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הגענו להסדר 
עם מלון רויאל טאוור ים המלח 

בסגירה מלאה לציבור החרדי 

אגודת

לחולי פסוריאזיס 
ולנזקקים לשהיה בים המלח 
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psor.h2016@gmail.com 077-5518143 :לפרטים

בפיקוח 

הרב בורנשטיין 

שליט“א 

אחרי עשרה ימים בבית החולים – מרן הגראי"ל שטיינמן שב לביתו
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הדור זקוק לו
אבי גרינצייג

עמוד 9

שמעון ליברטי

מרן שב לביתו
עמוד 15

ברוב פאר והדר התקיים השבוע באלעד מעמד 
'ועתה כתבו לכם' לזכרו של מרן הגר"ע יוסף 
זצוק"ל  טובי האברכים ובחורי הישיבות בני 
העיר, הוציאו מתחת ידם חיבורים נפלאים לרגל 

המעמד החשוב / עמוד 4

מעמד 'ועתה כתבו 
לכם'  לזכר מרן 
הגר"ע יוסף זצ"ל

מי יחליף את המנהיג? 
אבי בלום / עמ' 12-14

במסגרת תכנית תימרורים בוטלו 
קטעים נרחבים של 'אדום לבן' 

ואושרו תמרורים האוסרים 
נסיעה בעיר בשבת / עמוד 8

באלעד שומרים 
על השבת 





חשבתם פעם 
כמה כריכים אפשר להכין 

מאריזת עמק 600 גרם?

ארוחת עמק טעימה, בכשרות              באריזה עם פס הזהב
לבריאות!



" ב תש"ע 121//1   ז' בטבת תשע"ז 5/1/17באלעד4   ז' בטבת תשע"ז 125/1/17 בני ברק בני ברק12

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

מו"ל: אריאל קוניק

יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

גרפיקה:  יעל בראון, מיכל יפרח, 
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: אבי גרינצייג

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

שרה פכטר, יעקב אמסלם,
שמעון ליברטי, ישראל פריי, חיים בנשק

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ,

מירי שבתאי 

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

ברוב פאר והדר התקיים השבוע באלעד מעמד 'ועתה כתבו לכם' לזכרו של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל  טובי 
האברכים ובחורי הישיבות בני העיר, הוציאו מתחת ידם חיבורים נפלאים לרגל המעמד החשוב

מעמד 'ועתה כתבו לכם' 
לזכר מרן הגר"ע יוסף זצ"ל

מאת: יעקב פלדמן

העיר אלעד יצאה מגדרה בליל שישי האחרון - נר שישי של 
חנוכה - כדי לחלק כבוד ללומדי התורה וכותבי החיבורי תורה 
והוציאו  האחרונים  בחודשים  ועמלו  שטרחו  בפז  המסולאים 
מתחת ידם חיבורים נפלאים, לרגל המעמד החשוב "ועתה כתבו 
לכם" לזכר מרן הגר"ע יוסף זיע"א. המעמד התקיים בהשתתפות 
הגר"ש  החכמים  מועצת  חברי  הגאונים  הרבנים  ישראל,  גדולי 
בעדני והגר"ד יוסף, הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון 
והגרש"ז  מלכא  הגר"מ  הגאונים  העיר  רבני  יוסף,  יצחק  רבי 

גרוסמן ורבני הקהילות בעיר.
מטרתו העיקרית של המעמד היא להרים קרנה של תורה וקרן 
לומדיה, כדי לעודד את חובשי הספסלים בבתי המדרשיות בעיר 
גדול: אתם העידית  ולומר להם בקול  לחבר חיבורים תורניים, 

שבעידית, אתם החשמונאים של הדור.
האירוע שמומן ע"י משרד הפריפריה, הנגב והגליל בהובלת 
בפרסום  חודשים  כמה  לפני  כבר  החל  דרעי,  אריה  הפנים  שר 
לבוא  התורה  ללומדי  קודש  ובקריאת  העיר  ברחבי  נרחב 
ולזכרו  לכבודו  תורה  חידושי  בכתיבת  חלק  וליטול  להשתתף 
את  כללה  ההזמנה  זצוק"ל.  יוסף  הגר"ע  מרן  התורה  שר  של 
כל שדרות לומדי התורה בעיר, בחורי ישיבות קטנות וגדולות, 

אברכי משי וראשי כוללים בעיר מכל המגזרים.
עד למועד סגירת הרשימות התקבלו למעלה ממאה וחמישים 
חיבורים נפלאים שתוייקו  באגף החינוך ללא שמות מחבריהם, 
הועברו  הרשימות  סגירת  עם  הגעתם.  סדר  לפי  ומוספרו 
החיבורים ללא שמות המחברים לידי צוות רבנים מחשובי רבני 
העיר שבדקו ומיינו אחד לאחד את כל החיבורים ודירגו אותם 
והם  כאמור,  המחברים  הם  מי  ידיעה  של  שמץ  וללא  בהתאם 

שקבעו את שמות הזוכים בני הישיבות הקטנות והגדולות.
את החיבורים הנבחרים מבין כלל החיבורים ששלחו אברכי 
רבי  הגאון  דאתרא  המרא  של  לידיו  הצוות  העביר  הכוללים, 
מרדכי מלכא, שקיבל אחד עשר חיבורים מיוחדים, עד כדי כך 
שלאחר שעבר עליהם בדקדקנות לא חדל מלהביע את התפעלותו 
מאיכות הכותבים ומאיכות חיבוריהם, וטען שאינו יכול להכריע 

עם  בהתייעצות  לגמר.  יעלה  החיבורים  אחד  מבין  מי  ולדרג 
סגן ראש העיר צוריאל קריספל שעמד וליווה את כל התהליך, 
ומן  החיבורים  עשר  אחד  כותבי  כל  בין  גורל  שייערך  הוחלט 

השמים יחליטו.
כותבי  לכל  כבוד  הזמנות  נשלחו  לאירוע  קודם  שבועיים 
שקדו  שעליו  המכובד  באירוע  ולהשתתף  לבוא  החיבורים 
בלשכתו של קריספל ימים רבים מנהל הלשכה יצחק מלכה, דובר 

העירייה חיים לוריא, ומנהל המתנ"ס העירוני מנחם הורביץ.
הציבור הרחב שנהר לאולם המתנ"ס העירוני עמד נפעם נוכח 
הפאר וההדר שנשקפו מכל פינה ושידרו את יקרת הערב שהחל 
בהקרנת סרטון על חייו ופועלו של מרן זיע"א, והמשיך בנגינה 
ומקהלת  ותזמורתו  הרוש  נמואל  הזמר  של  הנפלאה  והשירה 
ולהקפיצם  הנוכחים  את  לשמח  כדי  מגדרם  שיצאו  ידידים 
ממקומותיהם, כאשר השיא היה עם כניסתם יחד של כל גדולי 

ישראל שנתקבלו בשירה אדירה ובריקודים זמן רב.

"עיר של תורה"

ראשון הדוברים היה הגר"ש בעדני שחרף מצב בריאותו טרח 
לכבודם של לומדי התורה והעלה על נס את מעלתם וחשיבותם, 

וברכם על הבאת ביכוריהם פרי מעלליהם.
אחריו התכבד הראשון לציון הגר"י יוסף לחלק את הפרסים 
הוא  כאשר  והגדולות,  הקטנות  הישיבות  בחורי  מבין  לזוכים 
סכומי  עם  ומעטפות  מפוארות  הוקרה  תעודות  להם  מעניק 
הגר"י  הרחיב  לציון  הראשון  של  במשאו  המכובדים.  הזכייה 
שמעתתא  לאסוקי  ועודדם  התורה  לומדי  של  במעלתם  יוסף 

אליבא דהלכתא ולהעלות על הכתב את חיבוריהם.
ראש העיר ישראל פרוש הזכיר כי לפני שלוש שנים, הבטיח 
דרעי  אריה  לפיתוח הפריפריה  והודה לשר  לקיים את המעמד, 
היום,  כאן  עומדים  "אנחנו  לאירוע.  התקציב  את  שהעניק 
בתפקידנו,  להיות  גאים  התורה.  על  שומרת  ומצהירים שאלעד 
בהנהלת העיר. אלעד מוכיחה שהיא עיר של תורה". לאחר מכן 

הוא פנה נרגשות לחברי מועצת החכמים לפעול ולסייע בהבאת 
עוד ישיבות קדושות לעיר אלעד. 

המרא דאתרא הגרש"ז גרוסמן הרחיב במעלת החביבות שיש 
והוסיף שבדור הזה הכל תלוי בחביבות,  ללומדי התורה,  לתת 
החל מהגיל הרך, בדור זה חייבים לנהוג אך ורק בחביבות בכל 
שלבי החינוך וזו הערובה להצלחה לעלייה בתורה ויראת שמים.

את הערב חתם המרא דאתרא הגאון רבי מרדכי מלכא שאמר: 
חכמים  תלמידי  הרבה  כך  כל  כאן  שיש  לעצמי  תיארתי  "לא 
על  עברתי  אליי,  שהובאו  החיבורים  מכל  נפעמתי  אמיתיים, 
כולם, ואני מלא התפעלות אמיתית מעומק ומהרוחב, מהשליטה 
המדהימה של כותבי החיבורים ולא יכולתי להכריע ביניהם כי 
כולם ממש מיוחדים שבמיוחדים, והביע את צערו על כך שלא 
והדרך היחידה להכריע היא  ניתן לחלק פרסים לכל הכותבים, 

באמצעות גורל, ומן השמיים יחליטו".
צוריאל  וסגנו  פרוש  ישראל  העיר  וראש  מדבר,  הוא  עוד 
בחגיגיות  והודיעו  הבמה  לקדמת  עלו  אחת  בעצה  קריספל 
ההגרלה  זיע"א  מרן  של  ולכבודו  ולומדיה  התורה  שלכבוד 
תתקיים רק על המקום הראשון והשני, ואילו כל תשעת הנותרים 
שמחתו  את  הביע  הקהל  השלישי,  למקום  הדומה  בפרס  יזכו 

בתרועות ובמחיאות כפיים סוערות על ההחלטה הנדיבה הזו.
את  הכד  מתוך  לשלוף  העיר  רבני  שני  נגשו  זה  אחר  בזה 
שמות הזוכים בפרס הראשון והשני בהם זכו הרבנים יוסף חיים 
רחמים, והרב שלמה אוחנה, לאחר מכן הוזמנו כל תשעת מחברי 
ההוקרה.  תעודות  את  לקבל  במספר,  תשעה  תורה,  החידושי 
בהמנש,  פנחס  ארבל,  תומר  אהרונוב,  חיים  ברבנים  מדובר 
רועי  יעקב  יוספי,  ראובן  עזרא,  בן  דב  זלמן  בן שמעון,  אפרים 

כהן, עזריאל אליהו ויעקב פרטוש.
כותבי החיבורים מבין בחורי הישיבות הגדולות שזכו בפרסים 
הם הבה"ח אופיר רצון, ידידיה אריאל ושלמה בן אבו, הבחורים 
אליה  נתנאל  יוסיפון,  נהוראי  הבה"ח,  הם  הקטנות  מהישיבות 

ואליהו שוקרון.

 הרבנים במעמד 'ועתה כתבו לכם'



ויכולים לזכות בעשרות אלפי שקלים
בכל שעה הסכום בכספת עולה ב- ₪500! 

 לטלמסר
03-6060601

ממגוון מוצרי 
החלב של תנובה

את הקוד שעל 
גבי המוצרים

מתקשרים מקישיםקונים

להיתר  בהתאם  בע"מ,  בישראל  חקלאית  תוצרת  לשיווק  שיתופי  מרכז  תנובה  ע"י  נערך  ההגרלות  מבצע 
תירושי. רוני  רו"ח  ובפיקוח   ,1977  – התשל"ז  העונשין,  חוק  לפי  מסחרית,  לפרסומת  הגרלות  לעריכת  הכללי 
המבצע יתקיים בין התאריכים ג' בטבת תשע"ז לבין ד' בשבט תשע"ז )1.1.17 לבין 31.1.17( * בכפוף לתקנון המבצע

*הקוד המופיע על גבי האריזות הוא בין 8 ל- 10 ספרות.
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 נחנכה 'ספריית מרגלית' 
הספרייה נחנכה בטקס בהשתתפות מאות ילדים ● עם 

תום ההכנות בחודש הקרוב, תכיל הספריה אי"ה 17 אלף 
ספרי קריאה

מאת: ישראל פריי

הספריה  השקת  בטקס  השתתפו  העיר  ילדי 
העירונית החדשה 'ספריית מרגלית' ברחוב רבי 
 - הטקסים  התקיימו  רביעי השבוע  ביום  חייא. 
לבנות בשעות הבוקר ולבנים בשעות הצהריים, 
אחד  בכל  ילדים  של  רבות  מאות  בהשתתפות 

מהאירועים.
הספריה  השקת  של  האירועים  לקראת 
החדשה, נסגר לתנועה רחוב רבי חייא, על מנת 
לאפשר למאות הילדים ליהנות מהאירועים בלי 

צפיפות של מקום.
הפעילות  התקיימה  כאמור  הבוקר  בשעות 
מרתקת  סיפור  משעת  נהנו  הן  בה  לבנות 
הצהריים  בשעות  פוקס.  מנוחה  הסופרת  מפי 
את  שמעו  הם  בה  לבנים,  הפעילות  התקיימה 

סיפורו המופלא של הרב אהרן מרגליות.
מטרופיות  הילדים  נהנו  האירועים  במהלך 
שחולקו להם על ידי הצוות, וכן בלונים ממותגים 
נחמדה  הפתעה  האוויר.  חלל  את  שמילאו 
צביעה  חוברת  בדמות  למשתתפים  המתינה 
והעירייה.  ספרים  דני  מתנת  לחנוכה,  ופעילות 
רגעים מרגשים בעת האירוע, היו כשראש העיר 
הרב ישראל פרוש ביקש מהילדים לקרוא פרקי 
שנבצר  התורם,  של  השלמה  לרפואתו  תהילים 

ממנו להשתתף.
באירועים השתתף נציג התורם הרב אברהם 
פלוק, שסייע רבות בקשר עם התורם הרב חיים 
רעייתו,  לע"נ  תרומתו  את  שהרים  יעקובוביץ' 
מרגלית )מרגו( ע"ה, שעל שמה נקראת הספריה.
הספריות  על  הממונה  גם  השתתפו  בנוסף 
דהן  בועז  מר  התרבות  במשרד  הציבוריות 

וכן  גבאי  גילה  הגב'  הספריות  על  והמפקחת 
ירושלים  בעיריית  החרדיות  הספריות  אחראי 
הרב  התרבות  במשרד  הספריות  מועצת  וחבר 

מאיר פישמן. 
בישיבת הסיכום שנערכה בלשכת ראש העיר, 
אני  פה.  שאני  שמח  דהן:"אני  בועז  מר  אמר 
מפעם  כאן.  העשיה  את  לראות  מתרגש  מאוד 
אני  הזו  רואה שינוי בשטח. לעשיה  אני  לפעם 

שמח להיות שותף".
הוא סיכם עם ראש העיר לשיתוף פעולה יחד 
הורביץ, בהכנת  עם מנהל המתנ"ס הרב מנחם 
גם  כשהוא  בעיר,  אוכלוסיות  עבור  תוכניות 
מצהיר כי יסייע להרחבת הספריה תוך המלצה 

לוועדה האחראית במשרד לתקצב את הדבר.
חייו של  סיפור  סיפר את  פלוק  הרב אברהם 
ילד  בעודו  מהשואה  שניצול  יעקובוביץ,  הרב 
יתום. הוא שיקם את עצמו, עלה לארץ ישראל 
ילדים.  לראות  זכה  לא  לצערו  אך  והתחתן 
והוא החליט  לפני מספר שנים,  נפטרה  רעייתו 
לסייע לפרויקטים עבור ילדים. "הפרויקט כאן 
שראש  אחרי  לליבו,  נגע  באלעד,  הספריה  של 
העיר דיבר איתו כמה פעמים. ולכן הוא החליט 
לתרום ולסייע לפתיחתה של הספרייה לתועלת 

ילדי העיר".
הודה  פרוש  ישראל  הרב  העיר  ראש 
חלום  בהגשמת  מדובר  כי  וסיפר  למשתתפים, 
עבור ילדי העיר, שהמתינו במשך שנים לפתיחת 
בימים  כאמור,  המרכזית.  העירונית  הספרייה 
אלה מושלמת קליטת הספרים, כאשר עם תום 
כל  לרישום  אלה  בימים  הנעשות  העבודות 
הספרים, תספק הספריה כבר בשלב ראשון 17 

אלף כרכים של מגוון רחב של ספרים לילדים.

מאת:מנדי קליין

בין  לחיבור  המוקדש  ערב  לראשונה: 
חייהם  במהלך  שחולצו  וחיילים  אזרחים 
ללוחמי יחידת החילוץ והפינוי הקרבי בהיטס 
בימים  מתגבש  חילוצם  את  שביצעו   )669(
 "669 יחידה  בוגרי   - החתול  "עמותת  אלה. 
האתר  באמצעות  קשר  ליצור  אתכם  מזמינה 
ולספר את סיפורכם. המידע שיועבר יוצלב עם 

רישומי היחידה וכך ייווצר המפגש המיוחד. 
במצבים  בחילוץ  מתמחה   669 יחידה 
ונמצאת  קצר,  ובזמן  מסובכים  קשים, 
 365 ביממה,  שעות   24 זו  למשימה  בכוננות 
הכשרה  עוברים  היחידה  לוחמי  בשנה.  ימים 
ארוכה ומקצועית הנפרסת על פני שנה וחצי, 
מחלץ  כוח  להיות  מוכשרים  הם  שבסיומה 
ונפשיים.  פיזיים  קיצון  מצבי  תחת  הפועל 
רגע  בעת  הנוצר  הייחודי  החיבור  למרות 
המשך  מתאפשר  לא  רבות  לעיתים  החילוץ, 

בשל  זאת  המחולץ,  לבין  המחלץ  בין  הקשר 
ריבוי המקרים והלחץ הרב המאפיין את שגרת 

חייהם של הלוחמים.
השירות  במהלך  חיים  מצילים  "אנחנו 
גם  זאת  לעשות  להמשיך  ורוצים  הסדיר, 
במיל'  סגן  סיפר  באזרחות",  וגם  במילואים 
קראת  "'בצרה  ראובן.  בר  העמותה  ומנכ"ל 
סיסמה  זו  משפט,  סתם  לא  הוא  ואחלצך' 
השליחות  ואת  הנפש  מסירות  את  שמייצגת 
השליחות  תחושת  היחידה".  את  המאפיינת 
אותה תיאר בר משותפת לכלל אנשי היחידה 
להציל  במטרה  לשעון  מסביב  עובדים  אשר 

חיים. 
"אנו קוראים לכל אדם שחולץ בעבר על-ידי 
היחידה ולכל מי שמכיר אדם העונה להגדרה 
של  האינטרנט  באתר  השאלון  על  לענות  זו, 
חלק  ולקחת  הברקוד  בסריקת  או  העמותה 

בהזדמנות חד פעמית ומרגשת".
www.669.org.il :אתר העמותה

חולצת? מחפשים אותך

יוזמה חדשה מבקשת לאתר אזרחים/חיילים שחולצו 
על-ידי יחידת החילוץ והפינוי הקרבי בהיטס )669( 

של חיל-האוויר, במטרה לקיים מפגש אישי ומרגש בין 
המחלצים למחולצים

-

05276-58267
05296-73640

Kursim123@gmail.com

-

05276-58267
05296-73640

Kursim123@gmail.com

-

Kursim123@gmail.com

ההרשמה נסגרת השבוע!!!

להרשמה טלפנו:

-

05276-58267
05296-73640

Kursim123@gmail.com

-

05276-58267
05296-73640

Kursim123@gmail.com

-

05276-58267
05296-73640

Kursim123@gmail.com

הקורס מיועד:לגברים-חדש!!! לנשים
מנחת הקורס: ד"ר זיוה שגיא

מנכ"לית מרכז אל"ה, מאמנת מומחית 
להפרעות קשב, מרצה בטכניון ומחלוצות 

התחום בישראל

מנחה הקורס: ד"ר גיל מאור
פסיכותרפיסט ו-CBT מנכ"ל מרכז ד"ר 

קשב, מרצה בכיר וחוקר
תעודת מנהל מקרה-
 CASE MANAGER

להפרעות קשב וריכוז 

למאמנים/ות יועצים/ות ומטפלים/
ות, אנשי/נשות חינוך והוראה, ולכל 

העוסקים/ות ומתעניינים/ות בתחומי 
הפרעות קשב

CM-קורסי הכשרת מאמנות/מנהלי מקרה
לילדים ונוער בעלי הפרעות קשב וריכוז

לגברים ולנשים
הקורסים המקיפים והיסודיים בארץ-זה מה שחיפשת!!!

052-9673640  052-7658267

ור ב'! לאור ההצלחה-נפתח מחז
ADHD תעודת מאמנת דיאדית לילדים ונוער



 עובדי התחנה מתחייבים לתת טיפול מקצועי, מסור ואיכפתי לפונים אלינו.
 עובדי התחנה מתחייבים לשמירת סודיות מירבית של הפונים.

 אנו מתחייבים, ליצור קשר טלפוני עם הפונים אלינו, במהלך שבועיים מיום 
פנייתם, ולשוחח עימם על מהות פנייתם והזמנים שהם יכולים להגיע לטיפול. 

צוות התחנה

“ואתה שלום וביתך שלום...”
יש קושי בשלום בית? מריבות בין הילדים, או בין ההורים והילדים? 

אפשר לשפר את המצב ולהגיע לרגיעה בבית!
בואו אלינו לתחנה ליעוץ בחיי נישואין ומשפחה, השייכת לאגף 

הרווחה בעירית אלעד.
אנחנו פה בשבילכם ולמענכם!

בתחנה עובדים אנשי מקצוע המתמחים בטיפול זוגי ומשפחתי 
ובהדרכת הורים!

השירותים שהתחנה מספקת:
 טיפול משפחתי – קשיים ביחסים ובתקשורת בין הורים לילדים.

 טיפול זוגי – קשיים בין בני זוג.
 טיפול במשברי גירושין להורים ולילדים.

 תהליכי גישור במשפחה.
עלות הטיפול מדורגת בהתאם להכנסה ולגודל המשפחה. כיום היא נעה בין 27 ₪ 
ל- 150 ₪ לפגישה. התשלום על פי תחשיב שנערך בזמן הפניה, בהתאם להנחיות 

משרד הרווחה. 

סודיות מובטחת!

לפניות: התחנה ליעוץ בחיי נישואין ומשפחה, המרכז לשלום המשפחה, פנחס בן יאיר 
6, אלעד. טלפון: 03-9080671. ניתן להשאיר הודעה קולית. 

עיריית אלעד. רח’ ניסים גאון 1, אלעד 40800
Revacha@elad.muni.il :דוא”ל   03-9078180 :פקס      03-9078100 /  114:טל 

המרכז לשלום הילד והמשפחה
התחנה ליעוץ בחיי נישואין ומשפחה האגף לשירותים חברתיים
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בישיבה משותפת של וועדת התנועה ורשות התמרור אושרה תכנית תמרורים משופרת לעיר 
 במסגרת התכנית בוטלו קטעים נרחבים של 'אדום לבן' ואושרו תמרורים האוסרים נסיעה 

בעיר בשבת

באלעד שומרים על השבת 

הן
 כ

לי
גי

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

טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

מקפיאים  |  תנורים  |  מכונות כביסה  |  מייבשי כביסה  |  מקררים  |  כיריים  |  
מגהצים  |  תנורים  |  מכונות כביסה |  מייבשי כביסה  |  מיקסרים  |  מגהצים  |  

מיקרוגלים  |  מעבדי מזון  |  טוסטר אובן  |  שואבי אבק  |  ועוד...

36 תשלומים!
המחירים הכי זולים!

גם

וגם

למהדריןשיא

כל המידע הנחוץ לכם < כל הפתרונות ההלכתיים האפשריים <
מגוון אפשרויות לפי דעת הפוסקים שליט"א!

מגוון המוצרים הרחב ביותר מכל המותגים הגדולים!
מגוון ענק של מקררים מוכנים עם משמרת השבת - עוברים אוט' למצב שבת

תנור כשר למהדרין? מקרר שומר שבת?
רוצים להיות בטוחים שאתם קונים את המוצר המהודר ביותר?

ב'שיא החשמל והמיזוג' מתמחים במגזר החרדי!

מאת: אהרן נצר

וועדת  של  משותפת  ישיבה  התקיימה  השבוע 
התנועה ושל רשות התמרור המקומית בהשתתפות 
תפקידו  שמתוקף  פרוש,  ישראל  הרב  העיר  ראש 
העיר  ראש  מ"מ  התימרור.  רשות  כראש  משמש 
גרוסברד,  שמואל  הרב  התחבורה  תיק  ומחזיק 
של  התנועה  יועץ  גולדברג,  דני  מר  העיר  מהנדס 
והצוות  המשטרה  נציגות  ברק,  יובל  מר  העירייה 
נערכה  זו  לישיבה  קודם  כאשר  בעירייה.  המקצועי 
'וועדת תחבורה' בה השתתפו יו"ר הוועדה - מ"מ 
מועצת  וחברי  גרוסברד,  שמואל  הרב  ראה"ע  וסגן 
התורה',  'דגל  סיעת  יו"ר  אברהם שטרן  הרב  העיר 
כשסגן  קרעי,  אליהו  והרב  בורוכוב  אברהם  הרב 
ברדוגו  משה  והרב  קריספל  צוריאל  הרב  ראה"ע 
הצגת  כשלאחר  בוועדה,  כמשקיפים  השתתפו 
את  לאשר  אחד  פה  המשתתפים  המליצו  התוכנית, 
ורשות  התנועה  ועדת  לאישור  ולהעלותה  התכנית 

התימרור. 
וסיורים  ארוכים  דיונים  לאחר  שנערכה  בישיבה 
בשטח עם יועץ התנועה כשלפיהם הוכנו התכניות 
לתנועה  הקשורים  נושאים  שלל  נידונו  השונות, 
תכנית  אישור  במרכזה  כאשר  בעיר,  ולתחבורה 
תמרורים משופרת לעיר, הכוללת בין השאר חניות 
לרכב חירום בסמיכות למוקדים הרפואיים,  חניות 
לנכים במרכזים מסחריים ועוד. כמו"כ אושרו חניות 
הרלוונטיים  המסמכים  את  שהגישו  לנכים  צמודות 

ועומדים בקריטריונים הקבועים לנושא זה.
במרכז התוכנית אושרו תמרורים האוסרים נסיעה 
לא  גורמים  של  תופעות  בשל  זאת  בשבת,  בעיר 
בכבישי  פעם  מידי  הנוסעים  לעיר,  מחוץ  רצויים 
העיר במהלך השבת, מחללים את השבת בפרהסיה 
ומסכנים את העוברים ושבים, כאשר לאחר התקנת 
תמרורים אלו יתאפשר לתת דו"חות תנועה למפירים 
העדה  מבני  והפקחים  השוטרים  ידי  על  החוק  את 

הדרוזית הפועלים בעיר. 
חלק  מבטלת  החדשה  התימרור  תכנית  בנוסף, 
במקומות  בעיר,   )818 )תמרור  לבן'  מה'אדום  ניכר 
בהם החניה אינה מפריעה לסדרי התנועה. התכנית 
טון,   4 מעל  כבדים  רכבים  של  חניה  אוסרת  גם 
לשדה  מפריעים  הם  בהם  בעיר,  מקומות  במספר 
לצד  זאת  הרחוב,  השוטפת  לתנועה  או  הראיה 
גם  כמו  חציה,  מעברי  ואישור  תמרורים  תוספת 
הטמעת כל התכניות המאושרות של מעגלי התנועה 

החדשים ואלו שבדרך.
בסיום  אמר  פרוש  ישראל  הרב  העיר  ראש 
הישיבה, כי "נושא השבת טרד את מנוחתנו תקופה 
ארוכה, ולאחר תהליך מורכב וארוך אנחנו שמחים 
התופעה  למניעת  החוקי  לפתרון  להגיע  שהצלחנו 
הנהגים  נוחות  על  דגש  שמנו  במקביל  החמורה. 
מפריעים  שאינם  במקומות  בעיר  חניות  למציאת 
לתנועה. כמו כן נושא חניות הנכים שהמתין לפתרון 
את  לפועל  להוציא  מקווים  כעת  אנחנו  ארוך.  זמן 

התוכניות שאושרו, במהירות האפשרית".
הרב  התחבורה  ותיק  הדת  שירותי  תיק  מחזיק 
שאישורה  מקווה  הוא  כי  אמר  גרוסברד  שמואל 
בשבת,  האסורות  הנסיעות  את  יפסיק  התכנית  של 
שבנוסף לחילול השבת ר"ל, נסיעות אלו מהוות גם 

סכנה לתושבים. 

הישיבה המסכמת בלשכת ראש העיר 
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הדור זקוק לו

אם יתיר לנו שר האוצר כחלון להמר קלות, העקומה תמשיך לטפס, ולא נתפלא אם עד תום 
ימיה של הממשלה תחזור ש"ס לימים העליזים בהם גרפה מספר מנדטים דו ספרתי

ישראל  אלפי  רבבות  נושמים  השורות,  כתיבת  בשעת 
לרווחה, עם היוודע הבשורה המשמחת על שחרורו של מרן 
לאחר  הישועה',  'מעיני  החולים  מבית  שטיינמן  הגראי"ל 
מסביב  שוטפים  עדכונים  למצבו,  דאגה  של  לשבוע  קרוב 
בהיכלי   - ואתר  אתר  בכל  שנערכו  רבים  ותפילות  לשעון 

הישיבות, בתי הכנסת והכוללים.
של  המוכרת  בהיסטוריה  לראשונה  אולי  דורנו,  זכה 
לדור'  'דבר אחד  נתקיים מצב של  היהדות החרדית, כאשר 
לרובא  והשקפה  ציבור  בענייני  והחותך  המכריע  הוא  ומרן 
דרובא של כלל ישראל, כולם סרים למוצא פיו וכולם נשאו 
של  הכנסת  בבתי  אפילו  לרפואתו,  האחרון  בשבוע  תפילה 

חסידות חב"ד נשמעו פרקי התהילים בשבת האחרונה.
מתריסר  יותר  לפני  כיצד  לשכוח  השורות מתקשה  כותב 
שנים, עת למדתי בישיבת 'ארחות תורה' בנשיאותו של מרן 
ראש הישיבה, העזתי פניי לאחר אחד השיעורים שנמסרו לנו 
מפיו, ונדחקתי בין עשרות בחורים שליוו את ראש הישיבה 
שאלה  בפניו  ולשטוח  להצליח  בתקווה  לרכבו,  הנערץ 

שהתעוררה בי במהלך השיעור.
תום  עד  פנים  במאור  שהאזין  ולאחר  תורי,  משהגיע 
הקושיה, זיהה ראש הישיבה ככל הנראה כי מדובר בתלמיד 
שהחל זה עתה את שיעור א', וטרח להחמיא 'א גוטע שאלה'. 
מילותיו  ובקצרה,  בבהירות  כדרכו,  ענה  מכן  לאחר  רק 

מדודות, מדויקות ושקולות.
מרן,  את  לאשפז  ההחלטה  על  לראשונה  כששמעתי 
עשו  וכמוני  תהילים,  פרקי  אינסטינקטיבי  באופן  מלמלתי 
עוד אלפים רבים שזכו להיוועץ, להתברך, לשאול או אפילו 
סתם לקבל מילה טובה ועידוד במשך עשרות שנות הנהגה. 
גם בימים הקרובים, נקפיד לבקש ולהתחנן לרפואה שלמה 
למורנו רבי אהרן יהודה לייב בן גיטל פייגא, בתוך שאר חולי 

ישראל. הדור זקוק לו.

