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זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת
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פרשת יתרו

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

נתניהו וטראמפ נפגשו 

אבי בלום 
עד הנשימה האחרונה

בי"ס לפוליטיקה / עמ' 10-11

לראשונה מאז הבחירות לנשיאות ארה"ב

בסוגיה  עסקה  הפגישה 
האיראנית ובסכסוך הישראלי 
פלסטיני  בנט קרא לנתניהו 
המילים  את  להזכיר  שלא 
"מדינה פלסטינית"  נתניהו: 

"אני אוביל ואני אנווט" 

בממשל  ראשון  זעזוע 
פלין,  מייקל  טראמפ: 
לאומי,  לביטחון  היועץ 
שיחות  בעקבות  התפטר 
אסורות עם השגריר הרוסי 

טרם מינויו

 עמ' 12
נתניהו ויועציו בוושינגטון. צילום: אבי אוחיון, לע"מ

מרן הגראי"ל שטיינמן 
האם לתת מתנה כספית חזר לביתו

למלמדים במשלוחי המנות?
/ עמ' 14

ח"כ מלכיאלי: "לא מתקבל 
על הדעת שילד מיוחד חרדי 
יקבל פחות מחצי מילד אחר" 

/ עמ' 14

בעקבות כנס 'המיוחד' של קו עיתונות

"בית שמש לא תשכח את האסון שהכה בתלמידותיה"

לא יאמן:
12,331 מתמודדים 

על 87 דירות

רכב הסעות דרס 
את בת ה-5

/ עמ' 6

קרב משפטי: בית הקפה 
נגד חברת הנדל"ן

לאסון  שנה   20 צוינו  השבוע 
קיפחו  בו  השלום',  ב'אי  הכבד 
מהעיר  תלמידות   7 חייהן  את 
שהגיעו לטיול בנהריים / עמ' 6

הזכיין של 'קפה קפה' בכניסה לעיר תובע 
את חברת 'צמח המרמן' בטענה כי משאיות, 

לכלוך ואבק של פרויקט הבנייה שלה 
הבריחו לקוחות וגרמו לנזקים רבים / עמ' 4

/ עמ' 4

בבית ברחוב חזון איש נערכו 
שיפוצים, בכדי שיתאים לצרכיו 
הרפואיים של מרן ראש הישיבה

/ עמ' 8



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-



www.mivchar.org.i l
קמפוס ראשי: רח‘ יהושע בן נון 2, ב“ב   קמפוס קונקורד: רח‘ בר-כוכבא 21, ב“ב

03-5785030

מכינה לתואר הראשון
פטור מלא מדמי רישום – לחודש הקרוב 9 מלגות מלאות לזכאים
ההרשמה בעיצומה!

B.S.N תואר ראשון
אח אקדמי

תמיד שאפת למקצוע מבוקש עם שליחות אמיתית,
אחריות גדולה לחיי אדם ופרנסה מכובדת. הצטרף כעת
למחזור המצליח במסלול ערב לגברים לתואר ראשון בסיעוד
הפותח לך דלת לעולם הרפואה.

התנסות קלינית בבית החולים ”מעייני הישועה“ ומרכזים רפואיים נוספים

ששש... מצילים כאן חיים!
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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 עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

טל': 03-5796643, פקס': 03-5796645
בעיות הפצה?

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל: אריאל קוניק
יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

סמנכ"ל: יעקב פרידמן
עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד
כתבים ומשתתפים:

אבי בלום, עוזי ברק, אלי כהן, יעקב אמסלם, 
שמעון ליברטי, רפי פרלשטיין, ישראל פריי, 

ארי קלמן, חיים בנשק, שרה פכטר
צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, מלי סויסה
גרפיקה:  

יעל בראון, מיכל יפרח, ללי שרלין, 
בת שבע אילוז, שיראל שוקרון

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

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה: גרפופרינט בע"מ

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת
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 חלוצי הת"ת
שמש  בית  רמת  בשכונת  והתנופה  הפריחה 
בשנת  החינוך:  מוסדות  לכיוון  גם  מתרחבת  ג' 
חדש  תורה  תלמוד  ייפתח  הקרובה  הלימודים 
את  יפתח  הת"ת  עזרי'.  'אבי  שייקרא  בשכונה, 
ומפואר  רחב  "במקום  הקרוב,  אלול  בר"ח  שעריו 
בית  להיות להם  הילדים  לרווחתם של  וציוד חדש 
הגונים  כתלמידים  כראוי  ולהצמיחם  נאה  גידול 
ינהל  המוסד  את  והיראה".  התורה  בדרך  ההולכים 

הרב משה פליסקין.

 מת מחמת מלאכה
באתר  עבודתו  במהלך  ההכרה  את  איבד  פועל 
ג' בבית שמש. מתנדבי  בניה בסמוך לשכונת רמה 
שמש  בית  סניף  הצלה'  'איחוד  של  חירום  רפואת 
בסיומן  אך  מתקדמות  החייאה  פעולות  בו  ביצעו 
האירוע  ואופי  נסיבות  האירוע.  בזירת  מותו  נקבע 

בבדיקה.

 תחפושת לכל ילד
למלכת  מתחפשת  אני  הבאה  שנה  "אמא, 
כולנו   - שוטר..."  או  לכבאי,  "ואני  אסתר...", 
שומעים את זה מפורים שחלף ועד לפורים שיבוא 

עלינו לטובה.
'אנשים  ילד' של קבוצת  לכל  'תחפושת  פרויקט 
לתת  במטרה  לדרך,  יוצא  הדרך'  באמצע  טובים 
החולים  בבתי  הפורים  בימי  הנמצאים  לילדים 
בני  עם  וליהנות  לשמוח  אפשרות  הארץ  ברחבי 
לבתי  הפורים  בימי  ילכו  המתנדבים  משפחותיהם. 
שנבצר  הילדים  לבבות  את  ולהאיר  לשמח  חולים 

מהם לחגוג כמו כל ילד רגיל.
ללא  שחלקן  בתחפושות,  מלא  ארגז  יש  לכולנו 
ובארגון  חולים.  בבתי  ילדים  לשמח  ויכול  שימוש 
ולתרום  החשובה  במצווה  להשתתף  קוראים 
אוהבים.  שילדים  מה  וכל  אביזרים  תחפושות, 
בבית  היא  שמש  בבית  האיסוף  תחנת  לנוחותכם, 
הגעה  לתאם  רצוי   .6 השבעה  רחוב  כהן,  משפחת 

מראש בטלפון: 058-768738.

 12,331 על 87
איפה יש לכם סיכוי טוב יותר להגריל, בלוטו או 
נתוני משרד השיכון,  פי  על   – ב'מחיר למשתכן'? 
נראה כי בשניהם הסיכוי לא מבטיח במיוחד. השבוע 
פורסמה רשימת הנרשמים לפרויקט של חברת 'פרץ 
פחות  לא  כי  עולה  ממנה  שמש,  בית  בעיר  לוזון' 
דיור  יחידות   87 על  התמודדו  נרשמים  מ-12,331 

שמוקצות בפרויקט לטובת מחיר למשתכן. 
על פי נתוני משרד השיכון, 1,460 מהמתמודדים 
בעשרים  להעדפה  הזוכים  שמש,  בית  תושבי  הם 
כי  יצוין  לעיר.  מחוץ  והיתר  מהפרויקט,  אחוזים 
בכמויות  מכרזים  לצאת  צפויים  הקרובה  בתקופה 
נכבדות בשכונת רמה ד', והנרשמים הרבים יזכו שם 

לסיכוי סביר בהרבה.

 רכב עלה באש
רוכב אופנוע נפצע בינוני בתאונה עם מעורבות 
למושב  בסמוך   3866 בכביש  באש  שעלה  רכב 
הצלה  איחוד  של  חירום  רפואת  מתנדבי  מחסיה. 
ביתר  מסניף  נוספים  ומתנדבים  שמש  בית  סניף 
בזירת  ראשוני  רפואי  טיפול  לו  העניקו  עילית 
אופי  עקב  באזור  נרשמו  תנועה  עומסי  התאונה. 

התאונה.

על המקום
החדשות המקומיות של    בית שמש

ראש עיר ומייסד כולל: 
המסיבה של אבוטבול

המסעדה נסגרה ותובעת את 
חברת הנדל"ן

לרגל שנה לייסוד הכולל 'ממזרח שמש' ובשילוב סיום מסכת, נערכה בביתו של ראש עיריית 
בית שמש מסיבה חגיגית בהשתתפות רבנים, ראשי כולל ואברכים

הזכיין של 'קפה קפה' בכניסה לעיר תובע את חברת 'צמח המרמן' בטענה כי משאיות, לכלוך 
ואבק של פרויקט הבנייה שלה, הבריחו לקוחות וגרמו לנזקים רבים

מאת: ישראל פריי 

רושם  רבת  מסיבה  התקיימה  השבוע 
בביתו של משה אבוטבול - שמלבד תפקידו 
בראשות העיר, מחזיק בכובע נוסף של מייסד 
המרכז התורני "ממזרח שמש" - לרגל מלאת 
"עטרת  בביהמ"ד  ערב  הכולל  מהקמת  שנה 
מציעא"  "בבא  מסכת  סיום  בשילוב  יצחק" 

שנלמדה ע"י אברכי הכולל. 
אברכי הכולל הסבו לשולחנו ערוכים כיד 
המלך בטוב טעם בסעודה לכבודה של תורה 
וכיאה וכיאה. ראשון הדוברים הרב הגאון ר' 
שבדבריו  בביהמ"ד,  שיעור  מגיד  דשן  ירון 
עמד על כך, שיוסף הצדיק הוא היה אותו יוסף 
בכל המצבים, גם בזמן שפלותו ועבדותו וגם 
ורוממותו ומעמדו הגדול, היה  גדלותו  בזמן 
תמיד אותו יוסף הצדיק. "כך כל אברך צריך 

להיות בכל מצב שבעליו להיות ברוממות".
ינון  ר'  הגאון  הרב  דברים  נשא  אחריו 
"היכל  ק"ק  ורב  פנמה  ישיבת  ראש  רביב 
יוסף" בדבריו עמד על חשיבותם של אברכי 
שבשלושים  וסיפר  התורה  בני  הכוללים 
לו  ערכו  ז"ל,  ספרא  אדמונד  מר  להסתלקות 

מספד גדול בהשתתפות גדולי ישראל ואברכי 
כוללים וכולם דיברו בשבחו של הנפטר וכו'. 
רעה  הרגשה  הרגישו  התורה  בני  כן  מחמת 
לציון  הראשון  של  תורו  שהגיע  עד  ושפלות 
מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל ובדבריו אמר 
שצריך לראות מכאן כמה כסף וממון זה הבל 
הבלים וכל זכותו של הנפטר הוא בכך שתרם 
לבני תורה ומוסדות תורה ובכך זקף את קרנם 

וכבודם של בני התורה ואברכי הכוללים. 
פנחס  רבי  הגאון  הרב  דברים  נשא  אחריו 
שיעור  ומגיד  יוסף"  "קנין  כולל  ראש  בלויא 
על  עומד  בדבריו  בביהמ"ד.  היומי"  "הדף 
החיבור הגדול והנפשי של מי שלומד מסכת 
בל  קשר  המסכת  עם  ומתקשר  שמתחבר 
את  שלומד  שמי  רש"י  מדברי  והביא  ינותק. 
עצמה  התורה  וביגיעה.  במסירות  התורה 
את טעמיה  ללומד  שיגלה  מבקשת מהקב"ה 

וסודותיה. 
אח"כ נשא דברים ראש הכולל הרב הגאון 
העיר  ראש  של  וחברותא  גבאי  שלמה  ר' 
שבת  במסכת  הגמרא  דברי  על  עמד  בדבריו 
ישיבה  בני  לכל  מסכת  סיום  עשה  שאביי 
מסכת.  סיים  תורה  בן  שכל  שמחתו  מגודל 

כמו כן רה"ע עושה סעודות סיום לבני תורה 
שמסיימים מסכתות, אם זה "אברכי הכולל" 
זה  נוכחים במסיבת הסיום, אם  שאנחנו כאן 

לומדי שיעור "הדף היומי".
על  תמורה  מסכם  סיום  נערכה  כן  כמו 
ששון  אלישיב  ר'  העיר,  ראש  של  בנו  ידי 
הי"ו. ראש העיר הודה לרעייתו על הסעודה 
שנה  על  לו  שמחה  יום  שזה  וציין  שהכינה 
בו  הנפלאים  האברכים  עם  הכולל  להקמת 
במשך  מסכתות  כעשרה  האברכים  סיימו 
יותר  נשקוד  הבאה  בשנה  "בע"ה  השנה. 
והלימוד  הכולל  להצלחת  מסכתות  להוספת 

בבית המדרש 'ממזרח שמש'", אמר.

מאת: ישראל פריי

קפה'  'קפה  זכיין  הגיש  האחרונים  בימים 
מיליון  סך  על  משפטית  תביעה  שמש  בבית 
ושש מאות אלף ₪ נגד חברת 'צמח המרמן', 
לסניף  רב  נזק  הסב  הבנייה  אתר  כי  בטענה 
המקומי. על פי הפרסום ב'גלובס', באחרונה 
את  תולה  והזכיין  שעריו,  את  סגר  הסניף 

הכישלון בחברת הבנייה.
כמה  לפני  נפתחה  קפה'  'קפה  מסעדת 
שנים בתחנת דלק בכניסה לעיר. בשנת 2011, 
הדלק,  תחנת  שמול  במתחם  העבודות  החלו 
מגדלים   5 הכולל  'נופיה'  פרויקט  לבניית 
בני 15 קומות ו-340 יחידות דיור מעל מרכז 
מסחרי. על פי התביעה, מאז שהחלו עבודות 
ביצוע הפרויקט, נכנסים לאזור רכבים כבדי-
והדבר  ומשאיות,  טרקטורים  כולל  משקל, 
ולאי- החלונות  על  ללכלוך  לאבק,  גורם 
המסעדה,  בחצר  לקוחות  להושיב  יכולת 
הביא  והדבר  נפגע,  המסעדה  שמוניטין  עד 

לנזקים ברווחים.
שלמה לרנר, זכיין סניף "קפה קפה" בבית 
גודל  שמש, אמר כי "מדובר בפרויקט בסדר 

כל  מאסיביות.  חפירה  עבודות  שכלל  עצום 
בהתנגדויות:  נתקלו  למתחם  הגישה  דרכי 
המשטרה התנגדה לכניסה מהכביש הראשי, 
קק"ל לא רצה שיכנסו דרך היער, ונותר להם 

להיכנס דרכנו".
לרנר, "עת החלה הפגיעה, חסמנו  לדברי 
את המעבר והוצאנו מכתבים לקראת הוצאת 
צו מניעה שימנע את מעבר המשאיות. לאחר 
החברה  לפיה  זמנית,  להסכמה  הגענו  מכן 
תפצה אותנו ב-30 אלף שקל כל חודש שהם 
יעברו דרכנו. המחיר משקף פגיעה בהכנסות 

כמובן  הכול   - נוספים  ניקיון  עובדי  והחזקת 
בהנחה שזה זמני".

הוא הדגיש כי "בהמשך התאפשר לחברה 
הנהגים המשיכו  אך  חלופיות,  דרכים  לעבור 
קפה  בית  אנחנו  ולהזיק.  דרכנו  לעבור 
שמבוסס על ישיבה בחוץ. יש אצלנו 200 מ"ר 
סכום  בפנים.  מ"ר   40 לעומת  בחוץ  ישיבה 
מאז  החודשים  כמות  מכפלת  הוא  התביעה 
הפסיקו בצמח המרמן לשלם לנו, כלומר 44 

חודשים, כפול הפיצוי שהוסכם עליו".
בתגובה:  ל'גלובס'  נמסר  המרמן  מצמח 
פועל  דלק  בתחנת  הממוקם  הקפה  "בית 

לנו  צר  כדין.  היתר  וללא  לחוק  בניגוד 
של  זמנו  את  מבזבזת  הקפה  בית  שהנהלת 
שנפגעה  לאחר  בתביעות-סרק,  המשפט  בית 
העיר'  'שער  מרכז  של  מההצלחה  כלכלית 
מגוש  בתי הקפה  את בשורת  הסמוך שהביא 

דן לבית שמש.
עכשיו,  רק  מוגשת  שהתביעה  "תמוה 
לכך,  מעבר  מאוכלס.  הפרויקט  שרוב  לאחר 
כל  ועל-פי  כחוק  פועלת  המרמן  צמח  חברת 
האישורים. כלי הרכב שהגיעו למתחם הבנייה 
על-ידי  שאושרו  ציבוריות  בדרכים  עברו 

הגורמים המוסמכים".

 המסיבה בבית ראש העיר 

 המשאיות ברקע המסעדה 



אשפר, מבינים בבשר.
בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

שלושים שנות 
איכות
שלושים שנות 
איכותאיכותאיכות

המסורת של 'אשפר' היא להביא לכם את הבשר בריא ואיכותי
ללא הזרקת מים � ללא תוספת פוספטים 

ללא חומר מרכך � ללא צבעי מאכל

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

שיווק ארצי: טל: 03-6718300
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 ern שור חברת
שראי עד 12 צ'קים באי

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

ט.ל.ח. התמונות להמח

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

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

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

הן
 כ

לי
גי

טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

מרוויחים!
הזריזים 
קונים מוצרי חשמל לפסח כבר מעכשיו

כל מוצרי החשמל גם במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים!
לדוגמא מבין מאות המוצרים המשתתפים במבצע:

ומקבלים מתנה יקרת ערך לבחירה!

מיקרוגל ענק
25 ליטר

שואב אבק
יבש-רטוב

מעבד מזון
גדול, חותך קוביות

טוסטר אובן
45 ליטר, מקצועי

כיריים
בילד-אין איטלקיות

בשווי 600 ש"חבשווי 600 ש"חבשווי 600 ש"חבשווי 600 ש"חבשווי 600 ש"ח

אואואואו

במחירים
הכי זולים!

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

במחירים
הכי זולים!

מקררי
סמסונג
כולל התקן

משמרת השבת

138
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 4990 ₪

מקררי
שארפ
4 דלתות

במחירים
הכי זולים!

מייבשי 
כביסה

מבחר ענק!

46
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 1690 ₪

מכונת
כביסה

9 קילו

מכונת
כביסה

בוש/קונסטרוקטה
5 שנים אחריות 
בתוספת 199 ₪

44
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 1590 ₪
החל מ: 33

ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1190 ₪

תנור
משולב

63
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 2290 ₪

תנור
דו תאי
משולב עם

הכשר

מקפיא
6 מגירות

30
ל-36 חודשים

₪
החל מ: 1090 ₪

החל מ:

מזגנים
החל מ-2 כ"ס

ל-36 חודשים
66₪ החל מ:

החל מ:2390 ₪

*החל מ-2 כ"ס

מבחר חבילות חתנים בהרכבה עצמית

 קרוב לחגוקבלוקנו היום 

71
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 2590 ₪

מקרר
גדול

כולל התקן
משמרת השבת

קבלו 
מתנה

קבלו 
קבלו מתנה

קבלו מתנה
קבלו מתנה

מתנה

מקרר
df 450 ליטר

49
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 1790 ₪
החל מ:

קבלו 
מתנה

מקרר
לדירות 
שכורות

30
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1090 ₪

קבלו 
מתנה

קבלו 
מתנה קבלו 

מתנה

קבלו 
מתנה

קבלו 
מתנה

*קבלו 
מתנה

קבלו 
מתנה

מקרר
+ מכונת כביסה
+ תנור משולב

לדוגמא:לדוגמא:

63
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 5890 ₪
החל מ:

קבלו 
מתנה

47
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 2990 ₪
החל מ:

מקרר גדול
משמרת השבת
+ מכונת כביסה

7 קילו + תנור דו תאי קבלו 
מתנה

מאת: ישראל פריי

נערך בגבעת הפרחים בנהריים טקס  השבוע 
באי  לפיגוע  שנה   20 לציון  ממלכתי  זיכרון 
בית  העיר  בנות   7 נרצחו  בו  בנהריים  השלום 
שמש. בטקס נכחו השר נפתלי בנט, נציגי קק"ל, 
הגב' אורנה שמעוני יוצרת גבעת הפרחים ונציגי 

המשפחות. 
אגף  ממונה  הביא  שמש  בית  העיר  דבר  את 
החינוך ישעיהו ארנרייך שבראשית דבריו הביא 
את דברי ראש העיר שנבצר ממנו להשתתף עקב 

יציאה לסיור לימודים מטעם ערכים בחו"ל. 
האנדרטה  את הקמת  ארנרייך  הזכיר  בדבריו 
'פסגות  המתנ"ס  שם  ואת  לזכרם  הגפן  ברחוב 
השבע' בו גם מתוכנן להנציח את זכרם. "העיר 
את  תשכח  לא  ולעולם  שוכחת  לא  שמש  בית 

האסון הכבד שהכה בטובי תלמידותיה" אמר.
עוד השתתפו בטקס; המשנה לראש העיר מר 
חיים בן מרגי, חבר המועצה ריצ'רד פרס, מנכ"ל 
מר  העירייה  סמנכ"ל  חותה,  מתי  מר  העירייה 
דוד סיטבון ומר איציק קניזו מנהל אגף ספורט, 

אירועים ונוער.

"בית שמש לא תשכח את האסון 
שהכה בתלמידותיה"

נדרסה בדרך 
לבית הספר

השבוע צוינו 20 שנה לאסון הכבד ב"אי השלום" בנהריים על גבול ירדן, בו קיפחו את 
חייהן 7 תלמידות העיר שהגיעו למקום בטיול בית הספר

רכב הסעות עלה על רגלה 
של בת 5, והיא הובהלה לבית 
החולים במצב קשה ● הנהג 

עוכב לחקירה ונסיבות המקרה 
הקשה בבדיקה

מאת: אלי מזרחי

באורח  האחרון  בשישי  נפצעה   5 בת  ילדה 
בדרכה  ירדה  ממנו  הסעות  שרכב  לאחר  קשה 
אל בית ספרה עלה על רגלה והיא נפלה ונפצעה 
למקום,  הוזעקו  ראשונה  עזרה  ארגוני  קשה. 
פונתה  והיא  ראשוני  רפואי  טיפול  לה  העניקו 
כרם  עין  הדסה  החולים  לבית  קשה  במצב 

בירושלים.
שהסיעה  מאוטובוס  שירדה  בילדה  "מדובר 
אותה לבית הספר וכשירדה בכניסה לבית הספר 
מסיבה לא ברורה האוטובוס עלה לה על הרגל 
והיא נפלה ונחבלה. לאחר טיפול רפואי ראשוני 
החולים  בבית  אושפזה  היא  התאונה  בזירת 
כשמצבה  לניתוח  נכנסה  שם  כרם  עין  הדסה 
מתנדב  האוזי,  חיים  יוסף  סיפר  קשה",  מוגדר 

רפואת חירום של איחוד הצלה.
קיסמא  בן  יוסף  "ברחוב  נמסר:  מהמשטרה 
בבית שמש ארעה תאונת דרכים בה רכב הסעות 
פגע בילדה אשר פונתה ע"י מד"א במצב בינוני 
בזירת  תנועה  ובוחני  עוכב  הנהג  כרם.  לעין 

התאונה".
"אל  נמסר:  כרם  עין  הדסה  החולים  מבית 
נפגעה  אשר   5 בת  פונתה  הטראומה  יחידת 
מרכב בבית שמש. מצבה קשה. לאחר שיוצבה 

הועברה אל חדר הניתוח".

ארנרייך נושא דברים
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חסדי ה' כי לא תמנו: לאחר כשבועיים וחצי 
ראש  מרן  החולים,  בבית  מאושפז  היה  בהם 
הישיבה הגראי"ל שטיינמן שב אתמול (שלישי) 

לביתו.
מביתו של מרן נמסר כי ראש הישיבה שוחרר 
לביתו  ושב  הישועה  מעייני  הרפואי  מהמרכז 
ברחוב חזון איש 5 בבני ברק. יחד עם זאת נמסר 

כי מרן "עדיין סובל מחולשה כללית חריפה".
מרן  עיתונות',  ב'קו  בהרחבה  שסוקר  כפי 
אושפז במרכז הרפואי מעייני הישועה במוצאי 
נשימתית  מצוקה  בעקבות  וארא,  פרשת  שבת 
חריפה, כשמצבו מוגדר קשה ולעיתים גם קריטי 
ששוחרר  לאחר  בלבד  כחודש  זאת  יציב,  ולא 

מאשפוז. 
יומיים לאחר האשפוז השני, נערכה התייעצות 
של רופאי היחידה לטיפול נמרץ במרכז הרפואי 
אליהו  פרופ'  של  בראשותו  הישועה  מעייני 
מרן  של  האישי  רופאו  עם  יחד  סורקין,  פטריק 
פירר,  אלימלך  והרב  וינברגר  אברהם  פרופ' 
בסיומה הוחלט על טיפול רפואי מסוים להקלת 

המצוקה הנשימתית.
התייעצות  לאחר  התקיים  הרפואי  הטיפול 
דקות.  כ-40  וארך  הישיבה,  ראש  והסכמת 
בהצלחה  עבר  הרפואי  הטיפול  שמים,  בחסדי 

והמצב הלך והשתפר. 
שוב  חלה  שעבר,  השבוע  שבתחילת  אלא 

מטעם  ובהודעה  מרן,  של  במצבו  החמרה 
זאת  יציב,  ולא  קשה  מצבו  כי  נמסר  מקורביו 
בעקבות חום וזיהום, שמקורו בתחילה לא היה 
ידוע. בחסדי שמים מרן התגבר גם על כך ומצבו 
התייצב. בנוסף קיבל ראש הישיבה סיוע להקלה 

על המצוקה הנשימתית. 

