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זמני כניסת ויציאת השבת
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פרשת ויחי

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי י"ג בטבת תשע"ז  11/1/17 גיליון מס' 1017

 פרסם
 ותתפרסם
03-5796643

אגודת שמש ומגן
בשורה לחולי

פסוריאזיס
ולנזקקים לשהיה בים המלח

לראשונה בצבור החרדי
077-5518143

Psor.h2016@gmail.com

בס"ד

ארבעה הרוגים בפיגוע: מסע הרצח, פולמוס נטרול המחבל ושלילת האזרחות

שר הפנים הרב אריה דרעי

עמ' 6
פעילות מניעתית

כך פותחים באש
סא"ל הרב דוב פוברסקי

עמ' 6

הטרור חוזר לירושלים

חקירת 
נתניהו

פרשנות - אבי בלום 
/ עמ' 22-23

הגאון רבי משה שפירא זצ"ל
"גאון המחשבה והמוסר"

תזכורת כואבת: תושבי ירושלים מגיבים לפיגוע

עמ' 24

/ עמ' 4-8

מקרבים את 
הצרפתים 
לירושלים

בבוקר אחרי 
התאונה - 

כיכר בהר נוף

מלון 'פנינת 
דן' לקראת 

הריסה

מסוכן ומוזנחהפקת לקחיםבעקבות האסון

/ עמ' 12/ עמ' 12/ עמ' 10
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כמות הכריכים שאפשר להכין
מאריזת עמק 600 גרם

ארוחת עמק טעימה, 
לבריאות! בכשרות              באריזה עם פס הזהב
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צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

מו"ל: אריאל קוניק

יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

גרפיקה:  יעל בראון, מיכל יפרח, 
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

מאת: ישראל פריי

לבוקר  מתעוררת  ירושלים  ראשון.  יום  בוקר 
רגוע. הילדים בבתי הספר, הבוגרים שוקדים 
את  פוקדים  כבר  העמל  ואנשי  תלמודם  על 
מכבר  זה  שקטו  הרחובות  העבודה.  מקומות 
מגל הטרור ושבו לשגרה, התקווה חזרה לקנן, 
והטרגדיות המקומיות פינו את מקומן לדיווחי 

מזג אוויר והיערכויות לשלג אפשרי.
ואז, מעט אחרי השעה אחת, הכול השתנה 
ירושלים,  מזרח  תושב  שפל,  רוצח  באחת. 
דהר עם משאית לעבר קבוצת חיילים בטיילת 
למוות  דרס  הנציב,  ארמון  של  הפסטורלית 
המראות   .13 עוד  ופצע  וחייל,  חיילות  שלש 

מהזירה היו קשים מכדי להכיל.

 הרחובות חוזרים לדמם
המזוויע,  הרצח  מסע  לאחר  ספורות  דקות 
פורסם תיעוד ממצלמות אבטחה בו מתועדות 
שתי קבוצות חיילים מגדוד ארז של בה"ד 1, 
חמשה  מתוך  הראשון  היום  להם  זה  שהיה 
כבר  אחת  קבוצה  בירושלים.  חינוך  בסדרת 
ראשון',  יום  'סיור  לקראת  במסדר  ניצבת 
שהביא  מאוטובוס  יורדת  אחרת  וקבוצה 
בסמוך  שוהים  עדיין  כשרובם  למקום,  אותם 

לאוטובוס ולתא המטען. 
על  עלה  בפתאומיות,  הגיח  המשאית  נהג 
החיילים  ריכוז  אל  ישירות  דהר  המדרכה, 

הוא  אותם.  ודרס  לאוטובוס,  בסמוך  שעמד 
הראשונה  הפגיעה  ולאחר  בכך,  הסתפק  לא 
והחיילות  החיילים  אל  רוורס  בנסיעת  חזר   -
אותם  ודרס  הרצפה,  על  מוטלים  היו  שכבר 

שוב ושוב. 
אם נדמה היה שירושלים כבר ראתה הכול, 
הגיע הפיגוע הקשה ולימד שעדיין סאת הצרות 
לא הוגדשה. זו הפעם הראשונה בה רכב כבד 
כל כך פוגע בריכוז אנשים, והתוצאה שנגלתה 
שהובהלו  והמתנדבים  הכוננים  ראשוני  לנגד 
במצב  היו  החיילים  קשה.  הייתה   – למקום 
איבריהם,  את  ריסקו  המשאית  גלגלי  מזוויע, 
ולוחמי  רב,  היה  ההלם  קשות,  היו  הפציעות 
האש נאלצו בשלב הראשוני לחלץ באמצעות 

עגורן נפגעים שנלכדו תחת גלגלי המשאית. 
למרות הנוכחות הגדולה של חיילים במקום 
– זמן התגובה היה ארוך מהמצופה. המחבל 
הספיק לדרוס, לחזור, ושוב לדרוס, עד שנורו 
היריות שעצרו את מסע ההרג והביאו למותו. 
 – רבים  חיילים  נראים  מהמקום  בתיעוד 
שחלקם עמדו במרחק בטוח מהזירה – כשהם 
ונמנעים  למגע  חותרים  לא  מהזירה,  בורחים 
פתחו  בצבא  הסיטואציה.  עם  מהתמודדות 

בבדיקת ההתנהלות.

 פני הרשע
פאדי  הוא  הפיגוע  את  שביצע  המחבל 
מוכבר,  ג'בל  הכפר  תושב   ,28 בן  אל-קנבר, 

הצמוד לטיילת ארמון הנציב. הוא בעל תעודת 
ביצע  בה  המרצדס  ומשאית  כחולה,  זהות 
צהובות.  רישוי  לוחיות  נושאת  הפיגוע  את 
הלל  הודעות  להוציא  מיהרו  הטרור  בארגוני 
וברכה למחבל, ברשתות החברתיות חגגו את 
שהיו  ערבים  גם  ראייה,  עדי  ולדברי  הפיגוע, 
בחיכוך  בלעג,  והגיבו  מהמחזה  נהנו  בסמוך 

ידיים בהנאה ובמחיאות כפיים.
והלב  מבעבע  עדיין  הקורבנות  כשדם 
שותת, רתוח ופצוע, החל מיד השיח הפוליטי 
ביקשו  רבים  שגורמים  האקטואלי  וההקשר 
היורה  החייל  פרשת  במוקד:  לאירוע.  לייחס 
פרשת  בגלל  החשש  "אלמלא  אזריה.  אלאור 
אלאור אזריה - החיילים בזירת פיגוע הדריסה 
ונחרץ  מהיר  בירי  מגיבים  היו  בירושלים 
איתן,  בראיון  טען  המחבל",  לעבר  יותר 
היה  הנראה  שככל  החיילים  קבוצת  מדריך 
"חיילים  המחבל.  את  נטרלו  שיריותיו  זה 
מה  וכל  בצבא  וחצי  שבועיים  עכשיו  ישבו 
להיזהר.  להיזהר,  להיזהר,  זה  להם  שאומרים 
כואב לי להגיד את זה, אבל חלק מהפציעות 
שהמשאית  מהרוורס  נגרמו  פה  קשות  היותר 
התמהמהות,  של  פחות  שניות  כמה  נסעה. 

אולי המצב היה יותר טוב עכשיו".
הדמים  "פיגוע  במהירות.  התלהם  השיח 
משפט  של  ישירה  תוצאה  הוא  בירושלים 
חזן.  אורן  ח"כ  נחרצות  קבע  אזריה",  אלאור 
לאור  נפגע  כוח ההרתעה של צה"ל  "לצערי, 

תוצאות המשפט והוויכוח הציבורי שהתעורר 
המחבלים  את  שמעודד  מה  בעקבותיו, 
וכוחות  כי החיילים  לצאת לפיגועים בתקווה 
הביטחון יחשבו פעמיים אם לפתוח באש על 

מנת לנטרל אותם". 

 ואלה שמות
לא  הטרור  אירועי  של  הקבועה  הרוטינה 
עיריית  ראש  הנוכחי.  הפיגוע  על  פסחה 
דיבר  המפכ"ל  מהזירה,  התראיין  ירושלים 
השרים  נדחתה,  הממשלה  ישיבת  לתקשורת, 
יצאו בהצהרות, ארגוני ההצלה שיגרו דיווחים 
נישאו,  נקם  וקריאות  זעקה  הפגנות  ועדויות, 
ובהמשך זה גלש, כאמור, לדיונים ביטחוניים, 

משפטיים ופוליטיים סוערים.
נעצר.  הגלגל   – משפחות  ארבע  עבור  אך 
השכול  וכאב  למסלולם,  ישובו  לא  החיים 
ומשפחותיהם  הפצועים  לעד.  אותם  ילווה 
עד  וקשה  ארוכה  חתחתים  דרך  יעברו 
מלוות  ישראל  עם  כל  כשתפילות  לשיקומם, 

אותם באיחולי החלמה מהירה.
בהלוויות  למנוחות  הובאו  זה  אחר  בזה 
הקשה:  בפיגוע  וההרוג  ההרוגות  צבאיות, 
סגן יעל יקותיאל הי"ד, בת 20 מגבעתיים, סגן 
שיר חג'אג' הי"ד, בת 22 ממעלה אדומים, סגן 
וסגן  מחיפה   20 בת  הי"ד,  צור  שירה  משנה 
משנה ארז אורבך הי"ד, בן 20 מאלון שבות. 

ארץ – אל תכסי דמם.

זוועה מדממת בטיילת: מחבל 
דרס למוות ארבעה חיילים

שלוש חיילות וחייל קיפחו את חייהם במסע הרג רצחני של מחבל, תושב מזרח העיר, שפרץ במשאית לריכוז 
חיילים, חזר ברוורס ופגע בהם שוב ושוב ● תיאורים מצמררים מזירת האירוע, טענות קשות בדרגים הפוליטיים 

וארבע משפחות כואבות ● סיקור מיוחד
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ויכולים לזכות בעשרות אלפי שקלים
בכל שעה הסכום בכספת עולה ב- ₪500! 

 לטלמסר
03-6060601

ממגוון מוצרי 
החלב של תנובה

את הקוד שעל 
גבי המוצרים

מתקשרים מקישיםקונים

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

*הקוד המופיע על גבי האריזות הוא בין 8 ל- 10 ספרות.
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פעילות מניעתית כך פותחים באש

שר הפנים הרב אריה דרעי סא"ל הרב דוב פוברסקי

המצב השורר כעת, הוא לא שגרתי. אנחנו 
אליו,  הורגלנו  לא מתמודדים עם מה שכבר 
לצערנו הרב. אנחנו לא מתמודדים מול ארגון 
לנו פעילות  יש  או הפת"ח, שמולם  החמאס 
המודיעין  שירותי  ושאר  אמ"ן  השב"כ,  של 
פיגועים  למנוע  במטרה  עליהם  שיושבים 

בשיטות המקובלות.
אחר  משהו  עם  מתמודדים  אנחנו  כעת 
לגמרי, עם מפגעים שלא קשורים לאף ארגון, 
וירוס  כבר  וזה  ההסתה,  מכוח  רק  שפועלים 
שאין עליו שליטה. אלו אזרחים שמסתכלים 
"המדינה  עם  ומזדהים  החברתיות  ברשתות 
אף  בו  שאין  דתי  ארגון  האיסלאמית", 
את  ולהשמיד  מלהרוג  לבד  אחרת,  "מצוה" 
לא  שכבר  פעולות  ואלו  איתם.  שלא  מי  כל 

כרוכות בהתארגנויות והכנות.
לפי כל ההערכות, אותו רוצח נתעב שעלה 
ודרס, הזדהה בחודשים האחרונים  למשאית 
עם מה שראה ברשת מפעולות אנשי דאע"ש, 

עלה  בהיר  ביום  אלא  כלום,  תכנן  לא  והוא 
כשראה  אבל  השגרתית,  לעבודתו  למשאית 
מולו קבוצה גדולה של חיילים, קיבל החלטה 
מה  את  לחקות  כדי  בהם'  'להיכנס  רגע  של 

שראה שקרה בברלין ובעוד מקומות. 
ואנחנו  כזה,  דבר  עם  להילחם  מאד  קשה 
יכולים  זאת  בכל  שאנחנו  מה  את  מנסים 
של  התושבות  שלילת  זה  ובכלל  לעשות, 
מדובר  מניעתית.  כפעילות  כאלה,  אנשים 
ויש  ירושלים  במזרח  כאן  שחיים  באנשים 
להם תושבות קבע ותעודות, וכשאתה שומע 
רעיונותיו  על  שידעה  במשפחה  שמדובר 
ברור  הפיגוע,  עם  מזדהה  ואף  המחבל  של 
לשלול  הוא  לעשות  שיש  הראשון  שהדבר 
לבדוק  וכעת  והתעודות,  התושבות  את  להם 
ולדון בהם מחדש. אנחנו לא מחפשים חלילה 
נשתמש  סיבה שלא  ואין שום  להיפגע שוב, 

בכל כלי אפשרי כדי להגן על עצמנו.

יצר  הנציב,  בארמון  השבוע  הדריסה  פיגוע 
עצמו.  הצבא  בתוך  אף  ואולי  בציבור,  בלבול 
עצמו  למצוא  עלול  או  עשוי  שיורה  מי  כאילו 
במשפט   – ברצח  אף  ואולי  בהריגה  מואשם 

ראווה כשל אלאור אזריה.
צריך  רק  מאד,  ברורות  שההוראות  האמת 
ולנהוג על פיהן. ככלל, חייל הפועל  לשים לב 
הוא  ובשמו  צה"ל  הוא  אזריה,  איננו  באירוע 
פועל. ככזה, הוא חייב להיצמד להוראות, בדגש 

על 'הוראות פתיחה באש'.
באופן  אחרת,  התנהלו  הדברים  בעבר 
יצחק  מר  המנוח,  הממשלה  ראש  משמעותי. 
את  להם  לשבור  שיש  פעם,  לא  התבטא  רבין, 
ואמר,  התבטא  אחר  הידיים,  ואת  הרגליים 
אך  מהסיטואציה.  חי  לצאת  למפגע  שאסור 
החוק במדינת ישראל, אוסר על הריגה גם של 
הפושע הגדול, כאשר הוא מנוטרל, כפות, ולא 

מסכן אדם.
רבים מאתנו משוכנעים ובצדק, שבג'ונגל בו 
אנו חיים, אי אפשר לנהוג עם רוצחים שפלים 
ובעצם  לטובתם,  מנצלים  שהם  החוק  במידת 

למפגעים  גבית  רוח  ונותן  כזרז  משמש  החוק 
עוד  וכל  החוק,  זהו  עוד  כל  אך  פוטנציאלים. 
הצבא מורה לחייל איך לנהוג, הוא איננו מוסמך 

לנהוג אחרת.
במילים אחרות, אם אינך חש בסכנה מיידית, 
ורק באמצעות הנשק  אך  היא  לנטרלה  שהדרך 
דעת  שיקול  הפעלת  אם  להפעילו.  לך  אל   –
ושגית בו, לא תואשם בפלילים, במקרה הגרוע 
תצא לא טוב בתחקיר צבאי. אך אם לא הפעלת 
שיקול דעת, אתה עלול למצוא עצמך בין כותלי 

בית המשפט, בנסיבות לא מרנינות.
באירוע הדריסה, היה ברור שמדובר בדריסה, 
גם באופן שזה קרה, גם במהירות, וגם בניסיון 
שלו לחזור ברוורס – זהו המקרה הברור ביותר, 

ונהגו בצדק היורים, הקצינה והאזרח.
תאונה,  שבכל  רוצה  לא  מאיתנו  אחד  אף 
בזירת  נמצא  שהוא  יחשוב  דהוא  מאן  כאשר 
נבין  אם  התאונה.  מחולל  את  יחסל  הוא  קרב, 
את ההוראות כלשונן ונפעל בהתאם, מן הסתם 
כי  אם  משפטית,  בסיטואציה  עצמנו  נמצא  לא 

גם אז אנו עלולים לטעות ולנטרל חף מפשע. 

שר הפנים אריה דרעי 
לשלול  צפוי  )ש"ס( 
את  שביצע  המחבל  וממשפחת  מאם  תושבות 
בעצם  ובכך  הנציב,  בארמון  הדריסה  פיגוע 
כאזרחים.  להם  המגיעה  זכות  כל  מהם  לשלול 
ההחלטה התקבלה גם בישיבה שהתקיימה אצל 

השר, עם בכירי השב"כ ורשות האוכלוסין.

יותר  "זה  דרעי:  הסביר  לתקשורת  בראיון 
מהפיגוע  רוצח  אותו  חמאס.  מפיגועי  גרוע 
הדריסה הוסת במשך חודשים ארוכים ברשתות 
החברתיות. אחיו ואחיותיו ידעו על כך, אך בחרו 

שלא לעשות מאומה".
שני  ביום  שהתקיימה  ש"ס  סיעת  בישיבת 
צור,  בן  יואב  מח"כ  דרעי  השר  ביקש  בכנסת, 

ללא  תושבות  לשלול  שתאפשר  חקיקה  לקדם 
לפני  עצמו  דרעי  יזם  החוק  הצעת  את  שימוע. 

חודשים אחדים וכעת היא תקודם.
את  ינצלו  שישראלים  להיות  יכול  ״לא 
תושבותם ואזרחותם כדי לבצע פיגועים, להרוג 
במצב  המדינה.  נגד  ולפעול  ישראלים  אזרחים 
הוא מסורבל  אזרחות  הנוכחי התהליך לשלילת 

וארוך ואני מתכוון לשנות זאת", אמר דרעי.
דוגמא  הוא  בשארה  "עזמי  כי  הוסיף  דרעי 
נגד  פעל  האיש  לשמיים.  שזועקת  אבסורדית 
את  לשלול  אפשר  ואי  לקטאר  נמלט  המדינה, 
לאור  לשימוע.  לישראל  שיגיע  בלי  אזרחותו 
הפיגועים בחודשים האחרונים חייבים לחזק את 

ההתרעה והחוק הזה יגרום לכך".

המשך מעמוד 4

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

   מימון מלא על ידי מרכז כיוון          מלגות גבוהות

יועצי הלימודים שלנו לשירותך: 02-6222202

בן שלוש_ם?
קיצרו לך תהליכים!

מכינות מקוצרות לגילאי +30 נפתחות עכשיו!
B.A. ניהול משאבי אנוש  |  B.A. תקשורת ופוליטיקה

בונוס!
סדנת איתור
תעסוקה עם

המומחים של מרכז 
״כיוון״

רח׳ שטראוס 17 ירושלים
02-6222210

THE  JERUSALEM  DEVELOPMENT  AUTHORITY

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

קורסים מובילים 
ב-90% סבסוד!

מסבסדים 
לכם עתיד

אתם משלמים
רק 1,200 ₪ !

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

סטאז׳ במעבדת שירות מקצועית באיזור.

אנגלית בסיסית, מדוברת וטכנית

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

מבצע עד 
ט״ו בשבט!

קורס זה - 300 ₪ בלבד כולל דמי הרשמה

קורסי גברים

אחרונים!מקומות 



חדש! מגוון 
בכשרות בד"ץ העדה החרדית

איזו ברכה!ָָ
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תזכורת כואבת: 
תושבי ירושלים 
מגיבים לפיגוע
הפיגוע הקשה בו קיפחו את חייהם ארבעה חיילים 

בדרך אכזרית, ניער את ירושלים מתחושת האופוריה 
והרגיעה שהשתלטה עליה בשלושת החודשים 

האחרונים ● התושבים מדברים על הפחד שחוזר, 
העסקים שמקרטעים והאמונה שמתגברת ● וגם: 

הקשר לפרשת השבוע 
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

מאת: ישראל פריי
הפיגוע  בירושלים  אירע  מאז  עברו  ימים   90
ראשון  צהרי  ועד  אדם  חיי  שגבה  האחרון 
השבוע. לבירת המדינה המדוברת ביותר במזרח 
שהתפתה  ומי  מדי,  הרבה  כנראה  זה  התיכון 
מאחורינו,  נמצא  הרצחני  הטרור  שגל  לחשוב 

התבדה בדרך הקשה והכואבת ביותר.
"אני כבר לא יודעת מה יהיה, המצב מתחיל 
בירושלים'  ל'השבוע  אומרת  אותנו",  לייאש 
דליה, תושבת תלפיות מזרח, הלא היא שכונת 
אומרים  אנחנו  פעם  "בכל  הנציב.  ארמון 
קשה,  תקופה  שזו  לילדים  ובעיקר  לעצמנו 
שהמצב הבעייתי יחלוף, ואז מגיעה תקופה של 
רגיעה, אתה מתחיל לנשום לרווחה, וחוטף שוב 

תזכורת כואבת לפנים".
העיר,  במרכז  חנות המבורגרים  בעל  יהודה, 
בימים  גם  העסק,  את  להחזיק  בשיניים  נלחם 
גל  פלאים בשל  צנחה  הפעילות  לדבריו,  בהם, 
הוא  הפיגוע,  שאחרי  בבוקר  האחרון.  הטרור 
לנהל  יכול  לא  "אתה  מתמיד.  פסימי  נשמע 
סביבה  זה  צריך  שאתה  המינימום  עסק,  ככה 
בעבודה  להתרכז  לך  שתאפשר  וצפויה  רגועה 
השוטפת, לצבור מוניטין, לבנות קהל לקוחות, 
היום-יום  צרות  עם  ולהתמודד  לתלם  להיכנס 
הביטחוני  כשהשקט  הנוכחי,  במצב  הקטנות. 
אני  חודשים,  כמה  אפילו  להחזיק  מצליח  לא 
התיירים  את  מתאוששת,  העיר  את  רואה  לא 
חושב  אני  מתמיד  יותר  העסקית,  והפעילות 

הבלתי  מהמרוץ  ולפרוש  החפצים  את  לקחת 
אפשרי".

נוער שהפיגוע  בכיכר ציון מצאנו מספר בני 
האישי,  הביטחון  את  כלל  להם  מערער  לא 
לא  שהם  פרס  הוא  הפחד  מבחינתם,  ולפחות 
מתכוונים לתת למחבלים. "יש משפט של הרב 
ארוכה'",  מדרך  מפחד  לא  הנצח  'עם  עמיטל 
בשביל  לא  כאן  "אנחנו  הנערים,  אחד  אומר 
למקום  שלנו  בקשר  האמונה  בגלל  אלא  הכיף 
נהנים  הזה ולקדושה שבו. על הדרך אנחנו גם 
ולצחוק,  להסתובב  ליהנות,  ונמשיך  מהחיים, 

לא יעזור להם כלום".
"תגיד, אתה מרגיש פחד לעמוד כאן?" אנחנו 
מפנים שאלה לאברך שעומד בתחנת האוטובוס 

בשכונת גאולה, בדיוק במקום בו התרחש פיגוע 
את  להבין  זמן  לו  לוקח  כשנה.  לפני  הדריסה 
השאלה, ולאחר שבמוחו מתעורר ניצוץ זיכרון 
זה  "כן,  מפטיר,  הוא  אתמול,  הקשה  מהפיגוע 
היה בכלל רחוק מכאן, בטיילת של מזרח העיר, 

בא נקווה שלכאן זה לא יחזור..."
שפוף,  גבו  ידו,  על  יושב  מבוגר  יהודי 
בספר  נעוצות  ועיניו  קמטים,  חרוש  מצחו 
ומשתמש  לשיחתנו,  מאזין  הוא  קטן.  חומש 
אפריע  לבל  מילים,  בלי  לי  לקרוא  כדי  בכתפו 
קלות  מדפדף  הוא  הפסוקים.  מלמולי  רצף  את 
ומצביע  לרגע,  משתהה  השבוע,  פרשת  בדפי 
הכנסת.  בבית  בשבת  נקרא  אותו  הפסוק  על 

"לישועתך קיוויתי ה'". 

אני,
המשפחה שלי,
הקהילה שלי.

מהעבודה שלי, 
כולנו יוצאים

נסקרים!

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
Central Bureau of Statistics

دائرة اإلحصاء املركزية

cbs.gov.il :פרטים ותנאי ההעסקה באתר הלמ�ס
csc.gov.il :הגשת מועמדות באמצעות מערכת הגיוס המקוונת באתר נציבות שירות המדינה

מחפשים/ות עבודה 
עם משמעות ארצית? 
בואו להיות סוקרי/ות טלפון

גרים באזור ירושלים? הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 
 - בְטרֹוִמפקד  טלפון  סוקרי/ות  להיות  אתכם/ן  מזמינה 
סקר ההכנה למפקד האוכלוסין של ישראל. בואו ליהנות 
ומהזדמנות  מאתגרת  מעבודה  טובים,  שכר  מתנאי 

להשפיע על העתיד של כולנו.
טלפוני  נתונים  לאיסוף  במרכז  מתבצעת  העבודה 

בירושלים, בשעות אחר הצהריים והערב.

בס“ד 

זיכיון לעמדות בתחום הפרסום 

שפע ברכות
הרב אברהם קרויזר ומשפ׳ הי״ו

ידידנו היקר

איש תבונות עוסק בצרכי ציבור באמונה

לרכל היכנס הבן אהרן נ״י
לעול תורה ומצוות. 

יה״ר שתרוו נחת מכל יוצ״ח

והמשך הצלחה וסיעתא דשמיא
בפעולותיך הברוכות. 

אריאל קוניק                             חיים כהן 
   יו"ר דירקטוריון

מו"ל

המברכים מקרב לב:
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חברי מועצת העיר כינסו נציגי ארגונים ופעילים לקראת הקמת לשכה ייעודית 
שתספק סיוע נרחב לאוכלוסיית העולים ודוברי שפות זרות ● "בעוד עשרים שנה 

יספרו את הסיפור הזה כאילו זה פרשיית ילדי תימן"

אחרי אסון האם והילדות: 
חרדים למען הצרפתים

מאת: ישראל פריי

בעיריית  השבוע  שהתקיים  מיוחד  בכינוס 
הפועלים  ארגונים  נציגי  התכנסו  ירושלים, 
בקרב אוכלוסיות עולים חדשים, יחד עם סגן 
ומ"מ ראש העיר יצחק פינדרוס וחבר המועצה 
שלמה רוזנשטיין, על מנת לגבש באופן מעשי 
לדוברי  ציבור  לפניות  ייעודי  מוקד  הקמת 

שפות זרות. 
ישראל  דניאל  הרב  גם  השתתפו  בפגישה 
חייט  אלכסנדר  הרב  יעלה',  'נר  מארגון 
החרדים  רוסיה  עולי  של  הקהילות  מרכז 
נוספים.  ועסקנים  רבנים  וכן  ישראל,  בארץ 
השונות  באפשרויות  דנו  המשתתפים 
מענה  לייצר  מנת  על  הנדרשים  ובאמצעים 
אפקטיבי ויעיל לפניות הנפוצות בקרב ציבור 
ורוסית אשר  אנגלית  צרפתית,  דוברי  העולים 

מתקשים לקבל מענה במוקדים הקיימים.
את הכינוס פתח פינדרוס שציין את עובדת 
ומשום  זרה  שפה  דוברת  למשפחה  בן  היותו 
את  מקרוב  בהכירו  לליבו,  קרוב  הנושא  כך 
לקשיי  מעבר  הקיימים  הנוספים  הקשיים 
השפה שנובעים מהבדלים ופערים תרבותיים 
של משפחות עולים. "להבדלים תרבותיים יש  
משמעויות רחבות ביותר הרבה מעבר לקושי 
ילדים  על  גם  מתמודדים.  הם  עימם  עצמו 
לימוד  במוסדות  לעיתים  ששוהים  צעירים 
המתנהלים בשפה לא מוכרת,  וגם על גברים 
זרה  מציאות  עם  להתמודד  שנאלצים  ונשים 

לחלוטין".
שמתאימים  סיפורים  היום  קוראים  "אנחנו 
וקשיים  מצוקות  על  פעם  של  לתקופות 
כאן  קורים  האלה  שהדברים  מאמינים  ולא 
אצלנו בירושלים", אמר בכאב חבר המועצה 
נתקלת בפקידות  "כאשר משפחה  רוזנשטיין, 
להבין  את האפשרות  היא מאבדת  לה,  שזרה 
כיצד  מושכלת  החלטה  ולקבל  המצב  את 
לפעול.  בעוד עשרים שנה יספרו את הסיפור 
הזה כאילו זה פרשיית ילדי תימן. עושים היום 
עולים  לידי  בעבר  שעשו  מה  צרפת  לילדי 
אחרים, רק שהיום זה נעשה בשיטות חדשניות 

יותר".
יפעל  הפניות  מוקד  כי  הוסיף  רוזנשטיין 
לגוף  והפנייתם  הפונים  מיון  של  במתכונת 
המוקד  את  וסיוע.  טיפול  להמשך  מתאים 
צרפתית,  דוברי  מתנדבים  יפעילו  המיוחד 
לסיוע  הפניות  את  שיקלטו  ורוסית,  אנגלית 
בטלפון או באמצעות המייל, במגוון תחומים 
מוניציפאליים ושירותים נוספים, כגון: חינוך, 

תעסוקה, רווחה, דיור ועוד. 
בקרב  מאוד  שפעיל  סבג  גמליאל  הרב 
דרושה  כי  ואמר  הוסיף  הצרפתיים  העולים 
דווקא  קשורים  שאינם  בנושאים  גם  עזרה 
לאומי,  ביטוח  כגון:  המוניציפאלי,  לתחום 

סיוע משפטי, בעיות רפואיות ועוד.
על ההשתלשלות שהביאה  סיפר  סבג  הרב 
להקמת המוקד. "לפני כשלוש וחצי שנים פנה 
לקהל  עוזרים  איך  ושאל  פינדרוס  הרב  אלי 
דוברי צרפתית. לפני שבוע שוחחנו והוא הציע 
לקדם את הקמת המוקד לפניות ציבור. לאחר 
שעתיים שמענו על האסון עם האמא וארבעת 
כה,  עד  מספיק  פעלנו  שלא  כנראה  הילדים. 
אבל כעת מוטלת עלינו החובה של 'עבדך ערב 
את הנער' לעזור ולסייע ככל שניתן לקהל זה. 
יש בקהילה של עולי צרפת מומחים בתחומים 
אם  ועוד.  תעסוקה  כלכלה,  רפואה,  רבים, 
נשכיל להקים את המוקד באופן שיוכל לחבר 
ביניהם לבין הנזקקים לסיוע מקהל זה, תבוא 

להם רווחה והקלה רבה".
רשת שיא החשמל והמיזוג - שיווק מוצרי חשמל מהיבואן לצרכן במחירים הזולים ביותר! בהתחייבות!

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

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

 ern שור חברת
שראי עד 12 צ'קים באי

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

ט.ל.ח. התמונות להמח

הן
 כ

לי
גי

המחירים
קפאו!

בשיא החשמל והמיזוג

טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

החל מ-1090 ₪

החל 
מ-

החל מ-2988 ₪החל מ-2090 ₪

30₪

מזגן לחדר שינה

ל-36 חודשים

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

מזגן 2.8 כ"ס

83₪
החל 

49₪מ-
החל 

מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

מבחר מזגני
אינוורטר - טורנדו

במחירים
הכי זולים!

מקררי
שארפ

במחירים
הכי זולים!

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

במחירים
הכי זולים!

מקררי
סמסונג
כולל התקן

משמרת השבת

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!

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

מבחר 
מייבשי
כביסה

זנוסי

מייבש 
כביסה

חיסול כל מייבשי הכביסה במחירי כאסח!

21
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 790 ₪

מקרר
לדירות 
שכורות

27
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 990 ₪

מקרר
df 450 ליטר

49
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 1790 ₪
החל מ:

תנור
דו תאי

52
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 1890 ₪

תנור
בילד

אין

תנור 
משולב

21
ל-36 חודשים
₪ החל מ: 27

ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 790 ₪ החל מ: 990 ₪

חיסול כל מוצרי החימום

199₪ החל מ:

לדוגמא: 
רדיאטורים

290₪ החל מ:

כיריים
גז

מכונות
כביסה

בוש / סימנס
קונסטרוקטה

ל-36 חודשים

מכונת
כביסה

5 ק"ג

24
ל-36 חודשיםל-36 חודשים
₪

החל מ: 890 ₪

וגם 36 תשלומים!!
גם המחירים הכי זולים

מיזוג אוויר - הדרך החסכונית ביותר לחימום הבית!

41₪ החל מ:
החל מ: 1490₪

תוספת 199 ₪
אחריות
מלאה

ל-5 שנים!

3 שנות
אחריות
מלאות!

במחירים
מיוחדים!

שבוע
הוזלות 
מיוחד!

במחירים
הכי זולים!

7 שנים 
אחריות 
מלאה!!

החל מ-1764 ₪



קונים ב-4990 ₪ ומעלה ממגוון מוצרי סנו המשתתפים 
במבצע )מלבד קטגוריית הנייר( ושומרים את החשבונית

מתקשרים לטלמסר: 03-3739090 
ומשחקים במשחק סנו

ניצחתם במהירות 
הגבוהה ביותר? זכיתם!

2 זוכים ליום

איך משתתפים?

מבצע 
ענק!

*תווי קנייה בסך 700 ש"ח למימוש באחת מבין רשתות המזון המשתתפות במבצע. בכפוף לתקנון המבצע הנמצא במשרדי מימד. תוקף ההשתתפות במשחק בין התאריכים י' טבת- כ"א טבת 8-19/1, בימים א-ה בלבד. 

**כל מוצרי חברת סנו תחת הלוגו  לא כולל מוצרי הנייר על סוגיו. תווי הקנייה יינתנו באחת מהרשתות המשתתפות במבצע. למידע אודות רשתות המזון המשתתפות במבצע יש לעיין בתקנון. ט.ל.ח.

קונים ממגוון מוצרי הנקיון** של סנו ב- 49.90 ₪ ומעלה

ויכולים לזכות
בתווי קנייה

בסך 700 ₪ במתנה!
בתווי קנייה

בסך 700 ₪ במתנה!
בתווי קנייה

בסך 700 ₪ במתנה!
*
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י"ג בטבת תשע"ז 11/1/17בירושלים1212

חרדי בשנות ה-60 לחייו נפצע קשות בתאונה בשכונת 
הר נוף  בדיקת 'השבוע בירושלים' מגלה: מדובר 

בצומת מועדת לפורענות שטופלה בגרירת רגליים במשך 
קרוב לעשור  בצירוף מקרים מצמרר: בוקר אחרי 
התאונה החלו עבודות להקמת כיכר תנועה במקום

מצמרר: הקמת הכיכר החלה 
– יום אחרי התאונה

בקשה: להרוס את 
מלון הפאר הכושל
מלון 'פנינת דן' נפתח בקול תרועה רמה במיקום מנצח 

בירושלים, אך מאז הספיק להיסגר והמבנה המפואר עומד 
שמם  כעת, מבקשת העירייה להרוס את המבנה בגלל 
היותו "נטוש, מסוכן, מוזנח ומזמין אוכלוסיות מזדמנות"

מאת: ישראל פריי

נפצע  מוכרת  חרדית  ודמות  חינוך  איש 
קשות בתאונת דרכים שהתרחשה בליל שלישי 
'השבוע  בדיקת  נוף.  הר  בשכונת  האחרון 
בירושלים' חושפת את ההיסטוריה המסוכנת 
המחדלים  את  לכותרות,  שעלתה  הצומת  של 
התשתית  עבודות  ואת  הרגליים,  וגרירות 
בדיוק  אחד  ...יום  במקום  שהחלו  הנחוצות 

אחרי התאונה.
למוקדי  הגיע  בלילה,   23:00 לשעה  סמוך 
ארגוני ההצלה דיווח על תאונת דרכים בצומת 
הדפוס-קצנלבוגן,  הקבלן-בית  הרחובות 
נהג  רכב.  כלי  וכמה  אוטובוס  מעורבים  בה 
האוטובוס טופל במקום, מספר רכבים נפגעו, 
והולך רגל פונה לבית החולים כשמצבו קשה.

