
בני ברק
ירושלים
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זמני כניסת ויציאת השבת
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16:43
16:23

17:41
17:42
17:42

פרשת שמות

90
ש 

לא
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ם:
לו

צי

אבי בלום / בי"ס לפוליטיקה ● עמ' 12-13
נמשכת חשיפת תמלילי שיחות נתניהו 
ומוזס ● רה"מ: "אמשיך להנהיג" ● 

דיווח נרחב / עמ' 10

 "נתניהו יכהן כרה"מ כל 
זמן שהחוק יאפשר"

השר דרעי ל'קו עיתונות':

אגודת שמש ומגן
בשורה לחולי

פסוריאזיס
ולנזקקים לשהיה בים המלח

לראשונה בצבור החרדי
077-5518143

Psor.h2016@gmail.com

בס"ד

פרסם
ותתפרסם
03-5796643

מפגש חירום של מטה מאבק סירקין
במפגש החירום השתתפו חברי מטה המאבק 
ותושבים רבים  לעומת זאת, רק 4 חברי 

מועצה טרחו להשתתף  חבר מטה המאבק 
ירון קדושים: "תושבי העיר ובעיקר בהדר גנים 

חייבים להתעורר, זה יפרק את האזור כולו"
/ עמ' 4 

"אמנע בכוח כניסת 
עובדים זרים"

במכתב תקיף שהוציא ראש עיריית 
פתח תקווה, הציב ברוורמן בפני 
המשטרה את מחדלי הרשויות 

בסוגית המסתננים
 / עמ' 4 

מבצע 'קול הכבוד' 
יוצא לדרך

ילדי פתח תקווה, שימו לב: 
סדרת מבצעים מלהיבים 

יוצאת לדרך, ואתם מוזמנים 
לקחת חלק, ללמוד ולהחכים, 

ולזכות באירועים חגיגיים 
ובפרסים שווים / עמ' 8

הרגעים הגדולים של 
מצילי החיים

מתנדבי 'מד"א - הצלה פ"ת' השתתפו במעמד תורה-
והצלה מיוחד, למתנדבים העוסקים בהצלת חיים

/ עמ' 6



בפחים הכחולים ‡ין לה˘ליך 
ב˜בו˜ים, ב‚„ים ופסול˙ בי˙י˙

עיתונים
ונייר 

בלבד

חל ‡יסור על ה˘לכ˙ פסול˙   ■
‡חר˙ ל˙וך המ˙˜ן.  

חל ‡יסור על ה„ב˜˙ מו„עו˙.  ■

‡‚ף ה˙ברו‡ה
מחל˜˙ מיחזור

נקיחושביםבפתח תקוה 

בפתח תקוה 
חושבים

נקי



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

  רכבי ניקיון חדשים
ממשיכים בשיפור מערך הניקיון בעיר: השבוע 
רכב  כלי  נערך במתחם אגף הרכב טקס להשקת 
נוספים שהצטרפו למערך כלי העבודה בעירייה. 
הטקס התקיים במעמד איציק ברוורמן ראש העיר 

ויעקב ממן מנכ"ל העירייה.
משאיות  שתי  נוספו  אשפה  הפינוי  למערך 
וזאת  ביתית,  אשפה  לפינוי  גדולות  חדשות 
העיר  ראש  של  אסטרטגית  להחלטה  בהמשך 
ומנכ"ל העירייה, לשפר את שרות פינוי האשפה 
בחודשיים  בנוסף  העיר.  לתושבי  הביתית 
כלים  שני  הרכבים  למערך  יצטרפו  הקרובים 
נוספים: משאית פינוי אשפה ביתית קטנה לצורך 
פינוי אשפה ביתית מרחובות צרים ומנוף לאיסוף 
גזם. כמו כן בתהליך רכישה שתי משאיות גדולות 
נוספות לפינוי אשפה ביתית וכן שמונה דחסנים 
יחליפו שמונה דחסנים  ומתקדמים אשר  חדשים 

ישנים המורכבים על משאיות קיימות.

 קו 16 חוזר
החל מיום שישי הקרוב הנחה משרד התחבורה 
לפעול   16 קו  את  להחזיר  אפיקים  חברת  את 
לאחר  בעבר.  שפעל  כפי  המקורית,  במתכונתו 
רבים  ומאמצים  התחבורה  למשרד  רבות  פניות 
ברוורמן,  איציק  העיר  ראש  לבקשת  שנעשו 
יועץ  המקורית.  במתכונתו  לפעול  הקו  הוחזר 
שמחי  אבשלום  מר  ציבורית  לתחבורה  העירייה 
ניהל מגעים אינטנסיביים מול משרד התחבורה, 

עד להחלטה כי הקו יחזור למתכונתו.
דרך  שניידר,  חולים  בית  הוא:  הקו  מסלול 
וולפסון,  עוזר,  חיים  מרכזית,  תחנה  השוק, 
גורדון, כביש 40, רחוב הוותיקים, כניסה לרחוב 
לבית  מיוספטל  וחזור  וויסבורג,  יוספטל  רמז, 

חולים שניידר דרך התחנה המרכזית.
)הארוך  רמז  לרחוב  הכניסה  על  היה  הוויכוח 
רצון  לשביעות  הוסדר  הדבר  וכעת  והמקיף( 
רבים  גורמים  והעירייה.  התלמידים  התושבים, 
היו  לעירייה,  פרט  המהלך.  להצלחת  חברו 
שותפים גם יו"ר ועד שכונת דדו מוטי לוי, יו"ר 
אילנית  דאלי,  אודליה  אלון  קריית  שכונת  ועד 
ביטון חברת ועד שכונת יוספטל, הנהלת עמל א' 

והתלמידים.

 תורה בטהרתה
הידועים  הבעל"ט  השובבי"ם  ימי  לקראת 
בסגולתם ומעלתם ולאחר מאמצים מרובים, עלה 
בידי קהילת "מניין בני תורה" מרכז העיר לקיים 
ב'  חלק  שביו"ד  טהרה  בהלכות  שיעורים  סדרת 
ההוראה  בית  ראש  שכנזי,  יעקב  ר'  הרה"ג  ע"י 
שע"י בד"צ העדה החרדית הספרדית י-ם מח"ס 

שושנת העמקים, טהרת יעקב, בני יעקב, ועוד.
להתכנס  מוזמנים  התורה  ובני  העיר  אברכי 
בביהמ"ד מניין בני תורה רח' רוטשילד 87 החל 
מיום רביעי כ' טבת בשעה 20:15 בדיוק תפילת 
ערבית מיד לאחר השיעור. סדרת השיעורים מדי 
יום רביעי    תתחיל ביום רביעי כ' טבת ותסתיים 
ביום רביעי כ"ד אדר. השיעורים בחסות "האגף 
גינת  אליהו  הרב  שע"י  תורנית"  ותרבות  לחינוך 

הי"ו שנרתם לכל דבר שבקדושה.

על המקום
החדשות המקומיות של    פתח- תקווה במפגש החירום השתתפו חברי מטה המאבק ותושבים רבים  לעומת זאת, 

רק 4 חברי מועצה טרחו להשתתף  חבר מטה המאבק ירון קדושים: "תושבי 
העיר ובעיקר בהדר גנים חייבים להתעורר, זה יפרק את האזור כולו"

מפגש חירום של מטה מאבק סירקין

מאת: שלמה מישאלי

חירום  פגישת  נערכה  רביעי  ביום 
והיערכות של מטה מאבק סירקין המורחב, 
לפיתוח  השלד  תוכנית  חשיפת  לאור 
"רובע סירקין" כפי שנקראת התוכנית בפי 
הסכמה  תוך  נערכה  הפגישה  המתכננים. 
בהחרפת  הדחוף  הצורך  על  הנוכחים  של 
להתמקד  יש  זה  כשבשלב  המאבק, 
תקשורתי.  וסיקור  הציבור  של  במודעות 
תקשורתי,  משפטי,  ייעוץ  נושאי  גם  נדונו 

וגיוס כספים למאבק.
המאבק,  מטה  חברי  השתתפו  בישיבה 
תושבים משכונות העיר, ורק 4 חברי מועצה 
על  תרעומת  הביעו  הנוכחים   .)!27 )מתוך 
ותהו  המועצה,  חברי  של  הגלה  נוכחותם 
האם עתיד העיר לא נוגע לעיסוקם, שאלה 

שנותרה תלויה בחלל הישיבה.
יצוין כי ראש העיר ברוורמן עצמו תכנן 
בפגישה  לעיר  מחוץ  שהה  אך  להגיע, 
שגרירת  עם  לכן  קודם  שנקבעה  חשובה 
קפריסין בישראל, על פי הזמנתה. את ראש 
אורנה  עו"ד  סגניתו,  באסיפה  ייצגה  העיר 
דוידאי, מחזירת תיק איכות הסביבה, נשים 

וצעירים.
המחוזית  בוועדה  שנחשפה  התוכנית 
באסיפה,  הוצגו  ופרטיה  כשבוע  לפני 
במתחם  ויותר  דירות   17000 על  מדברת 
סירקין. הדירות המתוכננות ייבנו  בשלושה 
 4000  )!!( הראשון  בשלב   8000 שלבים. 
השלישי.  בשלב  והיתרה  השני  בשלב 
למעשה מדובר בעיר בתוך עיר, יותר מכל 
ספק,  ללא  תקווה.  פתח  בלב  השרון  הוד 

אסון תכנוני מסוכן.
יו"ר  פישר  משה  מר  פתח  הישיבה  את 

את  המסוכנת.  התוכנית  את  שהציג  המטה 
פרטי התוכנית והסכנות הציג עמיתו למטה, 

אמנון דרדיק באמצעות מצגת מפורטת.
לדברי משה פישר: "למאסת בניה אדירה 
פתרונות  נלווים  לא  זו  תקדים  וחסרת 
על  תוכנית  שום  אין  מדהים.  זה  תחבורה. 
השולחן. אנו מוצאים בראש העיר ברוורמן 
והברורה  הנחרצת  עמידתו  למאבק.  שותף 
בועדה  מורא  וללא  לב  באומץ  שהוצגה 
לשבח  רואיה  שעבר  בשבוע  המחוזית 
ולהוקרה. היינו שם וראינו, אנחנו מעריכים 
את מה שראש העיר והמהנדסת עושים היום 
אבל חייבים לפעול בדרכים שלנו כדי לחזק 
אותו ולתת לו כח. המדינה, משרד הביטחון 
זה.  את  לדעת  וצריך  חזקים  מאוד  והאוצר 
הלחצים נוראיים והם רק יגברו ובשביל זה 
התכנסנו כדי לדון בדבר היום. איך להעמיק 
פישר  אותם".  לחזק  ואיך  הפעולות  את 

הודה לנוכחים שטרחו ובאו.
דוידאי,  אורנה  העיר  ראש  סגנית 
אופוזיציה   - ידיים  לשלב  לנוכחים  קראה 
בתוכנית  להלחם  בכדי  זאת   - וקואליציה 
ליכוד  חברת  "אני  הזו:  והמסוכנת  הרעה 
רמי  כאן  נמצא  השלטון,  מפלגת  וחברת 

בעיריה  יש  מהליכוד,  הוא  שגם  גרינברג 
ליכוד,  4 חברי סיעת ביחד שגם הם חברי 
יחד  ידיים  ישלבו  שכולם  הזמן  והגיע 
להגיע לשרים ולקובעי המדיניות. יש כאלה 
שתוקעים בכוונה פגישות עם שר התחבורה 
וחבל. למה לעשות פוליטיקה על גב עתיד 
העיר? בואו נלך אליו יחד ונעצור את ההרס 
לעתיד  חשוב  מאוד  מאוד  זה  לעיר.  הזה 

העיר הזאת".
גילה בן נאים יו"ר ועד הדר גנים וכן ירון 
קדושים יו"ר ועד הפעולה גני הדר קבלו על 
האדישות הציבורית בעיקר של תושבי הדר 

גנים הסמוכה למתחם סירקין. 
הציע  המאבק,  מטה  חבר  קדושים  ירון 
בעיר,  וההפגנות  הכנסים  לעריכת  במקביל 
השכונה  גנים,  הדר  בשכונת  להתמקד 
הגדולה בעיר ובעלת פוטנציאל הנזק הגדול 
אנחנו  "אם  מהתוכנית.  כתוצאה  ביותר 
עומדים כאן היום עם כל הפרסום שעשינו, 
גנים  הדר  תושבים משכונת   6 רק  כאן  ויש 
אנחנו  לפתור.  שצריך  בעיה  יש  הסמוכה, 
שיבינו  נסערים   בוערים.  תושבים  צריכים 
למחות.  כדי  מהבית  שייצאו  הסכנה.  את 
לפחות  אין  למה  בעיר.  תושבים  אלף   250
שהעיר  לדעת  צריכים  הם  ברחוב?  אלף 
תתפרק. אין זמן להתברבר. חייבים להעיר 
ברוורמן  העיר  שראש  מה  התושבים.  את 
מה שצריך  זה  עושים,  מה שאנחנו  עושה, 
היום לעשות.  אבל צריך להתקדם ולהתכונן 
לבאות. והציבור מאוד חשוב במאבק הזה. 
הדר גנים בוכה היום על מתחם נחלים ועל 
חברים.  במתחם.  המשווע  התכנון  חוסר 
כאן יבנו פי 15 יותר. זה אסון בקנה מידה 
ענק שיפרק את כל האזור כולו וחשוב שכל 

תושב בעיר יידע זאת", דברי קדושים.

מאת: שלמה מישאלי

היו  בהם  קשים  אלימות  מקרי  רקע  על 
מעורבים עובדים זרים, גוברת בעיר התסיסה 
על מחדלי הרשויות שהביאו למצב הנוכחי. 
יצחק  העיר  ראש  שהוציא  חריג  במכתב 
ברוורמן לשר לביטחון פנים, שרת המשפטים 
אם  כי  ברוורמן  מזהיר  המשטרה,  ומפכ"ל 
"כפי  תפעל  העירייה  יתעשתו,  לא  הרשויות 

ראות עיניה".
לתגבר  ובקשותינו  התראותינו  אף  "על 
ואת  בעיר  הפעולה  צוותי  את  מיידית 
הדירות המאפשרים  כנגד מחלקי  האמצעים 
את מגורי העובדים הזרים בתנאים של דוחק 

יש  האכיפה  שלרשויות  נראה  וצפיפות, 
בפתח  כתב  פתרון",  למציאת  וסבלנות  זמן 
תקיפה  מקרה  בתיאור  והמשיך  מכתבו, 
מחריד מהשבוע האחרון. "מקרה תקיפה זה 
מצטרף למקרים נוספים בהם החיכוך האלים 
למטרד  הופך  הזרים  העובדים  ציבור  עם 

מסוכן של ממש, ולא אאפשר זאת עוד".
פגישת  של  קיומה  דורש  "אני  כתב:  עוד 
לתגבור  הנוגעים  הגורמים  כלל  עם  חירום 
הגורמים  לצד  בעיר,  המשטרה  כוחות 
משפטיים  הליכים  נקיטת  על  האמונים 
חוקיות  הלא  הדירות  מחלקי  כנגד  כואבים 
ושינוי מתווה הפעולה לאלתר באופן מיידי. 
יכולתו  כמיטב  עושה  המקומי  השיטור 

ומפקדיו פועלים בכל הכח העומד לרשותם 
העובדים  של  ההגירה  בהרגלי  השינוי  אך 
ולערים סמוכות מחייב  הזרים לפתח תקווה 
שנוצרו  לבעיות  מיידי  מענה  במתן  אתכם 

כתוצאה מכך".
מאיים,  מסר  לשגר  היסס  לא  העיר  ראש 
ואמר כי "באם לא תיקח המשטרה את החוק 
לידיים תעשה זאת העירייה כפי ראות עיניה, 
של  הסובלנות  רף  כי  בפניכם  מתריע  ואני 
האדישות  לנוכח  וקטן  הולך  העיר  תושבי 
יד  לתת  מתכוון  אינני  האכיפה.  גורמי  של 
בכח  אמנע  הצורך  ובמידת  זו  לאדישות 

כניסתם של עובדים זרים לעיר".

"אמנע בכוח כניסת עובדים זרים"
במכתב תקיף שהוציא ראש עיריית פתח תקווה, הציב ברוורמן בפני המשטרה את מחדלי 
הרשויות בסוגית המסתננים, והזהיר: "באם לא תיקח המשטרה את החוק לידיים תעשה 

זאת העירייה כפי ראות עיניה"

"אסון לעיר". תוכנית הבניה במחנה סירקין 



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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הרגעים הגדולים של 
מצילי החיים

חולים, כשרות וים המלח

מתנדבי 'מד"א - הצלה פ"ת' השתתפו במעמד 
תורה-והצלה מיוחד, למתנדבים העוסקים בהצלת 

חיים  התייצבו להביע הערכה: רבנים, ראש 
העיר, צמרת העירייה וראשי הארגונים

חולים רבים שנזקקים לטובת בריאותם לשהות בים 
המלח, נתקלו עד כה בבעיות צניעות וכשרות # 
התארגנות חדשה מביאה בשורה של ממש לחולים

מאת: אהרן נצר

 – מד"א  מתנדבי  סיימו  רושם  רב  במעמד 
מציעא,  בבא  מסכת  את  תקווה  פתח  הצלה 
בשילוב  תורה  של  לגומרה  מסיבה  וערכו 

קיומה בהצלת חיי אדם.
ערב  מידי  מתקיים  מיוחד  יומי  דף  שיעור 
עבור מתנדבי מד"א – הצלה פ"ת ומועבר על 
ידי המתנדב הרב עזריאל גרוס, בסיוע היחידה 
שוורץ.  מנחם  הרב  בראשות  חרדי  לחינוך 
שאלות  בהעלאת  הוא  השיעור  של  יחודו 
הלכתיות הנוגעות לטיפול בחולה בשבת ביום 

חול.
הראשי  הרב  בהשתתפות  נערך  המעמד 
פ"ת  הצלה  רב  הלוי,  מיכה  הרב  פ"ת  של 
פ"ת  קדישא  חברה  רב  גוטפריד,  שלמה  הרב 
איציק  העיר  ראש  הורביץ,  אלימלך  צבי  הרב 
מנכ"ל  העיר,  מועצת  וחברי  סגניו  ברוורמן 
גיל  מגן  אג"ם  ראש  בין,  אלי  רמ"ג  מד"א 

מושקוביץ ומנהל המרחב חיים דורי.
 - מד"א  מתנדבי  כ-150  השתתפו  באירוע 
הצלה פ"ת ובמהלכו נחנכו 4 אופנועים חדשים 
וכן אופנים שישמשו את מתנדבי מד"א הצלה 
לאירועי  שיא  במהירות  להגיע  מנת  על  פ"ת 

החירום. 
סביב שולחנות ערוכים בטוב טעם הועברה 
מיטב  מפי  למתנדבים  מקצועית  השתלמות 
דברים,  נשאו  הערב  במהלך  המקצוע.  אנשי 
הרב הראשי לפתח תקווה הרב מיכה הלוי אשר 
עמד בדבריו על חובת ההשתדלות לעשות רב 

ולהסתלק מן הספק ההלכתי.
אשר  תקווה  פתח  הצלה  רב  גוטפריד  הרב 
הלכה   להם  ומורה  המתנדבים  את  מלווה 

והדגיש  הסיום  לרגל  המתנדבים  את  בירך 
להצלחה  מוצק  כבסיס  הלימוד  חשיבות  את 

בהצלת נפשות. 
חברה-קדישא  רב  הורביץ  אלימלך  הרב 
ישראל  הדגיש את היכרותו האישית עם הרב 
גודלבסקי העומד בראש מתנדבי מד"א-הצלה 
פתח תקווה ואת העובדה שהמתנדבים פועלים 
בפני  נידונה  שאלה  וכל  הרבנים  הוראות  לפי 
אלי  רמ"ג  מד"א  למנכ"ל  הודו  הרבנים  הרב. 
שהמתנדבים  מנת  על  לאות  ללא  שפועל  בין 
בהתאם  הקודש  מלאכת  את  לעשות  יוכלו 

לכללי ההלכה וגדרי הצניעות.
ראש העיר, איציק ברוורמן, הודה למתנדבים 
גם  והצהיר  העיר,  תושבי  למען  פועלם  על 
לטובת  שיידרש  ככל  למתנדבים  שיסייע  הוא 

פעילותם הברוכה.
בדבריו  הודה  בין  אלי  רמ"ג  מד"א  מנכ"ל 
למתנדבי מד"א – הצלה פתח תקווה ואמר כי 
למתנדבים המסורים  מגיעה  הגדולה  "התודה 
יום  מידי  רבות  שמקריבים  משפחתם  ולבני 
המשיך  מד"א  מנכ"ל  חיים".  הצלת  למען 
והוסיף כי "מד"א ימשיך לעשות הכל בנושא 
מבלי  ביותר  המקצועית  בצורה  חיים  הצלת 

להתפשר בנושא ההלכה". 
ישראל  הרב  פ"ת  הצלה  מד"א  יו"ר 
על  מד"א  ולהנהלת  לרבנים  הודה  גודלבסקי 
פועלם הרב על מנת שמתנדבי הארגון יבצעו 

את מלאכתם ללא פקפוק.
והיכולת  הידע  את  לנו  מעניק  "מד"א 
המקצועית החשובה, והרבנים מתווים עבורנו 
להציל  לנו  שמאפשרת  ההלכתית  הדרך  את 
ההלכה  בין  פשרות  ללא  יום  מידי  אדם  חיי 

לרפואה", ציין.

מאת: יאיר דובדבני 

בשורה לחולי פסוריאזיס: בקורת רוח מרובה 
התקבלה הידיעה על הקמת אגודת 'שמש ומגן' 
המרכזת ומנגישה לראשונה ובאופן בלעדי את 
השירותים הנצרכים לחולי פסוריאזיס ולנזקקים 

לשהייה בים המלח.
למרות הימצאותם של חולים רבים, ולמרות 
לטובה  משפיעה  אכן  המלח  בים  שהייה  שרק 
מבחינת  מתאימה  תשתית  היעדר  המחלה,  על 
מחולה  לחלוטין  מנעה  מהודר  והכשר  צניעות 

המקפיד על ההלכה, להירפא.
ובחינת  ארוך  ומתן  משא  לאחר  עתה, 
הפרטים כולם אגודת שמש ומגן בעידודם של 
בית  החולים  לטובת  מגישה  ועסקנים  רבנים 
לילות   10 של  במחזור  המלח  בים  שלם  מלון 

רצופים שמזכים בהחזרים מקופות החולים ועל 
פי הנחיות משרד הבריאות.

ראשי האגודה אומרים כי בחודשים הקרובים 
תחל אי"ה פעילות לאורך השנה כולה, בהבאת 
וגיוס  העשרה  הרצאות  מומחים,  רופאים 
ייוצגו  משאבים לטובת החולים שעד עתה לא 
ולא זכו למגיע להם מהקופות ומגופים נוספים.