שבוע המפנה של דרעי

הפנים  שר  זכה  טרם  הנוכחית,  הממשלה  הוקמה  מאז 
פנים  הארת  של  לרגע  דרעי  אריה  ש"ס  ויו"ר  והפריפריה 
נאה  הישג  לפחות  רושם  הוא  שבוע  מדי  כמעט  ציבורית. 
אחד לטובת בוחריו, הנחה במחירי התחבורה הציבורית או 
סבסוד אירועים לימי 'בין הזמנים', העלאת שכר המינימום 
או התגייסות למען עולם התורה – ועדיין, הציבור לא 'מכיר' 
הוטל  טרם  ניילון  כשקיות  מזיכרונו  פורחים  והם  בהישגים 

עליהן המס.
מדובר על שני מדדים שלא נטו חסד לדרעי באופן סדרתי 
– האחד הוא מדד הסקרים, שנהגו לחלק מנדטים בנדיבות 
לכל דורש מלפיד ועד בנט, אך קימצו בעת שהגיעו לש"ס. 
רובם צפו לה ירידה במנדט ויותר, ומיעוטם הואילו בטובם 
להותירה על שבעת המנדטים שבידיה כעת. כנחמה פורתא, 
ההשבעה  לטקס  קלה  גיחה  לבצע  לדרעי  להמליץ  אפשר 
רחוק  היה  הוא  שאף   - טראמפ  דונלד  הנשיא  של  הצפוי 

מלנצח בסקרים - שם יוכל לשאוב מלוא החופן עידוד.
הציבור  של  הרצון  שביעות  מדד  הוא  השני  המדד 
מהשרים, המתפרסם מדי שבוע. כאן התסכול כפול ומכופל. 
ממש באותה יציבות בה רעהו מיהדות התורה, שר הבריאות 
יעקב ליצמן, מדורג באורח קבע בראש הרשימה - הרי ששר 
הפנים שומר בקביעות על הופעה בתחתית, במקום האחרון.

הברוך  פועלו  על  מקרדיטים  החל  לרוב,  יש  הסברים 
שנגנבים ממנו כסדר, בעיקר על ידי ראש הממשלה והקולגות 

מיהדות התורה, וכלה בהסתה האישית שהוא סופג באופנים 
שונים. ועדיין, נדרש הסבר של ממש לשתי התופעות הבלתי 

אפשריות הללו.
כהן. לטענתו, בשונה  חיים  ידידי  לי  הסבר אפשרי הציע 
מכל שאר השרים שעסוקים בענייני משרדיהם בלבד, דרעי 
נאלץ לקחת על שכמו את כל עולה של ש"ס והשטח הלא 
פשוט שלה. לו היה סקר בוחן את יעילותו של כל שר ביחס 
זוכה  ספק  ללא  דרעי  היה   – כתפיו  על  נוטל  שהוא  לעול 

במקום הראשון, בהליכה.
עצמו  את  מוכיח  שאף  נוסף,  מאפיין  ישנו  כי  נדמה  אך 
בחישובים  נשפכו  כבר  דיו  של  נהרות  האחרון.  בשבוע 
שהסבירו מדוע נאלץ דרעי להותיר על כנם את חברי הכנסת 
הותיקים של המפלגה. למרבה הצער, רובם נמצאים במצב 
בעיקר  יעילה  בכנסת  ונוכחותם  מאחוריהם,  עתידם  בו 
למנהלי קופת הפנסיה שלהם. אם כך ואם כך, דרעי עצמו, 
שועל ותיק ומנוסה, מבין את הבעיה היטב ואט אט מרענן 

את השורות ו'מקלף' את השכבות הישנות במפלגה.
דרעי הפנים כי ש"ס חייבת כוחות רעננים לשני הכיוונים – 
הן ל'עמך' והן לבני התורה הספרדים, המרכיבים את הגרעין 
אחר  בזה  שילב  הוא  ליד,  כפפה  כמו  המפלגה.  של  הקשה 
זה את חברי הכנסת יגאל גואטה ומיכאל מלכיאלי. הראשון, 
מסעודה  למען  להיאבק  מקפיד  ושס"ה,  רמ"ח  בכל  עממי 
ללא  ישיבה  בן  השני,  הקרדיטים,  גוזל  ביבי  ונגד  משדרות 
רבב, מנהל מאבקי ניסוח מעודנים ומקדם הצעות חוק עבור 

בני התורה.
של  כניסתו  לאחר  כבר  עצמו,  את  הוכיח  היעיל  השילוב 
גואטה החלו הסקרים להתייצב ולמקם את ש"ס על שבעה 
מנדטים. בתחילת השבוע, אחרי שגם מלכיאלי החל להותיר 
את חותמו – נרשמה עלייה מהוססת לשמונה מנדטים. אם 
תמשיך  העקומה  קלות,  להמר  כחלון  האוצר  שר  לנו  יתיר 
תחזור  הממשלה  של  ימיה  תום  עד  אם  נתפלא  ולא  לטפס, 

ש"ס לימים העליזים בהם גרפה מספר מנדטים דו ספרתי.

טראמפ והחרדים

הנשיא  של  החדש  ממשלו  והולך  מתגבש  לים,  מעבר 
גם  מכך  מושפעים  פעם  כשמידי  טראמפ,  דונלד  הנבחר 
שומר  שגריר  מינוי  על  שמתבשרים  הקודש,  ארץ  תושבי 
שמאייש  נוסף  ימני  אורתודוקס  ועל  בהידור  ומצוות  תורה 
את משרת השליח למזרח התיכון, עמדת כוח שיוצגה עד כה 
במקרה הטוב בידי מינויים 'ניטרליים' ובמקרה הפחות טוב 

בידי אנטישמים למחצה לשליש ולרביע.
באופק:  מסתמנות  לנו  הנוגעות  מרכזיות  השפעות  שתי 
אחת היא עליית כוחו של הימין, כשנציגי הממשל האמריקאי 
מתנגדים לפינוי עמונה, מזועזעים מהרעיון של שתי מדינות 
לחיזוק  ומאונם  מהונם  לפעם  מפעם  ותורמים  עמים  לשני 
ואפילו  בנט  חסידי   – ושומרון  יהודה  בשטחי  ההתיישבות 

מצביעי מרזל יכולים לפתוח שמפניות. 
בולטת  והפחות  עבורנו,  מהותית  היותר  ההשפעה  אבל 
חלוקת  בארה"ב  להבין,  צריך  החרדי.  הניצחון  היא   - לעין 
אורתודוקסים  אלא  וחילונים,  חרדים  בין  אינה  הקטגוריות 
כה,  עד  הממשלים  וברוב  אובמה,  בממשל  רפורמים.  מול 
רפורמים  בידי  הלבן  בבית  ונציגיו  היהודי  הלובי  נשלט 
וקונסרבטיבים, שטרחו למרר את חיי החרדים בארץ - תוך 
שימוש בהשפעתם העצומה על השלטונות בישראל. המאבק 

בכותל הוא רק דוגמה אחת ובולטת לכך.
לאורתודוקסים  מוחץ  רוב  מסתמן  הנוכחי,  בממשל 
ולאנשיהם. סביבתו הקרובה של הנשיא טראמפ רוויה באנשי 
המחוברים  כאלה  או  ומצוות,  תורה  שומרי  יהודים  מפתח 
ומכירים היטב את הקהילות החרדיות בארה"ב. אל דאגה, 
הממשל  על  השפעתם  את  להפעיל  התגייסו  כבר  חלקם 
הישראלי לטובת המגזר החרדי וצרכיו, כפי שיכולים להעיד 
לאחרונה  שביקרו  בישראל  הממשלה  מנציגי  כמה  נאמנה 

בארה"ב.

אבי גרינצייג / על סדר היום

 )מרן ראש הישיבה עם תלמידיו )צילום: יעקב נחומי,  פלאש 90(
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ב-20 השנים האחרונות כל ראשי הממשלה נחקרו, והדבר הוביל 
לשיתוק של כל המערכות במדינה. ניהול המדינה בסופו של דבר הוא 
החשוב ביותר. לא ייתכן המצב הזה שאנחנו עדים לו. מחליפים ראש 

ממשלה בקלפי ולא באמצעות מני יצחקי. 
ראש  נגד  בחקירה  מדובר  כאשר  שונה  המשטרה  התנהלות 
הממשלה: כשמדובר באדם רגיל, למשטרה אין מוטיבציה. אני מניח 
שלו  הבן  את  מזמינים  היו  לא  ממשלה,  ראש  היה  לא  נתניהו  שאם 
לבדוק אם הזמינו אותו לאיזה מלון כזה או אחר. יש פה צבא שלם 

ועצום שמנסה להחליף ראש ממשלה. 
לדעתי יש כאן גם מימון מחו"ל, מימון זר - עושים פה הכול כדי 

לסלק את נתניהו ולהוביל את האג'נדה השמאלנית לשלטון.
 אני חרד למדינת ישראל - היא לא מתנהלת. הציבור שהוא הריבון, 
בוחר ראש ממשלה כדי לנהל את המדינה, וזה הכי חשוב. אז לוקחים 
נושא צדדי והופכים אותו חשוב. לא ייתכן שהמדינה מתנהלת על-ידי 

המשטרה, הפרקליטות ובתי המשפט!
אני מתבונן מה קורה סביבנו בעשרים שנה האחרונות ואני מאמין 
שאם לא נעצור את זה, במאה השנים הבאות כל ראש ממשלה ייחקר 
פה. זהו תהליך הרסני לדמוקרטיה הישראלית. רק אצלנו נשיא בבית 
סוהר, ראש ממשלה בבית סוהר, סדרת ראשי ממשלה נחקרים, משהו 
פה לא בסדר, או שכל הגנבים יושבים במדינת ישראל, או שמשהו 

בשיטה שלנו צדקני מדי ובסופו של דבר גם קצת צבוע.

הצעת החוק, שמטרתה לאסור חקירת ראש ממשלה מכהן, מריחה 
רע מאוד, שלא לדבר על העיתוי הבעייתי שמריח ״חוק תפור מטרה״. 
כללית  לאווירה  מתווספת  השלטון  ממפלגת  שבאה  החוק  הצעת 
צעדים  בישראל,  החוק  שלטון  במערכת  ורמיסה  פגיעה  ניסיונות  של 
שמתווספים למהלכים נוספים שבאו מן הקואליציה הנוכחית במשך כל 
תקופת כהונתה. הצעת חוק זו אינה ראויה. ועדיף שתיזרק לפח האשפה 

של חוקי הכנסת.
אני מאחל לכל ראש ממשלה ובעיקר לנו, אזרחי ישראל, שלא נזדקק 
לחקירה שכזו. ראש ממשלה מושחת או תחת חקירה, הוא מצב מביך 
ומזיק. עם זאת, העובדה שמדינת חוק מסוגלת לחקור חשדות נגד ראש 
את  לעשות  באה  היא  לכך,  כבוד. מעבר  תעודת  היא  מכהן  ממשלה 
הדבר הנכון ולוודא שמי שמנהל את חיינו כאן הוא נקי כפיים. אם לא, 

שייחקר וייתן את הדין על מעשיו.
מפריעה  כהונתו  בזמן  ממשלה  ראש  חקירת  כאילו  הטענות 
היינו  ואולי מסוכנת במידת מה. האם מסוגלים  להתנהלותו מגוחכת, 
ראש  עם  ומתפקדת  בשלום  חיה  ישראל  שמדינת  העובדה  עם  לחיות 
ממשלה שסרח? בצדק אומרים שאור השמש הוא המחטא הטוב ביותר.

מדינת ישראל היא מדינת חוק, יש לסמוך ידינו על המשטרה ועל בתי 
המשפט, ולחדול מהרמיזה המסוכנת כאילו חקירת ראש ממשלה, יהיה 
אשר יהיה, היא מעשה פוליטי, או להיגרר לרמיזות והאשמות כאילו 
המשטרה  או  השמאל  התקשורת,  של  קונספירציה  הוא  ותמיד  הכול 

כנגד מאן דהוא. 

נגד – די 
לקונספירציות

בעד – מימון זר 
לאג'נדה שמאלנית 
ח"כ דודי אמסלם, 
יו"ר ועדת הפנים

ח"כ חיליק בר, מזכ"ל 
מפלגת העבודה

חקירה  תיפתח  לא  הממשלה,  יסוד  חוק  פי  על 
היועץ  בהסכמת  אלא  הממשלה  ראש  נגד  פלילית 
כתב  להגיש  גם  אחראי  אשר  לממשלה,  המשפטי 
המחוזי  המשפט  לבית  הממשלה  ראש  נגד  אישום 
בירושלים. בית המשפט שהרשיע את ראש הממשלה 
עבירה  באותה  יש  אם  דינו  בפסק  יקבע  בעבירה, 
להעביר  רשאית,  הכנסת  כך,  בעקבות  קלון.  משום 
שהורשע  הממשלה  ראש  את  מכהונתו  קולות  ברוב 

בעבירה שיש עמה קלון.
המצב בעולם:

של  לדין  העמדה  מונעת  אינה  חקיקה  ארה"ב: 
נשיא. בפועל נשיא מעולם לא הועמד לדין פלילי.

הליכים   ,2008 מיולי  חוק  פי  על-  איטליה: 
הבכירים  התפקידים  נושאי  נגד  משפטיים-פליליים 
ובית  הסנאט  ראש  ויושבי  ממשלה  ראש  נשיא,   -

הנבחרים - מושהים כל עוד הם מכהנים.
צרפת: הנשיא אינו נושא באחריות למעשיו ונהנה 
מחסינות זמנית על כל דבר. כמו כן, במהלך כהונתו 
לא יידרש להעיד ולא יהיה נתון להליכים בפני שום 

ערכאה שיפוטית. 
הנוגע  בכל  מחסינות  נהנה  הקנצלר  גרמניה: 
חבר  היותו  בשל  נגדו  פליליים  הליכים  לנקיטת 
להעמיד  ניתן  לא  זו,  חסינות  מכוח  בבונדסטאג. 
פליליים  בהליכים  לנקוט  או  בונדסטאג  חבר  לדין 
אחרים נגדו )כמו הליכי מעצר(, אלא בכפוף לאישור 

הבונדסטאג. 
פלילית  באחריות  נושא  הממשלה  ראש  ספרד:  

ובמקרה הצורך יישפט בבית המשפט העליון. 
בריטניה: ראש ממשלה מכהן אינו נהנה מחסינות 
מפני חקירה או העמדה לדין פלילי. בעבר נחקר ראש 

הממשלה טוני בלייר.

האם לחקור ראש ממשלה מכהן?

רשות האוכלוסין
וההגירה משרד הפנים

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

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

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

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

חורף, זה בדיוק 
הזמן הנכון לחדש 

את הדרכון
משהו גדול קורא!

יותר עמודים! יותר כותבים! יותר תוכן! יותר מאמרים! 
יותר כתבות! יותר סיפורים! יותר מדורים! יותר מעניין!

המהדורה החדשה של "כל ישראל" 
עיתון סוף השבוע של הציבור החרדי

בכל יום שישי ניתן להשיג
את עיתון "כל ישראל" בדוכני העיתונים
ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

בחצרות הקודש | פרסום | ביקורת מסעדות | מדור למשפחה 
החרדית | מדור ילדים | מוסיקה וספרות | בריאות | גרפולוגיה | 

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד
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JCI Patient Safety

הפועל  בישראל  היחידי  המרכז 
בפיקוח ה-JCI  תו התקן המחמיר 

בעולם לבתי חולים

מחיר קבוצתי!

לבדיקת התאמה חינם חייגו:

03-7922031

  ללא שימוש בסכין
  חזרה לשגרה תוך זמן קצר

  מנתחי עיניים בכירים ומנוסים
  אחריות ללא מגבלת זמן
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איך מתכוננים ל'יום שאחרי' כשהמנהיג מעולם לא סימן 
להעברת  אלפים  מאות  של  לבבות  מכשירים  כיצד  יורש, 
יריבים  של  אחרים  לפלגים  זליגה  ומונעים  חלקה,  שרביט 

פוליטיים מרים?
בשאלה הזאת, לראשונה מזה שנים, העזו לעסוק השבוע 
המסקנה  חדרים.  בחדרי  אלא  בפומבי  לא  עדיין  אם  גם   –
הרווחת הייתה כי למרות התחזיות הקודרות של המומחים, 
את  ומגמד  ביכולותיו  שבולט  המנהיג  את  להספיד  מוקדם 
הזאת  התובנה  עצמם.  בעיני   – הפוטנציאליים  היורשים 
והתברר  השחורות  מהכותרות  הדיו  שיבש  אחרי  התחדדה 
שאיננו מצויים בתהליך של קריסת מערכות מהירה. האיש 
את המילה  לא אמר  עדיין  את מספידיו,  בעבר  קבר  שכבר 

האחרונה.
אנשי  ישבו  והאזנות,  מהקלטות  המוגן  הח"כים  במזנון 
ליכוד בכירים והעלו תרחישים. זרקו לחלל האוויר שמות. 
דיברו על סיטואציה שעד תמול שלשום, אסור היה להזכיר 

אפילו בלחישה, פן יבולע. 
שהיועץ  בעליצות  לנו  מסבירים  החוגגת  בתקשורת 
המשפחתי לממשלה, אביחי מנדלבליט, לא היה מורה על 
ראייתי  חומר  בפניו  מונח  היה  אלמלא  בחקירה,  פתיחה 
וחווה  השיח  את  השבוע  ששמע  מי  יצוק.  בטון  מוכח, 

תחושה חמצמצה של דז'ה וו, הוא שר הפנים אריה דרעי. 
פרשנים  אותם  השמיעו  חודשים  תשעה  לפני  רק 
בטוחה,  קול  אינטונציית  באותה  משפטיים-תקשורתיים, 
שהיועמ"ש  העובדה  כי  לנו  הסבירו  מסקנה.  אותה  את 
בתוך  הורה  דרעי,  של  האישי  לידידו  שנחשב  מנדלבליט 
יממה על מעבר מהיר מבדיקה לחקירה של שר שכבר שילם 

חוב כבד לחברה, מעידה על חומר ראייתי מגובש. 
גם  "שלפעמים  השבוע,  דרעי  אמר  בשרי",  על  "למדתי 
מסקנה שנראית בתחילה לחוקרים ולפרקליטות כמו תוצאה 
יותר  בדיקה  אחרי  מתאפסת  אחד,  ועוד  אחד  של  בטוחה 
גם במקרה  יהיה  נתניהו שכך  אני מקווה בשביל  מעמיקה. 

שלו". 
התרחיש של דרעי אינו משולל המציאות, אבל במערכת 
סיגר,  בלי  עשן  שאין  הנחה  מנקודת  יוצאים  הפוליטית 
קיצון של קריסת מערכות מהירה.  וכבר מגלגלים תרחישי 
למנהיגים שסיימו את תפקידם בנסיבות מצערות מאז שנות 
התשעים, היו תמיד מחליפים טבעיים. לרבין היה את פרס 
כממשיך, לשרון את אולמרט ולאולמרט את לבני. ממשיך 
בלשון  להצלחה,  בטוחה  מתכונת  מהווה  לא  אומנם  טבעי 
המעטה, אבל המציאות של מספר 2, מבטיחה לכל הפחות 
של  בליכוד  השלטון.  מפלגת  בתוך  חלקה  שרביט  העברת 
ביבי, זה לא יקרה. במשמרת שלו, וידא נתניהו שלא יהיה 

עוד, מלבדו.
"אנחנו כבר רואים את השרים הבכירים בליכוד, היורשים 
סיפרו  לכיווננו",  ולפזול  לחייך  מתחילים  עצמם,  בעיני 
השבוע חברי הכנסת החרדים. ההערכות שלהם הן, כי אם 
של  מ-99'  הקשות"  ו"התמונות  אישום  כתב  לבסוף  יוגש 
המערכת  בשנית,  ייראו  מהמעון  מגורשת  נתניהו  משפחת 
הפוליטית תיגרר לבחירות מהירות. "אני לא רואה את בנט 
או את איווט, מאפשרים לאחד משרי הליכוד לתפוס תאוצה 
במשך  הבא,  הימין  כמנהיג  עצמו  את  ולבנות  חשבונם  על 
כשנה פלוס של כהונה כראש ממשלה", העריך השבוע שר 
רואה  אינו  מדומיינים,  מיניסטרים  לכמה  שבניגוד  בכיר, 

בעצמו את המנהיג הבא של הימין.  
צפירת  ולשלוח  להירגע  לאופוזיציה  מציע  "אני 
ישיבת  בפתח  השבוע  נתניהו  הבהיר  לחייטים",  ארגעה 
הממשלה. 'תפירת ההרגעה' של ראש-הממשלה הייתה כה 
שבאווירה  עד  נגדו,  החשדות  אופי  רקע  על  סוריאליסטית 
קצת יותר רגועה, ניתן היה לקבוע כי נתניהו "מתלוצץ עם 
חוקריו". אלא שהתחושה גרועה – ולא רגועה, ונתניהו לא 

מתלוצץ אלא מתרוצץ. 

שהוא  רפובליקני  בממשל  בשלווה  לישב  נתניהו  ביקש 
לממשלה  היועמ"ש  של  רוגזו  עליו  קפץ  לבחירתו,  ייחל 
הישראלי. במקום לתכנן את סדר היום של נסיעתו להשבעת 
מול  הלו"ז  בניהול  נתניהו  עסוק  טראמפ,  הנבחר  הנשיא 
העתיקה  בעיר  ערב  לארוחת  השבוע  ישבתי  חוקריו. 
בירושלים עם מושל ארקנסו והמתמודד לשעבר בפריימריז 
התומכים  הטקסטים  האקבי.  מייק  הרפובליקני  לנשיאות, 
חזון  כמו  נשמעים  הרפובליקאים,  דמותו  בני  ושל  שלו, 
בממשל  מרורים  ביבי  אכל  שנים  שמונה  הימין.  אחרית 
אובמה, ובמקום ליהנות מפירות הגאולה, הוא מובל חפוי 

ראש לחקירה.
מצליח  דווקא  ראש-הממשלה  השרים,  תיאורי  לפי 
המיוזעים.  התיאורים  לכל  בניגוד  וזאת  פאסון,  על  לשמור 
דווקא היועמ"ש שיושב לצדו סביב שולחן הממשלה נראה 
הממדים  גדול  'הצל'  לא  צל.  כמו  האחרונים  בשבועות 
את  לראות  "צריך  עצמו.  של  הצל  אלא  לליכוד,  שהתפקד 
מנדלבליט כדי להבין שבניגוד ליועצים משפטיים מתקופות 
נהנה  לא  ממש  הוא  רה"מ,  נגד  חקירות  שהובילו  קודמות 
מזה - ואפילו סובל", תיארו השבוע שניים משרי הממשלה 
הנוכחית  בסיטואציה  גם  דבר,  של  "בסופו  מזנון,  בשיחת 
ונותר התקווה  של חקירה באזהרה, אביחי מנדלבליט היה 

האחרונה של נתניהו".  

אבינו שבשמים
לרפואת  החרדיים  בריכוזים  שנערכות  התפילות  בסיום 
להוסיף,  כדאי  אולי  הישיבה הגראי"ל שטיינמן,  מרן ראש 
בקטנה, גם תפילה לשלום המדינה, במובן הציני ולא הציוני. 
אבינו שבשמים צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל. 
 - ליועציה  פחות  קצת  אולי  לראשיה.  ואמיתך  אורך  שלח 

המשפטיים. 
נתניהו  ממשלת  כימי  לחרדים  טובים  ימים  היו  לא 
הרביעית. אפילו בממשלתו השנייה שנחשבה עד לקדנציה 
שלא  בוודאי  כאלה,  טובים  ימים  היו  לא  הזהב',  כ'תור  זו 
החקירות,  כל  שלמרות  מייחלים  החרדים  מאלה.  טובים 
שנתיים  עוד  מעמד  ותחזיק  ימיה  את  תמלא  הזו  הממשלה 
לאמצעי  יזדקק  כשנתניהו  תיווצר  הגדולה  הבעיה  ימים. 
שאר  של  חיותם  על  שישפיע  מה  מלאכותיים,  הנשמה 

האברים.
ייצא מזה", אמר השבוע דרעי  "צריך להתפלל שנתניהו 
לא  ובאופק  איתו  לחיות  "למדנו  חבריו,  עמדת  את  ושיקף 
ממש נראה מחליף שייכנס לנעליו. בקדנציה הזאת נתניהו 
עומד במילתו, למרות שכמה מאיתנו כבר הספיקו לשכוח 
את שנות הרעב שעברנו רק לפני פחות משנתיים". בתיאור 
הפוך מפרשת השבוע שקראנו, הרי שבמקרה שלנו הפרות 

השמנות אכלו את הרעות, ולא נודע כי באו אל קירבנה.
כינה  שביבי  מה  על  נלחמנו  משנתיים  פחות  לפני  רק 
בשעתו "החיים עצמם". משפחות אברכים גלשו אל מתחת 
לקו העוני, תקציבי החינוך החרדי רוקנו, הערים החרדיות 
הכנסה  הבטחת  הלאומית,  העדיפות  אזורי  ממפת  הוצאו 
הממשלתית,  הבינוי  ממפת  נזרקנו  חוסלה,  לאברכים 

הושפלנו והתקשורת חגגה על חשבוננו.
בקדנציית נתניהו הנוכחית, חוברנו מחדש לצינור החמצן. 
הגיוס  חוק  חלפה,  עצמם'  'החיים  על  שריחפה  הסכנה 
)למעט  השיא  לתקופת  והושוו  הוחזרו  התקציבים  תוקן, 
בתחום הדיור, שם נותרו ההבטחות על הנייר( ולנציגים יש 
פנאי להיאבק על איכות החיים. הנה, השבוע התנהל קרב 
בממשלה על החזרת סמכויות אישור חוקי העזר העירוניים 
להעביר  התנדב  ליצמן  הפנים.  שר  לידי  השבת  בעניין 
לא  שעדיין  דרעי,  של  למשרדו  המהביל  הצ'ולנט  סיר  את 
החליט, כמו בשלהי סעודה שלישית, האם לעשות הבדלה 

במועד וללבוש בגדי חולין או שמא למתוח את השבת עד 
לזמן רבינו תם. 

לבקשת  ייענה  אם  להיט.  אינן  דרעי  של  הברירות  שתי 
השר לוין והיועמ"ש מנדלבליט, להותיר את הסמכות בידי 
פתיחת  דה-פקטו  תאושר  מהכרעה,  שתימנע  הממשלה 
החנויות במדינת תל אביב. אם יתעקש על החזרת הסמכות 
שאושר  החנויות  לפתיחת  העזר  חוק  על  וטו  ויטיל  לידיו 
ללא  בבג"ץ  לעימות  יתגלגל  תל-אביב,  עיריית  במועצת 

גיבוי של היועמ"ש. 
בפני דרעי המתלבט עומד תקדים 'מתווה הכותל ההרסני', 
מנדלבליט  הסביר  אז  גם  נאמן.  ביתד  השבוע  שכונה  כפי 
בקריצה  לאשר  אלא  ברירה  להם  שאין  החרדים  לחברים 
בממשלה  האישור  לאחר  רק  במיעוטו.  הרע  שהוא  מתווה 
גילו שעדכנו אותם רק על מעט מהרוע. תחת המעטה  הם 
של מתווה פשרני, ניתנה הכרה תקדימית לרפורמים בוועדה 

ממשלתית והוכשר עבורם מתחם עם גישה ראשית. 
דוגמה  כעוד  הכותל,  פרשת  כך  השבת,  משבר  כמו 
החיים'  'איכות  על  הנוכחית  בקדנציה  לקרבות שמתנהלים 
עם  לפגישה  דרעי  הוזמן  כשבועיים  לפני  הקודש.  בארץ 
נתניהו ושגריר ישראל בארה"ב רון דרמר. אם ביבי נחשב 
ידי  על  סומן  שדרמר  הרי  מתון,  לרפובליקני  ומתמיד  מאז 
ממשל אובמה כאיש תנועת 'מסיבת התה'. המוקצה מחמת 
גיוס )רפובליקני( בממשל אובמה, הפך לבן יקיר של ממשל 

טראמפ הנכנס. 
ולומר  להתלוצץ  מקובל  אמריקאים  יהודיים  בחוגים 
אלא  יהודיים.  נכדים  יש  לרפורמים,  בניגוד  לטרמאפ,  כי 
שלמרות הנטייה הרפורמית לכיוון אובמה ועל אף תחושת 
לנשיא  הרפורמית  ההנהגה  בין  שקיימת  ההדדית  הסיאוב 
הנבחר, הרי שבפגישה הדחופה עם דרעי נשמע דרמר כמו 
שגרירה של התנועה הרפורמית בישראל. דרמר הביע חשש 
שהעברת הצעת החוק של ש"ס המבקשת להחיל את סמכות 
הרבנות הראשית גם על הרחבה הדרומית תוביל לפיצוץ עם 

יהדות ארצות הברית. 
דרעי בתגובה, הבהיר שהיהדות הנאמנה הסתדרה במשך 
גם  ותסתדר  חקיקה,  ללא  הכותל,  כיבוש  מאז  שנים,  יובל 
ההצעה  את  "שמנו  המחוקק.  התערבות  ללא  נוסף  יובל 
על השולחן למטרה אחת. אם מתווה הכותל לא יבוטל או 
הצעת  את  נקדם  ברחבה,  התפילה  סדרי  את  ישנה  שבג"ץ 
החוק בכל הכוח ונתאבד עליה, כמו שהבית היהודי נלחם 

על חוק ההסדרה".
כל התיאורים הללו, הנאים כשלעצמם לעמודי החדשות 
יפים  כמה  עד   – שכזה  בשבוע  מלמדים  כתיקונם,  בימים 
נתניהו  בקדנציית  החרדים  הפוליטיקאים  של  חייהם 
אפשר  ושבת  כותל  כמו  נעלים  אידיאלים  על  הרביעית. 
הכספים  בוועדת  התקציבים  שבה  בתקופה  רק  להיאבק 
של  בעוצמה  שופעים  והגליל,  הנגב  הפריפריה,  ובמשרד 
חורף  אחרי  הנגב,  בנחלי  שיטפונות  וזרימת  הגליל  נחלי 

גשום.