נערכו ברחבי  הזה, מאז האשפוז,  הזמן  בכל 
בפרט  התורה  ועולם  בכלל  היהודי  העולם 
התורה.  בלימוד  וחיזוק  וזעקה  תפילה  עצרות 
אדלשטיין  והגרי"ג  קנייבסקי  הגר"ח  מרנן 
בבקשה  התורה,  לבני  מיוחדת  קריאה  פרסמו 
רצופים  ימים  שלושה  של  לימוד  סדרי  לערוך 

רבים  ואכן  לו".  צריכה  לרפואת מרן "שהשעה 
מבני התורה נענו לקריאה וחילקו ביניהם מאות 

שעות לימוד. 
במוקד  רק  כי  דווח  המיוחד שהוקם,  במוקד 
פרקי  ל-900,000  מעל  נקראו  לבדו  התפילות 
גמרא  דפי   14,000 למעל  בנוסף  תהילים. 
מדובר  וכאמור  דיבור,  תענית  שעות  ו-12,000 

רק בתהילים והלימוד שדווחו למוקד. 
תורה,  אורחות  בישיבת  שנערכה  בעצרת 
שבנשיאות הגראי"ל, אמר ראש הישיבה הגאון 
מי שלא מתפלל בעת  כי  דיסקין,  דב  ברוך  רבי 
מזה  יותר  להיות  יכול  "מה  חוטא.  נקרא  הזו 
שהדור  שליט"א  הישיבה  ראש  מרן  שרבינו 
עת  לך  אין  סכנה,  של  במצב  נמצא  עליו  עומד 
צרה גדולה מזו, אז וודאי שהתפילה בשעה כזו 
זה חיוב ולא רשות, וכל אחד ואחד צריך למצוא 

זמן לחיזוק בתורה וחיזוק בתפילה", זעק.
של  לסוג  גרם  מרן,  של  הרפואי  מצבו 
היסטוריה, כאשר לראשונה מזה עשרות שנים, 
חזון  ברחוב  המפורסם  בבית  שיפוצים  נערכו 
איש 5 בבני ברק. בימים האחרונים נערך במקום 
שיפוץ, שנועד לאפשר למרן חדר נפרד מהמקום 
בו יתקיימו השיעורים והתפילות. וכן מקום לאח 
על  ויפקח  רציף  באופן  במקום  שישהה  רפואי 

בריאותו של מרן. 
ולהרבות  בתפילה  להמשיך  נקרא  הציבור 
אהרון  רבינו  של  והשלמה  המהירה  לרפואתו 

יהודה לייב בן גיטל פייגא לרפו"ש.

ימים על ימי מלך תוסיף

●●



נפטרים מפטרת הציפורניים
בדרך הטבעית, היסודית והיעילה!

 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

סדרת Xagaris המבוססת על תמציות צמחים איכותיות
שהוכחו יעילות לטיפול בפטרת הציפורניים

חיזוק הכבד מפני הרעלנים שמופרשים על ידי הפטריה לזרם הדם
שיקום רקמת הציפורן הפגועה

בלימת התפשטות הפטריה
הורדת רמות הסוכר בגוף וניטרול המצע עליו מתפתחת הפטריה

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

03-7207151

שמים גבול לכולסטרול!
המענה הטבעי והבטוח להורדת רמת הכולסטרול

 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

סדרת Triger מסייעת להורדת רמות השומנים בדם 
ומונעת מחלות כלי דם

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

 03-7207181

יעול תפקוד הכבד על ידי עידוד שימוש חוזר בכולסטרול קיים 
ומניעת ייצור של כולסטרול עודף

סיוע באיזון רמות הסוכר
מניעת תהליכים דלקתיים בגוף
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נאומי  את  ומשחיזים  להתכונן  שמקדימים  מספידים  יש 
פרגנו  הליכוד  כששרי  נשמה.  יציאת  לפני  ואני",  "המנוח 
האחרונה,  הממשלה  בישיבת  רה"מ  של  להגנתו  ויצאו 
צעד  ליברמן  כשאיווט  לישועה.  זקוק  שהוא  נתניהו  חש 
להבהיר  כדי  בעניבתו,  תקועה  כסף  כשסיכת  לאולפנים 
- הרגיש  יוגש כתב אישום  גם אם  יישאר בתפקידו  שביבי 

נתניהו כמי שמונחת על צווארו חרב חדה.
בים המוות הזה - המקום הכי נמוך בעולם, נתניהו כבר היה 
ב-1999. בליל ההפסד לברק, הוא חובק חזק על ידי אריק 
שרון, עד שכולם שמעו את הקנאק. תלמידי שרון ובראשם 
ישראל כץ שהחל את הקריירה כעוזרו הצמוד, למדו היטב 
כעדר  שמתפזרים  מהעבודה  לחבריהם  בניגוד  הלקח.  את 
ללא רועה, הליכודניקים נוהרים אחרי המנהיג באשר ילך, 
כמו העז העיוורת במשל מרן הגר"ע יוסף. מי שרוצה לרשת 
את דמות המנהיג חייב להיצמד לעז המובילה וללכת אחריה 

עד מפתן בית השחיטה.
ביבי היה מרעיף מתנות עד בלי די, לו רק היה מתאפשר 
לו לחזור אחורה בגלגל הזמן ולהתקוטט עם ישראל כץ עד 
זוב דם. העימות בפרשת רכבת השבת מלפני כמה חודשים, 
האחרון  השבוע  של  החיבוק  המסילה.  על  שנתניהו  העיד 
מלמד שביבי נכנס למנהרה שקרן אור לא מבצבצת בסופה. 
כץ נוטף נופת צופים כמו כוורת דבש בכפר אחים, כשהוא 
מכוון ליום שאחרי בו הוא רואה עצמו כמנהיג 'כץ הימין'. 

אם כך נראה הליכודניק הבכיר מכפר אחים, מה נאמר על 
אביגדור ליברמן איש נוקדים. אוצר מילות הגנאי, בעברית 
וברוסית, שליברמן הטיח בראש הממשלה, יכול להתחרות 
בנקל במאגר הקללות המפותח של הנשיא טראמפ. איווט 
כאותה  זו המציאות שהשתנתה,  לא.  ביבי  וגם  לא השתנה 
אמירה בלתי נשכחת שזכות היוצרים שלה רשומה על שם 
ארוכה  לקדנציה  זקוק  שהוא  מרגיש  ליברמן  מופז.  שאול 
משבצת  על  עצמו  את  למקם  כדי  הביטחון  במשרד  יותר 
היורש, ובנוסף, כמו שר התחבורה, גם שר הביטחון מכיר 
הוא  נתניהו  את  הימין.  מצביעי  של  הנאמן  הדי.אן.איי  את 

ילווה כל הדרך לתהום, עד לרגע שייפול.
לוושינגטון  נתניהו  בישיבת הממשלה שקדמה להמראת 
לחדר  מחוץ  חירום.  נחיתת  של  תחושה  בחדר  הייתה 
הממשלה.  ראש  של  הגרסאות  שינוי  על  השרים  התלחשו 
והמשיך  כלום",  אין  כי  כלום  יהיה  ב"לא  שהתחיל  מה 
ב"מותר לקבל מתנות מחברים", מסתיים על פי ההדלפות 
ב"לא ידעתי כלום" ו"מזומנים שהעבירו קרובים". הקטגור 
הברזל  כלל  על  לספר  יכול  ליברמן,  איווט  לסנגור,  שהפך 
בכס  אוחז  שביבי  כמו  תרפה,  ואל  בגרסה  דבק  בחקירות: 
את  שמצחינים  הפרסומים  לפי  לפחות  ראש-הממשלה. 
גרסאות בקצב הציוצים  ביבי מחליף  סיגר,  ענן  החדר כמו 

של טראמפ.
בחדר ישיבות הממשלה, שומר נתניהו מזה שבועיים על 
תדמית ממלכתית וארשת רצינית. במבואה שמוליכה לחדר, 
בין  בחיים.  מזה  ייצא  נתניהו  כי  איש שמאמין  ואין  כמעט 
היא  התחושה  לאו,  אם  ובין  לבסוף  אישום  כתב  יוגש  אם 
המתנות,  בתיקי  הגרסאות  ושינויי  החקירות  שהתמשכות 
ידרדרו את מעמדו הציבורי של ביבי משבוע לשבוע. נתניהו 
משחק על זמן, ויכול לגרור רגליים עוד חודשים רבים, אבל 
לבחירות הבאות הוא יגיע חבול ומוכה, כשסיפורי הנהנתנות 
דבקים בו, כמו שסיפורי המעטפות דבקו באולמרט בשעתו. 
יגיע  הוא  חודשים,  כמה  עוד  כך  לדמם  ימשיך  ביבי  אם 

למועד הבא של הגשת הרשימות, בנשימותיו האחרונות.

גוש שפיר
ולא  באיראן  לעצור  מעדיף  ביבי  לוושינגטון,  בדרך 

הרחיב  הוא  לטיסה  שקדמה  הממשלה  בישיבת  בעופרה. 
לדבר על מדינת האייתולות, רק לא על המדינה הפלסטינית. 
האחרון  הוא   – הגרעיני  שהאיום  תחושה  הייתה  לשרים 
האיראני  השד  להוצאת  שהובילו  הסיבות  ברשימת 
האמריקאי  האיום  את  ניטרל  טראמפ  הנשיא  מהבקבוק. 
תירוץ  למצוא  עליון  אינטרס  יש  ולביבי  אובמה,  מתקופת 
לדשדש  לו  שיאפשר  האיראני,  האיום  של  בדמותו  חדש, 
ולגרור רגליים מול המתנחלים ושרי הבית היהודי. זהו לא 

הבית הלבן, אלא הבית היהודי.
חשיבותה,  סדר  לפי  הראשונה  אולי  או  השניה,  הסיבה 
אובמה  מול  שבמאבק  להוכיח  ביבי  של  האובססיה  היא 
שהפסיד  למרות  איתו  היה  הצדק   - האיראני  האיום  על 
שתלווה  הנבחר  האמריקאי  הנשיא  של  אמירה  במערכה. 
של  לבנו  תאפשר  מדודות,  סנקציות  של  מחודשת  בהטלה 
ולשכתב  הביוגרפיה  את  לשפר  נתניהו  בנציון  ההיסטוריון 

כבר מעכשיו את ההיסטוריה.
"אתה רואה שהנשיא טראמפ מדבר קשות על האיראנים. 
למה לך לקפוץ ולעמוד בפרונט, תן לו להוביל", הציע אחד 
התקדים  עמד  הנוכחים  עיני  לנגד  לנתניהו.  הקבינט  משרי 
לו.  לא  לחזית  נתניהו  נקלע  אחד,  כשבציוץ  המקסיקני, 
איראן היא כאב הראש שלנו, אך תחת נשיא מחויב כטראמפ 
אין שום סיבה לקפוץ בראש ולהפוך את הסוגיה לכאב ראש 
ישראלי בלבד. על רקע המצב המתדרדר בחברת התרופות 
כאב  להרגעת  הגלולות  שאספקת  מוטב  טבע,  הישראלית 

הראש, תהיה גלובלית. 
תשובה של ממש לסוגיית האיום האיראני, הנוכחים לא 
קיבלו. לא בגלל שנתניהו התחמק, אלא משום ששרי הימין 
תדחקו  "אל  שלהם.  האישיים  האיומים  על  לדבר  העדיפו 
הפנים  שר  הפציר  הפלסטינית",  המדינה  בסוגיית  בנתניהו 
לדיבורים.  ולא  למעשים  ההזדמנות  את  ננצל  "בואו  דרעי, 
עילית לבדה אפשר לבנות  נתמקד בבנייה בגושים. בביתר 
כמה  עוד  עילית  ובמודיעין  דיור  יחידות   6,000 מיידית 
אלפים. עם עתודות הקרקע האלה אפשר לפתור את מצוקת 

הדיור החרדית". 
לשרי הימין האמירה הזאת נתקעה כמו אצבע בעין. מה 
בגושים.  ולהתמקדות  לשכמותם  מה  דיור.  ולמצוקת  להם 
בפראפרזה לאמירה של גנדי, עדיפה דירה אחת בעמונה על 
אולטימטום  דרעי  הציב  אלמלא  בביתר.  דיור  יחידות  אלף 
הגוש  עם  נותרים  היינו  האחרון  בסבב  גם  שבועיים,  לפני 

בגרון.
ובשבועות  לטראמפ  מחכה  לא  לביבי,  בניגוד  דרעי, 
הקרובים הוא מתכוון להסתער בכל הכוח על קידום הבנייה 
של עשרת אלפים יחידות דיור לחרדים בשפיר. אחרי שניצל 
את הוואקום שנוצר בין ראש מטה הדיור הלאומי אביגדור 
את  לקדם  כדי   – דהרי  גת  קריית  עיריית  ראש  לבין  יצחקי 
תכנון הבנייה בשפיר במנותק מקריית גת, דרעי לא מתכוון 
מקולות  מתרשם  לא  הפנים  שר  להתנצל.  או  להרפות 
את  לספח  שדורש  גת  קריית  עיריית  ראש  של  ההתנגדות 
השטח לעירו, וגם לא מהרהורי הספק של חברים באגודת 
ישראל החוששים מפרסום מכרזי מחיר למשתכן – שימנעו 

השתקעות של קהילות חסידיות.
מחיר  למכרזי  יציאה  כי  טוענים  החסידיים  החברים 
לזכייה  אופציה  עם  מכרזים  מפרסום  והימנעות  למשתכן, 
מרוכזת  קהילתית  התמודדות  ימנעו  רכישה,  קבוצות  של 
של מאות משפחות. דרעי חושב אחרת ומסביר כי במציאות 
אחרים  במסלולים  ללכת  אפשרות  אין  שנוצרה,  התכנונית 

ולזכות בשלל ההטבות לרוכשים שמעניקה המדינה. 
נותן  מחריש כבר למדנו, שגם כאשר שר שיכון משלנו, 
הכול  את  לאבד  ניתן  העסקנים,  בידי  הדירה  מפתחות  את 
בפזיזות של רגע ובבולמוס שלא יודע שובע. כלקח מהעיר 

להמתין  כדאי  חולקו,  כבר  שהקרדיטים  אחרי  שאיבדנו 
להתפתחויות עד לחלוקת המחמאות. דרעי עשה את הצעד 
הנכון אחרי דשדוש של שנים, אך המרוץ לדירה, רק מתחיל. 

דגל בגבעה
קהילת שבת אחים בשכונת גבעת זאב, זכתה בלוטו ביום 
הכספים  ועדת  יו"ר  הוזמן  שבועות  כמה  לפני  היווסדה. 
ויו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני, לכנס הייסוד בראשות רב 
הקהילה, הדיין הגר"ח כהנא - והכניס את ההזמנה לרשימת 
המתנה. להביא את גפני לאירוע בהשתתפות עשרות אנשים 
יספר  מתחיל  יחצ"ן  שכל  אלא  רע.  לא  שוס  בהחלט  זה 
טובה.  חדשותית  כותרת  להוציא  זה  האמיתי  שהדבר  לכם 
נאום שרון על ההתנתקות בכנס הרצליה, שדרג את הכינוס 
האפרורי והפך אותו לאירוע הכי זוהר במדינה. מאז נלמדה 

השיטה: לא ההשתתפות משדרגת, אלא הכותרת.
כלעומת  לאומי  הדתי  היום  מסדר  ירד  ההסדרה  חוק 
גם  סערה,  לייצר  המשיך  הוא  החרדי  במגרש  אבל  שעלה, 
השבוע. ההימנעות של גפני מלהצביע וההתקזזות עם אחמד 
טיבי, היתה עוברת איכשהו, בליווי טרוניות והמהומים של 
ועשו  במליאה  שנותרו  ואשר,  מקלב  הכנסת,  חברי  שני 
היחיד  הקואליציה  חבר  היה  גפני  השחורה.   העבודה  את 
רק  בפריבילגיה השמורה  קיזוז בהסכמה,  להשיג  שהצליח 

למי ששוהה בין כותלי המשכן כשלושים שנה.
עטיפת הצלופן המרשרשת של גפני לגלולה המרה, היא 
שהפכה את ההצבעה למיני משבר פנימי. בסדרת ראיונות, 
המשנה  את  גפני  פרש  עיתונות',  ב'קו  כאן,  שהתחילה 
האידיאולוגית והסביר כי למרות המחויבות הקואליציונית, 
הוא רואה בהעברת החוק התגרות באומות. גפני הסביר בטוב 
פרובוקציה.  תועלת למעט  תיווצר שום  לא  טעם שמהחוק 
הוא הזכיר את ההוראה הנושנה מתקופת מרן הגראמ"מ שך 
מאז  כי  השעה,  לצו  בהתאם  נשימה,  באותה  והוסיף  זצ"ל 
ומתמיד הייתה זו גם עמדתו של ראש הישיבה מרן הגראי"ל 

שטיינמן שליט"א.
בגרון,  מחליקים  היו  עוד  ולשבועונים  לרדיו  הראיונות 
אבל ביום שישי האחרון, אחרי שהחוק עבר בהעדרו, נכנסו 
ציטוטים מפי הח"כ גם לביטאון הרשמי יתד נאמן. וכל זה 
התרחש אחרי שמקלב הבהיר בראיון, שדגל התורה תומכת 
גם מהפן הענייני, כדי להסדיר קרקעות שבמחלוקת  בחוק 

במודיעין עילית.
על הרקע הזה, ובלי כל קשר ליחסים האישיים עם העומד 
גורמים  אלו  אי  אצל  נוצרה  עילית,  מודיעין  של  בראשה 
המעטה.  בלשון  נוחות,  אי  של  קלה  תחושה  התורה  בדגל 
היה מי ששלף את האמירה של גפני שהובאה כאן בכותרת 
ראשונה.  בקריאה  ההסדרה  חוק  על  ההצבעה  ערב  ראשית 
גפני הבהיר אז כי יתנה את העברת חוק ההסדרה באישור 
ישראל,  של  שאוהבם  אחרי  לחרדים,  מתקנת  העדפה  חוק 
יו"ר ועדת חוקה ניסן סלומינסקי, עיכב את השלמת הליכי 
החקיקה. במבחן התוצאה אגב, גפני עמד בהצלחה יתירה, 
כאשר רק לפני שבוע פורסמו מכרזים של כנסת ישראל עם 

העדפה מובנית לחרדים.  
כמה ימים אחרי שגפני שיגר את האיום לקראת הקריאה 
הראשונה, נכנסו חברי הכנסת לקבל את הוראות ההצבעה 
ראש  ברורה.  הנחיה  וקיבלו  שטיינמן,  הגראי"ל  ממרן 
החוק  בעד  בהצבעה  כי  והכריע  הסוגיה  את  ניתח  הישיבה 
בקריאה ראשונה אין משום התגרות באומות. הרציונל היה, 
כי אינה דומה התגרות של נישול תושבים ערביים מאדמתם 
יהודים כבר לפני שנים.  ידי  - להסדרת קרקע שיושבה על 
כעת, משנמצאו מתחת לפני האדמה, פלסטינאים הטוענים 
לבעלות, אין לראות בהסדרת ההישארות על הקרקע משום 

בית ספר לפוליטיקה

עד הנשימה האחרונה

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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התגרות. 
בשיחה מאוחרת עם הגר"י אפרתי, אף הובהר 
'לא  משום  אין  לערבים  כספי  פיצוי  בהענקת  כי 
של  לפסיקה  היקש  עשה  אפרתי  כשהרב  תחנם'. 
להענקת  שהתנגד  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  מרן 
הישיבה  ראש  חילק  בדואים,  לפולשים  פיצויים 
קרקע  על  בפיצוי  היה  מדובר  שם  כי  והסביר 
שאינה בבעלותם, בעוד במקרה שלפנינו – הפיצוי 
כמו  הגראי"ל  מרן  התחתונה של  השורה  אמיתי. 
מזה  לעשות  "לא  התנועה.  ליו"ר  ישירות  כוונה 
את  קיימו  הכנסת  וחברי  הורה,  הוא  מסחרה", 
מול  'המסחרה'  במליאה.  בעד  כשהצביעו  דברו 
הבית היהודי, של חוק העדפה מתקנת תמורת חוק 
ההוראה.  שניתנה  לפני  עוד  נעשתה   – ההסדרה 
וכך זכה גפני וזכינו גם אנו בכפליים. הוראת ראש 
הישיבה קוימה במלואה ואחד החוקים החשובים 
ליהדות החרדית – אושר בקריאה שנייה ושלישית.
של  המנטרה  על  שבוע  לפני  חזר  כשגפני 
את  שפירש  מי  היה  באומות,  ההתגרות  איסור 
הדברים כשינוי קו חשיבתי בנוגע לחוק ההסדרה. 
מהקשרם  הוצאו  גפני  של  שדבריו  היא  האמת 
בהתייחס  דבריו  את  אמר  גפני  בטובתו.  שלא 
מפלגות  ראשי  בפורום  מבנט  ביבי  של  לבקשתו 
חזרתו  לאחר  עד  החוק  את  לדחות  הקואליציה, 
שהעברת  הסביר  נתניהו  טראמפ.  עם  מהפגישה 
המדיניים  באינטרסים  תפגע  עכשיו  דווקא  החוק 
השקפתית,  זאת  תרגם  וגפני  ישראל,  מדינת  של 

לאיסור ההתגרות באומות. 
תום,  ועד  מראשית  הדברים  את  שקרא  מי 
ההצבעה  לעיתוי  בעיקר  כוונה  שהביקורת  הבין 
מסרים  של  בזמנים  אבל  עצמה,  לחקיקה  ולא 

קצרים שמסתכמים בתווים ואותיות – המשמעות 
להתעמק  בלי  אוטומטית,  ניתנה  הלעומתית 
בכתובים. אי הנוחות רק הלכה והתעצמה לנוכח 
פורסמו,  הדברים  בהם  רגעים  שבאותם  העובדה 
ההשוואות  אבירי  דגל  נושאי  הפלג  מפגיני 
והמנהיג  ברחובות  השתוללו  נושנות  לתקופות 

הרוחני התאושש בבית החולים מעייני הישועה. 
שישי  יום  בבוקר  הציטוטים  שפורסמו  מרגע 
אחוז  עד  נוצלו  לכניסת השבת ממש,  ועד  ביתד, 
רבנים  של  הסלולרי  מכשירי  האחרון,  הבטרייה 
נפש  פיקוח  התורה.  דגל  עם  המזוהים  ועסקנים 
כהלכתה  שבת  שמירת  דוחה  אינו  אידיאולוגי 
עם  ותכף  ברק(,  בני  חיוג  באזור  הפחות  )לכל 
להבהיר  ההזדמנות  את  גפני  מצא  השבת,  צאת 
את הדברים כדי להרחיק מלב טועים או מטעים. 
זכתה קהילת שבת אחים, ומעמד הקמתה התקיים 
ההזמנה  את  שגילה  גפני  האחרון.  במוצ"ש 
ביומנו, ניצל את הבמה כדי להפליא בקרב עשרות 
ולהסביר  צרופה  השקפה  של  משנה  המשתתפים 
הספציפי  ש"החוק  התורה  גדולי  החליטו  מדוע 

הזה לא מהווה התגרות באומות".
מתבקש.  היה  נאמן'  ב'יתד  המתקן  הציטוט 
הכותרת שניתנה הייתה תורנית-מקומית: "מעמד 
'שבת  בקהילת  מלכה  מלווה  בסעודת  מרומם 
ניתנו  השורות  שבין  רק  זאב".  בגבעת  אחים' 
המפלגתית-ארצית.  המשמעות  בעלי  הציטוטים 
בכותרת המשנה צוטט גפני עם האמירה הברורה 
ולפיה "גדולי ישראל הורו לתמוך בחוק ההסדרה" 
שהובילו  הנימוקים  תוארו  הכתבה,  ובגוף 
ההפקר  מן  זכתה  אחים'  'שבת  קהילת  להחלטה. 
והרוויחה מסע יחסי ציבור שאלף דוברים לא היו 

מסוגלים לספק. המזל כידוע, הולך עם הטובים.

פרץ וצווחה
האנרגיות  שעם  פרץ,  עמיר  הכנסת  חברי  לזקן 
שלו נראה כמו חבר המשמרת הצעירה והמתמודד 
יש  כבר  העבודה,  ראשות  על  ביותר  הצבעוני 
תוכנית עבודה. כל מי שחושש ממערכת בחירות 
שבמרכזה תעמוד הסיסמה "מייק יש עתיד גרייט 
הבלתי  למתמודד  אצבעות  להחזיק  צריך  אגיין", 

נלאה משדרות.
פרץ ישב בשבועות האחרונים עם חברים חרדים 
והציג בפניהם סקרים פנימיים של מינה צמח ומנו 
הפופולריות,  טבלת  בראש  אותו  המדרגים  גבע, 
נקודת  את  המתחרים.  פני  על  גדולה  בעדיפות 
של  ברפיסות  מזהה  הוא  העבודה  של  התורפה 
יש  לכיוון  המנדטים  לזליגת  שהובילה  הרצוג, 
נחרץ  קו  להוביל  בידיו  שרק  מאמין,  פרץ  עתיד. 

ולפרוץ לקהלים נוספים.
לפרץ תוכנית עבודה ברורה שבמרכזה, קריעת 
המסכה מעל פרצופו של יו"ר יש עתיד. "יאיר לפיד 
הוא איש ימין שכבר נתן לנתניהו קדנציה שלמה, 
לאלטרנטיבה.  להפוך  לו  מאפשרים  אנחנו  אבל 
אנהל  בחירתי  ומיום  יקרה  לא  זה  שלי  במשמרת 

קרב מול לפיד, על החזרת מצביעי העבודה". 
את  התחיל  פרץ,  עם  שישב  החרדי  הבכיר 
מאז  שרוף.  כאוהד  ויצא  צף  כקול  הפגישה 
ועל  ייבחר  שעמיר  תפילה  נושא  הוא  הפגישה, 
משקל הפסוק בתהילים - ברחובות של יאיר לפיד, 
ואל תשכח  רוץ,  רוץ פרץ,  וגם צווחה.  יהיו פרץ 

לכשתיבחר לממש את תוכנית העבודה.
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"אתה רואה 
שטראמפ 

מדבר קשות 
על האיראנים. 