האגודה  נציגי  עסוקים  ממש  אלה  בימים 
רשימות  ובהכנת  החולים  נתוני  באיסוף 
וליהנות  להתאגד  לחולים  שיאפשרו  מסודרות 

משירותים המותאמים להם.
במחלות  חולה  מכירים  או  חולים  אתם  אם 
לאגודת  ישרות  לפנות  מוזמנים  אתם  הנ"ל, 
או   077-55181430 בטלפון    ומגן'  'שמש 

.psor.h2016@gmail.com במייל
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מאת: משה אברהמי
 

במסגרת פעולותיה לשימור המורשת הפתח 
תקואית, קיימה ביום שלישי המחלקה לשימור 
עיון  ערב  כהן  מוניקה  של  בראשותה  אתרים 
לזכרה של רחל המשוררת אשר גרה כשנתיים 
בפתח תקוה בתקופה בה חלתה. רחל התגוררה 
גנים"  עין  "מושב  בזמנו  שהיה  גנים  בעין 
לבנות  החקלאי  הספר  בבית  חקלאות  ולימדה 

בעיר.
משלט  הלוט  הוסר  לזכרה  הערב  בתחילת 
רחל  הרחובות  בפינת  שמוקם  ההנצחה 
בו  למקום  )בסמוך  העם  אחד   - המשוררת 
הנהלת  רבינוביץ חברת  יואלה  ע"י  התגוררה( 
מוניקה  אתרים,  לשימור  הועדה  וראש  העיר 
כהן מנהלת המחלקה וע"י ד"ר אורי מילשטיין, 
שאף  רחל  של  משפחתה  בן  צבאי  היסטוריון 

הרצה בערב זה.
בהמשך הערב נערכו הרצאות בכפר הנוער 
היחודי "גן ונוף" שהעמיד את המקום לטובת 
משתתפים,  עשרות  של  קהל  לפני  זו  פעילות 
ביניהן ע"י ד"ר אסתר כרמל חכים היסטוריונית 

מאוניברסיטת חיפה.
רבינוביץ  יואלה  בירכה  המשתתפים  את 
הועדה  לראשות  לכהן  עד שנבחרה  כי  וציינה 

שנעשית  הרבה  לפעילות  מודעת  הייתה  לא 
ומורשתה  אתריה  לשימור  הקשור  בכל  בעיר 
והיא גאה כיום להיות שותפה לעשייה חשובה 
זו. כן הודתה למוניקה כהן ולעובדי המחלקה 
שהפיקו  מרגולין  ומירב  מיטליס  חיים  ד"ר 
היומיומית  עשייתם  ועל  זה  לערב  ועמלו 
למורשת  העיר  ותלמידי  התושבים  לחיבור 
ישראל  ר'  בנוכחותו  כיבד  תקואית.  הפתח 

פרידמן חבר הנהלת העיר.
העירונית  המועצה  השבוע  התכנסה  בנוסף 
כהן  ממוניקה  הפרידה  בסימן  אתרים  לשימור 
הפורשת  אתרים  לשימור  המחלקה  מנהלת 
עבודות  כי  מוניקה  עדכנה  בועדה  לגימלאות. 
במהלכם  בעיצומן  הגדול  כנסת  בית  השיפוץ 
בחוץ  הרחבה  הקודש,  ארון  תשתית  תוקנה 
בית  פנים  כל  יוחלפו,  החלונות  שינוי,  עוברת 
וכן  הקיר  ציורי  לרבות  מחדש  יצבע  הכנסת 
למבנים  ושימור  שיפוץ  עבודות  על  דווח 

נוספים בעיר.
פעולות  על  דיווח  מיטליס  חיים  ד"ר 
המבוצעות לשימור המורשת: "בשנה זו אי"ה 
אנו מתכוננים להציב עוד כ-10 שלטים חדשים 
הישיבה  תקוה".  לפתח   140 שנת  לקראת 
סוכמה ע"י ראשת הועדה וחברת הנהלת העיר 

יואלה רבינוביץ בדברי שבח וסיכום.

מבצע 'קול הכבוד' 
יוצא לדרך

ילדי פתח תקווה, שימו לב: סדרת מבצעים מלהיבים 
יוצאת לדרך, ואתם מוזמנים לקחת חלק, ללמוד 

ולהחכים, ולזכות באירועים חגיגיים ובפרסים שווים 

מאת: משה אברהמי

אגף השכונות בראשותו של אוריאל בוסו 
יזם שלשה פרויקטים חינוכיים ערכיים לילדי 
היום  שליחת  להפוך  שצפויים  השכונות, 

בקרב ילדי העיר, ואפילו הוריהם.
הפרויקטים המדוברים הם: "קול הכבוד" 
אב  כיבוד  בנושא  הילדים  עידוד  - שמטרתו 
עידוד  שמטרתו  כמוך"  לרעך  "ואהבת  ואם, 
פרקי  ו"קריאת  לחבר,  היחס  בנושא  הילדים 
בלימוד  הילדים  עידוד  שמטרתו  תהילים" 
לבנים  מיועדים  הפרויקטים  תהילים.  פרקי 

ולבנות.
כיצד מתנהל המבצע? ובכן, אגף השכונות 
ספק לאחרונה אלפי כרטיסים לילדי השכונות 
בבתי כנסת, במועדונים ובמתנ"סים. הילדים 
את  וימלאו  הנדרשות  המטלות  את  יבצעו 
הכרטיסיות על בסיס מטלה יומית. לאורך כל 
ושולחים  חותמים  מאשרים  ההורים  החודש 

לאגף השכונות או למתנ"סים הקרובים. 
בתום המבצע של שלושת הפרויקטים יקבע 
מועד לאירוע אומנותי ולהגרלה מרכזית בה 
כמבצע.  שהשתתפו  הילדים  כל  חלק  ייטלו 
לפרויקטים  כרטיסיות  יופצו  לחודש  אחת 
פרקי  וקריאת  כמוך  לרעך  ואהבת  הבאים 

תהילים ועל כך יצא פרסום נפרד בעיתון. 
מר  השכונות  באגף  הפרויקטים  מרכז 
יוחאי מלמד ביקש להודיע כי קבוצת לימוד 
שלא קיבלה כרטיסיות מוזמנת לדווח לאגף 

בטל' 9053045.
להודות  ביקשו  המבורך  הפרויקט  יוזמי 
ומ"מ  האגף  לראש  ברוורמן,  איציק  לרה"ע 
רה"ע אוריאל בוסו, וראש האגף לאליהו גינת 
לירון  יהודית,  ומסורת  לחינוך  האגף  ראש 
טיירי ס. מנהל מינהל הכללי, ליונה אמרוסי 
והסיוע.  התמיכה  על  השכונות  אגף  מנהל 
במלאכה  העוסקים  לכל  מיוחדת  תודה 

לקידום הפרויקטים. בהצלחה לכולם!

שומרים על מורשת 
פתח תקווה

פעילות ענפה נערכת בעיר במסגרת פעולות השימור 
בעיר, בראשם שיפוץ בית הכנסת הגדול  קבלו הצצה 

לפיסות היסטוריה ולפנינות חמד בעיר 

פסח מלכותי במלון 
"קיסר פרימייר טבריה"

על שפת הכנרת

 ארוחות גורמה      תוכניה עשירה      פעילויות לילדים

   www.galimt.co.ilמייל:
מרכז הזמנות: 02-5811213 

galimt88@gmail.com 

ארוחות גורמה        תוכניה עשירה       פעילויות לילדים

בס"ד

בשילוב חזנות וניגונים חסידיים

אי"ה ביום רביעי י"ב שבט 8.2.17 בשעה 20:00 
בהיכל התרבות פתח תקוה רחוב המכבים 5 

לכרטיסים: בקופות 9125222 ובאגף לתרבות יהודית 9052455

האגף לתרבות יהודית פ"ת מציג:

שיר 
המעלות 

קונצרט  משירי  ר' שלמה  קרליבךלשלמה

בן ציון מילר

יצחק מאיר

אודי אולמן

אהרן רזאל

סיימון כהן

מקהלת "שפתי גנים" - ר"ג | מקהלת "פרחי פתח תקוה" | אנסמבל בוגרי תזמורת צה"ל - בניצוח: רפי פרימו
מקהלת "מיתרי הזהב" - חברי האופרה הישראלית | הילד סער שפרלינג | הכנר הצעיר אלדר גולדרינג 

התאומים: עידו ויניב אליוף, שמואל ויהונתן בינשטוק | מנצח ומנהל מוסיקלי: אבי ברק
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לתרבות יהודית
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בס"ד
ט"ו בטבת התשע"ז

"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם": 
במקרה חירום חייגו למוקד איחוד הצלה

בטלפון 1221
אנו, הנהלת איחוד הצלה יחד עם ארבעים וחמשה ראשי הסניפים של איחוד הצלה בכל רחבי הארץ, קוראים לציבור להתקשר 
הפסיק  מד"א  שמוקד  לאחר  זו  פומבית  בקריאה  פנייתנו   .1221 שמספרו  בטלפון  הצלה  איחוד  למוקד  רפואי  חירום  במקרה 
בימים האחרונים להעביר מידע על אירועי חירום רפואיים למוקד איחוד הצלה. הדבר פוגע במהירות התגובה של אנשי רפואת 
החירום, פוגע בפעילות הצלת חיים של אלפי מתנדבינו שפועלים במסגרת איחוד הצלה וארגוני הצלה נוספים ומביא לסיכון 

ממשי של חיי אדם, הדבר חמור בכל שעה ועל אחת כמה, בשבת קודש.

קריאתנו לציבור לנהוג באחריות ומתחייבים כי כל פנייה למוקד איחוד הצלה תטופל במהירות ובמקצועיות ומזכירים כי איחוד 
ביותר.  המתקדם  הרפואי  הציוד  במיטב  שמצוידים  ורופאים  פרמדיקים  חובשים,  ביניהם  מתנדבים,  מעל 3,200  מפעיל  הצלה 
המוקדנים שלנו יתנו מענה לכל מקרה כבר משלב קבלת השיחה במוקד. אנו נזניק לכל אירוע חירום מתנדבים שיגיעו להעניק 
עזרה רפואית מידית בהתנדבות מלאה ובחינם. כמו כן, נשגר צוות אמבולנס שיפנה את החולים או הנפגעים להמשך קבלת 

טיפול בבית החולים.
על החתום:

אלי ביר
נשיא

משה טייטלבוים
מנכ"ל

לייזר היימן
סמנכ"ל

מיקי כהן
סניף ירושלים

אפרים פלדמן
סניף בני ברק

ישראל שמחה אייכנטל
סניף אשדוד-לכיש-קרית גת

שמואל רוזנגרטן
סניף מודיעין עילית

דוד לף
סניף בית שמש

חיים מאיר פרידמן
סניף כפר חב"ד

אלדד טובול
סניף עמנואל

יצחק קליינר
סניף פתח תקוה

נפתלי רוטנברג
סניף כרמל

יהונתן אברהם רוטנברג
סניף רחובות

רחמים שמחי
סניף בית שאן

מנחם לף
סניף בנימין

יהודה מזרחי
סניף בת ים - חולון

יונתן עובדיה
סניף גוש עציון

יוסף קקון
סניף גלבוע

איימן עאמר
סניף כפר קאסם

אייל רוט
סניף מודיעין

 מורד עליאן  
סניף מזרח ירושלים 

ישראל רובינשטיין
סניף נגב

איתמר כספי
סניף נוף איילון

שמשון גרוסברגר
סניף ביתר עילית

משה סעדון
סניף אלעד

נחמן קליין
סניף גליל

משה אדלר
סניף חיפה

יוסף אוקנין
סניף טבריה

יצחק זק
סניף רכסים

ניב גרנות
מרחב דרור

יוסף גוזלן
סניף אילת

שמעון לוגסי
סניף אשקלון

ידידיה חזן
סניף אשר

רוני סלע
סניף הרצליה-רעננה-רמת השרון

גל יזרעאלי
סניף חוף כרמל

מרואן מסראווה
סניף טייבה

פנחס שטרלינג
סניף יקנעם

שי אשל
סניף כפר סבא - הוד השרון

מנחם עזריאל
סניף קרית מלאכי

אורן מנחם אדמוני
סניף ראש העין

אריה מנדלזון
סניף רמלה - לוד - באר יעקב

דוד אגסי
סניף שוהם

יוחאי שלו
סניף שומרון

אריה עמית
סניף ראשל"צ

נפתלי דויד
סניף שרון

דן מנחם גילדוני
סניף תל אביב

ניב בוחבוט
סניף תל מונד והסביבה

יובל שלפמן
סניף בקעת אונו

איחוד הצלה. ראשונים להציל חיים!

קו עיתונות
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נוני מוזס מגיע לחקירה נתניהו השבוע בישיבת הסיעה

כ"ב בטבת תשע"ז 1220/1/17 בפתח-תקוה10

מאת: שמעון ליברטי

חקירות ראש הממשלה: ככל שחולפים הימים, נחשפים 
עוד תמלילים מהשיחות שנערכו בין ראש הממשלה בנימין 
המגלים  מוזס,  )נוני(  ארנון  אחרונות  ידיעות  למו"ל  נתניהו 

את הניסיונות לרקום דיל בין הצדדים. 
בציטוטים החדשים שנחשפו בחדשות 2, נשמעים השנים 
דנים על שמות של עיתונאים ימניים, שמוזס הציע לנתניהו 
מטעם  הקשר  איש  על  אחרונות,  ידיעות  במערכת  לשלב 
ראש הממשלה שיעמוד מול עורכי ידיעות בכדי לתאם את 
את  להגביל  הדרכים  על  וכן  השוטפת,  בעבודה  הפרסומים 
תפוצתו של המתחרה המזוהה עם נתניהו "ישראל היום", עד 
כדי ירידה לפרטים הקטנים ולמספר עמודי הפרסום בישראל 

היום. 
במשך  פעמים,   5 כבר   ,"2000 ב"תיק  נחקר  מוזס  נוני 
שעות ארוכות. בנוסף מסרו עדות בפרשה העורך הראשי של 
ירון והעורך הראשי של ישראל היום,  ידיעות אחרונות רון 
עמוס רגב. נתניהו צפוי להיחקר בקרוב שוב בפרשה, אולי 

כבר השבוע. 
1000, העוסק  במקביל, המשטרה ממשיכה בחקירת תיק 
ובראשם  עסקים  מאנשי  נתניהו  שקיבל  הנאה  בטובות 
רעיית  גם  עדות  מסרה  הפרשה  במסגרת  מילצ'ן.  מארנון 
ראש הממשלה, שרה נתניהו. בנו יאיר נתניהו נחקר בפרשה, 
עם  קשריו  נושא  עמד  חקירתו  במוקד  הפרסומים  פי  ועל 

המיליארדר ג'יימס פאקר והמתנות שקיבל ממנו.
השבוע  התייחס  אלשיך,  רוני  רנ"צ  המשטרה  מפכ"ל 
של  שחיתות  של  "בנושאים  כי  ואמר  לחקירה,  )שלישי( 
עליהם  מידע  לאסוף  לא  הוא  שלנו  התפקיד  ציבור,  נבחרי 
הדברים  מטבע  מגיע,  המידע  חשיפתית.  פעילות  וליזום 
עם  מתואמים  להיות  צריכים  ואנחנו  דמוקרטית,  במדינה 

היועץ המשפטי לממשלה ולפעול על-פי הנחיותיו.
החקירה,  מחדר  להדליף  שרוצה  האחרון  ואני  "היות 
עומד  אני  נכון.  ולא  נכון  מה  האלמינציה  בשיטת  אגיד  לא 
שמישהו  מה  כל  ישראל.  משטרת  של  ההודעות  מאחורי 
החליט לצטט בשם מישהו, בשם מישהי, זה חוזר למצטט. 
אני לא לוקח אחריות על אמירות. אחטא לתפקידי אם אגיד 

מה נכון מה לא נכון". 

אלשיך הוסיף כי הוא "מניח שהחקירה לא תהיה ארוכה 
מאוד. בסוף ההחלטה היא של היועמ"ש. לפעמים מבקשים 
שאנחנו  מהר  הכי  זאת  עושים  אנו  אחרת.  או  כזו  השלמה 
יכולים, ואיש לא מפריע לעבודתנו המקצועית". בנוסף אמר 
כי ראש אגף החקירות ניצב מני יצחק, אמר לו שלא יפרוש 

"לפני שהכל נגמר". 
מוקדם יותר השבוע התייחס לפרשה גם היועץ המשפטי 
מעשה,  לאחר  "היום,  ואמר:  מנדלבליט  אביחי  לממשלה 
דעים  תמימי  החקירות,  אגף  וראש  המדינה  פרקליט  אנוכי, 
כי ההמתנה עם המעבר לחקירה גלויה בפרשה 2000 הייתה 
מוצדקת. היא אפשרה למשטרה לפעול באופן שיטתי ויסודי, 
ולאסוף ראיות בפרשה 1000 בדרך של גביית עשרות עדויות 

וביצוע פעולות חקירה רבות מגוונות, חלקן מעבר לים".
לשקול  גם  בכוונתי  הציבורי,  לאינטרס  חובתי  "במסגרת 
בשים  במלואן,  הקלטות  פרסום  סוגיית  את  העת,  בבוא 
היטב  לה  מודע  שאני  הנושא  של  הציבורית  למשמעות  לב 
ולכללים המשפטיים הנוגעים בדבר. בנקודת הזמן הנוכחית 
יפגע  מוקדם עדיין להכריע בנושא, מאחר שפרסום כאמור 

בחקירה שעודנה מתנהלת".
מנדלבליט הוסיף: "אני אומר את זה כאן בצורה הברורה 
ואנשי  המדינה,  פרקליט  בהובלת  ואנשיי,  אני   - ביותר 
משטרת ישראל, בהובלת ראש אגף החקירות, נמשיך ונפעל 
מתוך  מקצועיים,  שיקולים  מתוך  ורק  אך  הללו  בתיקים 
מטרה אחת ויחידה - להגיע לחקר האמת ולשמור בכך על 
ולא  היא  מכירים,  שאנחנו  היחידה  הדרך  זו  החוק.  שלטון 
אחרת, ואנחנו לא נסטה ממנה. אנחנו סוגרים את החלונות 
מבחוץ  הרקע  קולות  החוק.  אכיפת  במלאכת  ומתמקדים 
של אלו המבקשים להסיט אותנו מדרכנו, לא חודרים, ולא 
אמר  ישפיעו",  שהם  אסור  זרים.  שיקולים  אלה  משפיעים. 

היועמ"ש.

 "לא הייתה שום עבירה"

לשדר  מנסה  נתניהו  הממשלה  ראש  למרות  ובינתיים, 
"עסקים כרגיל", בליכוד כבר החלו לדבר על היום שאחרי, 
השבועית,  הסיעה  מישיבת  להיעדר  בחרו  המפלגה  ושרי 

מלך  "ביבי  ששרו  פעילים  של  תמיכה  למפגן  שהפכה 
התקשורת  על  למתקפה  שב  נתניהו  בנאומו,  ישראל". 

המנהלת לדבריו "מסע מתוזמר". 
אדיר,  תקשורתי  מסע  נגדי  מתנהל  האחרונים  "בימים 
שמטרתו להפיל את ממשלת הליכוד בראשותי. איפה נשמעה 
ערב  בתקשורת.  מתנהלת  שלמה  חקירה  כזאת?  שערורייה 
ערב מפיצים תמלילים מסוננים שנבחרים בקפידה, ושקרים 
מכוונים בשני הנושאים שעומדים על הפרק. אני כמובן מנוע 
מלהגיב ולהציג בפני הציבור את התמונה האמיתית, שמראה 

שלא הייתה פה שום עבירה.
"המסע המתוזמר הזה כולל אנשי התקשורת שמתפקדים 
כאן לא רק כעיתונאים. הם גם החוקרים, גם השופטים, גם 
התליינים. מה שאנחנו רואים כאן זה לא שיקולי עריכה, זה 
על  פוסק  בלתי  לחץ  להפעיל  היא  המטרה  עריפה.  שיקולי 
גורמי אכיפת החוק והיועמ"ש כדי שיגישו נגדי כתב אישום. 
מחליפים  בדמוקרטיה  חבריי:  לכם,  להגיד  רוצה  אני  אבל 
היועמ"ש  על  מתוזמר  לחצים  במסע  ולא  בקלפי  שלטון 

ורשויות האכיפה", אמר בישיבת הסיעה. 
ישראל  ל"חוק  גם  בפומבי  נתניהו  התייחס  לראשונה 
היום", שעל פי הדיווחים עמד במרכז השיחות עם נוני מוזס. 
'ישראל  לחוק  נחרצת  התנגדות  שהתנגדתי  יודעים  "כולם 
של  הבחירות  לפני  הרבה  עוד  ויזמו  רקחו  שאחרים  היום', 
2013. במשך חודשים ארוכים מנעתי את הבאתו של החוק 
החוק  נגד  הצבעתי  ההצבעה,  משהגיעה  טרומית.  להצבעה 
יחד עם קומץ חברי כנסת שכלל את רוב חבריי בליכוד. גם 
ידוע שלאחר שהחוק עבר ברוב גדול, פירקתי את הממשלה 
בגלל החתרנות מתוך  בין השאר  לכנסת,  לבחירות  והלכתי 

הממשלה להעביר את החוק". 
וחיקה  התמלילים,  הדלפת  את  לעקוץ  נתניהו  בחר  כאן 
את העיתונאי גיא פלג מחדשות 2, שכמעט מדי ערב חושף 
קטעים חדשים מהשיחות בין נתניהו ומוזס: "אז אני מבקש 
בשבילכם  תמליל  עוד  הנה  התמלילים,  קוראי  לכל  לומר 
אני  לכם'.  יעזור  לא  זה  נקודתיים:  'ביבי,  בערב:  לשמונה 
מתכוון להמשיך להוביל את הליכוד ואת המדינה לעוד שנים 

רבות, בעזרתכם, חבריי, ובעזרת השם".

כך אמר השבוע ראש הממשלה 
נתניהו בהתייחסו לתמלילי ההקלטות 
שנחשפו מהשיחות בינו לבין ומו"ל 
'ידיעות אחרונות' נוני מוזס וגילו את 
פרטי ה"דיל" בין הצדדים  מוזס 
נחקר כבר חמש פעמים בפרשה, 

ובנוסף מסרו עדויות עורכי 'ידיעות 
אחרונות' ו'ישראל היום'  המפכ"ל 
מעריך: "החקירה לא תהיה ארוכה 
מאוד"  הרעיה והבן, שרה ויאיר 

נתניהו, נחקרו אף הם בפרשת טובות 
ההנאה  ונתניהו? לועג לעיתונאים

"זה לא יעזור לכם, 
אמשיך להנהיג"
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בואו ללמוד אצל המרצים הטובים בישראל 
שנה שלישית ברציפות!

לפי סקר התאחדות הסטודנטים תשע”ה-תשע"ז

 תואר ראשון במשפטים )עריכת דין( 
 תואר ראשון במנהל עסקים עם מגוון התמחויות:

    חשבונאות | מימון ושוק ההון | מערכות מידע
 תואר ראשון בריפוי בעיסוק

 תואר ראשון בהפרעות בתקשורת
 תואר ראשון בחינוך וחברה

כ"ג שבט תשע”ז
19.02.2017

המכינות לגברים 
מתחילות!

להתחלה
לחץ כאן

חושב ללמוד לתואר?

אתה לא רוצה
לפספס את השנה הזו!

באגף גני ילדים דרושות סייעות
אם את אוהבת ילדים, חרוצה מסורה, אחראית ורצינית ובעלת 

תעודה של 12 שנות לימוד, אנו זקוקים לסייעות בתפקידים 
השונים:

סייעות למילויי מקום• 
סייעות רפואיות• 
סייעות חונכות• 

oritz@ptikva.org.il :יש לשלוח קורות חיים למייל
לפרטים ניתן לפנות: 9052396/2691 פקס: 9053104 

דרושים

קבלו עדכוני חדשות לנייד
סמסו עכשיו את המילה

 חדשות
למספר

072-3999-900 

השרות

חינם

משהו גדול קורא!
יותר עמודים! יותר כותבים! יותר תוכן! יותר מאמרים! 
יותר כתבות! יותר סיפורים! יותר מדורים! יותר מעניין!

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

בכל יום שישי ניתן להשיג
את עיתון "כל ישראל" בדוכני העיתונים

ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

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

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-
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"אנחנו נותנים לנתניהו את הגיבוי הנדרש. הוא יוכל לכהן 
זאת". על המשפט  יאפשר  זמן שהחוק  כל  כראש-ממשלה 
מקרטע,  במנג'ר  הנהלה  של  תמיכה  הודעת  שמזכיר  הזה, 
רגע לפני פיטוריו, חתום יו"ר ש"ס אריה דרעי, בשיחה עם 

'קו עיתונות' אתמול )שלישי(.
הפנים  שר  גבו השפוף של  על  לו.  איך שגלגל מסתובב 
חברות  הפסקת  של  המשפטי  התקדים  בשעתו  נרשם 
בממשלה עם הגשת כתב אישום, והנה כעת, דרעי הוא זה 
שמעניק גיבוי. מאז נקבע התקדים בשנות התשעים, נוספו 
שרים רבים לרשימה, אולם ראש ממשלה שנאלץ להתפטר 

עם הגשת כתב אישום – טרם היה.
פרשת  רקע  על  השבעים  בשנות  שהתפטר  רבין  יצחק 
ביבי  וולונטרית.  זאת  עשה  לאה,  רעייתו  של  הדולרים 
בקדנציה הראשונה יצא בעור שיניו מפרשת בר-און חברון. 
בפרשת  אישום  מכתב  ברח  שלאחריו,  בקדנציה  ברק 
עננת  אפוף  שרון,  נגד  אפילו  המלצה.  בלי  ויצא  העמותות 
האי היווני, נמנע היועמ"ש לשעבר מזוז מללכת עד הסוף 
והותיר את רה"מ על כסאו, כשהבן עמרי משלם את המחיר. 