שקט, יורים
לא  רפש",  הוא  "שקט  ביתר,  מהמנון  הידועה  השורה 
רלוונטית כשמדובר בחרדים. תנו לנו כמה שיותר מהרפש 
הזה של שקט בתקשורת הכללית, ואנחנו מסודרים. למזלנו 
אחרות.  בגזרות  רעש  והותר  די  לתקשורת  היה  הטוב, 
ההעברות התקציביות לעולם התורה במסגרת התקציב הדו-

שנתי, נבלעו ברעש מנועי הדי-ניין שהופעלו בגזרת עמונה. 
בשבוע  כאן  שפורסמו  הגיוס  לחוק  המרוככות  התקנות 
שעבר, נותרו בעומק המצולות, מסוקרות פחות מהצוללות. 
של  בחולשתו  כוחנו  הזה,  בסבב  לפחות  אירוני,  באופן 
ביבי. כשהחדשות ממוקדות בו ישירות, אין צורך תקשורתי 

אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

היום שאחרי
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הכאה  באמצעות  רה"מ  של  עקיפה  בתקיפה 
בשותפים החרדים. 

את השקט המבורך הזה ניתן לזקוף במידה רבה 
מוישה  ח"כ  הכספים,  ועדת  יו"ר  של  לזכותו  גם 
בתוך  הפנימי  שהרעש  ככל  אירוני,  באופן  גפני. 
מבורך  שקט  משתרר  כך  מתחזק,  התורה  יהדות 

בגזרת התקשורת הכללית. 
לשימוע  גפני  נקלע  אופנתי,  באיחור  השבוע, 
לנוכח   – התורה  יהדות  בסיעת  המובטח  הפנימי 
ללא  הקואליציוני  הכסף  יעדי  רשימת  העברת 
בדגל  האגודאים.  החברים  עם  מוקדם  תיאום 
לאחר  החליטו  אך  לבוא,  אם  התלבטו  התורה 
כשהחלה  מההצגה.  וליהנות  להופיע  מחשבה, 
ליצמן  השר  את  מקלב  ח"כ  שאל  המתקפה 
של  מוקדמת  בהבאה  דומה  שקיפות  נראה  האם 
שהיה  "הלוואי  לסיעה.  הבריאות  משרד  תמיכות 
לי את הכסף הזה", השיב ליצמן בהומור והסביר 
אחד  מפלגתיים.  תקציבים  אין  שלו  שבמשרד 
מח"כי דגל מלמל משהו על תקנים לרבנים. נשמע 
בעקביות  נמנע  כידוע,  זה,  שמדור  אלא  מרתק, 

מרכילות רבנית.
אי  "מתי  החברים,  את  שאל  אשר  יעקב  ח"כ 
כשהוא  תקציבים?"  על  דיון  פה  התקיים  פעם 
כמה  עם  שנסגרו  הפנימיים  לדילים  מכוון 
חברים  של  לראשיהם  מעל  האגודאים  מהחברים 
אחרים. ליצמן ופרוש התווכחו האם הבירור צריך 
להתקיים רק על הכסף המפלגתי, או גם על הכסף 
התוספתי שעבר בוועדה. גפני ניצל את המחלוקת 
כדי  באגודה  החברים  בין  שנתגלעה  שמים  לשם 
להבהיר שכל מה שהועבר בשנה שעברה הועבר 
מהחדר  חמק  דברו  את  שאמר  ואחרי  השנה,  גם 

רק  יכול  הממשלה  ראש  הבא.  ליעד  והמשיך 
השימוע  כמו  ייראו  בעניינו  שהחקירות  לייחל, 

שעבר יו"ר ועדת הכספים בסיעה.
גפני עצמו גאה בתקציב שהעביר, ולא מתבייש 
גם בהעברת תקציבים לחברי המועצה בירושלים, 
לו  שחשוב  כפי  הקואליציוני",  מהכסף  "ולא 
להבהיר, "אם יש תקציב לאירועי יובל החמישים 
לא  שהחרדים  סיבה  שום  אין  העיר,  לאיחוד 
כל  פאינה,  פרשת  בעקבות  חלקם".  את  יקבלו 
שקל מתוקצב, נסרק, מדווח ומשוקף. גפני מציע 
עשרות  ולגלות  הספרים  את  לפתוח  למתלוננים 
רבות של העברות ליעדים חברתיים. גם לחרדים, 

אך לא רק. 
העברות  מגלה  אכן  התוספתיות  בתקנות  עיון 
תקנות  דוגמת  הכיפה,  וגווני  הקשת  צבעי  בכל 
חינוך  להעמקת  למרכז  המיועדות  תקציביות 
יהודי; לרשות הזיכרון יד ושם; לשכונות תומכות 
למכינות  אלימות;  לנפגעי  למרכזים  לקשישים; 
קדם צבאיות לנוער בסיכון; להשתתפות בהקמת 
לקרן  הוותיק;  העירוני  במרקם  ציבור  מוסדות 
נזקי טבע בחקלאות; לתגבור תקציבו השוטף של 
תאגיד 'איגוד ערים כנרת', וכו' וכו'. בכל הסעיפים 
הנקודה  את  למצוא  קשה  הללו,  התקציביים 

החרדית גם בזכוכית מגדלת של שען חירש.
המוטו של גפני הוא שוויוניות ביחס להקצאות 
החולים  בתי  אם  הכללי.  למגזר  התוספתיות 
סיבה  שום  אין   – תוספתיים  בכספים  מתוקצבים 
ייהנו  לא  החרדים  הישועה  ומעייני  שלניאדו 
מאותם תנאים, בלי קשר לזהות המאושפזים בין 
לרגל  תתוקצב  ירושלים  עיריית  אם  כותליהם. 
נימוק  שום  אין  העיר,  לאיחוד  היובל  חגיגות 

שיצדיק את בזבוז הכספים על מופעי ראווה של 
ספורט מוטורי, מבלי שגם למיכל החרדי יטופטפו 
תוספתיים  תקציבים  "העברתי  דלק.  טיפות  כמה 
לכלל המגזרים ואני חושב שכיום זה די ברור גם 
למי שמיהר למתוח ביקורת לפני שעיין בנתונים", 

אומר יו"ר ועדת הכספים לקו עיתונות. 
מהמתוקצבים,  לפרגונים  מצפה  שגפני  לא  זה 
השורות  ליכוד  ישראל.  בבירת  שלא  בוודאי 
על  היה  תמיד  הרי  המאוחדת,  בירושלים 
בבחירות  לראות  שנכחנו  כפי  שמחתנו,  ראש 

המוניציפאליות האחרונות, בתוככי ירושלים. 

מי האיש 
המערכת הפוליטית והמשפטית נפרדה השבוע 
מהשר לשעבר, פרופ' יעקב נאמן שהובא למנוחות 
סביב  מרשימה  חרדית  נוכחות  עם  שני,  ביום 
מיטתו. כנהוג וכמקובל בתקופות אבל נוגות, כל 
'המנוח  בסיפורי  הכביר  לשידור  שעלה  מספיד 
ואני'. העלאת זכר הנפטר, מאפשרת למבכה אחר 

לכתו, לדבר בעיקר על עצמו.
במסגרת הזאת, הרשו לי לסיים בסיפור 'המנוח 
על  מעיד  הסיפור  הזה,  רק שבמקרה  אישי,  ואני' 
נתניהו  בממשלת  הכרתי  נאמן  את  לבדו.  המנוח 
השנייה, עם שובו של ביבי לתפקיד ראש הממשלה 
של  אמון  כמשרת  אישית,  מונה  נאמן  ב-2009. 
 - המשפטים  שר  של  היוקרתי  לתפקיד  ביבי, 
ובמבט לאחור, הצדיק את בחירתו. במשמרת של 
שאפילו  וינשטיין,  יהודה  היועמ"ש  נבחר  נאמן 
אביחי מנדלבליט הידידותי, נראה לידו כמו מלאך 
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הבטיח  מנדלבליט  וזעם.  חרון  מלא  נקם 
לנתניהו כי החוקרים לא ינהגו בו כפי שנהגו 
להבטיח  צריך  היה  לא  וינשטיין  באולמרט. 

דבר. אצל וינשטיין לא היה כלום. נקודה.
שבפרקליטים,  מהממולחים  עצמו,  נאמן 
בין היריקות  בין הטיפות, לצעוד  ידע ללכת 
ההיא  בקדנציה  בכדי,  לא  יבש.  ולהישאר 
החזיקה הממשלה מעמד בשרידות מרשימה, 
הניגודים  למרות  ימיה  את  שמילאה  וכמעט 
פעם  בכל  לחרדים.  ליברמן  בין  הבולטים 
גיוס,  הגיור,  בגזרת  התלקחו  שהלהבות 
את  וכיבה  מטף  עם  הגיע  נאמן   – דיינים 
את  היודע  מגשר  כל  כמו  ידיו.  במו  האש 
להצלחתו  ביותר  הבולט  הסימן  מלאכתו, 

ניכר במתקפות שחטף משני הצדדים.

מונה  נאמן  הראשונה,  נתניהו  בקדנציית 
)כפי  כשר משפטים, על המשבצת של ש"ס 
רפאל  הרב  חג,  בראיון  בעבר  כאן  שחשף 
שר  נוספת,  בשיחה  השבוע  ואישר  פנחסי, 
הוגש  הממשלה,  כינון  לאחר  דרעי(.  הפנים 
נאלץ להתפטר,  והוא  נאמן כתב אישום  נגד 
לאחר  אוצר  כשר  לממשלה  לחזור  כדי 
שזוכה. היחידים ששמרו לו אמונים באותה 
השיב  נאמן  אך  החרדים,  היו  קשה  תקופה 
בלשונו כשצוטט  אז  וכשל  טובה  תחת  רעה 
בכותרות ענק, כשהוא מכנה את בני התורה 
"טפילים". נאמן נשבע בכל היקר לו שדבריו 
הוצאו מהקשרם אבל הנזק שנגרם )לנו, וגם 
ברותחין  שנכווה  מי  תקנה.  חסר  היה  לו( 
נזהר בצוננין, וכשנאמן שב לקדנציה שנייה, 
שתיקה  עצמו  על  וגזר  לקחים  הפיק  הוא 
שנוגע  במה  בעיקר  מוחלטת,  תקשורתית 

ליחסיו המורכבים עם החרדים. 
במקומו.  דיברו  אחרים  שתק,  כשנאמן 
הממשלה,  כינון  שלאחר  השנה  במהלך 
ניהלו נגדו כמה מחברי הכנסת החרדים קרב 
תקשורתי אישי, כשהבמה ניתנה להם כמעט 
בלי הגבלה, בין השאר באכסניה הזאת. נאמן 
ידע להגיב בחדות ולפתוח פה בחדרי חדרים, 
סירב  הוא  התקשורתיות  למתקפות  אבל 
מהאמירה  כלקח  בפומבי  להגיב  בעיקשות 
הנוראית ההיא. זאת למרות שעמד לצדו אחד 
איש  במדיה,  ביותר  המוכשרים  הדוברים 

התקשורת אמציה בר משה.
באחת הפעמים, כשהמתקפות גברו, הציע 
מסודרת  תגובה  בקשת  לשלוח  אמציה  לי 
במייל, כשהוא יוצא מן הסתם מנקודת הנחה, 
כי המיניסטר סרבן התגובות הסדרתי, ישבור 

שתיקה כשיידרש להשיב בכתובים.
אכן  והפנייה  השר  נפש  את  הכיר  הדובר 

בארכיון  נברתי  דופן.  יוצאת  תגובה  הניבה 
שאין  כהספד  הקוראים,  לכם,  להביאה  כדי 

ראוי ממנו. אין משקף מתוכנו.
מוצא  אינו  נאמן  יעקב  המשפטים  "שר 
בשם  הדובר  הגיב  לדברים",  להגיב  לנכון 
הכנסת  חברי  של  הישירה  למתקפה  השר 
החרדים, "כמו כן, השר איננו נוהג להתייחס 

לדברים המופיעים בעיתונות". 
לקרוא  ערב  כל  השר  זאת, נוהג  "לעומת 
הלשון  ושמירת  חיים  החפץ  של  דבריו  את 
והשמיעה  הדיבור  על  תפילה  נאמר,  ושם 
רצון  יהי  עולם,  של  חיים: 'ריבונו  מהחפץ 
היום  שתזכני  וחנון,  רחום  קל  מלפניך, 
הרע  מלשון  ולשוני  פי  לשמור  יום,  ובכל 
וכל  יחיד,  איש  על  מלדבר  ורכילות. ואזהר 

וכל  מהם.  חלק  על  או  ישראל  כלל  על  שכן 
הקדוש  של  מידותיו  על  מלהתרעם  שכן 
ברוך הוא. ואזהר מלדבר דברי שקר, חנופה, 
דברים,  אונאת  גאווה,  כעס,  מחלוקת, 
אסור. וזכני  דיבר  ליצנות, וכל  פנים,  הלבנת 
לענייני  הצריך  דבר  אם  כי  לדבר  שלא 
שמים.  לשם  מעשי  כל  ויהיו  ונפשי,   גופי 

יום,  ובכל  היום  זכני  וחנון,  רחום  קל  "אנא 
של  ומקריאה  משמיעה  ועיני  אזני  לשמור 
לשון  דברי  דהיינו,  כרצונך,  שלא  דברים 
הרע ורכילות, דברי מחלוקת, דברים בטלים, 
ששמעתי  הדברים  אסורים. וכל  דברים  וכל 
שיהיו  נא  עזרני  כרצונך,  שלא  ושקראתי 
ושלא  בשוגג  שאפילו  ממנו. וזכני  נשכחים 
במתכוון ואפילו על ידי אונס, לא אשמע ולא 
אקרא דבר שאינו הגון, ותהיינה אוזניי ועיניי 
אם  כי  רואות  ולא  שומעות  לא   - מקודשות 

דבר מצווה."
נאמן  של  האחרונה  הקדנציה  הייתה   זו 
בתפקיד ממשלתי, ודוברו הספיק מאז לעבוד 
לשוק  ולעבור  סער  גדעון  לשעבר  השר  עם 
הפרטי. התקשרתי אליו השבוע ושאלתי אם 

הוא זוכר את סיפור המעשה. 
תגובה  זו  הייתה  אם  יודע  אינני  היום  עד 

צינית או רצינית, אמרתי. 
"זו הייתה התגובה הכי רצינית והכי ארוכה 
"עד  אמציה,  השיב  לעיתונות",  ניסח  שהוא 
היום שמור אצלי בארנק הברכון של תפילת 
החפץ חיים שהיה מונח על שולחנו, ממוסגר 
בזכוכית. יעקב נאמן צילם עבורי את התפילה 
ואמר לי, זה התפקיד שלך, לשמור עלי שלא 
איתו  לעבוד  סיימתי  הרע.  בלשון  אכשל 
לפני שנים, אבל הברכון שמור לי בארנק עד 

היום".
תהא נשמתו צרורה בצרור חפצי החיים.

שמירת הלשון ששוחררה. מייל התגובה של יעקב נאמן ז"ל והברכון שנשמר בארנק

במשמרת של נאמן נבחר היועמ"ש וינשטיין, 
שאפילו מנדלבליט הידידותי, נראה לידו כמו 

מלאך נקם. מנדלבליט הבטיח לביבי שהחוקרים 
לא ינהגו בו כפי שנהגו באולמרט. וינשטיין לא 
היה צריך להבטיח דבר. אצל וינשטיין לא היה 

כלום. נקודה

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

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

אז מה עושים?

כל שקית 
בל תשחית!

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

וכל שקית תחויב ב-10 אגורות. 

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

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

(קהלת רבה, פרק ז')

בכל שנה אנחנו צורכים 1.6 מיליארד 
שקיות פלסטיק ברשתות השיווק!

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

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

ללקוח שרכש בסכום של 751 ₪ ומעלה. 5 סלים רב פעמיים 
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אנחת רווחה: מרן הגראי"ל 
שטיינמן שוחרר לביתו

לאחר ימים ארוכים של דאגה בכל רחבי העולם היהודי, בעקבות אשפוזו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן בבית 
החולים, אתמול שוחרר הגראי"ל לביתו לאחר שמצבו הרפואי השתפר  מקורבו הרב יעקב רוזנשטיין ל'קו עיתונות': 

"צריך להמשיך בתפילות, ראש הישיבה ממשיך להיות מטופל בבית"  גדולי ישראל מכל החוגים יצאו בקריאה להתפלל 
לרפואת מרן "שכל הדור צריכים לו", ובעולם התורה נערכו עצרות תפילה וחיזוק בלימוד

מאת: שמעון ליברטי וחיים פרידלנדר

ברוך רופא חולים: שמחה רבה ואנחת רווחה ברחבי העולם 
היהודי בכלל ובעולם התורה והישיבות בפרט, לאחר שבחסדי 
הגאון  הישיבה  ראש  מרן  שלישי  ביום  שוחרר  מרובים  שמים 
רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן מבית החולים ושב לביתו, זאת 

לאחר כעשרה ימי אשפוז. 
מרן אושפז ביום ראשון בשבוע שעבר במרכז הרפואי 'מעייני 
הישועה' בבני ברק, בעקבות דלקת ריאות וקושי נשמתי - וטופל 

בטיפול אנטיביוטי לוריד. 
שחרורו המשמח הוגדר השבוע בפי מקורביו כ"נס של ממש" 
- זאת לאחר ששעות ספורות לפני כניסת השבת האחרונה חלה 
ידי הרופאים  החמרה במצבו של ראש הישיבה, שהוגדרה על 

כ"הידרדרות כללית במצבו הרפואי".
ללא  היה  אך  התייצב מעט,  במהלך השבת המתוחה המצב 
של  ארוכים  ימים  ולאחר  שמים  בחסדי  אך  משמעותי,  שינוי 
עדכנו  לעת  ומעת  בהדרגה,  השתפר  המצב  ותפילות,  דאגה 

מקורבי ראש הישיבה כי "חלה הטבה קלה במצב בריאותו".
כאמור, בעקבות ההטבה והשיפור במצב, הוחלט לשחרר את 
מרן ראש הישיבה לביתו, שם ימשיך בקבלת הטיפול הרפואי. 

מקורבו של הגראי"ל, הרב יעקב רוזנשטיין, סיפר בשיחה עם 
'קו עיתונות' על מצבו של ראש הישיבה בימי האשפוז. "הראש 
ישיבה סבל מדלקת ריאות קשה, והיה מטופל עם אנטיביוטיקה 
עם  התפלל  ישיבה  הראש  ניתן,  שהיה  ככל  גדולה.  בחולשה 
האנשים בחדר, שוחח איתם, ואף ישב עם החברותא שלו ולמד 
ככל שהיה יכול במהלך הימים האלה. בחסדי השם, זה נס גדול 
בתפילות,  להמשיך  צריך  אבל  הביתה.  חוזר  ישיבה  שהראש 

הראש ישיבה ממשיך להיות מטופל בבית", הוא מדגיש. 
רוזנשטיין,  מוסיף  עבורו",  בריא  מקום  אינו  חולים  "הבית 
שהוא  שמחים  ואנחנו  חיידקים,  עם  במקום  ומדובר  "מאחר 
שוחרר, אבל הראש ישיבה עדיין צריך רפואה שלמה ומלאה, 

וחשוב שעם ישראל ימשיך להתפלל". 
רוזנשטיין מספר גם כי מרן הגראי"ל יודע שהציבור מתפלל 
לתפילה:  הציבור  את  שיעוררו  ביקש  לא  מצדו  אך  לרפואתו, 

"הוא לא אומר ולא מבקש. הוא לא מבקש מאף אחד כלום". 
מה ההיערכות בבית להגעת מרן ראש הישיבה?

"לפני בואו, הבית היה סגור הרמטית, והיה מוכן עם כל מה 
שצריך מבחינה רפואית. יש בבית את התנאים שיאפשרו לראש 

ישיבה להחלים ולחזור לבריאות שלו". 
על ימי החנוכה בבית החולים, מספר רוזנשטיין כי הגראי"ל 
גפני  ח"כ  היה  אחת  "פעם  חנוכה:  נרות  ערב  מדי  הדליק 
בחדרו  שרו  אשר.  יעקב  ח"כ  היה  אחת  פעם  נרות,  בהדלקת 

בהדלקת הנרות". 
קנייבסקי  הגר"ח  מרן  של  ביקורו  על  גם  מספר  רוזנשטיין 
בחדר בביה"ח: "הם מחותנים, והייתה השבוע שמחה במעונם, 
והגר"ח  יד,  לו  ישיבה הושיט  זה. הראש  זה את  בירכו  אז הם 

בירך אותו". 

עצרות תפילה מקיר לקיר

מנהל המרכז הרפואי מעייני הישועה, פרופסור מוטי רביד, 
שוחח עם 'קו עיתונות' זמן קצר קודם שחרורו של מרן ועדכן 

על מצבו הרפואי. 
"הרב התקבל אלינו עם זיהום בדרכי הנשימה, ספק דלקות 
השתפר,  לאט  לאט  מצבו  שפעת.  של  מסיבוך  שנוצרה  ריאות 

מאוד בהדרגה. בגילו זה בחזקת נס". 
יצא לך להיות בקשר יומיומי עם הרב בימים האחרונים.

רופאים מטפלים  לו  יש  יום,  יום  הרב  את  רואה  אני  "ודאי. 
מצוינים ואנחנו בקשר על בסיס שעתי, לא יומי. הכול מתנהל 
 .103 בגיל  אדם  בן  הוא  הרב  שאתרשם?  אני  מי  שצריך.  כמו 
רוח,  מצב  על  ושומר  לחלוטין  צלול  אדם  הוא  לגיל  יחסית 
משוחח עם האנשים שסביבו. הלוואי על כל עם ישראל. הרב 
היה מודע למצבו הרפואי, שוחח עם הרופאים ונתן בהם אמון".

נערכו  היהודי  העולם  ברחבי  הרפואי,  לטיפול  במקביל 

ישראל מכל  וגדולי  הישיבה,  ראש  רבות לשלומו של  תפילות 
התורה  ובלימוד  בתפילה  להרבות  בקריאות  יצאו  החוגים, 

לרפואתו השלמה. 
והגרי"ג  קנייבסקי  הגר"ח  מרנן  פרסמו  )שלישי(,  אתמול 
אדלשטיין, קריאה מיוחדת, בה נכתב: "באשר רבינו מרן רבי 
אהרן יהודה לייב בן גיטל פייגא שליט"א, שכל הדור צריכים 
לו, שרוי במצב קשה, וזקוקים אנו לרחמי שמים מרובים, וכבר 
עליו,  עצמו  שיחלה  צריך  שחלה,  חכם  בתלמיד  חז"ל  אמרו 
שנאמר 'ואני בחלותם לבושי שק וגו', ועלינו להרבות בתפילה 

ותחנונים לרפואתו השלמה, ולהוסיף חיזוק בלימוד התורה.
"ובפרט ראוי לחזק הלימוד ברציפות בתחילת הסדר, ולקבוע 
ברוך  והקדוש  קודש.  ובשבת  שישי  בימי  התורה  ללימוד  זמן 
תפילתנו  ויקבל  ישראל  פליטת  שארית  ועל  עלינו  יחוס  הוא 

ברחמים".
על  ולקחו  התקשרו  יהודים  ורבבות  הוקם,  תהילים  מוקד 
תהילים  ספרי  למאות  שהצטרפו  תהילים,  פרקי  לקרוא  עצמם 
לרפואת ראש הישיבה. במוצאי שבת אף נערכה עצרת תפילה 

וזעקה ברחבת הכותל המערבי בהשתתפות מאות מתפללים. 
בכוללים ובהיכלי התורה קראו לבני התורה להתחזק בתורה 
ותפילה. בישיבת 'אורחות תורה', העומדת בראשותו של מרן, 
'עטרת  הכוללים  ברשת  דיבור.  בתענית  לימוד  סדרי  קיימו 
שלמה', שנוסדה ועומדת בנשיאות הגראי"ל, התקיימו עצרות 
תפילה בסניפים השונים. גם ברשת הכוללים 'יששכר באהליך', 
"כל  קנייבסקי,  הגר"ח  בהוראת  כי  נכתב  בה  מודעה  נתלתה 
אברך יקדיש בתוך סדרי הלימוד בכל יום שעת לימוד שלימה 
לזכותו ולרפואתו של רבנו מרן, ובסוף סדר א' וסדר ב' יאמרו 

פרק תהילים לרפואתו השלימה". 

הישיבה.  ראש  לרפואת  העתירו  רבן  בית  של  תינוקות  גם 
החינוך,  מוסדות  לכל  מכתב  שיגרו  העצמאי  החינוך  בהנהלת 
יום הלימודים  נכתב: "המנהלים/ות מתבקשים לפתוח את  בו 
את  ולחזק  תהילים  פרקי  באמירת  שחרית  תפילת  לאחר 

התלמידים בתורה ויראת שמים לזכותו". 
חכם  הגאון  הישיבה  ראש  מרן  של  השבועי  השיעור  בסיום 
בביהמ"ד  יוסף  הגר"ד  התורה  חכמי  מועצת  וחבר  כהן  שלום 
יחווה דעת, ערך הגר"ש מי שבירך לרפואת הגראי"ל. כך נהג 
במוצאי  השבועי  שיעורו  בסיום  יוסף  הגר"י  הראשל"צ  גם 
לציבור  קריאה  הגר"י  פרסם  שישי  שביום  לאחר  זאת  השבת, 

להוסיף בלימוד תורה. 
מועצת גדולי התורה בארצות הברית פרסמה גם היא קריאה 
החרדים  בריכוזים  ואכן  הגראי"ל,  לרפואת  להתפלל  לציבור 
בחו"ל ובהיכלי התורה והישיבות נענו לקריאה וקיימו עצרות 

תפילה רבות. 
להצטרף  לחסידיהם  האדמו"רים  הורו  הקודש  בחצרות 
הת"תים  לילדי  מיוחדת  עצרת  נערכה  צאנז  בחצר  לתפילות. 
תפילת  האדמו"ר  ערך  בבעלזא  מצאנז.  האדמו"ר  בהשתתפות 
מי שבירך לרפואת מרן ובמוסדות ויז'ניץ נאמרו פרקי תהילים. 
שנערכו  שונים  אירועים  במהלך  נרשמו  מרגשים  רגעים 
את  הפסיקו  ובמהלכם  החנוכה,  ימי  לכבוד  החרדיות  בערים 
בתפילה  והעתיר  תהילים  פרקי  קרא  והקהל  והשירה  המוזיקה 

לרפואת ראש הישיבה. 
במצב  השיפור  על  המשמחות  הבשורות  למרות  זאת,  עם 
ולהעתיר  להמשיך  נקרא  הציבור  החולים,  מבית  והשחרור 
יהודה  אהרון  רבינו  של  והשלמה  המהירה  לרפואתו  בתפילה 

לייב בן גיטל פייגא. 

מרן הגראי"ל שטיינמן                                                                                      צילום: יעקב כהן פלאש 90
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בפבנעביצזפצפק

הוהאקרכקבלרונ

אתארבנורחייאי

רשרמענאמחטמחצ

צמצניחזצמההיב
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לותזנננדרדחפמ

התהנקמנהיוירר

היתולגעומלהעע

לדבעתיראשהטהב

 בנק מילים:
אב זקן, ילד 
זקונים, יוסף 

ואחיו,  ניצבים, 
חריש וקציר, 

פליטה גדולה, 
בקרב הארץ, 

מחיה, שארית, 
פרעה, רעב, 
עגלות, עבד, 

נער, ארץ 
כנען,  חליפות 
שמלות, חלב 

הארץ,אתונות, 
לחם, מזון, 

חמורים, בר, 
מקנה, פדן 

ארם, יעקב, 
בלהה,גשן, בר, 

צאן, אחוזה, 
שדה       

התשבצים 
באדיבות 
עוזי קייש

1. בתוכו, בקירבו."והגית ____ יומם 
ולילה" )יהושע א ח(

2. מין אריג דק ומשובח, מעובד 
מפשתן, שהשתמשו בו הרבה בימי 

קדם.                              "ודויד 
מכרבל במעיל _____" )דברי הימים 

א טו כז( 
3. פשרה, משפט שלום בין בעלי 

דין. "כשם שהדין בשלשה כך  ____   
בשלשה" )גמרא בבלי סנהדרין דף ו 

עמוד א( )בכתיב חסר(
4. צער, עצב, יסורים. "ארורה האדמה 
בעבורך ב___  תאכלנה" )בראשית ג 

5. מוסתר, כמוס. "מקום  יז( 
_____ יש לו" )גמרא בבלי שבת דף 

לה עמוד ב(
6. חטא , עבירה. "הוי גוי חטא עם 

כבד  ____" )ישעיה א ד( 
7. נודד, נווד, מהלך ממקום למקום 

בלא ישיבת קבע באיזה מקום שהוא. 
"___ ונד")בראשית ד יב(

1. נוסח של שבועה. "_____ אני" 
)ישעיה מט יח(

2. שחק של פחם העולה ומכסה את 
הקירות הפנימיים של התנור וכיוצא בו.                      

"_____ כבשן" )שמות ט ח(
3. הגלעדי, גיבור חיל, השופט התשיעי 

בישראל. )שופטים יא א(
4. המתורגמן, מעשרה הרוגי מלכות.                                                   
"ד___ המתורגמן" )גמרא בבלי קידושין 

דף לט עמוד ב( )בכתיב חסר(
5. כלי קיבול קטן לנוזלים,פך,כד. 

