רק 1,400,000 ש"ח. 

נדלן הקריה, 050-3000121, 
054-8472222)50-50(_____________________________________________

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

יוסף יגן, 052-2243454, 
מייל-

yosi.yagen@gmail.
com)50-50(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' ברחוב 
ירושלים ליד העריה, מרווחת, 
קומה ב', עורף ללא שכנים 

+ אפשרות להפוך ל- 4 
ח' מתוך הדירה + אופציה 

לסוכה, 1,460,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)50-50(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי, 3 ח' בפ"כ אזור 
מבוקש מאוד + מעלית + 
חניה + סוכה, משופצת, 

חזית, 1,400,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)50-50(אלטרנטיב, 054-5500263

 מציאה! בבני-אברהם, 
כ- 70 מ"ר, קומה שנייה 
ואחרונה + היתר בניה! 

ב- 1,320,000 ש"ח. 
באברבנאל, 3.5 חדרים, 

קומה ראשונה + אופציה 
ענקית! ב- 1,380,000 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)50-50(_____________________________________________

 בלעדי באוסישקין, 
3 חד', 60 מ"ר, ק"ב 

ואחרונה, 1,240,000 ש"ח. 
פאר הנדלן,03-8084242, 

058-7111860)50-50(_____________________________________________

 בבירנבוים 3.5 חד', ק"ב 
+ יחידה, מושכרת ב- 2,600 

ש"ח. המחיר 2,200,000 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ל(052-7115534

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

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

050-3034110 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

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

הארץ, 
050-3034110 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 בלעדי, 2 ח' בברוט, 
משופצת, ק"ב, חזית + אופ' 

קיימת לעוד 20 מטר ו-8 מטר 
לסוכה, 1,200,000 ש"ח. תיווך 

אלטרנטיב, 
054-5500263)50-50(_____________________________________________

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

1,200,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)50-50(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי, 2 ח' במימון, 
60 מטר, קומה ב', חזית + 
30 מטר, אופציה מסודרת, 

1,340,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)50-50(אלטרנטיב, 054-5500263

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

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

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

053-3128884)50-50(_____________________________________________

 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

 במרכז, ליד ראבד, 2 חד' 
+ מרפסות, 62 מ"ר, ק"ב, 
מצב מצוין, עורף פתוח + 
אופציה, 1,490,000 ש"ח. 
*במרכז, 2.5 חד', 55 מ"ר, 

ק"ק + אופציה לעוד 20 מ"ר, 
משופצת, חזית, 1,400,000 
_____________________________________________)50-50(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

שמורה 1,400,000 * בחיד"א 
2 חד', 55 מ"ר ק"ב, משופצת. 

_____________________________________________)50-50(א.פנחסי, 03-5799308

 בבלעדיות בהרב קוק 
השקט, 2.5 חדרים, 

ענקית, אופציה לבניה 
בגג. 'אפיקי נדלן בועז' 

054-8474843)50-50(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי צד ב"ב, 
3.5 חד', ק"ק, עורפי, 1,190,000 

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

_____________________________________________)50-50(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 

_____________________________________________)50-50(אדוארד

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

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

_____________________________________________)50-50(אדוארד

1-1.5 חדרים
 בהזדמנות שלא 

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

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

_____________________________________________)50-50(בועז' 054-8474843

דימונה

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

שאסור לפספס! משה אלוש, 
054-3255667)50-50(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 דירת 3 חד', ק"4, זקוקה 
לשיפוץ כללי, רק 2700,000 

ש"ח! משה אלוש,
054-3255667)50-50(_____________________________________________

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

במחיר מציאה! משה אלוש, 
054-3255667)50-50(_____________________________________________

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

מציאה! משה אלוש,
054-3255667)50-50(_____________________________________________

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

860,000 ש"ח. "רימקס" 
050-2442446)50-50(_____________________________________________

+5 חדרים

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

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

_____________________________________________)50-50("רימקס" 050-2442446

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

מציאה! משה אלוש,
054-3255667)50-50(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

וילות ובתים

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

מושכרת 400,000 ש"ח.
_____________________________________________)50-50(050-6610501, סתיו

 דירת 3 חד', משופצת 
ויפה במחיר מציאה! משה 

_____________________________________________)50-50(אלוש, 054-3255667

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

_____________________________________________)50-50(משה אלוש, 054-3255667

 דירת 2 חד', בניין שעבר 
שיפוץ כללי, רק 3,200 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50(משה אלוש, 054-3255667

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

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

02-5730077 ,050-5500323)50-50(_____________________________________________

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

גישה נוחה, כ"פ, חצר, 
2,500,00 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)50-50(הכוכבים: 02-5713375

לפרסום
בלוח

03-6162228

 באזור בן זכאי/בעלז, 
4חד', משופצת כחדשה 

+ חצר כ- 40 מ"ר 
לשימוש, 1,930,000 
ש"ח, מפתח בתיווך 

_____________________________________________)49-49(אשכנזי, 03-5791770

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

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

 בפלמ"ח, 3.5 חד', 85 
מ"ר, ק"ב חזית, מצויינת 
+ אפש' להוספת סוכה/

מ"ש. 054-4340843 
_____________________________________________)50-50("מקסימום נדלן"

 באחיעזר, 2.5 חד', 
כ- 50 מ"ר, ק"ק + א. 

להרחבה - מתאים לדיור/
לעסק 054-4340843 

_____________________________________________)50-50("מקסימום נדלן"



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה כ”ט בחשון - ב’ בכסלו תשע”ז  30/11/16-2/12/16

 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, 
4,800 ש"ח. בלעדי תיווך

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

אלעד

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(_____________________________________________

 באלי הכהן, קומת 
כניסה, 2 חדרים, מטבח 

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

אופקים

וילות ובתים

 ברחוב פרנקפורטר, 
יחידה בת 2 חד', 

חדרים גדולים ומרווחים, 
משופצת וממוזגת, 2 

כיורים, כניסה מיידית, 
2,900 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51 ל(052-7171222

■ 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

קריות
 דירות במחירי מציאה, 

ניהול נכסי אחזקות ושיפוצים, 
שרות בהנהלה חרדית, 

052-7644050)24-50(_____________________________________________

■ נשארו מס' דירות 
מפוארות של 5 חד' בבנין 

חדש ברח' סנהדרין . 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

רמת גן

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

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

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

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

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

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

052-7671305)47-50(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

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

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

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

 יחידת דיור בשיכון ה', 
משופצת, ריהוט חלקי, 

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

דופלקסים

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

ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

צפת

 בפנקס, ק"א, 3.5 חדרים, 
_____________________________________________)50-51 ל(ממוזגת, 052-4373800

 בנויפלד, 3 חד', ק"ב 
לחזית, דירה שמורה, 3 

מזגנים, דוד שמש, מקרר, 
2 ארונות, כיווני אוויר 
דרום-צפון, כניסה טו' 

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

052-2236671)48-51(_____________________________________________

ירושלים

נס ציונה
 יחידת דיור, 2 חדרים, 

שרותים, מקלחת + מרפסת 
משופצת כחדשה,

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

 דירה גדולה משופצת 
ויפה, 4 חדרים לשומרי שבת, 

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

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)49-52(מצוין! 054-6804376

ברח' רמב"ם, 1 חד', משופץ 
וממוזג, ק"ק, כולל שרותים 

ומקלחון, מתאים ליחיד/משרד, 
_____________________________________________)49-50(1,250 ש"ח, 053-3181044

3-3.5 חדרים
 בכפר אברהם, 3 חדרים, 

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

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

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

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

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

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

 דרושה דירה עד 
400,000 ש"ח במציאה בלבד 

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

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

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ יחידה חדשה, ביהודה 
הנשיא, אזור בן זכאי, 

ליחיד, ק"ד חדש,1,600 
ש"ח מידי, בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

מבוא חורון

4-4.5 חדרים

דופלקסים

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

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

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

+5 חדרים

נתיבות

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

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

_____________________________________________)50-50(ישיר, 054-8451177

 בקריית משה, דופלקס 
ברחוב גת, 6 חדרים מהממת, 

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

amitay@perfectpro.co.il)50-50(_____________________________________________

 גבעת זאב, מפתחות 
במשרד! דירת גן, 5 גדולה + 

פינת אוכל, גינה 100 מ"ר, 
קרוב לכל דבר, מגורים/

השקעה, ירדו משמעותית 
במחיר!!! תיווך מאור,

02-5730077 ,050-5500323)50-50(_____________________________________________

 גבעת זאב המתחרדת, 
בפרוייקט מבוקש, אבן! 5 

ענקית + מרפסת סוכה גדולה 
לנוף ומחסן, ק"א, שקטה 

ושטופת שמש, חדשה! 
תיווך מאור, 050-5500323, 

02-5730077)50-50(_____________________________________________

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

קדמית, משופץ ושקט, הסקה 
ותב"ע מאושרת לקומה 

נוספת, רק 1,850,000 ש"ח. 
תיווך מאור, 050-5500323, 

02-5730077)50-50(_____________________________________________

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

ומרפסת סוכה ענקית לנוף 
שמואל הנביא, חניה מקורה 

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

תיווך מאור, 050-5500323, 
02-5730077)50-50(_____________________________________________

 ברמות א' טרומן 
)זורייבין(, 4 חד', קומה 

א' + מרפסת סוכה, 
רמת בנייה גבוהה, רק 

1,900,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)50-50(ישיר, 054-8451177

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

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

_____________________________________________)50-50(הכוכבים: 02-5713375

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

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

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

02-5714636)50-50(_____________________________________________

 בגבעת זאב המתחרדת! 
4 מרווחת + פינת אוכל 

ומרפסת סוכה גדולה ואופצ' 
להרחבה, בבנין קטן מרכזי 
ושקט, מציאה אמיתית!!! 

תיווך מאור, 050-5500323, 
02-5730077)50-50(_____________________________________________

 פינתית! בגבעת זאב - 
משה"ב, אבן, 4 גדולה + פינת 
אוכל מוגדרת ומרפסת סוכה 
לנוף, פרטיות מלאה ומיקום 

מרכזי, כל הקודם זוכה! 
תיווך מאור, 050-5500323, 

02-5730077)50-50(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 רמות ג' באידלסון, 3 
חד', קומה ד', מוארת, 

מאווררת ופתוחה לנוף + 
אופציה להרחבה, כניסה 

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

054-8451177)50-50(_____________________________________________

 בלעדי בקרית צאנז, 
3 חד', ענקית + מרפסת 

סוכה, קומה נוחה 
+ אופציה מאושרת 

להרחבה! תיווך ישיר, 
054-8451177)50-50(_____________________________________________

 בלעדי ברמות ד' 
במיקום מעולה, 3 חד' + 

מרפסת סוכה, 3 כיווני 
אוורי ופתוחה לנוף + 

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

054-8451177)50-50(_____________________________________________

 רמות א' טרומן 
)פרויקט אבי עזרי(, 3 

חד' גדולה, פתוחה לנוף 
+ מרפסת סוכה, מוכנה 

תוך שנה. תיווך ישיר, 
054-8451177)50-50(_____________________________________________

 גבעת זאב המתחרדת, 
בניין קטן אבן! 3 גדולה + 
מרפסת סוכה לנוף, ק"ב, 

משופת ופרטות מלאה, באזור 
מבוקש! השקעה מעולה! 

תיווך מאור, 050-5500323, 
02-5730077)50-50(_____________________________________________

מודיעין

 למכירה/השכרה 
מגוון דירות החל מ- 3 

חד' עד 11 חד' במחירים 
אטרקטיביים. "איילון 

_____________________________________________)50-50(נכסים" 052-3804929

מירון

 למכירה/השכרה - 
דירות וקוטג'ים בכל העיר 

במחירים אטרקטיביים. 
"איילון נכסים"
052-3804929)50-50(_____________________________________________

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

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

050-2442446)50-50(_____________________________________________

 ברשותנו מבחר גדול של 
דירות החל מ- 590,000 ש"ח 

וגם מקבלן, חדשות! "תיווך 
_____________________________________________)50-50(ארץ הצבי" - 052-5253470

 ק"ב, 4 חד', מושקעת 
מאוד, רק 670,000 ש"ח. 

"תיווך ארץ הצבי" - 
052-5253470)50-50(_____________________________________________

 בקהילה, 3.5 חד', ק"א, 
מושקעת, 725,000 ש"ח. 

"תיווך ארץ הצבי" - 
052-5253470)50-50(_____________________________________________

 מציאה בעפולה מרכז 
העיר מחולקת ל- 3 מושכרת 
כעת ב- 5,600 ש"ח לחודש, 

רק 785,000 ש"ח,
053-3154818)50-50(_____________________________________________

 מציאה למכירה, דירה 
גדולה לחלוקה ל- 3, רק 

700,000 ש"ח, ניתנת לחלוקה 
ולהשכרה ב- 6,300 ש"ח 

_____________________________________________)50-50(לחודש, 053-3154818

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 מציאה בעפולה במרכז 

העיר, 3 חדרים, קומה 1, 
ניתנת לחלוקה ל- 2 רק 

500,000 ש"ח ולהשכיר ב- 
4,200 ש"ח לחודש,

053-3154818)50-50(_____________________________________________

 מציאה, 2 חדרים, קומה 
1 בגבעת המורה + אופציה 
לבניה על הגג, רק 360,000 

_____________________________________________)50-50(ש"ח, 053-3154818

פרדס חנה
 להשקעה מגוון 

דירות 3חדרים, החל מ: 
570,000 ש"ח תשואה 

נהדרת! דב רימקס 
_____________________________________________)50-50(אנשים, 052-6457987

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

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

_____________________________________________)50-50(050-6610501, סתיו

 באונטרמן בשכונת 
משהב, דירה מרווחת 

ומסודרת, מרפסת, מעלית 
שבת במיקום מעולה. אנגלו 

_____________________________________________)50-50(סכסון, 03-9301122

 בבורכוב השקט!!! דירת 
דופלקס יפהפייה וייחודית, 

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

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

054-5566145)50-50(_____________________________________________

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

03-9301122)50-50(_____________________________________________

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

_____________________________________________)50-50(אנגלו סכסון, 03-9301122

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

_____________________________________________)50-50(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בעמינוח נחמיה, דירת 
דופלקס 4 חדרים, קומה 

ראשרונה, 100 מטר. אנגלו 
_____________________________________________)50-50(סכסון, 03-9301122

+5 חדרים
 בהזדמנות, 5 חדרים 
באזור בית חולים השרון, 

מרווחת, משופצת, מעלית 
_____________________________________________)50-51ח(שבת, חניה, 052-2948691

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

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

_____________________________________________)50-50(- נדי

 אמא נכסים. רח' צפת, 
4 חדרים, משופצת, מ.שמש, 

מעלית, חניה בטאבו,
054-2390027)50-50(_____________________________________________