למה לך 
לקפוץ ולעמוד 

בפרונט", נשאל 
נתניהו בקבינט. 
על רקע המצב 

המתדרדר 
בחברת 

התרופות 
הישראלית 
טבע, מוטב 
שאספקת 

הגלולות 
להרגעת כאב 

הראש האיראני, 
תהיה גלובלית 

ולא רק שלנו

בזמנים 
של מסרים 

שמסתכמים 
בתווים ואותיות 

– המשמעות 
הלעומתית 

לדברי 
גפני ניתנה 
אוטומטית, 

בלי להתעמק 
בכתובים. 
אי הנוחות 
רק הלכה 
והתעצמה 

לנוכח העובדה 
שבאותם 

רגעים, מפגיני 
הפלג השתוללו 

ברחובות 
והמנהיג הרוחני 
התאושש בבית 

החולים 

צילום: יעקב כהןגבעת זאב זאב. ח"כ גפני נושא את 'נאום ההסדרה' בגבעת זאב
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לביטחון  היועץ  טלטלה בממשל טראמפ: 
התפטר  פלין,  מייקל  ארה"ב,  של  לאומי 
קשרים  בעקבות  זאת  מתפקידו,  אתמול 
לסגן  אמת  אמירת  ואי  רוסיה  עם  בעייתיים 

הנשיא מייק פנס.
"לצערי,  ההתפטרות:  במכתב  כתב  פלין 
בגלל רצף האירועים המהיר, נאלצתי לתדרך 
את סגן הנשיא ואחרים עם מידע חלקי בנוגע 
לשיחות הטלפון עם שגריר רוסיה. התנצלתי 
קיבלו  והם  וסגנו,  הנשיא  בפני  עמוקות 

אותה".
התקשורת  כלי  כאשר  החלה,  התסבוכת 
השגריר  עם  נפגש  פלין  כי  דיווחו  בארה"ב 
בתקופת  קיסלייק,  סרגיי  בארה"ב,  הרוסי 
והוא  טראמפ  הנשיא  הושבע  בטרם  המעבר, 

נכנס לתפקידו.
בעיקר  עסקו  השניים  בין  השיחות 
ברק  לשעבר,  הנשיא  שהטיל  בסנקציות 
הפריצה  פרשת  בעקבות  רוסיה,  על  אובמה, 
במהלך  הדמוקרטית  המפלגה  למחשבי 
הרוסי,  לשגריר  רמז  פלין  הבחירות.  מערכת 
כלפי  יותר  רכה  ביד  ינהג  טראמפ  ממשל  כי 

רוסיה.
החוק  על  עבירה  מהוות  הללו  השיחות 
כפי  פרטיים,  אנשים  על  האוסר  האמריקני, 
מגעים  לקיים  שעה,  באותה  פלין  שהיה 
זרים.  ודיפלומטיים  מדינות  עם  דיפלומטיים 
עם  האדוקים  בקשריו  ידוע  פלין  בנוסף, 

ולדימיר  הנשיא  עם  כולל  הרוסית,  הצמרת 
פוטין.

פלין  כאשר  יותר,  עוד  הסתבכה  הפרשה 
נדרש לסוגיה וטען בפני סגן הנשיא מייק פנס, 
כי הוא "לא זוכר" ששוחח על כך עם השגריר 
הרוסי, בעקבות כך פנס הגן על פלין במהלך 
הדיווחים  את  והכחיש  בתקשורת  ראיונות 
נגדו, מה שגרם לממשל מבוכה גדולה, לאחר 

שפלין הודה כי אכן שיקר לסגן הנשיא.
הוא  זמני  באופן  מקומו  את  שימלא  מי 
הגנרל  לאומי,  לביטחון  המועצה  מטה  ראש 
בדימוס קית' קלוג, בין המועמדים לקבל את 
התפקיד נמצא ראש ה-AIC לשעבר, הגנרל 

בדימוס דייוויד פטראוס.
 יש לציין כי מ"מ ראש המועצה לביטחון 
כבר  בוושינגטון  שוהה  נגל,  יעקב  לאומי, 
מקבילו  עם  לקיים שיחות  בכדי  מיום שישי, 

פלין, לגבי הפגישה בין נתניהו וטראמפ.

הקיצוני שבקיצונים:
מנהיג חדש לחמאס בעזה
המחבל יחיא סינוואר נבחר השבוע לראשות הלשכה המדינית של 

חמאס בעזה  הוא ממשוחררי עסקת שליט, ונחשב לקיצוני במיוחד 
 במהלך שהותו בכלא הישראלי עבר ניתוח מציל חיים
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השבוע  נבחר  חדש  מנהיג  הנחש:  ראש 
להנהגת חמאס בעזה – המחבל יחיא סינוואר. 

סינוואר נבחר לראשות הלשכה המדינית של 
חמאס בעזה, במקומו של איסמעיל הנייה שעמד 
לתפקיד  ברצועה.  חמאס  הנהגת  בראש  כה  עד 

סגנו נבחר חליל אל חיה.
קיצוני  היותר  הפלג  על  נמנה  סינוואר 
של  הצבאית  לזרוע  במקור  ומשתייך  בחמאס, 
הוא  קאסם.  אל  אדין  עז  גדודי   – הטרור  ארגון 
כגורם  כה,  עד  וכיהן  שליט,  עסקת  ממשוחררי 
המדינית,  ללשכה  הצבאית  הזרוע  בין  המקשר 
תפקיד בשלו כונה בישראל "שר הביטחון" של 

החמאס.
המדינית  הלשכה  חברי  שאר  הדיווחים:  לפי 
של חמאס הם רווחי מושתהא )גם הוא משוחרר 
בכירי  המדינית(,  בלשכה  חבר  שליט,  עסקת 
הארגון מחמוד א-זהאר וסלאח ברדוויל, מרואן 
עיסא )שהחליף את אחמד ג'עברי אחרי חיסולו 
בתחילת מבצע עמוד ענן(, פתחי חמאד )בעבר 
מנגנוני  על  והאחראי  חמאס  של  הפנים  שר 
אבו  ג'וואד  חרב,  יאסר  חמאס(,  של  הביטחון 

שמאלה ואחמד אל-כורד.
הלשכה  ראשות  על  להתמודד  צפוי  הנייה 
להנהגה  כלומר  בחו"ל,  חמאס  של  המדינית 
שהודיע  משעל,  חאלד  של  במקומו  העליונה, 
חילוקי  בעקבות  נוספת  לכהונה  יתמודד  לא  כי 

דעות. 
בישראל  מהכלא  שוחרר   ,55 בן  סינואר, 

בעסקת שליט, לאחר 22 שנות מאסר, בעקבות 
פעולות טרור רבות. במהלך שהותו בכלא, עבר 
בארץ,  חולים  בבית  חיים  מציל  ניתוח  סינוואר 

לאחר שלקה בסרטן בראשו. 
שאחראי  הארגון  "אלמג'ד",  את  הקים  הוא 
בשיתוף  שנחשדו  פלסטינים  נגד  לפעילות 
פעולה עם ישראל, וידוע כאיש אכזר שרצח במו 
מספרת  השמועה  כי  עד  רבים,  פלסטינים  ידיו 
שאפילו מייסד חמאס אחמד יאסין, הזהיר מפני 

הקיצוניות שלו. 
וככזה  במיוחד,  קיצוני  נחשב  הוא  כאמור, 
נגד  במאבק  יותר  עוד  קיצונית  בעמדה  שדוגל 
ישראל, ונמנה על אלה החושבים כי בצוק איתן 
יותר.  נוקשה  עמדה  להציג  צריך  היה  חמאס 
הכלא  מתוך   2 לחדשות  שנתן  בראיון  זאת,  עם 
יודעים  "אנחנו  אמר:  מעשור,  למעלה  לפני 
שאין ביכולתנו לפרק את ישראל. אנחנו מבינים 
שישראל יושבת על 002 ראשי נפץ גרעיניים ויש 
והתוקפני  ביותר  לה את חיל האוויר המשוכלל 
בהודנא  תמיכה  הביע  אף  הוא  באזור".  ביותר 
)הפסקת אש(, במידה ותושג בין ישראל לחמאס. 

זעזוע ראשון בממשל טראמפ: מייקל פלין, היועץ לביטחון 
לאומי של ממשל טראמפ, התפטר בעקבות שיחות אסורות 

שקיים עם השגריר הרוסי בוושינגטון טרם שנבחר לתפקידו, 
ובעיקר בגלל ששיקר בנוגע לכך לסגן הנשיא מייק פנס

ארה"ב סוערת: היועץ 
לביטחון לאומי התפטר

נתניהו ויועציו בוושינגטון. צילום: אבי אוחיון, לע"מ

פגישה ראשונה: נתניהו 
וטראמפ שוחחו

ראש הממשלה נפגש אתמול עם נשיא ארה"ב 
לראשונה מאז בחירתו  הפגישה עסקה בסוגיה 

האיראנית ובסכסוך הישראלי פלסטיני  בנט קרא 
לנתניהו שלא להזכיר את המילים "מדינה פלסטינית" 

 נתניהו: "אני אוביל ואני אנווט"

מאת: שמעון ליברטי

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש אתמול )רביעי( עם נשיא 
השניים  בין  הראשונה  לפגישה  טראמפ,  דונלד  הברית  ארצות 

לאחר בחירתו של טראמפ. 
נתניהו המריא לביקור ביום שני בצהרים מנתב"ג, קודם הטיסה 
אמר לכתבים: "אני יוצא עכשיו לביקור חשוב ביותר בוושינגטון, 
שם אפגש עם נשיא ארה"ב טראמפ, סגן הנשיא מייק פנס, מזכיר 

המדינה רקס טילרסון ומנהיגים בקונגרס ובסנאט".
עומדת  והיא  מאוד  איתנה  הייתה  תמיד  "הברית  הוסיף:  עוד 
את  בעין  עין  רואים  ואנוכי  טראמפ  הנשיא  יותר.  עוד  להתחזק 
על  וגם  הדברים  שני  על  נדבר  באזור.  וההזדמנויות  האיומים 
שדרוג הברית החזקה הזו בהרבה מאוד תחומים. היה דיון יסודי 
מעמיק בקבינט אתמול ובסוף הדיון אמרתי בפשטות - אני אוביל 
את  ולנווט  להוביל   - לעשות  מתכוון  שאני  מה  זה  אנווט.  ואני 
הברית ההיסטורית לטובת האינטרס הלאומי ולטובת כל אזרחי 

ישראל".
אותה  האיראנית,  בסוגיה  בעיקר  עסקה  השניים  בין  הפגישה 
ועתיד  פלסטיני,  הישראלי  בסכסוך  וכמובן  נתניהו,  והעלה  שב 

שטחי יהודה ושומרון. 
החינוך  לשר  נתניהו  בין  עימות  התנהל  שוב  הטיסה,  קודם 
ויו"ר הבית היהודי נפתלי בנט, שאמר כי לנתניהו אסור להזכיר 
בפגישה את המילים "מדינה פלסטינית". בפוסט שפרסם כתב: 
"אם בהודעתם יזכירו לראשונה בקדנציה את המחויבות להקמת 
פלסטין, או 'שתי מדינות' בניסוח כזה או אחר, כולנו נרגיש זאת 

בשנים הקרובות על בשרנו. האדמה תרעד". 
גם בקרב שרי הליכוד, קראו לנתניהו לפעול לסיפוח והחלת 
הריבונות הישראלית על אזורים מעבר לקו הירוק. שר התחבורה 
בקול  להגיד  צריכה  "ישראל  ירושלים':  ב'כנס  אמר  כץ  ישראל 
המורחבת,  לירושלים  כן  פלסטינית,  למדינה  לא  וברור:  רם 
השלמה והמאוחדת בריבונות ישראל". הוא קרא לפעול למימוש 

ההבטחה להעברת שגרירות ארה"ב לירושלים.  

ראשון,  ביום  הליכוד  שרי  בישיבת  לדברים  התייחס  נתניהו 
לדבריו,  טעות".  זו   – עכשיו  מגבלות  שאין  "לחשוב  כי,  ואמר 
מכירים  וטראמפ  אני  מושכל.  ובאופן  באחריות  לנהוג  "צריך 
ארה"ב  כנשיא  ניפגש  שאנחנו  הראשונה  הפעם  וזו  רבות  שנים 

וכראש ממשלה". 
בפתח ישיבת הממשלה הוסיף נתניהו: "אני שומע ומבין שיש 
מוטיבציות  מיני  כל  עם  הזה  המפגש  לקראת  גדולה  התרגשות 
הלאומי  האינטרס   - אחת  היא  שלי  המוטיבציה  אבל  מאחוריו, 
של ישראל. זה מחייב מדיניות אחראית של שיקול דעת וכך אני 
ניווטתי את היחסים בין ישראל לארה"ב באופן  מתכוון לנהוג. 

מושכל וכך אעשה עכשיו".
אמרה:  רגב  מירי  בנט. השרה  את  תקפו  מצידם  הליכוד  שרי 
"איש לא ילמד את ראש הממשלה איך לנהל את המדינה". השר 
רק  זה  ציוץ.  לכל  להתייחס  צריך  "לא  הוסיף:  אקוניס  אופיר 

מעצים אותם".

סיקור נרחב 

ביום שישי ב-



לתת כלים מקצועיים 
להתמודדות עסקית

לדעת לעבוד 
קשה ולהרוויח

לאפשר לעסקים 
הקטנים לצמוח

סדרת כנסים מקצועיים מבית  

בעל עסק,
להצלחה! שלך  הכתובת  זה 

יזמות ניהול והפקה :

כנס יסוד "פורום עסקים ירושלים"
26.3.17 מרכז הכנסים של מלון קראון פלאזה

תכלס בלי סיסמאות כאן אתה מתחיל להרוויח!

לפרטים: 02-9410144



בבית שמש1214



ח"כ מלכיאלי: "לא מתקבל על הדעת שילד 
מיוחד חרדי יקבל פחות מחצי מילד אחר"






מלכיאלי  מיכאל  ח"כ  שהגיש  בשאילתא 
ממשרד  דרש  הוא  הכנסת,  במליאת  השבוע 
ילד  מדוע  ומהירות  ברורות  תשובות  החינוך 
ממה  מחצי  פחות  מקבל  המיוחד  בחינוך  חרדי 
ח"כ  הכללי.  במגזר  זהה  אחר  ילד  לכל  שמגיע 
"מהנתונים  ואמר  הנתונים  את  הציג  מלכיאלי 
מתוך   8,000  - החרדי  החינוך  ילדי  כי  עולה 
החינוך  משרד  ידי  על  מתוקצבים   –  32,000
יש  כל מספר  11% בלבד. מאחורי  בשיעור של 
פנים, שם ותעודת זהות, יש ילד שנפגע מהעיוות 
התקציבי, יש ילד שלא מקבל מה שחברו המצוי 
סייעת  או  גננת  יש  מקבל,  בדיוק  המצב  באותו 
שלא מקבלת את מה שחברתה שמצויה באותו 

מצב בדיוק מקבלת".
ח"כ מלכיאלי הגיש את השאילתא לאור מה 
שהתרחש בשבוע שעבר בכנס 'המיוחד' שנערך 
ונועד להעלות לסדר  'קו עיתונות'  ידי רשת  על 
בילד  החרדי  במגזר  הטיפול  את  הציבורי  היום 
ופעיל,  מרכזי  שותף  היה  זה  לכנס  המיוחד. 
יצחק  יעקב" הרב  מנכ"ל רשת הגנים של "בית 
גולדקנופף. כבר בכינוס, העלה הרב גולדקנופף 
לדיון מקיף את הנושאים שבהם הציבור החרדי 

משווע לעזרה בתחום, והציג נתונים כואבים. 
ח"כ מלכיאלי שנחרד מעומק האפליה, החליט 

הדברים  רשימת  בראש  הנושא  את  להעמיד 
התקציבי  "לעיוות  לדבריו,  נדרש.  הוא  אליהם 
ישנם השלכות רוחב. החל מתקציב שכר הגננת 
הגן,  פרופיל  לפי  ולא  דרגה  של  מפתח  לפי 
דוגמת  נלווים  שירותים  על  מדבר  לא  כבר  אני 
עובר  וסייעות,  לגננות  וביגוד  הבראה  תקצוב 
לתקצוב בחסר תוספת מעונות ושעות אם בהם 
גני המוכש"ר מקבלים שליש מהתעריף המקובל 
תקצוב  אי  מקביליהם,  ואצל  העבודה  בשוק 
שעות גיל, אי הכללת גנים אלו ברפורמה סייעת 
השנייה ותקציב העשרת הסביבה החינוכית אשר 
בגין לקויות התלמידים זקוקים לכך יותר מכל, 
פרויקט 'אשכול גנים' אשר גני המוכש"ר אינם 
נכללים בו, גמול חינוך מיוחד שלא ניתן, וכלה 
אחיות  רופאים  של  רפואי  פרא  שכר  בתעריפי 
ועובדים סוציאליים אשר הינו נמוך ביותר ואינו 

משקף את תעריפי השוק".
כבר  שהזכיר  כפי  כי  מציין  מלכיאלי  ח"כ 
הרב גולדקנופף בכנס ש"דבר זה אבסורד נוראי 
סיבה  להיפגע משום  לא אמורים  אלו  ילדים   –
שהיא ולהיות שונים מאחרים", גם הוא אמר זאת 
מלכיאלי  פנה  לכם"  לומר  חייב  "אני  במליאה. 
לשרים וחברי הכנסת, "כששמעתי במה מדובר 
ילדים  השתוממתי.  הנתונים,  את  לפני  והביאו 
להירתם  שצריכים  הראשונים  הם  אשר  אלו 

למענם, לא רק שהם לא מקבלים יותר - אלא גם 
את המגיע להם אינם מקבלים, ועוד שהחלוקה 
נעשית על בסיס השתייכותם לקהילה או ציבור 

מסוים, לא מתקבל על הדעת".
כי  עיתונות'  'קו  מלכיאלי הבהיר בשיחה עם 

אינו מסתפק בדברים שהיו במליאה, והוא כבר 
הזאת  לאפליה  לשים  חקיקה  דרך  לפעול  החל 
לקיים  אדרוש  ממש  בקרוב  השם  "בעזרת  סוף, 
דיון מקיף בעניין ולעשות סוף לתופעה ואפליה 

פסולה זו".

האם לתת מתנה כספית 
למלמדים במשלוחי המנות?

השתרשה  חג-הפורים,  למצוות  כתוספת 
בשנים האחרונות 'מצווה יתירה' - מצוות נתינת 
גם  המהדרין  ויש  למלמדים,  הגונה  מתת-יד 
למורות ולגננות, ומהדרין מן המהדרין מוסיפים, 

לעוזרים, לסגנים ולממלאי המקום.
הינו  מצווה'  ה'הידור  האם  הבן,  שואל  וכאן 
לאביונים?  מתנות  שמא  או  מנות  משלוח  מדין 
נפקא מינה להלכה: 'משלוח מנות' הינה דווקא 
במיני תרגימה וכדי מזון 2 סעודות. בפועל מצינו 
שאברכים קשי יום ופרנסה, שהפרוטה לא מצויה 
בכיסם, והכנסתם עד למשכורת הבאה מוקדשת 
'לזכות'  נאנקים  והם  הפסח,  חג  לעלויות  כולה 
את הרב'ה, מורה, גננת, ובד״כ שלושתם ויותר, 

במתת יד הגונה, פן יבולע לבנם/בתם. 
הוקרה,  הבעת  לשם  ב'משלוח-מנות'  רק  לו 
המאמץ  כך  גם  ניחא.  עסקינן,  ותודה  הערכה 
קשה. לחצות את העיר הפקוקה, בכדי להספיק 
קריאת  ואחרי  ההורים  אצל  החג  סעודת  לפני 
המגילה לבנות, עוד 3 רבעס, 2 מורות ו-2 גננות. 
אך כשזה הפך לעלות כספית מכבידה, יש תרתי 

לריעותא.
הרב'ה ממתין ומצפה. זה חלק מ'תנאי השכר', 

ומה דינו של ילד שהוריו לא מסוגלים? אני מניח 
שלא  רוח  גדלות  יש  מהמלמדים  נכבד  שלחלק 
היחס  היא  הדולר  מיליון  שאלת  שהרי  לכעוס, 
לילד שהוריו ״שילמו״ בעין יפה ובמטבע קשה, 

האם יזכה ליחס מועדף?
אינם  הם  השנה  במשך  עסוקים,  הורים  ישנם 
מתעניינים ונפגשים עם המורה. מתת חג הפורים 
מהווה פיצוי ל'התעלמות' הגורפת. הצ'ק הנכבד, 

הינו 'תחליף' לא ראוי לאי-קשר. נורא.
מנהג ישראל, דין הוא. המקור ההלכתי ל'חיוב' 
גם  לביצוע  ניתן  אותו  בהוקרה,  הצורך  הוא  זה 
ו/ המזומן  יין.  ובקבוקון  עוגת-שמרים  בפס 

את  מקלקלים  ואפילו  במקום'  'לא  הצ'ק  או 
השורה. האם הפכנו לעם חומרני, שבו רק כסף 
תרגום  חייבת  הערכה  והוקרה?  לתודה  משמש 

למזומנים?
לא  שהמלמדים  וידאגו,  המנהלים  יתכבדו   
יזדקקו ל'מתנות לאביונים' בעזרת ה'הורים שיש 
על  הפורים  חג  מצוות  את  לנו  וישאירו  להם',  
מכונם ותיקונם כבעבר, ללא שכלולים ותוספות 

של דורנו.



הכינה  כשהיא  שלי  חברה  אצל  ישבתי 
את משלוחי המנות לרבעס' בחיידר.

עולה  שלי  הקטן  אומרת?  את  "מה 
לכיתה ב' ואחריו שיירה של בנות, אני לא 
צריכה להתחנף אל הרב'ה שלו כמו שאני 
נמצא  שם   - ד'  כיתה  של  לרב'ה  צריכה 

האח הגדול יותר..."



ונזכרתי,  שלה,  לשיקולים  הקשבתי 
הבנים שלי, שהיום לומדים בישיבה, למדו 

בחיידר ואיישו ברוך השם מספר כיתות.
אני זוכרת איך שמחתי כל כך כשהגיע 
פורים, ולא משנה מה היה מצבנו הכלכלי, 
אחד  כל  של  שהמלמד  ברור  היה  זה  כי 

מהבנים שלנו יקבל את דמי הפורים שלו.
השנה",  כל  קשה  כך  כל  עובדים  "הם 
אז תבואו ותטענו מולי שכולנו עובדים כל 
כך קשה כל השנה... כי היי, תראו לי אמא 
אחת שלא צונחת באנחת רווחה על שולחן 

המשרד, רגע אחרי שהשאירה את חבורת 
הבנים שלה לטיפולו של המלמד.

למי  לתת  חובה  ואפילו  זכות  זו  בעיני 
גם  פורים,  דמי  שלנו  הבנים  את  שמחנך 
מזו  גדולה  טובה  ואין  טובה,  להכיר  כדי 
המלמד  של  שכרו  את  להגדיל  פסח  ערב 

תורה.
ודבר שני, תחשבו על האישה שבבית, זו 
שבעלה מקדיש גם מעבר לשעות בחיידר, 
ההורים,  לנו  לענות  גבי שעות,  על  שעות 
שצצות  בעיות  אינספור  עם  להתמודד 

בעולם החינוך, לבדוק מבחנים ועוד.
זו חובה שלנו כהורים לשלם על תוספת 
נהדרת  הזדמנות  והנה  הזאת,  השעות 

לעשות זו באופן מופלא בערב פורים.
הכיס,  את  ותפתחו  הלב  את  תפתחו 
בעיני  הכלכלי,  מצבכם  מה  משנה  לא  כי 
של  והוצאות  שבת,  של  בהוצאות  מדובר 
מן  לכולנו  ירחיבו  תורה,  ולימוד  שבת 

השמיים.

בעד:
תחשבו על אשת המלמד 

שרה פכטר

נגד:
מיותר ואפילו פוגע 

עו"ד יצחק שיינפלד




מאת יבניאל שירם
הקרוב  בפסח  יחגגו  תיירות  שינפלד 
דתי  יהודי  לקהל  חופשות  של  שנה   30
"מדהים  כשרות.  ושומרי  חרדי  מסורתי 
לנו  אומרים  כשנהנים",  טס  הזמן  איך 
ראשונה שטסנו  "פעם  שינפלד.  לקוחות 
 4 לפני  פסח  היה  לחו"ל  שינפלד  עם 
וגם  שנה  כל  אליהם  חזרנו  ומאז  שנים 
הפסח כמובן שנטוס איתם לקפריסין. כי 
שינפלד עושים את הכל ברוך השם בדיוק 
כמו שצריך!". זה לא מפתיע, כשמדובר 
בחברה מס' 1 המובילה בתיירות כשרה, 
ברצינות  חופשה  כל  שלוקחת  חברה 
הקטנים  בפרטים  ומשקיעה  גדולה  הכי 
והחשובים. "אצל שינפלד מנהלי החברה 
מלווים ונמצאים איתנו בין האורחים כל 
ימי החג, כדי לדאוג שהכל יהיה מושלם. 
וצמוד,  אישי  באופן  בנו  מטפלים  הם 
שלא  שאלה  אין  בית,  בני  אנחנו  כאילו 
שלא  בעיה  או  מיידית  תשובה  מקבלת 
המסירות  ביותר,  הטובה  בצורה  נפתרת 
בעולם  דבר  שם  היא  ללקוחות  שלהם 
באף  מקבלים  לא  כזה  ויחס  התיירות, 

חברה אחרת."
ליל סדר בהילטון ניקוסיה

לפני החג יגיע צוות גדול ומיוחד מטעם 
הממוקם  הילטון  למלון  תיירות  שינפלד 
מונה  מהצוות  גדול  חלק  ניקוסיה.  בלב 
את השפים זוכי הפרסים של שינפלד, שף 
סלטים,  שף  קר,  מטבח  שף  חם,  מטבח 
במאכלים  המתמחה  יהודי  אוכל  שף 
ושף  ואשכנז  המזרח  לעדות  מסורתיים 
לא  עוגות  בהכנת  שמתמחה  קונדיטור 
שרוי’ה טעימות מאד. “ניסיון של 30 שנה 
לימד אותנו לא להשאיר דבר ליד המקרה, 
ולתכנן הכל עד לפרט האחרון. סגרנו עם 
מלון הילטון בקפריסין המצטרף לרשימה 
בעולם  הילטון  מלונות  של  מכובדת 
שאנו כבר עובדים איתם )דרזדן, סופיה, 
עובדים  ואנו  ובתאילנד(  ברטיסלבה 
באופן מתואם עם המלון בחו”ל ודואגים 
שהכל יתקתק ויהיה מוכן לפני פסח, ולא 
עושים הכל ברגע האחרון.” לקראת החג 
יגיעו למלון משלוחים מאירופה, ארה”ב 
גבינות  משובחים,  יינות  של  וישראל 
טריים,  הכי  ודגים  בשרים  אירופאיות, 
ובדיקת  השגחה  שעוברים  גלם  וחומרי 
איכות קפדנית. “כשהאורחים יגיעו לליל 
הסדר מצפה להם התרגשות גדולה, הכל 
להם  ימתינו  הפאר,  בשיא  מעוצב  יהיה 
בקבוקי יין, לצד בארים ענקיים של מזון 
של  האוכל  את  שטועם  מי  המלך.  כיד 

שינפלד תמיד חוזר לעוד חופשה.” והכל 
של  פיקוחו  תחת  שרויה  לא  כשר  גלאט 

הרה”ג משה נחשוני שליט”א.