"ו____ השמן" )מלכים א יז יד(
6. ענין, עסק. "אין לי ____ בכם" 

)מלאכי א י(
7. נישא על פני המים , שט. "שמן 

שהוא  _____ על גבי היין" )משנה, 
טבול יום ב ה(

בתשבץ מדורג זה ככל שאנו מתקדמים בפתרון כלפי מטה יש להוסיף אות אחת עד למילה בת חמש אותיות. מכאן ואילך מורידים 
אות אחת ככל שאנו מתקדמים בפתרון כלפי מטה. סדר האותיות עשוי להשתנות בפתרון במעבר משלב לשלב.  
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מצאו לפחות 7 הבדלים בין התמונות
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
לו

ב
03-6162228

משכנתאות

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

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא

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

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

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

בית שמש

בני ברק

דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

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

מ"ר, 2,350,000 ש"ח. 
בלעדי ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23  5308742 -050

03-5797756)23-23(_____________________________________________

 בכהנמן /שפירא 
דופלקס + מעלית, 

בק"ג, 5 חד' ענקיים 
140 מ', משופצים, 

מעליה דירה נפרדת של 
70 מ' שמושכרת 

ב-3,500 ש"ח + גג של 
70 מ' מבוקש 

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

050-5308742)36-36(_____________________________________________

אופקים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

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

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

2,000,000 ש"ח, 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

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

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

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

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

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

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

דופלקסים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

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

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

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

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

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

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

דירות 
למכירה

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

אלעד

וילות ובתים

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

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

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

050-5308742)6-6(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

באר שבע

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

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

050-5265899)52-01/17(_____________________________________________

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

1,470,000 ש"ח. פולטוב 
נכסים והשקעות,

052-3646632 )53-4/17(_____________________________________________

 לוח דירות חינם 
)מתעדכן כל יום( למוכר, 

לקונה, למשכיר,גם דירות 
מתיווך ועוד, מנוהל ע"י 
מומחה לנדל"ן. הכנסו 
dira4me.co.il -53-08/17(לאתר(_____________________________________________

■ בהתנאים 4.5 חד' 
עורפי ק"א כ-100 מ' 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)28-28(_____________________________________________

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
 050-5308742

03-5797756
)10-10(_____________________________________________

 בגורדון ברביעיות, 
דופלקס ק"א+ גג, 6 

חד', מושקעת, + אפש' 
לחלוקה, 3,200,000 ש"ח, 

בלעדי,ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23  050-5308742

03-5797756_____________________________________________

■ באזור רמבם, דירה 
בק"ב, ענקית 120 

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

1,950,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

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

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

2,600,000 ש"ח, תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

וילות ובתים

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

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

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

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

 ברמת אהרון ברח' 
רבי חייא, דירת גג, 6 

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

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

052-2236671
Zlbr54@gmail.com)54-02/17(_____________________________________________

■ בגינת חרל"פ, 4 חד' 
ב-קומה 4 ומעליה 2,5 

חד', דירה יפה ומושקעת 
עם מעלית וחניה, 

3,000,000 ש"ח,  בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756
)10-10(_____________________________________________

■ בהרב קוק השקט 
קרוב לחרל"פ, 4.5 חד', 
מפוארת וגדולה, בק"ד, 

3 כ"א, ומעליה 2 חד' 
ענקיים ומחסן+גג מטופח, 

חזית לרב קוק עם נוף, 
3,200,000 ש"ח+ מעלית 

וחניה בטאבו,  ש"ח,  
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הר' קוק 23 050-5308742 
03-5797756

)10-10(_____________________________________________

■ בבירנבוים קרוב לגינת 
משה, חזית, משופצת 
ומחולקת ל 4 חד', עם 

מרפסת של 18 מ'+יחידה 
2 חד', 30 מ'+יחידת 

חדר, הכל מושכר ב-7500 
ש"ח, ניתן להרחבה עוד 
כ- 25 מ"ר, 2,400,000 
ש"ח, בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)28-28(_____________________________________________

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

דירות למכירה/השכרה 
במחירים טובים!!! עטיה 

משה, 074-7037979,
054-6625272)01-01(_____________________________________________

 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)01-01(_____________________________________________

 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)01-01(_____________________________________________

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

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

054-6625272 ,074-7037979)01-01(_____________________________________________

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

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

054-6625272 ,074-7037979)01-01(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דירת גן 4 חד', גינה 200 

מ"ר + 2 מחסנים צמודים + 
היתרים ל- 70 מ"ר נוספים, 
אופ' מיידית ליח' דיור, נוף 

פתוח, רק 1,850,000 ש"ח, 
052-5752500)01-01(_____________________________________________

 "שחף נכסים" במעורב, 
דירת גן 3.5 חד', כ- 100 מ"ר, 

גינה 80 מ"ר, אופ' לכניסה 
פרטית, רק 1,350,000 ש"ח, 

_____________________________________________)01-01(גמיש, 054-9422194

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

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

1,850,000 ש"ח.
דוד, 054-8450202.

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)01-01(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - דירת 

גן, 5 חד', ענקית + נוף מרהיב 
+ יח"ד מוכנה.

דוד, 054-8450202.
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)01-01(אהובה, 050-5886828

 בבן יאיר המבוקש, 
פנטהאוז 200 מ' יחידי 

)קומה 6 + מעלית(, 
5 חד', ענקית + סלון 

רחב ידיים, מרפסת 60 
מ' מהסלון לנוף, רק 

2,570,000 ש"ח, גמיש. 
"אלעד נכסים"
052-8939050)01-01(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

דופלקס 7 חד', מושקעת 
+ נוף + יחידה + מחסן, 

1,900,000 ש"ח, גמיש.
דוד, 054-8450202.

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)01-01(אהובה, 050-5886828

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

+ מחסן! 1,390,000 ש"ח. 
_____________________________________________)01-01("תיווך-קזן" 054-8420522

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

בליטאי בתחתון, 4 חד', גדולה 
+ אופציה לחדר חמישי.

דוד, 054-8450202.
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)01-01(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - באזור 

בן-שטח, 4 חד' + גג בטאבו 
+ 3 מרפסות.

דוד, 054-8450202.
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)01-01(אהובה, 050-5886828

 בלעדי! חדש בשוק! באבן 
גבירול! 3 חדרים + מרפסת 

גדולה מסלון + אופציה 
ממשית לחדר רביעי! "תיוך-

_____________________________________________)01-01(קזן" 054-8420522

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

+ גג בטאבו + מדרגות 
חיצוניות + מחסן! 1,360,000 

ש"ח. "תיווך-קזן" 
054-8420522)01-01(_____________________________________________

 בלעדי! חדש בשוק! 
ברשבי! 3 חדרים + סלון ענק 
+ מפרסת מסלון + מחסן! 

1,270,000 ש"ח. "תיווך-קזן" 
054-8420522)01-01(_____________________________________________

 להשקעה/למגורים באזור 
שכירויות גבוהות, 3.5 חד', 

אופציה, מטבח חדש, מוארת, 
_____________________________________________)01-04ל(050-8758703/4

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

+ גג באזור הבר-כל.
דוד, 054-8450202.

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)01-01(אהובה, 050-5886828

 0% עמלה למוכרים 
נכס!! הזדמנות פז למוכרים 

בבאר-שבע, לפרטים: אור-
_____________________________________________)01-01(לנכס, 050-9500075

 מבחר דירות למכירה 4-5 
חד' ברח' בר-אילן, במחירים 
אטרקטיביים!!! תיוךו יעקב, 

054-4901948)01-01(_____________________________________________

 *למכירה שטחי תעשיה 
ואחסון בהר טוב. *שטחי 
מסחר בבניה ברמת ב"ש. 

"משלב שיווק יזמות ונדל"ן" - 
_____________________________________________)01-01(זאב, 054-8493645

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

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

054-4901948)01-01(_____________________________________________

 ברח' הרצל, 3 חד' - 
אופציה לתוספת עוד 23 מ"ר 

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

054-4901948)01-01(_____________________________________________

 ברח' ביאליק, 3 חד', 67 
מ"ר, מושקעת, ק"א, 880,000 

ש"ח. תיווך יעקב,
054-4901948)01-01(_____________________________________________

 בהרצל אזור מתחרד, 3 
חד', ק"ג אחרונה מסודרת, 
אופציה לתוספת, 2 חדרים, 

פנוי-בינוי, 880,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)01-04(אדר נכסים, 052-4834706

 מציאה בעזרא 30 
מ"ר + היתרי בניה ל- 70 

מ"ר, חזית, 1,550,000 
ש"ח. "פאר הנדלן" -03

058-7111860 ,8084242)01-01(_____________________________________________

 בפרל, 160 מ"ר, בק"א 
יש 100 מ"ר )4חד'( + 

בק"ק יש 60מ"ר )3חד'( 
+ סוכה + חצר + נוף.

 054-4340843
_____________________________________________)01-01("מקסימום נדלן"

 מוכר דירה? הכוונה ויעוץ 
מקצועי במכירת הנכס שלך! 
_____________________________________________)01-01("נדל"ן כהלכה" 055-6688111

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

מצויינת למשרדים. "נדל"ן 
_____________________________________________)01-01(כהלכה" 050-4141926

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

ומרוהטות, 1,460,000ש'. 
_____________________________________________)01-01("נדל"ן כהלכה" 050-4141926

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

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

053-3128884)01-01(_____________________________________________

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

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

מפתח ב-"אפיק נכסים"
053-3128884 ,03-5791514)01-01(_____________________________________________

 בירושלים, 70 מ"ר 
+ גג יציקה עם היתר 

לבניה, 1,650,000 ש"ח. 
,058-7111860

_____________________________________________)01-01(פאר הנדלן

 בפרדס-כץ בחיים-
לנדאו, בנייה חדשה 

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

ישוב-הארץ, 054-2545420, 
03-8007000)01-01(_____________________________________________

 ברימון, 106 מ"ר, 
מחולקת ל- 3.5 חד' + יח' 

דיור 2 חדרים + 2 דודי שמש 
+ מסורגת, 1,880,000 ש"ח, 

03-5780590)01-02(_____________________________________________

 בלעדי 72 מטר נטו ליד 
רחוב ירושלים, קומה ב', 

אפשר להפוך את הדירה ל- 4 
ח' מבפנים, 1,450,000. תיווך 

_____________________________________________)01-01(אלטרנטיב, 054-5500263

 בשד' גרשטנקורן, 60 
מ"ר אופציה ל- 80 מ"ר,

_____________________________________________)01-04ל(052-7685502

 בבלעדיות! *בהראשונים, 
4 חדרים, מפוצלת/שלמה 
כחדשה + מעלית, ק"א, 
1,900,000. *נתאים לכם 
בע"ה ממגוון דירות ברחבי 
העיר. *קליין שדכן הנדל"ן, 

053-3107379)01-01(_____________________________________________

 בלעדי בחזו"א!! 
פוטנציאל אדיר!! 

2.5חד', 50מ"ר + אופ' 
40 מ', מאושרת בעירייה 
בגג )אפשרות למעלית(. 

"יאיר נדלן"
052-7633978)01-01(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה, 
בית פרטי חדש, מפואר 

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

-1( 3 חניות, 8,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)01-01(א.פנחסי, 03-5799308

 לקראת סוף בניה 
ברב קוק, פנטהאוז 

ענק מפואר, 6 חדרים 
+ גג בטאבו + חניה, 

3,200,000 ש"ח. "פאר 
הנדלן" 03-8084242, 

058-7111860)01-01(_____________________________________________

 בלעדי במרים הנביאה 
פנטהאוז 5 חדרים מפואר 
+ גג בטאבו, 2,700,000 

ש"ח. "פאר הנדלן"
 ,03-8084242
058-7111860)01-01(_____________________________________________

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

+ מעלית + הצמדת הגג 
בטאבו, מפרט עשיר, קבלן 

אמין, 3,250,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)01-01(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

054-8474843)01-01(_____________________________________________

 דירות גג/פנטהאוזים: 
באזור רשי, רבנו תם, 

פנטהאוז, 5 חדרים 
בבנין חדיש, 4 כיווני 

אויר מלאים! + גג 
מוצמד בטאבו וחניה 

ב- 2,950,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)01-01(נכסים, 050-4177750

 בלעדי!!! במערב ב"ב, 
פנטהאוז חדש ומפואר, 

כ- 300 מ"ר, ק"ד + מעלית, 
מיידי! "תיווך פרפקט" -052

03-5745877 ,7649782)01-01(_____________________________________________

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

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

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

03-5745877)01-01(_____________________________________________

 למבינים!!! בקרבת 
שיכון ג'!!! דירת גן 

מעוצבת להפליא!!! 
מדהימה ביופייה! 4 
חד' גדולה + חצר + 

המון תוספות!!! "אלוני 
_____________________________________________)01-01(נכסים" 052-7610603

 בלעדי בטרפון, 
דופלקס 6 חדרים ענקית, 

שמורה, מעלית, חניה, 
2,500,000 ש"ח. "פאר 

_____________________________________________)01-01(הנדלן" 058-7111860

 בשכון-ו', דופלקס, חזית, 
מחולק, ק"א, 4.5ח', 85מ"ר, 
ק"ב, 2ח' ומרפסת + יחידה 

נפרדת להשכרה, 2,550,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" -03

053-3128884 ,5791514)01-01(_____________________________________________

 באזור צפניה, 6 ח' 
דופלקס + אפשרות לבניה 

160מ', משופצת, 3,150,000 
ש"ח, גמיש. תיווך BDA, טל': 

054-8449423)01-01(_____________________________________________

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

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

03-5799308)01-01(_____________________________________________

 2 דופלקסים: באברהם 
בן דוד ובדוד מחלוף, קומה 

ג': 3-5 חדרים, קומת גג: 
1-2 חדרים, 130-170 מ"ר + 

מעלית. 052-4312840.
_____________________________________________)01-02("שיווק נדלן"

 במינץ, ק"ד + גג בנוי, 
8חד', חניה, מצויינת חלוקה. 

_____________________________________________)01-01("נדל"ן כהלכה" 055-6688111

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

מצויינת לחלוקה. "נדל"ן 
_____________________________________________)01-01(כהלכה" 055-6688111

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

+ חניה + מרפסת שמש + 
סוכה, חזית, משופצת ויפה, 

2,700,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)01-01(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

03-5799308)01-01(_____________________________________________

 בשיכון ו', 5 חד,' 106 
מ"ר, מחולקת ל- 2 דירות. 

3.5 חד', 65 מ"ר. ו- 2 חד', 40 
מ"ר, ק"ק, מוגבהת, משופצת, 

חזית, 1,880,000 ש"ח. 
_____________________________________________)01-01(א.פנחסי, 03-5799308

 פרסום חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)01-01(_____________________________________________

 באזור הרב שך מרכז, רח' 
שקט, דופלקס 6 חד' )3+3(, 
ק"ג, משופצת, חזית + חניה, 

2,480,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)01-01(_____________________________________________

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

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

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

052-7652801)01-01(_____________________________________________

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

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

"תווך פרפקט" 052-7649782, 
03-5745877)01-01(_____________________________________________

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
פנטהאוז 6חד' ענק, קומה 

רביעית, 3,500,000ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

 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)01-01(_____________________________________________

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

אחד, 4,100,000ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

 ביצחק-שדה ברביעייה, 
דירת-גן 150 מ"ר בנוי + 

150 מ"ר חצר, כ.פרטית, 
3,500,000ש"ח. תיווך-ישוב-

הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

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

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

053-3128884)01-01(_____________________________________________

 באזור חגי, 5, ענקית, 
מושקעת, יפהפיה + מרפסת 
גדולה, ק"ג + מעלית, חזית, 

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

053-3128884)01-01(_____________________________________________

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

2,400,000ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

 דופלקס בעזרא! ק"ה, 
5חד', מרווחים, 120 מ"ר 

בנוי + אופציה ל- 100 
מ"ר, אפשרות לחלוקה, 
MS .2,400,000 נדל"ן, 

053-3134258)01-01(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

 במקובר בבנייה,7חד', 
אפש' לחלוקה, 3,000,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

 לחוץ למכור?! קח מזומן 
תוך 24 שעות, בבלעדיות 

"ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן" 
050-4156317 ,052-3251213)01-01(_____________________________________________



ו’ בטבת - ח’ בטבת תשע”ז  4-6/1/2017 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■ 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(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

■ בצירלסון 4 חד', 
ק"ק, כניסה פרטית, 

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

2,000,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ ברח' אלישע/ר"ע, 3 
חד', גדולה, ק"ג 

ואחרונה, עם אופ' 
עתידית לבניה על הגג, 

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

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

■ 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, 

2,100,000 בלעדי, תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

מרפסת 50 מ', כניסה 
לדירה ללא מדרגות, 

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

03-5797756)42-42(_____________________________________________

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)28-28(_____________________________________________

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

עם חלונות, מאווררת 
ושמש, עם חניה, 

מתאים גם למשרד 
יוקרתי, 1,350,000 ! 

בלבד, בלעדי, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

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

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

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

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

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

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

050-5308742)36-36(_____________________________________________

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

גבעת שמואל

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

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

03-5797756)28-28(_____________________________________________

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

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

03-5797756)28-28(_____________________________________________

טבריה

4-4.5 חדרים

דימונה
4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

+5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

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

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

דירות בפיסגת זאב צ. 
פת, קרית מנחם, עיר 

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות! דרושות דירות 
לעולי צרפת, "הולילנד 

_____________________________________________)38-09/17(נכסים" 02-6763740

ירושלים

ירוחם

4-4.5 חדרים

■ ברח' הרב שר, 3 
חד', כ-70 מ', דירה 

יפה, עם מעלית ועם 
נוף, קומה גבוהה, 

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)28-28(_____________________________________________

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

ק"ג, יפה וגדולה, עם נוף 
ומאווררת, 3 כ"א עם 
מעלית, 2,450,000 

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

 050-5308742
03-5797756)25-25(_____________________________________________

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

1,350,000 ש"ח, לל"ת, 
_____________________________________________)54-01/17ל(054-4408451

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

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

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

 בקריית הרצוג ברח' 
קובלסקי 9 א', דירת 
3.5 חד' לחזית, ק"א 
על עמודים, 75 מ"ר, 

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

עם אפשרות להרחבה, 
זקוקה לשיפוץ, לכניסה 

מיידית, 1,500,000 
ש"ח. תיווך זילברברג, 

 ,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)54-01/17(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

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

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

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

מ- 1,850,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)01-01(נכסים" 03-5791514

 באזור בעל-התניא, ק"ק, 
כ- 4ח', 85מ"ר + חצר, 

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

053-3128884 ,03-5791514)01-01(_____________________________________________

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

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

053-3128884)01-01(_____________________________________________

 באזור הושע, 4, משופצת, 
85מ"ר, ק"ג + מעלית, 
1,890,000ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)01-01(_____________________________________________

 בבן גוריון, 4ח', מסודרת, 
ק"ב + מעלית שבת + סוכה, 

1,820,000ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)01-01(נכסים" 03-5791514

 תיווך בנע"ם, 4 חדרים 
באזור השניים, קומה א', 90 

מ"ר, משופצת מהיסוד + 
אופציה, 1.7 מיליון גמיש, 

_____________________________________________)01-01(הקודם זוכה, 054-7477054

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

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

03-5799308)01-01(_____________________________________________

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

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

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

_____________________________________________)01-01(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

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

03-5799308)01-01(_____________________________________________

 בעוזיאל, 4 חד', קומה 
נוחה, 1,700,000 ש"ח. נדל"ן 

_____________________________________________)01-01(הקריה, 050-3000121

 בבלעדיות 
בז'בוטינסקי, 4.5 חד', 

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

'אפיקי-נדלן-בועז'
054-8474843)01-01(_____________________________________________

 בבניה מתקדמת 
בשלוש השעות, 4 

חדרים ,ענקית בבנין 
מפואר ואיכותי + חניה 

ב- 1,550,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)01-01(נכסים, 050-4177750

 בקושניר ירד המחיר, 4 
חדרים + יחידת הורים מרווחת 

+ חניה ומחסן 25 מטר, 
2,100,000 ש"ח. אדי נדלן, 

054-8493483)01-01(_____________________________________________

 באיזור האדמור מקוצק, 4 
חדרים, גדולה ומרווחת, מטבח 

גדול ומושקעת, 1,900,000 
_____________________________________________)01-01(ש"ח. אדי נדלן, 054-8493483

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

ומושקעת מאוד, מטבח 
מרהיב, חדרים מרווחים,

054-9422194)01-01(_____________________________________________

 בבירנבוים, 4.5 חדרים, 
90מ"ר + 3 יחידות-דיור, 
45מ"ר ליחידה מושכרות 

ומרוהטות, תשואה של 
12,500ש"ח בחודש על 

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

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)01-01(_____________________________________________

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

נכה בסטנדרט גבוה ע"י קבל 
ןאמין, החל מ- 1,800,000, 

תכוניות ב"תווך פרפקט"
03-5745877 ,052-7649782)01-01(_____________________________________________

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
4.5חד' אחרונה, גדולה 

וחזיתית. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

 בבנין-חדש באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4חד', גדולות, 

2,150,000ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

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

הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

 באיזור עמק-יזרעאל, 
דירות 4חד', 105מ"ר + חניה, 
1,650,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

הארץ, 054-2545420,
03-8007000)01-01(_____________________________________________

 באיזור חגי/חבקוק, 
4חד', גדולה + סוכה, חזית, 
2,100,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

הארץ, 
054-2545420 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

 לפני קבלת היתר 
האחרון, דירת 4 חד' 

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

yosi.yagen@gmail.
com)01-01(_____________________________________________

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

סוכה, מזגנים, חניה, 
מטבח מסודר, כיווני אוורי 
צפון-מזרח, כניסה בראש 

חודש תמוז תשע"ז, 
1,640,000 ש"ח. תיווך 

זילברברג, 03-5754412, 
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)01-02(_____________________________________________

 בבלעדיות!! ברחוב שבזי, 
4 חדרים כ- 112 מ"ר, ק"ב, 

סוכה גדולה. תיווך,
050-4144602)01-01(_____________________________________________

 באזור השלושה, 4 חד', 
יפה ומסודרת + סוכה, כ"א 

טובים, 1,720,000 בלעדי. 
_____________________________________________)01-01("אלמוג נכסים" 054-8483810

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

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

1,720,000 ש"ח, גמיש 
בבלעידות "אלמוג נכסים" 

058-7878784)01-01(_____________________________________________

 לקראת סוף בניה 
ברב קוק, דירת 3 חדרים 

מרווחת, 1,470,000 
ש"ח. "פאר הנדלן"

 ,03-8084242
058-7111860)01-01(_____________________________________________

 בפלמח, 3.5 חדרים, 
85מ"ר, ק"ב, חזיתית, 4 
כ"א + אופציה לסוכה/מ.

שמש. 054-4340843 
_____________________________________________)01-01("מקסימום נדלן"

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

מרווחת, 1,575,000ש'. "נדל"ן 
_____________________________________________)01-01(כהלכה" 050-4141926

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

_____________________________________________)01-01("נדל"ן כהלכה" 050-4141926

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

בגג. "נדל"ן כהלכה"
055-6688111)01-01(_____________________________________________

 באזור מיכה, 3ח' + 
א.בניה בגג )רעפים(. "אפיק 

_____________________________________________)01-01(נכסים" 03-5791514

 באזור הרב שך, 3 חדרים, 
כ- 70 מ' עם אישור לבניה 
על הגג, חזית, 1,750,000, 

גמיש. תיווך BDA, טל': 
054-8449423)01-01(_____________________________________________

 במרכז בבעלז, 3.5 חד' 
+ 2 מרפסות גדולות + סוכה, 
91 מ"ר, ק"ב, חזית, משופצת. 

_____________________________________________)01-01(א.פנחסי, 03-5799308

 בז'בוטינסקי, עורפית 
ושקטה, 3 חד', כ- 70 מ"ר, 
קומה נוחה, רק 1,270,000 

ש"ח. נדל"ן הקריה, -054
050-3000121 ,8472222)01-01(_____________________________________________

 לרצינים! באזור השניים, 
3 חד', כ- 80 מ"ר, מפוארת 
)סוכה, חניה(. נדל"ן הקריה, 

050-3000121)01-01(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 3 חד', 
מפוארת, קומה א', אופציה, 

1,435,000 ש"ח.
_____________________________________________)01-01( נדל"ן הקריה,  050-3000121

 בבלעדיות בהמכבים, 
3.5 חדרים, תוכניות 

לבניית כ- 70 מ"ר 
נוספים. 'אפיקי-נדלן-
_____________________________________________)01-01(בועז' 054-8474843

 בבלעדיות בנויפלד, 3 
חד', משופצת + היתרי 

בניה לכ-45 מ"ר. 'אפיקי-
_____________________________________________)01-01(נדלן-בועז' 054-8474843

 בבלעדיות גניחובסקי, 
3 חדרים, 65 מ"ר, 

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

_____________________________________________)01-01(בועז' 054-8474843

 פרסום חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)01-01(_____________________________________________

 בבורוכוב, 3 חדרים, 
75 מ"ר, משוקעת, 

חזית, ק"ב + מעלית 
+ יחידת-דיור 2חדרים, 

כ-30מ"ר, חדשה, 
מושכרת ב-)2,300ש"ח( 

1,700,000ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)01-01(_____________________________________________

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

*"תווך פרפקט" -052
03-5745877 ,7649782)01-01(_____________________________________________

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
דירות 3חד' אחרונות, 

1,600,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

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

הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

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

1,600,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

 לקראת בנייה ברבי-
עקיבא, 3חד' גדולה, חזית, 

1,450,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

054-2545420 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

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

מפרט-גבוה, 1,200,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

054-2545420 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

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

1,300,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

054-2545420 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
 ברבי-עקיבא, 3חד', _____________________________________________)01-01(03-8007000, 054-2545420

יפהפייה, משופצת מהיסוד 
+ סוכה, 1,400,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
054-2545420 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

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

יוסף יגן, 052-2243454. 
מייל-

yosi.yagen@gmail.com)01-01(_____________________________________________

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

יוסף יגן, 052-2243454. 
מייל-

yosi.yagen@gmail.com)01-01(_____________________________________________

 באזור טרומפלדור, 3חד', 
מפוארת ומשוקעת + מרפסת 
סוכה גדולה, 1,380,000 גמיש. 
_____________________________________________)01-01("אלמוג נכסים" 058-7878784

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

054-8483810)01-01(_____________________________________________

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

1,200,000 ש"ח, גמיש. 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)01-01(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בפ"כ, 70 
מטר, בניין אברכים, קומה 2.5, 

משופצת, 1,300,000. תיווך 
_____________________________________________)01-01(אלטרנטיב, 054-5500263

 בסוקולוב, 3 חד', 60 
מ"ר, ק"א, משופצת + סוכה, 
1,490,000 ש"ח. *בק.הרצוג, 

3 חד', 75 מ"ר, ק"א + 
היתרים ל- 50 מ"ר, 1,480,000 

_____________________________________________)01-01(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בית פתוח!!! ברחוב 
אחיעזר 5 )פינת מימון(, 
למבקרים ביום שישי ח' 
טבת )6/01/17( בשעות 

10:00-11:00, לל"ת 
- מציאה! 2.5 חדרים, 

כ- 50 מ"ר, ק"ק, מצוינת 
למגורים/לעסק.
 054-4340843

_____________________________________________)01-01("מקסימום נדלן"

 בברוט, 2 משופצת + 
אופציה ענקית, חזית, 3כ"א, 

1,150,000ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)01-01(נכסים" 03-5791514

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

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

03-5799308)01-01(_____________________________________________

 באזור הפלמ"ח, 2.5 חד', 
קומה ב' ואחרונה, משופצת, 

אופציות, רק 1,245,000 ש"ח. 
נדל"ן הקריה, 054-8472222, 

050-3000121)01-01(_____________________________________________

 מציאה!!! בהנגב, 2.5 
חד', משופצת, קומה א', 

1,230,000 ש"ח. נדל"ן הקריה, 
050-3000121 ,054-8472222)01-01(_____________________________________________

 בבלעדיות בהרב קוק 
השקט, 2.5 חדרים, 

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

054-8474843)01-01(_____________________________________________

 בדב הוז, 2.5 חד', ק"ג, 
משופצת קומפלט, אופציה 40 
מ"ר, 1,130,000, גמיש, בלעדי. 

_____________________________________________)01-01(תיווך עוצמה, 052-7654346

 מציאה!! ביהודה - 
נחשוני, 2 חדרים, ק"ק, 

כ- 40מ"ר, מסודרת + 
אפשרות הרחבה עד 

ל-100 מ"ר, 1,160,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)01-01(_____________________________________________

 מציאה! ברב קוק 
קרוב לטבריה, 2.5 
חדרים, משופצת 

ויפה, ק"א, 50מ"ר, 
חזית + רלסים לסוכה, 

1,200,000ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)01-01(_____________________________________________

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

הארץ, 
054-2545420 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

 בלעדי, 2 ח', כ- 60 מטר 
בברוט, משופצת מהיסוד 

+ 20 מטר אופצייה קיימת 
+ סוכה, שכנים אברכים, 

1,200,000. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)01-01(_____________________________________________

 בלעדי, 2 ח' ברבי עקיבא, 
כ- 60 מטר, קומה ד' לא 

משופצת, עורף פתוח + גג 
רעפים + אופצייה לסוכה, 

1,200,000. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)01-01(_____________________________________________

 ביחזקאל, 1.5 
חדרים, חזיתית, בק"ק, 

מוגבהת, 46מ"ר, במיקום 
מצויין. 052-2452820 

_____________________________________________)01-01("מקסימום נדלן"

 מציאה!!! דירת 1.5 
חד' בז' בז'בוטינסקי צד 
ב"ב, אופציה לבניה, רק 

850,000. 'אפיקי-נדלן-
_____________________________________________)01-01(בועז' 054-8474843

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

_____________________________________________)01-01(משה דסקל, 050-5926021

 בדימונה, 3.5 חד', 
משופצת, ממוזגת 

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

תיווך ברכת-הבית, 
050-4199643)01-01(_____________________________________________

 3 חד', משופץ, 
מרוהט וממוזג, משוכרת 
ב- 1,700 לשנה, ב- 360 
אלף. תיווך ברכת-הבית, 

050-4199643)01-01(_____________________________________________

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

קומה ג'. תיווך ברכת-
_____________________________________________)01-01(הבית, 050-4199643

 3.5 חד', ק"ק, 100 
מ"ר, ליד הישיבה, 

590,000 ש"ח. תיווך 
ברכת-הבית, 

050-4199643)01-01(_____________________________________________

 להשקעה קומה שלישית, 
כ- 80 מטר, 3 חדרי, קרובה 

לתחנה מרכזית, זקוקה 
לשיפוץ, רק 330,000 ש"ח. 

תיווך ארץ הצבי, 
052-5253470)01-01(_____________________________________________

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

450,000 ש"ח. אליהו,
_____________________________________________)01-01(050-4770020 )תיווך הכהנים(

 בקריית שמואל, דירת-גן, 
5חד', חדשה ומטופחת, 

אופציה לבנייה, 1,050,000 
ש"ח. יוסף, 050-6733375 

_____________________________________________)01-01()תיווך הכהנים(

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

600,000 ש"ח. יוסף, -050
_____________________________________________)01-01(6733375 )תיווך הכהנים(

 בבן-צבי, דירת 2חד', 
קומה א', חדשה, אופציה 

לבניה, 450,000 ש"ח. יוסף, 
_____________________________________________)01-01(050-6733375 )תיווך הכהנים(

 בגיבורים, 4חד', קומה א', 
משופצ, מחסן ונוף, 580,000 
ש"ח. אליהו, 050-4770020 

_____________________________________________)01-01()תיווך הכהנים(

פנטהאוזים ודירות גן
 בשיכון ב', דירת גן, 

160 מ"ר, 4 חד' + מרפסת, 
880,000 ש"ח. "רימקס" 

050-2442446)01-01(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 ברוטשילד, 3.5 חד', ק"ד, 

משופצת, מוארת ומסודרת, 
_____________________________________________)01-04ל(לל"ת, 052-7646819

 בק.שמואל, ביהודה 
הנשיא, 3 חד', 100 מ"ר + 

מ.סוכה גדולה, מושכרת 
ב: 2,800 ש"ח לשנה וחצי, 

מצויינת למשקיעים!!! 
_____________________________________________)01-01("רימקס" 050-2442446

 מצוין להשקעה! ברח' 
רוטשילד )קרוב לק.שמואל(, 

3 חד', 80 מ"ר, משופצת 
מהיסוד, ק"ד ללא מעלית, 
450,000 ש"ח. "רימקס" 

050-2442446)01-01(_____________________________________________

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

מושכרת 400,000 ש"ח.
_____________________________________________)01-01(050-6610501, סתיו

 בגבעה הצרפתית דירת 
5 חד' +יחידה מושכרת ב- 

_____________________________________________)52-01/17(2000 ש"ח 0527688111

דופלקסים

+5 חדרים

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

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

3-3.5 חדרים

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

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

amitay@perfectpro.co.il)01-01(_____________________________________________

 בבית וגן ברח' עוזיאל, 5 
חדרים מרווחת )כחדשה( + 2 

מרפסות ענקיות לסוכה, קומה 
ראשונה + נוף מרהיב. צימוקי, 

02-5638221)01-01(_____________________________________________

 בגילה בנופך, 3 חדרים, 
כ- 70 מ"ר + מחסן, שמורה, 

ק"ג )לא אחרונה(, מחרי 
אטרקטיבי. "תיווך דירה לי" - 

_____________________________________________)01-01()אלי( 050-8226337

מירון
 המחיר ירד! לרציניים 

בלבד! ביישוב כפר שמאי )5 ד' 
ממירון( וילה פרטית, 3 חד' + 
מעטפת ל- 2.5 חד' 50 מ"ר, 

קו ראשון ונוף מרהיב, גינה 
מטופחת, גם לדירת נופש. 