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

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

050-4231133)50-50(_____________________________________________

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

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

050-4231133)50-50(_____________________________________________

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

+ אופציה, מעולה להשקעה. 
_____________________________________________)50-50(אנגלו סכסון, 03-9301122

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

מרפסת שמש 15 מטר, 
חניה ומעלית. אנגלו סכסון, 

03-9301122)50-50(_____________________________________________

 בכץ, דירת 4 חדרים, 
משופצת מהיסוד, קומה 

ראשונה, מעלית וחניה. אנגלו 
_____________________________________________)50-50(סכסון, 03-9301122

 ביוטקובקי, בנין בוטיק, 
4 חדרים, 100 מטר, קומה 

שניה, שמורה ומטופחת. אנגלו 
_____________________________________________)50-50(סכסון, 03-9301122

 ביהודה הנשיא, דירת 
4 חדרים, מרפסת, מעלית 

)שבת(. אנגלו סכסון,
03-9301122)50-50(_____________________________________________

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

נכסים והשקעות נדלן, 
052-6321306)50-50(_____________________________________________

 למכירה בכפר-אברהם, 
דירת 3ח', קומה 3 מזגנים, 
מעלית שבת, חניה, שכונה 
דתית. תיווך "גרים" עטרת, 

050-4231133)50-50(_____________________________________________

 במרכז, 3.5 חדרים, ק"ב, 
90 מ', מסודרת, פינוי גמיש, 

1,130,000 ש"ח. גיא,
_____________________________________________)50-51ל(054-4761147

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

מיידית!! רק 865,000 ש"ח, 
050-4811122)50-50(_____________________________________________

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

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

050-4811122)50-50(_____________________________________________

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

_____________________________________________)50-50(ש"ח, 050-4811122

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

1,395,000 ש"ח, 
050-4811122)50-50(_____________________________________________

 במוהליבר! מציאה!! 
מחולקת ל- 2 יח' של 2ח', 
קומה א' - הכנסה 5,600 

ש"ח, רק 1,090,000 ש"ח, 
_____________________________________________)50-50(סגירה, 050-4811122

 בהאורים השקט!!! 2.5 
חד', כ- 70 מ"ר, 3 כיווני אויר, 

משופצת חלקית, מוארת, 
ממוזגת, 1,180,000 ש"ח, 

בבלעדיות, רם-נכסים,
054-5566145)50-50(_____________________________________________

 באזור סלומון, 2.5 
מרווחת, 67 מ', משופצת, 

ק"ק, פינוי גמיש, במחיר 
_____________________________________________)50-51ח(אטרקטיבי, 052-2948691

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

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

050-4811122)50-50(_____________________________________________

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

ב- 2,900 ש"ח, 900,000 ש"ח, 
052-5691882)50-50(_____________________________________________

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכסים ברמת בית שמש ג':

1.  וילה חד משפחתית, ברחוב דניאל 4 
2.   מגרש לבניה עצמית, ברחוב נחמיה 2

1. ניתנת בזאת הודעה על הזמנה להציע הצעות לרכישת וילה חד משפחתית, בת 7 חדרים, מטבח, 
חדרי שירותים, מרפסת וחצרות. ברחוב דניאל 4, רמת בית שמש ג'. הרשומה בלשכת רישום 

המקרקעין בירושלים כגוש 34355 חלקה 55 וברשות מקרקעי ישראל. ולרכישת מגרש לבניה 
עצמית בשטח של 335 מ"ר המצוי ברח' נחמיה 2 רמת בית שמש ג'. והידועה כחלק מחלקה 131 

בגוש 34355 וכמגרש 517B ע"פ תוכנית בש/158 ברשות מקרקעי ישראל. (להלן: "הנכס/נכסים").
2. הנכסים  נמכרים במצבם כמות שהם ,(AS IS) על המציע לבדוק בעצמו, על חשבונו ועל 

אחריותו, את הנכסים והזכויות בם מבחינת מצבה הפיסי, המשפטי, התכנוני ו/או אחר. למוכר לא 
תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא בקשר לכך.

3. ניתן להציע הצעות לכל נכס בנפרד.
4. חוברת המכירה, לרבות טופס הצעה לרכישת הנכס ונוסח הסכם מכר (להלן: "הסכם המכר"), 
עליו יידרש המציע לחתום, ניתן יהיה לקבל אצל בלאו משרד עורכי דין, ברחוב שמואל הנגיד 28, 

ירושלים, בימים א' - ה' בין השעות 15:30-9:00.
5. הצעה שלא תוגש על גבי טופס ההצעה ובהתאם לתנאים המפורטים בה, לא תתקבל.

6. גובה הצעה לרכישת הוילה לא יפחת מסכום של -.2,950,000 ₪.
7. גובה הצעה לרכישת המגרש  לא יפחת מסכום של -.1,220,000 ₪.

8. את ההצעות יש להגיש במשרדם של הח"מ, ברחוב שמואל הנגיד 28, ירושלים, או לת.ד. 7901 
ירושלים עד ליום 15/12/16 שעה 12:00 ע"ג טופס הצעת רכישה ובצירוף הסכם המכר כשהם 

חתומים על ידי המציע. המוכרים יהיו זכאים להאריך את המועד לפי שיקול דעתם.
9. יש לצרף להצעה שיק בנקאי לפקודת בלאו משרד עורכי דין, בשיעור של 5% מגובה ההצעה 

(להלן: "השיק הבנקאי"). השיק הבנקאי יחולט כפיצוי מוסכם במקרה שהמציע, שהצעתו נתקבלה, 
לא יעמוד בתנאי הצעתו ו/או יחזור בו מהצעתו.

10. סיור בנכס יתקיים ביום שישי 2 דצמבר 2016 בין השעות 9-12 , וביום שישי 9 דצמבר 2016 בין 
השעות 9-12.

11. המוכרים לא ישלמו דמי תיווך בדרך כלשהי.
12. ההזמנה והמכירה אינן כפופות לדיני מכרזים. אין הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה 

ביותר או כל הצעה שהיא ושומר לעצמו את הזכות לנהל, משא ומתן עם כל אחד מהמציעים ו/או 
לערוך התמחרות בין המציעים או חלקם.

צבי בלאו, עו"ד ב"כ הבעלים
בלאו משרד עורכי דין
רחוב שמואל הנגיד 28, ת.ד. 7901, ירושלים 9107802
טל': 02-6220088; פקס: 02-6220090

 באזור ניסנבוים, 
דירת 4 חד' יפה, בבניין 

מטופח, לתקופה ארוכה. 
תיווך אשכנזי,
03-5791770)50-50(_____________________________________________

 3.5 חד', ק"א, חזית, 
משופצת חדש, אזור 

ר' טרפון, מיידי, מפתח 
בתיווך אשכנזי,

03-5791770)50-50(_____________________________________________

 *להשכרה-בבלעדיות! 
ברחוב חזון-איש 62, 

משרד מושקע, 15מ"ר, 
אופציה ל-2 חניות, מיידי. 
_____________________________________________)50-50(רוט נכסים 054-9391655

 בטרומפלדור 40, ק"ק: 
*3.5 חד', שמופצת + חצר, 

4,300 ש"ח. *1.5 חד' + חצר, 
משופצת, 2,500 ש"ח, לל"ת, 

_____________________________________________)50-50(מיידי! 052-6357770

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

11,000 ש"ח. א.פנחסי,
03-5799308)50-50(_____________________________________________

 בהר-שלום, בית 
מפואר, 400 מ"ר, 8 

חד', סלון ענק, מיידי! 
13,5000 ש"ח. חמד 
_____________________________________________)50-50(נכסים, 053-3357316

פנטהאוזים ודירות גן
 בבית יוסף, חדשה 

מהקבלן, 4 חדרים, 
משוקעת + גינה כ- 30 
מ"ר, כניסה מיידית, ב- 

5,200 ש"ח. להב נכסים, 
050-4177750)50-50(_____________________________________________

 בחנה סנש, דופקלס 
220 מ"ר, 6 חד', שמורה 

ומרווחת, 7,900 ש"ח. 
חמד נכסים,

053-3357316)50-50(_____________________________________________

 בהר-שלום, דופלקס 
5.5 חד', 170 מ"ר, 

7,000 ש"ח. חמד נכסים, 
053-3357316)50-50(_____________________________________________

+5 חדרים
 בשיכון א', חדשה 

מקבלן, 5 חד', ק"ד + 
מרפסת גדולה, ב- 7,000 

ש"ח. "דלוקס נכסים" 
052-8555594)50-50(_____________________________________________

 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" 
03-5745877 ,052-7649782)50-50(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, כ- 4 
חד', שמורה ומסודרת, רק 
3,500 ש"ח. נדלן הקריה, 

050-3000121)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות, בפ"כ, 3 
חד', משופצת מהיסוד, 

מרווחת, ב- 4,000 ש"ח, 
גמיש. "דלוקס נכסים" 

052-8555594)50-50(_____________________________________________

 בשיכון ה', 3 חד', 
ק"ה, מפוארת, מרוהטת 

קומפלט. "דלוקס נכסים" 
052-7717788)50-50(_____________________________________________

 בלעדי! ברב קוק 
השקט, 3חד', גדולה, 
כ- 85מ"ר, משופצת 

ומשקעת, ק"ב + מעלית, 
מיידי, 4,500 ש"ח. 

"סלומון-נכסים-והשקעות" 
052-7652801)50-50(_____________________________________________

 בהרצוג, 3 חד', קומה 
א' + מעלית ב- 3,600, 

מיידי ברבי עקיבא, 3 חד' 
+ מעלית, ב- 3,700. להב 

_____________________________________________)50-50(נכסים, 050-4177750

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

054-2464316)50-01(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! משופצת 
לחלוטין! 2,800 ש"ח! ביצחק 

שדה, 2 חד', כ- 45 מ"ר + 
הול ומטבח בנפרד, ק"ק, מידיי 

_____________________________________________)50-1/17(לל"ת, 050-6474999

 בגבעת רוקח 2 חד', 
מטבח נפרד, מרוהטת 

וממוזגת, כיווני אוויר 
טובים! לל"ת, מיידי, 

,054-3975683
03-5704670)50-50(_____________________________________________

 יח"ד חדשה 35 מ"ר, 
מפוארת ונדירה ביופיה, 

מרוהטת, ממוזגת ומאובזרת 
קומפלט, ק"א + מעלית, 

בפרל פ.מינץ, 3,000 ש"ח, 
058-3275597)50-51(_____________________________________________

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

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

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

2,300. 'אפיקי נדלן בועז' 
054-8474843)50-50(_____________________________________________

 יח"ד בשיכון ג', 2 חדרים, 
מפוארת, מרוהטת וממוזגת, 

_____________________________________________)50-51ל(2,300 ש"ח, 052-7600256

 חדר מפואר כ- 9 מ"ר + 
שרותים ומקלחת ליחידה, 

ללינה או לפגישות לפי שעות, 
_____________________________________________)50-51ל(054-8435117/9

 מציאה! יח"ד 1 חד' 
לשימוש סופר סת"ם/למשרד, 

_____________________________________________)50-51(1,000 ש"ח, 052-7676486

 חדר, ק"ק במרכז רמת 
אהרון, כולל שרותים ומזגן, 
_____________________________________________)50-50(לכל מטרה, 054-8457459

 בירושלים, קטמון הישנה, 
2 מרווחת, מטבח בנפרד, 

מיידית, ק"א, שקטה וקרובה 
לכל דבר, משופצת, מפתחות 

במשרד! תיווך מאור,
02-5730077 ,050-5500323)50-50(_____________________________________________

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

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

050-4231133)50-50(_____________________________________________

 דרושה דירה קטנה לקניה 
בב"ב/פ"ת )אזור השרון 
_____________________________________________)50-51ח(והמרכז(, 054-7938941

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

_____________________________________________)50-51ח(בערך, 052-3595314

 מחפש דירת 3 חדרים 
בבני-ברק או באשדוד בקומה 1 

או 2 ללא תיווך, 
_____________________________________________)50-51ח(052-7633206, 050-4161912

 דרוש קוטג' כ- 8 חדרים 
להשכרה בקרית יובל,

_____________________________________________)50-51ח(058-3240025

 דרוש מחסן כ- 20-50 
מ' )לצורך חנות( באזור רח' 

_____________________________________________)50-51ח(זילברג, 058-3240025

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

_____________________________________________)50-51ח(ובסביבתה, 052-7396092

 דרושות דירות לקניה 
בבא-שבע. יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
_____________________________________________)50-51ח(052-6616800, 08-6277193

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

מתאימה לחלוקה. תיווך רומן, 
052-7731832)50-50(_____________________________________________

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

בהזדמנות! תיווך רומן,
052-7731832)50-50(_____________________________________________

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

להשקעה במחיר הזדמנותי! 
_____________________________________________)50-50(תיווך, 0542388654

 ב.שבע, בית קרקע, 
מחולק ל- 2 יחידות + גינה 

ליד האוניברסיטה, במחיר 
הזדמנותי! תיווך, 

052-7731832)50-50(_____________________________________________

 מציאה! בבאר-שבע, דירת 
סטודיו,רק 370,000 ש"ח. 
_____________________________________________)50-50(תיווך רומן, 052-7731832

 בערד, 3 חד', 86 מ"ר, 
ק"א, מחיר מציאה! תיווך 

_____________________________________________)50-50(רומן, 052-7731832

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

08-6277193 ,052-6616800)50-50(_____________________________________________

 למכירה קנין בבאר שבע, 
שכירות חודשית, כ- 200,000 

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

08-6277193 ,052-6616800)50-50(_____________________________________________

 בבאר-שבע, למכירה 
דירות בבנין העומד לפני פינוי 

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

08-6277193 ,052-6616800)50-50(_____________________________________________

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

ש"ח. יוסף השקעות,
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)50-50(_____________________________________________

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

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

08-6277193 ,052-6616800)50-50(_____________________________________________

 בבאר-שבע, 3 
חד', במרכז גילט, קרוב 

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

השקעות, 050-3616800, 
08-6277193 ,052-6616800)50-50(_____________________________________________

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

ל- 11%, השקעה 
בטוחה! למהירי החלטה! 

