
אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / עמ' 10-11

"החקירה הגיעה לחקר האמת, 
ואת זה היועמ"ש ישמע מאתנו"

אלשיך מסבך את מנדלבליט

שר שנחקר 
בעבר: "ביבי 
לא יצא מזה"

ביהדות התורה 
מאמינים: לא 
הולכים לבחירות

פרסום 

ראשון

אלשיך )צילום: 
יונתן זינדל, פלאש 
)90

מנדלבליט )צילום: 
רוי עלימה, פלאש 
)90

אגודת שמש ומגן
בשורה לחולי

פסוריאזיס
ולנזקקים לשהיה בים המלח

לראשונה בצבור החרדי
077-5518143

Psor.h2016@gmail.com

בס"ד

הגאון הרב דוד יוסף שליט“א 
הגאון הרב אליהו אברג‘ל שליט“א 
הגאון הרב שלום ארוש שליט“א 

הרה“ג יהושוע ויזגן שליט“א

הגאון הרב ראובן אלבז שליט“א 
 הגאון הרב בניהו שמואלי שליט“א 

   הרב ראובן דנגור שליט“א 
הרה“ג אברהם דורי שליט“א 

הגאון הרב אריה שטרן שליט“א 
הרב יעקב עדס שליט“א 
הרה“ג משה כהן שליט“א

הרה“ג יוסף כדורי שליט“א 

אזכרה ועצרת התעוררות
יצחק כדורי

במלאת 11 שנה לפטירתו של גדול המקובלים בדורנו ראש ישיבתינו הקדושה

*במהלך הערב יוגש כיבוד קל

בן תפחה זצוק“ל זיע“ה כמוהר“ר

הציון הק‘ יהיה פתוח ביום חמישי בליל שישי וביום שישי כל הלילה - סודרה במקום תאורה

בברכת התורה ישיבת המקובלים ”נחלת יצחק“

להעברת שמות לברכה והצלחה שיתפללו עליכם: 1-800-800-757

העליה לציון הקדוש 
תתקיים אי“ה מחר יום חמישי פרשת בא כ“ח טבת תשע“ז

אמירת סליחות ותיקון שבעה כורתי ברית 
ב-12:00 בבוקר בהר המנוחות גבעת שאול 

יעברו לפני התיבה גדול המקובלים הצדיק הרב יעקב עדס שליט“א מרבני הישיבה
המקובל הצדיק הרב ראובן דנגור שליט“א מראשי הישיבה 

במעמד נכדו ממשיך דרכו הרב יוסף כדורי שליט“א ורבני ואברכי הישיבה

תתקיים אי“ה אזכרה לע“נ הטהורה בישיבתינו הקדושה 
ישיבת המקובלים ”נחלת יצחק“ רח‘ דוד 17 

ביום חמישי אור ל כ“ט טבת התשע“ז בשעה 16:30 אחה“צ 
תתקיים תפילת מנחה ולאחר מכן ישאו דברים מרנן ורבנן שליט“א:

*5700

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

דכאו�?

ודיות מובטחת

התקשרו
עכשיו 

*החברה אינה נותנת שרותי� משפטיי�

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

דמי פתיחת תיק

הדירה נשרפה
וזוג הקשישים חסר אונים

טראמפ מבצע: בוטל 
הסכם הסחר / עמ' 14

בדיקות בתיקים 
נוספים נגד נתניהו
לצד הבדיקות והחקירות בשני התיקים 

שכבר פורסמו )תיק 1,000 ותיק 2,000(, 
מתברר כי מתקיימות בדיקות נוספות נגד 

ראש הממשלה, תיק 3,000 העוסק בפרשת 
הצוללות, ותיק 4,000 / עמ' 14

מדוע החרים רב העיר את כינוס החיזוק?

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

מאחורי הקלעים של אירוע תורני התחוללה דרמת 
ענק, שהציפה מחדש את מאבק הרבנים המקומיים נגד 
בית הוראה חדש ● מסכת לחצים, מארג אינטרסים, 

ופשקווילים: סוער בראשל"צ / עמ' 6

זקני המתפללים 
התרגשו:

"נזכרים ברב עובדיה" 
/ עמ' 4

בני 90 מבת ים נותרו חסרי כל לאחר שדירתם 
עלתה באש והם ניצלו ממנה אך בנס ● 

שלשה שבועות אחרי, ותמונת המצב עגומה: 
הקשישים נדדו בין בתים, הסבתא אושפזה, 
הבניין עומד שומם, אין פרוטה להתחיל 

בשיקום, ותביעות השכנים כבר בדרך / עמ' 4

בס"ד  העיתון המרכזי לציבור החרדי בחולון, בת-ים וראשל"צ  יום חמישי  כ"ח בטבת תשע"ז   26/1/17 גיליון מס' 341

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

בחולון בת-ים וראשל"צ

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

16:33
16:50
16:29

17:47
17:48
17:48

פרשת וארא
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ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות הקרן לטיפול
                        בחסויים

ד"ר דוד אוחנה פסיכולוג מומחה לתהליכי קבלת החלטות והתמכרויות
Dhea Horizon מנכ"ל                       

מר חיים דיין עו"ס קליני MA קצין מבחן מעצרים בכיר לנוער משרד
                   הרווחה מרצה ומטפל.

הרה"ג הרב ארי סמג' שליט"א, רב שכונת רמת שלמה
                                 מחבר הסדרה הליכות השו"ע החמישי

הרב ישעיהו שטיינברגר שליט"א ראש כולל זיו התורה ורב שכונת
                                                    רמת שרת רמת דניה והולילנד 

גב' שרה למברגר MA מפקחת גני פתחיה ארצי
גב' רבקה קיסינג מרפאה בעיסוק, MA, דוקטורנטית בבית הספר לעבודה

                           סוציאלית באוניברסיטה העברית,
                           מנהלת מחלקת מחקר והדרכה עלה.

גב' רייזי קירשנשטיין הקימה ומנהלת גני חינוך מיוחד ״ חיוך שבלב״ 
                                   ומרכז חינוכי טיפולי אבחוני ״חיוך של״ו ״,יוזמת ומפיקה

                                   פרויקטים קהילתיים בתחום חינוך ובריאות ברחובות. 
          MA, LLB                                   

גב' ציפי שרייבר MA מפקחת מעונות יום שיקומים רשת פתחיה
ד"ר פלורה מור אנליטיקאית ראש תחום אשלים בגו'ינט 

גב' יעל יקותיאל עו"ס ברשת פתחיה 
,MA ,הרב מיכאל נכטיילר מנכ"ל אגודה אחת

                              יו"ר 'איגוד המטפלים החרדי'
גב' בתיה ברקוביץ עו"ס קלינית M.A מומחית לחינוך מיוחד

הרב גבריאל כהן MA יועץ חינוכי ופסיכותרפיסט מנהל המרכזים הפדגוגיים
                              ומערך הייעוץ ברשת בני יוסף

הרב ישי יזדי סמנכ"ל פדגוגי 'רשת בני יוסף' 
פרופסור עמי שקד פסיכולוג, מנהל אקדמי מרכז י.נ.ר ראש החוג

                                לפסיכולוגיה בבמרכז ללימודים אקדמים
הרב שמואל טלר יועץ חינוכי M.A מנהל תוכניות הכשרה במכון אחי"ה 

 MA הרב מרדכי בארי מנהל האגף החינוך עירית אלעד, יועץ חיניכי
הרב יהודה קורנבליט מנהל אגף החינוף עירית ביתר. 

הרב אילן קוסמן M.A מנכ"ל 'שלבים', קרן וולפסון 
הרב אבינועם הרוש מאמן טיפולי ועסקי רכז "יוזמה דרך הלב "

גב' מירים לסטיג אוהל שרה – תעסוקה נתמכת מול הצורך בתמיכה
הרב שייקה סיני מנהל "תוכנית חנוך" ג'וינט ישראל מגזר חרדי 

גב' חיה לוי פעילה חברתית, אחות יועצת בתחום הבריאות לארגונים 
גב' גיטה ניופר מנהלת המכון להנחיית הורים עירית בני ברק
הרב ישראל תיק חבר הנהלה במכון החרדי למחקרי מדיניות

                         מנכ"להסמינר הישן.
גב' מלכי רכניצר מנהלת מערך הדיור אוהל שרה

                         הצגת התוכנית "בלב אחד" 
מר בן פרהט מנתח התנהגות

      Dr Michal Weil Developmental Pediatrician Chief Medical

                                                                                                                             Dareen Winter, MSW
                                                                                                           Dr Rinat R.Green Kol Koreh

רשימה חלקית של המרצים ומשתתפים בפאנלים: 
הנחיה: אבי מימרן עיתונאי   דיון הלכתי עם הרה"ג יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית מדרש גבוה להלכה בהתיישבות החקלאית  יה

כנ
תו

ה

6.2.2017 י' שבט  יום שני 
ירושלים פלזה  קראון  מלון  של  הכנסים  מרכז 

לרישום ופרטים:

02-9410144
www. h am e y u c h a d . c o . i l

בתחום המומחים  מיטב  עם  ופנלים  הרצאות   | מקצועי  כנס   >>
פינות יעוץ אישי להורים | תמיד היה לכם שאלות ולא היה את   >>
מי לשאול, בכנס המיוחד יעוץ אישי להורים אחד על אחד עם כל 

בעלי המקצוע - פתוח לאורך כל שעות הכנס
אחד במקום  החידושים  כל   | וחברות  הארגוני  של  תערוכה   >>

מופע אומנותי | מעולם חינוך המיוחד  >>

יחד נעצב את עתיד חינוך המיוחד!
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פאנל מרכזי: הבירוקרטיה השלטונית
שר הבריאות: הרב יעקב ליצמן 

סגן שר החינוך: הרב מאיר פורוש
סגן ראש עירית ירושלים: הרב צביקה כהן 

יו"ר קו עיתונות: הרב חיים כהן 

מנכ"ל מוסדות עלה: הרב יהודה ממורשטיין
מנכ"ל מוסדות פתחיה: הרב יצחק גולדקנופף

מנכ"ל מוסודת שיח סוד: הרב שמעון לוי 
מנכ"ל מרכז גני ילדים: הרב גיל דוד

מנכ"ל רשת החינוך עץ הדעת: הרב אברהם מקלב

ירושלים מארחת את כנס "המיוחד"

רישום והתכנסות08:30

מושב פתיחה: השילוב האופטימלי במבט הלכתי/תורני"09:30

מושבים מקצועיים בתחום הבריאות10:30
אולם א: בית יעודי –יהודי האתגרים והדילמות בהקמת בית מיוחד

אולם ב: בריאות הנפש טיפול פסיכולוגי לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים כמסייע לשילוב בקהילה
אולם ג: מנגישים לקהילה "כולנו רקמה אנוישת אחת חיה" שותפות קהילתית עם אוכלוסיה מש"ה 

על רקע המדיניות המתפתחת בארץ ובעולם 

הפסקה11:15

מושבים מקצועים בתחום החנוך11:45
אולם א: הפרעות קשב וריכוז | מגמות וחידושים גישות רב מערכתיות

אולם ב: גדלים ביחד עם הפנים לעתיד | גישה משלבת גני פתחיה
אולם ג: מצוינות בחינוך | אוכלוסיות השילוב במסגרות רגילות "האתגר"

הפסקה12:30

פאנל מרכזי: הבירוקרטיה השלטונית 13:00 
בהשתתפות שרים, חברי כנסת, אישי ציבור, מנהלי ארגונים

ארוחת צהריים14:00 

14:00

 15:00

סדנה לדוברי אנגלית - סימולציה בדיסלקציה
When it’s ABC as well as Dr Rinat R. Green Founder Executive Director Kol Koreh

מושבים מקצועיים בתחום הרווחה.
אולם א: השפעת הולדתו של ילד עם צרכים מיוחדים במעגל הזוגיות והמשפחה       

אולם ב: תעסוקה-תעסוקת אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים
אולם ג: מושב מקצועי 

אולם ד': מקומו של המחקר בשינוי מציאות ע"י עיצוב מדיניות בשלטון המקומי.

מושבים מקצועים והרצאות 15:45 
אולם א: בין מעורבות להתערבות הורים. 

אולם ב: מושב לדוברי אנגלית
    Everything you wanted to know about special Ed in Israel but you afraid to ask 

אולם ג: מושב מקצועי 

הפסקה16:30

מופע אומנותי 17:00 
מעולם החינוך המיוחד

 Consultant at Seeach
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גב' מירים לסטיג אוהל שרה – תעסוקה נתמכת מול הצורך בתמיכה
הרב שייקה סיני מנהל "תוכנית חנוך" ג'וינט ישראל מגזר חרדי 

גב' חיה לוי פעילה חברתית, אחות יועצת בתחום הבריאות לארגונים 
גב' גיטה ניופר מנהלת המכון להנחיית הורים עירית בני ברק
הרב ישראל תיק חבר הנהלה במכון החרדי למחקרי מדיניות

                         מנכ"להסמינר הישן.
גב' מלכי רכניצר מנהלת מערך הדיור אוהל שרה

                         הצגת התוכנית "בלב אחד" 
מר בן פרהט מנתח התנהגות

      Dr Michal Weil Developmental Pediatrician Chief Medical

                                                                                                                             Dareen Winter, MSW
                                                                                                           Dr Rinat R.Green Kol Koreh

רשימה חלקית של המרצים ומשתתפים בפאנלים: 
הנחיה: אבי מימרן עיתונאי   דיון הלכתי עם הרה"ג יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית מדרש גבוה להלכה בהתיישבות החקלאית  יה

כנ
תו

ה

6.2.2017 י' שבט  יום שני 
ירושלים פלזה  קראון  מלון  של  הכנסים  מרכז 

לרישום ופרטים:

02-9410144
www. h am e y u c h a d . c o . i l

בתחום המומחים  מיטב  עם  ופנלים  הרצאות   | מקצועי  כנס   >>
פינות יעוץ אישי להורים | תמיד היה לכם שאלות ולא היה את   >>
מי לשאול, בכנס המיוחד יעוץ אישי להורים אחד על אחד עם כל 

בעלי המקצוע - פתוח לאורך כל שעות הכנס
אחד במקום  החידושים  כל   | וחברות  הארגוני  של  תערוכה   >>

מופע אומנותי | מעולם חינוך המיוחד  >>

יחד נעצב את עתיד חינוך המיוחד!

2 0 1 7 | ס  נ כ

פאנל מרכזי: הבירוקרטיה השלטונית
שר הבריאות: הרב יעקב ליצמן 

סגן שר החינוך: הרב מאיר פורוש
סגן ראש עירית ירושלים: הרב צביקה כהן 

יו"ר קו עיתונות: הרב חיים כהן 

מנכ"ל מוסדות עלה: הרב יהודה ממורשטיין
מנכ"ל מוסדות פתחיה: הרב יצחק גולדקנופף

מנכ"ל מוסודת שיח סוד: הרב שמעון לוי 
מנכ"ל מרכז גני ילדים: הרב גיל דוד

מנכ"ל רשת החינוך עץ הדעת: הרב אברהם מקלב

ירושלים מארחת את כנס "המיוחד"
רישום והתכנסות08:30

מושב פתיחה: השילוב האופטימלי במבט הלכתי/תורני"09:30

מושבים מקצועיים בתחום הבריאות10:30
אולם א: בית יעודי –יהודי האתגרים והדילמות בהקמת בית מיוחד

אולם ב: בריאות הנפש טיפול פסיכולוגי לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים כמסייע לשילוב בקהילה
אולם ג: מנגישים לקהילה "כולנו רקמה אנוישת אחת חיה" שותפות קהילתית עם אוכלוסיה מש"ה 

על רקע המדיניות המתפתחת בארץ ובעולם 

הפסקה11:15

מושבים מקצועים בתחום החנוך11:45
אולם א: הפרעות קשב וריכוז | מגמות וחידושים גישות רב מערכתיות

אולם ב: גדלים ביחד עם הפנים לעתיד | גישה משלבת גני פתחיה
אולם ג: מצוינות בחינוך | אוכלוסיות השילוב במסגרות רגילות "האתגר"

הפסקה12:30

פאנל מרכזי: הבירוקרטיה השלטונית 13:00 
בהשתתפות שרים, חברי כנסת, אישי ציבור, מנהלי ארגונים

ארוחת צהריים14:00 

14:00

 15:00

סדנה לדוברי אנגלית - סימולציה בדיסלקציה
When it’s ABC as well as Dr Rinat R. Green Founder Executive Director Kol Koreh

מושבים מקצועיים בתחום הרווחה.
אולם א: השפעת הולדתו של ילד עם צרכים מיוחדים במעגל הזוגיות והמשפחה       

אולם ב: תעסוקה-תעסוקת אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים
אולם ג: מושב מקצועי 

אולם ד': מקומו של המחקר בשינוי מציאות ע"י עיצוב מדיניות בשלטון המקומי.

מושבים מקצועים והרצאות 15:45 
אולם א: בין מעורבות להתערבות הורים. 

אולם ב: מושב לדוברי אנגלית
    Everything you wanted to know about special Ed in Israel but you afraid to ask 

אולם ג: מושב מקצועי 

הפסקה16:30

מופע אומנותי 17:00 
מעולם החינוך המיוחד

 Consultant at Seeach



בחולון בת ים    כ"ח בטבת תשע"ז 426/1/17

החדשות המקומיות של    חולון ובת ים
על המקום

121//1 תש"ע ב "כ בני ברק בני ברק12

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

מו"ל: אריאל קוניק

יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

גרפיקה:  יעל בראון, מיכל יפרח, 
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

מנהל פיתוח פרויקטים: ארי גלהר

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

 חילוץ הרואי מהצוק
מתקבל  והחילוץ  ההצלה  בכוחות  מוקדמת.  בוקר  שעת 
דיווח על אשה שהידרדרה במצוק בחוף סיפלס, שגובהו כ-20 
מורכבות  את  זיהה  למקום  שהגיע  הראשון  הצוות  מטרים. 
אש  לוחם  הוריד  סלמן,  איציק  רס''ר  הצוות  ומפקד  האירוע 
ובמקביל  למטה  התדרדרותה  למנוע  כדי  האישה  לאבטחת 

הזעיק את היחידה לחילוצים מיוחדים.
את  המשיכו  ולוחמיו,  גולדנברג  איתן  להב  היחידה  מפקד 
ארוכה  עבודה  ובתום  עמדה,  בנו  הראשון,  הצוות  פעולת 

ומדויקת - הורידו את האישה בבטחה לחוף. לאישה שלום.

 אופניים מתנגשות
בינוני בתאונה עם מעורבות  נפצע  רוכב אופניים חשמלים 
רכב חונה ברחוב השומר בראשון לציון. מתנדבי רפואת חירום 
רפואי  לו טיפול  לציון העניקו  סניף ראשון  של איחוד הצלה 
ראשוני כשהוא סובל מפגיעה בראשו. נסיבות ואופי התאונה 

בבדיקה.

 שילוט חדש
מתקני שילוט חדשים ואחידים מוצבים בימים אלה בגנים 
העירוני.  המרחב  לשדרוג  עירוני  מהלך  במסגרת  הציבוריים 
למיתוג  ובהתאם  אחיד  באופן  מעוצבים  החדשים  השלטים 
המחודש של העיר בת ים והם כוללים את שמות הגנים והסבר 
שמירת  דוגמת  כללים  בנושאים  והנחיות  אודותיהם  קצר 
הניקיון, איסור הבערת אש או איסור, איסור הכנסת מערכות 
מותקנים  השלטים  מנועי.  רכב  הכנסת  ואיסור  לגן  הגברה 

בכניסות השונות.
של  היקף  רחב  עירוני  במהלך  משתלב  בגינות  השילוט 
ואתריה באופן  והנגשת העיר  ים בכלל  הסדרת השילוט בבת 

ברור לתושבים ולמבקרים, כחלק משיפור פני העיר.

 מה לצעירים ולבת ים?
מועצת העיר בת ים אישרה את הקמתו של מתחם דיור מוזל 
להשכרה לצעירים במתחם 'פארק הים' בבת ים, שנועד לספק 
הקואליציה  חברי   15 לצעירים.  השגה  בר  דיור  יחידות   180

תמכו, 8 חברי האופוזיציה הצביעו נגד.
'חלום בים', שזכתה  במסגרת הפרויקט, אותו תבנה חברת 
בגודל  דירות  יח'   130-180 ייבנו    ,2016 בנובמבר  במכרז 
על  שיעמוד  מפוקח,  במחיר  יושכרו  אשר  מ"ר,   70-80 של 
כ-20% מתחת למחירי השוק. מדובר במכרז דיור מוזל ראשון 
שמקדמת רשות בישראל על קרקע חומה. הכמות המקסימלית 
המותרת במסגרת פרויקטים של בינוי על קרקע חומה. הזכאות 
להשכרה תהיה על פי קריטריונים של משרד הבינוי והשיכון ו/

או קריטריונים שייקבעו על ידי הרשות המקומית.

הדירה נשרפה
וזוג הקשישים חסר אונים

בני 90 ממשפחה מוכרת בבת ים נותרו חסרי כל לאחר שדירתם עלתה באש והם ניצלו ממנה 
אך בנס  שלשה שבועות אחרי, ותמונת המצב עגומה: הקשישים נדדו בין בתים, הסבתא 

אושפזה, הבניין עומד שומם, אין פרוטה להתחיל בשיקום, ותביעות השכנים כבר בדרך

מאת: ישראל פריי

חייהם של זוג קשישים התמוטטו באחת 
נגד עיניהם. בתקשורת זה היה עוד דיווח 
לאקוני על שריפה שפרצה בדירת מגורים 
רוטשילד  שדרות  של  הראשונה  בקומה 
האמיתיים  שבחיים  אלא  ים,  בבת   50
ללא  קשישים  נותרו  שכחו,  וכשהלהבות 
להתחיל  פרוטה  בלי  לראשם,  גג  קורת 
מנשבת  עוד  ובאוויר  עצמם,  את  לשקם 
מצד  כספיות  תביעות  שלך  מאיימת  רוח 

שכניהם לבניין. 
ביום שני   13:00 קרוב לשעה  היה  "זה 
בדאגה  מספר  שבועות",  כשלושה  לפני 
נכדם. "סבתא הייתה בחדר ולפתע הריחה 
סבא  שם  לסלון,  מיהרה  היא  שרוף,  ריח 
היא  עשן.  גל  סביבו  וראתה  לנוח,  שכב 
ברחו  והם  מהמיטה,  אותו  שלפה  פשוט 
למטה בלי כלום. אפילו נעלי בית לא היה 

להם על הרגליים".
מלמטה, עמדו הקשישים וצפו בעיניים 
את  חיו  בו  הבית  ביתם.  בחורבן  כלות 
רכושם  מעט  כל  ובו  שנותיהם  מרבית 
התפשטה  השריפה  בלהבות.  כליל  עלה 
שלטענת  הכיבוי  וכוחות  במהירות 
חילצו  מה,  באיחור  הגיעו  התושבים 
היו  מהבניין הבוער את השכנים, שחלקם 

לכודים ושלשה מהם נזקקו לקבלת טיפול 
רפואי בעקבות שאיפת עשן.

לחסרי  וסבתא  סבא  הפכו  יום  "תוך 
כל", אומר הנכד ל'השבוע בחולון בת-ים' 
שבועות  שלשה  כבר  "אנחנו  סדוק.  בקול 
אין  אונים.  חסרי  עומדים  ואנחנו  אחרי, 
ביטוח,  להם  היה  לא  רכוש,  כלום  להם 
להתחיל  מאיפה  בכלל  להם  אין  למעשה, 
שחלפו,  השבועות  בשלושת  כלום". 
בתים,  בין  ה-90  בני  הקשישים  נודדים 
שני,  ביום  מנוחה.  וחסרי  נואשים  כשהם 
המשפחה,  בתי  בין  נוסף  מעבר  אחרי 
חשה הקשישה שלא בטוב והובהלה לבית 

החולים וולפסון.

עומדים  עצמם,  של  בצרות  לא  אם 
הקשישים בפני תביעה אפשרית של חברות 
שניזוקו,  השכונות  הדירות  של  הביטוח 
הנזקים  מלוא  על  אותם  לתבוע  שנערכות 
בביתם.  מהשריפה  כתוצאה  שנגרמו 
שבועות  שלשה  כבר  שוהים  "הדיירים 
על חשבון  גם  להיות  שיהפוך  מלון  בבית 
הסבא והסבתא, כי הבניין נמצא בסיכון", 

דברי הנכד.
מוצא,  להם  שאין  שהבינו  לאחר 
נענתה  הרווחה  לרשויות  הפנייה  כשגם 
בני  נאלצים  אלגנטית,  בלתי  בהתעלמות 
עזרה מהציבור.  לפנות בבקשת  המשפחה 
מלאכה  בעלי  ובעיקר  ציוד,  כסף, 
ושיפוצניקים שיכולים להירתם - זה הזמן 
לחזור  רוצים  כך  כל  "הם  לעזור.  שלכם 
מקום  באותו  יחד  להיות  שלהם,  לדירה 
אפשר  אי  הגלגל  את  ונעים.  חמים  מוכר, 
להחזיר אחורה והחוויה הקשה לא תימחה, 
אבל אנחנו כן יכולים להשתדל לסיים את 

הסבל וההיטלטלות שלהם בהקדם". 
לחשבונם:  ישירות  תרומות  להעברת 
חשבון   ,001  – סניף   ,09  – הדואר  בנק 
לתרומה  דנוס.  מרים  ע"ש   25609560
050- מלאכה:  ובעלי  ציוד  רהיטים,  של 

.5760454

זקני המתפללים התרגשו:
"נזכרים ברב עובדיה"

בית הכנסת רבי מאיר בעל הנס היה גדוש עד אפס מקום, באירוע של 'אבות 
ובנים' ובשיתוף ילדי תלמודי התורה ותושבים רבים  רגע מרגש: זוכה החידון 

ההלכתי עלה לבמה להתברך
מאת: ישראל פריי

העיר  רחבי  מכל  ובנים  אבות  כ-1,000 
בת ים התכנסו בערבו של יום ראשון בבית 
חיזוק  לאירוע  הנס  בעל  מאיר  רבי  הכנסת 
שבמרכזו דרשת חיזוק מהראשל"צ הגר"י 
חשמל  "הרגשנו  במיוחד.  שהגיע  יוסף 
עשרות  אחת  בבת  אותנו  לקח  זה  באוויר, 
הרב  מרן  של  לשיעוריו  אחורה,  שנים 
בהתרגשות  אמרו  במקום",  זצ"ל  עובדיה 

זקני המתפללים.
סניף  של  השוטפת  מהפעילות  כחלק 
של  שבהנהלתו  המקומי  ובנים'  'אבות 
במלאכה  העוסקים  עמלים  זוארץ,  אליהו 
שנותנים  והתעוררות  חיזוק  כנסי  לערוך 
חיי  שעזובים  הנוער  לבני  עידוד  זריקת 
מוצאי  מדי  בתורה  לעסוק  ובאים  שעה 
בשמחה,  נענתה  לראשל"צ  פנייתם  שבת. 

והאירוע האדיר יצא לדרך. 
התקבל  למקום,  בכניסתו  כבר 
מיוחדת  פנים  בקבלת  יוסף  הגר"י 
על ידי ילדי החמד מתלמוד התורה 
שי  הרב  בראשות  משה'  'איש 
עיטרו  הכבוד  בימת  את  אלימלך. 
הרב  ביניהם  העיר,  וראשי  רבני 
אליהו  הרב  מזרחי,  חיים  משה 
העיר  ראש  בסו,  שלמה  הרב  נטף, 
ויו"ר  דריקס,  יצחק  וסגנו  יוסי בכר 

המועצה הדתית בנימין אלחרר.
להבות,  חוצבות  ודרשות  נאומים  בין 
'ילקוט  בין הילדים על סט  נערכו הגרלות 
ובהמשך  יפרח,  ינון  הילד  זכה  בו  יוסף' 
לתחרות שנערכה בת"ת על 'חזון עובדיה', 
מפי  אישית  להתברך  שהצטיין  הילד  עלה 

הרב יוסף, לעיני כל הקהל.

קשה  עצומה,  הייתה  "ההתרגשות 
זוארץ.  ים'  בבת  ל'השבוע  אומר  לתאר", 
בית  עמך  והמוני  אבות,  נערים,  שם  "היו 
לפה  מפה  מלא  היה  הכנסת  בית  ישראל. 
הימים  את  הוותיקים  למתפללים  והזכיר 
היפים בהם מרן זצ"ל הגיע לדרוש. זה נותן 
בפעילות,  הלאה  להמשיך  הכוח  את  לנו 

ואשרינו שזכינו לכך".

 הבית השרוף 

הגר"י יוסף בכנס 

במהלך החילוץ                     צילום: רס''ר איציק סלמן 
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כך ציינו יום הולדת 
לגיל-עד שער

מדוע החרים רב העיר 
את כינוס החיזוק?

מאת: ישראל פריי

בשבוע שעבר נערך בבית הכנסת פא"י בעיר ראשון 
נישאו  ובו  המונים  בהשתתפות  חיזוק  כינוס  לציון 
דרשות ודברי תורה. אלא שמאחורי הקלעים של הכינוס 
התחוללה דרמת ענק, שהציפה מחדש את מאבק הרבנים 
המקומיים נגד בית ההוראה שפתח יו"ר ש"ס המקומית, 
ושהביאה לבסוף להחרמת האירוע על ידי הרב הראשי.