של  קשה  היסטוריה  יש  המדוברת  לצומת 
מתנאי  כתוצאה  שמתרחשות  דרכים,  תאונות 
שטח לא מתאימים. בכביש עוברת תנועת כלי 
את  לחצות  נאלצים  רגל  והולכי  גדולה  רכב 
רמזור,  של  הסדרה  כל  בלי  העמוסה  הצומת 
מעגל תנועה או מעבר חצייה. לרשויות, שהיו 
מודעות לבעייתיות של הצומת ולמחיר הגבוה 
לתיקון  לפעול  ארוך  זמן  לקח   – גובה  שהיא 

המעוות. 
יו"ר המינהל  9 שנים, כשהייתי  לפני  "עוד 
על  עמדתי  נוף,  הר  בשכונת  הקהילתי 
ל'השבוע  אומר  הצומת",  של  המסוכנות 
בירושלים' חבר מועצת העיר ותושב השכונה 
כל  מול  לפעול  "התחלנו  ראוכברגר.  אליעזר 
הגורמים ובכל האמצעים העומדים לרשותנו". 
השכונה  תושבי  בפני  שנקרתה  ההזדמנות 
לסלילת  היומרני  הפרויקט  בדמות  הגיעה 

10. במהלך דיונים רבים שהתנהלו בין  כביש 
שהתוואי  השכונה  לאנשי  התחבורה  משרד 
עובר בקרבתם, רשמו התושבים בין ההישגים 
גם את 'מטלת כביש 10' שמשמעותה: תמורת 
הפרויקט  יעניק  במצבם,  וההרעה  הוויתורים 
לעבודות  הסכום  את  השכונה  לאנשי  כמתנה 

בניית הכיכר בצומת האמורה.
קשה לעקוב אחר המסלול המפותל שעבר 
שגבתה  הצומת  לבניית  הדרוש  הסכום 
בין  ונחתם  סוכם  ושעליו  בנפש  קרבנות 
הצדדים, מסלול שנמשך על פני קרוב לעשור. 
"כשהגעתי לעירייה ביקשתי לבדוק מה קורה 
התקבלה  שאכן  התברר  ואז  הפרויקט,  עם 
העבודות  לביצוע  הרשאה  האוצר  ממשרד 
נשכחה, לא עברה לביצוע,  – אך היא פשוט 
נעלמה בתהום הנשייה". כשביקש ראוכברגר 
לאתר את ההרשאה ולעשות בה שימוש, לקח 
חודש וחצי עד שהפקידים מצאו אותה באחת 
איכשהו  התכניות  עברו  ומשם   – המגירות 

לביצוע.
סוף  סוף  הגיעו  התכנון  שלבי  כאמור, 
לסיומן, והפרויקט עמד לצאת לדרך, לא לפני 
שהצומת גבתה שוב מחיר. "אפשר לומר שאין 
פעם  בצומת.  קשה  תאונה  בלי  חודש שעובר 
לפעמים  אופנוע,  רוכב  פעם  רגל,  הולך  זה 
פשוט  זה  אוטובוסים,  או  רכבים  במעורבות 
אמנם  "זה  ומוסיף:  ראוכברגר  אומר  אסון", 
מגיע באיחור רב וחבל שלא עשו את זה מהר 
התחילו  כעת  שלפחות  שמח  אני  אבל  יותר, 
לתפארת,  תנועה  מעגל  לבניית  העבודות 
ויביא  דרכים  תאונות  ימנע  סדר,  שיעשה 

להצלת חיים".

מאת: ישראל פריי

העיר  לכיוון  העיר  ממרכז  שצועד  מי  כל 
יכול  לא  המערבי,  הכותל  בואכה  העתיקה 
בנוכחותו  הבולט  הגדול  מהמבנה  להתעלם 
אל מול החומות, מול כיכר ספרא, בניין שכבר 
ושבים  העוברים  בעיני  לחידה  הפך  מזמן 
השונים  המשקיעים  עבור  לצרות  ולמקור 

שהחליפו ידיים בהחזקתו.
לפני 15 שנים נבנה מלון 'פנינת דן' במיקום 
אלא  ישראל,  בבירת  ביותר  האטרקטיבי 
חרוץ.  לכישלון  הפכה  הגדולה  שההבטחה 
המלון עבר ידיים, משקיעים מחו"ל גויסו, אך 
הנכסים  וכונסי  פנים,  לו  האירה  לא  ההצלחה 
שמונו לו הצליחו אך בקושי רב למצוא קונים 
במחיר סביר לנכס הנדל"ני השומם. אחרי שגם 
אלה לא התחילו להפעיל במקום מלון, החלה 
עיריית ירושלים לפתוח בהליך בקשה להוצאת 

צו הריסה למבנה.
להריסת  אדיר  ציבורי  אינטרס  "קיים 
המשפט  בית  בפני  העירייה  טענה  המבנה", 
עצום  "המבנה  הריסה.  לצו  בבקשתה  שדן 
מזמין  מוזנח  מסוכן,  נטוש,  הינו  הממדים 
סביבתי  מטרד  ומהווה  מזדמנות  אוכלוסיות 
תיירותי  באזור  ממוקם  המלון  ביותר.  חמור 
נטוש  כשהוא  הנוכחי  במצבו  הותרתו  חשוב. 
תקופה  כמלון  המקורי  ליעדו  משמש  ואינו 

ארוכה מהווה עבירה של סטייה מהיתר". 
במצבו  המבנה  "השארת  העירייה,  לפי 
הנוכחי מהווה פגיעה קשה באינטרס הציבורי 
המבנה  של  העצום  לגודלו  לב  בשים  וזאת 
מטר  כ-150  ברחק  נמצא  הוא  כי  והעובדה 
מחומת העיר העתיקה. מצב זה פוגע אנושות 
של  המיוחד  הסביבתי  ובערך  העיר  בחזות 

העיר העתיקה".

  בס“ד

המשרד לשרותי דת
תחום תמיכות ועזבונות

הודעה בדבר מטרה שעבורה ניתן, בכפוף
לאישור התקציב, לבקש תמיכה לפי סעיף 3א'

לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985
מתפרסמת בזאת האפשרות לקבל, בכפוף לאישור התקציב לשנת 2017, תמיכות 
של המשרד לשירותי דת (להלן-המשרד) למוסדות ציבור בהתאם לסעיף 3א' 

לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

מוסדות ציבור המקיימים פעילות של רב בקהילה
א. בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק על-ידי מוסד ציבורי כמשמעותו בחוק, הפועל 
שלא למטרת רווח (להלן - המבקש), ובהתאם לנוהל הגשת בקשות לתמיכה 
מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן (להלן-הנוהל). התמיכות יינתנו, 
בכפוף לאישור התקציב, באופן שוויוני ולפי הקריטריונים הקבועים במבחני 

התמיכה.
המשרד של  האינטרנט  מאתר  להוריד  ניתן  התמיכה  ממבחני  עותק  ב. 

 www.dat.gov.il ‘ תמיכות 2017
המבחנים  עפ"י  התמיכה  לקבלת  ראוי  עצמו  הרואה  ציבור  מוסד  כל  ג. 
לנוהל  בהתאם  לנהוג  מתבקש  חכם  כרטיס  וברשותו  המפורסמים 
בכתובת הממשלתי"  התמיכות  "פורטל  באמצעות  התמיכה  ולמבחני 
 https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal. קבלת כרטיס חכם או חידוש תוקפו 

הינם באחריותו הבלעדית של הגוף שמגיש בקשת תמיכה.
הינו הנדרשים  המסמכים  כל  בצרוף  הבקשה  להגשת  האחרון  המועד   

יום ג', י"ח שבט תשע"ז. 14.2.2017;
יש להגיש אישור על ניהול תקין לשנת 2017 עם הגשת בקשת התמיכה. ד. 

בקשות אשר לא מולאו כראוי, או שלא צורפו להן כל המסמכים הנדרשים,  ה. 
עלולות להידחות בועדת התמיכות. בקשות אשר יגיעו באיחור יידחו ללא דיון.
מוסד ציבור המבקש להגיש בקשת תמיכה לשנת 2017 למשרד לשירותי דת  ו. 
ואין ברשותו כרטיס חכם מתבקש לפנות בהקדם באמצעות כתובת מייל: 

Tmichot@dat.gov.il
על מנת לקבל את הודעות המשרד ביחס למבחן התמיכה הנ"ל (ככל שיהיו),  ז. 
לרבות עדכונים ביחס למודעה זו, יש לשלוח פנייה בכתב למר אפרים אנטמן, 
02-5311332 או  לפקס שמספרו  מנהל תחום תמיכות ועזבונות במשרד 
בדוא"ל בכתובת: Tmichot@dat.gov.il על הפונים חלה החובה לבדוק כי 
פקס או הודעת דוא"ל ששלחו (אם שלחו) למשרד התקבלו במלואם ביחידה 

המקצועית.
במשרד פועל מרכז תמיכה מקצועי אשר יספק מענה לשאלות מהותיות  ח. 
הנוגעות לאופן הקמת בקשות התמיכה. שאלות למרכז תמיכה ניתן להעביר 

Tmichot@dat.gov.il לכתובת המייל
זו, משום התחייבות למתן תמיכה כלשהי ולחלוקת  אין בפרסום מודעה  ט. 

תמיכות בכלל.

הזמנה לכנס הדרכה-הגשת בקשות תמיכה 
מוסד/גוף ציבורי אשר בכוונתו להגיש בקשת תמיכה

בנושא האמור לעיל מוזמן לשלוח נציג/ה מטעמו
לכנס הדרכה שיתקיים אי"ה

ביום רביעי כ' בטבת תשע"ז 18.1.2017 בין השעות 09:30-14:00 
במשרדנו השוכן ברח' כנפי נשרים 7 גבעת שאול ירושלים קומה ג'. 

על מנת  להירשם לכנס יש לשלוח בקשה באמצעות דואר מייל
Tmichot@dat.gov.il 

ולצרף פרטים כגון: שם הנציג/ה, שם העמותה, ת.ז., מס' טלפון 
להתקשרות, וכתובת מייל.   

ניתן להירשם לא יאוחר מיום ראשון י"ז בטבת תשע"ז 15.1.2017.



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

* התמונה להמחשה בלבד | ט.ל.ח

דגמי טויוטה 2017 מחכים לכם עכשיו באולם התצוגה

הדרך שלך 
לטויוטה חדשה
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ח"כ מלכיאלי סייר 
בהר הזיתים

שוקמו הדירות 
שניזוקו באסון הגז

ח"כ מיכאל מלכיאלי קיים סיור בהר הזיתים יחד עם ראשי 
הוועד להגנת הר הזיתים, וקיבל סקירה על התקדמות 
העבודות בהקמת הגדר כמו גם על שאר הפעילויות 

לאבטחת הביטחון בהר

שלוש שנים לאחר אירוע אסון הגז בגילה, שוקמו הדירות 
שניזוקו - ודיירי הבניין יוכלו לשוב בקרוב לבתיהם

מאת: מנדי קליין

סיור מיוחד קיים השבוע חבר הכנסת וחבר 
וועדת הפנים מיכאל מלכיאלי בהר הזיתים, זאת 

לאור הזמנת ראשי הוועד להגנת הר הזיתים.
שפועלים  הזיתים  הר  להגנת  הוועד  ראשי 
בצורה עיקשת להגברת האבטחה בהר הזיתים 
הזמינו את ח"כ מלכיאלי לביקור בהר על מנת 
להתרשם מקרוב אחר הבעיות הביטחוניות מהן 
את  פוקדים  אשר  המתפללים  רבבות  סובלים 

ההר מידי חודש. 
הר  להגנת  הוועד  נציגי  הדריכו  הסיור  את 
ומר  שוורץ  הרווי  מר  דאובה,  ג'ף  מר  הזיתים 
תחנת  מפקד  אף  בו  והשתתף  וונדר  יעקב 
בכמה  סיירה  הפמליה  במשטרה.  הזיתים  הר 
אחר  מקרוב  וחזתה  הזיתים  בהר  מהמוקדים 
והגישה  ההר  סביב  הרבות  האבטחה  בעיות 

אליו. 
הסיור התחיל סביב מיקום העבודות להקמת 
הגדר החדשה, כאשר ח"כ מלכיאלי מביע את 
ניכר  ומשיפור  הגדר  מבניית  רצונו  שביעות 
במצב הקברים. מלכיאלי ציין כי בסיוריו בעבר 
התמונה שנגלתה בפניו הייתה קשה בהרבה וכי 
הוא שמח לגלות כי המצב משתפר וכי מלאכת 

בנית הגדר מתקדמת.
ועדת  נציגי הוועד והמשטרה העניקו לחבר 
המצב  על  נרחבת  סקירה  הכנסת  של  הפנים 
העדכניים.  הנתונים  ציון  תוך  בהר  הביטחוני 
ח"כ מלכיאלי הדגיש את החשיבות שהוא רואה 
משרד  מטעם  תלמידים  של  סיורים  בקידום 
החינוך על מנת שיכירו מקרוב את מורשת העם 

היהודי בהר הזיתים. 
מרכז  הקמת  על  לשמוע  שמח  כן,  כמו 
מכל  אנשים  אליו  למשוך  שאמור  המבקרים 
הוועד  ראשי  ושיבח  את  והעולם  רחבי הארץ 
להגנת הר הזיתים שעושים רבות כדי להחיות 
בהר.  הביטחון  לשיפור  ופועלים  המקום  את 

"אשמח לעמוד לימינכם בכל הנדרש", אמר. 

מאת: מנדי כץ
 

שלוש שנים לאחר אירוע אסון הגז, הוסרה 
יוכלו  הסכנה מהדירות שניזוקו ודיירי הבניין 

לשוב בקרוב לבתיהם.
הושג מתווה  ספורים  לפני חודשים  כזכור, 
שאירע  הגז,  אסון  נפגעי  למשפחות  פתרון 
לפני  גילה,  בשכונת  הנגבי  שבתאי  ברחוב 

כשלוש שנים.
ראש  והובילו  יזמו  אותו  הפתרון  במסגרת 
תיק  מחזיק  וסגנו,  ברקת  ניר  ירושלים  העיר 
שניזוקו   הדירות  תורג'מן,  מאיר  ובניה  תכנון 
עיריית  של  משותף  מתווה  באמצעות  שוקמו 
"סופרגז"  חברת  "מוריה",  חברת  ירושלים, 
וחברת הביטוח שלה, יחד עם כספי הביטוחים 

של דירות הנפגעים.
עיריית  הצליחה  מאומצת  עבודה  לאחר 
מתווה  הדין,  משורת  לפנים  לייצר  ירושלים 
בו הדירות שוקמו ובעליהן יוכלו לשוב ולגור 
המתווה  במסגרת  המחודשות.  בדירותיהם 
התכנון  שלבי  את  מימנה  העירייה  שהושג 
יחד  שלה,  הביטוח  וחברת  "סופרגז"  וחברת 
את  מימנו  הדיירים  של  הביטוח  חברות  עם 
שלבי הביצוע. תהליך הבניה בוצע בידי קבלן 

חיצוני ולווה על ידי חברת "מוריה".

את  ליווה  תורג'מן,  מאיר  העיר  ראש  סגן 
אחר  ועקב  מתחילתן  הדירות  שיקום  עבודות 
השבוע  שהתקיים  מסיור  ההתקדמות.  קצב 
במקום עלה כי הסכנה ליציבות המבנה הוסרה 
הדירות  בעלי  יחזרו  וחצי  חודש  בעוד  וכי 
בעיצוב  המבצע  הקבלן  עם  במשותף  ויחלו 
)צבע,  טעמו  לפי  אחד  כל  הפנים,  עבודות 
סניטציה וכד'(. אכלוס הדירות צפוי להסתיים 

עד לחג הפסח הקרוב.
העירייה  העניקה  האסון  מאז  כי  לציין  יש 
סיוע נפשי לדיירים שדירותיהם נפגעו, מימנה 
השטח  בפינוי  סייעה  מלון,  בבתי  לינות 
והעניקה  בטיחותיים  במפגעים  ובטיפול 
תרומה  גיוס  באמצעות  כלכלי  וסיוע  תמיכה 
גם  למשפחות  שהועברה  "סופרגז"  מחברת 
באופן  וחולקה  דירה  שכר  תשלומי  עבור 
אחיד. כמו כן, מאז האסון עובדים סוציאליים 

מלווים את המשפחות.
הגז  "אסון  כי  ציין  ברקת  ניר  העיר  ראש 
ואני  ומצער  חריג  טרגי,  אירוע  היה  בגילה 
הדיירים  בו  מתווה  להציע  שהצלחנו  שמח 
יוכלו לשוב בהקדם ובכבוד בחזרה לבתיהם. 
עד  הדיירים,  את  ללוות  ממשיכה  העירייה 

שישובו בבטחה לבתיהם".

 מלכיאלי בסיור בהר הזיתים

אני חייב לדעת 
יותר על הזכויות 
המגיעות לילד שלי

הבן הקטן היפראקטיבי מה 
עושים: רכיבה טיפולית, 
שחיה, טיפול אישי – אני 

חייבת לדעת יותר!

הילד שלי אובחן ב 
PDD אני מחפש 

המלצות וידע מקצועי. 

החלטתי לבוא לכנס 
המיוחד כדי להשפיע 
על עתיד של חזקי 

הגדול שלנו הגיע 
לפרק "האיש מקדש" 

מה עושים? 

2 0 1 7  | ס  נ כ

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

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

יזמות, שיווק והפקה:
קבוצת "קו עיתונות דתית"

יזמות הפקה וניהול:מבית:

2017

23/01/17



המבצע בתוקף עד ה-17.01.17 או עד גמר המלאי. כמות מינימלית 
לכל פריט 4 יח’ לסניף המחיר הקודם והמחיר לאחר הנחה של מגוון 
המוצרים מוצגים בנק’ המכירה. למשלמים במזומן וכרטיסי אשראי בלבד

שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
עזרא 11

0737-216-216

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר 
אלתא בין רובע ג’-ז’
073-7219-219

ברשת הגדולה במגזר
מחסלים את מלאי 2016 וזו ההזדמנות

שלכם ליהנות ממגוון מוצרים במחירים מדהימים

המטרה:
חיסול
מלאי
2016

בטרקלין חשמל כהלכה

פותחים שנת עסקים חדשה

המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה
המבצע לשבוע הקרוב בלבד

מחיר מבצע מחיר רגיל מוצר

 ₪ 4,790  ₪ 5,890
 מקרר בקו מקפיא תחתון, 554 ליטר, תא קירור: 394 

 B  ליטר נפח איחסון, תא הקפאה: 160ליטר נפח איחסון,
דירוג אנרגטי

 ₪ 3,490  ₪ 4,099
 מקרר בקו מקפיא עליון, 519 ליטר נטו, תא קירור: 394
 ליטר נפח איחסון, תא הקפאה: 125 ליטר נפח איחסון,

דירוג אנרגטי B׳

 ₪ 1,490  ₪ 1,765  מקרר לנקו, 302 ליטר, נפח תא קירור: 238 ליטר, נפח
B תא הקפאה: 64 ליטר, דירוג אנרגטי

 ₪ 990  ₪ 1,100 מקרר לזוגות צעירים, נפח תא מזון 186 ליטר, נפח
C כללי 238 ליטר, תא הקפאה 40 ליטר, דירוג אנרגטי 

 ₪ 1,090  ₪ 1,320  מקפיא 6 מגירות, נפח ברוטו 219 ליטר, נפח נטו 209
C ליטר,  דירוג אנרגטי

 ₪ 550  ₪ 690 C מקרר משרדי פוג’יקום, 90 ליטר, דירוג אנרגטי

 ₪ 499  ₪ 599 C מקרר מיני בר סלמור, 50 ליטר, דירוג אנרגטי

 ₪ 2,890  ₪ 3,290
 תנור בנוי דו תאי בקו, תא אפיה עליון 35 ליטר, תא אפיה

 תחתון 65 ליטר, תנור מהדרין בהשגחת הבד”ץ העדה
A החרדית המאושר לשימוש בשבת, דירוג אנרגטי

 ₪ 1,190  ₪ 1,430 A תנור בנוי רוזייר, נירוסטה, נפח 67 ליטר, דירוג אנרגטי

 ₪ 990  ₪ 1,320  תנור אפיה משולב לנקו, 4 להבות גז, נפח תא אפיה 45
B ליטר, דירוג אנרגטי

 ₪ 1,390  ₪ 1,610  תנור אפיה משולב לנקו, טורבו, נפח תא אפיה 45 ליטר
A דירוג אנרגטי

 ₪ 1,190  ₪ 1,490  תנור בנוי קונסטרוקטה, נירוסטה, נפח תא אפייה 67
A ליטר, דירוג אנרגטי  

 ₪ 1,390  ₪ 1,540 A מדיח כלים רחב בקו, לבן, 4 תכניות הדחה, דירוג אנרגטי

 ₪ 1,590  ₪ 1,875  A 6 ק”ג, 1000 סל”ד, דירוג אנרגטי ,LG מכונת כביסה

 ₪ 2,490  ₪ 3,099 מכונת כביסה 8 ק”ג, פתח קדמי בוש
A 1200 סל”ד, צג גדול, דירוג אנרגטי 

 ₪ 1,250  ₪ 1,430 C דירוג אנרגטי ,AEG מייבש כביסה 7 ק”ג+ חיישני לחות

מחיר מבצע מחיר רגיל מוצר
 ₪ 1,490  ₪ 1,650 C מייבש כביסה  8 ק”ג + קונדנסור, דירוג אנרגטי

 ₪ 990  ₪ 1,090 C מייבש 7 ק”ג אלקטרולוקס, דירוג אנרגטי

 ₪ 1,190  ₪ 1,320 A דירוג אנרגטי ,COP 3.8 BTU 8200 ,מזגן עילי אלקטרה  

 ₪ 259  ₪ 319 מיקרוגל מכני

 ₪ 139  ₪ 179 טוסטר לחיצה גרץ, נירוסטה

 ₪ 59  ₪ 69 טוסטר סנדוויץ’ משולשים

 ₪ 259  ₪ 289 מסחטת פירות קשים גרץ

 ₪ 179  ₪ 249 רדיאטור 9 צלעות גרץ

 ₪ 59  ₪ 89 מפזר חום שוכב/עומד גרץ

 ₪ 1,190  ₪ 1,490 מגהץ קיטור טפאל

 ₪ 179  ₪ 249 מיחם חשמלי 60 כוסות נסתר

 ₪ 189  ₪ 229 מנורת שבת טופסון

 ₪ 149  ₪ 179 נפת קמח חשמלית

 ₪ 249  ₪ 299 מכשיר פנקייק 6 יחידות סול

 ₪ 199  ₪ 239 מכונת גילוח פיליפס

 ₪ 499  ₪ 599 מערכת סטריאו מיקרו פנסוניק

 ₪ 299  ₪ 379 מערכת סטריאו ניידת פנסוניק

 ₪ 950  ₪ 1,220 מיקסר מייג’ור קנווד

 ₪ 449  ₪ 499  IXUS 175 ,מצלמה דיגיטלית קאנון

 ₪ 629  ₪ 699 IXUS 275,  קאנון WIFI מצלמה דיגיטלית

 ₪ 35  ₪ 59  SANDISK   CRUZER BLADE Z50 16GB דיסק און קי 

 ₪ 49  ₪ 79  SANDISK   CRUZER BLADE Z50 32GB דיסק און קי 

5 ימים אחרונים
אל תפספסו!
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מאת: שמעון ליברטי וארי קלמן

נחשפה  השבוע  הממשלה:  ראש  חקירות 
הממשלה  ראש  נחקר  בה  השנייה  הפרשה 
'תיק  לכינוי  זכתה  כבר  ואשר  נתניהו,  בנימין 
 ,2 בחדשות  שנחשפה  הפרשה,  במרכז   .'2000
ידיעות  למו"ל  נתניהו  בין  'דיל',  לסגור  ניסיון 

אחרונות ארנון )נוני( מוזס. 
נפגשו  ומוזס  נתניהו  הדיווחים,  פי  על 
בשלהי  הקודמת  הכנסת  פיזור  לפני  פעמיים, 
ותחילת  הכנסת  פיזור  לאחר  ומיד   2014 שנת 
בלשכת  נערכו  הפגישות  הבחירות.  מערכת 
של  הקלטות  המשטרה  ובידי  הממשלה,  ראש 
שהקליט  מי  שעות.  כמה  של  באורך  הפגישות 
ראש הממשלה  לשכת  ראש  הוא  הפגישות  את 
המשטרה  בידי  נתפסו  והם  הרו,  ארי  לשעבר, 
לפרשה  בנוגע  שנערך  חיפוש,  במהלך  בביתו 

אחרת בה הוא נחקר. 
עמדה  ומוזס,  נתניהו  בין  הפגישות  במרכז 
ידיעות  לפיו  הצדדים,  בין  ל'דיל'  הצעה 
נגד  שלו  התוקפני  הקו  את  ישנה  אחרונות 
לפגוע  יפעל  הממשלה  ראש  ובתמורה  נתניהו, 
בתפוצת החינמון ישראל היום, הנמצא בבעלות 
המיליארדר היהודי שלדון אדלסון ומזוהה עם 
חוק  קידום  ידי  על  או  הייתה  הפגיעה  נתניהו. 
לגבות  העיתון  את  מחייב  שהיה  היום,  ישראל 
מהדורת  הפצת  הפסקת  באמצעות  או  תשלום, 
נתניהו  כי  דווח,  עוד  העיתון.  של  השבוע  סוף 
ביקש ממוזס שלא לפרסם חומרים על בנו יאיר 
נתניהו. טרם ברור מי מהצדדים יזם את ההצעה, 

אך די ברור כי היא לא התקדמה לשלב מעשי. 
ההקלטות הללו הגיעו לידי היועץ המשפטי 
לממשלה אביחי מנדלבליט ולפרקליט המדינה 
השניים  אך  חודשים,  כמה  לפני  כבר  ניצן  שי 
מסתפקים האם יש בדברים כדי עבירה פלילית. 
ישנה  כי  סבורים  במשטרה  כי  דווח,  מנגד 
כך,  בעקבות  המדובר.  בחומר  פלילית  עבירה 
נתניהו ומוזס נחקרו כבר באזהרה בפרשה, ולפי 
הדיווחים צפויים להיחקר שוב בימים הקרובים. 
זו  נתניהו,  נגד  המתנהלת  הנוספת  החקירה 
בקבלת  עוסקת   ,'1000 'תיק  לכינוי  שזכתה 
טובות הנאה. על פי החשד, נתניהו קיבל במשך 
חריפים  ומשקאות  יקרים  סיגרים  שנים,  כשבע 
מאנשי  גם  ויתכן  מילצ'ן  ארנון  העסקים  מאיש 
למאות  המצטברים  בסכומים  נוספים,  עסקים 
 ,10 בחדשות  דיווח  פי  על  שקלים.  אלפי 
בחיפוש שנערך במשרדו של מילצ'ן ברמת גן, 
נמצאו חשבוניות המתעדות קניות בסך של יותר 
מ-400 אלף שקל. החקירה עוסקת גם בטובות 
יאיר,  בנו  או  נתניהו,  שקיבל  לכאורה  הנאה 

מהמיליארדר האוסטרלי ג'יימס פאקר. 
 ,2014 10, במהלך שנת  לפי דיווח בחדשות 
נתניהו שוחח שלוש פעמים עם מזכיר המדינה 
האמריקני ג'ון קרי, בבקשה לסדר את הויזה של 
מילצ'ן, לאחר שהרשויות בארה"ב, הורידו את 
תוקף הויזה שלו מ-10 שנים, לשנה אחת בלבד. 

קרי נעתר לבקשה והנושא סודר. 
נתניהו  אכן  כי  להוכיח  יצטרכו  במשטרה 
העביר תמורה לאותם אנשי עסקים, כך שאותן 
הפרת  מהוות  והן  הנאה  לטובות  הפכו  מתנות 

אמונים. חוק שירות הציבור, שהתקבל ב-1979, 
נבחר  או  ציבור  עובד  על  פלילי  איסור  קובע 

ציבור לקבל מתנה. 
במהלך  פעמיים  כבר  נחקר  כזכור,  נתניהו, 
מסר  שעבר,  שישי  ביום  שעבר.  השבוע 
את  וינרוט  יעקב  עו"ד  נתניהו  של  פרקליטו 
הראשונה  לפרשה  "ביחס  לחשדות:  תגובתו 
יודע  אינני   ,2,000 תיק  או   1,000 תיק  המכונה 
איזה מספר, כל בר דעת מבין שאם חבר קרוב 
מביא לחברו סיגרים כמתנה - אין בזה ולא יכול 
להיות בזה שום בדל של איסור. שום בדל של 

עבירה פלילית.
"לגבי הפרשה השנייה. מה שאני יכול לומר 
שוב מתייחס רק לדברים שפורסמו בתקשורת. 
ראש  תשובות  את  ששמעתי  אחרי  ובכן, 
מדובר  לא  רגוע.  ונשארתי  הייתי  הממשלה 
מדובר  לא  בהלוואה,  מדובר  לא  בכספים, 
שכאשר  משוכנע  ואני  עבירה  שמקים  במשהו 
על  תישמענה  הממשלה  ראש  של  תשובותיו 
שבכל  שומע  לכל  יתברר  שתישמענה,  מי  ידי 
של  אבק  ושום  חשש  שום  אין  הללו  הדברים 
תיק  חשיפת  לאחר  כי  יצוין  פלילית".  עבירה 

2000 סירבו וינרוט ונתניהו להגיב בנושא. 
בפתח  השבוע  אמר  עצמו,  הממשלה  ראש 
אני  "לצערי  ראשון:  ביום  הליכוד  שרי  ישיבת 
לא יכול למסור פרטים, מה שאני כן יכול לומר 
לכם היום, כשאני יודע במה מדובר, ואני אומר 
לכם את זה בביטחון מלא - לא יהיה כלום כי 
ובלתי  פסול  לחץ  זה  פה  שיש  מה  כלום.  אין 
פוסק של גורמים בתקשורת על גורמי האכיפה. 

הם מפריחים בלונים שהאוויר החם יוצא מהם 
בזה אחר זה. כך יהיה גם במקרה הזה. אני מציע 
לחבריי באופוזיציה לא לחגוג כי אין מה לחגוג. 

את השלטון מחליפים בקלפי". 
שר הביטחון אביגדור ליברמן, הגיב לדברים 
שכולנו  מציע  "אני  ואמר:  לתקשורת  בתדרוך 
נמתין ונחכה לממצאים. מי שבחברה דמוקרטית 
יכול לקבוע אם אדם אשם או זכאי זו רק מערכת 
המשפט. אנחנו קצת ממהרים ואין חכם כבעל 
כתב  לגבי  גם  רואה,  שאני  מה  מכל  ניסיון. 
אישום, לא הייתי ממהר. מהעובדות בתקשורת 
אני לא חושב שזה מחייב כתב אישום, אבל אני 
מציע שנמתין". ליברמן הוסיף כי גם הוא מכיר 
את כל עורכי העיתונים של העיתונות הכתובה 
עמם.  נפגש  הוא  לפעם  ומפעם  והאלקטרונית, 

"אך שום דבר מעבר לזה". 
הרצוג,  בוז'י  יצחק  ח"כ  האופוזיציה,  יו"ר 
תקף את הקשר בין נתניהו לישראל היום ואמר 
הממשלה  ראש  בין  השיחות  על  "הדיווח  כי 
מאמתת  מוזס,  אחרונות  ידיעות  למו"ל  נתניהו 
היום'  'ישראל  העיתון  שמערכת  הטענות  את 
הופעלה ומופעלת על ידי בנימין נתניהו. זה מה 
שלא  בטענה  ונדחינו  בבחירות  אמרנו  שאנחנו 
הוכח הקשר הישיר ביניהם. אז הנה הפעם הוא 
הרצוג  לעומקו".  ויש לחשוף את הקשר  מוכח 
אף פנה ליועמ"ש בדרישה להרחיק את נתניהו 
מתפקיד שר התקשורת, ואיים כי יפנה לבג"ץ. 

מאת: הילה פלאח

'המיוחד',  לכנס  נותרו  שבועות  שלושה 
זאת,  עם  פנויה.  דקה  אין  במלאכה  ולעוסקים 
עינינו  בזווית  נתפסה  בתוכנית  אחת  שורה 
ועוררה פליאה: זמן הבמה המוקדש  דווקא למי 

שחשבנו שיגיעו כמאזינים מן הצד - ההורים.
המיועדות  רבות  הרצאות  מתוכננות  בכנס 
שלהם   ההבנה  את  להעמיק  מנת  על  להורים, 
למוקד  ילדיהם.  לעתיד  החשובים  בנושאים 
האחרונים  בשבועות  הגיעו  המיוחד"  "כנס 
ישיר  מגע  המבקשים  הורים  של  פניות  עשרות 

הפניות,  לאור  הרלוונטיים.  המקצוע  בעלי  עם 
במה  לתת  החליטה  הכנס  של  ההיגוי  ועדת 
קולם  את  להשמיע  מנת  על  להורים  מיוחדת 

בקרב אנשי המקצוע ומקבלי ההחלטות.
של  מיוחדות  יוזמות  ייחשפו  בכנס  בנוסף, 
הורים רבים ברחבי הארץ, אשר הקימו קבוצות 
הורים ופורומים אשר כל מטרתם היא לקדם את 

העשיה והפתרונות למען הילד המיוחד.
האחרונות,  בשנים  הוקמו  כאלה  קבוצות 
לדוגמא ברחובות, ביתר עלית וקרית ספר. יצוין 
כי כל העשייה והפעילות, המחקרים, המודעות 
יסוד  אבן  הינם  וכיום  בעבר  היו  וההכלה שלא 

מפעילות  החלו  והקהילה,  החברה  בשגרת 
בעלי  ולחנך  לגדל  שזכו  משפחה  ובני  הורים 

צרכים מיוחדים. 
חלקם  בנושא  מיוחד  מושב  יוקדש  בכנס 
הצרכים  עם  הילד  בהתפתחות  ההורים  של 
המיוחדים. בפאנל יהיו עדויות אישיות ודיון על 
התפקיד של ההורים בתהליך הטיפול והשיקום. 
הקמת  לעודד  היא  הכנס  של  המטרות  אחת 
כל  בין  ארצי  ושיתוף  נוספות  הורים  קבוצות 
הקבוצות והפורומים על מנת להיות כח מאחד 

מול כל הגופים הרלוונטיים.

 ראש הממשלה, המו"ל וה'דיל' הכושל
השבוע נחשפה הפרשה השנייה בה נחקר ראש הממשלה - ובמרכזה פגישות בין נתניהו למו"ל ידיעות אחרונות נוני 
מוזס, בניסיון להגיע ל'דיל' שישנה את אופי הסיקור של נתניהו בעיתון  בידי המשטרה הקלטות של הפגישות, 
בעקבותיהם נחקרו נתניהו ומוזס באזהרה והם צפויים להיחקר שוב  ב'תיק 1000' חשוד נתניהו בקבלת סיגרים 

ואלכוהול בשווי מאות אלפי שקלים מאנשי עסקים  נתניהו: "מציע לחבריי באופוזיציה לא לחגוג, כי אין מה לחגוג"

נוני מוזס                                                                    )צילום: רוני שיצר פלאש 90(נתניהו השבוע בכנסת                                                  )צילום: יונתן זינדל פלאש 90(

במרכז הבמה – ההורים המיוחדים

2 0 1 7  | ס  נ כ

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

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

יזמות, שיווק והפקה:
קבוצת "קו עיתונות דתית"

2 0 1 7  | ס  נ כ

יזמות, שיווק והפקה:
קבוצת "קו עיתונות דתית"

2 0 1 7  | ס  נ כ

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

23/01/17 כ"ה טבת תשע"ז | מלון קראון פלאז'ה, ירושלים
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  חדש!! סניף גאולה: 

רח' האמרכלים 4 פינת יעקב מאיר 10 (מול סלקום)
סניף רמות: רח‘ אידלסון 17 , רמות ג‘

האיכות
הטובה
 ביותר
במחירים
הזולים
ביותר

חליפה
פרימיום

לגבר

&290&30

מכנס
אלגנט

לגבר

&90
חולצה

אל קמט
100% כותנה

&80

עניבה
מבחר ענק

   חולצות נוער וילדים   חגורות
חפתים   סריגים   צעיפים

י"ג בטבת תשע"ז 11/1/17בירושלים1218

מאת: ארי קלמן

לפני  ההתקרבות:  מגיעה  החרם  אחרי 
כחודש, הודיעה האחראית על קציני הביקור 
תפקידה.  סיום  על  החרדיים  במוסדות 
המחוז  הנהלת  התכנסה  החלטתה  בעקבות 
החרדי לדיון על מנת למצוא מחליף לתפקיד 

הרגיש והאחראי.
כי  ראשון  בפרסום  נודע  עיתונות'  ל'קו 
החליט  זהבי  איציק  החרדי  המחוז  מנהל 
למנות לראשונה לתפקיד קב"ס חרדי, שיבין 

וידע להתנהל באופן נכון מול המוסדות.
החרדי,  המחוז  של  ההחלטה  משמעות 
חרדים,  תלמידים  אלף   410,000 על  החולש 
לציבור  להתקרב  נוסף  רצון  על  מצביעה 

החרדי ולפעול יחד עמו לשיפור הדרוש.
המחוז  זכה  עוד  שעברה  בשנה  כזכור, 
החרדי ל'חרם' מצד אנשי חינוך חרדים, אשר 
טענו לאפליה וניסיון להתערב בתכנים, אולם 
מהר מאוד הדבר התברר כי אין כל רצון כזה, 
ואדרבה, מדובר בגוף מקצועי שמיועד לסייע 

למערכת החינוך החרדית.