580,000 ש"ח. "חמד 
_____________________________________________)50-50(נכסים" 050-6452128

 בלעדי! בעובדיה בבנין 
חדיש, 4 חד', כ- 90 

מ"ר, מטופחת, ק"א + 
מעלית + חניה פרטית, 
כ. מיידית, 5,400 ש"ח 

סלומון-נכסים-והשקעות 
052-7652801)50-50(_____________________________________________



כ”ט בחשון - ב’ בכסלו תשע”ז  30/11/16-2/12/16 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(_____________________________________________

■ דב ושושנה לנדאו 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 
ומאובזרות למשפחות, אפש' 

לזוגות, באמצע שבוע.
04-6989510 052-8771810)15-18/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

נדנדות, חצר גדולה ומטופחת, 
מש' סופר. 052-8401847 

04-6989734)50-46/17(_____________________________________________

■ צימר נקי ממוזג,משפחתי, 
מרפסות נוף , קרוב לרשב"י, 

מש' אלק. 054-8042119
04-6989119)50-4/17(_____________________________________________

מושב תרום

מירון

 צימרים חדשים, 
מאובזרים וממוזגים, לזוגות 

7 דק' לרשב"י, אפשרות 
לקבוצות + חדר אוכל, מש' 

שלג, 04-6980744, 
050-8989641)16-18/17(_____________________________________________

 יחידות נופש מאובזרות 
- קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 

במחירים נוחים, מרציאנו,
04-6987450 ,054-5989347)25-25/17(_____________________________________________

 דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

לזוגות, 052-2979067,
04-6980624)25-25/17(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים - 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-29/17(וחדר אוכל, 054-6987257

מצפה יריחו

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-36/17(_____________________________________________

יבניאל

■ בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם 

נוף מדהים, מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות! 

050-6927465)7-9/17(_____________________________________________

טלזסטון
 "הארובה האדומה" - 

חדרי ארוח בוילה יפהפיה )עד 
12 איש( לזוגות/משפחות 

)קרוב לבית החלמה(,
050-6613661)23-23/17(_____________________________________________

 צימר חדש ממוזג 
ומאובזר+חצר עד 6 
מיטות מבצע 350 

_____________________________________________)45-5/17(ללילה! 050-4102275

 2 צימרים למשפחות, 
בריכה בכל צימר, טרמפולינה 
ענקית, שולחן כדורגל, מנגל 
_____________________________________________)23-24/17(וטיולי שטח, 055-6678585

ירושלים

 צימר הכהנים- 10 דק' 
מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 

052-7150124)36-33/17(_____________________________________________

 מבנה חדש- לשבתות 
חתן, שמחות ושבתות 
נופש כולל בית כנסת 
מפואר, בית מדרש, 2 
אולמות, 2 מטבחים, 

48 חדרי שינה, חנייה 
וחצרות, 058-3232627 

)30-30/17(           02-5003414_____________________________________________

■ בבית ישראל - בוכרים: 
דירה חדשה 2-4 חד', ק"א, 
להשכרה לשבתות ולחגים, 

050-2638641)14-1/17(_____________________________________________

■ יחידת נופש מושקעת 
במרכז ירושלים, 6 מיטות, על 

_____________________________________________)3-4/17(בסיס יומי, 052-6134378

כלנית
 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

מכל רחבי הארץ למקום, 
054-6242965)28-28/17(_____________________________________________

 8 דק' מטבריה 2 צימרים 
חלומיים+ ג'קוזי ובריכה 400 

_____________________________________________)40-52(ש"ח ללילה. 050-2565636

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)23-23/17(_____________________________________________

 סוכות מעל המים - חדרי 
ארוח מאובזרים במחירים 
מוזלים, מבצעים מיוחדים 

לחגים!!! אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)37-37/17(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים 
ליחידים ולקבוצות - מנגל, 

בריכה גדולה, סנוקר, כדורגל, 
פארק לילדים לשבתות ולחגים 

במחירים נוחים! 
,052-3540874
052-3594875)38-52(_____________________________________________

 בצור-הדסה וילה יפיפיה 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 
20 איש, לשבתות גיבוש 

משפחתיות ולחגים, 1,800 
_____________________________________________)38-39/17(ש"ח ללילה, 054-6987004

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)40-41/17(ובית מדרש, 052-7646764

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות, 

052-7184183)38-13/17(_____________________________________________

 נופי הירדן - "בנצימר" - 
סוויטה מפנקת ומרפסת נוף 
מדהימה ביישוב הדתי מצפה 

יריחו, כ- 15 דק מירושלים, 
050-2403750)40-52(_____________________________________________

טבריה

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-18/17(בקרו באתר(_____________________________________________

גליל מערבי
 ערוגות הבושם עמקה, 

באווירה דתית, צימרים + 
בריכה מחוממת, לאירוח זוגי 

ומשפחתי + יחידת אירוח 
גדולה, 052-8669043 

www.rydy.co.il)41-1/17ל(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

■ "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,

054-5742965)27-1/17(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
 ,054-8592082

058-3245275/2)41-15/17(_____________________________________________

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, חלקם 

עם נוף לים, ביכנ"ס 
במקום, מחירים נוחים! 

050-8818678)42-44/17(_____________________________________________

■ דירות נופש בטבריה, 
ברמה גבוהה ליחידים 

ולקבוצות לל"ת -
02-6263663 ,058-3777400)7-10/17(_____________________________________________

 "טל בכפר" - לנופש 
מושלם, צימרים קסומים, 
מעיינות במרחק הליכה. 
*סוויטה חדשה ומפנקת 

+ ג'קוזי + סוכה, 
052-7203715/20)43-17/17(_____________________________________________

■ "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(_____________________________________________

 בקהילות יעקב, יחידה 
יפיפייה לזוג, מאובזרת ברמה 
גבוהה, ממוזגת + מרפסות 

גדולות + נוף, עב"ס יומי, 
050-4195652)46-18/17(_____________________________________________

 בעליה לציון הרשב"י - 
דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

050-9989500 ,050-6393480)46-45/17(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 צימר עין התכלת - 
מפוארים, ממוזגים, חצר 

פרטית, סוכה, מבצעים לחגים 
052-7165035)40-52(_____________________________________________

 מיוחד לסוכות! 2 צימרים 
נקיים מאובזרים וממוזגים + 
נוף מדהים, חצר ומתקני גן, 

052-7655177)41-17/17(_____________________________________________

כפר זיתים
 בכפר זיתים )ליד טבריה(, 
דירת 3 חדרים, 70 מ"ר + חצר 

ונדנדה לסופ"ש, 
_____________________________________________)47-50ל(054-8457896

כפר שמאי

■ "מרגוע אלומה" - יחידות 
דיור חדשות )עד 50 איש( 
לנופש ולשבתות גיבוש, 

 ,054-2250240 ,08-6889750
050-2250232)9-10/17(_____________________________________________

מושב אלומה

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)21-21/17(_____________________________________________

 3 צימרים על מתחם 
של 4 דונם, בריכת 
שחיה וג'קוזי, ספא 

ענק, למשפחות ולזוגות, 
מחירים נוחים!!! גם 
_____________________________________________)41-1/17(לחגים, 054-4385580

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

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)42-2/17(_____________________________________________

נתניה

■ בצאנז, סוויטות/דירות, 
מפוארות, מאובזרות ונקיות 

+ נוף פנורמי + מרפסות 
ענקיות, 054-8598366/77, 

 ,09-8625160 ,054-8519879
053-3125160)49-1/17(_____________________________________________

ספסופה

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מהחוף הנפרד, גדול 
ומרווח, למשפחות וציבור 

דתי, כ- 13 מיטת בכ"א 
+ גינה, בקרבת בי"ח 

לניאדו, מבצעים לחגים! 
052-6460451)41-1/17(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
נופש בצפת וסביבותיה, 

ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)47-21/17(_____________________________________________

 בעיר העתיקה דירות נופש 
חדישות עד 10 נפשות במיקום 

_____________________________________________)47-50(מרכזי, 054-8473847

 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(_____________________________________________

■ להשכרה חנות 
פלאפל, 30 מ' בין 

חזו"א להשומר, פרנסה 
בשפע, השכירות 5,000 
ש"ח+מע"מ, דמי פינוי 

וכל הציוד 100,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הר' קוק 23 
 050-5308742

03-5797756)27-27(_____________________________________________

מגרשים

■ באזור התעשיה בברקן 
למכירה קרקעות ונכסים 
מניבים. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

050-5308742
03-5797756)49-49(_____________________________________________

מחסנים

מבנים

■ חנות מסודרת, 35 
מ', ברח' ירושלים, אזור 

רמחל, 1,100,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
050-5308742
03-5797756)7-7(_____________________________________________

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

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

חברון, 2,300 ש"ח. ללא 
דמי תיווך, בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הר' קוק 23 
050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

משרדים

■ להשכרה 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(_____________________________________________

 *בגבעת זאב, 200 
דונם. *ברמות, 40 דונם כולל 

אפוטרופוס. פולטוב נכסים 
_____________________________________________)47-50(והשקעות, 052-3646632

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(_____________________________________________

 בעיר העתיקה! צימר 
לזוגות, חדש וממוזג, 

במיקום מעולה,
052-7153475)48-51(_____________________________________________

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

לבניה, 40 מליון. "פולטוב 
נכסים והשקעות"

052-3646632)49-1/17(_____________________________________________

 להשכרה בבני-ברק, 
בקרבת קוקה-קולה, 

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

מתאים לחנות, מחסן, 
משרד ולכל מטרה, 

שרותים וחניה.
_____________________________________________)49-52ל(0528005051

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

_____________________________________________)49-50(משרד, 053-3176575

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף 

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

 "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(_____________________________________________

 מבחר דירות ומגרשים 
להשקעה בטבריה ובירושלים. 

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

עסקים

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

■ מציאה להשכרה חנות 
פלאפל גדולה ומושקעת 
ברח' ירושלים 25 מ' + 

גלריה 6,500 ש"ח + 
מע"מ תשלום מראש ולכן 
לא משלמים עבור הציוד 
ולא על המוניטין בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03- 5797756)46-46(_____________________________________________

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

בטאבו, מטבחים חדשים, 
מגורים/השקעה,

054-8460116)46-50(_____________________________________________

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

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

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

■ 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(_____________________________________________

 דירות להשקעה ולמגורים 
בצפת/בטבריה/בנתניה, החל 

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

 קו מכונות פעיל למקוואות 
ובריכות רווחים גדולים, 

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

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

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

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

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

השקעות, 050-3616800, 
08-6277193 ,052-6616800)50-50(_____________________________________________

 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)50-50(_____________________________________________

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

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

08-6277193 ,052-6616800)50-50(_____________________________________________

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

יוסף השקעות, 050-3616800, 
08-6277193 ,052-6616800)50-50(_____________________________________________

 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)50-50(_____________________________________________

 השקעה ושותפות 
בפרוייקטים יזמיים ריווחים 

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

שמעון איגרא, 052-7710462. 
משרד ראשי, 077-5166040
office@perfectpro.co.il)50-50(_____________________________________________

 במושב מגדל )ליד טבריה(, 
בית פרטי ברמה גבוהה, 280 

מ"ר + בריכה בעיצוב אדריכלי 
מרהיב, מגרש חצי דונם, פינתי. 

_____________________________________________)50-50("רימקס" 050-2442446

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

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

_____________________________________________)50-50("רימקס" 050-2442446

 בטבריה בקרית שמואל, 
בית פרטי, 160 מטר + 2 יח' 
דיור על מגרש של 400 מטר, 
1,950,000, גמיש, פוטנציאלי 

מאוד! "רימקס" 
050-2442446)50-50(_____________________________________________

 לרציניים בלבד - למכירה 
מוצר שהוא פטנט רשום + 
_____________________________________________)50-51ל(ציוד והדרכה, 052-7624394

 חנות להשכרה ברח' הרב 
קוק 16 עם גלריה 2,600 ש"ח, 

_____________________________________________)50-1/17ל(050-4157878

 להשכרה בב"ב, חנות 
בז'בוטינסקי 13 מ"ר + גלריה 

13 מ"ר, 2,200 ש"ח.
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)50-50(אדוארד

 חנויות להשכרה בר' 
עקיבא, במיקום טוב! 

חנות 50 מ"ר, חזית 
גדולה לכל מטרה. אדי 

_____________________________________________)50-50(נדל"ן, 054-8493483

 בלעדי להשכרה בב"ב, 
חנות ברבי עקיבא )פסאז( 

100 מ"ר, פאר הנדלן, 
 ,03-8084242
058-7111860)50-50(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב, חנות 
40 מ"ר + שרותים, 

במרכז ר' עקיבא בפסג', 
מפתח בתיווך אשכנזי, 

03-5791770)49-49(_____________________________________________

 מבנים מסחריים 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)50-50(_____________________________________________

 למכירה בנין תעשיה 
באיזור בית שמש, 5,000 

מ"ר, בשלבי בניה מתקדמים, 
מפרט טכני גבוה, מתאים 

גם לתעשיית מזון, אפשר גם 
חלקי. אמסטון נדל"ן,

052-7667747)50-50(_____________________________________________

 מבני תעשיה ומחסנים 
להשכרה באיזור בית שמש. 

_____________________________________________)50-50(אמסטון נדל"ן, 052-7667747

 בב"ב ברח' כהנמן 
מבנה משופץ חדש! 

להשכרה שטחים 
מ- 200 מ"ר עד 1300 

מ"ר, מתאים למשרדים/
מוסדות לימוד ולכל 

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

 קרקע מופשרת במרכז 
הוד השרון לדירה/משרד 
כ- 230 מ"ר מחיר שלא 
 "mbmestate" .יחזור

_____________________________________________)50-51ח(פל': 050-5483323

 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

 להשכרה בב"ב באזור 
אלישע, חדר 12 מ"ר או 140 
מ"ר )אפשרות לחלקי( לל"ת, 

054-8406031)50-50(_____________________________________________

 30 מ' מול אוניברסיטת 
בר-אילן במרכז מסחרי 

למשרד/קליניקה/מעבדה, 
_____________________________________________)50-5/17ל(050-2306103

 באיזור העיריה!!! 
להשכרה!!! למשרד/

למרפאה/לרו"ח!!! 35 מ"ר, 
מחלק ל- 2 חדרים, ק"ק 

+ כניסה פרטית, ממוזגת 
ומשופץ, 3,000 ש"ח, מיידי. 