על  לציון  ראשון  תושבי  התבשרו  כשנתיים,  לפני 
פתיחת בית הוראה חדש. מי שעומד מאחורי הקמתו הוא 
יו"ר ש"ס המקומית אריה כהן שבמשך השנים מתחזק 
ההוראה  ובית  תורניות,  שאיפות  לצד  פוליטית  קריירה 
היה נדבך נוסף במפעליו. אלא שעד מהרה נעמדו רבני 
חריף  ומכתב  החדש,  המקום  נגד  בצורה  כחזית  העיר 
רבה  בחתימת  המקומית  הרבנות  מלשכת  יצא  בנושא 

הראשי של העיר הרב וואלפא.
בשבוע שעבר, הגיע לבקר בעיר הראשל"צ הגאון רבי 
יצחק יוסף, לביקור שבמרכזו עמד כינוס תורני, ולפניו, 
השנוי  ההוראה  בית  בפתח  מזוזה  לקבוע  הרב  הוזמן 
הראשל"צ  ללשכת  התקשר  וולפא  "הרב  במחלוקת. 
וביקש למנוע את הביקור בבית ההוראה תוך הוא מסביר 
את חומרת הדבר בעיניו", אומר גורם המעורה בפרשה. 
למקום  הגושפנקא  ותינתן  שבמידה  הודיע  גם  "הוא 
הבעייתי, הוא לא ייקח חלק בחלקו השני של הביקור, 

בכינוס החיזוק".
ואכן, למרות ששמו התנוסס על המודעות כמי שיישא 
רבנים  גם  המרכזי.  מהכינוס  העיר  רב  נעדר  דברים, 

מלהגיע,  נמנעו  להתנגדות  ששותפים  בעיר  אחרים 
ולנקוט  לבייש  לא  בכדי  ספורות  לדקות  הגיעו  וחלקם 
בצעד קיצוני מצד אחד, ומאידך ביקשו להזדהות עם רב 

העיר במאבקו הרוחני.
מודעות שהופצו השבוע ברחבי העיר הזכירו לתושבים 
את פסק הרבנות המקומית נגד בית ההוראה, תוך בקשה 
"לא ללכת שולל אחר פרסומים שונים שאינם מהרבנות 
הראשית ראשל"צ ואנשי יחסי ציבור, ולהישמע לפסיקת 
דאורייתא  איסורי  לידי  ח"ו  להגיע  ולא  דאתרא  המרא 

חמורים ע"י אנשים שלא הוסמכו לכך".
מתמקדות  ההוראה  בית  נגד  המרכזיות  הטענות 
הרבנים,  והכשרת  התאמת  באי  ההלכתית,  בבעייתיות 
עניינים  ועוד שלל  המקומית,  הרבנות  עם  תיאום  חוסר 
הנוגעים  בדברים  מוחלת  פרצה  בהם  רואים  שהרבנים 

לעיקרי תורה.
בשיחה עם מי שעומד בעין הסערה, טוען אריה כהן 
שאינו יודע כלל על מה מדובר. "המודעות שפורסמו לא 
כוונו אלינו כלל, ברור לי כשמש שזה לא מתקרב בכלל 
מכל  גושפנקא  קיבלנו  אדרבא,  שלנו.  ההוראה  לבית 
ולהאדירה.  תורה  להגדיל  מאיתנו  שביקשו  העיר  רבני 
התקשרתי אישית לכל רבני העיר לשמוע אם יש למישהו 
מהם התנגדות, ואף אחד מהם לא אמר מילה וחצי מילה 

נגד המקום".
לדברי כהן, "בית ההוראה עומד בנשיאות, בהכוונת 
נותן שירותים ועונה על  יוסף, הוא  ובברכת הרב יצחק 
הגר"ד  בנשיאות  הספרדי  ההלכה  קו  בשיתוף  תשובות 

יוסף, אין עלינו שום התנגדות".

מאת: ישראל פריי 
 

הולדתו  יום  חל  השבוע 
אחד  ז"ל,  שער  גיל-עד  של 
החטופים  הנערים  משלושת 
שנרצח יחד עם נפתלי פרנקל 

ואייל יפרח זכרם לברכה.
תלמידי בי"ס "דרכא המר" 
זאת  לציין  בחרו  ים  בבת 
שיזמה  במיזם  בהשתתפות 
בנם  להנצחת  שער,  משפחת 
לאחר  הראשון  הולדתו  ביום 
של  "המטבח  המיזם  מותו. 
תחביבו  בין  משלב  גיל-עד", 
לצד  לבישול,  גיל-עד  של 
נתינתו הרבה ואהבתו הגדולה 

לחבריו.
פנתה  המיזם  במסגרת 
לציבור,  שער  משפחת  בזמנו 
עוגות  להכין  בבקשה 
לאנשים  ולחלקם  ותבשילים 

שאינם מכירים.
הנוער,  מועצת  מנהיגות  ביוזמת 
הכוללת את חטיבת הביניים והתיכון, 
אפו התלמידים כארבע מאות עוגיות, 
בביתה של מלוות מועצת התלמידים, 

המורה אתי בקר.

העוגיות ארוזות בצורה אישית ונאה 
העירייה  לעובדי  לתושבים,  חולקו 
ברכה  אליהם  צורפה  ולתלמידים. 
והסבר בעל פה "תעביר את זה הלאה". 
ובכך  הטוב  בעשיית  להמשיך  כלומר 
להנציח את משנתו ואישיותו של גיל-

עד.

תלמידי בי"ס דרכא - המר אפו וחילקו מאות עוגיות 
במיזם "מתוק בלב" שיזמה משפחת שער להנצחת 

בנם גיל-עד ז"ל, שהשבוע חל יום הולדתו

מאחורי הקלעים של אירוע תורני התחוללה דרמת ענק, שהציפה מחדש 
את מאבק הרבנים המקומיים נגד בית הוראה חדש  מסכת לחצים, 

מארג אינטרסים, ופשקווילים: סוער בראשל"צ

 הילדים אופים             צילום: בי"ס דרכא המר 
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היעד החם של החורף! 
שינפלד בהילטון 
Hua Hin הואה-הין

לראשונה בתאילנד! חופשה מלאה 
של  כשר  גלאט  גורמה  מטבח  עם 
תיירות,  שינפלד  מבית  השפים 

ואפשרות לטיולי כוכב מדהימים

מהפך
 במזרח! 

אירוח במלון יוקרתי 5 כוכבים של רשת 
הילטון עם סוויטות וחדרים מפנקים.

גורמה גלאט כשר של צוות שפים 
המוגש בחדרי האוכל של מלון הילטון.

יציאה יומית לטיולי כוכב מדהימים 
עם לינה במלון הילטון הואה-הין.

המלון!

האוכל!

הטיולים!  

קבוצות נוספות בחודש מאי 2017 
מבצע למספר מקומות מוגבל

אפשרות לטיולים יפים בהואה-הין, השוק 
רכיבה  המלך,  ארמון  הלילה,  שוק  הצף, 
על פילים, רכיבה על  סוסים, מופע נמרים, 
4x4 בטבע השופע  טיולי  ונחשים,  תנינים 

של תאילנד, שופינג באאוטלט ועוד.

מקומות אחרונים בטיסת אלעל ישירה ב-13/2

ה
ש

 מה שעושה את החופ
זה

"חוויה נפלאה לכל המשפחה" "מלון מושלם בלב ניקוסיה"

Hilton Cyprus

הפסח היוקרתי ביותר! 
שינפלד בהילטון קפריסין 

החופשה.  את  שעושה  מה  זה  שינפלד, 
פעילות  שנות   30 חוגגים  אנו  הפסח 
הילטון.  רשת  של  היוקרתי  במלון 

ממשיכים להתחדש ולהעניק 
אישי  ויחס  מקצועי  שירות  ביטחון,  לכם 

בכל חופשה.

ה
ש

 מה שעושה את החופ
זה

שינפלד אתכם בחופשה

ישראל נחמן יוסי שוורץ אהרל'ה נחשוניישי לפידות

תוכניות עם האמנים הגדולים של שינפלד

טיולים בקפריסין
ניקוסיה, לימסול, הכפרים הציוריים של הרי הטרודוס, 
שופינג,  התורכית,  קפריסין  ופאפוס,  אפרודיטה  סלע 

ספורט אתגרי ועוד. 

גלאט כשר

ומרוויח!  מוקדם  מזמין  חכם 

 03-618-9999
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חגיגת מבצעים
שלושה חודשים

ב' שבט - ב' אייר
יום יום מוצר חדש - מבצע חדש
שלושה חודשים
 מבצע חדש

אשפר, מבינים בבשר.
בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א
בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6 
קרית אתא: ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 04-8436969

שיווק ארצי: טל: 03-6718300

שלושים שנות
כשרות, איכות ומחיר
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לשר  ומונה  האישי משנות התשעים, ששודרג  הדובר  "אם 
המדע והחלל, מרשה לעצמו להתווכח לעיני כולם עם נתניהו 
על רעיון שתי המדינות, זה אומר הכל על מעמדו הרעוע של 
נחקר  של  באווירה  הזאת,  האינדיקציה  את  הממשלה".  ראש 
הממשלה  משרי  אחד  השבוע  השמיע  חוקריו,  עם  המתלוצץ 
של  בפרצופו  אקוניס,  השר  של  הפומבית  ההתרסה  לנוכח   –

ראש הממשלה. 
נתניהו נגרר לוויכוחים לא מחמיאים, אך בסופו של דבר לא 
לדיון את ההצעה לסיפוח  וסירב להעלות  נכנע ללחצי הימין 
לא   - לאובמה  בניגוד   - טראמפ  עם  כי  יען  אדומים,  מעלה 
תכנוני  באשרור  הגיליון  סגירת  עם  הגיע  הפיצוי  משחקים. 
את  ושומרון.  ביהודה  דיור  יחידות  מאות  וחמש  אלפיים  של 
תרגיל ההפשרה החוזרת של דירות שכבר שווקו אנו מכירים 
עוד מקדנציית אטיאס במשרד, אך גם במישור הזה של ריצוי 
הגדולות  החרדיות  הערים  אפליית  לרעה  בולטת  השותפים, 
בינוי  רק עשרה אחוזי  נכללו  ושומרון. בסבב החדש  ביהודה 
הערים  של  הבולט  למשקל  פרופורציה  כל  ללא  לחרדים, 
לרצות  חייב  נתניהו  המתנחלים,  את  בהתיישבות.  החרדיות 

במעשים. את החרדים, הוא קונה בדיבורים.
את תחושת אובדן השליטה, שמזדחלת כמו זיעה קרה בגב, 
סופ"ש  את  שמזהה.  הראשון  שמרגיש,  הראשון  הוא  נתניהו 
האחרון, ראש הממשלה נתניהו ולא ראש מועצת יש"ע, דגן, 
זרע בדמעה בשדה  ביבי  די.סי.  בוושינגטון  היה צריך לבלות 
כהונה  של  קדנציות  וחצי  שלוש  במשך  הרפובליקני  הבור 
כראש ממשלה. בתקופת כהונתו הראשונה, היה לו על הראש 
בשתי  לרבין.  והתגעגע  ביבי  עם  שדיבר  הבעל,  קלינטון  את 
הקדנציות הנוספות ותחילת הכהונה הנוכחית, הוא סבל מנחת 
רגלו של אובמה - עם אותה תמונה משקפת מתחילת הכהונה, 
השולחן  על  בזלזול  הונחה  האמריקאי  הנשיא  של  כשרגלו 

בחדר הסגלגל תוך כדי שיחה. 
להפסקת  יצא  ביבי  בהן  השנים  בשמונה  דווקא  לבין,  בין 
ורודה,  שמפניה  ושתיית  סיגרים  שאיפת  של  קלה  התרעננות 
כיהנו  השניים  האמריקאי.  בלוטו  זכו  ואולמרט  שרון  יריביו 
רצופות  קדנציות  לשתי  מופלאה  בחפיפה  כראשי-ממשלה 
של הנשיא הרפובליקני האוהד, ג'ורג' בוש הבן, שאחרי אסון 

התאומים, תיאם כל מהלך עם ההנהגה הישראלית. 
הסנטור הרפובליקני מרחביה – כפי שכונה נתניהו בשעתו 
שזימן  הרע,  המזל  על  פעם  לא  התלונן  דמוקרטיים,  בחוגים 
דווקא לו כהונה תחת נשיאים דמוקרטיים לא אוהדים. במערכת 
התגברה,  רק  המלנכוליות  תחושת  האחרונה,  הבחירות 
כשנתניהו היה סמוך ובטוח כי נכונו לו עלילות ומורדות, עם 

כניסתה הבטוחה של הרעייה קלינטון לחדר הסגלגל.
הז'יטונים  כל  את  והפסיד  רומני,  על  בשעתו  הימר  נתניהו 
ביחד עם פטרונו שלדון. על בחירתו המופרכת של טראמפ, הוא 
אפילו לא חלם, אבל המציאה הזאת, כפי שלימדונו חז"ל, באה 
לו בהיסח הדעת. לבית הלבן נכנס נשיא, שבבחירות הקודמות 
בתי  בשני  הישראלי.  ראש-הממשלה  של  בקמפיין  השתתף 
הנבחרים, יש שליטה רפובליקנית מוחלטת, ולישראל משוגר 
מה  עכשיו.  שלום  דובר  כמו  נשמע  לעומתו  שנתניהו  שגריר, 

עוד תבקשי מאתנו, מכורה ואין, אין עדיין.
לקצור  נתניהו  היה  אמור  שבו  ברגע  דווקא  שאין.  זהו,  אז 
ברינה, מתברר שלא יהיה כלום כי אין כלום, ובמובן הכי שלילי 
של המונח. לפחות בישורת הראשונה של כהונת טראמפ לא 
תהיה לנתניהו דקה אחת של נחת. נתניהו מצוי כיום בתקופת 
השפל העמוקה ביותר של כל כהונותיו כראש ממשלה. מי היה 

בנוגע  מאמין, במוצאי המבצע בעזה, שדו"ח המבקר החריף 
לצוק איתן, יהיה רק הקינוח שאחרי המנה העיקרית. 

כזאת,  בתקופה  גם  מזל  טיפת  עוד  ונותרה  ביבי,  של  מזלו 
שבכירי האופוזיציה - לפיד ולבני מתוך הכנסת, ויעלון מבחוץ 
שלו.  בעמדות  והחזיקו  בקבינט  המלחמה  בתקופת  ישבו   -
בשעה  לו  באה  הזאת,  והביקורת  הגורל,  של  האירוני  צחוקו 
טובה. רק תנו לו להמשיך ולנהל ויכוח ענייני עם בנט במגרש 
הביטחוני. רק תנו לו להתנצח על מנהרות ומוכנות למלחמה. 

אוכל  הוא  הפנימיות,  החקירות  של  המקולקלת  המנה  את 
על ספקטרום  גם משלם מחיר מלא.  ובניגוד להרגליו,  לבדו, 
מצבי הרוח, שמוכר כל כך לסביבת ראש-הממשלה ורעייתו, 
הולם יותר לדרג השבוע את ביבי ושרה ליד ביל והילארי, ולא 

בסמיכות לדונלד ומלניה.

פירוש האלשיך 
בתקופת כהונתו של רוני אלשיך, כסגן ראש השב"כ, דתיים 
לאומיים ודתל"שים בסביבתו הסבירו בבדיחות הדעת והדת, 
שבאמירותיו המתוחכמות צריך לדקדק – כמו בספרי האלשיך 
הוא  אלשיך,  רוני  המשטרה  מפכ"ל  של  וברו  תוכו  הקדוש. 

ההיפך הגמור מהרושם הראשוני שמשדרת דמותו. 
בהקפות  גמלוניות  בתנועות  מרקד  אותו  שרואה  מי 
בטון  המוגשים  לנאומיו  ומאזין  תורה  ספר  ובהכנסות  שניות 
הרושם  את  לקבל  יכול  בהידברות,  מרצה  של  ובאינטונציה 
אלשיך  של  שתוכנו  רק  אזולאי.  השוטר  של  במודל  שמדובר 
באיש  מדובר  הקנקן.  שמותיר  מהרושם  הגמור  ההיפך  הוא 
חריף, חד תפיסה, שחושב מהר יותר מקצב הדיבור. לא בכדי 

הוא היה המועמד המועדף לכהן כראש השב"כ הבא. 
אם תשאלו את מנדלבליט, הוא יזהיר אתכם על סמך אירועי 
השבוע, שלא להסתכל רק בקנקן. "הגענו לחקר האמת", אמר 
שרצה  המסר  את  במדויק  והשחיל  לכתבים  אלשיך  השבוע 
כמה  תוך  פוש,  ונותנים  היה  מה  יודעים  "אנחנו  להנחיל, 
שבועות נסיים את החלק שלנו. אנחנו מופקדים על התוצאה 

והצלחנו להביא תוצאה, וימים יגידו". 
העיתונות  שדפי  מושגים  מעולם  המפכ"ל,  שהביא  הדימוי 
החרדית אינם מכירים, עסק בעבירות קלות שניתן להוכיח, אך 
הסיקו  האלשיך,  אישום. מפרשי  כתבי  בגינן  להגיש  נהוג  לא 

מכך, שהוא מכוון בעיקר ל'תיק 2000', בעניינו נכתב בשבועות 
האחרונים, כולל כאן, כי המשטרה והיועמ"ש, יתקשו להוכיח 
חציית רף שמאפשרת משפטית וציבורית להגיש כתב אישום 
יתקשו  לא  המשטרה  חוקרי  אם  גם  מכהן.  ממשלה  ראש  נגד 
להמליץ על כתב אישום, הרי שהיועמ"ש שההכרעה בידיו, לא 
יתקשה לחסוך מנתניהו כתב אישום בתיק הזה – אם רק ירצה.

אלשכולוגים הסיקו מהמשפט הנוסף שאמר המפכ"ל, בנוגע 
לחושים המחודדים ולתיאום עם היועמ"ש, כי דווקא על תיק 
הגיעה  שהחקירה  "אגיד  נתניהו.  ייפול  למתנות,  בנוגע   1000
לחקר האמת ולא אגיד מה", אמר אלשיך, "את זה ישמע מאתנו 
היועץ המשפטי לממשלה. יידרשו לנו לא יותר מכמה שבועות 
באופן  לממשלה  המשפטי  ליועץ  הדברים  את  להביא  כדי 
סופי. החושים שלכם מספיק מחודדים כדי להבין שהמשטרה 

מבצעת עבודה טובה".
לאוזניו  לא  גם  אך  רה"מ  לאוזני  נעמו  לא  המפכ"ל  דברי 
בסביבתו  השבוע  ששהו  אנשים  היועמ"ש.  של  המחודדות 
התקשורתי  הסנדול  לנוכח  נוחות,  באי  הגיב  האיש  כי  העידו 
שמקורבי  החקירות  אגף  לאנשי  בניגוד  אלשיך.  לו  שביצע 
נתניהו מגוללים אותם בזפת שנותר במנהרות כביש 1 ועוטפים 
אותם בנוצות של שמאלנים, הרי שאלשיך נתפס כאחד משלנו. 
האחרון  גאה.  מתנחל  של  אותנטיים  שורשים  עם  דתי-לאומי 
שניתן להדביק לו שיקולים זרים להחלפת ממשלה. כשאלשיך 

מחבק את מנדלבליט חזק, כולם שומעים את הקנאק. 
משטרה  מול  בעבר  שהתמודד  הממשלתי  בשירות  בכיר 
לחצים  מסע  אחרי  כי  השבוע  העריך  אוהד,  ויועמ"ש  עוינת 
יכול  נתניהו  ייצא.  לא  כבר  ביבי  כלום,  בלא  פטור  שכזה, 
להאשים בעניין הזה רק את עצמו, למרות שהוא מתגולל על 

כל העולם ואשתו )של העולם. לא שלו(.

האלף הבא
יותר.  גדולות  צרות  ישנן  לביבי  אך  צרה,  הוא   2000 תיק 
בדפוס פעולה של עבריין, לכאורה, החוזר לזירת הפשע משנות 
שבמשטרה  מה  עם   ,1000 בתיק  מתמודד  נתניהו  התשעים, 
שניתנו,  עדויות  שהוצגו,  קבלות  מוצקים.  כחשדות  מגדירים 
מקורבים שפטפטו. את הנזק הגדול ביותר גרם לו השבוע ח"כ 
דודי אמסלם, עליו יכול ביבי לומר את המשפט שכיוון בשעתו 
יותר  לי  עוזר  "אתה   - ביטן  דוד  הקואליציה  יו"ר  של  לעברו 

מדי". שמור אותי מאוהביי.
בסופ"ש שעבר אמסלם עוד נשמע ידידותי. בראיון שערכתי 
הוא  ריבלין(,  יעקב  בקהילה  פרשן  עמיתי,  עם  )בצוותא  עמו 
גמר את ההלל על יחסי החברות של ביבי וארנון, וסיפר שגם 
הוא נוהג לחלק מתנות קטנות לחברים-מארחים. ברציונליות 
הפוכה מהמציאות - ככל שנקפו השעות ושודרגו הדיווחים על 
שווי המתנות, כך הלכה וחוללה החברות הקרובה. שיר הרעות 
שאמסלם זימר בשידור, הפך בתוך יממת חדשות לרעה חולה.

המתקפה הישירה של דודי אמסלם על מילצ'ן, והפרחת ענן 
סיגר אפרפר של חוסר אמינות מעל לראשו של ספק המתנות 
זוועתי  בשבוע  צריך  שנתניהו  האחרון  הדבר  היו  מאמריקה, 
שעשה  דומה  טעות  הזכיר  המיותר,  הראיון  שכזה.  ונוראי 
בשעתו פרקליטו של ראש-הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, 

כשהתראיין לעובדה וכינה את שולה זקן "שקרנית". 
אלף כתבי בית-דין ורבבת טיעונים, לא הצליחו לתקן פליטת 
פה אומללה אחת. זקן הפגועה פתחה את הפה, השמיעה את 
לא  כעובדה.  אולמרט  של  אשמתו  את  והוכיחה  ההקלטות, 

אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

הקוצרים בדמעה

שלא יגמר לעולם. ראשי סיעת יהדות התורה  
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תקשורתית. משפטית.
מי שקלט בן רגע את עומק הנפילה, היה ראש-
בפרשה  מפתח  דמות  הוא  מילצ'ן  הממשלה. 
המסבכת מכל, ובמידה רבה – תלוי נתניהו ברצונו 
הטוב או הרע. אם לא יוכח שמילצ'ן קיבל דבר מה 
יישאר באזור  נתניהו  משמעותי בתמורה למתנות, 
הפרת  מתחום  לכאורה  חשדות  של  הדמדומים 
האמונים – שהיא עבירת סל, קלה יחסית במדרג. 
אם יוכח שמילצ'ן קיבל תמורה ממשית - ולא רק 
ידיד אמריקאי, אחד בשם  בדמותה של שיחה עם 
ג'ון קרי, לצורך הארכת תוקף הוויזה של מילצ'ן - 

גורלו של נתניהו ייחרץ. 
מיהרו  נתניהו  מקורבי  נזקים,  למזער  בניסיון 
להגיב ולהוקיר את ידידותו רבת השנים של מילצ'ן. 
ידי  על  לגורלו  ננטש  נתניהו  בה  שכזו,  בתקופה 
סובביו ומקורביו, אין לך מקורב לראש-הממשלה 
יותר מקרבת גופו, עצמו ובשרו. מילצ'ן )מקורביו, 
מקורביו(, כיוון את האש לעברו של אמסלם, אבל 

ההערכה היא שהנזק כבר נעשה. 
וישראלים  בפרט,  אמריקאים  בכלל,  נחקרים 
החיים על ויזה אמריקאית בפרטי פרטים, לא ששים 
להישכב על הגדר עבור אחרים. אמסלם רק החמיר 
את הסיטואציה, וסיפק למילצ'ן די והותר מניעים 
של  וזרות  פסולות  ממחשבות  אפילו  להימנע  כדי 

טיוח והסתרה, לכאורה. 
עוד  וזה  צוואר,  עד  מסובך  נראה,  כך  נתניהו, 
לפני שדיברנו על גובה פני הים שצפוי לטפס באלף 
תיק  שלאחריו,  בזה  גם  ואולי   3,000 תיק  הבא, 
לאחרונה  מדירים  ולילה,  לילה  אלף  תיקי   .4,000
חינם  ושמפניה  ראש-הממשלה,  במעון  שינה 

להרגעה – אין בסביבה.

חרדים לגורלו
כמות  לבחינת   - בכנרת  האדום  הקו  כמו 
הממטרים, כך קומת חדרי הסיעות בכנסת - לבדיקת 
מדד המשקעים הפוליטיים. בשעות הצהריים בימי 
שני, אפשר לזהות את הלך הרוח הפוליטי, בהתאם 
למצב רוחם של חברי הסיעות השונות שמתכנסים 

לישיבות השבועיות. 
הסיעות  חדרי  סביב  בעוד  במפתיע,  והנה, 
בנחיריהם  שהריחו  חברי-כנסת  התכנסו  השונות, 

בסיעת  דווקא  ובחירות,  אישום  כתב  הרגישות 
אמר  גפני  אחרות.  תחזיות  נשמעו  התורה,  יהדות 
זאת בראיון רשמי, אבל גם חברים אחרים העריכו 
שזה לא ייגמר בכתב אישום שיוביל לבחירות. לא 

יהיה כלום כי אין כלום, בגרסה חרדית.
יש רגיעה הצומחת על קרקע פורייה של שלום 
ושלווה, ויש אדישות הנובעת מהדחקה. את חברי 
הכנסת החרדים, אפשר לאבחן השבוע בקטגוריה 
ראש-הממשלה  הוא   2017 מודל  ביבי  השנייה. 
בגין.  מנחם  מאז  החרדים  שידעו  ביותר  הטוב 
במשכן,  הגבוה  הוותק  ובעלי  השורדים  כאלופי 
בטרם  נתניהו  של  שהסתלקותו  היטב  מזהים  הם 
עת, תגרור בסבירות גבוהה בחירות חדשות - ולא 

ממשלה חלופית בקדנציה הנוכחית. 
יורשיו  כל  של  ראשיהם  את  שקיפד  לנתניהו 
הפוטנציאליים, אין ממשיך טבעי. אין שום סיבה 
הימין  כמנהיגי  עצמם  הרואים  וליברמן  שבנט 
השנה-שנתיים  את  לתרום  יתנדבו  שאחרי,  ביום 
ויאפשרו  אלטרנטיבי,  ליכודי  למנהיג  הדרושות 
עצמו  לבנות  הליכוד  משרי  לאחד  ידיהם  במו 

כנתניהו הבא – מתוככי לשכת ראש-הממשלה. 
בחירות חדשות אחרי שנות שובע קואליציוניות, 
הן מתכון לאסון. הסטטיסטיקה של עשרים השנים 
המצרי,  התנ"כי  המודל  משקרת.  לא  האחרונות 
קדנציית  אחרי  הישראלית.  לפוליטיקה  רלוונטי 
שובע מגיעות שנות רעב, אחרי רעב שובע. גן עדן 
חלילה.  וחוזר  עדן,  גן   – גיהינום  גיהינום,  רודף 
הנפילה  אומרת  ומה  לנו,  קורה  זה  למה  השאלה 
השרים  של  המקדימה  ההתנהגות  על  הסדרתית, 
וחברי הכנסת החרדים כשהם עולים לגדולה, שווה 

עבודת מחקר בפני עצמה. 
העובדות מדברות בעד עצמן. את שנות השובע 
החליפו   '96 מודל  לחרדים'  טוב  'נתניהו  של 
ב-99'.  ברק  קדנציית  של  הקצרות  הייבוש  שנות 
שחב  שרון,  אריק  את  החרדים  המליכו  ב-2001 
של  ש"ס  לסיעת  ביבי,  של  ודחיקתו  בחירתו  את 
אלי ישי על 17 ח"כיה. שרון גמל לישי רעה תחת 
הצבעת  הקדנציה, כשבעקבות  במהלך  כבר  טובה 
חי  בשידור  אותם  פיטר  התקציב,  נגד  ש"ס  שרי 
וחזה בזחילתם חזרה לממשלה, על גחונם. השפל 
את  בחרדים  ביצע  כששרון  ב-2003,  הגיע  הגדול 
אקט ההתנתקות הראשון בהובלתו, והשליך אותם 

שנוא  את  לממשלה  מכניס  כשהוא  לאופוזיציה, 
נפשם, טומי לפיד. 

את  ולהכניס  בלפיד  לבעוט  הספיק  עוד  שרון 
יהדות התורה, לתקופה קצרה. אחרי הבאנה-בראש 
שקיבל, התמודדנו עם אולמרט שהפך את הקערה. 
חצי  במעין   – יצאה  התורה  ויהדות  נכנסה,  ש"ס 
תה, חצי קפה, כמאמרו של ראש הממשלה המנוח 
התגשמות  היה   2009 מודל  נתניהו  אשכול.  לוי 
אך  תמימות.  שנים  שלוש  במשך  התקוות  כל 
הדפרסיה  עומק  הייתה  כך  הביבי-מאניה,  כגודל 
הנוכחית,  התקופה  לפיד.  בקדנציית  שלאחריה 
אחרי  לרווחה  לנשום  החרדים  לחברים  מאפשרת 
להתפזר  להם,  שחסר  מה  זה  רק  איומה.  קדנציה 

אחרי שנתיים וללכת אל הלא נודע.
בינתיים, אל תטרידו אותם בזוטות ואל נא תתבעו 
להיגרר  מסרב  שנתניהו  – בשעה  ונצורות  גדולות 
למהלך עוקף בג"ץ וחוצה יועמ"ש. ראש הממשלה 
בממשלה,  הכותל  מתווה  ביטול  את  ממסמס 
מזלזל בהתייחסותו לחוקי העזר העירוניים בנושא 
כניסת  את  ידיו  במו  ומאפשר   – בשבת  המסחר 

בג"ץ לוואקום שנוצר, בתחומים רבים. 
את  ישברו  החרדים  הזה  ברגע  כי  שמצפה  מי 
הזאת  לקדנציה  הכללים.  את  מכיר  לא   - הכלים 
את  ולרפא  לחבוש  כדי  ובראשונה  בראש  הגענו 
פצעי קדנציית לפיד. הפצעים טרם הגלידו, ומערכת 
בחירות חדשה, כמוה כזריית מלח ופתיחתן מחדש. 
צינור  את  בידיו  אוחז  הכיפה,  חובש  היועמ"ש 
שח"כינו  הרביעית  נתניהו  קדנציית  של  החמצן 
חרדים להישרדותה. ברצותו יאריך וברצותו יקצר. 
לא משחקים בכבודו של רופא האוחז באזמל בחדר 
הניתוחים. לא פוגעים ביועמ"ש הבוחן ובודק גנזי 

נחקרים. 
כמו  מהותיות  לסוגיות  שקשור  מה  בכל  אם 
למסמוס  משפטיים  נימוקים  יש  והכותל  השבת 
ושומרון,  ביהודה  לבינוי  שבנוגע  הרי  ושיהוי, 
הכנסת החרדים  וחברי  תירוצים. השרים  אין שום 
רשימת  פרסום  עם  ולהתקומם,  להתלונן  מיהרו 
להזכיר  רק  נותר  החרדים.  הדרת  נגד  ההפשרה, 
הם  אם  שלהם.  הממשלה  שזו  הנכבדים,  לנציגים 
ילינו  כי  להם  מה  ודיבורים,  בקיטורים  מסתפקים 

נגד ראש הממשלה שנוקט באותה גישה. 