_____________________________________________)01-01("רימקס" 050-2442446
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 תעצור דקה !! 
מעוניין להרוויח ?? 
השקעה סבירה!! 

רווחים משמעותיים!! 
אל תפספס !! תתקשר 

058-7701070)21-21/17(_____________________________________________

השקעות

ביקוש 
דירות

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

בני ברק

4-4.5 חדרים

דירות 
להשכרה

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

חשמונאים

פתח תקווה
■ מגוון דירות בבלעדיות 

3, 4, 5 חד' באזורים 
המבוקשים בפתח תקווה 

לפרטים אנגלו סכסון
03-9301122)29-27/17(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

דופלקסים

לפרסום
בלוח

03-6162228

+5 חדרים

 במרכז רמת אהרון 
חדר, ק"ק כולל שרותים ומזגן, 

גישה נוחה, לכל מטרה.
054-8457459)53-02/17(_____________________________________________

וילות ובתים
 בית למכירה, 10 חדרים, 

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

054-5288332)52-01/17(_____________________________________________

צפון
 בכרמיאל, בחטיבת עציוני, 

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

_____________________________________________)52-01/17(מקורה, 054-6662593

קריות

אלעד

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

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

+5 חדרים

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

052-4491995)53-2/17(_____________________________________________

מגרשים

מבנים

חנויות

נדל”ן 
מסחרי

 להשכרה בבני-ברק, 
בקרבת קוקה-קולה, 

30 מ"ר/80 מ"ר, שטח 
מסחרי, משופץ ומסודר, 

מתאים לחנות, מחסן, משרד 
ולכל מטרה, שרותים וחניה.

_____________________________________________)52-01/17ל(050-5125550

 מבחר דירות ומגרשים 
להשקעה בטבריה ובירושלים. 

"מקצועני הנדל"ן"
055-9894908)20-18/17(_____________________________________________

■ בגן ורשה, דירת 2 
יחידות חדישות גדולות, 

ק"ב, חזית, ניתן להשכיר 
ב-7,000 ש"ח לערך, 

דורשים 1,850,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הר' קוק 23 050-5308742 
03- 5797756)43-43(_____________________________________________

 השקעה ריווחית בי-ם ע"פ 
היתר עסקה, 50,000 ש"ח 
+ בטחונות, משעה 14:00, 

_____________________________________________)52-05/17ל(053-9520552

בבני ברק
03-80-500-80

להשכרה 
חנויות 

 להשכרה חנות בב"ב 
ברח' הרב קוק 16, 29 מ"ר + 
מחסן 8 מ"ר )אופציה לחזית 

בלבד 15 מ"ר(, לל"ת, 
050-4101438)52-01/17(_____________________________________________

חנות וגלריה- ביחד/
לחוד, 30 מ' מול אוניברסיטת 

בר-אילן במרכז מסחרי
_____________________________________________)50-03/17ל( 050-2306103

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

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

 בגבעת זאב, 200 
דונם. ברמות 83 דונם כולל 
אפוטרופוס הכללי. פולטוב 

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

 ברחביה, עיסקה כולל 
היתרים, 10 דירות וחנות, 24 

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

 ביסודות, 8.5 דונם 
בשלמות, בטאבו, קרוב 

לכביש 6, בהזדמנות, 
052-2457617)53-02/17(_____________________________________________

 בגדרה 1-20 דונם טאבו, 
בתכנית המתאר החדשה של 

_____________________________________________)53-02/17(גדרה, 052-2457617

1-1.5 חדרים

 התפנה חדר אצל משפחה 
שעוסקת בשיקום עבור נערה/
אשה חרדית, 052-7659259, 

_____________________________________________)53-02/17ל(03-6182063

3-3.5 חדרים

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

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

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

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

צפת

קרית שמואל

קרית ים

קרית מוצקין

 דירות במחירי מציאה, 
ניהול נכס, אחזקות ושיפוצים. 

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

קרית אתא
3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

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

050-4156923)54-3/17(_____________________________________________

ירושלים

 בגני מודיעין דופלקס 
6 חדרים, מוארת, מרווחת, 

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

1-1.5 חדרים

 בלב השרון, בגוש 
7808, 110 דונם 

בשלמות, חקלאי פרטי 
בהזדמנות! 

052-2457617)53-02/17(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

■ ברח' נועם אלימלך, 
דירת גן עם גינה בק"ק, 5 
חד', משופצים, מפוארים 

וגדולים ב- 7,500 ש"ח 
מידי, בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הר' קוק 23

 050-5308742 
03- 5797756)43-43(_____________________________________________

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

*קורסים מעשיים

מכון התבוננות

052-7123106

נתיבות

 דירת קרקע 4 חדרים + 
חצר מקדימה ומאחורה )יש 
ממ"ד ויחידת הורים(, קרובה 

לרכבת, שכנים מעולים, 
1,250,000 ש"ח. תיווך ארץ 

_____________________________________________)01-01(הצבי, 052-5253470

4-4.5 חדרים

 מעולה להשקעה, הרב 
צבאן, 3 חדרים + מרפסת 

קטנה )יש ממ"ד(, רק 
610,000 ש"ח. תיווך ארץ 

_____________________________________________)01-01(הצבי, 052-5253470

 להשקעה בכניסה 
לנתיבות, קומה שלישית, 3.5 
חדרים, משוכרת לזוג חרדים, 

2,000 ש"ח. רק 590,000 
ש"ח. תיווך ארץ הצבי,

052-5253470)01-01(_____________________________________________

עמנואל
 בהזדמנות, דירת גן, 5 חד' 
+ חצר גן 5 חד' + חצר גדולה 

בשכונה איכותית, 700,000 
ש"ח בלבד! למהירי החלטה! 
_____________________________________________)01-10(תיווך בית יוסף, 054-8476888

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

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

_____________________________________________)01-01(050-6610501, סתיו

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

03-9301122)01-01(_____________________________________________

 בגבעת שמואל 
הוותיקה, דופלקס גג 7 חד', 

2 מרפסות. אנגלו סכסון, 
03-9301122)01-01(_____________________________________________

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

_____________________________________________)01-01(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בעמינוח נחמיה, דירת 
דופלקס, 4 חדרים, קומה 
ראשונה, 100 מטר. אנגלו 

_____________________________________________)01-01(סכסון, 03-9301122

 בגבעת-שמואל 
הוותיקה, דירת-גג, 4חד' 

+ אופציה להרחבה. אנגלו 
_____________________________________________)01-01(סכסון, 03-9301122

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

_____________________________________________)01-01(אנגלו סכסון, 03-9301122

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

א', מושקעת, 1,795,000 
_____________________________________________)01-01(ש"ח. 050-7505449, תיווך-נדי

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

+ אופציה, מעולה להשקעה. 
_____________________________________________)01-01(אנגלו סכסון, 03-9301122

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

מרפסת שמש 15 מטר, 
חניה ומעלית. אנגלו סכסון, 

03-9301122)01-01(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, דירת 
4 חדרים, מרפסת, מעלית 

)שבת(. אנגלו סכסון,
03-9301122)01-01(_____________________________________________

 בהזדמנות! בדב הוז 
המבוקש!! 4 חד', כ- 100 

מ"ר! 3 כ"א, מרווחת, מעלית, 
חניה, יח' הורים, 1,595,000 
ש"ח. בבלעדיות רם-נכסים, 

054-5566145)01-01(_____________________________________________

 בההגנה, 4חד' במדרחוב, 
מחולקת מצויינת להשקעה. 

רי/מקס משה דסקל,
050-5926021)01-01(_____________________________________________

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

מיידית. רי/מקס משה דסקל, 
050-5926021)01-01(_____________________________________________

 ברוטשילד/הסתדרות, 
3 ח' גדולה, כ- 90 מ"ר 
+ מעלית, מיידית!! רק 

1,220,000 ש"ח )סגירה!!(, 
050-4811122)01-01(_____________________________________________

 ברוטשילד/ברוידה, 3 ח', 
ק"ק, משופצת, רק 1,045,000 

_____________________________________________)01-01(ש"ח, 050-4811122

 ברוטשילד )גן הנשיא(, 
2+2, מחולקת, הכנסה 5,000 
ש"ח, ק"ב - 1,150,000 ש"ח 

_____________________________________________)01-01(סגירה!! 050-4811122

 בהזדמנות בגולד, 2.5 
חד', משופצת חלקי, 

ק"ב + אופציה + מחסן, 
_____________________________________________)01-04ל(לל"ת, 052-7125463

 בהזדמנות ביוספטל, 2.5 
חד', ק"ג, משופצת קומפלט, 

מיידית, רק 870,000 ש"ח, 
050-4811122)01-01(_____________________________________________

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

ב- 2,900 ש"ח. 900,000 ש"ח, 
052-5691882)01-01(_____________________________________________

 בתפת, דירות 2 חדרים 
ב- 415,000 ש"ח, מתאימות 

להשקעה, מגורים ונופש. 
_____________________________________________)01-01(נמימי נדל"ן, 050-3664122

 להשקיע בקריות 
 MS ?ולהישאר רגוע

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

_____________________________________________)01-01(חרדית(, 054-8541118

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

ומטופח(, מחי 470,000 ש"ח. 
_____________________________________________)01-01(נופר מרסיאנו, 052-7395150

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

380,000 ש"ח. ניר דהן,
050-2962666)01-01(_____________________________________________

 2 חדרים, 35 מ"ר, 
משופצת, קומה 1, מעלית, 

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

050-2962666)01-01(_____________________________________________

 בפינת גושן. מחולקת 
ל- 2, קומה 1, אזור מרכזי 
ומבוקש, מחיר מציאה!!! 

580,000 ש"ח. נופר מרסיאנו, 
052-7395150)01-01(_____________________________________________

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

580,000 ש"ח. גיא אטיאס, 
054-8161125)01-01(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" 4 חד' 
בחסידי-ליטאי, 3,800 ש"ח. 

דוד, 054-8450202.
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)01-01(אהובה, 050-5886828

 בבן זכאי/חרדי, 4 
חד', משופצת, קומה 1, 
רק 4,000 ש"ח. "אלעד 

_____________________________________________)01-01(נכסים" 03-9088872

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 בלעדי!!! דירת 3.5 
חד', ממזוגת, מיידית, 

רק 3,100 ש"ח. "אלעד 
_____________________________________________)01-01(נכסים" 03-9088872

 באברבנאל, 3 חד', 
ק"ג, 4,000 ש"ח, מרוהטת 

וממוזגת, 2,700 ש"ח + 
מעלית, בנין חדש,

_____________________________________________)01-02ל(052-2578770

 בבנין-חדש באהרון-דב, 
פנטהאוז מפואר, 10,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

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

אפשרי גם לכמה 
חודשים, מפתחות אצל 

"אביחי - מתווכים"
03-5701010)01-01(_____________________________________________

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

5,100ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)01-01(_____________________________________________

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

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

חדשה, ק"ב + מעלית, 5,500. 
"תווך פרפקט" 052-7649782, 

03-5745877)01-01(_____________________________________________

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

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

03-5701010)01-01(_____________________________________________

 יחידה חדשה, 3 
חדרים, 60 מטר, ק"5, 
מרוהט קומפלט כולל 

חדר שינה ומוצרי חשמל 
קומפלט, דוד"ש, לזוג 

צעיר, בשיכון ה', 4,300 
ש"ח, גמיש,

058-3258284)01-01(_____________________________________________

 באהרון דב, 3 חדרים, 
ק"ב, משופצת ויפה, 75 
מ"ר, מיידי, 4,200 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)01-01(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, 3.5 
חדרים, 65 מ"ר, 

משופצת ומושקעת, 
חזית, מיידי, 4,150ש"ח. 

"סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)01-01(_____________________________________________

 בבניין-חדש בשמעיה )ליד 
בי"ס מרכז(, דירות 3/4חד', 
מפוארות. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)01-01(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 דירת 2 חדרים מרוהטת 
קומפלט לאחר שיפוץ, 

2,900 ש"ח, בגן ורשא, מיידי, 
אפשרות לתקופה קצרה, 

054-6804376)01-04(_____________________________________________

 יחידה חדשה, 2 
חדרים, 38 מ"ר, ק"5, 

מרוהטת קומפלט כולל 
חדר שינה ומוצרי חשמל 

קומפלט, דוד"ש, לזוג 
צעיר בשיכון ה', 3,400 

ש"ח, גמיש,
058-3258284)01-04(_____________________________________________

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

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

נכסים-והשקעות"
052-7652801)01-01(_____________________________________________

 בגבעת רוקח, 2 חד', 
מטבח נפרד, מרוהטת 

וממוזגת, כיווני אויר 
טובים! לל"ת, מיידי, 

,054-3975683
03-5704670)01-01(_____________________________________________

 בק.הרצוג בנורוק, 2.5 
חד', ק"ב, משופצת, מיידי, 
לל"ת, 3,300 ש"ח, גמיש, 

054-8425580)01-01(_____________________________________________

 יח"ד, חדר + מקלחת + 
שרותים וכיור ליחיד או סופר, 

_____________________________________________)01-02(מיידי, 050-4112720

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

03-5701010)01-01(_____________________________________________

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

_____________________________________________)01-04(מיידי, 052-3632080

 יחידה כ- 30 מ"ר, קרקע, 
ריהוט חלקי + מזגן, מיידי, 

על גבול ר"ג, 050-7755442, 
050-8227125)01-01(_____________________________________________

 בגילה בשבו, 3 חדרים 
משופצת, מוארת כיוונים 

טובים, קומה ג', מיידית. "תיווך 
_____________________________________________)01-01(דירה לי" - )אלי( 050-8226337

3-3.5 חדרים

 בבית וגן, דירת חדר 
מרוהטת וממוזגת, יציאה 

לחצר, מרוצפת + נוף,
_____________________________________________)01-02ל(053-3169314

פתח תקווה

נס ציונה
 יחידת דיור, 2 חדרים, 

שרותים, מקלחת + מרפסת, 
משופצת כחדשה,

054-8501829 ,08-9409302)52-01/17(_____________________________________________

נתיבות
 דירת 3 חד' כולל ממ"ד 

_____________________________________________)52-01/17ל(כחדשה, 050-4443959

 בבילו, 4 חד', 120 מ"ר, 
3 כ"א, משופצת, 4,500,000 

ש"ח, גמיש, לל"ת, -054
_____________________________________________)01-02ל(3102756, 050-4167155

 דרושה דירה קטנה לקניה 
בב"ב/פ"ת )אזור השרון 
_____________________________________________)01-02ח(והמרכז(, 054-7938941

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

_____________________________________________)01-02ח(ובסביבתה, 052-7396092

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

_____________________________________________)01-02ח(בערך, 052-3595314

 בב"ב צפון-מרכז, מ- 80 
מ"ר לא קרקע  ואחרונה, עד 

1,600,000 לל"ת,
_____________________________________________)01-02ח(052-7674346

 דרושות דירות לקניה 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)01-01(_____________________________________________

 לתיווך בנע"ם דרושות 
בדחיפות דירות למכירה 3-4 
חדרים בב"ב ובפ"כ, פרסום 
ומכירה עלינו! ללא עמלת 

_____________________________________________)01-01(תיווך, 054-7477054

 תשואה 10% לשנה 
על השקעה בטוחה בנדל"ן 

_____________________________________________)01-04(בישראל, 054-4225158

 בבאר שבע, 3 חד', באזור 
סטודנטים בהזדמנות! תיווך 

_____________________________________________)01-01(רומן, 052-7731832

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

בהזדמנות! תיווך רומן,
052-7731832)01-01(_____________________________________________

 בבאר שבע, 3.5 חד' 
בקרבת האוניברסיטה בשכונה 

ב', ק"ג, כ.מיידית, מחיר 
מציאה1 התקשרו עוד היום! 

_____________________________________________)01-01(תיווך 054-2388654

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

_____________________________________________)01-01(תיווך 054-2388654

 בבאר שבע, דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות 

מושכרות, תשואה 6% נטו, 
מחיר בהזדמנות! תיווך

054-2388654)01-01(_____________________________________________

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

משופצת, קרוב לאוניברסיטה, 
מחיר מציאה! התקשרו עוד 

_____________________________________________)01-01(היום! תיווך 054-2388654

 במושבה מגדל )ליד 
טבריה(, בית פרטי + יח"ד, 
1,680,000 ש"ח. "רימקס" 

050-2442446)01-01(_____________________________________________

 קרקע, רבע דונם 
בראשון לציון על שמכם 

בטאבו בתהליכי הפשרה 
גבוהים, רק 220,000 
ש"ח, צפי לרווח של 

2,000,000 ש"ח. "אלעד 
_____________________________________________)01-01(נכסים" 052-8939050

 השקעה ושותפות 
בפרוייקטים יזמיים ריווחים 

בתחום הנדל"ן, החל 
מ- 100,000 ש"ח. קבוצת 

פרפקט, שמעון איגרא, 
052-7710462. משרד ראשי, 

077-5166040
office@perfectpro.co.il)01-01(_____________________________________________

 רוצים לקנות דירה 
לשהקעה? אנחנו הכתובת! 
לפרטים: אמיתי גולדשטיין - 

קבוצת פרפקט, 
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)01-01(_____________________________________________

 בבאר שבע בשכונה ד' 
ברח' אברהם אבינו, 3 חד', 
ק"ב, 560,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)01-01(_____________________________________________

 למכירה קנין בבאר שבע, 
שכירות חודשית, כ- 200,000 

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

08-6277193 ,052-6616800)01-01(_____________________________________________

 בבאר-שבע, דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות בקרבת 

האוניברסיטה בשכונה ד', 
משוכרתב - 3,200 ש"ח. 

580,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)01-01(_____________________________________________

 בבאר-שבע, בית 
קרקע, קרוב למעונות ג' 

והאוניברסיטה, אפשרות בניה, 
מתאים לפינוי בינוי, 1,500,000 

ש"ח. יוסף השקעות,
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)01-01(_____________________________________________

 שכונה ד', בר' אלכסנדר 
ינאי )ליד מעונות סטודנטים(, 
3 חד', קרקע, 810,000 ש"ח. 

יוסף השקעות, 050-3616800, 
08-6277193 ,052-6616800)01-01(_____________________________________________

 בבאר שבע בשכונה ה', 
3 חד', משופצת, מושכרת 

ב- 2,200 ש"ח, המחיר 
580,000 ש"ח. יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)01-01(_____________________________________________

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

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

08-6277193 ,052-6616800)01-01(_____________________________________________

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

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

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)01-01(_____________________________________________

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

יוסף השקעות, 050-3616800, 
08-6277193 ,052-6616800)01-01(_____________________________________________

 חנויות להשכרה 
במרכז העיר!!! כמו"כ 
דרושים חניות ללקוחות 
רצינים + דמי פינוי!!! 

_____________________________________________)01-01(תיווך, 03-8050080

 להשכרה חנות 50 מ' + 
גלריה ברח' ז'בוטינסקי פינת 

ר' עקיבא במחיר מציאה. תיווך 
BA יזמות, 054-4980159, 

03-6138886)01-01(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב במרכז 
ר"ע, לחנות/לכל מטרה 

)6 מדרגות(, 25-40 מ"ר, 
053-3130600)01-01(_____________________________________________

 רוצה להגדיל את 
העסק שלך לחנות גדולה 

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

תיווך BA יזמות, -03
054-4980159 ,6138886)01-01(_____________________________________________

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

 BA למהירי החלטה! תיווך
יזמות, 03-6138886,

054-4980159)01-01(_____________________________________________

 למסירה מכולת פעילה 
בשמואל הנביא )י-ם(, 

פוטנציאל, 150,000 פינוי, 
_____________________________________________)01-02ל(050-6375171

 להשכרה חנות ברבי-
עקיבא )חזון-איש(, משופצת 

_____________________________________________)01-01(וממוזגת, 054-8589477

 ברבי עקיבא, למכירה 
חנות 25 מטר במיקום מרכזי. 

_____________________________________________)01-01(אדי נדלן, 054-8493483

 חנויות להשכרה 
במרכז העיר!!! כמו"כ 
דרושים חניות ללקוחות 
רצינים + דמי פינוי!!! 

_____________________________________________)01-01(תיווך, 03-8050080

 להשכרה בב"ב 
באיצקוביץ - ר"ע, מיקום 
מעולה! חזית, משופצת, 
44 מ"ר + גלריה 24 מ"ר, 
מחיר אטרקטיבי! מיידי! 

תיווך, 050-4113250, 
050-6500740)01-01(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב ברש"י 
)ע"י ר"ע(, חנות כ- 75 

מ"רח, משופצת, חזית, 
מיקום מעולה! כ- 75 

מ"ר, מחיר אטרקטיבי, 
מיידי! תיווך,

,050-4113250
050-6500740)01-01(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב ברח' 
עזרא-כהנמן, 350 מ"ר + 

אופציה לעוד 200 מ"ר, 
מחיר אטרקטיבי, מיידי! 
ניתן לחלוקה ולמטרות 

נוספות. תיווך,
,050-4113250
050-6500740)01-01(_____________________________________________

מחסנים

 להשכרה 28 מ', ק"א 
כניסה נפרדת, בבנין 

יפה, מתאים למשרד או 
לקוסמטיקאית, אדריכל, 
ברח' הרב קוק ליד רח' 

חברון, 2,300 ש"ח. ללא 
דמי תיווך, בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הר' קוק 23 
050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

משרדים

 משרדים בב"ב להשכרה! 
כולל: ריהוט, נקיון, דמי ניהול, 
אינטרנט, מטבחונים, ארנונה, 

במחיר הכרות!!! 
072-2159193)48-20/17(_____________________________________________

 להשכרה בבני-ברק, 
בקרבת קוקה-קולה, 

30 מ"ר/80 מ"ר, שטח 
מסחרי, משופץ ומסודר, 

מתאים לחנות, מחסן, 
משרד ולכל מטרה, 

שרותים וחניה.
_____________________________________________)52-01/17ל(050-5125550

■ 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(_____________________________________________

 במושב רמות מאיר, 7 
דונם בשלמות, טאבו, צמוד 

_____________________________________________)53-02/17(למגורים, 052-2457617

 במושב גני-הדר 
)רחובות(, מגרשים 
אחרונים 500 מ"ר 

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

 קונים קרקעות בכל רחבי 
הארץ!!! התקשרו עכשיו!!! 

_____________________________________________)53-02/17(מחירים הוגנים, 052-2457617

 בבת שלמה, 1-40 דונם 
טאבו פרטי על כביש 70 
_____________________________________________)53-02/17(בהזדמנות, 052-2457617

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

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

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

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

 מבנים מסחריים 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)01-01(_____________________________________________

 במתחם אוסם חדרי 
עבודה מושקעים, 12/18/26 
מ"ר )ניתן לחבר( + שרותים, 

_____________________________________________)01-02ל(052-7172133

 ברבי יוסי, 75 
מ"ר, ק"ק, משופצת, 

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

והשקעות" 
052-7652801)01-01(_____________________________________________

 ברב קוק, 2 חדרים, 
40 מ"ר, משופצת, ק"ק, 
מתאימה למשרד, עסק 

או יחידת דיור, מיידי, 
3,200 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)01-01(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב ברח' 
עזרא/כהנמן, משרד 350 
מ"ר + אופציה לעוד 200 
מ"ר, אטרקטיבי! מיידי! 

תיווך, 050-4113250, 
050-6500740)01-01(_____________________________________________

 ברשותינו משרדים 
להשכרה בגדלים שונים 

ברחבי העיר ב"ב, 
במחירים אטרקטיביים! 

תיווך BA יזמות,
 ,03-6138886
054-4980159)01-01(_____________________________________________

 להשכרה 300 מ"ר 
במרכז ר"ע בב"ב לכל מטרה, 

ק"א, מחיר מציאה! למהירי 
החלטה! תיווך BA יזמות,

054-4980159 ,03-6138886)01-01(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב, 45 מ"ר 
למשרד + חלון ראווה לר"ע, 
במרכז ר"ע למהירי החלטה! 

תיווך BA יזמות, 
054-4980159 ,03-6138886)01-01(_____________________________________________

 בבאר-שבע, למכירה 
דירות בבנין העומד לפני פינוי 

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

08-6277193 ,052-6616800)01-01(_____________________________________________

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

מתאימה לחלוקה! תיווך רומן, 
052-7731832)01-01(_____________________________________________

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

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

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

_____________________________________________)54-01/17ח(בערך, 052-3595314
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■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-33/17(_____________________________________________

■ דב ושושנה לנדאו 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 
ומאובזרות למשפחות, אפש' 

לזוגות, באמצע שבוע.
04-6989510 052-8771810)15-16/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

נדנדות, חצר גדולה ומטופחת, 
מש' סופר. 052-8401847 

04-6989734)50-44/17(_____________________________________________

■ צימר נקי ממוזג,משפחתי, 
מרפסות נוף , קרוב לרשב"י, 

מש' אלק. 054-8042119
04-6989119)50-02/17(_____________________________________________

מושב תרום

מירון

 צימרים חדשים, 
מאובזרים וממוזגים, לזוגות 

7 דק' לרשב"י, אפשרות 
לקבוצות + חדר אוכל, מש' 

שלג, 04-6980744, 
050-8989641)16-16/17(_____________________________________________

 יחידות נופש מאובזרות 
- קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 

במחירים נוחים, מרציאנו,
04-6987450 ,054-5989347)25-23/17(_____________________________________________

 דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

לזוגות, 052-2979067,
04-6980624)25-23/17(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים - 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-27/17(וחדר אוכל, 054-6987257

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-34/17(_____________________________________________

יבניאל

■ בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם 

נוף מדהים, מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות! 

050-6927465)7-07/17(_____________________________________________

טלזסטון
 "הארובה האדומה" - 

חדרי ארוח בוילה יפהפיה )עד 
12 איש( לזוגות/משפחות 

)קרוב לבית החלמה(,
050-6613661)23-21/17(_____________________________________________

 צימר חדש ממוזג 
ומאובזר+חצר עד 6 
מיטות מבצע 350 

_____________________________________________)45-03/17(ללילה! 050-4102275

ירושלים והסביבה

 צימר הכהנים- 10 דק' 
מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 

052-7150124)36-31/17(_____________________________________________

 מבנה חדש- לשבתות 
חתן, שמחות ושבתות 
נופש כולל בית כנסת 
מפואר, בית מדרש, 2 
אולמות, 2 מטבחים, 

48 חדרי שינה, חנייה 
וחצרות, 058-3232627 

)30-28/17(           02-5003414_____________________________________________

■ יחידת נופש מושקעת 
במרכז ירושלים, 6 מיטות, על 

_____________________________________________)3-02/17(בסיס יומי, 052-6134378

כלנית
 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

מכל רחבי הארץ למקום, 
054-6242965)28-26/17(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)23-21/17(_____________________________________________

 סוכות מעל המים - חדרי 
ארוח מאובזרים במחירים 
מוזלים, מבצעים מיוחדים 

לחגים!!! אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)37-35/17(_____________________________________________

 בצור-הדסה וילה יפיפיה 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 
20 איש, לשבתות גיבוש 

משפחתיות ולחגים, 1,800 
_____________________________________________)38-37/17(ש"ח ללילה, 054-6987004

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)40-39/17(ובית מדרש, 052-7646764

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות, 

052-7184183)38-11/17(_____________________________________________

טבריה

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-16/17(בקרו באתר(_____________________________________________

גליל מערבי

■ "סוויטות ארגמן" + 
ג'קוזי ספא פרטי לכל יחידה + 

ברכת בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-14/17(_____________________________________________

צפון

צפת

 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + ברכה מוצנעת, נוף 
עוצר נשימה! 780 ש"ח ל- 2 

לילות - תחבורה ציבורית מכל 
הארץ עד המקום, שעון מים 

_____________________________________________)27-23/17(מהדרין. 054-5742965

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, חלקם 

עם נוף לים, ביכנ"ס 
במקום, מחירים נוחים! 

050-8818678)42-42/17(_____________________________________________

■ דירות נופש בטבריה, 
ברמה גבוהה ליחידים 

ולקבוצות לל"ת -
02-6263663 ,058-3777400)7-08/17(_____________________________________________

 "טל בכפר" - לנופש 
מושלם, צימרים קסומים, 
מעיינות במרחק הליכה. 
*סוויטה חדשה ומפנקת 

+ ג'קוזי + סוכה, 
052-7203715/20)43-15/17(_____________________________________________

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-52/17(_____________________________________________

 צימר מפואר לזוגות,
מטבחון מאובזר + ג'קוזי זוגי 

+ בריכה מוצנעת.
מרפסת/גינה, ביהכנ"ס קרוב.
_____________________________________________)28-54ל(053-7707020 050-3770300

■ צימר מקסים, 10 דקות 
מירושלים ומודיעין, בריכה 
פרטית, ג'קוזי, גינה, נקי 
ומעוצב, 050-6217759,

050-8490663 ,02-5361771)3-02/17(_____________________________________________

בר יוחאי

בני ברק

■ מתחם נופש מדהים - 8 
ח' + ברכה סגורה ומחוממת 

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)24-23/17("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

■ הנופש המושלם - "סולם 
יעקב": צימרים ממוזגים, נוף, 

גינה, בריכה וג'קוזי ענק,
054-2273670)52-50/17(_____________________________________________

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

04-6987547 ,052-3771789)31-29/17(_____________________________________________

 בעליה לציון הרשב"י - 
דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

050-9989500 ,050-6393480)46-43/17(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 30 איש 
למשפחות ולקבוצות, מחירים 

אטרקטיביים, מבצע לקיץ, 
052-7655120)18-19/17(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)48-46/17(_____________________________________________

אור הגנוז

קיט 
ונופש

■ "אחוזת אלטונא"-  
מערות לאירוח לזוגות 

)+תינוק(  + ג'קוזי פנימי 
+ בריכה חיצונית, פרטיות. 