אבות אכלו בוסר ושיני בנים כהו מאחורי הסורגים. 
ראש הממשלה היחיד שנאלץ להתפטר בעקבות חקירות 
היועמ"ש  לא   - אותו  אך  אולמרט,  אהוד  היה  שחיתות, 
אהוד  ברק.  אהוד  הביטחון  שר  אלא  הגרדום,  אל  הוליך 
בנעיצת  ההשפעה,  למעגל  החזרתו  על  א.  לאהוד  גמל  ב. 
סכין - שהשר צחי הנגבי, עוד מסובך לשעבר, כינה אותה 
ומריחת  טלנסקי  של  המוקדמת  העדות  "בגידה".  השבוע 
מהדורה  לבנה,  קידוש  באותיות  הכסף  מעטפות  סיפורי 
אחרי מהדורה כמו תמלילי נוני-ביבי, אפשרה לאהוד ברק 
לפרישתו  ולהביא  לרקה,  אקדח  אולמרט  לאהוד  להצמיד 

טרום ההמלצה על הגשת כתב אישום.
הממשלה  ראש  התפטרות  את  מחייב  אינו  היבש  החוק 
יסוד  לחוק  18)א(  בסעיף  אישום.  כתב  הגשת  של  במקרה 
הממשלה נקבע, כי "הכנסת רשאית, בהחלטה ברוב חבריה, 
שהורשע  לאחר  הממשלה,  ראש  את  מכהונתו  להעביר 
משום  עמה  שיש  דינו  בפסק  קבע  המשפט  ובית  בעבירה 
כאילו  הממשלה  את  יראו  כאמור,  הכנסת  החליטה  קלון; 

התפטרה עם קבלת ההחלטה". 
היות וכתב אישום נגד ראש-ממשלה מכהן טרם הוגש עד 
היום, גם הפסיקה לא נדרשה להכריע בשאלה האם התקדים 
אישום,  כתב  הגשת  עם  להתפטר  שרים  שמחייב  המשפטי 
אמון  אובדן  של  הרציונל  ממשלה.  ראש  כלפי  גם  תקף 
הציבור – שהביא לקביעת התקדים המשפטי בנוגע לשרים 
- אומנם רלוונטי לא פחות כלפי ראש ממשלה, אך התוצאות 
ראש- להתפטרות  הבכיר,  מעמדו  מתוקף  בהרבה.  קשות 

הפיכות,  בלתי  השלכות  יש  שר,  לפרישת  בניגוד  ממשלה, 
על המערכת הפוליטית כולה. 

בלחץ   - המלצה  טרם  התפטרות  של  אולמרט"  "תקדים 
התקשורת והמערכת הפוליטית, לא רלוונטי בשלב זה של 
התקשורת  של  פוסקים  הבלתי  הניסיונות  חרף  החקירה, 
מהדורה.  אחרי  מהדורה  פינה,  לאותה  נתניהו  את  לדחוף 
להעברת  סיגרים  מתת  שבין  בשוני  רק  טמון  אינו  ההבדל 
מעטפת מזומנים. אם יוכח שנתניהו אכן קיבל מתנות קטנות 
יתקשה  כמנדלבליט  אוהד  יועמ"ש  גם   - גדולים  בסכומים 

למצוא את ההבדלים המשפטיים. 
בחשיפת  מתמקדות  אומנם  הסנסציוניות  הכותרות 
ההקלטות, אך דווקא פרשת 1000 בעניינו של ארנון הראשון 
באופן  משמעותי  כסף  שווה  לכאורה  שהעביר  )מילצ'ן( 
חולף  שלא  להנגאובר  סיבה  לדאגה,  מקור  מהווה  שיטתי, 
ההגנה  קו  את  להפריך  כדי  שינה.  טרוט  הקאות  ליל  אחרי 

להוכיח  יצטרכו  החוקרים  ביבי-נוני,  בפרשיית  נתניהו  של 
היום  ישראל  של   - המו"לים  שני  בין  הרכילות  שמפגשי 
וידיעות - הובילו גם למעשים. בינתיים, על פי הפרסומים 

שמשודרים בפרקים, דומה שהכול דיבורים.
הסבר  אין  לחלוטין.  אחר  סצנריו  היא  המתנות  פרשת 
בעור  שנחלץ  כנתניהו,  חכם  אדם  איך  שיבהיר  רציונאלי 
שנות  בשלהי  המתנות  בפרשת  אישום  כתב  מהגשת  שיניו 
התשעים, חוזר )לכאורה, לכאורה( לאותה זירת פשע אחרי 
יסבירו שדפוסי פעולה חוזרים  עשרים שנה. קרימינולוגים 
על עצמם בכפייתיות בלתי רצונית, במעין התמכרות כרונית 
של העבריין )במקרה שלנו: הוא זכאי, הוא זכאי. כל עוד לא 
יוכח אחרת(. אצל אהוד אולמרט, הפזרנות הייתה בעורכיו 

וגרמה לו לחפש כסף קל. אצל ביבי זו הקמצנות.
נתניהו יכול להתנחם בכך שבניגוד לאולמרט שנבעט על 
פוטנציאלי  בועט  אף  אין  לעכשיו  שנכון  הרי  שותפיו,  ידי 
מזה  הפוך  שלה  הגנטי  שהמבנה  מפלגתו,  בתוך  בסביבה. 
יעז לקרוא תיגר על המנהיג  של מפלגת העבודה, איש לא 
יעזו  לא  לנוכח מצבו,  גם השרים שעולצים בסתר  המכהן. 
להחצין את התחושה ולהסתכן בנקמת המתפקד בבחירות 

הפנימיות הבאות. 
גם לשותפים מחוץ למפלגה אין ארץ אחרת. כחלון בטוח 
שהוא חייב לקנות זמן כדי להגשים את חלום הוזלת מחירי 
שנה-שנתיים  עוד  צריך  איווט  הקיץ.  טרם  ממנו  הדירות, 
לרגע  ולא כאורח  ואחראי  רציני  למצב עצמו כשר ביטחון 
להסיר  שהספיק  לפני  המשרה  את  לעזוב  שנאלץ  בקריה, 
להיבנות,  יוכל  אולי  אישית  בנט  מהמשקפת.  הכיסוי  את 
אך למפלגתו ולבוחריה לא תהיה ממשלה טובה יותר והוא 
לפני  שהורעבו  החרדים  על  לדבר  מיותר  בהתאם.  מתנהג 
גדושות  העוגה  פרוסות  את  בהנאה  אוכלים  וכיום  שנתיים 

הסוכרים, בלי מחויבויות מיותרות של תקנות מזון בריא. 
בהנחה שמנדלבליט לא ימהר להגיש כתב אישום בקרוב 

ממש, נתניהו יכול אפוא לבנות על שותפיו, לכאורה.

כיפה אדומה-שחורה
שלושה-עשר יועצים משפטיים לממשלה כיהנו בתפקיד 
רב-ההשפעה, מקום המדינה ועד היום. תמונותיהם תלויות 
ראשיהם  על  כאשר  המשפטים,  במשרד  המבואה  קיר  על 
של שניים בלבד מתנוססת כיפה. אליקים רובינשטיין היה 
הראשון. מנדלבליט הוא השני והיחיד שחובש לראשו כיפת 

בד שחורה. 
למרות  אך  אמונה,  חדור  יהודי  הוא  מנדלבליט  אביחי 
גוון הכיפה, חרדי הוא לא. האיש מתגורר בשנים האחרונות 
ונושא את צקון לחשו  ג' בפתח תקווה,  גנים  בשכונת כפר 
ראינו  זאת,  למרות  חיים.  הדתי-לאומי, שפע  הכנסת  בבית 
מימיו  עוד  פעולה,  לשיתוף  נוח  ברית  בן  משלנו,  אחד  בו 
הממשלה.  כמזכיר  מכן  ולאחר  הראשי,  הצבאי  כפרקליט 
בנינו על הכיפה השחורה, ואנו מרגישים שעשו לנו 'כיפה 

אדומה'.
מנדלבליט לא הפך את עורו, אך בכהונתו כיועמ"ש עד כה 
- כיבה לחברי הכנסת החרדים את האור בעיניים. במתווה 
הכותל הוא סירב לאפשר לרבנות הראשית ייצוג נפרד ומנע 
הפולחן  אופי  סוגיית  ולפיה  החרדית  העמדה  הבאת  את 
השמיע  הוא  מצפת,  הגט  בפרשת  שפיטה.  אינה  ברחבה, 
ואוהדת  הרבני-חרדי  לממסד  לעומתית  עמדה  לאחרונה 

לתכנים הליברליים המסורתיים של משרד המשפטים. 
סערת  הסוכות  חג  בתקופת  היום  סדר  על  כשעלתה 

ההפרדה, ועצרות המונים בוטלו, הוא הבטיח לחברי הכנסת 
המריא  מנדלבליט  החגים.  אחרי  מיד  חירום  דיון  לקיים 
חקירות  לקראת  דין  חיקור  לביצוע  הנראה  ככל  לארה"ב, 
רה"מ, ובהיעדרו הוציאה דוברות משרד המשפטים הודעת 
הבהרה ולפיה חוות הדעת של עו"ד זילבר, בעינה עומדת. 
סוכות חלף, גם נרות החנוכה כבו – אך הנחיה חדשה מטעם 

היועמ"ש, טרם ראתה אור. 
גורל  על  ממש  של  קרב  מתנהל  האחרונה  בתקופה 
הגדולה  המערכה  האירוניה,  למרבה  החרדית.  האקדמיה 
לא מתנהלת מבית, נגד זליגת תלמידות הסמינרים למוסדות 
המשנה  בהובלת  מחוץ.  בעיקר  אלא  גבוהה,  להשכלה 
דין  עורכי  ועל בסיס חוות דעת של  זילבר,  דינה  ליועמ"ש 
כאן לאחרונה, משרד  מטעם התנועה הרפורמית שנחשפה 
המשפטים קורא תיגר על מודל ההפרדה בכיתות הלימוד, 
כי  בנאיביות  שחשב  מי  נחושה.  בעקביות  לצמצמו  ומנסה 
עצמו  מצא  בחום,  תילחץ  לשלום  שהושטה  החרדית  היד 
והחזק  האימתני  המשפטני  הגוף  מול  ידיים  כיפוף  בקרב 
במדינה. גם כאן מנדלבליט מאכזב בגדול, ונמנע מלהתערב 

בסוגיית הכיתות המעורבות. 
נתניהו חשב  יכולים להתנחם רק בעובדה שגם  החרדים 
שמנדלבליט יעבוד אצלו – והתבדה. בפרשות ביבי וארנון 
שהחרדים  מה  את  לגלות  נתניהו  נוכח  ומוזס(,  )מילצ'ן 
הבינו לפניו: גם אם היועמ"ש מלא רצון טוב ונכונות לסייע 
ממנו.  חזקים  לכוחות  דבר  של  בסופו  ייכנע  הוא  ולרצות, 
באווירה  גם  אלא  חיצוני,  תקשורתי  בלחץ  רק  מדובר  לא 
המשרדית. היועמ"ש לא יכול להתעלם ברגע האמת מסגניו 
הפקידות  משדרת  במשרד,  מכונים  שהם  כפי  המשנים   –
נושפים  כשאלה  במשטרה.  הפיקוד  ומשדרת  במשרדו 

בעורפו, לא נותרת לו ברירה. 
הראשון שזיהה זאת לא היה ביבי אלא איווט. בקדנציה של 
וינשטיין, שאביחי מנדלבליט  יהודה  היועמ"ש הרך כקנה, 
חרף  ליברמן,  נגד  אישום  כתב  הוגש  כארז,  קשה  לעומתו 
היה  אומנם  האישום  כתב  היועמ"ש.  עם  והרעות  הידידות 
לזיכוי, שבעקבותיו הפרקליטה שליוותה את  והוביל  דליל 
- מסמך  'תיק ליברמן'  התיק, אביה אלף, כתבה את הספר 
'אני מאשים' של פרקליטים  משפטי גדוש טרוניות בסגנון 
שלא יודעים להפסיד בכבוד - אבל הלקח בקרב הנחקרים 
המיודדים נלמד. גם יועמ"ש נוח למשתמש ששומר על יחסי 
חברות עם הנחקר כדבר שבשגרה, מתקשה לבסוף לשמור 

על חוט שדרה.

הצעת מחליטים

על דברי הימים של היועצים המשפטיים לישראל, אפשר 
ללמוד לעומק ולרוחב בספר 'בשם החוק' שחיברה המשנה 
ליועמ"ש בתחומי חקיקה וייעוץ, עו"ד דינה זילבר. מתוקף 
משרד  עמדת  גיבוש  את  וניווטה  הובילה  זילבר  תפקידה, 
וההפרדה  הכותל  מתווה  כמו  רגישות  בסוגיות  היועמ"ש, 
רקע  על  דמלכותא',  'דינה  כאן  כונו  מעשיה  באירועים. 
המשנה הסדורה והאג'נדה הברורה שהנחילה לכל משרדי 
הבקיאה  ניסיון,  בעלת  משפטנית  היא  זילבר  הממשלה. 
בהוויה המשרדית, מכירה ומדריכה כל פקיד ופקידה מיומם 
שר  מכל  יותר  היום  סדר  על  ומשפיעה  בתפקיד  הראשון 

ויועמ"ש, שמגיחים לקדנציה קצרה ונעלמים. 
התחומים,  לכל  רלוונטית  ישראל,  חוצת  תובנה  יש  אם 
שיש  החשיבות  זו  נוני-ביבי,  מפרשת  להסיק  ניתן  אותה 

אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

שומרי הגב
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מאשר  יותר  הרבה  מחליטים,  של  לגופם  לייחס 
נוני  ביקש  אנשים",  לי  "תן  החלטות.  של  לגופן 
לשמים  העיניים  מגלגלי  ביבים.  בשפת  מביבי, 
הזדעזעו מהסגנון אבל השיטה עצמה ידועה ולא 
הומצאה בפרשה האחרונה. מו"לים ופוליטיקאים 
שחברי  כפי  שלהם,  מהמחנה  בלבלרים  חפצים 
ועדות מינויים בשירות הציבורי בוחרים בפקידים 
בוועדה  היושבים  ושופטים  דמותם,  בני  ויועצים 
מינוי  שיטת  את  מנציחים  שופטים  לבחירת 
עיתונאים  גדלו.  בו  מיליה  מאותו  השופטים 
אפשר למנות ולפטר כמו בורג שנשלף בקלילות. 
פקידי מדינה ממונים לעומת זאת - מפקידים ועד 
כמו  בקיר  נתקעים   - משפטיים  ויועצים  שופטים 
ארוכות  שנים  לכהן,  וממשיכים  ראש  בלי  מסמר 
 – עולמם  לבית  מסתלקים  שהממנים  אחרי 

הציבורי, הפוליטי והמשפטי. 
שר החינוך הקודם, שי פירון, מוגדר כיום במשרד 
החינוך כשר המשפיע ביותר בעשור האחרון. לא 
בשל  אלא  שקיבל,  ההפיכות  ההחלטות  בגלל 
זהות המחליטים ששיבץ. הפקידים הרבים שמונו 
את  ליישם  ממשיכים  ובצלמו,  ברוחו  בתקופתו, 
משנתו. לשר המכהן בנט, שהגיע אחרי הבולמוס 
של תקופת פירון, כמעט ולא נותרו מינויים בקנה. 
לזכותו ייאמר שהוא לפחות מנסה. לאחרונה הוא 
להשכלה  המועצה  חברי  הרכב  שינוי  על  הודיע 
המועמדים,  ברשימת  לראשונה  והציב  גבוהה, 

חרדי ראוי משלנו, ישראל תיק.
עבורנו  הרלוונטית  למסקנה  מגיעים  אנו  כאן 
לגדולה  מעלייתם  להתרשם  מה  אין  מכל.  יותר 
בראש  והתייצבותם  שחורה  כיפה  חובשי  של 
המערכת, כל עוד הם לא מוכנים להפשיל שרוולים 
והמשרתים  להם  הכפופים  של  במינויים  ולעסוק 
עשה  הסרוגות  הכיפות  חובשי  ציבור  תחתיהם. 

העשורים  שני  במשך  כשהשתחל  בהדרגה,  זאת 
האחרונים למאות תפקידים בשירות הציבורי. זה 
לא היה קורה ללא גיבוי מגבוה של חובשי כיפות 
נחושים  והיו  מפתח  בעמדות  שכיהנו  סרוגות 

להותיר חותם אחרי לכתם. 
במדינה שמתנהלת בהוראת משפטניה – לזהותם 
המכהנים  המשפטיים  היועצים  של  הרעיונית 
סדר  על  מכרעת  השפעה  יש  הממשלה,  במשרדי 
יועמ"ש  על  ולבכות  להתלונן  במקום  לכן,  היום. 
שלא מספק סחורה, רצוי להתמקד במטרה. בניגוד 
והיה  הסנגוריה,  מעולם  הקודם שהגיע  ליועמ"ש 
נטול שורשים במשרד, הרי שמנדלבליט הוא בשר 
צבאי  כפרקליט  התביעה.  מערכת  של  מבשרה 
לכל  מודע  עמדה,  כל  מכיר  הוא  לשעבר,  ראשי 
מינוי. ספק אם יכהן כאן אדם ברמתו, שיתאפשר 
לו להשפיע על עולם המינויים ולהחדיר למשרד 

המשפטים המבוצר פקידים אוהדים. 
קריטי  למינוי  אקטואלית  דוגמה  לסיום,  קבלו 
הקרובה.  בשנה  הצפוי  החרדית,  היהדות  עבור 
היועצת המשפטית של משרד החינוך דורית מורג, 
של  )אידיאולוגית(  הזהה  לתאומתה  הנחשבת 
דינה זילבר, אמורה לסיים את תפקידה בחודשים 
אך  מוערכת,  מקצוע  אשת  היא  מורג  הקרובים. 
האג'נדה שלה, אינה פרו-חרדית בלשון המעטה, 
אוכלים  שהם  מספרים  החרדים  שנים  ובמשך 
לחרדים  מתקנת  העדפה  חוק  מרורים.  ממנה 
ליישמו  כדי  נהדרת  זירה  ולפנינו  לאחרונה,  עבר 
לראשונה, דווקא במשבצת שחרדים הודרו ממנה 
תולדות  של  באירועים  מנשים  יותר  לחלוטין, 

אהרון. 
במקום לבכות מרה, כדאי שהפוליטיקאים שלנו 
יתחילו כבר מעכשיו להפעיל לחץ משולב על שר 
החינוך והיועמ"ש, כדי להביא, בפעם הראשונה, 

לבחירת יועמ"ש חרדי למשרד החינוך. ככה בונים 
חומה, כך משנים תודעה.

לתקן עולם

של  ונמהר  מר  אירוע  באותו  לחיינו  הגיחו  הם 
חטיפת הבנים וגילו תעצומות נפש ואהבת ישראל 
עד אין קץ. שהיתי באותו ליל שבת שאחרי החטיפה 
בחודש סיוון התשע"ד בבית משפחת יפרח, הורי 
הנער אייל הי"ד. את האב חובש הכיפה הסרוגה, 
הכרתי ממנייני התפילה המשותפים בבית הכנסת 
החרדי בשכונה. ברמה הפוליטית, הציבור החרדי 
והדתי-לאומי היו אז בשיאה של מלחמה. בשטח, 
המשכנו להתפלל במניינים משותפים ולשאת את 

אותה תפילה, שבאותם ימים הפכה לזעקה.
שלמה,  מדינה  שאיחדו  הבנים  שלושת  הורי 
בפרשת  כורחם  בעל  לכותרות  לאחרונה  חזרו 
אלאור אזריה, כשאיחדו כוחות עם סרן זיו שילון 
שנפצע בעזה ותהה בקול האם היה שווה להילחם 
על עם ששונא את עצמו. המסרים שלהם באותם 
ימים, חלחלו לכל המגזרים. הם פרטו על מיתרי 

הלב, שרוטטים עד היום כשנזכרים בשמותיהם. 
ההורים האציליים מקווים שגם בכאוס הציבורי 
יחלחל  השורות  אחדות  של  המסר  העכשווי 
ציבורית, ובונים על גיבוי תקשורתי חיובי - כמו 
הדרך  באמצע  טובים  שאנשים  לגלות  נחמד  אז. 
עדיין מאמינים בתקשורת אוהדת, ובמובן החיובי 
הפוליטיקאים  בהם  בימים  דווקא  המונח.  של 
נחשפים  בישראל  ביותר  הבכירים  והתקשורתנים 
וצריך  אפשר  כולנו,  על  בושה  וממיטים  בקלונם 
חברתיים  מאחדים,  מסרים  מעט  בהעברת  לתקן 

ולא חבריים, דרך הצנרת התקשורתית הרקובה.
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץתשבצים מדורגים

סודוקו

תפזורת פרשת השבועמבוכים

פיהנמומירפאעש

יצבשנלציצ בירח

תחנרינרלנתייו

וקהקעביילממממ

מויהקאמחילהסר

וילרהאמסכעבכו

רעוגרמיחלבהנל

עקדצימדצוונוב

מבימושאשאדתתנ

סהתהערפתבהחפי

הירכונצראקכרמ

המיינישנבשמעמ

לדבמייוגהההלמ

 בנק מילים:
שרי מיסים, 

חומר 
ולבנים, מלך 

חדש, הבה 
נתחכמה, 

אבנים, 
מצרים, פיתום 

ורעמסס, 
עבודה קשה, 

הבן הילוד, 
בת פרעה, 

יצחק ויעקב, 
ארץ נוכריה  

התשבצים 
באדיבות 
עוזי קייש

1. כליון, אבדון. "____ כל בשר בא לפני" )בראשית 
ו יג(

2. כנוי לפירות בגמר הבשלתם וביחוד לתאנים. 
"אספו יין ו___" )ירמיה מ י(

3. שר,שופט,מנהיג. "וישימו העם אותו עליהם לראש 
ול____" )שופטים יא יא( 

 4. בית כלא,מקום מעצר חמור לאסירים
 "המהפכת ואל ה____" )ירמיה כט כו( )בכתיב מלא(
 5. נטע רך,שתיל. "ויעל  כ____ לפניו" )ישעיה נג ב(

6. חף מפשע,זכאי. "ו____ וצדיק אל תהרג"  )שמות 
 כג ז(

 6 חף מפשע,זכאי. "ו____ וצדיק אל תהרג" 
)שמות כג ז(

7. מצע או מעון שעופות מתקינים לשם הטלת 
ביציהם ולגידול אפרוחיהם. "כי יקרא  ____ ציפור" 

)דברים כב ו(

1. בעל טמפרטורה גבוהה. הפך מן קר. "זה לחמנו 
____" )יהושע ט יב(

2. שם כולל למזונות העיקריים,מאכל, אוכל, כלכלה. 
"נתן ___ לכל בשר" )תהלים קלו כה( 

3. בן מררי,בנו הצעיר של לוי בן יעקב. "ובני מררי ____ 
ומושי" )שמות ו יט(

4. עושה חיל,רואה ברכה בעבודתו. "ויהי איש ____" 
)בראשית לט ב(

5. תורגמן,מעתיק משפה לשפה. 
"והם לא ידעו כי שמע יוסף כי ה____ בינתם" )בראשית 

מב כג(
6. סחיטה. "כי ____ חלב יוציא חמאה" )משלי ל לג(

7. ישב בתענית,נמנע מאכילה ושתיה. "ואהי ____ 
ומתפלל" )נחמיה א ד(

בתשבץ מדורג זה ככל שאנו מתקדמים בפתרון כלפי מטה יש להוסיף אות אחת עד למילה 
בת חמש אותיות. מכאן ואילך מורידים אות אחת ככל שאנו מתקדמים בפתרון כלפי מטה. 

סדר האותיות עשוי להשתנות בפתרון במעבר משלב לשלב.

חברו בין הנקודות ותגלו מה הן מסתירות!