טיולים בקפריסין המדהימה
למצוא  ניתן  מקצועיים,  לשפים  בנוסף 
בצוות שינפלד מדריכי טיולים מהשורה 
כל  שהופכים  עברית,  דוברי  הראשונה 
טיול לחוויה מרתקת ומעניינת לאורחים. 
“אפילו לקוחות שכבר היו בקפריסין פעם 
יגלו שאיתנו הדברים נראים  או פעמיים 
לגלות  יודעים  שלנו  המדריכים  אחרת. 
מקום,  כל  של  הנסתר  היופי  את  מחדש 
פשוט  שלהם  וההסברים  והתיאורים 
לחוויה  באתרים  הסיורים  את  הופכים 
השלישי  הוא  קפריסין  האי  כיף”.  של 
צדדים,  שני  לו  ויש  התיכון  בים  בגודלו 
דרומי של יוון וצפוני של תורכיה, שניתן 
לעבור ביניהם בחופשיות. שינפלד יספקו 
אפשרויות טיולים מגוונות לכל ימי הפסח, 
קפריסין  בירת  עם  הכרות  יום  שיכללו 
ניקוסיה, יום ארוך לכפרים הציוריים של 
טיול לסלע  יום  ולימסול,  הרי הטרודוס 
לקפריסין  מסע  ופאפוס,  אפרודיטה 
לשופינג.  מיוחד  יום  ולקינוח  התורכית 
“מלבד הטיולים הנהדרים אנחנו מביאים 
הראשונה  מהשורה  אמנים  הזה  הפסח 
ביניהם ישי לפידות, יוסי שוורץ, אהרלה 
נחשוני וישראל נחמן תורג’מן, ותגיע גם 
מוסיקלי  מופע  שתעביר  ארקוס  אורית 
לילדים וסדנת תזונה למבוגרים. יש עוד 
אבל  אותן,  נגלה  לא  שכרגע  הפתעות 

הולך להיות שווה במיוחד!”

מי שנרשם מוקדם מרוויח
האורחים  את  לפנק  החליטו  בשינפלד 
אלו  ובימים  ה-30,  חגיגות  לרגל  השנה, 
בה  לנרשמים  הגרלה  שבוע  מדי  נערכת 
הזוכים מקבלים שדרוג לסוויטה מדהימה 
במלון הילטון קפריסין. “המקומות פשוט 
החדרים  לידיים,  מתחת  לנו  נחטפים 
סוויטות  התמלאו,  הבריכה  לכיוון 
ג’וניור כבר גם התמלאו ונותרו סוויטות 
הילטוניה יפהפיות, ואנו ממליצים בחום 
להתקשר  פשוט  מדי,  יותר  לחשוב  לא 
קודם.”  אחת  שעה  ויפה  מקום  ולהזמין 
בדף  למצוא  ניתן  ההגרלה  על  פרטים 

הפייסבוק של שינפלד תיירות. 
הזמנות מתקבלות במשרדי החברה 

באתר  או   03-6189999 בטלפון 
 www.shainfeld.com האינטרנט

פסח כזה 
עוד לא היה

בשינפלד תיירות מצפים שהפסח הקרוב יהיה משהו 
מהאגדות. חופשת הבכורה במלון היוקרתי הילטון קפריסין 
הממוקם בלב ניקוסיה, עם ליל סדר מלכותי, אווירה יהודית 

משמחת והפתעות חגיגיות במיוחד

משרד הפנים

אולי מגיעה לכם
בעלי הכנסה נמוכה?

הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2016מספר נפשות

עד 3,689מעל 3,263עד 3,263מעל 2,838עד 12,838

עד 5,533מעל 4,895עד 4,895מעל 4,256עד 24,256

עד 6,419מעל 5,678עד 5,678מעל 4,938עד 34,938

עד 7,304מעל 6,462עד 6,462מעל 5,619עד 45,619

עד 8,994מעל 7,957עד 7,957מעל 6,919עד 56,919

עד 10,684מעל 9,451עד 9,451מעל 8,219עד 68,219

עד 40%עד 60%עד 80%שיעור ההנחה

עד 12,374מעל 10,946עד 10,946מעל 9,519עד 79,519

עד 14,064מעל 12,441עד 12,441מעל 10,818עד 810,818

עד 15,754מעל 13,963עד 13,963מעל 12,118עד 912,118

עד 1,750 לנפשעד 1,548 לנפשעד 1,346 לנפש10 ומעלה

עד 50%עד 70%עד 90%שיעור ההנחה

להמשך בירור זכאותכם, יש לפנות לרשות המקומית
לפרטים נוספים היכנסו לאתר משרד הפנים

Moin.gov.il

 הנחה
בארנונה

משרד הפנים פרסם את טבלת מבחן ההכנסה בארנונה 
לשנת 2017

בידקו זכאותכם והגישו בקשה בהקדם!
טבלת מבחן ההכנסה המוצגת בפניכם, 

קובעת את הזכאות להנחה על פי קריטריונים.



  כ' בשבט תשע"ז 16/2/17 בבית שמש1216

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

סודוקו
מבוך

תפזורת
 בנק מילים:

משה, שפרה, פועה, רעואל, צפרה, גרשם, יתרו, זקני ישראל, ערי מסכנות, פתם רעמסס, שפת היאר, ארץ 
מדין, בלבת-אש, מתוך הסנה, שלח-נא ביד-תשלח, ביד חזקה ישלחם, של-נעליך מעל רגלי,ך שלח את-עמי, 

ארץ זבת חלב ודבש, דרך שלשת ימים, מצרעת כשלג, לא איש דברים אנכי, כבד-פה כבד לשון, חתן דמים

התשבצים 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

11. מכשול , תקלה. "ולא תהיה זאת לך  ל___" )שמואל א' כה 
לא(

5. דיבור של אזהרה, שלא, לבלתי. "כל מקום שנאמר השמר ___ 
ואל אינו אלא בלא תעשה" )עירובין צו.(

7. חיים. "נפש החיה – נפש שיש בה ____" )רש"י בראשית א כא(
8. כלי קטן לשמירת נוזלים )ביחוד שמן(.)שמואל א' י א( 

9. ענף רך או קטע מענף המשמש לשתילה בקרקע  או להרכבה.  
"___ של תאנה" )כלאים א ח(
10. קיצור המילים: אינו צריך.

11. כלי מלאכה לחיתוך חומר מוצק )עץ, מתכת( , משור. 
"את סבור שהוא שף ברקיע ואינו אלא כ__ הזה שהוא נוסר 

בעץ")בראשית רבה פרשה ו(
14. צעידה ממקום למקום.  "ואל תרבה  ב___ ש___ קשה 

לעינים" )כתובות קיא.(
16. העשב שנקצר, חציר. "ירד כמטר על ___" )תהלים עב ו(

18. שלוח, מושט, מתוח, פרוש. "____ על ראשיהם מלמעלה" 
)יחזקאל א כב(

19. סמך, אסמכתה. "והביא הר"ר אלחנן ___ לדבריו" )תוספות 
חגיגה כא.(

20. מהות, איכות. "כל שאינו יודע ב___  גיטין וקדושין לא יהא לו 
עסק עמהן" )קידושין יג.()בהיפוך אותיות(

1. כנוי לתרנגולת כשהיא מקרקרת בשעה שמתכוננת 
להטיל ביצה. "ביעי ד___" )ביצה ו: - ז.(

2. מפרשיות השבוע.
3. ציצת שערות,מחלפה. "שראשי נמלא טל ___ רסיסי 

לילה" )שה"ש ה ב()בלשון יחיד()לא בלשון סמיכות()בכתיב 
מלא(

4. הפרת נדר על ידי מתן פתח חרטה לנודר. "נדרים")חגיגה 
א ח(

5. קיצור המילים: פרשה פתוחה.
6. יותר מזה,למעלה מזה. "יתר על _")עירובין פג:()בהיפוך 

אותיות(
11. מבחר,החלק הטוב ביותר,המשובח ביותר. "___ שדהו  

ו___ כרמו ישלם" )שמות כב ד(
12. תקווה, תוחלת. "אבד סברן ובטל ___" )יומא עב.( 

)בלשון יחיד, לא בלשון סמיכות(
13. )במקרא ובתלמוד( קורה,קרש.  "להניח ראשי ___ 

דקים על כותל חבירו" )רש"י בבא בתרא ו.( )בלשון יחיד(
15. עסק והתעמק בדברי הלכה."___ בעומקה של הלכה" 

)סנהדרין מד:(
16. גדול , עבה. "חול  ה___" )שבת ח ה(

17. בחוזקה , במרץ. "בכל ___" )שמואל ב' ו יד( )בכתיב 
חסר( )בהיפוך אותיות(

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 

מתחו קו עם העיפרון מנקודה לנקודה לפי 
סדר המספרים. מה יצא?

 
1 2 3 4  5 6 

7     8  

9       

10    11 12 13 

  14 15    

16 17  18    

19    20   

                                                 
    
    

    
    

    
    

    
    
    

    
    
    

 

אכילגרלעמכילענלשא

בהנסהכותמשאתבלבשר

יאאגהשמאנאנגמיפלצ

דזרכנאגפכאעצשתתחז

חקצבאגובאררלשרמנב

זנמדאעדאיעחפאוחאת

קידפהלאמתאתרצגתבח

הייהשגסכתהעפרשניל

ישנואכשעימרשנפדדב

שרנינלמאסהמיגרמתו

לאאוגירסלאוערהישד

חלתמימיתשלשכרדמלב

מיכנאמירבדשיאאלחש
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מצאו לפחות 10 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם!



י”ט - כ”א בשבט
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3-3.5 חדרים

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

מושכרות, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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 
2,950,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)36-36(_____________________________________________

אופקים

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 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

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

וילות ובתים

דירות 
למכירה

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

אלעד

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

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

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

050-5308742)6-6(_____________________________________________

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

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

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

03-5797756
)10-10(_____________________________________________

■ ירד המחיר! בהרב 
קוק השקט קרוב 

לחרל"פ, 4.5 חד', 
מפוארת וגדולה, בק"ד, 

3 כ"א, ומעליה 2 חד' 
ענקיים ומחסן+גג 

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

בטאבו,  ש"ח,  בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23, 050-5308742 

03-5797756
)10-10(_____________________________________________

 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"

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 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(_____________________________________________

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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

2 יח“ד | 2/3 חדרים 
קומת קרקע

באופקים ברח‘ אלי כהן 
למכירה / השכרה / השקעה 

מטבחים אינסטלציה 
וחשמל חדשים!

אשדוד

בית שמש

 מציאה! בהרצל מרכזית, 
כ- 5 חד', ק"ב ואחרונה, 

מיידית, לל"ת, 1,180,000, 
_____________________________________________)05-08ל(050-4175491/2

לפרסום
03-6162228

 בשפירא, דו משפחתי, 
175 מ"ר מוכן לחלוקה, ממ"ד, 

מרפסת, 130 מ"ר חצר,
050-7562233)06-07(_____________________________________________

 במרכז הקהילה, ק"ד, 4 
חד', דו"ש, חלונות אלומניום 

לא טרומי, 570,000 ש"ח, 
052-7623543)06-07(_____________________________________________

באר שבע

 ברמב"ם, 3 חדרים, ק"ד, 
אחרונה, כניסה מיידית, רק 
750,000 ש"ח. תיווך אדר 

_____________________________________________)06-09(נכסים, 052-4834706

 בלעדי להשקעה! 
בטרומפלדור, מחולקת ל- 
2 יח"ד, אופציה בגג בטון, 

1,300,000. 'אפיקי-נדלן-
בועז' 054-8474843, 

053-2764220)07-07(_____________________________________________

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

_____________________________________________)06-09(ה', לפרטים: 03-5785777

 המרכז לניהול נדל"ן - 
מציאה! 2 דירות מחוברות, 
2 טאבו, נפרדים, משוקעת 

מאוד! ק"ג ואחרונה, פינתית, 
מחיר מציאה! 690,000 ש"ח. 
עטיה משה, 074-7037979, 

054-6625272)07-07(_____________________________________________

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

קרוב לקהילה החרדית 
החדשה, יחידת הורים, מצב 

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

054-6625272)07-07(_____________________________________________

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

מציאה! 3.5 חד', ק"ג, 
440,000 ש"ח למביני עניין, 
משופצת! עטיה משה, -074

054-6625272 ,7037979)07-07(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן 
- בקיבוץ גלויות, 3.5 חד', 

ק"ב, מציאה! 410,000 ש"ח, 
מושכרת. עטיה משה, -074

054-6625272 ,7037979)07-07(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן - 
בהרצוג, 2.5 חד', מושקעת 
מאוד, 410,000 ש"ח. עטיה 

משה, 074-7037979,
054-6625272)07-07(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן - 
בגיבורי ישראל למשקיעים! 

2.5 חד', ק"א, 390,000 ש"ח. 
עטיה משה, 074-7037979, 

054-6625272)07-07(_____________________________________________

 וילה מיוחדת ביפויה 
מול נוף מדהים, מגרש 
600 מ', בנוי 380 מ' + 

2 יח"ד מושכרות + אופ' 
לעוד 2 יח"ד נוספות 
לרציניים!!! "אלעד 

_____________________________________________)07-07(נכסים" 052-8939050

דופלקסים
 בעליון, דופלקס 5 חד', 
135 מ"ר, מרפסת 60 מ"ר, 

מטופחת ושמורה, כניסה 
מיידית. בבלעדיות "שחף 

_____________________________________________)07-07(נכסים" 054-9422194

+5 חדרים
 בהזדמנות! 5, גדולה 

מאוד, בחרדי, מפתחות בתיווך 
_____________________________________________)07-07(פלוס - ח.לסקר, 03-9089201

4-4.5 חדרים
 בהזדמנות! לרציניים! 
4 מרווחת + גג מרוצף בבן 

קסמא, מפתחות בתיווך פלוס 
_____________________________________________)07-07(- ח.לסקר, 03-9089201

 בהזדמנות! 4 מרווחת, 
מטופחת, בעליון, חרדי איכותי. 

תיווך פלוס - ח.לסקר,
03-9089201)07-07(_____________________________________________

 בשמעון הצדיק, 4 
חד' מרווחת + גינה 

60 מ', רק 1,540,000 
ש"ח, מפת' במשרד, 

לחטוף!! "אלעד נכסים" 
03-9088872)07-07(_____________________________________________

 בעליון המבוקש, דירת 
3 חד', מושקעת + מחסן, 
מטבח משודרג, נוף פתוח. 

"שחף נכסים" בבלעדיות,
052-5752500)07-07(_____________________________________________

 ברב חיד"א, 4 חד' + 
אופציה ממשית לחדר 

נוסף, שמורה ומסודרת, 
1,780,000 ש"ח. אד"י 

_____________________________________________)07-07(נדל"ן, 054-8493483

 מבחר דירות בבאר-שבע 
לכל כיס - משקיעים יקרים 

התקשרו עוד היום חברת 
"אבני דרך" - איתכם בכל 

צעד - משה אלוש יועץ תיווך, 
054-3255667)07-07(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 3, 
מושכרת ב- 5,550, מחיר 

מציאה, 950,000. "תיווך גרין" 
050-2240212)07-07(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 באליהו הנביא, דירת 

גן, 4 חד', 98 מ"ר, משופצת 
ועם גינה בטאבו, קרובה 

לאוניברסיטה במחיר: 
765,000. אור-לנכס,

050-9500075)07-07(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 בהחיד"א, 4 חד', 97 מ"ר, 
מסודרת ומטופחת, מרוהטת, 

ק"ג, אינסטלציה חדשה, 
735,000 ש"ח. אור-לנכס, 

050-9500075)07-07(_____________________________________________

 4 חדרים, שמורה 
ומקסימה, בשכונה י"א, זלמן 
ארן המבוקש, 96 מ"ר, קומה 
ראשונה עם מעלית, ממוזגת, 
סורגים כללי, מרפסת שרות, 

דוד שמש, חניה, חבל לפספס! 
אקסלוסיב שיווק וניהול נדל"ן. 

_____________________________________________)07-07(יוני צדוק, 054-5233623

 דירת 4 חדרים, 100 
מטר, מעולה לחלוקה, 

מושכרת ב- 2,000 ש"ח 
במחיר מציאה. חברת "אבני 

דרך" - איתכם בכל צעד 
- משה אלוש יועץ תיווך, 

054-3255667)07-07(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)07-07(אור-לנכס, 050-9500075

 דירת 3 חדרים, 76 
מטר, מושכרת ב- 1,800 

ש"ח, מעולה לחלוקה, במחיר 
מציאה. חברת "אבני דרך" - 

איתכם בכל צעד - משה אלוש 
_____________________________________________)07-07(יועץ תיווך, 054-3255667

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

+ 2 יחידות להשכרה, 
3,100,000 ש"ח, בלעדי 

תיווך יעקב,
054-4901948)07-07(_____________________________________________

 בדוד רזיאל, 4 חד', 
מסודרת, ממוזגת, 

1,130,000 ש"ח, בלעדי, 
תיווך יעקב,

054-4901948)07-07(_____________________________________________

 בבית-שמש ברחוב 
דוד רזיאל המתחרד )צמוד 
לבר אילן(, אזיור מבוקש, 

דירת 4 חד', ק"ג, 96 מ"ר, 
דירה מושכרת, אופציה 

להעברת השכירות לקונה, רק 
1,150,000 ש"ח,

052-2604463)07-07(_____________________________________________

 בבית-שמש )איזור 
מתחרד(, דירת 3 חדרים, ק"ד, 
מסודרת מאוד, רק 760,000 

ש"ח - מחיר הזול בבית-שמש. 
_____________________________________________)07-07(תיווך, 052-2604463

 בקרן היסוד, 3 חד', 
ק"ק + אופציה לתוספת, 

929,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)07-07(יעקב, 054-4901948

 באזור רמבם תלת-מפלסי, 
כ.פרטית, 150 מ"ר, סלון 

ענק, 2,700,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)07-07(נכסים" 03-5791514

 ברמבם, ענקית, 110 מ"ר, 
ק"ב, חזית, 3 כ"א לשיפוץ, 
1,950,000 ש"ח מפתח ב- 
_____________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור אשל-אברהם, ק"ב 
+ מעלית, 130 מ"ר, מחולקת 
ל- 80 מ"ר ו- 50 מ"ר, חזית, 3 
כ"א, 2,240,000 ש"ח, מפתח 

ב- "אפיק נכסים"
053-3128884 ,03-5791514)07-07(_____________________________________________

 מוכר דירה? הכוונה ויעוץ 
מקצועי במכירת הנכס שלך! 
_____________________________________________)07-07("נדל"ן כהלכה" 055-6688111

 יום פתוח - 950,000 
מושכרת ב- 2,500 מעולה 

להשקעה פרדס-כץ. "צ'מפיון-
_____________________________________________)07-07(נדל"ן" 053-3121812

 בדונולו, 80 מ"ר, 
ק"א, חזית, משופצת כליל 

ומטופחת, 1,800,000. תיווך 
_____________________________________________)07-07(הנדל"ן, 050-4177419

 בסוקולוב/שפרוט, 3.5 
חד' + 2 יח"ד מושכרות, 

משופץ כליל, 2,300,000. 
_____________________________________________)07-07(תיווך הנדל"ן, 050-4177419

 בהזדמנות באוסישקין, 
60 מ"ר, משופצת, רק 

ב- 1,080,000 בי.א נדל"ן, 
054-8475577)07-07(_____________________________________________

 בפרדס-כץ בחיים-לנדאו, 
בנייה חדשה בבלעדיות! 

2.5/3/3.5 החל מ- 1,050,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, -054

03-8007000 ,2545420)07-07(_____________________________________________

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

מ- 1,550,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)07-07(_____________________________________________

מכל רחבי הארץ ללא פערי תיווךבכל רמות המחיר

מאות
סופרים

מבחר עצום
של מגילות

מהסופר
לצרכן

          

ימים שלישי רביעי כ"ה - כ"ו  בשבט
בין השעות 10:00-22:00

רחוב רבי עקיבא 77 בני ברק
בימים אלו לא תתקיים קבלת קהל בעניני תפילין ומזוזות

סופרים המעונינים להצטרף ליריד
ולהציג למכירה את מגילותיהם,

מוזמנים ליצור קשר
במס'- 03-5799967  053-3133943

הזדרזו והבטיחו את מקומכם
(באין מענה ניתן להשאיר הודעה)

בפיקוח ועד קדושת סת"ם
בפיקוח ועד קדושת סת"ם

הדיוק שלנו הברכה בביתך

מבית "ברכת הסתם"

יריד המגילות

מי צריך כל כך הרבה ידיים
                           שירוויחו בדרך ???

%

מבחר
בתי מגילה

במקום

 בחזון-איש, 180 מ"ר, 
חזיתית, ניתנת לחלוקה, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 באזורים מעולים 
בצפון, דירות מדהימות 

להשקעה ומגורים, 
תשואה גבוהה, החל מ- 
400,000 ש"ח. "אלמוג 

_____________________________________________)07-07(נכסים" 054-8483810

 בקובלסקי-נורוק, 3 
חד', 80 מ"ר + מלעיךת, 

ק"א, אופציה לחדר 
רביעי, בניין מטופח. "יאיר 

נדל"ן" 052-7633978, 
052-7172628)07-07(_____________________________________________

 בהזדמנות, דירות 3 
ו- 4 חד' לקניה במזומן במחיר 

הזדמנותי. נדלן הקריה,
050-3000121)07-07(_____________________________________________

 באבוחצירא 3 חד'. 
*בעוזיאל, 2.5 חד' + גג פתוח 

טאבו משותף. *ברימון, 4.5 
חד', טאבו משותף,

052-7643520)07-08(_____________________________________________

 בהר-שלום, דו 
משפחתי, 500 מ"ר, 6 

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

דירות, 6,900,000 ש"ח. 
חמד נכסים,

053-3357316)07-07(_____________________________________________

 באזור העיריה, בית פרטי, 
400 מ"ר בנוי, 350 מ"ר מגרש 
+ בריכה בקומה -1, מפוארת, 
חדשה + גג + גינה + חניות, 

8,000,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)07-07(_____________________________________________

 במכבים, דירת גן, 3 
חדרים, 70 מ"ר, ק"ק, 
חזית, 3 כיווני אויר + 

חצר 20 מ"ר, מהממת. 
"מקסימום נדלן"

054-4340843)07-07(_____________________________________________

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

מעוצבת ע"י אדריכל 
ומפוארת ביותר!!! + 

חצר + המון תוספות!!! 
"אלוני נכסים"
052-7610603)07-07(_____________________________________________

 בסנהדרין ר"ג גבול 
ב"ב, פנטהאוז 6 חדרים 
מושקע ומפואר, מעוצב 

אדרכלי, 175 מ"ר בנוי 
+ 80 מרפסת בריכה 

מובנת, 2 מעלית )שבת(, 
2 מחסנים + חניה, 

נוף פתוח, 4,890,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)07-07(_____________________________________________

 בפרל, פנטהאוז חדש, 
140 מ"ר + 140 מ"ר מרפסת, 

ק"ד, נוף אדיר, 3,250,000. 
_____________________________________________)07-07(תיווך הנדל"ן, 050-4177419

 ביוסף חיים, 4 חד' 
+ חצר + אופציה ענקית 

מפוארת רק 1,385,000 ש"ח. 
נדלן הקריה, 050-3000121, 

054-8472222)07-07(_____________________________________________

 ליד אביי ורבא במיקום 
שקט, דופלקס 140 מ"ר, 

למטה 2 ענקית, למעלה 3 
ח', אפשרות חלוקה בקלות, 

2,190,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)07-07(נכסים" 03-5791514

 חדש! באדמורי-שץ, 
דופלקס, 120 מ', אפשרות 
לטאבו משותף, מתחלקת 

בקלות "צ'מפיון-נדל"ן"
053-3121812)07-07(_____________________________________________

 בר' עקיבא בבנין חדיש, 
דופלקס 5 חד', 140 מ"ר 

)3+2(, ק"ד + מעלית, מצב 
מצוין, 2,200,000 ש"ח. 
_____________________________________________)07-07(א.פנחסי, 03-5799308

 בברוט המתחרד, 
דופלקס כ- 70 מ"ר למטה 

ולמעלה, מרפסת שמש 
+ אפשרות הרחבה, 

מיידית! נוף פתוח, רק 
ב- 1,300,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)07-07(נכסים, 050-4177750

 בלעדי!! ברמת אהרון 
אזור הוילות, דירת גג 

מיוחדת, ק"ב ואחרונה, 
4 דיירם בבנין, 220 
מ"ר, 6 חדרים + גג 

ענק פתוח, מושקעת 
ומעוצבת מהיסוד ברמה 

גבוהה, חזית, 3 כ"א 
)+ 60 מ"ר בעליית גג 

לבניית חדרים נוספים( + 
חניה פרטת, 4,200,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)07-07(_____________________________________________