"תווך פרפקט" 052-7649782, 
03-5745877)50-50(_____________________________________________

 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 

לפרסום
בלוח

03-6162228

 *בגאולה, דירה חדישה 
ויוקרתית + גינה. *במקור 
ברוך, 4 חד' חדשה + חצר 

במחירים נוחים! 
02-5387605 ,053-3131809)50-51(_____________________________________________

 בנווה אורנים ובעתיקה 
- דירות נופש ואירוח ברמה 
גבוהה, לזוגות, למשפחות, 

ולקבוצות, מחירים 
_____________________________________________)50-4/17(אטרקטיביים! 052-8184934

 בחזו"א, מגדל המים 
ב"ב, משרד חדש ממוזג 
ומפואר + חניה, כ- 15 

מ"ר, 1,950 ש"ח גמיש 
052-7600552)50-50(_____________________________________________

 רוצים לקנות דירה 
להשקעה? אנחנו הכתובת! 
אמיתי גולדשטיין - קבוצת 

פרפקט 052-8308073
amitay@perfectpro.co.il)50-50(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה כ”ט בחשון - ב’ בכסלו תשע”ז  30/11/16-2/12/16

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ "חסדי נועה" - שידוכים 
לכל הגילאים, לכל המגזרים 

בארץ ובעולם - סודיות 
_____________________________________________)23-22/17(מובטחת! 054-7195111

שידוכים

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-2/17(21:00 בלבד, 052-7333955

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, שדכן מקצועי 
עם המון הצעות

054-8422105
03-6189388)40-14/17(_____________________________________________

אבידות

■ קונה לפירוק + נסיעה, 
לל המכוניות, משאיות, רטק
טורים, אמינות + אישורים,

052-5752933)21-21/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 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

₪

₪

₪

 "ביחד" - שידוכים לכל 
הגילאים, מאגר ארצי, שדכניות 

מכל הארץ, בברכת גדו"י. 
*הדרכה לחתן מתנה!

072-2391111)47-50(_____________________________________________

 מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

מ- 10:00 בבוקר, 
052-3340338)47-46/17(_____________________________________________

GPS  עוצמתי במיוחד 
ישירות מהיבואן, 450 

ש"ח. דרושים משווקים 
מכל הארץ, 

_____________________________________________)47-50ל(054-8539732

 גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים חנים, אפשרות 

לשירותי מייל GMAIL, טל': 
052-7611936)47-1/17(_____________________________________________

 גנרטורים ורמקולים 
מוגברים בהזדמנות! 500 

ש"ח, 03-6191468,
054-7773591)47-50(_____________________________________________

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

הלוואות ומשכנתאות

השכרת רכב

■ לשכור בנוח-קאר, סוכנות 
להשכרת רכב בארץ ובחו"ל, 

שירות. אמינות. מחיר,
0722-777-200)50-51/16(_____________________________________________

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, הונדה שאטל 

200 ש"ח ליום, 250 ש"ח 
_____________________________________________)24-24/17(לשבת, 052-7696100

■ צביקה כהנא - השכרת 
רכב ונופש בארץ ובעולם, 

אצלינו השירות מעל 
_____________________________________________)40-4/17(הכל!!! 03-6318999

הלבנת שיניים

■ איזי-רנט מלווה 
אותך לאורך כל הדרך, 

במחיר הטוב ביותר, בכל 
החברות בארץ ובחו"ל 

02-5805870
info@e-z-rent.co.il)1-2/17(_____________________________________________

■ 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(

 "ברכת יוסף" - שידוכים 
עבור גילאים 30 עד 40, 
איכותיים מהמגזר הדתי 
_____________________________________________)48-51ל(והחרדי, 050-5559877

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

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

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-1/18(_____________________________________________

 *קונה ומפנה אלומיניום, 
מצברים, נירוסטה, מזגנים, 

מחשבים, ברזים. *פינוי 
_____________________________________________)41-1/17(מחסנים, 050-5536359

 פן לשיער כחדש, 
מעולה!!! של פרופיקס 
 ional 4900 אקסטרים

מחיר 350, גמיש, טלפון: 
052-7133153)48-51(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

דיו וטונרים
 "טונר ודיו" -ר' עקיבא 

109 ב"ב, כל סוגי הדיו 
והטונרים למדפסת, 

החל מ- 20 ש"ח, 
_____________________________________________)29-3/17(להזמנות  050-4161617

קרייזלר

קיה
 קיה קרניבל 2006, 

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

_____________________________________________)47-50ל(052-7177704

 במרכז, קרייזלר וויג'ר, 
7 מקומות, 2011, ראשונה, 

100,000 ק"מ, שמורה,
052-2309620)48-51(_____________________________________________

סובארו

סיאט

אימון אישי
 מאמנת אישית, זוגית 

ורגשית, מבוגרים וילדים, סיוע 
בהרגלי למידה, שינויי התנהגות 

_____________________________________________)49-52(בילדים. דליה, 052-4312508

אנגלית
 מורה מקצועית תקבל 

את ביתך לשיעורי עזר 
פרטיים )אזור רמת אהרון( 

במחיר סמלי, תוצאות 
מובטחות!! 

054-8527470)49-6/17(_____________________________________________

גני ילדים
 במעון פרטי )3 ח'( במרכז 
פ"ת לקבוצה בתינוקיה נותרו 
2 מקומות אחרונים! לגילאי 

שנה מקום אחד! 
052-7133613)49-52(_____________________________________________

■ בס"ד "המוביל שלך 
ובשבילך!" העברת דירות 
ומשרדים ופריטים בודדים. 

_____________________________________________)39-52(054-4434362, נתי

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

ואירועים 057-3188842 
050-7532336)33-33/17(_____________________________________________

הובלות והסעות

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

הארץ, 14,20,30,40,55 
מקומות, נהגים חרדים 

ואדיבים, 054-5990390, 
053-3166566)38-35/17(_____________________________________________

 "הסעות היימיש" - 
לאירועים, טיולים, נתב"ג, 

במחיר מוזל! נהגים חרדים! 
0527692901)47-51(_____________________________________________

 "מוביליי בני-ברק" דירות, 
משרדים, רהטים חדשים, 

פירוק והרכבת ארונות,
054-7671669)47-6/17(_____________________________________________

 "הסעות דניאל" - 
רכבים ממוזגים וחדשים! 
14,16,20 מקומות שרות 

אמין, מחירים זולים!! 
052-7101020)47-20/17(_____________________________________________

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)24-23/17(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, מזדה 3, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-23/17((_____________________________________________

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-29/17(_____________________________________________

 משקפת הגדלה 
לסופרי סתם, נח במיוחד, 
_____________________________________________)49-53(210 ש"ח, 054-8527470

 כ- 18 שנות עשיה בבניית 
בית יהודי, מגוון רחב של 

הצעות לנשים וגברים מגיל 
18 ומעלה וכן פרק שני + 
מטפלים בצרכים מיוחדים, 
לכל המגזרים הדתיים, מ- 

_____________________________________________)49-48/17(10:00 בבוקר, 052-3340338

 נשכח סוודר יקר בטרמפ 
_____________________________________________)49-50ח(לירושלים, 054-8523775

 אבד בב"ב שקית עם טלית 
ותפילין, המוצא הישר יתקשר 

לטל': 052-7151206 או לטל': 
_____________________________________________)49-50ח(03-5794947

 נמצא נעל פפיה לבנה 
מידה 22 בקו 350 בחוה"מ 

_____________________________________________)48-49ח(סוכות, 052-7663437

 נמצא חלק לעגלת סטוקי 
_____________________________________________)48-49ח(באזור שיכון ה', 054-8420094

 אבד נגן סאנדיסק ביום 
ב', י"ג חשוון בירושלים - כנפי 

_____________________________________________)48-49ח(נשרים, 058-3205698/9

 מחשב נייד 10 אינץ עובד 
מצויין + וינדוס ואופיס, כחדש, 

_____________________________________________)49-49(500 ש"ח, 058-5545455

 מקרר שארפ 540 
ליטר במצב טוב, הפשרה 

אוטומטית, 1,120 ש"ח,
_____________________________________________)49-52ל(054-5451044

■ 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

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

באיכות, מצפה יריחו,
050-2403750 ,052-2403750)40-52(_____________________________________________

■ "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(_____________________________________________

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)42-38/17(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-21/17(_____________________________________________

 להתעורר בצפת 
העתיקה!!! דירת נופש 

מאובזרת!!! מקום אסטרטגי, 
קרוב לבתי כנסת העתיקים

050-4161618)29-3/17(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

מזגן ונוף מדהים, בהזדמנות! 
058-3266448)30-30/17(_____________________________________________

מכירת רכבים

■ קונה לפירוק + נסיעה 
לל המכוניות, משאיות, טרק
טורים, אמינות + אישורים, 

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

הונדה
 הונדה CRV ג'יפ 1998, 

170,000 ק"מ, אוטומט, מזגן, 
3 חודשי טסט, צבע שמפניה, 

מחיר: 17,000 ש"ח,
_____________________________________________)47-50ל(054-8019918

■ 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(_____________________________________________

יונדאי
 ינודאי I30, פרטית, 

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

מיצובישי
 מיצובישי, דגם - ספייס 

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

 100% מימון והנחות 
בלעדיות לרכביםחדשים 
יד 00 ישירות מהיבואן. 

"לוינסון רכבים"
076-5412123)50-50(_____________________________________________

 מיצובישי אוטלנדר 7 
מקומות 2014 במצב מצוין, 

26,500 לקילומטר, יד ראשונה, 
_____________________________________________)50-51ל(052-7145015

 מיצובישי לנסר 2005 
אוטומטי יד שניה פרט 

150,000 ק"מ 14,500 ש"ח, 
052-9678475)50-50(_____________________________________________

 בהזדמנות! סובארו 
אימפרזה 2006, 1600, 

אוטומטית, ראשונה, 
צורה חדשה, מכני, 

מעולה, שמור ומסודר + 
טסט לשנה, 

054-8402332)50-50(_____________________________________________

 *סיאט טולדו בהנחה 
משמעותית ובהחזר של 990 

ש"ח לחודש ללא מקדמה, 
שלם מחיר 2016, קבל רישוי 

076-5412123 !!2017)50-50(_____________________________________________

שברולט
 שברולט אופטרה 2009 

אוטומט שמורה וחסכונית, 
_____________________________________________)50-50(17,500 ש"ח, 052-7220391

 אורלנדו ב- 100% מימון 
ובהנחה משמעותית לרכבי 

2016, החזר חודשי החל מ- 
1,500 ש"ח בחודש,

076-5412123)50-50(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 מבצע ענק!!! רכב 
ב- 94 ש"ח ליום כולל מע"מ, 

סניפים בכל הארץ. יהודה, 
053-3141105)50-50/17(_____________________________________________

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

שיפוצים
 אמבטיות זאב - לא 

שפצנו רק החלפנו אמבטיה, 
 ,02-5333862 ,03-5445901
09-9584862 ,04-8361130)50-50(_____________________________________________

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& &

 נמצא תיק על ספסל 
ברחוב רוזנהיים בבני-ברק 

)ביום חמישי( ניתן לקלבו ע"פ 
_____________________________________________)50-51ח(סימנים בטל', 050-4102681

 נמצא בבין הזמנים 
באוטובוס החוזר מחוף 
הרצליה בגד של נשים, 
_____________________________________________)50-51ח(לפרטים: 054-8597449

 ברח' המ"ג נמצא ג'קט 
_____________________________________________)50-51ח(נשים, 050-6256846

 נאבד צמיד היקר מאוד 
לבעליו באזור מסלול קוים 

161,2,45 בבני-ברק,
_____________________________________________)50-51ח(050-4184211

 ביום שני כ"ט תשרי, נמצא 
סכום כסף באוטובוס של 

אלעד, ניתן לקבלו ע"פ סימנים 
בטלפון: 052-7674234 )בין 

_____________________________________________)50-51ח(2-4(

 נמצא בסוכות צמיד אישה 
במרכז בני-ברק, 

_____________________________________________)50-51ח(050-4116212

 נמצא בשלישי ב- 402 
לירושלים שקית עם נגן 

_____________________________________________)50-51ח(וכרטיס זכרון, 052-7647004

 בזמן האחרון, אבד נגן 
"סנדיסק" שחור החשוב 

מאוד לבעליו - באזור רחובות 
רבי-עקיבא/איצקוביץ, השומר/

כיכר אדלר, בני-ברק,
_____________________________________________)50-51ח(053-3157272

 דרוש מגהץ קיטור איכותי 
_____________________________________________)50-51ח(ותקני, 050-5343924

 דרושה סוכה בתרומה/
סמלי )אפשרי גם אחרי חג 

_____________________________________________)50-51ח(הסוכות(, 054-7938941

 מעוניינים לקנות אביזרי 
פלימובי במחיר סמלי,

_____________________________________________)50-51ח(03-5799833

 מעוניינים לקנות סלקל 
_____________________________________________)50-51ח(נח במחיר סמלי, 03-5799833

 למשפחת אברך 
בירושלים, דרוש בדחיפות 

רדיאטור )הסקה( ומפזר חום 
במצב מצויין, נייד:

_____________________________________________)50-51ח(050-4103692

 מצוות חסד לכלה בודדה, 
דרושה בדחיפות אישה/

מעצבת לכיסא כלה בירושלים, 
_____________________________________________)50-51ח(050-6256846

 דרוש ש"ס שוטנשטיין 
גדול או חלקים ממנו 

בתרומה/תשלום חלקי 
לבית-כנסת, 

052-7673463)50-50(_____________________________________________

 בירושלים, כלה צעירה 
ללא  אם תשמח לקבל זוג 
פמוטים יפים ונאים לשבת, 

_____________________________________________)50-51ח(055-6687723

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)50-51ח(ישיבה בתרומה, 054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)50-51ח(054-7432035

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחת אברך בתרומה/

_____________________________________________)50-51ח(סמלי, 052-7396092

 דרוש מקרר בינוני ומזגן 
קטן בתרומה/סמלי לבן תורה, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7396092

 למשפחה עם מספר 
ילדים קטנים, דרושה עגלת 

טיולון במצב טוב, 
_____________________________________________)50-51ח(052-7116516

 דרוש שעון זהב/תכשיט 
בכל מצב, שבור/מקוקל/ישן, 

_____________________________________________)50-51ח(050-6651365

 דרוש נוקיה סי 2 או נוקיה 
208, אפשרי מקולקל,

_____________________________________________)50-51ח(054-7938941

 דרושות אופניים חשמליות 
ב- 1,000 ש"ח ומזגן חלון קטן 

_____________________________________________)50-51ח(בתרומה, 052-3595314

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה 

_____________________________________________)50-51ח(לחלקי חילוף, 052-3595314

 דרוש למסירה עבור בחורי 
ישיבה, חוברות זמן, טלפון: 

_____________________________________________)50-51ח(053-3111639

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה/גניזה,
_____________________________________________)50-51ח(050-6651365

 זוג צעיר בירושלים לקראת 
חתונה, מבקשים תרומה 
של מקרר, מכונת כביסה 

ופרטים חיוניים במצב טוב, 
_____________________________________________)50-51ח(050-6256846

 למשפחת אברך 
בירושלים דרוש במסירה שולחן 
סלון + כסאות וספריה לספרי 

קודש במצב מצויין, נייד:
_____________________________________________)50-51ח(050-4103692

 בירושלים, זוג טרי נזקק 
בדחיפות לכיריים חשמליות וכן 

למגהץ ושולחן גיהוץ במצב 
_____________________________________________)50-51ח(טוב, 052-3240093

 מעוניינים לקבל בתרומה 
וילון 170/100 לחלון במצב 

טוב בירושלים, טל':
_____________________________________________)50-51ח(050-4160457