מנקודה לנקודה

1. ממוצע בכמותו או באיכותו,הנמצא בין שתי הקצוות. "ולא קטן 
אלא ____" )כלים יז ח(

6. שטיפה וניקוי על ידי מים. "____ מבפנים ושטיפה מבחוץ" 
)ברכות נא.(

7. הולד בכבשים ובעיזים לפני שהגיע לבגרות. "____ כשבים 
ו____ עזים" )דברים יד ד(

9. דממה, שתיקה. "ולילה ולא ____ לי" )תהלים כב ג( )בכתיב 
מלא(

11.  מקום,שטח מיועד לתפקיד מסוים. "ו____ תהיה לך מחוץ 
למחנה" )דברים  כג יג(

12. שם נרדף ל"מדבר"  "יששום מדבר וציה ותגל ____" )ישעיה 
לה א(

14. מה? מי? "ויאמרו איש אל אחיו ____ הוא" )שמות טז טו( 
)בהיפוך אותיות(

15. קיצור המילים : חג המצות.
16. אביו של גדליהו השר בימי צדקיהו המלך. )ירמיה לח א(
18. כנוי בפי הנביאים לעם ישראל,יושב יהודה. "באהל ____ 

_____" )איכה ב ד(

1. בפרוש, באופן ברור. "ציצית ____ כתיב" )שבת כז: (
2. בחיר לב. "____ לי ואני לו הרעה בשושנים" )שיר השירים 

ב טז( )בהיפוך אותיות(
3.  התחרט, חזר בו מדעתו. "אין איש ____ על רעתו" 

)ירמיה ח ו(
4. בן עובדיהו, אחד משרי הצבא שהיה ממונה על שבט 

זבולון בימי דוד. )דה"א כז יט( )בהיפוך אותיות(
5. נמצא, קיים. "ומחר אתן ו____ אתך" )משלי ג כח(

8. הר בארץ אדום בו קבור אהרן הכהן. ___ ____ )במדבר 
לג לח(

10. התערב במחלוקת שבין אנשים גדולים. "מכניסין ראשי 
בין שני ____" )יבמות טו: ( )בלשון יחיד(

13. מנוסה, בדוק, שבחנו אותו. "ואף על פי שגלוי ו____ 
לפני" )רש"י תהלים פא ח(

14. התפזר,התפרד. "____ העם מעלי" )שמואל א יג יא(
17. קיצור המילים : חי וקיים.

 
1 2 3 4  5  

6     7 8 

9    10   

11   12  13  

  14   15  

  16  17   

18       

 

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

מאונךמאוזן

לנו:כתבו 



כ’ - כ”ב בטבת
תשע”ז           

18-20/1/2017 
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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_____________________________________________

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

■ 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

 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(_____________________________________________

■ 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

■ 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

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

_____________________________________________)01-04ל(052-7685502

 2 דופלקסים: באברהם 
בן דוד ובדוד מחלוף, קומה 

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

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

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

*קורסים מעשיים

מכון התבוננות

052-7123106 2-2.5 חדרים
4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

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

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

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

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

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

 באזור הרב שר 4 
חד' ענקיים ק"ד עם 

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 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)03-03(_____________________________________________

 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)03-03(_____________________________________________

 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)03-03(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן 
- בכניסה לעיר, ליד הרכב, 

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

משופצת! עטיה משה,
054-6625272 ,074-7037979)03-03(_____________________________________________

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

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

054-6625272)03-03(_____________________________________________

קו עיתונות דתית / 8088709 / 

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה )מס' 93/2( 
בקרית חסידי גור בחצור הגלילית - בכינוס
מוזמנות בזה הצעות לרכישת הדירה שבכותרת )להלן: "הדירה"(.  .1

הדירה רשומה במרשם המקרקעין )טאבו( בנצרת כגוש 13756 חלקה   .2 
 .13/1

פרטים נוספים על הדירה ניתן לקבל באמצעות פנייה לכונס הנכסים   .3 
ו/או  זו  אין במידע המפורט במודעה  כי  יובהר,  זאת  עם  יחד  הח"מ. 
על  בעצמם;  מלבדוק  המציעים  לפטור  כדי  כאמור,  שיימסר  במידע 
חשבונם ובאחריותם, כל המידע אודות הנכס ואודות מצבו הפיזי ו/או 

המשפטי. )הכונס הח"מ ימסור יפו"כ מתאים למתענינים(.
הנכס יימכר במצבו הפיזי והמשפטי הנוכחי, "AS-IS", כשהוא פנוי   .4 
מכל אדם וחפץ ונקי מכל שעבוד. כונסי הנכסים הח"מ אינם אחראיים 
לנכס.  בקשר  אחר,  ו/או  משפטי  ו/או  פיזי  מייצג,  ו/או  מצב  לכל 

האחריות לבדיקת הנ"ל על המציעים בלבד. 
הצעות לרכישת הנכס, נקובות בשקלים בלבד, יש להמציא למשרדו של   .5 
כונס הנכסים הח"מ, בכתב, עד ליום ד' 22.02.17 בשעה 13:00, תוך 
)בצירוף  פירוט מלא של פרטי המציע, לרבות, שם, מס' תעודת זהות 
צילום ת.ז.( מען ומספרי טלפון. כן יש לצרף להצעה, המחאה בנקאית 
הנכסים  כונס  לפקודת  ההצעה,  מסכום   10% של  ע"ס  ערבות!(  )לא 
"ההמחאה הבנקאית"(. הצעה שתלקה בחסר, בפרט   – )להלן  הח"מ 

מהפרטים דלעיל, לא תקובל.
ההמחאה הבנקאית הנ"ל, תהווה פיצוי מוערך ומוסכם מראש, ותוגש   .6 
לפרעון בכל מקרה שהצעת המציע תתקבל והוא יחזור בו מהצעתו, ו/
או ימנע מלחתום על הסכם המכר, תוך זמן סביר מהודעת הח"מ על 

קבלת הצעתו, ו/או לא יקיים ו/או יפר את תנאיו של חוזה המכר.
היה וההצעה לא תתקבל או שהמכירה תבוטל ו/או לא תצא לפועל,   .7 

מכל סיבה שהיא, תוחזר ההמחאה הבנקאית הנ"ל לידי המציע.
איננה כפופה לדיני המכרזים ו/או לדיני ההוצל"פ והח"מ  המכירה   .8 
איננו מתחייב לקבל ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. כן, 
שומר הכונס לעצמו, הזכות לנהל מו"מ עם כ"א מהמציעים ו/או לנהל 
מספר התמחרויות בין המציעים השונים, ו/או לשנות המועדים. כל 

זאת, בהתאם ועפ"י שקול דעתו הבלעדי.
כל המיסים, האגרות ותשלומי החובה שיהיו כרוכים במכירה ובהעברת   .9 
ודמי  מכירה  מס  מקרקעין,  שבח  למס  פרט   – הקונה  ע"ש  הבעלות 

השבחה – יחולו וישולמו ע"י הקונה.
המכירה כפופה ומותנית באישורו של כבוד ביה"ד הרבני האזורי בצפת.  .10 

לפרטים נוספים, לקבלת העתק חוו"ד השמאי, אישור הזכויות וטופס   .11 
ימות  בכל  לח"מ  לפנות  ניתן  בנכס,  סיור  תיאום  לצורך  וכן,  ההצעה. 

השבוע )פרט ליום ו'( מהשעה 09:00 ועד לשעה 18:00. 
למען הסר ספק יובהר, שהכונס לא ישלם לאיש, כל דמי תיווך מכל   .12 

מין וסוג שהוא, בכל דרך שהיא.
עו"ד אביאב אריה 

ככונס הנכסים מטעם ביה"ד הרבני האזורי בצפת
ת.ד. 153 כרמיאל 21611

טל: 04-9885672, 050-3600350, פקס: 04-9585248
aviav.law@gmail.com

 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)03-03(_____________________________________________

+5 חדרים
 בבלעדיות "שחף נכסים" 

להשקעה/מגורים! דירת 6 חד' 
מחולקת, 4 חד' + יח' הורים 

+ מרפסת 20 מ"ר ודירת 
2 חד', 35 מ"ר + מרפסת, 

054-9422194)03-03(_____________________________________________

 בבן שטח, 4 חד' 
מרווחת ומשופצת, מרפ' 

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

ש"ח.  "אלעד נכסים" 
054-3456854)03-03(_____________________________________________

 בלעדי דירת גג, 3 
חדרים, ענקית, 90 מטר 

+ נוף + משופץ קומפלט 
+ גג לבנית יחידה + 

מחסן ענק וחניה בטאבו, 
מחיר מיוחד, לרציניים 
בלבד! "ידידיה נכסים" 

_____________________________________________)03-03(אבי, 058-4664411

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

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

050-3756925)03-03(_____________________________________________

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

80מ' + חדר רביעי כמעט 
מוכן, רק 1,370,000 

ש"ח.  "אלעד נכסים" 
052-8939050)03-03(_____________________________________________

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

לחדר רביעי, כניסה נפרדת, נוף 
_____________________________________________)03-03(מרהיב, 054-9422194

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

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

1,250,000 ש"ח, גמיש, -052
5752500)03-03(_____________________________________________

אשדוד
 ברש"י, רובע ט' המתחרד, 
דירת 4.5 חדרים, קומה 3, 111 
מ"ר + מרפסת 12 מ"ר. תיווך 

_____________________________________________)03-03(רימקס, 055-9941042

 0% עמלה למוכרים 
נכס!! הזדמנות פז למוכרים 

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

050-9500075)03-03(_____________________________________________

 מציאה!!! במבצע-נחשון, 
ו'-החדשה, 4חד', 90מ"ר, ק"א, 

מושכרת, 690,000ש"ח אזור 
מעולה לשכירויות. אור-לנכס, 

050-9500075)03-03(_____________________________________________

 בתלמוד, 3חד' משופצת, 
מדהים, הכל חדש, מרוהטת 

ומושכרת ב- 2,750ש"ח לשנה 
וחצי, 600,000ש"ח. אור לנכס, 

050-9500075)03-03(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 בשכונה-ב', 2חד', ק"ק 

עם גינה גדולה מסופחת, 
אינסטלציה הוחלפה, 

550,000ש"ח. אור-לנכס, 
050-9500075)03-03(_____________________________________________

 דירות 3 חד' החל 
מ- 1,215,000. דירות 4 חד' 
שלד מוכן כולל מחסן צמוד, 

1,367,000. דירות 5 חד' עם 2 
מרפסות, 1,490. משלב שיווק 
יזמות ונדל"ן, 052-6900020, 

052-5740300)03-03(_____________________________________________

 בר' סיני-מצדה, וילה דו-
משפחתי, 6 חד' + 2 יחידות 
להשכרה, 3,150,000 ש"ח, 

בלעדי! תיווך יעקב, 
054-4901948)03-03(_____________________________________________

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

_____________________________________________)03-03(יעקב, 054-4901948

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

)למטה כבר בנו(, 880,000 
ש"ח. תיווך יעקב, 

054-4901948)03-03(_____________________________________________

 מוכר דירה? הכוונה ויעוץ 
מקצועי במכירת הנכס שלך! 

"נדל"ן כהלכה" 
055-66-88-111)03-03(_____________________________________________

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

ומרוהטות, 1,455,000 ש'. 
"נדל"ן כהלכה" 
050-4141926)03-03(_____________________________________________

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

3,800,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 

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

 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)03-03(_____________________________________________

 מציאה!! בבירנבוים, 
4.5 חדרים, 90 מ"ר 
+ 3 יחידות-דיור, 40 

מ"ר ליחדה, מושכרות 
ומרוהטות, תשואה 
של 12,5000 ש"ח 

בחודש על 4 הדירות + 
אופציהות, 2,790,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)03-03(_____________________________________________

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

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

דיור, 70 מ"ר מושכרות 
ב- 6,000 ש"ח. "תיווך 
_____________________________________________)03-03(בתים" 050-6481890

 בבן-פתחיה בבנין-
חדיש, 110 מ"ר, 4 

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

)טאבו משותף, הערת 
אזהרה לא ללוקחי 

משכנתאות(. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

03-6199323)03-03(_____________________________________________

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

מעוצבת ע"י אדריכל 
ומפוארת ביותר!!! + 

חצר + המון תוספות!!! 
"אלוני נכסים"
052-7610603)03-03(_____________________________________________

 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)03-03(_____________________________________________

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

מ- 1,650,000. תיווך-ישוב-
הארץ,

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

 בלעדי!! באוסישקין 
)פ"כ(, 3 חד' משופצים 
+ מטבח חדש, חזית, 

ק"ב + אופציה בגג, 
1,290,000 ש"ח. "יאיר 

_____________________________________________)03-03(נדלן" 052-7633978

 חדש!! בשיכון ה' 
לקראת בניה, 4 חד' + 
סוכה + יחידת-הורים, 

ק"ב, 3כ"א, בסטנדרטים 
גבוהים, תוכניות במשרד 

"יאיר נדלן"
052-7633978)03-03(_____________________________________________

 בשיכון ג', פנטהאוז 
בבניה, 120 מ"ר + גג 

בטאבו, ב- 3,050,000, 
גמיש. "דלוקס נכסים" 

052-8555594)03-03(_____________________________________________

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

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

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

+ מעלית + הצמדת הגג 
בטאבו, מפרט עשיר, קבלן 

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

 בשכון 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)03-03(_____________________________________________

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

 בשיכון ג' ברבעיות, 
דירת גן יחודית לאניני 

טעם, 5 חדרים, כ- 160 
מ"ר + גינה ענקית 

בשימוש בלעדי, 4 כיווני 
אוויר + פוטנציאל ענק, 

ב- 3,800,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)03-03(נכסים, 050-4177750

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

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

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

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

4,000,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

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

 *בשכון ה'!!! בבניה 
מתקדמת!!! פנטהאוזים 

מפוארים, 6,5 חד' החל מ- 
2,100,000, תוכניות ב"תווך 

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

 בשיכון ג', פנטהאוז 
בשלבי בניה מתקדמים, 

140מ"ר, מפרט טכני 
גבוה, קבלן אמין ובעל 
נסיון, רק 2,780,000, 
אכלוס 12 חוד'. בית-

_____________________________________________)03-03(הנדל"ן,053-3106255

 ברמת אהרון ברח' 
רבי חייא, דירת גג, 6 

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

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

052-2236671
Zlbr54@gmail.com)03-06(_____________________________________________

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

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

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

 בפ"כ, דופלקס 140 
מ"ר, ק"ד + מעלית, ב- 

1,750,000 ש"ח. "דלוקס 
_____________________________________________)03-03(נכסים" 052-8555594

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

155מ"ר + 70 מ"ר גג, קומה 
5. רימקס, בני-ברק,

050-4122744)03-03(_____________________________________________

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

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

 בבירנבוים, דופלקס 170 
מ"ר, למטה סלון, מטבח, חדר 
ויחידת דיור מושכרת ב- 2,000 
ש"ח, למעלה, 4 חד', 85 מ"ר, 

מפוארת, נוף פתוח, ק"ד + 
מעלית + חניה, 2,480,000 
_____________________________________________)03-03(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

משופצת ברמה גבוהה, ק"ד 
+ מעלית + חניה, חזית. 

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

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

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

 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)03-03(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ באיזור 
פרמישלן, 5חד', 120 

מ"ר + 20 מ"ר, מרפסת 
דופלקס, ק"ב ואחרונה, 

מושקעת ומשופצת 
לחלוטין, תמ"א חתום, 

2,240,000. בית-הנדל"ן, 
053-3106255)03-03(_____________________________________________

 ברמבם, 5 חדרים, 100 
מ"ר, חזית, מושקעת 
ברמה גובהה, חניה, 

2,400,000 ש"ח. פאר 
הנדל"ן, 03-8084242,

058-7111860)03-03(_____________________________________________



כ’ - כ”ב בטבת תשע”ז  18-20/1/2017 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ בצירלסון 4 חד', 
ק"ק, כניסה פרטית, 

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

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

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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

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

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

מ' עם אשורי  שכנים, 
משופצת ומאווררת, 

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

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

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

מ', כניסה לדירה ללא 
מדרגות, 2,600,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
050- 5308742 

03-5797756)42-42(_____________________________________________

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

עם חלונות, מאווררת 
ושמש, עם חניה, 

מתאים גם למשרד 
יוקרתי, 1,350,000 ! 

בלבד, בלעדי, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

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

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

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

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

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

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

050-5308742)36-36(_____________________________________________

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

גבעת שמואל

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

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

03-5797756)28-28(_____________________________________________

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

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

03-5797756)28-28(_____________________________________________

טבריה

דימונה

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

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' בלוי,ליד רח' 
קוטלר, 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(_____________________________________________

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

שמעיה, ליד רמב"ם, 
ק"ג, יפה וגדולה, עם נוף 

ומאווררת, 3 כ"א עם 
מעלית, 2,325,000 

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

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

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

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

1-1.5 חדרים

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)28-28(_____________________________________________

■ באזור רמבם, דירה 
בק"ב, ענקית 120 

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

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

03-5797756)28-28(_____________________________________________

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

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)28-28(_____________________________________________

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

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

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

 3 חד', משופצת 
מהיסוד כולל הצנרת, 

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

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

דופלקסים

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

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

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

 בגניחובסקי, 6.5 + 
י.הורים, חדשה, ניתנת 

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

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

"נדל"ן כהלכה" 
055-66-88-111)03-03(_____________________________________________

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

לחלוקה. "נדל"ן כהלכה" 
050-414-1926)03-03(_____________________________________________

 בגני גד, דופלקס, 150 
מ"ר, 6.5ח', ק"ג, חזית, 
מצויינת לחלוקה. "נדל"ן 
_____________________________________________)03-03(כהלכה" 055-66-88-111

 באזור הרצוג, 5 ענקית, 
מפוארת, יפהפיה, 140 מ"ר, 

ק"ג כל הקומה סלון ענק, 
2,800,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)03-03(נכסים" 03-5791514

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

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

 מציאה בלעדי!!! 
בשיכון ה' בקלישר בבנין-

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

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

והשקעות"
052-7652801)03-03(_____________________________________________

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

מיידית, 3,000,000. תיווך-
ישוב-הארץ,

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

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

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

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

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

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

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

4,000,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

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

 במקובר בבניה, דירת 
7חד', אפשרות לחלוקה, 

3,000,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ,

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

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

3,500,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

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

 באמצבע בנייה במרים-
הנביאה, פטנהאוז, 5חד', חזית 

+ מרפסת, 3,100,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

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

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

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

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

 בבלעדיות!! 
ברוזובסקי, 5 חד', ק"ד, 

120 מ"ר, יח' הורים, 
מרפסת שמש, מחסן, 

2,490,000 ש"ח.
מ.כהן נכסים,

052-7684074)03-03(_____________________________________________

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

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

ויפה, 6,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)B.D.A)03-03, טל': 054-8449423

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

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

03-5799308)03-03(_____________________________________________

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

110 מ"ר, ק"א ו-ב' + מעלית, 
חזית, 1,850,000ש "ח. 
_____________________________________________)03-03(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

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

 בחבקוק, 4 חד', 100 
מ"ר, ק"א, שמורה, 3 כ"א, 
2,100,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)03-03(_____________________________________________

 מציאה! הקודם זוכה! 
בבניה מתקדמת שלוש 

השעות, 4 חדרים, ענקית 
+ חניה, ב- 1,550,000 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)03-03(_____________________________________________

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

ומושקעת מאוד, מטבח 
מרהיב, חדרים מרווחים,

054-9422194)03-03(_____________________________________________

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

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

054-8474843)03-03(_____________________________________________

 בבלעדיות!! ברב קוק, 
3 חד' )ניתן להפוך ל- 4 חד'(, 

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

סוכה, חזית. תיווך,
050-4144602)03-03(_____________________________________________

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

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

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

זילברברג, 
 ,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)03-06(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 בשלש השעות לקראת 
בניה, 4 חד' יפים, 1,640,000 

ש"ח. "אפיק נכסים"
058-4420201)03-03(_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שרות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)03-03(_____________________________________________

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

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

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

2,150,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

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

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

2,400,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

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

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

1,650,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ,

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

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

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

 בקהילות יעקב, 4 חד', 
ק"ד, חזית + מרפסת שמש, 

1,730,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)03-03(נכסים" 058-4420201

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

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

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

 במימון, דירת 4 
חדרים, 67 מ"ר + 

אופציה ל- 50 מ"ר, חזית, 
1,700,000 ש"ח. פאר 
הנדל"ן, 03-8084242,

058-7111860)03-03(_____________________________________________

 בלעדי בשלוש השעות 
בבניה, דירות 4 חדרים, 

גדולות, 1,600,000 
ש"ח. פאר הנדל"ן, -03

058-7111860 ,8084242)03-03(_____________________________________________

 באברבנאל, 4.5 חד', 
110 מ"ר + מעלית, חניה, 

משופצת + מרפסת ענקית, 
רק 1,750,000 ש"ח. נדל"ן 

_____________________________________________)03-03(הקריה, 050-3000121

 בעוזיאל, 4 חד', כ- 80 
מ"ר, קומה נוחה, הכול חדש, 
1,790,000 ש"ח. נדלן הקריה, 

050-3000121)03-03(_____________________________________________

 בקרית הרצוג בשלבי 
בניה מתקדמים, 4חד', 

94מ"ר + מרפסת שמש 
+ סוכה אכלוס 12 חד' 

1,660,000. בית-הנדל"ן, 
053-3106255)03-03(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח', מפוארת, 
קומה ד' + נוף מהמם ברבינו 

אשר + טאבו + מעלית 
+ חניה, פינוי 11 חודש, 

2,050,000. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)03-03(_____________________________________________

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

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

052-7649782)03-03(_____________________________________________

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

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

052-7649782)03-03(_____________________________________________

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

מהיסוד. "נדל"ן כהלכה" 
_____________________________________________)03-03(050-4141926, אפרים

 בקרית הרצוג ברח' 
קובלסקי 9 א', דירת 

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

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

עם אפשרות להרחבה, 
זקוקה לשיפוץ, לכניסה 

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

 ,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)03-06(_____________________________________________

 הקודם זוכה! 
באבוחצירא, מחולקת 

ל- 2 יחידות דיור מכניסות 
כ- 5,500 ש"ח + יציאה 
לגינה + היתרי בניה, 30 

מ"ר, ב- 1,400,000 ש"ח. 
להב נכסים,

050-4177750)03-03(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! 
בקלישר, 3.5 חדרים, 

ק"ב, מרווחת + מעלית 
וחזית, 1,570,00, גמיש. 

MS נדל"ן,
,054-8541118
053-3134258)03-03(_____________________________________________

 בישעיהו הנביא!!! 
3.5 חדרים, ק"ג, 
משופצת + חזית 

+ היתרי בניה לגג, 
1,660,000, גמיש.

MS נדל"ן,
,054-8541118
053-3134258)03-03(_____________________________________________

 באזור טרומפלדור 
בבנין חדש, 3 חדרים, 

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

כ- 30מ"ר, חדשה, 
מושכרת, ב- 2,400 

ש"ח, 1,690,000ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)03-03(_____________________________________________

 בבלעדיות בגניחובסקי, 
3 חדרים, 65 מ"ר, 

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

_____________________________________________)03-03(בועז' 054-8474843

 בבלעדיות בהמכבים, 
3.5 חדרים, תוכניות 

לבנית כ- 70 מ"ר נוספים. 
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)03-03(_____________________________________________

 בבלעדיות בנויפלד, 3 
חד', משופצת + היתרי 

בניה לכ- 45 מ"ר. 'אפיקי-
_____________________________________________)03-03(נדלן-בועז' 054-8474843

 בבלעדית בנורוק, 
3 חדרים + חתימות 

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

,054-8474843
050-4156080)03-03(_____________________________________________

 בבלעדיות באבוחצירא, 
3 חדרים, משוצת, 

יפהפיה, אופציה לבניה. 
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)03-03(_____________________________________________

 בבלעדיות באבוחצירא, 
3 חדרים, ק"ב, אופציה 

לבניה, 1,230,000. 
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)03-03(_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שרות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)03-03(_____________________________________________

 קילבנו היתר! בגולומב, 
דירות 3חד' אחרונות, 

1,600,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ,

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

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

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

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

 באמצע בנייה במרים-
הנביאה, דירת 3חד', גדולה, 
1,600,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

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

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

1,600,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ,

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

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

1,450,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ,

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

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

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

 בבלעדיות! בטבריה, 
3חד' גדולה, חזיתית, 3 כ"א, 
1,500,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

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

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

1,570,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ,

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

 בבלעדיות! בהרצוג, 
3.5חד' + יחידת הורים, 75 
מ"ר, ק"א, 1,550,000 ש"ח.

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

 בהרב-קוק, 3.5חד', 
105מ"ר, משופצת כחדשה, 
יפהפייה, 2,050,000 ש"ח. 