 ברח' ירושלים, 7 
חד', 240 מ"ר, דופלקס, 
ק"ג + מעלית, אופציה 

ליחידה, 3,390,000 ש"ח. 
חמד נכסים,

053-3357316)07-07(_____________________________________________

 ברמת אלחנן, דופלקס, 
ענקית, 160 מ"ר במצב 

מצויין! ברחוב שקט ומרכזי! 
2,750,000. "תיווך אריה" 

054-8448478)07-07(_____________________________________________

 בלעדי באזור חרל"פ, 
דופלקס 220 מטר, קומה ד' 
+ מעלית + חנייה בטאבו, 3 
מליון, ש"ח. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)07-07(_____________________________________________

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

2,300,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)07-07(_____________________________________________

 בגבעת רוקח, דופלקס 
6 חד', 220 מ"ר, ענקית, 
משופצת מהיסוד, ק"ד + 

מעלית, נוף מרהיב, 4 כ"א, 
חזית + מעלית + חניה, 

3,100,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)07-07(_____________________________________________

 באזור רמת אהרון אזור 
יוקרתי דופלקס 300 מ"ר, 7 
חד', ק"ב + מעלית + חניה, 

3 כ"א )5 דיירים בבניין( + 
מרפסת גג חדשה מפוארת, 

חזית, 5,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)07-07(א.פנחסי, 03-5799308

 בחידא, דופלקס 5 חד', 
140 מ"ר 3+2, ק"ג, משופצת 

כחדשה, חזית, 2,300,000 
_____________________________________________)07-07(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בקהילות-יעקב, 5ח', 
משופצת + אופציה, ק"ב 
+ מעלית, עורפית, מיידי, 
2,200,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)07-07(נכסים" 03-5791514

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

ש"ח. "אפיק נכסים"
03-5791514)07-07(_____________________________________________

 המחיר ירד!!! בר"ע/
ירושלים, 5 חד', ק"א, 100 

מ"ר, עורפית. "נדלן כהלכה" 
055-66-88-111)07-07(_____________________________________________

 בהזדמנות, פנטהאוז 
מפואר בקרית הרצוג, בניין 

חדש, 5 חד', מרפסת ענקית, 
 ,"century 21" מחיר מבצע

_____________________________________________)07-07(טל': 052-3744260

 בטבריה, דירת גג 5 חד' 
גדולים, משופצת + מרפסות, 
קומה 3, כ- 170 מ"ר. תיווך, 

055-9941042)07-07(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)07-07(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בבניה, בשמעיה מימון, 6 
חד', חזית, קבלן אמין, כ- 150 
מ"ר, 2,250,000. תיווך הנדל"ן, 

050-4177419)07-07(_____________________________________________

 באכלוס, בבהי"כ הגדול, 
5.5 חד', חזית, נוף אדיר, 
2,280,000. תיווך הנדל"ן, 

050-4177419)07-07(_____________________________________________



י”ט - כ”א בשבט תשע”ז  15-17/2/2017 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 

פנטהאוזים ודירות גן

דופלקסים

3-3.5 חדרים

■ בבניה מתקדמת, 
בהרב קוק, 3 חד', קבלן 
אמין, 1,470,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

■ בצירלסון 4 חד', 
ק"ק, כניסה פרטית, 

מוגבהת 90 מ' מושקע, 
לדירה חצר גינה 60 מ', 
מתאימה גם לגן ילדים, 

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

■ 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(_____________________________________________

גבעת שמואל

דימונה

■ בהרב שר, 3 חד', 
כ-70 מ', דירה יפה, עם 
מעלית ועם נוף, קומה 

גבוהה, 1,550,000 
ש"ח בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

 בפ"כ, הרצל - השניים, 
ק"ב, 2.5 חד',ללא תיווך, 
משופצת, חזית, סוכה, 

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

4-4.5 חדרים
■ 4 חד' ביוני נתניהו, 

קרוב לבתי כנסת, 
למרכז העיר ולמרכז 

המסחרי 117 מ' 
משופצים עם מחסן 

וחניה, ק"7 2,200,000  
ש"ח בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

 בבן זכאי, 4 חד', 
מתוכם 2 קטנים + 2 יח' 

מושכרות + מפרסת, 
2,400,000 ש"ח. התיווך 

_____________________________________________)05-09(החרדי, 058-6151555

 בז'בוטינסקי 96, חדר 
וחצי, משופצת, ק"ק, 

מפרטי, 870,000 ש"ח, 
_____________________________________________)05-08(לל"ת, 052-3340689

לפרסום
03-6162228

■ 4 חד', ברח' רבי 
עקיבא / קרוב לרח' 

ישעיהו ק"ב עורפית, 
90 מ', במצב טוב, מידי, 
1,675,000, ש"ח, בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

 דירת 4 חד' + יח' דיור 
+ משרד, סה"כ 140 מ"ר 

בבירנבוים/עוזיאל, ק"ב, 
מעלית, נוף, משופץ,

052-7691732)05-08(_____________________________________________

 בקובלסקי, 4 חד', ק"ג 
ללא, חזית, משופצת חלקית, 

1,690,000 ש"ח,
_____________________________________________)06-09ל(050-6865450

ברכפלד
 לל"ת, 3 חד' + מרפסת 
+ אופציה חדשה, 2 מזגנים, 

סורגים, לזו"צ/משפר דיור, 
052-7101756)06-09(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ ברח' אהבת שלום 
2.5 חד' משופצים 45 

מ"ר ק"א, חזית, 
1,250,000 ש"ח, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

■ ברח' אהבת שלום, 2 
חד', 30 מ"ר, משופצים 

ק"א, עם אופציה 
לתוספת 15 מ' 

1,100,000 ש"ח, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
■ ברח' בלוי,ליד רח' 

קוטלר, מרכזית 
ושקטה, 2.5 חד', חזית, 
בקומה 1.5, 1,450,000 

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

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

 ברח' מימון אזור 
אלחריזי, 3 חד', עם 

מרפסות, ק"ג, גג בטון, 
עם אופ' לבנות על הגג, 

3 כ"א, חזית, מידי, 
1,825,000 ש"ח, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

 5 חד' עם סוכה גדולה 
כחדר, בצייטלין, בבנין 

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

מ' עם אשורי  שכנים, 
משופצת ומאווררת, 

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

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

■ מעולה לנכה 
ולמבוגרים, 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 5308742 -050

03-5797756)42-42(_____________________________________________

■ 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 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

■ באזור רמבם, דירה 
בק"ב, ענקית 100 

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(_____________________________________________

■ מציאה! 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, 2,225,000 ש"ח, 

בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 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(_____________________________________________

■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(_____________________________________________

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

משופץ עם טאבו 
משותף, 1,900,000 

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

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

4-4.5 חדרים

 בפ.כץ, 4 חד', משופצת 
+ מרפסות, סוכה, בנין 

מתחרד' + אפשרות הרחבה, 
1,450,000 ש"ח,

052-7684112)06-07(_____________________________________________

 בבלעדיות! ברוזובסקי 
מציאה!! 5 חד', ק"ד, 
ענקית, יחידת הורים, 

מרפסת שמש, מחסן, 
2,400,000 ש"ח. מ.כהן 

_____________________________________________)07-07(נכסים, 052-7684074

 לקראת בנייה ברבי 
עקיבא, 6 חדרים, כ- 150 

מ"ר, קומה שלמה, 
ניתן לחלק לפי הצורך, 

ב- 2,850,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)07-07(נכסים, 050-4177750

 קיבלנו היתר! בגולומב 
פנטהאוז 6 חד' ענק, קומה 

רביעית, 3,400,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 במקובר בבנייה, דירת 7 
חד' נדירה, 215 מ"ר במפלס 
אחד, 3,980,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 במקובר בבנייה, דירת 
7 חד', אפשרות לחלוקה, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 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)07-07(_____________________________________________

 באמצע בנייה במרים-
הנביאה, פנטהאוז 5 חד', חזית 
+ מרפסת, 2,980,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 ברבי-עקיבא, 5 חד' 
גדולה ומשופצת, מחולקת 

+ אופציה, 1,820,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בבלעדיות! 
בהזדמנות!! ברדזמין, 
5 חד', ק"ג, משופצת 

מהיסוד!! סוכה, חניה, 
2,420,000 ש"ח. מ.כהן 

_____________________________________________)07-07(נכסים, 052-7684074

 בלעדי!! ברבנו-תם 
פנטהאז 5 חדרים + 

מרפסות, 4 כ"א + גג 
ענק צמוד בטאבו, ק"ד 

+ מעלית עד הבית 
+ חניה, 2,990,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)07-07(_____________________________________________

 בלעדי!! בקרית-
הרצוג בפרויקט גני הזית 

בבנין חדש, מוכן דירת 
5 חדרים + מרפסת-
שמש גדולה, ק"ג + 

מעלית, 1,740,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)07-07(_____________________________________________

 בלעדי בגבול ב"ב ר"ג 
אזור גולומב, 5 חדרים, 

120 מ"ר, מושקעת, 
ק"ב, 120 מ"ר + 2 חניות 

+ מחסן, 2,300,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)07-07(_____________________________________________

 בשיכון ג', 7 חד', גדולה 
וחדשה, 140 מ"ר, אפשרות 

לחלוקה + מחסן וחניה, 
3,100,000 ש"ח, גמיש.

_____________________________________________)B.D.A ,054-8449423)07-07 תיווך

 באזור סוקולוב, 5 חד' 
גדולה, משופצת ויפה + 

מחסן, 1,950,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)07-07("אלמוג נכסים" 054-8483810

 באזור מינץ, 4 ענקית, 
יפהפיה, חדישה, ק"ב, חזית, 

מעלית + י.הורים + חניה, 
1,980,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)07-07(נכסים" 03-5791514

 בבן-גוריון בבניין מטופח, 
4 מרווחת, ק"ב + מעלית, 

חזית, 1,820,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)07-07(נכסים" 03-5791514

 בהרצל פ.כץ, ד.גג, 4.5ח', 
ק"ג, חזית, 1,550,000 ש"ח. 
_____________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

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

ש"ח. "אפיק נכסים"
03-5791514)07-07(_____________________________________________

 בקובלסקי, ק"א, טאבו 
אחד, 4 חד', 1,650,000 + 

1.5 חד', 800,000, משופצת 
מהיסוד "century 21", טל': 

052-3744260)07-07(_____________________________________________

 מציאה! בקיבוץ 
גלויות, 4 חד', ק"ב, 3 
כ"א, איכותית + חניה 
+ אופציה + מעלית, 

2,090,000. תיווך,
_____________________________________________)07-10ל(050-4176044

 ביונתן, 4.5 חד', 86 
מ"ר, משופצת, חדשה ברמה 
גבוהה, ק"ב, חזית + מרפסת 

גדולה + אופציה להרחבה, 
1,600,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)07-07(_____________________________________________

 בעזרא, 4 חד', 90 מ"ר, 
ק"א, משופצת, 4 כ"א, ק"א, 
עורף פתח, 2,150,000 ש"ח. 

_____________________________________________)07-07(א.פנחסי, 03-5799308

 בקריית 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)07-10(_____________________________________________

 לפני קבלת היתר 
האחרון, דירת 4 חד' 

בפרדס כץ. תיווך יוסף 
יגן, 052-2243454,

מייל -
yosi.yagen@gmail.com)07-07(_____________________________________________

 בהזדמנות באבוחצירא, 
דירת 4.5 חדרים, משופצת 

וחצר ב- 1,500,000 בי.א 
_____________________________________________)07-07(נדל"ן, 054-8462882

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
4.5 חד' אחרונה, גדולה 

וחזיתית. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

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

2,150,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

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

2,400,000 ש"ח. תיווך ישוב 
הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

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

חניה, 1,650,000 ש"ח. תיווך 
ישוב הארץ, 054-2545420,                       

03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בעמק-יזרעאל, 4 חד', 
משופצת מהיסוד + מרפסת 

שמש, 1,620,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

052-2545420 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בבן-פתחיה, 4 חד', 
חדשה מקבלן + מרפסות 

שמש, 1,800,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בבלעדיות! ביהודה-הלוי, 
ענקית, 110 מ"ר + אופציה, 

1,950,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)07-07(_____________________________________________

 בפנקס, 4 חד', חדשה 
מקבלן, מיידית, 2,000,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

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

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

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

058-7878784)07-07(_____________________________________________

 בבירנבוים, 4.5 
חדרים + 3 יחידות 

דיור, 45 מ"ר כל יחידה, 
מושכרות ומרוהטות, 

תשואה של 12,500 ש"ח 
בחודש ל- 4 היחידות + 

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

והשקעות"
052-7652801)07-07(_____________________________________________

 בר' עקיבא, 4 חד' 
+ מחסן מושכר, ק"א 

במחיר מציאה!!! 
1,850,000 ש"ח. "דלוקס 

_____________________________________________)07-07(נכסים" 054-2451271

 בהזדמנות בבעלי 
מלאכה, 4 חדרים, קומה 

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

1,850,000 ש"ח. חמד 
_____________________________________________)07-07(נכסים, 053-3357316

 בגניחובסקי לזריזים!! כ- 
4 חד', סוכה מסודרת, חזית, 

רק 1,385,000 ש"ח. נדלן 
_____________________________________________)07-07(הקריה, 054-8472222

 לחטוף! בקיבוץ 
גלויות, 4 חד', ק"ב, 100 

מ"ר + אופציה, סוכה, 
חניה, 2,100,000 ש"ח. 

מ.כהן נכסים,
052-7684074)07-07(_____________________________________________

 באדמורי-שץ, 4.5 חד' 
+ מרפסת ענקית, 130 מ', 

מתחלק לשתי דירות בקלות. 
_____________________________________________)07-07(053-3121812 "צ'מפיון-נדל"ן"

 בלעדי, 4 ח' ברבינו אשר, 
בניין מפואר, דירה מפוארת, 
קומה ד' + מעלית + חנייה 
בטאבו, נוף למגדלים. תיווך 

_____________________________________________)07-07(אלטרנטיב, 054-5500263

 בראב"ד, דירת 4 חדרים, 
קומה ראשונה, חזית, 

משופצת ומטופחת, 92 מ"ר. 
_____________________________________________)07-07(תיווך, 055-9941042

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

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

1,920,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)07-07(_____________________________________________

 באזור הרב שך, 4.5 חד' 
+ מחסן 100 מ"ר, ק"א + 
מעלית, משופצת, 3 כ"א, 

סוכה גדולה, 2,100,000 ש"ח. 
_____________________________________________)07-07(א.פנחסי, 03-5799308

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

053-3128884)07-07(_____________________________________________

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

מהיסוד. "נדלן כהלכה" 
_____________________________________________)07-07(1,425,000 ש', 050-4141926

 בסוקולוב, 3 ח', 70 מ"ר, 
מרווחת, ק"ג, חזית, משופצת, 
1,450,000 ש'. "נדלן כהלכה" 

055-66-88-111)07-07(_____________________________________________

 בתל-גיבורים, ירד המחיר, 
ק"ד, 3 חד', שקטה + חניה, 

בנין מטופח, 1,290,000. 
"century 21", טל':

052-3744260)07-07(_____________________________________________

 בגניחובסקי 124 מ' שהם 
3 חד' בנוי + יציקה מוכנה 

ותסריט מוכן "צ'מפיון-נדל"ן" 
053-3121812)07-07(_____________________________________________

 בגניחובסקי, ק"ב עם 
אופציה להרחבה, פינוי בר"ח 

_____________________________________________)07-08ל(אלול, 052-5365370

 בשיכון ג', 3 חד', 80 
מ"ר, ק"ב, חזית, מסודרת + 

אופציה בצד, 1,600,000 ש"ח. 
*במינץ, 3.5 חד', 73 מ"ר, 

משופצת כחדשה, ק"ג, א.בגג, 
1,650,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)07-07(_____________________________________________

 בלעדיות בנורדאו, 
3 חד', ק"א, עורף, 

בנין חדש ומפואר, ב- 
1,410,000 ש"ח. "דלוקס 

_____________________________________________)07-07(נכסים" 052-8555594

 בגניחובסקי, מציאה, 
3 חד' + אופציה, ק"ד 
לל"מע משופצת, ב- 

1,350,000 ש"ח. "דלוקס 
_____________________________________________)07-07(נכסים" 052-8555594

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

יוסף יגן, 052-2243454, 
מייל -

yosi.yagen@gmail.com)07-07(_____________________________________________

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

יוסף יגן, 052-2243454, 
מייל -

yosi.yagen@gmail.com)07-07(_____________________________________________

 תיווך, בהזדמנות, 3 
חדרים, קרקע, כ- 65 מ"ר, 

מחולקת ל- 2 יחידות ואופציה 
גדולה, המכבים אבוחצירא, 

1.3 מליון, גמיש,
054-7477054)07-07(_____________________________________________

 באבוחצירא, כ- 80 
מ"ר, מחולקת לשתיים 
מכניסה כ- 5,500 ש"ח 
+ יציאה לחצר + התרי 

בנייה לעוד 30 מ"ר, 
ב- 1,390,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)07-07(נכסים, 050-4177750

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
דירות 3 חד' אחרונות, 

1,600,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

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

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 לקראת בנייה ברבי-
עקיבא, 3 חד' גדולה, חזית, 
1,450,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

הארץ, 054-2545420, 
03-8007000)07-07(_____________________________________________

 מציאה! לקראת בנייה 
ברח' השניים, 3 חד' אחרונות, 
מפרט-גבוה, 1,250,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
 ,054-2545420

03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בבלעדיות! בהרצוג, 3 
חד' + יחידת הורם, 75 מ"ר 
+ אופציה, ק"א, 1,500,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בישעיהו, 3.5 חד', 
משופצת מהיסוד, קומה 

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

052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בהרב-קוק, 3 חד', 
משופצת ויפה, חזיתית, ק"א, 

1,570,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בהשלושה, 3.5 חד', 
יפה + מעלית, בניין חדיש, 

2,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בלעדי!! בהראשונים, 
3 חדרים, גדולה, 80 מ"ר 
במצב מצויין, ק"ב, חזית, 
3 כ"א, 1,480,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)07-07(_____________________________________________

 בעוזיאל בבניין חדש, 
3 חדרים, כ- 80 מ"ר 

במצב מצוין, ק"ד, 
מעלית, 1,510,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)07-07(_____________________________________________

 באזור רמת אהרון, 3 
חדרים + מרפסת סוכה 
+ מחסן, יפה ומסודרת, 
1,900,000 ש"ח, גמיש.

_____________________________________________)B.D.A ,054-8449423)07-07 תיווך

 באזור בעלז, 3 חדרים, כ- 
95 מטר, גדולה ויפה, גמישח, 

כניסה מיידית, 1,950,000 
 B.D.A ,054-8449423 .ש"ח

_____________________________________________)07-07(תיווך

 בנורדאו, 3 חד', מפוארת, 
חזית, קומה נוחה, 1,470,000 

ש"ח. נדלן הקריה,
050-3000121)07-07(_____________________________________________

 ביגאל אלון, 3 חד' + 
אופציה ענקית, קומה נוחה, 
רק 1,375,000 ש"ח, סופי! 

נדלן הקריה, 054-8472222, 
050-3000121)07-07(_____________________________________________

 מציאה! באברבנאל, 
3.5 חד', סוכה, מסודרת, 

1,315,000 ש"ח. נדלן הקריה, 
050-3000121 ,054-8472222)07-07(_____________________________________________

 לזריזים! 3 חד', כ- 75 
מ"ר, 1,050,000 ש"ח 
)מזומון(. נדלן הקריה,

054-8472222)07-07(_____________________________________________

 לרציניים!! בגינחובסקי, 
מפוארת, 3 חד', כ- 75 מ"ר 

+ אופציה מוכנה, כ- 60 מ"ר, 
סוכה, מרפסת שמש, חזית, 

1,575,000 ש"ח. נדלן הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)07-07(_____________________________________________

 ברב קוק השקט, 3 חד' + 
מרפסות, 75 מ"ר + משופצת, 

ק"ב, חזית, 1,580,000 ש"ח. 
_____________________________________________)07-07(א.פנחסי, 03-5799308

 בבלעדיות בגניחובסקי, 
3 חד', 65 מ"ר, אופציה 

לבניה בצד ובגג, 
1,270,000 ש"ח גמיש, 

"אפיקי נדל"ן בועז
054-8474843)07-07(_____________________________________________

 במימון, ליד ביכנ"ס 
הגדול, 2.5 חד', ק"ק, 

חזית, משופצת. 
"מקסימום נדלן"

054-4340843)07-07(_____________________________________________

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

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

1,320,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)07-07(א.פנחסי, 03-5799308

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

מייל -
yosi.yagen@gmail.com)07-07(_____________________________________________

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

1,450,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בהרב-שך, 2 חד', 
משופצת + אופציה לסוכה, 

1,380,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 מציאה באזור השלושה, 
2.5 חד', יפה ומסודרת, כ"א 

טובים, 1,350,000 ש"ח. 
_____________________________________________)07-07("אלמוג נכסים" 054-8483810

 באזור הרב קוק, 2.5 חד', 
משופצת רק ב- 1,220,000 

ש"ח. "אלמוג נכסים"
054-8483810)07-07(_____________________________________________

 בלעדי, 2 ח' בר"ע, קומה 
ד', עורפית, כ- 60 מטר, 

זקוקה לשיפוץ + גג רעפים, 
1,200,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)07-07(_____________________________________________

 ברח' הרצוג, דירת גן 
10 חדרים, 280 מ"ר בנוי + 

200 מ"ר גינה, בקומת גן 140 
מ"ר ועוד 2 יחידות 70 מ"ר 
כל אחת, בניין בן 11 שנה, 

תשואה גבוהה, מעין 3 דירות 
במחיר הוגן. רי/מקס - משה 

_____________________________________________)07-07(דסקל, 050-926021

 למכירה/להשכרה, דירת 
גן, 8 חד', 200 מ"ר + גינה 70 

מ"ר, מיידית. רי/מקס משה 
_____________________________________________)07-07(דסקל, 050-5926021

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

מהיסוד. משה דסקל - רימקס 
_____________________________________________)07-07(- עוצמה, 050-592602

 3 חד', משופץ, 
מרוהטת וממוזגת, 

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

_____________________________________________)07-07(הבית, 050-4199643

 4 חד', ק"ק, 100 מ"ר, 
ליד הישיבה, 590,000 

ש"ח. תיווך ברכת-הבית,
050-4199643)07-07(_____________________________________________

 בדימונה, 3.5 חד' 
ברח' המלאכה, גדולה 
ומרווחת, רק 340,000 

ש"ח. תיווך ברכת-הבית, 
050-4199643)07-07(_____________________________________________

 רח' מרחבים, קומה 3 
מתוך 4, מושכרת, ב- 1,800 
ש"ח. 465,000 ש"ח. חברת 

"אבני דרך" - איתכם בכל 
צעד - משה אלוש יועץ תיווך, 

054-3255667)07-07(_____________________________________________

 רח' יגאל אלון, קומה 
1, משופצת ברמה גבוהה, 
מושכרת ב- 1,800 ש"ח. 

460,000 ש"ח. חברת 
"אבני דרך" - איתכם בכל 

צעד - משה אלוש יועץ תיווך, 
054-3255667)07-07(_____________________________________________
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 תעצור דקה !! 
מעוניין להרוויח ?? 
השקעה סבירה!! 

רווחים משמעותיים!! 
אל תפספס !! תתקשר 

058-7701070)21-21/17(_____________________________________________

השקעות

ביקוש 
דירות

3-3.5 חדרים

בני ברק

4-4.5 חדרים

דירות 
להשכרה

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

פתח תקווה

■ מגוון דירות בבלעדיות 
3, 4, 5 חד' באזורים 

המבוקשים בפתח תקווה 
לפרטים אנגלו סכסון

03-9301122)29-27/17(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

דופלקסים

+5 חדרים

קריות

לפרסום
בלוח

03-6162228

 דירות במחירי מציאה, 
ניהול נכס, אחזקות ושיפוצים. 

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

פנטהאוזים ודירות גן

מגדל העמק

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

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

דופלקסים
פנטהאוזים ודירות גן

צפת
 בשכונת מנחם בגין, 
דירה מושקעת ברמה 

גבוהה, 5 חד' + יח' דיור, 
נוף מדהים.