 דרוש שעון מעורר מכני 
)עם קפיץ( אפשרי מקולקל 

_____________________________________________)50-51ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)50-51ח(במצב תקין, 054-7432011

 דרושה מנורת שולחן 
פלורוסנט 15 וואט בתרומה 

)אפשרי מקולקלת(,
_____________________________________________)50-51ח(054-8432271

 דרוש מקרר קטן בתרומה 
_____________________________________________)50-51ח(לבן-תורה, 054-8432271

 מכשיר אדים חמים כחדש, 
תוצרת "ידע פלסט", 100 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-3463482

 LG מערכת סטריאו 
הכוללת רדיו + דבל-קסט + 

קומפקדיסק + רמקולים, 200 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-3463482

 רדיאטור 12 צלעות במצב 
מצוין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(054-8478028

 מקפיא 6 מגירות של 
אלקטרה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)50-51ח(052-7641478

 מיקסר קנווד שף 
בירושלים, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)50-51ח(054-8423405

 מקרר 360 סמ"ק במצב 
_____________________________________________)50-51ח(טוב, 450 ש"ח, 052-2551642

 מקרר אמקור 500, בז' 
במצב מעולה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(050-5206337

 מקרר קטן 170 ליטר מצב 
מצוין, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-4227714

 אייפוד טאצ' של אפל דור 
6, חדש מהאריזה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(פלא': 052-7672548

 טוסטר אובן גדול 40 
ליטר, עובד יפה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(טל': 052-8969770

 שואב אבק על רגל - 
120 ש"ח, עובד מעולה 

וקומפקטי,
054-8527470)50-52(_____________________________________________

 מפזר חום בשימוש 
חודשיים כחדשה, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(050-4110991

 שואב אבק בירושלים, 75 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, טל': 054-8423405

 אורגן קומותיים )דרוש 
תיקון קל(, 250 ש"ח,

_____________________________________________)50-51ח(054-8487627

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון כחם לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)50-51ח(100 ש"ח, 052-4831449

 מדפסת HP משולבת 
עם סורק וקופי, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-5543055

 טייפ סלילים משנות 
ה- 70, לא עובד, פיליפס, 250 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח. בפ"ת, 053-3145019

 מערכות כריזה עובדות 
ולא עובדות 50-500 ש"ח. 

_____________________________________________)50-51ח(בפ"ת, 053-3145019

 רמקולים, 20-500 ש"ח. 
_____________________________________________)50-51ח(בפ"ת, 053-3145019

 אורגן, 250 ש"ח. בפ"ת, 
_____________________________________________)50-51ח(053-3145019

 מצלמת פילים אולימפוס 
משנות ה- 80, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(בפ"ת, 053-3145019

 מנורה שולחנית 
מתכווננת, 45 ש"ח. בפ"ת, 

_____________________________________________)50-51ח(053-3145019

 מגברים עובדים ולא 
עובדים, 50-450 ש"ח. בפ"ת, 

_____________________________________________)50-51ח(053-3145019

 מחשב לנורות לד, 450 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח. בפ"ת, 053-3145019

 למסירה, משטח הליכה 
חשמלי, דרוש תיקון,

_____________________________________________)50-51ח(03-5700161

 מקלדת ארגונומית נגללת 
אידיאלי לטיולים, 5 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-3186268

 מברגה אימפקט 18V, ב- 
_____________________________________________)50-51ח(260 ש"ח, 054-4273857

 מקפיא 5 מגירות, 200 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 054-4273857

 דיסק השחזה חדש, 
V850, ב- 300 ש"ח,

_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 טוסטר אובן, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(גמיש, 054-4273857

 תמי 4 לאקטרוני, 300 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 054-4273857

 מכונת כביסה 
קונסטרוקטה 6 קילו במצב 

מעולה, 500 ש"ח, -050
_____________________________________________)50-51ח(6994106

 מכשיר ניווט G.P.S חדש 
באריזה, מפות 2016 ותוספות, 

_____________________________________________)50-51ח(280 ש"ח, 053-3120547

 תנור אפיה משולב כיריים 
BEKO מצב מעולה, 500 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 054-9446320

 מכשיר קרייזי פיט לחיזוק 
שרירים והצרת היקפים, 500 

ש"ח, 03-6169985,
_____________________________________________)50-51ח(052-7641515



כ”ט בחשון - ב’ בכסלו תשע”ז  30/11/16-2/12/16 6 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

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( תינוקות

 קוים כשרים ורגילים החל 
מ- 19 ש"ח, משלוחים חינם 

_____________________________________________)47-7/17(לכל הארץ, 052-7611936

 מחשבים ניידים, 
החל מ- 550 ש"ח )גם 

מקרנים ונייחים(. *ב"ב: 
050-6379001. *י-ם: 

054-8470594. *מודיעין 
עילית, 052-7171228. 
_____________________________________________)47-1/17(*אשדוד, 054-3558949

 חלונות, דלתות, סורגים - 
בלגי, ויטרינות סלון יד 2 וחדש, 

03-6884123 ,050-5274348)47-50(_____________________________________________

 נוקיה 208 כשר פתוח 
לכל הרשתות, 250 ש"ח, 

052-7611936)48-50(_____________________________________________

 נעליים חדשות בקופסא 
לנערה/אישה, מידה 36, שחור, 

דמוי עור, שטוחות, רק 40 
_____________________________________________)48-52(ש"ח, 054-8063853 )ב"ב(

 חליפה שחורה לילד 3 
חלקים: ג'קט + מכנס + 

ווסט + חולצה לבנה, מידה 6, 
 ,H@Y !שחור, חדש באריזה
רק 50 ש"ח, 054-8063853 

_____________________________________________)48-52()ב"ב(

 3 עמודונים לספרים + 
דלתות למטה, חזקים במיוחד, 
צבע קוניאק, 500 ש"ח במקום 

_____________________________________________)48-49(1,400, גמיש, 052-7505847

 ספרי קודש מפינוי תכולת 
דירה, חדשים וישנים, 5-10 

_____________________________________________)48-49(ש"ח, 052-7505847

 מעוניין במגורים תמורת 
טיפול בזקן/או בכל הצעה 

_____________________________________________)49-50ח(אחרת, 054-7938941

 מעונין לעבדו במשק 
בית/בית-כנסת/פתוח ופנוי 

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

 חרד"ל מתמחה 
בפיזיותרפיה, מעוניין לעבוד 
לקליניקה כסטג'ר לרכישת 

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

 אקדמאי חרדי + אנגלית, 
ניסיון רב בניהול, ביצועיסט, 

_____________________________________________)49-50ח(במשרה בכירה! 050-4160390

 התפנה מגייס כספים, 
תרומות, קרנות, מלגות, 

תקציבי ממשלה, עזבונות, 12 
_____________________________________________)49-50ח(שנות נסיון, 052-7633316

 מזכיר רב ועמותה,
 דובר אנגלית, ניהול חשבונות, 

הו"ק, מרכב"ה, מס"ב, 12 
_____________________________________________)49-50ח(שנים, 052-7633316

 בע"ת ותיק, תואר שני, 
נסיון בניהול + אנגלית, 

_____________________________________________)49-50ח(במשרה בכירה! 050-4160390

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני, נסיון בניהול, למשרה 

_____________________________________________)49-50ח(בכירה!!! 050-4160390

 מעוניין בעבודה כללית 
במגוון תחומים, משרה חלקית 

לילה/יום בפ"ת, 
_____________________________________________)49-50ח(054-3102412

 נעלי ספורט צעד ראשון, 
יד שניה - כחדשות ממש! 

כחול/לבן, nike, ב- 50 ש"ח 
_____________________________________________)40-51(בלבד, 052-7128580 )י-ם(

 פלאפון סי 2 כשר ב- 250 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 053-3114417

 פלאפון מ- 120 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(054-4273857

 טלפון אלחוטי 50 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(054-4273857

 שעון יד כולל פלאפון, נגן, 
מצלמה, לא כשר, באנגלית, 

ב- 150 ש"ח, 052-7642805, 
_____________________________________________)49-50ח(להשאיר הודעה

כללי
 תכולת דירה: מקרר, 

פינת אוכל, תנור, מ.כביסה, 
_____________________________________________)49-48/17(סלון מעור וכו', 050-5770355

 כובע בורסלינו 
חדששש מהקופסא!!!

השתמשו בו פעמים 
בודדות בלבד! מידה 58,

ב- 800 ש"ח בלבד!
)במקום 1,200 ש"ח(, 

 ,050-4155760
054-8524999)49-49(_____________________________________________

 סיטונאות קנדלברות 
מהיצרנים המובילים )מכירה 

לפרטיים(, עזרא 40 בני-ברק, 
_____________________________________________)49-8/17(054-8449323 בתיאום

ריהוט

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

054-7773591)47-50(_____________________________________________

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

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

 שולחן אוכל ו- 6 כסאות 
מעץ בוק כחדשים, 2 מ' על 

0.85 והגדלה ל- 2.80, 
_____________________________________________)49-52ל(055-6655364

 שולחן ו- 6 כסאות לסלון 
חדשים, אפשרי כסאות לבד 

בנוסף 6 כסאות מרופדים 
חדשים, בהזדמנות, מיידי, 

052-4227714)49-49(_____________________________________________

 ספריה מפוארת 4.10 מ' 
אורך, 10 דלתות, ויטרינה, וכן 

_____________________________________________)49-50ל(ארונות ועוד, 052-3091634

 מטען חדש לפלאפונים 
כשרים ונגנים, כבל ארוך, 10 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-3186268

 מסך מחשב דק "19 אניצ', 
 HP שמור כחדש של חברת

_____________________________________________)50-51ח(140 ש"ח, 050-4116860

 כרטיס קול לגיטרה 
חשמלית 

 M-AUDIO FAST
TRACK, ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(פלאפון: 052-2437292

 רמקולים חדשים למערכת 
סטריאו, תוצרת אנגליה, 400 
ש"ח, דגם MISSON, נייד: 

_____________________________________________)50-51ח(052-2437292

 מגבר סטריאו ביתי ימהה 
)רסיבר(, 180 וואט, שמור, 

_____________________________________________)50-51ח(400 ש"ח, נייד: 052-2437292

 מציאה ענקית מחב נייד 
ווינדוס 10, רק 499,

_____________________________________________)50-51ח(052-7171228

 מחשב נייד שמור ותקין 
בירושלים, רק 499 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(054-8470594

 מחשב נייד מהיר ועובד 
מצויין, שמור רק 499,

_____________________________________________)50-51ח(052-7171228

 מקרן איכותי, שמור ותקין 
בירושלים, רק 499 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(054-8470594

 מחשב נייד ומהיר 12 
אינץ, רק 499 באשדוד, 

_____________________________________________)50-51ח(054-3558949

GPS  חדש באריזה, דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות, מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, טל': 054-8405498

 מצלמה קרט כחדשה, 
350 ש"ח, אחריות ל- 3 שנים, 

_____________________________________________)50-51ח(053-4103613

 סוללה לאופניים 
חשמליות, 36 וולט, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(058-3271551

 אונקי 1000 ג'יגה, חדש 
לגמרי, 150 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)50-51ח(050-4107375

 דיסק און קי, 1000 ג'יגה, 
_____________________________________________)50-51ח(רק ב- 85 ש"ח, 052-7659977

 כיריים מקצועי, גדול 
במיוחד, 3 בוערים, חזקים 

מאוד, מיועד למוסד ציבורי/
ישיבה וכדומה, טל':

_____________________________________________)50-51ח(03-6184349

 מדיח כלים גדול קינג, 150 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 054-4273857

 מגהץ אדים, 30 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 כיריים קרמי הלוגן, 200 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, גמיש. 054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 054-4273857

 פרוג'קטור, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 חדש, מנגל חשמלי, 75 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 054-4273857

 טוסטר, 25 ש"ח,
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 כיריים גז משטח זכוכית, 
250 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי, 100 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 054-4273857

 מזגן מפוצל, 1,000 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(גמיש, 054-4273857

 מפזרי חום, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 כיריים קרמי, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(גמיש, 054-4273857

 מברגה היטצ'י, חשמלית, 
_____________________________________________)50-51ח(150 ש"ח, 054-4273857

 שואב אבק חדיש, 100 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 054-4273857

 מחלק לקו חלוקת 
חלב, רשיון עד 15 טון, 
מ- 4.30 בבוקר, תנאים 
_____________________________________________)49-52ל(מצוינים, 052-3754596

 דרושה תופרת מקצועית 
לעבודה מהבית בגבעת 

_____________________________________________)49-50(שמואל, טלפון: 054-4874575

 דרושות טלפניות/מנהלות 
 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

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

 קשה לילד? מה אמא 
מרגישה שלילד קשה בישיבה? 
_____________________________________________)50-50ל(בשבילי הגמרא, 054-8167715

 לחברה פרטית 
המובילה בתחומה, 

דרושים/ות מאתרים/
ות טלפונים לעבודה 
מאתגרת, העבודה 

במשרה מלאה בימים 
א-ה בין השעות -09:00
17:00, משמרת ערב 

בימים א-ה בין השעות 
15:00-20:00, דרוש 

ידע באינטרנט, תנאים 
מעולים למתאימים, קו"ח 

לפקס: 03-6180638, 
 jobs@aeh.co.il :מייל

_____________________________________________)50-51(בציון משרה: 666

 לר"ג דרוש נהג 
ומחסנאי, חרוץ ורציני, 

לעבודה 5 פעמים 
בשבוע, עבודה קבועה, 

תנאים טובים!
 052-6364614

beny631@gmail.com)50-01(_____________________________________________

 מעוניין לעבוד במשק-
בית/בית-כנסת/פתוח ופנוי 

_____________________________________________)50-51ח(להצעות, 050-6651365

 מעוניין במגורים בלילות 
תמורת טיפול בזקן/בכל 

_____________________________________________)50-51ח(הצעה אחרת, 054-7938941

 דתי לאומי מתמחה 
בפיזותרפיה מעוניין לעבוד 

בקליניקה/פרטי לרכישת נסיון, 
_____________________________________________)50-51ח(052-7396092

 בע"ת ותיק, תואר שני 
בתקשורת, נסיון במדיה, 

בקירוב ובהסברה, במשרה 
_____________________________________________)50-51ח(בכירה!!! 050-4160390

 איש אחזקה פנוי להצעות 
ידע בחשמל, אנסטלציה, צבע, 

_____________________________________________)50-51ח(גבס וכו', 054-8524976

 למשרה בכירה!!! 
בעל נסיון בניהול פרויקטים 

ו"קירוב", אקדמאי מקצועי!!! 
_____________________________________________)50-51ח(050-4160390

 מזכיר רב ועמותה, דובר 
אנגלית, ניהול חשבונות, הו"ק, 

מרכב"ה, מס"ב, 12 שנים, 
_____________________________________________)50-51ח(052-7633316

 התפנה מגייס כספים, 
תרומות, קרנות, מלגות, 

תקציבי ממשלה, עזבונות, 12 
_____________________________________________)50-51ח(שנות נסיון, 052-7633316

 אקדמאי חרדי, עברית 
מצויינת, אנגלית טובה + 

מחשב, במשרה רווחית מאוד 
_____________________________________________)50-51ח(מהבית! 050-4160390

 מעוניין לעבוד בהתנדבות 
על מלגזה, טלפון:

_____________________________________________)50-51ח(058-6555767

 דוברת אנגלית, ידע 
במחשבים ובהנהלת חשבונות, 

עדיפות לעבודה משרדית, 
_____________________________________________)50-51ח(052-7184538

 בחור בן 19 מעוניין לגור 
אצל מבוגר בבני-ברק,

_____________________________________________)50-51ח(054-8437102

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה לאשה 

_____________________________________________)50-51ח(מבוגרת, 050-5952474

 בחור בן 19 מעוניין לגור 
אצל מבוגר בבני-ברק,

_____________________________________________)50-51ח(054-8437102

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה לאשה 

_____________________________________________)50-51ח(מבוגרת, 050-5952474

 נאמן, מסור ובעל המלצות 
מעוניין בכל עבודת נקיון, זריז 

_____________________________________________)50-20/17(ויסודי, 055-6672036

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן ומסור בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

_____________________________________________)50-50(בתחום, 055-6672036

D.J.
די ג'יי מקצועי 

לכל סוגי האירועים 
והסגנונות

מחירים 

טובים!