052-7703470)25-19/17(_____________________________________________

בית חורון

ביריה

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

ולביה"ז; נקי, מטופח וממוזג, 
לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 

_____________________________________________)24-22/17(לקייטרינג, 054-5747012

 "אורחן אור הזוהר" - 2 
צימרים כפריים ומבודדים: 

סוויטה פנטהאוז + חדר 
שינה וצימר קרקע + 

2 חד', ג'קוזי + בריכה 
מחוממת ומוצנעת כל 

השנה לכ"א, 
050-6752875)25-26/17(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-35/17(_____________________________________________

 צימר יפיפה ומטופח 
)10 ד' מי-ם ומודיעין( לזוג/

משפחה, 2 חד' שינה, ג'קוזי, 
בריכה , 054-5461450,

02-5361450 ,052-2611920)37-09/17(_____________________________________________

■ "מרגוע אלומה" - יחידות 
דיור חדשות )עד 50 איש( 
לנופש ולשבתות גיבוש, 

 ,054-2250240 ,08-6889750
050-2250232)9-08/17(_____________________________________________

מושב אלומה

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)21-19/17(_____________________________________________

נתניה

ספסופה

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)33-06/17(_____________________________________________

דימונה

דלתון
 ארוח לרוויה - בגליל ארוח 

פאר, בריכה, ג'קוזי, ח.אוכל, 
ערסלים, 050-2230470,

04-7230470 ,050-2230470)16-15/17(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133082 ,050-4133098)25-23/17(_____________________________________________

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

+ ביהמ"ד + חדר אוכל,
052-7634389)38-36/17(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-46/18(_____________________________________________

 אירוח לזוגות ומשפחות 
באווריה כפרית, פרטיות, נוף, 
_____________________________________________)48-05/17ל(ג'קוזי לזוגות, 054-4519521

■ "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

למשפחות וזוגות, בריכה 
+ מקווה לגברים, ג'קוזי, 

גינה ונוף,פינת חי,
,052-8723705
050-4443803 )9-10/17(_____________________________________________

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
054-6928116)20-18/17(_____________________________________________

 וילה גדולה ונקיה לאירוח 
מהנה במיוחד )4 חד' + סלון( 

בריכת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד. 

אפש' לתשלום באשראי
054-5726412 ,077-5590283)38-09/17(_____________________________________________

 סמוך לרשב"י, צימרים 
יפיפיים ומאובזרים, ג'קוזי 
בכל צימר, ספא, ביכנ"ס 

מפואר, מחירים נוחים 
לחורף! 050-2004839, 

04-6980959)47-18/17(_____________________________________________

■ "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים, בריכה + 

ברכת ספא מחוממת וסאונה 
לזוגות ומשפחות, 

04-6980419 ,052-5254569)5-04/17(_____________________________________________

■ בספסופה, אירוח כפרי, 
נגיעות בגליל, 4 יחידות, 

מתאים עד 24 אורחים, בריכת 
גלים מחוממת 3X4 + בריכה 

רגילה גדולה, חדר אוכל, 
_____________________________________________)32-04/17ל(ביכנ"ס, 050-5068848

■ למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה לזוגות 

ומשפחות, 052-4604609, 
04-6980449)18-19/17(_____________________________________________

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף 

מדהים!!! 052-3488910, 
052-5807915)49-06/17(_____________________________________________

 "ארמונות שלזינגר" - 
התחדשנו ברמה גבוהה!!! 

לקבוצות בלבד עד 50 איש + 
חדר אוכל מרווחת, 5 דקות 

_____________________________________________)49-21/17(לציון, 054-5990551

 "אחוזת רימון" - במרכז 
העתיקה! סוויטות מפוארות 

ומאובזרות + נוף, למשפחות 
וזוגות, גישה נוחה,

054-7750080)49-20/17(_____________________________________________

 בעוזיאל 2 יחידות אירוח 
חדשות, מפוארות ומאובזרות 

לזוג, לקצרות/ ימים/ שבתות/ 
שמחות 052-7133052 כמו"כ 

דרושות דירות לארוח לזוגות 
_____________________________________________)30-02/17(ולמשפחות

 בנווה אורנים ובעתיקה 
- דירות נופש ואירוח ברמה 
גבוהה, לזוגות, למשפחות, 

ולקבוצות, מחירים 
_____________________________________________)50-02/17(אטרקטיביים! 052-8184934

 מבצע חורף חם!! 
390 ש"ח לזוג, 2 צימרים 
למשפחות + טרמפולינה, 

ערסלים מנגל וטיולי 
_____________________________________________)51-16/18(שטח, 055-6678585

 "נופי ירדן" - בנצימר - 
סוויטה מפנקת ומרפסת נוף, 

ענקית + ג'קוזי,
050-2403750 ,050-7362739)51-09/17(_____________________________________________

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

052-7679018 ,077-7677018)51-23/17(_____________________________________________

הר כנען
 מתחם אירוח חרדי מרווח 

+ 50 מיטות, במקום חדר 
אוכל בית כנסת וחצר גדולה, 

052-4281804)52-09/17(_____________________________________________

 צימר "פסגות החן" - 
בפוריה, בריכה מחוממת 
ומוצנעת + ג'קוזי ענק, 
מאובזר + נוף, בקרבת 
ביהכנ"ס, לזוגות בלבד, 

052-7772913)52-50/17(_____________________________________________

 צימרים במשוב ספסופה, 
ע"י מירון + בריכה + ג'קוזי, 

מתאים לזוגות ומשפחות, טל': 
054-6465188)52-23/17(_____________________________________________

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

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

 צימרים בוטיק באור הגנוז, 
מבצעים לחורף, ג'קוזי, חצר, 

טרמפולינה, נדנדה,
052-7633683)53-02/17(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים ליחידים 
ולקבוצות - מנגל, בריכה 

גדולה, סנוקר, כדורגל, פארק 
לילדים לשבתות ולחגים 

במחירים נוחים! 
052-3594875 ,052-3540874)53-14/17(_____________________________________________

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מהחוף הנפרד, גדול 
ומרווח, למשפחות וציבור 
דתי, כ- 13 מיטות בכ"א 

+ גינה, בקרבת בי"ח 
לניאדו, מבצעים לחגים! 

052-6460451)53-24/17(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

■ בנווה אורנים- וילה 
5 חד' למשפחות, 

מפוארת, מאובזרת+ 
בריכה מחוממת ושולחן 

סנוקר מקצועי. בקרו 
באתר- "וילת דורון פאר" 

050-4296661
050-7477127)33-05/17(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
 ,054-8592082

058-3245275/2)41-13/17(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
נופש בצפת וסביבותיה, 

ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)47-19/17(_____________________________________________

■ דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-48/17(_____________________________________________

■ "הפגודה בפינה" - 4 יח' 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קרוב לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-17/17(_____________________________________________

■ במרכז הדתי חיספין, 
צימר חדש ומאובזר, פינתי 
ושקט+ ג'קוזי, כולל סוכה 

אטרקציות באיזור, מומלץ!!!
_____________________________________________)37-09/17ל( 054-2232004

רמת הגולן

ראש פינה

קוממיות

■ "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 
מיטות, יוקרתיות, 
למשפחות/זוגות, 

ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית 

+ נוף מרהיב + בריכה, 
_____________________________________________)29-27/17(נדנדות 052-5856465

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים 
053-3147542 052-7155422)37-35/17(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-19/17(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

מזגן ונוף מדהים, בהזדמנות! 
058-3266448)30-28/17(_____________________________________________

■ מתחם נופש לזוגות/
משפחות/קבוצות,עד 18 איש, 

ברמה גבוהה, חצר + ברכה 
_____________________________________________)25-23/17(ענקית + נוף. 058-7506090

 "הצימר של מולי" - 
בעתיקה, 2 חד', חדישה, 

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול ביכנ"ס בירב )קרליבך( 

לזוג + 2, חניה, 
03-9363752 ,050-6241690)16-15/17(_____________________________________________

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
057-3112314 ,052-7183288)26-24/17(_____________________________________________

■ בס"ד - צימר לתפארת עד 
11 מיטות, כל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר! 
052-7623725)6-07/17(_____________________________________________

 "סוויטות הארי" - יחידות 
נופש בעתיקה, מפוארות, 

ממוזגות ונקיות, נוף וג'קוזי, 
050-4156810)17-16/17(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-28/17(_____________________________________________

 לשבת וחול, דירה פרטית, 
נקיה ומסודרת + מזגנים 

וחצר, 08-6601778,
052-7113937)49-08/17(_____________________________________________

תפרח
 במרכז תפרח עד 55 

מיטות, מתקנים ומדשאות + 
גנרטור. *ברמה *יחודית, מוכר 

_____________________________________________)53-24/17(במס, טל': 052-7612965

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)42-36/17(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

■ קונה לפירוק + נסיעה 
כל המכוניות, משאיות, 
טרקטורים, אמינות + 

אישורים, 052-5752933, 
052-3239123)1-54(_____________________________________________

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

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

טיולי ג’יפים

לפרטים: 054-6699330

ניתן להתקשר בין השעות: 10:00-20:00

לשומרי שבת בלבד!
בית הכנסת בקרבת מקום

להשכרה בקיסריה
לימות החול, חגים ושבתות

וילה מפוארת, מרוהטת ומאובזרת
7 חדרים + בריכה גדולה

מתכננים 
חופשה?
שבת גיבוש 
משפחתית?

 צימרים/וילה מקסימים 
ומאובזרים, ג'קוזי גדול, נוף 
מדהים + מרפסת גדולה, 

לזוגות ומשפחות,
052-7655095)54-26(_____________________________________________

 צימר מקסים, 10 דקות 
מירושלים ומודיעין, בריכה 
פרטית, ג'קוזי, גינה, נקי 
ומעוצב, 050-6217759,

050-8490663 ,02-5361771)54-52(_____________________________________________

 צימרים חדשים ומפוארים 
בטבריה + ג'קוזי, מחומם 

+ נוף לכינרת, חצר ענקית, 
במחירי השקה!! 

058-4425597)54-11/17(_____________________________________________

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

יפהפיות ברמה במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)54-50/17(_____________________________________________

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

דייהטסו_____________________________________________)54-5/18(גישה לנכים, 052-8013000
 סיריון דייהטסו, שמורה 

2008, 132,000 ק"מ, 23,000 
_____________________________________________)54-3/17ל(ש"ח. 052-2737371, שמשון

■מציאה, ירד המחיר, 
בשד' גרשנקורן, משרד 
מפואר, מושקע, 2 חד', 

ק"ק, 32 מ"ר, כניסה 
נפרדת, 2,600 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

■ להשכרה 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(_____________________________________________

נכסים
 מציאה! למכירה בית 
מלון בצפון פעיל ורווחי + 

תוכנית השבחה + תמ"א 38, 
_____________________________________________)53-02/17ל(054-6856170

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

+ מזגנים + מטבחון + 
שרותים, לכניסה מיידית, 

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

ש"ח. 4 חדרי משרד 
+ מזגנים + שרותים, 

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

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

 ,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)54-02/17(_____________________________________________

בבנין המשרדים הייחודי והמפואר
היחיד במרכז ר‘ עקיבא

מעל מרכז רפואי ”מכבי“ 

ארי 052-5554201
משרד - שמואל 03-5791770

תיווך אשכנזי
ASHKENAZI REAL ESTATE

הזדמנות 
שלא תחזור

משרדים למכירה 
 ולהשכרה

כניסה
מיידית

בפרויקט היחידי
בלב העיר

 ימי נישואין? יומולדת? 
חופשה נעימה? לזוגות/

משפחות/קבוצות, צימרים 
ברמה גבוהה + גינה + 

מרפסת, פרטיות!
052-7655177)01-15/17(_____________________________________________

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

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)01-26(_____________________________________________

קיה

 קרניבל 7 מקומות 2007, 
חסכונית, מושקעת ושמורה + 

אפשרות החלפה,
_____________________________________________)53-02/17ל(052-2502722

טויוטה

סובארו

סקודה

פולקסוואגן

 הונדה סיוויק 2008, יד 
שניה, 120,000 ק"מ, שמורה, 

_____________________________________________)01-02(טסט לשנה: 050-6288909

הונדה

 טיוטה קורולה 2010 
אוטמט + תוספות, צבע 

כסף מיטאלי, שמורה מאוד, 
דגם - SUN, ב- 47,000 ש"ח, 

054-9919718)01-01(_____________________________________________

 בהזדמנות! סובארו 
אימפרזה 2006, 1600, 

אוטומטית, ראשונה, 
צורה חדשה, מכני 

מעולה, שמור ומסודר + 
טסט לשנה, 

054-8402332)01-01(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 סקודה אוקטוביה 2010, 
אוטמטי בנזין TSI חסכונית 

+ תוספות במצב חדש!! 
בהזדמנות, 45,000 ש"ח, 

052-6918692)01-01(_____________________________________________

 פולקסוואגן בורה יד 
ראשונה!! מודל 2000 

אוטומט, שמורה במחיר 
מציאה, 9,000 ש"ח,

050-5595360)01-01(_____________________________________________

 קאיה קרניבל 2011 
דיזל, יד שניה, 7 מקומות, 

שמורה  במצב מעולה, 
_____________________________________________)01-02ל(054-7916871

 קאיה ריאו 2011 
אוטומטית לבנה שמורה 

וחסכונית נוסעת גם על גז, 
מטופלת בזמן, 30,000 ש"ח, 

052-7220391)01-01(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

אנגלית
 מורה מקצועית תקבל 

את ביתך לשיעורי עזר 
פרטיים )אזור רמת אהרון( 

במחיר סמלי, תוצאות 
_____________________________________________)49-04/17(מובטחות! 054-8527470

 שיעורי תורה והפרשות 
חלה מחזקים לזיכוי הרבים 
ללא תשלום ולל התרמות, 
לנשים בלבד! בכל הארץ, 

מרצה מנוסה והרבה המלצות! 
050-6474999)52-01/17(_____________________________________________

הובלות והסעות
 "הובלות המרכבה" - 

כל סוגי ההובלות, הובלה 
עצמית - )יח' דיור( בב"ב 
- 150 ש"ח. קו יומי לכל 
המרכזים החרדים - 150 
לפריט, 052-7117676, 

055-6688870)50-44/17(_____________________________________________

 "היימישער יונגערמאן" 
- מבצע שדה תעופה - 100 

ש"ח וכן מירון, ירושלים, כותל 
במחירים טובים! 

054-8440170)51-08/17(_____________________________________________

דיו וטונרים

 "טונר ודיו" -ר' עקיבא 
109 ב"ב, כל סוגי הדיו 

והטונרים למדפסת, 
החל מ- 20 ש"ח, 

_____________________________________________)29-01/17(להזמנות  050-4161617

 למה לקנות מחסניות דיו 
אם חסר רק הדיו? "דיו נטו" - 

מחזור מחסניות דיו, מקצועיות 
+ נסיון, טונרים במחיר מוזל, 

054-8431644)51-10/17(_____________________________________________

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

ואירועים 057-3188842 
050-7532336)33-31/17(_____________________________________________

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

הארץ, 14,20,30,40,55 
מקומות, נהגים חרדים 

ואדיבים, 054-5990390, 
053-3166566)38-33/17(_____________________________________________

 "מוביליי בני-ברק" דירות, 
משרדים, רהטים חדשים, 

פירוק והרכבת ארונות,
054-7671669)47-04/17(_____________________________________________

 "הסעות דניאל" - 
רכבים ממוזגים וחדשים! 
14,16,20 מקומות שרות 

אמין, מחירים זולים!! 
052-7101020)47-18/17(_____________________________________________

 באזור המרכז ובכל 
הארץ - הובלות והסעות, 

במקצועיות, אמינות 
ומחירים נוחים!
053-3126630)51-08/17(_____________________________________________
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שידוכים

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-54(21:00 בלבד, 052-7333955

אבידות

■ קונה לפירוק + נסיעה, 
לל המכוניות, משאיות, רטק
טורים, אמינות + אישורים,

052-5752933)21-19/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 נהיגה ברמה אחרת,   
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, מבצעים+ עזרה 
בתאוריה, יוסי בן יהודה. 

03-5352975
_____________________________________________)13-12/17ל(052-2595370

לימוד נהיגה

■ יוסי זיו - צלם 
אירועים מקצועי! צוות 
מורחב, שירות ואיכות 
ללא פשרות, מבצעים 

מיוחדים לחתונות 
0525-778544)28-03/17(_____________________________________________

צילום אירועים

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

הלוואות ומשכנתאות

השכרת רכב

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, הונדה שאטל 

200 ש"ח ליום, 250 ש"ח 
_____________________________________________)24-22/17(לשבת, 052-7696100

■ צביקה כהנא - השכרת 
רכב ונופש בארץ ובעולם, 

אצלינו השירות מעל 
_____________________________________________)40-02/17(הכל!!! 03-6318999

■ רמי הסוכן שלך 
בחברות הגדולות!!! 
מבצעים מיוחדים כל 

הזמן כל השנה. שווה 
להתקשר!!! פריסה 
ארצית 03-523-66-50

050-333-222-8
054-700-50-66)5-01/17(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

■ רכב 7 מקומות, לאברכים 
בבני-ברק, החל מ- 250 ש"ח 

_____________________________________________)4-01/17(ליום, 050-2502552

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

יעוץ ועזרה

■ "שחר השכרת רכב"-   
פרטיות, מסחריות 
ומשפחתיות )7-9(, 

גם לנהגים חדשים ולפי 
_____________________________________________)3-04/17(שעות. 077-40-900-70

 אביב השכרה רכב 
- פרטיות ומסחריות 

אוטומטיות ל- 9 נוסעים 
ומטענים, השכרה 
לצעירים וחדשים, 

03-5790909)46-17/17(_____________________________________________

 לשכור בנוח-קאר, סוכנות 
להשכרת רכב בארץ ובחו"ל, 

שירות - אמינות - מחיר, 
0722-777-200)50-01/18(_____________________________________________

 מדרשה לבנות בוילה 
בבית שמש, שיעורי תורה 

בערב, פנימיה, ליווי אישי וחם, 
052-7672561

midreshetohrh@shem.
com)48-01/17ל(_____________________________________________

כלי כסף
 מכירה מיוחדת מסובסדת 
של פמוטים וחנוכיות לחתנים 
וכלות ע"י חברת כלולות )95(, 
מנורה - איצקוביץ - ר' עקיבא 

_____________________________________________)48-05/17(95 ק"א, ב"ב, 03-5709105

 משה גולני - מורה נהיגה 
מוסמך, ותיק וסובלני מאוד, 

טויוטה/אוטומט/חדשה 
לחלוטין, מבצע יחודי: מחיר 
שיעור: 110 ש"ח! מחיר 28 
שיעורים + מבחן פנימי + 

טסט + ספר תאוריה: 3,800 
ש"ח בלבד! 054-4468840 

_____________________________________________)48-05/17()בב"ב(

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)48-17/17(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-51/17(_____________________________________________

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)24-21/17(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-21/17(_____________________________________________

 כ- 18 שנות עשיה בבניית 
בית יהודי, מגוון רחב של 

הצעות לנשים וגברים מגיל 
18 ומעלה וכן פרק שני + 
מטפלים בצרכים מיוחדים, 
לכל המגזרים הדתיים, מ- 

_____________________________________________)49-46/17(10:00 בבוקר, 052-3340338

פרטיות | מסחריות | מפוארות

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

מבצעים 

מיוחדים!
בס"ד

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים

מרכז הזמנות ארצי  
03-578-94-54

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

מתנה, 050-4101236 )באזור 
_____________________________________________)51-44/17(ירושלים(

 "שידוכי משפחה" 
לבחורי ישיבה ובנות סמינר, 

בית יעקב, ספרדים,
054-8400140)51-04/17(_____________________________________________

 בחור ישיבה מחפש 
לפורים הבעל"ט, 

שטריימל אמיתי )עדיף 
_____________________________________________)51-01/17(למסירה(, 054-6337121

 גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים חינם, שירות י-ם 

_____________________________________________)51-05/17(וב"ב בלבד, 052-7611936

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ ובהשכרה 
לחו"ל, שירות אישי 

ומקצועי לכל אורך הדרך! 
02-5805870

info@e-z-rent.co.il)52-52/17(_____________________________________________

 השדכן אהרון - מומחה 
לכל סוגי השידוכים עם הרבה 

נסיון, 052-7168151,
03-6747250)52-01/17(_____________________________________________

 שידוכי "אורה אור" - 
לחרדים, דתיים וכיפות סרוגות, 
א'-ה', 16:00-21:00 בלבד!!! 

03-9348340)52-09/17(_____________________________________________

 דרוש ש"ס שוטנשטיין 
גדול או חלקים ממנו 

בתרומה/תשלום חלקי, 
לבית-כנסת, 

052-7673463)52-01/17(_____________________________________________

 "ביחד" - שידוכים לכל 
הגילאים, מאגר ארצי, שדכניות 

מכל הארץ, בברכת גדו"י, 
הדרכה לחתן מתנה!

072-2391111)53-2/17(_____________________________________________

 מחשב נייח כולל ווינדוס 
אופיס ותוכנות, מצב מצוין, 

_____________________________________________)53-02/17ח(500 ש"ח, 054-8410188

 מחשב נייח חזק מעבד 
אינטל + תוכנות, מצב מצויין, 

_____________________________________________)53-02/17ח(450 ש"ח, 052-7611936

 מחשב נייד לנובו 15 
אינץ צבע כסוף, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)53-02/17ח(052-7611936

 ,IS מחשב חזק 
מושלב לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)53-09/17(_____________________________________________

 מקרר אמקור 15, 300 
ש"ח. מכונת כביסה קריסטל, 

_____________________________________________)53-02/17ח(300 ש"ח, 054-4347436

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, מבצע סתיו 

מיוחד, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 110 
ש"ח, ידני 110 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)50-21/17ל(

מוצרי אפיה
 צמוקים ושקדים- 

המרכז לאפיה ר' עקיבא 
48/109 ב"ב, במחירים 
ללא תחרות *סדנאות 

ללא עלות, 
050-4161617)29-54(_____________________________________________

■ מחשב נייד מחודש 
החל מ- 500 ש"ח כולל 
אחריות, הוותיק בענף.

054-4543701
03-5066331)54-28/17(_____________________________________________

מחשבים

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-27/17(_____________________________________________

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים 
ולטאים,שדכן מקצועי עם 

המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)40-12/17(_____________________________________________

 נמצא צמיד טליונים בציפוי 
זהב ברחוב האמרכלים לפני 

_____________________________________________)54-01/17ח(כשנתיים, 052-7102636

 הגמ"ח הארצי להשבת 
אבידה. אבד לך משהו? מצאת 

משהו? התקשרו בהקדם: 
_____________________________________________)54-01/17ח(1-599-500-003

 נמצא סוודר של תינוק 
)24M( ברח' נחמיה בסביבות 

_____________________________________________)54-01/17ח(חג הסוכות, 050-4188923

 נמצאו צמיד ואוזניות של 
נגן ברח' שלמה המלך לפני 

_____________________________________________)54-01/17ח(כשבועיים, 050-4188923

 נמצאה בז' בכסליו בר' 
עקיבא 154, שקית ובה שתי 

_____________________________________________)54-01/17ח(שמיכות, 03-6197256

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים בחודש תמוז תשע"ו, 

_____________________________________________)54-01/17ח(המוצא יפנה ל: 052-7145526

 ביום שני י"ט בכסליו, אבד 
צמיד זהב בב"ב, היקר מאוד 

_____________________________________________)54-01/17ח(לבעליו, 053-3157005

 נאבד בר"ה באומן חולצת 
פיג'מה וסוודר, המוצא יצור 

_____________________________________________)54-01/17ח(קשר, 052-7176241

 דרוש ראוטר של טלפון 
_____________________________________________)54-01/17ח(שעובד על סים, 052-7167391

 דרוש סוללה של אופניים 
חשמליות, אפ' לא תקין, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7167391

 דרוש ארונות מטבח במצב 
_____________________________________________)54-01/17ח(טוב בירושלים, 052-7642805

 דרוש מגהץ קיטור איכותי 
_____________________________________________)54-01/17ח(ותקני, 050-5343924

 מעוניינת בהחלפת גגון 
של בוגבו צבע וורוד פוקסיה, 

ממש כמו חדש, לצבע אחר - 
_____________________________________________)54-01/17ח(עדיף נטרלי, 054-8430577

 דרושה סוכה בתרומה/
סימלי )אפשרי גם אחרי חג 

_____________________________________________)54-01/17ח(הסוכות(, 054-7938941

 דרושה קסבה, בטל': 
_____________________________________________)54-01/17ח(054-8423405

 דרוש מקרר קטן לבחורי-
ישיבה, בתרומה,

_____________________________________________)54-01/17ח(054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)54-01/17ח(054-7432035

 מעוניין במדיח כלים תקין, 
_____________________________________________)54-01/17ח(לא על השיש, 054-9985503

 מעוניין לקנות מדיח כלים 
שמיש, אפשרות להחלפה 
_____________________________________________)54-01/17ח(בשווה ערך, 054-9985503

 דרוש טלפון סלולרי דגם 
INFINITY 996 תקין או 

_____________________________________________)54-01/17ח(תקול, 054-9985503

 דרוש שעות מעורר מכני 
)עם קפיץ(, אפשרי מקולקל, 

_____________________________________________)54-01/17ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)54-01/17ח(במצב תקין, 054-7432011

 דרושה מנורת שולחן 
פלורוסנט 15 וואט בתרומה 

)אפשרי מקולקלת(,
_____________________________________________)54-01/17ח(054-8432271

 דרוש מקרר קטן בתרומה, 
_____________________________________________)54-01/17ח(לבן-תורה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחת אברך, בתרומה/

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

 דרוש מקרר בינוני ומזגן 
קטן בתרומה/סמלי לבן תורה, 

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

 לעמדת אוצר החכמה 
בבכנ"ס, דרוש מחב נייח )ללא 
_____________________________________________)54-01/17ח(מסך( בתרומה, 052-7130459

 למשפחת אברך דרוש 
סימילאק/מטרנה, אפילו 
_____________________________________________)54-01/17ח(דוגמיות, 052-7102636

 זקוק לתרומה סימלית 
לאגרת התורה ממרון הרב 

עובדיה יוסף זצוק"ל, אפשרות 
גם לרפואה, לע"נ,

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7176547

■ "חסדי נועה" - שידוכים 
לכל הגילאים, לכל המגזרים 

בארץ ובעולם - סודיות 
_____________________________________________)23-20/17(מובטחת! 054-7195111

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

מ- 10:00 בבוקר, 
052-3340338)47-44/17(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 מכשיר BCD חדש! 
קולט גלי חום אלקטרוני 

מגנטי, לטיפול בדלקת פרקים, 
כאבי גב, צוואר וראש וכאבים 

כלליים, 1,500 ש"ח,
054-5451044)54-4(_____________________________________________

 שואב רובוטי חברת 
silver line, חדש באריזה, 

400 ש"ח מציאה!
_____________________________________________)54-01/17ח(052-7140138

 רדיאטור 13 צלעות, חדש 
באריזה, 220 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7140138

 מקרר גדול עובד עם תיקון 
קל, 400 ש"ח, 03-5740224, 

_____________________________________________)54-01/17ח(054-8477988

 רדיאטור 120 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(בירושלים, 053-4114125

 מערכת סטריאו ניידת - 
דיסק MP3 טייפ ורדיו, 240 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-6784969

 בהזדמנות, מחשב ב- 250 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-2421622

 שני מכשירי פקס שארפ 
P ,600-650 כ"א 25 ש"ח, 
טעון תיקון, 03-6199806 

_____________________________________________)54-01/17ח(בערב

 לקוראי קול העיר 
בלבד! 119 ש"ח ליום, 

)בתוקף עד 1/2/17(.
"נתיב" - השכרת רכב 

לנהגים צעירים וחדשים, 
03-7267260)01-3/17(_____________________________________________

עורכי דין
 דפנה אברהם - עורכת 
דין: חוזים, מקרקעין, דיני 

עבודה, באזור המרכז, 
052-3322444)01-12(_____________________________________________

 צילום וידאו ותמונות 
לכל ארוע ברמה גבוהה, 
יותר מ- 20 שנות נסיון, 

צוות ותיק ומקצועי. -052
_____________________________________________)01-12/17(2539829 - חיים

 מעוניינת לקנות את 
הספר "הבריחה מהודו", 

_____________________________________________)01-02ח(054-8454536 

 דרוש סכך בתרומה/סמלי 
)אפשרי גם אחרי חג הסוכות(, 

_____________________________________________)01-02ח(054-7938941

 דרוש נוקיה סי 2 או נוקיה 
208 אפשרי מקולקל,

_____________________________________________)01-02ח(054-7938941

 דרוש שעון זהב/תכשיט 
בכל מצב שבור/מקולקל/ישן, 

_____________________________________________)01-02ח(050-6651365

 דרושה מכונת תפםירה 
למשפחת אברך בתרומה/

_____________________________________________)01-02ח(סמלי, 052-7396092

 דרוש מקרר בינוני ומזגן 
טן בתרומה/סמלי לבן תורה, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7396092

 דרושה מנורת שולחן 
פלורוסנט 15 וואט בתרומה 

)אפשרי מקולקלת(,
_____________________________________________)01-02ח(054-8432271

 דרוש מקרר קטן בתרומה 
_____________________________________________)01-02ח(לבן-תורה, 054-8432271

 דרוש מקרר קטן לבחורי-
_____________________________________________)01-02ח(ישיבה בתרומה, 054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)01-02ח(054-7432035

 דרוש שעון מעורר מכני 
)עם קפיץ( אפשרי מקולקל, 

_____________________________________________)01-02ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)01-02ח(במצב תקין, 054-7432011

 דרוש ספרים/דיסקים 
ללימוד אנגלית למתחילים 

_____________________________________________)01-02ח(ולמתקדמים, 052-7106267

 מעוניין בדיסק און קי 
בנפח מקסימלי תמורת מזומן 

_____________________________________________)01-02ח(או שווה ערך, 054-9985503

 דרושה קסדה בטל': 
_____________________________________________)01-02ח(054-8423405

 מעוניין לקנות מטבעות, 
שטרות ומכתבים ישנים, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7653753

 אנא! מי שיכול לעשות 
חסד עצום ולתרום טיטולים 
 XL או L למבוגרים במידה
ויותר, עבור אישה חולה בלי 
ילדים, 052-7679087/8 או 
_____________________________________________)01-02ח(בתא קולי: 15158403205

 למשפחה ברוכת ילדים, 
דרושה מיטת קומותיים 
_____________________________________________)01-02ח()רבעיה(, 054-8412998

 דרוש כיריים חשמליות 
לבחורי ישיבה בי-ם )אזור 
_____________________________________________)01-02ח(בר-אילן(, 054-8412398

 דרוש מקרר בתרומה 
לחיידר בב"ב באופן דחוף, 

_____________________________________________)01-02ח(050-4111685

 דרוש למסירה מיטות 
לחדרי שינה + מזרונים 
_____________________________________________)01-02ח()שידה(, 052-7189934

 משפחה ברוכת ילדים 
מעוניינת במיטה משולשת 

בתשלום או במסירה,
_____________________________________________)01-02ח(053-3191325

 מעוניין לקנות דגי נוי 
_____________________________________________)01-02ח(טורפים, 055-6777117

 דרושות אופניים חשמליות 
ב-, 1,000 ש"ח ומזגן חלון קטן 

_____________________________________________)01-02ח(בתרומה, 052-3595314

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה 

_____________________________________________)01-02ח(לחלקי חילוף, 052-3595314

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה, גניזה,
_____________________________________________)01-02ח(050-6651365

 אברך אב ל- 3, זקוק 
בדחיפות לתכולת דירה )מיטה, 

_____________________________________________)01-02(מקרר וכו'(, 054-8439093

 דרוש שעון זהב/תכשיט 
בכל מצב, שבור/מקולקל/ישן, 

_____________________________________________)54-01/17ח(050-6651365

 דרושות אופניים חשמליות 
ב- 1,000 ש"ח ומזגן חלון קטן 

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

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה 

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

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה/גניזה,
_____________________________________________)54-01/17ח(050-6651365

 למשפחת אברך, 
מקרר, גובה 1.70, רוחב 65, 

_____________________________________________)54-01/17ח(בירושלים, 053-3141470

 מיטת תינוק/עריסה 
למשפחת אברך בירושלים, 

_____________________________________________)54-01/17ח(053-3141470

 כיריים חשמליות 
למשפחת אברך בירושלים, 

_____________________________________________)54-01/17ח(053-3141470

 אבד ארנק חום עם סכום 
כסף בירושלים, קו 39,

_____________________________________________)01-02ח(058-3251145

 נמצא ארנק עם כסף 
באזור רחוב השומר בב"ב לפני 

_____________________________________________)01-02ח(כחודשיים, טל': 03-6779712

 נמצאה נעל פפיה לבנה 
מידה 22 בקו 350 בחוה"מ 

_____________________________________________)01-02ח(סוכות, 052-7663437

 נאבדה מצלמת קנון 
בנרתיק שחור )פס אדום(, כ' 

כסלו, 03-6197310,
_____________________________________________)01-02ח(052-7642322

 במוצ"ש פרשת וישב אבד 
נגן סנדיסק עם מגן תכלת 

בקו 39 בירולשים מבית וגן - 
לגאולה עם חומר יקר מאוד, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7104520

 נמצא שעון גבר ליד 
מאפיית בוסקילה )רח' 
_____________________________________________)01-02ח(השומר(, 052-7644084

 נאבד עט עם השם "נחמן 
זאב" חרוט עליו, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7644084

 אבדה מצלמה של חברת 
"קנון" בתוך נרתיק באשדוד או 
בקו 350 )לכיוון בני-ברק( ביום 
_____________________________________________)01-02ח(שני כ"ט תשרי, 050-4124329

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים בחודש תמוז תשע"ו, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7145526

 אבד קלף בצורת למנצח 
בקהל חסידים בעש"ט גני הדר, 

_____________________________________________)01-02ח(03-9320702

 נמצאה שרשרת ברחוב 
השומר בב"ב לפני שבועיים, 

_____________________________________________)01-02ח(054-8458998

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)01-02ח(1-599-500-003

 בקבר שמעון הצדיק 
נמצא תיק וכן ארנק עם 

פנקס חיסונים והשם אלינוק, 
_____________________________________________)01-02ח(050-6256846

 אבד נגן "סנדיסק" שחור 
החשוב מאוד לבעליו - באזור 

רחובות רבי עקיבא - איצקוביץ 
- השומר - כיכר אדלר, בני-

_____________________________________________)01-02ח(ברק,טל': 053-3157272

 מקדחה רוטטת חזקה 
לקיר, מתכת ולעץ, 160 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-6784969

 מחשח נייח ליבה כפולה, 
מצוין, בהזדמנות, 480 ש"ח. 