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

 בישעיהו, 3.5חד', 
משופצת מהיסוד, קומה 

אחרונה + אופציה, 1,660,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,

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

 בלעדי, 3 ח' ליד רחוב 
ירושלים + מרפסות, דירה 

גדולה, קומה ב', 1,450,000. 
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)03-03(_____________________________________________

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

ק"א, משופצת, 1,520,000. 
*בבניה!!! בהרב קוק!!! 3 

חד' בסטנדרט גבוה ע"י קבלן 
אמין, מ- 1,480,000. "תווך 

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

 באזור רוזובסקי, 3 חדרי, 
כ- 90 מ', גדולה ויפה + 

מעלית, 1,950,000, גמיש. 
תיווך B.D.A, טל':

054-8449423)03-03(_____________________________________________

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

תיווך B.D.A, טל':
054-8449423)03-03(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 3 חד', 
75 מ"ר, משופצת, קומה 

ראשונה, רק 1,355,000 ש"ח. 
נדלן הקריה, 054-8472222, 

050-3000121)03-03(_____________________________________________

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

1,180,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)03-03(- מתווכים" 03-5701010

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

054-2000089)03-06(_____________________________________________

 בלעדי ברח' יהושוע, 
3חד', 86מ"ר, ק"ג 

ואחרונה, בלי, במצב טוב, 
גג ביטון, 1,690,000. 

בית-הנדל"ן,
053-3106255)03-03(_____________________________________________

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

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

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

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

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

 בקרית הרצוג אזור מצויין, 
3 חד', 75 מ"ר + התרים 

לבניה 50 מ"ר, שמורה, ק"א, 
1,480,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)03-03(_____________________________________________

 באבני נזר, 3 חד', 65 
מ"ר, ק"ק, משופצת, מושכרת 

3,900 ש"ח, 950,000 ש"ח. 
_____________________________________________)03-03(א.פנחסי, 03-5799308

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

מהיסוד + חניה, 1,200,000 
_____________________________________________)03-03(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

1,550,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

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

 בלעדי, 2 ח' ברבי עקיבא, 
לא משופצת, קומה 4, כ- 60 
מטר, גג רעפים, 1,200,000. 

תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)03-03(_____________________________________________

 באזור הפלמ"ח, 2.5 חד', 
קומה נוחה, משופצת, רק 

1,265,000 ש"ח. נדלן הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)03-03(_____________________________________________

 מציאה!!! דירת 
1.5חד' בז'בוטינסקי צד 
ב"ב, אופציה לבניה רק 
870,000 ש"ח. 'אפיקי-

_____________________________________________)03-03(נדלן-בועז' 054-8474843

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

_____________________________________________)03-03(דסקל, 050-5926021

 דופלקס 6חד', 200מ"ר + 
מרפסת שמש + גג 90 מ"ר, 
משופץ מהיסוד. משה דסקל, 

050-5926021)03-03(_____________________________________________

 קומה שלישית, כ- 80 
מטר ליד תחנה מרכזית, 

זקוקה לשיפוץ, רק 330,000 
ש"ח. תיווך ארץ הצבי, 

052-5253470)03-03(_____________________________________________

 בדימונה, 3 חד', 
ק"א, ממוזגת, מושכרת 

ב- 1,500 ש"ח, 345,000 
ש"ח. תיווך ברכת הבית, 

050-4199643)03-03(_____________________________________________

 בדימונה, 3 חד', 
משופץ, מרוהט וממוזג, 

מושכרת ב- 1,700 לשנה, 
ב- 360 אלף. תיווך ברכת 

_____________________________________________)03-03(הבית, 050-4199643

 בדימונה, 3.5 חד', 
ק"ק, 100 מ"ר, ליד 

הישיבה, 590,000 ש"ח. 
תיווך ברכת הבית,

050-4199643)03-03(_____________________________________________

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

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

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

055-6650570)03-14/17(_____________________________________________

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

יוסף, 050-6733375 )תיווך 
_____________________________________________)03-03(הכהנים(

 ברוטשילד, 3.5 חד', 
75 מ"ר, משופצת מהיסוד, 
440,000 ש"ח. אליהו, -050

_____________________________________________)03-03(4770020 )תיווך הכהנים(

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

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

_____________________________________________)03-03()תיווך הכהנים(

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

600,000 ש"ח. יוסף,
_____________________________________________)03-03(050-6733375 )תיווך הכהנים(

 בדוד המלך, 3חד' + 
אופציה לבנייה )גג קיים( 

520,000 ש"ח. אליהו,
_____________________________________________)03-03(050-4770020 )תיווך הכהנים(

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

680,000 ש"ח. יוסף,
_____________________________________________)03-03(050-6733375 )תיווך הכהנים(

לפרסום
בלוח

03-6162228



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה כ’ - כ”ב בטבת תשע”ז  18-20/1/2017 

 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

קריות+5 חדרים

+5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

 מבחר דירות ומגרשים 
להשקעה בטבריה ובירושלים. 

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

עסקים

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

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

1-1.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 )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

קרית ים

 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(_____________________________________________

■ 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

 יחידה חדשה, 2 
חדרים, 25 מ"ר, ק"5, 

מרוהטת קומפלט 
כולל חדר שינה ומוצרי 

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

יוסף,בשיכון ה', 3,000 
ש"ח, גמיש,

058-3258284)01-04(_____________________________________________

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

_____________________________________________)01-04(מיידי, 052-3632080

3-3.5 חדרים

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

 תשואה 10% לשנה 
על השקעה בטוחה בנדל"ן 

_____________________________________________)01-04(בישראל, 054-4225158

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

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

דירות בפיסגת זאב צ. 
פת, קרית מנחם, עיר 

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות! דרושות דירות 
לעולי צרפת, "הולילנד 

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

ירושלים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

מירון

 בהדר גנים רחוב בגין, 4 
חד' מרווחת, יפה, מ.סוכה, 

מעלית, חניה, מפרטי,
_____________________________________________)02-03ל(03-5344775

 בפ"ת ברמת ורבר, 2.5 
חד', ק"א, מושקעת, פינוי 
_____________________________________________)02-03ל(גמיש. גיא, 054-4761147

דופלקסים

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

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

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

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

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

050-7231178)02-05(_____________________________________________

 יח"ד 30 מ"ר, יוקרתית, 
ממוזגת ומרוהטת, ק"ג, ללא, 

באבטליון, מיידי, 
_____________________________________________)02-05ל(050-7111483

גבעת שמואל

 10% תשואה שנתית 
בהשקעה בנדל"ן 

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

 דירות להשקעה ולמגורים 
בנתניה/צפת/טבריה, החל 

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

 בארצות הברית 
השקעות עם תשואה 

גבוהה ע"י חברה ותיקה 
ואמינה  ש. מאירוביץ

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

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

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

4-4.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים
 ברוטשילד, 3.5 חד', ק"ד, 

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

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

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

וילות ובתים
 בשיכון ד' )צמוד לקרליץ(, 

בית פרטי, 300 מ"ר, מחולק 
ל- 2 בתים + יח"ד, על חצי 

דונם, 1,650,000 ש"ח. 
_____________________________________________)03-03("רימקס" 050-2442446

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

880,000 ש"ח. "רימקס" 
050-2442446)03-03(_____________________________________________

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

720,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)03-03("רימקס" 050-2442446

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

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

050-2442446)03-03(_____________________________________________

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

580,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)03-03("רימקס" 050-2442446

 בנווה יעקב, 2-3-4 חד' 
במחירים סבירים! תיווך 

משה, 054-9388085, 
077-4003009)03-03(_____________________________________________

 בהזדמנות! בהר 
שמואל )צמוד לירושלים(, 

וילה מושקעת 10 חד', 450 
מ"ר על חצי דונם מגרש + 
קומה נוספת 100 מ"ר עם 
הכנה ליחידות השכרה, רק 
4,750,000 ש"ח, בלעדיות 

_____________________________________________)03-03(בנדל"ן אריאלי, 02-5714636

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

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

מאור, 050-5500323,
02-5730077)03-03(_____________________________________________

 בגבעת זאב, בלולב 
המבוקש דו משפחתי בנוי 220 

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

ומחסן, 3 יח' דיור מניבות, 
במציאה!!! מאור,

02-5730077 ,050-5500323)03-03(_____________________________________________

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

ואופצ' לשלישית, גינה 200 
מ"ר לנוף פתוח, חניה ענקית, 

2,550,000 ש"ח! מאור,
02-5730077 ,050-5500323)03-03(_____________________________________________

 ברמות א': קוטג' 4 חד', 
דו-פלקס, 100 מ"ר נטו, נוף, 
כ"פ, משופצת ברמה גובהה, 
במורגנטאו, 2,150,000 ש"ח. 
_____________________________________________)03-03(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

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

_____________________________________________)03-03(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': קוטג', 6 
חד', )141 מ"ר נטו(, משופץ, 

נוף, גישה נוחה, כ"פ, חצר 
פרית, 2,550,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)03-03(הכוכבים: 02-5713375

דופלקסים
 בקרית משה, דופלקס 

ברחוב גת, 6 חדרים מהממת 
אחרי שיפוץ כללי, במיקום 

מצויין, לפרטים: קבוצת 
פרפקט, 052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)03-03(_____________________________________________

 ברמות 06, 6 חד' 
+ נוף + מרפסת, 3 

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

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

 גבעת זאב משה"ב, אבן! 
פנטהאוז במחיר דירה! 5 + 

מרפסת סוכה לנוף, ק"ג, 
מעלית, יח' הורים, כל הצעה 

תישקל!!! מאור,
02-5730077 ,050-5500323)03-03(_____________________________________________

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

משופץ ושקט ותב"ע מאושרת 
לקומה נוספת, במחיר מעולה! 

מאור, 050-5500323,
02-5730077)03-03(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)03-03(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות-אונגוואר: 5 
חד', משופצת + מרפסת 

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

_____________________________________________)03-03(הכוכבים: 02-5713375

 בגילה ב', 4 חדרים, 
משופצת, מוארת, מרפסת 
סוכה, יחידת הורים ענקית, 
קומה ג', מחסן, בהזדמנות. 

"תיווך דירה לי" - )אלי(,
050-8226337)03-03(_____________________________________________

 גבעת זאב מרכז, כניסה 
פרטית לדירת גן, 4 + גינה 
וחצר + יחידת דיור 2 חד', 

בבניין קטן, מרכזי ושקט, גישה 
נוחה, במחיר קטן!!! מאור, 
02-5730077 ,050-5500323)03-03(_____________________________________________

 ברמות א': 4 חד', 
משופצת + אופציה, ק"ב, 
3 כיווני אוויר, בסולם-יעקב, 

1,820,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)03-03(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. 

_____________________________________________)03-03(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 בנווה יעקב, 3 חד', 
משופצת עם טאבו ל- 45 

מ"ר. תיווך משה, 
,054-9388085
077-4003009)03-03(_____________________________________________

 ירושלים - קטמון הישנה, 
ברח' החי"ש, בבית ערבי דו 
קומתי, 3 חד', 85 מ"ר + 

מרפסת, ק"א, המבנה כלול 
בתוכנית תמ"א 38 ואופצ' 

נוספות! למביני עניין! מאור, 
02-5730077 ,050-5500323)03-03(_____________________________________________

 גבעת זאב במתחרדת, 
אבן! 3.5 חד', 90 מ"ר + 
מרפסת סוכה גדולה לנוף 

פסטורלי ושקט, מחסן, ק"גב, 
הסקה וממ"ד, חובה לראות! 

מאור, 050-5500323,
02-5730077)03-03(_____________________________________________

 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)03-03(_____________________________________________

 קומה שניה )רק 4 
דיירים(, כ- 80 מטר, יפהפייה, 

מושכרת ב- 2,000 ש"ח, 
מעולה להשקעה, רק 610,000 

ש"ח. תיווך ארץ הצבי, 
052-5253470)03-03(_____________________________________________

 דירת קרקע, 4 חדרים 
+ 2 חצרות, קרוב לרכבת, 
שכנים מעולים, 1,250,000 

ש"ח. תיווך ארץ הצבי, 
052-5253470)03-03(_____________________________________________

 בכניסה לנתיבות, 3.5 
חדרים, מסודרת ויפה, קומה 
שלישית, מושכרת ב- 2,700 

ש"ח, רק 590,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)03-03(ארץ הצבי, 052-5253470

וילות ובתים
 כפר אברהם: דו 

משפחתי, מגרש 289 ובנוי 
220 מ"ר, פינתי, חניה כפולה. 

אמא נכסים, 054-390027, 
_____________________________________________)03-03(גניה יועצת נדל"ן בכירה

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

03-9301122)03-03(_____________________________________________

 בגבעת שמואל 
הוותיקה, דופלקס גג 7 חד', 

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

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

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

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

_____________________________________________)03-03(סכסון, 03-9301122

 בגבעת-שמואל 
הוותיקה, דירת-גג, 4 חד' 
+ אופציה להרחבה. אנגלו 

_____________________________________________)03-03(סכסון, 03-9301122

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

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

_____________________________________________)03-03(נדל"ן, 054-6401612

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

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

 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)03-03(_____________________________________________

 רח' פיק"א, דירת 4 ח', כ- 
130 מ"ר, יחידת הורים, מעלית 

וחניה בטאבו. אמא נכסים, 
054-390027, גניה יועצת 

_____________________________________________)03-03(נדל"ן בכירה

 רח' שפירא, 4 חדרים, 
יחידת הורים, מעלית, חניה, 

מ.שמש. אמא נכסים,
054-390027, גניה יועצת 

_____________________________________________)03-03(נדל"ן בכירה

 רח' שפירא, 4.5 ח', 120 
מ"ר, משופצת, ק.שלישית, 

ללא. אמא נכסים,
054-390027, גניה יועצת 

_____________________________________________)03-03(נדל"ן בכירה

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

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

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

מרפסת שמש 15 מטר, 
חניה ומעלית. אנגלו סכסון, 

03-9301122)03-03(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, דירת 
4 חדרים, מרפסת, מעלית 

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

 בההגנה, 4חד', 93מ' 
מעל המדרחוב, משופצת 

מהיסוד ומחולקת, מצויינת 
להשקעה. משה דסקל,

050-5926021)03-03(_____________________________________________

 באברבנאל, 4חד', מעלית, 
ממ"ד, משופצת, מיידית. משה 

_____________________________________________)03-03(דסקל, 050-5926021

 בהזדמנות בעין 
שמש, 4 חד', 140 מ"ר, 

חניה בטאבו, מרפסת 
+ מרפסת שמש, 

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

 ברוטשילד בחרדי! 
3 חדרים, עורפית ושקטה, 

משופצת קומפלט, רק 
1,270,000 ש"ח. רם-נכסים, 

054-5566145)03-03(_____________________________________________

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

_____________________________________________)03-03(ש"ח, 050-4811122

 ברוטשילד )בלפור(, 
3ח' + חצי, משופצת! ק"א 

- מושכרת לשנה וחצי, ב- 
3,600 ש"ח, 1,275,000 ש"ח, 

050-4811122)03-03(_____________________________________________

 בהרצל, באזור החרדי, 
2 חד' מרווחים )אפ' לחדר 

נוסף( + מרפסת סלון גדולה, 
כ.מיידית, 1,050,000. "בית 

ישראל" - ישראל ריינהולד יועץ 
_____________________________________________)03-03(ומשווק נדל"ן, 054-6401612

 להשקיע בקריות 
 MS ?ולהישאר רגוע

נכסים מומחים בקריות 
לקניה, חלוקה, תחזוקה 

וכל הבירוקרטיה, )הנהלה 
_____________________________________________)03-03(חרדית(, 054-8541118

 בק.אתא, בנורדאו, קרקע, 
3 חד', אופציה לבניה, רק 

800,000 ש"ח. תיווך אלפסי, 
052-2790370)03-03(_____________________________________________

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

ומטופח(, מחיר 470,000 
ש"ח. נופר מרסיאנו,

052-7395150)03-03(_____________________________________________

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

380,000 ש"ח. ניר דהן,
050-2962666)03-03(_____________________________________________

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

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

050-2962666)03-03(_____________________________________________

קרית שמואל

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

580,000 ש"ח. נופר מרסיאנו, 
052-7395150)03-03(_____________________________________________

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

580,000 ש"ח. גיא אטיאס, 
054-8161125)03-03(_____________________________________________

רמת גן

 בסנהדרין גבול ב"ב, ד.גג 
בבניין חדש, מרפסת מרווחת 

ו- 3 חניות. מיטל דהרי - שיווק 
_____________________________________________)03-03(ויזמות נדל"ן, 054-3080050

+5 חדרים

2-2.5 חדרים
 בהרא"ה גבול ב"ב, 

מרווחת, משופצת, עורפית, 
מרפסת שמש, להשקעה 

ומגורים. מיטל דהרי - שיווק 
_____________________________________________)03-03(ויזמות נדל"ן, 054-3080050

 בבניין-חדש בשמעיה )ליד 
בי"ס מרכז(, דירות 3/4חד' 
מפוארות, החל מ- 5,000 

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

 במרכז שיכון ה', 
5.5 חד' + סוכה 

גדולה + מ.שמש + 
מעלית, 5,600 ש"ח. 

***בקלישר, כ- 2.5 חד' 
+ משופצת, ק"א + 

ריהוט. "יאיר נדלן"
052-7633978)03-03(_____________________________________________

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

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

 בלעדי בסנהדרין 
ברמת-גן גבול ב"ב, מיני 

פנטהאוז, קומה ה', 5 
חדרים + מרפסת שמש 
80 מ"ר + מעלית שבת 

+ חניה, 7,700 ש"ח. 
"תיווך בתים"

050-6481890)03-03(_____________________________________________

 בבניין-חדש באהרון-דב, 
פנטהאוז מפואר, 10,000 

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

 בבירנבוים, דופלקס 5 
חד + גג ענק, משופצת 
עם נוף פתוח + מעלית, 

ב- 6,500 ש"ח, גמיש. 
"דלוקס נכסים"
052-8555594)03-03(_____________________________________________

 בחברון, דופלקס 5 חד', 
משופצת, ק"ב + גג מרוצף, 
נוף, 6,500 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)03-03(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה 
בחברון, דירת 6 חדרים, 

שמורה, טריפלקס, 
6,500 ש"ח. פאר 

הנדל"ן, 03-8084242, 
058-7111860)03-03(_____________________________________________

 באבטליון, 4.5, ענקית, 
יפהפיה, ק"א + מעלית, 

מרוהטת, 6,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים"
03-5791514)03-03(_____________________________________________

 בבניין חדש!!! בפ"כ, 
ק"ב, מעלית, חזית, 

4,500 ש"ח, מפתחות 
אצל "אביחי - מתווכים"

03-5701010)03-03(_____________________________________________

 בלעדי, במימון, 3 
חד', חדשה, מרוהטת, 

ממוזגת, ק"ד בלי מעלית, 
ב- 3,700 ש"ח. "דלוקס 

_____________________________________________)03-03(נכסים" 052-8555594

 בפרדס כץ ברח' הרצל 
בבניין חדש מקבלן, 3 חד', 

ק"ב + מעלית, 3,900 ש"ח. 
_____________________________________________)03-03(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי!! בדניאל, 3.5 
חדרים + הול, משופצת, 

חזית, 4 כ"א, ק"ב, 
ממוזגת ומושקעת, 

כניסה מיידית, 4,500 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)03-03(_____________________________________________

 בלעדי!! בדניאל, 2.5 
חדרים, ק"ב, משופצת 

ויפה, ממוזגת, כ' מיידית, 
3,200 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)03-03(_____________________________________________

 בבית יוסף, 2.5 
חדרים, 50 מ"ר, 
מרוהטת, חדשה 

ומושקעת, ק"ד + 
מעלית, מיידי, 3,500. 

"סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)03-03(_____________________________________________

 באזור מרכזי, 2 חד', 
יפיפיה, מרוהטת, ממוזגת, 

מאווררת, לזו"צ, מיידי,
03-5742697 ,052-7637508)03-04(_____________________________________________

 בגבעת רוקח, 2 חד', 
מטבח נפרד, מרוהטת 

וממוזגת, כיווני אויר 
טובים! לל"ת, מיידי, 

,054-3975683
03-5704670)03-03(_____________________________________________

 בשיכון ה', יחידת דיור 
משופצת ריהוט חלקי 

כולל ארנונה, 2,300 
ש"ח, מיידי,

050-8620450)03-06(_____________________________________________

 בלעדי, בשיכון ג' 
והסביבה, יחי' דיור 

מרוהטות, יפות במחירים 
נוחים. "דלוקס נכסים" 

052-8555594)03-03(_____________________________________________

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

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

054-6804376)03-04(_____________________________________________

 חדר ב"רמת אהרון" )לא 
למגורים( לצורך עבודה שקטה 

וכדו' מתאים במיוחד לסופרי 
סת"ם, כולל מיזוג, מים, 

שירותים, 500 ש"ח - אפשרי 
גם להיכנס כשותף,

053-3157272)03-03(_____________________________________________

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

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

054-5634160)03-06(_____________________________________________

 דירת גן, 8חד', 20מ"ר + 
70מ"ר גינה, מיידית. משה 

_____________________________________________)03-03(דסקל, 050-5926021

 4 חדרים ברחוב עמרם 
גאון 3, ללא תיווך,

052-7505847)03-06(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בגילה )שבו(, 3 חדרים, 

מוארת, כיוונים טובףים, קומת 
ג' )לא אחרונה(, מיידית. "תיווך 

דירה לי" - )אלי(, 
050-8226337)03-03(_____________________________________________

 דרושות דירות לקניה 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
_____________________________________________)03-03ח(052-6616800, 08-6277193

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

 דרושה דירה קטנה לקניה 
בב"ב/פ"ת )אזור השרון 
_____________________________________________)03-04ח(והמרכז(, 054-7938941

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

 בב.שבע בבר גיורא, דירת 
גן + גינה, 3 חד', משופצת, 

כניסה מיידית, מחיר מציאה! 
התקשרו עוד היום! תיווך, 

054-2388654)03-03(_____________________________________________

 בב.שבע, 3.5 חד' בקרבת 
האוניברסיטה, בשכונה ב', 

ק"ג, מיידי, מציאה! התקשרו 
עוד היום! תיווך, 

054-2388654)03-03(_____________________________________________

 בב.שבע, 4 חד' בשד' 
רגר, ק"א, צמוד לאוניברסיטה, 
מתאימה לחלוקה, ל- 3 יח"ד, 
יכולה להניב תשואה גבוהה! 
_____________________________________________)03-03(מציאה! תיווך, 054-2388654

 בבאר-שבע, 3 חד', באזור 
סטודנטים, בהזדמנות! תיווך 

_____________________________________________)03-03(רומן, 052-7731832

 בב.שבע, בשכונה ה', 3 
חד', מושכרת לתווך ארוך, 

בהזדמנות! תיווך רומן,
052-7731832)03-03(_____________________________________________

 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)03-03(_____________________________________________

 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)03-03(_____________________________________________

 בבאר-שבע בשכונה ה', 
3 חד', משופצת, מוכרת 
ב- 2,200 ש"ח, המחיר - 

580,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)03-03(_____________________________________________

 בבאר-שבע בשכונה ג' 
ברח' של פינוי בינוי, 3 חד', 

720,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)03-03(_____________________________________________

 בבאר-שבע, 3 חד' במרכז 
גילט, קרוב לאוניברסיטה, 

560,000 ש"ח, מושכר לתווך 
ארוך. יוסף השקעות,

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)03-03(_____________________________________________

 למכירה בנין 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)03-03(_____________________________________________

 בשכונה ג' בבאר שבע, 
למכירה דירה מחולקת ל- 2 
יח' בקרבת אוניברסיטת בן-

גוריון, מושכרת 680,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)03-03(_____________________________________________

 בבאר-שבע בשכונה ד' 
ברח' אברהם אבינו, 3 חד', 
ק"ב, 620,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)03-03(_____________________________________________

 למכירה, קניון בדרום, 
שכירות חודשית - 195,000 

ש"ח, מחיר: 26,000,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)03-03(_____________________________________________

 בבאר-שבע, למכירה 
דירות בבנין העומד לפני פינוי 

בינוי, 500,000-650,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)03-03(_____________________________________________

 למכירה בב.שבע בבנין 
מגורים, 15 דירות בנות 2-3 

חדרים. יוסף השקעות,
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)03-03(_____________________________________________

 ברש"י, רובע ט' המתחרד, 
דירת 4.5 חדרים, קומה 3, 111 
מ"ר + מרפסת 12 מ"ר. תיווך 

_____________________________________________)03-03(רימקס, 055-9941042

 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)03-03(_____________________________________________

 רוצים לקנות דירה 
להשקעה? אנחנו הכתובת! 
לפרטים: אמיתי גולדשטיין - 

קבוצת פרפקט,
 052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)03-03(_____________________________________________

 במושבה מגדל )ליד 
טבריה(, בית פרטי + יח"ד, 

נוף לכינרת, 1,680,000 ש"ח, 
פוטנציאל להשקעה! "רימקס" 

050-2442446)03-03(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)03-05ל(052-3267692

 למסירה חנות סלולר 
כשרה ופעילה בתשלום 

_____________________________________________)03-03(סמלי, 052-7111999

 ביוספטל! בהזדמנויות, 
2.5ח', משופצת קומפלט - 
ק"ג, מיידית!! רק 865,000 

_____________________________________________)03-03(ש"ח, 050-4811122

 מציאה! בהלר/הרצל 
)איזור מתחרד(, 2.5ח', ק"א, 

מסודרת ויפה )חזית(, רק 
1,190,000 ש"ח,

050-4811122)03-03(_____________________________________________
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■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-33/17(_____________________________________________

■ דב ושושנה לנדאו 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 
ומאובזרות למשפחות, אפש' 

לזוגות, באמצע שבוע.
04-6989510 052-8771810)15-16/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

נדנדות, חצר גדולה ומטופחת, 
מש' סופר. 052-8401847 

04-6989734)50-44/17(_____________________________________________

מושב תרום

מירון

 צימרים חדשים, 
מאובזרים וממוזגים, לזוגות 

7 דק' לרשב"י, אפשרות 
לקבוצות + חדר אוכל, מש' 

שלג, 04-6980744, 
050-8989641)16-16/17(_____________________________________________

 יחידות נופש מאובזרות 
- קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 

במחירים נוחים, מרציאנו,
04-6987450 ,054-5989347)25-23/17(_____________________________________________

 דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

לזוגות, 052-2979067,
04-6980624)25-23/17(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים - 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-27/17(וחדר אוכל, 054-6987257

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-34/17(_____________________________________________

יבניאל

■ 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

■ מתחם נופש מדהים - 8 
ח' + ברכה סגורה ומחוממת 

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)24-23/17("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

■ הנופש המושלם - "סולם 
יעקב": צימרים ממוזגים, נוף, 

גינה, בריכה וג'קוזי ענק,
054-2273670)52-50/17(_____________________________________________

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

04-6987547 ,052-3771789)31-29/17(_____________________________________________

 בעליה לציון הרשב"י - 
דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

050-9989500 ,050-6393480)46-43/17(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 30 איש 
למשפחות ולקבוצות, מחירים 

אטרקטיביים, מבצע לקיץ, 
052-7655120)18-19/17(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)48-46/17(_____________________________________________

אור הגנוז

קיט 
ונופש

■ "אחוזת אלטונא"-  
מערות לאירוח לזוגות 

)+תינוק(  + ג'קוזי פנימי 
+ בריכה חיצונית, פרטיות. 