050-7472277
אירועים ברמה אחרת...

 כסא אורטופדי, מצב 
מצויין, 100 ש"ח בלבד, בני-

_____________________________________________)50-51ח(ברק, 052-5737813

 שולחן כתיבה קטן, 100 
ש"ח בלבד, בני-ברק,

_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 מזרון יחיד, 70 ס"מ, 120 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 שולחן כתיבה 1.20 מטר, 
חום עם מגירה, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(בני-ברק, 052-5737813

 כורסת יחיד, בד קטיפה, 
180 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 ויטרינה לכלי כסף, 3 
מדפים + 2 דלתות למטה 

במצב מצוין, 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)50-51ח(053-3138689

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס משרדי ממתכת 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים +

_____________________________________________)50-51ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח, 052-3463482

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-3804646

 מיטה של עמינח במצב 
חדש וגם נפתח לעוד מיטה 

במחיר מדליק, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(052-4256515

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגיר הבעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)50-51ח(052-7633316

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(052-7633316

 חדר שינה יהודית 
קומפלט, כולל הכול, 2,700 

ש"ח, נוף מלא, לרציניים, 
052-8571371)50-51(_____________________________________________

 כורסה יפיפיה ב- 300 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, גמיש, 054-8416079

 ארון סנדוויץ פורמיקה 
עב' נגר, 112/64/38, ב- 100 

ש"ח, 02-6522251,
_____________________________________________)50-51ח(052-3805386

 פינת אוכל + 6 כסאות, 
דובדבן, מצב מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(054-8457790

 מיטת יחיד )ספפה( + 
ארגז מצעים, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)50-51ח(050-6247140

 שולחן סלון - צבע שחור 
וזכוכית למעלה + 2 מגירות, 

_____________________________________________)50-51ח(450 ש"ח, 050-6247140

 מזרון אמריקן סיסטם, 
שימוש קל, מצב חדש 
)בירושלים(, 500 ש"ח,

_____________________________________________)50-51ח(054-8446370

 מזרונים איכותיים לנדנדת 
חצר וכסאות נח + כיסוי 

נשלף, 80 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)50-51ח(02-6522251, 052-3805386

 ,1.75X75X50 ארון מזנון 
כחדש, 200 ש"ח,

_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 כסאות ברזל ועץ, מ- 10 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 054-4273857

 פינת אוכל כחדשה, 500 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 עגלת תינוק "אינפניטי" 
מצב מעולה, כמו חדש, 350 

ש"ח בלבד, בני-ברק,
_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 עגלת מקרלן תאומים, 
זקוקה לתיקון השלדה והריפוד, 

_____________________________________________)50-51ח(רק 200 ש"ח, 052-8378727

 עגלת תאומים איזי בייבי, 
_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח, 054-7938941

 Twigy J29 עגלת תינוק 
חדשה באריזה במחיר מציאה, 

390 ש"ח בלבד במקון 590 
ש"ח, טלפון: 03-6161852, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7625772

 לול במצב מצויין,
_____________________________________________)50-51ח(050-2102472, רמת-גן

 סל-קל סיגמא אלפא 
כחדש נקנה בחגים, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(058-6621710

 אמבטיות לתאומים בייבי 
ג'וגר מתאים גם ליחיד, 300 

_____________________________________________)50-51ח(כ"א, 050-4119092

 סלקל מקסי קוזי + 
מתאים לבוגבו בי, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(050-4119092

 עגלת תאומים בייבי ג'וגר, 
צבע שחור/כסף, מצב מעולה, 

052-7605270)50-51(_____________________________________________

 עגלת פג סוויטש, מצב 
טוב, צבע שחור/מוקה,

052-7605270)50-51(_____________________________________________

 טיולון ד"ר בייבי בירושלים, 
_____________________________________________)50-51ח(150 ש"ח, טל': 054-8423405

 לול לתינוק מפלסטיק 
ליולדת, חזק, במצב טוב + 
גלגלים, צבע לבן, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(03-9307308

 מיטת תינוק "שילב" 
כחדשה, 500 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)50-51ח(טלפון: 052-3073826

 מיטת תינוק מצב מצויין 
"שילב", 400 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)50-51ח(טלפון: 052-3073826

 עגלת תאומים "גרדו" 
מצב מצויין, 400 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)50-51ח(בני-ברק, 052-5737813

 סטריליזטור למקרוגל, 
אוונט, מצב מעולה, רק 50 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בירושלים, 052-7623275

 אמבטיה לתינוק למקלחת 
עם מעמד ועם דפני, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-8162617

 כסא בטיחות לרכב 1-3 
במצב מצוין, 190 ש"ח,

_____________________________________________)50-51ח(052-7686706

 טרמפיסט + כסא עם 
חגורה, חדש באריזה, מתחבר 
לכל סוגי העגלות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7686706

 כסא בטיחות לרכב, 
מרופד!!! 100 ש"ח,

_____________________________________________)50-51ח(050-5967114

 כסא אוטו מצויין, 30 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(052-8162617

 סימילאק שלב 1, 50 
ש"ח. מטרנה למהדרין, 35 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 050-4110991

 כסא לרכב לתינוק, 75 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מיטת תינוק מעץ אלון 
כחדשה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)50-51ח(050-7782637

 סלקל מעולה אדום לא 
היה בשימוש, 220 ש"ח,

_____________________________________________)50-51ח(053-2782637

 עגלת שכיבה אינגלזינה 
במצב מצוין, 200 ש"ח,

_____________________________________________)50-51ח(054-8478028

 מזרון של "ליטף" למיטת 
תינוק במצב חדש, 120 ש"ח 

)נקנה ב- 350 ש"ח(,
_____________________________________________)50-51ח(052-7642439

 מיטת תינוק מעץ מלא 
של "מיקונה" במצב מצוין, 

_____________________________________________)50-51ח(500 ש"ח, 052-7642439

 פלאפון גלאקסי סטאר 
)כמו יאנג( תומך כשר עם 

אחריות, רק 250 ש"ח,
_____________________________________________)50-51ח(050-4109480

 פלאפון סמסונג כשר, 
מתאים לכל הרשתות + 

מטען, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(050-4166590

 סמסנוג E1200 כשר + 
מגן + אוזניות, רק 99 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7616622

 פלאפון, מ- 100 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 טלפון אלחוטי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

לפרסום
בלוח

03-6162228

 דרוש ש"ס שוטנשטיין 
גדול או חלקים ממנו 

בתרומה/תשלום חלקי, 
לבית-כנסת, 

052-7673463)50-50(_____________________________________________

 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

 קלרינט LADE חדש 
באריזה, רק 500 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7144978

 מזוודה טובה גדולה, 110 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 אופניים טובים, 240 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(בני-ברק, 052-5737813

 נגן מצוין בשימוש חודש 
במחיר 80 ש"ח, טל':

_____________________________________________)50-51ח(077-7650024

 כרטיספר בשווי 100 
ש"ח למכירה ב- 80 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7134614

 סוללה לאופניים 36 וולט 
חדש )חברת סמסונג(, 500 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 058-3271551

 אוזניית בלוטוס - חוט 
נשלף, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7663458

 סנדל לבנות, חדש, דר' 
סטפ, מידה 29, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7663458

 מעקה בצורת ר' גודל: 
3.65+0.58 מטר, גובה 1.20 

מטר, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(052-7663458

 מגב הפלא חדש, 110 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-7663458

 שמלת ארועים מידה 
L בצבע נחושת, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(054-8487627

 חליפות נער אלגנט 
תוצ"ח, מידות 14,16 200 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 054-8487627

 מעיל לגבר תוצ"ח, מידה 
XL, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)50-51ח(054-8487627

 נעלי מורן, חדשות, מידה 
_____________________________________________)50-51ח(39, 150 ש"ח, 054-8487627

 אופניים 20", 170 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(ב"ב, 054-5385013

 ספר הזוהר עםתרגום 
ופירוס הסולם, 23 כרכים, 300 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-4831449

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)50-51ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)50-51ח(65 ש"ח, 052-4831449

 קופסת מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה בעזרת 

הדמיון, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(052-4831449

 לאספנים, סכין, 150 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-7154392

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-4831494

 חינם - עותקים ישנים 
רבים ממוסף "שבת קודש" 

_____________________________________________)50-51ח(יתד נאמן, 052-7632395

 50X50X50 אקווריום 
ס"מ בערך )קוביה( בניה 

עצמית, 150 ש"ח. בפ"ת, 
_____________________________________________)50-51ח(053-3145019

 מכונות ממתקים, -300
400 ש"ח. בפ"ת,

_____________________________________________)50-51ח(053-3145019

 מחזיקי כוסות מנחושת, 
20 ש"ח, בפ"ת, 

_____________________________________________)50-51ח(053-3145019

 אוגרים, 10 ש"ח. בפ"ת, 
_____________________________________________)50-51ח(053-3145019

 פטיפון לא עובד, 80 ש"ח. 
_____________________________________________)50-51ח(בפ"ת, 053-3145019

 גיטרה קלאסית עם שבר 
באזור המפתחות, יפנית, 

שנות ה- 80, צריכה החלפת 
מפתחות, 100 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)50-51ח(בפ"ת, 053-3145019

 אופניים במצב מצוין, 300 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, רמת-גן, 050-2102472

 זיכוי 220 ש"ח, ב-
Fime Top/חן פלוס, ב- 190 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-7638099

 מסך מחשב עבה, 40 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 050-6651365

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך", 

_____________________________________________)50-51ח(200 ש"ח, 052-3463482

 זוג תוכונים זכר ונקבה 
+ כלוב + אביזרים ב- 100. 

_____________________________________________)50-51ח(מאיר, 052-7145348

 אופני BMX, ב- 70 
ש"ח, 16", 18", 20". מאיר, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7145348

 ZARA מעיל ישיבתי 
יוקרתי נקנה בחורף שעבר, 

ריח של חדש, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(058-7528855

 גמבוי 2 מסכים + מצלמה 
במצב מצוין, 450 ש"ח, 

052-4317894, בין - 
_____________________________________________)50-51ח(14:00-16:00 או 22:00-24:00

 קופסה לאופנים נשלפת, 
150 ש"ח, בין - 14:00-16:00 

או  22:00-24:00, 
_____________________________________________)50-51ח(052-4317894

 מעיל פוך מעוצב לנערה, 
מידה 36, שחור מבריק עם 

חגורת גומי עבה )דרוש תיקון 
ברוכסן(, מצב חדש!!! רק 

100 ש"ח )נקנה ב- 350 
_____________________________________________)50-1/17(ש"ח(, 052-3452197 )י-ם(

 נעלי גברים, עור, מידה 
44, שחורות, חדשות באריזה, 

AirComfort, מציאה, רק 
140 ש"ח, בירושלים,

_____________________________________________)50-51ח(052-7623275

 מצלמה נגד מים גם 
לאופניים, 150 ש"ח, בין - 

14:00-16:00 או  
 ,22:00-24:00
_____________________________________________)50-51ח(052-4317894

 אופניים 24 הילוכים במצב 
טוב, ב- 150 ש"ח. מאיר, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7145348

 ספר תאוריה עדכני ללימו 
דנהיגה )בירושלים(, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(054-8446370

 קפוצ'ון קטיפה מנומר, 
מידה 36/2 מהאריזה, 70 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-7115498

 אופני כושר עם כסא גדול 
ומשענת, מקצועי, כחדש, ב- 

_____________________________________________)50-51ח(500 ש"ח, 054-3456413

 ילקוט וורוד, יפה, לילדה, 
_____________________________________________)50-51ח(20 ש"ח, 052-8162617

 גביע קידוש מכסף, 3.5 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח לגרם, 052-7154392

 סורג מגולוון חדש, יפיפה 
לחלון, מעוצב עם בקבוקונים, 

_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח, 052-7633316

 חליפת גבר חדשה )ז'קט 
ומכנס(, נקנתה ב- 700 

נמכרת ב- 100 ש"ח,
_____________________________________________)50-51ח(052-3186268

 חנוכיית כדורים 
מקרמיקה, חדשה לגמרי, 5 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-3186268

 חיסול!!! כרכי שוטנשטיין 
קטן, 80 ש"ח עד גמר המלאי, 

_____________________________________________)50-51ח(050-4116860

 למסירה ארון קודש לספרי 
תורה עבור ביהכ"נ, טל':

_____________________________________________)50-51ח(052-7153359, גיא

 שמלה לנשים/נערות, 38, 
אופנתית, ארוכה ומפוארת 

לאירועים, חדשה ברוקט, 150 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח להשכרה, 054-8443223

 כחדש, ספר לתסרוקות 
של דיוויס, 280 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(054-8443223

 ZARA מעיל + שקט 
אופנתית ויפה בצבע בז' 

S/M, ב- 150 ש"ח,
_____________________________________________)50-51ח(054-8443223

 מעיל בד לספר תורה לזכר 
נספים בשואה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7154392

 אופני ילדים קטנות עם 
גלגלי עזר - 100 ש"ח,

_____________________________________________)50-51ח(050-5967114

 2 סטנדים לרמקול מוגבר, 
_____________________________________________)50-51ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 בירושלים כלוב ציפורים/
_____________________________________________)50-51ח(תוכי, 50 ש"ח, 050-6256846