ביחסו  לטובה  השינוי  כי  לציין  הראוי  מן 
של המחוז לציבור החרדי ולמוסדותיו, החל 
מאז כניסתו לתפקיד של שר החינוך הנוכחי, 
בשבוע  בנט  הודיע  זו,  במסגרת  בנט.  נפתלי 
הוא  החשדנות  עידן  שתם  אחרי  כי  שעבר 
של  הקשר  בחיזוק  שלב  עליית  על  מכריז 
עידן  ומתחיל  החרדי  הציבור  עם  המשרד 

הידידות.
גורם הבקי בפרטים מסביר ל'קו עיתונות' 
המחוז  שהוקם  "מאז  המינוי:  משמעות  את 
בידיים  היה  המדובר  התפקיד  החרדי, 
הצרכים  את  הכירו  שלא  כאלה  חילוניות, 
הניואנסים  את  לעומק  הבינו  ולא  החרדיים 
יותר  יתרום  בהחלט  החדש  המינוי  השונים. 
הסדירים  בביקורים  המקצוע  אנשי  להבנת 

שהם עורכים במוסדות של הציבור החרדי".
מי שיכול אף הוא לגזור קרדיט על המהלך, 
שר  החינוך,  שר  של  החרדי  בריתו  בן  הוא 
בתחילת  שיצר  ליצמן,  יעקב  הבריאות 
זאת  בנט,  עם  חדשה  אחים'  'ברית  הקדנציה 
המוחלטת שהוא ממשיך  להתעלמות  בניגוד 

להפגין כלפי יו"ר 'יש עתיד', יאיר לפיד.

האחראית על קציני הביקור במוסדות 
החרדים הודיעה על סיום תפקידה, ובמחוז 
החרדי במשרד החינוך התקבלה החלטה 

למנות לתפקיד הרגיש אדם חרדי, שיבין את 
  הניואנסים ויימנע מפגיעה במוסדות החינוך

כל הפרטים בפרסום ראשון ב'קו עיתונות' 

משרד החינוך: 
חרדי יפקח על 
מוסדות הלימוד

פרסום 

ראשון
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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
שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-19:30 ו’ 9:00-13:30אשדוד סניף ירושלים | האומן 30 תלפיות, טלפון: 02-6718952

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

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
שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-19:30 ו’ 9:00-13:30אשדוד



בירושלים22     י"ג בטבת תשע"ז 1211/1/17

אנשים שבאו במגע עם נתניהו אחרי שתי החקירות שעבר 
בשבוע שעבר, העידו על שני נתניהו-הים שונים. מחקירת 
ארנון הראשון )מילצ'ן(, ביבי לא יצא מופתע, ולאחריה, אף 
שידר תחושת ביטחון לסובביו. מחקירת ארנון השני )מוזס(, 

נתניהו יצא עם לסת שמוטה. 
ראש-הממשלה הריץ אינספור סימולציות עם עורכי דינו 
לקראת החקירה, כמו מועמד אמריקאי לנשיאות המתכונן 
ל'דיבייט' מכריע. לעימות בפרשת המשקאות והסיגרים הוא 
הכין את עצמו במשך שעות, עד שיצא עשן לבן. לשליפת 
מוכן.  לא  הגיע  הוא  נוני,  עם  החשאיות  הפגישות  תמלילי 
נתניהו לא נחרד מהרף הפלילי של החשדות ובוודאי שלא 
הופתע מעצם קיום ההקלטות - שעל ביצוען הורה. התבהלה 
שמו  המשטרה  שחוקרי  העובדה  מעצם  נבעה  בו  שאחזה 

עליהן את ידם. המקליט הפך למוקלט, הצייד לניצוד.
שפרשת  זה  בשלב  נראה  לא  הפלילי,  במישור  דווקא 
ארנון השנייה תתגבש לכדי כתב אישום - בידיו של יועמ"ש 
שיצרה  הציפיות  רמת  מנדלבליט.  אביחי  כמו  ורחום  חנון 
את  הזכירה  השנייה,  הפרשה  חשיפת  לקראת  התקשורת 
עיתונות הספורט הישראלית – שמפטמת את עצמה בתקוות 
לפחות  מהתוצאות.  מחדש  פעם  בכל  ומתאכזבת  מופרזות 
מהקורא החרדי זה נחסך, וטוב שכך. כתחליף משקף ניתן 
להשתמש בדימוי קריא לעין וקליט לאוזן, על רקע קולות 
של  התזונתי  לתפריט  בנוגע  החינוך  בוועדת  המתקוטטים 
נתניהו  בחקירת  שגם  אפוא,  מסתבר  הקטנות.  הישיבות 
השנייה - הובטחה לנו סעודה בשרית, והוגשה לנו ארוחה 

חלבית.
לקראת חשיפת פרשת נתניהו השנייה, הובטחו לנו הרים 
וגבעות. דיברו על אמות הסיפים שינועו, ים שיראה וינוס, 
נתניהו  ירדן שייסוב לאחור. כשהפרשה התפוצצה, לא רק 
הובך, אלא גם העיתונאים שהיכו בתופים ויצאו במחולות. 
שד  שכפאו  כמי  הפרשה  על  שדיווח  אחרונות,  בידיעות 
שיצא מבקבוק, הפכו את נוני הסחבקי לארנון, במעין 'שינוי 
הענקת  מאפשר  התלמודיים,  המקורות  פי  שעל   – השם' 

גושפנקא קניינית, אחרי ביצוע מעשה פסול. 
להיפגע,  הראשונים  היו  אחרונות  ידיעות  מערכת  אנשי 
אך גם בתקשורת הכללית השתררה מבוכה. התיעוד המביך 
חושף את חולשותיה של התקשורת הישראלית כולה. כמעט 
לכל מערכת יש את הנוני והביבי שלה. לא צריך לאחוז בעט 
אם  מאליו.  הברור  את  להבין  כדי  במיקרופון  להחזיק  או 
נוני העז לדבר כך, בחופשיות נטולת רסן, בפניו של גדול 
אויביו, נקל לשער איך נשמעו השיחות, בחדרי חדרים, בינו 
כשהם  לפנק-לפנק-לפנק,  דאג  אותם  הפוליטיקאים  לבין 
'ישראל  הפצת  לאיסור  החוק  את  למענו  הובילו  בתמורה, 

היום'. 
ללפיד,  אחרונות  כידיעות  כמוהו  לנתניהו,  היום  ישראל 
המבשר  לגפני,  יתד  כמו   - לנו  יותר  שמוכר  ובמישור 
לפרוש והמודיע לליצמן )השוואה שהפכה השבוע לפרשה 
אין  דרעי,  אריה  לרעה,  המופלה  לספרדי  רק  עצמה(.  בפני 
)בינתיים( עיתון מטעם. הסיטואציה הזאת של גוף תקשורת 
ההופך לשופר פוליטי, היא מציאות חוצה מפלגות, עיתונים 
וגבולות. ישראל היום אומנם שפך על ראשו של ביבי כסף 
גדול, אך נתניהו לא המציא את השיטה. הוא אומנם הוסיף 
כמה אפסים בקצה החשבון, אך כבר לימדונו חז"ל כי 'דין 

פרוטה כדין מאה'.
הדוגמה הבולטת ביותר היא של חיים סבן, המיליארדר 
הישראלי-אמריקאי. הטייקון שמחזיק בבעלות על יוניוויז'ן 
- רשת התקשורת הגדולה בעולם המשדרת בספרדית, נחשב 

שנים.  במשך  הקלינטונים  של  סודם  ואיש  הקרוב  לידידם 
הילארי אומנם נכשלה במשימה הגדולה, אך לכולם הייתה 
ברורה ההשפעה המכרעת של דוברי הספרדית על הבחירות 
התקשורת  לבכירי  כמובן  הפריע  לא  זה  ארה"ב.  לנשיאות 
על  רק  לדבר  ומתעקשים  עיניים  שמגלגלים  הישראלית 
קשרי ההון-שלטון של בנימין נתניהו ושלדון אדלסון, לטוס 

לוושינגטון ולהתארח ב'פורום סבן', שנה אחר שנה. 

הצנזור הממשלתי

לפחות שלוש פעמים, או נכון יותר לומר, לפחות שלוש 
פעמים שתועדו פה, חוו חברי כנסת חרדים על בשרם את 
כאן,  שסוקרה  האחרונה  הפעם  והביביתון.  נתניהו  מעללי 
הייתה בעיצומו של גל ההצתות האחרון לפני כחודש וחצי. 
בספסופה  הקיט  בבית  בסופ"ש  ששהה  דרעי  הפנים  שר 
)חקירות אחרונות משכיחות את הראשונות(, הופתע לעלעל 
ביום שישי בחינמון שמגיע במאות אלפי עותקיו עד לצפון, 
המשותפים  מהסיורים  צונזרו  ותמונתו  ששמו  ולגלות 

בשטחי התבערה עם ראש הממשלה.    
רק  נותר  מילה,  בכל  לדקדק  יש  שכאלה  ובימים  היות 
גורמים  בשם  בשעתו,  כאן  שנכתב  מה  את  בקצרה  לאזכר 
שופרו  איך  וזיהו  שהבחינו  דרעי  של  בלשכתו  בכירים 
ולהשמיט  להתעלם  בחר  הביביתון,  ראש-הממשלה,  של 
הנלווה  הפנים  שר  של  תמונה  או  אזכור  כל  בעקביות, 
שליטה  על  לחלום  רק  יכול  וגפני  היות  לראש-הממשלה. 
ביתד נאמן, כמו זו שיש לביבי בישראל היום – היה ברור 
הגיגיו  את  בתגובה  העלה  גואטה  לפני שח"כ  עוד  לכולם, 

לרשת החברתית, שלהתעלמות יש סיבה ומסובב.
בנוסח  וזוהתה.  אותרה   – ההדוקה  לצנזורה  הסיבה 
בנוגע  הפנים  משרד  דוברות  שהוציאה  לעיתונות  ההודעה 
של  שמו  הושמט  מהמציתים,  האזרחות  שלילת  ליוזמת 
קרדיט  לקחת  במקומנו,  כן  יעשה  ולא  ראש-הממשלה, 
אחרי  רק  שזיהה.  לראשון  לפרגן  בלי  ממשלתי  מהלך  על 
בכיסא החם  הוזמן לשבת  והשר  ודרעי התפייסו,  שנתניהו 
לצד רה"מ בישיבת הממשלה השבועית, חזרו שמו ותמונתו 
של דרעי להתנוסס בביביתון. זה לא קרה מיד, הואיל וראש-
ממשלה שמחל על כבודו אין כבודו מחול. לישראל היום 
לקח עוד יומיים תמימים להחזיר את דרעי לרשימת האישים 
ששמם הותר לפרסום. ועל כך נכתב כאן בשעתו, כי אכן לא 
קל לתפקד במשרה מלאה, מסביב לשעון, כראש ממשלת 

ישראל-היום.
לדרעי יש בטן מלאה על הביביתון, עוד מתקופת מערכת 
הבחירות, במהלכה זכתה סיעת 'יחד' של ישי לסיקור 'מפנק' 
ואילך  מכאן  תוענק  שלה,  היוצרים  שזכות  בעגה  במיוחד, 
לבחירות כשחוק  נתניהו שהלך  ידיעות אחרונות.  להוצאת 
ישראל היום נושף בעורפו, נאלץ לעבוד קשה במיוחד מול 
ש"ס, כשעלתה על סדר היום דרישתו החד משמעית, למנוע 

את הליכי החקיקה נגד ישראל )היום( בקדנציה הנוכחית.
אריזת הצלופן לעצירת החקיקה נגד ישראל היום, הייתה 
הקואליציוני.  בהסכם  ואחיד  מפורסם  סעיף  אותו  כזכור, 
ניסח  התקשורת",  בשוק  רפורמות  "הנהגת  הכותרת  תחת 
כשר  יותר  המשמעותי  בתפקידו  הנבחר,  הממשלה  ראש 
התקשורת המיועד, מעין 'תקנת השוק' שתאפשר את המשך 
הקואליציה  "סיעות  וברחובות.  בשווקים  החינמון  חלוקת 
וחבריהן", נכתב בסעיף עליו חתמו כל מפלגות הקואליציה, 

"לא יתמכו בהצעות חוק בתחום התקשורת בלא אישור שר 
יוזמה  לכל  יתנגדו  וחבריהן  הקואליציה  סיעות  התקשורת. 
ו/או הצעה בתחום התקשורת, ששר התקשורת יתנגד לה".

סיעות  חברי  כלל  על  הזה  הסעיף  את  לאכוף  כדי 
לפשר  הסברים,  לספק  שנדרש  מי  נדרש  הקואליציה, 
מהמפלגות,  חלק  כלפי  הבחירות  במהלך  העוין  הסיקור 
מיותר  כאן,  גם  הקדושה.  הספרדית  התנועה  כלפי  ובעיקר 
להכביר מילים בעיצומם של 'הימים הנוראים' העוברים על 
שנכתב  מה  את  לצטט  רק  זה  שנותר  ומה  ראש-הממשלה, 
אותם  על   ,)21.4.15 לפוליטיקה,  )בי"ס  במרומז,  בשעתו 
דרעי  של  הסיקור  כי  והבהירו  שהועברו  ברורים  מסרים 
להצבעה  שתעלה  החוק  הצעת  על  ישפיע  היום,  בישראל 
מחר-מחרתיים, בהמשך הקדנציה. עיון שטחי ובלתי מחייב 
בגיליונות הרלוונטיים לתקופת המו"מ הקואליציוני, לימד 
ואושרר הסעיף המדובר,  נקלט. משנחתם ההסכם  שהמסר 

חלפה גם חרדת הדין, כמו אחרי החתימה בימים הנוראים.

מתנות קטנות

דגל  בגזרה של  ודווקא  הביביתון,  בעלילות  נוסף  פיתול 
המאבק  של  בעיצומו  יותר,  מוקדם  בשלב  תועד  התורה, 
על חוק ישראל היום )בית ספר לפוליטיקה, 'ראש ממשלת 
ישראל היום', 5.1.14(. לחברי הכנסת החרדים, חדורי נקמה 
היום  ישראל  חוק  הצעת  באופוזיציה,  מישיבה  ומצולקים 
נפלה ליד, כמו פרי בשל, הקלטה לחוקר. ובכל זאת, בסופו 
ורק  אך  נמנעו,  או  התנגדו  החרדים,  הכנסת  חברי  יום  של 

מנימוקים ענייניים. אלא מה?  
עקבים  על  בכירה  אישיות  איך  כאן,  תואר  בשעתו 
הכנסת  חברי  במזנון  דידתה  לראש-הממשלה,  המקורבת 
ועד  מאז  החרדים.  הכנסת  לחברי  קטנות'  'מתנות  וחילקה 
החליפו  העקבים  ואת  מבכירותה,  הורדה  האישיות  היום, 
המעשייה  תוקף  אך  החקירות,  לחדרי  בדרך  סניקרס  נעלי 

והרלוונטיות שלה לא פג, בכל לבוש ומנעל.
מיותר להוסיף )ולגרוע( על מה שכבר נכתב, אך לתמצית 
ולהזכיר נשכחות, בהחלט אפשר. באותו גיליון, תואר איך 
אותה אישיות בכירה בלשכת ראש הממשלה, פנתה לח"כ 
יעקב אשר, כשהיא שופעת טוב לב ורצון כן לעזור ולסייע 
לכל בקשה, כאילו הייתה נציגת הלשכה לפניות הציבור של 
דגל התורה. "הגשת הצעת חוק שאמורה לעלות להצבעה 
שוויוני  ממשלתי  פרסום  לתקצוב  בנוגע  שרים  בוועדת 

בעיתונות החרדית?" נשאל יעקב אשר.
"בוודאי", הוא מיהר להשיב והסביר בפרוטרוט: "מבדיקה 
הממשלתית(  הפרסום  )לשכת  שהלפ"מ  עולה  שעשיתי 
מקצה רק 2.2 אחוזים מתקציב הפרסום לעיתונות החרדית. 
המגזר החרדי מהווה 10 אחוזים מאוכלוסיית המדינה לפי 
ואין שום  נתוני הלמ"ס )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(, 
סיבה שלא יתוקצב בהתאם. זו אפליה בחסות ממשלתית". 

הפרסום בעיתונות החרדית מעניין את נתניהו כמו שאת 
גפני מעניין הפרסום בכפר חב"ד, אך התחושה שניתנה אז 
לח"כ אשר הייתה, שהפרסום ביתד והמודיע, עומד בראש 
מעייניו של ראש הממשלה. "רק שתדע", השיבה הבכירה 
ארדן  התקשורת  שר  אתך.  "שראש-הממשלה  אשר,  לח"כ 
לו לעלות על  יורה  ביבי  שוהה בחו"ל אבל מיד כשיחזור, 
שוויונית.  משאבים  הקצאת  על  ולהתחייב  הכנסת  דוכן 
אומנם אי אפשר להשוות כספית בין המדיות כי התעריפים 

אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

חקירת בשר בחלב
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אחרים, אבל אנחנו נדאג לכך שהחרדים יקבלו מה 
שמגיע להם אינצ' לאינצ'". 

מאז פורסמו הדברים, נכתבו ופורסמו אינצ'ים 
אינספור. ההתחייבות לא יושמה, אם בגלל חוסר 
העניין של המציע נתניהו, ואם מחמת התובנה של 
יגזרו  הקופון  את  כי  שקלט  אשר,  יעקב  המוצע, 
מעיד  הזה,  רצף התרחישים  כל  אבל  בהפלס.  גם 
על תמונה שהייתה גלויה וידועה ללא שום צורך 
בחקירת משטרה. הקשר הגורדי בין ביבי לישראל 
היום היה ברור למן הרגע הראשון. קשרים מהסוג 
תוחזקו  בהרבה,  קטנים  בהיקפים  כי  אם  הזה, 
ידי פוליטיקאים רבים. הטעות  לאורך השנים על 
כמו   – פיו  היא, שפתח את  היחידה שביבי עשה 

הדג שנתפס בחכה.

חלום אמריקאי

נכרך  במהלכם  רצופים  עשורים  שני  לנו  זה 
בטייקונים  המכהנים  הממשלה  ראשי  של  שמם 
היו מקורביו  ורעבתנות. כולם  נהנתנות  וחקירות, 
של  בקרבתם  בנוח  לחוש  רצו  כולם  מילצ'ן,  של 
המילצ'נים למיניהם, חברי חוג הסלון של האלפיון 
העליון. אצל אולמרט ושרון )הבן עמרי( זה נגמר 
בכלא. ברק יצא מזה צח כמעטה שלג דק בחרמון, 
אחרי שילדים צוהלים התרוצצו עליו במשך היום. 
בהמלצת  נגמר  זה  הראשון,  בסיבוב  נתניהו  אצל 
ופרקליטות להעמדה לדין, שנדחתה על  משטרה 
ידי היועמ"ש דאז אליקים רובינשטיין, אחרי )וגם 

בגלל( שביבי הודח מהשלטון. 
לשעבר,  רל"שים  בתי  על  לפשוט  צריך  לא 
בלשכת  האדם  כל  כדרך  לבתיהם  הלכו  שכולם 
לשפוט  כדי  צוואר,  עד  מסוכסכים  כשהם  רה"מ 
ולקבוע בסבירות גבוהה שנתניהו, בניגוד לקודמו, 
לא קיבל מעטפות. כסף מזומן כנראה לא היה ועל 
הסיגר  קצה  על  הסיפורים  כולם.  ידעו  המתנות 
שנטבל בקוניאק הפכו לשגרה והיוו מדד למידת 
התנהג  שראש-הממשלה  מי  לנתניהו.  הקרבה 

בסביבתו בטבעיות ונשף עננה לבנה בפניו, זוהה 
כשותף טבעי, כבן ברית.

חי  בשידור  נתפס  מאז  האחרונות,  בשנים 
כשקצה סיגר בוער בכיס מקטורנו, ביבי שמר על 
סיגרים.  בדלי  למחזר  לא  והקפיד  זהירות  משנה 
בשעתו הובא כאן מפיו של אחד הנפגשים, שאינו 
מוצרי הטבק,  עולם  לו את  זקוק למאכער שיכיר 
תיאור רהבתני על קצב הסיגרים המתכלים בבית 
רה"מ. "ביבי לוקח כמה שאיפות מסיגר קוהיבה 
גורם  אותו  כאן  צוטט  למאפרה",  אותו  ומשליך 
הידוע  שנתניהו,  סיכוי  שום  אין  כי  מכך,  שהסיק 

בחסכנותו, משלם ומשליך, שואף ומועך.
נתניהו,  של  גבו  על  מטרה  שסימנה  התקשורת 
אומנם  הסיגרים,  שעשן  הראשון  מהרגע  זיהתה 
הממשלה,  ראש  של  ותדמיתו  דמותו  את  מצחין 
תישאר.  לא  פלילית  ארומה  יתפזר,  כשהעשן  אך 
מתת  את  מראש  הגדירה  שהתקשורת  הסיבה  זו 
פיקנטית  המשנית,  כפרשה  והאלכוהול  הסיגרים 
אך לא פלילית, סעודה בשרית אחרי ארוחה חלבית 
קלה, קדימון בלבד לחקירה הנוראה שתמוטט על 

נתניהו את תקרת בית ראש-הממשלה. 
והתברר  התפוצצה,  השנייה  אמנון  כשחקירת 
הראשונה,  מהחקירה  יותר  עוד  גבולית  שהיא 
פרשת  של  ההגנה  לקווי  מהירה  נסיגה  ראינו 
אמנון הראשונה )פרשת אמנון השלישית שסוקרה 
חרדית.  בעיתונות  לאזכור  ראויה  לא  השבוע, 
על  המידע  ישחית(.  ולא  עוון  יכפר  רחום  והוא 
בביתו  שנתפסו  שקלים,  אלפי  במאות  חשבוניות 
של  מהלך  ציבורית  להכשיר  נועד  מילצ'ן,  של 
של  בגינה  ראש-ממשלה  נגד  אישום  כתב  הגשת 
פרשייה שנתפסת כבלתי תקינה ציבורית, אך לא 

פלילית.
ראשי-ממשלות  של  מקרבתם  נהנה  מילצ'ן 
במשך  כיהן  פשוט  ביבי  הזה,  ובתפקיד  ישראל, 
שיוחסה,  התמורה  ביותר.  הארוכה  התקופה 
בדמותה של פנייה מטעם נתניהו למזכיר המדינה 
קרי, בבקשה להארכת הוויזה של מילצ'ן, מגוחכת 
ביבי  של  לעזרתו  זקוק  מילצ'ן  נתפסת.  בלתי  עד 
אצל  נוני  של  לסיועו  זקוק  שביבי  כמו  קרי,  אצל 

שלדון. בשביל לסדר ויזה אמריקאית, עדיף לפנות, 
חינם אין כסף, לר' אהרון דוד דיוויס מבית אגודת 
ישראל ברחוב פרס בירושלים. רק לא לביבי, שנוא 
ושירות החוץ  נפשם של פקידי מזכירות המדינה 

האמריקאי בשתי הקדנציות האחרונות. 
לפחות לפי מה שפורסם עד כה, תמורה ממשית 
לא נמצאה, ולפיכך קשה לראות בלקיחת המתנות 
- יסודות של עבירת שוחד. הפרת אמונים לעומת 
ועמומה  רחבה  הגדרה  עם  עבירה  היא  זאת, 
דבר,  בסופו של  לכל מתנה.  כמעט  לייחס  שניתן 
נובעת האובססיה  ומכאן  יקבע מבחן המידתיות, 
הגדולה, לנפח כמה שיותר את החשבון, עם ריבית 

והצמדה.
אולמרט  כהונת  תום  בין  הביניים,  בתקופת 
לבחירתו של ביבי בפעם השנייה, הוצע לנתניהו, 
ומחקירות  הראשונה  בקדנציה  מחקירתו  כלקח 
בכלל,  ועד  אולמרט  עד  בתפקיד  אחריו  הבאים 
הצרפתי'.  'החוק  של  מודל  בהסכמה  להעביר 
צרפת היא המדינה המערבית היחידה בה חוסלו 
נפתחו  נגדם  מכהנים  נשיאים  עם  חשבונות 
בעקבות  שם  שאומץ  והמודל  סדרתיות,  חקירות 
את  לחקור  מאפשר  אינו  היום,  עד  ומיושם  זאת 
ראש-הממשלה בעודו מכהן, למעט בגין עבירות 
ההצעה,  את  טאטא  ביבי  בגידה.  כמו  חריגות 
מיזם  את  בחירתו  עם  תיכף  לפח  שהשליך  כפי 
הקמת 'בית ראש הממשלה' ורכישה מיוחדת של 
'מטוס ראש הממשלה' – שאולמרט אישר בשלהי 

כהונתו. 
היה  הזיהוי,  ביכולות  שמתהדר  נתניהו,  אם 
למרחוק  מתבונן  מהמשקפת,  הכיסוי  את  מסיר 
ומעביר את ההצעות על גבו השחוח של אולמרט, 
הוא היה יכול להמריא בנחת בשבוע הבא לטקס 
במטוס  הנבחר,  האמריקאי  הנשיא  של  ההשבעה 
מפנק כמו של טראמפ, עם סיגר ביד ימין וכוסית 
חלומיות  שנים  ארבע  בואכה   - בשמאל  קוניאק 
נבחרים  בתי  ושני  אוהד  רפובליקני  נשיא  תחת 
'החלום  את  הנכונה.  המפלגה  ידי  על  הנשלטים 
ידיו,  במו  פספס  ביבי  שלו,  האישי  האמריקאי' 

בקוצר הראות של עיניו. 
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"גאון המחשבה והמוסר"
 עם צאת השבת, הסתלק הגאון רבי משה שפירא זצ"ל, 
מגדולי בעלי המוסר והמחשבה בדור האחרון ● עשרות 
אלפים השתתפו במסע הלווייתו והגרב"ד פוברסקי ספד: 
"היה מהיחידים בדור שידע לפענח את צפונות התורה" ● 
השר לשעבר גדעון סער מספר ל'קו עיתונות' על החברותא 

המיוחדת ברמב"ם בימי הצבעות ה'אי אמון'

מאת: שמעון ליברטי וארי קלמן

עם צאת השבת האחרונה, בשעה 
היתרה,  הנשמה  לה  שמסתלקת 

הסתלקה גם נשמתו של הגאון 
זצ"ל,  שפירא  משה  רבי 
והמוסר  המחשבה  מגאוני 
שנפטר  האחרון,  בדור 
שסבל  לאחר   ,82 בגיל 

מהמחלה הקשה. 
טבת  בכ"ו  נולד  הגר"מ 

תקווה,  בפתח  תרצ"ה 
לאביו רבי מאיר יצחק שפירא 

קודם  עוד  רחל.  מרת  ולאמו 
בישיבת  ללמוד  החל  מצווה  הבר 

עבר  ממנה  לצעירים,  ישראל  אור 
זצ"ל,  איש  החזון  מרן  בעצת  ומשם  לפוניבז', 
לפרקו  בהגיעו  חברון.  בישיבת  ללמוד  עבר 
הגאון  בתו של  צפורה,  הרבנית מרת  את  נשא 
רבי אהרן ביאליסטוצקי, ראש כולל אהל תורה. 
לבני הזוג נולדו חמישה ילדים, שלושה בנים 
ושתי בנות, שאחת מהם, שולמית, נפטרה בגיל 

צעיר. 
והקים  הרבה,  תלמידים  העמיד  הגר"מ 
מוסדות תורה רבים. כך עמד בראשות ישיבת 
מראשוני  היה  בסטמפורד,  בנימין'  'בית 
הר"מים בישיבת אור שמח לחוזרים בתשובה, 
שם מסר במשך עשרות שנים שיעור קבוע בימי 
בין בתי מדרש  חמישי בפרשת השבוע, שנדד 
בהקמת  סייע  כן  כמו  מקום.  מחוסר  שונים 

ישיבת בית התלמוד. 
'שב  ישיבת  את  הקים  תשס"א  בשנת 
שמעתתא', על שמה של בתו שולמית. בנוסף 
לחוזרים  עולם'  'פתחי  ישיבת  כנשיא  כיהן 
חיים'  'תורת  בישיבת  משגיח  והיה  בתשובה, 
במוסקבה. כמו כן כיהן בראשות רשת הכוללים 

מיסודה של קרן וולפסון. 
רבים  שיעורים  מסר  שפירא,  משה  רבי 
ובמוסר,  בהשקפה  ישראל,  במחשבת  בעיקר 
ובכל שבוע היה מוסר עשרות שיעורים שונים. 
המתבססים  ספרים  פרסמו  מתלמידיו  כמה 
אמונה  רעה  מים,  אפיקי  הם  שיעוריו,  על 

וממעמקים. 
הליטאיים,  המוסר  בעלי  את  כללה  שיטתו 
ובקבלה,  חסידות  בספרי  מעמיק  לימוד  לצד 

בעיקר בכתבי הרמח"ל והגר"א. 
עם  משותפת  שפה  ליצור  הצליח  הגר"מ 
אליו  שהתחברו  הקשת,  גווני  מכל  אנשים 
לו  ספד  פטירתו  לאחר  מיד  אהבה.  בעבותות 
את  שחשף  סער,  גדעון  לשעבר  החינוך  שר 
הקשר ביניהם בשיחה עם 'קו עיתונות', וסיפר 
"הכרנו  בה.  שזכה  המיוחדת  ה'חברותא'  על 
דרך איזה יהודי שהכיר בינינו. התחלתי ללמוד 
אצלו בישיבת 'פתחי עולם' בימי שני אחה"צ".

סער מספר מדוע נבחר דווקא יום שני כיום 
בכנסת  יש  שני  "בימי  המשותף:  הלימוד 
הוא  והדיון  אמון'  'אי  הצבעות 
ונמשך  ב4  מתחיל  הדיון  ארוך, 
עד אחרי 6, הייתי הולך בזמן 
עושים  והיינו  לישיבה  הזה 
את השיעור. למדנו בעיקר 
את הרמב"ם הלכות דעות, 
בספר  וגם  המדע  ספר 
אבות  פרקי  גם  המצוות, 
היה  הרב  גמרא.  קצת  וגם 
אופקים,  רב  כך  כל  איש 
הפלגנו  משם  שבעצם 
להיסטוריה  לפילוסופיה, 

ולהרבה מאוד מתוך הטקסטים".
במיוחד  זוכר  הוא  מה  כששאלנו 
הוא  מאוד.  הרבה  "יש  סער:  השיב  מהגר"מ 
לגבי  לו תפיסות עמוקות  היו  היה איש מוסר, 
חינוך. הייתי שואל אותו המון שאלות. דיברנו 
דעות,  בהלכות  העמקנו  הזה.  הדור  על  הרבה 

על האיסור לנקום ועל הרבה דברים בעומק".
הפוליטיים  בנושאים  גם  איתו  התייעצת 

והאישיים שלך?
מסוימים  בנושאים  גם  איתו  "התייעצתי 
הדברים  מטבע  ואישיים,  פוליטיים  בעניינים 
פוליטי",  לא  מאוד  איש  הוא  אפרט.  לא 
מוסר  איש  מחשבה,  איש  "היה  סער,  מסביר 
ופילוסופיה בעיני, אבל הוא היה אוקיינוס של 
ידע רב תחומי עם חכמה מאוד גדולה. יכולת 
לראות את החכמה קורנת מהפנים שלו. פגשתי 
גבוהות,  לפסגות  שהגיעו  אנשים  מאוד  הרבה 
אבל לא פגשתי בכלל אנשים עם חכמה עמוקה 

כמו שלו".
הלווייתו,  במסע  השתתפו  אלפים  עשרות 
'משכן  הכנסת  מבית  ראשון  בבוקר  שיצא 
ראש  בירושלים.  שלמה  רמת  בשכונת  משה' 
בדמע:  ספד  פוברסקי  הגרב"ד  פוניבז'  ישיבת 
"כבר מצעירותו ניכר היה שעדיו לגדולות. זה 
לא היה דבר רגיל. ילד שעשועים, ידענו שהוא 
יהיה מגדולי הדור. כל ימיו עלה והתעלה. רבי 
את  לפענח  שידע  בדור  מהיחידים  היה  משה 

צפונות התורה". 
ראש ישיבת קול יעקב הגר"י עדס, ספד בקול 
בוכים: "תמיד הצטנעת והלכת בצנעת דרכים, 
תלמידים  לך  יש  אחד:  דבר  יודע  אני  אבל 
קריעה  שעשו  תלמידים  העולם,  רחבי  בכל 
'רבו  לאחר ששמעו את הבשורה המרה, מדין 

מובהק'. הייתה לך הערצה מכל הקהילות".
כמו כן ספד ראש ישיבת תפרח הגר"א פילץ, 
והביטה  ה'  "ראה  באיכה  הפסוק  את  שקרא 
למי עוללת כה". אחריו ספדו בניו של המנוח 

שעמדו על הענווה הגדולה של אביהם. 
שם  הזיתים,  להר  ההלוויה  מסע  יצא  משם 

נטמן. תנצב"ה.
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סיקור נרחב על תולדות 
חייו ביום שישי ב-

לטיפולי  זכאים  יהיו  התשע״ז(  בטבת  )י׳  מ-8.1.2017  החל 
שיניים גם ילדים עד גיל 15 שנים.

משמרים  טיפולים  בחינם,  מניעה  טיפולי  כולל  השרותים  סל 
בהשתתפות סמלית, כל זאת במסגרת השרותים הניתנים בסל 

הבריאות על ידי קופות החולים.

טיפולי שיניים לילדים 
עד גיל 15
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לחייך !
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את ההיפך
בעד: גם ת"א 
היא עיר יהודית

ח"כ יואב בן צור, 
יו"ר סיעת ש"ס

הרב בצלאל כהן, ראש 
ישיבת 'חכמי לב'

האם לחייב שמירת שבת בחוק?

מזמן לזמן עולות לסדר היום הציבורי בשאלות 
בענייני דת ומדינה בנושאים שונים. בדרך כלל, 
מתייצבים מצד אחד נציגי המפלגות החרדיות 
ההלכה,  לדרישות  החוק  בהתאמת  ומצדדים 
בעוד נציגי המפלגות האחרות מתרעמים כנגד 
את  לחיות  האזרחים  לכלל  להכתיב  הרצון 
להתייחס  מעוניין  אינני  מסוים.  באופן  חייהם 
להציג  מבקש  אני  אבל  ספציפית,  לסוגיה  כאן 
הנדרשים  העיקריים  השיקולים  שלושת  את 
נקודת  אלו, מתוך  עינינו בשאלות  מול  לעמוד 
מבט של יהודים מאמינים שומרי תורה ומצוות.
ברית  נכרתה  מואב  בערבות   - הדדית  ערבות 
לפיה "כל ישראל ערבים זה לזה". בשל כך, אנו 
רבים  ליהודים  שתסייע  חקיקה  לבקש  עשויים 

ככל האפשר לקיים את המצוות.
פרהסיה - גם כשאדם או ציבור אינם מקפידים 
על קלה כבחמורה, ישנה חשיבות רבה למראית 
גלוי  באופן  הדברים  נעשים  שבו  ולאופן  העין 
שבת  מהלכות  יודעים  שאנו  כמו  ומוצהר, 
שישנה חומרה גדולה יותר לחילול שבת בפני 

עשרה מישראל.
זכות בסיסית   - ומצוות  תורה  לשמור  היכולת 
היא  ומצוות  תורה  ושומר  מאמין  אדם  לכל 
האפשרות לחיות את חייו בדרך זו, באופן שלא 
יהיו חוקים שימנעו ממנו את קיום ההלכה בכל 

דבר ועניין.
כל  את  דתית  בחקיקה  להשיג  היה  ניתן  אם 
לצפות  ניתן  לכאורה  אזי  הללו,  המטרות 
להתייצבות של כל אדם דתי וחרדי בעד חקיקה 
זו, אולם העובדות במקרים רבים שונות ולעתים 
עלולה חקיקה דתית דווקא לגרום את ההיפך. 
המטרה של קיום המצוות על ידי כלל הציבור, 
דתית.  בחקיקה  המקרים  במרבית  תושג  לא 
מרבית האנשים אינם מעוניינים שיכפו עליהם 
לגרום  דווקא  עלול  והדבר  מסוים,  חיים  אורח 

לחוסר רצון להקשיב ולנהוג על פי ההלכה. 
בהחלט  היא  היהודים  מדינת  של  הפרהסיה 
באמצעות  ניתן  הנראה  וככל  חשוב,  דבר 
כשמדובר  אולם  עליה,  להשפיע  דתית  חקיקה 
במראית עין בלבד שפעמים רבות אין מאחוריה 
ולא כלום, יש לברר באופן יסודי את חשיבות 

העניין.
כהלכתם  והמצוות  התורה  את  לקיים  הזכות 
קלה כבחמורה, היא הדבר שעליו אין להתפשר 
בשום אופן, אולם כאן מדובר בחקיקה שאינה 
מאלצת אף אדם לא-דתי לנהוג בניגוד לרצונו. 
אדרבה, ככל שיהיו חוקים שיאלצו אדם לא דתי 
לחשוש  לכאורה  יש  כך  לרצונו,  בניגוד  לנהוג 
לנהוג  הדתי  האדם  את  שיאלצו  מחוקים  יותר 

בניגוד לאמונתו.

