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דמי פתיחת תיק

הסוגיה שעוררה סערה פוליטית ואיימה לפרק את הקואליציה – עברה את משוכת הכנסת
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הקרב על עמונה
לאחר שבועות של מאבק בין ראש הממשלה לשר החינוך על סוגיית פינוי 'עמונה', השבוע הושג 
הסדר לפיו היישוב יפונה וחוק ההסדרה יחול על שאר היישובים הנתונים במחלוקת ● בנט טען כי 
מדובר ב"יום היסטורי" אך ביישוב זועמים על הדרג הפוליטי: "200 ילדים ו-42 משפחות ייאלצו 
להיות מגורשים מבתיהם" ● רב היישוב לא נכנע: "הפינוי יהיה כפוי וכואב. תהיה מחאה רחבה" ● 
ובכוחות הביטחון נערכים למועד הפינוי שיחול בסוף החודש: גוייסו 1000 שוטרים למבצע ו-200 

צווי הרחקה הוצאו לפעילי ימין שהוגדרו כ'מסוכנים' / עמ' 18

להשכרה בירושלים
משרד/קליניקה

כ - 100 מ“ר
משופץ ומפואר + חניה, במיקום מעולה!
054-814-66-44 ללא תיווך

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי ז' בכסלו תשע"ז  7/12/16 גיליון מס' 1013
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חופשה מפנקת           

לנשים במלון 

קראון פלזה 
באילת 

פעילות עשירה מסביב לשעון 

חדרים אחרונים!!
בס“ד

052-6550629
ד‘-ו‘ כסלו  6.12.16-4.12

חדרים אחרונים!!
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חופשה 
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תוכניות מסביב לשעון לנשים!

  

128  | 84
8:00-13:00 | 8:00-21:00  
Address: 84 Uziel St. Bayit Vegan Jerusalem | 128 Ma’alot Dafna St. Jerusalem
Open: Sunday-Thursday  8:00am -9:00pm | Friday 8:00am -1:00am 
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כתובתינו בירושלים:
מעלות דפנה 128 
עוזיאל 84 בית וגן

02-50-10-660

לכל נהג מגיל 17
נתיב השכרת רכב ירושלים

נהג חדש?!

 

סניף
חדש

בבית וגן!

 פרסם
 ותתפרסם
03-5796643

באישון ליל: מאות מתנדבים חיפשו 
אחר הילד שנעלם / עמ' 12

משווק פרויקט 
בנייה הוקלט כשהוא 
"מבטיח" ללקוחות 

מיעוט ספרדים בבניין, 
  ועורר סערה רבתי

דרעי זעם ופנה ליזמים 
בדרישה לפטר את 

המשווק  סגן רה"ע 
צביקה כהן: "אין גבול 
להתנשאות, שחצנות 

וגזענות" / עמ' 6

הפרויקט 
והאפליה



וזה זזזול
משלוח חינם מ 150 ₪ ומעלה

זה כשרזזזזזזזזזה נגן

₪399

 מסך דק
PHILIPS  

AOC מסך מקצועי
גודל 21 

רזולוציה גבוהה
3 שנים אחריות באתר לקוח

₪ 129 

רמקול 2.1
עם בס 1610

רמקול 2.1
 USB עם חיבור

 לדיסק אונקי  ושלט 

מדפסת
1810MFC

לייזר משולבת 
 BROTHER
1810 MEC

פקס . סורק . מכונת צילם . 
מדפסת

₪ 629 

₪ 99

 נגן 
 עם רמקול

נגן עם רמקול עוצמתי 
8G זיכרון ענק

מסך ענק 
ורמקול עוצמתי מובנה

 טאבלט  
7 אינץ כשר
טאבלט סייבר 

מסך 7 מעבד חזק במיוחד 
 זיכרון 8 

2 מצלמות 
כשר ללא אפשרת להתחבר 
לאינטרנט אפשרות להכניס 

ספרים ומשחקים

₪ 249 ₪ 449 ₪ 179 

סורק נייד
מלאי מוגבל

סורק ידני 
עובד על סוללות 

 המסמכים נכנסים ישירות 
לכרטיס זיכרון 

ללא צורך לחיבור למחשב . קל 
משקל נכנס לכיס

₪ 99 

מצלמת דרך 
לרכב

 מצלמת וידאו לרכב 
עם מסך LCD בגודל 1.8'' 

המאפשרת לצלם בזמן נסיעה 
ביום ובלילה.

 SD מצלמת על גבי כרטיסי 
32GB בנפח של עד

₪ 15 

אוזניות סיליקון
אוזניות סיליקון+ דיבורית

מגיע במגוון צבעים 

₪ 299

 מדפסת משולבת
CANON MX495

מדפסת משולבת 
 כולל מדפסת . 

 סורק. 
 מכונת צילום . 

פקס 

שלוש שנים אחריות

₪ 1649

I3 מחשב נייד אסוס

מעבד     
 INTEL COR I3 5005

4G זיכרון
1000G דיסק קשיח

מסך 15.6 
DVD צורב

FREE DOSS מערכת הפעלה
שנה אחריות עד בית הלקוח

₪ 1299

 מחשב נייד לנובו 
DUAL COR 3710

3710 DUAL COR מעבד
4G זיכרון

500G דיסק קשיח
מסך 11.6

FREE DOSS מערכת הפעלה
שנה אחריות עד בית הלקוח

* התמונות להמחשה בלבד. עד גמר המלאי.  | החברה רשאית לשנות בכל עת את ההטבות והמחירים. ט.ל.ח

חשוב שלמחשב שלכם יהיה בית.
זזזזה...

 רמקול קריוקי
 6.5 אינץ

BOOSTMASTER
 רמקול קריוקי 6.5 אינץ

מגיע עם מיקרופון אלחוטי
חיבור AUX  לנגן 

USB/SD חיבור
עוצמתי במיוחד
6 שעות סוללה

₪ 279 

 טאבלט
10 אינץ

טאבלט גדול
10.1IPS  מסך ענק

 QUAD COR עוצמתי
SSD 8G 2 מצלמות . זיכרון

RAM 1G זיכרון
 מערכת הפעלה אנדרויאד 

שנה אחריות

₪ 159 

 נגן
DOQO Q-MAX 

 נגן חדשני עם מערכת פנימית 
SANSA ממש כמו נגני

כולל הקלטה 
8G ללא רדיו זיכרון

עם אפשרות הרחבה
נרתיק סיליקון מתנה

בהכשר הבד"ץ
 העדה החרדית 

ביתר: הר"ן 6 כיכר העיר | פתוח: א-ה 15:00-10:00  21:00-17:00
י-ם: רח’ מלכי ישראל 37 | פתוח: ימים א’-ה’ 21:00-10:00, יום ו’ 13:00-10:00

קו ארצי: 0747-800369

₪ 2999 

 מחשב נייד טושיבה 
I7 חזק לגרפיקה 

מעבד     
INTEL  5500 COR I7

 8G RAM זיכרון
1000G דיסק קשיח

DVD מסך 15.6 צורב
 AMD M260 G2 כרטיס מסך
FREE DOSS מערכת הפעלה

שנתיים אחריות עד בית הלקוח

מחיר 
 מטורף 
כמות 

מוגבלת

₪ 1999

I5 HP מחשב נייד

מעבד     
6000 AMD A6

4G זיכרון
500G דיסק קשיח

מסך 15.6 
DVD צורב

FREE DOSS מערכת הפעלה
שנה אחריות עד בית הלקוח

₪ 999 

 מחשב נייד 
דל 14 3050

מעבד     
INTEL 3050

2G זיכרון
SSD32 דיסק קשיח

מסך 14 
WIN10 מערכת הפעלה

שנה אחריות



בואו לחגוג אירוע קסום 
בלב המושבה!

בואו לחגוג אירוע קסום 
בלב המושבה!

אולם האירועים  “חצר המושבה“, בהנהלה חדשה, השוכן בלב 
שכונת המושבה הגרמנית בירושלים, הינו אולם מרהיב ביופיו.
צוות האולם יעמוד לרשותכם במהלך היום הגדול וגם הרבה 

לפני, עוד במסגרת תכנון אירוע החלומות שלכם.

עמק רפאים 43, ירושלים | טל: 02-5610599

מבצע לחודשיים בלבד!
&129

מינימום 300 איש. )תקף לדצמבר - פברואר(
אפשרות לאירועים בכשרות בד“ץ העדה החרדית

המקום מתאים לאירועים של עד 450 מוזמנים. 
במקום חניון תת קרקעי למוזמנים עם נגישות לנכים.

בהנהלה חדשה



גבס סנטר | רח' מלמד 12, ירושלים

דלתות פנדור במחירים מפתיעים

כל מוצרי הגבס
כל סוגי התקרות האקוסטיות

כל סוגי תקרות הגבס
הכל תמצא בגבס סנטר

 לוחות גבס
 תקרות אקוסטיות מכל הסוגים ואביזריהן

 דלתות
 צבע

 כל סוגי הצמר לבידוד למיניהם
 צבעי טמבור

 כלי עבודה

דלתות יוניק עמידים מים כולל ידיות, הובלה והרכבה

חזקחזקחזק

02-5388199שעות פתיחה א'-ה' 07:00-16:30 | יום ו' 07:00-13:00

באמינותבאיכותבשירות

שירות ללא תחרות



ולהישאר בריאלהיות בריא  *3833  meuhedet.co.il

 לקוחות מאוחדת,
 בכל לילה, מוקד מיוחד

 עומד לשירותכם במרכז הרפואי הטורים
עד 6 בבוקר!

 שעות פעילות מוקד הטורים המורחבות:
ימים א׳-ה׳ מהשעה 23:00 בלילה ועד השעה 6:00 בבוקר

יום ו’ מהשעה 12:00 בצהריים ועד יום א׳ בשעה 6:00 בבוקר - ברציפות!

 חדש! המרכז הרפואי הטורים
פתוח כל הלילה - עד 6 בבוקר!

ערים לבריאות שלכם גם בלילה



מאת: ישראל פריי

כשהוא שמח ונרגש, נשא אברהם בצלאל 
עיריית  מועצת  כחבר  הראשון  נאומו  את 
שנערכה  המועצה  ישיבת  במהלך  ירושלים 
לראשי  הודה  בדבריו  האחרון.  חמישי  ביום 
המפלגה על האמון, למשפחתו על התמיכה, 

ופרס את משנתו הציבורית. 
מתכוון  הוא  כי  בצלאל  הדגיש  בנאום 
התורה:  לעמלי  ולסייע  לעזור  בעיקר 
ונדרש,  פונה  לכל  ולסייע  לדאוג  "אמשיך 

הישיבות  בחורי  התורה,  לעמלי  ובמיוחד 
ואצילה  יקרה  אוכלוסייה  הכוללים,  ואברכי 
הפזורים  התורה  היכלי  את  גודשת  אשר 
לרוב בירושלים, ואשר מוותרת מבחירה על 
מותרות החיים, בכדי לשקוד על תורת הנצח, 
את  וארתום  ולאחיסמך,  לעזר  לכם  אהיה 
והגשמית,  הרוחנית  לרווחתכם  וכוחי  מרצי 
תלמודם  על  ולגדוש  להמשיך  שיוכלו  כדי 

לתפארת העיר ירושלים".
קברו  על  עליתי  "הבוקר  הוסיף:  בצלאל 
של מייסד תנועת ש"ס מרן פאר הדור הגר"ע 

יוסף זצ"ל ולקברו של דודי הגדול מרן הרב 
בן ציון אבא שאול זצ"ל התפללתי שייתנו לי 
את הכוח ויעתירו עבורי שאזכה להיות שליח 

ציבור נאמן".
יצוין כי בצלאל מחליף את חבר המועצה 
לשעבר מיכאל מלכיאלי, שעבר לכהן כחבר 
דרעי  אריה  השר  של  התפטרותו  עם  כנסת, 
מהכנסת. הוא שימש בעבר כעוזרו של יו"ר 
הסיעה המקומית צביקה כהן, ומתמצא היטב 
בנבכי המתרחש בעירייה, או כפי שאמר זאת 
בנאומו: "מסדרונות העירייה אינם זרים לי".

מאת: ישראל פריי

בשכונת  החרדי  לציבור  בנייה  פרויקט 
רמת שלמה הבטיח ללקוחות כי במקום יהיה 
מיעוט ספרדי בלבד, וגרם לסערה. בעקבות 
הפרסום וההד הציבורי, פנה יו"ר ש"ס אריה 
סוכן  את  מידית  לפטר  ודרש  ליזמים  דרעי 
הספרדים,  אפליית  את  שהבטיח  המכירות 

ודרישתו נענתה.
הראשוניים,  בשלביו  הנמצא  בפרויקט 
 82 ובהם  בניינים  ארבעה  לקום  עתידים 
פרידסון  יעל  של  הפרסום  פי  על  דירות. 
ב'ידיעות', לקוחות שביקשו לברר לעומק את 
משמעות 'ועדת הקבלה' שיצטרכו לעבור – 
דבר האסור כלל על פי חוק – קיבלו מהנציג 
המכירות הסבר על תמהיל הקונים ואופיים, 
חבר'ה  טבעי  "באופן  אמר:  הסבריו  כשבין 
יותר מבוגרים כי אלה דירות יותר יקרות, יש 
לשאלת  טובות".  משפחות  אברכים.  פחות 
ישיר,  שואל  אתה  "אם  הנציג:  ענה  נוספת, 

מיעוט ספרדי".
השר  פנה  הספרדים,  לאפליית  בתגובה 
אריה דרעי ליזמים בדרישה לפטר מידית את 
הסוכן.  "אני מצפה מבעלי הפרויקט לפטר 
מיידית את הסוכן שדיבר באופן גזעני וממש 
מספרדים".  נקיים  כמעט  בניינים  הבטיח 
דרעי גם איים כי "אם הוא לא יפוטר אפנה 
לשר האוצר משה כחלון, הממונה על מנהל 
באמצעים  לנקוט  ואדרוש  ישראל  מקרקעי 
על האפליה  היזמים  נגד  משפטיים חמורים 
האסורה והחמורה. לא תהיה אפליה ואיאבק 

בה בכל מקום".
ירושלים צביקה כהן,  גם סגן ראש העיר 
הגיב בחריפות לידיעה, ואמר: "לצערי אין 
של  והגזענות  שחצנות  להתנשאות  גבול 
שלב  בכל  נמצא  זה  הנגע  גזענים.  אותם 
תחומי  בעוד  ולצערי  מגורים  בחינוך,  הן 
החיים. אין להשלים עם תופעה מגונה זו יש 
לדין.  האשמים  את  ולהביא  אותה  להוקיע 
המשיח  את  המעכבים  הם  כי  הדבר  ברור 
משיח  יגיע  יעלמו  או  בתשובה  וכשיחזרו 

צדקנו".
היזמים  יצרו  מפנייתו,  קצרה  שעה  תוך 

קשר טלפוני עם השר דרעי, ובה קיבלו את 
דרישתו, התחייבו להימנע מאפליה והודיעו 
להתנתק  "החלטנו  המשווק.  את  יפטרו  כי 
מיידית ממשרד התיווך שהשתמש בביטויים 

גזעניים", אמרו.
"אנו  נמסר:  ישראל  מקרקעי  מרשות 
רואים בחומרה את הפרסום. לכאורה מדובר 
באפליה האסורה על פי תנאי הסכם החכירה 
שנחתם עם הרשות. הפרסום ייבדק, ובמידת 
היזם,  נגד  משפטיים  צעדים  יינקטו  הצורך 

כמתחייב מהחוק והדין".

שמים את בני התורה במרכז

משווק פרויקט בנייה הוקלט כשהוא "מבטיח" ללקוחות מיעוט ספרדים 
בבניין, ועורר סערה רבתי • דרעי זעם ופנה ליזמים בדרישה לפטר את 

המשווק  סגן רה"ע צביקה כהן: "אין גבול להתנשאות, שחצנות וגזענות"

על המקום
החדשות המקומיות של    ירושלים

 נסעת בנתיב תח"צ? שלם 500 ש"ח

נהגים, זהירות: בקרוב ייפרסו בירושלים כמאה 
מצלמות בנתיבי תחבורה ציבורית, במטרה לתפוס 
רכב  כחוק.  שלא  בהם  שנוסעים  פרטי  רכב  נהגי 
שקלים,   500 בסך  ייקנס  התח"צ  בנתיב  הנוסע 
כאשר הקנס יוטל על ידי העירייה וישולם לקופתה, 

בדומה לדו"חות תנועה.
יצוין כי על פי תקנות תעבורה חדשות שאושרו 
תחבורה  בנתיבי  לאכיפה  הסמכות  באחרונה, 
ציבורית נמצאת בידי הרשות המקומית, דבר המביא 
רשויות מקומיות רבות לחיפוש דרכי אכיפה יעילות 

ורווחיות.

 משקיעים מיליונים בדור העתיד
לרגל תחילת העבודות להקמת 'מרכז גיל הרך' 

ב'מינהל קהילתי אשכולות' בהשקעת 2.5 מיליון 
₪, הגיעו לסיור משותף במקום חברי מועצת העיר 

יעקב הלפרין ואשר מישאלי. 
"הציבור שלנו משווע לתקציבים ותוכניות 

שלצערי הרב אינם מחולקים כראוי", אמר מחזיק 
תיק הרווחה הלפרין, "ובסיור היום ראיתי צוות 

נפלא ומקצועי ביותר שלמרות כל הקשים הפיזיים 
מצליחים להגיע להצלחות ולשירות הציבור ברמה 
הגבוהה ביותר! תקוותי שבתקופה הקרובה נצליח 
לחולל עוד כמה שינויים מהותיים לשיפור רווחת 

התושבים והצלחת הנוער היקר שלנו".

 חסיד, סוחר, ונחבא אל הכלים
בברסלב נפרדו השבוע מאחד מנכבדי החסידות 
ומנקיי הדעת של ירושלים, הרה"ח רבי ישראל 

גרינוולד ז"ל שהלך עולמו והוא בן 71. הלווייתו 
יצאה מבית הלוויות שמגר בירושלים, עברה 

דרך השול בשכונת מאה שערים, והוא נטמן בהר 
המנוחות.

מכריו של רבי ישראל ז"ל תיארו כיצד הילך כל ימיו 
בתמימות, עבד את אלוקיו במסירות, ומעולם לא 
ביקש לעצמו מאומה. לפרנסתו עסק בניהול בית 
חרושת לציציות ובשיווק חוטי ציצית. תנצב"ה.

 מאות ק"ג בשר הושמדו
1680 ק"ג עופות ממפעל "עוף ירושלים מהדרין 
בע"מ" יושמדו בעקבות תנאי ההפשרה וסימון לא 
תקין, כך הודיעו במשרד הבריאות לאחר ביקורת 

שנערכה במקום.
בתהליך  עופות  נמצאו  הביקורת,  במהלך 
הפשרה וסימון לא תקין, שהוחזקו בתנאי תברואה 
ירודים. "הטיפול במוצרי הבשר, אחסונם ושיווקם 
להזיק  עלול  בחקיקה  הנדרשים  התנאים  ללא 

לבריאות הציבור", נמסר ממשרד הבריאות. 
הושמד  המחוזי  הוטרינר  בהוראת  כאמור, 
וברשויות  נאותים,  לא  בתנאים  שנמצא  הבשר 
מזהירים כי "משרד הבריאות והמועצה האזורית 
צעדים  לרבות  אכיפה,  צעדי  לנקוט  ימשיכו 

משפטיים כנגד עסק המזון".

את מילות הנאום הראשונות כחבר מועצת עיריית ירושלים, הקדיש אברהם בצלאל 
ל"אוכלוסייה יקרה ואצילה אשר גודשת את היכלי התורה הפזורים לרוב בירושלים, 

ואשר מוותרת מבחירה על מותרות החיים, בכדי לשקוד על תורת הנצח"

האפליה נעצרה. רמת שלמה

הפרויקט, האפליה, 
הסערה והפיטורין
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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

 חבר המועצה החדש בנאומו הראשון 



*8860
לפרטים התקשרו:

סכום מינימום להפקדה בפיקדון וקבלת תנאי המבצע – 50,000 ₪. הריבית האטרקטיבית תינתן למי שימשוך את הכסף בתום התקופה בלבד. אפשרות זמינות הכסף – מדי יום מתום שבוע ראשון. הבנק 
רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פרטי ההצעה המחייבים הינם בהתאם לתנאי הפיקדונות ובכפוף אליהם. מס ינוכה כחוק.

פטל
פיקדונות מידיים

אפרסמון
פיקדונות לטווח קצר

רימונים
פיקדונות נזילים

דובדבן
פיקדונות הכנסה תקופתית

פיטנגו
פיקדונות דו מסלוליים

פומלית
פיקדונות לטווח בינוני

ענבים
חסכונות בהוראות קבע

קוקוס
פיקדונות לטווח ארוך

פיקדון שנותן ריבית אטרקטיבית קבועה
עם אפשרות למשוך את הכסף בכל יום, כמו בעו"ש.

לקוחות
המקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות, יתאימו לכם את הפיקדון הטוב ביותר.כל הבנקים!

מהיום, משקיעים בפיקדונות ונהנים מהפירות!

הכסף שלכם שוכב לשווא בעובר ושב?
אתם יכולים להשאיר אותו זמין וגם להרוויח עליו!
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מאת: רפאל פרל

אמה של מלכות: אלפים הלכו השבוע אחר 
נחמה  חיה  מרת  הצדקנית  הרבנית  של  מיטתה 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  של  אמו  ע"ה,  מיליקובסקי 

מאמשינוב יבלחט"א.
תרפ"ה  אב  מנחם  בכ'  נולדה  ע"ה  הרבנית 
האדמו"ר  לאביה  שבפולין,  אוטווצק  בעיירה 
של  בנו  קאליש  מאיר  יהודה  ירחמיאל  רבי 
האדמו"ר רבי שמעון שלום קאליש מאמשינוב 
פרוץ מלחמת  יותר, עת  14 שנים מאוחר  זי"ע. 
העולם השניה, ברחה עם אביה וסבה לשנחאי, 
משהגיע לשנחאי, נישאה לרבי חיים מילקובסקי 

שהיה אז תלמיד ישיבת מיר.
לארה"ב  הרבנית  עברה  המלחמה  בסוף 

ילדים  שלושה  להם  נולדו  שם  בעלה.  עם  יחד 
שהגדול מהם הוא האדמו"ר הנוכחי, רבי יעקב 
אריה ישעיה. הם עלו לארץ אחרי הפטירה של 
האדמו"ר רבי שמעון שולם, סבה של הרבנית, 
לקבורה  והביאום  לישראל  עצמותיו  את  העלו 

בטבריה.
הרבנית ע"ה שימשה דמות מופת בהליכותיה, 
כתובת  גם  הייתה  היא  ובצדקותה.  בתפילותיה 
קשבת  לאוזן  לתמיכה,  לעצה,  רבים  עבור 
לאשת  גם  הרבנית  נחשבה  בנוסף,  ולמשענת. 
מפתח בחסידות כשפניות רבות לבנה האדמו"ר 

עברו דרכה.
ונחלשה,  הרבנית  הלכה  האחרונה  בתקופה 
וסועד  במסירות  לצדה  עומד  האדמו"ר  כשבנה 
בת  והיא  חייה  שירת  הסתיימה  השבוע  אותה. 

91. יהי זכרה ברוך. 

 לבית עולמו: הגר"מ 
גולדשטיין זצ"ל

הגר"מ זצ"ל נולד בארה"ב, 
היה מתלמידיו המובהקים של 
הגר"מ קוטלר, חיבר ספרים 
על הש"ס, עלה ארצה והקים 
את 'ישיבת התפוצות' שהפכה 
למעצמת קירוב ומגדלור של 
עולם התשובה  בתקופה 

האחרונה הלך ונחלש, והשבוע 
השיב את נשמתו ליוצרה

מאת: מנדי קליין

דרכי הר ציון אבלות: בערב שבת הגיעה מבית 
החולים 'שערי צדק' הבשורה המרה על הסתלקותו 
גולדשטיין  מרדכי  רבי  הגאון  של  מרומים  לגנזי 
זצ"ל, ראש ישיבת 'התפוצות' שבהר ציון והוא בן 
הזיתים  להר  מישיבתו  שיצא  ההלוויה  במסע   .87
עזים,  גשמים  ותחת  שבת  כניסת  לפני  קלה  שעה 
ישיבות  ראשי  רבנים,  תורה,  גדולי  חלק  לקחו 

ומאות מתלמידיו.
לפני  נולד  זצ"ל  גולדשטיין  מרדכי  רבי  הגאון 
עצמו  שיקע  צעיר  מגיל  הברית.  בארצות  שנה   87
ביהדות  נדיר  אז  שהיה  דבר  תורה,  של  בעולמה 
ארצות הברית. בגיל 20 כבר חיבר את ספרו 'אמרי 
ליקווד,  נכנס לישיבת  מרדכי' על הש"ס. בהמשך 
שם היה מתלמידיו הראשונים של הגאון רב אהרן 
קוטלר זצ"ל. מאז, קשר ר' מרדכי את עצמו בקשר 

פטירתו  שיום  ציינו  אף  ותלמידיו  רבו,  עם  נפשי 
הוא גם יום היארצייט ה-54 למורו ורבו.

ובמשך  התשובה,  עולם  מראשוני  היה  הגר"מ 
לאביהם  יהודים  אלפים  קירב  שנים  עשרות 
שבשמיים. בשנת תשכ"ו, הקים הגר"מ את ישיבת 
בשנת  אך  גאולה,  בשכונת  תחילה  התפוצות, 
ציון, שם היא פועלת  תשכ"ז עברה הישיבה להר 
תורה  הרב  הרביץ  שנים  עשרות  במשך  היום.  עד 
הקשת  גווני  מכל  שבאו  בתלמידיו,  שמים  ויראת 
החליף  האחרונות,  בשנים  ישראל.  תפוצות  ומכל 

אותו בנו, הרב יצחק, בהנהגת הישיבה.
בתקופה האחרונה נחלש ראש הישיבה, ומצבו 
ידע עליות ומורדות. ביום כיפור האחרון התמוטט 
בעיצומן של התפילות, ומני אז הוחמר מצבו. ביום 
שלישי האחרון חלה הידרדרות נוספת במצבו פונה 
את  השיב  שם  צדק,  שערי  החולים  לבית  מביתו 

נשמתו הטהורה ליוצרה.

הגר"מ גולדשטיין זצ"ל, לעת זקנותו 

200 שנה לבעלזא
אלפי חסידים גדשו את המרכז העולמי של החסידות 

בירושלים למעמד ייסוד ארגון לאברכי הקהילה 
מאת: ישראל פריי

התכנסו  בעלזא  חסידות  אברכי  אלפי 
של  העולמי  במרכז  האחרון  ברביעי 
היסוד  לכנס  בירושלים,  החסידות 
והתקשרות  "התאחדות   – ל"דורותינו" 
ארגון  ונפש",  בלב  בעלזא  חסידי  אנ"ש 
הרוחנית– הפעילות  את  תחתיו  שיכנס 

ציבורית של ציבור האברכים.
היסטורי,  מימד  נוסף  המיוחד  למעמד 
שנים   200 ציון  עם  שולב  הוא  כאשר 

בעלזא  בעיירת  החסידות  של  לכינונה 
קהל  ידי  על  שנערך  האירוע,  הגליצאנית. 
מחזיקי הדת, עמד בראשות כ"ק האדמו"ר 

מבעלזא שנשא דברים בפני האלפים. 

אמה של החסידות
אלפים ליוו למנוחת עולמים את הרבנית חיה נחמה 

מיליקובסקי, אמו של כ"ק האדמו"ר מאמשינוב שהלכה 
השבוע לעולמה, והיא בת 91

                  המעמד 

21:00 בשעה  במערת צדקיהו ירושלים 

שאטלים חינם יצאו מחניון מתחם התחנה בין השעות  20:15-19:30

להזמנת כרטיסים 6226*
Tickets.bimot.co.il

כרטיס במחיר רגיל - 70 ₪
לחיילים, סטודנטים, גמלאים

ולמחזיקי כרטיס ירושלמי - 55 ₪

 Ministry of Jerusalem and Heritage
משרד ירושלים ומורשת www.jerusalem.mumni.ilהרשות לפיתוח ירושלים

חיים ישראל
כ"ח בכסלו תשע"ז, ד' חנוכה 28.12.16

בס"ד

שיבוץ תלמידים/ות בחינוך 
מיוחד לשנה"ל תשע"ח

 הורים לתלמידים/ות המיועדים ללמוד במסגרות חינוך מיוחד )גן/ביה"ס יסודי/
על יסודי( מתבקשים לפנות לדיון בוועדת השמה.

 לצורך פניה לוועדת השמה:

 ההורים יוודאו שמוצו אפשרויות במסגרות החינוך הרגילות )קבלת שעות שילוב( 
   ו/או דרך קופות חולים.