 בירושלים, סקטבורד 
לנוער, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(050-6256846

 מאגר מאות תורמים 
וקרנות כספים לעמותות 

וליחידים מהארץ ומחו"ל 299 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-7633316

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי S3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)50-51ח(149 ש"ח, 054-4783220

 סרטי טבע וסרטים כלליים 
לצפיית איכות גבוהה ומצונזר, 

_____________________________________________)50-51ח(19 ש"ח, 052-7633316

 ילקוט טרולי, בנים, מצב 
מצוין, נאה מאוד, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(02-5713361, 02-5816760

 נעליים ניו בלאנס 
כחדשות, נשים, מידה 40, 

אפור/שחור, 80 ש"ח,
_____________________________________________)50-51ח(050-4124204 

 סגריות כאמל/ווינסטון, 
פאקט ב- 200 ש"ח,

_____________________________________________)50-51ח(052-7142640

 פאקט סגריות מלברו לייט 
או פרלמנט ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7142640

 גליונות "מגדלור" עיתון 
לילדים, כרוכים בכריכה קשה 
וחזקה, כל שנה ב- 2 כרכים, 

_____________________________________________)50-51ח(60 ש"ח לשנה, 052-7600336

 3 מעילים איכותיים, 
חדשים לילדות, מידות 8-12, 

75 ש"ח כ"א, 052-3805386, 
_____________________________________________)50-51ח(02-6522251

 נעלי סקצ'רס חדשות 
לגמרי מהדגמים החדשים, 

מידה 38-39, רק ב- 190 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח()חצי מחיר(, 052-7647637

 שמלה חדשה לארוע, 
מידה 38,צבע אפרסק, 150 

ש"ח, 02-6522251,
_____________________________________________)50-51ח(052-3805386

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים, המחיר הינו 10-40 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, טל': 02-6522251

 פרוכת לארון קודש, צבע 
בורדו, גדולה, אורך - 2.90 
מטר, גובה - 2.00 מטר, 

עבודה איכותי, טלפון:
_____________________________________________)50-51ח(03-6184349

 חפתים מדהימים דגמים 
חדשים, תוצ"ח, רק 20 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7659977

 גלגל אחורי לאופני הרים 
מס. 24, 40 ש"ח,

_____________________________________________)50-51ח(054-8491154

 כלוב לאוגר עם ציוד, 30 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 054-8491154

 שעון קיר חדש באריזה 
בסגנון רטרו, 35 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)50-51ח(050-6247140

 אנשור תוספי תזונה, 8 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 054-7863538

 שטיח חום/לבן 
2.70X1.80 ס"מ, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(054-7863538



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה כ”ט בחשון - ב’ בכסלו תשע”ז  30/11/16-2/12/16

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)48-22/17(_____________________________________________

■ רק אם את מוכנה 
להתאמץ בשביל להגדיל את 

ההכנסה של הבית - תתקשרי! 
מכירות מהבית, רווחי ביותר! 
052-7661565 ,052-7654587)4-50(_____________________________________________

 דרושה מטפלת/סייעת 
למעון ברמת-גן, תנאים 
טובים, שכר התחלתי, 

30 ש"ח לשעה, 
052-8280838)17-3/17(_____________________________________________

4,000

www.glatjobs.co.il 

1

1

073-70-55-666 9 
 

זה הזמן למצוא עבודה!

דרושות
עובדים/ות נמרצים/ות

בעלות כושר שכנוע
שכר בסיס גבוה+ בונוסים

שעות עבודה:
14:00-9:00 או 21:30-17:30

העבודה בבני ברק

לארגון ארצי

סביבת עבודה נעימה 
ומיוחדת!

בס"ד

03-6164444

zoltov.israel@gmail.com :מייל
 טלפון: 052-2438910 - ישראל

דרוש/ה עובד/ת נמרצ/ת
לכל מחלקות הסופר – עובדים כלליים

 עבודה במשמרות, 6 ימי בשבוע
תנאים סוציאליים מלאים, עבודה מיידית + קידום 

VERED GRIF STUDIO לוגו

זול טוב
כי זה משתלם לך

זול טוב
כי זה משתלם לך

ירושלים בלבד!

 לבורגר באזור ירושלים, 
דרוש עובד רציני עם תודעת 
שירות גבוה, תנאים טובים, 

_____________________________________________)45-52ל(052-5399290

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

לחברת 
ש.נ.ל:
דרושים 

מאבטחים 
לעיר 

בני ברק

050-8220496 חזי:

שרות צבאי מלא
תעודת 10 שנות לימוד 

(מוכח) ומעלה
שכר טוב + תנאים 
סוציאלים מלאים

לבעלי תעודת מוסדות חינוך 
בתוקף ינתן מענק 4000 ש“ח

28.50 ש“ח לשעה

קו עיתונות דתית / 8063182 /

לרשת"אפטר סקול"
דרושים/ות

לפרטים: 052-7799634

מדריכים/ות - סייעים/ות
לצהרונים: ת"א, גבעתיים, פ"ת

מדריכים/ות: שכר של 40-60 ₪ לשעה
סייעים/ות: שכר של 30-40 ₪ לשעה

דרושים/ות מוקדנים/
ות, טלפנים/ות )שיחות 

יוצאות( לעבודה בבני 
ברק. 6 שעות, 30 ש"ח 

לשעה + בונוסים.
נסיון חובה. קו"ח לפקס:

077-2204728
או למייל:

yair@kav-itonut.co.il)46-52(_____________________________________________

לחברת קוסמטיקה יוקרתית
באזור שוהם, אשדוד

דרושים/ות

058-7650057 רבקי

עובדי הדבקה, אריזה והלחמה

שכר + בונוסים למתאימים
כולל הסעות למקום!!

 דרוש/ה לנקיון בניינים 
בבני-ברק בימים א-ה' בוקר 

_____________________________________________)47-50ל(3-4 ש', 050-6577007

 למעון באזור דרושה 
מטפלת, לפרטים: חדוה, 

052-4825215. שרית, 
050-5723896)47-50(_____________________________________________

 שמעיה: דרושים 
עובדים לחנויות: קושרים 
לציציות לספרדי ואשכנזי, 
משלמים 7 ש"ח ליחידה, 

,052-8911058
_____________________________________________)49-51ל(03-6191332

 דרושה מטפלת/סייעת 
למשרה מלאה, למעון בגבעת 
שמואל, מיידי, תנאים טובים 
_____________________________________________)47-50(למתאימות! 050-8883909

 למעון יום בקריית 
הרצוג בבני-ברק, דרושה 

מטפלת חמה -7:30
16:00, תנאים טובים 

ושכר הולם!
052-7115488)47-50(_____________________________________________

 דרושה מטפלת אחראית 
ומנוסה למעון חרדי בב"ב - 

פ.כץ למשרה מלאה/חלקית. 
_____________________________________________)49-8/17(לאה, 052-7120520

 לחברת הובלות במרכז, 
דרושים נהגים חרוצים עם 
נסיון, עד 12 טון, תנאים 

_____________________________________________)47-02/17(טובים! 054-4703789

 למעון בת"א )20 ד' 
מב"ב(, דורשות: *גננת מנוסה 

לכיתת בוגרים לחלקית. 
*מטפלת לתינוקיה עם נסיון 
_____________________________________________)47-50(בלבד. 052-8750036, אסתר

 בפ"ת מנה"ח/ת, סוג 3, 
חובה נסיון בחשבשבת, מכפל, 

word, קו"ח ל:
ml1264@smile.net.il)47-50ל(_____________________________________________

דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 054-3076560

דרוש/ה בתחום הביטוח 
- תנאים מעולים, אפשרות 

למשרת אם, פ"ת, מייל:
 ,bituchimpt@gmail.com

_____________________________________________)50-1/17ל(פקס: 03-6182118

הסרת שיער 

בלייזר
לגברים* ולנשים

בימים נפרדים

בר
 ג

פל
ט

מ
“י 

*ע

ב“ב: רח‘ ר‘ טרפון 10 א‘
ב‘  7 הנביאים  בני  ר“ג: 

1700-702-109

דרושה 

קוסמטיקאית

על אזור שני

ללא גילוח בפנים

דרושות סייעות לגן בפתח-
תקוה, אוהבות, מחבקות 

_____________________________________________)48-51(ומסורות, מיידי! 050-5636364

מיידי, מטפלות לצהריים/
משרה מלאה, למעון בפ"ת/

גבעת שמואל, תנאים טובים! 
054-8461589)48-51(_____________________________________________

מנהל/ת פרויקטים:
מהות והגדרת תפקיד : ליווי וניהול פרוייקטים מתחומים שונים: פרסום, שיווק, הפקות וגיוס 

משאבים.
העבודה בפועל:

ריכוז נתונים, יצירת קשר עם ספקים, כתיבת תחקירים ותכניות עבודה, יישום בפועל 
של התכנית, הכנת מסמכי התקשרות )הצעות מחיר, אפיון הפרוייקט וכו(, קיום 
תחקיר וכתיבתו, כתיבת תכניות עבודה מפורטות, יצירת גאנט פעילות )ומעקב 

לעמידה בו(, כתיבה והפקת חומרים, עבודה מול גורמים מקצועיים )קופרייטארים, 
גרפיקאים, עורכים, צלמים וכו'(, מעקב אחר ביצוע, התנהלות מול לקוחות גדולים, 

יכולת עבודה עצמאית ותנהלות מול לו"ז
חובה הכרת הרשת, שליטה מלאה באופיס, ידע בעבודה עם בסיסי נתונים

wordpress יתרון: הכרות עם תכנות גרפיות שונות, ידע בעבודה עם
סוכני מכירות:

שיווק ומכירת שטחי תערוכה, פרסום, חסויות.
העבודה: בסיס + עמלות

 מפיק/ה:
ניסיון חובה: ידע בתוכן לאירועים, בהפקה טכנית, יצירתיות, הכנת תקציבים.

אם את/ה מחפש עתיד והתקדמות בעולם תקשורת, פרסום והפקות 
מקומך אצלינו !

באופן מיידי, משרות אתגריות לעולם שיווק פרסום והפקות.
מפיקים, מנהלי פרויקטים, סוכני מכירות

סביבת עבודה מאתגרת, ומקצועית בשיתוף עם גופי תקשורת מובילים

jobs.imagep@gmail.com :קורות חיים ניתן לשלוח למייל
-נא לציין את סוג המשרה!-

מנהל/ת פרויקטים:
מהות והגדרת תפקיד: 

ניהול ושיווק פרוייקטים בתחום פרסום שיווק והפקה. המשרה נוגעת ל 3 תחומים: 
1. ניהול חשיבה ואסטרטגיה: פיתוח פרויקטים, ניתוח שוק, קיום תחקיר וכתיבתו, 

כתיבת תכניות עבודה מפורטות, יישום בפועל של התכנית, יצירת גאנט פעילות, 
כתיבה והפקת חומרים, עבודה מול גורמים מקצועיים )קופרייטארים, גרפיקאים, 

עורכים, צלמים וכו'(. 
2. שיווק. עבודה מול גופים וחברות גדולות במשק: יצירת קשר, קביעת פגישות, 

הכנת פגישות, קיום וניהול פגישות, סגירת עסקאות. מעקב ביצוע.  
3. הפקה. ניהול הפקת כנסים ואירועים: כושר ניהול ולוגיסטיקה, הבנה בתחום 

ההפקה, יכולת ניהול של ספקי שרות. 
חובה יכולת עבודה עצמאית ותנהלות מול לו"ז, הכרת הרשת, שליטה מלאה באופיס, 

ידע בעבודה עם בסיסי נתונים. אנגלית בסיסית, ידע בתחום הפרסום והשיווק.
סוכני מכירות:

שיווק ומכירת שטחי תערוכה, פרסום, חסויות.
העבודה: בסיס + עמלות

מפיק/ה:
ניסיון חובה:

ידע בתוכן לאירועים, בהפקה טכנית, יצירתיות, הכנת תקציבים.

מצאנו מועמדים 
 נהדרים ומחפשים 

עוד אנשים מוכשרים! לחברה בינלאומית שמשיקה 
את האפליקציה בישראל

בעלות מסובסדת 
לעבודה מהבית

תמיכה מלאה ע“י החברה!

דרושים זכיינים

050-4111106
054-7923366 0

 דרושה סייעת חייכנית 
וחרצוה לתינוקיה בגבעת 

שמואל, משרה חלקית/מלאה, 
לרציניות בלבד! מיידי!

_____________________________________________)48-51(054-4819999, אתי

 ל"פרפרים" הלבשה 
אישית בב"ב: מנהלות 

למשמרות + נסיון 
במכירות חובה, משכורת 

גבוהה + בונוסים,
050-8266772)48-7/17(_____________________________________________

 להפצת עיתוני בוקר 
בבני-ברק, בעלי/ות קטנועים/

רכבים, 050-5322229,
050-8822377)48-03/17(_____________________________________________

 לגן מעון דתי בפ"ת, דרושה 
מיידית סייעת לשעות: 11:00 

עד 16:30, 052-8226582, 
_____________________________________________)48-51ל(052-8530061

 דרוש עובד לעסק של 
תפילין במשרה מלאה 

בירושלים, לפרטים: אריה, 
_____________________________________________)48-50ל(052-6572442

 דרוש עובד חרוץ בעל נסיון 
לעבודה במינימרקט, תנאים 

טובים למתאימים, לטווח 
_____________________________________________)48-51(ארוך, 050-3235555

 לקפיטריה חלבית בב"ב, 
דרוש עובד מטבח לשעות 

הבוקר, כמו"כ עובדי פס בוקר/
_____________________________________________)48-51(ערב, 052-6607070

 מנהלת שיווק 
ומכירות לסטודיו בבני 

ברק, בשעות גמישות, 
יוזמתית וורבאלית, יכולת 
סדר וארגון. קו"ח לפקס 

_____________________________________________)48-49ל(1533-5706681

ל"נקי 10" בבני-ברק, דרוש 
נהג עם רשיון ג'/רשיון עד 

4000 ק"ג, לפרטים:
053-5251291)48-51(_____________________________________________

 לבגדי נשים בב"ב 
וי-ם, דרושות מוכרות 
בגיל +40 למשמרות, 
עדיפות לאחה"צ, 50 

ש"ח לשעה למתאימה, 
050-4499560/1)48-50(_____________________________________________

 דרושה עוזרת בית בגבעת 
שמואל לנקיון, ארגון וגיהוץ, 3 
_____________________________________________)49-52ל(פעמים בשבוע, 050-6409796

 &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) 

 דרושה סייעת חייכנית 
וחרוצה, לתינוקיה בגבעת 
שמואל, לחלקית/מלאה, 

לרציניות בלבד! מיידי! 
_____________________________________________)49-51(054-4819999 אתי

■ למעון חב"ד בגבעת 
שמואל  דרושות עובדות 
מסורות, למשרה חלקית/

מלאה, תשלום הולם
 למתאימה! 