מהסמלים  אחד  השבת,  יום  בסוגיית  הדיון 
היהודיים המובהקים של מדינת ישראל, עולה 
ושוב  שוב  לצערנו,  לבקרים.  לכותרות חדשות 
מסחר  לנהל  הקוראים  בקולות  נתקלים  אנו 
האיום  סביב  סוערים  בדיונים  בשבת,  חופשי 
גורמים  ועוד  בשבת,  תשתית  עבודות  לקיים 
היום  את  גסה  ברגל  הדורסים  מוסר  נטולי 
הקדוש והחברתי לעם היהודי ולמדינת ישראל. 

כל אלו יחד אומרים דרשני.
כיצד החברה הישראלית 'הצליחה' להפוך את 
להעריך  במקום  ציבורי  לוויכוח  השבת  יום 
ישנם  מדוע  והחברתיים?  היהודיים  ערכיו  את 
את  לשעבד  שרוצים  הישראלי  בציבור  קולות 
השבת ואת יום המנוחה היחידי לטובת מדינת 
את  המאבדים  עבדים  של  שוק  המנהלת   24/7
הכול  שבת"א  הנימוק  חופש?  ליום  זכותם 
אינו  עירוניים  עזר  חוקי  בחסות  ואפשרי  מותר 
מניח את הדעת, היות וגם ת"א היא עיר יהודית 
המחויבת לשימור הסטטוס קוו. ואם ראשיה לא 

זוכרים זאת – מתפקידנו להזכיר להם.
ידידי חה"כ  יזם מזכ"ל תנועת ש"ס,  לאחרונה 
יגאל גואטה, את חוק השבת אשר עתיד בע"ה 
להשיב ליום השבת את המעמד הציבורי הראוי 
מתחמים  ובעלי  ממעסיקים  ימנע  ואשר  לו, 
לעבוד  עובדים  ו/או  עסקים  בעלי  על  לכפות 

בשבת בניגוד לרצונם. המניעים לקידום חוק זה 
היו רבים אך אחד מהם הגיע דווקא מפנייה של 
אשר  בת"א,  מרקט  שרונה  ממתחם  עסק  בעל 
חויב לפתוח את העסק ביום שבת, וכאשר לא 

קיים זאת נקנס בסכום של כ-3,000 ₪. 
בעל  אותו  של  לפנייתו  במקביל  כי  אציין 
אלפי  מקבלים  ואני  ש"ס  לסיעת  חבריי  עסק, 
המציגים  יהודים  ולא  יהודים  מאזרחים  פניות 
סיטואציות בהן הוכרחו לעבוד בשבת או פוטרו 
לכך.  לסרב  הטבעית  זכותם  את  מימשו  כאשר 
הרגישה  הסוגיה  את  יסדיר  השבת  חוק  לכן, 
הזאת אחת ולתמיד וימנע ממעסיקים לדרוס את 
והחברתיים  הערכיים  היהודיים,  אחד מסמליה 

של מדינת ישראל ולהתעמר בעובדים. 
יתר על כן, כאשר חוק זה יעבור במליאה ויכנס 
לתוקף הוא גם ימנע את האפליה התעסוקתית 
החמורה עמה מתמודד הציבור הדתי, המבקש 
לשמור את יום השבת ומשלם לא פעם במקום 
שומעים  שאנחנו  ל"גוואלד"  ובאשר  עבודתו, 
לסגור  דרישתנו  בעקבות  בציבור,  מגורמים 
ימים   6 כי  ובטוח  סמוך  אני  בשבת,  מרכולים 
לבית.  מצרכים  לרכוש  מנת  על  והותר  די  הם 
ההתעקשות להפעיל את המרכולים דווקא ביום 
המסתתר  כלכלי  שיקול  על  רק  מתבססת  שבת 

מאחורי הביטוי "חופש הבחירה".

הביא לדפוס: ארי קלמן
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מאת: הילה פלאח

אוטומטי,  ביקור  לזימון  טלפוני  שירות 
ב'כללית'  פועל  ביממה,  שעות   24 הפועל 
במאות מרפאות: השירות המיוחד מהווה ערוץ 
מיוחדת  מערכת  באמצעות  ביקור  לזימון  נוסף 
רופא  אצל  תורים  ביקור   לזמן  המאפשרת 
בכל  דם  ולבדיקות  הילדים  רופא  המשפחה, 
סגורה.  כשהמרפאה  גם  היממה,  משעות  שעה 
הזימון האוטומטי חוסך מהלקוחות הרבים את 

זמן ההמתנה לנציג שירות.
באמצעות  לרוב  מתבצע  ביקור  זימון  כיום, 
אתר  באמצעות  או  למרפאה  טלפונית  שיחה 
הינה  האוטומטי  הזימון  אפליקציה. מערכת  או 
אמצעי נוסף לזימון ביקור ונותנת מענה ללקוחות 
טלפונית  בשיחה  זאת  לבצע  מעדיפים  אשר 
בזמינות של 24 שעות ביממה. המערכת מנתבת 
לרופא  תור  לקביעת  המתקשר  את  אוטומטית 
במועד  דם  לבדיקות  או  הילדים   המשפחה, 
התור  את  להציע  יודעת  המערכת  לו.  המתאים 
הראשון הפנוי וערוכה להתאים את מועד התור 

להעדפת הלקוח. 
כ-60% מהלקוחות מזמנים תורים באמצעות 
שיחה טלפונית. המערכת החכמה זו הינה חלק 
ולפיתוח  השירות  לשיפור  המתמדת  מהעשייה 
גם  ערוצי   רב  שירות  לספק  המאפשרים  כלים 
בשעות שהמרפאה סגורה, תוך התאמה לצרכים 

השונים של הלקוחות.
של  האוטומטי  המענה  קבלת  עם  מיד 
לרופא.  תור  לזימון   1 להקיש  יש  המרכזייה 
בהתאם  ספרה  על  להקיש  תתבקשו  במערכת 

ילדים  רופא  משפחה,  רופא  המבוקש:  לשירות 
מספר  את  שתקישו  לאחר  מעבדה.  ובדיקות 
תאמת  המערכת  הלידה,  ושנת  הזהות  תעודת 
באופן  התור  את  ותשמור  הפרטים  נכונות  את 
אוטומטי על שמכם. המערכת מאפשרת לבחור 
מזמין  בסיס  ועל  המבוקשת  השעה  על-פי  תור 
קודם. שירות זה נועד להקל על לקוחות 'כללית' 
בזימון תורים ולאפשר להם זימון תור כל שעות 
מיותרת  המתנה  ללא  ובמהירות,  בקלות  היום, 
לנציג שירות וזאת בנוסף לאמצעי זימון נוספים. 
כמו תמיד, גם כאן, ב'כללית', שמחים להקל 
ככל האפשר על הלקוחות בכל פרט, תוך שימוש 
עולם  עימן  המביאות  מתקדמות  בטכנולוגיות 
של חידוש ומקצועיות. גם בשירות זה מוכיחה 
'כללית' כי אנשיה קשובים ומחוברים ללקוחות 
בכל מקום ובכל זמן ופועלים בכל עת למענם, 
בכל אחת מהמרפאות הרבות העומדות לשירות 

הלקוחות בכל עיר ברחבי הארץ.
ב'כללית' ממשיכים להשקיע  מאמצים רבים 
שביעות  רמת  על  לשמור  מנת  על  ומשאבים, 
הרבים.הלקוחות  הלקוחות  של  הגבוהה  הרצון 
את  ומעריכים  הרפואה  מאיכות  מאוד  מרוצים 

המאמצים שבהרחבת מעטפת השירות.
למגזר  השיווק  מנהל  קונסקי,  אברהם  הרב 
החרדי בכללית, מסר: "כללית, הקופה הגדולה 
מיליון  מ-4.4  למעלה  המשרתת  בישראל 
שירות  בהובלת  ללקוחותיה  מחויבת  לקוחות, 
שנותנים  חדשים  טכנולוגים  אמצעים  והכנסת 
החדש  השירות  שלנו.  הלקוחות  למגוון  מענה 
יעיל לזימון תורים למומחים  נוסף  הינו אמצעי 

הרבים שלנו בצורה ידידותית ונוחה."

שירות חדש ללקוחות 'כללית': 
זימון תורים אוטומטי 

השירות מיועד לזימון תורים אוטומטי לרפואת משפחה, 
רפואת ילדים ובדיקות דם - 24 שעות ביממה

בונוס!
סדנת איתור
תעסוקה עם

המומחים של מרכז 
״כיוון״

רח׳ שטראוס 17 ירושלים
02-6222210

THE  JERUSALEM  DEVELOPMENT  AUTHORITY

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

קורסים מתקדמים
בחזית הטכנולוגיה
ב-90% סבסוד!

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

מותאמים לבעלי רקע ולחסרי רקע בתחום.

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

אבטחת מידע ולוחמת סייבר

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

מבצע עד 
ט״ו בשבט

אתם משלמים
רק 1,200 ₪ !

קורסי גברים

אחרונים!מקומות 
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השבוע בחצרות גדולי ישראל 
בעריכת רפי פרלשטיין

ביום ראשון התכנסו בבית מרן הגר״ש אוירבעך, ללימוד משניות לעילוי נשמת 
בלימוד השתתפו  זצ״ל.  אוירבעך  הגרש״ז  מרן  ע״ה, אשת  רבקה  חיה  הרבנית 
רבה של בית וגן הגר״ע אוירבעך, הגר״מ אוירבעך אב״ד בתל אביב, הגאון רבי 
מאיר שמחה אוירבעך מרבני ביתר, הגאון רבי יעקב אוירבעך, וחתניה המשגיח 

הגרי״י בורדיאנסקי והדיין רבי זלמן נחמיה גולדברג.

שטיינמן  הגראי"ל  למרנן  נין  שטיינמן,  ישראל  יעקב  הבחור  התארס  השבוע 
והגר"ח קנייבסקי, ולהבדיל בין חיים לחיים נין למרנן הגרי"ש אלישיב והגרמ"י 

ליפקוביץ זצ״ל, בהשתתפות הסבא הגר"ח קנייבסקי.

בדינר השנתי של ישיבת 'גאון יעקב' בראשה עומד הגר"ז ברלין, חתנו של נשיא 
הישיבה מרן הגראי"ל שטיינמן, השתתפו: מרן הגר"ח קנייבסקי, ראשי ישיבות, 

נגידים ופוליטיקאים.

'כבוד  מעמד  את  קיימה  אהרון,  תולדות  הקודש  חצר  של  תורה'  'כתר  חברת 
התורה' למאות מתלמידי הישיבה שסיימו את מסכתות פסחים, סוכה וביצה.

בחצר  תולדות אברהם יצחק סיימו התלמידים את מסכת בבא מציעא וגם שם 
נחגג המעמד באירוע רב רושם בהשתתפות האדמו"ר.

תורה  ספר  הכנסת  טקס  נערך  ויז'ניץ,  מחסידי  קבוצה  התיישבו  שם  בעפולה, 
לבית המדרש של הקהילה בהשתתפות האדמו"ר. 

חתנו  ארנסטר.  זאב  רבי  נכד  עם  נינתו,  את  השיא  פלדמן  משה  חיים  הנגיד 
האדמו"ר  מויז'ניץ,  האדמו"ר  לצד  בשמחה  השתתף  מסאדיגורה  האדמו"ר 

מסערט ויז'ניץ, האדמו"ר מקוסוב ויז'ניץ והאדמו"ר משאץ ויז'ניץ.

בלונדון, שם מציינים 'פרחי אגודת ישראל' את שנת ה68 להיווסד תנועת הנוער, 
ערכו התלמידים סיום על ששה סדרי משנה.

ונבחנו מאות דפי גמרא  בחצר  הקודש סדיגורה הוקירו את הבחורים שלמדו 
האדמו"ר  התורה',  'יקר  אות  הוענק  לנבחנים  תורה'.  'אהבת  חבורת  במסגרת 

כיבד את המעמד כשהוא חבוש בקולפיק לצד רבנים וראשי ישיבות.

'עטרת שלמה' הרב שלום בער סורוצקין עשה את דרכו לישראל  ראש ישיבת 
בטיסה שהתעכבה ארוכות בשדה התעופה בארצות הברית, למרבה המזל הספיק 

ראש הישיבה להגיע לביתו עוד טרם שקעה השמש ונכנסה השבת.

האדמו"ר מביאלא לונדון הגיע לבקר בישיבת גייטסעהייד, שם ערך את שולחנו 
עם התלמידים ונשא בפניהם מדברות קודשו.

בקווינס, אירחו הנגידים ישראל בלומנפרוכט ויוסי הוך את משגיח ישיבת תורה 
ודעת הרב משה וולפסון. בערב שנערך במקום לטובת הישיבה, נכתבו אותיות 
בעלסקי  ישראל  חיים  הרב  הישיבה  ראש  נשמת  לעילוי  שיוכנס  התורה  בספר 

זצ"ל.

בית  ג'  ברמה  לבנין החדש  הפינה  אבן  את  ירתה  דוד'  'דרכי  הגבוהה  הישיבה 
שמש, את המעמד כיבדו בנוכחותם ראשי ישיבות, בוגרי ותלמידי הישיבה לצד 

ראש העיר וחברי מועצת העיר. 

באופן נדיר, הגר"נ קרליץ הגיע להשתתף בחתונת נכדו, הקהל שהתרגש התיישב 
ל'זיץ' שנערך במקום בראשות זקן הדיינים.

בבוטושאן ציינו השבוע 165 שנים להסתלקותו של אבי ומייסד שושלת הקודש 
רבי אליעזר זאב מבוצ'ץ זי"ע.

הגרש"מ עמר בסיור חיזוק אצל סוחרי השוק

הכנסת ספר תורהלע"נ רבי מתתיהו סאפרין זצ"ל בן יבל"ח 
האדמו"ר מקאמרנא שליט"א 

deskkolhazman@gmail.com :לעדכונים
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גונבים לכם, כל יום

אדם מן השורה לא מוכן שפוליטיקאי שמזלזל באזרח הקטן בצורה כזו יהיה ראש 
הממשלה הבא שלו. נקודה.

הוא  אם  תכעסו.  אתם  שקל,   50 ממכם  יגנוב  מישהו  אם 
יגנוב מאה או מאתיים, סביר להניח שתכעסו מאוד. אם הוא 
יחזור ויגנוב ממכם יום אחרי יום, כנראה שלא תשתקו, תנקטו 
כשהרשויות  עושים  מה  אבל  לרשויות.  ותפנו  מנע  בצעדי 
עצמן גונבות ממכם, מכולכם, יום אחרי יום, והחלק שבאמת 

מוציא מהדעת – הן אפילו לא מרוויחות מכך?
או  בוקר,  מדי  שורפים  שכולנו  השעות  על  מדבר  אני 
או  רמות  בכביש  נגמרים,  בלתי  בפקקים  ערב,  או  צהריים, 
בכניסה לבני ברק, בז'בוטינסקי או בבר אילן. שעות ששוות 
כסף, שעות שלא תחזורנה, זמן אבוד ומבוזבז, רק כי לאף 

אחד שם למעלה לא אכפת.
מרוב רשויות אחראיות וביורוקרטיה קשה לדעת מי ממש 
אשם, מי אשם למחצה ומי אשם רק בכאילו, אני יוצא מתוך 
המכהן  שהאדם  משמעותו  התחבורה'  ש'שר  הנחה  נקודת 
בתפקיד נושא באחריות לכל כשל תחבורתי במדינת ישראל.

שמונה  בתפקיד,  כץ  ישראל  מכהן  שנים  לשמונה  קרוב 
ליצור  משמעותי,  שיפור  לחולל  כדי  והותר  די  הן  שנים 
נדמה  אבל  תהילה.  בצדק  ולהרוויח  טווח  ארוכי  שינויים 
שכץ מעדיף גזירת סרטים והשקת פרויקטים גרנדיוזיים כמו 
מה  לשמוע  הרבה  לו  יוצא  ולא  אביב,  בתל  הקלה  הרכבת 

באמת מפריע לאזרחים הפשוטים, ה'עמך'.
לתפקיד,  שכשנכנסת  מפריע  לי  כץ,  השר  כבוד  ככה  אז 
בשעות  ברק  לבני  מירושלים  באוטובוס  נסיעה  ארכה 
הבוקר שעה, לפעמים לפעמים, כשהיה קצת פקוק, זה לקח 
האוטובוס  אם  היום,  מוגזם.  ממש  נראה  והיה  ורבע  שעה 
'הטוב  לברך  מוצדקת  עילה  זו   – וחצי  בפחות משעה  יגיע 

והמיטיב' במניין.
כשנכנסת לתפקיד, הייתה הגישה להר חוצבים והסביבה 
ולפעמים  עומס  קצת  היה  מינוס,  סבירה  הבוקר  בשעות 
נחשול הרכבים הגיע עד לשיפולי הפניה לרמת שלמה. היום, 
כבר בקניון רמות אפשר להשאיר את הרכב בכביש ולקפוץ 
לארוחת בוקר זריזה, מיטיבי לכת מספיקים גם קפה ועוגה 

לפני שהפקק מזדחל קדימה.
אבל הדבר שבאמת מרתיח, הוא חוסר אונים כשהפתרון 
נמצא בהישג יד. תשאלו כל תושב בני ברק והוא ידע לספר 
לכם שכבר שנים המעבר של מאות אוטובוסים בינ-עירוניים 
מדי יום בכביש רבי עקיבא, עורק התנועה המרכזי והצר של 
העיר, פוגע בזרימת התנועה. כבר לפני כשמונה שנים, בערך 
יעקב  נכנס למשרד, סיפר ראש העיר דאז ח"כ  כשהשר כץ 
אשר לכותב השורות על תכנית שיושבת במשרד התחבורה 
להעתקת התחבורה הציבורית אל מחוץ לעיר. תכנית פשוטה 
למדי וגם זולה, כל כך פשוטה, שבשנים שחלפו היא נשכחה 

מלב. כמה עצוב.
ראש  של  התכופות  החקירות  בשל  אולי  לאחרונה, 
הממשלה והפרשיות הצצות נגדו חדשות לבקרים, מצוללות 
מנהיג  מיהו  לבחון  שנועדו  סקרים  נערכים  סיגרים,  ועד 
הבא.  ראש הממשלה  מוחלטת  עד  גבוהה  ובסבירות  הימין 
החזקים  האנשים  אחד  כץ,  של  שמו  מוזכר  המועמדים  בין 
שלא  מי  יש  אולי  אליכם,  באשר  מה  יודע  לא  בליכוד. 
אכפת לו שגונבים ממנו זמן, אבל אדם מן השורה לא מוכן 
ראש  יהיה  כזו  בצורה  הקטן  באזרח  שמזלזל  שפוליטיקאי 

הממשלה הבא שלו. נקודה.

ההימור הנכון של ליצמן
יו"ר  הוא  הללו,  מהסקרים  בחלק  לאחרונה  שמוביל  מי 
מוקדם  הבא.  ככוכב  שמסתמן  בנט,  נפתלי  היהודי  הבית 
עצמו  את  למצב  בנט  יוכל  דרך  ובאיזו  האם  להמר  עדיין 
כמועמד כלל ישראלי לראשות הממשלה, גם די ברור שהוא 
יתקשה לעשות זאת דרך מפלגת נישה ציונית דתית, אבל אין 

ספק שהוא ייתן פייט של ממש בקרב על ירושת נתניהו.
ובשטיבל כמו בשטיבל, אנחנו רצים לחשב מיד מה יצא 
לנו מזה, איך המגזר החרדי ירוויח מהסיפור. אז קודם כל, 
בנט הוא יהודי עם לב חם, הוא לא מסתפק בבן חתן תנ"ך 
אלא מקפיד ללמד פרשת השבוע לילדיו בעצמו וגם לצלם 
ולפרסם זאת לעין כל. יש לו חיבה עזה למגזר והוא מיצר על 
הטעות שעזר לתקן, כאשר חבר ללפיד והותיר את החרדים 

מחוץ לקואליציה בקדנציה הקודמת.
אבל מי שהימר נכונה במקרה הזה הוא שר הבריאות יעקב 
ליצמן, ששם את כל הז'יטונים על הברית הפוליטית שכרת 
יפים עבור השותף. כעת, במידה  עם בנט, גם בימים פחות 
ובנט יקטוף את הפירות, גם יענקל יהיה שם, ותסמכו עליו – 

הוא כבר ידאג למגזר.

העילוי איננו
עוד מועמד בכיר שליחו לא נס, הוא השר לשעבר גדעון 

סער, שמנצל את זמנו החופשי באופן יחסי מפוליטיקה כדי 
החרדי.  בציבור  הקשרים  את  ולתחזק  הידע  את  להעמיק 
השבוע עלה סער לכותרות בהקשר מפתיע ומסקרן במיוחד, 
החברותא השבועית שהייתה לו עם הגאון רבי משה שפירא 
ולא  שבת  במוצאי  שנפטר  שבדורנו,  ומיוחד  אחד  זצ"ל, 

הותיר אחריו כמותו, ואפילו לא בדומה לו.
ר' משה, היה עשוי לחשוב שמאחורי  מי שלא הכיר את 
של  קר  חישוב  או  אינטרס  איזה  טמון  הסמויה  החברותא 
שיקולי רווח והפסד, ולא היא, אחת הייתה לו בעולמו של 
אף  על  לוותר  מבלי  כפשוטו,  תורה  לימוד   – זצ"ל  הגר"מ 
תג או פסיק. קבלה ומחשבה, ספרי הגר"א ותורת החסידות, 
פילוסופיה יהודית והשקפה צרופה, כל אלה יחדיו הרכיבו 

את דמותו רבת ההוד.
ולא  כמעט  שמו  הכלים,  אל  נחבא  שנים  עשרות  במשך 
העפילו  לא  המפלגות  וראשי  ציבוריים  במאבקים  התנוסס 
אליו לרגל המצלמה, לא הייתם מוצאים אותו בהפגנות רחוב 
ולא ב'קריאות קודש', למרות זאת, ואולי בגלל זאת, הלכו 
ההלוויה  במסע  ראשון,  ביום  מיטתו  אחרי  יהודים  רבבות 
שיצא משכונת רמת שלמה, והאבל והיתמות הורגשו בחלל 

האוויר כבר בתחילת הפקק בכביש רמות.
סבי זצ"ל, הגאון רבי שמעון משה דיסקין, התבטא בעבר 
להגדרה  שעונה  מי  בדורנו  יש  האם  בוודאות  יודע  אינו  כי 
'עילוי', "אבל אם יש כזה, הרי זה רבי מוישה", קבע. מי ייתן 

לנו תמורתו. 

אבי גרינצייג / על סדר היום

ביורוקרטיה ועצלות הם הרכיבים העיקריים בפקקים חסרי תוחלת וניהול כושל של 
התחבורה בישראל – וזה כבר נמאס  וגם: על ה'עילוי' של הדור שנפטר השבוע

פקק. צילום: פלאש 90
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   הרה"ג ראובן אלבז 
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

רסיסים בגב של אבא
"ַוִּיְקְרבּו ְיֵמי ִיְׂשָרֵאל ָלמּות" )בראשית 
הקדוש  החיים  האור  כט(.  מז, 
מדקדק בפסוק זה שלא נאמר "ויקרב 
ִיְׂשָרֵאל  ְיֵמי  "ַוִּיְקְרבּו  אלא  למות",  ישראל 
למות  ועיקר  כלל  קרב  לא  אבינו  יעקב  ָלמּות", 
בוכים  מתים,  הימים  ורק  לחיות,  ממשיך  אלא 
ומצטערים על הסתלקות הצדיק. בכל שנה ושנה 
במועד פטירתו של יעקב אבינו הימים מתאבלים 
ומצטערים, הימים הרגישו את המוות, אך יעקב 
במסכת  רבותינו  וכדברי  בחיים,  נשאר  אבינו 
ומקשה  מת,  לא  אבינו  יעקב  ע"ב(  )ה  תענית 
הגמרא, וכי בחינם ספדו ספדניא וחנטו חנטייא 
ֶאת  ָהרְֹפִאים  ַוַּיַחְנטּו  כתוב  הרי  קברייא,  וקברו 
ִיְׂשָרֵאל )בראשית נ, א(, ַוִּיְסְּפדּו ָׁשם ִמְסֵּפד ָּגדֹול 
ְוָכֵבד ְמאֹד )שם, י(, מתרצת הגמרא: מקרא אני 
דורש, "ְוַאָּתה ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעקֹב ְנֻאם ה' ְוַאל 
ַזְרֲעָך  ְוֶאת  ִהְנִני מֹוִׁשיֲעָך ֵמָרחֹוק  ִיְׂשָרֵאל ִּכי  ֵּתַחת 
י(, מקיש הוא לזרעו  )ירמיה ל,  ִׁשְבָים.."  ֵמֶאֶרץ 

מה זרעו בחיים אף הוא בחיים. עד כאן.
ולכאורה יש לשאול, מה הגמרא תירצה, הרי 
את  וקברו  חנטו  ספדו  בחינם  וכי  קשה,  עדיין 
יעקב? אלא הגמרא באה ללמדנו שפסוק מנצח 
אם  לאדם עשרות שאלות,  יהיו  אפילו  שאלות, 
מביאים פסוק מפורש שסותר דבריו- זהו, נגמר, 
שיעקב  מפורש  היקש  יש  אם  מנצח,  הפסוק 
אבינו לא מת אז הוא לא מת, יש לך קושיא? 

מקושיא לא מתים! 
לא  והוא  קושיות  לאדם  כשיש  כלל  בדרך 
כלום,  קרה  לא  לו:  אומרים  מסוים,  דבר  מבין 
משאלה לא מתים. אולם אפשר להסביר זאת גם 
בדרך הלצה, "מקושיא לא מתים" - בגלל שיש 
לך קושיא לא תהרוג את יעקב אבינו! נכון, יש 
קושיא, וכי בחינם חנטו וכו', ובגלל הקושיה הזו 
אתה רוצה להמית את יעקב אבינו? לא! תישאר 

עם הקושיא ותשאיר את יעקב אבינו חי! 



והביאור בדברי רבותינו הנ"ל שעל אף שגופו 
ורוחו של ישראל  נקבר, מ"מ נשמתו  יעקב  של 
ממשיך  שזרעו  בכך  להתקיים,  ממשיכה  סבא 
לטובה,  אותו  מזכירים  אם  והנהגותיו.  בדרכיו 
כד,  )ישעיה  ה'  ַּכְּבדּו  ָּבֻאִרים  בקדושה,  בתורה 

טו(, באורה של תורה, אם כך הוא בעצם חי.
מיוסף  אבינו  יעקב  שביקש  מה  בעצם  וזה 
ִים  ְּבִמְצרָֽ ִתְקְּבֵרִני  ָנא  ַאל  פטירתו,  לפני  הצדיק 
הרוח  את  תקבור  אל  הדבר,  פירוש  כט(,  )מז, 
בקדושה  ימשיך  זרעו  האם  היה  פחדו  שלי, 
הטומאה,  בשערי  המלאה  במצרים  אף  וטהרה 
חלילה  תפסק  חייו  את  שיגמור  לאחר  האם 
ההמשכיות או שתימשך, וזה מה שביקש מיוסף, 
בעם  תמשיך  שלי  שההמשכיות  תשמור  תיזהר, 

ישראל, בכל תקופה ובכל זמן.
המופלג  מהדרשן  ששמעתי  ברעיון  ונסיים 
במשנה  הכתוב  על  זצ"ל  יודלביץ  שבתאי  רבי 
פ"ב  )שבת  הנר"  את  הדליקו  ערבתן  "עשרתן 
אתכם  עישרתי   - עשרתן  עושר,  מלשון  מ"ז(, 
בכל  לכם  ערבתי   - ערבתן  לבניו,  האבא  אומר 
בבקשה,  אך  טובים,  ודברים  מטעמים  מיני 
הדליקו את הנר, תדליקו את הֵנר ה' ִנְׁשַמת ָאָדם 
הקדושה  הנשמה  את  תדליקו  כז(,  כ,  )משלי 
ותמשיכו ללכת בדרך התורה והמצוות. זו הייתה 

בקשתו ושאיפתו של יעקב אבינו.
 

העבר אין והעתיד עדיין
השבוע )רביעי, י"ג טבת( חל יום פטירת מר 

אבי, רבי דוד אלבז בן איזה זצ"ל, שנפטר לפני 
תמיד  תשנ"ו.  בשנת  בדיוק,  שנה  ואחת  עשרים 
כלל  הסתכל  ולא  ההווה,  על  מסתכל  היה  הוא 
תלאות  שעבר  אף  על  העבר.  תלאות  על  ועיקר 
רבות בהיותו במרוקו, לא מוכן להזכיר ולהיזכר 
ממנו  לדלות  מצליחים  היינו  רב  בקושי  בכך, 
על המאורעות שקרו לו בעברו, תמיד היה רגיל 

לומר "פאט, פאט", זה היה כבר, הקושי נגמר. 
לו  היה  גדול,  עשיר  ע"ה  אבי  היה  במרוקו 
שדות ענק, צאן ועבדים לרוב, הפועלים הערבים 
את  לו  ומביאים  העבודה  כל  את  עושים  היו 
זאת  מלבד  מוכרה.  היה  והוא  לביתו  הסחורה 
הייתה לו גם חנות גדולה של בדים, ורגיל היה 
עזב  העת  בבוא  אך  ומלכות,  פאר  בגדי  ללבוש 

הכול ועלה לארץ ישראל. 
המזהירה  בהצלחתו  עין  צרי  שהיו  הגויים 
הניחו מוקש בחנותו וכתוצאה מההדף הוא עף 
לאחור ונקטעו כמה מאצבעותיו, רסיסי המוקש 
נכנסו לגבו ונשארו שם עד יום מותו. כשהייתי 
עושה לו מסאז' כדי להקל על כאבו הייתי רואה 
הוציאם,  לא  מדוע  וכששאלתיו  הרסיסים,  את 
אמר לי שהרופאים אמרו שעדיף ללכת עם זה 

לעולם העליון.
לאחר אותו פיגוע בא לארץ ישראל, עבד בכל 
ליבו ונשמתו בסולל בונה ובעבודות קטיף ולא 
רגיל  היה  תמיד  נכות,  אחוזי  לקבל  מוכן  היה 
מספיק  זה  הקדושה,  לארצנו  "הגענו  לומר 
פה  לעשות  לי  שיתנו  מה  הכול,  את  ושווה 

בארצנו הקדושה אני מוכן!"
את  לוקח  היה  הוא  לכסף,  בז  היה  ע"ה  אבי 
כל הכסף שמרוויח ואפילו לא היה סופרו, אלא 
מיד נותנו לאמי ע"ה ואומר לה: "קחי, זה הכסף 
שלך, אם את רוצה שאקנה לך כמה מהדברים 

תני לי קצת כסף, כל השאר שלך!"
שבקדושה,  דבר  לכל  וראשון  ראש  היה  הוא 
אע"פ שהיה מגיע מאוחר מאוד משתי העבודות 
הכנסת,  בבית  ראשון  להיות  הקפיד  עבד,  בהן 
לפנות  בשתיים  מעבודתו  חוזר  היה  אם  אפילו 
בבית  היה  כבר  הוא  וחצי  ארבע  בשעה  בוקר, 
וחוק  הקדוש  זוהר  תהילים,  קורא  הכנסת, 
לישראל, ומסדר את התפילה מ"אלוקינו ואלוקי 
אבותינו". ועל אף שבתחילה לא היה לו מפתח, 
בקיץ,  הכנסת,  לבית  מחוץ  עומד  היה  הוא 
ְנַהֵּלְך  ֱאֹלִקים  )ְּבֵבית  ובגשמים  בסופות  בחורף, 
ְּבָרֶגׁש- ב'רד, ר'וח, ג'שם, ש'לג(, וממתין לגבאי 
שיגיע, עד שיום אחד החליט הגבאי לתת לו את 

המפתח כדי שיכנס ראשון לבית הכנסת.
מתכונן  היה  בצהריים  אחת  בשעה  כבר 
גדול  כאב  לו  היה  מנחה,  תפילת  על  ומתריע 
להפסיד מצוה, ולכן לא היה מוכן לוותר על אף 
ברחבי  דרשות  למסור  הולך  כשהייתי  תפילה. 
הארץ ומגיע לבית בשעות לילה מאוחרות, היה 
ומעיר  התפילה  קודם  שעה  לקום  משכים  אבי 

אותי בציפייה "נו, מתי כבר התפילה?"
המצוות  את  לקיים  לו  שהייתה  התשוקה 
והזריזות בקיום המצוות הייתה דבר מפליא, אלו 
אנשים מדגם אחר, הדור הקודם, ִלְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר 
שנזכה  רצון  יהי  ג(.  טז,  )תהילים  ֵהָּמה  ָּבָאֶרץ 
בקרוב  ונראה  אלו,  יקרות  במידות  להידבק 
ובבניין  צדקנו  משיח  בביאת  ישראל,  בישועת 

בית המקדש במהרה בימינו, אמן. 



עורכת  החיים  אור  ישיבת  בשנה  שנה  כמידי 
ראש  של  אביו  נשמת  לעילוי  חגיגי  ש"ס  סיום 
הישיבה  ואברכי  רבני  משתתפים  בה  הישיבה, 

המתאספים יחד לכבודה של תורה.

שיכל את ידיו בחכמה

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

יד  את  ששם  לאחר  אבינו  יעקב 
הצעיר  אפרים  ראש  על  ימינו 
ראש  על  שמאלו  יד  ואת 
יברך  "בך  מברכם:  הבכור,  מנשה 
כאפרים  אלוקים  ישימם  לאמור,  ישראל 
הבא  אבא  שכל  רש"י:  מפרש  וכמנשה". 
לברך את בניו, יאמר לבנו: ישימך אלוקים 
נאמרו  רבים  פירושים  וכמנשה.  כאפרים 

על ייחודיות הברכה. 
הקנאה  העדר  הוא  שבהם  מהבולטים 
שם  שיעקב  למרות  באפרים  מנשה  של 
ברצף  בכדי  ולא  מנשה.  לפני  אפרים  את 
לאחר הברכה של ישימך אלוקים כאפרים 
וכמנשה, נאמר בפסוק: "וישם את אפרים 
למיוחדות  הסיבה  זו  כי  מנשה".  לפני 
יותר  להורים  ברכה  אין  כי  זו,  שבברכה 

מזה שיש אהבה ואחוה בין ילדיהם.
כך,  כל  גדולים  כוחות  במנשה  היו  איך 

לראות את אפרים לפניו ולשתוק?
להניח  בעדינות  יוסף  כשמנסה  לב,  נשים 
ידי  על  נענה  ישרה,  בצורה  האב  ידי  את 
גם  ידעתי,  בני  "ידעתי  לו:  שאומר  יעקב 
הוא יהיה לעם... ואולם אחיו הקטון יגדל 
כי  פשוטו  פי  על  לפרש  מקובל  ממנו". 
שמנשה  אף  ליוסף:  לומר  נתכוון  יעקב 
בדרגתו,  יותר  גבוה  אפרים  בגיל,  מבוגר 

ועל כן שמתי יד ימיני עליו.
בעל ה'חזקוני' כותב: עשה עניינו בהשכל 
הבנים  להפוך  לו  היה  שמהדין  ובחכמה, 
לפי מה שהיה בדעתן לתת אפרים לימינו 
ההשכל  עשה  והוא  לשמאלו,  ומנשה 
את  לבייש  רצה  שלא  בידיו,  והחכמה 
מנשה, כי הוא היה הבכור, וצריך לחלוק 

לו קצת כבוד.
לימדה  אלימלך':  ה'נועם  כתב  גם  כך 
תורה דרך ארץ, שינהג אדם כבוד בחברו 
לפי הראוי לו. ואף על פי שהיה יכול יעקב 
זה  כרצונו,  ולהעמידם  לחזור  ע"ה  אבינו 
לימינו וזה לשמאלו, אלא שכוונתו הייתה 
את  שיכל  ולכך  מנשה,  את  לבייש  שלא 

ידיו בראשם.
יש  כאשר  שגם  אותנו  מלמד  אבינו  יעקב 
לעשות מעשה, עליך לעשות זאת בחכמה, 
הפסוק  על  אונקלוס  תרגום  שמפרש  כמו 
"שיכל את ידיו" אחכמינון, ומוסיף רש"י 
לכך'.  ידיו  את  השכיל  ובחכמה  'בהשכל 
כדי  צריך  גדולה  חכמה  איזו  לכאורה 
כן. הרבה   - ידיים? והתשובה היא  לשכל 
בני  "ידעתי  לומר:  ראשית  צריך.  חכמה 
ידעתי גם  הוא יהיה לעם"... לתת נוכחות 
אותו,  לבטל  ולא  הגדול  לבן  והבלטה 

ומכוח זה מנשה יכול לקבל זאת באהבה.
בגילוי  פעם  סיפר  שמים  וירא  יקר  יהודי 
לב את סיפור חייו אודות משברים שעברו 
למוטב  חזרתו  ועל  נערותו  בשנות  עליו 
זצ"ל,  רוט  אליהו  רבי  המשגיח  בידי 

משב"ק האדמו"ר מזוועיהל זצ"ל.
ביקש שאכנס  הישיבה שבה למדתי  ראש 
לחדרו וזרק לעברי משפטים קשים אולם 
לא הופתעתי. שוב נקראתי לשיעור מוסר 
רמזים  שליחת  כדי  תוך  לסדר  וקריאה 
עבים וברורים לגבי ההמשך אם לא יחול 
גדולה  לישיבה  שעליתי  מאז  ניכר.  שינוי 
זה  היה  תחילה  העניינים.  לחרוק  החלו 

חוסר חשק וענין, ההמשך היה חזק ממני, 
הרגשתי כי אני מאבד שליטה. 