 על ההורים להצטייד במסמכים:
• שאלון הפניה לוועדה שימולא על ידי המסגרת האחרונה בה למד הילד.

• בדיקת ראיה ובדיקת שמיעה של הילד.
• מסמכים מקצועיים קבילים: דו"ח פרא-רפואי, דו"ח רפואי נוירולוגי 

פסיכולוגי, פסיכיאטרי ואחר.
 לפתיחת תיק יש לפנות עם המסמכים הנ"ל לשירות הפסיכולוגי של עיריית                 

   ירושלים, רחוב הלל 27, טל׳: 6232247/3 - 02 עד ליום חמישי, ג' בניסן תשע"ז 
30.3.17, לאחר מועד זה לא יתקבלו מסמכים.

 לאחר הגשת כל המסמכים ופתיחת התיק בשירות הפסיכולוגי, יקבע מועד לדיון         
   בוועדת השמה.

 ההורים יוזמנו לוועדה והדיון יערך בנוכחותם.
   לתשומת ליבכם!

ועדות השמה לצורך שיבוץ במסגרות: יסודי, על יסודי ומסלול 07, תתקיימנה בין התאריכים:
ג' בטבת-י"ט באייר תשע"ז 15.5.17 - 1.1

ועדות השמה לצורך שיבוץ ילדים במסגרות גני הילדים תתקיימנה בין התאריכים: 
ג' בטבת–ד' בסיון תשע"ז 29.5.17 - 1.1

לאחר תאריכים אלו לא תתקיימנה ועדות השמה לשנה"ל תשע"ח.

הודעה להורים

לפרטים: המחלקה לחינוך מיוחד-אגף חינוך חרדי 
 קבלת קהל: ביום ג' בין השעות 8:30-12:00 כיכר ספרא, בנין 3, קומה 1.

מענה טלפוני : בימים א, ב', ד' בין השעות 08:30-12:00 
                טל׳ 02-6295732/5, 02-6296950, 02-6297624 

נשמח לעמוד לשירותכם

מינהל חינוך - האגף לחינוך חרדי
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מינהל חינוך - האגף לחינוך חרדי



	

מהקטיף ישר לסניף!
מחלקות הירקות והפירות

 בכשרות מהודרת
של בד”ץ הרב רובין

כל הסקרים קובעים:

ירושלים: תלפיות רח' האומן 15 )פתוח במוצ"ש( | קניון האחים ישראל: יד חרוצים 6 | רב חן: רח' הפרסה 3 )פתוח במוצ"ש( | גבעת שאול מהדרין: כנפי נשרים 62 | גבעת 
שאול: רח' בית הדפוס 13 | מודיעין: צומת שילת | מרכז ישפרו סנטר | מישור אדומים: מרכז השיקמה, רח' איתם 1  )פתוח במוצ"ש( | שער בנימין | בית"ר עלית מהדרין: רח' 
החוזה מלובלין | צומת גוש עציון  צומת קסטינה:מרכז ביג  )פתוח במוצ"ש( | באר שבע: רח' ה-ע.ל )Mall 7( | אשדוד: רח' היהלומים, אזור התעשיה אשדוד | ראש העין: אזור 
התעשיה לב הארץ | רמת גן: מול קניון איילון | פרדס חנה: מרכז ביג | חיפה: חלוצי התעשייה 73 | זכרון יעקב: מרכז מול זכרון | נשר: בר יהודה 96 | מרכז מסחרי טבריה: מרכז 
ביג צומת פוריה פתוח במוצ"ש | עפולה: יהושוע חנקין  | נתניה: אזור התעשייה החדש )ליד מגרש הכדורגל החדש( | עכו: עין המפרץ | קדימה צורן איזור התעשיה, רח' הזרם 
| נהריה: רח' היוצרים, איזור התעשייה הצפוני |פתח-תקווה: רח' הסיבים 37 | נתיבות: פארק נועם, צומת בית הגדי | כרמיאל: רח' היוצרים 7 | כפר סבא: רח' גלגלי הפלדה 2, 
אזור התעשייה כפר סבא | נתניה: רח' האורזים  | קרית שמונה: אזור התעשייה הצפוני |  אשקלון: רח' המתכנן 8 אזור התעשיה הדרומי | יבנה: רח’ הקישון, מרכז G14 | רעננה: 
רח’ החרושת 12, אזור התעשייה | בת ים: רח’ עמל 20 א | רחובות: מוטי קינד 1, איזור התעשיה | מבשרת ציון: שדרות החוצבים 10, קניון מבשרת | בית שמש: יגאל אלון 4
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20,000 ₪ חזרו לאברך המאבד
רגע לפני שעזב את תחנת הרכבת, גילה אברך כי התיק האישי 
שלו ובו סכום כסף גבוה נשכח ברכבת שעזבה את התחנה ● 

ההתגייסות, הלחץ, החיפושים, וגם: המפגש עם המנכ"ל 

מאת: ישראל פריי

מנסיעה  שירד  אברך  על  עברו  בהלה  רגעי 
ברכבת, כשגילה לפתע שהתיק האישי שלו ובו 
התחנה.  את  שעזבה  ברכבת  נשאר   ₪  20,000
ולאחר  טוב,  ורצון  נדיבות  גילו  הצוות  אנשי 
שהרגיעו את המאבד, פתחו במאמצים לאיתור 

התיק, שהושב על מלוא תכולתו לבעליו.
"נסעתי ברכבת מקריית חיים לחוף הכרמל, 
מספר  קרוב",  חבר  עם  בשיחה  ושקעתי 
ביטון.  חי  רפאל  מאיר  בירושלים'  ל''השבוע 
ליעדה.  הגיעה  הרכבת  ששוחחנו,  כדי  "תוך 
לצאת  מתחיל  שאני  אחרי  ושניות  ירדתי, 
נמצא  לא  שלי  שהתיק  תופס  אני  מהמקום, 
איתי, תיק שהיו בו צ'קים של לקוחות על סך 
של כ- 20,000 ₪. נכנסתי ללחץ, הייתי אובד 
עצות". ביטון, העוסק בפיקוח כשרות ובהוראת 
מקצועות היהדות, היה בדרכו חזרה מסבב בין 

לקוחות כשבתיקו הסכום הנכבד.
למנהל  ביטון  ניגש  ונסער,  לחוץ  כשהוא 
אותו  להרגיע  שמיהר  פדידה  מיכאל  התחנה 
קשר  יצר  פדידה  התחנה.  במשרדי  ולהושיבו 
על  שהיה  הפקח  שמחון,  בן  מורדי  עם  מהיר 
עד  לקרון  קרון  בין  לעבור  החל  וזה  הרכבת, 
שלח  הוא  האובד.  התיק  את  לאתר  שהצליח 
אותו ברכבת שעשתה את הדרך ההפוכה, ותוך 

ארבעים דקות, חזר התיק לבעליו הנרגש.
הערכה  להביע  חשוב  היה  לאברך 
לעזור,  והתאמצו  מגדרם  שיצאו  לאנשים 
למחרת.  יום  בפניו  נקרתה  ההזדמנות  ואכן, 
"כשהגעתי ביום שאחרי לנסוע ברכבת, פגשתי 
וביניהם  במקום,  שסיירה  בכירים  בקבוצת 
עצמי,  את  הצגתי  אליו,  פניתי  הרכבת.  מנכ"ל 
וביקש  התרגש  הוא  המקרה.  את  לו  וסיפרתי 
והפקח  התחנה  מנהל  פרטי  את  לו  שאשלח 

שיזכו להערכה המגיעה להם".

 ביטון עם מנהל התחנה והפקח שהתגייסו לעזור

עסקת הנדל"ן של צה"ל נתקלת 
במאבק התושבים

מתמודד מפתיע על נכס יוקרתי ברובע היהודי: משרד 
הביטחון מציע 30 מיליון ₪ על מבנה במטרה להפוך אותו 
למרכז חינוכי ● רבני הרובע דורשים מהח"כים להתערב: 

"פרצות גדולות של אביזרייהו דע"ז"
מאת: ישראל פריי

היהודי  הרובע  רבני  העתיקה:  בעיר  סוער 
משרד  כוונת  נגד  במאבק  פתחו  ותושבים 
היקרים  המבנים  אחד  את  לרכוש  הביטחון 
והנחשקים ברובע, ולהפכו לבסיס הדרכה של 
יביא  התושבים  שלטענת  דבר  החינוך,  חיל 
למקום מאות חיילים וחיילות באופן ש"ישבש 
התרבותי  המרקם  את  וכן  החיים  הלכי  את 

השמרני של תושבי הרובע".
הכהנים,  משמרות  ברחוב  הנמצא  הנכס, 
 – ספיר  מרכז  ידידי  'אגודת  לעמותת  שייך 
לתרבות ולחינוך יהודי', שמאחוריה עומד יליד 
מנחם  הרב  בירושלים,  מוכרת  ודמות  הרובע 
 .1976 משנת  כבר  בנכס  מחזיק  אשר  הכהן, 
למכירה,  הנכס  את  להציע  החליטה  העמותה 
רכישתו  על  המתמודדים  בין  דיווחים,  פי  ועל 
היו המיליארדר החרדי אבישי נריה, וכן ישיבת 

"קול יהודה", בראשות הרב משה ברנדוויין.
אלא שהקונה המסתמן מגיע מכיוון מפתיע. 
משרד הביטחון הביע עניין בנכס בכוונה לייעד 
אותו לחיל החינוך, והציע 30 מיליון ₪ תמורת 
הערכת  מכפי  יותר   ₪ מיליון   10 המבנה, 
לחתימת  מחכה  העסקה  לכעת,  נכון  השמאי. 

מנכ"ל משרד הביטחון בהתאם להחלטת השר 
אביגדור ליברמן. 

הגאונים  הרבנים  שהוציאו  בהול  במכתב 
הרובע,  רבני  מדינה,  ואליהו  נבנצאל  אביגדור 
דורשים הם לסכל את העסקה. "מעבר המבנה 
המדובר לידי הנ"ל יגרום ח"ו לביטול צביונם 
תושביו,  על  היהודי,  ברובע  החיים  הראוי של 
תלמידי ישיבותיו ויהודים מכל העולם שבאים 
שבו",  והקדשה  התורה  באווירת  להתבשם 

כתבו הרבנים. 
יקרים  ה'  ישמרם  היקרים  ישראל  "חיילי 
לליבנו עד למאד", מוסיפים הרבנים, "מאידך, 
אנו מצרים וכואבים מאד על הפרצות הגדולות 
מפקדיהם  אשר  ר"ל  דע"ז  אביזרייהו  של 
למקום  בסמיכות  כאן,  אותם  מכשילים 
מקדשנו, וכן על היעדר הנהגת צניעות שראויה 

למקומנו".
כנסת  חברי  מספר  נכנסו  האחרונים  בימים 
ומהמפלגות  היהודי'  מ'הבית  שרים  וסגני 
החרדיות לעבי הקורה, ביניהם סגן שר האוצר 
יצחק כהן )ש"ס(, הח"כים גפני ופרוש )יהדות 
התורה( ומוטי יוגב )הבית היהודי(, והם מנהלים 
מגעים בסוגיה עם לשכת שר הביטחון שיידרש 

להכרעה עם שובו מביקורו בוושינגטון.

מרכז ספיר

בונוס כבר 

במשכורת הראשונה

ל-50 המצטרפים

הראשונים

5,000
₪

לפרטים נוספים ותיאום ראיון 
פנו למשרדי אגד, מחלקת משאבי אנוש

בטלפון: 02-5304827 )רב קווי( או בפקס: 02-5304890
* ע„פ תנאי התכניֿת, תוקף 31.12.16

גם הר של כסף
וגם נוף המתאים

לאורח חייך

נהגים בעלי רישיון לאוטובוס בכל הגילאים

לקווים חרדיים ברחבי העיר

סביבת עבודה מותאמת

הכשרה על חשבון החברה

לסניף אגד הר-נוף בירושלים 

דרושים:

אם יש לך רישיון לאוטובוס ואתה גר בירושלים,
יש לך הזדמנות לעשות קריירה מכובדת.

*



לקוחות טויוטה? הכינו רכבכם לחורף!
 בדיקת צמיגים  בדיקת אורות  תקינות בלמים  תקינות מגבים

, המבטיח  ן ומן � טיפול קפדני עד הפרט האחרו ים � צוות מקצועי ומי חלפים מקורי
יבות ונאמנות מלאה לאינטרסים של הלקוח! י רמת בטיחות מקסימלית � מחו

בסוף הבדיקה תינתן מדבקה של איגוד המוסכים | תכולת הבדיקה ע"פ חוזר תווית חורף איגוד המוסכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים | ט.ל.ח

טויוטה משנה  סוכנות   - ירושלים  זמיר  טויוטה 
בית טויוטה - כנפי נשרים 62, גבעת שאול, י-ם. טל' 02-6580900 ו www.toyota-zamir.co.il ו תרבות שירות אחרת

בדיקת חורף 

בטויוטה זמיר
סוכנות משנה טויוטה

למתאמים מראש
חינם
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הלהבות השתוללו ובחורי 
הישיבה חולצו

בניין ישיבת 'פני שמואל' בבית וגן בער במספר מוקדים, וכוחות כיבוי גדולים שהוזעקו 
  למקום נאבקו בלהבות תוך שהם מחלצים במנוף בחורים שנלכדו בקומות הגבוהות

אין נפגעים בנפש, אך נזק רב נגרם לבניין הישיבה 
מאת: ישראל פריי

שריפה פרצה בליל חמישי האחרון בבניין ישיבת 
וגן.  בית  בשכונת  נויבירט  הרב  של  שמואל'  'פני 
לוחמי האש שהוזעקו למקום נאבקו בלהבות, תוך 
מנוף  באמצעות  מהבחורים  חלק  מחלצים  שהם 
גבהים. בחסדי שמיים האירוע הסתיים ללא נפגעים.

בניין הישיבה בן 6 הקומות בער במספר מוקדים, 
וארבעה צוותי כיבוי פעלו בזירה על מנת להתמודד 
והעשן,  הבוער  למבנה  חדרו  הכבאים  המצב.  עם 
הבעירה,  מוקדי  על  השתלטו  לכודים,  אחר  סרקו 

ואווררו את הבניין מהעשן הרב שהצטבר בו.
צוותי  הצליחו  פעילות,  של  שעה  כחצי  בתום 
שליטה  להשיג  איתן  רשף  של  בפיקודו  הכיבוי 
על  שהשתלטו  לאחר  הישיבה.  בבניין  בשריפה 
סופיות  כיבוי  פעולות  במקום  בוצעו  הדליקה, 
והמשך אוורור עשן וסילוק חום באמצעים מכניים. 
לבניין הישיבה נגרם נזק רב, בעיקר בחדר האוכל 
שנותרו  קומות  ולשתי  לחלוטין  כמעט  שנשרף 
מפויחות. בכיבוי האש אומרים כי השריפה החלה 

ככל הנראה כתוצאה משריפה בשדה קוצים סמוך.

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

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

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

 ern שור חברת
שראי עד 12 צ'קים באי

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

ט.ל.ח. התמונות להמח

הן
 כ

לי
גי

36
השנה לאתשלומים

סופרים מלאי!

במחירים
הכי זולים!

מקררי
שארפ

במחירים
הכי זולים!

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

במחירים
הכי זולים!

מקררי
סמסונג
כולל התקן

משמרת השבת

מקרר
לדירות 
שכורות

27
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 990 ₪

מקרר
df 450 ליטר

49
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 1790 ₪

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!

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

מייבש
כביסה

8 ק"ג

35
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 1290 ₪

מבחר 
מייבשי
כביסה

זנוסי

במחירים מיוחדים!

מייבש 
כביסה

21
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 790 ₪

3 שנות
אחריות
מלאות!

החל מ:

מחסלים הכל במחירי כאסח וגם ב-36 תשלומים!!

החל מ-1090 ₪

החל 
מ-

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪החל מ-2090 ₪

30₪

מזגן לחדר שינה

ל-36 חודשים

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

החל 
מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

תנור
דו תאי

52
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 1890 ₪

תנור
בילד

אין

תנור 
משולב

21
ל-36 חודשים
₪ החל מ: 27

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

כיריים
קרמיות

24
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 890 ₪

כיריים
גז

טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

מכונות
כביסה

בוש / סימנס
קונסטרוקטה

במחירים
הכי זולים!

ל-36 חודשים

מכונת
כביסה

5 ק"ג

24
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 890 ₪

תוספת 199 ₪
אחריות
מלאה

ל-5 שנים!

 כוחות הכיבוי מחלצים         צילום: צוות הצלה 

לילה של 
חיפושים
מאות מתנדבים חיפשו בשעות 
הלילה של יום ראשון האחרון 
אחר ילד שנעלם מהוריו  רק 
למחרת בבוקר מצא אותו צוות 

של עוטף מג"ב
מאת: ישראל פריי

לילה דרמטי ומתוח עבר על הוריו של דב שרוט, 
בן 6 מנווה יעקב שהלך בליל שני האחרון לאיבוד. 
שוטרים ואנשי יחידות חילוץ לצד מאות מתנדבים 
אחריו,  בחיפושים  עצבים  מורטות  שעות  העבירו 

שהתמקדו ברחבי השכונה ובוואדיות הסמוכים.
הגיעה  בבוקר,  עשר  השעה  לקראת  שני,  ביום 
הבשורה שהחזירה את הנשימה למשפחה המודאגת, 
דב  בחרדה.  שעקבו  ולאלפים  הרבים  למחפשים 
כשהוא  ירושלים  מג"ב  עוטף  תצפית  ידי  על  אותר 
תשוש  חיזמא,  הכפר  ידי  על  פתוח  בשטח  מתהלך 

וחלש אך בריא ושלם.
לרכבם,  אותו  העלו  ומג"ב  המשטרה  צוותי 
את  זימנו  ובמקביל  אותו,  והרגיעו  השקו  חיממו, 
זמן קצר  מד"א לבדוק את מצבו הבריאותי. לאחר 

שב הילד לחיק הוריו.
הצופים  הר  'הדסה  החולים  בבית  טופל  הילד 
בריא  כשהוא  לביתו  שוחרר  הצהריים  ובשעות 

ושלם.
ד"ר אלי איזנשטיין, רופא בכיר במחלקת ילדים 
ומנהל רפואי של הצוות להגנת הילד בבית החולים 
הדסה הר הצופים, דיווח על מצבו של הילד וסיפר 
כי "על פי הדיווחים של מי שמצא אותו הוא היה 
הגיע  הוא  אצלנו  אבל  מבוהל  וקצת  מיובש  רעב, 

אחרי שכבר טופל ראשונית בשטח".
ולאחר  לדבריו, הילד סבל מקצת שריטות קלות 
שוחרר  הוא  בהשגחה  שהיה  זמן  ומעט  בדיקה 

הביתה להוריו כשהוא בריא ושלם.



* המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי
זיהום מזעריזיהום מרבי 1 2 4 5 8 9 10 11 12 13 14 1573 6

EEC/80/1268 נתוני צריכת הדלק הינם נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן

דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל- 100 ק"מדגם
YARIS HYBRIDדרגה 3.62בינעירוני3.3עירוני

 AURIS HYBRIDדרגה 3.52בינעירוני3.5עירוני
  RAV4 HYBRIDדרגה 5.03בינעירוני4.9עירוני
דרגה 4.64בינעירוני7.3עירוניCOROLLA אוט'
דרגה 4.95בינעירוני8.0עירוניCOROLLA ידני

דרגה 6.314בינעירוני9.2עירוניLAND CRUISER ארוך

8 עד 16 בדצמבר 
על מגוון דגמי 2017

הנחות, טרייד אין ותנאי מימון מיוחדים

טויוטה חוגגת 25 שנה בישראל
זמן מושלם לשבוע מכירות שאסור לפספס!

כפוף לתקנון המבצע. התמונות להמחשה בלבד.

פתוחים בכל ימי המבצע עד 20:00 ובימי שישי עד השעה 15:00
toyota-zamir.co.il  טויוטה זמיר ירושלים - סוכנות משנה טויוטה כנפי נשרים 62, גבעת שאול, י-ם. טל' 02-6580900  ו
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מאת: יעקב פלדמן

בראשית  נפתח  ומרוממת  חגיגית  באווירה 
"איחוד  של  היסוד  כנס  בירושלים  השבוע 
רבני  ל-100  מעל  העולמי".  הספרדיים  הרבנים 
לירושלים,  הגיעו  העולם  ברחבי  וערים  מדינות 
לכנס יסוד שמתפרס על פני ארבעה ימים גדושי 
אירועים. הכנס נערך ביוזמתו של יו"ר ש"ס ושר 
ההסתדרות  בשיתוף  דרעי,  אריה  הרב  הפנים 
יואב  הרב  ח"כ  של  בניהולו  העולמית,  הציונית 
הנהלת  חבר  אושרי,  אביעד  ועו"ד  צור,  בן 
הקשר  את  לחזק  היא  הכנס  מטרת  ההסתדרות. 
בין הקהילות הספרדיות בעולם, וכן את הקשרים 
התורה  חכמי  מועצת  חברי  ורבנן  מרנן  עם 
שליט"א,  לישראל  הראשיים  והרבנים  שליט"א 
ולקיים דיונים מעמיקים בנושאי שירותי היהדות 
הלכתיות  לשאלות  פתרונות  ומתן  בתפוצות 

העומדות על סדר היום. 
בכנס הפתיחה שנערך במלון ליאונרדו פלאז'ה 
הרבנים  את  צור  בן  הרב  ח"כ  קידם  בירושלים, 

המכובדים שהגיעו מכל קצוות הארץ.
את המשא המרכזי בכנס הפתיחה נשא הגאון 
התורה.  חכמי  מועצת  חבר  שליט"א,  יוסף  רבי 
בדבריו עמד על החשיבות של התאגדות הרבנים 
של  קשות  גזרות  לביטול  ומביאה  כוח  היוצרת 
באירופה,  לאחרונה  שראינו  כפי  השלטונות, 
המילה.  וגזירת  הכשרה  השחיטה  בגזירת 
נוסף",  חשוב  יתרון  יש  הזה  הקדוש  "לאיגוד 
אמר הגר"ד. "הוא מעניק מסגרת הלכתית ברורה 
וכך,  והקהילות המאוגדות תחתיו,  לכל הרבנים 
גם במקומות בהם רב הקהילה איננו מחמיר, הוא 
יודע שהוא כפוף למסגרת ההלכתית הזו ופועל 

על פיה".
החדש  הגוף  כי  הכריז,  יוסף שליט"א  הגר"ד 
שליט"א.  הדור  לגדולי  בכפוף  באופן  יפעל 
פי  על  שתנהל  רוחנית  הנהגה  נהיה  "אנחנו 
ההלכה הצרופה ותדקדק גם בקוצו של יוד. לא 
עודד  זאת,  לצד  הכריז.  פשרות",  אצלנו  יהיו 
יהודים  לקרב  נועם  בדרכי  לפעול  הרבנים  את 

וקהילות שהתרחקו.
משלחת  יצאה  הכנס,  של  השני  יומו  במהלך 
הרבנים אל טקס מיוחד בבית נשיא המדינה מר 
ראובן ריבלין, בהשתתפות יו"ר ש"ס ושר הפנים 
הרב אריה דרעי, ח"כ הרב יואב בן צור, אברהם 

העולמית  הציונית  ההסתדרות  יו"ר  דובדבני, 
ונכבדים נוספים.

בפתח דבריו העלה נשיא המדינה ריבלין את 
דמותו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל כמנהיג יהודי 
רבות  פעמים  שזכה  וכמי  קומה,  שיעור  בעל 
עדות  רבני  של  הזה  "הכינוס  וברכתו.  לעצתו 
המזרח מכל תפוצות ישראל מרגש את כולנו. אני 
יודע שהקמת האיחוד והכנס הזה, היה משאלת 
זצ"ל,  יוסף  עובדיה  הרב  מרן  של  וצוואה  לב 
במלאכה,  העוסקים  לכל  להודות  רוצה  ואני 
אמר  הזה,"  הכנס  של  קיומו  על  ועמלו  שטרחו 
שאני  יודעים  בוודאי  "אתם  והוסיף:  הנשיא 

נמצא כאן, בבית הזה, בין היתר בגלל ברכתו של 
הרב עובדיה זצ"ל, כך שקיום צוואתו, חשוב לי 

במיוחד"
מן  כי  אמר,  דרעי  אריה  הרב  השר  ש"ס  יו"ר 
הראוי היה ללבוש בגד חדש ולברך שהחיינו על 
היום ההיסטורי הזה של הקמת הארגון החשוב 
הזה, "כי זה מה שמרן זיע"א שאף אליו כל חייו. 
כמה היה חשוב לו שכל קהילה וכל עדה תתנהל 

לפי דרך ההלכה הצרופה".
כינוס  אל  הכנסת,  אל  המשלחת  יצאה  משם 
בנימין  הממשלה  ראש  של  בהשתתפותו  מיוחד 
בפתח  אדלשטיין.  יולי  הכנסת  ויו"ר  נתניהו 
עשרות  לנוכח  התרגשות  נתניהו  הביע  דבריו, 
הרבנים מכל רחבי העולם, וביקש שכל רב אמר 
נתניהו התפעל  את שם המדינה ממנה הוא בא. 
מעמדה  על  לנוכחים  וסיפר  המדינות  מכמות 
העולם.  בכל  לטובה  המשתנה  ישראל  של 
לפתחנו.  משחרות  מדינות  לחמישים  "קרוב 
דעת הקהל עולה באופן חד בתמיכה בנו. אנחנו 
בולטים בעולם בשתי מרכיבים בולטים: ט.ט. – 
בשורה  וכן  בטרור(,  )לוחמה  וטרור  טכנולוגיה 

של דברים נוספים".
מצטער  שהוא  דבר  יש  אם  כי  סיפר,  נתניהו 
חתן  סגן  בנו,  את  לקחת  הספיק  שלא  זה  עליו 
זיע"א.  יוסף  הגר"ע  מרן  אצל  לברכה  התנ"ך 
"אתם ממשיכים את דרכו", אמר נתניהו, "אתם 

שומרים על הגחלת למען עם ישראל".
הכנס נערך בהפקת חברת ההפקות 'אימג' - קו 
מחשבה', הנחשבת לאחת מחברות ההפקה רבות 
המוניטין בישראל, ואשר מחזיקה ברזומה עשיר 

של אירועי ענק.

100 רבנים התכנסו לכנס "איחוד הרבנים הספרדים"
היסטוריה בירושלים: מעל ל-100 רבנים מכ-30 מדינות ברחבי העולם הגיעו לכנס יסוד "איחוד הרבנים הספרדיים העולמי" 
שיימשך ארבעה ימים ● הגר"ד יוסף שליט"א במעמד הפתיחה: "מהיום יש לרבנים הספרדים בעולם כוח וקו הלכתי ברור   

דרך ההלכה הצרופה" 

נתניהו בכנס השבוע                                                                )צילומים: יעקב כהן(

תקע! שילמת כבר 
ועד בית?

זה לא הזמן שקע,
 יש לי בדיקה של המפסק

על הראש...

מפסק מגן
תפקידו של מפסק המגן לנתק את החשמל לבית במקרה של שימוש 
במכשיר שאינו תקין או כשיש סכנה להתחשמלות. מומלץ לבדוק את 
הבדיקה, כפתור  על  לוחצים  בחודשיים:  פעם  המגן  מפסק  תקינות 

אם החשמל בבית מופסק - סימן שהמפסק תקין. בסיום הבדיקה מרימים 
חזרה את המפסק כדי לחדש את אספקת החשמל לבית.

2 מפסק אוטומטי זעיר )מא״ז( ראשי1
אם אתם מתכוונים להפעיל הרבה מכשירי חשמל בבת אחת,
וודאו שבלוח החשמל הביתי מותקן מפסק אוטומטי זעיר 
ינתק את אספקת  יתר, המפסק  ראשי. במקרה של עומס 
להיגרם  שעלולה  החשמל  הפסקת  את  וימנע  החשמל 

בעקבות שריפת הנתיך של חברת החשמל.

  וודאו שבארון החשמל שלכם מותקנים שני מפסקים חשובים במיוחד:
על ארון חשמל בטיחותי ותקין לא מתפשרים!

רוצים להיות רגועים? התייעצו עם חשמלאי מורשה לגבי תקינות הלוח ומרכיביו.