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

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

רמת גן
 ביונה 31, 4.5 חד', 
ק"ג, ללא , חניה, סלון 
גדול, מתוכננת מצוין,

050-8317377)04-07(_____________________________________________

אופקים

 דירות להשכרה 2/3/4 
חד' בשח"ל, חדשות ויפות, 

לרציניים בלבד. לא למתווכים! 
דירות אחרונות במחירים 

אטרקטיביים. מיידי,   
052-5222670 )05-08(  _____________________________________________

■ברח' נועם אלימלך, 
דירת גן עם גינה בק"ק, 5 
חד', משופצים, מפוארים 
וגדולים ב- 7,000 ש"ח + 
מחסן, מידי, בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23

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

 יחידה חדשה, 2 חד', 
25 מ"ר, ק"5, מרוהטת 

קומפלט, כולל חדר שינה 
ומוצרי חשמל קומפלט, 
דוד"ש, לזוג צעיר ברחוב 

בית-יוסף בשיכון ה', 
3,000 ש"ח, גמיש,

058-3258284)05-08(_____________________________________________

 בא.ויז'ניץ, 2 חד', ק"ב, 
חדשה, יפיפיה, ממוזגת + הול 
ומטבח לזו"צ, ב- 2,700 ש"ח, 

_____________________________________________)05-08ל(מיידית, 050-4141766

 בא.ויזניץ, 2 חד', ק"ב, 
חדשה יפיפיה, ממוזגת + הול 
ומטבח לזו"צ, ב- 2,700 ש"ח, 

_____________________________________________)05-08ל(מיידית, 050-4141766

 2 חד', חדשה כ- 30 מ"ר, 
ברחוב האדמור מקוצק 47, 

מרוהטת, ללא מכונת כביסה.
_____________________________________________)05-08ל(054-3333802

1-1.5 חדרים

 באברבנאל, יח"ד מרוהטת 
וממוזגת, 2,700 ש"ח, מיידי, 

_____________________________________________)05-07ל(052-2578770

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 דירת 5 חד', ק"ד + 
מעלית, חניה, גג פרטי, מיידי, 

050-5281626)05-08(_____________________________________________

 בכפר אברהם ברח' 
יונה גרין, דירת 4 חד' 

מרווחת, 110 מ"ר, ק"ד + 
מלעית + חניה + סוכה, 

לכניסה מיידית, כיווני אוויר 
צפון-דרום, בהזדמנות, 
1,400,000 ש"ח. תווך 

זילברברג, 03-5754412, 
052-2236671

zlbr54@gmail.com)06-09(_____________________________________________

 ברוטשילד, 3 חדרים, 
ק"ב, באיזור החרדי, עורפית, 
משופצת, 1,280,000 ש"ח, 

_____________________________________________)06-09(לל"ת, 053-3361176

קריית גת
 3 חד', ק"א, משופצת 

במתחרד להשקעה או 
למגורים, לל"ת, 890,000 

_____________________________________________)06-09ל(ש"ח, 054-2308304/5

 דירת הגג היפה בעיר! 
באבני נזר 26, 45 מ"ר דירה 
חדשה, מפוארת + 55 מ"ר 
גג פרטי, מדהים + מעלית, 
_____________________________________________)06-10(5,200 ש"ח, 054-8438688

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

כיווני אוויר טובים, כניסה 
מיידית! לל"ת, גמיש,

054-4225158)06-09(_____________________________________________

 כחדשה! 2 חד' בנורוק, 
מרוהטת קומפלט, ק"ב, 

דוד"ש, מזגנים, מיידי, לזו"צ, 
ללא ילדים, 2,700 ש"ח,

054-8425580)06-07(_____________________________________________

 2 חד' להשכרה בשיכון 
ג', ק"א, ממוזגת + דוד"ש, 

050-2101838)06-07(_____________________________________________

 יחידת חדר מרווחת, 
ממוזגת, חדשה, ק"ב ללא, 

למגורים או לעסקים, 
_____________________________________________)06-07ל(053-3164971

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

_____________________________________________)06-09(מיידי, 052-3632080

ברכפלד
 ברח' רשב"י, 2 חד' גדולים 

+ מרפסת סגורה, דוד"ש, 
מזגן, מרוהטת קומפלט, 

2,100 ש"ח, מיידי!
052-7101756)06-09(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בהזדמנות! דירת 3 חד' 
מרווחת, ק"א, ברוטשילד 

המתחרד, 052-7645843 אחרי 
_____________________________________________)06-08(השעה 16:00

 דרושה דירת גן ברמת 
שלמה בירושלים,

_____________________________________________)06-07ח(054-8452090

 מחפש לגור בדירת בחורים 
בירושלים, בסכום 700 ש"ח 

לחודש, 052-7163334,
_____________________________________________)06-07ח(053-2743931

 דרושה משפחה לאירוח 
2 בחורים, מדי פעם בשבתות, 

_____________________________________________)06-07ח(053-2743931

 בחור חרדי מחפש לגור 
בדירת בחורים עד מחיר 600 
ש"ח לחודש, 052-7163334, 

_____________________________________________)06-07ח(053-2743931

+5 חדרים

וילות ובתים

טבריה

 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
דופלקסים

 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(_____________________________________________

 מציאה! בקרית שמואל, 
4 חד', ק"ג, 570,000 ש"ח, 

_____________________________________________)05-08ל(053-4102331

ירושלים

■ 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

 מבחר דירות בדימונה 
לכל כיס - משקיעים יקרים 
התקשרו עוד היום, חברת 
"אבני דרך" - איתכם בכל 

צעד - משה אלוש יועץ תיווך, 
054-3255667)07-07(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 רח' החשמונאים, קומה 

3, 2.5 חדרים, משופצת 
ויפה, מושכרת ב- 1,350 

ש"ח. 300,000 ש"ח. חברת 
"אבני דרך" - איתכם בכל 

צעד - משה אלוש יועץ תיווך, 
054-3255667)07-07(_____________________________________________

חריש

בחריש
3 + מרפסת גדולה + נוף

 + אופציה

חדשה 990,000
052-6213000
&

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

_____________________________________________)07-07(יוסף, 050-6733375

 בקריית-שמואל, דירת-גן, 
5 חד', חדשה ונידרה, אופציה 
לבנייה ולחלוקה, 1,050,000 

_____________________________________________)07-07(ש"ח. יוסף, 050-6733375

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

אופציה, 680,000 ש"ח. יוסף, 
050-6733375)07-07(_____________________________________________

 להשקעה בברנר, 4.5 חד', 
נדירה, מרוהטת קומפלט, נוף 
ומחסן, 600,000 ש"ח. אליהו, 

050-4770020)07-07(_____________________________________________

 להשקעה באלחדיף, 5 
חד', 120 מ"ר, משופצת, 

מרפסת נוף, 650,000 ש"ח. 
_____________________________________________)07-07(אליהו, 050-4770020

 בשיכון ג', דירת 4 חד', 92 
מ"ר + קרקע בטאבו, אופציה 
לבניה, 750,000 ש"ח. אליהו, 

050-4770020)07-07(_____________________________________________

 באלונים, דירת 4 חד', 
משופצת כחדשה, נוף לכינרת, 

700,000 ש"ח. מנחם,
053-3191852)07-07(_____________________________________________

 בטולדנו, דירת 3.5 חד', 
130 מ"ר, אופציה לבניה, 

750,000 ש"ח. מנחם,
053-3191852)07-07(_____________________________________________

 להשקעה בבית-וגן, 
דירת 4 חד', משופצת + 

יח"ד אופציה לבניה ולחלוקה, 
750,000 ש"ח. מנחם,

053-3191852)07-07(_____________________________________________

 בשיכון ב', 2 דירות, 
כ"א לחוד, ק"ק, ליד מקווה 

וביכנ"ס, גינה, תחבורה קרובה 
ונוחה, לל"ת, מיידי,

050-9899971)07-08(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בשיכון ב' - דירת גן, 

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

050-2442446)07-07(_____________________________________________

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

720,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)07-07("רימקס" 050-2442446

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

ללא מעלית, 465,000 ש"ח. 
_____________________________________________)07-07("רימקס" 050-2442446

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

580,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)07-07("רימקס" 050-2442446

3-3.5 חדרים

ירוחם
 רח' אלכחיל על המרכז 
המרכזי, מושכרת ב- 1,500 
ש"ח, במחיר מציאה. חברת 

"אבני דרך" - איתכם בכל 
צעד - משה אלוש יועץ תיווך, 

054-3255667)07-07(_____________________________________________

 מבחר דירות בירוחם 
לכל כיס - משקיעים יקרים 
התקשרו עוד היום. חברת 
"אבני דרך" - איתכם בכל 

צעד - משה אלוש יועץ תיווך, 
054-3255667)07-07(_____________________________________________

וילות ובתים
 בתי קרקע, עם שטח של 
250 מ"ר עם אופציה להרחבה 

והשבחה עתידית במחירי 
מציאה. חברת "אבני דרך" - 

איתכם בכל צעד - משה אלוש 
_____________________________________________)07-07(יועץ תיווך, 054-3255667

3-3.5 חדרים
 רח' צבי בורשטיין, דירת 

3 חדרים, 70 מ"ר, מחיר 
מציאה. חברת "אבני דרך" - 

איתכם בכל צעד - משה אלוש 
_____________________________________________)07-07(יועץ תיווך, 054-3255667

 *למכירה/השכרה, 3,2 
חד' + אופציה להרחבה. 
*4 חד' עם/בלי מעלית. 
*5 חד' + מחסן וחניה. 
*מחסן. *מקום לכולל 

להשכרה. תיווך,
053-3196069)07-07(_____________________________________________

 בארזי הבירה, 140 
מטר, דו מפלסי, 5 חדרים 

+ יחידת הורים + גינה 
+ חצר 30 מטר + מחסן 
15 מטר, מרווחת ונוחה, 

מיקום מצוין, 4,200,000, 
_____________________________________________)07-07(גמיש, 052-7118508

 Apartment in Arzei 
 Habira, 140 meters,

 duplex, 5 rooms +
 parents unit + garden

 + 30 meter yard +
 15 meter storage

 room, spacious and
 comfortable, great

 locatino, 4,200,000,
flexible. 052-7118508)07-07(_____________________________________________

 מיידי! בגבעת זאב, קוטג', 
אבן! 6 חד', ענק + פ"א, חצר 
גדולה ומרפסת סוכה 60 מ"ר 
לנוף, חניה מקורה ומחסן 14 
מ"ר למשרד, במחיר מפתיע! 
תיווך מאור, 050-5500323, 

02-5730077)07-07(_____________________________________________

 בגבעת זאב, באזור 
מבוקש, דו משפחתי בנוי 200 
מ"ר, נגישות ומיקום מעולים, 
גינה 180 מ"ר, מרפסת לנוף 

ומחסן 3 יח' דיור מניבות, 
חובה לראות!!! תיווך מאור, 
02-5730077 ,050-5500323)07-07(_____________________________________________

 בקריית משה, דופלקס 
ברחוב גת, 6 חדרים מהממת 

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

amitay@perfectpro.co.il)07-07(_____________________________________________

 גבעת זאב, בבניין אבן! 
5 חד' ואופצ' לחדר נוסף + 

מרפסות גדולות, פתוחות 
לנוף, 3 כיווני אוויר, מעלית, 
יח' הורים, במחיר 4 חד'!!! 
תיווך מאור, 050-5500323, 

02-5730077)07-07(_____________________________________________

 גבעת זאב - קרוב לכל 
דבר, כניסה פרטית לדירת גן, 
4 חד' + גינה וחצר היקפית 
+ יחידת דיור 2.5 חד', ק"ק, 

בבניין מרכזי ושקט, גישה 
נוחה, במחיר קטן!!! תיווך 

מאור, 050-5500323,
02-5730077)07-07(_____________________________________________

 למהירי החלטה! דירת 
4 חד' יפיפייה בשכונת 

רחביה היוקרתית, 
מושכרת ב- 156,000 
ש"ח בשנה לתקופה 
ארוכה עם בטחונות, 
רק 3,120,000 ש"ח, 

אפשרות השבחה,
053-2852752)07-07(_____________________________________________

 גבעת זאב, פינתית! 
בבנין מרכזי ושקט, 4 חד' + 

חדר אוכל, מרווחת, עולים 
6 מדרגות, כולל הסקה, 

משופצת ושטופת שמש, 
במחיר שווה!!! תיווך מאור, 
02-5730077 ,050-5500323)07-07(_____________________________________________

 בנווה יעקב, רח' 
גימזון, 3 חד', ק"א, מצב 
טוב, מחיר מציאה! תיווך 

משה, 054-9388085, 
077-4003009)07-07(_____________________________________________

 בנווה יעקב, אשר 
גולק, 3 חד', קומה 

אחרונה + טאבו מאושרת 
על הגג. תיווך משה, 

,054-9388085
077-4003009)07-07(_____________________________________________

 ירושלים, קטמון הישנה, 
רח' החי"ש המבוקש! 4 כיווני 

אוויר! בבית ערבי דו קומתי, 
3 חד', 85 מ"ר + מרפסת 25 
מ"ר, לשימור, ק"א ואחרונה, 

מגרש 459 מ"ר, בחלקה 
זכויות בניה, המבנה כלול 
בתוכנית תמ"א 38, ירידה 

במחיר!!! תיווך מאור,
02-5730077 ,050-5500323)07-07(_____________________________________________

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

גדולה לנוף פסטורלי ושקט, 
מחסן, ק"ב, הסקה וממ"ד, 

חדרים גדולים, במציאה! מאור, 
02-5730077 ,050-5500323)07-07(_____________________________________________

1-1.5 חדרים
 בהזדמנות יח"ד משופצת, 

15 מ"ר, ללא משכנתא, 
שכירות 1,800 ש"ח, 315,000 

_____________________________________________)07-08(ש"ח. "תיווך" 052-7698329

נוף איילון

נתיבות

 דירת 5.5 חד', ק"ג, 
105 מ"ר, משופצת, מצוינת 

להשקעה, 670,000 ש"ח, 
_____________________________________________)07-10ל(050-4143377

 דו קומתי, 8 חד', -190
403 מ"ר, מרפסת 32 מ"ר, 

פרגולת סוכה 24 מ"ר + 
תוספות, 4,500,000,

_____________________________________________)07-08ל(054-7688735, 054-5342166

 ברשותנו מאגר של דירות 
להשקעה ומגורים בערים 

נתיבות, אופקים, ערד ודימונה 
)נא להתקשר אחרי הכולל ב- 
6:00 בערב(. תיווך ארץ הצבי, 

052-5253470)07-07(_____________________________________________

נתניה
 מציאה למשקיעים! 

2.5 חד' + אופציה להרחבה, 
820,000 ש"ח, גמיש, לל"ת, 

054-2000030)07-10(_____________________________________________

עפולה
 במרכז העיר, דירה ענקית 
ניתנת לחלוקה ל- 3, רק 705 

אלף ושכירות 6,600 ש"ח, 
053-3154818)07-07(_____________________________________________

 מציאה, 4 חדרים, 
מחולקת ל- 2, רק 645,000 

ש"ח. שכירות 4,300 ש"ח 
למהירי החלטה,
053-3154818)07-07(_____________________________________________

 מציאה במרכז העיר, 
דירה מחולקת ל- 3 קומה 
2 מושכרת ב- 5,800, רק 

_____________________________________________)07-07(790,000 ש"ח, 053-3154818

 קוטג' דו, בשופר, חניות, 
משופץ, שכונה איכותית, 6 
חדרים ומרפסות. פיני רבהון-

_____________________________________________)07-07(קווין נדל"ן, 052-5943333

 במרכז העיר, פרופסור 
שור, קומה 3, 3 חדרים, מעולה 
להשקעה, מעלית, 1,150,000. 

פיני רבהון-קווין נדל"ן,
052-5943333)07-07(_____________________________________________

FOX  נדל"ן - במרכז 
העיר, דירה משופצת מחולקת 

לשניים, אפשרות מגורים או 
_____________________________________________)07-07(השקעה, 050-6925400

וילות ובתים
 כפר אברהם: דו 

משפחתי, מגרש גדול ופינתי, 
5 חדרים, יחידת הורים 40 מ"ר 

אפשרות תוספת 2 קומות. 
_____________________________________________)07-07(אמא נכסים, 054-2390027

 כפר גנים ב': דו 
משפחתי, 3 קומות, 5 חדרים, 
מקום פנטסטי. אמא נכסים, 

054-2390027)07-07(_____________________________________________

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

+ אופציה, מעולה להשקעה. 
_____________________________________________)07-07(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בעצמאות, פנטהאוז 5 
חדרים, משופצת + מרפסת 
70 מ"ר מהסלון + אופציה. 
_____________________________________________)07-07(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בהאורים, דירת גג, 7 
חדרים, משופצת מהיסוד + 
מחסן + משרד צמוד שניתן 
גם להשכרה, מעלית שבת. 

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

054-6401612)07-07(_____________________________________________

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

03-9301122)07-07(_____________________________________________

 בגבעת שמואל הוותיקה, 
דופלקס גג 7 חד', 2 מרפסות. 

_____________________________________________)07-07(אנגלו סכסון, 03-9301122

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

_____________________________________________)07-07(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בעמינוח נחמיה, דירת 
דופלקס 4 חדרים, קומה 

ראשונה, 100 מטר. אנגלו 
_____________________________________________)07-07(סכסון, 03-9301122

 בגבעת-שמאל הוותיקה, 
דירת-גג, 4 חד' + אופציה 

להרחבה. אנגלו סכסון,
03-9301122)07-07(_____________________________________________

 במרכז השקט בפ"ת 
לציבור חרדי באנה פרנק, 

דירות ענק 6 חד' + 
מרפסת סוכה + מעלית 
וחניה. תיווך יהודה הס,

050-3003455)07-08(_____________________________________________

 רוטשילד/הרב קוק, 6 
חד' )דירה בקומה( + מ.שמש, 

מעלית וחניה, 2,100,000 
_____________________________________________)07-07(ש"ח, 050-4464170

 מפרטי דירת גג, 4 + 
1 בבלפור/ברנדה, מעלית, 

כניסה נפרדת + אופציה לבניה 
_____________________________________________)07-10ל(בהזדמנות, 052-5774920

 בכפר-גנים ב', 5 חדרים, 
חניה, מעלית מרפסת וממד. 

_____________________________________________)07-07(אנגלו סכסון, 03-9301122

 רח' שפירא, 4 ח', 
עופרית, שקטה, מעלית שבת, 

חניה בטאבו. אמא נכסים, 
054-2390027)07-07(_____________________________________________

 מציאה!! בפרנקפורטר! 
4 חדרים, משופצת חלקית, 
מסודרת, מעלית, חניה, רק 
ב- 1,470,000 ש"ח, בלעדי 

_____________________________________________)07-07(רם-נכסים, 054-5566145

 ביהודה הנשיא, דירת 4 
חד', מרפסת, מעלית )שבת(. 

_____________________________________________)07-07(אנגלו סכסון, 03-9301122

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

רי/מקס משה דסקל,
050-5926021)07-07(_____________________________________________

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

מיידית. רי/מקס משה דסקל, 
050-5926021)07-07(_____________________________________________

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

כ"א. 03-9041716,
_____________________________________________)07-07(054-4761147, גיא

 בכפר-אברהם, 3 חד', 
מעלית שבת, חניה, שקטה 

ויפה, 03-9041716,
_____________________________________________)07-07(052-5785978, ודים

 ברוטשילד/גן הנשיא, 3 
גדולה, משופצת! ק"א, כ- 80 

מ"ר, רק 1,230,000 ש"ח, 
050-4811122)07-07(_____________________________________________

 בלב האיזור החרדי! 
סמילנסקי, 3 ח', ק"ב, מזגנים, 

דוד"ש, מיידית!! 1,159,000 
_____________________________________________)07-07(ש"ח, 050-4811122

 פרישמן 3+1/2 גדולה, 
ק.1 ללא מעלית, 1,330,000 

_____________________________________________)07-07(ש"ח, 050-3528252

 בהזדמנות בטרומפלדור, 
באזור החרדי והשקט, 3 

חדרים, משופצת, 1,190,000 
ש"ח. "בית ישראל" - ישראל 

ריינהול יועץ ומשווק נדל"ן, 
054-6401612)07-07(_____________________________________________

 בעמישב, 3 חדרים גדולה 
ומרווחת, 75 מ"ר, פינוי גמיש. 

_____________________________________________)07-07(אנגלו סכסון, 03-9301122

 ביוספטל, 2 + חצי, 
משופצת כחדשה!! מיידית!! 

רק 845,000 ש"ח,
050-4811122)07-07(_____________________________________________

 במרכז, 2 חד', 70 מ"ר + 
מרפסות, ק"ב, מיידי, 970,000 

_____________________________________________)07-08(ש"ח, 054-4761147

FOX  נדל"ן - בכפר 
אברהם, 2.5 חד', משופצת 
עם אופציה ממשית לבניה, 

050-6925400)07-07(_____________________________________________

 וילה בנווה אורנים, 
270/1200 פוטנציאל ענק, 
נוף, אופציה למס יחידות, 

אחוזי בניה, 2.5 מליון. נמימי 
_____________________________________________)07-07(נדל"ן, 050-3664122

וילות ובתים

 3 חד' ברח' בן איש חי 
ליד קיויתי, ממוזגת, מאווררת 

במחיר מציאאה,
052-7618640)07-10(_____________________________________________

 מגוון גדול של דירות 
להשכרה ברחבי העיר, בי.א 

_____________________________________________)07-07(נדל"ן, 054-8475577

 בבניין-חדש בשמעיה 
)ליד בי"ס מרכז(, דירות 3/4 

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

052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 באהרון-דב, 2 חד', 
מיידית, חדשה + מעלית, 

ממוזגת, 3,500 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בסנהדרין )גבול ר"ג(, 
5 חד', מיני - פנטהאוז, 
120 מ"ר + מרפסת 70 

מ"ר, חדש מהקבלן! חמד 
_____________________________________________)07-07(נכסים, 053-3357316

 בהר-שלום, דופלקס 
5.5 חד', 170 מ"ר, 

7,000 ש"ח. חמד נכסים, 
053-3357316)07-07(_____________________________________________

 בשד' רזיאל, 4 חד', 
חדשה מקבלן לתקופה 
ממושכת, נוף מדהים, 

ק"ד, מיידי,
_____________________________________________)07-10ל(050-4444667

 באפשטיין, 3 חד', 
ק"ב, משופצת כחדשה, 
ב- 4,500 ש"ח. "דלוקס 

_____________________________________________)07-07(נכסים" 03-9030112

 בלעדי!! בדניאל, 
3.5 חדרים + הול, 

משופצת, חזית, 4 כ"א, 
ק"ב, כ' מיידית, 4,500 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)07-07(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! 2,550 
ש"ח, משופצת, ביצחק שדה, 

קרקע )4 מדרגות לעלות(, 
לא מרוהטת, 45 מ"ר, חדר 

שינה וסלון גדול, מטבח נפרד, 
מקלחת ושרותים יחד,

050-6474999)07-09(_____________________________________________

 בלעדי!! באפשטיין 2 
חדרים ענקית, 70 מ"ר, 
משופצת, ק"א, 3,300 

ש"ח, כ' מיידית. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)07-07(_____________________________________________

 בהרב קוק, 1 חד', 
מרוהטת, משופצת, 

נקיה, יפה, מתאים רק 
לבודד! מה- 1-3-17, 

_____________________________________________)07-10(לפרטים: 054-5634160

 ברוזובסקי, יח"ד 2 
חד', מרוהטת קומפלט, 

ק"ק, רק 2,450 ש"ח 
כולל ארנונה. חמד נכסים, 

053-3357316)07-07(_____________________________________________

 חדר ב"רמת אהרון" 
בקומת כניסה )לא למגורים( 

לצורך עבודה שקטה וכדו' 
מתאים במיוחד לסופרי סת"ם, 

כולל מיזוג, מים, שירותים, 
500 ש"ח - אפשרי גם להיכנס 

_____________________________________________)07-07(כשותף, 053-3157272

 1 חד' לבודד כניסה 
משותפת, רח' חברון, כולל 

ריהוט, 1,800 ש"ח,
054-4400074)07-10(_____________________________________________

 בן יהודה, 4 חדרים, ק.1, 
_____________________________________________)07-07(3,750 ש"ח, 050-3528252

 ללא תיווך, ביוספטל, 3 
ח', משופצת, מזגן + דוד"ש 
- מיידית!! רק 2,600 ש"ח, 

052-3705988)07-07(_____________________________________________

 בלפור, 2 חד', ענקית, 
ק.3, 2,750 ש"ח,

050-3528252)07-07(_____________________________________________

1-1.5 חדרים
 1 חדר באזור צומת 

סירקין, ק"ק, כ.פרטית, לזוג 
שומר תו"מ, כולל מיסים, 

050-4119976)07-10(_____________________________________________

 דרושה דירה לקניה באזור 
ר"ג/פ"ת/ב"ב, ב- 1,200,000 

_____________________________________________)07-08ח(בערך, 052-3595314

 לתיווך דרושות בדחיפות 
דירות למכירה 3-4 חדרים 

בב"ב ובפ"כ, פרסמום ומכירה 
עלינו! ללא עמלה,

054-7477054)07-07(_____________________________________________

 דרושות דירות גדולות 
ללקוחות רציניים מאוד. נדלן 

הקריה, 054-8472222,
050-3000121)07-07(_____________________________________________

 בחור ישיבה רציני ואחראי 
מעוניין לישון אצל אדם מבוגר, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8495336

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק, ב- 1,500,000 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(בערך, 052-3595314

 דרושות דירות לקניה 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)07-07(_____________________________________________

 בבאר שבע )בשכונה 
י"א(, דירה מחולקת ל- 2 יח"ד, 
הכנסה נטו 3,300 ש"ח, מחיר 
מציאה! התקשרו עוד היום!!! 

_____________________________________________)07-07(תיווך, 054-2388654

 בבאר שבע, בשכונה 
א', ליד מכללה טכנולוגית 

"סמי שמעון", מחולקת ל- 3 
יח"ד, ק"ב, מושכרות, מחיר 

בהזדמנות! תיווך,
054-2388654)07-07(_____________________________________________

 בבאר-שבע, דירה 
מחולק 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)07-07(_____________________________________________

 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)07-07(_____________________________________________

 בבאר-שבע בשכונה ה', 
3 חד', משופצת, מושכרת 

ב- 2,200 ש"ח, המחיר - 
580,000 ש"ח. יוסף השקעות, 

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)07-07(_____________________________________________

 בשכונה ג' בבאר-שבע, 
למכירה דירה מחולקת 

ל- 2 יח' בקרבת אוניבסיטת 
בן-גוריו, מושכר ב- 680,000 

ש"ח. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)07-07(_____________________________________________

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

08-6277193 ,052-6616800)07-07(_____________________________________________

 למכירה קניון בדרום, 
שכירות חודשית - 195,000 

ש"ח. מחיר: 26,000,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800,
08-6277193 ,052-6616800)07-07(_____________________________________________

 בבאר-שבע למכירה דירות 
בבנין העומד לפםני פינוי בינוי, 
500,000-650,000 ש"ח. יוסף 

השקעות, 050-3616800,
08-6277193 ,052-6616800)07-07(_____________________________________________

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

חדרים. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)07-07(_____________________________________________

 למכירה בבנין משרדים 
קרוב לרבי-עקיבא בב"ב, 

כ- 20 מ"ר לכל מטרה 
+ מעלית, התחייבות 

להשכרה ב- 1,350 
ש"ח בחודש )כ- 9 אחזו 

תשואה( 192,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)07-07(_____________________________________________

 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)07-07(_____________________________________________
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■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-33/17(_____________________________________________

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

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

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

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

04-6989734)50-44/17(_____________________________________________

מושב תרום

מירון

 צימרים חדשים, 
מאובזרים וממוזגים, לזוגות 

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

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

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

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

 דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

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

 ארוח אצל הכהנים - 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

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

יבניאל

טלזסטון
 "הארובה האדומה" - 

חדרי ארוח בוילה יפהפיה )עד 
12 איש( לזוגות/משפחות 

)קרוב לבית החלמה(,
050-6613661)23-21/17(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 צימר הכהנים- 10 דק' 
מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 

052-7150124)36-31/17(_____________________________________________

 מבנה חדש- לשבתות 
חתן, שמחות ושבתות 
נופש כולל בית כנסת 
מפואר, בית מדרש, 2 
אולמות, 2 מטבחים, 

48 חדרי שינה, חנייה 
וחצרות, 058-3232627 

)30-28/17(           02-5003414_____________________________________________

כלנית

 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

מכל רחבי הארץ למקום, 
054-6242965)28-26/17(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)23-21/17(_____________________________________________

 סוכות מעל המים - חדרי 
ארוח מאובזרים במחירים 
מוזלים, מבצעים מיוחדים 

לחגים!!! אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)37-35/17(_____________________________________________

 בצור-הדסה וילה יפיפיה 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 
20 איש, לשבתות גיבוש 

משפחתיות ולחגים, 1,800 
_____________________________________________)38-37/17(ש"ח ללילה, 054-6987004

 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

צפון

צפת

 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + ברכה מוצנעת, נוף 
עוצר נשימה! 780 ש"ח ל- 2 

לילות - תחבורה ציבורית מכל 
הארץ עד המקום, שעון מים 

_____________________________________________)27-23/17(מהדרין. 054-5742965

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, חלקם 

עם נוף לים, ביכנ"ס 
במקום, מחירים נוחים! 