על  נורא  זעם  נחשול  היה  הבא  השלב 
העולם שסביבי: ההורים, חברי הלומדים 
ככל  שניסה  הישיבה  וצוות  בשקדנות 
לברוח  רציתי  למוטב.  להשיבני  יכולתו 
עמוק  חשתי  אולם  עזה,  דלת  בטריקת 
אקום  אם  לעצמי  אסלח  לא  כי  בליבי 
ואעשה זאת בעצמי, אשר על כן החלטתי 
להמתין עד אשר צוות הישיבה יפעל מולי, 
ולי יהיה תירוץ אמיתי והגון... מאותו היום 
הפרתי כללי משמעת, נהגתי בשרירות לב 
עלי  ה'  בחמלת  אולם  מהפכות.  וארגנתי 
הוא  הלא  המופלא,  שליחו  את  לי  שלח 
הגאון החסיד הנודע ר' אליהו ראטה זצ"ל.

עמי,  נוספת  עקרה  שיחה  אחרי  אחד  יום 
ומרדן  מתריס  קול  נשבר.  הוא  כי  חשתי 
ועכשיו  סיכוי,  לך  אין  'הנה  מתוכי:  עלה 
ידיים  מרים  הדגול  המשגיח  גם  סופי,  זה 
שלאחר  במקרה  מדובר  כאן  כי  ומשוכנע 
ייאוש. קח לך את חפציך ולך לך אל הארץ 
ואז אני חש אצלו  זרועת הזוהמה.  ההיא, 
סערת רגשות, הוא נעמד ואני שומע אותו 
אומר לי: 'יודע אתה מה? אם אתן לך את 
הישארותך  תמורת  הבא  לעולם  חלקי  כל 
המום,  בו  הבטתי  תסכים?'  בישיבה, 
העליתי חיוך נבוב על שפתי, ואמרתי: הרב 
אינו מתכוון ברצינות'. ר' אליהו הביט אל 
'הסכם  לגמרי,  רציני  פניו  סבר  עיני,  תוך 
רציני ובר תוקף' ענה לי, 'אני נכון להוציא 

פיסת דף לערוך עליה שטר מכירה'.
כשיכור,  מתנדנד  בריצה,  החוצה  יצאתי 
העולם כולו חג מולי במעגלים. זה האיש 
עצמו  מכין  חייו  שכל  והתמים  הצדיק 
צלולה  בדעה  מוכן   – טוב  שכולו  לעולם 
ומפוכחת לתת הכול. עבור מה? כדי שאני, 
הבחור המרדן שממרר את חייו, אשאר בין 

כותלי הישיבה.
לא ידעתי את נפשי. לא האמנתי שבן אנוש 
מוכן לשלם בחייו עבור בחור שוטה. 'אני 
יקר לו' חום מילא לפתע את ליבי, 'אכפת 
לו בעומק נפשו ממני ומעתידי'. לראשונה 
מה  אהבה.  עטוף  חשתי  שנים  מזה 
החום  עשה  איומים,  אינספור  עשו  שלא 
שהקרינו מילותיו, הם מוססו חומות ניכור 

ומילאו את ליבי באור חדש.
שובי,  דרך  הייתה  ופתלתלה  ארוכה  עוד 
אולם שם נפתח הצוהר לליבי, ובעקבותיו 
שבתי למוטב. "ר' אליהו לא הניח אחריו 
ובני  המפוארת  משפחתי  אולם  בנים, 
תולדותיו  הם  אלוקים  שחנני  החמד 

וצדקתו עומדת לעד".



כל  את  ומחייבת  –תובעת  ויחי  פרשת 
מלך,  של  לגיונו  על  המופקדים  הזוכים 
הורים ומחנכים כאחד, לידע ולהודיע על 
כתפיהם.  על  המוטלת  העצומה  האחריות 
את  הפתוחות  לידינו  שהוריד  הקב"ה 
נשמותיו, מבקש כל כך לראותנו חסים על 
כך  ובעקבות  בעלבונם.  ונזהרים  כבודם 
ניסיונות  מול  בגבורה  לעמוד  יצליחו  הם 

קשים.

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר
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"ושק ואפר ___" )ישעיה נח ה( )גוף שלישי, עבר( 

 5
6. נתן עצה, הביע את דעתו כיצד לפעול במקרה 

מסוים. "אשר ___ אחיתפל" )שמואל ב יז ז(
7. תל-חורבות, גל של מפולת, ערמה של אבני מפולת. 
 "שמו את ירושלם ל___" )תהלים עט א( )בלשון יחיד(

1. ותרן וסלחן, אדיב מאוד. "____ כקנה" )גמרא 
בבלי תענית דף כ עמוד ב(

2. טמן, הסתיר, וביחוד: טמן פרי בוסר באדמה 
לזרז את הבשלתו. "ולא ___ באדמה ויאכל"  

)גמרא בבלי בבא מציעא דף פט עמוד ב( )גוף 
שלישי,עבר(

3. בעל כרם, עוסק בעבודת כרם. "אכרים ו___" 
)דברי הימים ב כו י()בלשון יחיד( )בכתיב מלא(

4. חיל-כיבוש, צבא התוקף עיר ושם עליה מצור 
לכבשה.

"עיר שהקיפה ____"  )משנה,גיטין ג ד(
5. עור דק, קליפה דקה. "____ שעל המכה"  

)משנה,מקואות ט ד(
6. מצוות-עשה, מצווה שיש בה הוראה לעשות 

דבר-מה, להבדיל מן "שב ואל תעשה" 
"____ עשה" )משנה,מכות ג ד(

7. רקב, ריקבון. "שרשם כ___ יהיה"  )ישעיה ה 
כד(

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!
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
לו

ב
03-6162228

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

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

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

בית שמש

בני ברק

דופלקסים פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

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

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

03-5797756)23-23(_____________________________________________

 בכהנמן /שפירא 
דופלקס + מעלית, 

בק"ג, 5 חד' ענקיים 
140 מ', משופצים, 

מעליה דירה נפרדת של 
70 מ' שמושכרת 

ב-3,500 ש"ח + גג של 
70 מ' מבוקש 

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

050-5308742)36-36(_____________________________________________

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_____________________________________________

דופלקסים

2-2.5 חדרים

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

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

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

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

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

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

דירות 
למכירה

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

אלעד

וילות ובתים

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

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

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

050-5308742)6-6(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

באר שבע

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

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

050-5265899)52-01/17(_____________________________________________

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

1,470,000 ש"ח. פולטוב 
נכסים והשקעות,

052-3646632 )53-4/17(_____________________________________________

 לוח דירות חינם 
)מתעדכן כל יום( למוכר, 

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

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
 050-5308742

03-5797756
)10-10(_____________________________________________

 בגורדון ברביעיות, 
דופלקס ק"א+ גג, 6 

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

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

03-5797756_____________________________________________

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

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

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

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

וילות ובתים

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

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

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

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

 ברמת אהרון ברח' 
רבי חייא, דירת גג, 6 

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

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

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

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

חד', דירה יפה ומושקעת 
עם מעלית וחניה, 

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

03-5797756
)10-10(_____________________________________________

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

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

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

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

הר' קוק 23 050-5308742 
03-5797756

)10-10(_____________________________________________

 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

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

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

03-5780590)01-02(_____________________________________________

 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"

■ 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(_____________________________________________

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

*קורסים מעשיים

מכון התבוננות

052-7123106

 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)02-02(_____________________________________________

 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)02-02(_____________________________________________

 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)02-02(_____________________________________________

 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)02-02(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 במרכז לניהול נדל"ן: 
למשקיעים! 2.5 חד', ק"א, 

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

054-6625272)02-02(_____________________________________________

אחיסמך
 באחיסמך! דירות 3-4 

חדרים אחרונים במחירים חסרי 
תקדים. "הראשון בתיווך" 

054-3050561)02-02(_____________________________________________

 דירת גג + יחידות! "שחף 
נכסים" בעליון, דירת גג, 3 חד' 
+ 2 יח' דיור בגג, אופ' מוכנה 

לחדר רביעי, כניסה נפרדת, נוף 
_____________________________________________)02-02(מרהיב, 054-9422194

 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. אהובה,

050-5886828)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

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

מושכרת. דוד, 054-8450202. 
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)02-02(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. אהובה,

050-5886828)02-02(_____________________________________________

 לחוץ למכור?! קח מזומן 
תוך 24 שעות, בבלעדיות 

"ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן" 
050-4156317 ,052-3251213)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - בחרדי 
בתחתון, דירת גן, 5 חד', גינה 

200 מ"ר, 1,850,000 ש"ח. 
דוד, 054-8450202. ישראל, 

052-3251213. אהובה,
050-5886828)02-02(_____________________________________________

 בבן יאיר המבוקש, 
פנטהאוז 200 מ' יחידי 

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

רחב ידיים, מרפסת 60 
מ' מהסלון לנוף, רק 

2,570,000 ש"ח, גמיש. 
"אלעד נכסים"
052-8939050)02-02(_____________________________________________

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

+ מחסן! 1,390,000 ש"ח. 
_____________________________________________)02-02("תיווך-קזן" 054-8420522

 חדש! בלעדי! אבן גבירול! 
4 חדרים + נוף מרהיב + 3 
חדרים + 80 מ"ר מחסנים! 

למבינים! "תיווך-קזן"
054-8420522)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דירת 4.5 חד', מרווחת + 

מחסן, מרפסת גדולה פונה 
לנוף, קומה א', 3 כ"א, 
1,420,000 ש"ח, גמיש,

052-5752500)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - באזור 
בן-שטח, 4 חד', + גג בטאבו 

+ 3 מרפסות. דוד,
054-8450202. ישראל,
052-3251213. אהובה,

050-5886828)02-02(_____________________________________________

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

גדולה מסלון + אופציה 
ממשית לחדר רביעי! "תיווך-

_____________________________________________)02-02(קזן" 054-8420522

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

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

ש"ח. "תיווך-קזן"
054-8420522)02-02(_____________________________________________

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

1,270,000 ש"ח. "תיווך-קזן" 
054-8420522)02-02(_____________________________________________

 0% עמלה למוכרים 
נכס!! הזדמנות פז למוכרים 

בבאר-שבע, ללא עמלה!! 
לפרטים: אור-לנכס, -050

9500075)02-02(_____________________________________________

 דירת 100 מטר, ק"3, 
מתוך 3, מושכרת ב- 2,000 

ש"ח, רק 575,000 ש"ח. משה 
_____________________________________________)02-02(אלוש, 054-3255667

 חברת "אבני דרך" 
מאתרת ומנהלת נכסים בצורה 

הטובה ביותר, לכל המעוניין 
התקשרו למנהל סניף דרום. 
_____________________________________________)02-02(משה אלוש, 054-3255667

4-4.5 חדרים
 במצבע-נחשון, ו'-החדשה 
4חד', 90 מ"ר, ק"א, מושכרת, 

720,000 ש"ח, אזור מעולה 
לשכירויות. אור-לנכס,

050-9500075)02-02(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 דירת 3 חד', 72 מטר, 

מושכרת ב- 1,800 ש"ח, רק 
545,000 ש"ח. משה אלוש, 

054-3255667)02-02(_____________________________________________

 דירת 3 חד' בשכונה ה', 
קומה ב', רק 635,000 ש"ח. 

_____________________________________________)02-02(משה אלוש, 054-3255667

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

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

054-4901948)02-02(_____________________________________________

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

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

054-4901948)02-02(_____________________________________________

 סמוך לנחלה ומנוחה 
במגדל המים, דופלקס 7 חד', 

כ- 160 מ"ר + 2 מרפסות 
גדולות, כ- 60 מ"ר, לאחר 

שיפוץ כללי, כניסה מיידית, רק 
1,680,000 ש"ח. תיווך אדר 

_____________________________________________)02-02(נכסים, 052-4834706

4-4.5 חדרים
 בדוד רזיאל, 4 חד', מזגן, 
מיידי, 1,180,000 ש"ח. תיווך 

יעקב, 
054-4901948)02-02(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

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

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

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

3,800,000ש"ח. "אפיק 
נכסים" 

053-3128884 ,03-5791514)02-02(_____________________________________________

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

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

מפתח ב-"אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)02-02(_____________________________________________

 ברחוב שקט ליד 
רבי עקיבא, כ- 50 

מ"ר, בקומת קרקע, 
מצוין למגורים/לעסק. 

"מקסימום נדלן" 
052-2452820)02-02(_____________________________________________

 בלעדי בחזו"א!! 
פוטנציאל אדיר!! 2.5חד', 

50 מ"ר + אופציה 40 
מ"ר, מאושרת בעירייה 

בגג + אופציה בצד. "יאיר 
_____________________________________________)02-02(נדל"ן" 052-7633978

 מוכר דירה? הכוונה ויעוץ 
מקצועי במכירת הנכס שלך! 

"נדל"ן כהלכה" 
055-66-88-111)02-02(_____________________________________________

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

ומרוהטות, 1,460,000 ש"ח. 
"נדל"ן כהלכה" 
050-4141926)02-02(_____________________________________________

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

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

חזית, 1,880,000 ש"ח. 
_____________________________________________)02-02(א.פנחסי, 03-5799308

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

משופצת, 1,830,000 ש"ח. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)02-02(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)02-02(_____________________________________________

 בהר-שלום דו-
משפחתי, 500 מ"ר, 6 

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

6,900,000 ש"ח. חמד 
_____________________________________________)02-02(נכסים, 053-3357316

 בשיכון ג' בתחילת בניה, 
פנטהאוז 170 מ"ר, ק"ד 
+ מעלית + הצמדד הגג 

בטאבו, מפרט עשיר, קבלן 
אמין, 3,250,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)02-02(א.פנחסי, 03-5799308

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

מ"ר, משופצת כחדשה, חזית, 
2,300,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)02-02(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ג', דירת גן, 
3.5 חד', 80 מ"ר + חצר 60 
מ"ר, מצב מצוין, 1,750,000 
_____________________________________________)02-02(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 דירת נכה, באזור 
מנחם בבנין חדיש, 
4 חדרים, שמורה 

ומטופחת, כ- 95 מ"ר 
+ גינה קטנה, ב- 

1,650,000 ש"ח. להב 
נכסים, 050-4177750, 

050-9777755)02-02(_____________________________________________

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

מעוצבת ע"י אדריכל 
ומפוארת ביותר!!! + 

חצר + המון תוספות!!! 
"אלוני נכסים"
052-7610603)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות, בשיכון ג', 
פנטהאוז מפואר + גג 
בטאבו בסיום בניה, ב- 

3,050,000 ש"ח. "דלוקס 
_____________________________________________)02-02(נכסים" 052-8555594

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

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

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

03-5745877)02-02(_____________________________________________

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

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

03-5745877 ,052-7649782)02-02(_____________________________________________

 ברב קוק בבניה, פנטהאוז 
130 מ"ר, ק"6 + מעלית, 
2,900,000 ש"ח, תכניות 

במשרד. א.פנחסי,
03-5799308)02-02(_____________________________________________

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

)מעלית בתכנון(, 2,380,000 
_____________________________________________)02-02(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באזור הרב שך 
מרכז ושקט, דופלקס 6 חד' 
)3+3( + מרפסת גג, ק"ג, 

משופצת, חזית + חניה, 
2,480,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)02-02(_____________________________________________

 במרכז רבי עקיבא, 
דירת גג, 5 חדרים, 110 

מ"ר, ק"ג + גג 100 
מ"ר עם היתרים, לבניה 
מיידית, אופציה לחלוקה 

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

והשקעות" 
052-7652801)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות! בבירנבוים, 
דופלקס 5 חד' משופץ 

עם נוף מדהים! + 
מעלית, ב- 6,500 ש"ח. 

"דלוקס נכסים"
052-8555594)02-02(_____________________________________________

 ברב קוק השקט, 
דופלקס 5 חד', משופץ 
ברמה גבוהה + מעלית, 

ב- 3,150,000 ש"ח. 
"דלוקס נכסים"
052-8555594)02-02(_____________________________________________

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

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

03-5799308)02-02(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בגניחובסקי, 6.5 + 
י.הורים, חדשה, ניתנת 

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

 באזור גוטמכר, ק"ק, 5, 
מושקעת, חדישה + חצר 
2,300,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)02-02(נכסים" 03-5791514

 באזור רמז, 5ח', 
חדשה, ק"א, חזית, י.הורים, 

2,350,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)02-02(נכסים" 03-5791514

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

חזית, חניה, סוכה גדולה. 
_____________________________________________)02-02(תיווך, 050-4144602

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

"נדל"ן כהלכה" 
055-66-88-111)02-02(_____________________________________________

 בר"ע/טרפון, 5ח', ק"א, 
100 מ"ר, עורפית,, מצויינת 

לחלוקה. "נדל"ן כהלכה" 
050-4141926)02-02(_____________________________________________

 בגני גד, דופלקס, 150 
מ"ר, 6.5ח', ק"ג, חזית, 
מצויינת לחלוקה. "נדל"ן 
_____________________________________________)02-02(כהלכה" 055-66-88-111

 מציאה, בלעדי!!! 
בשיכון ה' בקלישר בבנין-
חדש, 6 חד', 150 מ"ר + 

חצר 150 מ"ר, שמורה 
אופ' לחלוקה, 2,550,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
_____________________________________________)02-02(והשקעות 052-7652801

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
03-8007000 ,052-3344721)02-02(_____________________________________________

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

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

ישוב-הארץ, 
03-8007000 ,052-3344721)02-02(_____________________________________________

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

ישוב-הארץ, 
03-8007000 ,052-3344721)02-02(_____________________________________________

 במקובר בבנייה, דירת 7חד', 
אפשרות לחלוקה, 3,000,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
03-8007000 ,052-3344721)02-02(_____________________________________________

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

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

03-8007000 ,052-3344721)02-02(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
03-8007000 ,052-3344721)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות!! 
ברוזובסקי, 5 חד', ק"ד, 
120 מ"ר, יחידת הורים, 
מרפסת שמש, מחסן, 

2,490,000 ש"ח. מ.כהן 
_____________________________________________)02-02(נכסים, 052-7684074

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

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

"תווך פרפקט" 052-7649782, 
03-5745877)02-02(_____________________________________________

 ברבי-עקיבא, 5חד', גדולה 
ומשופצת, מחולקת ומושכרת 

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

052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
שמואל הנביא, כ- 5 

חדרים, ענקית, כ- 115 
מ"ר, קומה שלישית 
ואחרונה, גג בטון + 

תוכניות ורוב חתימות, 
ב- 1,950,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)02-02(נכסים, 050-4177750

 בשיכון ג', 7 ח', 
חדשה ויפה, אפשרות 
לחלוקה, כ- 140מ' + 

חניה, 3,100,000 ש"ח. 
תיווך, 054-8449423 

BDA)02-02(_____________________________________________

 בשחל בבניין חדש, 
פנטהאוז 6 חד' מפואר, כניסה 

מיידית, 2,950,000 ש"ח
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)02-02(_____________________________________________



י”ג - ט”ו בטבת תשע”ז  11-13/1/2017 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

■ בצירלסון 4 חד', 
ק"ק, כניסה פרטית, 

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

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

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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ ברח' אלישע/ר"ע, 3 
חד', גדולה, ק"ג 

ואחרונה, עם אופ' 
עתידית לבניה על הגג, 

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

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

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

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

מ' עם אשורי  שכנים, 
משופצת ומאווררת, 

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

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

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

מרפסת 50 מ', כניסה 
לדירה ללא מדרגות, 

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

03-5797756)42-42(_____________________________________________

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)28-28(_____________________________________________

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

עם חלונות, מאווררת 
ושמש, עם חניה, 

מתאים גם למשרד 
יוקרתי, 1,350,000 ! 

בלבד, בלעדי, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

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

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

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

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

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

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

050-5308742)36-36(_____________________________________________

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

גבעת שמואל

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

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

03-5797756)28-28(_____________________________________________

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

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

03-5797756)28-28(_____________________________________________

טבריה

4-4.5 חדרים

דימונה
4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

ירוחם

4-4.5 חדרים

■ ברח' הרב שר, 3 
חד', כ-70 מ', דירה 

יפה, עם מעלית ועם 
נוף, קומה גבוהה, 

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)28-28(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

עם אפשרות להרחבה, 
זקוקה לשיפוץ, לכניסה 

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

 ,03-5754412
052-2236671

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

1-1.5 חדרים

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

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

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

זילברברג, 03-5754412, 
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)01-02(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים
 ברוטשילד, 3.5 חד', ק"ד, 

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

■ 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(_____________________________________________

 ברב שך, 4 חדרים, 100 
מטר, ענקית, קומה א', חזית, 

2,100,000. תיווך,
050-9299049)02-02(_____________________________________________

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

מ- 1,850,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)02-02(נכסים" 03-5791514

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

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

053-3128884 ,03-5791514)02-02(_____________________________________________

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

שמש, 1,730,000ש"ח. "אפיק 
נכסים" 

053-3128884 ,03-5791514)02-02(_____________________________________________

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

נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)02-02(_____________________________________________

 באזור הרצוג/טבריה, 
4ח', ק"א, חזית + מעלית + 
חניה, 2,000,000ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)02-02(נכסים" 03-5791514

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

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

053-3128884 ,03-5791514)02-02(_____________________________________________

 מציאה! הקודם זוכה! 
רק להשבוע, בבניה 

מתקדמת בשלוש שעות, 
4 חדרים, ענקית + חני,ה 
ב- 1,550,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)02-02(נכסים, 050-4177750

 ברבי עקיבא אזור 
חתם סופר, כ- 4 חדרים 

בבנין חדיש, 3 כיווני 
אויר + מעלית, מיידי! ב- 
1,700,000 ש"ח, גמיש. 

להב נכסים,
050-4177750)02-02(_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות 
בז'בוטינסקי, 4.5 חד', 

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

'אפיקי נדלן בועז'
054-8474843)02-02(_____________________________________________

 בבירנבוים, 4.5 חדרים, 
90 מ"ר + 3 יחידות-

דיור, 40 מ"ר ליחידה, 
מושכרות ומרוהטות, 

תשואה של 12,500 ש"ח 
בחודש על 4 הדירות + 

אופציות, 2,790,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)02-02(_____________________________________________

 לפני קבלת היתר 
האחרון, דירת 4 חד' 

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

yosi.yagen@gmail.
com)02-02(_____________________________________________

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

טובים, 1,720,000, בלעדי 
_____________________________________________)02-02("אלמוג נכסים" 054-8483810

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

ומושקעת ברמה גבוהה, 3 
כ"א, חניה בטאבו, בבלעדיות 
_____________________________________________)02-02("אלמוג נכסים" 058-7878784

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
4.5 חד', אחרונה, גדולה 

וחזיתי. תיווך-ישוב-הארץ, 
03-8007000 ,052-3344721)02-02(_____________________________________________

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

הארץ, 
03-8007000 ,052-3344721)02-02(_____________________________________________

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

2,400,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

03-8007000 ,052-3344721)02-02(_____________________________________________

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

1,650,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

03-8007000 ,054-2545420)02-02(_____________________________________________

 באזור חגי/חבקוק, 4 
חד' גדולה + סוכה, חזית, 

2,100,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

03-8007000 ,054-2545420)02-02(_____________________________________________

 ברבי-עקיבא, 4 חד' 
ענקית + 2 מרפסות, 3 כ"א, 
2,000,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

הארץ, 
03-8007000 ,052-7168090)02-02(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח' ברבנו 
אשר, חזית, מפוארת בעיצוב 
אדרכלי, נוף לים ולמגדלים + 
מעלית + חניה + סוכה, פינוי 
11 חודש, 2,050,000. תיווך 

_____________________________________________)02-02(אלטרנטיב, 054-5500263

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

נכה בסטנדרט גבוה, ע"י קבלן 
אמין, החל מ- 1,800,000, 

תוכניות ב"תווך פרפקט"
03-5745877 ,052-7649782)02-02(_____________________________________________

 בשלוש השעות 
בבניה חדשה, דירות 4חד', 
ענקיות ופנטהאוזים, החל 
מ- 1,600,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ, 054-2545420, 
03-8007000)02-02(_____________________________________________

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

ומושקעת מאוד, מטבח 
מרהיב, חדרים מרווחים,

054-9422194)02-02(_____________________________________________

 בלעדי! באבני נזר, 4.5 
חד', ענקית, 115 מ"ר, חדשה, 

מושקעת ברמה מאוד גבוה, 
ק"ד + מעלית + חניה, חזית, 

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

03-5799308)02-02(_____________________________________________

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

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

03-5799308)02-02(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
03-8007000 ,054-2545420)02-02(_____________________________________________

 ברבי-עקיבא, 3 חד', 
יפהפייה, משופצת מהיסוד 
+ סוכה, 1,400,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
03-8007000 ,054-2545420)02-02(_____________________________________________

 בטבריה, 3 חד' גדולה, 
חזיתית, 3 כ"א, 1,500,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
03-8007000 ,052-7168090)02-02(_____________________________________________

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

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

03-8007000 ,052-7168090)02-02(_____________________________________________

 בישעיהו, משופצת 
מהיסוד, קומה אחרונה + 
אופציה, 1,850,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
03-8007000 ,052-7168090)02-02(_____________________________________________

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

*"תווך פרפקט" 
03-5745877 ,052-7649782)02-02(_____________________________________________

 באזור ביאליק בבנין 
איכותי, 3ח' + מרפסת, ק"א, 

חזית, בבניה, 1,320,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 

053-3128884 ,03-5791514)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות!! ברחוב הרב 
קוק, 3 חדרים, כ- 75 מ"ר, 
ק"א, חזית, סוכה, משופץ 

ברמה גבוהה. תיווך,
050-4144602)02-02(_____________________________________________

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

מהיסוד. "נדל"ן כהלכה" 
_____________________________________________)02-02(050-4141926, אפרים

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

בגג. "נדל"ן כהלכה" 
055-66-88-111)02-02(_____________________________________________

 במרכז בבעלז, 3.5 חד' + 
2 מרפסות גדולות + סוכה, 

91 מ"ר, ק"ב, חזית, משופצת. 
_____________________________________________)02-02(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העיריה, 3ח', 
חדשה ומושקעת, כ- 

70מ' + חניה + מעלית, 
1,700,000 ש"ח. תיווך, 

BDA 054-8449423)02-02(_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות בגניחובסקי, 
3 חדרים, 65 מ"ר, 

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

_____________________________________________)02-02(בועז' 054-8474843

 בבלעדיות בהמכבים, 
3.5 חדרים, תוכניות 

לבניית כ- 70 מ"ר 
נוספים. 'אפיקי נדלן 
_____________________________________________)02-02(בועז' 054-8474843

 בבלעדיות בנויפלד, 3 
חד', משופצת + היתרי 

בניה לכ- 45 מ"ר. 'אפיקי 
_____________________________________________)02-02(נדלן בועז' 054-8474843

 בבלעדיות בנורוק, 
3 חדרים + חתימות 

ותוכניות לכ- 80 מ"ר 
בצד. 'אפיקי נדלן בועז' 

,054-8474843
050-4156080)02-02(_____________________________________________

 בגניחובסקי, 3 חדרים, 
קד', משופצת עם 

אופציה ענקית לבניה 
בגג, מיקום מעולה. 

"אפיקי נדלן בועז"
050-4156080)02-02(_____________________________________________

 באזור טרומפלדור 
בבנין חדש, 3 חדרים, 

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

+ יחידת-דיור, כ- 30 
מ"ר, חדשה, מושכרת 

ב-)2,400ש"ח(, 
1,690,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)02-02(_____________________________________________

 בדנגור, 3 חד', 75 מ', 
אופציה 30, ק"א, שכנים 

מצויינים, 1,240,000 
ש"ח, גמיש קצת. תיווך 

_____________________________________________)02-03ל(עדן, 053-3187013

 המכבים, 3 חדרים, 75 
מ"ר, קומה ג' מקרקע, 3 

כיווני אוויר, 1,350,000 ש"ח. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)02-02(אדוארד

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

יוסף יגן, 052-2243454. 
מייל -

yosi.yagen@gmail.com)02-02(_____________________________________________

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

יוסף יגן, 052-2243454. 
מייל -

yosi.yagen@gmail.com)02-02(_____________________________________________

 3 חד', משופצת 
מהיסוד כולל הצנרת, 

ק"ד ברח' מצליח בקרית 
הרצוג, 1,300,000 ש"ח, 

לל"ת! בהזדמנות!
_____________________________________________)02-03ל(052-7610317

 בסוקולוב, 3 חד', 60 
מ"רח, ק"א, משופצת + 

סוכה, 1,490,00 ש"ח. *בק.
הרצוג, 3 חד', 75 מ"ר, ק"א + 
היתרים ל- 50 מ"ר, 1,480,000 

_____________________________________________)02-02(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 ביהודה הנשיא, 3 
חד', 60 מ"ר, שמורה, ק"ב, 

1,550,000 ש"ח. *ברב קוק, 
3.5 חד', 75 מ"ר, ק"א, חזית, 
משופצת לחלוטין, 1,650,000 

_____________________________________________)02-02(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 באזור אחיה השילוני/
עלי הכהן, 3.5 חדרים, 

ענקית + מעלית 
וחניה בטאבו! + אופ' 
הרחבה בכ- 20 מ"ר, 

ב- 1,720,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)02-02(נכסים, 050-4177750

 בלעדי, 3 ח' מרווחים 
בפ"כ, בניין אברכים, משופצת, 

קומה 2.5 + גג רעפים, 
1,350,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)02-02(_____________________________________________

 באזור אוסישקין, 3חד', 
מפוארת ומושקעת + מרפסת 

סוכה גדולה, 1,380,000, 
גמיש. "אלמוג נכסים"

058-7878784)02-02(_____________________________________________

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

054-8483810)02-02(_____________________________________________

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
דירות 3חד' אחרונות, 

1,600,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

03-8007000 ,052-3344721)02-02(_____________________________________________

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

הארץ, 
03-8007000 ,052-3344721)02-02(_____________________________________________

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

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

03-8007000 ,052-3344721)02-02(_____________________________________________

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

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

03-8007000 ,052-3344721)02-02(_____________________________________________

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

1,450,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

03-8007000 ,054-2545420)02-02(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
03-8007000 ,054-2545420)02-02(_____________________________________________

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

1,300,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

03-8007000 ,054-2545420)02-02(_____________________________________________

 בסוקולוב, דירת גג, 2 
חדרים, רישום - הערת אזהרה, 
מטר בנוי - 25 מטר. מרפסת 

_____________________________________________)02-02(40. תיווך, 050-9299049

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

תיווך עוצמה, 052-7113508, 
052-7654346)02-02(_____________________________________________

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

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

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)02-02(אדוארד

 בלעדי, ז'בוטינסקי, 2 
חד' + הול 60 מ"ר, קו' ב' 
ואחרונה, חזית, 1,140,000 

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

_____________________________________________)02-02(אדוארד

 בלעדי, השניים, 2.5 חד', 
כ- 60, קו' א', 1,200,000 

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

_____________________________________________)02-02(אדוארד

 בבנימין אברהם, 2.5 
חד', קומה 3, חזית. תיווך 
יוסף יגן, 052-2243454, 

מייל - 
yosi.yagen@gmail.com)02-02(_____________________________________________

 באזור השניים, 2.5 חד', 
משופצת ויפה + סוכה, כ"א 

טובים, 1,260,000 ש"ח, 
גמיש. "אלמוג נכסים"

058-7878784)02-02(_____________________________________________

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

הארץ, 
03-8007000 ,054-2545420)02-02(_____________________________________________

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

משופצת + אופציה לסוכה + 
גג רעפים, 1,200,000. תיווך 

_____________________________________________)02-02(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי, 2 ח' בברוט, בניין 
אברכים, קומה ב', משופצת 

מהיסוד, 51 מטר + רצפה 20 
מטר + 8 מטר סוכה. תיווך 

_____________________________________________)02-02(אלטרנטיב, 054-5500263

 בבעלז, 2.5חד' ענקית + 
סוכה, קומה אחרונה, אופציה 

לבנייה, 1,800,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

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

ב"ב, אופציה לבניה, רק 
850,000. אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)02-02(בועז, 054-8474843

 בבלעדיות! בשיכון 
ה' לזו"צ/יחיד, יחידת 

דיור מפוארת, מרוהטות 
קומפלט. "דלוקס נכסים" 

052-8555594)02-02(_____________________________________________

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

_____________________________________________)02-02(דסקל, 050-5926021

דופלקסים
 דופלקס 6חד', 200 מ"ר 

+ מרפסת שמש + גג 90 
מ"ר, משופץ מהיסוד. משה 

_____________________________________________)02-02(דסקל, 050-5926021

לפרסום
03-6162228

 דירת 4 חד', משוכרת 
ב- 1,700, ק"ב, רק 435,000 

ש"ח. משה אלוש,
054-3255667)02-02(_____________________________________________

 מציאה גדולה ליד 
התחנה המרכזית, 3 חדרים, 

כ- 80 מטר, רק 330,000 ש"ח 
)זקוקה לשיפוץ(. תיווך ארץ 

_____________________________________________)02-02(הצבי, 052-5253470

 דירת 3 חד', משופצת 
ויפה, רק 390,000 ש"ח. משה 

_____________________________________________)02-02(אלוש, 054-3255667

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

ש"ח, כל הקודם זוכה! משה 
_____________________________________________)02-02(אלוש, 054-3255667

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

440,000 ש"ח. אליהו,
_____________________________________________)02-02(050-4770020 )תיווך הכהנים(

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

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

_____________________________________________)02-02()תיווך הכהנים(

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

600,000 ש"ח. יוסף,
_____________________________________________)02-02(050-6733375 )תיווך הכהנים(

 בנייברג, 5 חד', 145 מ"ר, 
3 מרפסות, מושקעת מהיסוד, 

1,000,000 ש"ח. יוסף,
_____________________________________________)02-02(050-6733375 )תיווך הכהנים(

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

580,000 ש"ח. אליהו,
_____________________________________________)02-02(050-4770020 )תיווך הכהנים(

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

880,000 ש"ח. "רימקס" 
050-2442446)02-02(_____________________________________________

 בקרית-פאר, 4 חד', 110 
מ"ר, ק"ה + מרפסת + נוף 

+ מחסן, 054-2614148, 
073-7426148)02-03(_____________________________________________

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

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

050-2442446)02-02(_____________________________________________

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

קומה 7 + מ.סוכה גדולה, 
מושכרת ב: 2,800 ש"ח לשנה 

וחצי, מצויינת למשקיעים!!! 
780,000 ש"ח. "רימקס" 

050-2442446)02-02(_____________________________________________

 מבחר דירות להשבחה, 
3 ו- 4 חדרים במחירי מציאה. 

_____________________________________________)02-02(משה אלוש, 054-3255667

4-4.5 חדרים
 דירת 4 חד' ברחוב החרדי 

במחיר מציאה. משה אלוש, 
054-3255667)02-02(_____________________________________________
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 תעצור דקה !! 
מעוניין להרוויח ?? 
השקעה סבירה!! 

רווחים משמעותיים!! 
אל תפספס !! תתקשר 

058-7701070)21-21/17(_____________________________________________

השקעות

ביקוש 
דירות

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

בני ברק

4-4.5 חדרים

דירות 
להשכרה

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

חשמונאים

פתח תקווה

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

המבוקשים בפתח תקווה 
לפרטים אנגלו סכסון

03-9301122)29-27/17(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

דופלקסים

+5 חדרים

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

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

קריות

אלעד

+5 חדרים

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

052-4491995)53-2/17(_____________________________________________

מגרשים

מבנים

חנויות

נדל”ן 
מסחרי

 מבחר דירות ומגרשים 
להשקעה בטבריה ובירושלים. 