11 

מי שרואה 
את אלשיך 

מרקד בתנועות 
גמלוניות 

ומאזין לנאומיו 
המוגשים 

באינטונציה 
של מרצה 

בהידברות, 
יכול לקבל את 

הרושם שמדובר 
במודל של 

השוטר אזולאי. 
אם תשאלו את 

מנדלבליט, הוא 
יזהיר אתכם 

שלא להסתכל 
רק בקנקן

מי שמצפה 
כי ברגע הזה 

החרדים ישברו 
את הכלים 

לא מכיר את 
הכללים. 
היועמ"ש 

אוחז בידיו את 
צינור החמצן, 
ברצותו יאריך 

וברצותו יקצר. 
לא משחקים 

בכבודו של 
רופא בחדר 

הניתוחים. 
לא פוגעים 

ביועמ"ש הבוחן 
ובודק גנזי 

נחקרים

צילום: קובי גדעון, פלאש 90השמחה הושבתה. טראמפ ונתניהו
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חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

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

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר

100X100, גרניט פורצלן

₪ 65.50

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

למ"ר
₪ 76

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 43.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 67.00

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

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

כולל פרזול BLUM כולל שיש
כולל הובלה והתקנה

₪ 1,790

תנור וכיריים

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

כל הבית

w i n t e r 2 0 1 7

₪25,000

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

פרפקט ליין

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

גרניט פורצלן

₪ 13,000 במחיר של

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

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

צירים/מסילות בטריקה שקטה

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

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

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

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

צירים בטריקה שקטה

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

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

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

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

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

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

דשא סינטטיחדש!
אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

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

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

גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

₪ 798₪ 950

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

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

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

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

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

שעות פתיחה. א’-ה’ 09:30-20:00 ו’ 9:00-14:00 סניף ראשל”צ | רחוב סחרוב 14 טלפון 03-9414392

31.1.17
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חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

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

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר

100X100, גרניט פורצלן

₪ 65.50

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

למ"ר
₪ 76

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 43.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 67.00

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

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

כולל פרזול BLUM כולל שיש
כולל הובלה והתקנה

₪ 1,790

תנור וכיריים

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

כל הבית
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₪25,000

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

פרפקט ליין

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

גרניט פורצלן

₪ 13,000 במחיר של

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

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

צירים/מסילות בטריקה שקטה

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

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

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

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

צירים בטריקה שקטה

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

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

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

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

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

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

דשא סינטטיחדש!
אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

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

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

גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

₪ 798₪ 950

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

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

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

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

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד
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"אתה לא תנהל לי את הצבא"

מאת: אלי שניידר

המבקר  דו"ח  של  הראשון  חלקו  הגיע  )שלישי(,  אתמול 
המדינה  לביקורת  בוועדה  והצבעה  לדיון  איתן  צוק  מבצע  על 
פרסם  אמש  כבר  אך  הקרובים.  בשבועות  פרסומו  לקראת 
המדיני- הקבינט  ישיבות  מתוך  תמלילים  אחרונות"  "ידיעות 

של  היערכותו  בגין  המבקר  טענות  על  אור  השופכים  ביטחוני 
בעייתית  תמונה  מציגים  התמלילים  המנהרות.  לאיום  צה"ל 

מאד, של אלה שניווטו את המבצע באותם ימים.
"אתה לא תנהל לי את הצבא, אתה לא תבוא לי מהשטח ותגיד 
לי עושים ככה או לא עושים ככה, שמעת?" אמר שר הביטחון 
ביולי  ב-27  קבינט מתוחה שנערכה  בישיבת  יעלון  דאז, משה 
נפתלי בנט, שר הכלכלה  ימי הפעולה הקרקעית בעזה.   ,2014

דאז, השיב לו: "אני כן - אם לא מדווחים אמת".
התמלילים המשמעותיים שפורסמו הם מתוך שיבת הקבינט 
לאחר  ספורות  שעות   ,2014 ביוני  ה-30  של  בלילה  שנערכה 
גילעד  פרנקל,  נפתלי   - הנערים  גופותיהם של שלושת  מציאת 

שאער ואייל יפרח, שנחטפו בגוש עציון ונרצחו.
 "התגובה עד עכשיו רפה וביזיונית אל מול הפיגוע. בעזה יש 
עשרות מנהרות שמיועדות לחטיפה, הן לא שם כדי להחליד". 
בשל  יעלון  )בוגי(  משה  הביטחון  לשר  בעקיצה  בנט  אמר  כך 
אמירתו לפני מלחמת לבנון השנייה כי הרקטות של חיזבאללה 
המגע",  בקו  יזומה  לפעולה  לצאת  "צריך  במחסנים.  יחלידו 

קרא.
והן  ישראל  מדינת  על  ממשי  איום  הן  "המנהרות  נתניהו: 
עלולות לשנות את המאזן בינינו לבינם. בוגי, אני מבקש שתציג 

תוכנית מחר, כולל השתלטות על הפתחים".
שר הביטחון בוגי יעלון: "יש תוכנית כזו".

נתניהו: "אני לא מכיר אותה".

גופתו  נמצאת  מכן,  לאחר  ימים  כמה 
בידי  שנרצח  אבו-חדיר  מוחמד  הנער  של 
עימותים  ומתפתחים  ירושלים  ביער  יהודים 
ממשיך  הקבינט  ירושלים.  במזרח  קשים 
נגד  "אני  יעלון:  החמאס.  מנהרות  על  לדון 
אותנו  לשאוב  עלול  זה  הפירים,  על  פעולה 
כוכבי,  אביב  המודיעין,  אגף  ראש  פנימה". 
שחמאס  אינדיקציות  עשרות  "יש  מצטרף: 
על  ממליץ  "אני  גנץ:  עימות".  רוצה  לא 
המנהרות  תוכנית  של  אסטרטגית  חשיפה 
פעולה  תיקח  זמן  "כמה  בנט:  חמאס".  של 
"יומיים- גנץ:  המנהרות?".  נגד  קרקעית 

שלושה" )כזכור, הפעולה הקרקעית נמשכה 
בסופו של דבר 19 ימים(.

ביולי, מבצע  ב-7  מכן,  לאחר  ימים  כמה 
את  מאשר  הקבינט  לדרך,  יוצא  איתן'  'צוק 
לאחר  מילואים.  חיילי   1,500 של  גיוסם 
מספר ימים בהם ארגוני טרור ברצועה שיגרו 
הפגיז  האוויר  וחיל  ישראל  לעבר  רקטות 
למערכה  נכנס  חמאס  ביולי,  ב-7  בתגובה, 

ומשגר 100 רקטות לעבר ישראל והמבצע הצבאי יוצא לדרך. 
למצב  להגיע  נכון  לא  אש,  להפסקת  להגיע  "אפשר  יעלון: 
התיווך המצרי".  את  למצות  צריך  אותם מהמנהרות.  שנפשיט 
בנט: "אני ממליץ לפעול לנטרול המנהרות". יעלון: "ואם תשיג 
שקט לשלוש שנים בלי שהשמדת את המנהרות, מה רע?" בנט: 
פי  שליט  גלעד  אירוע  יהיה  זה  אסטרטגי,  פיגוע  נחטוף  "ואם 
100. עדיף שנמנע זאת מראש, ולא ראיתי תוכנית איך מונעים". 

יעלון: "ואחרי שנכנסת, לא יבנו עוד מנהרות?"
ימים ספורים לאחר מכן, הקרבות בשולחן הקבינט מחריפים. 

יעלון לבנט: "אתה לא תנהל לי את הצבא, אתה לא תבוא לי 

שמעת?".  ככה,  עושים  לא  או  ככה  עושים  לי  ותגיד  מהשטח 

בנט: "אני כן, אם לא מדווחים אמת". בוגי: "אני מדווח אמת". 

בנט: "עד עכשיו לא ידענו על הפסקת אש". בוגי: "אני צריך 

לרמטכ"ל  פונה  בנט  "בוודאי".  בנט:  וחשבון?".  דין  לך  לתת 

גנץ: "אני מצפה מכם להגיע לקבינט עם תוכניות מבצעיות ורוח 

התקפית. לא אני אמור להביא לכאן תוכניות להשמדת מנהרות. 

תהיו סוסים דוהרים ולא שוורים עצלים".

 נתניהו, יעלון והקבינט הבטחוני בסיור 

בדיקות בתיקים 
נוספים נגד נתניהו

טראמפ מבצע: בוטל 
הסכם הסחר

 טראמפ ואובמה בטקס ההשבעה השבוע 

מאת: מנדי קליין

ארה"ב,  נשיא  לתפקיד  שנכנס  לאחר  וחצי  יממה 
בראשית  הבטחות:  מקיים  כבר  טראמפ  ודונלד 
את  מנהלי שמבטל  צו  על  על  טראמפ  השבוע חתם 
חברותה של ארה"ב בהסכם הסחר הגדול וההיסטורי 
הוא  ההסכם  ביטול  הטרנס-פסיפית".  "השותפות 
טראמפ,  של  המרכזיות  הבחירות  מהבטחות  אחת 
הוא  הצו  כי  אמר  הלבן  בבית  החתימה  שבמעמד 

"דבר נהדר לעובד האמריקני".
כזכור, במהלך מסע הבחירות וגם בנאום ההשבעה 
שהובילו  סחר  הסכמי  את  יבטל  כי  טראמפ  אמר 
לנטישת חברות אמריקניות למדיניות שונות, בראשן 
במפעלים  העבודות  במספר  ולירידה  מקסיקו, 
אמריקניים. טראמפ גם איים להטיל מכסים של יותר 
שעברו  אמריקניות  חברות  של  מוצרים  על  מ-30% 

לייצר במדינות זרות.
מרתון  לאחר  באטלנטה  ב-2015  הושג  ההסכם 
של שיחות וכשמונה שנות משא ומתן, ומאז ממתין 
האזורי  הסחר  הסכם  האמריקני.  הקונגרס  לאישור 
הוא  ועוד.  אוסטרליה  קנדה,  יפן,  ארה"ב,  את  כולל 
כללים  ולקבוע  סחר  חסמי  לביטול  להביא  נועד 
לקנדה.  ועד  מווייטנאם  שמשתרע  לאזור  אחידים 
הנשיא  של  במורשתו  חשוב  לחלק  נחשב  ההסכם 

לשעבר ברק אובמה.
חברות  כמה  נסוגו  טראמפ  בחירת  עם  כבר 
זרות.  למדינות  הייצור  את  להעתיק  מהתוכניות 
הקמת  ביטלה  מאידיאנה  "קרייר"  המזגנים  יצרנית 
"פורד"  הרכב  יצרניות  וגם  במקסיקו  ענק  מפעל 
ג'נרל  דומות.  מתוכניות  התקפלו  מוטורס"  ו"ג'נרל 

מוטורס הודיעה שתשקיע לא פחות ממיליארד דולר 
עדכנית  טכנולוגיה  ופיתוח  חדשות  מכוניות  בייצור 

בתוך ארה"ב, בעזרת 1,500 משרות חדשות.
האחרונות  בשעות  גם  כי  מתברר  כך,  ובתוך 
האנטי- לאינטרס  לסייע  אובמה  המשיך  לכהונתו 

האמריקני  החוץ  ממשרד  גורמים  ישראלי. 
אובמה  ממשל  כי  אי-פי  לסוכנות  אמרו  ומהקונגרס 
הלבן  בבית  האחרונות  בשעותיו  למחוקקים  הודיע 
קצר  זמן  לפלסטינים,  דולר  מיליון   221 העברת  על 
לפני שדונלד טראמפ נכנס לבית הלבן. לפי הדיווח, 
אובמה החליט לעקוף את המהלך של חברי קונגרס 

רפובליקנים שנועד למנוע את הקצאת הכספים.

מאת: אלי שניידר

 ,"1,000 "תיק  לחקירות  בנוסף 
העוסק במתנות שקיבלו בנימין ושרה 
מילצ'ן  ארנון  מהמיליארדר  נתניהו 
 ,"2,000 ו"תיק  נוספים;  הון  ובעלי 
הממשלה  ראש  שבין  בקשר  העוסק 
ארנון  אחרונות",  "ידיעות  למו"ל 
)נוני( מוזס, פורסם השבוע בחדשות 
בדיקות  קיומן של  דבר  על   10 ערוץ 
המתנהלות  נוספות  משטרתיות 
בנימין  הממשלה  ראש  של  בעניינו 

נתניהו.
פרסום  לפי  האמורות,  הבדיקות 
 "3,000 "תיק  נקראות   ,10 חדשות 
מסתמן  הדיווח,  לפי   ."4,000 ו"תיק 
בפרשת  עוסק   "3,000 "תיק  כי 
שורת  נחשפו  במסגרתה  הצוללות, 
גילויים אודות רכש צוללות גרמניות 
הגילויים  הישראלי.  הים  חיל  עבור 
קרוב  של  במעורבותו  בעיקר  עסקו 
עו"ד  הממשלה,  ראש  של  משפחתו 

דוד שמרון, בעסקה האמורה.
החקירות,  רקע  על  זאת,  לצד 
המפכ"ל  של  וההצהרה  הבדיקות, 
בישורת  "החקירה  כי  השבוע 

האחרונה". גורמים בכירים במשטרה 
ראש  סביבת  על  במתקפה  יצאו 
אנשיו  כי  וטענו  נתניהו  הממשלה 
ובתדמיתם של  לפגוע בשמם  מנסים 
את  המנהלים  החקירות  אגף  ראשי 
הפרשה, ובראשם רוני ריטמן, מפקד 

"להב 433".
מדובר  הבכירים,  הקצינים  לדברי 
כוזב  מידע  בהפצת  השאר  בין 
לתדרך  ניסיון  וגם  החוקרים,  אודות 
זאת  שגוי,  אישי  במידע  עיתונאים 
על מנת לגרום לאנשי אגף החקירות 
שיקבלו  לפני  פעמיים"  "לחשוב 

החלטה בעניין נתניהו.
בימים  "אכן  נמסר:  מהמשטרה 
כתבים  פניות  פי  על  האחרונים, 
לבדיקת טענות שונות ומשונות, אנו 
כמסע  לכאורה  שנראה  מה  מזהים 
כזב  טענות  העלאת  מתוזמר שעניינו 
כנגד קצינים בכירים באגף החקירות. 
לחץ  הפעלת  בחומרה  רואים  אנו 
את  להרתיע  שנועד  שקרי(  )בוודאי 
תפקידם  למלא  החוק  אכיפת  גורמי 
משוללת  פגיעה  באמצעות  נאמנה, 

יסוד בחוקרים ובאמינותם".

לצד הבדיקות והחקירות בשני התיקים שכבר 
פורסמו )תיק 1,000 ותיק 2,000(, מתברר כי 
מתקיימות בדיקות נוספות נגד ראש הממשלה, 
תיק 3,000 העוסק בפרשת הצוללות, ותיק 4,000

כבר בשבוע הראשון בתפקיד קיים הנשיא טראמפ את אחת מהבטחות 
הבחירות המרכזיות שלו, וחתם על צו שמוציא את ארה"ב מהסכם הסחר

תמלילי הקבינט בזמן מבצע צוק איתן, מציירים תמונה בעייתית מאד: בעוד חיילים נמצאים בשטח תחת איום 
ממשי, החברים בקבינט הביטחוני מתנגחים זה עם זה ומציגים צבא לא מוכן

השבוע
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מרן על הילדים המיוחדים: 
"נשמות גבוהות"

 פאנל מיוחד לקראת כנס 'המיוחד'

לקראת כנס 'המיוחד', זימנו לשיחה שלש נשים שמובילות 
פרויקטים משמעותיים בחינוך המיוחד, גב' אסתר ארנסטר 
מנכ"לית עמותת סולם, גב' מלכה וינברג מנכ"לית עמותת 
מרכז  ראשית  מפקחת  יוסף,  יהודית  והרבנית  שרה  אהל 
גני ילדים מג"י לילד המיוחד - שתיקחנה חלק בכנס, כדי 

לשאול אותן על התחושות וההכנות

מאת : ברוך ברגמן

אתן  בראשותו  הגוף  על  לנו  ספרו 
עומדות.

ייחודי  טיפול  מרכז  הוא  "סולם  ארנסטר: 
לילדים בעלי מוגבלויות מגיל חצי שנה ועד 
גיל 17, הייחודיות שלנו היא הקשת הגדולה 
של  הרחב  והמגוון  אצלנו  המטופלים  של 
האוכלוסיות להם יש מענה תחת קורת הגג 

שלנו".
שקיים  ארגון  הוא  שרה  "אהל  וינברג: 
ידי  על  הוקם  אז  עשורים,  כארבעה  מזה 
הרבנית רבקה גינזבורג, במטרה לתת מענה 
במגוון  מענים  ולקדם  קרוב  משפחה  לבן 
נושאים שהיו במצוקה גדולה בימים ההם. 
שנותנים  ברק  בבני  מרכזים  לנו  יש  כיום 
מענה לילדים מכל רחבי הארץ, היא הייתה 
לאנשים  במסגרות  החרדי  במגזר  החלוצה 

בעלי מוגבלויות".
בחינוך  מג״י  "פעילות  יוסף:  הרבנית 
הנחיית  לפי  הארץ,  בכל  פרוסה  המיוחד 
מנכ״ל מג״י הרב גיל דוד, החינוך המיוחד 
הוא הדבר הראשון במערכת ומשקיעים בו 
משאבים גדולים. הגברת סיגל בעדני הרכזת 
הפדגוגית והגברת איילה גיספן רכזת טכנית 
גדול  מאמץ  משקיעות  המיוחד  בחינוך 
בסוף  ימשיך  ילד  שכל  ברורה,  כשהמטרה 
זה  ואכן  הרגיל,  בחינוך  רגילות  במסגרות 

קורה וההשקעה משתלמת ונותנת פירות".
מדוע בחרתן לקחת חלק בכנס?

מיוחדת  הזדמנות  כאן  "יש  ארנסטר: 
בתחום  ומקצועי  רב  למידע  היחשפות  של 
המורכב של התמודדות עם הילד המיוחד, 
זו  הורה.  לכל  ויועיל  יתרום  כזה  וידע 
הזדמנות טובה עבורנו להביא את הידע הזה 

לידי ביטוי".
וינברג: "החלטנו לקחת חלק ולתת דגש 
פעם  אם  המוגבלות,  לבעלי  תעסוקה  על 
מוגבלויות,  בעלי  להעסיק  מקובל  היה  לא 
בעלי  על  רבות  שמענו  האחרון  בעשור 
מוגבלויות שמועסקים אבל בהתנדבות ללא 
כיום אנחנו מקדמים את העניין  מתן שכר, 
שגם להם מגיעה משכורת, ובהחלט רואים 

שינוי לטובה".
לתרום  יכול  'המיוחד'  כנס  כמה  עד 

להורים מתמודדים?
שהורים  מאמינים  "אנחנו  ארנסטר: 
הידע  מבחינת  להתקדם  יכולים  שמגיעים 
רחבה  הכי  הפריסה  את  בכנס  יש  והניסיון, 
של סוגי השירותים שניתנים להורים, במגזר 
שלנו הורים פחות חשופים להמון פתרונות 
ואני בטוחה שבאמצעות הכנס נוכל לחסוך 

להם הרבה".
כה  קשת  שמגבש  כזה  "כנס  וינברג: 
מענה  במתן  שעוסקים  ארגונים  של  רחבה 
הזדמנות  זו  מיוחדים,  צרכים  עם  לאנשים 
ידע  ולצבור  הרבה  ללמוד  ואפשר  מיוחדת 
בתחומו  מענה  ייתן  ארגון  כל  וחשוב.  רב 
לשמוע  בלבוא,  רבה  חשיבות  רואה  ואני 

וללמוד".
המסר שלך להורים...

שירותים  של  גדול  מגוון  "יש  ארנסטר: 
ופתרונות, וכשיודעים עליהם בזמן, צוברים 

הרבה  וחוסכים  לטפל  כיצד  מספיק  ידע 
צבר  כבר  הילד  כאשר  בהמשך,  בעיות 

פערים".
לבד.  לא  כל תדעו, אתם  "קודם  וינברג: 
בשנת 2017 יש המון חידושים, אל תיבהלו 
שיועילו  דברים  עוד  ותלמדו  בואו  מהם, 
לארגונים  תיחשפו  תחומים,  במגוון  לכם 
טוב  עתיד  למען  ידע  לכם  לספק  שיכולים 
אחד  חיזוקים  לקבל  ילדכם,  עבור  יותר 

מהשני, להחליף רשמים".
להורים  שלי  המסר  "את  יוסף:  הרבנית 
מספרת  האגדה  במשל,  להעביר  רוצה  אני 
יצאה  בוקר  שבכל  זקנה,  סינית  אישה  על 
לבאר  וצעדה  מביתה,  מוקדמת  בשעה 
בני  עבור  מים  למלא  כדי  הכפר,  שבקצה 
משפחתה. האישה הייתה סוחבת מוט ארוך 
תלויים  היו  הצדדים  ומשני  צווארה,  על 
היה סדק  ישנים; על אחד מהם  דליים  שני 
כל  במשך  מושלם.  היה  השני  ואילו  קטן 
הדרך הארוכה היו המים מטפטפים מהדלי 
תמימות  שנתיים  הפסקה.  ללא  הראשון 
וחצי  דלי  ביומו  יום  מידי  האישה  הביאה 
גאה  המושלם היה  הדלי  לביתה.  מים 
השני,  הדלי  אבל  שלו.  בהישגים  כמובן 
הסדוק והמסכן, התבייש במומו. מידי פעם 
לדלי  'עקיצות'  המושלם  הדלי  שולח  היה 
והאחרון הרכין את ראשו בבושה.  הסדוק, 

וכי מה הוא יכול לעשות? ככה הוא! 
החליט  מרירות,  של  שנתיים  "לאחר 
פנה  הוא  מעשה.  לעשות  הסדוק  הדלי 
'אני  לה:  ואמר  המעיין  ליד  הזקנה  לאישה 
לדלוף  למים  גורם  שבי  שהסדק  מתבייש, 
לאורך כל הדרך הביתה, ואינני יכול לעשות 
הזקנה  האישה  חייכה  נאמנה'.  עבודתי  את 
בדרך  בשביל,  כשנצעד  היום  ואמרה: 
הביתה, תסתכל למטה על האדמה, ותראה 
צמחו  שלך,  בצד  השביל,  כל  שלאורך 
לא צמח  בצד השני  ואילו  נפלאים,  פרחים 
דבר. המום שלך היה מוכר לי מאז ומתמיד, 
ולכן טמנתי זרעי פרחים בצד שלך. בכל יום 
אותם  משקה  אתה  הביתה,  צועדים  שאנו 
למופת ומגדל אותם לתפארת. כבר שנתיים 
היפים  הפרחים  את  לקטוף  יכולה  שאני 
בביתי.  השולחן  את  איתם  ולקשט  האלה, 
כל מי שרואה אותם, מתפעל מהיופי שלהם 
היית  הנעים שהם מפיצים. אילולי  ומהריח 

כמו שאתה, לא היה היופי הנפלא הזה".
הרבנית יוסף, כלתו של מרן זצ"ל, מה 

היה היחס של מרן לילד המיוחד?
מחנכים  של  קבוצה  למרן  הגיעו  "פעם 
במתק  בהם  הפציר  ומרן  מיוחד,  בחינוך 
תינוקות  שמלמדי  יודעים  אנחנו  לשונו: 
עליהם  שנאמר  מיוחדת  מעלה  להם  יש 
המעלה  אבל  ככוכבים',  הרבים  'ומצדיקי 
שלכם שאתם מקנים דעת לילדים 'מיוחדים', 
יודעים לאיזו  כי אנחנו לא  גבוהה בהרבה. 
מטרה הנשמות הגבוהות הללו ירדו לעולם 
ומה הן באו לתקן. לכן זו זכות עצומה וגם 
אחריות גדולה. צריך להשקיע וללמד אותם 
ילדים  כמו  ממש  דבר,  מהם  לחסוך  מבלי 
'רגילים'. הדברים של מרן עשו רושם גדול 

על המחנכים, וכך אנו פועלים".

אבסורד: ילדים אלרגיים 
לא מקבלים קצבת נכות

למרות ההנחיות החדשות שהוציאה הלשכה 
ילדים   - לאומי  לביטוח  המוסד  של  הרפואית 

אלרגיים אינם מקבלים קצבת נכות
ידי המוסד לביטוח  הלשכה הרפואית שעל 
חדשות  הנחיות  מכבר  זה  הוציאה  לאומי, 
בעניין אופן בחינת זכאותם של ילדים אלרגיים 
שהוציאה  בחוזר  שנרשם  כפי  נכות.  לקצבת 
ברורות  הנחיות  היו  לא  כה  "עד  הלשכה: 
לילדים  נכה,  ילד  לקצבת  זכאות  לקביעת 
בין  אחידות  לחוסר  גרם  והדבר  אלרגיה,  עם 
הסניפים ובין הועדות השונות ולחוסר שקיפות 

מול הזכאים". 
לאפשר  אמורות  היו  החדשות  ההנחיות 
ליותר ילדים אלרגיים לקבל קצבת נכות, בכך 
תיעוד  להמצאת  הדרישה  את  וביטלו  שהקלו 
תגובה   – אנפילקטי  בשוק  המלווה  להתקף 
אלרגית קיצונית, במקומו, ביקשו לקבל תיעוד 

להתקף עם רכיב נשימתי או שוק אנפילקטי. 
התייחסו  החדשות  ההנחיות  לכך,  בנוסף 
בבית  אלרגיים  ילדים  שני  יש  בהם  למקרים 
אחד, וכן לאופן בחינת הזכאות במקרים בהם 

אין תיעוד מאירוע בזמן אמת כלל.
אינן  החדשות  ההנחיות  האבסורד,  למרבה 
מיושמות כראוי, ובכל מקרה, מותירות מקום 

לפרשנות מיותרת בוועדות הרפואיות. 
החברה  יו"ר  שזירי,  שמאי  הרב  לדברי 
אלינו  "מגיעים  זכויות:  למימוש  המרכזית 

מקרים של ילדים אלרגיים ברמת סיכון חיים, 
שזכאותם בביטוח לאומי נדחתה, מאחר שלא 
הרפואית,  לוועדה  להמציא  להוריהם  היה 
קוצר  המשלבת  אלרגית  תגובה  על  תיעוד 
נשימה בזמן אמת. התיעוד שהמציאו מהרופא 
וטופלו  שהיו  האירועים  את  שמסקר  המטפל 
הועיל  לא  החולים,  ובקופת  ביתית  במסגרת 

להם כלל וכלל." 
פנו  לא  שההורים  שמכיוון  איפה,  יוצא 
לבית חולים, או טיפלו בילד בבית באמצעים 
הילדים  העומדים לרשותם עד חלוף ההתקף, 
הנכות  קצבת  את  ויקבלו  כזכאים  יוכרו  לא 
המגיעה להם. מעבר לכך, "התנאי לפיו דרוש 
התקף כדי לאשר את הזכאות אינו בר היגיון", 
אינם  רבים  ילדים  "שכן  שזירי,  הרב  אומר 
מאובחנים על רקע אירוע של חשיפה לאלרגן, 
סימנים  אקראית,  בדיקה  באמצעות  אלא 
זקוקים  והם  במשפחה,  אלרגיה  או  מחשידים 
מניעת  לשם  להשגחה  רופא,  דרישת  פי  על 
חשיפה לאלרגן וסיכון חיים ברור." יוצא איפה 
שנדרשת,  השגחה  אותה  רפואי,  מצב  שאותו 
כך,  או  "כך  לא.  ובשני  תזכה  אחד  במקרה 
האלרגיים  מהילדים  רבים  הקיימות,  בתקנות 
מוכרים  אינם  חיים,  סיכון  ברמת  שנמצאים 
קצבת  את  מקבלים  ואינם  לאומי  בביטוח 

הנכות המגיעה להם".