מא״ז ראשימא״ז ראשי מפסק מגןמפסק מגן

מזגן ח. ילדים

מזגן ח. הורים

תאורת מטבח

מייבש
מכונת כביסה

תאורת חצר

דוד מים

תאורה סלון
מקרר

תנור בישול
פרוזדור

חדר ילדים

מזגן ח. ילדים

מזגן ח. הורים

תאורת מטבח

מייבש
מכונת כביסה

תאורת חצר

דוד מים

תאורה סלון
מקרר

תנור בישול
פרוזדור

חדר ילדים

1 12 2
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אלפים הגיעו לשמח את 
ניצולת אוטובוס הדמים

שרה שפרלינג, שנפצעה קשה בתאונת קו 402 כשהייתה 
בדרכה להכנות לחתונתה, השלימה תהליך החלמה ארוך 

שהגיע השבוע לסופו, עת זכתה להינשא, באיחור של שנה 

 החתונה המרגשת          )צילום: קובי שירה( 

מאת: ישראל פריי

בבנייני  'תצוגות'  אולם  את  שגדשו  האלפים 
האומה בליל חמישי האחרון, לא הכירו באופן אישי 
את בעלי השמחה, אך ההתרגשות והשמחה הרקיעו 
משפחה  קרוב  בחתונת  מדובר  היה  משל  שחקים, 
ממשוכת  החלמה  תקופת  אחרי  ראשון.  ממעגל 
ישראל מתאחד בתפילה לשלומה, הגיע עת  כשעם 
"אוטובוס  ניצולת  שפרלינג,  שרה  הכלה  חתונת 
יצחק  יעקב  החתן  ארוסה,  עם   ,402 קו   – המוות" 

קסטלניץ.
להינשא  היה  אמור  הצעיר  הזוג  התכנית,  לפי 
שמסבב  אלא  אנונימי,  ולהישאר  כשנה  לפני  כבר 
לקניות  בדרכה  בעת שהייתה  רצה אחרת.  התכניות 
ולסידורים בבני ברק לקראת חתונתה, נפצעה שרה 
המפורסמת.  האוטובוס  בתאונת  מאד  קשה  באורח 
במקריות מצמררת, גם חתנה, שליווה אותה בהליך 
בתאונת  שנה  כחצי  לפני  נפצע  במסירות,  שיקומה 

דרכים בירושלים.
ומלווה  משפחתה  בני  בתמיכת  עטופה  כשהיא 
אט  אט  שרה  החלימה  ישראל,  עם  בתפילות 
בפציעתה, והשבוע זכתה לעמוד תחת חופה כשהיא 
לסיפור  קשורים  שהרגישו  אלפים  ושלמה.  בריאה 
אישי  ביניהם  בשמחה,  חלק  לקחת  הגיעו  הקשה 
ציבור, וזמרים ששימחו את החתן והכלה וסחפו את 

ההמונים.
יהודה  משה  רבי  הגאון  כובד  הקידושין  בסידור 
כובדו  ובברכות  תורה'  'קול  ישיבת  ראש  שלזינגר 
של  רבה  יעקובזון  והגר"א  בורדיאנסקי  הגרי"י 
הגר"ש  מרן  הופיע  החתונה  בהמשך  יעקב.  באר 

אויערבאך.

שהורכבו  שיא  רגעי  נרשמו  המרגשת  בחתונה 
ממפגשים של מי שליווה את הליך ההחלמה הארוך, 
התהליך  של  השמח  הסוף  את  לראות  ושהגיעו 
בזירת  הגיעו המתנדבים שטיפלו  היתר  בין  הקשה. 
שהתקבלו  רופאים,  של  נכבדה  וקבוצה  התאונה, 

ברגשי הכרת הטוב.
ששה  נהרגו   1 בכביש  הקשה  בתאונה  כזכור, 
ביניהם  החרדית,  היהדות  של  בניה  מטובי  אנשים, 
הבחור יעקב מאיר חשין ז"ל. בצעד של גדלות נפש, 
בחרה אמו להימנות אף היא על חוגגי שמחת הכלה 
שעות  כמה  בחתונה.  להשתתף  ויצאה  הניצולה, 
מאיר,  יעקב  של  אחותו  בתה,  כתבה  מכן,  לאחר 
אני  מאיפה  יודעת  אני  "היום  הבאים:  הדברים  את 
ברגעים  גם  אמונה  של  כוחות  לשאוב  משתדלת 
שקשה, וזה קשה להתמודד עם אובדן, בטח של מי 
שקרוב ללב, וצדיק כזה שיש רק בסיפורים. מי ייתן 
ונדע רק שמחות, אבל גם כשיש צרות צריך לזכור 

להודות על הרע בדיוק כמו שמודים על הטובה".

“

חושב
לעבוד?
עדיף לך
ללמוד!

יתקיים אי“ה ביום שלישי, כ‘ בכסלו (20.12.16)
בין השעות 10:00-18:00

יום יעוץ אישי

B.Sc.

B.A.

  

מדעי החיים והבריאות
  סיעוד            

B.S.N.

בתאום והרשמה מראש!
הנדסה ומדעי המחשב

 מנהל עסקים



בונוס!
סדנת איתור
תעסוקה עם

המומחים של מרכז 
״כיוון״

רח׳ שטראוס 17 ירושלים
02-6222210

THE  JERUSALEM  DEVELOPMENT  AUTHORITY

מעבדות טכנולוגיות מתקדמות  מרצים מהשורה הראשונה  מס' המקומות מוגבל 
 הרישום מותנה בועדת קבלה, ראיון אישי ומבדק התאמה

קורסים מתקדמים
בחזית הטכנולוגיה
ב-90% סבסוד!

תכנות, פיתוח אפליקציות ורשת
2 מסלולים הנמצאים בחוד החנית הטכנולוגית, 

מותאמים לבעלי רקע ולחסרי רקע בתחום.

הדבר החם ביותר בעידן הטכנולוגי. 2 מסלולים 
המותאמים לבעלי רקע ולחסרי רקע בתחום.

אבטחת מידע ולוחמת סייבר

מבדק התאמה פסיכוטכני במחיר סמלי 
של 50 ₪ הנצרך להתאמה וקבלת מלגה

מבצע עד 
חנוכה!

אתם משלמים
רק 1,200 ₪ !

קורסי גברים

מבוטח מכבי?
יש לך יעד חדש!

מעל אלפי
משקפיים בחינם!

חדש בירושלים!

1599-555-280

בסניפים: ירושלים, בני ברק ובית שמש

10

בס"ד

.ח
.ל

ט

קורס
טכנאי מיזוג אויר וקירור

מינהל לשירותי קהילה - הרשות העירונית לתעסוקה 
02-6456222  | ירושלים   )בית בזק(   15 הצבי 
מרכז הכוון תעסוקתי לציבור החרדי בירושלים

    יש מקצוע באויר!   

מרכז 'כיוון' בשיתוף מכללת 'מלטש' מזמינים אתכם ללמוד קורס 
טכנאי מיזוג אויר וקירור שיאפשר לכם להשתלב בתחום עם ביקוש רב

קורס
שני

נפתח!

אל תפספס את ההזדמנות!
 yossih@kivun.org.il  | 072-2711537 :לפרטים והרשמה

   משך הקורס: 8 חודשים, פעמיים בשבוע - לימודי ערב 17:00-21:00.
   מימון 85% לזכאים.

   מקצוע עם ביקוש רב.
   תעודה רשמית ממשרד הכלכלה.
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הקרב על עמונה
לאחר שבועות של מאבק בין ראש הממשלה לשר החינוך על סוגיית פינוי 'עמונה', השבוע הושג הסדר לפיו היישוב יפונה 
וחוק ההסדרה יחול על שאר היישובים הנתונים במחלוקת  בנט טען כי מדובר ב"יום היסטורי" אך ביישוב זועמים על 
הדרג הפוליטי: "200 ילדים ו-42 משפחות ייאלצו להיות מגורשים מבתיהם"  רב היישוב לא נכנע: "הפינוי יהיה כפוי 

וכואב. תהיה מחאה רחבה"  ובכוחות הביטחון נערכים למועד הפינוי שיחול בסוף החודש: גוייסו 1000 שוטרים למבצע 
ו-200 צווי הרחקה הוצאו לפעילי ימין שהוגדרו כ'מסוכנים'

מאת: בני יחזקאלי

הכנסת  מליאת  אישרה  סוער,  דיון  בתום 
שלשום )שני(, את חוק ההסדרה במתכונתו 
את  "להסדיר  שנועד  החוק  המקוצצת. 
ולאפשר  ביו"ש  הישראלית  ההתיישבות 
ללא  עבר  ופיתוחה",  ביסוסה  המשך  את 
באופן  החוק  הוראות  את  המחיל   7 סעיף 
פינוי  את  למנוע  היה  ואמור  רטרואקטיבי 
היישוב 'עמונה'. הסעיף הוסר במהלך דיון 
בשל  זאת  חקיקה  לענייני  השרים  בועדת 
שהתנו  וסיעתו  כחלון  השר  של  התנגדותו 
פגיעה  באי  ההסדרה  בחוק  תמיכתם  את 
בבית המשפט העליון שקבע כי על המדינה 
המשפטי  היועץ  גם  היישוב.  את  לפנות 
כי  וקבע  לסעיף  התנגד  מנדלבליט  אביחי 

הוא "אינו חוקתי". 
אמור  טרומית,  בקריאה  שאושר  החוק 
ראשונה  לקריאה  )רביעי(  היום  לעלות 
שישים  הכנסת.  בוועדות  לדיונים  ומשם 
חברי כנסת תמכו בהצעה וארבעים ותשעה 
ראש  בין  הסיכומים  פי  על  לה.  התנגדו 
הממשלה בנימין נתניהו ליו"ר הבית היהודי 
נפתלי בנט, 'עמונה' תפונה בסוף החודש על 
פי הוראת בג"ץ ובתי היישוב יועתקו לשטח 

סמוך שיאושר על ידי הממשלה. 
ליו"ר  הממשלה  ראש  בין  הסיכום 
קהילת  בקרב  רב  זעם  עורר  היהודי,  הבית 
המתיישבים. חלקם ראו בכך התקפלות מצד 
השר בנט שהבטיח כי עמונה לא תפונה, אך 
נכנע לווטו שהטיל השר כחלון שהבהיר כי 
יתמוך בחוק ההסדרה, אך לא יתמוך בסעיף 

7 המחיל את החוק על היישוב. 
אמר  סמוטריץ'  בצלאל  הכנסת  חבר 
שלשום כי העברת חוק ההסדרה היא "הישג 
אסטרטגי אדיר". בנוגע לפינוי עמונה אמר 
חבר הכנסת כי היישוב ישאר על ההר "על 
בסיס נכסי נפקדים. לא מושלם אבל בהחלט 
הישג". בתגובה לדברים אמר איש 'עוצמה 
כי  ארי,  בן  מיכאל  לשעבר  ח"כ  יהודית' 
הסיכום הוא "בושה ועלבון". בן ארי טרח 
את  "גם  כי  היהודי,  הבית  לאיש  להזכיר 
 – כהישג  הציגו  ומגרון  האולפנה  החרבת 
לנו  אל תמכרו  תודו שהתקפלתם,  עלובים, 

הישג".

הודיע  המקוצץ,  החוק  למרות  זאת,  עם 
כי  מנדלבליט  לממשלה  המשפטי  היועץ 
הוא מתנגד גם לנוסח המרוכך שאינו כולל 
את הסדרת 'עמונה' בחקיקה. היועה"מ טען 
כי החוק אינו חוקתי מאחר שהוא משנה את 
הסדרי הקרקעות המקובלים בשטחים על פי 
של  התנגדותו  משמעות  הבינלאומי.  החוק 
מנדלבליט היא במידה ויוגשו עתירות כנגד 
החוק בבג"ץ. או אז יסרב מנדלבליט לייצג 
תוכל  המדינה  כזה  במקרה  המדינה.  את 
לבחור בפרקליט אחר שיגן על החוק בדיוני 

העתירה בבג"ץ. 
לא  מנדלבליט  של  התנגדותו  כאמור, 
הרתיעה את ראשי הקואליציה שאישרו את 
הצעת החוק בקריאה טרומית והיום צפויים 
הממשלה  ראש  ראשונה.  בקריאה  לאשרה 
ביום  הליכוד  סיעת  בישיבת  לענין  שנדרש 
שני, אמר כי אין רק עמונה אחת, יש הרבה 
מעט  לא  יכשיר  החוק  לדבריו,  עמונות. 
מטרידה  שמאוד  שאלה  "זו  התנחלויות, 
אמר  לנו",  יקרה  ההתיישבות  כי  אותנו, 
לתושבים  יאפשר  המוצע  "הפתרון  נתניהו. 

להישאר על ההר, כקהילה". 
התמיכה  על  הסיכומים  לאחר  צהל  בנט 
החוק  "אם  כי  ואמר  בחוק  הקואליציונית 
התרחש   '77 שמהפך  לומר  אפשר  יעבור, 
לשלוט.  חזר  הלאומי  המחנה  שוב.  היום 
עברה  ישראל  כנסת  היום  היסטורי.  יום  זה 
פלסטינית  מדינה  הקמת  של  ממסלול 
ושומרון.  ביהודה  ריבונות  של  למסלול 
החלת  של  החנית  חוד  הוא  ההסדרה  חוק 

הריבונות". 

התושבים: נערכים 
למאבק

ואכזבה  בהלם  הגיבו  'עמונה'  ביישוב 
יפונה.  היישוב  כי  הקובע  הפוליטי  לסיכום 
ומנתניהו",  מבנט  מאוכזבים  מאוד  "אנחנו 
אביחי  עמונה,  יו"ר מטה המאבק של  אמר 
תהליך  "הובלנו  התקשורת.  לכלי  בוארון 
חוק  לעשות  הכלים  כל  את  להם  ונתנו 
הייתה  אותנו.  גם  שיכלול  מלא  הסדרה 
חסרה להם אצבע אחת. מדוע לא אכפו את 

כעת  כחלון?  על  הקואליציונית  המשמעת 
להיות  ייאלצו  משפחות  ו-42  ילדים   200
מגורשים מבתיהם. הופכים אותנו לגיבורים 
גיבורים,  להיות  רוצים  לא  כורחנו.  בעל 

רוצים להישאר בבית שלנו". 
שבה  איגרת  גם  הפיצו  היישוב  תושבי 
הפוליטי.  הדרג  על  ביקורת  מתחו  הם 
מוכנים  שהיו  ונתניהו,  בנט  "לצערנו 
להתמודד  ובכך  ההסדרה  חוק  את  להעביר 
עם איומים בינלאומיים, התקפלו מול איום 
איום  כולנו,  מפלגת  של  קטנוני,  פוליטי, 
את  ממשיכים  אנחנו  דבר.  מאחוריו  שאין 
ההיערכות למאבק. שנית עמונה לא תיפול". 
על  זעם  פרנק,  יאיר  הרב  הישוב,  רב  גם 
ההחלטה להסיר את הסעיף המונע את פינוי 
את  שינינו  "לא  ההסדרה.  מחוק  היישוב 
דעתנו", אמר הרב פרנק. "אנחנו מתפלאים 
על המהלך, מדובר על הרס של יישוב שלם 
היישוב  תושבי  לדבריו,  שנה".   20 שקיים 
שמעו על המהלך רק דרך אמצעי התקשורת, 
"אם עושים מהלך שכזה, צריך לדבר אתנו 
ולקבל את הסכמתנו. הפתרון הזה הוא איננו 
היסס  לא  פרנק  הרב  ביזיון".  הוא  פתרון, 
לפינוי,  יתנגדו  'עמונה'  תושבי  כי  להצהיר 
"לאורך כל הדרך אמרתי, הפינוי יהיה כפוי 

וכואב אבל לא נרים יד".
אם  ובין  הפינוי  מועד  ידחה  אם  בין 
בית  שקבע  המקורי  המועד  כנו,  על  יוותר 
מספר  בעוד  יחול  היישוב  לפינוי  המשפט 
שבועות ובכוחות הביטחון נערכים לקראת 
הפינוי הצפוי במגוון תרחישים, זאת מתוך 
הדם  מתמונות  הניתן  ככל  להתרחק  מטרה 
הקודם  הפינוי  במהלך  שכיכבו  והאלימות 
שאירע בעמונה לפני כעשור בעידן ממשלת 

אולמרט.
אימונים   3 נערכו  האחרונים,  בימים 
השוטרים  מאות  חלק  נטלו  בהם  גדולים 
האמורים לקחת חלק בהליך הפינוי, כאשר 
מפכ"ל המשטרה רב ניצב רוני אלשיך פיקד 
והכל  במידה  ההכנות,  על  אישי  באופן 
יתנהל כמתוכנן הרי שמבצע "גן נעול" ייצא 
לדרך כאשר 1000 שוטרים יחולקו למספר 
מטלה  תוגדר  מהם  אחת  שלכל  קבוצות, 
במהלך  בשטח  לבצע  עליה  יהיה  אותה 

הפינוי.

לפני שלושה חודשים עלה חוק ההסדרה לחיינו. 
בעד  היה  הליכוד  ששכחו,  אלו  לטובת  שאז,  אלא 
ושרת  בנט  נפתלי  החינוך  שר  ואילו  החוק  העברת 
המאחז  לפיו  מהלך  קידמו  שקד  איילת  המשפטים 
ייהרס ויוקם מחדש בסמוך על אדמות נפקדים ללא 
נכסי  "בסיס מתווה  כי  היהודי הסבירו  דורש. בבית 

נפקדים" הוא היעיל ביותר. 
ומפת  הירדן  בנהר  עברו  רבים  מים  מאז, 
אלו  היו  לאחרונה  לחלוטין.  השתנתה  האינטרסים 
דווקא נציגי הליכוד שניסו לטרפד את אישור החוק 
בשל התנגדות היועץ המשפטי והשר כחלון וחתרו 
למתווה מוסכם עם התושבים. אלא שאז השר בנט 
הציג עמדה נחרצת וחד משמעית ובשיחות סגורות 
לא  מפלגתו  ההסדרה,  חוק  ללא  כי  הבהיר  הוא 
תתמוך בקואליציה ותביא להפלת הממשלה. השבוע 
עם  בסיכום  ויתר  כאשר  נוסף  זגזג  בנט  השר  ביצע 
על  החוק  את  המחיל  הסעיף  על  הממשלה  ראש 

היישוב עמונה, מה שיביא לפינויו. 
שידע  היישוב  על  המאבק  סיפור  תרצו,  אם  זו, 
האחרונים.  החודשים  במהלך  ומורדות  עליות 
של  מפעולותיו  נגזרה  בנט,  השר  של  התנהלותו 
הרואים  כוחניים  באנשים  המאויש  המאבק  מטה 
בפינוי עמונה חציית קו אדום עליו חייב שר החינוך 

להילחם. 
אחד ממובילי המאבק הוא אביחי בוארון, תושב 
להסדרה  הפוליטיים  הגורמים  מול  שפעל  עמונה 
בראיון  הודתה  רעייתו  עפרה,  המאחז.  של  חוקית 
שנערך עמה לאחרונה כי "הרבה אנשים תופסים את 
אביחי כבן אדם כוחני או מחפש כבוד". היא סיפרה 
אביחי  אל  מתייחסים  'עפרה',  הסמוך  ביישוב  כי 
בוארון "כאל בן אדם לא טוב". היא הוסיפה כי לפני 
כמה חודשים "קראו שם לעמונה 'בוארון וחבורתו', 

כאילו אנחנו בריונים".
לדברים אלו מצטרפים לא מעט מבני ההתיישבות 
כולן.  להתנחלויות  הפסד  הכוחני  במאבק  הרואים 
חבר הכנסת יאיר לפיד תמצת זאת השבוע במשפט 
אותם  עמונה שמכרו  תושבי  על  נשבר  "הלב  אחד: 

בשביל יחסי ציבור".
המאבק  כי  מפנימים  אשר  היישוב  תושבי  כעת, 
נכשל, "אני רוצה שנתכנן איך אנחנו נשארים ביחד 
 .'walla'ל התושבים  אחד  אמר  הפינוי",  אחרי  גם 
ביקורת  העביר  אחר  תושב  חשובה".  הקהילה  "לי 
על  לקיים  צריכים  "התושבים  כי  ואמר  המטה  על 
לה  יש  המטה.  ולא  והצבעה,  דיון  האפשרויות 
הזמן  וזה  טווח,  ארוכות  וגם  מידיות  השלכות 
המשפטי  שהיועץ  לפני  האפשרויות,  בין  להכריע 

יחליט עבורנו".
ובשבועות  הוכרע  היישוב  של  גורלו  כך,  או  כך 
האשמות  הטחת  את  הפינוי.  ייערך  הקרובים 
הסופית.  ההכרעה  לאחר  עד  התושבים  משאירים 

רובם לא חפצו לשוחח על כך.

זיגזג פוליטי
יעקב אמסלם

yaakov419@gmail.com :לתגובות
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משל חיות ידוע, מספר על אותו חמור שטייל 
לו ביער ולפתע צדה עינו גופת אריה מוטלת 
בראשו  הבזיק  היה,  שחמור  למרות  ארצה. 
רעיון. הפשיט את הארי המת מעורו, והתעטף 
ברעמה המלכותית. כך החל לצעוד לו ביער, 
כשכל החיות נרתעות מפניו ומשתחוות ביראת 
החמור  של  שמחתו  מלכותו.  הוד  מפני  כבוד 
אמיתי,  כמלך  להרגיש  החל  והוא  גברה,  דנן 
קולו  נשא  ליבו  כטוב  בפניו.  נכנעים  שהכל 
יצאה  נולד  שחמור  מכיוון  אך  רמה,  בקריאה 
מפיו נעירה חזקה וחמורית ולא שאגה כלביא. 
יש להם עסק, התנפלו  מי  החיות שהבינו עם 
אדרת  את  ממנו  הפשיטו  המסכן,  החמור  על 
האריה והוא נמלט על נפשו אבל וחפוי ראש.  
ביש עתיד מאוד מרוצים מעצמם, הסקרים 
המחמיאים גורמים להם סחרור. והפנטזיה על 

ראשות הממשלה נראית מציאותית מתמיד. 
וחבריו  לפיד  יאיר  ביושר,  לומר  חייב 
והחלו  בבחירות,  שקיבלו  המכה  את  הפנימו 
והתוצאות  ומסודרת,  שיטתית  בצורה  לפעול 
נמצא  מה  השאלה  בסקרים.  היטב  ניכרות 
איזה  לאוזן?  והנעימה  היפה  לעטיפה  מתחת 

תוכן מוכרים לנו חבורת יש עתיד?
שוב  מתחילים  הצעירה  במפלגה  כי  נראה 
ל"אבד" את הראש ולחשוב שהניצחון בכיסם. 
ח"כ עפר שלח התבטא לאחר תוצאות הסקר 
עתיד  יש  בין  מנדטים   25 של  תיקו  החוזה 

לליכוד, כי "לפיד יהיה ראש הממשלה". 
שיכור  כשהוא   ,2013 בחירות  לאחר  יום 
מ-19 המנדטים, נשאל לפיד על ידי העיתונאי 
בן שני אם יבחר לראשות הממשלה בבחירות 
שכן".  מניח  "אני  בזחיחות:  והשיב  הבאות 
לפיד הספיק מאז להודות שטעה אבל נראה כי 

הלקח לא נלמד כמו שצריך. 
את  מדי,  מהר  שכחו  עתיד  מיש  החברים 
ובמשרד  בממשלה  שלהם  הכושלת  הקדנציה 
ובהישגים  אפס  במע"מ  שהסתכמה  האוצר, 
ביחס  אפילו  ורעים  מעטים  היו  וימיה  אפס, 

לסטנדרט המקובל בישראל.  
איבגי,  אמיר  החילונים,  המגישים  אחד 
בהתייחסו  השבוע  בתחילת  יפה  זאת  הגדיר 
"היום  ליצמן:  השר  של  הברוכה  ליוזמה 
תשמעו הרבה את "יש עתיד" עפים על עצמם 
נכנסת  היום  ממשלה.  ראש  לפיד  שתיכף 
שיזמו  ילד"   לכל  "חסכון  תוכנית  לתוקף 

החרדים. דמיון מול מציאות", כתב. 
ואכן בתקופה שחלפה מאז הקמת הממשלה 
רשימת  החרדים  הנציגים  רשמו  האחרונה, 

כל  מחיקת  הוא  שמרכזם  ארוכה,  הישגים 
נגד  ופירון  לפיד  של  הפוגעניות  הגזירות 
בזה,  הסתפקו  לא  הם  וילדיו.  החרדי  הציבור 
כלל  עם  המטיבים  וקצבאות  לחוקים  והביאו 
לשבחים  זוכים  הם  לחינם  לא  האוכלוסייה. 

מכל גווני הקשת. 
לעומת העשייה האמיתית הזו, לפיד ממשיך 
לשגות באשליות שהוא שר החוץ של המדינה 
ומתעופף לו מהכא להתם במופע מביך. כמו 
למשל הקריאה שלו להציף את ראש ממשלת 
צ'כיה, מנהיג אוהד ישראל, במתקפה מוזרה. 

עתיד'  ש'יש  הודיע  הוא  שעבר  בשבוע 
בפני  מבורך  דבר  בנגב.  חלוצי  גרעין  מקימה 
עצמו, ושם, כך לדבריו, יהיה לו צריף. ממש 

כמו "הזקן", הלא הוא דוד בן גוריון.  
הגדילה לעשות חברת הכנסת עליזה לביא 
מפגין  לפיד  "יאיר  הכנסת:  לערוץ  שאמרה 
שהוא  חושבת  הדרך,  כל  לאורך  מנהיגות 
בן  כמו  מנהיגים  סקאלה של  אותה  על  נמצא 
וממציא  סטטוסים  כותב  הבנתם?!  גוריון". 
איקאה,  מקטלוג  כלקוחים  שנראים  ציטוטים 

הוא בסקאלה של מקים המדינה. וואו. 
להסביר  ובניסיון  בזה,  הסתפקה  לא  היא 
את דבריה כתבה: "נשאלתי ועניתי בהתייחס 
להצגת חזון והניסיון לייצר הידברות בין חלקי 
אנשים  על  לכפות  ניסיון  אם  אוקי,  החברה". 
ואיום  ודעתם,  לאמונם  המנוגדים  דברים 
ל"הידברות",  נחשב  ובכלא,  כספים  בשלילת 

אז לפיד באמת מנהיג דגול. 
את  לשנות  פעם  אחר  פעם  מנסה  לפיד 
תדמיתו בציבור בכלל ובציבור החרדי בפרט, 
ומשחרר אמירות יפות ואפילו תומך בהצעות 
לנושאים  כשמגיעים  אבל  חרדיות,  חוק 
האמיתיים, שוב מתגלה פרצופו של מי שרוצה 
לחייב לימודי ליבה ולהתנות בכך את התקציב. 
ששינוי  מלמד  הסקרים  ניתוח  זאת,  מלבד 
בעיקר  מנדטים  לוקח  לפיד  כאן.  אין  אמיתי 
מהפארסה המכונה המחנה הציוני, אבל מאזן 
הגושים לא ממש משתנה. נכון שבנט וכחלון 
סולדים מנתניהו, אך עדיין קשה לראות כיצד 
בפרט  יציבה.  לממשלה  מסתדרים  המספרים 
לתת  ישמחו  לא  לעיל  הנזכרים  כי  שמסתבר 
חלומם  את  לחסל  ובכך  הבכורה  את  ללפיד 

לרשת את נתניהו.
כדאי לאנשי יש עתיד לזכור את אמרתו של 
כמו  זה  "סקרים  פרס,  שמעון  המנוח  הנשיא 
בושם, אפשר להריח אבל לא כדאי לשתות". 

יאיר, מה כבר עשית?
שמעון ליברטי
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מינהל לשירותי קהילה - הרשות העירונית לתעסוקה 
02-6456222  | ירושלים   )בית בזק(   15 הצבי 
מרכז הכוון תעסוקתי לציבור החרדי בירושלים

    יש לך 
    חוש ביקורת מפותח? 

   משך הקורס 6 חודשים )350 שעות + סטאז'(.
   מימון לזכאים עד 85% מעלות הקורס כולל מענק השמה.

   הקורס בפיקוח משרד הכלכלה ותעודה מטעמו.

ערב חשיפה למידע ופרטים נוספים
יתקיים במרכז כיוון ב 8.12.2016 בשעה 17:00 בדיוק

לפרטים נוספים ולהרשמה:
israely@kivun.org.il  072-2704373 

ראש צוות בדק
זה מקצוע בשבילך!

קורס 'ראשי צוות בדק' - הכשרה ייחודית ומקיפה 
לאיתור ותיקון ליקויי בניה בבניה חדשה.

חוקי תכנון ובניה, קריאת תוכניות, איטום, בניה בגבס, 
שרברבות, ריצוף, בטיחות ועוד.

התעודה מקנה רישיון מקצועי לבדיקה וכתיבת חו"ד 
או  לעסוק בתחום כעצמאי  - אפשר  בניה  ליקויי  על 

כשכיר בחברות בניה.
בדק  בצוותי  הקורס  מצטייני  ישולבו  הקורס  בסיום 
בחברות בניה עם אופציה לקידום לתפקיד ראש צוות.