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

■ בגן ורשה, דירת 2 
יחידות חדישות גדולות, 

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

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

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

עסקים

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

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

בכל רחבי הארץ
03-80-500-80

להשכרה 
חנויות 

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

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

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

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

1-1.5 חדרים

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

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

3-3.5 חדרים

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

מ' + 2 מחסנים, מעלית-חניה, 
_____________________________________________)02-03ל(מושקעת. גיא, 054-4761147

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

_____________________________________________)02-03/17ל(054-4761147

צפת

קרית שמואל

קרית ים

קרית מוצקין

 דירות במחירי מציאה, 
ניהול נכס, אחזקות ושיפוצים. 

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

קרית אתא
3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

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

050-4156923)54-3/17(_____________________________________________

ירושלים

 בגני מודיעין דופלקס 
6 חדרים, מוארת, מרווחת, 

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

1-1.5 חדרים

■ 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
4-4.5 חדרים

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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

 דירת 2 חדרים מרוהטת 
קומפלט לאחר שיפוץ, 

2,900 ש"ח, בגן ורשא, מיידי, 
אפשרות לתקופה קצרה, 

054-6804376)01-04(_____________________________________________

 יחידה חדשה, 2 
חדרים, 38 מ"ר, ק"5, 

מרוהטת קומפלט כולל 
חדר שינה ומוצרי חשמל 

קומפלט, דוד"ש, לזוג 
צעיר בשיכון ה', 3,400 

ש"ח, גמיש,
058-3258284)01-04(_____________________________________________

 יח"ד, חדר + מקלחת + 
שרותים וכיור ליחיד או סופר, 

_____________________________________________)01-02(מיידי, 050-4112720

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

_____________________________________________)01-04(מיידי, 052-3632080

3-3.5 חדרים

 בבית וגן, דירת חדר 
מרוהטת וממוזגת, יציאה 

לחצר, מרוצפת + נוף,
_____________________________________________)01-02ל(053-3169314

פתח תקווה

 בבילו, 4 חד', 120 מ"ר, 3 
כ"א, משופצת, 4,300 ש"ח, 
גמיש, לל"ת, 054-3102756, 

_____________________________________________)02-03ל(050-4167155

 דרושה דירה קטנה לקניה 
בב"ב/פ"ת )אזור השרון 
_____________________________________________)01-02ח(והמרכז(, 054-7938941

 דרושה דירה לקניה )לא 
משופצת/הרוסה( בבני-ברק 

_____________________________________________)01-02ח(ובסביבתה, 052-7396092

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

_____________________________________________)01-02ח(בערך, 052-3595314

 בב"ב צפון-מרכז, מ- 80 
מ"ר לא קרקע  ואחרונה, עד 

1,600,000 לל"ת,
_____________________________________________)01-02ח(052-7674346

 תשואה 10% לשנה 
על השקעה בטוחה בנדל"ן 

_____________________________________________)01-04(בישראל, 054-4225158

 למסירה מכולת פעילה 
בשמואל הנביא )י-ם(, 

פוטנציאל, 150,000 פינוי, 
_____________________________________________)01-02ל(050-6375171

■ 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

 דירת 3 חד', ק"ב, 
משופצת ויפה במחיר מציאה. 

_____________________________________________)02-02(משה אלוש, 054-3255667

3-3.5 חדרים

 בנווה יעקב, 2-3-4 חד' 
במחירים סבירים! תיווך משה, 
077-4003009 ,054-9388085)02-02(_____________________________________________

וילות ובתים
 ברמות א': קוטג', 4 חד', 
דו-פלקס, 100 מ"ר נטו, נוף, 
כ"פ, משופצת ברמה גבוהה, 
במורגנטאו, 2,150,000 ש"ח. 

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

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

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

_____________________________________________)02-02(הכוכבים: 02-5713375

 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. 

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

 ברמות-אונגוואר: 5 חד', 
משופצת + מרפסת סוכה, 
נוף, אור, שמש, מחסן, ק"ג, 

2,200,000 ש"ח. 
_____________________________________________)02-02(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 בקרית משה, דופלקס 
ברחוב גת, 6 חדרים, מהממת 

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

amitay@perfectpro.co.il)02-02(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 ברמות א': 4 חד' 

משופצת + אופציה, ק"ב, 
בסולם-יעקב, 1,820,000 ש"ח. 

_____________________________________________)02-02(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. 

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

 בנווה יעקב, 3 חד', 
משופצת עם טאבו, ל- 45 

מ"ר. תיווך משה, 
077-4003009 ,054-9388085)02-02(_____________________________________________

 בק.יובל ברחוב הנורית, 3 
חדרים, קומה 3, עברה שיפוץ 

לפני 10 שנים, אינסטלציה 
וחשמל, 1,060,000 ש"ח!! 

בלעדי לשאולוף נדל"ן. תומר, 
072-3728171)02-02(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 בק.יובל ברחוב שטרן, 2 
חדרים, קומת כניסה, מעולה 

להשקעה!! מושכרת 965,000 
ש"ח בלבד!! בלעדי לשאולף 
_____________________________________________)02-02(נדל"ן. תומר, 072-3728171

מירון
 המחיר ירד! לרציניים 

בלבד! ביישוב כפר 
שמאי )5 ד' ממירון(, וילה 
פרטית, 3 חד' + מעטפת 

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

מטופחת, גם לדירת 
נופש. "רימקס"
050-2442446)02-02(_____________________________________________

 להשקעה בחזני בלבד, 
קומה שניה, 4 חדרים, 

מושכרת 2,300 ש"ח, רק 
650,000 ש"ח. תיווך ארץ 

_____________________________________________)02-02(הצבי, 052-5253470

 מציאה גדולה להשקעה. 
מושכרת 2,000 ש"ח 

בז'בוטינסקי, חרדי, קומה 
שניה, 3 חדרים, רק 580,000 

ש"ח. תיווך ארץ הצבי,
052-5253470)02-02(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)02-02(נדל"ן, 054-6401612

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

03-9301122)02-02(_____________________________________________

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

_____________________________________________)02-02(אנגלו סכסון, 03-9301122

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

_____________________________________________)02-02(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בעמינוח נחמיה, דירת 
דופלקס 4 חדרים, קומה 

ראשונה, 100 מטר. אנגלו 
_____________________________________________)02-02(סכסון, 03-9301122

 בגבעת-שמואל הוותיקה, 
דירת-גג, 4חד' + אופציה 

להרחבה. אנגלו סכסון,
03-9301122)02-02(_____________________________________________

 בהאורים החרדי!! 
בבניין בוטיק! דירת גג 
ענקית, כ- 250 מ"ר! 
2 חניות, 3 מחסנים, 

מעלית שבת, נוף פתוח, 
2,850,000 ש"ח. רם-
_____________________________________________)02-02(נכסים, 054-5566145

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

_____________________________________________)02-02(אנגלו סכסון, 03-9301122

 *בטרומפלדור, 5 חד', 
ק"ד + מעלית. "שני נכסים" 

050-4101068)02-02(_____________________________________________

 בפנקס, באזור השקט 
)חרדי( חדשה, 5 חד' + 

מ.סוכה ומעלית, 2,200,000 
ש"ח. "בית ישראל" - ישראל 
ריינהולד יועץ ומשווק נדל"ן, 

054-6401612)02-02(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)02-02(- נדי

 בהדר גנים רחוב בגין, 4 
חד' מרווחת, יפה, מ.סוכה, 

מעלית, חניה, מפרטי,
_____________________________________________)02-03ל(03-5344775

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

+ אופציה, מעולה להשקעה. 
_____________________________________________)02-02(אנגלו סכסון, 03-9301122

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

מרפסת שמש 15 מטר, 
חניה ומעלית. אנגלו סכסון, 

03-9301122)02-02(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, דירת 
4 חדרים, מרפסת, מעלית 

)שבת(. אנגלו סכסון,
03-9301122)02-02(_____________________________________________

 בהזדמנות! בדב 
הוז המבוקש!! 4 חד', 

כ- 100 מ"ר! 3 כ"א, 
מרווחת, מעלית, חניה, 
יח' הורים, 1,590,000 

ש"ח, בבלעדיות רם-
_____________________________________________)02-02(נכסים, 054-5566145

 בההגנה, 4חד', 93מ' 
מעל המדרחוב, משופצת 

מהיסוד ומחולקת, מצויינת 
להשקעה. משה דסקל,

050-5926021)02-02(_____________________________________________

 באברבנאל, 4חד', מעלית, 
ממ"ד, משופצת, מיידית. משה 

_____________________________________________)02-02(דסקל, 050-5926021

 בשפירא, באזור החרדי, 
ק"א, 4 חד' גדולים, 130 מ"ר, 
משופצת מהיסוד, 1,900,000 
ש"ח. "בית ישראל" - ישראל 
ריינהולד יועץ ומשווק נדל"ן, 

054-6401612)02-02(_____________________________________________

 *בהזדמנות! 
בפרנקפורטר, 3 חד', גדולה, 
ק"ד + מעלית. "שני נכסים" 

050-4101068)02-02(_____________________________________________

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

_____________________________________________)02-02(ש"ח, 050-4811122

 ברוטשילד )גן הנשיא(, 
2+2, מחולקת - הכנסה 

5,000 ש"ח, ק"ב, 1,150,000 
_____________________________________________)02-02(ש"ח, 050-4811122

 ברוטשילד )בלפור(, 3 
ח', גדולה, משופצת, ק"א, 
מושכרת ב- 3,700 ש"ח, 

1,285,000 ש"ח, 
050-4811122)02-02(_____________________________________________

 ברוטשילד בחרדי! 3 
חד', עורפית ושקטה, 

משופצת קומפלט, רק 
1,270,000 ש"ח. רם-
_____________________________________________)02-02(נכסים, 054-5566145

 בפ"ת ברמת ורבר, 2.5 
חד', ק"א, מושקעת, פינוי 
_____________________________________________)02-03ל(גמיש. גיא, 054-4761147

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

מיידית, 865,000 ש"ח,
050-4811122)02-02(_____________________________________________

 בהרצל, באזור החרדי, 
2 חד' מרווחים )אפ' לחדר 

נוסף( + מרפסת סלון גדולה, 
כ.מיידית, 1,050,000 ש"ח. 

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

054-6401612)02-02(_____________________________________________

 בכנען, 3 חדרים + גינה, 
משופצת, טובה להשקעה, 

550,000 ש"ח. תיווך חסידים: 
072-2222211. אבי חסידים: 

054-2888920)02-02(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים
 בעיר העתיקה, 4 חדרים, 

110 מ', 2 מרפסות לנוף 
וצימר יוקרתי, מחיר מציאה, 

1,150,000 ש"ח. תיווך 
חסידים: 072-2222211. 

_____________________________________________)02-02(אבי חסידים: 054-2888920

 בראש פינה, 4 חדרים, 90 
מ' + גג, מושכרת ב- 2,500 

ש"ח, מחיר מציאה. תיווך 
חסידים: 072-2222211. 

_____________________________________________)02-02(אבי חסידים: 054-2888920

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

ומטופח(, מחיר 470,000 
ש"ח. נופר מרסיאנו,

052-7395150)02-02(_____________________________________________

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

380,000 ש"ח. ניר דהן,
050-2962666)02-02(_____________________________________________

 2 חד', 35 מ"ר, משופצת, 
ק"א, מעלית, אופציית השכרה 

1,800 ש"ח, מחיר, 390,000 
_____________________________________________)02-02(ש"ח. ניר דהן, 050-2962666

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

580,000 ש"ח. נופר מרסיאנו, 
052-7395150)02-02(_____________________________________________

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

580,000 ש"ח. גיא אטיאס, 
054-8161125)02-02(_____________________________________________

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

_____________________________________________)02-02(נכסים" 03-9088872

 בלעדי!!! דירת 3.5 
חד' ממוזגת, מיידית, 

רק 3,100 ש"ח. "אלעד 
_____________________________________________)02-02(נכסים" 03-9088872

 בבניין-חדש בשמעיה )ליד 
בי"ס מרכז(, דירות 3/4חד' 
מפוארות, החל מ- 5,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
03-8007000 ,052-3344721)02-02(_____________________________________________

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

ויפה. חמד נכסים,
053-3357316)02-02(_____________________________________________

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

03-8007000 ,052-3344721)02-02(_____________________________________________

 בסנהדרין )גבול ר"ג(, 
5 חד', מיני-פנטהאוז, 

120 מ"ר + מרפסת, 70 
מ"ר, חדש מהקבלן. חמד 

_____________________________________________)02-02(נכסים, 053-3357316

דופלקסים
 בהר-שלום דופלקס, 

5.5 חד', 170 מ"ר, 
7,000 ש"ח. חמד נכסים, 

053-3357316)02-02(_____________________________________________

 5 חדרים ברחוב נחום, 
שמורה מאוד, 120 מ"ר, 
פלוס חניה, 6,000. חמד 

_____________________________________________)02-02(נכסים, 053-3357316

 בנימין אברהם, 4 חד', 
קומה ב', מעלית, 4,400 ש"ח. 

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)02-02(אדוארד

 דופלקס ברחוב לוי יצחק, 
4 חדרים, קומה ב', 4,800 

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

_____________________________________________)02-02(אדוארד

 בלעדי!!! באיזור רמת 
אהרון!!! 4.5 גדולה ומושקעת, 

ק"א, חזית, 6,000 ש", מ- 
1.2.17. *ברמת אהרון!!! 4 

חדשה, ק"ב + מעלית, 5,500. 
"תווך פרפקט" 052-7649782, 

03-5745877)02-02(_____________________________________________

 ברחוב יונה, 4.5 
חדרים, 100 מ"ר, קומה 

3, משופצת ויפה, 5,200 
ש"ח. חמד נכסים,

053-3357316)02-02(_____________________________________________

 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

 בק.הרצוג בנורוק, 2.5חד', 
ק"ב, משופצת, מיידי, לל"ת, 

_____________________________________________)02-05(מחיר גמיש, 054-8425580

 בלעדי!! בדניאל, 2.5 
חדרי, ק"ב, משופצת 

ויפה, ממוזגת, כ' מיידית, 
3,200 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)02-02(_____________________________________________

 בפרדס כץ ברח' הרצל 
בבניין חדש מקבלן, 3 חד', 

ק"ב + מעלית, 3,900 ש"ח. 
_____________________________________________)02-02(א.פנחסי, 03-5799308

 באהרון דב, 3 חדרים, 
ק"ב, משופצת ויפה, 75 
מ"ר, מיידי, 4,200 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)02-02(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, 3.5 
חד', 65 מ"ר, משופצת 
ומושקעת, חזית, מיידי, 

4,000 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)02-02(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, 3 
חדרים, משופצת, חדשה, 

65 מ"ר, 4,900. חמד 
_____________________________________________)02-02(נכסים, 053-3357316

 הקודם זוכה! ביהודה 
הנשיא, יח"ד לזוג, מרוהטת, 

פינוי מיידי, 2,000 ש"ח,
052-7124186)02-02(_____________________________________________

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

050-7231178)02-05(_____________________________________________

 יח"ד 30 מ"ר, יוקרתית, 
ממוזגת ומרוהטת, ק"ג, ללא, 

באבטליון, מיידי, 
_____________________________________________)02-05ל(050-7111483

 באברבנאל, יח"ד 
מרוהטת, וממוזגת, 2,700 
_____________________________________________)02-02ל(ש"ח, מיידי, 052-2578770

גבעת שמואל
 דירת גן 8חד', 20 מ"ר 

+ 70 מ"ר גינה, מיידית. משה 
_____________________________________________)02-02(דסקל, 050-5926021

 בגילה בשבו, 3 חדרים, 
משופצת, מוארת, כיוונים 

טובים, קומה ג', מיידית. "תיווך 
דירה לי" - )אלי(, 

050-8226337)02-02(_____________________________________________

 *בפרנקפורטר, 3 חד', 
ק"ד + מעלית. "שני נכסים" 

050-4101068)02-02(_____________________________________________

 ביוספטל, 3 ח' - ק"ג, 
אחרונה, מסודרת ויפה - רק 

2,700 ש"ח, מיידית!!
052-3705988)02-02(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 דרושה דירה קטנה לקניה 
בב"ב/פ"ת )אזור השרון 
_____________________________________________)02-03ח(והמרכז(, 054-7938941

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

_____________________________________________)02-03ח(בערך, 052-3595314

 דרושה דירה לקניה )לא 
משופצת/הרוסה( בבני-ברק 

_____________________________________________)02-03ח(ובסביבתה, 052-7396092

 דרושה דירה לקניה בבני-
ברק, עד מליון וחצי ש"ח, ללא 

_____________________________________________)02-03ח(תיווך, 052-7683705

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

_____________________________________________)02-03ח(הרוסה, 050-6651365

 מעוניין לגור בדירת בחורים 
בירושלים באיזור מרכזי, עד 

700 ש"ח, לחודש,
_____________________________________________)02-03ח(053-2743931

 דרושות דירות לקניה 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)02-02(_____________________________________________

 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)02-02(_____________________________________________

 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)02-02(_____________________________________________

 בבאר-שבע בשכונה ה', 
3 חד', משופצת, מושכרת 

ב- 2,200 ש"ח, המחיר - 
580,000 ש"ח. יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)02-02(_____________________________________________

 10% תשואה שנתית 
בהשקעה בנדל"ן 

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

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

להשקעה, מגורים ונופש. 
_____________________________________________)02-02(נמימי נדל"ן, 050-3664122

 בבאר שבע, 3 חד', באזור 
סטודנטים, בהזדמנות! תיווך 

_____________________________________________)02-02(רומן, 052-7731832

 בב.שבע, בשכונה ה', 3 
חד', מושכרת לתווך ארוך, 

בהזדמנות! תיווך רומן,
052-7731832)02-02(_____________________________________________

 בב.שבע בבר גיורא, דירת 
גן + גינה, 3 חד', משופצת, 

כניסה מיידית, מחיר מציאה! 
התקשרו עוד היום! תיווך, 

054-2388654)02-02(_____________________________________________

 בב.שבע, 4 חד' בשד' 
רגר, ק"א, צמוד לאוניברסיטה, 
מתאימה לחלוקה, ל- 3 יח"ד, 
יכולה להניב תשואה גבוהה! 
_____________________________________________)02-02(מציאה! תיווך, 054-2388654

 בב.שבע, 3.5 חד' בקרבת 
האוניברסיטה, בשכונה ב', 

ק"ג, מיידי, מציאה! התקשרו 
עוד היום! תיווך, 

054-2388654)02-02(_____________________________________________

 בבאר-שבע בשכונה ד' 
ברח' אברהם אבינו, 3 חד', 
ק"ב, 620,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)02-02(_____________________________________________

 למכירה, קניון בדרום, 
שכירות חודשית - 195,000 

ש"ח. מחיר: 26,000,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)02-02(_____________________________________________

 בבאר-שבע, למכירה 
דירות בבנין העומד לפני פינוי 

בינוי, 500,000-650,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)02-02(_____________________________________________

 למכירה בב.שבע בבנין 
מגורים, 15 דירות בנות 2-3 

חדרים. יוסף השקעות,
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)02-02(_____________________________________________

 קרקע רבע דונם 
בראשון לציון על שמכם 

בטאבו בתהליכי הפשרה 
גבוהים, רק 220,000 
ש"ח, צי לרווחל של 

2,000,000 ש"ח. "אלעד 
_____________________________________________)02-02(נכסים" 052-8939050

 דירות להשקעה ולמגורים 
בנתניה/צפת/טבריה, החל 

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

 במושבה מגדל )ליד 
טבריה(, בית פרטי + יח"ד, 

נוף לכינרת, 1,680,000 ש"ח, 
פוטנציאל להשקעה! "רימקס" 

050-2442446)02-02(_____________________________________________

 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)02-02(_____________________________________________

 רוצים לקנות דירה 
להשקעה? אנחנו הכתובת! 
לפרטים: אמיתי גולדשטיין - 

קבוצת פרפקט, 
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)02-02(_____________________________________________

 בבאר-שבע בשכונה ג' 
ברח' של פינוי בינוי, 3 חד', 

720,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)02-02(_____________________________________________

 בבאר-שבע, 3 חד' במרכז 
גילט, קרוב לאוניברסיטה, 

560,000 ש"ח, מושכר לתווך 
ארוך. יוסף השקעות,

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)02-02(_____________________________________________

 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)02-02(_____________________________________________

 בשכונה ג' בבאר שבע, 
למכירה דירה מחולקת ל- 2 

יח' בקרבת אוניבסיטת בן-
גוריון, משוכרת 680,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800,
08-6277193 ,052-6616800)02-02(_____________________________________________

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

מחזור כ- 350,000 ש"ח, 
_____________________________________________)02-05ל(052-3267692

 להשכרה בב"ב חנות 
באור-החיים פינת חזו"א, 120 

מ"ר, קומת מרתף, חלונות 
בלגים, 6,700 ש"ח לל"ת, 

050-2229247)02-02(_____________________________________________

 בב"ב בר"ע חנות למכירה, 
24 מ"ר, 1,600,000 ש"ח, 

050-2229247)02-02(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב 
ז'בוטינסקי, 90 מ"ר לכל 

מטרה, חזית לכביש, מיידי, 
9,000 ש"ח. 077-2050410, 

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)02-02(אדוארד

 להשכרה בב"ב במרכז 
ר"ע לחנות/לכל מטרה )6 

מדרגות(, 25-40 מ"ר, 
053-3130600)02-02(_____________________________________________

 בהזדמנות! חנות/משרד 
להשכרה במרכז ב"ב, 30 מ"ר 
+ שרותים, מיידי! מתאים גם 

_____________________________________________)02-03(לכוילל, 054-8405062

 להשכרה בב"ב בק.הרצוג, 
מבנה לכל מטרה, דלתות 

גבוהות בגובה הקרקע, חשמל, 
תלת פאזי. 052-3307454, 

_____________________________________________)02-13(רמי

 מבנים מסחריים 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)02-02(_____________________________________________

 בנתניה - מגרש קו ראשון 
לים, 3 מגדלים, 150 דירות 
יוקרה, 190 מליון. פולטוב 

_____________________________________________)02-05(נכסים, 052-3646632

 ברמת-גן - עסקה של 19 
דירות יוקרה כולל היתרים. 

_____________________________________________)02-05(פולטוב נכסים, 052-3646632

 בלב השרון, בגוש 
7808, 110 דונם 

בשלמות, חקלאי פרטי 
בהזדמנות! 

052-2457617)53-02/17(_____________________________________________
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■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-33/17(_____________________________________________

■ דב ושושנה לנדאו 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 
ומאובזרות למשפחות, אפש' 

לזוגות, באמצע שבוע.
04-6989510 052-8771810)15-16/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

נדנדות, חצר גדולה ומטופחת, 
מש' סופר. 052-8401847 

04-6989734)50-44/17(_____________________________________________

■ צימר נקי ממוזג,משפחתי, 
מרפסות נוף , קרוב לרשב"י, 

מש' אלק. 054-8042119
04-6989119)50-02/17(_____________________________________________

מושב תרום

מירון

 צימרים חדשים, 
מאובזרים וממוזגים, לזוגות 

7 דק' לרשב"י, אפשרות 
לקבוצות + חדר אוכל, מש' 

שלג, 04-6980744, 
050-8989641)16-16/17(_____________________________________________

 יחידות נופש מאובזרות 
- קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 

במחירים נוחים, מרציאנו,
04-6987450 ,054-5989347)25-23/17(_____________________________________________

 דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

לזוגות, 052-2979067,
04-6980624)25-23/17(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים - 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-27/17(וחדר אוכל, 054-6987257

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-34/17(_____________________________________________

יבניאל

■ בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם 

נוף מדהים, מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות! 

050-6927465)7-07/17(_____________________________________________

טלזסטון
 "הארובה האדומה" - 

חדרי ארוח בוילה יפהפיה )עד 
12 איש( לזוגות/משפחות 

)קרוב לבית החלמה(,
050-6613661)23-21/17(_____________________________________________

 צימר חדש ממוזג 
ומאובזר+חצר עד 6 
מיטות מבצע 350 

_____________________________________________)45-03/17(ללילה! 050-4102275

ירושלים והסביבה

 צימר הכהנים- 10 דק' 
מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 

052-7150124)36-31/17(_____________________________________________

 מבנה חדש- לשבתות 
חתן, שמחות ושבתות 
נופש כולל בית כנסת 
מפואר, בית מדרש, 2 
אולמות, 2 מטבחים, 

48 חדרי שינה, חנייה 
וחצרות, 058-3232627 

)30-28/17(           02-5003414_____________________________________________

■ יחידת נופש מושקעת 
במרכז ירושלים, 6 מיטות, על 

_____________________________________________)3-02/17(בסיס יומי, 052-6134378

כלנית
 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

מכל רחבי הארץ למקום, 
054-6242965)28-26/17(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)23-21/17(_____________________________________________

 סוכות מעל המים - חדרי 
ארוח מאובזרים במחירים 
מוזלים, מבצעים מיוחדים 

לחגים!!! אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)37-35/17(_____________________________________________

 בצור-הדסה וילה יפיפיה 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 
20 איש, לשבתות גיבוש 

משפחתיות ולחגים, 1,800 
_____________________________________________)38-37/17(ש"ח ללילה, 054-6987004

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)40-39/17(ובית מדרש, 052-7646764

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות, 

052-7184183)38-11/17(_____________________________________________ טבריה

■ "סוויטות ארגמן" + 
ג'קוזי ספא פרטי לכל יחידה + 

ברכת בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-14/17(_____________________________________________

צפון

צפת

 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + ברכה מוצנעת, נוף 
עוצר נשימה! 780 ש"ח ל- 2 

לילות - תחבורה ציבורית מכל 
הארץ עד המקום, שעון מים 

_____________________________________________)27-23/17(מהדרין. 054-5742965

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, חלקם 

עם נוף לים, ביכנ"ס 
במקום, מחירים נוחים! 

050-8818678)42-42/17(_____________________________________________

■ דירות נופש בטבריה, 
ברמה גבוהה ליחידים 

ולקבוצות לל"ת -
02-6263663 ,058-3777400)7-08/17(_____________________________________________

 "טל בכפר" - לנופש 
מושלם, צימרים קסומים, 
מעיינות במרחק הליכה. 
*סוויטה חדשה ומפנקת 

+ ג'קוזי + סוכה, 
052-7203715/20)43-15/17(_____________________________________________

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-52/17(_____________________________________________

■ צימר מקסים, 10 דקות 
מירושלים ומודיעין, בריכה 
פרטית, ג'קוזי, גינה, נקי 
ומעוצב, 050-6217759,

050-8490663 ,02-5361771)3-02/17(_____________________________________________

בר יוחאי

בני ברק

■ מתחם נופש מדהים - 8 
ח' + ברכה סגורה ומחוממת 

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)24-23/17("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

■ הנופש המושלם - "סולם 
יעקב": צימרים ממוזגים, נוף, 

גינה, בריכה וג'קוזי ענק,
054-2273670)52-50/17(_____________________________________________

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

04-6987547 ,052-3771789)31-29/17(_____________________________________________

 בעליה לציון הרשב"י - 
דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

050-9989500 ,050-6393480)46-43/17(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 30 איש 
למשפחות ולקבוצות, מחירים 

אטרקטיביים, מבצע לקיץ, 
052-7655120)18-19/17(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)48-46/17(_____________________________________________

אור הגנוז

קיט 
ונופש

■ "אחוזת אלטונא"-  
מערות לאירוח לזוגות 

)+תינוק(  + ג'קוזי פנימי 
+ בריכה חיצונית, פרטיות. 

052-7703470)25-19/17(_____________________________________________

בית חורון

ביריה

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

ולביה"ז; נקי, מטופח וממוזג, 
לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 

_____________________________________________)24-22/17(לקייטרינג, 054-5747012

 "אורחן אור הזוהר" - 2 
צימרים כפריים ומבודדים: 

סוויטה פנטהאוז + חדר 
שינה וצימר קרקע + 

2 חד', ג'קוזי + בריכה 
מחוממת ומוצנעת כל 

השנה לכ"א, 
050-6752875)25-26/17(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-35/17(_____________________________________________

 צימר יפיפה ומטופח 
)10 ד' מי-ם ומודיעין( לזוג/

משפחה, 2 חד' שינה, ג'קוזי, 
בריכה , 054-5461450,

02-5361450 ,052-2611920)37-09/17(_____________________________________________

■ "מרגוע אלומה" - יחידות 
דיור חדשות )עד 50 איש( 
לנופש ולשבתות גיבוש, 

 ,054-2250240 ,08-6889750
050-2250232)9-08/17(_____________________________________________

מושב אלומה

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)21-19/17(_____________________________________________

נתניה

ספסופה

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

+ ביהמ"ד + חדר אוכל,
052-7634389)38-36/17(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-46/18(_____________________________________________

 אירוח לזוגות ומשפחות 
באווריה כפרית, פרטיות, נוף, 
_____________________________________________)48-05/17ל(ג'קוזי לזוגות, 054-4519521

■ "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

למשפחות וזוגות, בריכה 
+ מקווה לגברים, ג'קוזי, 

גינה ונוף,פינת חי,
,052-8723705
050-4443803 )9-10/17(_____________________________________________

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
054-6928116)20-18/17(_____________________________________________

 וילה גדולה ונקיה לאירוח 
מהנה במיוחד )4 חד' + סלון( 

בריכת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד. 

אפש' לתשלום באשראי
054-5726412 ,077-5590283)38-09/17(_____________________________________________

 סמוך לרשב"י, צימרים 
יפיפיים ומאובזרים, ג'קוזי 
בכל צימר, ספא, ביכנ"ס 

מפואר, מחירים נוחים 
לחורף! 050-2004839, 

04-6980959)47-18/17(_____________________________________________

■ "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים, בריכה + 

ברכת ספא מחוממת וסאונה 
לזוגות ומשפחות, 

04-6980419 ,052-5254569)5-04/17(_____________________________________________

■ בספסופה, אירוח כפרי, 
נגיעות בגליל, 4 יחידות, 

מתאים עד 24 אורחים, בריכת 
גלים מחוממת 3X4 + בריכה 

רגילה גדולה, חדר אוכל, 
_____________________________________________)32-04/17ל(ביכנ"ס, 050-5068848

■ למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה לזוגות 

ומשפחות, 052-4604609, 
04-6980449)18-19/17(_____________________________________________

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף 

מדהים!!! 052-3488910, 
052-5807915)49-06/17(_____________________________________________

 "ארמונות שלזינגר" - 
התחדשנו ברמה גבוהה!!! 

לקבוצות בלבד עד 50 איש + 
חדר אוכל מרווחת, 5 דקות 

_____________________________________________)49-21/17(לציון, 054-5990551

 "אחוזת רימון" - במרכז 
העתיקה! סוויטות מפוארות 

ומאובזרות + נוף, למשפחות 
וזוגות, גישה נוחה,

054-7750080)49-20/17(_____________________________________________

 בעוזיאל 2 יחידות אירוח 
חדשות, מפוארות ומאובזרות 

לזוג, לקצרות/ ימים/ שבתות/ 
שמחות 052-7133052 כמו"כ 

דרושות דירות לארוח לזוגות 
_____________________________________________)30-02/17(ולמשפחות

 בנווה אורנים ובעתיקה 
- דירות נופש ואירוח ברמה 
גבוהה, לזוגות, למשפחות, 

ולקבוצות, מחירים 
_____________________________________________)50-02/17(אטרקטיביים! 052-8184934

 מבצע חורף חם!! 
390 ש"ח לזוג, 2 צימרים 
למשפחות + טרמפולינה, 

ערסלים מנגל וטיולי 
_____________________________________________)51-16/18(שטח, 055-6678585

 "נופי ירדן" - בנצימר - 
סוויטה מפנקת ומרפסת נוף, 

ענקית + ג'קוזי,
050-2403750 ,050-7362739)51-09/17(_____________________________________________

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

052-7679018 ,077-7677018)51-23/17(_____________________________________________

 צימר "פסגות החן" - 
בפוריה, בריכה מחוממת 
ומוצנעת + ג'קוזי ענק, 
מאובזר + נוף, בקרבת 
ביהכנ"ס, לזוגות בלבד, 

052-7772913)52-50/17(_____________________________________________

 צימרים במשוב ספסופה, 
ע"י מירון + בריכה + ג'קוזי, 

מתאים לזוגות ומשפחות, טל': 
054-6465188)52-23/17(_____________________________________________

 בין סמטאות העתיקה - 
בתי ארוח מפוארים, מאובזרים 
וממוזגים לזוגות ולמשפחות, 

בין בתי הכנסת העתיקים, 
050-8550462/1)52-49/17(_____________________________________________

 צימרים בוטיק באור הגנוז, 
מבצעים לחורף, ג'קוזי, חצר, 

טרמפולינה, נדנדה,
052-7633683)53-02/17(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים ליחידים 
ולקבוצות - מנגל, בריכה 

גדולה, סנוקר, כדורגל, פארק 
לילדים לשבתות ולחגים 

במחירים נוחים! 
052-3594875 ,052-3540874)53-14/17(_____________________________________________

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מהחוף הנפרד, גדול 
ומרווח, למשפחות וציבור 
דתי, כ- 13 מיטות בכ"א 

+ גינה, בקרבת בי"ח 
לניאדו, מבצעים לחגים! 

052-6460451)53-24/17(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

■ במרכז הדתי חיספין, 
צימר חדש ומאובזר, פינתי 
ושקט+ ג'קוזי, כולל סוכה 

אטרקציות באיזור, מומלץ!!!
_____________________________________________)37-09/17ל( 054-2232004

רמת הגולן

■ "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(_____________________________________________

תפרח
 במרכז תפרח עד 55 

מיטות, מתקנים ומדשאות + 
גנרטור. *ברמה *יחודית, מוכר 

_____________________________________________)53-24/17(במס, טל': 052-7612965

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)42-36/17(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

■ קונה לפירוק + נסיעה 
כל המכוניות, משאיות, 
טרקטורים, אמינות + 

אישורים, 052-5752933, 
052-3239123)1-54(_____________________________________________

 "בנצי טיולי ג'יפים" - 
חוויית שטח יחודית, מס' 1 

בארץ, באיכות! נסיון 30 שנה! 
050-2403750 ,052-2403750)51-09/17(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

לפרטים: 054-6699330

ניתן להתקשר בין השעות: 10:00-20:00

לשומרי שבת בלבד!
בית הכנסת בקרבת מקום

להשכרה בקיסריה
לימות החול, חגים ושבתות

וילה מפוארת, מרוהטת ומאובזרת
7 חדרים + בריכה גדולה

מתכננים 
חופשה?
שבת גיבוש 
משפחתית?

 צימרים/וילה מקסימים 
ומאובזרים, ג'קוזי גדול, נוף 
מדהים + מרפסת גדולה, 

לזוגות ומשפחות,
052-7655095)54-26(_____________________________________________

 צימר מקסים, 10 דקות 
מירושלים ומודיעין, בריכה 
פרטית, ג'קוזי, גינה, נקי 
ומעוצב, 050-6217759,

050-8490663 ,02-5361771)54-52(_____________________________________________

 צימרים חדשים ומפוארים 
בטבריה + ג'קוזי, מחומם 

+ נוף לכינרת, חצר ענקית, 
במחירי השקה!! 