מאת: משה רוזנברג

אלף  ל-800  מעל  בהן  רבות  שנים  לאחר 
ביותר  חמור  ממחסור  סובלים  הדרום  תושבי 
לנסוע  ונאלצים  שיקומי  לאשפוז  במיטות 
בית  או  השומר  תל  כמו  שיקום  למרכזי  עד 
לוינשטיין במרכז הארץ בכדי לקבל את זכותם 
שיקומי,  רפואי  שירותי  לקבל   – הבסיסית 
החולים  לבית  הפינה  אבן  השבוע  הונחה 
השיקומי  בכפר  בדרום:  הראשון  השיקומי 

"עלה נגב – נחלת ערן". 
הבריאות  שר  בהשתתפות  התקיים  האירוע 
הגב'  המדינה  נשיא  רעיית  ליצמן,  יעקב 
ערן"  נחלת   – נגב  "עלה  יו"ר  ריבלין,  נחמה 
'עלה'  מנכ"ל רשת  דורון אלמוג,  במיל'  אלוף 
אבי  הכפר  מנכ"ל  מרמורשטיין,  יהודה  הרב 
שי  מרחבים  האזורית  המועצה  ראש  וורצמן, 
וסגן  עטר  דני  קק"ל  דירקטוריון  יו"ר  חג'ג', 
שר הפנים ולפיתוח פריפריה נגב גליל משולם 
מייקלסון,  אריק  ישראל   JNF מנכ"ל  נהרי, 
פרופ' אמתי זיו סמנכ"ל ביה"ח שיבא ותורמים 

מהארץ ומחו"ל.
נחלת   - נגב  "עלה  השיקומי  הכפר  יו"ר 
ערן" אלוף )מיל'( דורון אלמוג: "בית החולים 
למיליון  מענה  נותן  בדרום  הראשון  השיקומי 
תושבי הנגב אשר מתקשים כיום לקבל שירותי 
שיקום באשפוז עקב המחסור החמור. בחמש 
העובדים  מספר  את  נכפיל  הקרובות  השנים 
אנחנו  מיטבי.  שיקומי  מענה  לתת  כדי  בכפר 
ממקצועות  וסגל  אחיות  לרופאים,  זקוקים 
'מרחבי  קהילתי  ישוב  כאן  נקים  השיקום. 
שאנחנו  משפחות  ל-600  שמיועד  דניאל', 
משוכנעים שיהוו חלק מכוח האדם של הכפר".
שר הבריאות הרב יעקב ליצמן ציין בדבריו 
להקמת  היסוד  אבן  הנחת  על  שמח  "אני  כי 
בית החולים השיקומי הגדול כאן בדרום, זוהי 
ואני שמח לקחת חלק באירוע  נפלאה  בשורה 

רבים  על  מאוד  שיקל  רבה  משמעות  בעל 
בתושבי הדרום".

יעלה  לדרך  היום  שיוצא  הענק  הפרויקט 
שקלים  מיליון   160-180 בין  ההערכות  פי  על 
וימומן במאצ'ינג בין המדינה לעמותת 'עלה'. 
מעלות  כמחצית  תממן  המדינה  הצפי,  פי  על 
בית החולים ואת שאר הכספים תגייס העמותה. 
בית החולים החדש יוקם בתוך כשנתיים, יהיו 
יהיה ממוגן, זאת  והוא  בו 108 מיטות אשפוז 
מאות  להעביר  היכולת  חוסר  בשל  השאר  בין 

מטופלים בזמן קצר. 
ידי עמותת  על  הכפר השיקומי, אשר הוקם 
על  נקרא  אלמוג,  דורון  במיל'  והאלוף  'עלה' 
שכלית.  מוגבלות  עם  ילד  שהיה  ערן  בנו  שם 
הכפר מעניק טיפולים שיקומיים לכלל תושבי 
קשות,  פגיעות  לאחר  לשיקום  הזקוקים  הנגב 
תאונות, התקף לב ושבץ מוחי, והוא עתיד גם 

לקלוט חיילים.
בעוד  ייחנך  החולים  בית  של  א'  שלב 
כחודש עם פתיחת מחלקת שיקום נוירולוגיות 
אורתופדית ובה יהיו 22 מיטות אשפוז )במטרה 
להגדיל ל28 מיטות שיקום(. פתיחת המחלקה 
- נחלת ערן' ובית  נגב  'עלה  השיקומית בכפר 
אלפי  למאות  פתרון  יהיו  שייבנה  החולים 
תושבי הנגב. בכפר מקווים כי המדינה תשכיל 
ליצור תמריצים לאנשי מקצועות הבריאות כדי 
שיבואו לעבוד בשיקום בדרום. לצורך כך אף 
חדש   ישוב  השיקומי  לכפר  בסמיכות  ייבנה 
טרגרמן  דניאל  שם  על  דניאל"  "מרחבי  בשם 
ז"ל שנהרג בנחל עוז במהלך מבצע צוק איתן.

תומך  השומר(  )תל  שיב"א  הרפואי  המרכז 
זהו  החדשה.  המחלקה  בהקמת  מקצועית 
המשך של שיתוף הפעולה הקיים בין עלה נגב 
למרכז הרפואי אותו מוביל ד"ר יצחק )צאקי( 
אורתופדי  לשיקום  המחלקה  מנהל  נר,  זיו 

בשיב"א.

לראשונה בדרום: הונחה אבן 
פינה לבית חולים שיקומי  

הנחת אבן פינה לבית החולים השיקומי הראשון בדרום, נערכה 
השבוע בכפר השיקומי "עלה נגב - נחלת ערן", במעמד שר 

הבריאות יעקב ליצמן ורעיית נשיא המדינה נחמה ריבלין
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לדבתמסוכוהטיח

 בנק מילים:
ברד כבד, 

עשב השדה, 
אש מתלקחת, 

ארץ גושן, 
פשתה 

ושעורה, יכבד 
לבו, חיטה 

וכוסמת, חדל 
המטר, אותות 

ומופתים, 
מטה אהרון, 

נחש, דגה, 
יאור, להטים, 

חכמים, 
מכשפים, 
צפרדעים, 

אגמים, עפר 
הארץ, כנים, 
ערוב, שחין, 

עם

התשבצים 
באדיבות 
עוזי קייש

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.

חברו בין הנקודות ותגלו מה הן מסתירות!

מנקודה לנקודה

1. אין, אפס. "תלה ארץ על ____" )איוב כו ז(
7. הצלה, עזרה בצרה. "והיתה לי ל__" )שמ"ב י יא(

8. מאס,שיקץ,בזה. "שקץ תשקצנו ו____" )דברים ז כו(
9. בתו הצעירה של לבן הארמי ואשתו  של יעקב. )בראשית 

כט טז(
11. אחד ממיני הנגעים שנזכרו בתורה. "או ____ או גרב או 

ילפת" )ויקרא כב כב(
13. בור חצוב בסלע שדורכים בו ענבים ליין. "באו רדו כי מלאה 

____" )יואל ד יג(
14. שאינו ישן. "אני ישנה  ולבי ____" )שה"ש ה ב(

15. ברור, ודאי, שאינו מוטל בספק. "_____ לי שלא נגעתי" 
)חולין ב: (

17. חלקת אדמה בגינה שמעבדים אותה בגודל שונה ובצורה 
שונה. "דודי ירד לגנו ל____ הבשם"  )שה"ש ו ב( )בלשון יחיד( 

)בלשון סמיכות(
19. בור. מגג גבוה לבור עמוק,משל למי שירד לפתע מגדולתו 

ושקע בצרה גדולה. "מאיגרא רם ל____ עמיקתא" )חגיגה ה: (
20. הוי. "ובכל חוצות יאמרו ___ ___" )עמוס ה טז(

1. כינוי לעם ישראל."____ ____ לכו ונלכה" )ישעיה ב ה(
2. על מה שעבר. "הצועק ____" )ברכות ט ג(

3. שנת החמישים שאחרי שבע שמיטות שנקבעה לשנת 
שבתון ודרור לעבדים ולאדמה. )ויקרא כה י(

4. המון, בני המעמדות הנמוכים. "ותהי צעקת ה____" 
)נחמיה ה א( )בהיפוך אותיות(

5. חק הוא ולא יעבור! "יקוב הדין את ____" )יבמות צב.(
6. פחם בוער.

"פחם ל____ ועצים  לאש" )משלי כו כא(
10. יום טוב,שמחת חג.

"מפני מה לא חגגתם ___ בשבת" )פסחים ע:(
12. )במשא ומתן בתלמוד( שבירה,סתירה.

"_____ מי ששנה זו לא שנה זו" )בבא קמא מז:(
16. רשום את שתי האותיות המרכיבות
את הגימטריה : 206. )מלמעלה למטה(

17. צר, אויב,שונא. "סר מעליך ויהי ____"
)שמואל א כח טז(

 )בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(
18. שוב, עוד. "מה חובתי _____ ואעשנה" )סוטה כב:(

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

 'קו עיתונות' - בן גוריון 19 ב"ב 
פקס: 03-5796645

 מייל:
miri@kav-itonut.co.il 

מאונךמאוזן

לנו:כתבו 

1 זמר. "קדמו ____ אחר נגנים" )תהלים סח כו( )בלשון 
יחיד(

2. עוני,דלות,חוסר כל. "ומרדף ריקים ישבע ____" 
)משלי כח יט(

3. שם החודש הראשון למנין השנה או החודש השביעי 
מניסן. 

4. יין חדש בטרם תסס,עסיס ענבים. "ארץ דגן ו____" 
)מלכים ב יח לב(

5. נוחל,מקבל רכוש שהשאיר לו פלוני במותו. "והנה בן 
ביתי ____ אתי" )בראשית טו ג(

6. שמה הראשון של שרה. )בראשית יא כט(
7. מתנה,מנחה. "לך יובילו מלכים ____" )תהלים סח ל(

1. עגלה שממעל לה כילה למחסה על הנוסעים או על 
המטען. "שש עגלת ____ ושני עשר בקר" )במדבר ז ג(

2. תקופה קצובה ומוגבלת. "הלא ____  לאנוש עלי ארץ 
וכימי שכיר ימיו" )איוב ז א(

3. עבד לבית שאול המלך.   "ולבית שאול עבד ושמו  ____"  
)שמואל ב ט ב(

4. שר צבא,מפקד.   "שר הצבא ה___ את עם הארץ" 
)מלכים ב כה יט()בכתיב מלא(

5. חזק,תקיף,בעל כח. "חכם לבב ו____ כח" )איוב ט ד(
6. החש צורך עז בשתיה.   "הוי כל ____ לכו למים" )ישעיה 

נה א(
7. נחפז,פזיז,ממהר.   "ו____ ברגלים חוטא" )משלי יט ב(

 
1 2 3 4 5  6 

7       

8    9 10  

11   12  13  

14   15 16   

  17    18 

19     20  
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ם
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ל

ח
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ב
03-6162228

+5 חדרים

וילות ובתים

דופלקסים

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

מושכרות, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב
03-5797756

050-5308742)33-33(_____________________________________________

בית שאן

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(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

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_____________________________________________

וילות ובתים

דירות 
למכירה

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

אלעד

■ 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

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

1,470,000 ש"ח. פולטוב 
נכסים והשקעות,

052-3646632 )53-4/17(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

וילות ובתים

■ ירד המחיר! בגינת 
חרל"פ, 4 חד' ב-קומה 

4 ומעליה 2,5 חד', +גג 
גדול, דירה יפה ומושקעת 

עם מעלית וחניה, 
2,900,000 ש"ח,  בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756
)10-10(_____________________________________________

■ ירד המחיר! 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, 3,000,000 ש"ח+ 
מעלית וחניה בטאבו,  
ש"ח,  בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הר' קוק 23,

 050-5308742
03-5797756

)10-10(_____________________________________________

 להשקעה/למגורים באזור 
שכירויות גבוהות, 3.5 חד', 

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

 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

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

_____________________________________________)01-04ל(052-7685502

 2 דופלקסים: באברהם 
בן דוד ובדוד מחלוף, קומה 

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

מעלית. 052-4312840.
_____________________________________________)01-20("שיווק נדלן"

אימון אישי ואבחון
עפ“י תווי פנים ושפת גוף
הרב אליהו עזריאל

*קורסים מעשיים

מכון התבוננות

052-7123106

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 דירות מפרט גבוה מקבלן, 
5 חד', 6 חד', 7 חד' בשיכון 

_____________________________________________)02-05(ה', לפרטים: 03-5785777

 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(_____________________________________________

 באזור הרב שר 4 
חד' ענקיים ק"ד עם 

מעלית ומעליה 2 חד' 
עם גג גדול, הכל מושקע 
ויוקרתי, נוף משגע, חניה 
בטבו, 3,050,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 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)03-06(_____________________________________________

 בכהנמן/עזרא, דופלקס, 
ק"ד, 5 חד', כ- 140 מ"ר, 

_____________________________________________)03-04ל(לל"ת, 050-4190322

■ 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)46-46(_____________________________________________

 ברח' מינץ בבנין חדיש 
4 חד' גדולה בק"5 עם 

מעלית ומעליה 2 חד' + 
גג, )יש כניסה נפרדת 
לגג( הכל משופץ, נוף 

משגע 2,800,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן: 
דירת קרקע, צמוד לקהילה, 
כולל 330 מ"ר אדמה, מחיר 

מציאה למביני ענין! 650,000 
ש"ח. עטיה משה,

054-6625272 ,074-7037979)04-04(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן: 
קוטג' 5 חד', כולל ממ"ד, 

קרוב לקהילה החרדית 
החדשה, יחידת הורים, מצב 

מצוין, 1,180,000 ש"ח. עטיה 
משה, 074-7037979,

054-6625272)04-04(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן: 
בפטיו - שכונת הרי"ף, דירת 
קרקע, בלב הקהילה, 4 חד', 
780,000 ש"ח, סופי! למביני 

עניין! עטיה משה,
054-6625272 ,074-7037979)04-04(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן: 
בכניסה לעיר, ליד הרכבת, 

מציאה! 3.5 חד', ק"ג, 
440,000 ש"ח למביני עניין, 

משופצת! עטיה משה,
054-6625272 ,074-7037979)04-04(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן - 
למשקיעים! 2.5 חד', ק"א, 

395,000 ש"ח בגיבורי ישראל. 
עטיה משה, 074-7037979, 

054-6625272)04-04(_____________________________________________

2 יח“ד | 2/3 חדרים 
קומת קרקע

באופקים ברח‘ אלי כהן 
למכירה / השכרה / השקעה 

מטבחים אינסטלציה 
וחשמל חדשים!

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

במאירי, דירת 3 קומות, כ- 9 
חד', מתוכם 2 חד' ליחידה 

מושכרת.
דוד, 054-8450202.

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)04-04(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. 
_____________________________________________)04-04(אהובה, 050-5886828

 לחוץ למכור?! קח מזומן 
תוך 24 שעות, בבלעידות 

"ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן. 
050-4156317 ,052-3251213)04-04(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דירת גן, 4 חד', מרווחת 
ומושקעת + 3 יח' דיור, 

משוקעות ומרוהטות, הכנסה 
של כ- 7,000 ש"ח,

054-9422194)04-04(_____________________________________________

1. מוזמנות הצעות לרכישת דירה ברח׳ שמעון הצדיק 18 קומה א' 
בני ברק, הידוע כגוש 6192, חלקה 176, תת חלקה 2.

2. הנכס ימכר במצבו הנוכחי כמו שהוא(As Is).  על המציע 
לבדוק בעצמו ועל אחריותו את המצב הפיזי, התכנוני והמשפטי 

של הנכס המוצע לרכישה.
3. מציע המעוניין לרכוש את הנכס, בסכום שלא יפחת מסך 
2,000,000 ₪ יגיש הצעתו הכתובה במייל או ב פקס' הרצ"ב.

4. אין הח״מ מתחייב לקבל הצעה כלשהי. הח״מ שומר לעצמו 
את הזכות לנהל מו״מ עם המציעים ע״פ שיקול דעתו הבלעדי 

ולנהל התמחרות.
5. על הזמנה זו ועל המכר נשוא ההזמנה לא יחולו דיני המכרזים.

6. לא ישולמו דמי תיווך בגין המכר נשוא הזמנה זו.
7. לצורך ביקור בנכס נא ליצור קשר עם מנהל העיזבון.

8. הסכם מכר כדין יחתם עם הזוכה אשר יזכה בהתמחרות.

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה בבני ברק

משה ליפל, משפטן
מנהל העיזבון

רח‘ אבטליון 11, בני ברק

moshelip@gmail.com

טל: 072-2466762 | פקס: 072-2466767 

 בשכונת הווילות 
היוקרתית של אלעד, 
וילה 6 חד' מושקעת 

מאוד + יח"ד נפרדת של 
70מ'. "אלעד נכסים" 

050-2838399)04-04(_____________________________________________

 בבן יאיר המבוקש, 
פנטהאוז 200 מ' יחידי 

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

רחב ידיים, מרפסת 60 
מ' מהסלון לנוף, רק 

2,550,000 ש"ח, גמיש. 
"אלעד נכסים"
052-8939050)04-04(_____________________________________________

 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. 
_____________________________________________)04-04(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" במאירי, 

5 חד', ענקית, לחוץ למכור!
דוד, 054-8450202.

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)04-04(אהובה, 050-5886828

 למבינים! בבן קיסמא 
העליון! 4 חדרים ענקית + 
יח"ה + גג בטאבו מעל כל 

הדירה + נוף! מפתחות 
במשרד, 1,560,000 ש"ח. 
_____________________________________________)04-04("תיווך קזן" 054-8420522

 חדש בשוק! למשקיעים! 
אבן גבירול! 4 חדרים ענקית 
+ מחסנים )150 מ"ר!( עם 

חלונות! "תיווך קזן"
054-8420522)04-04(_____________________________________________

 בבן שטח, 4 חד' 
מרווחת ומשופצת, מרפ' 

15 מ' מהסלון + אופ' 
להרחבה, רק 1,530,000 

ש"ח. "אלעד נכסים" 
054-3456854)04-04(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה! דירת 3 חד', מרווחת, 

סלון גדול, מטבח מושקע, 
סוכה גדולה, נוף פתוח, רק 

1,250,000 ש"ח, גמיש,
052-5752500)04-04(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף 
נכסים" מציאה! דירת גג 3 
חד', כ- 90 מ"ר, גג בטאבו, 

שמורה ומטופחת, בניין קטן, 
רק 1,350,000 ש"ח, גמיש, 

054-9422194)04-04(_____________________________________________

 בחסידי-ליטאי! 3חדרים 
+ נוף מרהיב + אופציה ל- 2 
חדרים! ממשית! "תיווך קזן" 

054-8420522)04-04(_____________________________________________

 בלעדית! מציאה! ברשבי 
המבוקש! 3 חדרים + סלון 

גדול + מחסן! רק 1,280,000 
ש"ח. "תיווך קזן"

054-8420522)04-04(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" בעליון, 

3 חד' + גג, מחי רמציאה! 
דוד, 054-8450202.

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)04-04(אהובה, 050-5886828

 מציאה!!! ברשבם ליד 
סלונים, 3 חד' מרווחים, 

קומה א', רק 1,160,000 
ש"ח. "אלעד נכסים" 

050-3756925)04-04(_____________________________________________

 ד.גן פינתית מול הנוף, 
3.5 חד', 100מ' + חצר 

80מ' + חדר רביעי כמעט 
מוכן, רק 1,370,000 
ש"ח. "אלעד נכסים" 

052-8939050)04-04(_____________________________________________

ביתר עילית
 רחוב אוירבאך, קומת 

כניסה 96 מ"ר + מרפסת 16 
מ"ר + אופ' בניה לשני חדרים 

32 מ"ר + מרפסת בסלון 
10 מ"ר ועוד הרבה תוספות, 

1,300,000 ש"ח, שווה לראות. 
תיווך ארץ הצבי,

052-5253470)04-04(_____________________________________________

 3 חדרים, נוף באיזור 
מצוין, 330,000, עליית ערך 
_____________________________________________)04-04(בטוחה. יונתן, 052-7122466

בית שמש

 ברח' סיני-מצדה, וילה 
דו-משפחתי, 6 חד' + 2 
יחידות להשכרה, בלעדי! 

3,100,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)04-04(_____________________________________________

 באיזור מתחרד )צמוד 
לבר אילן(, 4 חד', ק"ג, 96 

מ"ר, אופציה להמשך שכירות 
ב- 3,200 ש"ח, רק 1,150,000 

_____________________________________________)04-04(ש"ח. תיווך, 052-2604463

 ברח' הרצל, 3 ח' - אופציה 
לתוספת עוד 23 מ"ר )למטה 

כבר בנו(, 880,000. תיווך 
_____________________________________________)04-04(יעקב, 054-4901948

 באיזור מתחרד - 3 חד', 
ק"ד, מסודרת, רק 760,000 
_____________________________________________)04-04(ש"ח. תיווך, 052-2604463

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

משופצת, 1,830,000 ש"ח. 
,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)04-04(אדוארד

 בפרדס-כץ בחיים-לנדאו, 
בנייה חדשה בבלעדיות! 

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

03-8007000 ,054-2545420)04-04(_____________________________________________

 בשלוש-השעות בבניה, 
דירות 4חד' ופנטהאוזים, החל 

מ- 1,600,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)04-04(_____________________________________________

 *באזור ויז'ניץ, 6.5 ח', 
כ- 155 מ' גדולה ויפה + 

חניה, 2,650,000 ש"ח, גמיש. 
**להשכרה 6 חדרים, גדולה 

ויפה, 6,000 ש"ח. באזור 
רוזובסקי, 3 חדרים, כ- 90 
מ', גדולה ויפה + מעלית, 
1,950,000, גמיש. תיווך 

_____________________________________________)B.D.A)04-04, טל': 054-8449423

 ביונה-הנביא, 4 חדרים 
+ אופ-בגג בטאבו + 

חניה 50 מ"ר, ניתן להפוך 
ליחידה + 2 יחידות 

דיור, 70 מ"ר, מושכרות 
ב- 6,000 ש"ח. "תיווך 
_____________________________________________)04-04(בתים" 050-6481890

 בבן-פתחיה בבנין-
חדיש, 110 מ"ר, 4 

חדרים + יחידה, ק"ב, 
אופ לבניית 20 מ"ר 
נוספים, 1,380,000 

)טאבו משותף הערת 
אזהרה לא ללוקחי 

משכנתאות(. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)04-04(_____________________________________________

 באזור המבוקש בפרדס 
כץ!!! בבניה מתקדמת!!! 
3.5/4 בסטנדרט גבוה, מ- 

1,500,000. "תווך פרפקט" 
052-7649782 ,03-5745877)04-04(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 26 מ"ר 
+ אופציה גדולה, 930,000 

ש"ח. נדלן הקריה,
050-3000121)04-04(_____________________________________________

 למביני עניין, בדניאל, 
3 דירות חדשות בטאבו 

אחד, )בנין לא חדש(, 
2 דירות, 3 חדרים + 

5 חדרים גדולה, בניה 
איכותית ומשודרגת, רק 
4,100,000 ש"ח. חמד 
_____________________________________________)04-04(נכסים, 053-3357316

 בהזדמנות במערב העיר 
בבניין חדש, ק"א, מפוצלת, 
100 מ"ר, 1,850,000 גמיש, 
בלעדי קליין שדכ"ן הנדל"ן, 

053-3107379)04-04(_____________________________________________

 באליעזר המבוקש 
והשקט!!! 3חד', כ- 

70 מ"ר - חזית, ק"ב, 
משופצת!!! אופציה בצד 

1,580,000 ש"ח. תיווך, 
03-8050080)04-04(_____________________________________________

 מוכר דירה? הכוונה ויעוץ 
מקצועי במכירת הנכס שלך! 

"נדל"ן כהלכה"
055-66-88-111)04-04(_____________________________________________

 דירות למגורים או 
להשקעה בצפון באזור 

ה- 500,000 ש"ח.
058-7878784)04-04(_____________________________________________

 בעזרא! מקבלן, 150 מ"ר, 
מחולקת ל- 2, בהזדמנות!! 

054-3050561)04-04(_____________________________________________

 בפרל - מינץ, 4 חד', 
ק"ב, חדשה + סוכה + 
מעלית ***באוסישקין, 
3 חד', משופצת + גג, 

חזית. "יאיר נדלן"
052-7633978)04-04(_____________________________________________

 בהר-שלום דו 
משפחתי, 500 מ"ר, 6 

מפלסים, 12 חד', כניסה 
פרטית, חניה גדולה + 
אופציה לחלוקה ל- 3 

דירות, 6,900,000 ש"ח. 
חמד נכסים,

053-3357316)04-04(_____________________________________________

 במיקום מעולה!!! 
בקרבת שיכון ג'!!! דירת 
גן 4 + חצי!!! גדולה!!! 

מעוצבת ע"י אדריכל 
ומפוארת ביותר!!! + 

חצר + המון תוספות!!! 
"אלוני נכסים"
052-7610603)04-04(_____________________________________________

 בשיכון ג' בתחילת בניה, 
פנטהאוז 170 מ"ר, ק"ד 

+ מעלית + הצמדת הגג 
בטאבו, מפרט עשיר, קבלן 

אמין, 3,250,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)04-04(א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ג', דירת גן, 4 חד', 
100 מ"ר + חצר פרטית, 70 

מ"ר, משופצת כחדשה, חזית, 
2,250,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)04-04(_____________________________________________

 בשיכון ה'!!! בבניה 
מתקדמת!!! פנטהאזוים 
מפוארים, 5,6 חד', החל 
מ- 2,100,000, תוכניות 

ב"תווך פרפקט" 03-5745877, 
052-7649782)04-04(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרב קוק 
רח' שקט, דופלקס 6 חד', 
3+3, 150 מ"ר, משופצת 
ברמה גבוהה, ק"ג, חזית 

+ חניה, )מעלית בתכנון(, 
2,300,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)04-04(_____________________________________________

 בשכון-ו', דופלקס, חזית, 
מחולק, ק"א, 4.5ח', 85 מ"ר, 

ק"ב, 2ח' ומרפסת + יחידה 
נפרדת להשכרה, 2,550,000 

ש"ח. "אפיק נכסים,
053-3128884 ,03-5791514)04-04(_____________________________________________

 באזור חרלפ, דופלקס 
חלומי, כ- 260 מ"ר, 
מושקע ביותר כולל 

מרפסת שמש גדולה 
+ מעלית וחניה, ב- 

3,000,000 ש"ח. להב 
נכסים,

050-4177750)04-04(_____________________________________________

 במרכז רבי עקיבא, 
דירת גג, 5 חדרים, 

110 מ"ר, ק"ג + 100 
מ"ר עם היתרים לבניה 

מיידית, אופציה לחלוקה 
+ מעלית, 2,600,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)04-04(_____________________________________________

 בלעדי, דופלקס 6 ח' 
באזור חרלפ, שמורה עם 

מרפסת ענקית, 200 מטר 
בטאבו, חזית לפארק + 

מעלית, בניין 9 דיירים, 
3,150,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)04-04(_____________________________________________

 במשולם ראט, דופלקס 
140 מ"ר + אופציה, קומה 

נוחה. נדלן הקריה,
050-3000121 ,054-8472222)04-04(_____________________________________________

 במרכז בעלי מלאכה!!! 
בבנין בוטיק! 6.5, קומה 

שלימה, ק"ב + מעלית, חזית, 
יפה ומסודרת, 2,650,000. 

"תווך פרפקט" 03-5745877, 
052-7649782)04-04(_____________________________________________



כ”ז - כ”ט בטבת תשע”ז  25-27/1/2017 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, 
בהרב קוק, 3 חד', קבלן 
אמין, 1,470,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

■ בצירלסון 4 חד', 
ק"ק, כניסה פרטית, 

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

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

■ 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(_____________________________________________

■ ברח' חברון 6 חד', 
150 מ' בתוספת מרפסת 
50 מ', כניסה לדירה ללא 

מדרגות, 2,600,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
050- 5308742

03-5797756)42-42(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

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

חריש

+5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

■ בהרב 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' בלוי,ליד רח' 
קוטלר, מרכזית 

ושקטה, 2.5 חד', 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(_____________________________________________

■הורדנו את המחיר, 5 
חד', חדישה, ברח' 

שמעיה, ליד רמב"ם, 
ק"ג, יפה וגדולה, עם 
נוף ומאווררת, 3 כ"א 

עם מעלית, 2,325,000 
ש"ח, גמיש, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

1-1.5 חדרים

■ 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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

דופלקסים

■ 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(_____________________________________________

 בגניחובסקי, 6.5 + 
י.הורים, חדשה, ניתנת 

לחלוקה, 1,980,000, גמיש, 
_____________________________________________)02-05ל(לל"ת, 054-6541760

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

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

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

זילברברג, 03-5754412, 
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)03-06(_____________________________________________

 בקרית 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, 1,480,000 
ש"ח. תיווך זילברברג, 

 ,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)03-06(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 מציאה, ברח' כהנמן 
באזור רח' שפירא 5 חד' 
עם מעלית 140 מ', ק"ג 

משופץ עם טאבו 
משותף, 1,900,000 

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

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

 באזור סוקולוב, 5חד', 
גדולה, משופצת ויפה + 

מחסן, 1,950,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)04-04("אלמוג נכסים" 054-8483810

 בשחל בבנין חדש, 
פנטהאוז, 6חד', מפואר, כניסה 

מיידית, 3,000,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

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

אחד, 4,000,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 במקובר בבנייה, דירת 
7 חד', אפשרות לחלוקה, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

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

3,500,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 ברבי-עקיבא, 5 חד' 
גדולה ומשופצת, מחולקת 

+ אופציה, 1,890,000 ש"ח, 
גמיש. תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)04-04(_____________________________________________

 מציאה בלעדי!!! 
בשיכון ה' בקלישר בבנין-

חדש, 6 חדרים, 150 מ"ר 
+ חצר 150 מ"ר, שמורה, 
אופ' לחלוקה, 2,550,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)04-04(_____________________________________________

 דירת-פאר בבלעדיות 
במימון )ליד ביהכנ"ס הגדול(, 6 
חדרים, 160 מ"ר, ק"ב, חזית, 

נוף, 3 כ"א, 2 מרפסות, ממ"ד, 
הרחבה, 3,950,000 ש"ח. 
"בית טוב" 054-8436035. 