מחר!
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של  ליומיים  בקונטיקט,  'הילטון'  במלון  התכנסו  סאטמר  חסידי  אלפי 
לימוד התורה וסיום מסכת יבמות במסגרת חבורת "תורתך שעשועי" – על 

הנוכחים נאסר להביא עימם מכשירי סלולאר.
כיו"ר המעמד שימש הרב שאול יחקאל רייכמאן. נשאו דברים: הרה"ג ר' מרדכי 
ברקוביץ, ר"מ בישיבת נזר החיים ליקווד, הרה"ג ר' אברהם מרדכי מלאך ר"מ 
ומגיד  יו"ט  קדושת  ביהמ"ד  רב  צוויבל  ר' מאיר  והרה"ג  התורה  בישיבת מאור 

שיעור בחבורה.
לאחר אמירת הסיום וההדרן, ברכו ברכת המזון ושבע ברכות כשהקהל כולו קם 

על רגליו ופצח בריקוד לשמחת התורה שנמשך שעות ארוכות. 

שנה   50 לציון  ברק",  בבני  מסובין  ל"ועידת  הסבו  צאנז  חסידי  מאות 
להיווסדות מוסדות התורה והחינוך בעיר בראשות כ"ק האדמו"ר מצאנז.

ירושלים שצופה וחופה כראוי  הוועידה התקיימה באודיטוריום העירוני ברחוב 
למעמד. במקום ניתלו מסכי ענק בהם הוצגו תמונות ווידיאו של בנית המוסדות 

והווי היום יומי ב-50 השנים שחלפו.
במרכז הערב הופיע כ"ק האדמו"ר מצאנז אשר נשא מדברות קודשו, כשבסיומו 

חילק לעסקני המוסדות ולתורמים תעודות ואותות הוקרה מיוחדים.

הרה"צ רבי יחזקאל שרגא לעווי נכד האדמו"ר מטאש זצוק"ל וחתנו של 
הצלה  צוותי  המדרש,  בבית  התמוטט  גת  קרית  מקרעטשניף  האדמו״ר 
העניקו לרב טיפול ראשוני ולאחר מאמצי החייאה פינו אותו להמשך טיפול בבית 

החולים
בבתי הכנסיות והיכלי הישיבות נישאות תפילות לרפואתו של הגאון רבי יחזקאל 

שרגא בן רחל אסתר לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל.
לאחר בדיקת המזוזות והחלפת פסולה שנמצאה - התעורר הרה"צ ומצבו השתפר.

טרגדיה בחצר קלויזנבורג בארה"ב: פעוטה כבת ארבעה חודשים, בתו של 
ויסברג, מי שמשמש זה שנים ארוכות בקודש פנימה, נפטרה  הרב ברוך מרדכי 
נערכה הלויה קטנה משפחתית בבית  בפתאומיות מדום לב. בהוראת האדמו"ר 

הלעמין.

בן הגה"צ ר' ישראל אליעזר אדלר אב"ד מנחה חדשה בורו פארק התארס 
עב"ג נכדת הרה"צ ר' אלי' שטרנבוך ראב"ד אנטוורפן בת לבנו הרה"צ ר' אשר 

שטרנבוך אב"ד אהלי יעקב ומו"ץ באנטוורפן.

נכד האדמו"ר מספינקא בבני ברק נישא לב"ג הכלה בת הגר"י שוורץ חתן 
הרה"צ רבי בערל ווייס גאב"ד דברי חיים.

האדמו"ר מסערט ויז'ניץ הגיע במפתיע להיכל הישיבה בחיפה ונשא שיחת 
מוסר בפני התלמידים ששהו במקום. האדמו"ר קרא להקפיד במיוחד על  "בין 
אדם לחברו" ועבודת המידות: " צריכים לדעת שעבודת ה׳ ואהבת ישראל חד 

הם". 

מכתב  יצחק.  מרדכי  האסיר  לשחרור  למערכה  התגייסו  בארה"ב  עסקנים 
מרגש נשלח מהאדמו"ר מקאלוב הסובל משיתוק וכתב באמצעות מחשב הקולט 

פקודות הקלטה מתנועות עיניו.
אסירים  אלפי  חנן  "הנשיא  מסקווירא:  לאדמו"ר  פנה  ארה"ב  האדמו"ר מחוסט 
ואנו מאמינים שהוא לא יוכל לעמוד מנגד מול רבע מליון מכתבי בקשה לחנינה" 

והאדמו"ר מסקווירא השיב: "אין ספק שצריך לפעול למען שחרורו" 
תלמידות רשת החינוך של סקווירא החלו לשגר מכתבי בקשה לנשיא ארה"ב.

לקראת הילולת הרה"ק רבי אברהם דוב בער מאווריטש בן הרה"ק ר' דוד 
זיע"א בעמ"ס בת עין שיחול אור ליום ב' יב' כסלו פר' וישלח הבעל"ט

יעלה המשפיע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א בראש קהלו להשתטח על 
קברו בצפת כשאת סעודת ההילולא יקיימו במירון סמוך לציון התנא רשב"י.

האדמו"ר מתולדות אהרן שבת בלייקווד שבניו גרז'י שם השתתפו מאות 
מתושבי המקום, שנהרו לתפילות ולעריכת הטישים.

האדמו"רים מסאטמר וסקווירא, 
באכסניית האדמו"ר מויז'ניץ במונסי

האדמו"ר מצאנז בקביעת מזוזות לת"ת צאנז 
בבית שמש

השלושים להסתלקותו של המשפיע הגה"צ 
רבי שמואל אהרן לידר זצוק"ל

בנישואי נכד הגרי"ד רוזנטל רב ואב"ד שכונת 
כנסת 'שטעטלעך'

שמחת בר המצווה לבן האדמו"ר מאונגוואר

צילומים: אלי דויטש, אידישע נייעס, jdn, יהודה פרקוביץ, אהרון ברוך ליבוביץ

deskkolhazman@gmail.com :לעידכונים

השבוע בחצרות גדולי ישראל 
בעריכת יוסי קרויזר

האדמו"ר מפרמישלאן בפראג בדינר 
לטובת מוסדותיו

האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בביקור בתלמוד 
תורה

האדמו"ר מספינקא גני גד 
הכניס את בנו לחיידר

בנישואי בן הגר"צ ברוורמן שליט"א ראב"ד 
בד"צ בית עילית

האדמו״ר מנדבורנא אצל הגרש"א שטרן 
להזמינו לחתונת בתו

הגה"צ רבי חיים צבי שפירא 
בהכנסת ס"ת ל'קהל חסידים'

האדמו"ר מרימינוב על ציון זקנו הרה"ק רבי 
צבי הירש מרימינוב
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"החיסון נגד שפעת 
מומלץ ובטוח"

  כ-200 אלף מלקוחות מאוחדת התחסנו נגד השפעת
במאוחדת קוראים לאוכלוסיות המועדות ובהם ילדים עד 
גיל 12, נשים במצבים מיוחדים, מבוגרים וחולים כרוניים 

להתחסן בהקדם 

מאת: אהרן נצר

כמאתיים אלף מלקוחות מאוחדת התחסנו 
לשאר  קוראים  ובמאוחדת  השפעת  נגיף  נגד 
הנגיף  נגד  ולהתחסן  להגיע  לקוחותיהם 
שעלול לגרום לסיבוכים ובמקרים חריגים אף 

למוות. 
שפותחו  אמת,  בזמן  המפות  פי  על 
במאוחדת, מתגלה כי החלה תחלואת החורף 
ביישובים  כאשר  נשימתיות,  מחלות  ובהן 
ומרכז  תקווה  פתח  ברק,  בני  ובהם  גדולים 
תחלואת  של  רבים  מקרים  נתגלו  ירושלים 

חורף. 
נגד  ההתחסנות  כי  מדגישים  במאוחדת 
של  זו  בעונה  במיוחד  מומלצת  השפעת 
 ,12 גיל  עד  ילדים  על  בדגש  החורף  תחילת 
כרוניות  במחלות  חולים   ,65 מגיל  מבוגרים 

ונשים במצבים מיוחדים. 
אלף  כמאתיים  כי  עולה  מאוחדת  מנתוני 
השפעת,  נגיף  נגד  התחסנו  כבר  מלקוחותיה 
מתוכם מעל 50,000 תינוקות וילדים קטנים. 
מגיל  מהאנשים  מחצית  מעל  כי  עולה  עוד 
מהנשים  ל-40%  וקרוב  התחסנו,  ומעלה   65

במצבים מיוחדים. 
במאוחדת  נערכו  החורף  עונת  לקראת 

להעניק  מנת  על  מוגבר  חיסונים  מלאי  עם 
לציבור את שירות החיסונים נגד נגיף השפעת 
מרפאות  בכל  ניתנים  החיסונים  המומלץ. 
ימי  קיימו  במאוחדת  עלות.  וללא  מאוחדת 
בערים  ובהם  החרדים  בריכוזים  הפנינג 
ירושלים, אלעד, אשדוד, בני ברק, צפת, טלז 
התחסנו  ההפנינג  ימי  במהלך  ועוד.  סטון 

אלפי משפחות. 
"ככל שיותר אנשים יהיו מחוסנים, היכולת 
וכל  יורדת,  לאדם  מאדם  לעבור  הנגיף  של 
הסבל  את  מסביבתו  גם  מונע  מחוסן  אדם 
האגף  מנהל  וולף,  יורם  ד"ר  מסביר  הזה", 
לרפואה יועצת. עוד מוסיף ד"ר וולף כי "ישנן 
קבוצות באוכלוסייה שנמצאות בסיכון גבוה 
לסיבוכים קשים של המחלה: תינוקות וילדים 
אנשים  מיוחדים,  במצבים  נשים  קטנים, 
מבוגרים  ואנשים  כרונית,  במחלה  שחולים 
להקפיד  מומלץ  ולהם  ומעלה(,   65 )בני 

בחיסון.
אנו  בטוח.  ונמצא  נבדק  לשפעת  "החיסון 
ממליצים עליו ללא היסוס. אנו קוראים לכל 
טרם  עוד  מיידית,  הילדים  לחסן  ההורים 
ונשמרתם  הכתוב:  וכדברי  השפעת,  פרוץ 
מאד לנפשותיכם", מסר מנהל האגף לרפואה 

יועצת במאוחדת.

בונוס!
סדנת איתור
תעסוקה עם

המומחים של מרכז 
״כיוון״

רח׳ שטראוס 17 ירושלים
02-6222210

THE  JERUSALEM  DEVELOPMENT  AUTHORITY

מעבדות טכנולוגיות מתקדמות  מרצים מהשורה הראשונה  מס' המקומות מוגבל 
 הרישום מותנה בועדת קבלה, ראיון אישי ומבדק התאמה

קורסים מובילים 
ב-90% סבסוד!

מסבסדים 
לכם עתיד

אתם משלמים
רק 1,200 ₪ !

טכנאות סלולר ומחשבים ניידים
שילוב ייחודי המקנה 2 התמחויות נדרשות. כולל 

סטאז׳ במעבדת שירות מקצועית באיזור.

אנגלית בסיסית, מדוברת וטכנית

מבדק התאמה פסיכוטכני במחיר סמלי 
של 50 ₪ הנצרך להתאמה וקבלת מלגה

מבצע עד 
חנוכה!

קורס זה - 300 ₪ בלבד כולל דמי הרשמה

קורסי גברים

לצדך, ברגעים החשובים של החייםהביטוח הלאומי

* 6 0 5 0 • w w w . b t l . g o v . i l

טוב לסגור חוב
בטלפון ובאינטרנט זה קל וקרוב

ניתן להתקשר לסניף לטלפון  לביצוע התשלום 
.13:00-9:00 בשעות  א'-ה'  בימים   02-6497201

התקשרו, ותיהנו מתנאי תשלום נוחים.

או למוקד טלפוני ממוחשב 08-6509911
בימים א'-ד' מ-6:00 בבוקר עד 3:30 לפנות בוקר

בימי ה' מ-6:00 עד 18:30, בימי ו' מ-6:00 עד 14:30.

ניתן לשלם גם באתר הביטוח הלאומי/ ביצוע פעולות/ 
תשלומים.

עובדים עצמאיים, סטודנטים, תלמידי ישיבה ומי שאינם עובדים
במסגרת שיפור השירות למבוטחים, פותח סניף הביטוח הלאומי 
בירושלים קו טלפון מיוחד לתשלום חובות בכרטיס אשראי עד לתאריך 

.31.12.16

לתשומת לבכם
תשלומי החובות עד 31.12.16 ייכללו באישור

השנתי למס הכנסה לשנת 2016.

בס“ד

2 0 1 7  | ס  נ כ

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

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

יזמות, שיווק והפקה:
קבוצת "קו עיתונות דתית"
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הכנס השנתי לקידום מצוינות בחינוך, רווחה, שילוב ושיקום
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קבוצת "קו עיתונות דתית"

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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של ילדים ובוגרים עם מוגבלויות בציבור החרדי / דתי

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

יזמות, שיווק והפקה:
קבוצת "קו עיתונות דתית"
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הרה"ג ראובן אלבז   ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים
ָנה )בראשית כח,  ֲעקֹב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיֶלְך ָחרָֽ ַוֵּיֵצא יַֽ

י(.
רש"י הקדוש )כט, יא ד"ה ויבך( מביא ממדרש 
רבותינו )בראשית רבה סח, ב( שכשיצא יעקב מבית 
אביו, פגע בו אליפז, בנו של עשו שגדל על ברכי יצחק 
עשו  אביו  בשליחות  שנשלח  ליעקב  והודיעו  אבינו, 
להורגו, ואם לא יעשה כן יהרגהו עשו אביו, ֶנֶפׁש ַּתַחת 
חבירך  לחיי  קודמים  חייך  והרי   כג(,  כא,  )שמות  ֶפׁש  נָֽ

)בבא מציעא סב ע"א(.
נוח  בני  שהרי  כן,  לעשות  לו  שאסור  יעקב  לו  השיב 
דידך  דדמא  חזית  ומאי  הנפשות,  הריגת  על  מצווים 
סומק טפי? דילמא דמא דההוא גברא סומק טפי מיניה? 
)פסחים כה ע"ב(, קיבל אליפז את דבריו של יעקב אך 
שיקח  פתרון  יעקב  העלה  ולכן  יהרגו,  שאביו  חשש 
אליפז את כל ממונו ויראם לעשו אביו ויאמר לו שהרג 
את יעקב, ואין בכך שקר שהרי עני חשוב כמת )נדרים סד 
ע"ב(, וכך נשאר יעקב ללא כסף וזהב שלקח כדי ליתן 
ללבוש,  ובגד  לאכול  לחם  וללא  בנותיו,  בעבור  ללבן 
ְוַאְּת ֵערֹם ְוֶעְרָיה )יחזקאל טז, ז(, מלבד המקל שהלך עמו 
לב,  )בראשית  ַהֶּזה  ַהַּיְרֵּדן  ֶאת  ָעַבְרִּתי  ְבַמְקִלי  ִּכי  יעקב, 
לנהר  יעקב  נכנס  סוף,  ים  רבינו את  י(, שבו בקע משה 

הסמוך והחל בתפילה לה'. 
נשא  שעה  באותה  פלא,  דבר  וכותב  המדרש  וממשיך 
ֶאל  ֵעיַני  ֶאָּׂשא  ַלַּמֲעלֹות  ִׁשיר  ואמר   לשמים  עיניו  יעקב 
אלא  ההרים  אל  תקרי  אל   - א(  קכא,  )תהילים  ֶהָהִרים 
אל ההורים, אשא עיני אל ההורים שלפני כיצד התנהל 
שידוכם, ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזִרי - אליעזר בשעה שהלך להביא 
את רבקה מה כתיב ביה ַוִּיַּקח ָהֶעֶבד ֲעָׂשָרה ְגַמִּלים ִמְּגַמֵּלי 
ֲאדָֹניו ַוֵּיֶלְך ְוָכל טּוב ֲאדָֹניו ְּבָידֹו )בראשית כד, י(, ואני לא 

נזם אחד ולא צמיד אחד נותר לי. 
ֲאנָא  ָמה  ומרה,  גדולה  צעקה  וצעק  יעקב  בו  חזר  מיד 
ִסְבִרי  מֹוֵבד  ֲאָנא  ֵלית  ְוָׁשלֹום,  ַחס  בָּרְיִי,  ִמן  ִסְברִי  מוֵֹבד 
ִמן ָּבְרִיי , מה אני מוריד חס ושלום את ביטחוני מריבון 
העולם? לא ולא, ֶעְזִרי ֵמִעם ה' עֵֹׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ )תהילים 
שם, ב(, אני בוטח בך יתברך ומתחרט חרטה גמורה על 

ההרהורים שהרהרתי בליבי. 
יתברך ושום  יעקב אבינו החזיר את בטחנו בבוראו  כך 
ומספר,  המדרש  וממשיך  מנגד,  לפניו  עמד  לא  דבר 
בגדיו  את  הפושט  בפרש  אבינו  יעקב  הבחין  שלפתע 
וטבע  מים  למערבולת  נכנס  לטבול,  הנהר  לתוך  ונכנס 
שם למוות, לקח יעקב אבינו את בגדיו ולבשם, ורכב על 

הסוס בדרכו לחרן. 



יש אבנים עם לב אדם
ֵמַאְבֵני  ַוִּיַּקח  ַהֶּׁשֶמׁש  ָבא  ִּכי  ָׁשם  ַוָּיֶלן  ַּבָּמקֹום  "ַוִּיְפַּגע   
ַהָּמקֹום ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו ַוִּיְׁשַּכב ַּבָּמקֹום ַההּוא" )בראשית 

כח, יא(. 
יעקב אבינו הגיע למקום המקדש - הר המוריה, ושקעה 
עליו השמש בפתאומיות, כדי שילון לפחות לילה אחד 
לא  ע"ב(.  צא  )יעוי' בחולין  יתברך  ה'  בבית מלונו של 
תחת  לשים  כרית  לא  ואף  שמיכה  אבינו  ליעקב  היה 
ראשו, לכן ליקט מספר אבנים ושם ראשו עליהם, וכמו 

שנאמר "ַוִּיַּקח ֵמַאְבֵני ַהָּמקֹום ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו".
ַוַּיְׁשֵּכם ַיֲעקֹב  אולם לאחר מכן כותבת התורה הקדושה: 
ַּבּבֶֹקר ַוִּיַּקח ֶאת ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר ָׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו )בראשית כח, 
נאמר   בתחילה  ע"ב(:  צא  )חולין  רבותינו  ודרשו  יח( 
"ֵמַאְבֵני ַהָּמקֹום" )לשון רבים-כמה אבנים(, ואילו אח"כ 
נאמר "ַוִּיַּקח ֶאת ָהֶאֶבן" )לשון יחיד- אבן אחת(, מלמד 
"עלי  אומרת  וכל אחת  זו  עם  זו  היו מריבות  שהאבנים 

יניח צדיק ראשו".
כל אבן ואבן רצתה שיעקב אבינו הצדיק יניח עליה את 
ראשו, כיון שהכירו בקדושתו של יעקב אבינו וכל אחת 
בינתיים,  לו.   ולעזור  לשמשו  לזכות  חפצה  מהאבנים 
לא  מיטה  על  שנה  עשרה  ארבע  ישן  שלא  אבינו  יעקב 
הפסיקו  לא  ראשו  שתחת  האבנים  להירדם,  הצליח 
להתלחש ולריב ביניהם, מה עשה הקב"ה?  איחד את כל 
האבנים ועשה אותם אבן אחת גדולה כדי שכל האבנים 
יהיו מרוצים ויחיו באחדות ובשלמות, וכעת יעקב אבינו 

יכול להירדם, ַוָּיֶלן ָׁשם ִּכי ָבא ַהֶּׁשֶמׁש. 
לאחר שקם יעקב אבינו משנתו ראה להפתעתו אבן אחת 
והבין שכל האבנים התחברו יחד כיון שרצו שראשו יונח 
ראויים  כאלו  אבנים  בליבו:  אבינו  יעקב  אמר  עליהם. 
ְמַרֲאׁשָֹתיו  ָׂשם  ֲאֶׁשר  ָהֶאֶבן  ֶאת  ַוִּיַּקח  לה',  מזבח  להיות 
ַוָּיֶׂשם אָֹתּה ַמֵּצָבה ַוִּיצֹק ֶׁשֶמן ַעל רֹאָׁשּה )בראשית כח, יח(.
האבן הזאת שכל כך אוהבת צדיקים וחפצה בכל נפשה 
ראויה  ומשענה,  למשען  להם  ולהיות  אותם  לשמש 
האבנים  אדם,  לב  עם  אבנים  יש  לה'!  מזבח  להיות 

הבינו מה זו מעלת הצדיק ורצו שינוח עליהם, ולכן זכו 
להיות מאבני המזבח! ובאותו מקום נבנה בית המקדש, 

והם שימשו כאבן היסוד למקום הקודש!  



ובעניין זה מסופר בדרך צחות על רבי יהונתן אייבישיץ 
גאון  להיות  הפך  וכשגדל  שובב,  ילד  היה  שבנערותו 
רבי  כולה, פעם אחת אמו של  עולם הבקי בכל התורה 
שלבנה  ידעה  אך  וטובים,  יפים  תפוחים  קנתה  יהונתן 
השובב והצדיק רבי יהונתן יש ידא אריכתא )יד ארוכה(, 
לכן  התפוחים,  כל  את  ולאכול  ידו  לשלוח  הוא  ועלול 
הניחה את כל התפוחים תחת הכרית של אביו של רבי 

יהונתן.
התגנב  בדבר,  הרגיש  מאוד  פיקח  שהיה  יהונתן  רבי 
כל התפוחים  את  ואכל  אביו  מיטתו של  למקום  בשקט 
לקחת  אמו  כשבאה  שם.  שהשאיר  אחד  תפוח  מלבד 
את התפוחים ראתה שנשאר רק תפוח אחד ומיד פנתה 
ליהונתן בנה הקטן, "מה עשית בני, מדוע אכלת את כל 

התפוחים?"
ואומרים:  ביניהם  מתקוטטים  היו  התפוחים  כל  "אמא, 
אל  הקב"ה,  להם  אמר  ראשו",  את  צדיק  יניח  "עלי 
אמא",  "הנה  גדול!"  אחד  תפוח  ממכם  נעשה  תדאגו, 
ונעשו  ביחד  נתחברו  התפוחים  כל  יהונתן,  רבי  סיים 

תפוח אחד כדי לזכות להיות תחת ראשו של אבא".
זו שמעתי מהדרשן הגדול, הצדיק  )הלצה  ועוד מסופר 
מספר  וכשהיה  זצ"ל,  יודלביץ  שבתאי  רבי  הירושלמי, 
בדיחה זו כל הקהל היה צוחק למשך חמש דקות והרב 
לא היה יכול להמשיך בדרשה(, על רב בית כנסת שהיה 
לו כסא העשוי מקש )רפיה(. יום אחד הגיע הרב לבית 
הכנסת ובא לשבת בכסא, ופתאום כל החורים הקטנים 
בתוך  שקע  לב  שם  שלא  והרב  התפוררו,  בכסא  שהיו 
לעיני כל הקהל. הרב שנקלע בעל כרחו למחזה  הכסא 

לא נעים, פתח ואמר:
"בכסא הזה יש חורים חורים, כל חור היה רב עם חבירו 
ואומר: עלי יניח צדיק ראשו, אני רוצה שהרב ישב עלי, 
מה עשה הקב"ה? צירף את כל החורים לחור אחד גדול! 
יהי רצון שנזכה להוקיר ולהעריך תלמידי חכמים, נתמוך 
ונעזור להם בכל אשר בכחנו לעזור, ונזכה בקרוב בקרוב 

לראות בגאולת ישראל ברחמים, אמן.

"
"

האבן הזאת שכל כך אוהבת צדיקים וחפצה בכל נפשה לשמש אותם ולהיות להם למשען 
ומשענה, ראויה להיות מזבח לה'! יש אבנים עם לב אדם, האבנים הבינו מה זו מעלת הצדיק 

ורצו שינוח עליהם, ולכן זכו להיות מאבני המזבח! ובאותו מקום נבנה בית המקדש, והם 
שימשו כאבן היסוד למקום הקודש!
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למרות  עקרה  אמנו  רחל  של  היותה 
לה  וגילתה  לאחותה  שוויתרה 
אבינו  יעקב  שמסר  הסימנים  את 
וזו  תורה  זו  האם  תמיהה,  מעורר  לה 
שכרה? שבעתיים קשה כאשר בזכות מסירת 
עד  אמנו  לרחל  הקב"ה  מבטיח  הסימנים 
היום הזה "מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה 
כי יש שכר לפעולתך", ומעדיפה בזה על פני 
לה  עמד  לא  הדבר  איך  והאימהות.  האבות 

אז, ועומד לה כיום?
השנה  ראש  ערב  של  הערביים  בין  שעת 
אלעזר'  ה'מנחת  בעל  של  הכנסת  בבית 
ממונקאטש זצ"ל.  אימת יום הדין מורגשת 
בה  והיושבים  המדרש  בית  בחלל  היטב 
מתכוננים בדממה ליום הגדול ומצפים לרבי 

שיכנס.
לפתע נכנס הרבי כשטלית מכסה אותו עד 
כשהוא  הבימה  ליד  התייצב  ראשו,  למעל 
נושא את קולו: "מורי ורבותי! כלל ישראל 
נמצא במצוקה גדולה, עוד לא נושענו, עדיין 
ותוכפות!  הולכות  והצרות  בא  לא  דוד  בן 
אבינו  אל  שלם  בלב  לשוב  נשכיל  לא  אם 

שבשמיים? מי יודע מה יולד יום?".
 קהל המתפללים נשא עיניים מבוהלות אל 
דמותו עטוית הטלית של הרב, והוא המשיך: 
אני  שרוצה  נורא  מעשה  ושמעו  "הסכיתו 
מרדכי  רבי  הקדוש  הרבי  אודות  לכם  לספר 
ידוע  היה  מרדכי  רבי  זי"ע:  מטשרנוביל 
מקדיש  והיה  העיר  עניי  למען  בהשתדלותו 
מנהגים  פדיון שבויים.  עיתותיו למצוות  כל 
אלו קיבל מאביו הרה"צ מנחם נחום - המגיד 
מטשרנוביל זי"ע. לילה אחד נקשו בפראות 
פנימה  ופרצו  פלוגת שוטרים  ביתו  דלת  על 
בחיוב  כשנענו  מרדכי?"  ראבין  "האתה 
מרד  בעוון  עצור  "אתה  בגסות:  הטיחו 
ורגליו  ידיו  נכבלו  רגע  באותו  במלכות". 

והוא הושלך אל הכלא.
דבר מאסרו של רבי מרדכי נודע במהירות 
משלחת  כמרקחה.  הייתה  טשרנוביל  והעיר 
רבנים כבודה שנפגשה באותו יום עם מושל 
סירוב.  של  אטומה  בחומה  נתקלה  המחוז, 
עד שהבינו כולם כי נרקחה כאן עלילה קשה 
ונוראה. לאחר ששולשלו ליד המושל שוחד, 
יותר והורשו להכניס  הועבר הרבי לתא נוח 

לו אוכל כשר, טלית ותפילין.
ביום חמישי בשבוע הרגישו מקורביו של 
הרבי כי איננו כתמול שלשום ועננה מקדירה 
את פניו. "בלי צדקה חיי אינם חיים" נאנח. 
רגיל אני לחלק בכל יום חמישי צדקה לעניי 
אני  שנמצא  עתה  שבת,  צורכי  לקנות  העיר 
ידאג להם? באותו  ובריח, מי  מאחורי סורג 
המלוכה,  שרי  אצל  השתדלנים  פעלו  יום 
בית  ליד  העיר  עניי  התאספו  שבוע  וכמידי 
חדרו  מחלון  להם  שלשל  והרבי  הסוהר 
שבבית הכלא את מעותיהם ולנשים הניח את 

המעות על אדן החלון. 
בחלון  לפתע  נראתה  אישה  של  דמותה 
הוציא  כדרכו  משרעפיו.  הרבי  את  והעירה 
פתח  כאשר  החלון.  על  להניחו  את המטבע 
צריכה  "אינני  האישה:  אמרה  החלון,  את 
שאלה".  אותך  לשאול  באתי  אלא  למעות 

כשרות  על  שאלה  לשמוע  ציפה  מרדכי  רבי 
הלקוח  במאמר  פתחה  להפתעתו  אך  וכדו' 
נחוניא חופר  מן הגמרא: "מעשה בבתו של 
את  והודיעו  באו  גדול.  לבור  שנפלה  שיחין 
עלתה  כבר  להם:  אמר  דוסא.  בן  חנינא  רבי 
אותך?  העלה  "מי  אותה  שאלו  הבור.  מן 
אמרה זכר של רחלים )אילו של יצחק אבינו 
זקן  ואיש  לי,  נזדמן  רש"י(  תחתיו,  שנשחט 
אותי.  העלה  והוא  מנהיגו,  אבינו(  )אברהם 
אתה?"  נביא  "כלום  חנינא:  רבי  את  שאלו 
אנוכי,  נביא  בן  ולא  אנוכי  נביא  "לא  ענה: 
מצטער  צדיק  שאותו  דבר  אמרתי,  כך  אלא 
שיחין,  חופר  נחוניא  זרעו?  בו  –יכשל  בו 
בורות,  חופר  שהוא  ביה  מסהיד  קא  שמיה 
ודווקא  בצמא,  יתייסרו  לא  רגל  שעולי  כדי 
בתו נופלת לבור? אתמהה! )בבא קמא נ.(".