058-4425597)54-11/17(_____________________________________________

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

יפהפיות ברמה במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)54-50/17(_____________________________________________

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)54-5/18(גישה לנכים, 052-8013000

דייהטסו
 סיריון דייהטסו, שמורה 

2008, 132,000 ק"מ, 23,000 
_____________________________________________)54-3/17ל(ש"ח. 052-2737371, שמשון

■מציאה, ירד המחיר, 
בשד' גרשנקורן, משרד 
מפואר, מושקע, 2 חד', 

ק"ק, 32 מ"ר, כניסה 
נפרדת, 2,600 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

■ להשכרה בסוקולוב/אבן 
שפרוט, דירה קומפלט, של 

35 מ"ר, משופצת, ק"ק, 
עם חצר ענקית, מתאים לגן, 
משרד רו"ח וכו' 3,250 ש"ח 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)12-12(_____________________________________________

נכסים
 מציאה! למכירה בית 
מלון בצפון פעיל ורווחי + 

תוכנית השבחה + תמ"א 38, 
_____________________________________________)53-02/17ל(054-6856170

 בבני-ברק, ברח' חשב 
סופר 5 א', 2 חדרי משרד 

+ מזגנים + מטבחון + 
שרותים, לכניסה מיידית, 

מתאים למשרד עו"ד 
ורו"ח, בהזדמנות 3,600 

ש"ח. 4 חדרי משרד 
+ מזגנים + שרותים, 

לכניסה מיידית, מתאים 
למשרד עו"ד ורו"ח, 

בהזדמנות, 5,700 ש"ח. 
תיווך זילברברג, 

 ,03-5754412
052-2236671

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

 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,

סקודה_____________________________________________)01-26(050-6333765

פולקסוואגן

 הונדה סיוויק 2008, יד 
שניה, 120,000 ק"מ, שמורה, 

_____________________________________________)01-02(טסט לשנה: 050-6288909

הונדה

לפרסום
03-6162228

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(_____________________________________________

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

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

 ברחביה, עיסקה כולל 
היתרים, 10 דירות וחנות, 24 

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

 ביסודות, 8.5 דונם 
בשלמות, בטאבו, קרוב 

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

 בגדרה 1-20 דונם טאבו, 
בתכנית המתאר החדשה של 

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

מחסנים

 להשכרה 28 מ', ק"א 
כניסה נפרדת, בבנין 

יפה, מתאים למשרד או 
לקוסמטיקאית, אדריכל, 
ברח' הרב קוק ליד רח' 

חברון, 2,300 ש"ח. ללא 
דמי תיווך, בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הר' קוק 23 
050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

משרדים

 משרדים בב"ב להשכרה! 
כולל: ריהוט, נקיון, דמי ניהול, 
אינטרנט, מטבחונים, ארנונה, 

במחיר הכרות!!! 
072-2159193)48-20/17(_____________________________________________

■ ברח' יהושוע ליד ר' 
טרפון משרד 18 מ' ק"ק 

עם שרותים ומטבחון 
1600 ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)40-40(_____________________________________________

 במושב רמות מאיר, 7 
דונם בשלמות, טאבו, צמוד 

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

 במושב גני-הדר 
)רחובות(, מגרשים 
אחרונים 500 מ"ר 

_____________________________________________)53-02/17(טאבו!!! 052-2457617

 קונים קרקעות בכל רחבי 
הארץ!!! התקשרו עכשיו!!! 

_____________________________________________)53-02/17(מחירים הוגנים, 052-2457617

 בבת שלמה, 1-40 דונם 
טאבו פרטי על כביש 70 
_____________________________________________)53-02/17(בהזדמנות, 052-2457617

 בחרוצים )ליד נתניה(, 
85 דונם, חקלאי פרטי, 

_____________________________________________)53-02/17(בהזדמנות! 052-2457617

 להשכרה בירושלים, בגוש 
80, מקלט 16 מ"ר, למטרה 

שקטה בלבד, 1,500 ש"ח 
_____________________________________________)54-3/17(לחודש, 052-7667000

 במתחם אוסם חדרי 
עבודה מושקעים, 12/18/26 
מ"ר )ניתן לחבר( + שרותים, 

_____________________________________________)01-02ל(052-7172133

 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(_____________________________________________

 ברב קוק, 2 חדרים, 
40 מ"ר, משופצת, ק"ק, 
מתאימה למשרד עסק או 
יחידת דיור, מיידי, 3,200 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)02-02(_____________________________________________

 בהרצוג/קוק, משרד, 
2 חדרים, 65 מ"ר, 

קומה -1 + מעלית, 
ממוזג ומשופץ, 3,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)02-02(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב - 
במרכז זכרון מאיר, 30 

מ"ר. תיווך, 
073-7240559)02-05(_____________________________________________

 בהזדמנות! חנות/משרד 
להשכרה במרכז ב"ב, 30 מ"ר 
+ שרותים, מיידי! מתאים גם 

_____________________________________________)02-03(לכוילל, 054-84050602

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)33-06/17(_____________________________________________

דימונה

דלתון
 ארוח לרוויה - בגליל ארוח 

פאר, בריכה, ג'קוזי, ח.אוכל, 
ערסלים, 050-2230470,

04-7230470 ,050-2230470)16-15/17(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133082 ,050-4133098)25-23/17(_____________________________________________

הר כנען
 מתחם אירוח חרדי מרווח 

+ 50 מיטות, במקום חדר 
אוכל בית כנסת וחצר גדולה, 

052-4281804)52-09/17(_____________________________________________

 בצפניה - בר-אילן, 
קומת כניסה אחת דירת 

נופש יוקרתית, השניה 6 חד' 
מטופחת ויפה. *במקור ברןך, 

4 חד', חדשה. *בתכלת מרדכי 
חדישה לזוג, 053-3131809, 

02-5387605)02-02(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

■ 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

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-19/17(_____________________________________________

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
057-3112314 ,052-7183288)26-24/17(_____________________________________________

■ בס"ד - צימר לתפארת עד 
11 מיטות, כל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר! 
052-7623725)6-07/17(_____________________________________________

 "סוויטות הארי" - יחידות 
נופש בעתיקה, מפוארות, 

ממוזגות ונקיות, נוף וג'קוזי, 
050-4156810)17-16/17(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-28/17(_____________________________________________

 לשבת וחול, דירה פרטית, 
נקיה ומסודרת + מזגנים 

וחצר, 08-6601778,
052-7113937)49-08/17(_____________________________________________

 סקודה אוקטוביה 2010, 
אוטמטי בנזין - TSI, חסכונית 

+ תוספות במצב חדש!! 
בהזדמנות, 45,000 ש"ח, 

052-6918692)02-02(_____________________________________________

 פולקסוואגן בורה, 
יד ראשונה!! מודל 2000 
אוטומט, שמורה במחיר 

מציאה, 9,000 ש"ח,
050-5595360)02-02(_____________________________________________

קיה

 קרניבל 7 מקומות 2007, 
חסכונית, מושקעת ושמורה + 

אפשרות החלפה,
_____________________________________________)53-02/17ל(052-2502722

פורד

 קאיה קרניבל 2011 
דיזל, יד שניה, 7 מקומות, 

שמורה  במצב מעולה, 
_____________________________________________)01-02ל(054-7916871

 פורד פוקוס 2004 
אוטומט, שמור וחסכוני, טסט 

7 חודשים, 9,000 ש"ח,
052-9678475)02-02(_____________________________________________

 נפתחת בב"ב, קבוצת 
גברים לדיאטה, תזונה חכמה 

_____________________________________________)02-03(וייעוץ אישי, 054-4400173

דיאטה
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לפרסום
בלוח

03-6162228

שידוכים

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-54(21:00 בלבד, 052-7333955

אבידות

■ קונה לפירוק + נסיעה, 
לל המכוניות, משאיות, רטק
טורים, אמינות + אישורים,

052-5752933)21-19/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 נהיגה ברמה אחרת,   
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, מבצעים+ עזרה 
בתאוריה, יוסי בן יהודה. 

03-5352975
_____________________________________________)13-12/17ל(052-2595370

לימוד נהיגה

■ יוסי זיו - צלם 
אירועים מקצועי! צוות 
מורחב, שירות ואיכות 
ללא פשרות, מבצעים 

מיוחדים לחתונות 
0525-778544)28-26/17(_____________________________________________

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

₪

₪

₪

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, הונדה שאטל 

200 ש"ח ליום, 250 ש"ח 
_____________________________________________)24-22/17(לשבת, 052-7696100

■ צביקה כהנא - השכרת 
רכב ונופש בארץ ובעולם, 

אצלינו השירות מעל 
_____________________________________________)40-02/17(הכל!!! 03-6318999

■ רמי הסוכן שלך 
בחברות הגדולות!!! 
מבצעים מיוחדים כל 

הזמן כל השנה. שווה 
להתקשר!!! פריסה 
ארצית 03-523-66-50

050-333-222-8
054-700-50-66)5-01/17(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

■ רכב 7 מקומות, לאברכים 
בבני-ברק, החל מ- 250 ש"ח 

_____________________________________________)4-01/17(ליום, 050-2502552

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

■ "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(_____________________________________________

 "ביחד" - שידוכים לכל 
הגילאים, מאגר ארצי, שדכניות 

מכל הארץ, בברכת גדו"י, 
הדרכה לחתן מתנה!

072-2391111)53-2/17(_____________________________________________

 מחשב נייח כולל ווינדוס 
אופיס ותוכנות, מצב מצוין, 

_____________________________________________)53-02/17ח(500 ש"ח, 054-8410188

 מחשב נייח חזק מעבד 
אינטל + תוכנות, מצב מצויין, 

_____________________________________________)53-02/17ח(450 ש"ח, 052-7611936

 מחשב נייד לנובו 15 
אינץ צבע כסוף, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)53-02/17ח(052-7611936

 ,IS מחשב חזק 
מושלב לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)53-09/17(_____________________________________________

בב"ב מקרר אמקור 15, 
_____________________________________________)53-02/17ח(250 ש"ח. 054-4347436

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, מבצע סתיו 

מיוחד, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 110 
ש"ח, ידני 110 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)50-21/17ל(

מוצרי אפיה
 צמוקים ושקדים- 

המרכז לאפיה ר' עקיבא 
48/109 ב"ב, במחירים 
ללא תחרות *סדנאות 

ללא עלות, 
050-4161617)29-54(_____________________________________________

■ מחשב נייד מחודש 
החל מ- 500 ש"ח כולל 
אחריות, הוותיק בענף.

054-4543701
03-5066331)54-28/17(_____________________________________________

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-27/17(_____________________________________________

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים 
ולטאים,שדכן מקצועי עם 

המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)40-12/17(_____________________________________________

■ "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. -052
_____________________________________________)01-12/17(2539829 - חיים

 מעוניינת לקנות את 
הספר "הבריחה מהודו", 

_____________________________________________)01-02ח(054-8454536 

 דרוש סכך בתרומה/סמלי 
)אפשרי גם אחרי חג הסוכות(, 

_____________________________________________)01-02ח(054-7938941

 דרוש נוקיה סי 2 או נוקיה 
208 אפשרי מקולקל,

_____________________________________________)01-02ח(054-7938941

 דרוש שעון זהב/תכשיט 
בכל מצב שבור/מקולקל/ישן, 

_____________________________________________)01-02ח(050-6651365

 דרושה מכונת תפםירה 
למשפחת אברך בתרומה/

_____________________________________________)01-02ח(סמלי, 052-7396092

 דרוש מקרר בינוני ומזגן 
טן בתרומה/סמלי לבן תורה, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7396092

 דרושה מנורת שולחן 
פלורוסנט 15 וואט בתרומה 

)אפשרי מקולקלת(,
_____________________________________________)01-02ח(054-8432271

 דרוש מקרר קטן בתרומה 
_____________________________________________)01-02ח(לבן-תורה, 054-8432271

 דרוש מקרר קטן לבחורי-
_____________________________________________)01-02ח(ישיבה בתרומה, 054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)01-02ח(054-7432035

 דרוש שעון מעורר מכני 
)עם קפיץ( אפשרי מקולקל, 

_____________________________________________)01-02ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)01-02ח(במצב תקין, 054-7432011

 דרוש ספרים/דיסקים 
ללימוד אנגלית למתחילים 

_____________________________________________)01-02ח(ולמתקדמים, 052-7106267

 מעוניין בדיסק און קי 
בנפח מקסימלי תמורת מזומן 

_____________________________________________)01-02ח(או שווה ערך, 054-9985503

 דרושה קסדה בטל': 
_____________________________________________)01-02ח(054-8423405

 מעוניין לקנות מטבעות, 
שטרות ומכתבים ישנים, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7653753

 אנא! מי שיכול לעשות 
חסד עצום ולתרום טיטולים 
 XL או L למבוגרים במידה
ויותר, עבור אישה חולה בלי 
ילדים, 052-7679087/8 או 
_____________________________________________)01-02ח(בתא קולי: 15158403205

 למשפחה ברוכת ילדים, 
דרושה מיטת קומותיים 
_____________________________________________)01-02ח()רבעיה(, 054-8412998

 דרוש כיריים חשמליות 
לבחורי ישיבה בי-ם )אזור 
_____________________________________________)01-02ח(בר-אילן(, 054-8412398

 דרוש מקרר בתרומה 
לחיידר בב"ב באופן דחוף, 

_____________________________________________)01-02ח(050-4111685

 דרוש למסירה מיטות 
לחדרי שינה + מזרונים 
_____________________________________________)01-02ח()שידה(, 052-7189934

 משפחה ברוכת ילדים 
מעוניינת במיטה משולשת 

בתשלום או במסירה,
_____________________________________________)01-02ח(053-3191325

 מעוניין לקנות דגי נוי 
_____________________________________________)01-02ח(טורפים, 055-6777117

 דרושות אופניים חשמליות 
ב-, 1,000 ש"ח ומזגן חלון קטן 

_____________________________________________)01-02ח(בתרומה, 052-3595314

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה 

_____________________________________________)01-02ח(לחלקי חילוף, 052-3595314

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה, גניזה,
_____________________________________________)01-02ח(050-6651365

 אברך אב ל- 3, זקוק 
בדחיפות לתכולת דירה )מיטה, 

_____________________________________________)01-02(מקרר וכו'(, 054-8439093

 אבד ארנק חום עם סכום 
כסף בירושלים, קו 39,

_____________________________________________)01-02ח(058-3251145

 נמצא ארנק עם כסף 
באזור רחוב השומר בב"ב לפני 

_____________________________________________)01-02ח(כחודשיים, טל': 03-6779712

 נמצאה נעל פפיה לבנה 
מידה 22 בקו 350 בחוה"מ 

_____________________________________________)01-02ח(סוכות, 052-7663437

 נאבדה מצלמת קנון 
בנרתיק שחור )פס אדום(, כ' 

כסלו, 03-6197310,
_____________________________________________)01-02ח(052-7642322

 במוצ"ש פרשת וישב אבד 
נגן סנדיסק עם מגן תכלת 

בקו 39 בירולשים מבית וגן - 
לגאולה עם חומר יקר מאוד, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7104520

 נמצא שעון גבר ליד 
מאפיית בוסקילה )רח' 
_____________________________________________)01-02ח(השומר(, 052-7644084

 נאבד עט עם השם "נחמן 
זאב" חרוט עליו, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7644084

 אבדה מצלמה של חברת 
"קנון" בתוך נרתיק באשדוד או 
בקו 350 )לכיוון בני-ברק( ביום 
_____________________________________________)01-02ח(שני כ"ט תשרי, 050-4124329

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים בחודש תמוז תשע"ו, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7145526

 אבד קלף בצורת למנצח 
בקהל חסידים בעש"ט גני הדר, 

_____________________________________________)01-02ח(03-9320702

 נמצאה שרשרת ברחוב 
השומר בב"ב לפני שבועיים, 

_____________________________________________)01-02ח(054-8458998

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)01-02ח(1-599-500-003

 בקבר שמעון הצדיק 
נמצא תיק וכן ארנק עם 

פנקס חיסונים והשם אלינוק, 
_____________________________________________)01-02ח(050-6256846

 אבד נגן "סנדיסק" שחור 
החשוב מאוד לבעליו - באזור 

רחובות רבי עקיבא - איצקוביץ 
- השומר - כיכר אדלר, בני-

_____________________________________________)01-02ח(ברק,טל': 053-3157272

 מקדחה רוטטת חזקה 
לקיר, מתכת ולעץ, 160 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-6784969

 מחשח נייח ליבה כפולה, 
מצוין, בהזדמנות, 480 ש"ח. 

_____________________________________________)01-02ח(מסך 180 ש"ח, 053-3346080

 רדיאטור בירושלים, 120 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, טל': 054-8423405

 מערכת שמע קולנועית 
+ דיסק MP3 במצב חדש, 

_____________________________________________)01-02ח(500 ש"ח, 053-3121020

GPS  חדש באריזה, דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות, מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, טל': 054-8405498

 מכשיר אדים חמים כחדש, 
תוצרת "ידע פלסט" 60 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-3463482

 מכשיר DVD + שלט 
)פוג'י - יפן( כחדש, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-3463482

 מקרר של חברת 
אלקטרלוקס, 6 שנים בשימוש, 
400 ליטר, 380 ש"ח, אופציה 
_____________________________________________)01-02ח(להובלה במרכז, 054-8420684

 מכונת גילוח נטענת 
פיליפס, 3 ראשים + קוצץ 

פיאות, 140 ש"ח,
_____________________________________________)01-02ח(052-6784969

 מערכת סטריאו ניידת - 
דיסק MP3, טייפ ורדיו, 240 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-6784969

 רדיאטור 12 צלעות, מצב 
מצוין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(054-8474176

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצויין, 330 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, לפרטים: 054-8453370

 מצלמה דיגיטלית פוג'י 
בירושלים, 220 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)01-02ח(טל': 02-6421424

 דרוש למסירה בחינם, 
ראוטור למחשב, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7164409

 למסירה בחינם תנור 
אמבטיה של אלקטרו חנן, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7119365, 053-3105029

 מחשב ביתי, זיכון 80 
ג'יגה, מהירות מעבד - 1.6 

ג'יגה הרץ - 100 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)01-02ח(050-2897977

 מחבת חשמלי גדול, פתרון 
חכם לבחורי ישבה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-4831449

 מדפסת HP משולבת 
עם סורק וקופי, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-5543055

 מצלמה נגד מים, ב- 100 
ש"ח, 14:00-16:00. -22:00

_____________________________________________)01-02ח(24:00, 052-4137894

 גמבוי שני מסכים, 450 
ש"ח. 14:00-16:00, -22:00

_____________________________________________)01-02ח(24:00, 052-4137894

 מסך מחשב LG, ב- 80 
ש"ח, 14:00-16:00. -22:00

_____________________________________________)01-02ח(24:00, 052-4137894

 דיסק אונקי 1,000 ג'יגה, 
_____________________________________________)01-02ח(180 ש"ח, 050-4107375

 מחשב נייח מצוין, לאחר 
פירמוט, תוכנות מתקדמות, 

_____________________________________________)01-02ח(500 ש"ח, 052-7663437

 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(_____________________________________________

 בירושלים כיריים מחוברות 
לתנור אפיה במצב טוב, 200 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 050-6256846

 מחשב נייח חזק עם 1 
טרה במצב מצוין, ק 499 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-7171228

 מחשב נייד כמו חדש, 
מציאה, 500 ש"ח, בירושלים, 

_____________________________________________)01-02ח(054-8470594

 מסך דק 19 אינץ, 170 
ש"ח, בירושלים, 

_____________________________________________)01-02ח(054-8470594

 מחשב נייד שמור ותקין, 
כחדש, רק 499 ש"ח,

_____________________________________________)01-02ח(052-7171228, רק בין הסדרים

 נייח מדהים עם 1,000 
ג'יגה, רק 499 ש"ח, איזור 

_____________________________________________)01-02ח(ירושלים, 054-8470594

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

השכרת רכב

 "עזרת נישואין" פמוטים 
וגביעים במחירים זולים 
במיוחד, כדאי להזדרז!!

050-4169667)02-15(_____________________________________________

תשמישי  קדושה

למכירה
ספר תורה 

מהודר

053-3179600

כתב ספרדי 
סופר יר"ש 

בהמלצת רבנים 

 דרושה סכך בתרומה/
סימלי )אפשרי גם אחרי חג 

_____________________________________________)02-03ח(הסוכות(, 054-7938941

 מעוניין לקנות פילטר 
חיצוני לאקווריום,

_____________________________________________)02-03ח(055-6777117

 מעוניין לקנות דגי נוי 
_____________________________________________)02-03ח(טורפים, 055-6777117

 דרוש שעון מעורר מכני 
)עם קפיץ(, אפשרי מקולקל 

_____________________________________________)02-03ח(בתמורה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)02-03ח(במצב תקין, 054-7432011

 דרוש מקרר קטן לבחורי-
_____________________________________________)02-03ח(ישיבה בתמורה, 054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)02-03ח(054-7432035

 משפחה ברוכת ילדים 
מעוניינת במיטה משולשת 

בתשלום או במסירה,
_____________________________________________)02-03ח(053-3191325

 משפחת אברך ברוכת 
ילדים, מעוניינת בסורג נפתח 

לחלון בגודל 98X98 ס"מ 
)אפשרי בתשלום(,

_____________________________________________)02-03ח(08-9765927

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחת אברך בתרומה/

_____________________________________________)02-03ח(סמלי, 052-7396092

 דרוש מקרר בינוני ומזגן 
קטן בתרומה/סמלי לבן תורה, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7396092

 דרושה מנורת שולחן 
פלורוסנט 15 וואט בתרומה 

)אפשרי מקולקלת(,
_____________________________________________)02-03ח(054-8432271

 דרוש מקרר קטן בתרומה 
_____________________________________________)02-03ח(לבן-תורה, 054-8432271

 דרוש נוקיה סי 2 או נוקיה 
208 אפשרי מקולקל

_____________________________________________)02-03ח( 054-7938941

 מעוניין בדיסק און קי 
בנפח מקסימלי תמורת מזומן 

_____________________________________________)02-03ח(או שווה ערך, 054-9985503

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה 

_____________________________________________)02-03ח(לחלקי חילוף, 052-3595314

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה/גניזה,
_____________________________________________)02-03ח(050-6651365

 מעוניינת לקנות פלאפון 
סמסונג טאצ' או אחר, 

ב- 50 ש"ח במצב מצוין, 
052-7163334
_____________________________________________)02-03ח(052-7366767

 מעונין לקנות נגן סנדיסק 
במצב מצוין, במחיר 50 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(לנגן, 052-7163334

 מעוניינת לקנות פקס 
רגיל במצב טוב מאוד, טל': 

_____________________________________________)02-03ח(03-6185569

 דרוש שעון זהב/תכשיט, 
בכל מצב, שבור/מקולקל/ישן, 

_____________________________________________)02-03ח(050-6651365

 מעונינת בהחלפת גגון של 
בוגבו צבע וורד פוקסיה, ממש 

כמו חדש לצבע אחר - עדיף 
_____________________________________________)02-03ח(נטרלי, 054-84730577

 מעוניין לקנות מדיח כלים 
שמיש, אפשרות להחלפה 
_____________________________________________)02-03ח(בשווה ערך, 054-9985503

 נמצא בפרשת ויצא, צמיד 
באזור וויז'ניץ, נתין לקבלו ע"פ 

_____________________________________________)02-03ח(סימנים, 054-8481018

 מקרר אמקור, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(050-8803017

 מקרר לבן, אמקור 
XL 500 ליטר במצב מצוי 

ושמור,פתיחה שמאלית, 450 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 050-4129600

 תנור אפיה בלרס, דגם 
שביט מהדרין, שתי תאים + 

כיריים, שמור ועובד מצוין, 450 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 050-4129600

 מכשיר אדים חמים כחדש, 
תוצרת "ידע פלסט" 60 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-3463482

 מכשיר GPS חדש באריזה 
עם תוכנת אייגו מעודכן, 350 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-8456714

 חדש, מנגל חשמלי, 75 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-4273857

 טוסטר, 25 ש"ח,
_____________________________________________)02-03ח(054-4273857

 כיריים גז משטח זכוכית, 
250 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)02-03ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי, 100 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מפזרי חום, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(054-4273857

 כיריים קרמי , 150 ש"ח 
_____________________________________________)02-03ח(גמיש, 054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה,
 חדש, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(054-4273857

 שואב אבק חדיש, 100 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-4273857

 ,18V מברגה אימפקט 
ב- 280 ש"ח, חדשה,

_____________________________________________)02-03ח(054-4273857

 מסך 17", 24", ב- 100 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-4273857

 רדיאטור חימום, 200 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-4273857

 דיסק השחזה חדש, 
850V, ב- 300 ש"ח, חדש, 

_____________________________________________)02-03ח(054-4273857

 מקרוגל, דיגיטלי, 100 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 תמי 4 אלקטורני, 300 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-4273857

 מכונת כביסה בוש 
כחדשה, 500 ש"ח גמיש, 

_____________________________________________)02-03ח(054-4273857

 מחשב פנטיום 4, מצב 
חדש, 450 ש"ח, טל':

_____________________________________________)02-03ח(054-7561146

 טאבלט איכותי כולל 
נרתיק, 500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)02-03ח(072-2313384

 מסך מחשב עבה, 40 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 050-6651365

 מייבש כביסה בוש 
כחדש, ללא צורך לפתח בקיר 

לצינור הוצאת אוויר, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(054-8435119

 מכונת גילוח כחדשה, 
פילפס, 150 ש"ח,

_____________________________________________)02-03ח(052-7366767

 מנגל חשמלי חדש, 70 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-7366767

 מכשיר אנילציה, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(052-7366767

 שמיכת חימום חשמלית, 
כחדשה, 80 ש"ח,

_____________________________________________)02-03ח(052-7366767

 מקרר של חברת 
אלקטרלוקס 6 שנים בשימוש, 

400 ליטר, 380 ש"ח, גמיש, 
אופציה להובלה במרכז,

_____________________________________________)02-03ח(054-8420684

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון חכם לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)02-03ח(100 ש"ח, 052-4831449

 אוזניות סמסונג חיבור 
USB, קטן, מצב כחדש, 15 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-8491154

 מסך דק 19 אינץ, ב- 170 
ש"ח, בירושלים,
_____________________________________________)02-03ח(054-8470594

 מחשב נייד כמו חדש, 
מציאה, 500 ש"ח, ירושלים, 

_____________________________________________)02-03ח(054-8470594

 נייח מדהים עם 1000 
ג'יגה, רק 499 ש"ח, איזור 

_____________________________________________)02-03ח(ירושלים, 054-8470594

 מחשב נייח חזק עם 1 
טרה במצב מצוין, רק 499 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-7171228

 מחשב נייח מהיר עם 
1000 ג'יגה ווינדוס 7, רק 499 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-3294452

 מכשיר DVD + שלט 
)פוג'י-יפן( כחדש, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-3463482

 מכשיר חשמלי אדים קרים 
לתינוקות ולילדים, להתקררות 

כחדש, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(050-9089110

 מייבש כביסה בוש 
כחדש, ללא צורך בפתח 
אוורור חיצוני! 500 ש"ח,

_____________________________________________)02-03ח(054-8435119/7

 למסירה מייבש כביסה 
תקין, לא מחמם, 

_____________________________________________)02-03ח(050-4159016

 מדיח כלים גדול קינג, 150 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-4273857

 מגהץ אדים, 30 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(054-4273857

 מדיח כלים קריסטל בצבע 
שחור, מצב מעולה, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-3339961

 מגפון, 200 ש"ח,
_____________________________________________)02-03ח(054-4273857

 מחמם מים ז'ק"ש, 100 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-4273857

 פרוג'קטור, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(054-4273857

 שואב אבק, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(054-6695144
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למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

תקשורת

 סטוק של מאה חולצות 
לגברים מכופתרות בצבעים 
לבן פסים ומשבצות, מידות 

XL ומעלה, מהמותגים ראלף 
לורן, נאוטיקה, טומי ולקוסט 

מקורי, ב- 15,000 ש"ח
055-9894908)20-18/17(_____________________________________________

■ מכירה בחצר דברי נוי 
יפים, ריהוט עתיק ומודרני + 

פינת אוכל+ מקרר, 
055-9547447)38-05/17(_____________________________________________

תינוקות

כללי
 תכולת דירה: מקרר, 

פינת אוכל, תנור, מ.כביסה, 
_____________________________________________)49-46/17(סלון מעור וכו', 050-5770355

סיטונאות קנדלברות 
מהיצרנים המובילים )מכירה 

לפרטיים(, עזרא 40 בני-ברק, 
_____________________________________________)49-06/17(054-8449323 בתיאום

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-46/17(בלבד! 054-8443223

 דרוש ש"ס שוטנשטיין 
גדול או חלקים ממנו 

בתרומה/תשלום חלקי, 
לבית-כנסת, 

052-7673463)52-01/17(_____________________________________________

 עגלת קניות מברזל 
מעולה, חזקה במיוחד, 
מצב חדש ממש - לא 

היה בשימוש, 190 ש"ח, 
054-6337121)53-06/17(_____________________________________________

 נעלי בובה לילדה, נצנץ, 
שחור, מידה 34, גומי באמצע, 

חגיגיות במיוחד, חדשות, 30 
ש"ח בלבד! 054-8063853 

_____________________________________________)53-08/17ח()ב"ב(

 נעליים חדשות בקופסא 
מידה 36, לאישה/נערה דמוי 

עור, שטוח, קלאסי, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)53-8/17ח(054-8063853 )ב"ב(

 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(_____________________________________________

 מעוניין לעבוד בבית-כנסת 
)גמיש בשעות(/בכל הצעה 

_____________________________________________)01-02ח(אחרת, 054-7938941

 מעוניין לעבוד בטיפול 
ובשמירה על זקן/פתוח ופנוי 

_____________________________________________)01-02ח(להצעות, 050-6651365

 התפנה מזכ"ל עמות, 
עוזר של רב, ניהול חשבונות, 

הו"ק, מס"ב, מרכב"ה, 12 
_____________________________________________)01-02ח(שנים, 052-7633316

 הנדסאית תוכנה מנוסה 
מעוניינת בעבודה תכנות + 

שכר עבודה גבוה, 
_____________________________________________)01-02ח(052-7626684

 מזכירה מעוניינת בעבודה 
משרדית באזור ירושלים - ידע 

במחשבים ובהנה"ח,
_____________________________________________)01-02ח(054-8590138

 מעוניין בעבודה כללית 
במגוון תחומים, משרה חלקית 
_____________________________________________)01-02ח(לילה/יום בפ"ת 054-3102412

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה לאישה 

_____________________________________________)01-02ח(מבוגרת, 050-5952474

 מטפלת חמה ומסורה, 
מעוניינת לטיפול בילדים 

בשעות הצהריים בביתם בבני-
_____________________________________________)01-04(ברק, זמין ערב, 054-8451318

 לול לתינוק מעץ מלא 
במצב טוב + גלגלים, ללא  

_____________________________________________)01-02ח(מזרון, 120 ש"ח, 03-9307308

 עגלת תאומים איזיבייבי, 
_____________________________________________)01-02ח(200 ש"ח, 054-7938941

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)01-02ח(250 ש"ח, טל': 054-8423405

 טיולון ד"ר בייבי, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(בירושלים, טל': 054-8423405

 מיטת תינוק "שילב" 
כחדשה, 500 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)01-02ח(טלפון: 052-3073826

 מיטת תינוק, מצב מצויין 
"שילב" 400 ש"ח, ב"ב, טלפון: 

_____________________________________________)01-02ח(052-3073826

 עגלת שכיבה אינגלזינה, 
_____________________________________________)01-02ח(200 ש"ח, 054-8478028

 עגלת "פג" שכיבה 
מלאה - בירושלים, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(050-4172197

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"BABY SENSE 4" ב- 350 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-7396092

 למסירה בחינם מתקן 
החתלה לתינוק, מתקפל, 

מצב מעולה, הצבע מעט דהוי, 
_____________________________________________)01-02ח(052-7119365, 053-3105029

 למסירה בחינם כיסא 
אוכל לתינוק בצבע לבן, ריפוד 

תכלת, 052-7119365,
_____________________________________________)01-02ח(053-3105029

 לול מתקפל לבית 
ולקמפינג בצבע אדום, כחדש, 
_____________________________________________)01-02ח(240 ש"ח, טל': 050-2897977

 עגלת תינוק ד"ר בייבי, 
מציאה, כחדשה - 240 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(טל': 050-2897977

 שידת החתלה, 200 ש"ח 
בלבד, מצב טוב עם מגירות, 

_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 טיולון, מצב מצויין, 180 
ש"ח בלבד, בני-ברק,

_____________________________________________)01-02ח(052-5737813  מציאה! עגלת פפס 
אנס מאמס, צבע אפור/קרם, 
2016, אמבטיה + טיולון, חצי 

שנה בשימוש, 2,000 ש"ח, 
052-8378727)01-02(_____________________________________________

 S3 מטען סמסונג גלקסי 
אלחוטי חזק במיוחד - חדש 

מהקופסא, 99 ש"ח,
_____________________________________________)01-02ח(054-4783220

 אוזניית בלוטוס חדשה, 
50 ש"ח, מתאים ללא כשר 

_____________________________________________)01-02ח(בלבד, 058-3208315

 דרושה עוזרת טבחית 
בפתח-תקוה בשעות -8.00

_____________________________________________)02-03(13.000, טל': 050-4144711

 בואי להיות חלק ממקום 
גדול! גננת/מטפלת, 

בפתח-תקוה, בשעות 8-16, 
תנאים טובים למתאימה, 

050-4144711-2)02-03(_____________________________________________

 לארגון גדול בבני-ברק, 
חשבת-שכר + נסיון מוכח, גיל 

_____________________________________________)02-02(+40, קו"ח: 03-6147550

 למספרה בב"ב, דרוש 
סופר  ועוזר סופר,

_____________________________________________)02-05ל(054-7855585

 דרוש עובד חרוץ לעבודת 
ייצור בבית דפוס עם ידע בסיסי 
במחשב, 9:00-16:00, 27 ש"ח 

לשעה, לפרטים: 
050-4160369, בין -10:00

13:00)02-05(_____________________________________________

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

 מעוניין לעבוד בבית-כנסת 
)גמיש בשעות(/בכל הצעה 

_____________________________________________)02-03ח(אחרת, 054-7938941

 מעוניין לעבוד בטיפול 
ובשמירה על זקן, פתוח ופנוי 

_____________________________________________)02-03ח(להצעות, 050-6651365

 התפנה מזכ"ל עמותה, 
עוזר של רב, ניהול חשבונות, 

הו"ק, מס"ב, מרכב"ה, 12 
_____________________________________________)02-03ח(שנים, 052-7633316

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני, נסיון בניהול + מחשב 

נייד ורכב, במשרה רווחית!!! 
_____________________________________________)02-03ח(050-4160390

 מעוניין לעבוד בירושלים 
בעבודה משרדית טלמרקטינג 

_____________________________________________)02-03ח(או מכירות, 052-7167172

 מסך מחשב עבה - 40 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 050-6651365

 מסך מחשב דק 19 אינצ' 
כחדש, HP, ב- 140 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(050-4116860

 מקפיא 7 מגירות במצב 
טוב, ב- 450 ש"ח, טל':

_____________________________________________)01-02ח(02-5371677

 סדין חימום חמשלי חדש - 
_____________________________________________)01-02ח(80 ש"ח, טל': 052-7667000

 טאבלט )נוק נק( כולל 
הרבה ספרים, מיועד ללימוד, 

_____________________________________________)01-02ח(270 ש"ח, 058-3208315

ריהוט
 בב"ב, סלון 1+2+3 

ושולחן סלוני כחדש,  *מזנון 
עץ מלא, )לא לספרים(, 
ארונות +ויטרינה כחדש, 

*ספריה לחדר ילדים סנדוויץ 
פורמקיה כחדש.
054-4347436 )54-2(_____________________________________________

 מיטות ומזרונים חדר 
שינה, 350 ש"ח כל אחת, 

_____________________________________________)01-02ח(054-8463975

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(052-7633316

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)01-02ח(054-4783220

 ספה 3 מושבים, צבע 
אפור, דמוי עור נאפה, 450 

ש"ח, כמעט חדש, בני-ברק, 
_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 מיטת נוער היי רייזר, צבע 
כחול, כמעט חדש, 350 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 ,1X1 שולחן קפה לסלון 
מסגרת שחורה + זכוכית - 

_____________________________________________)01-02ח(290 ש"ח, טל': 052-2727474

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך( 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)01-02ח(250 ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס משרדי ממתכת 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים +

_____________________________________________)01-02ח(ב- 120 ש"ח, 052-3463482

 מיטת מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80( ב- 200 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-3463482

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-3804646

 מזנון עם ויטרינה זכוכית, 
חום מהגוני, אורך 2 מטר, 500 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, טל': 050-5198598

 שידה חדשה לגמרי + 
מראה גדולה במחיר 500 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(טל': 02-5371677

 כסא אורטופדי עם תמיכה 
לגב תחתון בצבע שחור 

כחדש, מציאה - 90 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)01-02ח(050-2897977

 בהזדמנות! *ספריית 
ויטרינה כחדשה. *מכתביית 
ילדים. *מגבר ומיקסר 300 

_____________________________________________)01-02(וואט, 052-7159615

 ארון הזזה 3 דלתות 
מפואר, אורך 2.5, גובה 2.6, 

עומק 60 ס"מ, בב"ב,
052-7644033)01-02(_____________________________________________

 מזרון אורטופדי חדש 
בניילון, ללא שימוש, 500 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח()בירושלים(, 054-8446370

 מזרון אמריקן-סיסטם, 
שימוש קל, מצב חדש 
)בירושלים(, 500 ש"ח,

_____________________________________________)01-02ח(054-8446370

 שולחן כתיבה 1.20 מטר, 
חום עם מגירה, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(בני-ברק, 052-5737813

 כורסת יחיד בצבע בהיר, 
בד קטיפה, 180 ש"ח, בני-

_____________________________________________)01-02ח(ברק, 052-5737813

 שולחן לבן עם מגירות 
טלסקופיות משני צדדים, 240 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-5737813

 מזרונים איכותיים לנדנדת 
חצר וכסאות נח + כיסוי 

נשלף, 80 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)01-02ח(02-6522251, 052-3805386

 5 כסאות בר כמו חדש, 
_____________________________________________)01-02ח(300 ש"ח, 052-5244498

 ספה 3 מושבים עור 
נאפה, צבע כהה, 450 ש"ח 
בלבד, מצב מצויין, בני-ברק, 

_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 שולחן ו- 6כסאות לסלון 
_____________________________________________)01-02(בהזדמנות, 052-4227714

 לאשפר בשר סניף 
ירושלים דרושים 1.קצב 

מקצועי חרדי 2.עובד כללי 
חרדי. תנאים טובים!