_____________________________________________)01-02ח(מסך 180 ש"ח, 053-3346080

 רדיאטור בירושלים, 120 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, טל': 054-8423405

 מערכת שמע קולנועית 
+ דיסק MP3 במצב חדש, 

_____________________________________________)01-02ח(500 ש"ח, 053-3121020

GPS  חדש באריזה, דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות, מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, טל': 054-8405498

 מכשיר אדים חמים כחדש, 
תוצרת "ידע פלסט" 60 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-3463482

 מכשיר DVD + שלט 
)פוג'י - יפן( כחדש, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-3463482

 מקרר של חברת 
אלקטרלוקס, 6 שנים בשימוש, 
400 ליטר, 380 ש"ח, אופציה 
_____________________________________________)01-02ח(להובלה במרכז, 054-8420684

 מכונת גילוח נטענת 
פיליפס, 3 ראשים + קוצץ 

פיאות, 140 ש"ח,
_____________________________________________)01-02ח(052-6784969

 מערכת סטריאו ניידת - 
דיסק MP3, טייפ ורדיו, 240 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-6784969

 רדיאטור 12 צלעות, מצב 
מצוין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(054-8474176

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצויין, 330 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, לפרטים: 054-8453370

 מצלמה דיגיטלית פוג'י 
בירושלים, 220 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)01-02ח(טל': 02-6421424

 גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים חינם, שירות י-ם 

_____________________________________________)01-52(וב"ב בלבד, 052-7611936

 GMAIL שירותי מייל 
ללא גישה לאינטרנט, החל 

מ- 25 ש"ח לחודש,
052-7611936)01-52(_____________________________________________

 בהזדמנות! 2 מחשבים 
ניידים, נמכרים עקב שינויים 
בענייני עבודה, ראשון: 600 

ש"ח, שני: 900 ש"ח,
052-3281503)01-01(_____________________________________________

 מסך מחשב עבה - 40 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 050-6651365

 מסך מחשב דק 19 אינצ' 
כחדש, HP, ב- 140 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(050-4116860

 מקפיא 7 מגירות במצב 
טוב, ב- 450 ש"ח, טל':

_____________________________________________)01-02ח(02-5371677

 סדין חימום חמשלי חדש - 
_____________________________________________)01-02ח(80 ש"ח, טל': 052-7667000

 טאבלט )נוק נק( כולל 
הרבה ספרים, מיועד ללימוד, 

_____________________________________________)01-02ח(270 ש"ח, 058-3208315

 דרוש למסירה בחינם, 
ראוטור למחשב, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7164409

 למסירה בחינם תנור 
אמבטיה של אלקטרו חנן, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7119365, 053-3105029

 מחשב ביתי, זיכון 80 
ג'יגה, מהירות מעבד - 1.6 

ג'יגה הרץ - 100 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)01-02ח(050-2897977

 מחבת חשמלי גדול, פתרון 
חכם לבחורי ישבה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-4831449

 מדפסת HP משולבת 
עם סורק וקופי, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-5543055

 מצלמה נגד מים, ב- 100 
ש"ח, 14:00-16:00. -22:00

_____________________________________________)01-02ח(24:00, 052-4137894

 גמבוי שני מסכים, 450 
ש"ח. 14:00-16:00, -22:00

_____________________________________________)01-02ח(24:00, 052-4137894

 מסך מחשב LG, ב- 80 
ש"ח, 14:00-16:00. -22:00

_____________________________________________)01-02ח(24:00, 052-4137894

 דיסק אונקי 1,000 ג'יגה, 
_____________________________________________)01-02ח(180 ש"ח, 050-4107375

 מחשב נייח מצוין, לאחר 
פירמוט, תוכנות מתקדמות, 

_____________________________________________)01-02ח(500 ש"ח, 052-7663437

 בירושלים כיריים מחוברות 
לתנור אפיה במצב טוב, 200 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 050-6256846

 מחשב נייח חזק עם 1 
טרה במצב מצוין, ק 499 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-7171228

 מחשב נייד כמו חדש, 
מציאה, 500 ש"ח, בירושלים, 

_____________________________________________)01-02ח(054-8470594

 מסך דק 19 אינץ, 170 
ש"ח, בירושלים, 

_____________________________________________)01-02ח(054-8470594

 מחשב נייד שמור ותקין, 
כחדש, רק 499 ש"ח,

_____________________________________________)01-02ח(052-7171228, רק בין הסדרים

 נייח מדהים עם 1,000 
ג'יגה, רק 499 ש"ח, איזור 

_____________________________________________)01-02ח(ירושלים, 054-8470594

ריהוט
 *סלון 1+2+3 ושולחן 
סלוני במצב חדש, 2,200 
ש"ח. *שולחן אוכל + 6 

כסאות מרופדים, 1,000 ש"ח. 
*מזנון עץ מלא, ארונות )לא 

לספרים(, 1,200 ש"ח. *ספריה 
מעץ מלא, ציפוי פורמייקה, 

_____________________________________________)54-2(600 ש"ח כ"א, 054-4347436

 מיטות ומזרונים חדר 
שינה, 350 ש"ח כל אחת, 

_____________________________________________)01-02ח(054-8463975

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(052-7633316

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)01-02ח(054-4783220

 ספה 3 מושבים, צבע 
אפור, דמוי עור נאפה, 450 

ש"ח, כמעט חדש, בני-ברק, 
_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 מיטת נוער היי רייזר, צבע 
כחול, כמעט חדש, 350 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 ,1X1 שולחן קפה לסלון 
מסגרת שחורה + זכוכית - 

_____________________________________________)01-02ח(290 ש"ח, טל': 052-2727474

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך( 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)01-02ח(250 ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס משרדי ממתכת 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים +

_____________________________________________)01-02ח(ב- 120 ש"ח, 052-3463482

 מיטת מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80( ב- 200 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-3463482

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-3804646

 מזנון עם ויטרינה זכוכית, 
חום מהגוני, אורך 2 מטר, 500 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, טל': 050-5198598

 שידה חדשה לגמרי + 
מראה גדולה במחיר 500 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(טל': 02-5371677

 כסא אורטופדי עם תמיכה 
לגב תחתון בצבע שחור 

כחדש, מציאה - 90 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)01-02ח(050-2897977

 בהזדמנות! *ספריית 
ויטרינה כחדשה. *מכתביית 
ילדים. *מגבר ומיקסר 300 

_____________________________________________)01-02(וואט, 052-7159615

 ארון הזזה 3 דלתות 
מפואר, אורך 2.5, גובה 2.6, 

עומק 60 ס"מ, בב"ב,
052-7644033)01-02(_____________________________________________

 מזרון אורטופדי חדש 
בניילון, ללא שימוש, 500 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח()בירושלים(, 054-8446370

 מזרון אמריקן-סיסטם, 
שימוש קל, מצב חדש 
)בירושלים(, 500 ש"ח,

_____________________________________________)01-02ח(054-8446370

 שולחן כתיבה 1.20 מטר, 
חום עם מגירה, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(בני-ברק, 052-5737813

 כורסת יחיד בצבע בהיר, 
בד קטיפה, 180 ש"ח, בני-

_____________________________________________)01-02ח(ברק, 052-5737813

 שולחן לבן עם מגירות 
טלסקופיות משני צדדים, 240 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-5737813

 מזרונים איכותיים לנדנדת 
חצר וכסאות נח + כיסוי 

נשלף, 80 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)01-02ח(02-6522251, 052-3805386

 5 כסאות בר כמו חדש, 
_____________________________________________)01-02ח(300 ש"ח, 052-5244498

 ספה 3 מושבים עור 
נאפה, צבע כהה, 450 ש"ח 
בלבד, מצב מצויין, בני-ברק, 

_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 שולחן ו- 6כסאות לסלון 
_____________________________________________)01-02(בהזדמנות, 052-4227714

 מיטה של עמינח במצב 
חדש וגם נפתח לעוד מיטה 

במחיר מדליק, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(052-4256515

 ארון ילדים אדום - 8 
דלתות 240/165, ב- 500 

ש"ח - מעולה במבשרת ציון, 
טל': 02-5344965, נייד:

_____________________________________________)54-01/17ח(050-9091466

 ספה שהופכת למיטה 
זוגית, למסירה במבשרת ציון, 

כחול, מצב מצוין, נייד:
_____________________________________________)54-01/17ח(050-9091466

 ארון תריס משרדי ממתכת 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים +

_____________________________________________)54-01/17ח(ב- 120 ש"ח, 052-3463482
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למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

תקשורת

 סטוק של מאה חולצות 
לגברים מכופתרות בצבעים 
לבן פסים ומשבצות, מידות 

XL ומעלה, מהמותגים ראלף 
לורן, נאוטיקה, טומי ולקוסט 

מקורי, ב- 15,000 ש"ח
055-9894908)20-18/17(_____________________________________________

■ מכירה בחצר דברי נוי 
יפים, ריהוט עתיק ומודרני + 

פינת אוכל+ מקרר, 
055-9547447)38-05/17(_____________________________________________

תינוקות

כללי
 תכולת דירה: מקרר, 

פינת אוכל, תנור, מ.כביסה, 
_____________________________________________)49-46/17(סלון מעור וכו', 050-5770355

סיטונאות קנדלברות 
מהיצרנים המובילים )מכירה 

לפרטיים(, עזרא 40 בני-ברק, 
_____________________________________________)49-06/17(054-8449323 בתיאום

לפרסום
בלוח

03-6162228

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-46/17(בלבד! 054-8443223

 דרוש ש"ס שוטנשטיין 
גדול או חלקים ממנו 

בתרומה/תשלום חלקי, 
לבית-כנסת, 

052-7673463)52-01/17(_____________________________________________

 עגלת קניות מברזל 
מעולה, חזקה במיוחד, 
מצב חדש ממש - לא 

היה בשימוש, 190 ש"ח, 
054-6337121)53-06/17(_____________________________________________

 נעלי בובה לילדה, נצנץ, 
שחור, מידה 34, גומי באמצע, 

חגיגיות במיוחד, חדשות, 30 
ש"ח בלבד! 054-8063853 

_____________________________________________)53-08/17ח()ב"ב(

 נעליים חדשות בקופסא 
מידה 36, לאישה/נערה דמוי 

עור, שטוח, קלאסי, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)53-8/17ח(054-8063853 )ב"ב(

 טיולון ד"ר בייבי, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(בירושלים, טל': 054-8423405

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)54-01/17ח(250 ש"ח, טל': 054-8423405

 טרמפיסט ליטף במצב 
מעולה, עמידה וישיבה, 150 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח בב"ב, 054-8494633

 מיטת תינוק מעץ מלא 
של "מיקונה" במצב מצוין, 

_____________________________________________)54-01/17ח(400 ש"ח, 052-7642439

 עגלת שכיבה אינגלזינה, 
_____________________________________________)54-01/17ח(200 ש"ח, 054-8478028

 אמבטיה כחדשה לרחצה, 
עם מעמד ותושבת לתינוק, 40 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-8162617

 עגלת תינוק ברייטקס 
כחדשה, 500 ש"ח + אביזרים 

נלווים ב- 150 ש"ח,
_____________________________________________)54-01/17ח(053-3180904

 מיטת תינוק "שילב" 
כחדשה, 500 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)54-01/17ח(טלפון: 052-3073826

 מיטת תינוק, מצב מצוין 
"שילב" 400 ש"ח, ב"ב, טלפון: 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-3073826

 שידת החתלה, 200 ש"ח 
בלבד, מצב טוב עם מגירות, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-5737813

 טיולון, מצב מצויין, 180 
ש"ח בלבד, בני-ברק,

_____________________________________________)54-01/17ח(052-5737813

 מוניטור נשימתי לתינוק 
BABY SENSE 4, ב- 350 

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

 עגלת תינוק חב' בריטקס 
- דרוש תיקון קל, בצבע אדום 

+ שחור, 350 ש"ח,
_____________________________________________)54-01/17ח(052-7663458

 חלקי חילוף בוגה בו 
קמיליון, מסגרת לאמבטיה, רק 

_____________________________________________)54-01/17ח(70 ש"ח, 052-7603865

 חלקי חילוף בוגבו פרוג, 
גלגלים אחורים, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7603865

 סימילאק 400 גרם, חלב 
נוכרי, 25 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)54-01/17ח(050-4135002

 עגלת תינוק כחדשה, 500 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 עגלת טיולון כחדשה, 200 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 סלקל לתיונק כחדש, 100 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כסא לרכב לתינוק, 100 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 חלקי חילוף בוגה בו פרוג 
גלגלים קידמים, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7603865

 מחלקי חילוף בוגה בו 
פרוג, מסגרת ומושב, רק 100 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-7603865

 חלקי חילוף בוגה בו פרוג 
תופסנים לקשתות, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7603865

 פלאפון חכם, מסך 5" 
מאסיבי עמיד למים ואבק, 500 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-4831449

 פלאפון סי 2 לא כשר ב- 
_____________________________________________)54-01/17ח(250 ש"ח, 052-2162391

 שעון פלאפון, נגן, מצלמה, 
לא כשר, באנגלית, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7642805

 פלאפון קטן ודק שנכנס 
לארנק - בעברית, תומך כשר 
ולא כשר, ב- 120 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)54-01/17ח(054-8529747

 קו טוקמן ב- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(052-7167777

 פלאפון כשר sk1 חדש 
באריזה, 90 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)54-01/17ח(050-4161760

 קו טוקמן עם שיחות ללא 
הגבלה ב- 50 ש"ח לחודש, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7167777

 S18 טלפון אקספרית 
SONY במצב מעולה, ב- 200 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-2421622

 פלאפון מ- 100 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(054-4273857

 טלפון אלחוטי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(054-4273857

 נוקיה 208 לא כשר + מגן 
_____________________________________________)54-01/17ח(250, בירושלים, 058-3216830

 סמסונג סליידר ח' פלאפון 
500B, ב- 100 בירושלים, עובד 

_____________________________________________)54-01/17ח(ע"י החברה, 058-3216830

 בלקברי כחדש 9770, 
250, ירושלים ודגם 9650, ב- 

_____________________________________________)54-01/17ח(250 ש"ח, 058-3216830

 פלאפון אלקטל כשר 
תומך סלקום, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(058-3216830

 1777 תומך הכול! 
E1200 ומטורולה סלקום 

נפתח ב- 150 ש"ח, עובדים, 
_____________________________________________)54-01/17ח(דרוש תיקון קל, 058-3216830

 נוקיה 6288, מצב מצוין, 
AP3 SD, מצלמה וכו' מטען, 

_____________________________________________)54-01/17ח(רק 99, 058-3216830

 ,MP3, SD סליידר LG 
מצב חדש דרוש מטען, 60, 

_____________________________________________)54-01/17ח(058-3216830

 נוקיה C2 כשר פרוץ 
להכל, מצב מצוין, 350 גמיש 

_____________________________________________)54-01/17ח(בירושלים, 058-3216830

 גלקסי באריזה מצב חדש, 
350, איפון, מצב חדש, 500 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 058-3216830

 מחשבים ניידים החל 
מ- 550 ש"ח )מקרנים, 

נייחים ומסכים(. 
*י-ם: 054-8470594. 

*ב"ב: 050-6379001. 
*מודיעין עילית: 
 .052-7171228

*אשדוד: 054-3558949. 
_____________________________________________)54-12(*אלעד: 054-8535818

 סורג יפה עם בטן, גודל 
מטר על מטר, חדש, ב- 450 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 054-8484544

 קופסת מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה בעזרת 

הדמיון, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(052-4831449

 סים של חברת פלאפון לא 
כשר, טעון 600 ש"ח, ב- 100 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-7642805

 גמבוי כשר, ב- 200,
_____________________________________________)54-01/17ח(052-7167391

 לרגל מעבר דירה, 
מכירה של משחקים, ביגוד, 

תחפושות, ספרים, 1-30 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(050-2044014

 תלמוד בבלי "נהרדעא" 
10 כרכים + ילקוט יוסף, 21 

כרכים חדשים, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(050-2044014

 אופניים לילדים, 140 
ש"ח בלבד, מצוין, בני-ברק, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-5737813

 סריג בגיר עם פוך פנימי 
חדש, XL ב- 250 במקום 500 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-7181009

 10 צלנדרים רגילים 
משומשים, טובים, כ"א 10 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 שמלת ערב ארוכה 
מדהימה, מידה 38-40, צבע 

זהוב ייחודי, 200 ש"ח,
_____________________________________________)54-01/17ח(058-4196168

 צמיד טניס כסף טהור, 
150 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7157077, ב"ב

 מגף לגבר מעור, מספר 43 
כחדשה, 250 ש"ח,

_____________________________________________)54-01/17ח(050-4160457

 נעל עור מאנגליה, 43, 
במצב מצוין, 200 ש"ח,

_____________________________________________)54-01/17ח(050-4160457

 שעון קיר, חדש באריזה 
בסגנון רטרו, 35 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)54-01/17ח(050-6247140

 אופני BMX כל המידות, 
_____________________________________________)54-01/17ח(70 ש"ח, 052-7145348

 גלגל 24 קידמי ואחורי, ב- 
_____________________________________________)54-01/17ח(40 ש"ח, 052-7145348

 3 מטבעות כסף זכר 
למחצית לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7154392

 סנדל בנות חדש, ד"ר 
סטפ, מידה 29, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7663458

 מעקה בצורת ר' גודל 
3.65+0.58 מטר, גובה 1.20 

מטר, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(052-7663458

 מגב הפלא, חדש, 60 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-7663458

 שמלת ארועים למחותנת 
בצבע נחושת XL, ב- 200 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 054-8487627

 חליפת נער מידה 14,16, 
3 חלקים, תוצ"ח, 100 ש"ח 

_____________________________________________)54-01/17ח(כ"א, 054-8487627

 מעיל לגבר, חדש, תוצ"ח, 
מידה XL, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)54-01/17ח(054-8487627

 סרטי טבע HD מפוקחים 
_____________________________________________)54-01/17ח(עד 20 ש"ח, 052-7603864

 סרטי ילדים איכותיים 
ומחכימים עד 20 ש"ח,

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7603865

 למסירה לאברך או 
לבחור ישיבה, סבל + ארגז + 
משענת לרוכב לגוימקס, 250 

_____________________________________________)54-01/17ח(כחדש! 054-8414744

 גביע קידוש מכסף, 3.5 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח לגרם, 052-7154392

 1 קילו מטבעות ב- 40 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח לאספנים, 052-7154392

 מעיל בד לספר תורה לזכר 
נספים בשואה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7154392

 ילקוטים לביה"ס, 15 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(מעולים, 052-8162617

 אקווריום יפה ואבני שלמה 
מיוחדים, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)54-01/17ח(054-8452231

 עלוני פרשת שבוע "20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-3463482

 OBAKU שעון יד לנשים 
יוקרתי ועדין, חדש באריזה + 
שנתיים אחריות, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7169771

 פאקט סגריות ווינסטון 
אירופאי, ב- 200 ש"ח,

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7142640

 פאקט סגריות כאמל 
אירופאי )הסוג הטוב(, ב- 230 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 052-7142640

 פאקט סיגריות מלברו לייט 
רוסי, ב- 220 ש"ח,

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7142640

 כלוב לציפורים - 80 ש"ח. 
בית הטלה - 30 ש"ח. אוכל 

לתוכים - 15 ש"ח.
_____________________________________________)54-01/17ח(03-9074725, 054-8412903

 ציפור קנר מזמר 
"באוסתר" 300 ש"ח,

_____________________________________________)54-01/17ח(03-9074725, 054-8412903

 עץ תמר, 250 ש"ח. 
עץ אתרוג תמני לא מורכב, 
250 ש"ח. 054-8412903, 

_____________________________________________)54-01/17ח(03-9074725

 שובר הנחה למכון גייט, 
450 ש"ח, רק ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(053-3141470

 סט מצעים למיטה זוגית, 
30 ש"ח בירושלים,

_____________________________________________)54-01/17ח(053-3141470

 LIFE אופני כושר 
FEAR כחדשות, ב- 500 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, לפרטים: 054-8486166

 חוברת סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות, 12 ש"ח כל 

חוברת, להזמנות, 
_____________________________________________)54-01/17ח(050-4177726

 תמונה ממוסגרת של 
ברכת הבית על גלף עם 

_____________________________________________)54-01/17ח(ציורים, 050-4177726

 מדרש רבה הוצאת הרב 
מירקין, 11 כרכים, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(050-4177726

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 

באלעד, 050-4137726 )לב"ב 
_____________________________________________)54-01/17ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(גמיש, 054-4273857

 אופניים לכל הגילאים, מ- 
_____________________________________________)54-01/17ח(100 ש"ח, 054-4273857

 סיר 9 ליטר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(גמיש, 054-4273857

 סירים, מחבתות, החל מ- 
_____________________________________________)54-01/17ח(10 ש"ח, 054-4273857

 קשתות לגגון רכב, 100 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 054-4273857

 קסדות אופנוע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(054-4273857

 מזוודת פורקר גדולה 
ומקצועית, 600 חלקים, חדשה 

באריזה במחיר מציאה 350 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, טל': 052-5708636

 בלו שאנל טואלט לגבר, 
חדש באריזה, רק 380 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7667688

 זוג תוכונים בכלוב גדול 
מאוד, ב- 100 ש"ח בהזדמנות, 

_____________________________________________)54-01/17ח(טל': 08-9765927

 זוג קוקטיילים ב- 200 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 08-9765927

 סורג חדש 1X1מ' מחומר 
מעולה עם בטן - 450 ש"ח, 

_____________________________________________)54-01/17ח(054-8484544

 אופניים לילדים 20", ב- 
150 ש"ח, בטל': 

_____________________________________________)54-01/17ח(054-5385013

 אופני הילוכים, 26", ב- 
_____________________________________________)54-01/17ח(290 ש"ח, 054-5385013

 חדש, מחבת ווק, 75 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 054-4273857

 דברי נחושת מ- 100 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 054-4273857

 ג'ק לרכב מ- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(054-4273857

 שטיח פםרסי, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(גמיש, 054-4273857

 טלית חדשה תמני גודל 
_____________________________________________)54-01/17ח(80, 300 ש"ח, 054-4273857

 רימונים לספ תורה מ- 
_____________________________________________)54-01/17ח(150 ש"ח, 054-4273857

 סט תאג' תורה מפורשה, 
120 ש"ח, חדש, 

_____________________________________________)54-01/17ח(054-4273857

 סידורים נוסח בלאדי, 20 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 נרתיק עץ לספר תורה מ- 
_____________________________________________)54-01/17ח(350 ש"ח, 054-4273857

 צלחות במחיר מצחיק, 2 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 054-4273857

 ש"ס טלמן 400 ש"ח, 
_____________________________________________)54-01/17ח(גמיש, 054-4273857

 אופניים לנער כחדש, 250 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מנשא אופניים לרכב, 100 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 משחה נגד פצעים, חורים, 
קמטים וסדרים לבנים ולבנות 

בירושלים, 250 ש"ח,
_____________________________________________)54-01/17ח(058-3216830

 מנעול שרשרת לאופנועים 
ואופניים, חזק, עבה וארוך, 
חדש, 150, ירושלים, -058

_____________________________________________)54-01/17ח(3216830

 מנעול קוד לאופניים, חדש, 
40 ש"ח, ירושלים,

_____________________________________________)54-01/17ח(058-3216830

 מגן מטען לאייפון 5 של 
BXT 2200MAH - חדש, 89 

_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 058-3216830

 קסדה חדשה לאופנוע, 99 
_____________________________________________)54-01/17ח(ש"ח, 058-3216830

 סבל כנף אחורי למובי 
99 ש"ח ורשת לכסא 130, 

_____________________________________________)54-01/17ח(058-3216830

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

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-16/17(קלות. 03-6197601

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-16/17(או מבוגרים. 054-8442722

 נאמן, מסור ובעל המלצות 
מעוניין בכל עבודת נקיון, זריז 

_____________________________________________)50-18/17(ויסודי, 055-6672036

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

 שכר גבוה!!! אנשי 
מכירות )למוקד גברים( 

טלפוניים, לסוכנות ביטוח 
בת"א, בשעות הבוקר, 

_____________________________________________)54-11(מיידי! 073-2271471

 לבגדי נשים בב"ב 
דרושות מוכרות מנוסות 

בלבד, 50 ש"ח לשעה 
למתאימה + בחורות 

חרוצות לעזרה,
050-4499560/1)54-1(_____________________________________________

 מעוניין ללון עם מבוגר 
תמורת תשלום, 

_____________________________________________)54-01/17ח(053-3139526

 מדריך טיפולי פותח 
מסגרת לבחורים )גם נפשי(, 

_____________________________________________)54-01/17ח(052-7124513

 לגן 0-3 באיזור המרכז, 
דרושות סייעות לצוות, שכר 

_____________________________________________)01-02(גבוה! 054-6897121

 רציני ואחראי לשעות 
הבוקר המוקדמות לחלוקת 

מיכלי גז באזור המרכז,
_____________________________________________)01-04ל(052-2578085

 לתיווך בנע"ם דרוש עובד 
פנסיונר לשעות הערב, תמורת 

עמלות ואחוזים, אין צורך 
_____________________________________________)01-01(בנסיון קודם, 054-7477054

 לארגון בתחום בחינוך 
מזכיר/ה לעבודה מהבית 

להקלדות, עבודה מול 
מנהלים ועוד, 3 שעות ביום, 
2,900 ש"ח. *למנכ"ל חברה 

בירושלים נהג בוס לשעות 
הערב, שכר הולם. *למוסד 

סמוך לבני-ברק, איש תחזוקה, 
שעתיים ביום, 60 ש"ח לשעה. 