0523873887 בערב בלבד!
_____________________________________________)49-52(0533135772 רונית

משמרת למוקד התרמה חדש 
באלעד של ארגון חסד גדול, 

נסיון חובה, שכר גבוה!
052-7117086)49-50(_____________________________________________

 דרושים צעירים נמרצים 
לעבודה בסופ"ש בעמדות 

התרמה לארגון חסד באזור 
המרכז, 052-7117085 

_____________________________________________)49-50()להתקשר בין 7-10 בערב(

לארגון חסד גדול בב"ב, דרוש 
נהג משאית ורשיון מלגזה 

לשעות אחה"צ, תנאים טובים, 
פרטים בטל: 055-9917408, 
_____________________________________________)49-50(קו"ח לפקס: 072-2740299

 לר"ג - ב"ב פקידה, 
רקע בהנה"ח ובהוצאת 

חשבוניות ותעודות 
משלוח, למשרה מלאה, 
עבודה קבועה, שליטה 

במחשב, מסירות 
ואמינות! 

052-6364614)49-52(_____________________________________________

 בתל אביב, גננת וסייעת 
צהרון + מטפלת למעון, 

תנאים טובים, פרטים:
03-5477777)49-52(_____________________________________________

נהג הסעות לרכב ציבורי, 
עדיף מאזור בני-ברק 

למשמרת רגילה,
_____________________________________________)49-52ל(050-9894422

 לגן פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה אחראית 
כיתה לתינוקיה, למשרה 
מלאה 7:30-17:00, נסיון 

חובה! תנאים מעולים! 
050-7250631)49-52(_____________________________________________

 בואי להיות חלק ממעון 
איכותי בפתח-תקווה, מ- 

8:00-16:00, תנאים טובים 
_____________________________________________)49-50(למתאימה, 050-4144711

 דרושים עובדים 
וקופאיות לסופר בבני-

ברק, תנאים טובים 
למתאימים, 

_____________________________________________)47-50ל(054-4419895

 לחברת סיעוד בבני-ברק, 
דרושה עובדת נמרצת לעבודה 

משרדית ובקורי בית, חצי 
משרה עם אופציה למשרה 
מלאה, רשיון נהיגה חובה, 

עובדה מיידית, פל':
050-6879343, קו"ח לפקס: 

09-7674023)50-51(_____________________________________________

 למעון חב"ד באור 
יהודה, דרושות מטפלות 
חרדיות ומנוסות למשרה 

_____________________________________________)50-1/17(מלאה, 052-6770854

 פנוי לך יום או יומיים? 
בואי להיות חלק ממעון 

מוביל ואיכותי בפתח-
תקווה, דרושה גננת 

_____________________________________________)50-51(לשנה זו, 054-8520611

 לסטודיו קטן ביפו, דרושה 
תדמיתנית - תופרת, מנוסיה, 
מקצועית ודייקנית, לפרטים: 

054-4596635)50-1/17(_____________________________________________

 למוסד לנוער חרדי בטבריה 
דרוש עו"ס לחצי משרה עם 

ניסיון מוכח בתחום הטיפולי, 
עדיפות נסיום עם נוער חרדי 

נושר, קו"ח למייל:
shimonriss77@gmail.

com)50-51(_____________________________________________

 בפ"ת, דרושה סייעת 
במיידי לגילאי שנתיים מ- 

8:00-16:00, גמיש,
050-3904445)50-51(_____________________________________________

 לחברת כח אדם, דרושה 
עובדת טלמרקטינג, כישורים: 
יד ונסיון בסביבה ממוחשבת, 
שפה נוספת )אנגלית, רוסית( 

יתרון, קוח למייל:
glassner.s@gmail.com)50-51(_____________________________________________

 עובד למכבסה בב"ב 
מ- 13:00-20:00 ידע בגיהוץ, 

תנאים טובים )עדיפות לנשוי(, 
_____________________________________________)50-1/17ל(050-4112558

 לחנות בגדי ילדים בב"ב 
דרושות מוכרות לעבודה 

במשמרות, עדיפות לבעלות 
_____________________________________________)50-51(נסיון! 054-7694962

 דרוש עובד סיעודי 
24/7 לדתי לאומי, רשיון 

נהיגה חובה, 
054-7212985)50-52(_____________________________________________

 למשרד תיווך שוק הנדל"ן 
באלעד סוכן/ת נדל"ן + 

רשיון תיווך, הדרכה תינתן 
למתאימ/ה אפשרות לרווחים 

גדולים!
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)50-50(אהובה, 050-5886828

 מזכיר/ה לעבודה מהבית 
לניהול קשרי לקוחות ועבודה 
משרדית, א-ה, 9:00-14:00, 

45 ש"ח לשעה. *למשרד 
חרדי בירושלים מזכיר/ה, א-ה, 
10:00-15:00, 35 ש"ח לשעה. 

*למשרד באיזור בני-ברק, 
דרוש/ה פקיד/ה לשעות 

הבוקר, 8,000 ש"ח. קריירה, 
072-22-222-62)50-50(_____________________________________________

 לחנות טמבור בקריית 
אונו, דרושים: *עובד. 

*חשמלאי, בעלי נסיון, שכר 
הולם למתאימים!

050-2044089)50-50(_____________________________________________

 בבני ברק, דרוש עובד 
רציני למכולת, 27 ש"ח לשעה, 

052-7712484)50-51(_____________________________________________

 דרושה מטפלת חמה 
ומסורה למשרה מלאה 

במעון בוטיק בפתח-
תקוה, תנאים מעולים, 
מתאים לך? צרי קשר, 

,050-6006646
054-8520611)50-51(_____________________________________________

 דרושה גננת משלימה 
למעון ברמה גבוהה 

בפתח-תקוה, תנאים 
מעולים למתאימה, 

,054-8520611
050-6006646)50-51(_____________________________________________

 דרושים אנשים/נשים 
למגון תפקידים בתחום 

ההדרכה, ניהול ושיווק לאורח 
חיים בריא, עבודה מספקת, 

מאתגרת )הכשרה תינתן 
למתאימים(, לפרטים:

054-5707502)50-1/17(_____________________________________________

 למשרד תיווך בבני 
ברק, דרושה מזכירה בין 
השעות 15:00-20:00, 
5 ימים בשבוע, תנאים 

טובים למתאימות, 
_____________________________________________)50-50(לפרטים: 052-7652801

 לגן-מעון בגבעת שמואל, 
דרושה סייעת איכותית, מלאה 

באהבה לילדים ולמקצוע, 
אחראית וחרוצה, ראש פתוח 

ויצירתיות, 3 פ' עד 16:30, 
פעמיים עד 13:30 ויום חופש. 

_____________________________________________)50-50(052-3651355, חנה

 מתאמת פגישות 
פיננסים, עבודה מבית, 

שכר + עמלות + בונוס, 
כושר ביטוי גבוה, נסיון - 

_____________________________________________)50-52(יתרון, 052-4455577

 לזוג קשישים בבלי 
תל-אביב, מטפלת מסורה 
לבישול נקיון ועזרה כללית, 

_____________________________________________)50-50ל(052-6255895

 באזור ראש העין, מחסנאי 
למשרה מלאה הכוללת 

עבודות משרד, ידע בסיסי 
באנגלית ובמחשבים, תנאים 

_____________________________________________)50-50ל(נוחים, 052-3645083

 למפעל פלסטיק 
בבני-ברק, דרושות עובודת 
יצור זריזות, תנאים טובים, 

052-4734815)50-50(_____________________________________________

 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

 למשרד רו"ח בב"ב 
מנה"ח וחשבת שכר 

אמינה ומקצועית, סוג 3 
עד מאזן, נסיון במשרד 

רו"ח חובה, בשע"מ, 
מערכת בטל', אפשרות 

לחצי משרה, קו"ח: 
oded@oded-cpa.co.il

03-7511199)47-50(_____________________________________________

 דרוש יועץ עסקי מאזור 
ראש העין-פ"ת, מסורתי 

בלבד! בעל נסיון )מעל גיל 
25(, קו"ח למייל - 

yaronlav35@gmail.com
054-5663798)50-50(_____________________________________________

 לרשת מזון גדולה 
דרושים/ות קופאים/יות, 

מוכרנים/ות, סדרנים/יות, 
052-6580906, עבודה 

_____________________________________________)50-1/17(מיידית!!!

 לארגון חסד דרושות/
ים טלפניות/ים, טלמרקטינג, 
שכר 40%. ומתרימים בבתים 
ובמקוואות 35% ומתנדבים, 

_____________________________________________)50-51ל(053-3103237

 רשת ביבי סטאר 
מחפשת מוכרים/ות 

לסניף פ"ת, 
054-2290591)50-1/17(_____________________________________________

למעון בב“ב

מטפלת משלימה 
קבועה למ. מלאה
  13:00 - 16:00

052-7660483

דרושה

קו עיתונות דתית / 8074755 / 

לחברת שילוט ותיקה

דרושה גרפיקאית
אך ורק בעלת נסיון

 CorelDraw שליטה בתוכנת
וחיתוך בפלוטר

טל: 0544-347290
0544-787970       

פקס לקו“ח 03-6386520

לצהרון בצפון ת“א
דרושה גננת

054-4827797

+נסיון והמלצות
תנאים מעולים למתאימות

 למשרד בב"ב דרושה 
מזכירה, ידע באופיס, שכר נאה 

_____________________________________________)50-01(קו"ח לפקס 1533-6185736

 לנקיון דירה בב"ב, פעם 
בשבוע 4-5 שעות, בחורה 

בעלת ניסיון, 45 ש"ח לשעה 
+ ביטוח לאומי, 

052-7183717)50-50(_____________________________________________

 למשרד נדל"ן ותיק 
בב"ב דרוש סוכן/ת + 

רשיון תיווך + נסיון, 
עדיפות לרשיון נהיגה, 

תנאים טובים למתאימים, 
קורות חיים לשלוח למייל: 

yuvalatzmon71@
,gmail.com

_____________________________________________)50-50(פקס: 03-6055626



זול מהרגיל לעונההתחזית לחורף:

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

דון.
וע

המ
עי 

בצ
 מ

על
ם 

לי
 ח

לא
ה 

קני
 ה

ווי
 ת

ת *
 ע

כל
 ב

צע
מב

 ה
את

ק 
סי

הפ
 ל

ית
שא

 ר
סד

 ח
פר

סו
ת 

ש
 ר

י *
לא

המ
ר 

גמ
ד 

 ע
ת *

אי
טונ

סי
ה 

יר
מכ

ין 
 א

ת *
דו

חי
3 י

ל-
ל 

גב
מו

 * 
ד 

לב
 ב

שה
מח

לה
ת 

ונו
תמ

 ה
* .

.ח
.ל

ט

ט' בכסלו 9.12.16עד יום שישיד' בכסלו 4.12.16מיום ראשוןהמבצעים בתוקף 

רסק עגבניות
'מעולה'

100 גר'

10
8 ב-

1090
350-500 גר'3 ב-

פתיתים/קוסקוס
'מעולה'/

1090אטריות סבתאשיבולים
3 ב-

1.75 ק"ג
אסם

18901090פתי בר וניל
3 ב-

אסם

ערגליות/עוגיות 
20מיני/קרמוגית/

3 ב-
1090

סוגים שונים3 ב-

1090עוגיות ברמן
3 ב-

1090
3 ב-

45-60 גר'

במבה/ביסלי/
15במבה נוגט45  גר'

6 ב-

ר. שמאי
חמישיית שקיות 

אוכל200x5 יח'/
20הקפאה100x5 יח'

2 ב-
חמישיית טישו 

טאצ'
990

1 ליטר
לא כולל בייבי

סנו
מרכך כביסה

מקסימה
1290

500 גר'
כי טוב

אורז מלא/אפונה/
1390חיטה/פופקורן

2 ב-

בחזקת 
נקי מתולעים

1 ק"ג
הטחנות הגדולות

10קמח
4 ב-

מתנה+קופסאת אחסון+חוברת מתכונים
עד גמר המלאי

עשיריית
פיתות ברמן

790

400 גר'
כולל 

חומוס תוספות,
חומוס סיבוב 

וחומוס טחינה
לא כולל רפי כהן

1690סלטי צבר
2 ב-

80x3 גר'
אסם

שלישיית 
פודינג

10

1/1.5 ליטר
טעמים שונים

20
4 ב- מים בטעמים/

שוופס אייס/
ספרינג תה

300 גר'
התבלינים במבצע:

פפריקה מתוקה,
כמון,כורכום

ופפריקה מרוקאית
10מיה

ליח'תבלינים

גלאט עוף
שוקיים ב'
לק"געוף קפוא

גלאט עוף2790

לק"ג
1190 כנפיים הודיות/

כנפיים עוף קפוא

מעולה/ר. שמאי

3 ב-
1090

כוסות קרטון 8B     יח'/
קוד:15008273 100 יח'/כוסות חזקות במיוחד

כוסות יהלום50 יח'/
קופסאות אחסון 

1/4 ליטר מעולה

 50

שקדי מרק
'מעולה'

400 גר'

1290
2 ב-

משקאות 
חלב
1 ליטר
סוגים שונים
תנובה

ליח'
890

גבינה
500 גר'
שטראוס

2 ב-
1490

לבן 
בטעמים
וניל/תות/אפרסק
שטראוס

10 ב-
1090

פרילי
500 גר'
קוד:44712/
44743
תנובה

790

שמנת 
חמוצה
200 מ"ל
קוד:41858
שטראוס

4 ב-
790

שמיניית 
יוגורט ביו
קוד:6664990/
5839078
שטראוס

1190

שמיניית 
מיני דני
וניל/שוקו
שטראוס

2 ב-
1790

חלב משק/
חלב %3 
בקרטון
1 ליטר
תנובה

2 ב-
10

כמה קרוב, ככה זול

 רחובות: פרץ 8 08-6491854

אין סוף הטבות 
ומבצעים 

לחברי מועדון 
ולמצטרפים חדשים 

בלעדי לחברי מועדון!

1090
שטראוס3 ב-

790 שמיניית 
מיני מילקי

160x3 גר'
אלסקה

590שלישיית תירס 1090
3 ב-

100 גר'
ארזינא

590קקאו

2.5 ק"ג
סנו

אבקת כביסה
מקסימה

1790

1090
3 ב-

2 ק"ג
זוגלובק

נקניקיות מן הצומח/
שניצל תירס

3  ב-
100

1090
3 ב-
220x3 גר'

אסם
שלישיית 

פירורית
890
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