050-8818678)42-42/17(_____________________________________________

■ דירות נופש בטבריה, 
ברמה גבוהה ליחידים 

ולקבוצות לל"ת -
02-6263663 ,058-3777400)7-08/17(_____________________________________________

 "טל בכפר" - לנופש 
מושלם, צימרים קסומים, 
מעיינות במרחק הליכה. 
*סוויטה חדשה ומפנקת 

+ ג'קוזי + סוכה, 
052-7203715/20)43-15/17(_____________________________________________

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-52/17(_____________________________________________

בר יוחאי

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

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

בית מאיר

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

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

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

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

 בעליה לציון הרשב"י - 
דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

050-9989500 ,050-6393480)46-43/17(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 30 איש 
למשפחות ולקבוצות, מחירים 

אטרקטיביים, מבצע לקיץ, 
052-7655120)18-19/17(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)48-46/17(_____________________________________________

אור הגנוז

קיט 
ונופש

■ "אחוזת אלטונא"-  
מערות לאירוח לזוגות 

)+תינוק(  + ג'קוזי פנימי 
+ בריכה חיצונית, פרטיות. 

052-7703470)25-19/17(_____________________________________________

בית חורון

ביריה

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

ולביה"ז; נקי, מטופח וממוזג, 
לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 

_____________________________________________)24-22/17(לקייטרינג, 054-5747012

 "אורחן אור הזוהר" - 2 
צימרים כפריים ומבודדים: 

סוויטה פנטהאוז + חדר 
שינה וצימר קרקע + 

2 חד', ג'קוזי + בריכה 
מחוממת ומוצנעת כל 

השנה לכ"א, 
050-6752875)25-26/17(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-35/17(_____________________________________________

 צימר יפיפה ומטופח 
)10 ד' מי-ם ומודיעין( לזוג/

משפחה, 2 חד' שינה, ג'קוזי, 
בריכה , 054-5461450,

02-5361450 ,052-2611920)37-09/17(_____________________________________________

■ "מרגוע אלומה" - יחידות 
דיור חדשות )עד 50 איש( 
לנופש ולשבתות גיבוש, 

 ,054-2250240 ,08-6889750
050-2250232)9-08/17(_____________________________________________

מושב אלומה

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)21-19/17(_____________________________________________

נתניה

ספסופה

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

+ ביהמ"ד + חדר אוכל,
052-7634389)38-36/17(_____________________________________________

■ "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

למשפחות וזוגות, בריכה 
+ מקווה לגברים, ג'קוזי, 

גינה ונוף,פינת חי,
,052-8723705
050-4443803 )9-10/17(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

■ למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה לזוגות 

ומשפחות, 052-4604609, 
04-6980449)18-19/17(_____________________________________________

 "ארמונות שלזינגר" - 
התחדשנו ברמה גבוהה!!! 

לקבוצות בלבד עד 50 איש + 
חדר אוכל מרווחת, 5 דקות 

_____________________________________________)49-21/17(לציון, 054-5990551

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

■ "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

 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(_____________________________________________

 "אחוזת נוף כנרת" 
צימרים חדשים ומפוארים 
בטבריה + ג'קוזי, מחומם 

+ נוף לכינרת, חצר ענקית, 
במחירי השקה!! 

052-7134905)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

 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(_____________________________________________

מחסנים

 מציאה! להשכרה 
28 מ', ק"א כניסה 
נפרדת, בבנין יפה, 

מתאים למשרד, אדריכל, 
לקוסמטיקאית בהרב קוק 

ליד חברון, 2,100 ש"ח. 
ללא דמי תיווך, בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23 050-5308742

03-5797756)34-34(_____________________________________________

משרדים

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(_____________________________________________

מגרשים

 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(_____________________________________________

 משרדים בב"ב להשכרה! 
כולל: ריהוט, נקיון, דמי ניהול, 
אינטרנט, מטבחונים, ארנונה, 

במחיר הכרות!!! 
072-2159193)48-20/17(_____________________________________________

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)04-03/18(מאובזרת! 050-6927465

הזורעים
 "אתנחתא הזורעים" 
5 צימרים + וילה גדולה עד 
70 איש, מותאם למשפחות 

גדולות וארועים,
052-2032009)04-16/17(_____________________________________________

 בכפר זיתים )ליד טבריה(, 
דירת 3 חדרים + גינה ונדנדה 

_____________________________________________)04-07ל(לסופי שבוע, 054-8457896

 בס"ד - צימר לתפארת עד 
11 מיטות, כל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר! 
052-7623725)04-04/18(_____________________________________________

 להשכרה בירושלים, בגוש 
80, מקלט 16 מ"ר למטרה 
שקטה בלבד, 1,500 ש"ח 

_____________________________________________)05-08(לחודש, 052-7667000

 להשכרה בטבריה 
בק.שמאול, דירה חדשה 

וממוזגת, 3 חד' קרוב 
לשטיבלאך, לשבתות 

וימי חול,050-4121032, 
058-3221726)05-5/18(_____________________________________________

 "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, 
_____________________________________________)05-18ל(ג'קוזי לזוגות, 054-4519521

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
054-6928116)20-18/17(_____________________________________________

■ "סוויטות ארגמן" + 
ג'קוזי ספא פרטי לכל יחידה + 

ברכת בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-14/17(_____________________________________________

מבנים

 ביסודות, 8.5 דונם 
בשלמות, בטאבו, קרוב 

לכביש 6, בהזדמנות, 
052-2457617)06-08(_____________________________________________

 בגדרה, 1-20 דונם טאבו, 
בתכנית המתאר החדשה של 

_____________________________________________)06-08(גדרה, 052-2457617

 במושב רמות מאיר, 7 
נונם בשלמות, טאבו, מצוד 

_____________________________________________)06-08(למגורים, 052-2457617

 במושב גני-הדר 
)רחובות(, מגרשים 
אחרונים 500 מ"ר 

_____________________________________________)06-08(טאבו!! 052-2457617

 קונים קרקעות בכל רחבי 
הארץ!!! התקשרו עכשיו!! 

_____________________________________________)06-08(מחירים הוגנים, 052-2457617

 בבת שלמה, 1-40 דונם 
טאבו פרטי על כביש 70 
_____________________________________________)06-08(בהזדמנות, 052-2457617

 בלב השרון, בגוש 
7808, 110 דונם 

בשלמות, חקלאי פרטי 
בהזדמנות!

052-2457617)06-08(_____________________________________________

 בחרוצים )ליד נתניה(, 
85 דונם, חקלאי פרטי, 

_____________________________________________)06-08(בהזדמנות! 052-2457617

 100 מ"ר במגדל 
V-TOWER בבני-ברק, 
קומה 16 נוף פונה לים, 

054-2153636)06-09(_____________________________________________

 וילה פינתית ומרווחת + 
דירת ארוח לשבתות, חגים 

_____________________________________________)06-17(ובכלל. 050-7223891, שבתאי

 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, 

_____________________________________________)07-14ל(053-9520552

 בארצות הברית 
השקעות עם תשואה 

גבוהה ע"י חברה ותיקה 
ואמינה  ש. מאירוביץ

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

 מציאה!! בטבריה 
להשכרה/מכירה בניין 

צימרים 28 חדרים, כולל 
מיזוג וציוד להפעלה 

_____________________________________________)04-07(מיידית, 050-6921233

חנויות

נדל”ן 
מסחרי

בבני ברק
03-80-500-80

להשכרה 
חנויות 

 מציאה, להשכרה 
בב"ב באזור איצקוביץ, 
חנות 45 מ' גלריה 30 

מ' 18,000 ש"ח, בלעדי, 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

עבור פטנט מהפכני לפתיחת בקבוקי יין

דרושים משקיעים שותפים רציניים
הפטנט נמצא בשלבים מתקדמים ביותר!

לפרטים: 

www.new-cork.com :ניתן ליצור קשר דרך האתר
סימן מסחרי רשום

077-40-30-877

 דירות להשקעה ולמגורים 
בנתניה/צפת/טבריה, החל 

מ- 440,000 ש"ח. נתי המתווך 
_____________________________________________)06-09(לציבור הדתי, 050-5766979

 למכירה בב"ב, חנות 
תכשיטים ושעונים יוקרתית 

_____________________________________________)06-06ל(ומצליחה, 050-9755999

 בבני-ברק להשכרה חנות 
18 מ"ר + גלריה במרכז ר' 

_____________________________________________)06-07(עקיבא, 052-7128428

מספר מכרז: 1/17
הזמנה להגשת הצעה לאספקת 

חבילות מזון ומוצרי צריכה לנזקקים

הלקוח :עמותת עלה

הגהה:1

לקוח יקר, אנא בדוק היטב את הטיוטא לפני אישור פרסום.

מספר מכרז: 1/17
הזמנה להגשת הצעה לאספקת 

חבילות מזון ומוצרי צריכה
לנזקקים

עלות המכרז: 200 ₪ 
תאריך פרסום : 9/2/2017

השעה  עד   9/3/2017 המכרז  להגשת  אחרון  מועד 
14:00 בדיוק, במדור רכש, עמותת על"ה, רחוב אצ"ל 

2 רמת-גן.  
עיון ו/או רכישת המכרז באמצעות מדור הרכש בלבד, 
רח' אצ"ל 2  קומה 2, רמת גן, טל' מספר: 03-6712148 

amuta1@ramat-gan.muni.il דוא"ל

עלות המכרז: 200 ש"ח
תאריך פרסום: 9/2/2017

מועד אחרון להגשת המכרז: 9/3/2017 
עד השעה 14:00 בדיוק, 

במדור רכש עמותת עלה, רחוב אצ"ל 2 רמת גן.
עיון ו/או רכישת המכרז באמצעות מדור הרכש בלבד, 

רחוב אצ"ל 2, קומה 2, רמת גן

טל': 03-6712148
amuta1@ramat-gan.muni.il :דוא"ל

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

קבוצת פרפקט,
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)07-07(_____________________________________________

 במרכז ירושלים, 
דירה להשקעה, רשומה 

בטאבו, מושכרת למוגרים 
5% תשואה בטוחה, 

פוטנציאל השבחה 
לשילוש ההשקעה, 

N 5.3 לרציניים בלבד, 
אפשרות לניהול,

053-2852752)07-07(_____________________________________________

 השקעה טובה ובטוחה! 
חלק ממבנה - בת קומה 

אחת, לפרטי/קבלן במיקום 
מצוין בב"ב + פטנציאל, 

_____________________________________________)07-08(לל"ת, 054-8405062

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

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

08-6277193 ,052-6616800)07-07(_____________________________________________

 בבאר-שבע, 3 
חד', במרכז גילט, קרוב 

לאוניברסיטה, 560,000 ש"ח, 
מושכר לתווך ארוך. יוסף 
השקעות, 050-3616800,

08-6277193 ,052-6616800)07-07(_____________________________________________

 למכירה בניין מסחרי 
בירושלים, מושכר ב- 40,000 

ש"ח בחודש, חוזה ל- 10 
שנים, 6,000,000 ש"ח. יוסף 

השקעות, 050-3616800,
08-6277193 ,052-6616800)07-07(_____________________________________________

 חברת אבני דרך מנהלת 
נכסים בנאמנות, כ- 140 

נכסים, כל המעוניין בניהול 
נכס בבאר-שבע, דימונה, 

וירוחם, התקשרו עוד היום 
לקבלת פרטים. משרד אבני 
_____________________________________________)07-07(דרך סניף דרום, 08-6901033

 בהזדמנות! חנות/משרד 
להשכרה במרכזי ב"ב, 30 מ"ר 

+ שרותים, מיידי!
054-8405062)07-08(_____________________________________________

 בי-ם רח' מאה שערים, 
חנות 22 מ"ר, שרותים 

+ מזגן + סורגים בקרבת 
ישיבת תולדות אהרון, 
לכניסה מיידית. תיווך 

זילברברג, 03-5754412,
052-2236671

zlbr54@gmail.com)07-10(_____________________________________________

 בב"ב בגרנדהול, 270 
מ"ר חזיתי, לכל מטרה, מיידי 
במחיר פיצוץ. תיווך הנדל"ן, 

050-4177419)07-07(_____________________________________________

 בר' עקיבא חנות 25 
מ"ר, חזית, ב- 6,000 
ש"ח. "דלוקס נכסים" 

03-9030112)07-07(_____________________________________________

 בבית-שמש למכירה, 
ברחוב הרצל המבוקש ובאיזור 

מתחרד, בהזדמנות מצויינת 
חנות כ- 25 מ"ר, אופציה 

לתוספת, רק 450,000 ש"ח. 
_____________________________________________)07-07(תיווך, 052-2604463

 בר' עקיבא, 18 מ"ר, 
1,350,000 ש"ח למזומן 

ומיידי! אד"י נדל"ן,
054-8493483)07-07(_____________________________________________

 להשכרה במרכז 
רבי עקיבא, 50 מ"ר 

בפסאז', מיידי. תיווך, 
03-8050080)07-07(_____________________________________________

 בפסאז' היוקרתי 
בדובק!!! בהזדמנות!!! 

חנות אחרונה כ- 50 
מ"ר, מיידית!!! תיווך, 

03-8050080)07-07(_____________________________________________

 בלעדי, חנות למכירה 
בז'בוטינסקי פינת הרב שך, 16 
מטר בטאבו + חצר, 720,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)07-07(_____________________________________________

 בב"ב בבלוי, 400 מ"ר 
לכל מטרה במצב מצוין, 

20,000 לחודש, ק"א וק"ב, 
כניסה פרטית. תיווך הנדל"ן, 

050-4177419)07-07(_____________________________________________

 בב"ב ביונה הנביא, כ- 170 
מ"ר מחולק לכל מטרה, 

9,000 ש"ח לחודש, מיידי. 
_____________________________________________)07-07(תיווך הנדל"ן, 050-4177419

 מבנים מסחריים 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)07-07(_____________________________________________

 חדר ב"רמת אהרון" 
בקומת כניסה )לא למגורים( 

לצורך עבודה שקטה וכדו' 
מתאים במיוחד לסופרי סת"ם, 

כולל מיזוג, מים, שירותים, 
500 ש"ח - אפשרי גם להיכנס 

_____________________________________________)07-07(כשותף, 053-3157272

 להשכרה בב"ב 
בדמשק אליעזר, כ- 50 

מ"ר, גישה לרכב, מיידי, 
למכירות/סופרי סת"ם 

_____________________________________________)07-10(וכדו' 054-5634160

 משרד להשכרה בב"ב 
בעזרא/נדבורנא, עד 220 

מ"ר, ק"ק + קומה 1-,
052-7124555)07-07(_____________________________________________

 להשכרה בבית נח, 
משרד 3 חדרים + עמדת 

קבלה, 70 מ"ר, ממוזג 
)אופ' לריהוט חלקי(, 
3,600 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)07-07(_____________________________________________

 להשכרה בבן-גוריון 
קרוב לבית נח, יחידה 

עצמאית, כ- 17 מ"ר לכל 
מטרה, כניסה פרטית, 
2,500 ש"ח )אופציה 

לקניה ב- 320,000 
ש"ח(. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)07-07(_____________________________________________

 חדר ב"רמת אהרון" 
בקומת כניסה )לא למגורים( 

לצורך עבודה שקטה וכדו' 
מתאים במיוחד לסופרי סת"ם, 

כולל מיזוג, מים, שירותים, 
500 ש"ח - אפשרי גם להיכנס 

_____________________________________________)07-07(כשותף, 053-3157272

נכסים
 בז'בוטינסקי, 3 קומות, 

מרתף/חניות/משרדים, 
הכנסה של 6.5-7%, אשרויות 

השבחה, 6,200,000. פיני 
רבהון-קווין נדל"ן,

052-5943333)07-07(_____________________________________________

קמפוס
מפואר

במרכז הארץ
למשפחות בלבד

ניתן 
להשכרה 

בפסח

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף, 

מדהים!!! 052-3488910, 
052-5807915)07-35(_____________________________________________

 8 דק' מטבריה - 2 צימרים 
חלומיים + ג'קוזי וברכה, 400 

ש"ח ללילה, 750 2 לילות, 
050-2565636)07-18(_____________________________________________

 וילה גדולה ונקיה לאירוח 
מהנה במיוחד )4 חד' + סלון(, 

בריכהת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד, 

אפשרות לתשלום באשראי, 
054-5726412 ,077-5590283)07-33(_____________________________________________

 בעיר העתיקה! צימר 
לזוגות, חדש וממוזג 

במיקום מעולה,
052-7153475/6)07-10(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה י”ט - כ”א בשבט תשע”ז  15-17/2/2017 

לפרסום
בלוח

03-6162228

אבידות

■ קונה לפירוק + נסיעה, 
לל המכוניות, משאיות, רטק
טורים, אמינות + אישורים,

052-5752933)21-19/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

יד שניה 
מוכרים

לימוד נהיגה

■ יוסי זיו - צלם 
אירועים מקצועי! צוות 
מורחב, שירות ואיכות 
ללא פשרות, מבצעים 

מיוחדים לחתונות 
0525-778544)28-26/17(_____________________________________________

צילום אירועים

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

לפרסום
בלוח

03-6162228

 לשכור בנוח-קאר, סוכנות 
להשכרת רכב בארץ ובחו"ל, 

שירות - אמינות - מחיר, 
0722-777-200)50-01/18(_____________________________________________

כלי כסף

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)48-17/17(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-51/17(_____________________________________________

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)24-21/17(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-21/17(_____________________________________________

 כ- 18 שנות עשיה 
בבניית בית יהודי, מגוון רחב 

של הצעות לנשים וגברים 
מגיל 18 ומעלה וכן פרק שני 
+ מטפלים בצרכים מיוחדים, 

לכל המגזרים הדתיים, מ- 
_____________________________________________)49-46/17(10:00 בבוקר, 052-3340338

פרטיות | מסחריות | מפוארות

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

מבצעים 

מיוחדים!
בס"ד

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים

מרכז הזמנות ארצי  
03-578-94-54

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

מתנה, 050-4101236 )באזור 
_____________________________________________)51-44/17(ירושלים(

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ ובהשכרה 
לחו"ל, שירות אישי 

ומקצועי לכל אורך הדרך! 
02-5805870

info@e-z-rent.co.il)52-52/17(_____________________________________________

 שידוכי "אורה אור" - 
לחרדים, דתיים וכיפות סרוגות, 
א'-ה', 16:00-21:00 בלבד!!! 

03-9348340)52-09/17(_____________________________________________

 ,IS מחשב חזק 
מושלב לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)53-09/17(_____________________________________________

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, מבצע סתיו 

מיוחד, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 110 
ש"ח, ידני 110 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)50-21/17ל(

■ מחשב נייד מחודש החל 
מ- 500 ש"ח כולל אחריות, 

הוותיק בענף.
054-4543701
03-5066331)54-28/17(_____________________________________________

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-27/17(_____________________________________________

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים לטאים 
וספרדים,שדכן מקצועי עם 

המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)40-12/17(_____________________________________________

■ "חסדי נועה" - שידוכים 
לכל הגילאים, לכל המגזרים 

בארץ ובעולם - סודיות 
_____________________________________________)23-20/17(מובטחת! 054-7195111

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

מ- 10:00 בבוקר, 
052-3340338)47-44/17(_____________________________________________

עורכי דין
 דפנה אברהם - עורכת 
דין: חוזים, מקרקעין, דיני 

עבודה, באזור המרכז, 
052-3322444)01-12(_____________________________________________

 צילום וידאו ותמונות 
לכל ארוע ברמה גבוהה, 
יותר מ- 20 שנות נסיון, 

צוות ותיק ומקצועי.
_____________________________________________)01-12/17(052-2539829 - חיים

 גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים חינם, שירות י-ם 

_____________________________________________)01-52(וב"ב בלבד, 052-7611936

 GMAIL שירותי מייל 
ללא גישה לאינטרנט, החל 

מ- 25 ש"ח לחודש,
052-7611936)01-52(_____________________________________________

 "עזרת נישואין" פמוטים 
וגביעים במחירים זולים 
במיוחד, כדאי להזדרז!!

050-4169667)02-15(_____________________________________________

שידוכים

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, מבצעים + עזרה 
בתאוריה, יוסי בן יהודה. 

03-5352975
_____________________________________________)13-12/17ל(052-2595370

כרטיסי טיסה

יעוץ נישואין

 מתמחים בכרטיסי טיסה 
לארופה, לאוקוסט, טיסות 

הרגע האחרון ולפסח,
08-6211112)04-08(_____________________________________________

 לבניית תקשורת טובה, 
הוצאת כעסים ומשקעים 

ולשיפור הזוגיות, יועץ נישואין, 
מומחה. הרב דניאל,

_____________________________________________)04-07ל(053-3165281

 "ביחד" - שידוכים לכל 
הגילאים, מאגר ארצי, שדכניות 

מכל הארץ, בברכת גדו"י, 
072-2391111)04-07(_____________________________________________

 מכונות תפירה - "זינגר" 
תפר ישיר - 490 ש"ח. ישיר 
וזיגזג - 650 ש"ח. ברנינה - 
1,850 ש"ח. שרות ואיסוף 

תיקונים מהבית, דסלר 15 ב"ב
050-5894918
03-5791036 )04-31(_____________________________________________

מוצרי חשמל
 תכולת דירה: מקרר, 

פינת אוכל, תנור, מ.כביסה, 
_____________________________________________)49-46/17(סלון מעור וכו', 054-9776977

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, קרייזלר )על 

גז(, 300 ש"ח ליום, 350 ש"ח 
_____________________________________________)03-24(לשבת, 052-7696100

מנקים חורף!!!

50 3 ב-
פיג'מות, סריגים, ועוד...

"אצל בתיה"

רח' ירושלים 52 ב"ב
המון פריטים יפים רק 10 ש"ח!
(ע"י העירייה)

פתוח רצוף: א'-ה'
03-5792841

10-50& &

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

הלוואות ומשכנתאות

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

שיניים, כל הסוגים במחירים 
מפתיעים! 03-6199567, רח' 

_____________________________________________)03-10(עזרא 66, ב"ב

השכרת רכב
 אביב השכרה רכב 
- פרטיות ומסחריות 

אוטומטיות ל- 9 נוסעים 
ומטענים, השכרה 
לצעירים וחדשים, 

03-5790909)46-17/17(_____________________________________________

יעוץ ועזרה
 תקוע? חסום? אצלנו 
תלמד להיות המטפל של 

עצמך, לפרטים:
050-4167316)06-17(_____________________________________________

סת”ם
 משקפת הגדלה מקצועי 
לסת"ם - 200 ש"ח, משפר 

את איכות הכתיבה מקל 
ומאוד נח להרכבה,

054-8527470)06-09(_____________________________________________

תחפושות
 תחפושות מדען לילדים 

מקוריות וחדשות, החל מ- 65 
_____________________________________________)06-07ל(ש"ח, 073-7590974

 אבד תיק כתף כחול/
אפור ובתוכו תפילין ע"ש 
אביתר בטיט ועוד מספר 

דברים היקרים מאוד לבעליהם, 
_____________________________________________)06-07ח(052-8528791

 אבדו תפילין עם כיתוב 
ש.ל בטרמפ ביום חמישי כ"ח 

_____________________________________________)06-07ח(טבת, 058-3208118

 אבד כרטיס מיקרו מלא 
שירים באוטובוס, יקר לבעליו, 

_____________________________________________)06-07ח(02-6514846

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים בחודש תמוז תשע"ו, 

_____________________________________________)06-07ח(052-7145526

 נמצא כיסוי לאמבטיה של 
עגלת בייבי ג'וגר בכנפי נשים, 

_____________________________________________)06-07ח(054-8496559

 הגמ"ח הארצי להשבת 
אבידה. אבד לך משהו? מצאת 

משהו? התקשרו בהקדם:
_____________________________________________)06-07ח(1-599-500-003

 אבד זוג תפילין רש"י ורבנו 
תם, התפילין היו בתוך תיק + 

_____________________________________________)06-07ח(טלית, 050-4112634/5

 "אחוזת רימון" - במרכז 
העתיקה! סוויטות מפוארות 

ומאובזרות + נוף, למשפחות 
וזוגות, גישה נוחה,

054-7750080)49-20/17(_____________________________________________

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

052-7679018 ,077-7677018)51-23/17(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

■ במרכז הדתי חיספין, 
צימר חדש ומאובזר, פינתי 
ושקט+ ג'קוזי, כולל סוכה 

אטרקציות באיזור, מומלץ!!!
_____________________________________________)37-09/17ל( 054-2232004

רמת הגולן

תפרח
 במרכז תפרח עד 55 

מיטות, מתקנים ומדשאות + 
גנרטור. *ברמה *יחודית, מוכר 

_____________________________________________)53-24/17(במס, טל': 052-7612965

 "בנצי טיולי ג'יפים" - 
חוויית שטח יחודית, מס' 1 

בארץ, באיכות! נסיון 30 שנה! 
050-2403750 ,052-2403750)51-09/17(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

■ דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-48/17(_____________________________________________

■ "הפגודה בפינה" - 4 יח' 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קרוב לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-17/17(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-28/17(_____________________________________________

 לשבת וחול, דירה פרטית, 
נקיה ומסודרת + מזגנים 

וחצר, 08-6601778,
052-7113937)49-08/17(_____________________________________________

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)42-36/17(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

■ קונה לפירוק + נסיעה 
לל המכוניות, משאיות, טרק
טורים, אמינות + אישורים, 

052-3239123 ,052-5752933)1-54(_____________________________________________

מרצדס

סובארו

 "סוויטות הארי" - יחידות 
נופש בעתיקה, מפוארות, 

ממוזגות ונקיות, נוף וג'קוזי, 
050-4156810)17-16/17(_____________________________________________

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
057-3112314 ,052-7183288)26-24/17(_____________________________________________

 גיפ' מרצדס קופה 
2016 דיזל לבן עם 

התוספות GLE, הכי 
יוקרתי! 510,000 ש"ח, 

058-5822238)05-08(_____________________________________________

קיה
 קאיה קרניבל 2011 

דיזל, יד שניה, 7 מקומות, 
שמורה  במצב מעולה, 

_____________________________________________)01-10ל(054-7916871

 סובארו B4 סטיישן 2008, 
159,000 ק"מ, שמורה מאוד, 
כל התוספות, במחיר מציאה! 