052-7703470)25-19/17(_____________________________________________

בית חורון

ביריה

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

ולביה"ז; נקי, מטופח וממוזג, 
לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 

_____________________________________________)24-22/17(לקייטרינג, 054-5747012

 "אורחן אור הזוהר" - 2 
צימרים כפריים ומבודדים: 

סוויטה פנטהאוז + חדר 
שינה וצימר קרקע + 

2 חד', ג'קוזי + בריכה 
מחוממת ומוצנעת כל 

השנה לכ"א, 
050-6752875)25-26/17(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-35/17(_____________________________________________

 צימר יפיפה ומטופח 
)10 ד' מי-ם ומודיעין( לזוג/

משפחה, 2 חד' שינה, ג'קוזי, 
בריכה , 054-5461450,

02-5361450 ,052-2611920)37-09/17(_____________________________________________

■ "מרגוע אלומה" - יחידות 
דיור חדשות )עד 50 איש( 
לנופש ולשבתות גיבוש, 

 ,054-2250240 ,08-6889750
050-2250232)9-08/17(_____________________________________________

מושב אלומה

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)21-19/17(_____________________________________________

נתניה

ספסופה

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

+ ביהמ"ד + חדר אוכל,
052-7634389)38-36/17(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-46/18(_____________________________________________

 אירוח לזוגות ומשפחות 
באווריה כפרית, פרטיות, נוף, 
_____________________________________________)48-05/17ל(ג'קוזי לזוגות, 054-4519521

■ "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

למשפחות וזוגות, בריכה 
+ מקווה לגברים, ג'קוזי, 

גינה ונוף,פינת חי,
,052-8723705
050-4443803 )9-10/17(_____________________________________________

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
054-6928116)20-18/17(_____________________________________________

 וילה גדולה ונקיה לאירוח 
מהנה במיוחד )4 חד' + סלון( 

בריכת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד. 

אפש' לתשלום באשראי
054-5726412 ,077-5590283)38-09/17(_____________________________________________

 סמוך לרשב"י, צימרים 
יפיפיים ומאובזרים, ג'קוזי 
בכל צימר, ספא, ביכנ"ס 

מפואר, מחירים נוחים 
לחורף! 050-2004839, 

04-6980959)47-18/17(_____________________________________________

■ "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים, בריכה + 

ברכת ספא מחוממת וסאונה 
לזוגות ומשפחות, 

04-6980419 ,052-5254569)5-04/17(_____________________________________________

■ בספסופה, אירוח כפרי, 
נגיעות בגליל, 4 יחידות, 

מתאים עד 24 אורחים, בריכת 
גלים מחוממת 3X4 + בריכה 

רגילה גדולה, חדר אוכל, 
_____________________________________________)32-04/17ל(ביכנ"ס, 050-5068848

■ למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה לזוגות 

ומשפחות, 052-4604609, 
04-6980449)18-19/17(_____________________________________________

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף 

מדהים!!! 052-3488910, 
052-5807915)49-06/17(_____________________________________________

 "ארמונות שלזינגר" - 
התחדשנו ברמה גבוהה!!! 

לקבוצות בלבד עד 50 איש + 
חדר אוכל מרווחת, 5 דקות 

_____________________________________________)49-21/17(לציון, 054-5990551

 "אחוזת רימון" - במרכז 
העתיקה! סוויטות מפוארות 

ומאובזרות + נוף, למשפחות 
וזוגות, גישה נוחה,

054-7750080)49-20/17(_____________________________________________

 מבצע חורף חם!! 
390 ש"ח לזוג, 2 צימרים 
למשפחות + טרמפולינה, 

ערסלים מנגל וטיולי 
_____________________________________________)51-16/18(שטח, 055-6678585

 "נופי ירדן" - בנצימר - 
סוויטה מפנקת ומרפסת נוף, 

ענקית + ג'קוזי,
050-2403750 ,050-7362739)51-09/17(_____________________________________________

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

052-7679018 ,077-7677018)51-23/17(_____________________________________________

 צימר "פסגות החן" - 
בפוריה, בריכה מחוממת 
ומוצנעת + ג'קוזי ענק, 
מאובזר + נוף, בקרבת 
ביהכנ"ס, לזוגות בלבד, 

052-7772913)52-50/17(_____________________________________________

 צימרים במשוב ספסופה, 
ע"י מירון + בריכה + ג'קוזי, 

מתאים לזוגות ומשפחות, טל': 
054-6465188)52-23/17(_____________________________________________

 בין סמטאות העתיקה - 
בתי ארוח מפוארים, מאובזרים 
וממוזגים לזוגות ולמשפחות, 

בין בתי הכנסת העתיקים, 
050-8550462/1)52-49/17(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים ליחידים 
ולקבוצות - מנגל, בריכה 

גדולה, סנוקר, כדורגל, פארק 
לילדים לשבתות ולחגים 

במחירים נוחים! 
052-3594875 ,052-3540874)53-14/17(_____________________________________________

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מהחוף הנפרד, גדול 
ומרווח, למשפחות וציבור 
דתי, כ- 13 מיטות בכ"א 

+ גינה, בקרבת בי"ח 
לניאדו, מבצעים לחגים! 

052-6460451)53-24/17(_____________________________________________

■ בנווה אורנים- וילה 
5 חד' למשפחות, 

מפוארת, מאובזרת+ 
בריכה מחוממת ושולחן 

סנוקר מקצועי. בקרו 
באתר- "וילת דורון פאר" 

050-4296661
050-7477127)33-05/17(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
 ,054-8592082

058-3245275/2)41-13/17(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
נופש בצפת וסביבותיה, 

ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)47-19/17(_____________________________________________

■ "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 
מיטות, יוקרתיות, 
למשפחות/זוגות, 

ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית 

+ נוף מרהיב + בריכה, 
_____________________________________________)29-27/17(נדנדות 052-5856465

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים 
053-3147542 052-7155422)37-35/17(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

מזגן ונוף מדהים, בהזדמנות! 
058-3266448)30-28/17(_____________________________________________

■ מתחם נופש לזוגות/
משפחות/קבוצות,עד 18 איש, 

ברמה גבוהה, חצר + ברכה 
_____________________________________________)25-23/17(ענקית + נוף. 058-7506090

 "הצימר של מולי" - 
בעתיקה, 2 חד', חדישה, 

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול ביכנ"ס בירב )קרליבך( 

לזוג + 2, חניה, 
03-9363752 ,050-6241690)16-15/17(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

■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

 ימי נישואין? יומולדת? 
חופשה נעימה? לזוגות/

משפחות/קבוצות, צימרים 
ברמה גבוהה + גינה + 

מרפסת, פרטיות!
052-7655177)01-15/17(_____________________________________________

 "בוסתן לביא" - דירות 
נופש יפיפיה, נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)01-26(_____________________________________________

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

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

 ברחביה, עיסקה כולל 
היתרים, 10 דירות וחנות, 24 

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

מחסנים

מציאה! להשכרה 
28 מ', ק"א כניסה 
נפרדת, בבנין יפה, 
מתאים למשרד או 

לקוסמטיקאית, אדריכל, 
ברח' הרב קוק ליד רח' 

חברון, 2,100 ש"ח. ללא 
דמי תיווך, בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הר' קוק 23 
050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

משרדים

 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(_____________________________________________

 להשכרה בירושלים, בגוש 
80, מקלט 16 מ"ר, למטרה 

שקטה בלבד, 1,500 ש"ח 
_____________________________________________)54-3/17(לחודש, 052-7667000

 להשכרה בבני-ברק 
בקרבת קוקה-קולה, 

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

מתאים לחנות, מחסן, 
משרד ולכל מטרה, 

שרותים וחניה,
050-5125550)02-05(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב - 
במרכז זכרון מאיר, 30 

מ"ר. תיווך, 
073-7240559)02-05(_____________________________________________

 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)03-31/17(_____________________________________________

דימונה

דלתון
 ארוח לרוויה - בגליל ארוח 

פאר, בריכה, ג'קוזי, ח.אוכל, 
ערסלים, 050-2230470,

04-7230470 ,050-2230470)16-15/17(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133082 ,050-4133098)25-23/17(_____________________________________________

הר כנען
 מתחם אירוח חרדי מרווח 

+ 50 מיטות, במקום חדר 
אוכל בית כנסת וחצר גדולה, 

052-4281804)52-09/17(_____________________________________________

 וילה מטופחת וממוזגת, 
ברכיה פרטית + 2 יח' צימרים 

גדולים ומפוארים + בריכה 
פרטית, שולחן פינג פונג, 

מדשאות, ערסלים ועוד
050-5313031)02-28(_____________________________________________

 בעיר העתיקה! צימר 
לזוגות, חדש וממוזג 

במיקום מעולה,
052-7153475)02-05(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-19/17(_____________________________________________

■ בס"ד - צימר לתפארת עד 
11 מיטות, כל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר! 
052-7623725)6-07/17(_____________________________________________

 "סוויטות הארי" - יחידות 
נופש בעתיקה, מפוארות, 

ממוזגות ונקיות, נוף וג'קוזי, 
050-4156810)17-16/17(_____________________________________________

מגרשים

מבנים

חנויות

נדל”ן 
מסחרי

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

 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

 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

בבני ברק
03-80-500-80

להשכרה 
חנויות 

 מציאה, להשכרה 
חנות ברח' ר' עקיבא 

קרוב לרח' השומר 18 
מ', מתאים לכל מטרה, 

מידית, 2,750 ש"ח, תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

עסקים

לחברה ירושלמית 
בתחום הטכנולוגיה הכשרה

(מנויים חודשיים)
דרוש שותף/משקיע

053-9638240
 למכירה חנות 

תכשיטים ושעונים 
יוקרתית ומצליחה ברח' 

ר' עקיבא בבני-ברק,
_____________________________________________)03-06ל(053-3392592

בבאר יעקב, בקניון 
החדש! למכירה עסק 

פעיל בתחום המזון 
)מותג בלעדי(, פוטנציאל 

ענק!!! "אביחי - 
_____________________________________________)03-03(מתווכים" 03-5701010

 להשכרה בב"ב במרכז 
ר"ע לחנות/לכל מטרה )6 

מדרגות(, 25-40 מ"ר,
053-3130600)03-03(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב חנות 
באור-החיים פינת חזו"א, 120 

מ"ר, קומת מרתף, חלונות 
בלגים, 6,700 ש"ח, לל"ת, 

050-2229247)03-03(_____________________________________________

 בב"ב בר"ע, חנות למכירה, 
24 מ"ר, 1,600,000 ש"ח, 

050-2229247)03-03(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב 
באיצקוביץ-ר"ע, מיקום 

מעולה! חזית, משופצת, 
44 מ"ר + גלריה 24 מ"ר, 
מחיר אטרקטיבי! מיידי! 

תיווך, 050-4113250, 
050-6500740)03-03(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב ברש"י 
)ע"י ר"ע(, חנות כ- 75 
מ"ר, משופצת, חזית, 
מיקום מעולה! כ- 75 

מ"ר, מחיר אטרקטיבי, 
מיידי! תיווך,

,050-4113250
050-6500740)03-03(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב ברח' 
עזרא-כהנמן, 350 מ"ר + 

אופציה לעוד 200 מ"ר, 
מחיר אטרקטיבי, מיידי! 
ניתן לחלוקה ולמטרות 

נוספות. תיווך, -050
050-6500740 ,4113250)03-03(_____________________________________________

 מגוון חנויות למסחר 
בחיפה והקריות, החל מ- 

380,000 ש"ח. תיווך אלפסי, 
04-8441111)03-03(_____________________________________________

 בשיא המרכז, חנות 
מושקעת, 40מ"ר + גלריה. 
_____________________________________________)03-03("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור עזרא להשכרה, 
מרתף 500 מ"ר. "אפיק 

_____________________________________________)03-03(נכסים" 03-5791514

 מבנים מסחריים 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)03-03(_____________________________________________

 להשכרה - בבלעדיות! 
בב"ב במתחם-קונקורד, 

עד 400 מ"ר, מסחרי 
ב- 2 מפלסים, מחולק 

למשרדים, מתאים 
למוסד, אפשרויות חלוקה 

מגוונות. רוט נכסים,
054-9391655)03-03(_____________________________________________

 באלישע, 140 מ"ר, 
)אפשרות לחלקית( משרד 

_____________________________________________)03-03(וכד', 054-8406031

 ביסודות, 8.5 דונם 
בשלמות, בטאבו, קרוב 

לכביש 6, בהזדמנות, 
052-2457617)03-05(_____________________________________________

 בגדרה 1-20 דונם בטאבו, 
בתכנית המתאר החדשה של 

_____________________________________________)03-05(גדרה, 052-2457617

 במושב רמות מאיר, 7 
דונם בשלמות, טאבו, צמוד 

_____________________________________________)03-05(למגורים, 052-2457617

 במושב גני-הדר 
)רחובות(, מגרשים 

אחרונים 500 מר' טאבו!! 
052-2457617)03-05(_____________________________________________

 קונים קרקעות בכל רחבי 
הארץ!!! התקשרו עכשיו!!! 

_____________________________________________)03-05(מחירים הוגנים, 052-2457617

 בבת שלמה, 1-40 דונם 
טאבו פרטי על כביש 70, 
_____________________________________________)03-05(בהזדמנות, 052-2457617

 בלב השרון, בגוש 
7808, 110 דונם 

בשלמות, חקלאי פרטי, 
בהזדמנות!

052-2457617)03-05(_____________________________________________

 בחרוצים )ליד נתניה(, 
85 דונם, חלקאי פרטי, 

_____________________________________________)03-05(בהזדמנות! 052-2457617

 להשכרה בב"ב ברח' 
עזרא/כהנמן, משרד 350 
מ"ר + אופציה לעוד 200 
מ"ר, אטרקטיבי! מיידי! 

תיווך, 050-4113250, 
050-6500740)03-03(_____________________________________________

 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)03-03(_____________________________________________

 בהרצוג/קוק, משרד, 
2 חדרים, 65 מ"ר, 

קומה -1 + מעלית, 
ממוזגת ומשופץ, 3,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)03-03(_____________________________________________

 להשכרה-בבלעדיות! 
בב"ב במתחם-קונקורד, 

עד 400 מ"ר - מסחרי 
ב- 2 מפלסים, מחולק 

למשרדים, מתאים 
למוסד, אפשרויות חלוקה 

מגוונות. רוט נכסים,
054-9391655)03-03(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב בדמשק 
אליעזר, כ- 50 מ"ר, גישה עם 

רכב, מיידי, למכירות/סופרי 
_____________________________________________)03-06(סת"ם וכדו', 054-5634160

 צימרים מהודרים 
ומאובזרים: ג'קוזי, מרפסת 
נוף מרהיבה, ביכנ"ס קרוב 

ומקווה, מבצעי חורף חמים! 
052-7655125/4)03-15(_____________________________________________

בית חלקיה
 וילה חדשה, ממוזגת, 

ונקיה, ג'קוזי, דשא, נדנדה, 
נוף וערסלים, 052-5238020, 

08-8683777)03-29(_____________________________________________

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר מקצועי, נוף 

מדהים לחרמון,
,050-4296661
050-7477127)03-28(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה כ’ - כ”ב בטבת תשע”ז  18-20/1/2017 

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ 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

₪

₪

₪

■ צביקה כהנא - השכרת 
רכב ונופש בארץ ובעולם, 

אצלינו השירות מעל 
_____________________________________________)40-02/17(הכל!!! 03-6318999

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 

 קונה זהב! יהלומים! _____________________________________________)48-05/17()בב"ב(
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(_____________________________________________

 ,IS מחשב חזק 
מושלב לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)53-09/17(_____________________________________________

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, מבצע סתיו 

מיוחד, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 110 
ש"ח, ידני 110 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)50-21/17ל(

מוצרי אפיה
 צמוקים ושקדים- 

המרכז לאפיה ר' עקיבא 
48/109 ב"ב, במחירים 
ללא תחרות *סדנאות 

ללא עלות, 
050-4161617)29-54(_____________________________________________

■ מחשב נייד מחודש 
החל מ- 500 ש"ח כולל 
אחריות, הוותיק בענף.

054-4543701
03-5066331)54-28/17(_____________________________________________

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

■ "שידוכי המרכז" - _____________________________________________)29-27/17(050-7801545
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים 
לטאים וספרדים,שדכן 

מקצועי עם המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)40-12/17(_____________________________________________

■ "חסדי נועה" - שידוכים 
לכל הגילאים, לכל המגזרים 

בארץ ובעולם - סודיות 
_____________________________________________)23-20/17(מובטחת! 054-7195111

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

מ- 10:00 בבוקר, 
052-3340338)47-44/17(_____________________________________________

 מכשיר BCD חדש! 
קולט גלי חום אלקטרוני 

מגנטי, לטיפול בדלקת פרקים, 
כאבי גב, צוואר וראש וכאבים 

כלליים, 1,500 ש"ח,
054-5451044)54-4(_____________________________________________

 לקוראי קול העיר 
בלבד! 119 ש"ח ליום, 

)בתוקף עד 1/2/17(.
"נתיב" - השכרת רכב 

לנהגים צעירים וחדשים, 
03-7267260)01-4/17(_____________________________________________

עורכי דין
 דפנה אברהם - עורכת 
דין: חוזים, מקרקעין, דיני 

עבודה, באזור המרכז, 
052-3322444)01-12(_____________________________________________

 צילום וידאו ותמונות 
לכל ארוע ברמה גבוהה, 
יותר מ- 20 שנות נסיון, 

צוות ותיק ומקצועי. -052
_____________________________________________)01-12/17(2539829 - חיים

 גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים חינם, שירות י-ם 

_____________________________________________)01-52(וב"ב בלבד, 052-7611936

 GMAIL שירותי מייל 
ללא גישה לאינטרנט, החל 

מ- 25 ש"ח לחודש,
052-7611936)01-52(_____________________________________________

 בהזדמנות! 2 מחשבים 
ניידים, נמכרים עקב שינויים 
בענייני עבודה, ראשון: 600 

ש"ח, שני: 900 ש"ח,
052-3281503)01-01(_____________________________________________

הובלות והסעות

 "הובלות המרכבה" - 
כל סוגי ההובלות, הובלה 
עצמית - )יח' דיור( בב"ב 
- 150 ש"ח. קו יומי לכל 
המרכזים החרדים - 150 
לפריט, 052-7117676, 

055-6688870)50-44/17(_____________________________________________

 "היימישער יונגערמאן" 
- מבצע שדה תעופה - 100 

ש"ח וכן מירון, ירושלים, כותל 
במחירים טובים! 

054-8440170)51-08/17(_____________________________________________

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

ואירועים 057-3188842 
050-7532336)33-31/17(_____________________________________________

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

הארץ, 14,20,30,40,55 
מקומות, נהגים חרדים 

ואדיבים, 054-5990390, 
053-3166566)38-33/17(_____________________________________________

 "מוביליי בני-ברק" דירות, 
משרדים, רהטים חדשים, 

פירוק והרכבת ארונות,
054-7671669)47-04/17(_____________________________________________

 "הסעות דניאל" - 
רכבים ממוזגים וחדשים! 
14,16,20 מקומות שרות 

אמין, מחירים זולים!! 
052-7101020)47-18/17(_____________________________________________

 באזור המרכז ובכל 
הארץ - הובלות והסעות, 

במקצועיות, אמינות 
ומחירים נוחים!
053-3126630)51-08/17(_____________________________________________

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

הלוואות ומשכנתאות

 "עזרת נישואין" פמוטים 
וגביעים במחירים זולים 
במיוחד, כדאי להזדרז!!

050-4169667)02-15(_____________________________________________

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

■ במרכז הדתי חיספין, 
צימר חדש ומאובזר, פינתי 
ושקט+ ג'קוזי, כולל סוכה 

אטרקציות באיזור, מומלץ!!!
_____________________________________________)37-09/17ל( 054-2232004

רמת הגולן

תפרח
 במרכז תפרח עד 55 

מיטות, מתקנים ומדשאות + 
גנרטור. *ברמה *יחודית, מוכר 

_____________________________________________)53-24/17(במס, טל': 052-7612965

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)42-36/17(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

■ קונה לפירוק + נסיעה 
לל המכוניות, משאיות, טרק
טורים, אמינות + אישורים, 

052-3239123 ,052-5752933)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

דייהטסו
 סיריון דייהטסו, שמורה 

2008, 133,000 ק"מ, 22,000 
_____________________________________________)54-3/17ל(ש"ח. 052-2737371, שמשון

סקודה

סיאט

מיצובישי

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(_____________________________________________

■ דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-48/17(_____________________________________________

■ "הפגודה בפינה" - 4 יח' 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קרוב לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-17/17(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
057-3112314 ,052-7183288)26-24/17(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-28/17(_____________________________________________

 לשבת וחול, דירה פרטית, 
נקיה ומסודרת + מזגנים 

וחצר, 08-6601778,
052-7113937)49-08/17(_____________________________________________

קיה

שברולט

 קאיה קרניבל 2011 
דיזל, יד שניה, 7 מקומות, 

שמורה  במצב מעולה, 
_____________________________________________)01-02ל(054-7916871

 נפתחת בב"ב, קבוצת 
גברים לדיאטה, תזונה חכמה 

_____________________________________________)02-03(וייעוץ אישי, 054-4400173

דיאטה

 100% מימון והנחות 
בלעדיות לרכבים חדשים 

יד 00 ישירות מהיבואן. 
"לוינסון רכבים"
076-54-12-123)03-03(_____________________________________________

 מיצובישי גרנדיס 2006, 
7 מקומות, דגם מפואר, רק 
_____________________________________________)03-03(39,000 ש"ח, 052-2790370

 *סיאט טולדו בהנחה 
משמעותית ובהחזר של 990 

ש"ח לחודש ללא מקדמה, 
מבצע מיוחד לכמות מוגבלת 
מערכת וויז ומצלמה מתנה, 

076-54-12-123)03-03(_____________________________________________

 סקודה-אוקטביה 2011, 
יד-ראשונה, פרטי, מצב 

_____________________________________________)03-04(מעולה, נידרה! 052-7168739

 שברולט אורלנדו 7 
מקומות המרווחת בבעלות 
ראשונה על שמך, ב- 100% 

מימון ובהחזר החל מ- 1,500 
ש"ח בחודש, לפרטים:

076-54-12-123)03-03(_____________________________________________

אדריכלות
 אדריכלית מקצועית ברמה 

גובהה, 2,000 ש"ח, ל- 80 
_____________________________________________)03-03(מ"ר. בתיה, 052-7113630

 נתנאל - העברת דירות, 
יח' דיור, משרדים ופריטים 

בודדים, באמינות, מקצועיות 
ואיכות ללא פשרות!!