במינץ כנ"ל, לא-פאר, 
ק"ד, עורף-פתוח מעלית, 

_____________________________________________)04-04(2,650,000 ש"ח

 במינץ, ק"ד + גג בנוי, 
8ח', חניה, מצויינת לחלוקה. 

"נדל"ן כהלכה"
055-66-88-111)04-04(_____________________________________________

 מציאה!!! בר"ע/ירושלים, 
5ח', ק"א, 100 מ"ר, עורפית, 
1,825,000ש'. "נדל"ן כהלכה"

055-66-88-111)04-04(_____________________________________________

 בשיכון ג', 5 חד', 123 
מ"ר, ק"א + מעלית + חניה, 
חזית + מ.שמש, מצב חדש, 

2,500,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)04-04(א.פנחסי, 03-5799308

 בלנדא, 5 חד', 125 מ"ר, 
ק"ב + מעלית + חניה + 

מחסן 10 מ"ר, מצב מצוין, 
חזית, מ.שמש, 2,700,000 

_____________________________________________)04-04(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 באזור הרצוג, 5 ענקית, 
מפארת, יפהפיה, 140 מ"ר, 
ק"ג, כל הקומה סלון ענק, 

2,800,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)04-04(נכסים, 03-5791514

 באזור לנדא, ק"ב, חזית, 
5ח', משוקעת + מטבח פסח 
+ מחסן + חניה, 2,700,000 

ש"ח. "אפיק נכסים,
03-5791514)04-04(_____________________________________________

 בהזדמנות בבעלי 
מלאכה, 4 חדרים, קומה 

2, מרווחת, 90 מ"ר + 
מעלית וחניה, חזית, 

1,850,000 ש"ח. חמד 
_____________________________________________)04-04(נכסים, 053-3357316

 חייבת להמכר! לל"ת, 
במרפדס כץ, בשלמה בן 
יוסף, מושקעת במיוחד, 
4 חד', ק"א, בניין חדיש, 

סוכה, מעלית וחניה, 
1,530,000 ש"ח, גמיש, 

052-7678102)04-07(_____________________________________________

 באליעזר המבוקש 
והשקט!!! 3חד', כ- 

70 מ"ר - חזית, ק"ב, 
משופצת!!! אופציה בצד 

1,580,000 ש"ח. תיווך,
03-8050080)04-04(_____________________________________________

 בבלעדיות!! ברב קוק 3 
חד' )ניתן להפוך ל- 4 חד'(, 
ק"א, חזית, משופץ, סוכה. 

## בשבזי, כ- 112 מ"ר, ק"ב, 
סוכה, חזית. תיווך,

050-4144602)04-04(_____________________________________________

 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)04-04(_____________________________________________

 בשיכון ה' קרוב להשומר, 
4.5 חד', 100 מ"ר, ק"א + 

חניה, 3 כ"א + מחסן 8 מ"ר 
בטאבו נפרד, ניתן להרחיב 

ל- 80 מ"ר, 2,200,000 ש"ח. 
_____________________________________________)04-04(א.פנחסי, 03-5799308

 בחבקוק, 4 חד', 100 
מ"ר, ק"א, שמורה, 3 כ"א, 

2,100,000 ש"ח. *ברח' 
בן דוד, 4.5 חד', 110 מ"ר, 

משוצת, ק"ב, חזית, 3 כ"א, 
2,300,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)04-04(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרב שך 
מרכז, 4 חד' + מרפסת 

סוכה 15 מ"א, 105 מ"ר, 
משופצת כחדשה, ק"א, חזית, 

1,950,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)04-04(_____________________________________________

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

1,850,000ש"ח. "אפיק נכסים, 
03-5791514)04-04(_____________________________________________

 באזור בעל-התניא, 
ק"ק, כ- 4ח', 85מ"ר + חצר, 
1,980,000ש"ח, מיידי, מפתח 

ב- "אפיק נכסים,
053-3128884 ,03-5791514)04-04(_____________________________________________

 באזור הרצוג/טבריה, 
4ח', ק"א, חזית + מעלית + 

חניה, 2,000,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)04-04(נכסים, 03-5791514

 בחבקוק, כ- 4ח', 95מ"ר, 
ק"א, 2,050,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)04-04(נכסים, 03-5791514

 באזור הרצוג/טבריה, 
4ח', ק"א, חזית + מעלית + 

חניה, 2,000,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)04-04(נכסים, 03-5791514

 בגולומב בבניה יוקרתית, 
4.5ח', ק"א, חזית, 2,050,000 

ש"ח. "אפיק נכסים,
03-5791514)04-04(_____________________________________________

 ביצחק ניסים! 4.5 
חדרים, ק"א, שלושה 

כ"א + מעלית + חזית, 
MS .2,000,000 נדל"ן, 

,053-3134258
054-8541118)04-04(_____________________________________________

 מציאה! בגבעת 
רוקח בבניה מתקדמת, 
דירת 4 חדרים אחרונה, 
96 מ"ר + נוף מדהים! 

ב- 1,750,000 ש"ח, 
הקודם זוכה! להב נכסים, 

050-4177750)04-04(_____________________________________________

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

ומושקעת מאוד, מטבח 
מרהיב, חדרים מרווחים,

054-9422194)04-04(_____________________________________________

 באזור בורוכוב, 4 
חד' גדולה, יפה, משופצת 
ומושקעת ברמה גבוהה, 3 

כ"א טובים + חניה, בטאבו, 
1,720,000 ש"ח, גמיש, 

בבלעדיות "אלמוג נכסים" 
058-7878784)04-04(_____________________________________________

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
4.5 חד' אחרונה, גדולה 

וחזיתית. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

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

2,150,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 בתחילת-בנייה בגולומב, 
דירת-גן 4 חד' + גינה ענקית, 

2,400,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

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

חניה, 1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 בעמק-יזרעאל, 4 חד' 
משופצת מהיסוד + מרפסת 

שמש, 1,620,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 בחבקוק, 4 חד', מרווחת, 
3 כ"א, 2,150,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 בחגי, 4 חד' גדולה 
ושמורה, חזיתית, 2,000,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)04-04(_____________________________________________

 בבלעדיות בגניחובסקי, 
4 חד', כ- 90 מ"ר, 

משופצת חלקית, מיידי. 
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)04-04(_____________________________________________

 *בלעדי!!! בקרית הרצוג, 
3 + 1 + גג, ק"ד, משופצת 

ברמה גבוהה, 1,470,000. 
"תווך פרפקט" 03-5745877, 

052-7649782)04-04(_____________________________________________

 *בלעדי!!! בהחלוצים!!! 
4 בבנין חדיש, ק"א + מעלית, 

חזית, 1,450,000. "תווך 
פרפקט" 03-5745877,

052-7649782)04-04(_____________________________________________

 *בבניה!!! בשכון ג'!!! 
דירות 4, 4.5, 4 + גינה 

בסטנדרט גבוה, ע"י קבלן 
אמין, תוכניות ב"תווך פרפקט" 

052-7649782 ,03-5745877)04-04(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח' מרווחת, 
מפוארת, בניין מפואר, חזית, 
נוף לים ולמגדלים, קומה 4 
+ מעלית + חניה + סוכה, 

2,000,000. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)04-04(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף, 4 חד' 
מפוארת + סוכה, חניה, קומה 

נוחה, רק 1,500,000 ש"ח. 
נדלן הקריה, 054-8472222, 

050-3000121)04-04(_____________________________________________

 באזור הפלמ"ח, 4 חד', 
100 מ"ר, הכול חדש + 

מרפסת ענקית, קומה נוחה, 
רק 1,550,000 ש"ח. נדלן 

_____________________________________________)04-04(הקריה, 050-3000121

 באליעזר המבוקש 
והשקט!!! 3חד', כ- 

70 מ"ר - חזית, ק"ב, 
משופצת!!! אופציה בצד 

1,580,000 ש"ח. תיווך, 
03-8050080)04-04(_____________________________________________

 בפרדס-כץ, 3ח', משופץ, 
חזית, הרחבה בגג ובצד, 

1,250,000 ש"ח. "בית-טוב" 
054-8436035)04-04(_____________________________________________

 קרוב למרכז - ב"ב, 3ח', 
90מ"ר, ק"ב, חזית, חניה, 
הרחבה, 1,530,000 ש"ח. 
_____________________________________________)04-04("בית-טוב" 054-8436035

 בבלעדיות!! במינץ, 3ח', 
ק"ב, כ- 70מ"ר, משופצת 

מהיסוד, 1,450,000ש'. "נדל"ן 
_____________________________________________)04-04(כהלכה" 055-66-88-111

 באברבנאל אזור 
החלוצים, 3.5 חדרים, 

ענקית, קומה ראשונה, 
3 כיווני אויר + אפשרות 

הרחבה גדולה, מיידי! 
ב- 1,385,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)04-04(נכסים, 050-4177750

 מציאה בבר כוכבא, 
3 חדרים מחולקת, 

מכניסה 5,500 ש"ח 
נטו! עם תוכניות לפינוי 

בינוי מתקדמות! ב- 
1,490,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)04-04(נכסים, 050-4177750

 קיבלנו היתר! בגולומב 
דירות 3 חד' אחרונות, 

1,600,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 בבניין-חדש באנילביץ 
היוקרתי, דירות 3 חד' גדולות, 

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
054-2545420 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 מציאה! לקראת בנייה 
ברח'-השניים, 3 חד' אחרונות, 
מפרט-גבוה, 1,150,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
054-2545420 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 בבלעדיות! בטבריה, 3 
חד' גדולה, חזיתית, 1,500,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור-בעלז, 3 
חד' + אופציה ממשית ל- 40 

מ"ר, 1,570,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 בבלעדיות! בהרצוג, 3.5 
חד' + יחידת הורים, 75 מ"ר 
+ אופציה, ק"א, 1,500,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 בהרב-קוק, 3.5חד', 
105 מ"ר, משופצת כחדשה, 

יפהפייה, 2,050,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 בישעיהו, 3.5 חד', 
משופצת מהיסוד, קומה 

אחרונה + אופציה, 1,060,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 בר"ע-השומר, 3.5 חד', 
גדולה, במצב מצוין, 1,700,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 באזור בעלז, 3 חדרים, 
חדשה ויפה, כ- 80 מטר + 
מלעית, 1,700,000 ש"ח. 

תיווך B.D.A, טל':
054-8449423)04-04(_____________________________________________

 בבלעדיות באבוחצירא, 
3 חדרים, ק"ב, אופציה 

לבניה, 1,230,000. 
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)04-04(_____________________________________________

 בבלעדיות בגניחובסקי, 
3 חדרים, 65 מ"ר, 

אופציה לבניה בצד ובגג, 
1,270,000. 'אפיקי-נדלן-

_____________________________________________)04-04(בועז' 054-8474843

 בבלעדיות בנויפלד, 3 
חד', משופצת + היתרי 

בניה לכ- 45 מ"ר. 'אפיקי-
_____________________________________________)04-04(נדלן-בועז' 054-8474843

 במינץ, 3 חד', ק"ב, 70 
מ"ר, משופצת ומושקעת, 
3 כ"א, 1,450,000 ש"ח. 
"סלומון-נכסים והשקעות"

052-7652801)04-04(_____________________________________________

 באזור טרומפלדור 
בבנין חדש, 3 חדרים, 

מושקעת מאוד, חזית, 
76 מ"ר, ק"ב + מעלית 

+ יחידת-דיור, כ- 30 
מ"ר, חדשה, מושכרת ב- 
2,400 ש"ח, 1,690,000 

ש"ח, גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)04-04(_____________________________________________

 בסוקולוב/סמטת 
אזר!!! כ- 3.5, 70 מ"ר, 

ק"א, משופצת, 1,520,000. 
*בבניה!!! בהרב קוק!!! 3 חד' 
בסטנדרט גבוה ע"י קבלון אמן, 
מ- 1,470,000. "תווך פרפקט" 

052-7649782 ,03-5745877)04-04(_____________________________________________

 בלעדי, 3.5 ח' בז'בוטינסקי, 
משופצת מהיסוד, עורפית לב"ב 

+ סוכה גדולה, קומה ב', בניין 
אברכים, 1,480,000. תיווך 
_____________________________________________)04-04(אלטרנטיב, 054-5500263

 לזריזים!!! בטרומפלדור, 
3.5 חד', 75 מ"ר, משופצת, 
קומה נוחה, רק 1,355,000 

ש"ח. נדלן הקריה,
054-8472222)04-04(_____________________________________________

 בסוקולוב, 3ח', 70מ"ר, 
מרווחת, ק"ג, חזית, משופצת, 
1,475,000ש'. "נדל"ן כהלכה"

050-4141926)04-04(_____________________________________________

 בהתנאים, 3 חד', 91 
מ"ר, ק"ג + א.בגג + חניה, 

1,450,000 ש"ח. *באזור 
העיריה בבנין חדש, 3 חד', ק"ג 

+ מעלית + חניה, 3 כ"א, 
חזית, מושקעת, 1,720,000 
_____________________________________________)04-04(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 באזור אשל-אברהם, ק"ב 
+ מעלית, 3 גדולה + יחידה 

גדולה מושכרת, חזית, 3 כ"א, 
מפתח ב-"אפיק נכסים,

053-3128884 ,03-5791514)04-04(_____________________________________________

 באזור ביאליק בבנין 
איכותי, 3ח' + מרפסת, ק"א, 
חזית בבניה, 1,320,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים, 03-5791514, 

053-3128884)04-04(_____________________________________________

 דירות-פאר במלצר/
באזור הרב-שך/בהגר"א, 85 
מ"ר, 3-3.5ח', ק"ב, מעלית, 

החרבה, 1,950,000 ש"ח. 
_____________________________________________)04-04("בית-טוב" 054-8436035

 בפ"כ, הרצל - השניים, 
ק"ב, 2.5 חד', 50 מ"ר, 
משופצת, חזית, סוכה, 

_____________________________________________)04-07ל(1,250,000, 050-7970931

 במסמטת-רחל, 2חד', 
70מ"ר, ק"ג, חזית 
פתוחה. "מקסימום-

_____________________________________________)04-04(נדל"ן" 052-2452820

 באזור השלושה, 2.5 חד', 
יפה ומסודרת כ"א טובים, 
1,350,000 ש"ח. "אלמוג 

_____________________________________________)04-04(נכסים" 054-8483810

 באזור הרב קוק, 2.5חד', 
מסודרת + א.להרחבה, 

1,220,000 ש"ח. "אלמוג 
_____________________________________________)04-04(נכסים" 058-7878784

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

1,550,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 בלעדי, 2 ח' בר"ע, לא 
משופצת, קומה 4, עורפית 
כ- 60 מטר + גג רעפים + 
אופציה לסוכה, 1,200,000. 

תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)04-04(_____________________________________________

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

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

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)04-04(אדוארד

 בלעדי בז'בוטינסקי, 2 
חד' + הול 60 מ"ר, קו' ב' 
ואחרונה, חזית, 1,100,000 
ש"ח, גמיש. 077-2050410,
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)04-04(אדוארד

 בויז'ניץ, 2.5 חד', 45 מ"ר, 
ק"א, חזית, משופצת מהיסוד 

+ חניה, 1,200,000 ש"ח. 
*בשיכון ג', 2 חד', 50 מ"ר + 

אישור לעוד 25 מ"ר, משופצת, 
1,550,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)04-04(_____________________________________________

 בלעדי! בפרדס כץ אזור 
מצוין, 2 חד', 50 מ"ר + רשיון 

לבניה בגג 46 מ"ר גג בטון, 
ק"ב, אחרונה, משופצת, 

1,350,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)04-04(_____________________________________________

 בברוט, 2 משופצת 
+ א.הרחבה גדולה, ק"ג, 
1,150,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)04-04(נכסים, 03-5791514

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

ב"ב, אופציה לבניה, רק 
870,000 ש"ח.

'אפיקי-נדלן-בועז'
054-8474843)04-04(_____________________________________________

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

מקס משה דסקל,
050-5926021)04-04(_____________________________________________

 בהנשיא דופלקס/גג 6 
חד', 200 מ"ר, מ"ש/סוכה, 
גג ענק, 2 חניות, משופצת 

מהיסוד. משה דסקל - רימקס-
_____________________________________________)04-04(עוצמה, 050-592602

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דירת 4 חדרים מרווחת, 

מרפסת סוכה 12 מ"ר, נוף 
למערב, מיידי, ללא תשלום 
תיווך! רק 1,180,000 ש"ח, 

_____________________________________________)04-04(גמיש, 054-9422194

 בבן-צבי דירת-גן, 3חד', 
משופצת, 600,000 ש"ח. 

יוסף, 050-6733375 )תיווך 
_____________________________________________)04-04(הכהנים(

 ברוטשילד, 3.5חד', 75 
מ"ר, קומה שניה, 480,000 
ש"ח. אליהו, 050-4770020 

_____________________________________________)04-04()תיווך הכהנים(

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

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

_____________________________________________)04-04()תיווך הכהנים(

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

600,000 ש"ח. יוסף,
_____________________________________________)04-04(050-6733375 )תיווך הכהנים(

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

נוספים. 'אפיקי-נדלן-
_____________________________________________)04-04(בועז' 054-8474843
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 תעצור דקה !! 
מעוניין להרוויח ?? 
השקעה סבירה!! 

רווחים משמעותיים!! 
אל תפספס !! תתקשר 

058-7701070)21-21/17(_____________________________________________

השקעות

ביקוש 
דירות

בני ברק

4-4.5 חדרים

דירות 
להשכרה

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

פתח תקווה
■ מגוון דירות בבלעדיות 

3, 4, 5 חד' באזורים 
המבוקשים בפתח תקווה 

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

4-4.5 חדרים

דופלקסים

+5 חדרים

קריות
 מבחר דירות ומגרשים 

להשקעה בטבריה ובירושלים. 
"מקצועני הנדל"ן"

055-9894908)20-18/17(_____________________________________________

עסקים

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

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

1-1.5 חדרים

3-3.5 חדרים

קרית ים

 דירות במחירי מציאה, 
ניהול נכס, אחזקות ושיפוצים. 

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

קרית אתא

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

ירושלים

■ 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(_____________________________________________

נתיבות

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

 בהזדמנות בגולד, 2.5 
חד', משופצת חלקי, 

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

 יחידה חדשה, 2 
חדרים, 25 מ"ר, ק"5, 

מרוהטת קומפלט 
כולל חדר שינה ומוצרי 

חשמל קומפלט, דוד"ש, 
לזוג צעיר ברח' בית 

יוסף,בשיכון ה', 3,000 
ש"ח, גמיש,

058-3258284)01-04(_____________________________________________

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

_____________________________________________)01-04(מיידי, 052-3632080

פתח תקווה

 תשואה 10% לשנה 
על השקעה בטוחה בנדל"ן 

_____________________________________________)01-04(בישראל, 054-4225158

■ 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

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

דופלקסים

 יח"ד מקסימה ומרהוטת 
בז'בוטינסקי, חזית לרמב"ם, 

_____________________________________________)02-05ל(ב- 2,450 ש"ח, 052-7660172

 ברח' רימון, 2.5 חד' 
גדולים ויפים, ק"ב, מוארת, 

כיווני אוויר טובים, כניסה 
_____________________________________________)02-05(מיידית! 054-4225158

 בגני גד, יח"ד כחדשה, 
מרוהטת וממוזגת, מוארת, 

050-7231178)02-05(_____________________________________________

 10% תשואה שנתית 
בהשקעה בנדל"ן 

בישראל, 100% ביטחון, 
054-4225158)02-04(_____________________________________________

 דירות להשקעה ולמגורים 
בנתניה/צפת/טבריה, החל 

מ- 440,000 ש"ח. נתי המתווך 
_____________________________________________)02-05(לציבור הדתי, 050-5766979

 בארצות הברית 
השקעות עם תשואה 

גבוהה ע"י חברה ותיקה 
ואמינה  ש. מאירוביץ

03-5781925
052-5544140)36-36(_____________________________________________

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

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

4-4.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים

 ברוטשילד, 3.5 חד', ק"ד, 
משופצת, מוארת ומסודרת, 

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

דופלקסים

 ברמות 06, 6 חד' 
+ נוף + מרפסת, 3 

כ"א, מטופחת, כניסה 
פרטית + מחסן גדול, 

)א.ליחידה(,
058-6000650)03-06(_____________________________________________

וילות ובתים

 בהזדמנות בעין 
שמש, 4 חד', 140 מ"ר, 

חניה בטאבו, מרפסת 
+ מרפסת שמש, 

,2,250,000
054-2000089)03-06(_____________________________________________

 כחדשה! בנורוק, מרוהטת 
קומפלט, ק"ב, דוד"ש, מזגנים, 
מיידי, לזו"צ ללא ילדים, 2,700 

_____________________________________________)03-05(ש"ח, 054-8425580

 בשיכון ה', יחידת דיור 
משופצת ריהוט חלקי 

כולל ארנונה, 2,300 
ש"ח, מיידי,

050-8620450)03-06(_____________________________________________

 דירת חדר וחצי, מרוהטת 
חלקית לאחר שיפוץ, 2,500 

ש"ח, ברחוב רלב"ג, מיידי, 
אפשרי לתקופה קצרה,

054-6804376)03-04(_____________________________________________

 בהרב קוק, 1 חד', 
מרוהטת, משופצת, נקיה, 

יפה, מתאים רק לבודד! מה- 
1-3-17, לפרטים:

054-5634160)03-06(_____________________________________________

 4 חדרים ברחוב עמרם 
גאון 3, ללא תיווך,

052-7505847)03-06(_____________________________________________

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה לאישה 
_____________________________________________)03-04ח(מבוגרת. מיכל, 050-5952474

 דרושה משפחה לאירוח 
מדי פעם בשבתות ל- 2 
_____________________________________________)03-04ח(בחורים, 053-2743931

 מינימרקט, מוניטין, כ- 12 
שנה, בציר מרכזי במרכז!!! 

שכירות נמוכה, מחזור 
כ- 350,000 ש"ח, ריווחי, 

_____________________________________________)03-05ל(052-3267692

 במרכז הקריה חרדית, 
דירה נהדרת, 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

שכנים בקומה, חניה + מחסן, 
לל"ת - 810,000 ש"ח, 

055-6650570)03-14/17(_____________________________________________

 בדוד-המלך, 3חד', 
משופצת + אופציה לבנייה )גג 

קיים(, 500,000 ש"ח. אליהו, 
_____________________________________________)04-04(050-4770020 )תיווך הכהנים(

 באוהל-יעקב, 4חד', 95 
מ"ר, מסודרת + אופציה, 

680,000 ש"ח. יוסף,
_____________________________________________)04-04(050-6733375 )תיווך הכהנים(

 בשיכון ב' - דירת גן, 
160 מ"ר, 4 חד' + מרפסת, 

880,000 ש"ח. "רימקס" 
050-2442446)04-04(_____________________________________________

 בק.שמואל )ביאליק( 4 
חד', 100 מ"ר, ק"ב, משופצת, 

720,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)04-04("רימקס" 050-2442446

 מצויין להשקעה! ברחוב 
ברנר, 4.5 חדרים, קומה 3, 

ללא מעלית, 465,000 ש"ח. 
_____________________________________________)04-04("רימקס" 050-2442446

 בק.שמואל )ביאליק(, 
3 חד', 80 מ"ר, מסודרת, 

580,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)04-04("רימקס" 050-2442446

ירוחם
 ברשותנו, מבחר גדול, 

דוגמא: קומה שניה, 2 חדרים, 
50 מ"ר, מושכרת ב- 1,750 

ש"ח. רק 350,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)04-04(ארץ הצבי, 052-5253470

 בנווה יעקב, מבחר 
דירות 2-3-4 חד' במחירים 

סבירים! . תיווך משה,
,054-9388085
077-4003009)04-04(_____________________________________________

 בהזדמנות! בהר שמואל 
)צמוד לירושלים(, וילה 

מושקעת 10 חד', 450 מ"ר 
בנוי על חצי דונם מגרש + 
קומה נוספת 100 מ"ר עם 
הכנה ליחידות השכרה + 6 

מרפסות, רק- 4,750,000 
ש"ח, בלעדיות בנדל"ן אריאלי, 

02-5714636)04-04(_____________________________________________

 ברמות א': קוטג' 4 חד' 
דו-פלקס, 100 מ"ר נטו, נוף, 
כ"פ, משופצת ברמה גבוהה, 
במורגנטאו, 2,150,000 ש"ח. 
_____________________________________________)04-04(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

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

_____________________________________________)04-04(הכוכבים: 02-5713375

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

ומרפסת סוכה ענקית לנוף, 
חניה מקורה ומחסן 14 מ"ר 
למשרד, 2,280,000 ש"ח! 

תיווך מאור, 050-5500323, 
02-5730077)04-04(_____________________________________________

 בגבעת זאב, באזור 
מבוקש דו משפתי בנוי 220 

מ"ר, נגישות ומיקום מעולים, 
גינה 180 מ"ר, מרפסת לנוף 

ומחסן, 3 יח' דיור מניבות, 
במחיר דירה!!! תיווך מאור, 
02-5730077 ,050-5500323)04-04(_____________________________________________

 בגבעת זאב דרום מיידי! 
10 חד', כולל 2 יח' דיור 

ואופצ' לשלישית, גינה 200 
מ"ר לנוף פתוח, חניה ענקית, 
2,490,000 ש"ח! תיווך מאור, 
02-5730077 ,050-5500323)04-04(_____________________________________________

 בקריית משה, דופלקס 
ברחוב גת, 6 חדרים, מהממת 

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

amitay@perfectpro.co.il)04-04(_____________________________________________

 ברמות א': 5 חד' + 
ת.ב.ע. ל- 8 מ"ר ומרפסת, 

משופצת, 3 כיוונים, ק"ב, ע"י 
משכן-שרגא! 1,940,000 ש"ח. 

_____________________________________________)04-04(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות-אונגוואר: 5 
חד', משופצת + מרפסת 

סוכה, נוף, אור, שמש, מחסן, 
ק"ג, 2,200,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)04-04(הכוכבים: 02-5713375

 בגבעת זאב משה"ב, 
אבן! פנטהאוז במחיר דירה! 5 

+ מרפסות סוכה לנוף, ק"ג, 
מעלית, יח' הורים, 1,890,000 

ש"ח!!! תיווך מאור, -050
02-5730077 ,5500323)04-04(_____________________________________________

 בגבעת זאב, קרוב לכל 
דבר, קוטג' 6 + גינה גדולה, 

משופצת ושקט ותב"ע 
מאושרת לקומה נוספת, 

במחיר מעולה! תיווך מאור, 
02-5730077 ,050-5500323)04-04(_____________________________________________

 ברמות א': 4 חד', 
משופצת + אופציה, ק"ב, 

בסולם-יעקב, 1,820,000 ש"ח. 
_____________________________________________)04-04(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': 4 חד' + 
מרפסת סוכה + ת.ב.ע. 

מעשית לעוד 42 מ"ר, ע"י 
משכן-שרגא! 1,850,000 ש"ח. 

_____________________________________________)04-04(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 גבעת זאב מרכז, כניסה 
פרטית לדירת גן 4 חד' + גינה 

וחצר + יחידת דיור 2.5 חד', 
בבנין קטן, מרכזי ושקט, גישה 

נוחה, 1,790,000 ש"ח!!! 
תיווך מאור, 050-5500323, 

02-5730077)04-04(_____________________________________________

 גבעת זאב, במתחרדת! 
בבניין קטן מרכזי ושקט, 4 
חד' + חדר אוכל, מרווחת, 

ק"א, משופצת, כולל הסקה 
ושטופת שמש, רק 1,390,000 

ש"ח!!! תיווך מאור,
02-5730077 ,050-5500323)04-04(_____________________________________________

 בנווה יעקב, באשר 
גולק, 3 חד', קומה 

אחרונה + טאבו מאושרת 
על הגג. תיווך משה, 

,054-9388085
077-4003009)04-04(_____________________________________________

 ליד השטיבלך, ברח' 
החי"ש, בבית ערבי דו קומתי, 
3 חד', 85 מ"ר + מרפסת 25 

מ"ר, ק"א ואחרונה, מגרש 459 
מ"ר, לדירה 42.5% בזכויות 

הבניה, המבנה כלול בתוכנית 
תמ"א 38. תיווך מאור,

02-5730077 ,050-5500323)04-04(_____________________________________________

 גבעת זאב במתחרדת, 
אבן! 3.5 חד', 90 מ"ר + 

מרפסת סוכה גדולה לנוף, 
פסטורלי ושקט, מחסן, ק"ב, 
הסקה וממ"ד, חובה לראות! 
תיווך מאור, 050-5500323, 

02-5730077)04-04(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
להשקעה ולמגורים בכל 

נתיבות, במחירים מעולים עם 
תשואות יפות והשבחה גבוהה. 

תיווך ארץ הצבי,
052-5253470)04-04(_____________________________________________

 מציאה, קומה שלישית, 
3.5 חדרים, מושכרת לזוג 

חרדי למעלה משנתיים, רק 
605,000 ש"ח. תיווך ארץ 

_____________________________________________)04-04(הצבי, 052-5253470

ערד

 קומה שלישית, 2.5 
חדרים, מסודרת ויפה קרובה 

למרכז, רק 250,000 ש"ח. 
תיווך ארץ הצבי,

052-5253470)04-04(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים
 מציאה, חדר וחצי במיקום 

מעולה, קומה אחרונה, רק 
190,000 ש"ח. תיווך ארץ 

_____________________________________________)04-04(הצבי, 052-5253470

 בית דו משפחתי, 4 חד' 
בעמישב, אפשרות עם שוכר 

_____________________________________________)04-04(מצויין, 050-6925400

פנטהאוזים ודירות גן
 ב"התשעים ושלוש" 
פנטהאוז מדהים, ק"ד, 4 

חדרים + מרפסות 80 מטר, 
בנין חדש, 2,650,000 ש"ח. 