מצוות  שואלת:  אני  גם  הקדוש,  "רבינו 
עליה,  הצטער  כה  שאביך  שבויים  פדיון 
ממשיך  בנו,  אתה  דווקא  זרעו?  בו  יכשל 
שקע  מרדכי  רבי  כלא?"  בבור  נחבש  דרכו 
האישה  כיצד  לב  שם  לא  ואף  בהרהורים 
המופלאה הזו מדברת אליו בלשון נוכח, דבר 
שלא הסכין אף אחד מיהודי טשרנוביל. הוא 
בעיני  "גם  אמר:  ולבסוף  בדבריה  התעמק 
לה  יודע  איני  גדולה,  לפליאה  הדבר  נחשב 

כל מענה".
האישה  הוסיפה  לך"  אומרת  אני  כך  "אם 
הפלאית, "היא הנותנת, דווקא משום שאתה 
מוסר נפשך על המצווה הזו, רצו מן השמיים 
שתרגיש על בשרך את הטעם המר של השבי, 
ומעתה  הכלא,  אל  המושלך  לאדם  מר  כמה 
תבין כמה עוד עליך לטרוח ולעמול על אותה 
מצווה של פדיון שבויים. ועתה שכבר חשת 
לחופשי,  לצאת  זמנך  הגיע  כבר  בשרך,  על 
והנני מברכת אותך שתצא לחופשי". כאשר 

סיימה את דבריה נמוגה דמותה ונעלמה.
הסוהר  בית  שר  הורה  יום  באותו  עוד 
להוציא את רבי מרדכי מבור השבי ללא שום 
האישה  מי  המגיד  בעיני  לפלא  ויהי  סיבה. 
הלמדנית שדברה אליו בלשון נוכח והביאה 
והתפלל  שקט  ולא  נח  לא  הוא  לשחרורו? 
רחל  היא  כי  השמים  מן  לו  שגילו  עד  רבות 
אמנו ע"ה שבאה לשאול בשלום בנה יקירה, 
ולכן דברה אליו בלשון נוכח. כי אמא יכולה 
ובכח  שיהיה.  מי  יהיה  בנה,  אל  כך  לדבר 
רחמי  עוררה  דוסא  בן  חנינא  רבי  דבריו של 

שמים וברכתה אכן פעלה מיד. 
בעל  הרה"ק  זעק  עולם!"  של  "ריבונו 
אלפי  כמה  אמנו,  רחל  אליעזר':  ה'מנחת 
במצוות  ולילה  יומם  תמיד,  עוסקים  יהודים 
עדיין  ישראל  עם  זאת  ובכל  שבויים,  פדיון 
בנייך  על  רחמים  תעוררי  אנא  בשבי,  נמצא 

שיקויים בהם הנאמר 'ושבו מארץ אויב'.
אמנו  שרחל  להסביר,  ניתן  זה  פי  על 
העקרות  כאב  את  כדי שתחוש  רק  התייסרה 
הגדול  בצער  שחשה  לאחר  הבנים.  וצער 
יותר בהבנת הגלות  גדול  והנורא הזה כוחה 
ובזכותה נזכה להיגאל. לא בכדי, קברה הפך 
למקום של תפילה וישועה לכלל ולפרט, כי 
שנות  לאחר  ישראל  של  בצערן  חשה  היא 

הסבל שחשה על בשרה. 

רחל מבכה על בניה

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר
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שנה טובה וחורף בריא!
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הבחירה 
המשפחתית !

בבאדג'ט
תמיד יותר
משתלם

באדג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים !
60 תשלומים ללא ריבית והצמדה.

שנתיים אחריות.
טיפולים ללא חיוב בתקופת האחריות.
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מדור הילדים הוותיק חוזר 
לאחר הפסקה ארוכה עם שלל 
שעשועונים והפתעות שינעימו 

לכם את שעות הפנאי. תוכלו 
לכתוב לנו,להציע רעיונות, 

לשתף חוויות ואף לשלוח ציורים 
שהכנתם ונשתדל לפרסמם 

במדור. בין הפותרים נכונה יוגרלו 
פרסים.

שלום ילדים!

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

או לפקס: 03-5796645

מדור הילדיםלהפסקהיוצאים 

הלילהרנויבסאכ

נויובוובואמחר

רליטיחרכשנצבכ

כחסורריפוובצו

שלמסנצתנרבעלמ

המיחייוחדנותת

מונצתתתתהינמח

ינרבמידדרניוו

סיקרנרימוינרג

התפתיננותניקי

יתתפבויתילגיס

המיתינלכהנשוש

תהתמכיתינוותס

הידעת?

סודוקו תשבץ

תשבץ ביטוי

 מאוזןתפזורת פרחים
 1. מכרסמת ארוכת אוזניים

4. קול/צליל חוזר )למשל 
 בהרים(

5. חוט עבה המשמש למשחק 
 קפיצות

 7. נחל גדול
8. פלא )לדוגמא: יציאת 

 מצרים(
 9. מילת שלילה

 מאונך
1. השכין שלום

 3. צעצוע בדמות ילדה
 6. לעניין, להקסים

פתרו את התשבץ ומיצאו 
את הביטוי )מתוך התפילה( 

המסתתר בשורה האמצעית 
 המודגשת בכתום

1. כורכת חוט סביב חפץ
2. נקרא לאחר קריאת 

התורה
3. לכלכל

4. ההיפך מנרטב
5. התגלגל על צידו

 בנק מילים:
כרכום, אמנון 
ותמר, רקפת, 
כלנית, סביון, 

נר הלילה, 
חרצית, נרקיס, 

ורד, שושנה, 
צבעוני, חמניה, 
לוטוס, לילך, 

סיגלית, יסמין, 
סתוונית, 
בירנית, 

גרניום, נורית, 
חצב, יקינתון, 

חבצלת, 
חלמונית   

 מילים נרדפות
  למילה אריה:

לביא, ליש, מלך 
 החיות, שחל
כפיר )אריה 

צעיר(  

.1.2

.5

.4

.3

.7

.6

.8

.9

ע"פ רש"יחידה מהפרשה  

.1

.2

.3

.4

.5

איזו עיר נקראה בשם: 'לוז'? חידת השבוע:

מצאו 7 הבדלים בין התמונות! מבוך

רבי יהודה הנשיא לאורם נלך
'ורחמיו על כל מעשיו'

רבי יהודה הנשיא, הידוע גם בכינוי "רבי" או "רבנו הקדוש", 
היה תנא, נשיא הסנהדרין, ועורך המשנה. רבי יהודה הנשיא היה 

נצר למשפחת הלל הזקן.
על  חלף  ובדרכו  תורה,  ללמוד  המדרש  לבית  רבי  הלך  פעם 
ברח  העגל  לשחיטה.  המטבחיים  לבית  אותו  שהובילו  עגל  פני 
מידי השוחטים, רץ אל רבי והכניס ראשו בכנף בגדו, ממש כאילו 

ביקש "רבי, אנא הצילני ממוות".
הביט רבי בעגל ואמר לו: "לך למקום שמובילים אותך, כי לכך 

נוצרת".
ברגע ההוא יצאה בת קול ואמרה: רבי לא חס על יצור שברא 

הקב"ה, ולפיכך הוא עצמו ילקה ביסורים.
בשיניו.  חזקים  מכאבים  שנים  עשרה  שלוש  במשך  סבל  רבי 

וכיצד הסתיימו?
עוזרת הבית של רבי עסקה בניקוי הבית, ופתאום ראתה 

בני חולדה באחת הפינות. ביקשה העוזרת 
לטאטא אותם החוצה.

 כשראה רבי את העוזרת משליכה את 
להם.  "הניחי  לה:  אמר  החולדה  גורי 
גם  ברואיו,  כל  על  מרחם  הבורא  הלא 

האדם צריך לחוס על ברואי הקב"ה".
או אז הכריזו בשמים שמכיוון שרבי 

חס על בריות האלוקים, ירחם עליו האלוקים והוא 
התרפא.

בכסלו,  בט"ו  מעלה  של  לישיבה  נתבקש  רבי 
ונטמן בבית שערים.

כסלו

הקב"ה הבטיח ליעקב אבינו: "והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך". ממי חשש יעקב?

יעל בראון



ז’-ט’  בכסלו
תשע”ז           

7-9/12/2016 

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
לו

ב
03-6162228

משכנתאות

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

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא

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

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

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

בית שמש

בני ברק

דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

■ 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(_____________________________________________

אחיסמך

לפרסום
03-6162228

 בכהנמן /שפירא 
דופלקס + מעלית, 

בק"ג, 5 חד' ענקיים 
140 מ', משופצים, 

מעליה דירה נפרדת של 
70 מ' שמושכרת 

ב-3,500 ש"ח + גג של 
70 מ' מבוקש 

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

050-5308742)36-36(_____________________________________________

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

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

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

אופקים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

 לוח דירות חינם 
)מתעדכן כל יום(, למוכר, 

לקונה, למשכיר, גם 
דירות מתיווך עווד, מנוהל 

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

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

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

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

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

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

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

 רוצה למכור את הדירה? 
רק אצלינו מכירת דירה ללא 

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

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

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

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

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

+5 חדרים

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

+ גג גדול, )ניתן להפוך 
ליחידת דיור(, 3,300,000 
ש"ח.תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23  
050-5308742
03-5797756_____________________________________________

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

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

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

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

פרויקט שלוש השעות
 37-39 בני ברק

בבניה מתקדמת נותרו 9 
דירות אחרונות 4 חד' גדולות 

כ- 105 מ"ר 

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

החל מ- 
&1,600,000

בס"ד

דופלקסים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

דירות 
למכירה

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

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

דירות למכירה/השכרה 
במחירים טובים!!! עטיה 

משה, 074-7037979,
054-6625272)51-51(_____________________________________________

 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)51-51(_____________________________________________

 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)51-51(_____________________________________________

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

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

054-6625272 ,074-7037979)51-51(_____________________________________________

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

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

054-6625272 ,074-7037979)51-51(_____________________________________________

אלעד

 אחיסמך!! דירות 3,4 
חד' ודירות גן במחירים חסרי 

תקדים, התחלת בנייה בקרוב! 
054-3050561)51-51(_____________________________________________

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

בקומה.
ישראל, 052-3251213.
_____________________________________________)51-51(אהובה, 050-5886828

 לחוץ למכור?! קח מזומן 
תוך 24 שעות בבלעדיות 

"ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן" 
050-4156317 ,052-3251213)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

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

חד'. ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)51-51(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 5 

חד' באזור יוסף קארו, מיידית! 
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)51-51(אהובה, 050-5886828

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

1,550,000 ש"ח, מתחות 
במשרד! "תיווך קזן"

054-8420522)51-51(_____________________________________________

 ברמב"ם האיכותי! 4 
חדרים + מחסן + יציקה לחדר 
חמישי! ששולמה( 1,390,000 

ש"ח. "תיווך קזן" 
054-8420522)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דירת 4.5 חד' מרווחת + 

מחסן, מרפסת גדולה פונה 
לנוף, קומה א', 3 כ"א + 2 

מרפסות, רק 1,450,000 ש"ח, 
_____________________________________________)51-51(גמיש, 052-5752500

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - בחוני 

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

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)51-51(אהובה, 050-5886828

 בלעדי בעליון 
המבוקש, 3.5 חדרים 

+ מרפסת ענקית, 
דירה גדולה ומרווחת, 
כל הקודם זוכה!!!!! 

1,200,000 ש"ח, עסקה 
מיידית!!! "ידידיה 

ומאור נכסים" ידידיה, 
058-4664411. יאיר, 

054-4242449)51-51(_____________________________________________

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

_____________________________________________)51-51(קזן" 054-8420522

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

_____________________________________________)51-51("תיווך קזן" 054-8420522

 בלעדי! למבינים! 
בחסידי-ליטאי עליון! 3 חדרים 

+ יציקה קיימת להכפלת 
סלון + יציקה קיימת לחדר 

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

054-8420522)51-51(_____________________________________________

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

1,290,000 ש"ח. "תיווך קזן" 
054-8420522)51-51(_____________________________________________

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

+ גג בעליון.
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)51-51(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 3 

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

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)51-51(אהובה, 050-5886828

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

_____________________________________________)51-51(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)51-51(_____________________________________________

 ברח' הרצל, 3 חד' עם 
אופציה לתוספת עוד 2 חד' 

)למטה כבר בנו(, מיידי, 
900,000 ש"ח. תיווך יעקב, 

054-4901948)51-51(_____________________________________________

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

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

053-3128884 ,5791514)51-51(_____________________________________________

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

053-3128884)51-51(_____________________________________________

 בבירינבוים, 4חד' + 
יחידת דיור 30 מטר, מושכרת 

ב- 2,700 ש"ח + מחסן 
מושכר ב- 1,500 ש"ח, 

סוכה גדולה, ק"ב, משופצ, 
2,430,000, בלעדי תיווך 
עוצמה, 052-7113508,

03-6193412)51-51(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

משופצת, 1,830,000 ש"ח. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)51-51(אדוארד

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

45מ"ר ליחידה, חדשות, 
מושכרות ומרוהטות, 

תשואה של 13,000ש"ח 
בחודש על 4 הדירות 
+ אופציות הרחבה 
נוספת, 2,800,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)51-51(_____________________________________________

 גמ"ח בנדל"ן - יעוץ 
ע"י מתווך, חינם ללא 

_____________________________________________)51-51(תשלום! 052-7610603

 בפרל, 160 מ"ר: 
בקומה א' יש 100 מ"ר 

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

חצר + נוף.
 054-4340843

_____________________________________________)51-51("מקסימום נדל"ן"

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

להרחבה + חניה בטאבו, 
1,580,000 ש"ח. אדי נדל"ן, 

054-8493483)51-51(_____________________________________________

 בגינחובסקי, קומה 
נוחה, 60 מ"ר + מרפסת 

+ היתרים ממשיים לבניה, 
רק 1,430,000. נדלן הקריה, 

050-3000121)51-51(_____________________________________________

 בטרומפלדור, קומה נוחה, 
75 מ"ר, מפואר!! הכל חדש 
+ אופציה, 1,490,000, נדלן 

_____________________________________________)51-51(הקריה, 050-3000121

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

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

03-5791514)51-51(_____________________________________________

 בבניה בפרל, דירות 
2-3-4 ופנטהאוזים החל 

מ- 1,300,000. פאר 
הנדל"ן, 03-8084242, 

058-7111860)51-51(_____________________________________________

 בעזרא 30 מ"ר + 
אופציה ל- 70 מ"ר + 

היתרי בניה, 1,550,000. 
פאר הנדל"ן,

 ,03-8084242
058-7111860)51-51(_____________________________________________

 בר"ע, דירה מחולקת, 60 
מ"ר, ק"ג, משופצת ומרוהטת, 
1,470,000 ש'. "נדלן כהלכה" 

050-4141926)51-51(_____________________________________________

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

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

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

03-5745877)51-51(_____________________________________________

 בשיכון ג'!!! 4 
חד' + מעלית + חניה 

+ סוכה כחדשה. 
***בשיכון ג' כ- 3 גדולה 

לשיפוץ, פוטנציאלית. 
***בירושלים, 4 חד', 

משוקעת ביותר. באיזור 
העיריה, 2 חד', אפשרות 
ל- 3, שקטה. ***"אלוני 

_____________________________________________)51-51(נכסים" 052-7610603

 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)51-51(_____________________________________________

 בלעדי, 72 מטר בארנונה 
באזור העירייה, דירה גדולה, 

שמורה, קומה ב', עורף פתוח, 
אפשרות לחלק אותה ל- 4 ח' 
+ אופציה לסוכה, 1,450,000. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)51-51(_____________________________________________

 בלעדי במימון, 60 מטר, 
קומה ב', חזית, מסודרת + 

אופציה 30 מטר, 1,340,000. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)51-51(_____________________________________________

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

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

054-5500263)51-51(_____________________________________________

 בהר שלום, בית 
פרטי, 4 מפלסים, 

אופציה לבניית 7 קומות, 
לפרטים: "סלומון נכסים 

והשקעות" 
052-7652801)51-51(_____________________________________________

וילות ובתים

 בבניה ברמז, דירת גן 
4 חדרים + חצר + חניה, 
2,300,000. פאר הנדלן, 

,03-8084242
058-7111860)51-51(_____________________________________________

 בסוקולוב, דירת גג, 45 מ' 
+ 25 מ' גג, מרפסת קומה ג' 

מוצמד לדירה למטה רישום: 
הערת הזהרה, מכניסה 3,000 

ש"ח)יכולה להכניס יותר( 
900,000 ש"ח תיווך

050-9299049)51-51(_____________________________________________

 בשיכון ה', בשפירא, דירת 
גן יפיפיה, אדריכלית, 120 מ', 
5 חד', 2,550,000 ש"ח תיווך 

050-9299049)51-51(_____________________________________________

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

+ מעלית + הצמדת הגג 
בטאבו, מפרט עשיר, קבלן 

אמין, 3,500,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)51-51(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

050-4122744)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות באברבנאל, 
דירת גן 7 חדרים, כ- 140 

מ"ר, משופצת + חצר. 
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)51-51(_____________________________________________

 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)51-51(_____________________________________________

 חדש! בתיווך 
אלטרנטיב נפתחה 

מחלקה חדשה לדירות, 
דופלקס ופנטהאוזים, 
למוכר ולקונה. תיווך 

אלטרנטיב, 
054-5500263)51-51(_____________________________________________

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

בוטיק!!! )6 דיירים( 5 + 2 
+ גג, ק"ד + מעלית, חזית, 
מושקעת!!! "תווך פרפקט" 
03-5745877 ,052-7649782)51-51(_____________________________________________

 300 מ' דופלקס אחרי 
שיפוץ כללי, מרפסת שמש 64 

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

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

 בלעדי, דופלקס ברחוב 
אברבנאל, 3 ח' + 1 ח' בגג 
+ מרפסת גדולה + מעלית, 

כ- 120 מטר כל הדירה. תיווך 
_____________________________________________)51-51(אלטרנטיב, 054-5500263

 בטבריה, דירת גג, 5 חד', 
גדולים, משופצת + מרפסות, 

קומה 3, כ- 170 מ"ר. דוד גרוס 
רי/מקס, בני-ברק,

050-4122744)51-51(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)51-51(תיווך, 050-4144602

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

חזית + מעלית + 
חניה, כניסה מיידית, 

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

052-7652801)51-51(_____________________________________________

 *באזור ויזניץ 6 ח' 
גדולה ויפה, 2,700,000ג'. 
**בויזניץ, 7.5 ח', ענקית 

ויפה, 3,200,000ג', אפשרות 
להשכרה. תיווך

B.D.A 054-8449423)51-51(_____________________________________________

 באזור צפניה, 6ח' דופלקס 
+ אפשרות לבניה, משופצת, 

160מ', 3,150,000ג'. תיווך 
B.D.A 054-8449423)51-51(_____________________________________________

 בהזדמנות! בעל התניא 5 
חד', מפוארת, מעלית, ממ"ד, 
2,550,000 ש"ח. נדלן-בעיר, 

053-3177272)51-51(_____________________________________________

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

"אלמוג נכסים" ר"ע 56,
054-8483810)51-51(_____________________________________________

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

2,099,000 ש"ח בבלעדיות! 
_____________________________________________)51-51(אדי נדל"ן, 054-8493483

 במרכז בעלי מלאכה!!! 
נדירה!!! 6.5 חד', קומה 

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

פרפקט" 052-7649782, 
03-5745877)51-51(_____________________________________________

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

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

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 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)51-51(_____________________________________________

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

ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

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

3,500,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

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

2,400,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

 במינץ, ק"ד + גג בנוי, 8 
ח', מחסן, חניה, 2,700,000 

ש'. "נדלן כהלכה"
050-4141926)51-51(_____________________________________________

 בבן זכאי, דופלקס, 5.5 
חד', 150 מ"ר, ק"ג, חזית, 

משופצת חלקית, 2,550,000 
_____________________________________________)51-51(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

2,600,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)51-51(_____________________________________________

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

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

■ 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

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

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

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

■ באזור 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 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' אלישע/ר"ע, 3 
חד', גדולה, ק"ג 

ואחרונה, עם אופ' 
עתידית לבניה על הגג, 

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

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

 במלצר 5.5 חד' ק"ב 
גדולה ומושקעת כ- 140 

מ' עם מעלית, חזית, 
לדירה מוצמד מחסן תת 

קרקעי של 45 מ' )לא 
מתאים לדיור( שניתן 

להשכרה ב- 2,000 ש"ח. 
מחיר מבוקש 2,700,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

■ בקרית משה 5 חד' 
ק"ה מושקעת + נוף 

ומעליה דירת חדר 
ושרותים עם אפשרות 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
 050-5308742

03-5797756
)10-10(_____________________________________________

■ באדמורי שץ מציאה 
6.5 חד' ק"ב עם מעלית 

145 מ' משופץ וחניה 
2,700,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

■ באלוף שמחוני, 5 חד' 
גדולים, ק"א, משופצת, 
עורפית. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)46-46(_____________________________________________

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

חדיש+מעלית, ק"א, 3 
כ"א, אופ' לתוס' של 20 

מ' עם אשורי  שכנים, 
משופצת ומאווררת, 

2,200,000 בלעדי, תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

■ 5 חד', חדישה, ברח' 
שמעיה, ליד רמב"ם, 

ק"ג, יפה וגדולה, עם נוף 
ומאווררת, 3 כ"א עם 

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

03-5797756)25-25(_____________________________________________

■ בשד' רמז בנין 
בבניה, כניסהלפסח, 

5.5 חד' גדולים 
ומושקעים, 135 מ', 

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

03- 5797756)43-43(_____________________________________________

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

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

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)28-28(_____________________________________________

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

מרפסת 50 מ', כניסה 
לדירה ללא מדרגות, 

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

03-5797756)42-42(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

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

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

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

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

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

 

1-1.5 חדרים

דימונה
4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

■ באבטליון 4.5 חד' 
120 מ"ר ק"ב משופצת 
2,350,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

■ בבלז 4 חד' 90 מ' ק"א 
חזית עם אופ' להרחבה 

של 20 מ' לא משופץ 
1,600.000 ש"ח, בלעדי, 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

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

חלונות, מאווררת ושמש, 
עם חניה, מתאים גם 

למשרד יוקרתי, בלעדי, 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

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

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

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

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

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

03-5785777)50-1/17(_____________________________________________

 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

ברח' מנחם 5 חד' ק"ג, 
עם מעלית וחניה, 3 כ"א 

120 מ', שמורה מאד, 
2,300,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)36-36(_____________________________________________

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

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

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)51-51(_____________________________________________

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

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)51-51(_____________________________________________

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

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)51-51(_____________________________________________

 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)51-51(_____________________________________________

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

ק"א, 2,350,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)51-51(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

03-5799308)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות!! באבן גבירול, 
4 חדרים, כ- 90 מ"ר, אופציה 

ממשית, כ- 12 מ"ר, ק"ב, 
מעלית, סוכה. תיווך,

050-4144602)51-51(_____________________________________________

 לפני קבלת היתר 
האחרון, דירת 4 חד' 

בפרדס כץ. תיווך יוסף 
יגן, 052-2243454, מייל-
yosi.yagen@gmail.com)51-51(_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)51-51(_____________________________________________

 בבניה מתקדמת 
בשלוש השעות, 4 חד', 

ענקית! כ- 105 מ"ר 
בבניין איכותי ומפואר! 

כניסה תוך כשנה ב- 
1,585,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)51-51(נכסים,050-4177750

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

_____________________________________________)51-51(נדלן-בועז' 054-8474843

 בבלעדיות באברבנאל, 
4.5 חד', 2 מפלסים, 2 

מרפסות, משופצת, 115 
מ"ר, 1,500,000. 'אפיקי-
_____________________________________________)51-51(נדלן-בועז' 054-8474843

 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)51-51(_____________________________________________

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

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

053-3128884 ,03-5791514)51-51(_____________________________________________

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

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

053-3128884)51-51(_____________________________________________

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

ש"ח. "אפיק נכסים"
053-3128884 ,03-5791514)51-51(_____________________________________________

 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, 

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

)מחיר לא כולל את היחידות(. 
_____________________________________________)51-51(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. 
_____________________________________________)51-51(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)51-51(_____________________________________________

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

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

03-5799308)51-51(_____________________________________________

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

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

03-8007000)51-51(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח', מפוארת 
ומושקעת ברבינו אשר + 

מעלית + חניה, נוף לים פינוי 
שנה, 2,050,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)51-51(אלטרנטיב, 054-5500263

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

1,950,000 ש'. "נדלן כהלכה" 
050-4141926)51-51(_____________________________________________

 באזור אברבנאל, 4 
חד', יפה ומסודרת כחדשה, 

1,400,000 ש"ח, גמיש, בלעדי. 
"אלמוג נכסים" ר"ע 56, 

058-7878784 ,03-6166105/4)51-51(_____________________________________________

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

בטאבו, כניסה מיידית. אדי 
_____________________________________________)51-51(נדל"ן, 054-8493483

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

מ- 1,800,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)51-51(נכסים" 03-5791514

 בבניה מתקדמת, 
דירות אחרונות בשניים, 4 
חדרים, 1,600,000. פאר 

הנדלן, 03-8084242, 
058-7111860)51-51(_____________________________________________

 בבניה בשלוש 
השעות, דירות 4 חדרים, 
חזית, 1,600,000. פאר 

הנדלן, 03-8084242, 
058-7111860)51-51(_____________________________________________

 קיבלנו היתר! בגולומב 
4.5חד', אחרונה, גדולה 

וחזיתית. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

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

הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

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

הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
050-3034110 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

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

1,600,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,050-3034110)51-51(_____________________________________________

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

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

03-8007000 ,050-3034110)51-51(_____________________________________________

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

1,300,000 ש"ח. תיווך-
יושב-הארץ, 050-3034110, 

03-8007000)51-51(_____________________________________________

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

_____________________________________________)51-51(כהלכה" 050-4141926

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

תוכנית ב"אפיק נכסים"
053-3128884 ,03-5791514)51-51(_____________________________________________

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

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

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)51-51(_____________________________________________

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

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

מצוין, 1,550,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)51-51(א.פנחסי, 03-5799308

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

גדולים, קומה 3. דוד תיווך, 
055-9941042)51-51(_____________________________________________

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

קומה א'. דוד גרוס רי/מקס 
_____________________________________________)51-51(ספיריט, 050-4122744

 בבורוכוב, 3 חדרים, 
75מ"ר, משוקעת, 

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

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

והשקעות" 
052-7652801)51-51(_____________________________________________

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

יוסף יגן, 052-2243454, 
מייל-

yosi.yagen@gmail.com)51-51(_____________________________________________

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

יוסף יגן, 052-2243454, 
מייל-

yosi.yagen@gmail.com)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות!! בקרית 
הרצוג רחוב גנחובסקי, 3 

חדרים, כ- 70 מ"ר, אופציה 
להרחבה כ- 100 מ"ר, מתאים 

לחלוקה, ק"ד )ללא מעלית(. 
_____________________________________________)51-51(תיווך, 050-4144602

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)51-51(_____________________________________________

 מציאה! בבני אברהם, 
כ- 70 מ"ר, ק"ב ואחרונה 
+ היתר בניה לבנייה על 

הגג! ב- 1,320,000 ש"ח. 
_____________________________________________)51-51(להב נכסים, 050-4177750

 באברבנאל, 3.5 חד', 
ק"א + אופציה ענקית! 