054-4434362)03-10(_____________________________________________

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

שיניים, כל הסוגים במחירים 
מפתיעים! 03-6199567, רח' 

_____________________________________________)03-10(עזרא 66, ב"ב

 שיניים לבנות 
ואסטטיות - מדבקות 

להלבנת שיניים, הלבנה 
מוכחת!! 14-20 

טיפולים, תוצאות 
_____________________________________________)03-06(מיידיות, 054-8527470

השכרת רכב
 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, קרייזלר )על 

גז(, 300 ש"ח ליום, 350 ש"ח 
_____________________________________________)03-24(לשבת, 052-7696100

שידוכים

 זיווג משמיים - משרד 
שידוכים לרציניות/יים בלבד! 

100% אחוזי הצלחה מכל 
הארץ, מלווים אותכם עד 

החתונה ומוצאים לכם את 
החצי השני, כל המגזרים, 

054-5663798)03-03(_____________________________________________

 נמצאה בחנוכה, מטריה 
פרחונית, ברחוב חזון-איש, 

_____________________________________________)03-04ח(טל': 052-7675483

 נמצא נגן קטן שחור 
סנדיסק באוטובוס 402 מב"ב 

לירושלים במוצא"ש, לפני כמה 
_____________________________________________)03-04ח(חודשים, 03-5745162

 נאבד לי מזוודה עם בגדים 
בערב שבת פרשת חיי שרה 
בקו 402 שנסע לבני-ברק, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7147502

 אבד עגיל זהב לבן משובץ 
עם פנינה, אבד ברח' רבי 
עקיבא 152 בני-ברק, -03

_____________________________________________)03-04ח(7517050

 אבד צרור מפתחות במרכז 
העיר ירושלים )מחובר לצרור 

און קי מסווג(, היקר מאוד 
לבעליו! המוצא יבוא על שכרו, 

_____________________________________________)03-04ח(052-6795000

 נאבד עגיל זהב, המוצא 
_____________________________________________)03-04ח(יתקשר, 053-3122504

 נמצא צמיד זהב בב"ב 
בכ"ג כסליו, לפרטים: -050

_____________________________________________)03-04ח(4147378

 הגמ"ח הארצי להשבת 
אבידה. אבד לך משהו? מצאת 

משהו? התקשרו בהקדם:
_____________________________________________)03-04ח(1-599-500-003

 דרושה קסדה, טל':
_____________________________________________)03-04ח(054-8423405

 דרוש סכך בתרומה/סמלי 
)אפשרי גם אחרי חג הסוכות(, 

_____________________________________________)03-04ח(054-7938941

 דרוש מגהץ קיטור איכותי 
_____________________________________________)03-04ח(ותקני, 050-5343924

 מעוניין בדיסק און קי 
בנפח מקסימלי, תמורת מזומן 

_____________________________________________)03-04ח(או שווה ערך, 054-9985503

 מעוניין לקנות מדיח כלים 
שמיש, אפשרות להחלפה 
_____________________________________________)03-04ח(בשווה ערך, 054-9985503

 דרוש מקרר בתרומה 
לחיידר בב"ב באופן דחוף, תזכו 

_____________________________________________)03-04ח(למצוות, 050-4111685

 דרושה מלונית דיגיטלית, 
אנגלי-עברי בדחיפות,

_____________________________________________)03-04ח(053-3132207

 למשפחה נזקקת, דרוש 
מכשיר טייפ תקין + רדיו 

)אפשרי גם לשמיעת דיסקים, 
_____________________________________________)03-04ח(02-5713361

 מעוניין לקנות פילטר 
חיצוני לאקווריום,

_____________________________________________)03-04ח(055-6777117

 משפ' אברך ברוכת ילדים, 
מעוניינת בסורג נפתח לחלון 
בגודל 98X98 ס"מ )אפשרי 

_____________________________________________)03-04ח(בתשלום(, 08-9765927

 משפחה ברוכת ילדים, 
מעוניינת במיטה משולשת 

בתשלום או במסירה,
_____________________________________________)03-04ח(053-3191325

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)03-04ח(ישיבה בתרומה, 054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)03-04ח(054-7432035

 דרוש שעון מעורר מכני 
)עם קפיץ(, אפשרי מקולקל, 

_____________________________________________)03-04ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)03-04ח(במצב תקין, 054-7432011

 דרוש נוקיה סי 2 או נוקיה 
208, אפשרי מקולקל,

_____________________________________________)03-04ח(054-7938941

 דרושה מנורת שולחן 
פלורוסנט, 15 וואט בתרומה 

)אפשרי מקולקלת(,
_____________________________________________)03-04ח(054-8432271

 דרוש מקרר קטן בתרומה 
_____________________________________________)03-04ח(לבן-תורה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחת אברך בתרומה/

_____________________________________________)03-04ח(סמלי, 052-7396092

 דרוש מקרר בינוני ומזגן 
קטן בתרומה/סמלי לבן תורה, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7396092

 דרוש שעון זהב/תכשיט 
בכל מצב שבור/מקולקל/ישן, 

_____________________________________________)03-04ח(050-6651365

 מעוניין לקנות דגי נוי 
_____________________________________________)03-04ח(טורפים, 055-6777117

 דרושות אופניים חשמליות 
ב- 1,000 ש"ח ומזגן חלון קטן 

_____________________________________________)03-04ח(בתרומה, 052-3595314

 מעונין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה 

_____________________________________________)03-04ח(לחקלי חילוף, 052-3595314

 דרוש אורגן אפילו פשוט 
למתנדב שמנגן למבוגרים, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8437102

 מעוניין לקנות מטבעות, 
שטרות ומכתבים ישנים, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7653753

 למשפחה נזקקת דרוש 
בתרומה מייבש כביסה במצב 

_____________________________________________)03-04ח(טוב! 054-7354625

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה/גניזה,
_____________________________________________)03-04ח(050-6651365

 מודם סטיק כחדש, פתוח 
לכל החברות, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)03-06ח(050-4171813

 IBM מחשב נייד* 
)לנובו( במצב חדש כולל וינדוס 

אופיס ותוכנות, 500 ש"ח. 
 IBM מטען למחשב נייד*

)לנובו(, מקורי, רק 85 ש"ח, 
058-7920443)03-04(_____________________________________________

 שואב אבק לשטיחים, 
מעולה!! 150 ש"ח,

054-8527470)03-06(_____________________________________________

 רדיאטור בירושלים, 120 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, טל': 054-8423405

 מחשב נייח חזק עם 1 
טרה במצב מצוין, רק 499 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-7171228

 נייח מדהים עם 1000 
ג'יגה, רק 499 ש"ח, איזור 

_____________________________________________)03-04ח(ירושלים, 054-8470594

 מסך דק "17 אינצ' כחדש, 
רמקולים מובנים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(050-4116860

 + DVD/MP3 מכשיר 
שלט ללא מסך )פוג'י-יפן(, 80 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-3463482

 מחשב נייח מהיר עם 
1000 ג'יגה, ווינדוס 7, רק 499 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 054-3294452

 טאבלט איכותי אסוס 7, 
מצב חדש כולל נרתיק, 500 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, טל': 054-7561146

 מחשב ווינדווס 7 + 
תוכנות, מצב חדש, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(טל': 052-8401909

 רדיאטור חימום 15 
צלעות, חדש, חב' טובה, ב- 

_____________________________________________)03-04ח(200 ש"ח, 052-7111982

 רדיאטור 14 
צלעות,מעולה, 150 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(בב"ב, 052-7600336

 מילון אוקסופורד מדבר, 
חדש עם כמה שפות 
ותוספות, 420 ש"ח,

_____________________________________________)03-04ח(052-7687014

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(לפרטים: 054-8453370

 פן פרלוקס סופר טורבו 
- 2600 כחדש, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(053-3103302

 קוצץ ירקות המתחבר 
למקסר קנווד כחדש, 200 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח מפ"ת, 052-7609666

 תנור חימום - 2 ספירלות, 
מחמם מהר וחזק + כבל, 
2.05 מטר, 40 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)03-04ח(050-2897977

 מחשב נייד כולל וינסדוס 
7 ותוכונות במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 054-8474954

 מכונת כביסה חצי 
אוטומטית כחדשה במצב 
מצוין, המחיר 500 ש"ח, 5 

_____________________________________________)03-04ח(קילו, 054-7317883

 רדיאטור 12 צלעות, מצב 
מצוין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8474176

 רדיאטור חדש, 15 צלעות, 
190 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)03-04ח(052-7148004, אלי

 סטפר מכשיר הליכה 
כחדש ממש, בבית-שמש, 320 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, גמיש, 054-8445650

 מחשב HP בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)03-04ח(250 ש"ח, 052-2421622

 התקנת תוכנה ללימוד 
אנגלית, חדשה, ב- 140 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7687019

 קוטל יתושים, מצב חדש, 
_____________________________________________)03-04ח(90 ש"ח, 054-8423031

 פלטה מצוינת, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(054-8423031

 יש לי נגן סאנדיסק ואני 
מעוניין להחליפו בנגן סובו, 

_____________________________________________)03-04ח(053-3138898

 2 מדפסות HP כולל: 
פקס, צילום, הדפסה, סריקה, 

כחדשות, 360 ש"ח,
_____________________________________________)03-04ח(050-5343924

 רדיאטור חימום חדש, 15 
צלעות, 180 ש"ח בלבד )ב"ב(, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7148004

 מקדחה רוטטת, חזקה 
לקיר, מתכת ולעץ, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-6784969

 מכשיר ניווט G.P.S חדש 
באריזה, מפות 2017, ותוספות 

_____________________________________________)03-04ח(280 ש"ח, 053-3120547
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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(_____________________________________________

 מטפלת חמה ומסורה, 
מעוניינת לטיפול בילדים 

בשעות הצהריים בביתם בבני-
_____________________________________________)01-04(ברק, זמין ערב, 054-8451318

 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

ריהוט
 שולחן אוכל, מידות 2/1, 

נפתח ל- 3 מ' כמו חדש 
בצבע עץ בהיר, ב- 900 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ל(050-7366167

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון, יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)02-05(_____________________________________________

 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

 מערכת סטריאו ניידית - 
דיסק MP3, טייפ ורדיו, 240 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-6784969

 מכונת גילוח נטענת, 3 
ראשים + קוצץ פיאות, 140 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-6784969

 מצלמה דיגיטלית פוג'י 
בירושלים, 220 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)03-04ח(טל': 02-6421424

 בר מים, למים חמים 
וקרים, מתחבר לברז מים, 

פועל מצוין, 320 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)03-04ח(050-2897977

 בירושלים למכירה מערכת 
DVR פלוס שתי מצלמות, 

_____________________________________________)03-04ח(500 ש"ח, 054-5884371

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון חכם לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)03-04ח(100 ש"ח, 052-4831449

 מערכת תאורה לצילום 
סטודיו ואירועים הכולל 2 

מטריות פלאש ועוד ציוד נלווה 
)דגם ישן(, 500 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)03-04ח(054-3132330

 מגפון נייד עוצמתי חדש 
באריזה, כולל מיקרופון עם 

חוט, מחיר יבואן, 280 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(054-3132330

 מצלמה נגד מים, ב- 100 
ש"ח, 14:00-16:00, -22:00

_____________________________________________)03-04ח(24:00, 052-4137894

 גמבוי שני מסכים, 450 
ש"ח, 14:00-16:00, -22:00

_____________________________________________)03-04ח(24:00, 052-4137894

 מסך מחשב עבה, 40 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 050-6651365

 דיסק אונקי 1,000 ג'יגה, 
_____________________________________________)03-04ח(180 ש"ח, פל': 050-4107375

 מחשב נייד כמו חדש, 
מציאה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)03-04ח(054-8470594, ירושלים

 מחשב נייד שמור ותקין 
כחדש, רק 499 ש"ח,

_____________________________________________)03-04ח(052-7171228 רק בין הסדרים

 מסך דק 19 אינץ, 170 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח בירושלים, 054-8470594

 סטפר, מכשיר הליכה 
כחדש ממש, בבית שמש, 320 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, גמיש, 054-8445650

 מקרר לבן 500 ליטר, מ. 
מעולה, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)03-04ח(054-5823874

AEG 'מכונת כביסה חב 
ב- 500 ש"ח, 6 קילו,

_____________________________________________)03-04ח(054-5823874

 סוללה לאופניים חשמליים 
36V, מצב מעולה, ב- 500 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 054-5823874

 גיימבוי, 211 משחקים, 
חדש בקופסא, 100 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח()אלעד(, 052-7639345

 מכונת גילוח נטענת, 3 
ראשים + קוצץ פיאות 140 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-6784969

 טלפניות לטלמרקטינג 
בב"ב לפני/אחה"צ, אפשרות 

להתקדם, לא חובה נסיון, 
סביבת עבודה ממוחשבת, 

052-7101521)03-03(_____________________________________________

 לרשת מזון גדולה 
דרושים/ות, קופאים/

יות, סדרנים/יות, עובדי 
מאפיה, 052-6580906, 

_____________________________________________)03-06(עבודה מיידית!!

 דרוש/ה בתחום הביטוח 
- תנאים מעולים, אפשרות 

למשרת אם, פ"ת
bituchimpt@gmail.com

_____________________________________________)03-08ל(פקס: 03-6182118

 לארגון חסד חשוב 
בסניף בני ברק 

דרושות עובדות לגיוס 
תרומות,בעלות ידע 

וניסיון. לפרטים
054-8493669)03-06(_____________________________________________

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 

_____________________________________________)03-04ח(אחרת, 054-7938941

 מעוניין לעבוד בטיפול 
ובשמירה על זקן, 

_____________________________________________)03-04ח(050-6651365

 מעונין לנקות תלמודי 
תורה, בתי מדרש או כוללים, 

_____________________________________________)03-04ח(לפרטים: 054-8592204

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני, נסיון בניהול בעמותות 

ובעסקים, משרה בכירה! 
_____________________________________________)03-04ח(050-4160390

 התפנה בעל קורא מומחה 
ומנוסה בכל הסגנונות באזור 

_____________________________________________)03-04ח(המרכז, 050-4164543

 אקדמאי חרדי, עברית 
רהוטה, אנגלית טובה + 

מחשב, במשרה רווחית בלבד 
_____________________________________________)03-04ח(מהבית! 050-4160390

 מזכירה מעוניינת בעבודה 
משרדית באזור בני-ברק, ידע 

במחשבים, גביה ובהנ"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(050-4116662

 בחור בן 19 מעוניין לגור 
אצל מבוגר בבני-ברק,

_____________________________________________)03-04ח(054-8437102

 מעוניינת לקבל בבית, 
עבודות משרד/ניירת, ללא 

_____________________________________________)03-04ח(מחשב, 054-9448300

 בחור ישיבה מחפש עבודה 
+ מגורים אצל משפחה 

בחו"ל - ארה"ב/אירופה וכד' 
בכל תשלום, 053-3188973, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7163334

 בחור עם נסיון, מעוניין 
לכרוך ספרים לביכ"נ, נא 

להשאיר הודעה, 
_____________________________________________)03-04ח(058-7591994

 קלדנית, מחפשת עבודה, 
עימוד, עיצוב גרפי ועריכה, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8414669

 עוזר אישי של רב מנהל 
עמותה, גיוס כספים, תקציב 
_____________________________________________)03-04ח(משרד החינוך, 052-7633316

 אישה מעוניינת לעבוד 
במשק בית בב"ב, בעלת נסיון, 

חרוצה ומסורה! 
_____________________________________________)03-08(054-7700935, גאולה

 כסא אורטופדי עם גלגלים, 
מצב מצוין, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813, בני-ברק

 שולחן כתיבה, 100 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(בלבד, 052-5737813, בני-ברק

 מזרון זוגי אורטופדי כמו 
חדש, 220 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 שולחן מתקפל, מצב 
חדש, 2.40, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8423031

 ספה, 2 מושבים, מצוינת, 
_____________________________________________)03-04ח(300 ש"ח, 054-8423031

 3 מדפים + זויות, 40 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 054-8423031

 2 ספריות קטנות, 80 
_____________________________________________)03-04ח(כ"א, 054-8423031

 3 כסאות פלסטיק עם 
_____________________________________________)03-04ח(ידיות, 80 ש"ח, 054-8423031

 ספת עור 2 מושבים בצבע 
_____________________________________________)03-04ח(חום, 200 ש"ח, 03-6180473

 שולחן כתיבה 1.20 מטר, 
חום עם מגירה, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(בני-ברק, 052-5737813

 כורסת יחיד, צבע בהיר, 
בד קטיפה, 180 ש"ח, בני-

_____________________________________________)03-04ח(ברק, 052-5737813

 שולחן לבן עם מגירות 
טלסקופיות משני צדדים, 240 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 מראה גדולה עם 2 
מגירות, צבע ערמוני, 300 

ש"ח, 03-5745162
_____________________________________________)03-04ח(בני-ברק, 052-5737813

 ארון גבוה וצר: גובה 2 מ', 
רוחב 37 ס"מ, עומק 40 ס"מ, 

כמו חדש, מחיר 400 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(טלפון: 050-7366167

 ארונית, אורך 1 מ', גובה 
72.5 ס"מ, עומק 55 ס"מ, 

400 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)03-04ח(050-7366167

 שולחן כתיבה, 100 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 ספריה + ויטרינה + מזנון, 
על פני שטח של כ- 4 מ"ר 
- עץ מלא )צביעה בתנור(, 

ב- 5,000 ש"ח. 
_____________________________________________)03-03(052-3770002, לא בשבת

 למוסדות חינוך וישיבות, 
שולחנות + כסאות לחדר-

אוכל במחיר מוזל,
052-6590995)03-04(_____________________________________________

 שידה, 12 מגירות מעץ 
מלא. ארון בגדים מעץ מלא, 

6 דלתות כולל מדפים ותלייה 
עם מנגנון. חדר ילדים/נוער 

כולל מיטה מעץ מלא. שולחן 
כתיבה כולל מגירות מעץ 

מלא. ארון בגדים, 4 דלתות 
מעץ מלא. חדר ילדים/נוער 
כולל מיטה נסיכותית מעץ 
מלא. ארון בגדים, 4 דלתות 

מעץ מלא. שולחן כתיבה כולל 
מגירות בשני הצדדים מעץ 
מלא. פינת אוכל יוקרתית 

 115X24 כוללת שולחן
נפתחת עד 350 מטר מעץ 

מלא עם 8 כסאות מעור עם 
גב מיוחד. לפרטים:

050-5983344)03-03(_____________________________________________

 כסא מנהלים שחור במצב 
טוב, 200 ש"ח בירושלים, 

_____________________________________________)03-04ח(054-2633790

 מיטות היירייזר כחולות 
כחדשות, כל מיטה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(לפרטים: 052-7155955

 לחדר ילדים, 4 קורות + 
עמודון + מנורה צבע אגס, 

_____________________________________________)03-04ח(500 ש"ח, 054-8449894

 מציאה! ספה יפיפיה 
נקיה במצב מעולה, 5 מקומות 
מחולקת ל- 2, ב- 190 גמיש! 

_____________________________________________)03-04ח(052-7630089

 מזרון אורטופדי חדש בנילון 
במחיר מציאה, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(גמיש, 052-7649377

 )1.90X0.80( מיטת יחיד 
מעץ + מזרון, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-3463482

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-3463482

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ, כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-3804646

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)03-04ח(250 ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס משרדי ממתכת 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים +

_____________________________________________)03-04ח(ב- 120 ש"ח, 052-3463482

 ספה 2 מושבים מודולרית, 
290 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 מיטת יחיד גדולה, 1,080 
מטר עם ארגז מצעים, ניתנת 

לכיוונון, 220 ש"ח, מצ במצוין, 
_____________________________________________)03-04ח(בני-ברק, 052-5737813

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(052-7633316

 שולחן ו- 6 כסאות 
מרופדים לסלון, חדשים 

בהזדמנות, אפשרי כסאות 
_____________________________________________)03-04ח(בלבד, 052-4227714

 בב"ב סט סלון דו  500 
ש"ח + כורסה 300 ש"ח + 
שולחן סלון נמוך, 200 ש"ח 

כחדשים, אפשר בנפרד. 
ספריה לחדר ילדים, 2.10 

מכתבה מגירות ומדפים סנדויץ 
פורמיקה כחדשה, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(054-4347436

 מזרונים איכותיים לנדנדת 
חצר וכסאות נח + כיסוי 
נשלף, 80 ש"ח כ"א, -02
_____________________________________________)03-04ח(6522251, 052-3805386

 מיטת מעבר + מזרון 
שינה בשימוש, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(053-3114819

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ  מלא עם מגירה 

בעיטור ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)03-04ח(054-4783220

 מזנון עם ויטרינה זכוכית, 
חום מהגוני, אורך 2 מטר, 500 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 050-5198598

 מיטת טיפולים 
לקוסמטיקאית, כחדשה, 

כמעט ולא נעשה שימוש, 
500 ש"ח, 052-8089664, 

_____________________________________________)03-04ח(052-8089665

 מיטת נוער לשינה 
כחדשה, 400 ש"ח, -052
_____________________________________________)03-04ח(8089664, 052-8089665

 ,1X1 שולחן קפה לסלון 
מסגרת שחורה + זכוכית - 

_____________________________________________)03-04ח(290 ש"ח, טל': 052-2727474

 ספה דו מושבית מעור 
בצבע שמנת, רק ב- 490 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 050-4196197

 בהזדמנות ספפה במצב 
טוב, 200 ש"ח, טל':

_____________________________________________)03-04ח(054-5925787

 עמודון לסיפרי קודש + 
מגירות בצבע שחור מט, ב- 

_____________________________________________)03-04ח(200 ש"ח, 053-3114819

 כסא אורטופדי יד 2 עם 
גלגלים, מצב מצויין, 10 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 מזרון זוגי אורטופדי כמו 
חדש, 220 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)03-04ח(250 ש"ח, טל': 054-8423405

 לול פלסטיק כולל מזרון 
לתינוק, במצב חדש, 150 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, טל': 054-7561146

 טיולון ד"ר בייבי, 150 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(בירושלים, טל': 054-8423405

 עגלת אינגלזינה, טיולון 
+ אמבטיה, שמורה מאוד, 

400 ש"ח מפ"ת,
_____________________________________________)03-04ח(052-7609666

 עגלה חדשה באריזה, 390 
ש"ח במקום 590. דגם 
Red dream, לפרטים:

_____________________________________________)03-04ח(052-7625772, 03-6161852

 כסא האכלה + סל-קל 
+ כסא הגבהה נייד )בוסטר(, 

_____________________________________________)03-04ח(150 ש"ח, 054-8410050

 מציאה - מיטת תינוק, 
500 ש"ח, ב"ב, טלפון:

_____________________________________________)03-04ח(052-3073826

 מיטת תינוק, מצב מצוין, 
400 ש"ח, ב"ב, טלפון:

_____________________________________________)03-04ח(052-3073826

 עגלת תאומים איזיבייבי, 
_____________________________________________)03-04ח(200 ש"ח, 054-7938941

 עגלת שכיבה אינגלזינה, 
_____________________________________________)03-04ח(200 ש"ח, 054-8478028

 עגלת תינוק, מצב 
מעולה, כמו חדש, 250 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 טיולון יד 2, מצב מצויין, 
160 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 טיולון "איזי בייבי" חדש 
לא היה בשימוש, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8449165

 מיטת תינוק, מצב חדש, 
יפה, מזרון אורטופדי, 350 שח, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8423031

 שידת החתלה, 200 ש"ח 
בלבד, מצב טוב עם מגירות, 

_____________________________________________)03-04ח(בני-ברק, 052-5737813

 טיולון, מצב מצויין, 180 
ש"ח בלבד, בני-ברק,

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 שידת החתלה, 180 ש"ח 
בלבד, מצב טוב עם מגירות, 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 מוניטור נשימתי לתינוק 
BABY SENSE 4, ב- 200 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-7396092

 עגלת טיולון חב' איזי-
בייבי, צבע ורוד/לבן במצב 
מצויין, 100 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)03-04ח(052-7148004 )ב"ב(

 עגלת תינוק חברת בלו - 
ד"ר בייבי, אמבטיה + טיולון, 

כחדשה במצב מצויין, 500 
ש"ח, פלאפון: 052-7148004 

_____________________________________________)03-04ח()ב"ב(

 מיטת תינוק מעץ מלא, 
חב' שילב, ב- 300 ש"ח, שנה 

_____________________________________________)03-04ח(בשימוש, 053-3114819

 עגלת תינוק יד 2 מצב 
מעולה כמו חדש, 250 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 טיולון במצב מצוין, 190 
ש"ח, בלבד, בני-ברק,

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 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

 פלאפון גלקסי, תומך 
כשר פוקט 2, מצב חדש ללא 

WI-FI, ב- 200 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)03-04ח(052-7647637

 S18 טלפון אקספרית 
SONY במצב מעולה, ב- 200 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-2421622

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(לפרטים: 052-7966786

 דיבורית סמסונג חיבור 
USB, קטן כחדש, 15 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8491154

 סים ב- 50 ש"ח בתוכנית 
ללא הגבלה, 15 ש"ח לחודש, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7167777

 כיסוי אחורי שקוף לאייפון 
6 פלוס, חדש באריזה, 10 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, טל': 052-2727474

 S3 מטען סמסונג גלקסי 
אלחוטי, חזק במיוחד - חדש 

מהקופסא, 99 ש"ח,
_____________________________________________)03-04ח(054-4783220

 כיסוי אחורי שקוף לאייפון 
5, חדש באריזה, 10 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)03-04ח(052-2727474

 *סוני אריקסון ברשת 
אורנג'/סלקום עם מצלמה 

איכותית )לא טאצ'(, 95 ש"ח, 
054-2423785)03-04(_____________________________________________

 סמסונג/נוקיה ברשת 
אורנג' סלקום )פשוט( לא 
כשר ולא טאצ', 60 ש"ח, 

054-2423785)03-04(_____________________________________________

 למה להישאר בבית 
בגלל מדרגות? מעלוני 
מדרגות ניידים, חדשים 
ומשומשים + אחריות, 

מגיעים עם הדרכה 
וליווי מקצועי, לפרטים 

_____________________________________________)03-05(והזמנות, 072-7638373

 מזוודה טובה, 4 גלגלים, 
גדולה, 80 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 חליפה שחורה, מצב 
חדש, מידה 46/48, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8423031

 פראק מידה 46, מצב 
חדש, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8423031

 נדנדה לילדים, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(מצב חדש, 054-8423031

 תוכונים, פינקי, קוקטלים, 
ברווזים, ארנבות, בתי הטלה, 

תרנגולת, כל אחד עם 40 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 053-3109233

 שטיח כרמל בסגנון מודרני 
235X150, שנה בשימוש, 190 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-6784969

 פאה חדשה מעוצבת, 500 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 050-4131038

 תחפושות של פורים 
כחדשות, מחיר 30 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(050-4131038

 נעליים ניובלנס נשים 
מספר 37.5 במחיר 200 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(050-4131038

 סט הבדלה מוכסף, 4 
חלקים, חדש באריזה, 100 

ש"ח במקום 160 ש"ח,
_____________________________________________)03-04ח(052-7600336 בב"ב

 בד ריפוד של עמינח, רחיץ 
ואיכותי ביותר, ירוק בהיר, רוחב 
2 מטר, 200 ש"ח במקום 300 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח בב"ב, 052-7600336

 גלגליות שמתלבשות על 
כל נעל, מצב מצוין, 25 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(בבני-ברק, 052-7600336

 בב"ב, חוברות "כל 
העלונים" סוגים שונים, 50 

ש"ח, 30 חוברות, טל':
_____________________________________________)03-04ח(054-8457834

 סידור שבת של מלכות 
מבית "מלכות וקסברגר", חדש 

באריזה, 40 ש"ח )במקום 60 
ש"ח(, בבני-ברק,

_____________________________________________)03-04ח(052-7600336

 ספר אפיה "עוגות 
וקאפקייקס" חדש לגמרי, 70 

ש"ח במקום 109 ש"ח,
_____________________________________________)03-04ח(052-7600336 בבני-ברק

 1 ק"ג מטבעות חו"ל, ב- 
65 ש"ח בבני-ברק,

_____________________________________________)03-04ח(052-7154392

 3 מטבעות כסף זכר 
למחצית לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7154392

 אוסף גדול של בולים 
ומעטפת, החל מ- 1 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7154392

 גביע קידוש מכסף, 3.5 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח לגרם, 052-7154392

 מעיל בד לספר תורה לזכר 
נספים בשואה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7154392

 סיגריות מלברו לייט/
אדום, 250 ש"ח, לפקט, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7603909

 תרנגולים בלדים לכפרות, 
ללומדי שחיטה וכל מטרה, ב- 

_____________________________________________)03-04ח(35 ש"ח כ"א, 08-9765927

 כלוב גדול לחיות קטנות - 
50 ש"ח, כלוב קטן + אביזרים 

_____________________________________________)03-04ח(- 100 ש"ח, 03-9307308

 כוס הנהרות מכסף, 450 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-7154392

 בלון סודה-קלאב גדול, ריק 
למסירה תמורת בלון קטן, 

_____________________________________________)03-04ח(ב"ב, טל': 050-4102083

 קולב עץ עומד בעל שלוש 
רגליים, שישה מתלים בחלקו 

העליון, 80 ש"ח,
_____________________________________________)03-04ח(050-6618109

 poeme בושם פואם 
יוקרתי מבית לנקום, חדש 
באריזה סגורה, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(054-9784433

 3 תוכונים, רק 100 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח()ללא כלוב(, 054-8442627

 גל-גל לאופני הילוכים, 24, 
_____________________________________________)03-04ח(35 ש"ח, 054-8491154

 נדנדה לתינוקות, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(מצב חדש, 054-8423031

 קליקס - כמות גדולה, 90 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 054-8423031

 לגו - כמות גדולה, 60 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 054-8423031

 פוך זוגי חדש - 60 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(054-8423031

 ויטרינה יוקרתית לכלי 
כסף במצב מעולה במחיר 500 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 054-8439407

 תיק לפאה, ראש נמוך 
+ ראש פאה, ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(פלאפון: 052-7148005 )ב"ב(

 שק שינה, כיור, בירושלים, 
_____________________________________________)03-04ח(100 ש"ח, טל': 054-8423405

 כלוב לציפורים ב- 80 ש"ח. 
בית הטלה, ב- 30 ש"ח. אוכל 

לתוכים, ב- 15 ש"ח. -03
_____________________________________________)03-04ח(9074725, 054-8412903

 ציפור קנר מזמר 
"באוסתר" 300 ש"ח, -03
_____________________________________________)03-04ח(9074725, 054-8412903

 שמלת ערב יפיפיה, מידה 
38-40 בצבע סגלגל, 300 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 03-6180473

 עץ תמר, 250 ש"ח. 
עץ אתרוג תמני לא מורכב, 

ב- 250 ש"ח, 054-8412903, 
_____________________________________________)03-04ח(03-9074725

 שמלה לנשים/נערת 38 
אופנתית, ארוכה ומפוארת 

לאירועים, חדשה ברוקט, 150 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 058-4843223

 ספר לתסרוקות דיוויס, 
_____________________________________________)03-04ח(250 ש"ח, 058-4843223

 מעיל Zara בז' קצר 
פוך לנערות S/M אופנתי + 

ג'קט אפור, 150 ש"ח שניהם, 
_____________________________________________)03-04ח(058-4843223

 אופני הילוכים חדשים 
באריזה, 20 אניץ - 430 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(גמיש, 052-7147135

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)03-04ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)03-04ח(65 ש"ח, 052-4831449

 קופסת מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה בעזרת 

הדמיון, 40 ש"ח,
_____________________________________________)03-04ח(052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-4831449

 קסדה סגורה לאופנוע 
חברת שואי האיכותית ללא 

משקף, 250 ש"ח, ב"ב,
_____________________________________________)03-04ח(054-3132330

 רמקול איכותי בידורית, 
3 כניסות, 100 וואט מתאים 
לאירועים, עד 150 איש, קל 
לנשיאה, במצב מעולה 500 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 משחק פלייסטיישן 2 עם 
שני גוייסטיקים ומשחקים 

במצב מצוין, 400 ש"ח,
_____________________________________________)03-04ח(054-3132330, ב"ב

 עט קויקשלרי סורק טקסט 
מאנגלית לעברית עם קול, 

חדש, 450 ש"ח, ב"ב,
_____________________________________________)03-04ח(054-3132330

 כלוב לאוגרים וכו' גודל 
בינוני 80*40 ב- 100 ש"ח, 
כלוב לתוכי וכו' גודל בינוני, 

ב- 80 ש"ח, בני-ברק,
_____________________________________________)03-04ח(054-3132330

 פאה טבעית חדשה גלית 
איטליה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)03-04ח(058-3281908

 נעלי ניו באלנס מידה 
37.5 כחדשות, ספורט, 200 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 058-3281908

 תחפושות לפורים 
כחדשות, 40 ש"ח, כל אחד, 

_____________________________________________)03-04ח(050-4131038

 אופני BMX כל המידות, 
_____________________________________________)03-04ח(70 ש"ח. מאיר, 052-7145348

 2 מעילים איכותיים 
חדשים תוצ"ח, לנשים ולכלות, 

מידה 44, כ"א - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(050-4192023

 מגש לחלות שילוב עץ 
וכסף, חברת הצורפים, 200 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-7154392

 3 מטבעות כסף זכר 
למחצית לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7154392

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)03-04ח(200 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-3463482

 קופסה גדולה לאופניים, 
נשלפת, 100 ש"ח, -14:00

 ,22:00-24:00 ,16:00
_____________________________________________)03-04ח(052-4137894

 אופני הילוכים, מידה 20, 
"שימנו" חדשות מהנילון, 400 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 050-4117603

 מעילים חמים איכותיים 
וחדשים, מידות 8-12, 75 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-3805386

 ברז עם ראש מסתובב, 
יוצא מהשיש, 150 ש"ח 

כחדש, 02-6522251,
_____________________________________________)03-04ח(052-3805386

 מאגר מאות תורמים 
וקרנות כספים לעמותות 

וליחידים מהארץ ומחו"ל, 299 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-7633316

 סרטי טבע וסרטים כלליים 
לצפייה איכות גבוהה ומצונזר, 

_____________________________________________)03-04ח(19 ש"ח, 054-4783220

 כובע אלגנטי לכיסוי 
מלא/חלקי שחור, 150 ש"ח 
במקום 300 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)03-04ח(054-4906526

 עגלת קניות כחדשה, 
מיוחדת ונחה לשימוש, ניתן 
לכבס, 190 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)03-04ח(054-4906526

 אופניים לילדים 20", 150 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, בטל': 054-5385013

 אופני הילוכים, 26' ב- 
_____________________________________________)03-04ח(290 ש"ח, 054-5385013

 מציאה, תוכי קוקטייל 
מאולף + כלוב ענק, 225 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(בלבד, טלפון: 055-6688612

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(050-4145023

 בהזדמנות!!! חליפה 
ארוכה 4 חלקים במצב מצוין, 
מספר לא מדויק, 38-44, 250 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 050-4160457

 לול מתקפל. מפזר חום 
קרמי ועוד... עד 500 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(055-6777117

 מזוודה טובה, יד 2, 4 
גלגלים, גדולה, 80 ש"ח, בני-

_____________________________________________)03-04ח(ברק, 052-5737813

 שמלת תחרה אפרסק 
מידה 46, 500 ש"ח כחדשה, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8460621

 ברה"ע מזון מיוחד לכלב 
וחתול, שק 15 ק"ג, ב- 200 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-7966786
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■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)48-20/17(_____________________________________________

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

טלפנים/ות מוקדנים/ות
 לעבודה בבני-ברק
30 & לשעה + בונוסים
משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות/טלמרקטינג חובה

לפרטים: 03-6162228
yair@kav-itonut.co.il :דוא"ל

דרושים/ות  &30-35
לשעה + בונוסים

למוקד תפילות מצליח 

בראשון לציון

בעלי יכולת הסברה וכושר 

ביטוי לשיחות יוצאות

בוקר: 9:00-14:00
אפשרות לשעות נוספות

052-7164855

תנאים טובים!

ידע בסיסי במחשב - חובה

(לגברים דרושים נציגים
בלבד) 

 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)47-15/17(בוגרי ישיבה, 053-3100363

 הסעה מאלעד מותנת בכמות העובדים היומית* 
 אפשרות להסעות מאלעד  

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

jobs@callbiz.co.il

ההסעה מותנית בכמות העובדים היומית

דרושים/ות
לחברה המובילה בארץ במתן מענה 
טלפוני אנושי לעסקים במגוון תחומים

נציגי/ות שירות לקוחות
למוקד שיחות נכנסות בפ“ת (קרית מטלון)
העבודה במשמרות גמישות (בוקר / אחה“צ)

אפשרות 

להסעה 

מאלעד

 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(_____________________________________________

 בפ"ת דרושה מטפלת 
לחצי משרה לגילאי שנה 
)54-3/17(          0524491044_____________________________________________

 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, 
_____________________________________________)03-04ל(054-8461589

 לרשת בגדי גברים, 
עובדים, עדיפות עם נסיון, 

עבודה במשמרות,
_____________________________________________)53-02/17ל(054-2327448, 050-7410240

 לחברה מובילה בתחום 
בניית אתרים ושיווק בדיגיטל, 

דרושות מתאמות מכירות 
טלפוני, 072-2230878

jobs@kidumplus.co.il)02-05(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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

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

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(_____________________________________________

 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

 לפיצריה ב"ב, דרושים 
עובדי פנים, מטבח, 

שליחים, תנאים טובים. 
_____________________________________________0524036430           )01-02ל(

 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(_____________________________________________

 סייעת, לגן בגבעתיים 
עם יחסי אנוש מעולים 

לגילאי 2-3, 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(_____________________________________________

 למשרד בב"ב מנהח"ש 
וחשבת-שכר, 3 שנות 
נסיון חובה, אפשרות 

למשרה חלקית. קוח ל: 
153777186446)02-03(_____________________________________________

 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

 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

 למעון בגבעת שמואל )ליד 
הגשר להולכי רגל(. *מטפלות 

לתינוקיה/לפעוטות, מלאה/
חלקית. *איש אחזקה לשעות 

_____________________________________________)02-03(גמישות. 054-3080787, ורד

 דרושה עוזרת בית פעמיים 
_____________________________________________)02-05(בשבוע בר"ג, 054-4941692

 לחברה פרטית בב"ב 
במובילה בתחומה, דרושים/

ות מאתרים/ות טלפונית 
לעבודה מאתגרת, דרוש ידע 

בסיסי באינטרנט, העבודה 
בימים א-ה, משמרת בוקר 
בין השעות: 09:00-17:00. 
משמרת ערב בין השעות : 
14:00-20:00. 30 ש"ח + 

בונוסים, קו"ח למשרה
jobs@aeh.co.il, בציון משרה 

666)02-09(_____________________________________________

 מטפלת למעון יום 
במרכז ב"ב, מ.מלאה, 

תנאים מצוינים 
למתאימה, 

,03-5703853
050-5903001)02-03(_____________________________________________

 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

 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(

 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(_____________________________________________

 דרושה מורה ללימוד 
חשבשבת באופן פרטי באזור 

_____________________________________________)02-05ל(ב"ב, 054-8456433

 עובדת למשפחתון בגבעת 
שמואל למשרה מלאה, -10:30
16:30, תנאים טובים, במיידי, 

_____________________________________________)02-03ל(050-4806060

 לאל גאוצ'ו ברמת-גן, 
דרוש בחור רציני לעבודה 
במטבח בערבים, תנאים 

_____________________________________________)02-05(טובים! 050-6561610

 לחברת שליחויות על 
קטנועים בב"ב, דרושים 

שליחים אחראיים, שכר מצויין 
_____________________________________________)02-05(שהולך וגדל, 054-3032021

 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

 דרושות סייעות/גננות 
)מעל גיל 25( עם נסיון 

למשפחון/גן בב"ב - גבול ר"ג. 
_____________________________________________)02-03(050-8938869, חן

 שכר גבוה!!! אנשי 
מכירות )למוקד גברים( 

טלפוניים, לסוכנות ביטוח 
בת"א, בשעות הבוקר, 

_____________________________________________)54-11(מיידי! 073-2271471

 רציני ואחראי לשעות 
הבוקר המוקדמות לחלוקת 

מיכלי גז באזור המרכז,
_____________________________________________)01-04ל(052-2578085

 מיידי! לגן-מעון בגבעת 
שמואל, דרושה גננת 

אחראית חמה וחרוצה. 
_____________________________________________)01-04(052-3651355, חנה

 בירושלים, אח סיעודי 
לטיפול במבוגר, שכר הולם! 

_____________________________________________)02-03ל(052-7907041, 052-5180770

 למעון יום שיקומי בב"ב, 
דרושות סייעות לעבודה, 

_____________________________________________)02-05ל(מיידית, לפרטים: 03-6711800

 לחברה פיננסית גדולה, 
דרושים )חצי משרה(, משכורת 
+ בונוסים, ידע באקסל חובה! 

קו"ח - 
modiano01@gmail.com)03-06(_____________________________________________

 לחברת שיווק דיגיטלי 
המפעילה מוקד טלפוני 
בר"ג, דרושים/ות נציגי/

ות שיווק, שיחות יוצאות, 
)לא מכירה(, שכר גבוה, 
מתאים לאימהות, יתרון 

לבעלי נסיון, 
 ,054-7425005
hr@dplus.co.il)03-04(_____________________________________________

 לבית תוכנה בב"ב, דרושה 
מזכירה אחראית, בעלת נסיון, 

ידע באופיס ואטלוק, מגיל 
+35, קו"ח: 

rivka654@gmail.com)03-06(_____________________________________________

 למשרד עו"ד, 
כשרונית, אינטלגנטית 

ורהוטה, לעבודה 
משרדית, קו"ח: 

law.ozana@gmail.
_____________________________________________)03-06ל(com פקס - 03-5787374

 למעון בב"ב, דרושה 
מטפלת, משרה מלאה/

חלקית/צהרון, אוירה ביתית 
וחמה, 052-7686713,

052-6989454)03-03(_____________________________________________

 לחברה בתחום הכלכלה 
באזור ב"ב/ר"ג, דרושות 

מוקדניות לחלקית/מלאה, 
שכר הוגן + בונוסים יפים, 

עבודה בתנאים טובים!
054-8528651)03-04(_____________________________________________

 למשווק מורשה 
סלקום, דרושים סוכני 
_____________________________________________)03-03(שטח, 052-7-111-999

 פקידה - מנהלת חשבונות, 
בעלת נסיון, 40 + לעבודה 
_____________________________________________)03-06(במוסף בפ"ת, 03-9192933

 "ביחד" - הדרכה לשדכנות, 
עבודה מיידית מהבית, מחשב 

_____________________________________________)03-03(חובה, 072-2391111

 לפנימיה חרדית לבנות 
בב"ב, דרושה מדריכה 

צנועה וירא"ש, כולל לינה, 
03-6749811 )ניתן להשאיר 

_____________________________________________)03-04(הודעה(

 לגן פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה אחראית 
כיתה לתינוקיה, למלאה/

חלקית, נסיון חובה! 
תנאים מעולים!
050-7250631)03-06(_____________________________________________

 לרשת מעונות יום 
בק.הרצוג, דרושות לחצי 

משרה/משרה מלאה, 
13:00- ,08:00-13:00
16:00, תנאים טובים, 

054-4499177)03-06(_____________________________________________

 לעזר מציון ב"ב, 
דרושות טלפנויות לשעות 

בוקר/ערב, תנאים 
מצוינים למתאימות, 

_____________________________________________)03-04(לפרטים: 052-5808957

 לעזר מציון סניף ב"ב 
לפרויקט חשוב, דרושה 
אחראית משמרת בוקר 

בעלת נסיון, תנאים 
מצוינים למתאימות, 

_____________________________________________)03-04(לפרטים: 052-5808957

 דרוש עובד נקיון לישיבה 
_____________________________________________)03-04(בבני-ברק, 050-4101673

 מנקה לבית פרטי בגבעת 
שמואל, ימים א' ו-ה', 4 שעות 

ביום, 50 ש"ח לשעה. מיכל, 
_____________________________________________)03-06ל(054-4628683

 דרוש נהג לאוטובוס זעיר 
ציבורי, מאזור המרכז, עדיפות 

_____________________________________________)03-06(לניסיון, 054-7771118

 למעון חרדי בפ"ת דרושה 
מטפלת לתינוקיה, למשרה 

מלאה, תנאים טובים!
052-7642542)03-04(_____________________________________________

 מזכירה לעו"ד לעבודה 
מהבית להקלדות, לטווך ארוך, 
3 שעות ביום, שעות גמישות, 

39 ש"ח לשעה. *לארגון חינוכי 
בירושלים, מזכיר/ה לשעות 

הבוקר, 5,000 ש"ח. *למוסד 
חינוכי באיזור בני-ברק, רכז/ת 
חינוכי, לגיוס עובדות להוראה 

ועוד, 7,500 ש"ח. *למפעל 
בבני-ברק משגיח כשרות 

לשעות הבוקר. קריירה,
072-22-222-62)03-03(_____________________________________________

 דרוש/ה *מנהל/ת ביחסי 
ציבור ונדל"ן. *רכז/ת כוח 
אדם, רציניים ובעלי נסיון 

שנתיים + תעודת הסמכה, 
054-5663798

yaronlav35@gmail.com)03-03(_____________________________________________

 למשרד עו"ד דרוש/ה 
יעוץ/ת משפטי ועו"ד נוספים 

ומתווכים, נסיון + תעודה, 
למטרת תיקים משפטיים, 

פלילי ומסחרי בנדל"ן,
054-5663798

yaronlav35@gmail.com)03-03(_____________________________________________

 דרושה מזכירה + גביה 
למשרד בב"ב, לשעות אחה"צ, 

052-3174174, קו"ח:
03-6165110)03-03(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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: 

0533195399a@gmail.com)02-05(_____________________________________________  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(_____________________________________________

 דרוש/ה עו"ס 
לבית אבות גני מרגוע 
בב"ב 24 ש"ש תנאים 
טובים  מענין ומאתגר 
פקס.  03-6040771 

ganeymargoa@neto.
net.il)01-04(_____________________________________________

 למוקד לתיאום פגישות 
דרושה אחראית משמרת 
באלעד ניסיון בניהול חובה

_____________________________________________)03-04(טל': 050-2436777

 לרשת צרכניות באזור 
המרכז, דרושה פקידה 

למחלקת גזברות. קו"ח למייל 
racheli@netivc.co.il)03-04(_____________________________________________

 לבית-מאפה בבני ברק 
דרוש אופה + נסיון.
יוסי: 050-7755442

_____________________________________________)03-04(יעקב: 050-8227125
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דרושים
שכר הולם 
למתאימים 03-5795922

מחסנאי | מתאם הרכבות
איש תחזוקה |  שליח

דרוש
לת"ת בירושלים

קו"ח לפקס: 072-2446656
jobs24859@gmail.com :או לדוא"ל

למשרה מלאה ניסיון חובה
איש תחזוקה 
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