"בית ישראל" - ישראל ריינהולד 
יועץ ומשווק נדל"ן,

054-6401612)04-04(_____________________________________________

 בהאורים, בניין חדיש, 
דירת גג 7 חד', משרד צמוד, 

מעלית חניה, מחסנים, מיידי! 
2,850,000 ש"ח. "בית ישראל" 
- ישראל ריינהולד יועץ ומשווק 

_____________________________________________)04-04(נדל"ן, 054-6401612

 6 חד' במרכז-העיר, 
דירה מניבה 13,500 ש"ח 

לחודש, קומה א', מושקעת, 
1,795,000 ש"ח,

_____________________________________________)04-04(050-7505449, תיווך - נדי

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

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

053-4301650)04-04(_____________________________________________

 מציאה אמיתית!! בדב 
הוז המבוקש!! 4 חדרים, 

גדולה, יחידת הורים, מעלית, 
חניה, מסודרת, מאווררת, 

פינוי מיידי, 1,570,000 ש"ח, 
גמיש, בבלעדיות רם נכסים, 

054-5566145)04-04(_____________________________________________

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

רי/מקס משה דסקל,
050-5926021)04-04(_____________________________________________

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

מיידית, רי/מקס משה דסקל, 
050-5926021)04-04(_____________________________________________

 בסמילנסקי! 3ח' )2 
במקור(, כ- 65 מ"ר, ק"ב, 

מסודרת, ממוזגת, מיידית!! 
רק 1,150,000 ש"ח,

050-4811122)04-04(_____________________________________________

 ברוטשילד/גן הנשיא, 
3ח' + חצי, ק"א, משופצת - 

מושכרת לשנה וחצי, ב- 3,600 
ש"ח - רק 1,270,000 ש"ח, 

050-4811122)04-04(_____________________________________________

 בהזדמנות! ב"התשעים 
ושלוש" 3 חדרים, אופציה 

לחצי חדר נוסף, ק"ב, חניה, 
1,400,000 ש"ח. "בית ישראל" 
- ישראל ריינהולד יועץ ומשווק 

_____________________________________________)04-04(נדל"ן, 054-6401612

 3.5 חד', מציאה במרכז 
קומה ב', גדולה ומסודרת, 

כ"א, 1,170,000,
 ,054-4761147 ,03-9041716

_____________________________________________)04-04(גיא

 בישמח משה, 3 ח', 100 
מ"ר, ק"א, 1,650,000 ש"ח, 

054-2000089)04-06(_____________________________________________

 ברב הלר המתחרד איזור 
שקט ומבוקש, 2 + חצי, כ- 
60 מ"ר, ק"א - מסודרת! רק 

1,180,000 ש"ח,
050-4811122)04-04(_____________________________________________

 ביוספטל! 2 + חצי, 
שמופצת קומפלט!! ק"ג, 

מיידית!! רק 860,000 ש"ח, 
050-4811122)04-04(_____________________________________________

צפת
 בשכונת מנחם בגין, 
דירה מושקעת ברמה 

גבוהה, 5 חד' + יח' דיור, 
נוף מדהים.

_____________________________________________)04-07(050-3690303 - לל"ת

 להשקיע בקריות 
 MS ?ולהשאר רגוע

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

_____________________________________________)04-04(חרדית(, 054-8541118

 דירת גן, 3 חד' בנורדאו, 
רק 790,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)04-04(אלפסי, 04-8441111

פנטהאוזים ודירות גן

 דירת 3 ח', מעולה 
לחלוקה, רק 360,000 ש"ח. 
_____________________________________________)04-04(תיווך אלפסי, 052-2790370

 דירות למכירה בקריות 
בתשואה הגבוהה ביותר בארץ 

בהתחייבות! נופר מרסיאנו, 
052-7395150)04-04(_____________________________________________

 דירות לחלוקה/מחולקות, 
המחל מ- 480,000 ש"ח. נופר 

_____________________________________________)04-04(מרסיאנו, 052-7395150

 יש לכם דירה בקריות 
אותם מעוניינים לקבל הצעה 

למכירה!!! ניר דהן,
050-2962666)04-04(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 2 חד', קומה 1, מעלית, 
משופצת, 410,000 ש"ח. ניר 

_____________________________________________)04-04(דהן, 050-2962666

 בבנין-חדש בשמעיה )ליד 
בי"ס מרכז(, דירות 3/4 חד' 

מפוארות, החל מ- 5,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

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

ויפה. חמד נכסים,
053-3357316)04-04(_____________________________________________

 בשיכון ה' - איזור 
שח"ל, דירות 2,3,4,4.5 
חד', משופצות, מיידיות 
ועוד מבחר דירות ברחבי 
העיר ובפרדס כץ. "יאיר 

_____________________________________________)04-04(נדלן" 052-7633978

 מציאה - למשקיעים! 
בבר-כוכבא, כ- 65 מ"ר, 

מחולקת ל- 3, מניבה 6,000, 
חתום לפינוי-בינוי, 1,430,000, 

052-5222690)04-04(_____________________________________________

 בבניין-חדש באהרון-דב, 
פנטהאוז מפואר, 10,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 בלעדי בסנהדרין 
ברמת-גן גבול ב"ב, מיני 

פנטהאוז, קומה ה', 5 
חדרים + מרפסת שמש, 
80 מ"ר + מעלית שבת 

+ חניה, 7,700 ש"ח. 
"תיווך בתים"

050-6481890)04-04(_____________________________________________

 בסנהדרין )גבול ר"ג(, 
5 חד', מיני - פנטהאוז, 
120 מ"ר + מרפסת 70 

מ"ר, חדש מהקבלן! חמד 
_____________________________________________)04-04(נכסים, 053-3357316

 בחברון, דופלקס 5 חד', 
משופצת, ק"ב + גג מרוצף, 
נוף, 6,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)04-04(_____________________________________________

 בהר-שלום, דופלקס 
5.5 חד', 170 מ"ר, 

7,000 ש"ח. חמד נכסים, 
053-3357316)04-04(_____________________________________________

 דופלקס ברחוב לוי יצחק, 
4 חדרים, קומה ב', 4,800. 

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)04-04(אדוארד

 בפנקס בבנין חדש, 
4 חדרים, מושקעת 

ומפוארת, ק"ק, כניסה 
פרטית + חצר 6,200 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)04-04(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 באזור מרכזי, 2 חד', 
יפיפיה, מרוהטת, ממוזגת, 

מאווררת, לזו"צ, מיידי,
03-5742697 ,052-7637508)03-04(_____________________________________________

 בלעדי!! בדניאל, 3.5 
חדרים + הול, משופצת, 

חזית, 4 כ"א, ק"ב, 
ממוזגת ומשוקעת, 

כניסה מיידית, 4,500 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)04-04(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' בז'בוטינסקי, 
בניין חדש, קומה ב', עורפית, 

3,850 ש"ח, מפתחות במשרד 
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)04-04(_____________________________________________

 יח"ד 30 מ"ר, 
יוקרתית, ממוזגת 

ומרוהטת, ק"ג, ללא, 
באבטליון, מיידי,

_____________________________________________)04-07ל(050-7111483

 בלעדי!! באפשטיין, 2 
חדרים ענקית, 70 מ"ר, 

משופצת ומטופחת, 
ק"א, כ' מיידית, 3,500 

ש"ח, גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)04-04(_____________________________________________

 בבית יוסף, 2.5 
חדרים, 50 מ"ר, 
מרוהטת, חדשה 

ומושקעת, ק"ד + 
מעלית, מיידי, 3,500. 

"סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)04-04(_____________________________________________

 ברח' אברבנאל, 2.5 חד', 
ק"א, פינוי ב- 1-2-17, 2,800 

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

_____________________________________________)04-04(אדוארד

 חדר ב"רמת אהרון" 
בקומת כניסה )לא למגורים( 

לצורך עבודה שקטה וכדו' 
מתאים במיוחד לסופרי סת"ם, 

כולל מיזוג, מים, שירותים, 
500 ש"ח - אפשרי גם להיכנס 

_____________________________________________)04-04(כשותף, 053-3157272

 ברוזובסקי, יח"ד 2 
חד', מרוהטת קומפלט, 

ק"ק, רק 2,450 ש"ח 
כולל ארנונה. חמד נכסים, 

053-3357316)04-04(_____________________________________________

 מציאה! בפסגת זאב, 4 
חד', 90 מ"ר, מוארת ומרווחת 

+ מרפסת 100 מ"ר, 3,900 
_____________________________________________)04-04(ש"ח בלבד! 054-7804800

  4 חד' בכפר-אברהם, 
גדולה, מעלית שבת, מרפסת 
סוכה, 3,900, 03-9041716, 

_____________________________________________)04-04(054-4761147, גיא

רמת גן
 ביונה 31, 4.5 חד', 
ק"ג, ללא , חניה, סלון 
גדול, מתוכננת מצוין,

050-8317377)04-07(_____________________________________________

 דרושה דירה קטנה לקניה 
בב"ב/פ"ת )אזור השרון 
_____________________________________________)04-05ח(והמרכז(, 054-7938941

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

_____________________________________________)04-05ח(בערך, 052-3595314

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

_____________________________________________)04-05ח(ובסביבתה, 052-7396092

 דרושות דירות לקניה 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)04-04(_____________________________________________

 בב.שבע בבר גיורא, דירת 
גן + גינה, 3 חד', משופצת, 

כניסה מיידית, מחיר מציאה! 
התקשרו עוד היום! תיווך, 

054-2388654)04-04(_____________________________________________

 בב.שבע, 3.5 חד', 
בקרבת האוניברסיטה, בשכונה 

ב', ק"ג, מיידי, מציאה! 
התקשרו עוד היום! תיווך,

054-2388654)04-04(_____________________________________________

 בב.שבע, 4 חד' בשד' 
רגר, ק"א, צמוד לאוניברסיטה, 
מתאימה לחלוקה, ל- 3 יח"ד, 
יכולה להניב תשאוה גבוהה! 
_____________________________________________)04-04(מציאה! תיווך, 054-2388654

 בבאר שבע, 3 חד', באזור 
סטודנטים, בהזדמנות! תיווך 

_____________________________________________)04-04(רומן, 052-7731832

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

בהזדמנות! תיווך רומן,
052-7731832)04-04(_____________________________________________

 בבאר-שבע, דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות בקרבת 

האוניברסיטה בשכונה ד', 
מושכר ב- 3,200 ש"ח. 

580,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)04-04(_____________________________________________

 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)04-04(_____________________________________________

 בבאר-שבע בכונה ה', 
3 חד', משופצת, מושכרת 

ב- 2,200 ש"ח, המחיר - 
580,000 ש"ח. יוסף השקעות, 

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)04-04(_____________________________________________

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

720,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)04-04(_____________________________________________

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

560,000 ש"ח, מושכר לתווך 
ארוך. יוסף השקעות,

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)04-04(_____________________________________________

 למכירה בניין מסחרי 
בירושלים, מושכר ב- 40,000 

ש"ח בחודש, חוזה ל- 10 
שנים, 6,000,000 ש"ח. יוסף 

השקעות, 050-3616800,
08-6277193 ,052-6616800)04-04(_____________________________________________

 בשכונה ג' בבאר שבע, 
למכירה דירה מחולקת ל- 2 
יח' בקרבת אוניברסיטת בן-

גוריון, מושכרת 680,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800,
08-6277193 ,052-6616800)04-04(_____________________________________________

 בבאר-שבע בשכונה ד' 
ברח' אברהם אבינו, 3 חד', 
ק"ב, 620,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800,

08-6277193 ,052-6616800)04-04(_____________________________________________

 למכירה, קניון בדרום, 
שכירות חודשית - 195,000 

ש"ח. מחיר: 26,000,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800,
08-6277193 ,052-6616800)04-04(_____________________________________________

 בבאר-שבע, למכירה 
דירות בבנין העומד לפני פינוי 

בינוי, 500,000-650,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800,
08-6277193 ,052-6616800)04-04(_____________________________________________

 למכירה בב.שבע בבנין 
מגורים, 15 דירות בנות 2-3 

חדרים. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)04-04(_____________________________________________

 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)04-04(_____________________________________________

 רוצים לקנות דירה 
לשקעה? אנחנו הכתובת! 

לפרטים: אמיתי גולדשטיין - 
קבוצת פרפקט,
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)04-04(_____________________________________________

 במושבה מגדל )ליד 
טבריה(, בית פרטי + יח"ד, 

נוף לכינרת, 1,680,000 ש"ח 
פוטנציאל להשקעה! "רימקס" 

050-2442446)04-04(_____________________________________________

 מציאה!! בטבריה 
להשכרה/מכירה בניין 

צימרים 28 חדרים, כולל 
מיזוג וציוד להפעלה 

_____________________________________________)04-07(מיידית, 050-6921233

חנויות

נדל”ן 
מסחרי

בבני ברק
03-80-500-80

להשכרה 
חנויות 

עסקים

לחברה ירושלמית 
בתחום הטכנולוגיה הכשרה

(מנויים חודשיים)
דרוש שותף/משקיע

053-9638240

 בקריות וחיפה נכסים 
מניבים. תיווך אלפסי,

04-8441111)04-04(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב, חנות 
באור-החיים פינת חזו"א, 120 

מ"ר, קומת מרתף, חלונות 
בלגים, 7,500 ש"ח,

050-2229247)04-04(_____________________________________________

 בשיא המרכז, חנות 
מושקעת, 40 מ"ר + גלריה. 
_____________________________________________)04-04("אפיק נכסים, 03-5791514

 באזור עזרא להשכרה, 
מרתף 500 מ"ר. "אפיק 

_____________________________________________)04-04(נכסים, 03-5791514

 להשכרה ברבי עקיבא 
אזור חתם סופר, חנות 

ענקית, כ- 300 מ"ר 
עם חזית גדולה לרחוב, 
מיידי! ב- 25,000 ש"ח. 

להב נכסים,
050-4177750)04-04(_____________________________________________

 ברבי עקיבא קרוב 
להשומר חנות 15 מ"ר, 
משופצת, 2,500 ש"ח, 

מיידי. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)04-04(_____________________________________________

2 יח“ד | 2/3 חדרים 
קומת קרקע

באופקים ברח‘ אלי כהן 
למכירה / השכרה / השקעה 

מטבחים אינסטלציה 
וחשמל חדשים!
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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(_____________________________________________

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

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_____________________________________________

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

■ "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(_____________________________________________

בר יוחאי

■ 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

■ 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________
 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 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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

■ "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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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, 

_____________________________________________)54-5/18(גישה לנכים, 052-8013000

■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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 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(_____________________________________________

מחסנים

מציאה! להשכרה 
28 מ', ק"א כניסה 
נפרדת, בבנין יפה, 
מתאים למשרד או 

לקוסמטיקאית, אדריכל, 
ברח' הרב קוק ליד רח' 

חברון, 2,100 ש"ח. ללא 
דמי תיווך, בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הר' קוק 23 
050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

משרדים

■ ברח' יהושוע ליד ר' 
טרפון משרד 18 מ' ק"ק 

עם שרותים ומטבחון 
1600 ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)40-40(_____________________________________________

 להשכרה בבני-ברק 
בקרבת קוקה-קולה, 

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

מתאים לחנות, מחסן, 
משרד ולכל מטרה, 

שרותים וחניה,
050-5125550)02-05(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב - 
במרכז זכרון מאיר, 30 

מ"ר. תיווך, 
073-7240559)02-05(_____________________________________________

בית שמש
 וילה מקסימה + חצר 

+ מרפסת נקיה ומאובזרת, 
לשבתות במחיר מוזל מאוד, 

053-4100529)02-13/17(_____________________________________________

 2 צימרים משפחתיים 
יפים, ממוזגים ומאובזרים + 
מרפסות, דשא וטרמפולינה, 

_____________________________________________)02-27/17(במרכז היישוב, 053-2552555

■ 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

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)03-31/17(_____________________________________________

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(_____________________________________________

הר כנען
 מתחם אירוח חרדי מרווח 

+ 50 מיטות, במקום חדר 
אוכל בית כנסת וחצר גדולה, 

052-4281804)52-09/17(_____________________________________________

 וילה מטופחת וממוזגת, 
ברכיה פרטית + 2 יח' צימרים 

גדולים ומפוארים + בריכה 
פרטית, שולחן פינג פונג, 

מדשאות, ערסלים ועוד
050-5313031)02-28(_____________________________________________

 בעיר העתיקה! צימר 
לזוגות, חדש וממוזג 

במיקום מעולה,
052-7153475)02-05(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-19/17(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

מגרשים

מבנים

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

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

 להשכרה בב"ב בק.הרצוג, 
מבנה לכל מטרה, דלתות 

גבוהות בגובה הקרקע, חשמל, 
תלת פאזי. 052-3307454, 

_____________________________________________)02-13(רמי

 בנתניה - מגרש קו ראשון 
לים, 3 מגדלים, 150 דירות 
יוקרה, 190 מליון. פולטוב 

_____________________________________________)02-05(נכסים, 052-3646632

 מציאה, להשכרה 
חנות ברח' ר' עקיבא 

קרוב לרח' השומר 18 
מ', מתאים לכל מטרה, 

מידית, 2,750 ש"ח, תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 ביסודות, 8.5 דונם 
בשלמות, בטאבו, קרוב 

לכביש 6, בהזדמנות, 
052-2457617)03-05(_____________________________________________

 בגדרה 1-20 דונם בטאבו, 
בתכנית המתאר החדשה של 

_____________________________________________)03-05(גדרה, 052-2457617

 במושב רמות מאיר, 7 
דונם בשלמות, טאבו, צמוד 

_____________________________________________)03-05(למגורים, 052-2457617

 במושב גני-הדר 
)רחובות(, מגרשים 

אחרונים 500 מר' טאבו!! 
052-2457617)03-05(_____________________________________________

 קונים קרקעות בכל רחבי 
הארץ!!! התקשרו עכשיו!!! 

_____________________________________________)03-05(מחירים הוגנים, 052-2457617

 בבת שלמה, 1-40 דונם 
טאבו פרטי על כביש 70, 
_____________________________________________)03-05(בהזדמנות, 052-2457617

 בלב השרון, בגוש 
7808, 110 דונם 

בשלמות, חקלאי פרטי, 
בהזדמנות!

052-2457617)03-05(_____________________________________________

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

_____________________________________________)03-05(בהזדמנות! 052-2457617

 ברמת-גן - עסקה של 19 
דירות יוקרה כולל היתרים. 

_____________________________________________)02-05(פולטוב נכסים, 052-3646632

 להשכרה בב"ב בדמשק 
אליעזר, כ- 50 מ"ר, גישה עם 

רכב, מיידי, למכירות/סופרי 
_____________________________________________)03-06(סת"ם וכדו', 054-5634160

 צימרים מהודרים 
ומאובזרים: ג'קוזי, מרפסת 
נוף מרהיבה, ביכנ"ס קרוב 

ומקווה, מבצעי חורף חמים! 
052-7655125/4)03-15(_____________________________________________

בית חלקיה
 וילה חדשה, ממוזגת, 

ונקיה, ג'קוזי, דשא, נדנדה, 
נוף וערסלים, 052-5238020, 

08-8683777)03-29(_____________________________________________

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר מקצועי, נוף 

מדהים לחרמון,
,050-4296661
050-7477127)03-28(_____________________________________________

 מציאה, להשכרה 
בב"ב באזור איצקוביץ, 
חנות 45 מ' גלריה 30 

מ' 18,000 ש"ח, בלעדי, 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 בב"ב להשכרה חנות 
או משרד 16 מטר, חזית 

בז'בוטינסקי הרב שך + חצר, 
_____________________________________________)04-04(2,000 ש"ח, 054-5500263

 להשכרה בב"ב 
ז'בוטינסקי, 90 מ"ר לכל 

מטרה, חזית לכביש, מיידי, 
9,000 ש"ח. 077-2050410,
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)04-04(אדוארד

 להשכרה בב"ב ברש"י 
)ע"י ר"ע(, חנות כ- 75 
מ"ר, משופצת, חזית, 
מיקום מעולה! כ- 75 

מ"ר, מחיר טארקטיבי, 
מיידי! תיווך סגל,

,050-4113250
050-6500740)04-04(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב ברח' 
עזרא/כהנמן, 350 מ"ר + 

אופציה לעוד 200 מ"ר, 
מחיר אטרקטיבי, מיידי! 
ניתן לחלוקה ולמטרות 

נוספות. תיווך סגל,
,050-4113250
050-6500740)04-04(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב 
באיצקוביץ - ר"ע, מיקום 
מעולה! חזית, משופצת, 
44 מ"ר + גלריה 24 מ"ר, 
מחיר אטרקטיבי! מיידי! 

תיווך סגל,
,050-4113250
050-6500740)04-04(_____________________________________________

 מבנים מסחריים 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)04-04(_____________________________________________

 חדר ב"רמת אהרון" 
בקומת כניסה )לא למגורים( 

לצורך עבודה שקטה וכדו' 
מתאים במיוחד לסופרי סת"ם, 

כולל מיזוג, מים, שירותים, 
500 ש"ח - אפשרי גם להיכנס 

_____________________________________________)04-04(כשותף, 053-3157272

 להשכרה בב"ב ברח' 
עזרא/כהנמן, משרד 350 
מ"ר + אופציה לעוד 200 
מ"ר, אטרקטיבי! מיידי! 

תיווך סגל,
,050-4113250
050-6500740)04-04(_____________________________________________

 בהרצוג/קוק, משרד 2 
חדרים, מטבחון, שרותים, 

65 מ"ר, קומה -1 + 
מעלית, ממוזג ומשופץ, 

3,000 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)04-04(_____________________________________________

 חדר ב"רמת אהרון" 
בקומת כניסה )לא למגורים( 

לצורך עבודה שקטה וכדו' 
מתאים במיוחד לסופרי סת"ם, 

כולל מיזוג, מים, שירותים, 
500 ש"ח - אפשרי גם להיכנס 

_____________________________________________)04-04(כשותף, 053-3157272

 להשכרה בהשומר 
ז'בוטינסקי - משרד/קליניקה, 
4 חד' + קבלה, הכול חדש, 
חשיפה טובה. נדלן הקריה, 

050-3000121 ,054-8472222)04-04(_____________________________________________

 משרדים בב"ב להשכרה! 
כולל: ריהוט, נקיון, דמי ניהול, 
אינטרנט, מטבחונים, ארנונה, 

במחיר הכרות!!! 
072-2159193)48-20/17(_____________________________________________

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)04-03/18(מאובזרת! 050-6927465

הזורעים
 "אתנחתא הזורעים" 
5 צימרים + וילה גדולה עד 
70 איש, מותאם למשפחות 

גדולות וארועים,
052-2032009)04-16/17(_____________________________________________

 בכפר זיתים )ליד טבריה(, 
דירת 3 חדרים + גינה ונדנדה 

_____________________________________________)04-07ל(לסופי שבוע, 054-8457896

 בס"ד - צימר לתפארת עד 
11 מיטות, כל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר! 
052-7623725)04-04/18(_____________________________________________

■ במרכז הדתי חיספין, 
צימר חדש ומאובזר, פינתי 
ושקט+ ג'קוזי, כולל סוכה 

אטרקציות באיזור, מומלץ!!!
_____________________________________________)37-09/17ל( 054-2232004

רמת הגולן

תפרח
 במרכז תפרח עד 55 

מיטות, מתקנים ומדשאות + 
גנרטור. *ברמה *יחודית, מוכר 

_____________________________________________)53-24/17(במס, טל': 052-7612965

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

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

טיולי ג’יפים

■ 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(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
057-3112314 ,052-7183288)26-24/17(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

דייהטסו
 סיריון דייהטסו, שמורה 

2008, 133,000 ק"מ, 19,000 
_____________________________________________)54-3/17ל(ש"ח. 052-2737371, שמשון

מיצובישי

טויוטה

מאזדה

 טיוטה קורולה 2010 
אוטומט + תוספות, צבע 

כסף מיטאלי שמורה מאוד!! 
לרציניים! לא גמיש!! 46,000 

_____________________________________________)04-04(ש"ח, 054-9919718

 מאזדה 5 מודל 2007, 7 
מקומות מרווחים, יד שניה!! 
טסט לשנה, 165,000 ק"מ, 
_____________________________________________)04-04(36,000 ש"ח, 052-9678475

 מיצובישי גרנדיס 2006, 7 
מקומות, דגם מפואר, 39,000 

_____________________________________________)04-04(ש"ח, 052-2790370

לפרסום
03-6162228
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■ 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

לימוד נהיגה

■ יוסי זיו - צלם 
אירועים מקצועי! צוות 
מורחב, שירות ואיכות 
ללא פשרות, מבצעים 

מיוחדים לחתונות 
0525-778544)28-26/17(_____________________________________________

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

₪

₪

₪

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

■ "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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 שידוכי "אורה אור" - 
לחרדים, דתיים וכיפות סרוגות, 
א'-ה', 16:00-21:00 בלבד!!! 

03-9348340)52-09/17(_____________________________________________

 ,IS מחשב חזק 
מושלב לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)53-09/17(_____________________________________________

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, מבצע סתיו 

מיוחד, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 110 
ש"ח, ידני 110 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)50-21/17ל(

מוצרי אפיה
 צמוקים ושקדים- 

המרכז לאפיה ר' עקיבא 
48/109 ב"ב, במחירים 
ללא תחרות *סדנאות 

ללא עלות, 
050-4161617)29-54(_____________________________________________

■ מחשב נייד מחודש החל 
מ- 500 ש"ח כולל אחריות, 

הוותיק בענף.
054-4543701
03-5066331)54-28/17(_____________________________________________

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-27/17(_____________________________________________

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים 
לטאים וספרדים,שדכן 

מקצועי עם המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)40-12/17(_____________________________________________

■ "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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 לקוראי קול העיר 
בלבד! 119 ש"ח ליום, 

)בתוקף עד 1/2/17(.
"נתיב" - השכרת רכב 

לנהגים צעירים וחדשים, 
03-7267260)01-4/17(_____________________________________________

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.
_____________________________________________)01-12/17(052-2539829 - חיים

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

■ "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(_____________________________________________

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

הלוואות ומשכנתאות

 "עזרת נישואין" פמוטים 
וגביעים במחירים זולים 
במיוחד, כדאי להזדרז!!

050-4169667)02-15(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

אנגלית
 מורה מקצועית תקבל 

את ביתך לשיעורי עזר 
פרטיים )אזור רמת אהרון( 

במחיר סמלי, תוצאות 
_____________________________________________)49-04/17(מובטחות! 054-8527470

דיו וטונרים
 למה לקנות מחסניות דיו 
אם חסר רק הדיו? "דיו נטו" - 

מחזור מחסניות דיו, מקצועיות 
+ נסיון, טונרים במחיר מוזל, 

054-8431644)51-10/17(_____________________________________________

 נתנאל - העברת דירות, 
יח' דיור, משרדים ופריטים 

בודדים, באמינות, מקצועיות 
ואיכות ללא פשרות!!