ב- 1,380,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)51-51(נכסים, 050-4177750

 בבלעדיות בנויפלד, 3 
חד', משופצת + היתרי 

בניה לכ-45 מ"ר. 'אפיקי-
_____________________________________________)51-51(נדלן-בועז' 054-8474843

 בבלעדיות ביגאל אלון, 3 
חד', מושקעת + מעטפת 

בנוי סה"כ כ- 140 מ"ר. 
'אפיקי-נדלן-בועז' -054

050-4156080 ,8474843)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות בהמכבים, 
3.5 חדרים, תוכניות 

לבניית כ- 70 מ"ר 
נוספים. 'אפיקי-נדלן-
_____________________________________________)51-51(בועז' 054-8474843

 בחנקין, 3.5 חד' משופצת 
חלקי ומסודרת, כ"א טובים, 

חזית, 1,400,000 ש"ח, 
בבלעדיות "אלמוג נכסים" ר"ע 

054-8483810 ,56)51-51(_____________________________________________

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

בבלעדיות "אלמוג נכסים" ר"ע 
054-8483810 ,56)51-51(_____________________________________________

 בית פתוח!!! - בפלמח 
10, למבקים ביום שישי 
ט"ז כסליו )16/12/16( 

בשעות 10:00-11:00 - 
לל"ת,  3.5חד', 85 מ"ר, 

ק"ב, חזיתית, מצוינת 
+ אפשרות להוספת 

סוכה/מ"ש! 
054-4340843 "מקסימום 

_____________________________________________)51-51(נדלן"

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

גג בטון, 1,450,000. נדלן 
_____________________________________________)51-51(הקריה, 050-3000121

 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)51-51(_____________________________________________

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
דירות3חד' אחרונות, 

1,600,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

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

הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)51-51(_____________________________________________

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

מסודרת, 1,220,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)51-51(_____________________________________________

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

1,490,000 ש"ח, גמיש. 
*במרכז 2.5 חד', 55 מ"ר, 

ק"ק + אופציה לעוד 20 מ"ר, 
משופצת, חזית, 1,400,000 
_____________________________________________)51-51(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

מ"ר, שמורה, 1,400,000 
ש"ח. *בבגנו, 2.5 חד', ק"א, 

משופצת + אופציה מאושרת 
8 מ"ר, 1,400,000 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51(א.פנחסי, 03-5799308

 בבלעדיות בהרב קוק 
השקט, 2.5 חדרים, 

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

054-8474843)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות בביאליק, 
2 חד', ק"ב, אופציה יפה 

להרחבה, 1,150,000. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)51-51(_____________________________________________

 באזור הרב שך, 2 חדרים, 
משופצת מהיסוד 55 מטר, 

1,400,000 ש"ח, גמיש. תיווך 
B.D.A 054-8449423)51-51(_____________________________________________

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

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

058-7878784)51-51(_____________________________________________

 מציאה באזור הרצוג, 
2.5 חד' + הול, משופצת, 

חזית, כ"א טובים + 
אופציה, רק 1,250,000 
ש"ח, גמיש, בבלעדיות 

"אלמוג נכסים" ר"ע 56, 
 ,03-6166105/4

058-7878784)51-51(_____________________________________________

 בגרשטנקורן, 2.5חד', 
מרווחת, משופצת קומפלט + 

א.להרחבה, 1,350,000 ש"ח 
בבלעדיות "אלמוג נכסים" ר"ע 

054-8483810 ,56)51-51(_____________________________________________

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

ב' ואחרונה + אופציה, רק 
1,230,000. נדלן הקריה, 

050-3000121)51-51(_____________________________________________

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

1,550,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

050-3034110)51-51(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב ברוט, 2 ח', 
משופצת מהיסוד + אופציה 
קיימת לעוד 20מ' + אופציה 

לסוכ, 1,200,000. תיווך 
_____________________________________________)51-51(אלטרנטיב, 054-5500263

 ברחוב אחיעזר, 
2.5חד', כ-50מ"ר, ק"ק, 

למגורים/לעסק.
 052-2452820

_____________________________________________)51-51("מקסימום נדל"ן"

 ברח' ירושלים, ליד העיריה, 
2 חד' + מרפסות, 52 מ"ר, 

ק"ב, שמורה, 1,400,000 ש"ח, 
_____________________________________________)51-51(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי בז'בוטינסקי צד 
בני-ברק, 2-2.5 חדרים, קו' 
קרקע, עורפית, 1,190,000 

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

_____________________________________________)51-51(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 

_____________________________________________)51-51(אדוארד

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

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

_____________________________________________)51-51(אדוארד

 בטבריה, דירת חדר, 26 
מ"ר + אופציות עם טאבו, 
רק 890,000, נדל"ן הקריה, 

050-3000121)51-51(_____________________________________________

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

שאסור לפספס! משה אלוש, 
054-3255667)51-51(_____________________________________________

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

ש"ח!. משה אלוש,
054-3255667)51-51(_____________________________________________

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

במחיר מציאה! משה אלוש, 
054-3255667)51-51(_____________________________________________

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

מציאה! משה אלוש,
054-3255667)51-51(_____________________________________________

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

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

860,000 ש"ח. "רימקס" 
050-2442446)51-51(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)51-51("רימקס" 050-2442446

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בדב הוז, 4 חד' מרווחת 
ומושקעת מאוד, מטבח 
מרהיב, חדרים מרווחים

054-9422194)51-51(_____________________________________________

 בלעדי בחידא, 3 חד', ק"ג 
+ גג בטון, חזית, השכנים 
בנו בגג 1,650,000 ש"ח. 
מפתחות במשרד, תיווך 
_____________________________________________)51-51(אלטרנטיב 054-5500263
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 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 בפרנקפורטר, 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

1-1.5 חדרים

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

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

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

דופלקסים

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

צפת

 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

 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, 2,000 + 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

3-3.5 חדרים
 בכפר אברהם, 3 חדרים, 

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

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

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

■ 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

דופלקסים

+5 חדרים

נתיבות
4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

מירון

+5 חדרים

 בהזדמנות, 5 חדרים 
באזור בית חולים השרון, 

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

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

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

 באזור סלומון, 2.5 
מרווחת, 67 מ', משופצת, 

ק"ק, פינוי גמיש, במחיר 
_____________________________________________)50-51ח(אטרקטיבי, 052-2948691

+5 חדרים

 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

 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

 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

 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

■ ברח' ר' עקיבא, חזית, 
ק"ב, עם מעלית, אזור 
דובק, מרוהט, 3 חד' 3 

כ"א, 3,800 ש"ח.
 בלעדי תיווך

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

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

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

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

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

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

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

דירות בפיסגת זאב צ. 
פת, קרית מנחם, עיר 

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות! דרושות דירות 
לעולי צרפת, "הולילנד 

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

ירושלים

וילות ובתים

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

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

ירוחם

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

וילות ובתים

3-3.5 חדרים
 בק.שמואל, ביהודה 

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

050-2442446)51-51(_____________________________________________

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

מציאה! משה אלוש,
054-3255667)51-51(_____________________________________________

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

מושכרת 400,000 ש"ח.
_____________________________________________)51-51(050-6610501, סתיו

 דירת 3 חד', משופצת 
ויפה במחיר מציאה! משה 

_____________________________________________)51-51(אלוש, 054-3255667

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

_____________________________________________)51-51(משה אלוש, 054-3255667

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

ש"ח. משה אלוש,
054-3255667)51-51(_____________________________________________

 בגבעת זאב, בית בודד, 
במיקום מעולה לנוף פתוח, 9 

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

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

02-5730077 ,050-5500323)51-51(_____________________________________________

 בירושלים/בן זכאי, 90 
מ"ר משופצת כחדשה 

+ חצר 40 מ"ר לשימוש, 
1,930,000 ש"ח. "בנין 

_____________________________________________)51-51(עד" 050-4152330

פנטהאוזים ודירות גן
 בשכונת מקור חיים - 
בקעה, בירושלים, למכירה 
פנטהאוז, 140 מ"ר, חדש 

ומפואר בבנין חדש, איזור דתי, 
054-7804800)51-51(_____________________________________________

 נווה יעקב, 5 חד', 
מרפסת מקורה, 

משופצת, ק"א, ניתן 
לחלוקה באבא אחימאיר 

ליד רביץ. ר"מ נכסים, 
052-5797797)51-51(_____________________________________________

 פסגת זאב צפון, נתיב 
המזלות, 5 חד', מרפסת 

מקורה, מחסן, ק"ב, 
משופצת. ר"מ נכסים, 

052-5797797)51-51(_____________________________________________

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

גדולה לנוף, חניה ומחסן, 
ק"א, שקטה ושטופת שמש, 

חדשה! מאור, 050-5500323, 
02-5730077)51-51(_____________________________________________

 ברמות 06, 6 חד' 
+ נוף + מרפסת, 3 

כ"א, מטופחת, כניסה 
פרטית + מחסן גדול 

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

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

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

amitay@perfectpro.co.il)51-51(_____________________________________________

 בגבעת זאב, קו ראשון 
לנוף קוטג' 5.5 + חצר 

קדמית, משופץ ושקט, הסקה 
ותב"ע מאושרת לקומה 

נוספת, במחיר קטן! מאור, 
02-5730077 ,050-5500323)51-51(_____________________________________________

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

ומרפסת סוכה ענקית לנוף, 
חניה מקורה ומחסן 14 מ"ר, 
למשרד, במחיר דירה! מאור, 
02-5730077 ,050-5500323)51-51(_____________________________________________

 נווה יעקב, 4 חד' 
בגולק, מעלית, אישור 
למרפסת סוכה, תב"ע 
להרחבה, 1,480,000 

ש"ח. ר"מ נכסים, 
052-5797797)51-51(_____________________________________________

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

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

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

02-5714636)51-51(_____________________________________________

 בגבעת זאב המתחרדת! 
4 מרווחת + פינת אוכל 

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

מאור, 050-5500323,
02-5730077)51-51(_____________________________________________

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

מרכזי, כל הקודם זוכה! מאור, 
02-5730077 ,050-5500323)51-51(_____________________________________________

 נווה יעקב, 3 חד', 
פלג, ק"ב, תב"ע 
להרחבה, מזגן, 

1,240,000 ש"ח. ר"מ 
_____________________________________________)51-51(נכסים, 052-5797797

 נווה יעקב, 3 חד' 
במשה סנה, משופצת, 

תב"ע לבנייה, 1,150,000 
ש"ח. ר"מ נכסים,

052-5797797)51-51(_____________________________________________

 נווה יעקב, 3 חד,' 
קומת גג, תב"ע לגג 

בהליכים מתקדמים, רח' 
אשר גולק, מיידי. ר"מ 
_____________________________________________)51-51(נכסים, 052-5797797

 קרית יובל שטרן, 3 חד', 
קומה ג', מסודרת, לכניסה 
מיידית ב- 1,150,000 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51(שאולוף, 072-3728170

 קרית יובל - קליינמן, 
3.5 חדרים, משופצת, קומה 

ראשונה. שאולוף, 
072-3728175)51-51(_____________________________________________

 מציאה! ברמות א' 
בסולם יעק, 3.5 חד', ק"ק, 
57 מ"ר, משופצת מהיסוד, 
ברמה, א. לחלוקה בקלות 

ל- 2 יח' השכרה, 3 כ.אוויר, 
רק 1,395,000 ש"ח, בלעדיות 

_____________________________________________)51-51(בנדל"ן אריאלי, 02-5714636

 גבעת זאב-המתחרדת, 
3.5 ענקית, במדורגים, אבן, 

ק"ב, נוף, שקט, פרטיות, 
מרפסת סוכה גדולה וגינה, 

לזריזים. מאור, 050-5500323, 
02-5730077)51-51(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 פסגת זאב, 2 חד' + 

סוכה 18 מטר במשה 
דיין מערב, קומה נוחה, 

1,060,000. ר"מ נכסים, 
052-5797797)51-51(_____________________________________________

 בק.יובל, מציאה אמיתית, 
רק 960,000 ש"ח, בשטרן, 

2.5 חד', מסודרת, קומת 
כניסה, מושכרת ב- 2,500 

ש"ח, קומת כניסה, ללא 
מדרגות. שאולוף, 

072-3728170)51-51(_____________________________________________

 ביישוב כפר שמאי )5 
דקות ממירון(, וילה פרטית, 
3 חד' + מעטפת לעוד 3.5 
חד', 50 מ"ר, קו ראשון ונוף 

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

050-2442446)51-51(_____________________________________________

 נתיבות/להשקעה דירה 
מושקעת מאוד, הכל חדש, 
קומה שניה, 4 חדרים, רק 

670,000 ש"ח. "תיווך ארץ 
_____________________________________________)51-51(הצבי" 052-5253470

 נתיבות/מציאה גדולה 
קומה שנייה, 3 חדרים 

כולל ממ"ד + מרפסת, רק 
610,000 ש"ח. "תיווך ארץ 

_____________________________________________)51-51(הצבי" 052-5253470

 נתיבות/בקהילה, קומה 
ראשונה, 3.5 חדרים, משוקעת 
מואד, הכל חדש, רק 725,000 

ש"ח. "תיווך ארץ הצבי"
052-5253470)51-51(_____________________________________________

 מציאה!! 150 מ"ר, 5 
ח', בנין חדש + 2 מרפסות, 

_____________________________________________)51-51(1,195,000 ש'. 055-6688111

 במציאה!! בהדר-גנים 2 
קומות + מעלית + חניה + 

ממ"ד + גג גדול, 1,690,000! 
_____________________________________________)51-51(תיווך, 052-8787160

 ברוטשילד, גדולה, 
מחולקת  ל- 2 יח' )2+2(, 80 
מ"ר, ק"ב, מסודרת באזור בית 
חולים השרון, 1,160,000 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51(050-6610501, סתיו

 באזור ארלוזורוב )הלילך( 
דופלקס, יפהפייה וייחודית, 
4.5 חד', משופצת, יחידת 

הורים, מרפסת שמש, מעלית, 
חניה, 1,780,000 ש"ח, גמיש. 

בבלעדיות רם-נכסים,
054-5566145)51-51(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)51-51(- נדי

 בחיים כהן! 5 חד' גדולה 
ומרווחת, משופצת מהיסוד, 
יחידת הורים, מעלית, חניה. 

בבלעדיות רם-נכסים,
054-5566145)51-51(_____________________________________________

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

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

050-4231133)51-51(_____________________________________________

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

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

050-4231133)51-51(_____________________________________________

 במרכז - העיר, דירה 
מניבה 8,400 ש"ח, לחודש, 
קומה ב', 1,250,000 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51(050-7505449, תיווך נדי

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

חניה, שכונה דתית. תיווך 
_____________________________________________)51-51("גרים" עטרת, 050-4231133

 ברוטשילד היוקרתי! 
2+2 מחולקת ל- 2 יח' כ- 75 
מ"ר, קומה 2, הכנסה 5,000 
ש', רק 1,150,000 ש' סגירה, 

050-4811122)51-51(_____________________________________________

 בהרצל/שפירא, 
מחולקת ל- 3 יח' - הכנסה 

כ- 7,500ש', ק"ג - משופצת!! 
_____________________________________________)51-51(1,240,000ש', 050-4811122

 בהסתדרות/רוטשילד, 3 
חד', מעלית, גדולה, מסודרת, 
_____________________________________________)51-51(רק 1,300,000, 050-4811122

 ביוספטל, 2.5 במקור!! 
כרגע 2 ח' גדולים, כ- 50 מ"ר, 

ק"א + אפשרויות הרחבה, 
850,000 ש"ח, 050-4811122, 

050-6610501)51-51(_____________________________________________

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

ב- 2,900 ש"ח, 900,000 ש"ח, 
052-5691882)51-51(_____________________________________________

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

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

03-5791770)51-52(_____________________________________________

 בחנה סנש, דופלקס 
220 מ"ר, 6 חד', שמורה 

ומרווחת, 7,900 ש"ח. 
חמד נכסים,

053-3357316)51-51(_____________________________________________

 בהר-שלום, דופלקס 
5.5 חד', 170 מ"ר, 

7,000 ש"ח. חמד נכסים, 
053-3357316)51-51(_____________________________________________

 באנילביץ, בית פרטי 
6 חד' ענקית, 3 קומות + 

גינה + גג, משופצת כחדשה 
לממושכת. א.פנחסי,

03-5799308)51-51(_____________________________________________

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

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

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)51-51(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, קומה 
ג', כ- 4 חד', מרווחת ויפה, 

3,700, נדלן הקריה,
050-3000121)51-51(_____________________________________________

 *בבנין חדש!!! בחתם 
סופר/מינץ!!! 4 יפיפיה, ק"ב 
+ מעלית, חזית, 4,500 ש"ח. 

*4 ענקית, ק"ג + מעלית, 
5,000 ש"ח, מיידי. "תווך 
פרפקט" 052-7649782, 

03-5745877)51-51(_____________________________________________

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

*3חד' בקומת מרתף, מעלית 
+ סוכה, משופצת, 2,800 
_____________________________________________)51-2/17(ש"ח, לל"ת, 052-7671305

 בטרומפלדור 40: *1.5 
חד', מרוהטת, לתקופה קצרה, 

משופצת + חצר, 2,500 
ש"ח. *3.5 חד', משופצת + 

חצר, מיידית, 4,300 ש"ח, 
052-6357770)51-52(_____________________________________________

 בגבעת רוקח, 2 חד', 
מטבח נפרד, מרוהטת 

וממוזגת, כיווני אוויר 
טובים! לל"ת, מיידי, 

,054-3975683
03-5704670)51-51(_____________________________________________

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

054-4225158)51-02(_____________________________________________

 2 חד' בחנקין, לזו"צ, 
מרוהטת וממוזגת, למסירה 

מיידית, 054-8432995,
054-8432994)51-52(_____________________________________________

 באמרי חיים, 2 חד' 
גדולים, מושקעת, מטבח 

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

 ברב קוק, 2 חד', 45 מ"ר, 
משופצת ויפה, רק 2,900 

ש"ח. נדל"ן הקריה,
050-3000121)51-51(_____________________________________________

 דירת 2 חדרים גדולה 
בקרית הרצוג, חדשה, 

מושקעת וממוזגת, 
מטבח חדש ומודרני, 

מרפסת גדולה לסוכה, 
אמבטיה רחבה, כיווני 

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

 בדסלר, יח"ד + 
מרפסת, בבנין חדש, 

מרוהטת קומפלט, ק"ז, 
מעלית, 2,700 ש"ח, 

_____________________________________________)51-51(מיידי!!! 054-8480109

 באזור מלאכי, חצר 12 
מ"ר או 140 מ"ר, אפשרות 

_____________________________________________)51-51(לחלוקה, 054-8406031

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

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

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

2,300. 'אפיקי-נדלן-בועז' 
054-8474843)51-51(_____________________________________________

טבריה
 4 חד', נוף מהמם לכינרת, 
על בסיס יומי/שבועי/חודשי )2 

דק' מהרב קוק(, 
052-7687606)51-51(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן
 בשכונת מקור חיים - 
בקעה, בירושלים, להשכרה 

פנטהאוז 140 מ"ר, חדש 
ומפואר בבניין חדש, איזור דתי, 

054-7804800)51-51(_____________________________________________

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

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

 בהר שמואל, גבעת 
זאב, יחידת דיור, 2 חדרים, 

חדשה, מוארת ומאווררת + 
חצר ב- 1,900 ש"ח בלבד, 

054-7804800)51-51(_____________________________________________

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

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

050-4231133)51-51(_____________________________________________

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

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

 דרושה דירה קטנה לקניה 
בב"ב/פ"ת )אזור השרון 
_____________________________________________)51-52ח(והמרכז(, 054-7938941

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

_____________________________________________)51-52ח(בערך, 052-3595314

 מחפש דירת 3 חדרים 
בבני-ברק או אשדוד בקומה 1 

או 2 ללא תיווך, 
_____________________________________________)51-52ח(052-7633206, 050-4161912

 דרושה דירה עד 
400,000 ש"ח במציאה בלבד 

)ב- 150,000 ש"ח פחות 
_____________________________________________)51-52ח(מהמחירון(!!! 050-4160390

 דרושה דירה לרגל שמחה, 
דירת 3-4 חדרים למשך 

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

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

_____________________________________________)51-52ח(ובסביבתה, 052-7396092

 דרוש/ות דירות לקניה 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)51-51(_____________________________________________

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

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

08-6277193 ,052-6616800)51-51(_____________________________________________

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

יוסף השקעות, 050-3616800, 
08-6277193 ,052-6616800)51-51(_____________________________________________

 בבאר שבע בשכונה ה', 
3 חד', משופצת, משורת 
ב- 2,200 ש"ח, המחיר: 

580,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)51-51(_____________________________________________

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

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

08-6277193 ,052-6616800)51-51(_____________________________________________

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

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

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)51-51(_____________________________________________

 בבאר שבע ברח' ויינגט, 
2 יח"ד, ק"ק, 670,000 ש"ח. 

יוסף השקעות, 050-3616800, 
08-6277193 ,052-6616800)51-51(_____________________________________________

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

ל- 11%, השקעה 
בטוחה! למהירי החלטה! 

580,000 ש"ח. "חמד 
_____________________________________________)51-51(נכסים" 050-6452128

 בהזדמנות! דירות 
להשקעה בקריות במחירים 
זולים, עם תשואה גבוהה. 

_____________________________________________)51-51(תיווך, 055-9941042

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

מתאימה לחלוקה. תיווך רומן, 
052-7731832)51-51(_____________________________________________

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

בהזדמנות! תיווך רומן,
052-7731832)51-51(_____________________________________________

 מציאה! בבאר שבע, דירת 
סטודיו רק 370,000 ש"ח. 
_____________________________________________)51-51(תיווך 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)51-51(_____________________________________________

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

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

08-6277193 ,052-6616800)51-51(_____________________________________________

 בבאר-שבע, למכירה 
דירות בבנין העומד לפני פינוי 

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

08-6277193 ,052-6616800)51-51(_____________________________________________

 בבאר שבע, בשכונה ג', 
4 חד', משופצת ויפה, מחולת 
ל- 2 יח' 680,000 ש"ח. יוסף 

השקעות, 050-3616800, 
08-6277193 ,052-6616800)51-51(_____________________________________________

 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)51-51(_____________________________________________

 השקעה ושותפות 
בפרוייקטים יזמיים ריווחים 

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

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

0775166040
office@perfectpro.co.il)51-51(_____________________________________________

 במושבה מגדל )ליד 
טבריה(, בית פרטי ברמה 
גבוהה, 280מ"ר + בריכה 

בעיצוב אדריכלי מרהיב, מגרש 
חצי דונם, פינתי, מתאים 

לדירת נופש! "רימקס"
050-2442446)51-51(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)51-51("רימקס" 050-2442446

 בטבריה בקרית שמואל, 
בית פרטי, 160 מטר + 2 יח' 
דיור על מגרש של 400 מטר, 
1,950,000, גמיש, פוטנציאל 

מאוד! "רימקס" 
050-2442446)51-51(_____________________________________________

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

ש"ח. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)51-51(_____________________________________________

 מבחר דירות ומגרשים 
להשקעה בטבריה ובירושלים. 

"מקצועני הנדל"ן"
055-9894908)20-20/17(_____________________________________________

■ בגן ורשה, דירת 2 
יחידות חדישות גדולות, 

ק"ב, חזית, ניתן להשכיר 
ב-7,000 ש"ח לערך, 

דורשים 1,850,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הר' קוק 23 050-5308742 
03- 5797756)43-43(_____________________________________________

 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

עסקים

 לרציניים בלבד - למכירה 
מוצר שהוא פטנט רשום + 
_____________________________________________)50-51ל(ציוד והדרכה, 052-7624394

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

050-7755442. יעקב:
050-8227125)51-52(_____________________________________________

בית שמש
 וילה להשכרה ברמת בית 

שמש, 10 חד', מושקעת 
מאוד, מיידי וכן דירת 4 חד', 

יפה, כניסה פרטית, גינה גדולה 
וכן דירת 6 חד', גדולה מאוד, 
כ"פ עם גינה, נוף ומשוקעת 
מאוד. לזר נדל"ן והשקעות, 

052-6900020)51-51(_____________________________________________
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■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-35/17(_____________________________________________

■ דב ושושנה לנדאו 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 
ומאובזרות למשפחות, אפש' 

לזוגות, באמצע שבוע.
04-6989510 052-8771810)15-18/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

נדנדות, חצר גדולה ומטופחת, 
מש' סופר. 052-8401847 

04-6989734)50-46/17(_____________________________________________

■ צימר נקי ממוזג,משפחתי, 
מרפסות נוף , קרוב לרשב"י, 

מש' אלק. 054-8042119
04-6989119)50-4/17(_____________________________________________

מושב תרום

מירון

 צימרים חדשים, 
מאובזרים וממוזגים, לזוגות 

7 דק' לרשב"י, אפשרות 
לקבוצות + חדר אוכל, מש' 

שלג, 04-6980744, 
050-8989641)16-18/17(_____________________________________________

 יחידות נופש מאובזרות 
- קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 

במחירים נוחים, מרציאנו,
04-6987450 ,054-5989347)25-25/17(_____________________________________________

 דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

לזוגות, 052-2979067,
04-6980624)25-25/17(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים - 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-29/17(וחדר אוכל, 054-6987257

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-36/17(_____________________________________________

יבניאל

■ בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם 

נוף מדהים, מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות! 

050-6927465)7-9/17(_____________________________________________

טלזסטון
 "הארובה האדומה" - 

חדרי ארוח בוילה יפהפיה )עד 
12 איש( לזוגות/משפחות 

)קרוב לבית החלמה(,
050-6613661)23-23/17(_____________________________________________

 צימר חדש ממוזג 
ומאובזר+חצר עד 6 
מיטות מבצע 350 

_____________________________________________)45-5/17(ללילה! 050-4102275

ירושלים והסביבה

 צימר הכהנים- 10 דק' 
מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 

052-7150124)36-33/17(_____________________________________________

 מבנה חדש- לשבתות 
חתן, שמחות ושבתות 
נופש כולל בית כנסת 
מפואר, בית מדרש, 2 
אולמות, 2 מטבחים, 

48 חדרי שינה, חנייה 
וחצרות, 058-3232627 

)30-30/17(           02-5003414_____________________________________________

■ בבית ישראל - בוכרים: 
דירה חדשה 2-4 חד', ק"א, 
להשכרה לשבתות ולחגים, 

050-2638641)14-1/17(_____________________________________________

■ יחידת נופש מושקעת 
במרכז ירושלים, 6 מיטות, על 

_____________________________________________)3-4/17(בסיס יומי, 052-6134378

כלנית
 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

מכל רחבי הארץ למקום, 
054-6242965)28-28/17(_____________________________________________

 8 דק' מטבריה 2 צימרים 
חלומיים+ ג'קוזי ובריכה 400 

_____________________________________________)40-52(ש"ח ללילה. 050-2565636

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)23-23/17(_____________________________________________

 סוכות מעל המים - חדרי 
ארוח מאובזרים במחירים 
מוזלים, מבצעים מיוחדים 

לחגים!!! אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)37-37/17(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים 
ליחידים ולקבוצות - מנגל, 

בריכה גדולה, סנוקר, כדורגל, 
פארק לילדים לשבתות ולחגים 

במחירים נוחים! 
,052-3540874
052-3594875)38-52(_____________________________________________

 בצור-הדסה וילה יפיפיה 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 
20 איש, לשבתות גיבוש 

משפחתיות ולחגים, 1,800 
_____________________________________________)38-39/17(ש"ח ללילה, 054-6987004

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)40-41/17(ובית מדרש, 052-7646764

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות, 

052-7184183)38-13/17(_____________________________________________

טבריה

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-18/17(בקרו באתר(_____________________________________________

גליל מערבי
 ערוגות הבושם עמקה, 

באווירה דתית, צימרים + 
בריכה מחוממת, לאירוח זוגי 

ומשפחתי + יחידת אירוח 
גדולה, 052-8669043 

www.rydy.co.il)41-1/17ל(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

 מיוחד לסוכות! 2 צימרים 
נקיים מאובזרים וממוזגים + 
נוף מדהים, חצר ומתקני גן, 

052-7655177)41-17/17(_____________________________________________

כפר שמאי

■ "מרגוע אלומה" - יחידות 
דיור חדשות )עד 50 איש( 
לנופש ולשבתות גיבוש, 

 ,054-2250240 ,08-6889750
050-2250232)9-10/17(_____________________________________________

מושב אלומה

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)21-21/17(_____________________________________________

 3 צימרים על מתחם 
של 4 דונם, בריכת 
שחיה וג'קוזי, ספא 

ענק, למשפחות ולזוגות, 
מחירים נוחים!!! גם 
_____________________________________________)41-1/17(לחגים, 054-4385580

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

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)42-2/17(_____________________________________________

נתניה

■ בצאנז, סוויטות/דירות, 
מפוארות, מאובזרות ונקיות 

+ נוף פנורמי + מרפסות 
ענקיות, 054-8598366/77, 

 ,09-8625160 ,054-8519879
053-3125160)49-1/17(_____________________________________________

ספסופה

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מהחוף הנפרד, גדול 
ומרווח, למשפחות וציבור 

דתי, כ- 13 מיטת בכ"א 
+ גינה, בקרבת בי"ח 

לניאדו, מבצעים לחגים! 
052-6460451)41-1/17(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
נופש בצפת וסביבותיה, 

ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)47-21/17(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! בבית 
כלל בתל אביב, חזית לים, 
ק-10, 20 מ', כולל יחידה 
למנהל ויחידה למזכירה, 
מיידי, 2,900 ש"ח. )כולל 

ארנונה, חברת ניהול 
ומיזוג אוויר(, תיווך ש. 
מאירוביץ הר' קוק 23

050-5308742
03-5797756)15-15(_____________________________________________

■מציאה, ירד המחיר, 
בשד' גרשנקורן, משרד 
מפואר, מושקע, 2 חד', 

ק"ק, 32 מ"ר, כניסה 
נפרדת, 2,600 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

מגרשים

■ באזור התעשיה בברקן 
למכירה קרקעות ונכסים 
מניבים. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

050-5308742
03-5797756)49-49(_____________________________________________

מחסנים

מבנים

■ חנות מסודרת, 35 
מ', ברח' ירושלים, אזור 

רמחל, 1,100,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
050-5308742
03-5797756)7-7(_____________________________________________

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

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

חברון, 2,300 ש"ח. ללא 
דמי תיווך, בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הר' קוק 23 
050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

משרדים

■ להשכרה בסוקולוב/אבן 
שפרוט, דירה קומפלט, של 

35 מ"ר, משופצת, ק"ק, 
עם חצר ענקית, מתאים לגן, 
משרד רו"ח וכו' 3,250 ש"ח 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)12-12(_____________________________________________

ביסודות, 8.5 דונים 
בשלמות, בטאבו, קרוב 

לכביש 6, בהזדמנות, 
052-2457617)48-52(_____________________________________________

 בגדרה 1-20 דונם טאבו, 
בתכנית המתאר החדשה של 

_____________________________________________)48-52(גדרה, 052-2457617

 במושב רמות מאיר, 7 
דונם בשלמות, טאבו, צמוד 

_____________________________________________)48-52(למגורים, 052-2457617

 בבת שלמה, 1-40 דונם, 
טאבו פרטי על כביש 70 
_____________________________________________)48-52(בהזדמנות, 052-2457617

 בלב השרון, בגוש 
7808, 110 דונם 

בשלמות, חקלאי פרטי 
בהזדמנות! 