050-414-1216)02-03(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)02-03ח(054-4783220

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(052-7633316

 מיטה של עמינח במצב 
חדש וגם נפתח לעוד מיטה 

במחיר מדליק, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(052-4256515

 גלגל אחורי לאופני הרים 
מס. 24, 40 ש"ח,

_____________________________________________)02-03ח(054-8491154

 תכולת ישיבה, שולחנות, 
ספרים, כיסאות, ארונות, 500 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח כ"א, 052-7653119

 ספה דו מושבית כחדש + 
ארגז מצעים בד קטיפה ורוד, 

_____________________________________________)02-03ח(500 ש"ח, 054-6481333

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-3804646

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-3463482

 )1.90X0.80( מיטת יחיד 
מעץ + מזרון, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-3463482

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)02-03ח(250 ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס משרדי ממתכת 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים +

_____________________________________________)02-03ח(ב- 120 ש"ח, 052-3463482

 2 שידות בצבע קרם 
בצפוי שיש, רק 400 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(050-9089110

 ספריה + כוורת לחדר 
ילדים בצבע חום ורוד, 250 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 050-9089110

 ספה 2+3, עור אמיתי, 
צבע חום אדמדם, 500 כל 

_____________________________________________)02-03ח(אחד, בני-ברק, 052-5737813

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים, מאוד נוחה ומרווחת, 

_____________________________________________)02-03ח(220 ש"ח, 052-5737813

 מיטת קומותיים - 
אייקיאה, רחבה ושמורה + 

מזרוני סנדוויץ, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(052-7615231

 ,1.75X75X50 ארון מזנון 
_____________________________________________)02-03ח(ב- 200 כחדש, 054-4273857

 כסאות ברזל/עץ, מ- 10 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-4273857

 פינת אוכל כחדשה, 500 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 שולחן סלון - צבע שחור 
וזכוכית למעלה + 2 מגירות, 

_____________________________________________)02-03ח(350 ש"ח, 050-6247140

 שולחן כדורגל חדש 
 DIADORA 'ומסיבי, חב

מיוחד, 420 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(052-7366767

 ארון 2 דלתות, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(052-7366767

 שולחן אוכל, מידות 2/1, 
נפתח ל- 3 מ' כמו חדש 

בצבע עץ בהיר, ב- 900 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ל(050-7366167

 עגלה חדשה באריזה, 390 
ש"ח במקום 590, דגם 
Red dream, לפרטים:

_____________________________________________)02-03ח(052-7625772, 03-6161852

 מיטת תינוק/לול מעוצב 
בצבע שמנת, ב- 500 ש"ח. 

_____________________________________________)02-03ח(ירושלים, 058-3225722

 מיטת תינוק ומזרון, 
שמורים, במציאה - 250 ש"ח, 

טל': 052-7669772,
_____________________________________________)02-03ח(052-7689868

 עגלת שכיבה אינגליזינה 
כחדשה, מצוינתונוחה, 400 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-8466277

 שידת החתלה חברת 
מיסקל במצב חדש, 450 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(בב"ב, 054-8495321

 מיטת תינוק "שילב" 
כחדשה, 500 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)02-03ח(טלפון: 052-3073826

 מיטת תינוק במצב מצויין 
"שילב" 400 ש"ח, ב"ב, טלפון: 

_____________________________________________)02-03ח(052-3073826

 בהזדמנות מעמיד מברזל 
לאמבטיה של תינוק, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(050-9089110

 סימילאק 400 גרם חלב 
נוכרי, 25 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)02-03ח(050-4135002

 מציאה, אמבטיה לתינוק 
עם מעמד ומושב, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-8162617

 עגלת תאומים וגם טיולון 
תאומים, 350 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)02-03ח(בני-ברק, 052-5737813

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"BABY SENSE 4" ב- 300 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-7396092

 סימילאק שלב 2, ב- 60 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח. פרדס כץ 052-7174414

 עגלת תינוק כחדשה, 500 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 עגלת טיולון כחדשה, 200 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 סלקל לתינוק כחדש, 100 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כסא לרכב לתינוק, 100 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מיטת תינוק כחדשה, 
_____________________________________________)02-03ח(250 ש"ח, 052-7366767

 עריסת תינוק כחדשה, 
_____________________________________________)02-03ח(200 ש"ח, 052-7366767

 עגלת תאומים איזי בייבי, 
_____________________________________________)02-03ח(200 ש"ח, 054-7938941

 מכשיר סמסונג כשר 
E1081 במצב מצוין, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(050-4165680

 סים טוקמן כשר סלקום 
טעון שיחות, 50 ש"ח,

_____________________________________________)02-03ח(050-4165680

 S3 מטען סמסונג גלקסי 
אלחוטי חזק במיוחד - חדש 

מהקופסא, 99 ש"ח,
_____________________________________________)02-03ח(054-4783220

 קו טוקמן עם שיחות ללא 
הגבלה, ב- 50 ש"ח לחודש, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7167777

 פלאפון מ- 100 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(054-4273857

 טלפון אלחוטי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(054-4273857

 טלפון נייד אלחוטי, מצב 
מצויין, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-8162617

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון, יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)02-05(_____________________________________________

 חדש מחבת ווק, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(054-4273857

 דברי נחושת מ- 100 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-4273857

 ג'ק לרכב, מ- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(054-4273857

 שטיח פרסי, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(גמיש, 054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(גמיש, 054-4273857

 אופנים לכל הגילאים, מ- 
_____________________________________________)02-03ח(100 ש"ח, 054-4273857

 סיר 9 ליטר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(גמיש, 054-4273857

 סירים, מחבתות, החל מ- 
_____________________________________________)02-03ח(10 ש"ח, 054-4273857

 קשתות לגגון רכב, 100 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-4273857

 קסדות לאופנוע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(054-4273857

 טלית חדשה, תמני, גודל 
_____________________________________________)02-03ח(80, 300 ש"ח, 054-4273857

 סקטים וסקט-בורד, 100 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 רימונים לספר תורה, מ- 
_____________________________________________)02-03ח(150 ש"ח,054-4273857

 סט תאג' תורה מפורשה, 
120 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)02-03ח(054-4273857

 סידורים נוסח בלאדי, 20 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 נרתיק עץ לספר תורה 
מ- 350 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)02-03ח(054-4273857

 צלחות במחיר מצחיק, 2 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-4273857

 ש"ס טלמן, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(גמיש, 054-4273857

 אופניים לנער כחדש, 250 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 פאות סינטטיות יפות 
בכל הצבעים, חדשות, במחיר 

400-500 ש"ח כל פאה,
052-7163334
_____________________________________________)02-03ח(052-7366767

 מנשא לאופניים לרכב, 
100 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)02-03ח(054-4273857

 אקווריום פנורמי, גודל 
מטר, כולל הכול + דגים, 500 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, לפרטים: 054-8519591

 מציאה! פקט סיגריות 
"מלבורו-גולד" רק 270 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(054-4514210

 מציאה! 3 חליפות מידה 
48, אלגנט ישיבתי, רק 250 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-4514210

 מציאה - 2 שמלות ערב 
חדשות, מידה 2,4 - וורוד + 

אביזרים, 80 ש"ח,
_____________________________________________)02-03ח(054-6800702

 מציאה - שעון 
"ספקטרום" היוקרתי, חדש 
מאירופה לגבר, 130 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(054-4514210

 שעון "קלווין-קליין" חדש 
לגבר, רק 130 ש"ח,

_____________________________________________)02-03ח(054-4514210

 פליימוביל טנק משטרה 
5564, חדש באריזה סגורה, 

בהזדמנות, 230 ש"ח,
_____________________________________________)02-03ח(054-8427600

 לול מתקפל, מפזר חום 
קרמי ועוד... עד 500 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(055-6777117

 זוג מגיני מיטה למיטת 
נוער )לא פלסטיק(, 25 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(בבני-ברק, 052-7600336

 דיסקים שמע של מגוון 
שירים, סגורים באריזה, 8 ש"ח 

ליחידה בבני-ברק, 
_____________________________________________)02-03ח(052-7600336

 אופנים לילדים, חדשות, 
_____________________________________________)02-03ח(180 ש"ח, 052-7126106

 שעון קיר חדש באריזה 
בסגנון רטרו, 35 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)02-03ח(050-6247140

 חליפה לנער, חדשה, צבע 
אפור כהה, אמסלם, מידה 
48 נוער במחיר 120 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7163334

 בגלל חיסול, 5 פאות 
סינטטיות, דמוי קסטם בצבעם 

שונים כל אחת, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(052-7163334

 פאות סינטטיות דמוי 
קסטם יפהפיות, כל פאה 500 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-7163334

 כל סוגי עצי פרי מוכנים 
לשתילה, 100 ש"ח,

_____________________________________________)02-03ח(052-7693172

 שמלה לנשים/נערות, 38 
אופנתית, ארוכה ומפוארת 

לאירועים, חדשה, ברוקט, 150 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 058-4843223

 ספר לתסרוקות דיוויס, 
_____________________________________________)02-03ח(250 ש"ח, 058-4843223

 מעיל Zara, בז' קצר 
פוך לנערות s/m אופנתי + 

ג'קט אפור, 150 לשניהם, 
_____________________________________________)02-03ח(058-4843223

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)02-03ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)02-03ח(65 ש"ח, 052-4831449

 קופסת מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה בעזרת 

הדמיון, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-4831494

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות, 12 ש"ח כל 

חוברת, להזמנות: 
_____________________________________________)02-03ח(050-4177726

 מדרש רבה הוצאת הרב 
מירקין, 11 כרכים, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(050-4177726

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 

באלעד, 050-4177726 )לב"ב 
_____________________________________________)02-03ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 פאקט סגרות ווינסטון 
אירופאי הסוג הטבו ב- 200 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-7142640

 אופני הרים מידה 24" + 
26", כל יחידה - 320 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(פאלפון: 050-9340317

 2 מעילים איכותיים 
חדשים, תוצ"ח לנשים ולכלות, 

מידה 44, כ"א - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(050-4192023

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)02-03ח(200 ש"ח, 052-3463482

 כלי מפלסטיק גדול 
לאיחסון, מיוחד לקורנפלקס, 

כחדש, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(050-9089110

 למסירה לאברך/בחור 
ישיבה, סבל + ארגז + 
משענת לגוימקס 250,

_____________________________________________)02-03ח(054-8414744

 סיגריות מלברו ליט/
אדום, 250 ש"ח לפאקט, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7603909

 אופניים לילדים, חדשות, 
_____________________________________________)02-03ח(180 ש"ח, 052-7126106

 פאקט כאמל, ב- 215 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-8419714

 פאקט  פרמלמנט, ב- 240 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-8419714

 שרשרת 1.80 מטר 
מחוסמת, 300 ש"ח,

_____________________________________________)02-03ח(053-9800003

 מעיל בד לספר תורה לזכר 
נספים בשואה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7154392

 שטיח 3X4 מטר, 300 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-6695144

 ילקוטים לילדות, 20 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(052-8162617

 אופני הילוכים, 26", ב- 
_____________________________________________)02-03ח(290 ש"ח, 054-5385013

 אופניים לילדים, 20", ב- 
150 ש"ח, בטל': 

_____________________________________________)02-03ח(054-5385013

 וילון לסלון 4 חלקים, 
צבעים, כרמל ושמנת, 

5.2X.2.5, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)02-03ח(054-8476805

 שמלה לנשים/נערות, 38, 
אופנתית, ארוכה ומפוארת 

לאירועים, חדשה ברוקט, 150 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 058-4843223

 ספר לתסרוקות דיוויס, 
_____________________________________________)01-02ח(250 ש"ח, 058-4843223

 מעיל ZARA בז' קצר 
פוך לנערות S/M אופנתית + 
ג'קט אפור, 150 ש"ח שניהם, 

_____________________________________________)01-02ח(058-4843223

 שידת תינוק חדש בצבע 
שמנת תכלת. מיטת תינוק + 
מגירה מתחת. ספה משולשת 

מסנדוויץ. ספריה רוחב 60 
ס"מ + תאורה. הכול ב- 300 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 03-6783387

 לול מתקפל, מפזר חום 
קרמי ועוד... עד 500 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(055-6777117

 כרכי שוטנשטיין 
כחדשים, גודל קטן, 70 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(כל אחד, 054-8463975

 בושם שנאל בלו לגברים, 
100 מ"ל חדש, 380 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(053-3130691

 שטיח כרמל בסגנון מודרני 
235X150, שנה בשימוש, 190 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-6784969

 סיפורים ב- 12 כרכים 
לילד - חגים, עונות השנה 

והטבע, 240 ש"ח,
_____________________________________________)01-02ח(052-6784969

 למסירה לאברך או 
בחור ישיבה, סבל + ארגז + 
משענת לרוכב לגוימקס 250 

_____________________________________________)01-02ח(כחדש! 054-8414744

 כלוב לציפורים ב- 80 
ש"ח. בית הטלה - 30 ש"ח. 
אוכל לתוכים - 15 ש"ח, -03

_____________________________________________)01-02ח(9074725, 054-8412903

 בב"ב חוברות "כל 
העלונים" סוגים שונים, 50 

ש"ח, 30 חוברות, טל':
_____________________________________________)01-02ח(054-8457834

 שק שינה, כיור, בירושלים, 
100 ש"ח,  טל': 

_____________________________________________)01-02ח(054-8423405

 ציפור קנר מזמר 
"באוסתר" 300 ש"ח,

_____________________________________________)01-02ח(03-9074725, 054-8412903

 עץ תמר, 250 ש"ח. 
עץ אתרוג תמני לא מורכב, 
250 ש"ח, 054-8412903, 

_____________________________________________)01-02ח(03-9074725

 אופניים לילדים 20", ב- 
150 ש"ח, בטל': 

_____________________________________________)01-02ח(054-5385013

 אופני הילוכים 26", ב- 
_____________________________________________)01-02ח(290 ש"ח, 054-5385013

 מציאה - 2 שמלות ערב 
חדשות, מידה 2,4 - וורוד 
+ אביזרים, 80 ש"ח, -054

_____________________________________________)01-02ח(6800702

 מציאה - שעון 
"ספקטרום" היוקרתי, חדש 
מאירופה לגבר, 130 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(054-4514210

 שעון "קלווין-קליין" חדש 
לגבר, רק 130 ש"ח, -054

_____________________________________________)01-02ח(4514210

 1 קילו מטבעות ב- 40 
ש"ח, לאספנים, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7154392

 1 ק"ג מטבעות חו"ל ב- 
65 ש"ח בבני-ברק,

_____________________________________________)01-02ח(052-7154392

 3 מטבעות כסף לזכר 
למחצית לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7154392

 אוסף גדול של בולים 
ומעטפות החל מ- 1 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7154392

 בר מים למים חמים וקרים 
מתחבר לברז מים, פועל מצוין 

- 320 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)01-02ח(050-2897977

 פאקט פרלמנט רוסי, ב- 
_____________________________________________)01-02ח(220 ש"ח, 058-3287666

 מזוודת פוקר גדולה 
ומקצועית, 600 חלקים, חדשה 

באריזה, 350 ש"ח, טל':
_____________________________________________)01-02ח(052-5708636

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)01-02ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלת מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)01-02ח(65 ש"ח, 052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-4831494

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)01-02ח(200 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-3463482

 אנשור תוספי תזונה, 8 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 054-7863538

 שטיח חום/לבן, 
2.70X1.80 ס"מ, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(054-7863538

 קופסה גדולה לאופניים, 
נשלפת, 100 ש"ח, -14:00

 ,22:00-24:00 .16:00
_____________________________________________)01-02ח(052-4137894

 ברז עם ראש מסתובב, 
יוצא מהשיש, 150 ש"ח 

כחדש, 02-6522251,
_____________________________________________)01-02ח(052-3805386

 תרנגולים ננסיים ויפהפיים, 
3 זכרים ושלוש נקבות, 150 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח לזוג, 03-6779712

 מטבעות ומדליות 
לאספנים מ- 1 ש"ח למטבע, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7154392

 אופניים לילדים, 10 ש"ח 
בלבד, מצב מצויין, בני-ברק, 

_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 3 עליוניות כחדשים, מס' 
42, 100 ש"ח כ"א,

_____________________________________________)01-02ח(050-4131038

 ספר עתיק מנורת המאור, 
כריכה מקורית, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7154392

 גביע קידוש מכסף, 3.5 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח לגרם, 052-7154392
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04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)48-20/17(_____________________________________________

4,000

www.glatjobs.co.il 
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זה הזמן למצוא עבודה!

zoltov.israel@gmail.com :מייל
 טלפון: 052-2438910 - ישראל

דרוש/ה עובד/ת נמרצ/ת
לכל מחלקות הסופר – עובדים כלליים

 עבודה במשמרות, 6 ימי בשבוע
תנאים סוציאליים מלאים, עבודה מיידית + קידום 

VERED GRIF STUDIO לוגו

זול טוב
כי זה משתלם לך

זול טוב
כי זה משתלם לך

ירושלים בלבד!

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

 &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

 ל"פרפרים" הלבשה 
אישית בב"ב: מנהלות 

למשמרות + נסיון 
במכירות חובה, משכורת 

גבוהה + בונוסים,
050-8266772)51-03/17(_____________________________________________

 בפ"ת מנהח"ש/ת סוג 3, 
חובה נסיון בחשבשבת, מכפל, 

וורד, קו"ח ל:
ML1264@smile.net.il)53-02/17ל(_____________________________________________

 דרושה סייעת לגן ילדים 
בגבעתיים, נסיון, ראש גדול. 

_____________________________________________)51-2/17(054-8031175, כרמית

 מטפלת לחצי משרה 
בפתח-תקווה, כולל עבודות 

בית קלות, לפרטים:
054-2300966)53-02/17(_____________________________________________

 לצרכניה בבת-ים 
*קופאיות לבוקר/צהריים 
*סדרנית למשרה מלאה/

חלקית, שכר מעל 
המינימום! 03-5512122, 

052-6732122)53-02/17(_____________________________________________

 בפ"ת דרושה מטפלת 
לחצי משרה לגילאי שנה 
)54-3/17(          0524491044_____________________________________________

 נציגות מכירה למוקד 
למחזורי משכנתא 

בגבעתיים, שכר שעתי 
גבוה + בונוסים, אין 

צורך בנסיון!!! הדרכה 
והכשרה ע"ח החברה!!! 
א'-ה' 9:00-15:00, מייל - 

info@vidiomit.com
נייד: 054-6706767

_____________________________________________)01-02(פקס: 077-4703237

 למעון ברמת-אביב 
באווירה ביתית וחמה דרושות 

ממלאות מקום, אפ' לקביעות 
בצהרון, בעלות נסיון, מיידי! 

050-4088034)53-02/17(_____________________________________________

 לחברת כח אדם 
בבני-ברק, דרושה עובדת 

טלמרקטינג, כישורים: 
ידע ונסיון בסביבה 

ממוחשבת, שפה נוספת 
)אנגלית - רוסית(, יתרון, 

קו"ח למייל:
glassner.s@gmail.com)53-02/17(_____________________________________________

 מטפלת מסורה למשרה 
מלאה/חלקית, תנאים מעולים 

למתאימה מיידי, 
_____________________________________________)01-02ל(054-8461589

 לרשת בגדי גברים, 
עובדים, עדיפות עם נסיון, 

עבודה במשמרות,
_____________________________________________)53-02/17ל(054-2327448, 050-7410240

לסופר במרכז

קופאים/ות
סדרנים/ות

050-2044089
לפרטים-

דרושים
מנקים/ות

ירקנים

 למשפחה מסורתית 
בגבעתיים, דרושה אישה 

חרוצה ומסורה לטיפול בילדים, 
כולל עבודות בית קלות, 

בשעות הצהריים, 
050-6291846)54-3(_____________________________________________

 לחברה בתחום המיזוג 
אוויר, דרושים עובדים, 

משרה מלאה,
053-3365505)54-2/17(_____________________________________________

 מתאמי פגישות לסוכנות 
ביטוח בפתח-תקווה, משרה 

מלאה, קו"ח למייל: 
,lavie@gs-ins.co.il

054-6659070)54-03/17(_____________________________________________

קו עיתונות דתית / 8083945 / 

לחברת יבוא ושיווק מזון

נהגי/ות חלוקה
רשיון ג'

המשרה באזור רחובות
תנאים מצוינים למתאימים!

שכר 7000 ₪ נטו!!
טל': 052-8646080

 לרשת מעונות יום 
בק.הרצוג, דרושות לחצי 

משרה: 8:00-13:00, 
13:00-16:00, תנאים 
_____________________________________________)54-02/17(טובים, 054-4499177

עובדות לעבודה במשמרות

לתות קידס
בגדי ילדים ב“ב

054-7694963
(עדיפות לבעלות ניסיון) 

דרושות
מנקים/ות 

מחסנאי

לסופר באלעד 
דרושים/ות

קופאים/ות 
סדרנים/ות

050-2044081
050-2044000

דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 09-7968778

 נציגי גבייה טלפוניים 
למשרד עו"ד מוביל 

ברמת גן בתחום הגבייה 
וההוצאה לפועל, 

דרושים/ות נציגי/ות 
גבייה תותחים ומנוסים.
העבודה במשרה מלאה 
בימים א-ה בין השעות: 
08:00-18:00 ללא ימי ו

תנאים מעולים 
למתאימים! אפשרויות 
קידום וניוד. בונוסים על 

עמידה ביעדים קו"ח 
לפקס: 03-6186181

או למייל:
jobs@aeh.co.il)01-02(_____________________________________________

אחראית ומסורה לטיפול, 
מגורים וניהול הבית בקשישה 

סיעודית במושב מירון

דרושה 
אשה / בחורה רצינית

  052-7629783   02-5380944
052-7644916

 דרושה קופאית מנוסה 
לחנות צעצועים, תנאים 

ומשכורת מעולים, להתקשר 
_____________________________________________)01-04(מ- 11:00 054-5230604

 למעון בב"ב דרושה 
מטפלת רצינית למשרה מלאה 
לתינוקיה וטבחית וכן פתיחת 

בוקר, תנאים מצויינים!
054-5841018)01-04(_____________________________________________

 לעזר מצוין ב"ב, 
דרושות טלפניות לשעות 

בוקר/ערב, תנאים 
מצוינים למתאימות, 

_____________________________________________)01-02(לפרטים: 052-5808957

 לעזר מצוין סניף ב"ב 
לפרויקט חשוב, דרושה 
אחראית משמרת בוקר 

בעלת נסיון, תנאים 
מצוינים למתאימות, 

_____________________________________________)01-02(לפרטים: 052-5808957

 לגן פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה אחראית 
כיתה לתינוקיה, למשרה 
מלאה 7:30-17:00, נסיון 

חובה! תנאים מעולים! 
050-7250631)01-02(_____________________________________________

 למשרד עו"ד בת"א 
)קרוב לרכבת( מזכירה 
למשרה מאלה, סביבה 

דתית, קו"ח למייל: 
office.korot@gmail.

com
_____________________________________________)01-02(פקס: 03-6963721

 בחורה/אישה לעבודות 
בית קלות ועזרה )בקטמון-ים(, 
053-3384991 ,050-6209175)01-04(_____________________________________________

 למעון דתי בפ"ת, דרושה 
סייעת חמה למשרה חלקית 

או מלאה, תנאים טובים 
_____________________________________________)01-04(למתאימה! 054-8598943

 למעדניה באזור רוממה 
בירושלים, דרוש עובד לשעות 

9:00-14:00, לפרטים:
053-3107080)01-02(_____________________________________________

 דרושה מתאמת פגישות 
ברמת-גן, לא מכירות, -9:00

15:00, טל': 
050-2436777)01-02(_____________________________________________

 לפיצריה ב"ב, דרושים 
עובדי פנים, מטבח, 

שליחים, תנאים טובים. 
_____________________________________________0524036430           )01-02ל(

 לבית-מאפה בבני ברק 
דרוש אופה רצוי + נסיון.

 יוסי: 050-7755442 יעקב: 
 050-8227125)01-02(_____________________________________________

 קידום פלוס - בנית 
אתרים ושיווק באינטרנט, 
מחפשת חבר'ה שיודעים 

למכור! בוא להרוויח 
שכר גבוה ובונוסים 

ללא הגבלה!! * אווירה 
מדהימה. * העבודה בבני 

ברק. קו"ח ניתן לשלוח 
job@kidumplus. למייל

co.il טלפון:
072-3902280)01-04(_____________________________________________

מנהל/ת פרויקטים:
מהות והגדרת תפקיד : ליווי וניהול פרוייקטים מתחומים שונים: פרסום, שיווק, הפקות וגיוס 

משאבים.
העבודה בפועל:

ריכוז נתונים, יצירת קשר עם ספקים, כתיבת תחקירים ותכניות עבודה, יישום בפועל 
של התכנית, הכנת מסמכי התקשרות )הצעות מחיר, אפיון הפרוייקט וכו(, קיום 
תחקיר וכתיבתו, כתיבת תכניות עבודה מפורטות, יצירת גאנט פעילות )ומעקב 

לעמידה בו(, כתיבה והפקת חומרים, עבודה מול גורמים מקצועיים )קופרייטארים, 
גרפיקאים, עורכים, צלמים וכו'(, מעקב אחר ביצוע, התנהלות מול לקוחות גדולים, 

יכולת עבודה עצמאית ותנהלות מול לו"ז
חובה הכרת הרשת, שליטה מלאה באופיס, ידע בעבודה עם בסיסי נתונים

wordpress יתרון: הכרות עם תכנות גרפיות שונות, ידע בעבודה עם
סוכני מכירות:

שיווק ומכירת שטחי תערוכה, פרסום, חסויות.
העבודה: בסיס + עמלות

 מפיק/ה:
ניסיון חובה: ידע בתוכן לאירועים, בהפקה טכנית, יצירתיות, הכנת תקציבים.

אם את/ה מחפש עתיד והתקדמות בעולם תקשורת, פרסום והפקות 
מקומך אצלינו !

באופן מיידי, משרות אתגריות לעולם שיווק פרסום והפקות.
מפיקים, מנהלי פרויקטים, סוכני מכירות

סביבת עבודה מאתגרת, ומקצועית בשיתוף עם גופי תקשורת מובילים

jobs.imagep@gmail.com :קורות חיים ניתן לשלוח למייל
-נא לציין את סוג המשרה!-

מנהל/ת פרויקטים:
מהות והגדרת תפקיד: 

ניהול ושיווק פרוייקטים בתחום פרסום שיווק והפקה. המשרה נוגעת ל 3 תחומים: 
1. ניהול חשיבה ואסטרטגיה: פיתוח פרויקטים, ניתוח שוק, קיום תחקיר וכתיבתו, 

כתיבת תכניות עבודה מפורטות, יישום בפועל של התכנית, יצירת גאנט פעילות, 
כתיבה והפקת חומרים, עבודה מול גורמים מקצועיים )קופרייטארים, גרפיקאים, 

עורכים, צלמים וכו'(. 
2. שיווק. עבודה מול גופים וחברות גדולות במשק: יצירת קשר, קביעת פגישות, 

הכנת פגישות, קיום וניהול פגישות, סגירת עסקאות. מעקב ביצוע.  
3. הפקה. ניהול הפקת כנסים ואירועים: כושר ניהול ולוגיסטיקה, הבנה בתחום 

ההפקה, יכולת ניהול של ספקי שרות. 
חובה יכולת עבודה עצמאית ותנהלות מול לו"ז, הכרת הרשת, שליטה מלאה באופיס, 

ידע בעבודה עם בסיסי נתונים. אנגלית בסיסית, ידע בתחום הפרסום והשיווק.
סוכני מכירות:

שיווק ומכירת שטחי תערוכה, פרסום, חסויות.
העבודה: בסיס + עמלות

מפיק/ה:
ניסיון חובה:

ידע בתוכן לאירועים, בהפקה טכנית, יצירתיות, הכנת תקציבים.

מצאנו מועמדים 
 נהדרים ומחפשים 

עוד אנשים מוכשרים!

 גננת לגן בגבעתיים 
עם יחסי אנוש מעולים 
לגילאי 2-3 עד 13:00, 

תנאים מעולים,
052-3838484)54-3/17(_____________________________________________

 לרשת גני ילדים בב"ב, 
דרושה מזכירה, ראש גדול, 
8:30-13:00, עם אפשרות 

להגדלת משרה, קו"ח למייל:
korot4391@gmail.com)54-3(_____________________________________________

052-7660483 0

למעון בבני ברק

מטפלת לתינוקיה
8:30 - 12:30

מטפלת למשרה מלאה
אפ‘ לימים חלקיים בשבוע

באוירה משפחתית

לסופר במרכז 
דרוש מנהל

058-4154104

ישר | חרוץ
איש עבודה 

 למשרד בב"ב מנהח"ש 
וחשבת-שכר, 3 שנות 
נסיון חובה, אפשרות 

למשרה חלקית. קוח ל: 
153777186446)02-03(_____________________________________________

 לשבת פר' בא דרושות 
דירות בב"ב באזור ר"ע, 

ירושלים והסביבה, תמורת 
_____________________________________________)02-02(תשלום, 052-8895813

 מטפלת למעון במרום 
נווה מ- 7:30 עד 16:30, 

תנאים טובים למתאימה, 
_____________________________________________)02-05ל(050-2799799

 למעון חב"ד דרושים 
עובדות מסורות 

ואחראיות. בערב בלבד! 
טלי, 052-3873887. 
_____________________________________________)02-06(רונית, 053-3135772

 דרוש עוזר לציוד 
הגברה קטן, שכר נאה, 

_____________________________________________)02-03(050-5957522 )בב"ב(

 מעצבת בתחום 
המטבחים למשרה חלקית, 

קו"ח למייל:
I0527677799@gmail.com

_____________________________________________)02-03ל(052-6409922

 דרוש/ה עובד/ת כללי 
לחנות המפעל אלדג בקריית 

אריה פ"ת, אפשרות לפנסיונר/
ית, 3 פעמים בשבוע, 

03-9247724, שלוחה 3. 
052-8535524)02-03(_____________________________________________

 באזור ירושלים נהג חלוקה 
מסור לשעות הבוקר, רשיון ב', 

_____________________________________________)02-03ל(ג', 052-5640161

 דרושות סייעות/גננות 
)מעל גיל 25( עם נסיון 

למשפחון/גן בב"ב - גבול ר"ג. 
_____________________________________________)02-03(050-8938869, חן

 למעון בגבעת שמואל )ליד 
הגשר להולכי רגל(. *מטפלות 

לתינוקיה/לפעוטות, מלאה/
חלקית. *איש אחזקה לשעות 

_____________________________________________)02-03(גמישות. 054-3080787, ורד

 לחברה למימוש 
זכויות, דרושה עובדת 

אדמיניסטרטיבית, משרה 
מלאה, קו"ח:

adi31@rightscenter.co.il
_____________________________________________)02-03(טל': 050-2436777

 דרושה עובדת עם רקע 
בביטוח, משרה מלאה, קו"ח:
adi31@rightscenter.co.il

_____________________________________________)02-03(טל': 050-2436777

 לפעוטון/גן בגבעת 
שמואל, דרושה עובדת 

למשמרות בוקר/אחה"צ. 
_____________________________________________)02-05(054-2022629, ורד

 לחברת יזמות דרוש/ה 
רכז/ת כוח אדם בעל/ת נסיון 
חובה, אפשרות לשכר בסיס 

ובונוסים, העובדה לחצי משרה, 
אפשרות מהבית, לרציניים, 

מיידי! *מנהל/ת מערץ מכירות 
לגיוס לקוחות! 054-5663798
yaronlav35@gmail.com)02-02(_____________________________________________

 דרוש/ה שותפ/ה בעל/ת 
ידע וניסון חובה ביחסי ציבור, 
רציניות בלבד! 054-5663798
yaronlav35@gmail.com)02-02(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלון בבני-ברק, 60 

_____________________________________________)02-02(ש"ח לשעה, 054-3607420

 לגן פרטי בגני תקווה, 
סייעת/מטפלת, מלאה/

חלקית, שכר גבוה! אפשרות 
_____________________________________________)02-09ל(להסעה מב"ב, 052-6741263

 לחנות למוצרי תינוקות 
בגבעת שמואל, דרושה 
מוכרת במשמרות, שכר 

התחלתי 28 ש"ח לשעה, 
052-4254111)02-03(_____________________________________________

 למעון מוביל בבני-ברק 
מטפלת 7:30-16:30, 

לפרטים: 054-3934230 
_____________________________________________)02-03()להתקשר בבוקר(

 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 

666)02-09(_____________________________________________

 מטפלת למעון יום 
במרכז ב"ב, מ.מלאה, 

תנאים מצוינים 
למתאימה, 

,03-5703853
050-5903001)02-03(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
בקרית הרצוג, משרה מלאה, 
_____________________________________________)02-03(תנאים טובים, 052-7162049

 לאופנת נשים בב"ב, 
מוכרת מנוסה ואחראית 

לעבודה במשמרות,
_____________________________________________)02-03ל(054-4347954

 לבגדי נשים בב"ב, 
דרושות מוכרות מנוסות 

בלבד, 50 ש"ח לשעה 
למתאימה + בחורות 

חרוצות לעזרה, בשכר 
מינימום, 

050-4499560/1)02-03(_____________________________________________

 לחנות בייגל בגאולה 
בירושלים, דרושים עובדים, 

_____________________________________________)02-05(לפרטים: 02-5375516

 למעון איכותי בגבעת 
שמואל, דרושה סייעת, תנאים 

מעולים, שכר גבוה!
052-7177524)02-03(_____________________________________________

 לארגון בתחום הרפואי 
מזכיר/ה לעבודה מהבית, 

לעבודה משרדית, 4 שעות 
ביום, גמיש, 42 ש"ח לשעה. 

*למרפאה בירושלים מזכיר/ה, 
שעות נוחות, 40 ש"ח לשעה. 

*לסטודיו לסדנות בישול , 
פקיד/ה לעבודה משרדית, 
משרת בוקר, 8,200 ש"ח. 

*מנהל/ת חשבונות בבני-ברק 
לעבודה משרדית והנה"ח, 

לא נדרש נסיון, 6,500 ש"ח. 
_____________________________________________)02-02(קריירה, 072-22-222-62

 דרושה מורה ללימוד 
חשבשבת באופן פרטי באזור 

_____________________________________________)02-05ל(ב"ב, 054-8456433

 למכבסה בירושלים דרוש 
עובד אחראי ומסור + רשיון 

נהיגה חובה, למשרה מלאה, 
054-3090601)02-02(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל 
באווריה חמה וביתית, דרושות 

מטפללות לחלקית ומלאה, 
שכר נאה למתאימות!

052-6471287)02-02(_____________________________________________

 לחברה מובילה בתחום 
בניית אתרים ושיווק בדיגיטל, 

דרושות מתאמות מכירות 
טלפוני, 072-2230878

jobs@kidumplus.co.il)02-05(_____________________________________________

 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

 למעון ילדים בב"ב, דרושה 
מטפלת חמה ומסורה, תנאים 

טובים למתאימה!
054-8499728)02-03(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח בפתח-
תקוה, דרושות טלפניות 
לשיחות יוצאות, מתאים 
_____________________________________________)02-05(לאמהות, 054-5965153

 דרושה עוזרת בית פעמיים 
_____________________________________________)02-05(בשבוע בר"ג, 054-4941692

 שכר גבוה!!! אנשי 
מכירות )למוקד גברים( 

טלפוניים, לסוכנות ביטוח 
בת"א, בשעות הבוקר, 

_____________________________________________)54-11(מיידי! 073-2271471

 לגן 0-3 באיזור המרכז, 
דרושות סייעות לצוות, שכר 

_____________________________________________)01-02(גבוה! 054-6897121

 רציני ואחראי לשעות 
הבוקר המוקדמות לחלוקת 

מיכלי גז באזור המרכז,
_____________________________________________)01-04ל(052-2578085

 למעון בב"ב מטפלת 
לחצי משרה, תנאים טובים, 

054-5558835)01-02(_____________________________________________

 מיידי! לגן-מעון 
בגבעת שמואל, דרושה 

גננת אחראית חמה 
וחרוצה. 052-3651355, 

_____________________________________________)01-04(חנה

 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
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