054-4434362)03-10(_____________________________________________

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

שיניים, כל הסוגים במחירים 
מפתיעים! 03-6199567, רח' 

_____________________________________________)03-10(עזרא 66, ב"ב

 שיניים לבנות 
ואסטטיות - מדבקות 

להלבנת שיניים, הלבנה 
מוכחת!! 14-20 

טיפולים, תוצאות 
_____________________________________________)03-06(מיידיות, 054-8527470

השכרת רכב

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, קרייזלר )על 

גז(, 300 ש"ח ליום, 350 ש"ח 
_____________________________________________)03-24(לשבת, 052-7696100

שידוכים

 נמצאה בחנוכה, מטריה 
פרחונית, ברחוב חזון-איש, 

_____________________________________________)03-04ח(טל': 052-7675483

 נמצא נגן קטן שחור 
סנדיסק באוטובוס 402 מב"ב 

לירושלים במוצא"ש, לפני כמה 
_____________________________________________)03-04ח(חודשים, 03-5745162

 נאבד לי מזוודה עם בגדים 
בערב שבת פרשת חיי שרה 
בקו 402 שנסע לבני-ברק, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7147502

 נמצא צמיד זהב בב"ב 
בכ"ג כסליו, לפרטים:

_____________________________________________)03-04ח(050-4147378

 הגמ"ח הארצי להשבת 
אבידה. אבד לך משהו? מצאת 

משהו? התקשרו בהקדם:
_____________________________________________)03-04ח(1-599-500-003

 דרושה קסדה, טל':
_____________________________________________)03-04ח(054-8423405

 דרוש סכך בתרומה/סמלי 
)אפשרי גם אחרי חג הסוכות(, 

_____________________________________________)03-04ח(054-7938941

 דרוש מגהץ קיטור איכותי 
_____________________________________________)03-04ח(ותקני, 050-5343924

 מעוניין בדיסק און קי 
בנפח מקסימלי, תמורת מזומן 

_____________________________________________)03-04ח(או שווה ערך, 054-9985503

 מעוניין לקנות מדיח כלים 
שמיש, אפשרות להחלפה 
_____________________________________________)03-04ח(בשווה ערך, 054-9985503

 דרוש מקרר בתרומה 
לחיידר בב"ב באופן דחוף, תזכו 

_____________________________________________)03-04ח(למצוות, 050-4111685

 דרושה מלונית דיגיטלית, 
אנגלי-עברי בדחיפות,

_____________________________________________)03-04ח(053-3132207

 למשפחה נזקקת, דרוש 
מכשיר טייפ תקין + רדיו 

)אפשרי גם לשמיעת דיסקים, 
_____________________________________________)03-04ח(02-5713361

 מעוניין לקנות פילטר 
חיצוני לאקווריום,

_____________________________________________)03-04ח(055-6777117

 משפ' אברך ברוכת ילדים, 
מעוניינת בסורג נפתח לחלון 
בגודל 98X98 ס"מ )אפשרי 

_____________________________________________)03-04ח(בתשלום(, 08-9765927

 משפחה ברוכת ילדים, 
מעוניינת במיטה משולשת 

בתשלום או במסירה,
_____________________________________________)03-04ח(053-3191325

 דרוש שעון מעורר מכני 
)עם קפיץ(, אפשרי מקולקל, 

_____________________________________________)03-04ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)03-04ח(במצב תקין, 054-7432011

 דרוש נוקיה סי 2 או נוקיה 
208, אפשרי מקולקל,

_____________________________________________)03-04ח(054-7938941

 דרושה מנורת שולחן 
פלורוסנט, 15 וואט בתרומה 

)אפשרי מקולקלת(,
_____________________________________________)03-04ח(054-8432271

 דרוש מקרר קטן בתרומה 
_____________________________________________)03-04ח(לבן-תורה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחת אברך בתרומה/

_____________________________________________)03-04ח(סמלי, 052-7396092

 דרוש מקרר בינוני ומזגן 
קטן בתרומה/סמלי לבן תורה, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7396092

 דרוש שעון זהב/תכשיט 
בכל מצב שבור/מקולקל/ישן, 

_____________________________________________)03-04ח(050-6651365

 מעוניין לקנות דגי נוי 
_____________________________________________)03-04ח(טורפים, 055-6777117

 דרושות אופניים חשמליות 
ב- 1,000 ש"ח ומזגן חלון קטן 

_____________________________________________)03-04ח(בתרומה, 052-3595314

 מעונין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה 

_____________________________________________)03-04ח(לחקלי חילוף, 052-3595314

 דרוש אורגן אפילו פשוט 
למתנדב שמנגן למבוגרים, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8437102

 מעוניין לקנות מטבעות, 
שטרות ומכתבים ישנים, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7653753

 למשפחה נזקקת דרוש 
בתרומה מייבש כביסה במצב 

_____________________________________________)03-04ח(טוב! 054-7354625

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה/גניזה,
_____________________________________________)03-04ח(050-6651365

 מודם סטיק כחדש, פתוח 
לכל החברות, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)03-06ח(050-4171813

 IBM מחשב נייד* 
)לנובו( במצב חדש כולל וינדוס 

אופיס ותוכנות, 500 ש"ח. 
 IBM מטען למחשב נייד*

)לנובו(, מקורי, רק 85 ש"ח, 
058-7920443)03-04(_____________________________________________

 שואב אבק לשטיחים, 
מעולה!! 150 ש"ח,

054-8527470)03-06(_____________________________________________

 רדיאטור בירושלים, 120 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, טל': 054-8423405

 מחשב נייח חזק עם 1 
טרה במצב מצוין, רק 499 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-7171228

 נייח מדהים עם 1000 
ג'יגה, רק 499 ש"ח, איזור 

_____________________________________________)03-04ח(ירושלים, 054-8470594

 מסך דק "17 אינצ' כחדש, 
רמקולים מובנים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(050-4116860

 + DVD/MP3 מכשיר 
שלט ללא מסך )פוג'י-יפן(, 80 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-3463482

 מחשב נייח מהיר עם 
1000 ג'יגה, ווינדוס 7, רק 499 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 054-3294452

 טאבלט איכותי אסוס 7, 
מצב חדש כולל נרתיק, 500 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, טל': 054-7561146

 מחשב ווינדווס 7 + 
תוכנות, מצב חדש, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(טל': 052-8401909

 רדיאטור חימום 15 
צלעות, חדש, חב' טובה, ב- 

_____________________________________________)03-04ח(200 ש"ח, 052-7111982

 תנור חימום - 2 ספירלות, 
מחמם מהר וחזק + כבל, 
2.05 מטר, 40 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)03-04ח(050-2897977

 מחשב נייד כולל וינסדוס 
7 ותוכונות במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 054-8474954

 מכונת כביסה חצי 
אוטומטית כחדשה במצב 
מצוין, המחיר 500 ש"ח, 5 

_____________________________________________)03-04ח(קילו, 054-7317883

 רדיאטור 12 צלעות, מצב 
מצוין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8474176

 רדיאטור חדש, 15 צלעות, 
190 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)03-04ח(052-7148004, אלי

 סטפר מכשיר הליכה 
כחדש ממש, בבית-שמש, 320 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, גמיש, 054-8445650

 מחשב HP בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)03-04ח(250 ש"ח, 052-2421622

 התקנת תוכנה ללימוד 
אנגלית, חדשה, ב- 140 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7687019

 קוטל יתושים, מצב חדש, 
_____________________________________________)03-04ח(90 ש"ח, 054-8423031

 פלטה מצוינת, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(054-8423031

 יש לי נגן סאנדיסק ואני 
מעוניין להחליפו בנגן סובו, 

_____________________________________________)03-04ח(053-3138898

 2 מדפסות HP כולל: 
פקס, צילום, הדפסה, סריקה, 

כחדשות, 360 ש"ח,
_____________________________________________)03-04ח(050-5343924

 רדיאטור חימום חדש, 15 
צלעות, 180 ש"ח בלבד )ב"ב(, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7148004

 מקדחה רוטטת, חזקה 
לקיר, מתכת ולעץ, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-6784969

 מכשיר ניווט G.P.S חדש 
באריזה, מפות 2017, ותוספות 

_____________________________________________)03-04ח(280 ש"ח, 053-3120547

סקודה

סובארו

קיה

פולקסוואגן

 קאיה קרניבל 2011 
דיזל, יד שניה, 7 מקומות, 

שמורה  במצב מעולה, 
_____________________________________________)01-02ל(054-7916871

 סקודה-אוקטביה 2011, 
יד-ראשונה, פרטי, מצב 

_____________________________________________)03-04(מעולה, נידרה! 052-7168739

 סובארו B4 סטיישן 2008, 
159,000 ק"מ, שמורה מאוד, 
כל התוספות, במחיר מציאה! 

052-7182930)04-07(_____________________________________________

 בהזדמנות! סובארו 
אימפרזה 2006, 1600, 

אוטומטית, ראשונה, 
צורה חדשה, מכני 

מעולה, שמור, מסודר + 
_____________________________________________)04-04(טסט, 054-8402332

 סקודה אוקטיביה 2010, 
אוטומטי בנזין - TSI חסכונית 

+ תוספות במצב חדש!! 
בהזדמנות, 44,000 ש"ח, 

052-6918692)04-04(_____________________________________________

 פולקסוואגן בורה די 
ראשונה!! מודל 2000 

אוטומט, שמורה במחיר 
מציאה, 8,500 ש"ח,

050-5595360)04-04(_____________________________________________

 קאיה ריאו 2011 
אוטמטית לבנה שמורה 

וחסכונית, נוסעת גם על גז, 
מטופלת בזמן!!! 29,000 

ש"ח, מחיר מציאה: 46,000 
_____________________________________________)04-04(ש"ח, 052-7220391

 קאדילק חדשה ויוקרתית 
עם נהג צמוד לחתנים/כלות 
_____________________________________________)04-06ל(ולכל מטרה, 050-9755999

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, מבצעים + עזרה 
בתאוריה, יוסי בן יהודה. 

03-5352975
_____________________________________________)13-12/17ל(052-2595370

כרטיסי טיסה

יעוץ נישואין

 מתמחים בכרטיסי טיסה 
לארופה, לאוכוסט, טיסות 

הרגע האחרון ולפסח,
08-6211112)04-07(_____________________________________________

 לבניית תקשורת טובה, 
הוצאת כעסים ומשקעים 

ולשיפור הזוגיות, יועץ נישואין, 
מומחה. הרב דניאל,

_____________________________________________)04-07ל(053-3165281

 "ביחד" - שידוכים לכל 
הגילאים, מאגר ארצי, שדכניות 

מכל הארץ, בברכת גדו"י, 
מנקים חורף!!!_____________________________________________)04-07(072-2391111

50 3 ב-
מכנסי ילדים, סריגים, ועוד...

"אצל בתיה"

רח' ירושלים 52 ב"ב
המון פריטים יפים רק 10 ש"ח!
(ע"י העירייה)

פתוח רצוף: א'-ה'
03-5792841

10-50& &

 נמצא כרטיס זיכוי לחנות 
גולדין בבני-ברק, לפרטים: 

_____________________________________________)04-05ח(052-7673035

 נמצא כסא לתינוק לרכב 
ברח' נחום בב"ב,

_____________________________________________)04-05ח(052-7171569

 אבד כובבע ביום ו' האחרון 
ב- ט"ו טבת בקר 422 מב"ב 

לירושלים היקר לבעליו,
_____________________________________________)04-05ח(058-5949220

 אבד עגיל זהב לבן משובץ 
עם פנינה, אבד ברח' רבי 

עקיבא 152 בני-ברק,
_____________________________________________)03-04ח(03-7517050

 אבד צרור מפתחות במרכז 
העיר ירושלים )מחובר לצרור 

און קי מסווג(, היקר מאוד 
לבעליו! המוצא יבוא על שכרו, 

_____________________________________________)03-04ח(052-6795000

 נאבד עגיל זהב, המוצא 
_____________________________________________)03-04ח(יתקשר, 053-3122504

 דרוש סכך בתרומה/סימלי 
)אפשרי גם אחרי חג הסוכות(, 

_____________________________________________)04-05ח(054-7938941

 מעוניינת בהחלפת גגון 
של בוגבו צבע ורוד פוקסיה 

כמו חדש, לצבע אחר - עדיף 
_____________________________________________)04-05ח(נטרלי, 054-8430577

 זקוק לתרומה סימלית 
לאגרת התורה ממרון הרב 

עובדיה יוסף זצוק"ל, אפשרות 
גם לרפואה, לע"נ,

_____________________________________________)04-05ח(052-7176547

 מכונת גילוח 3 עיגולים, 
_____________________________________________)04-05ח(הרב גרוס, 052-7642805

 מכונת צילום A3 עד 
_____________________________________________)04-05ח(1,000 ש"ח, 052-7642805

 מעוניין לקנות ציוד 
לאקווריום )פילטר קרמיקות 

_____________________________________________)04-05ח(וכ"ו(, 055-6777117

 דרושה מנורת שולחן 
פלורוסנט 15 וואט בתרומה 

)אפשרי מקולקלת(,
_____________________________________________)04-05ח(054-8432271

 דרוש ארון בגדים דלתות 
הזזה בתרומה לבן תורה, 

_____________________________________________)04-05ח(054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחת אברך בתרומה/

_____________________________________________)04-05ח(סימלי, 052-7396092

 דרוש מקרר בינוני ומזגן 
קטן בתרומה/סימלי לבן תורה, 

_____________________________________________)04-05ח(052-7396092

 דרוש שעון מעורר מכני 
)עם קפיץ( אפשרי מקולקל, 

_____________________________________________)04-05ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)04-05ח(במצב תקין, 054-7432011

 מעוניין לקנות מטבעות, 
שטרות ומכתבים ישנים, 

_____________________________________________)04-05ח(052-7653753

 דרוש מקרר קטן לבחורי-
_____________________________________________)04-05ח(ישיבה בתרומה, 054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)04-05ח(054-7432035

 משפחה ברוכת ילדים 
מעוניינת במיטה משולשת 

בתשלום או במסירה,
_____________________________________________)04-05ח(053-3191325

 דרושות אופניים חשמליות 
ב- 1,000 ש"ח ומזגן חלון קטן 

_____________________________________________)04-05ח(בתרומה, 052-3595314

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה, 

_____________________________________________)04-05ח(לחלקי חילוף, 052-3595314

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה/גניזה,
_____________________________________________)04-05ח(050-6651365

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)03-04ח(ישיבה בתרומה, 054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)03-04ח(054-7432035

 "מכונות תפירה" - זינגר 
תפר ישיר - 490 ש"ח. עובד 

ישר וזיגזג - 650 ש"ח. בכלינה 
- 1,850 ש"ח. שרות ואיסוף 

_____________________________________________)04-30(תיקונים מהבית, דסלר 15 ב"ב

 במחיר מצחיק, מכונת 
כביסה בוש, מצויינת,

053-8248712)04-07(_____________________________________________

 טאבל כחדש בקופסא עם 
אחריות, ב- 150 ש"ח, הקודם 

_____________________________________________)04-05ח(זוכה, 052-7182834

 silver שואב רובוטי חברת 
line, חדש באריזה, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(מציאה! 052-7140138

 רדיאטור 13 צלעות, חדש 
באריזה, 220 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)04-05ח(052-7140138

 תנור משולב כיריים - 
סאוטר, שמור ועובד מצוין, 

_____________________________________________)04-05ח(400 ש"ח, 052-7673590

 מחשב פנטיום 4 במצב 
חדש כולל מקלדת ועכבר, 

_____________________________________________)04-05ח(500 ש"ח, טל': 054-7561146

 מכשיר D.V.D במצב 
מצוין כלל מעמד )זרוע( לתליה 

על הקיר, 100 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)04-05ח(054-8000970

 + DVD/MP3 מכשיר 
שלט ללא מסך )פוג'י - יפן(, 

_____________________________________________)04-05ח(80 ש"ח, 052-3463482

 מקפיא אלקטרה ששה 
תאים נראה חדש ובמצב 

מצויין, 500 ש"ח, נייד:
_____________________________________________)04-05ח(055-6688672

 רדיאטור 12 צלעות, מצב 
מצוין, 150 ש"ח,

_____________________________________________)04-05ח(054-8474176

 מכונת כביסה אלקטרה, 
מצב מעולה, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(טל': 050-4550750

 תנור חימום - 2 ספירלות, 
מחמם מהר וחזק + כבל, 
2.5 מטר, 30 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)04-05ח(050-2897977

 למסירה מקרר ג'נרל 
אלקטריק במצב תקין, טל': 

_____________________________________________)04-05ח(03-5701321

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצויין, 300 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, לפרטים: 054-8453370

 מסך דק 19 אינץ, 170 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח בירושלים, 054-8470594

 מחשב נייד כמו חדש, 
מציאה, 500 ש"ח, ירושלים, 

_____________________________________________)04-05ח(054-8470594

 מחשב נייד שמור ותקים 
כחדש, רק 499 ש"ח, -052
_____________________________________________)04-05ח(7171228, רק בין הסדרים

 מסך דק 19 אינץ, רק 180 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 052-7171228

 גוף תאורה 2 פלורוסנטים 
דקים באורך 120 ס"מ, עוצמת 
אור חזקה במיוחד, כחדש, 90 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, טל': 050-2897977

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון חכם לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)04-05ח(100 ש"ח,  052-4831449

 רדיאטור 8 צלעות, 90 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 054-7863538

 2 סטנדים לרמקול, 
מוגבר, 300 ש"ח, נייד:

_____________________________________________)04-05ח(052-2437292

 כרטיס קול לגיטרה 
 M-AUDIO FAST חשמלי

TRACK, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)04-05ח(פלאפון: 052-2437292

 רמקולים חדשים למערכת 
סטריאו תוצרת אנגליה, 400 

ש"ח, דגם: MISSION, נייד: 
_____________________________________________)04-05ח(052-2437292

 מסך מחשב עבה - 40 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 050-6651365

 מציאה, מערכת 5 
רמקולים + טקליטור, דיקטלי 

לווידאו, ב- 450 בלבד,
_____________________________________________)04-05ח(052-7195401

 מקרן איכותי מאוד במצב 
מצוין, 499 ש"ח,

_____________________________________________)04-05ח(054-3558949

 מחשב נייד עובד מצוין 
באיזור אשדוד, רק 499 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(054-3558949

 מחשב נייח מהיר עם 
אלף ג'יגה בירושלים, רק 499 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 054-8470594

 מכשיר אדים קר גדול 
כחדש, רק 80 ש"ח,

_____________________________________________)04-05ח(050-9089110

 שואב אבק - 100 ש"ח, 
_____________________________________________)04-05ח(050-4147729
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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

 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(_____________________________________________

 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

■ 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(_____________________________________________

 מטפלת חמה ומסורה, 
מעוניינת לטיפול בילדים 

בשעות הצהריים בביתם בבני-
_____________________________________________)01-04(ברק, זמין ערב, 054-8451318

ריהוט

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון, יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)02-05(_____________________________________________

 מעוניין לעבוד בבית-כנסת 
)גמיש בשעות(/בכל הצעה 

_____________________________________________)03-04ח(אחרת, 054-7938941

 מעוניין לעבוד בטיפול 
ובשמירה על זקן, 

_____________________________________________)03-04ח(050-6651365

 מעונין לנקות תלמודי 
תורה, בתי מדרש או כוללים, 

_____________________________________________)03-04ח(לפרטים: 054-8592204

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני, נסיון בניהול בעמותות 

ובעסקים, משרה בכירה! 
_____________________________________________)03-04ח(050-4160390

 התפנה בעל קורא מומחה 
ומנוסה בכל הסגנונות באזור 

_____________________________________________)03-04ח(המרכז, 050-4164543

 אישה מעוניינת לעבוד 
במשק בית בב"ב, בעלת נסיון, 

חרוצה ומסורה! 
_____________________________________________)03-08(054-7700935, גאולה

 כסא אורטופדי עם גלגלים, 
מצב מצוין, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813, בני-ברק

 שולחן כתיבה, 100 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(בלבד, 052-5737813, בני-ברק

 מזרון זוגי אורטופדי כמו 
חדש, 220 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 שולחן מתקפל, מצב 
חדש, 2.40, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8423031

 ספה, 2 מושבים, מצוינת, 
_____________________________________________)03-04ח(300 ש"ח, 054-8423031

 3 מדפים + זויות, 40 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 054-8423031

 2 ספריות קטנות, 80 
_____________________________________________)03-04ח(כ"א, 054-8423031

 3 כסאות פלסטיק עם 
_____________________________________________)03-04ח(ידיות, 80 ש"ח, 054-8423031

 ספת עור 2 מושבים בצבע 
_____________________________________________)03-04ח(חום, 200 ש"ח, 03-6180473

 שולחן כתיבה 1.20 מטר, 
חום עם מגירה, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(בני-ברק, 052-5737813

 כורסת יחיד, צבע בהיר, 
בד קטיפה, 180 ש"ח, בני-

_____________________________________________)03-04ח(ברק, 052-5737813

 שולחן לבן עם מגירות 
טלסקופיות משני צדדים, 240 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 מראה גדולה עם 2 
מגירות, צבע ערמוני, 300 

ש"ח, 03-5745162
_____________________________________________)03-04ח(בני-ברק, 052-5737813

 ארון גבוה וצר: גובה 2 מ', 
רוחב 37 ס"מ, עומק 40 ס"מ, 

כמו חדש, מחיר 400 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(טלפון: 050-7366167

 ארונית, אורך 1 מ', גובה 
72.5 ס"מ, עומק 55 ס"מ, 

400 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)03-04ח(050-7366167

 שולחן כתיבה, 100 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 למוסדות חינוך וישיבות, 
שולחנות + כסאות לחדר-

אוכל במחיר מוזל,
052-6590995)03-04(_____________________________________________

 כסא מנהלים שחור במצב 
טוב, 200 ש"ח בירושלים, 

_____________________________________________)03-04ח(054-2633790

 מיטות היירייזר כחולות 
כחדשות, כל מיטה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(לפרטים: 052-7155955

 לחדר ילדים, 4 קורות + 
עמודון + מנורה צבע אגס, 

_____________________________________________)03-04ח(500 ש"ח, 054-8449894

 מציאה! ספה יפיפיה 
נקיה במצב מעולה, 5 מקומות 
מחולקת ל- 2, ב- 190 גמיש! 

_____________________________________________)03-04ח(052-7630089

 מזרון אורטופדי חדש בנילון 
במחיר מציאה, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(גמיש, 052-7649377

 )1.90X0.80( מיטת יחיד 
מעץ + מזרון, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-3463482

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-3463482

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ, כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-3804646

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)03-04ח(250 ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס משרדי ממתכת 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים +

_____________________________________________)03-04ח(ב- 120 ש"ח, 052-3463482

 ספה 2 מושבים מודולרית, 
290 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 מיטת יחיד גדולה, 1,080 
מטר עם ארגז מצעים, ניתנת 

לכיוונון, 220 ש"ח, מצ במצוין, 
_____________________________________________)03-04ח(בני-ברק, 052-5737813

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(052-7633316

 שולחן ו- 6 כסאות 
מרופדים לסלון, חדשים 

בהזדמנות, אפשרי כסאות 
_____________________________________________)03-04ח(בלבד, 052-4227714

 בב"ב סט סלון דו  500 
ש"ח + כורסה 300 ש"ח + 
שולחן סלון נמוך, 200 ש"ח 

כחדשים, אפשר בנפרד. 
ספריה לחדר ילדים, 2.10 

מכתבה מגירות ומדפים סנדויץ 
פורמיקה כחדשה, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(054-4347436

 מזרונים איכותיים לנדנדת 
חצר וכסאות נח + כיסוי 
נשלף, 80 ש"ח כ"א, -02
_____________________________________________)03-04ח(6522251, 052-3805386

 מיטת מעבר + מזרון 
שינה בשימוש, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(053-3114819

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)03-04ח(250 ש"ח, טל': 054-8423405

 לול פלסטיק כולל מזרון 
לתינוק, במצב חדש, 150 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, טל': 054-7561146

 טיולון ד"ר בייבי, 150 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(בירושלים, טל': 054-8423405

 עגלת אינגלזינה, טיולון 
+ אמבטיה, שמורה מאוד, 

400 ש"ח מפ"ת,
_____________________________________________)03-04ח(052-7609666

 עגלה חדשה באריזה, 390 
ש"ח במקום 590. דגם 
Red dream, לפרטים:

_____________________________________________)03-04ח(052-7625772, 03-6161852

 כסא האכלה + סל-קל 
+ כסא הגבהה נייד )בוסטר(, 

_____________________________________________)03-04ח(150 ש"ח, 054-8410050

 מציאה - מיטת תינוק, 
500 ש"ח, ב"ב, טלפון:

_____________________________________________)03-04ח(052-3073826

 מיטת תינוק, מצב מצוין, 
400 ש"ח, ב"ב, טלפון:

_____________________________________________)03-04ח(052-3073826

 עגלת תאומים איזיבייבי, 
_____________________________________________)03-04ח(200 ש"ח, 054-7938941

 עגלת שכיבה אינגלזינה, 
_____________________________________________)03-04ח(200 ש"ח, 054-8478028

 עגלת תינוק, מצב 
מעולה, כמו חדש, 250 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 טיולון יד 2, מצב מצויין, 
160 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 טיולון "איזי בייבי" חדש 
לא היה בשימוש, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8449165

 מיטת תינוק, מצב חדש, 
יפה, מזרון אורטופדי, 350 שח, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8423031

 שידת החתלה, 200 ש"ח 
בלבד, מצב טוב עם מגירות, 

_____________________________________________)03-04ח(בני-ברק, 052-5737813

 טיולון, מצב מצויין, 180 
ש"ח בלבד, בני-ברק,

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 שידת החתלה, 180 ש"ח 
בלבד, מצב טוב עם מגירות, 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 מוניטור נשימתי לתינוק 
BABY SENSE 4, ב- 200 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-7396092

 עגלת טיולון חב' איזי-
בייבי, צבע ורוד/לבן במצב 
מצויין, 100 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)03-04ח(052-7148004 )ב"ב(

 עגלת תינוק חברת בלו - 
ד"ר בייבי, אמבטיה + טיולון, 

כחדשה במצב מצויין, 500 
ש"ח, פלאפון: 052-7148004 

_____________________________________________)03-04ח()ב"ב(

 מיטת תינוק מעץ מלא, 
חב' שילב, ב- 300 ש"ח, שנה 

_____________________________________________)03-04ח(בשימוש, 053-3114819

 עגלת תינוק יד 2 מצב 
מעולה כמו חדש, 250 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 טיולון במצב מצוין, 190 
ש"ח, בלבד, בני-ברק,

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 פלאפון גלקסי, תומך 
כשר פוקט 2, מצב חדש ללא 

WI-FI, ב- 200 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)03-04ח(052-7647637

 S18 טלפון אקספרית 
SONY במצב מעולה, ב- 200 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-2421622

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(לפרטים: 052-7966786

 *סוני אריקסון ברשת 
אורנג'/סלקום עם מצלמה 

איכותית )לא טאצ'(, 95 ש"ח, 
054-2423785)03-04(_____________________________________________

 סמסונג/נוקיה ברשת 
אורנג' סלקום )פשוט( לא 
כשר ולא טאצ', 60 ש"ח, 

054-2423785)03-04(_____________________________________________

 למה להישאר בבית 
בגלל מדרגות? מעלוני 
מדרגות ניידים, חדשים 
ומשומשים + אחריות, 

מגיעים עם הדרכה 
וליווי מקצועי, לפרטים 

_____________________________________________)03-06(והזמנות, 052-7694114

 מזוודה טובה, 4 גלגלים, 
גדולה, 80 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 חליפה שחורה, מצב 
חדש, מידה 46/48, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8423031

 פראק מידה 46, מצב 
חדש, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8423031

 נדנדה לילדים, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(מצב חדש, 054-8423031

 תוכונים, פינקי, קוקטלים, 
ברווזים, ארנבות, בתי הטלה, 

תרנגולת, כל אחד עם 40 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 053-3109233

 שטיח כרמל בסגנון מודרני 
235X150, שנה בשימוש, 190 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-6784969

 פאה חדשה מעוצבת, 500 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 050-4131038

 תחפושות של פורים 
כחדשות, מחיר 30 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(050-4131038

 נעליים ניובלנס נשים 
מספר 37.5 במחיר 200 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(050-4131038

 סט הבדלה מוכסף, 4 
חלקים, חדש באריזה, 100 

ש"ח במקום 160 ש"ח,
_____________________________________________)03-04ח(052-7600336 בב"ב

 בד ריפוד של עמינח, רחיץ 
ואיכותי ביותר, ירוק בהיר, רוחב 
2 מטר, 200 ש"ח במקום 300 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח בב"ב, 052-7600336

 בב"ב, חוברות "כל 
העלונים" סוגים שונים, 50 

ש"ח, 30 חוברות, טל':
_____________________________________________)03-04ח(054-8457834

 ספר אפיה "עוגות 
וקאפקייקס" חדש לגמרי, 70 

ש"ח במקום 109 ש"ח,
_____________________________________________)03-04ח(052-7600336 בבני-ברק

 שמלה לנשים/נערת 38 
אופנתית, ארוכה ומפוארת 

לאירועים, חדשה ברוקט, 150 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 058-4843223

 ספר לתסרוקות דיוויס, 
_____________________________________________)03-04ח(250 ש"ח, 058-4843223

 מעיל Zara בז' קצר 
פוך לנערות S/M אופנתי + 

ג'קט אפור, 150 ש"ח שניהם, 
_____________________________________________)03-04ח(058-4843223

 אופני הילוכים חדשים 
באריזה, 20 אניץ - 430 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(גמיש, 052-7147135

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)03-04ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)03-04ח(65 ש"ח, 052-4831449

 קופסת מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה בעזרת 

הדמיון, 40 ש"ח,
_____________________________________________)03-04ח(052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-4831449

 קסדה סגורה לאופנוע 
חברת שואי האיכותית ללא 

משקף, 250 ש"ח, ב"ב,
_____________________________________________)03-04ח(054-3132330

 רמקול איכותי בידורית, 
3 כניסות, 100 וואט מתאים 
לאירועים, עד 150 איש, קל 
לנשיאה, במצב מעולה 500 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 משחק פלייסטיישן 2 עם 
שני גוייסטיקים ומשחקים 

במצב מצוין, 400 ש"ח,
_____________________________________________)03-04ח(054-3132330, ב"ב

 עט קויקשלרי סורק טקסט 
מאנגלית לעברית עם קול, 

חדש, 450 ש"ח, ב"ב,
_____________________________________________)03-04ח(054-3132330

 כלוב לאוגרים וכו' גודל 
בינוני 80*40 ב- 100 ש"ח, 
כלוב לתוכי וכו' גודל בינוני, 

ב- 80 ש"ח, בני-ברק,
_____________________________________________)03-04ח(054-3132330

 פאה טבעית חדשה גלית 
איטליה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)03-04ח(058-3281908

 נעלי ניו באלנס מידה 
37.5 כחדשות, ספורט, 200 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 058-3281908

 תחפושות לפורים 
כחדשות, 40 ש"ח, כל אחד, 

_____________________________________________)03-04ח(050-4131038

 אופני BMX כל המידות, 
_____________________________________________)03-04ח(70 ש"ח. מאיר, 052-7145348

 2 מעילים איכותיים 
חדשים תוצ"ח, לנשים ולכלות, 

מידה 44, כ"א - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(050-4192023

 מגש לחלות שילוב עץ 
וכסף, חברת הצורפים, 200 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-7154392

 3 מטבעות כסף זכר 
למחצית לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7154392

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)03-04ח(200 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-3463482

 קופסה גדולה לאופניים, 
נשלפת, 100 ש"ח, -14:00

 ,22:00-24:00 ,16:00
_____________________________________________)03-04ח(052-4137894

 אופני הילוכים, מידה 20, 
"שימנו" חדשות מהנילון, 400 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 050-4117603

 מעילים חמים איכותיים 
וחדשים, מידות 8-12, 75 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-3805386

 ברז עם ראש מסתובב, 
יוצא מהשיש, 150 ש"ח 

כחדש, 02-6522251,
_____________________________________________)03-04ח(052-3805386

 מאגר מאות תורמים 
וקרנות כספים לעמותות 

וליחידים מהארץ ומחו"ל, 299 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-7633316

 סרטי טבע וסרטים כלליים 
לצפייה איכות גבוהה ומצונזר, 

_____________________________________________)03-04ח(19 ש"ח, 054-4783220

 כובע אלגנטי לכיסוי 
מלא/חלקי שחור, 150 ש"ח 
במקום 300 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)03-04ח(054-4906526

 עגלת קניות כחדשה, 
מיוחדת ונחה לשימוש, ניתן 
לכבס, 190 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)03-04ח(054-4906526