052-2457617)48-52(_____________________________________________

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

052-2457617)48-52(_____________________________________________

 משרדים בב"ב להשכרה! 
כולל: ריהוט, נקיון, דמי ניהול, 
אינטרנט, מטבחונים, ארנונה, 

במחיר הכרות!!! 
072-2159193)48-22/17(_____________________________________________

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)33-8/17(_____________________________________________

דימונה

דלתון
 ארוח לרוויה - בגליל ארוח 

פאר, בריכה, ג'קוזי, ח.אוכל, 
ערסלים, 050-2230470,

04-7230470 ,050-2230470)16-17/17(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133082 ,050-4133098)25-25/17(_____________________________________________

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

+ ביהמ"ד + חדר אוכל,
052-7634389)38-38/17(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-48/18(_____________________________________________

 אירוח לזוגות ומשפחות 
באווריה כפרית, פרטיות, נוף, 
_____________________________________________)48-7/17ל(ג'קוזי לזוגות, 054-4519521

■ מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)4-5/17(גישה לנכים, 052-8013000

■ "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

למשפחות וזוגות, בריכה 
+ מקווה לגברים, ג'קוזי, 

גינה ונוף,פינת חי,
,052-8723705
050-4443803 )9-12/17(_____________________________________________

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
054-6928116)20-20/17(_____________________________________________

 וילה גדולה ונקיה לאירוח 
מהנה במיוחד )4 חד' + סלון( 

בריכת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד. 

אפש' לתשלום באשראי
054-5726412 ,077-5590283)38-11/17(_____________________________________________

 סמוך לרשב"י, צימרים 
יפיפיים ומאובזרים, ג'קוזי 
בכל צימר, ספא, ביכנ"ס 

מפואר, מחירים נוחים 
לחורף! 050-2004839, 

04-6980959)47-20/17(_____________________________________________

■ "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים, בריכה + 

ברכת ספא מחוממת וסאונה 
לזוגות ומשפחות, 

04-6980419 ,052-5254569)5-6/17(_____________________________________________

■ בספסופה, אירוח כפרי, 
נגיעות בגליל, 4 יחידות, 

מתאים עד 24 אורחים, בריכת 
גלים מחוממת 3X4 + בריכה 

רגילה גדולה, חדר אוכל, 
_____________________________________________)32-6/17ל(ביכנ"ס, 050-5068848

■ למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה לזוגות 

ומשפחות, 052-4604609, 
04-6980449)18-21/17(_____________________________________________

 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.
 "חוות מרומי שדה" - 2 _____________________________________________)49-52ל(0528005051

צימרים מפוארים ומאובזרים 
לזוגות ולמשפחות, ספא, 

סאונה, גינה גדולה ונוף 
מדהים!!! 052-3488910, 

052-5807915)49-8/17(_____________________________________________

 "ארמונות שלזינגר" - 
התחדשנו ברמה גבוהה!!! 

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

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

 "אחוזת רימון" - במרכז 
העתיקה! סוויטות מפוארות 

ומאובזרות + נוף, למשפחות 
וזוגות, גישה נוחה,

054-7750080)49-22/17(_____________________________________________

חנויות

■ ירד המחיר, ברח' 
ירושלים ליד רח' חברון, 
חנות מסודרת 19 מ' + 

גלריה 15 מ' לכל מטרה, 
שכירות 2750 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הר' קוק 23 

050-5308742
03-5797756)32-32(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

 חנות להשכרה ברח' הרב 
קוק 16 עם גלריה 2,600 ש"ח, 

_____________________________________________)50-1/17ל(050-4157878

 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

 30 מ' מול אוניברסיטת 
בר-אילן במרכז מסחרי 

למשרד/קליניקה/מעבדה, 
_____________________________________________)50-5/17ל(050-2306103

 בעוזיאל 2 יחידות אירוח 
חדשות, מפוארות ומאובזרות 

לזוג, לקצרות/ ימים/ שבתות/ 
שמחות 052-7133052 כמו"כ 

דרושות דירות לארוח לזוגות 
_____________________________________________)30-4/17(ולמשפחות

בצורה 
מושלמת!!

מפוארת 
ומאובזרת 

052-8187700 

במרכז העניינים

נופש כנרת 

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

■ברח' יהושוע ליד ר' 
טרפון משרד 18 מ' ק"ק 

עם שרותים ומטבחון 
1600 ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)40-40(_____________________________________________

 להשכרה ברחוב 
ירושלים, חנות פלאפל 

פעילה כ-14 שנה, כולל 
ציוד מלא, 25 מ"ר + 

גלריה, חזית, פינוי מיידי, 
6,500 ש"ח ללא דמי 
פינוי. "סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)51-51(_____________________________________________

 בהזדמנות, עסק 
אינטרנטי, עבודה מהבית, 

רווחי ביותר, בתחום ימי 
הולדת וגנים,

_____________________________________________)51-2/17ל(052-3496554

 להשכרה בב"ב חנות 
באור החיים/פינת חזו"א, 120 

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

050-2229247)51-51(_____________________________________________

 למכירה בב"ב בר"ע, 28 
מ"ר, 1,600,000 ש"ח,

050-2229247)51-51(_____________________________________________

 להשכרה חנות 40 
מ"ר + שרותים, במרכז 
ר' עקיבא בב"ב בפסג', 
מפתח בתיווך אשכנזי, 

03-5791770)51-52(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב, חנות 
בז'בוטינסקי 13 מ"ר + גלריה 

13, 2,200 ש"ח. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)51-51(אדוארד

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

_____________________________________________)51-52(מ"ר, מיידי, 054-8405062

 חנויות להשכרה בר' 
עקיבא, במיקום טוב! 

חנות 50 מ"ר, חזית 
גדולה לכל מטרה. אד"י 

_____________________________________________)51-51(נדל"ן, 054-8493483

 להשכרה ברח' כהנמן 
בב"ב, מבנה משופץ 

חדש! להשכרה שטחים 
מ- 200 מ"ר עד 1,300 

מ"ר, מתאים למשרדים/
מוסדות לימוד ולכל 

מטרה, בבלעדיות!! 
פרטים במשרד תיווך 
_____________________________________________)51-52(אשכנזי, 03-5791770

 מבנים מסחריים 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)51-51(_____________________________________________

 בנין תעשיה באיזור בית 
שמש 5000 מ"ר, בשלבי בניה 
מתקדמים, מפרט טכני גבוה, 

מתאים גם לתעשיית מזון, 
אפשר גם חלקי. אמסטון 

_____________________________________________)51-51(נדל"ן, 052-7667747

 מבני תעשיה ומחסנים 
להשכרה באיזור בית שמש. 

_____________________________________________)51-51(אמסטון נדל"ן, 052-7667747

 בהוד השרון - קרקע 
שהופשרה למגורים/
הייטק במחיר חסר 

תקדים, 050-5483322 - 
mbmestate)51-51(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב בהרצל, 
65 מ"ר, מתאים למשרד/

מעבדה/מחסן, מושקע, גישה 
_____________________________________________)51-02(לרכב, 052-7127207

 משרד 50 מ"ר בקומת 
משרדים מפוארת 

במיקום מרכזי עם חניה, 
_____________________________________________)51-51(מיידי!!! 03-8050080

 באיזור העיריה!!! 
להשכרה!!! למשרד/

למרפאה/לרו"ח!!! 35 מ"ר 
מחולק ל- 2 חדרים, ק"ק + 

כניסה פרטית, ממוזג ומשופץ, 
3,000 ש"ח, מיידי. "תווך 
פרפקט" 052-7649782, 

03-5745877)51-51(_____________________________________________

 צימרים בוטיק באור 
הגנוז, מבצעים חמים לחורף, 

אפשרות לראות תמונות, 
052-7633683)51-51(_____________________________________________

 מבצע חורף חם!! 
390 ש"ח לזוג, 2 צימרים 
למשפחות + טרמפולינה, 

ערסלים מנגל וטיולי 
_____________________________________________)51-18/18(שטח, 055-6678585

 "צימר נופי ירדן" - 
סוויטה מפנקת ומרפסת נוף, 

ענקית + ג'קוזי,
050-2403750 ,050-7362739)51-11/17(_____________________________________________

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

052-7679018 ,077-7677018)51-25/17(_____________________________________________

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

בארץ, באיכות! נסיון 30 שנה! 
050-2403750 ,052-2403750)51-11/17(_____________________________________________

■ דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-50/17(_____________________________________________

■ "הפגודה בפינה" - 4 יח' 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קרוב לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-19/17(_____________________________________________

■ במרכז הדתי חיספין, 
צימר חדש ומאובזר, פינתי 
ושקט+ ג'קוזי, כולל סוכה 

אטרקציות באיזור, מומלץ!!!
_____________________________________________)37-11/17ל( 054-2232004

טיולי ג’יפים

רמת הגולן

ראש פינה

קוממיות

■ "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 
מיטות, יוקרתיות, 
למשפחות/זוגות, 

ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית 

+ נוף מרהיב + בריכה, 
_____________________________________________)29-29/17(נדנדות 052-5856465

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים 
053-3147542 052-7155422)37-37/17(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-21/17(_____________________________________________

 להתעורר בצפת 
העתיקה!!! דירת נופש 

מאובזרת!!! מקום אסטרטגי, 
קרוב לבתי כנסת העתיקים

050-4161618)29-3/17(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

מזגן ונוף מדהים, בהזדמנות! 
058-3266448)30-30/17(_____________________________________________

■ מתחם נופש לזוגות/
משפחות/קבוצות,עד 18 איש, 

ברמה גבוהה, חצר + ברכה 
_____________________________________________)25-25/17(ענקית + נוף. 058-7506090

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

077-7677018)25-1/17(_____________________________________________

 "הצימר של מולי" - 
בעתיקה, 2 חד', חדישה, 

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול ביכנ"ס בירב )קרליבך( 

לזוג + 2, חניה, 
03-9363752 ,050-6241690)16-17/17(_____________________________________________

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
057-3112314 ,052-7183288)26-26/17(_____________________________________________

■ בס"ד - צימר לתפארת עד 
11 מיטות, כל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר! 
052-7623725)6-9/17(_____________________________________________

 "סוויטות הארי" - יחידות 
נופש בעתיקה, מפוארות, 

ממוזגות ונקיות, נוף וג'קוזי, 
050-4156810)17-18/17(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-30/17(_____________________________________________

 לשבת וחול, דירה פרטית, 
נקיה ומסודרת + מזגנים 

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

לפרסום
בלוח

03-6162228



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה ז’-ט’ בכסלו תשע”ז  7-9/12/2016

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ "חסדי נועה" - שידוכים 
לכל הגילאים, לכל המגזרים 

בארץ ובעולם - סודיות 
_____________________________________________)23-22/17(מובטחת! 054-7195111

שידוכים

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-2/17(21:00 בלבד, 052-7333955

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, שדכן מקצועי 
עם המון הצעות

054-8422105
03-6189388)40-14/17(_____________________________________________

אבידות

■ קונה לפירוק + נסיעה, 
לל המכוניות, משאיות, רטק
טורים, אמינות + אישורים,

052-5752933)21-21/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, מבצע סתיו 

מיוחד, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 100 
ש"ח, ידני 110 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)50-23/17ל(

 נהיגה ברמה אחרת,   
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, מבצעים+ עזרה 
בתאוריה, יוסי בן יהודה. 

03-5352975
_____________________________________________)13-14/17ל(052-2595370

לימוד נהיגה

■ מחשב נייד מחודש 
ווינדוס 7 החל מ- 600 

ש"ח כולל אחריות, 
הוותיק בענף.
054-4543701
052-6643701)31-5/17(_____________________________________________

מחשבים

מוצרי אפיה
 צמוקים ושקדים- המרכז 

לאפיה ר' עקיבא 48/109 
ב"ב, במחירים ללא תחרות 

*סדנאות ללא עלות, 
050-4161617)29-2/17(_____________________________________________

סת”ם

■ יוסי זיו - צלם 
אירועים מקצועי! צוות 
מורחב, שירות ואיכות 
ללא פשרות, מבצעים 

מיוחדים לחתונות 
0525-778544)28-5/17(_____________________________________________

צילום אירועים

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

מ- 10:00 בבוקר, 
052-3340338)47-46/17(_____________________________________________

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
 במרכז, קרייזלר וויג'ר, 

7 מקומות, 2011, ראשונה, 
100,000 ק"מ, שמורה,

052-2309620)48-51(_____________________________________________

סובארו

סקודה

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, סוזוקי ויטרה, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-23/17((_____________________________________________

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-29/17(_____________________________________________

 משקפת הגדלה 
לסופרי סתם, נח במיוחד, 
_____________________________________________)49-01(210 ש"ח, 054-8527470

 כ- 18 שנות עשיה בבניית 
בית יהודי, מגוון רחב של 

הצעות לנשים וגברים מגיל 
18 ומעלה וכן פרק שני + 
מטפלים בצרכים מיוחדים, 
לכל המגזרים הדתיים, מ- 

_____________________________________________)49-48/17(10:00 בבוקר, 052-3340338

 מקרר שארפ 540 
ליטר במצב טוב, הפשרה 

אוטומטית, 1,120 ש"ח,
_____________________________________________)49-52ל(054-5451044

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)42-38/17(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

■ קונה לפירוק + נסיעה 
לל המכוניות, משאיות, טרק
טורים, אמינות + אישורים, 

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

שברולט

 "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

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

 באזור החודשים, תשרי 
חשוון, אבד נגן "סנדיסק" 

שחור החשוב מאוד לבעליו 
- באזור רחובות רבי-עקיבא/

איצקוביץ, השומר/כיכר אדלר, 
_____________________________________________)50-51ח(בני-ברק, 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 
_____________________________________________)50-51ח(במצב מצויין, 050-4103692

 מצוות חסד לכלה בודדה, 
דרושה בדחיפות אישה/

מעצבת לכיסא כלה בירושלים, 
_____________________________________________)50-51ח(050-6256846

 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

 שואב אבק על רגל - 
120 ש"ח, עובד מעולה 

וקומפקטי,
054-8527470)50-52(_____________________________________________

 בהזדמנות! סובארו 
אימפרזה 2006, 1600, 

אוטומטית, ראשונה, 
צורה חדשה, מכני 

מעולה, שמור ומסודר + 
טסט לשנה, 

054-8402332)51-51(_____________________________________________

 סקודה אוקטביה 2010 / 
8, אוטומטי בנזדין דגם חסכוני 

במצב חדש!! + תוספות, 
בהזדמנות!! 46,000 ש"ח, 

052-6918692)51-51(_____________________________________________

 שברולט אפלנדר 7 
מקומות 2006 שמור ומטופל, 

אוטומט, יד שניה פסטו, 
29,000 ש"ח, עם דיוידי!!! 
_____________________________________________)51-51(מולטימדיב! 052-7220391

 למה לקנות מחסניות דיו 
אם חסר רק הדיו? "דיו נטו" - 

מחזור מחסניות דיו, מקצועיות 
+ נסיון, טונרים במחיר מוזל, 

054-8431644)51-12/17(_____________________________________________

 "היימישער יונגערמאן" 
- מבצע שדה תעופה - 100 

ש"ח וכן מירון, ירושלים, כותל 
במחירים טובים! 

054-8440170)51-10/16(_____________________________________________

 באזור המרכז ובכל 
הארץ - הובלות והסעות, 

במקצועיות, אמינות 
ומחירים נוחים!
053-3126630)51-10/17(_____________________________________________

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

מתנה, 050-4101236 )באזור 
_____________________________________________)51-46/17(ירושלים(

 "שידוכי משפחה" 
לבחורי ישיבה ובנות סמינר, 

בית יעקב, ספרדים,
054-8400140)51-6(_____________________________________________

 מצאתי צרור  - 2 
מפתחות  באוטובוס בב"ב בקו 

11, שלישי כ' חשוון, 
_____________________________________________)51-52ח(052-7110079

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם: 

_____________________________________________)51-52ח(1-599-500-003

 אבדו תפילין היקרים מאוד 
לבעליה ביום שני האחרון )כ"ז 

_____________________________________________)51-52ח(חשוון(, 050-4124328/4

 דרושה סוכה בתרומה/
סמלי )אפשרי גם אחרי חג 

_____________________________________________)51-52ח(הסוכות(, 054-7938941

 דרושים אופניים חשמליים 
תקינים, תקולים או לפירוק 

_____________________________________________51-52ח(וחלקים, 050-5343924

 דרושה מערכת 
סטריאופונית תקינה כולל 

רמקולים, מגבר וכל השאר 
בתמורה למזומן, טל':

_____________________________________________51-52ח(054-9985503

 דרוש טלפון סלולרי מסוג 
INFINITY תקין או תקול 

בתמורה למזומן, טל':
_____________________________________________51-52ח(050-5343924

 דרוש שעון מעורר מכני 
)עם קפיץ(, אפשרי מקולקל, 

_____________________________________________51-52ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________51-52ח(במצב תקין, 054-7432011

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחת אברך בתרומה/

_____________________________________________51-52ח(סימלי, 052-7396092

 דרוש מקרר בינוני ומזגן 
קטן בתרומה/סמלי לבן תורה, 

_____________________________________________51-52ח(052-7396092

 דרושה מנורת שולחן 
פלורסנט 15 וואט בתרומה 

)אפשרי מקולקל(,
_____________________________________________51-52ח(054-8432271

 בחור ישיבה מחפש 
לפורים הבעל"ט, 

שטריימל אמיתי )עדיף 
_____________________________________________)51-3/17(למסירה(, 054-6337121

 דרוש נוקיה סי 2 או נוקיה 
208, אפשרי מקולקל,

_____________________________________________)51-52ח(054-7938941

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה/גניזה,
_____________________________________________)51-52ח(050-6651365

 לזוג צעיר בירושלים דרוש 
מקרר במצב טוב למסירה, 

_____________________________________________)51-52ח(050-6256846

 מעוניין לקנות דגי נוי 
בכמות גדולה )טורפים(,

_____________________________________________)51-52ח(055-6777117

 דרושה עגלת תאומים 
של בוגבו לקניה במצב טוב, 

_____________________________________________)51-52ח(054-8430577

 למשפחה במצוקה! 
דרוש שולחן סלון לפחות 3 מ', 

_____________________________________________)51-52ח(במצב טוב, 058-3261003

 מחפשים לקנות מכונה 
לתפריה לבניית פאות )מכונת 

_____________________________________________)51-52ח("תפוח"(, 054-8487487

 מעוניינים להשאיל/לשכור 
2 שמלות יפות לאירוע במידות 

8+10 לתאריך ז' בטבת, 
_____________________________________________)51-52ח(058-3203198

 מעוניין לקנות ספריה 
לסלון מסנדוויץ פורניר אור 
_____________________________________________)51-52ח(3.20 מטר, 052-7687863

 דרושות אופניים חשמליות 
ב- 1,000 ש"ח ומזגן חלון קטן 

_____________________________________________)51-52ח(בתרומה, 052-3595314

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה 

_____________________________________________)51-52ח(לחלקי חילוף, 052-3595314

 דרוש מקרר קטן בתרומה 
_____________________________________________51-52ח(לבן-תורה, 054-8432271

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________51-52ח(ישיב תרומה, 054-7432035

 אם יש לכם מזון תקוע 
בקיר נשמחר לקבלו בחינם, 

_____________________________________________51-52ח(054-7432035

 דרוש שעון זהב/תכשיט 
בכל מצב שבור/מקולקל/ישן, 

_____________________________________________51-52ח(050-6651365

 IGO עם GPS מכשיר 
מקורי, שעון חכם, מחשבון, 
יומן, שעון מעורר ועוד, 199 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 058-3263264

 שואב אבק, מצב טוב, 
160 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)51-52ח(052-5737813

 מחשב נייד כולל וינדוס 
7 ותוכנות במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 054-8474954

 מיקסר קנווד שף 
בירושלים, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)51-52ח(054-8423405

 שואב אבק, 70 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(בירושלים, 054-8423405

 תנור אפיה מובנה 
משומש במצב תקין, תא 

אפיה אחד, 200 ש"ח,
_____________________________________________)51-52ח(053-7134052

 מקרר אמקור, 500 ליטר, 
משומש במצב תקין, 300 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 053-7134052

 מקרר 360 סמ"ק במצב 
_____________________________________________)51-52ח(טוב, 450 ש"ח, 052-2551642

 מקרר שארפ במצב 
מעולה, 500 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)51-52ח(050-7112848

 חלקים, אביזרים וכבלי 
תקשורת וחשמל, 40-440 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 050-5343924

 רדיאטור 14 צלעות, 
תוצרת גרמניה, רק 400 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(054-9448300

 מיקרוגל במצב מצוין, 150 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, טל': 050-4131476

 מקצף חשמלי + קערה, 
כחדש, 100 ש"ח בבני-ברק, 

_____________________________________________)51-52ח(052-7616750

 מכונת כביסה "בוש" מצב 
מצוין, 7 קילו, 500 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)51-52ח(בני-ברק, 052-5737813

 שני מכשירי פקס שארפ, 
P,600-650, כ"א 25 ש"ח, 
טעון תיקון, 03-6199806 

_____________________________________________)51-52ח(בערב

 גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים חינם, שירות י-ם 

_____________________________________________)51-7/17(וב"ב בלבד, 052-7611936

 GMAIL שירותי מייל 
ללא גישה לאינטרנט, החל 

מ- 25 ש"ח לחודש,
052-7611936)51-1/17(_____________________________________________

 בהזדמנות! מחשב 
נייד נמכר עקב קבלת 

מחשב מהעבודה, חזק! 
במצב מעולה! רק 600 

_____________________________________________)51-51(ש"ח! 052-3281503

 רדיאטור 190 ש"ח,
_____________________________________________)51-52ח(050-4128920

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 330 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(054-8453370

 רדיאטור 12 צלעות, מצב 
מצוין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(054-8478176

 מכשיר אדים חמים כחדש 
תוצרת "ידע פלסט", 80 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-3463482

 "LG" מערכת סטריאו 
הכוללת רדיו + דבל-קסט + 

קומפקדיסק + רמקולים, 200 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 052-3463482

 מגבר סטריאו ביתי ימהה 
)רסיבר(, 180 וואט, שמור, 

_____________________________________________)51-52ח(400 ש"ח, נייד: 052-2437292

 רמקולים חדשים למערכת 
סטריאו תוצרת אנגליה, 400 
ש"ח, דגם MISSION, נייד: 

_____________________________________________)51-52ח(052-2437292

 כרטיס קול לגיטרה 
חשמלית

 M-AUDIO FAST
TRACK, ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(פלאפון: 052-2437292

 2 סטנדים לרמקול מוגבר, 
_____________________________________________)51-52ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 רמקולים פיונר, 500 וואט 
לרכב 9X6 + תבניות, חדש, 
_____________________________________________)51-52ח(רק 250 ש"ח, 058-3216830

 מקרופון חדש לשירה 
וזמרה, דגם PG98 + כבל 

למיקסר ולבית 6 מטר, 299 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 058-3216830

 פלטת שבת כחדש לשני 
סירים, 70 ש"ח, באריזה, 

_____________________________________________)51-52ח(058-3216830

 רמקולים של פוקסל 
לרכב, קדמיים, 440 וואט + 

קומפוננטים ושנאים, חזק 
ביותר, 399 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(058-3216830

 רדיאטור 7 צלעות כמו 
חדש, 100 ש"ח בירושלים, 

_____________________________________________)51-52ח(050-4135487

 מסך מחשב דק, 17 אינץ, 
_____________________________________________)51-52ח(ב- 140 ש"ח, 052-7161030

 מכשיר לעיסוי בכפות 
הרגליים כחדש, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-7113472

 מכשיר הליכה,
_____________________________________________)51-52ח(052-7113472

 מצלמה טובה, ב- 130 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 02-5004067

 רמקול עוצמתי, 15 אינצ, 
 USB, 500 וואט כולל כניסת

_____________________________________________)51-52ח(500 ש"ח, 052-7696992

 מגבר לנגינה ושירה, 
מכישר אפקטים לגיטרה, סאז 

תוכים, 500 ש"ח,
_____________________________________________)51-52ח(052-2913522

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון כחם לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)51-52ח(100 ש"ח, 052-4831449

 מדפסת HP, משולבת 
עם סורק וקופי, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-5543055

 גמבוי 2 מסכים + 
מצלמה, 450 ש"ח, -052
 .14:00-15:00 ,4137894

_____________________________________________)51-52ח(22:00-24:00

 מצלמה נגד מים 150 
ש"ח, גם לאופנים,

 .14:00-15:00 ,052-4137894
_____________________________________________)51-52ח(22:00-24:00

 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
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למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-2030007

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-18/17(קלות. 03-6197601

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-18/17(או מבוגרים. 054-8442722

תקשורת

 סטוק של מאה חולצות 
לגברים מכופתרות בצבעים 
לבן פסים ומשבצות, מידות 

XL ומעלה, מהמותגים ראלף 
לורן, נאוטיקה, טומי ולקוסט 

מקורי, ב- 15,000 ש"ח
055-9894908)20-20/17(_____________________________________________

■ מכירה בחצר דברי נוי 
יפים, ריהוט עתיק ומודרני + 

פינת אוכל+ מקרר, 
055-9547447)38-7/17(_____________________________________________

 להשכרה 4 שמלות סרפן, 
לבן בשילוב תחרה, יפהפיות 
וחדשניות, במידות: 4,6,8,12 

רק 50 ש"ח כ"א, 
054-5565961 )י-ם(, נין לקבל 

_____________________________________________)40-1/17(תמונה במייל/ווצאפ

 למכירה, 2 פאות קצרות 
קאסטם, ייבוש טבעי, מצב 
מעולה, אחת חומה ואחת 

שחורה, 600 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)46-52(052-7128580 )י-ם(

תינוקות

 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

 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(

 נעלי ספורט צעד ראשון, 
יד שניה - כחדשות ממש! 

כחול/לבן, nike, ב- 50 ש"ח 
_____________________________________________)40-51(בלבד, 052-7128580 )י-ם(

כללי
 תכולת דירה: מקרר, 

פינת אוכל, תנור, מ.כביסה, 
_____________________________________________)49-48/17(סלון מעור וכו', 050-5770355

 כובע בורסלינו 
חדששש מהקופסא!!!

השתמשו בו פעמים 
בודדות בלבד! מידה 58,

ב- 800 ש"ח בלבד!
)במקום 1,200 ש"ח(, 

 ,050-4155760
054-8524999)49-01(_____________________________________________

 סיטונאות קנדלברות 
מהיצרנים המובילים )מכירה 

לפרטיים(, עזרא 40 בני-ברק, 
_____________________________________________)49-8/17(054-8449323 בתיאום

ריהוט

 שולחן אוכל ו- 6 כסאות 
מעץ בוק כחדשים, 2 מ' על 

0.85 והגדלה ל- 2.80, 
_____________________________________________)49-52ל(055-6655364

 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...