_____________________________________________)01-01(קריירה, 072-22-222-62

 לחנות אופנת יוקרה 
בב"ב, דרושה מוכרת אחראית, 

תנאים מצויינים! 
050-2050266)01-02(_____________________________________________

 למעון בב"ב מטפלת 
לחצי משרה, תנאים טובים, 

054-5558835)01-02(_____________________________________________

 מיידי! לגן-מעון 
בגבעת שמואל, דרושה 

גננת אחראית חמה 
וחרוצה. 052-3651355, 

_____________________________________________)01-04(חנה

בריכה מחוממת, בריכת ים המלח

29-31/1/2017
ב‘-ד‘ שבט תשע“ז

ראשון - שלישי

ארוחות השף בהכשר למהדרין

ועוד הרבה הפתעות

3
 ימים

& 760
במחיר השווה 

לכל כיס

בלבד הרב יצחק פנגר שליט“א
 בהרצאה מרתקת

 הסטנדאפיסט שמעון פרץ
 במופע יהודי

ערבי ענק
עם הזמרת חדוה לוי
 ורינה כוכב עולה

*בתשלום סמלי

עיסוי רפואי עם מטפלת 
הוליסטית רב תחומית

נופש לגוף ולנשמה
לאישה שמגיע לה

הרבנית שושנה מלול
 בהפרשת חלה עוצמתית

 אסתר סומך
 סדנא מיוחדת

אוצרות חיים
050-3131741 | 03-6880091
לקבוצות אודיה: 052-7117086

הרבה שמחה וקדושה 
עם

03-6880091 | 050-3131741רינה מכוכב עולה
לקבוצות אודיה: 052-7117086

בואי לפתוח יחד שערים של שמחה, אור וישועה במסע 
ייחודי... בימים של אדר המסוגלים לפתיחת המזל 

ושינוי לטובה... יחד בהילולת משה רבנו נעשה מסע 
מרתק אל גדולי החסידות 

טקס 
הפרשת 

חלה

אוצרות חיים

 מעוניין לעבוד בבית-כנסת 
)גמיש בשעות(/בכל הצעה 

_____________________________________________)01-02ח(אחרת, 054-7938941

 מעוניין לעבוד בטיפול 
ובשמירה על זקן/פתוח ופנוי 

_____________________________________________)01-02ח(להצעות, 050-6651365

 התפנה מזכ"ל עמות, 
עוזר של רב, ניהול חשבונות, 

הו"ק, מס"ב, מרכב"ה, 12 
_____________________________________________)01-02ח(שנים, 052-7633316

 הנדסאית תוכנה מנוסה 
מעוניינת בעבודה תכנות + 

שכר עבודה גבוה, 
_____________________________________________)01-02ח(052-7626684

 מזכירה מעוניינת בעבודה 
משרדית באזור ירושלים - ידע 

במחשבים ובהנה"ח,
_____________________________________________)01-02ח(054-8590138

 מעוניין בעבודה כללית 
במגוון תחומים, משרה חלקית 
_____________________________________________)01-02ח(לילה/יום בפ"ת 054-3102412

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה לאישה 

_____________________________________________)01-02ח(מבוגרת, 050-5952474

 מטפלת חמה ומסורה, 
מעוניינת לטיפול בילדים 

בשעות הצהריים בביתם בבני-
_____________________________________________)01-04(ברק, זמין ערב, 054-8451318

 לול לתינוק מעץ מלא 
במצב טוב + גלגלים, ללא  

_____________________________________________)01-02ח(מזרון, 120 ש"ח, 03-9307308

 עגלת תאומים איזיבייבי, 
_____________________________________________)01-02ח(200 ש"ח, 054-7938941

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)01-02ח(250 ש"ח, טל': 054-8423405

 טיולון ד"ר בייבי, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(בירושלים, טל': 054-8423405

 מיטת תינוק "שילב" 
כחדשה, 500 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)01-02ח(טלפון: 052-3073826

 מיטת תינוק, מצב מצויין 
"שילב" 400 ש"ח, ב"ב, טלפון: 

_____________________________________________)01-02ח(052-3073826

 עגלת שכיבה אינגלזינה, 
_____________________________________________)01-02ח(200 ש"ח, 054-8478028

 עגלת "פג" שכיבה 
מלאה - בירושלים, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(050-4172197

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"BABY SENSE 4" ב- 350 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-7396092

 למסירה בחינם מתקן 
החתלה לתינוק, מתקפל, 

מצב מעולה, הצבע מעט דהוי, 
_____________________________________________)01-02ח(052-7119365, 053-3105029

 למסירה בחינם כיסא 
אוכל לתינוק בצבע לבן, ריפוד 

תכלת, 052-7119365,
_____________________________________________)01-02ח(053-3105029

 לול מתקפל לבית 
ולקמפינג בצבע אדום, כחדש, 
_____________________________________________)01-02ח(240 ש"ח, טל': 050-2897977

 עגלת תינוק ד"ר בייבי, 
מציאה, כחדשה - 240 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(טל': 050-2897977

 שידת החתלה, 200 ש"ח 
בלבד, מצב טוב עם מגירות, 

_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 טיולון, מצב מצויין, 180 
ש"ח בלבד, בני-ברק,

_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 מציאה! עגלת פפס 
אנס מאמס, צבע אפור/קרם, 
2016, אמבטיה + טיולון, חצי 

שנה בשימוש, 2,000 ש"ח, 
052-8378727)01-02(_____________________________________________

 S3 מטען סמסונג גלקסי 
אלחוטי חזק במיוחד - חדש 

מהקופסא, 99 ש"ח,
_____________________________________________)01-02ח(054-4783220

 אוזניית בלוטוס חדשה, 
50 ש"ח, מתאים ללא כשר 

_____________________________________________)01-02ח(בלבד, 058-3208315

 בהזדמנות!! 2 פיאות 
משיער אירופאי, צבע 

מספר 6, חדשות לגמרי, 
1,000 ש"ח כל אחת, 

054-6369617)01-02(_____________________________________________

 שמלה לנשים/נערות, 38, 
אופנתית, ארוכה ומפוארת 

לאירועים, חדשה ברוקט, 150 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 058-4843223

 ספר לתסרוקות דיוויס, 
_____________________________________________)01-02ח(250 ש"ח, 058-4843223

 מעיל ZARA בז' קצר 
פוך לנערות S/M אופנתית + 
ג'קט אפור, 150 ש"ח שניהם, 

_____________________________________________)01-02ח(058-4843223

 שידת תינוק חדש בצבע 
שמנת תכלת. מיטת תינוק + 
מגירה מתחת. ספה משולשת 

מסנדוויץ. ספריה רוחב 60 
ס"מ + תאורה. הכול ב- 300 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 03-6783387

 לול מתקפל, מפזר חום 
קרמי ועוד... עד 500 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(055-6777117

 כרכי שוטנשטיין 
כחדשים, גודל קטן, 70 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(כל אחד, 054-8463975

 בושם שנאל בלו לגברים, 
100 מ"ל חדש, 380 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(053-3130691

 שטיח כרמל בסגנון מודרני 
235X150, שנה בשימוש, 190 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-6784969

 סיפורים ב- 12 כרכים 
לילד - חגים, עונות השנה 

והטבע, 240 ש"ח,
_____________________________________________)01-02ח(052-6784969

 למסירה לאברך או 
בחור ישיבה, סבל + ארגז + 
משענת לרוכב לגוימקס 250 

_____________________________________________)01-02ח(כחדש! 054-8414744

 כלוב לציפורים ב- 80 ש"ח. 
בית הטלה - 30 ש"ח. אוכל 

לתוכים - 15 ש"ח,
_____________________________________________)01-02ח(03-9074725, 054-8412903

 מציאה - 2 שמלות ערב 
חדשות, מידה 2,4 - וורוד + 

אביזרים, 80 ש"ח,
_____________________________________________)01-02ח(054-6800702

 מציאה - שעון 
"ספקטרום" היוקרתי, חדש 
מאירופה לגבר, 130 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(054-4514210

 שעון "קלווין-קליין" חדש 
לגבר, רק 130 ש"ח,

_____________________________________________)01-02ח(054-4514210

 1 קילו מטבעות ב- 40 
ש"ח, לאספנים, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7154392

 1 ק"ג מטבעות חו"ל ב- 
65 ש"ח בבני-ברק,

_____________________________________________)01-02ח(052-7154392

 3 מטבעות כסף לזכר 
למחצית לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7154392

 אוסף גדול של בולים 
ומעטפות החל מ- 1 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7154392

 בר מים למים חמים וקרים 
מתחבר לברז מים, פועל מצוין 

- 320 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)01-02ח(050-2897977

 פאקט פרלמנט רוסי, ב- 
_____________________________________________)01-02ח(220 ש"ח, 058-3287666

 מזוודת פוקר גדולה 
ומקצועית, 600 חלקים, חדשה 

באריזה, 350 ש"ח, טל':
_____________________________________________)01-02ח(052-5708636

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)01-02ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלת מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)01-02ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)01-02ח(200 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-3463482

 שטיח חום/לבן, 
2.70X1.80 ס"מ, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(054-7863538

 קופסה גדולה לאופניים, 
נשלפת, 100 ש"ח, -14:00

 ,22:00-24:00 .16:00
_____________________________________________)01-02ח(052-4137894

 ברז עם ראש מסתובב, 
יוצא מהשיש, 150 ש"ח 

כחדש, 02-6522251,
_____________________________________________)01-02ח(052-3805386

 ציפור קנר מזמר 
"באוסתר" 300 ש"ח, -03
_____________________________________________)01-02ח(9074725, 054-8412903

 עץ תמר, 250 ש"ח. 
עץ אתרוג תמני לא מורכב, 
250 ש"ח, 054-8412903, 

_____________________________________________)01-02ח(03-9074725

 אופניים לילדים 20", ב- 
150 ש"ח, בטל': 

_____________________________________________)01-02ח(054-5385013

 אופני הילוכים 26", ב- 
_____________________________________________)01-02ח(290 ש"ח, 054-5385013

 תרנגולים ננסיים ויפהפיים, 
3 זכרים ושלוש נקבות, 150 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח לזוג, 03-6779712

 אופניים לילדים, 10 ש"ח 
בלבד, מצב מצויין, בני-ברק, 

_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 3 עליוניות כחדשים, מס' 
42, 100 ש"ח כ"א,

_____________________________________________)01-02ח(050-4131038

 ספר עתיק מנורת המאור, 
כריכה מקורית, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7154392

 בב"ב חוברות "כל 
העלונים" סוגים שונים, 50 

ש"ח, 30 חוברות, טל':
_____________________________________________)01-02ח(054-8457834

 שק שינה, כיור, בירושלים, 
100 ש"ח,  טל': 

_____________________________________________)01-02ח(054-8423405



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה ו’ בטבת - ח’ בטבת תשע”ז  4-6/1/2017 

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)48-20/17(_____________________________________________

 דרושה מטפלת/סייעת 
למעון ברמת-גן, תנאים 
טובים, שכר התחלתי, 

30 ש"ח לשעה, 
052-8280838)17-01/17(_____________________________________________

4,000

www.glatjobs.co.il 

1

1

073-70-55-666 9 
 

זה הזמן למצוא עבודה!

zoltov.israel@gmail.com :מייל
 טלפון: 052-2438910 - ישראל

דרוש/ה עובד/ת נמרצ/ת
לכל מחלקות הסופר – עובדים כלליים

 עבודה במשמרות, 6 ימי בשבוע
תנאים סוציאליים מלאים, עבודה מיידית + קידום 

VERED GRIF STUDIO לוגו

זול טוב
כי זה משתלם לך

זול טוב
כי זה משתלם לך

ירושלים בלבד!

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

קו עיתונות דתית / 8063182 /

לרשת"אפטר סקול"
דרושים/ות

לפרטים: 052-7799634

מדריכים/ות - סייעים/ות
לצהרונים: ת"א, גבעתיים, פ"ת

מדריכים/ות: שכר של 40-60 ₪ לשעה
סייעים/ות: שכר של 30-40 ₪ לשעה

 דרושים/ות מוקדנים/
ות, טלפנים/ות )שיחות 

יוצאות( לעבודה בבני 
ברק. 6 שעות, 30 ש"ח 

לשעה + בונוסים.
נסיון חובה. קו"ח לפקס:

077-2204728
או למייל:

yair@kav-itonut.co.il)46-54(_____________________________________________

 דרושה מטפלת אחראית 
ומנוסה למעון חרדי בב"ב - 

פ.כץ למשרה מלאה/חלקית. 
_____________________________________________)49-06/17(לאה, 052-7120520

סוכני/ות מכירות טלפונים
 לעבודה בבני-ברק
30 & לשעה + עמלות
משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות/טלמרקטינג חובה

קו"ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il 

דרושים/ות

 להפצת עיתוני בוקר 
בבני-ברק, בעלי/ות קטנועים/

רכבים, 050-5322229,
050-8822377)48-01/17(_____________________________________________

 לגן מעון דתי בפ"ת, דרושה 
מיידית סייעת לשעות: 11:00 

עד 16:30, 052-8226582, 
_____________________________________________)52-01/17ל(052-8530061

 &30-35
לשעה + בונוסים

למוקד תפילות מצליח 

בראשון לציון

בעלי יכולת הסברה וכושר 

ביטוי לשיחות יוצאות

בוקר: 9:00-14:00
ערב: 15:00-20:00

052-7164855

תנאים טובים!

ידע בסיסי במחשב - חובה

(לגברים דרושים נציגים
בלבד) 

 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)47-15/17(בוגרי ישיבה, 053-3100363

 דרושה גרפיקאית/
קלדנית, לעבודה בבני 
ברק, ליומיים בשבוע, 

הכרת indesign והקלדה 
מהירה, חובה!!!

קו"ח לפקס:
077-2204728)51-54(_____________________________________________

 הסעה מאלעד מותנת בכמות העובדים היומית* 
 אפשרות להסעות מאלעד  

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

jobs@callbiz.co.il

ההסעה מותנית בכמות העובדים היומית

דרושים/ות
לחברה המובילה בארץ במתן מענה 
טלפוני אנושי לעסקים במגוון תחומים

נציגי/ות שירות לקוחות
למוקד שיחות נכנסות בפ“ת (קרית מטלון)
העבודה במשמרות גמישות (בוקר / אחה“צ)

אפשרות 

להסעה 

מאלעד

 דרושה מזכירה לשעות 
אחה"צ למשוד תווך בר' 

עקיבא "דלוקס נכסים 
והשקעות" - קו"ח למייל:
Deluxx116@gmail.com

עדיפות לבעלות רשיון 
_____________________________________________)52-01/17(תיווך

 ל"נקי 10" בבני-ברק, 
דרושות קופאיות, עבודה 
_____________________________________________)52-01/17(במשמרות,053-5251291

 ל"נקי 10" בבני-ברק, 
דרוש נהג עם רשיון ג'/

רשיון עד 4000 ק"ג, 
_____________________________________________)52-01/17(לפרטים: 053-5251291

 דרושה מטפלת/סייעת 
למלאה, מיידית, אוירה חרדית, 
ביתית ונעימה, בגבעת שמואל, 

תנאים טובים למתאימות! 
050-8883909)52-01/17(_____________________________________________

 בחורה/אישה חרדית 
אמינה ודייקנית להשגחה על 
ילדים בין 13:00-16:00, ליד 
_____________________________________________)52-01/17(עיריית ב"ב, 050-4160319

 דרושה מטפלת 
לקבוצה של 5 תינוקות 

משרה מלאה, במעון 
פרטי בגבעת שמואל, 

שכר הולם! 
_____________________________________________)52-01/17(050-3277666, טלי

 ל"פרפרים" הלבשה 
אישית בב"ב: מנהלות 

למשמרות + נסיון 
במכירות חובה, משכורת 

גבוהה + בונוסים,
050-8266772)51-03/17(_____________________________________________

 בפ"ת מנהח"ש/ת סוג 3, 
חובה נסיון בחשבשבת, מכפל, 

וורד, קו"ח ל:
ML1264@smile.net.il)53-02/17ל(_____________________________________________

 שמעיה: דרושים 
עובדים, 052-8911058,

_____________________________________________)49-51ל(03-6191332

 דרושה סייעת לגן ילדים 
בגבעתיים, נסיון, ראש גדול. 

_____________________________________________)51-2/17(054-8031175, כרמית

 עובדת לגילאי 1/2 ש' עד 
1.1/2 ש', עבודה במשמרות 

בוקר /אחה"צ. ורד,
054-2022629)52-01/17(_____________________________________________

 מטפלת לחצי משרה 
בפתח-תקווה, כולל עבודות 

בית קלות, לפרטים:
054-2300966)53-02/17(_____________________________________________

 לצרכניה בבת-ים 
*קופאיות לבוקר/צהריים 
*סדרנית למשרה מלאה/

חלקית, שכר מעל 
המינימום! 03-5512122, 

052-6732122)53-02/17(_____________________________________________

 עובד מקצועי לחנות בשר 
בבני-ברק, לשמרה מלאה, 

_____________________________________________)52-01/17ל(050-2425596

 בפ"ת דרושה מטפלת 
לחצי משרה לגילאי שנה 
)54-3/17(          0524491044_____________________________________________

 נציגות מכירה למוקד 
למחזורי משכנתא 

בגבעתיים, שכר שעתי 
גבוה + בונוסים, אין 

צורך בנסיון!!! הדרכה 
והכשרה ע"ח החברה!!! 
א'-ה' 9:00-15:00, מייל - 

info@vidiomit.com
נייד: 054-6706767

_____________________________________________)01-02(פקס: 077-4703237

 בק. אריה בפ"ת, דרוש 
עובד למפעל יצור, עבודת יד, 

משרה מלאה, מ- 09:00 - 
17:30 קו"ח לפקס

03-6161865
_____________________________________________)52-01/17(טל 03-5447262 

 למעון ברמת-אביב 
באווירה ביתית וחמה דרושות 

ממלאות מקום, אפ' לקביעות 
בצהרון, בעלות נסיון, מיידי! 

050-4088034)53-02/17(_____________________________________________

 לחברת כח אדם 
בבני-ברק, דרושה עובדת 

טלמרקטינג, כישורים: 
ידע ונסיון בסביבה 

ממוחשבת, שפה נוספת 
)אנגלית - רוסית(, יתרון, 

קו"ח למייל:
glassner.s@gmail.com)53-02/17(_____________________________________________

 מטפלת מסורה למשרה 
מלאה/חלקית, תנאים מעולים 

למתאימה מיידי, 
_____________________________________________)01-02ל(054-8461589

 לרשת בגדי גברים, 
עובדים, עדיפות עם נסיון, 

עבודה במשמרות,
_____________________________________________)53-02/17ל(054-2327448, 050-7410240

 למכללה חרדית, דרושה 
עובדת עם נסיון בשירות 

ובשיווק טלפוני. 
-עבודה בסביבה דינמית 

וחברותית )אוירה חרדית( 
-תנאים מעולים

-נסיון טלפוני בשיווק ומכירות - 
חובה! קו"ח למייל:

jobchaim@gmail.com)52-01(_____________________________________________

לסופר במרכז

קופאים/ות
סדרנים/ות

050-2044089
לפרטים-

דרושים
מנקים/ות

ירקנים

 למפעל בפ"ת, עובד 
לשעות אחה"צ, מ- 

14:30-23:00, עבודה בסביבה 
_____________________________________________)54-01ל(צעירה, 052-7900013

 למשפחה מסורתית 
בגבעתיים, דרושה אישה 

חרוצה ומסורה לטיפול בילדים, 
כולל עבודות בית קלות, 

בשעות הצהריים, 
050-6291846)54-3(_____________________________________________

 התפנו 2 מקומות אחרונים 
בכולל בת"א, הסעה מב"ב, 

_____________________________________________)54-1(לפרטים: 052-7117085

 לתינוקיה בגבעת שמואל, 
דרושה סייעת 7:30-13:30 

לחלקית ומלאה. 
_____________________________________________)54-1(054-4819999, אתי

 לחברה בתחום המיזוג 
אוויר, דרושים עובדים, 

משרה מלאה,
053-3365505)54-2/17(_____________________________________________

 מתאמי פגישות לסוכנות 
ביטוח בפתח-תקווה, משרה 

מלאה, קו"ח למייל: 
,lavie@gs-ins.co.il

054-6659070)54-03/17(_____________________________________________

קו עיתונות דתית / 8083945 / 

לחברת יבוא ושיווק מזון

נהגי/ות חלוקה
רשיון ג'

המשרה באזור רחובות
תנאים מצוינים למתאימים!

שכר 7000 ₪ נטו!!
טל': 052-8646080

 דרוש עובד חרוץ עם נסיון 
לחנות בגאולה, סביבת עבודה 

_____________________________________________)54-01(נעימה, 052-3297537

 לרשת מעונות יום 
בק.הרצוג, דרושות לחצי 

משרה: 8:00-13:00, 
13:00-16:00, תנאים 
_____________________________________________)54-02/17(טובים, 054-4499177

לרגל מעבר משרד לב׳׳ב

דרושה חשבת שכר
עם נסיון של שנתיים

לפחות בתחום
קו׳׳ח למייל:

office@goldtax.co.il 

עובדות לעבודה במשמרות

לתות קידס
בגדי ילדים ב“ב

054-7694963
(עדיפות לבעלות ניסיון) 

דרושות

מנקים/ות 
מחסנאי

לסופר באלעד 
דרושים/ות

קופאים/ות 
סדרנים/ות

050-2044081
050-2044000

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: 09-7968778

 נציגי גבייה טלפוניים 
למשרד עו"ד מוביל 

ברמת גן בתחום הגבייה 
וההוצאה לפועל, 

דרושים/ות נציגי/ות 
גבייה תותחים ומנוסים.
העבודה במשרה מלאה 
בימים א-ה בין השעות: 
08:00-18:00 ללא ימי ו

תנאים מעולים 
למתאימים! אפשרויות 
קידום וניוד. בונוסים על 

עמידה ביעדים קו"ח 
לפקס: 03-6186181

או למייל:
jobs@aeh.co.il)01-02(_____________________________________________

אחראית ומסורה לטיפול, 
מגורים וניהול הבית בקשישה 

סיעודית במושב מירון

דרושה 
אשה / בחורה רצינית

  052-7629783   02-5380944
052-7644916

 דרושה קופאית מנוסה 
לחנות צעצועים, תנאים 

ומשכורת מעולים, להתקשר 
_____________________________________________)01-04(מ- 11:00 054-5230604

 למעון בב"ב דרושה 
מטפלת רצינית למשרה מלאה 
לתינוקיה וטבחית וכן פתיחת 

בוקר, תנאים מצויינים!
054-5841018)01-04(_____________________________________________

 לעזר מצוין ב"ב, 
דרושות טלפניות לשעות 

בוקר/ערב, תנאים 
מצוינים למתאימות, 

_____________________________________________)01-02(לפרטים: 052-5808957

 לעזר מצוין סניף ב"ב 
לפרויקט חשוב, דרושה 
אחראית משמרת בוקר 

בעלת נסיון, תנאים 
מצוינים למתאימות, 

_____________________________________________)01-02(לפרטים: 052-5808957

 למעון במרכז פתח-תקווה, 
מטפלות למלאה לכיתת 
תינוקות ולכיתת בוגרים, 

תנאים מעולים למתאימות, 
054-8474393)01-01(_____________________________________________

 לגן פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה אחראית 
כיתה לתינוקיה, למשרה 
מלאה 7:30-17:00, נסיון 

חובה! תנאים מעולים! 
050-7250631)01-02(_____________________________________________

 למשרד עו"ד בת"א 
)קרוב לרכבת( מזכירה 
למשרה מאלה, סביבה 

דתית, קו"ח למייל: 
office.korot@gmail.

com
_____________________________________________)01-02(פקס: 03-6963721

 לרשת צרכניות באזור 
המרכז, דרושה גרפיקאית, 

ידע בפוטושופ ואינדיזיין, קו"ח 
racheli@netivc.co.il :01-01(למייל(_____________________________________________

 בחורה/אישה לעבודות 
בית קלות ועזרה )בקטמון-ים(, 
053-3384991 ,050-6209175)01-04(_____________________________________________

 למעון דתי בפ"ת, דרושה 
סייעת חמה למשרה חלקית 

או מלאה, תנאים טובים 
_____________________________________________)01-04(למתאימה! 054-8598943

 למעדניה באזור רוממה 
בירולשים, דרוש עובד לשעות 

9:00-14:00, לפרטים:
053-3107080)01-02(_____________________________________________

 דרושה מתאמת פגישות 
ברמת-גן, לא מכירות, -9:00

15:00, טל': 
050-2436777)01-02(_____________________________________________

 לפיצריה ב"ב, דרושים 
עובדי פנים, מטבח, 

שליחים, תנאים טובים. 
_____________________________________  0524036430           )01-02ל(

 לבית-מאפה בבני ברק 
דרוש אופה רצוי + נסיון.

 יוסי: 050-7755442 יעקב: 
 050-8227125)01-02(_____________________________________________

 קידום פלוס - בנית 
אתרים ושיווק באינטרנט, 
מחפשת חבר'ה שיודעים 

למכור! בוא להרוויח 
שכר גבוה ובונוסים 

ללא הגבלה!! * אווירה 
מדהימה. * העבודה בבני 

ברק. קו"ח ניתן לשלוח 
job@kidumplus. למייל

co.il טלפון:
072-3902280)01-04(_____________________________________________

מיקום הקורס והעבודה - בני ברק

בס"ד

 קורס הכשרה לנציג מכירות 
  ויעוץ לבניית אתרים ושיווק באינטרנט

 לפרטים והרשמה

072-3902277
AC@kidumplus.co.il
college.kidumplus.co.il

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

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

לגברים
בלבד!

מנהל/ת פרויקטים:
מהות והגדרת תפקיד : ליווי וניהול פרוייקטים מתחומים שונים: פרסום, שיווק, הפקות וגיוס 

משאבים.
העבודה בפועל:

ריכוז נתונים, יצירת קשר עם ספקים, כתיבת תחקירים ותכניות עבודה, יישום בפועל 
של התכנית, הכנת מסמכי התקשרות )הצעות מחיר, אפיון הפרוייקט וכו(, קיום 
תחקיר וכתיבתו, כתיבת תכניות עבודה מפורטות, יצירת גאנט פעילות )ומעקב 

לעמידה בו(, כתיבה והפקת חומרים, עבודה מול גורמים מקצועיים )קופרייטארים, 
גרפיקאים, עורכים, צלמים וכו'(, מעקב אחר ביצוע, התנהלות מול לקוחות גדולים, 

יכולת עבודה עצמאית ותנהלות מול לו"ז
חובה הכרת הרשת, שליטה מלאה באופיס, ידע בעבודה עם בסיסי נתונים

wordpress יתרון: הכרות עם תכנות גרפיות שונות, ידע בעבודה עם
סוכני מכירות:

שיווק ומכירת שטחי תערוכה, פרסום, חסויות.
העבודה: בסיס + עמלות

 מפיק/ה:
ניסיון חובה: ידע בתוכן לאירועים, בהפקה טכנית, יצירתיות, הכנת תקציבים.

אם את/ה מחפש עתיד והתקדמות בעולם תקשורת, פרסום והפקות 
מקומך אצלינו !

באופן מיידי, משרות אתגריות לעולם שיווק פרסום והפקות.
מפיקים, מנהלי פרויקטים, סוכני מכירות

סביבת עבודה מאתגרת, ומקצועית בשיתוף עם גופי תקשורת מובילים

jobs.imagep@gmail.com :קורות חיים ניתן לשלוח למייל
-נא לציין את סוג המשרה!-

מנהל/ת פרויקטים:
מהות והגדרת תפקיד: 

ניהול ושיווק פרוייקטים בתחום פרסום שיווק והפקה. המשרה נוגעת ל 3 תחומים: 
1. ניהול חשיבה ואסטרטגיה: פיתוח פרויקטים, ניתוח שוק, קיום תחקיר וכתיבתו, 

כתיבת תכניות עבודה מפורטות, יישום בפועל של התכנית, יצירת גאנט פעילות, 
כתיבה והפקת חומרים, עבודה מול גורמים מקצועיים )קופרייטארים, גרפיקאים, 

עורכים, צלמים וכו'(. 
2. שיווק. עבודה מול גופים וחברות גדולות במשק: יצירת קשר, קביעת פגישות, 

הכנת פגישות, קיום וניהול פגישות, סגירת עסקאות. מעקב ביצוע.  
3. הפקה. ניהול הפקת כנסים ואירועים: כושר ניהול ולוגיסטיקה, הבנה בתחום 

ההפקה, יכולת ניהול של ספקי שרות. 
חובה יכולת עבודה עצמאית ותנהלות מול לו"ז, הכרת הרשת, שליטה מלאה באופיס, 

ידע בעבודה עם בסיסי נתונים. אנגלית בסיסית, ידע בתחום הפרסום והשיווק.
סוכני מכירות:

שיווק ומכירת שטחי תערוכה, פרסום, חסויות.
העבודה: בסיס + עמלות

מפיק/ה:
ניסיון חובה:

ידע בתוכן לאירועים, בהפקה טכנית, יצירתיות, הכנת תקציבים.

מצאנו מועמדים 
 נהדרים ומחפשים 

עוד אנשים מוכשרים!

 עוזרת לנקיות בית בגבעת 
שמואל, 45 ש"ח לשעה ביום 
_____________________________________________)54-01ל(ה' מ- 16:30, 054-5325570

 גננת לגן בגבעתיים 
עם יחסי אנוש מעולים 
לגילאי 2-3 עד 13:00, 

תנאים מעולים,
052-3838484)54-3/17(_____________________________________________

 לרשת גני ילדים בב"ב, 
דרושה מזכירה, ראש גדול, 
8:30-13:00, עם אפשרות 

להגדלת משרה, קו"ח למייל:
korot4391@gmail.com)54-3(_____________________________________________

 לחברת יזמות דרוש/ה 
רכז/ת כוח אדם בעל/ת 

ניסיון חובה, העבודה באופן 
עצמאי/ת, אפשרות לשכר 

בסיס ובונוסים, העבודה לחצי 
משרה, אפשרות מהבית 

לרציניים, מיידי! *מנהל/ת 
מערך מכירות לגיוס לקוחות!

054-5663798
yaronlav35@mgail.com)01-01(_____________________________________________



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

כמה קרוב, ככה זול

תחת מטריה אחתכל המבצעים 

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

אין סוף הטבות ומבצעים 
לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים 

בלעדי לחברי מועדון!
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חלב בקרטון 
1 ליטר טרה/
חלב לקפה
קוד:4132231 
תנובה
800 מ"ל

2 ב-
10

קוטג'
250 גר'
טרה

2 ב-
890

שישיית 
שקיות 
שוקו
טרה

890

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

1190

גבינה 
צהובה
360 גר'
28%
טרה

1490

גבינה
250 גר'
תנובה

3 ב-
10

פתיתי 
גבינה צהובה
500 גר'
קוד:4122560
עמק

2690
700 גר'

90מטרנה מהדרין
2 ב-

400 גר'
לא כולל:
רפי כהן/

חומוס סיבוב/
חומוס טחינה

1690סלטי צבר
2 ב-

500 גר'
רגיל/מלא

890טחינה אחוה

600 גר'
טונה 

1990סטארקיסט

1 ק"ג
מיה

גריסי פנינה/אפונה/
10אורז פרסי/גריסים/חיטה/בורגול/

2 ב-
גלאט עוף

לק"ג
עוף שלם קפוא 

מס' 3
2490

240 מ"ל
כולל פיקדון

אלסקה

10מיץ אננס
5 ב-

300-400 גר'
B&B

דג דג/
1790נישנושים

2 ב-

טיטולי 
90בייבי סיטר

4 ב-

מארזי חטיפים
אסם

1690
2 ב- מארז דובונים20x5 גר’/

אפרופו50x3/25x5 גר’/
ביסלי55x4 גר’/22x10 גר’/

ציפס50x4 גר’/במבה15x10 גר’

אסם

20
5 ב- מנה חמה לא כולל נודלס/זוג מרק נמס/

פרורית 200 גר'/פסטה/אטריות

1.75 ק"ג
אסם-וניל/

עלית-חמאה/שוקו
ביסקויט

פתי בר
1990

ליח'

360/400 גר'
אלסקה/מעולה

קונפיטורה/
מלית דובדבנים

590
ליח'

190-200 גר'
סוגים שונים

אסם

10ביסלי
2 ב-

15
עלית

חיוכים
900 גר'
שוקו/וניל

1 ב-

בפלותטורטית/
טוב טעם/טויסט/
שוקולד מצופה
קוד: 56512/
/62230/69109
78660
-360
500 גר'

1 ב-

קפה טורקי
200 גר'

1 ב-

צנצנת 
מסטיק 
בזוקה

2 ב-

סוכריות 
ללא סוכר
80 גר'
סוגים שונים

3 ב-

40 שקיקים
סוגים שונים

תה ויסוצקי
הגן הקסום

1990
ליח'

1.2 ליטר
פרי קטיף

1790תרכיז תפוחים

500 גר'
טעמים שונים

זוגלובק

20קריספי
2 ב-

1.5 ליטר
טעמים שונים

10טריפ פלוס
3 ב-

80-90 גר'
אסם

20פודינג/ג'לי
5 ב-

55 גר'
סוגים שונים

עלית
1090דוריטוס

5 ב-

500 גר'
קוד:5437762/

946/939
טעמן

ספגטי/ספגטיני/
10ספירלה

טעמן5 ב-
שישיית מחית 

1790תינוקות פרי טוב

אשפר

לק"ג
כרעיים/חזה 

עוף קפוא
2790

וח
לק

 ל
חד

 א
וש

ימ
מ רולים 

100 גר' 
10עלמה

6 ב-

שווה במיוחד!
פון זה באחד הסניפים ותוכלו להנות ממחיר 

גזרו ושמרו הציגו קו
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