 אופניים לילדים 20", 150 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, בטל': 054-5385013

 אופני הילוכים, 26' ב- 
_____________________________________________)03-04ח(290 ש"ח, 054-5385013

 מציאה, תוכי קוקטייל 
מאולף + כלוב ענק, 225 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(בלבד, טלפון: 055-6688612

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(050-4145023

 בהזדמנות!!! חליפה 
ארוכה 4 חלקים במצב מצוין, 
מספר לא מדויק, 38-44, 250 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 050-4160457

 למשרד עו"ד, 
כשרונית, אינטלגנטית 

ורהוטה, לעבודה 
משרדית, קו"ח: 

law.ozana@gmail.
_____________________________________________)03-06ל(com פקס - 03-5787374

 לחברה בתחום הכלכלה 
באזור ב"ב/ר"ג, דרושות 

מוקדניות לחלקית/מלאה, 
שכר הוגן + בונוסים יפים, 

עבודה בתנאים טובים!
054-8528651)03-04(_____________________________________________

 פקידה - מנהלת 
חשבונות, בעלת נסיון, 40 

+ לעבודה במוסך בפ"ת, 
03-9192933)03-07(_____________________________________________

  לפנימיה חרדית 
לבנות בב"ב, דרושה מדריכה 

צנועה וירא"ש, כולל לינה, 
03-6749811 )ניתן להשאיר 

_____________________________________________)03-04(הודעה(

 לגן פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה אחראית 
כיתה לתינוקיה, למלאה/

חלקית, נסיון חובה! 
תנאים מעולים!
050-7250631)03-06(_____________________________________________

 לרשת מעונות יום 
בק.הרצוג, דרושות לחצי 

משרה/משרה מלאה, 
13:00- ,08:00-13:00
16:00, תנאים טובים, 

054-4499177)03-06(_____________________________________________

 לעזר מציון ב"ב, 
דרושות טלפנויות לשעות 

בוקר/ערב, תנאים 
מצוינים למתאימות, 

_____________________________________________)03-04(לפרטים: 052-5808957

 דרוש עובד נקיון לישיבה 
_____________________________________________)03-04(בבני-ברק, 050-4101673

 עוזרת ניקיון,לבית פרטי 
בגבעת שמואל, ימים א' ו-ה', 

4 שעות ביום, 50 ש"ח לשעה. 
_____________________________________________)03-07ל(מיכל, 054-4628683

 דרוש נהג לאוטובוס זעיר 
ציבורי, מאזור המרכז, עדיפות 

_____________________________________________)03-06(לניסיון, 054-7771118

 למעון חרדי בפ"ת דרושה 
מטפלת לתינוקיה, למשרה 

מלאה, תנאים טובים!
052-7642542)03-04(_____________________________________________

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

 למשווק מורשה 
סלקום, דרושים סוכני 
_____________________________________________)04-04(שטח 052-7-111-999

 לפעוטון חמים בפ"ת, 
דרושות מטפלות, 

למשרה מלאה/חלקית 
052-4491044)04-07(_____________________________________________

 למעון דתי בקרית אונו, 
דרושה מטפלת למשרה 

_____________________________________________)04-07(מלאה 050-2736409

 לארגון חסד חשוב 
בסניף בני ברק 

דרושות עובדות לגיוס 
תרומות,בעלות ידע 

וניסיון. לפרטים
054-8493669)03-06(_____________________________________________

 אקדמאי חרדי, עברית 
רהוטה, אנגלית טובה + 

מחשב, במשרה רווחית בלבד 
_____________________________________________)03-04ח(מהבית! 050-4160390

 מזכירה מעוניינת בעבודה 
משרדית באזור בני-ברק, ידע 

במחשבים, גביה ובהנ"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(050-4116662

 בחור בן 19 מעוניין לגור 
אצל מבוגר בבני-ברק,

_____________________________________________)03-04ח(054-8437102

 מעוניינת לקבל בבית, 
עבודות משרד/ניירת, ללא 

_____________________________________________)03-04ח(מחשב, 054-9448300

 בחור ישיבה מחפש עבודה 
+ מגורים אצל משפחה 

בחו"ל - ארה"ב/אירופה וכד' 
בכל תשלום, 053-3188973, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7163334

 בחור עם נסיון, מעוניין 
לכרוך ספרים לביכ"נ, נא 

להשאיר הודעה, 
_____________________________________________)03-04ח(058-7591994

 קלדנית, מחפשת עבודה, 
עימוד, עיצוב גרפי ועריכה, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8414669

 עוזר אישי של רב מנהל 
עמותה, גיוס כספים, תקציב 
_____________________________________________)03-04ח(משרד החינוך, 052-7633316

 עוזר אישי של רב מנהל 
עמותה, גיוס כספים, תקציב 
_____________________________________________)04-05ח(משרד החינוך, 052-7633316

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני, נסיון בניהול בעמותות 
ובעסקים במשרה בכירה! 

_____________________________________________)04-05ח(050-4160390

 מטפל מנוסה בקשיש, 
חובש בצבא לשעבר, בהנחה 
של 15% ממחיר "עזר מציון" 

כולל לינה בבית הקשיש, 
_____________________________________________)04-05ח(058-3216880

 שידה, מצב מצויין, 4 
מגירות, ב- 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)04-05ח(050-4550750

 2 כסאות נוח מתכווננות 
למצב שכיבה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(052-7651009

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(052-3804646

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)04-05ח(250 ש"ח, 052-3463482

 ,)1.90X0.80( מיטת יחיד 
מעץ + מזרון, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(052-3463482

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס משרדי ממתכת 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים +

_____________________________________________)04-05ח(ב- 120 ש"ח, 052-3463482

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)04-05ח(052-7633316

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)04-05ח(054-4783220

 שולחן לסופרים + כסא 
במצב מצוין, 500 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)04-05ח(052-7191903 בשעות הערב

 ,1X1 שולחן קפה לסלון 
מסגרת שחורה + זכוכית - 

_____________________________________________)04-05ח(290 ש"ח, טל': 052-2727474

 כסא אורטופדי עם תמיכה 
לגב תחתון בצבע שחור 

כחדש, מציאה - 90 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)04-05ח(050-2897977

 כסאות עץ מעוצבים, 
יפיפיים לשולחן שבת - 2 

לראש השולחן, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)04-05ח(054-8418449

 שידה קטנה עץ מלא, 
מצופה שיש, 200 ש"ח,

_____________________________________________)04-05ח(050-9089110

 מדפים כוורת לתליה, 
גדול, 150 ש"ח, בהזדמנות, 

_____________________________________________)04-05ח(פלאפון: 050-9089110

 ספה דו מושבית כחדש + 
ארגז מצעים, בד קטיפה ורוד, 

_____________________________________________)04-05ח(500 ש"ח, 054-6481333

 כסא נוסף מתחבר לעגלת 
blooll שחור, במחיר 200 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 050-4165206

 כסא האכלה + כסא 
הגבהה נייד + סלקל, מחיר: 

150 ש"ח, בני-ברק,
_____________________________________________)04-05ח(054-8410050

 מעוניינת בהחלפת גגון 
של בוגבו צבע וורוד פוקסיה, 

ממש כמו חדש, לצבע אחר - 
_____________________________________________)04-05ח(עדיף נטרלי, 054-8430577

 עגלת תאומים איזיבייבי, 
_____________________________________________)04-05ח(150 ש"ח, 054-7938941

 עגלת שכיבה אינגלזינה, 
_____________________________________________)04-05ח(200 ש"ח, 054-8478028

 עגלת תינוק ד"ר בייבי, 
מציאה כחדשה - 240 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(טל': 050-2897977

 מציאה - מיטת תינוק, 
500 ש"ח, ב"ב, טלפון:

_____________________________________________)04-05ח(052-3073826

 מיטת תינוק מצב מצוין, 
250 ש"ח, )ללא מזרון(, ב"ב, 

_____________________________________________)04-05ח(טלפון: 052-3073826

 עגלת תינוק חברת פג 
במצב מצוין, 200 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)04-05ח(052-78651009

 כסא אוכל לתינוק - 80. 
סלקל, כסא לרכב, אמבטיה 

+ מתקן בטיחות לתינוק - 80 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 054-8418449

 מוניטור נשימתי לתינוק, 
BABY SENSE 4, ב- 200 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 052-7396092

 מצעים חדשים למיטת 
תינוק, 40 ש"ח כ"א,

_____________________________________________)04-05ח(052-7676856

 עגלת סטוקי כולל כל 
החלקים במצב מצוין בב"ב, 

_____________________________________________)04-05ח(500 ש"ח, 052-7676856

 S3 מטען סמסונג גלקסי 
אלחוטי חזק במיוחד - חדש 

מהקופסא, 99 ש"ח,
_____________________________________________)04-05ח(054-4783220

 סי 2 + טוקמן מוטען ב- 
600  ש"ח, לא כשר ב- 300, 

_____________________________________________)04-05ח(052-7149509

 דיבורית סמסונג חיבור 
USB, קטן כחדש, 15 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8491154

 סים ב- 50 ש"ח בתוכנית 
ללא הגבלה, 15 ש"ח לחודש, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7167777

 כיסוי אחורי שקוף לאייפון 
6 פלוס, חדש באריזה, 10 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, טל': 052-2727474

 S3 מטען סמסונג גלקסי 
אלחוטי, חזק במיוחד - חדש 

מהקופסא, 99 ש"ח,
_____________________________________________)03-04ח(054-4783220

 כיסוי אחורי שקוף לאייפון 
5, חדש באריזה, 10 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)03-04ח(052-2727474

 מציאה!!! אוצר החכמה 
החדשה )15 כ- 80,000 

ספרים( מהחברה, בכחצי 
_____________________________________________)04-06ל(מחיר, 052-7112339

 ציוד לקוסמטיקאית )2 
מיטות, מכשיר אפילציה, 

עגלת טיפולים(, בהזדמנות! 
052-7623559)04-05(_____________________________________________

 במחירים מצחיקים, 
מכונת כביסה בוש, מצויינת, 

250 ש"ח, ויתר התכולה 
_____________________________________________)04-07(כמעט בחינם, 053-8248712

 להשכרה/מכירה 
שמלת שושבינה לבנה 

יפיפיה מפוארת כחדשה, 
מידה 12, 180 ש"ח, 

054-6337121)04-08(_____________________________________________

 אנשור תוסף תזונה, 8 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 054-7863538

 ספרים ללימוד אידיש עם 
דיסקים, 170 ש"ח,

_____________________________________________)04-05ח(058-3208315

 סגריה אלקטרונית )דגם 
חדש(, 270 ש"ח,

_____________________________________________)04-05ח(058-3208315

 תרופות לפורים כחדשים, 
_____________________________________________)04-05ח(40 ש"ח כ"א, 058-3289108

 אופניים 24', 250 ש"ח, 
_____________________________________________)04-05ח(ב"ב, פל': 054-5385013

 קפוצון קטיפה מנומר, 
מידה 36/2 מהאריזה, 70 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 052-7115498

 סרטי טבע וסרטים כללים 
לצפיית איכות גבוהה ומצונזר, 

_____________________________________________)04-05ח(19 ש"ח, 054-4783220

 מאגר מאות תורמים 
וקרנות כספים לעמותות 

וליחידים מהארץ ומחו"ל, 299 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 052-7633316

 מאות חומשים משומשים 
מהוצאת אשכול - במצב מצוין 

- למסירה, עדיף למוסד או 
_____________________________________________)04-05ח(ביכ"נ, 052-7111684

 קלרינט חדש באריזה, 
מחיר 500 ש"ח בלבד!!! 

_____________________________________________)04-05ח(052-7144978

 מעיל בד לספר תורה לזכר 
נספים בשואה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(052-7154392

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)04-05ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)04-05ח(65 ש"ח, 052-4831449

 קופסת מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה בעזרת 

הדמיון, 40 ש"ח,
_____________________________________________)04-05ח(052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(052-4831494

 ,H&M מעיל גבר חדש 
מידה 40, מדהים, רק 280 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, טל': 058-3268891

 מכשיר לאיחסון 
קרונפלקס גדול כחדש, 80 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 050-9089110

 וילון לסלון 4 חלקים, 
צבעים קרמל ושמנת, 

5.2X2.5, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)04-05ח(054-8476805

 3 זוגות אופני הילוכים, 
צריכים תיקון קל, כ"א במחיר 

_____________________________________________)04-05ח(300 ש"ח, 052-7632680

 סט רפואות תימן, ג' 
חלקים - 180 ש"ח, טל' 

מאחרי השעה 15:00,
_____________________________________________)04-05ח(050-4147729

 מגפי ליקרה לנשים/
נערות, מידה 37.38 במצב 

_____________________________________________)04-05ח(מצוין, 50 ש"ח, 052-7676856

 מגבר סטריאו ביתי ימהה 
)רסיבר(, 180 וואט, שמור, 

_____________________________________________)04-05ח(400 ש"ח, נייד: 052-2437292

 כובע אלגנטי עם שוליים, 
חדש במקום 200 ש"ח, 

ב- 100 ש"ח לבירורים, -058
_____________________________________________)04-05ח(3230569

 חליפת צמר שבתית, 
יוקרתית כחדשה, מידה 449 

ש"ח, הקודם זוכה, -054
_____________________________________________)04-05ח(8464310

 חליפת ZARA שבתית, 
יוקרתית, כחולה, מידה 46, 

_____________________________________________)04-05ח(349 ש"ח, 054-8464310

 חליפה שבתית, מידה 
44, ב- 50 ש"ח בלבד, טל': 

_____________________________________________)04-05ח(054-8464310

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)04-05ח(200 ש"ח, 052-3463482

 פינת רופא לגן ילדים - 
מיטה, כסאות, וילון, ארונית, 

_____________________________________________)04-05ח(180 ש"ח, 052-7115498



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה כ”ז - כ”ט בטבת תשע”ז  25-27/1/2017 

■ 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 - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)48-20/17(_____________________________________________

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

 דרושה מטפלת אחראית 
ומנוסה למעון חרדי בב"ב - 

פ.כץ למשרה מלאה/חלקית. 
_____________________________________________)49-06/17(לאה, 052-7120520

טלפנים/ות מוקדנים/ות
 לעבודה בבני-ברק
30 & לשעה + בונוסים
משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות/טלמרקטינג חובה

לפרטים: 03-6162228
yair@kav-itonut.co.il :דוא"ל

דרושים/ות

 &30-35
לשעה + בונוסים

למוקד תפילות מצליח 

בראשון לציון

בעלי יכולת הסברה וכושר 

ביטוי לשיחות יוצאות

בוקר: 9:00-14:00
אפשרות לשעות נוספות

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

 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

 מטפלת מסורה למשרה 
מלאה/חלקית, תנאים מעולים 

למתאימה מיידי, 
_____________________________________________)03-04ל(054-8461589

 לרשת בגדי גברים, 
עובדים, עדיפות עם נסיון, 

עבודה במשמרות,
_____________________________________________)53-02/17ל(054-2327448, 050-7410240

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

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

 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(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 למעון חב"ד דרושים 
עובדות מסורות 

ואחראיות. בערב בלבד! 
טלי, 052-3873887. 
_____________________________________________)02-06(רונית, 053-3135772

 לפעוטון/גן בגבעת 
שמואל, דרושה עובדת 

למשמרות בוקר/אחה"צ. 
_____________________________________________)02-05(054-2022629, ורד

 לגן פרטי בגני תקווה, 
סייעת/מטפלת, מלאה/

חלקית, שכר גבוה! אפשרות 
_____________________________________________)02-09ל(להסעה מב"ב, 052-6741263

 דרושה עוזרת בית פעמיים 
_____________________________________________)02-05(בשבוע בר"ג, 054-4941692

 לחברה פרטית בב"ב 
במובילה בתחומה, דרושים/

ות מאתרים/ות טלפונית 
לעבודה מאתגרת, דרוש ידע 

בסיסי באינטרנט, העבודה 
בימים א-ה, משמרת בוקר 
בין השעות: 09:00-17:00. 
משמרת ערב בין השעות : 
14:00-20:00. 30 ש"ח + 

בונוסים, קו"ח למשרה
jobs@aeh.co.il, בציון משרה 

 לאופנת נשים בב"ב, _____________________________________________)02-09(666
מוכרת מנוסה ואחראית 

לעבודה במשמרות,
_____________________________________________)04-05ל(054-4347954

 לחנות בייגל בגאולה 
בירושלים, דרושים עובדים, 

_____________________________________________)02-05(לפרטים: 02-5375516

 דרושה מורה ללימוד 
חשבשבת באופן פרטי באזור 

_____________________________________________)02-05ל(ב"ב, 054-8456433

 עובדת למשפחתון בגבעת 
שמואל למשרה מלאה, -10:30
16:30, תנאים טובים, במיידי, 

_____________________________________________)02-03ל(050-4806060

 לאל גאוצ'ו ברמת-גן, 
דרוש בחור רציני לעבודה 
במטבח בערבים, תנאים 

_____________________________________________)02-05(טובים! 050-6561610

 לחברת שליחויות על 
קטנועים בב"ב, דרושים 

שליחים אחראיים, שכר מצויין 
_____________________________________________)02-05(שהולך וגדל, 054-3032021

 שכר גבוה!!! אנשי 
מכירות )למוקד גברים( 

טלפוניים, לסוכנות ביטוח 
בת"א, בשעות הבוקר, 

_____________________________________________)54-11(מיידי! 073-2271471

 רציני ואחראי לשעות 
הבוקר המוקדמות לחלוקת 

מיכלי גז באזור המרכז,
_____________________________________________)01-04ל(052-2578085

 מיידי! לגן-מעון בגבעת 
שמואל, דרושה גננת 

אחראית חמה וחרוצה. 
_____________________________________________)01-04(052-3651355, חנה

 בירושלים, אח סיעודי 
לטיפול במבוגר, שכר הולם! 

_____________________________________________)02-03ל(052-7907041, 052-5180770

 למעון יום שיקומי בב"ב, 
דרושות סייעות לעבודה, 

_____________________________________________)02-05ל(מיידית, לפרטים: 03-6711800

 למספרה בב"ב, דרוש 
ספר  ועוזר ספר,

_____________________________________________)04-07ל(054-7855585

 דרוש עובד חרוץ לעבודת 
ייצור בבית דפוס עם ידע 

בסיסי במחשב, 9:00-16:00, 
27 ש"ח לשעה, לפרטים: 

0533195399a@gmail.com)02-05(_____________________________________________

 דרוש/ה גרפיקאי/ת 
חרוץ/ה ובעל/ת 

מעוף, שליטה בתכנת 
 InDesign, Illustrator,

Photoshop נסיון 
של שנתיים לפחות, 

עבודה בשעות גמישות 
- חובה! תנאים טובים 

למתאים/ה. קו"ח לפקס: 
03-5796645 או במייל: 

yakov@kav-itonut.co.il)02-12(_____________________________________________

 דרוש/ה עו"ס 
לבית אבות גני מרגוע 
בב"ב 24 ש"ש תנאים 
טובים  מענין ומאתגר 
פקס.  03-6040771 

ganeymargoa@neto.
net.il)01-04(_____________________________________________

 למוקד לתיאום פגישות 
דרושה אחראית משמרת 
באלעד ניסיון בניהול חובה

_____________________________________________)03-04(טל': 050-2436777

 לרשת צרכניות באזור 
המרכז, דרושה פקידה 

למחלקת גזברות. קו"ח למייל 
racheli@netivc.co.il)03-04(_____________________________________________

 לבית-מאפה בבני ברק 
דרוש אופה + נסיון.
יוסי: 050-7755442

_____________________________________________)03-04(יעקב: 050-8227125
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דרושים
שכר הולם 
למתאימים 03-5795922

מחסנאי | מתאם הרכבות
איש תחזוקה |  שליח

דרוש
לת"ת בירושלים

קו"ח לפקס: 072-2446656
jobs24859@gmail.com :או לדוא"ל

למשרה מלאה ניסיון חובה
איש תחזוקה 

יש
עבודה.

כל המשרות למגזר החרדי

073-70-55-666
www.glatjobs.co.il

גלאט ג'ובס

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

מחפשת הכנסה נוספת?                                                  
פנויה בשעות הערב? 
ארגון ״חברים לרפואה״

שוהם- 054-5319192 
לפרטים נוספים:

למשמרת ערב החדשה דרושות נציגות 
� בעלות כושר שכנוע,

� יחסי אנוש טובים 
� ורצון להצליח. 

� לא חובה ניסיון קודם! 

מחפש אותך!

� תורמים פוטנציאלים ביותר

� שיחות נכנסות ויוצאות

� בונוסים גבוהים במיוחד

� סביבת עבודה חרדית

לרשת אופנה
בב“ב לנשים 

דרוש\ה
מוכר\ת

נסיון במכירות חובה!
העבודה במשמרת ערב

תנאים טובים
שכר בסיס+בונוס

 דרוש/ה: *מנהל/ת ביחסי 
ציבור ונדל"ן. *עוזר/ת אישית, 
רציניים ובעלי נסיון שנתיים + 

תעודת הסמכה. קו"ח:
yaronlav35@gmail.com

054-5663798)04-04(_____________________________________________

 ל"נקי 10" בבני-ברק, 
דרוש נהג עם רשיון ג'/רשיון 

עד 4000 ק"ג, לפרטים:
053-5251291)04-07(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל 
באווירה חמה וביתית, 

דרושות מטפלות לחלקית 
ומלאה, שכר נאה 

למתאימות!
052-6471287)04-04(_____________________________________________

 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)04-07(_____________________________________________

 לגן פרטי בפ"ת, דרושה 
גננת/מטפלת מסורה 

ואחראית למשרה מלאה, 
_____________________________________________)04-07(תנאים טובים! 052-7808100

 לחברה חרדית מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, 3 שעות ביום 
- גמיש, לא נדרש נסיון, 3,000 
_____________________________________________)04-04(ש"ח. קריירה, 072-22-222-62

 למשרד באיזור בני-ברק, 
מזכיר/ה לעבודה מהבית 

משרדית, א-ה 8:30-14:00, 
6,000 ש"ח. קריירה,

072-22-222-62)04-04(_____________________________________________

 לחברה פיננסית גדולה, 
דרושים,מתאמים לפגישות, 
)חצי משרה(, משכורת + 

בונוסים, ידע באקסל חובה! 
קו"ח - 

modiano01@gmail.com)03-06(_____________________________________________

 לחברת שיווק דיגיטלי 
המפעילה מוקד טלפוני 
בר"ג, דרושים/ות נציגי/

ות שיווק, שיחות יוצאות, 
)לא מכירה(, שכר גבוה, 
מתאים לאימהות, יתרון 

לבעלי נסיון, 
 ,054-7425005
hr@dplus.co.il)03-04(_____________________________________________

 לבית תוכנה בב"ב, דרושה 
מזכירה אחראית, בעלת נסיון, 

ידע באופיס ואטלוק, מגיל 
+35, קו"ח: 

rivka654@gmail.com)03-06(_____________________________________________

 למעון בפתח תקווה, 
דרושה מטפלת, תנאים טובים 

_____________________________________________)04-05(למתאימה, 054-8408829

 לסוכנות ביטוח בפתח-
תקוה, דרושה פקידת קשרי 
לקוחות, מתאים לאימהות, 

054-5965153)04-05(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל )ליד 
הגשר להולכי רגל(. *מטפלות 
לתינוקיה/לפעוטות, למלאה/

חלקית. *איש אחזקה לשעות 
_____________________________________________)04-05(גמישות. 050-7884864, רחל

 לפעוטון בגבעתיים, 
מטפלת מנוסה + 

המלצות, 35 ש"ש, כולל 
צהריים ושישי, 30 ש"ח 

_____________________________________________)04-07(לשעה, 052-8680032

 לאיש עסקים בירושלים 
עוזר/ת אישי/ת לשעות 
הבוקר, 40 ש"ח לשעה. 
_____________________________________________)04-04(קריירה, 072-22-222-62

 לגן מעון דתי בפ"ת, 
סייעת מנוסה לימי א'-ה', 

שעות מ- 12:00-17:00,
052-8226582 ,052-8530061)04-07(_____________________________________________

 לחברת השקעות 
נדל"ן, אחראית אנרגטית 

לתאום פגישות, קו"ח 
למייל:

Ak0527619618@
gmail.com)04-05ל(_____________________________________________

 לרשת צרכניות באזור 
המרכז, דרושה פקידה, קו"ח 

למייל: 
racheli@netivc.co.il)04-05(_____________________________________________

 דרושים/ות מזכיר/ת 
הנהלה לחברה, 8,500-9,000 

ש"ח לחודש. *סוכן/ת מכירות 
12,000 ש"ח. *רו"ח למשרד 

ממשלתי 12,000 ש"ח. 
*מנה"ח לחברה מובילה 

9,000 ש"ח. *עובדים כלליים 
למחסן ללא נסיון ולכל גיל 

8,000 ש"ח. *מנהל/ת תפעול 
ואדמיניסטרציה 8,500. 

*עובדים/ות לעבודת מזכירות 
אין צורך בניסיון, 40 ש"ח 

לשעה. לצפייה בכל המשרות:
www.glatjobs.co.il

_____________________________________________)04-04(גלאט ג'ובס, 073-70-55-666

 לישיבה בב"ב דרושים: 
*מחסנאי. *טבח מקצועי 

לארוחת-ערב, 03-6714809 
_____________________________________________)04-05()להתקשר בין 10.00-15.00(

 למכבסה בירושלים 
דרוש עובד אחראי ומסור 

+ רשיון נהיגה חובה, 
למשרה מלאה,
054-3090601)04-04(_____________________________________________

 בגבעת שמואל, דרושה 
סייעת למעון פרטי, שכר גבוה 

_____________________________________________)04-05(במיוחד! 052-7177524

 הזדמנות מיוחדת! 
צהרונים בהרצליה מחכים 

לך, החל מ- 50 ש"ח 
לשעה, הסעה מב"ב, 

_____________________________________________)04-05ל(052-7154643

 לחברה מובילה בתחום 
בניית אתרים ושיווק בדיגיטל, 

דרושה מתאמת פגישות/לידים 
עבור נציג המכירות, העבודה 

בבני-ברק, 072-2230878
orel@kidumplus.co.il)04-05(_____________________________________________

 מעצבת בתחום 
המטבחים למשרה חלקית, 

קו"ח למייל:
I0527677799@gmail.com

_____________________________________________)02-03ל(052-6409922

 באזור ירושלים נהג חלוקה 
מסור לשעות הבוקר, רשיון ב', 

_____________________________________________)02-03ל(ג', 052-5640161

 למעון איכותי במרכז 
בני-ברק דרושה מטפלת 

חמה ומסורה למשרה 
מלאה או 13:00-16:00, 
_____________________________________________)04-05(לפרטים: 052-7121521

 לחנות למוצרי תינוקות 
בגבעת שמואל, דרושה 
מוכרת במשמרות, שכר 

התחלתי 28 ש"ח לשעה, 
052-4254111)04-05(_____________________________________________

 למשפחה חמה בפ"ת, 
עזרה בניקיון ובישול, 3 פעמים 

בשבוע, בין 16:30-20:30, 
_____________________________________________)04-07ל(050-5957951

 דרושות סייעות/גננות 
)מעל גיל 25( עם נסיון 

למשפחתון/גן בב"ב - גבול 
_____________________________________________)04-05(ר"ג. 050-8938869, חן

 לבגדי נשים בב"ב, 
דרושות מוכרות מנוסות 

)גיל +35(, 50 ש"ח 
לשעה למתאימה + 

בחורות חרוצות לעזרה 
בשכר מינימום, -050

4499560/1)04-05(_____________________________________________

 מעוניינת להצטרף 
בתשלום לנסיעה מב"ב לאזור 
הרצליה פיתוח וחזרה אחה"צ, 

_____________________________________________)04-05ל(054-8449428

 דרושה סייעת לגילאי 4-5 
לשעות הבוקר, בקרבת ב"ב, 

תנאים טובים למתאימה, 
_____________________________________________)04-05ל(052-7132306

 מטפלת למעון במרום 
נווה מ- 7:30 עד 16:30, 

תנאים טובים למתאימה, 
_____________________________________________)02-05ל(050-2799799

 טלפניות לטלמרקטינג 
בב"ב לפני/אחה"צ, אפשרות 

להתקדם, לא חובה נסיון, 
סביבת עבודה ממוחשבת, 

052-7101521)03-03(_____________________________________________

 לרשת מזון גדולה 
דרושים/ות, קופאים/

יות, סדרנים/יות, עובדי 
מאפיה, 052-6580906, 

_____________________________________________)03-06(עבודה מיידית!!

 דרוש/ה בתחום הביטוח 
- תנאים מעולים, אפשרות 

למשרת אם, פ"ת
bituchimpt@gmail.com

_____________________________________________)03-08ל(פקס: 03-6182118

 גננת חמה, מסורה 
ואחראית לגילאי 3, 
מטפלת לתינוקות/

_____________________________________________)04-07(פעוטות, 054-8486316

 לגן בפתח-תקווה, דרושה 
סייעת חמה, מסורה ואוהבת 

לגילאי 3-4, מיידי!
050-5636364)04-07(_____________________________________________

 מטפלת למעון בגבעת 
שמואל, מ.מלאה/חלקית, 

נסיון חובה, תנאים 
_____________________________________________)04-07ל(מעולים, 054-2681695

 למעון בב"ב, דרושה 
מטפלת, משרה מלאה/

חלקית/צהרון, אוירה ביתית 
וחמה, 052-7686713,

052-6989454)03-03(_____________________________________________

 לחנות אופנה לגברים, 
דרוש מוכר + נסיון בלבד 

)מעל גיל 20( למלאה/
משמרות, תנאים מעולים 

054-5751716
052-7998010)04-07(_____________________________________________

העבודה 

בתל אביב 

(בקרבת 

עזריאלי)

בס"ד
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