 חדר שינה יהודית 
קומפלט, כולל הכול, 2,700 

ש"ח, נוף מלא, לרציניים, 
052-8571371)50-51(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 טלפון אלחוטי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 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

 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

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

 ל"פרפרים" הלבשה 
אישית בב"ב: מנהלות 

למשמרות + נסיון 
במכירות חובה, משכורת 

גבוהה + בונוסים,
050-8266772)51-7/17(_____________________________________________

 דרושים בחורים צעירים 
ונמרצים להתרמות, אחוזים 

גבוהים, פרטים בטל':
054-2421443)51-52(_____________________________________________

 בפ"ת מנהח"ש/ת סוג 3, 
חוב הנסיון בחשבשבת, מכפל, 

וורד, קו"ח ל:
ML1264@smile.net.il)51-2/17ל(_____________________________________________

 דרושות מטפלות 
חמות ומסורות לעבודת 

משמרות בתינוקיה, טל': 
03-6172302)51-2/17(_____________________________________________

 לבייבי שיק בגבעת 
שמואל, דרושה מוכרת 

לעבודה במשמרות, 
מיידי, טל': 

052-4254111)51-52(_____________________________________________

 מיידית!!! למעון בת"א 
)20 ד' מב"ב(, דרושה מטפלת 

למשרה מלאה, שכר הולם! 
_____________________________________________)51-2/17(052-8750036, אסתר

 למעון יום איכותי 
במרכז ב"ב דרושות 

מטפלות חמות ומסורות 
7:30-16:00, תנאים 

טובים למתאימות!
_____________________________________________)51-2/17(054-8418594, שרה

 דרוש יועץ עסקי מאזור 
ראש העין - פ"ת, בעל נסיון וכן 
מנהלי מערך מכירות לרציניים 

בלבד!!! למייל:
yaronlav35@gmail.com

054-5663798)51-51(_____________________________________________

 "ביחד" - הדרכה 
לשדכנות, עבודה מיידית 

מהבית, מחשב חובה!
072-2391111)51-51(_____________________________________________

 למעון במרכז פ"ת. 
*מטפלות למשרה מלאה. 
*מטפלות למ"מ, תנאים 

מעולים למתאימות,
054-8474393)51-52(_____________________________________________

 דרושה סייעת לגן ילדים 
בגבעתיים, נסיון, ראש גדול. 

_____________________________________________)51-2/17(054-8031175, כרמית

 למשרד רו"ח דתי בר"ג, 
דרושה מזכירה בעלת נסיון 

למלאה:
mazkira77@walla.co.il)51-52(_____________________________________________

 לת"ת בב"ב מיידי!!! מורה 
ללימודי חול לכיתות גבוהות 

וסייעת לצהרונית בגנים, קו"ח: 
03-5794257 ,03-6190504)51-52(_____________________________________________

 דרושה מוכרת לחנות 
תכשיטים למשרה מלאה, 

עדיפות לבעלת נסיון )ב"ב(, 
_____________________________________________)51-52ל(052-7656224

 התרחבנו!!! במעון בית 
חלומותי בבני-ברק! דרושות 

מטפלות למשרה חלקית/
מלאה, 054-8493435, 
_____________________________________________)51-52(לפרטים בשעות הערב

 מזכירה למשרד רו"ח, 
ידע בתוכנות אופיס ואינטרנט 

11:30-16:30, קו"ח ל:
_____________________________________________)51-52ל(03-5706330

 למעון במרכז ב"ב, דרושה 
מטפלת חמה ומסורה למשרה 
מלאה, התחלת עבודה מיידי, 

תנאים טובים למתאימה! 
052-7689939)51-52(_____________________________________________

 דרושה סייעת עם נסיון 
_____________________________________________)51-51(למרפאת שיניים 03-6194926

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

 לסטוקים מתוקים 
דרושים עובדים + מנהל חנות 

050-5709111)51-51(_____________________________________________

 דרושה עובדת לחנות 
בב"ב לשעות הבוקר, רצוי ידע 

_____________________________________________)51-52(במחשב, 050-4141464

 מעוניין לעבוד במשק-
בית/בית-כנסת, פתוח ופנוי 

_____________________________________________)51-52ח(להצעות, 050-6651365

 מעוניין במגורים בלילות 
תמורת טיפול בזקן/בכל 

_____________________________________________)51-52ח(הצעה אחרת, 054-7938941

 מתמחה בפיזותרפיה 
מעוניין לעבוד בקליניקה/פרטי 
_____________________________________________)51-52ח(לרכישת נסיון, 052-7396092

 בע"ת ותיק, תואר שני 
+ אנגלית, נסיון ב"קירוב" 

ובניהול, למשרה בכירה!
_____________________________________________)51-52ח(050-4160390

 מזכיר רב ועמותה, דובר 
אנגלית, ניהול חשבונות, הו"ק, 

מרכב"ה, מס"ב, 12 שנים, 
_____________________________________________)51-52ח(052-76336316

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני בתקשורת, נסיון במדיה, 

ב"קירוב" ובניהול, במשרה 
_____________________________________________)51-52ח(בכירה! 050-4160390

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-20/17(_____________________________________________

שמעיה: דרושים עובדים 
לחנויות: קושרים 

לציציות לספרדי ואשכנזי, 
משלמים 7 ש"ח ליחידה, 

,052-8911058
_____________________________________________)49-51ל(03-6191332

 למשרד בב"ב דרושה 
מזכירה, ידע באופיס, שכר נאה 

_____________________________________________)50-01(קו"ח לפקס 1533-6185736

 לרשת כלי בישול 
ומטבח דרושה מוכרת 

חרוצה ובעלת נסיון 
לעבודה במשמרות 

0586966136
0547604012)51-02(_____________________________________________  כסא ישיבה עם גלגלים 

וידיות, 120 ש"ח בלבד, בני-
_____________________________________________)51-52ח(ברק, 052-5737813

 מיטת מעבר + מזרון, 
_____________________________________________)51-52ח(200 ש"ח, 054-8407154

 סטנדר תפילה עומד 
לילדים, חדש ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________51-52ח(054-8403398

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________51-52ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס משרדי ממתכת 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים +

_____________________________________________51-52ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________51-52ח(250 ש"ח, 052-3463482

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________51-52ח(052-3804646

 שידה + מראה יפהפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________51-52ח(052-7633316

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________51-52ח(052-7633316

 3 כסאות בר, צבע בהיר 
במצב מצוין, 200 ש"ח,

_____________________________________________51-52ח(050-4131476

 4 כסאות מטבח מרופדים, 
צבע בהיר, 100 ש"ח,

_____________________________________________51-52ח(050-4131476

 שולחן כתיבה 1.20 מטר, 
חום עם מגירה, 180 ש"ח, 

_____________________________________________51-52ח(בני-ברק, 052-5737813

 כורסת יחיד בד קטיפה, 
180 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________51-52ח(052-5737813

 שולחן דלפק ושולחן 
מזכירה, 150 ש"ח לשולחן, 

מצב מצוין בב"ב, 
052-7113375)51-52(_____________________________________________

 ספה דו מושבית, 300 
ש"ח, מצב מצוין, בני-ברק, 

_____________________________________________51-52ח(052-5737813

 שולחן מחשב, חום בהיר 
הכולל מדפים וכונן לדיסקים 

ב- 250 ש"ח, בי-ם,
_____________________________________________51-52ח(054-6481333

 עמודון ספרים צבע עץ 
בהיר 1.75X70X26 בירושלים, 

_____________________________________________51-52ח(100 ש"ח, 054-6481333

 ארון סנדוויץ פורמיקה עב' 
נגר, 112/64/38, 100 ש"ח, 
_____________________________________________51-52ח(02-6522251, 052-3805386

 מיטת יחיד )ספפה( + 
ארגז מצעים, 300 ש"ח, טל': 

_____________________________________________51-52ח(050-6247140

 שולחן סלון - צבע שחור 
וזכוכית למעלה + 2 מגירות, 

_____________________________________________51-52ח(350 ש"ח, 050-6247140

 מיטת היירייזר במצב 
טוב, 2 מזרונים, מגירה, 250 

_____________________________________________51-52ח(ש"ח, 02-5386186

 שידה מעץ 7 מגירות, 
יפהפיה, 500 ש"ח,

_____________________________________________51-52ח(050-7703423

 ספריה לחדר ילדים, 
יפהפיה, ורוד/ירוק בהיר, 500 

_____________________________________________51-52ח(ש"ח, 050-7703423

 שידה 7 מגירות, יפהפיה, 
_____________________________________________51-52ח(500 ש"ח, 050-7703423

 ספריה לחדר ילדים ורוד/
ירוק, יפיפיה, 500 ש"ח,

_____________________________________________51-52ח(050-7703423

 קומודה מדהימה בצבע 
ונגה )3 מגירות ומראה(, ב- 

250 ש"ח, מציאה,
_____________________________________________)51-52ח(052-7603865

 2 שידות קטנות יפהפיות 
בצבע ונגה כחדשות, 150 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, מציאה, 052-7603865

 שולחן לסלון, גדול, רק 
_____________________________________________)51-52ח(300 ש"ח, 052-7134899

 2 מיטות אורטופדיות 
משוויץ 2.00X90 מ', 300 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח כ"א, 054-8455513

 מזרונים איכותיים לנדנדת 
חצר וכסאות נח + כיסוי 

נשלף, 80 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)51-52ח(02-6522251, 052-3805386

 ספריה לילדים מסנדוויץ 
160X245, חזק במיוחד, שחור 

_____________________________________________)51-52ח(+ דובדבן, 052-7113472

 עגלת תאומים איזי בייבי, 
_____________________________________________)51-52ח(250 ש"ח, 054-7938941

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)51-52ח(250 ש"ח, טל': 054-8423405

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)51-52ח(250 ש"ח, טל': 054-8423405

 מיטת תינוק, עגלת פג 
וכיסא לרכב, בהזדמנות, 500 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח. שרונה, 054-2303768

 עגלת תינוק 
 ,TWIGY RED DREAM

חדשה באריזה במחיר 390 
ש"ח במקום 590 ש"ח, 
_____________________________________________)51-52ח(לפרטים: 052-7625772

 עגלת שכיבה אינגליזינה, 
_____________________________________________)51-52ח(200 ש"ח, 054-8478028

 עגלת תינוק ברייטקס 
כחדשה, 500 ש"ח + אביזרים 

נילווים, ב- 150 ש"ח,
_____________________________________________)51-52ח(053-3180904

 עגלת תאומים רכבת "גד 
בייבי" במצב מצוין, ב- 250 

ש"ח, 054-8422016,
_____________________________________________)51-52ח(053-3106214

 מיטת תינוק כחדשה, עץ 
צבע אגוז + מזרון, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-7117487

 טיטולי האגיס, 32-35 
ש"ח. בייבי סיטר 28 ש"ח, 
_____________________________________________)51-52ח(בבני-ברק, 052-7117487

 מיטת תינוק כחדשה, 
_____________________________________________)51-52ח(500 ש"ח, 050-6990740

 טרמפולינה חדשה 
לתינוק, פישר פרייס, 250 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(בלבד, 054-8528862

 חיישן לתינוק )סנוזה הירו(, 
חדש עם אחריות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(054-8528862

 חלקי חילוף לבוגבו 
קמיליון עד 100 ש"ח לכ"א, 

_____________________________________________)51-52ח(052-7603865

 סטריליזטור למקרוגל, 
אוונט, מצב מעולה, רק 50 

ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)51-52ח(052-7623275

 טרמפיסט של בייבי ג'וגר 
כחדש, 200 ש"ח בירושלים, 

_____________________________________________)51-52ח(050-4135487

 עגלת yoyo מקורית 
בצבע רויאל כחדשה + 

עגלת Loka שכיבה טיולון, 
03-6161758)51-2/17(_____________________________________________

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 
וחדש, 050-5274348, -03

 10 צלנדרים רגילים 
משומשים טובים, כ"א 10 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 המוצר המושלם לטיפוח 
עור הפנים, ערכה מדהימה ב- 
_____________________________________________)51-52ח(30 ש"ח בלבד, 052-7117487

 ביצים טריות בפיקוח 
משרד בריאות, M-22 ש"ח. 

L-24 ש"ח בב"ב, 
_____________________________________________)51-52ח(052-7117487

 שולחן עץ מלא, חזק, 2 
שידות ואקווריום ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(כ"א, 054-8452231

 אופניים טובים, 280 ש"ח, 
_____________________________________________51-52ח(בני-ברק, 052-5737813

 מסך מחשב עבה, 40 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 050-6651365

 סוללה 36 וולט לאופניים 
חשמליים, כולל מטען במצב 

מצוין, רק 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)51-52ח(050-5343924

 מסך מחשב דק "19 אינצ' 
כחדשה HP, ב- 140 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(050-4116860

 חיסול!!! כרכי שוטנשטיין 
קטן, 80 ש"ח עד גמר המלאי, 

_____________________________________________)51-52ח(050-41416860

 מצלמה נגד מים, 150 
ש"ח, 052-4137894 -14:00

_____________________________________________)51-52ח(16:00, 22:00-24:00

 גיטרה קלאסי כולל נתיק 
פשוט במצב מצוין, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-7194775

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך", 

_____________________________________________)51-52ח(200 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-3463482

 כלוב לציפורים, ב- 80 
ש"ח. בית הטלה, ב- 30 ש"ח. 

אוכל לתוכים, ב- 145 ש"ח, 
_____________________________________________)51-52ח(03-9074725, 054-8412903

 מודם ראוטר חדש 
בקופסא של חברת פרטנר, רק 

_____________________________________________)51-52ח(150 ש"ח, 054-4514210

 מציאה! פקט סיגריות 
"מלבורו - גולד" רק 270 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(054-4514210

 מציאה! 3 חליפות מידה 
48 אלגנט ישיבתי, רק 250 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 054-4514210

 סורג מגוללוון חדש יפיפה 
לחלון, מעוצב עם בקבוקונים, 

_____________________________________________)51-52ח(250 ש"ח, 052-7633316

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי S3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)51-52ח(149 ש"ח, 054-4783220

 ציפור קנר מזמר 
"באוסתר" 300 ש"ח,

_____________________________________________)51-52ח(03-9074725, 054-8412903

 מציאה - 2 שמלות ערב 
חדשות מידה 2,4 - וורוד + 

אביזרים, 80 ש"ח,
_____________________________________________)51-52ח(054-6800702

 מציאה - שעון 
"ספקטרום" היוקרתי, חדש 
מאירופה לגבר, 130 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(054-4514210

 שעון "קלווין - קליין" חדש 
לגבר, רק 130 ש"ח,

_____________________________________________)51-52ח(054-4514210

 ניתן לקבל זיכוי על 
סך 450 ש"ח לכל אחד מן 
הקורסים הנלמדים במכון 

עליה, כשרות, שחיטה וסת"ם, 
_____________________________________________)51-52ח(לפרטים טל': 052-7115008

 מערכת פיוניר לרכב, 400 
ש"ח, במצב חדש,

_____________________________________________)51-52ח(052-7115008

 סורג חדש 1X1 מ' מחומר 
מעולה עם בטן - 450 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(054-8484544

 ,Zara מעיל ישיבתי 
יוקרתי נקנה חורף שעבר ריח 
של חדש, 400 ש"ח. מיכאל, 

_____________________________________________)51-52ח(058-7528855

 אופניים יד שניה עד 150 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 052-7126106

 אופניים חדשות לילדים עד 
_____________________________________________)51-52ח(200 ש"ח, 052-7126106

 זקט צמר מידה 5, משכן 
התכלת באריזה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(054-8472780

 זוג פינקים זברות ג'מבו 
מהממים פלוס כלוב חדש ב- 

_____________________________________________)51-52ח(120 ש"ח, 058-7653217

 זוג זברות ג'מבו לחי 
שחורה מוטצ'יה, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(נייד: 058-7653217

 נעלי גברים, עור, מידה 
44, שחורות, חדשבות באריזה, 

Aircomfort, מציאה, רק 
140 ש"ח, בירושלים,

_____________________________________________)51-52ח(052-7623275

 דלת פלדלת 4 מפתחות 
מצויין - חום כהה, מיידי, 350 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 054-4954933

 שמלה ארוכה לארוע בגוון 
בז', מידה 40/42, אלגנטית 

מאוד, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)51-52ח(052-7139014

 שמלה נפוכה לילדה בגוון  
בז', מידה 8-10, ב- 180 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-7139014

 אופניים לילדים, 300 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 052-7134899

 מנעול קוד לאופניים, חדש, 
40 ש"ח, ירושלים,

_____________________________________________)51-52ח(058-3216830

 מגן מטען לאייפון 5, חדש, 
_____________________________________________)51-52ח(89 ש"ח, 058-3216830

 קסדה חדשה לאופנוע, 99 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 058-3216830

 סבל כנף אחורי למובי 99 
ש"ח ורשת לכסא 130 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(058-3216830

 1 קילו מטבעות ב- 40 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח לאספנים, 052-7154392

 למכירה זיכוי בחנות בבני-
ברק למוצרי חשמל, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-7616750

 טיטולים למבוגרים, 5 
טיפות חב' חוגלה, 50 ש"ח כל 
חבילה גדולה, בירושלים, טל': 

_____________________________________________)51-52ח(050-4183200

 סורג גדול במצב טוב, 150 
ש"ח בלבד, טל': 

_____________________________________________)51-52ח(050-4183200

 2 שמלות ערב 
)מאנג'לס( לילדות, מידות 2 
ו- 4 )חדשות(, 90 ש"ח כ"א, 

)אפשרות לאביזרים(
_____________________________________________)51-52ח(052-7111061

 אזעקה לאופנוע וקטנוע 
+ שני שלטים, מנוע מהשלט, 
_____________________________________________)51-52ח(200 בירושלים, 058-3216830

 גביע קידוש מכסף, 3.5 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח לגרם, 052-7154392

 2 שמלות לילדות, שבת, 
אפור/כתום, מידה 2 ו- 4, 

)חדשות(, 40 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)51-52ח(052-7111061

 נעליים לילדות )חדשות(, 
מדר' סטפ בצבע שחור ולבן, 
פסים, מידות 20, ו- 24 - 40 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 052-7111061

 מעוניין בטנדר 10 
מקומות מליל שישי עד מוצ"ש 

לפרשיות הבאות, 
_____________________________________________)51-52ח(052-7131274

 סיגריות מלברו ליט/אדום, 
250 ש"ח לפקט, 

_____________________________________________)51-52ח(052-7603909

 5 תוכונים + כלוב כפול 
ובתי הטלה, מתקן שתיה 

ואוכל, 230 ש"ח, טל':
_____________________________________________)51-52ח(053-3100341, בני-ברק

 אופניים לילדים 20", 170 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, בטל': 054-5385013

 מעיל בד לספר תורה לזכר 
נספים בשואה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-7154392

 דיסקים לילדים כחדשים 
לשעות הפנאי לגן, לבית ולכל 
_____________________________________________)51-52ח(מטרה, 5-100, 052-2493013

 ספר הזוהר עם תרגום 
ופירוש הסולם, 23 כרכים, 300 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 052-4831449

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)51-52ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 052-4831449

 קופסה לאופניים נשלף 
גדול ב- 150 ש"ח,

 .14:00-15:00 ,052-4137894
_____________________________________________)51-52ח(22:00-24:00

 שעון קיר חדש באריזה 
בסגנון רטרו, 35 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)51-52ח(050-6247140

 אנשור תוספי תזונה, 8 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 054-7863538

 מעיל מעור, מידה 5, 200 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 054-7863538

 ספר ללימוד תאוריה, 
חדש, הכולל: תמרורים, חוקים, 

שולחן ודיסק, 80 ש"ח,
_____________________________________________)51-52ח(058-4159285

 ברז עם ראש מסתובב, 
יוצא מהשיש, 150 ש"ח 

כחדש, 02-6522251,
_____________________________________________)51-52ח(052-3805386

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לחאסום עוגיות, חדשה 

באריזה, 65 ש"ח, 
_____________________________________________)51-52ח(052-4831449

 קופסת מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה בעזרת 

הדמיון, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)51-52ח(052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-4831494

 סט מושלם, שמלה 
+ חולצה + נעליים, צבע 

אפרסק, 320 ש"ח, מידה 38, 
_____________________________________________)51-52ח(02-6522251, 052-3805386

 אונקי 1000 ג'יגה חדש 
לגמרי, 150 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)51-52ח(050-4107375

 מעילים חמים איכותיים 
וחדשים, מידות 8-12, 75 

ש"ח, 052-3805386,
_____________________________________________)51-52ח(02-6522251

 פאקט מלבורו טאצ'/
LD ב- 200 ש"ח, ירושלים, 

_____________________________________________)51-52ח(050-4199281

 ספרי לימוד לילדים, 
10-20 במצב מצוין, ב"ב, 

_____________________________________________)51-52ח(052-7113472

 FABIO ,8 חליפה מידה 
כחדשה לילד, 150 גמיש, 

_____________________________________________)51-52ח(052-7113472

 שס שוטנשטיין, כרכים 
קטנם כחדשים, 75 ש"ח כל 

_____________________________________________)51-52ח(אחד, 054-8463975

 נגן חדש בקופסא כולל 
שירים, ב- 130 ש"ח,

_____________________________________________)51-52ח(02-5004067

 מנעול שרשרת לאופנועים 
ואופנים, חזק, עבה וארוך, 
חדש, 150 ש"ח, ירושלים, 

_____________________________________________)51-52ח(058-3216830

 2 שמלות מדהימות 
לארוע בגוון ירוק לנערות, מידה 

42-44, ב- 250 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)51-52ח(052-7139014

 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
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■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)48-22/17(_____________________________________________

 דרושה מטפלת/סייעת 
למעון ברמת-גן, תנאים 
טובים, שכר התחלתי, 

30 ש"ח לשעה, 
052-8280838)17-3/17(_____________________________________________

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

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!!

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

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!-

 ניסיון במזכירות וניהול משרד חובה
 כושר ניסוח

 אדיבות ומתן שרות ברמה גבוהה
 שליטה באנגלית

office שליטה מוחלטת בתוכנות 

מצאנו מועמדים 
נהדרים ומחפשים 

עוד אנשים מוכשרים!

   jobs.imagep@gmail.com
לציין עבור משרת מזכירה

קורות חיים למייל:

לאימג' – קו מחשבה
דרושה מזכירה

 למשרד הירושלמי

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

 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 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

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

לר"ג - ב"ב פקידה, 
רקע בהנה"ח ובהוצאת 

חשבוניות ותעודות 
משלוח, למשרה מלאה, 
עבודה קבועה, שליטה 

במחשב, מסירות 
_____________________________________________)49-52(ואמינות! 052-6364614

 בתל אביב, גננת וסייעת 
צהרון + מטפלת למעון, 

תנאים טובים, פרטים:
03-5477777)49-52(_____________________________________________

נהג הסעות לרכב ציבורי, 
עדיף מאזור בני-ברק 

למשמרת רגילה,
_____________________________________________)49-52ל(050-9894422

 לגן פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה אחראית 
כיתה לתינוקיה, למשרה 
מלאה 7:30-17:00, נסיון 

חובה! תנאים מעולים! 
050-7250631)49-52(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

מתאמת פגישות 
פיננסים, עבודה מבית, 

שכר + עמלות + בונוס, 
כושר ביטוי גבוה, נסיון - 

_____________________________________________)50-52(יתרון, 052-4455577

 בב"ב, אישה לטיפול בילד 
+ עבודות בית קלות, 4 פע' 

בשבוע, 14:00-18:00,
054-2233483)50-52(_____________________________________________

 לחנות בייגל בגאולה 
בירושלים, דרושים 

_____________________________________________)50-1/17(עובדים, 02-5375516

 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)47-17/17(בוגרי ישיבה, 053-3100363

לרשת מזון גדולה 
דרושים/ות קופאים/יות, 

מוכרנים/ות, סדרנים/יות, 
052-6580906, עבודה 

_____________________________________________)50-1/17(מיידית!!!

 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(_____________________________________________

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
050-6528522תנאים מעולים למתאימות

לרשת גני ילדים גדולה 
בבעלות חרדית בפ“ת

גננת/סייעת, לבוקר/צהרונית
לפרטים:

דרושה

להתקשר בין השעות: 8:00-15:00

 לגן-מעון בגבעת שמואל, 
דרושה סייעת + גננת 

לחלקית/מלאה עם אהבה 
לילדים ולמקצוע, אחראית 

וחרוצה ויצירתית, 
_____________________________________________)51-2/17(052-3651355, חנה

 מזכיר/ה לעבודה מהבית 
לעבודה משרדית וניהול קשרי 
לקוחות, א-ה 9:00-14:00, 45 

ש"ח לשעה. *לאיש עסקים 
בירושלים, דרוש עוזר אישי, 
שעות גמישות, שכר גבוה. 
*לחברת הפצה בבני-ברק, 

מנהל/ת צוות, לניהול צוות 
עובדים, לא נדרש נסיון, 7,500 

ש"ח + רכב צמוד. קריירה, 
072-22-222-62)51-51(_____________________________________________

 למשרד תיווך שוק הנדל"ן 
באלעד, סוכן/ת נדל"ן + 

רשיון תיווך, הדרכה תינתן 
למתאימ/ה אפ' לרווחים 

גדולים! ישראל 052-3251213. 
_____________________________________________)51-51(אהובה, 050-5886828

 דרוש מחנך, לתלמוד 
תורה בק.הרצוג )כיתה ד'(, 

053-3124449)51-52(_____________________________________________

 למשרד תיווך בבני 
ברק, דרושה מזכירה בין 
השעות 15:00-20:00, 
5 ימים בשבוע, תנאים 

טובים למתאימות, 
_____________________________________________)51-51(לפרטים: 052-7652801

 למפעל ייצור ואריזה 
בירושלים, דרושים 

עובדים, משמרות בוקר - 
_____________________________________________)51-2/17(צהריים, 052-7633612

 דרושה קופאית לחנות 
צעצועים, מנוסה, משכורת 

ותנאים מעולים! 
054-5230604 להתקשר 

_____________________________________________)51-52(מהשעה 11:00 בבוקר

 חדש, לחברת ביטוח, 
אנשי/ות עם/בלי נסיון, תנאים 

מצוינים, מס' המקומות 
_____________________________________________)51-52ל(מוגבל, 050-6308552

 בחורה דתית, ללינה 
תמורת מגורים, לאשה 
עצמאית בגבול ר"ג ב"ב

_____________________________________________)51-52ל(054-5504132

 לבית מאפה בבני-ברק, 
דרושים עובדים.

יוסי, 050-7755442.
_____________________________________________)51-52(יעקב, 050-8227125

 דרושה מטפלת רצינית 
למעון בב"ב, לתינוקיה, 
למשרה מלאה, תנאים 

_____________________________________________)51-2/17(מצויינים! 052-7002881

 מדריך/כה שיקום, 
למערך דיור לחרדים 

המתמודדים עם מחלה 
נפשית, קו"ח לפקס:

_____________________________________________)51-2/17ל(03-6196026

 לחברת שיווק 
המפעילה מוקד טלפוני 
בר"ג דרושים/ות נציגי/

ות שיווק, שיחות יוצאות 
)לא מכירה(, שכר גבוה, 
מתאים לאימהות, יתרון 

לבעלי נסיון,
054-7425005

hr@dplus.co.il)51-2/17(_____________________________________________

 באזור ראש העין, 
מחסנאי למשרה מלאה 

הכוללת עבודות משרד, ידע 
בסיסי באנגלית ובמחשבים, 
_____________________________________________)51-52(תנאים נוחים, 052-3645083

 נציגות מכירה למוקד 
למחזורי משכנתא 

בגבעתיים, שכר שעתי 
גבוה + בונוסים, אין 

צורך בנסיון!!! הדרכה 
והכשרה ע"ח החברה!!! 
א'-ה' 9:00-15:00, מייל - 

info@vidiomit.com
נייד: 052-8512851

_____________________________________________)51-2/17(פקס: 077-4703237

 מחלק לקו חלוקת 
חלב, רשיון עד 15 טון, 
מ- 4.30 בבוקר, תנאים 
_____________________________________________)49-52ל(מצוינים, 052-3754596

 דרוש נהג משאית )עד 15 
טון( + נסיון חובה! לחלוקת 

חלב בלילה בתנובה פ"ת, 
הגעה עצמית, תנאים מצויינים 

_____________________________________________)49-52(למתאימים, 052-8286820

לרשת מעונות דרושות 
מטפלות למשרה מלאה 

בק.  הרצוג, תנאים 
_____________________________________________)49-52(טובים, 054-4499177

 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(_____________________________________________

 דרושה גרפיקאית/
קלדנית, לעבודה בבני 
ברק, ליומיים בשבוע, 

הכרת indesign והקלדה 
מהירה, חובה!!!

קו"ח לפקס:
077-2204728)51-02(_____________________________________________

עבודה באזור ב“ב

דרוש
נהג משאית

03-6711636
cv@prb.co.il

מגיל 24●נסיון חובה

טל:
או למייל:



 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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