052-7182930)04-07(_____________________________________________

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(_____________________________________________

  "הסעות דניאל" - 
רכבים ממוזגים וחדשים! 
14,16,20 מקומות שרות 

אמין, מחירים זולים!! 
052-7101020)47-18/17(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

ביטוח לאומי

דיו וטונרים
 למה לקנות מחסניות דיו 
אם חסר רק הדיו? "דיו נטו" - 

מחזור מחסניות דיו, מקצועיות 
+ נסיון, טונרים במחיר מוזל, 

054-8431644)51-10/17(_____________________________________________

 נתנאל - העברת דירות, 
יח' דיור, משרדים ופריטים 

בודדים, באמינות, מקצועיות 
ואיכות ללא פשרות!!

054-4434362)03-10(_____________________________________________

 עדיין משלם ביטוח 
לאומי?! התנדבו לשעה 

לארגון חסד באזורכם, 
ונשלח בעבורכם שעת 
התנדבות ואת הביטוח 
_____________________________________________)05-08ל(הלאומי, 073-2404925

 באזור המרכז ובכל 
הארץ - הובלות והסעות, 

במקצועיות, אמינות 
ומחירים נוחים!
053-3126630)51-08/17(_____________________________________________

 אוטובוס פרטי זעיר, 
מודל 2004, 10 מקומות 

ישיבה, מנוע חדש + טסט, 
_____________________________________________)06-09ל(בהזדמנות, 054-5520439

יונדאי
 יונדאי I30 פרימיום 

נובמבר 2010 יד ראשונה, 
גמיש במחיר, 03-9301478, 

_____________________________________________)06-07ל(050-9301478

סיטרואן

רנו

 "הסעות דניאל" לכל 
חלקי הארץ, 14-16-20 
מקומות, נהגים אדיבים, 

מחירים נוחים, גם לארועים 
_____________________________________________)06-09(ושדה תעופה, 0527-10-10-20

 יונדאי I800, מודל 2010, 8 
מקומות, ידני טורבו דיזל מפואר, 
מזגן מפוצל בהזדמנות, 65,000 

_____________________________________________)07-07(ש"ח, 050-5595360

 סיטרואן פיקסו 2011, 
7 מקומות מרווחים אוטומט 
חסכוני טסט ל- 10 חודשים, 
_____________________________________________)07-07(36,000 ש"ח, 054-9919718

 סיטרואן גמפי 2004 ידני 
טורבו דיזל, 6 מקומות, טסט 7 
חודשים, 12,500 ש"ח, גמיש!! 

052-6918692)07-07(_____________________________________________

 רנו קנגו 2008, 1600, 
אוטומטית, מנוע בנזין + 
תוספות, שמורה, לבנה, 

אפשרות החלפה,
054-8402332)07-07(_____________________________________________

 בהתנדבות! לזיכוי נשים 
- שיעורי תורה והפרשת חלה 
ע"י רבנים מרצה עם נסיון רב, 
_____________________________________________)07-10(המלצות רבות! 050-6474999

ארועים
 המהפכה החברתית 
נכנסת לרחבת הריקודים 

שלכם, מחיר קטן לזמר מצויין,
 052-7143660)07-08(_____________________________________________

 סיטונאות קנדלברות 
מהיצרנים המובילים )מכירה 

לפרטיים(, עזרא 40 בני-ברק, 
_____________________________________________)07-19(054-8449323 בתיאום

מיני בר
 הודעה חשובה! 

נשארה כמות מוגבלת 
של "מיני ברים" 

מחודשים, עם אחריות 
לשנה ב- 390 ש"ח 

בלבד!! הקודם זוכה! 
אספקה לכל רחבי הארץ. 

לחמשת המזמינם 
הראשונים, סנן בשווי 
290 ש"ח במתנה!!! 

חייגו עכשיו
1-700-55-29-29)07-09(_____________________________________________

מצגות
 עריכת מצגות 

ואלבומים דיגיטלים. "שרי 
עיצובים"-

050-4171813
_____________________________________________)07-10(רמה אחת מעל כולם!

 "שידוכים" למגזר הספרדי 
עד גיל - 40 לרציניים בלבד, 

052-7684259)07-08(_____________________________________________

 פרויקט השידוכים הגדול 
"בשמחה" עשרות שדכניות 

מסורות יעזרו לך להקים בית:
050-4111108)07-07(_____________________________________________

■ 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

 אבד צמיד זהב לפני מס' 
_____________________________________________)07-08ח(חודשים, 055-6656434

 נמצא אוזניית בלוטוס בגן 
ורשא לפני בערך חודשיים, 

_____________________________________________)07-08ח(055-6656434

 נמצא רב קו ע"ש אליהו 
יואחי בניסטי, המאבד יפנה 

_____________________________________________)07-08ח(לטל': 052-7185121

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים בחודש תמוז תשע"ו, 

_____________________________________________)07-08ח(המוצא יפנה: 052-7145526

 הגמ"ח הארצי להשבת 
אבידה. אבד לך משהו? מצאת 

משהו? התקשרו בהקדם: 
_____________________________________________)07-08ח(1-599-500-003

 נמצאה שרשרת זהב ברח' 
עזרא בב"ב בחודש כסליו, 
אפ' לקבלה ע"פ סימנים, 

052-7606564)07-08(_____________________________________________

 מעוניין לקנות ציוד 
לאקווריום )פילטר קרמיקות 

_____________________________________________)07-08ח(וכ"ו(, 055-6777117

 מעוניין לקנות דגי נוי 
_____________________________________________)07-08ח(טורפים, 055-6777117

 דרוש לישיבה, של כ- 150 
בחורים, מיחם מים לשבת 

)עדיפות לכמה שיותר גדול(, 
_____________________________________________)07-08ח(050-4129477

 דרוש שעון מעורר מכני 
)עם קפיץ(, אפשרי מקולקל, 

_____________________________________________)07-08ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)07-08ח(במצב תקין, 054-7432011

 דרוש נוקיה סי 2 או נוקיה 
208, אפשרי מקולקל,

_____________________________________________)07-08ח(054-7938941

 דרוש מקרר קטן לבחורי-
ישיבה, בתרומה,

_____________________________________________)07-08ח(054-7432035

 יוסף קונה ירושות 
ועזבונות, ריהוט עתיק, 

אומנות, כלי כסף, תשמישי 
קדושה, ספרים וכלי בית, 

052-2408670)07-10(_____________________________________________

 דרושה אמבטיה לעגלת 
בוגבו בי 3 יד שניה או 

להשאלה וכן גגון בצבע 
נטראלי, יד שניה/החלפה, 

_____________________________________________)07-08ח(055-6656434

 מעונין לקנות פילטר 
חיצוני גדול לאקווריום,

_____________________________________________)07-08ח(055-6777117

 נשמח לקבל עגלת 
תאומים במצב תקין בתרומה, 

_____________________________________________)07-08ח(054-7432011

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחת אברך בתרומה/

_____________________________________________)07-08ח(סמלי, 052-7396092

 דרוש מקרר בינוני ומזגן 
קטן בתרומה/סמלי לבן תורה, 

_____________________________________________)07-08ח(052-7396092

 דרושות אופניים 
חשמליות, ב- 1,000 ש"ח 
ומזגן חלון קטן בתרומה, 

_____________________________________________)07-08ח(052-3595314

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה, 

_____________________________________________)07-08ח(לחלקי חילוף, 052-3595314

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה/גניזה,
_____________________________________________)07-08ח(050-6651365

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)07-08ח(054-7432035

 דרושה מנורת שולחן, 
שת פלורוסנטים, 15 וואט כל 

_____________________________________________)07-08ח(אחת, 054-8432271

 דרוש ארון בגדים, דלתות 
הזזה בתרומה/סמלי לבן 

_____________________________________________)07-08ח(תורה, 054-8432271

 דרוש שטל למזגן ישב 
שמסובב את התריס הפנימי 

וכן את השלבים, טל':
_____________________________________________)07-08ח(03-5703174

 מעונין במקפיא ליבהר 
מהדגם הישן לחלקי חילוף 

)דגם בן 25 שנים(, טל':
_____________________________________________)07-08ח(03-5703174

 מעוניינים באינציקלופדיה 
"בית ישראל" - הלפרין במצב 

_____________________________________________)07-08ח(מצוין, טל': 052-7652707

 עט קוויקשלרי סורק 
טקסט מאנגלית לעברית עם 

קול, חדש, 450 ש"ח, ב"ב, 
_____________________________________________)07-08ח(054-3132330

 משחק פלייסטיישן 2 עם 
שני גוייסטיקים ומשחקים 

במצב מצויין, 400 ש"ח, בני-
_____________________________________________)07-08ח(ברק, 054-3132330

 רמקול איכותי בידורית, 
3 כניסות, 100 וואט, מתאים 

לאירועים, עד 150 איש, קל 
לנשיאה במצב מעולה, 500 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, בני-ברק, 054-3132330

 מיקרופון אלחוטי איכותי 
חב' מיקסטק במצב מצוין, 

490 ש"ח בלבד, ב"ב,
_____________________________________________)07-08ח(054-3132330

 מחשב נישא ישן מ- 
2006, ווינדוס ויסטה מקורי, 

עובד רק בחשמל וסריטה 
במסך לא מפריע לשימוד, 200 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, ברמת-גן, 054-8411815

 תנור ספירלות עומד, 85 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח בירושלים, 054-8423405

 כרטיס זיכרון מיקרו של 
סאנדיסק, 64 ג'יגה, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-4116860

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פיליפס 3 ראשים, נטענת, דגם 

930, ב- 190 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)07-08ח(052-7966786

 מחשב ווינדוס 7 + 
תוכנות, מצב חדש, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(טל': 052-8401909

 בהזדמנות -  מחשב ליבה 
כפולה במצב מצויין, 300 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, לפרטים: 054-8453370

 מכונת תספורת 
מקצועית, נטענת, חברת 

ANDIS כולל מטען, תיק 
ואביזרים, 500 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)07-08ח(052-2437292

 רדיאטור 14 צלעות, 
מעולה, 150 ש"ח בב"ב,

_____________________________________________)07-08ח(052-7600336

 כבלים לחשמל, מחשבים, 
שקעים ומפסקי שונים, חיסול 

מחסן, מ- 20 ש"ח, -054
_____________________________________________)07-08ח(9985503

 מקרר לבן, 500 ליטר, 
מצב טוב, ב- 500 ש"ח, -054

_____________________________________________)07-08ח(5823874

 מקרר משרדי + תא 
מקפיא, מצב מעולה, ב- 500 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-4145023

 מכונת כביסה, פ' תחתון, 
4 שנים בשימוש, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-5823874

 סוללה לאופניים חשמליים 
36V, ב- 500 ש"ח, 10 

חודשים בשימוש,
_____________________________________________)07-08ח(054-5823874

 מכונת תספרות כמעט 
חדשה, כל החלקים + מטען, 

חב' BABYCISS, ב- 200 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 03-9307308

GPS  חדש באריזה, דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות, מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, טל': 054-8405498

 + DVD/MP3 מכשיר 
שלט, ללא מסך )פוג'י - יפן(, 

_____________________________________________)07-08ח(ב- 80 ש"ח, 052-3463482

 מגפון נייד עוצמתי, חדש 
באריזה, כולל מקרופון עם 

חוט, מחיר יבואן, 280 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-3132330

 מדפסת HP משולבת: 
הדפסה, סריקה, צילום ופקס, 

_____________________________________________)07-08ח(290 ש"ח, 050-5343924

 מחשב נייח מהיר עם 
אלף ג'יגה בירושלים, רק 499 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-8470594

 מקרן ברמה גבוהה, 470 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח בירושלים, 054-8470594

 מסך דק 19 אינץ, 170 
ש"ח, בירושלים,
_____________________________________________)07-08ח(054-8470594

 מחשב נייד כמו חדש, 
מציאה, 500 ש"ח, בירושלים, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8470594

 מחשב נייח בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)07-08ח(250 ש"ח, 052-2421622

 מברגה/מקדחה, חזקה 
מאוד, 200 ש"ח, טל': -054

_____________________________________________)07-08ח(7716364

 תנור חימום - 2 ספירלות, 
מחמם מהר וחזק + כבל 2.5 

מטר, 30 ש"ח, טל': -050
_____________________________________________)07-08ח(2897977

 שעון מעורר + רטט 
מחובר לחשמל, חדש באריזה, 

נרכש בארה"ב, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-8536423

 תנור ספרילות עומד, 85 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח בירושלים, 054-8423405

 להמרות מכשיר וידאו 
קלטות גדולות, חב' סוני, 
4 ראשים, מולטי סיסטם, 

מקצועי, 250 ש"ח, בני-ברק, 
_____________________________________________)07-08ח(054-3132330

 מערכת תאורה לצילום 
סטודיו ואירועים הכוללת 2 

בטריות, פלאש ועוד ציוד נלווה 
)דגם ישן(, 500 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)07-08ח(054-3132330
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 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(_____________________________________________

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-46/17(בלבד! 054-8443223

 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(_____________________________________________

 אישה מעוניינת לעבוד 
במשק בית בב"ב, בעלת נסיון, 

חרוצה ומסורה! 
_____________________________________________)03-08(054-7700935, גאולה

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

 מציאה!!! אוצר החכמה 
החדשה )15 כ- 80,000 

ספרים( מהחברה, בכחצי 
_____________________________________________)04-06ל(מחיר, 052-7112339

 להשכרה/מכירה 
שמלת שושבינה לבנה 

יפיפיה מפוארת כחדשה, 
מידה 12, 180 ש"ח, 

054-6337121)04-08(_____________________________________________

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה לאישה 

_____________________________________________)05-05(מבוגרת, 050-5952474

 מעוניין לעבוד 2 פעמים 
בשבוע בירושלים בעבודה 

_____________________________________________)06-07ח(מעניינת, 052-7163334

 בחור רציני מעוניין לעבוד 
בליל שישי בתלוש בלבד!

_____________________________________________)06-07ח(052-7663109

 מעמד מפלסטיק, 4 
מדפים מכיל מאוד, 100 

ש"ח גמיש,
054-8527470, בשעות 

_____________________________________________)06-09(הערב

 4 כלובים איכותיים 
ונוחים לציפורים/תוכים 

וכו', מחוברים ביחד, 100 
ש"ח, 054-8527470, 

_____________________________________________)06-09(בשעות הערב

 מכשיר "סודה קלאב" 
מצב מצוין - 80 ש"ח 

בלבד, גמיש,
,054-8527470
_____________________________________________)06-09(בשעות הערב

 שואב אבק לשטיחים, 
מצב מצוין, 100 ש"ח,

054-8527470 בשעות 
_____________________________________________)06-09(הערב

 מיטה מקפלת חדש 
)לא היתה בשימוש( + 

מזרון, מתאים מאוד לסוכות 
ומרפסות, 150 ש"ח )גמיש(, 
_____________________________________________)06-09(054-8527470 בשעות הערב

 מתאמת פגישות 
פנינסים - עבודה מהבית, 
שכר + עמלות + בונוס, 
כושר ביטוי גבוה, נסיון 

ומחשב חובה,
052-4455577)07-08(_____________________________________________

 לרשת מזון גדולה 
דרושים/ות קופאים/

יות, סדרנים/יות, עובדי 
מאפיה, 052-6580906 

_____________________________________________)07-10(עבודה מיידית!!

 למעון חב"ד עובדות 
מסורות ואחראיות 

למשרה מלאה/חלקית, 
תנאים טובים,

,052-3873887
_____________________________________________)07-10(053-3135772 - בערב!

 בחור מסור לטיפול 
והשגחה עם אדם מבוגר 

בירושלים, לפרטים:
052-5180770 ,052-7907041)07-08(_____________________________________________

 לחנות למוצרי תינוקות 
בגבעת שמואל, דרושה 

מוכרת במשמרות, 
שכר התחלתי, 29 ש"ח 

_____________________________________________)07-08(לשעה, 052-4254111

 למשרד ברמת-גן, דרושים 
סוקרים/ות, לעבודה מול 

_____________________________________________)07-08(מחשב, 03-6128333

 לת"ת בב"ב דרוש עובד 
נקיון ל- 4 שעות אחה"צ, 40 

_____________________________________________)07-09(ש"ח לשעה, 03-6190541

 צעירים נמרצים לעבודה 
בסופ"ש בעמדות התרמה 
לארגון חסד באזור המרכז, 

052-7117085 )להתקשר בין 
_____________________________________________)07-07(7-10 בערב(

 בירושלים אישה מנוסה 
למשק בית, פעם בשבוע + 

_____________________________________________)07-07ל(המלצות, 053-3384991

 לגן פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 

עם נסיון, תנאים 
_____________________________________________)07-10(מעולים! 050-7250631

 לחנות בייגל בגאולה 
בירושלים, דרושים עובדים. 

_____________________________________________)07-10(לפרטים: 02-5375516

 דרוש קצב קבוע 
לאטליז בב"ב למשרה 
מלאה, תנאים טובים 

למתאים, 052-6391018, 
052-3391017)07-10(_____________________________________________

 למעון איכותי בפתח-
תקווה, דרושה מטפלת 

מסורה, בין השעות 
8:00-16:00, תנאים 
מצויינים למתאימה,

050-4144711/2)07-08(_____________________________________________

 בב"ב מטפלים להוסטל 
"עזרה-למרפא" לאנשים עם 

פיגור שכלי )משמרות(,
,073-2229992

_____________________________________________)07-08(פקס: 073-2229988

 דרושים/ות גרפיקאית 
מנוסה לעבודה מהבית, 40 
ש"ח לשעה. *פקידת קבלה 

לחברת הייטק, 8,000-12,000 
ש"ח. *מנהלת מח' שכר 

10,000 ומעלה. *נהגי אוטובוס 
לחברת הכשרה במקום 

11,500 ש"ח. *נציג/ת שירות 
למרכז רפואי פרטי, 7,000 
ש"ח. *סמנכ"ל/ית מכירות 
לעבודה מהבית, שכר גבוה 

ועוד אלפי שמרות. גלאט 
www.glatjobs.co.il ג'ובס

073-70-55-666)07-07(_____________________________________________

 לחברה ותיקה, אמינה 
ומוכרת מב"ב, דרושים 

שרברבים בעלי מקצוע, 
ועוזרים מתחילים,
תנאי שכר טובים!

03-6181464
office@gsarusi.co.il)07-10(_____________________________________________

 לרשת מעונות יום 
בק.הרצוג, דרושות 

לתינוקיה לחצי משרה 
8:00-13:00. למשרה 

מלאה, 8:00-16:00.
תנאים טובים,
054-4499177)07-10(_____________________________________________

 למרפאת שיניים פקיד/ה 
לעבודה מהבית, לזימון תורים, 

והתנהלות מול מטופלים, 
3 שעות ביום, 2,700 ש"ח. 

_____________________________________________)07-07(קריירה, 072-22-222-62

 לארגון תורני בירושלים 
רכז/ת לעבודה משרדית מול 
מוסדות חינוך, שכר גובה + 

רכב צמוד. *למשרד בירושלים 
מזכיר/ה לשעות הבוקר 

לעבודה משרדית, 7,000 ש"ח. 
_____________________________________________)07-07(קריירה, 072-22-222-62

 למרכז רפואי באיזור 
בני-ברק, מזכיר/ה, שעות 

נוחות, 6,500 ש"ח. קריירה, 
072-22-222-62)07-07(_____________________________________________

 דרוש/ה עוזר/ת אישי 
בעלי נסיון בלבד לתחום 
יחסי ציבור ויבוא מכוניות 

+ מאבטחים + סוכנים + 
מזכירה לעסקים, קו"ח:

yaronlav35@gmail.com)07-07(_____________________________________________

 בב"ב דרוש סוכן נדלן 
במיידי עם רשיון בתוקף 

למשרד תיווך מרכזי, 
_____________________________________________)07-07(לפרטים: 03-5702323

 לתיווך דרוש עובד 
פנסיונר/בחור לשעות הערב, 
תמורת עמלות ואחוזים, אין 
צורך בנסיון קודם, העבודה 
_____________________________________________)07-07(במשמרות, 054-7477054

 למשרד מהנדסים 
בר"ג, דרוש/ה מנה"ח 

סוג 3,2 עם נסיון וראש 
גדול, עבודה קבועה, 

תנאים טובים! קו"ח: 
itzhak@shahamm.co.il)07-08(_____________________________________________

 בר"ג דרוש מהנדס 
אזרחי מנוסה, יתרון 

לבעלי רקע ניהולי, תנאים 
טובים! משרה קבועה! 

קו"ח:
itzhak@shahamm.co.il)07-08(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
בקרית הרצוג, משרה מלאה, 
תנאי טובים, 052-7162049, 

055-6869478)07-08(_____________________________________________

 למחסן היבואן )ליד קניון 
איילון( דרושים עובדי מחסן 
לעבודה מאתגרת ומגוונת, 

דרישות התפקיד: נסיון בעבודה 
פיזית - מכונות לשעות עבודה 

רבות - היכרות עם עולם 
הביגוד יתרון - זמינות מיידית - 
העבודה באווירה וסביבה דתית 

- למתאימים שכר התחלתי
33 ש"ח לשעה, קו"ח:
chagil@mh42.co.il

בין השעות 09:00-15:00 
03-7589259)07-08(_____________________________________________

 יש לך תשוקה 
למכירות? בא אלינו ותצא 
ענק! אצלנו תלמד את כל 

שיטות המכירה המתקדמות 
ביותר בא והצטרף עוד היום 

למשפחת קידום פלוס.
* אווירה מדהימה.
* תנאים מעולים.

* שכר גבוה מאוד למתאימים 
)אפשר גם להגיע ל משכורות 

של 10-15 אלף בחודש(.
* אפשרויות קידום.

בא תצטרף להצלחה!
קו"ח ניתן לשלוח למייל

job@kidumplus.co.il
_____________________________________________)07-08(טלפון: 072-3902280

דרוש/ה עובד/ת למפעל 
אלדד ק.אריה פ"ת, לימי 

חמישי - שישי ,א. לפנסיונר.
_____________________________________________טל - 03-9247724         )07-10(

 מזכירה דוברת עברית, 
אידיש ואנגלית שפת אם, 

באיזור ב"ב, בשעות  15:00 
- 21:00 אחה"צ, שכר גבוה, 
למתאימה.  058-7632114

 )07-08(_____________________________________________

 למעון יום איכותי במרכז 
ב"ב דרושה מטפלת 

  ,7.30-13.00 ,7.30-16.00
13.00-16.00,  אפשרות 

לחלק מהימים. -054
)07-10(                    8418594_____________________________________________

ריהוט

 ארון שבע דלתות מיטת 
נוער נפתחת לשלוש, כוורת 
שש רבועים, מיטת פרובנס 

_____________________________________________)06-07(צבע לבן, 052-8337890

 למכירה 35 ספסלים 
+ 160 כיסאות + ארון 

קודש במצב טוב, מחיר 
סמלי, מבית כנסת 

_____________________________________________)06-09(בפ"ת, 052-8788358

תינוקות

 ,HP 4500 מדפסת 
משולבת, 290 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(054-9985503

 רמקול בלוטוס איכותי 
וחזק במיוחד, חדש באריזה, 

כולל אחריות, 279 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(בירושלים, 053-3155271

 מברגה אימפקט 12 
וולט וורקס, חדש באריזהכ 

ולל אחריות, 499 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)07-08ח(053-3155271

 תוכנה לימוד אנגלית, ב- 
_____________________________________________)07-08ח(140 ש"ח, 052-7687019

 תנור טוסטר אובן, גדול 
במיוחד, 40 ל', מצב טוב 
מאוד, רק 140 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)07-08ח(052-8969770

 All in מדפסת אלחוטי 
One, חברת HP כולל דיו 
וכבל חדש כמו חדש, 220 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-8571371

 מזגן רצפתי גדול, עובד 
מצויין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(053-3116743

 תנור שני תאים, ב- 400 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-8162617

 מסך מחשב קטן, 80 ש"ח 
בלבד בבני-ברק,
_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 שואב אבק, 140 ש"ח 
בלבד כולל הכול, בבני-ברק, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 מדפסת HP הזרקת 
דיו, 250 ש"ח, 03-6191468, 

_____________________________________________)07-08ח(052-7698994

 מדפסת brother לייזר 
באריזה, 300 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(03-6191468, 052-7698994

 מדיח כלים גדול קינג, 
_____________________________________________)07-08ח(150ש"ח, 054-4273857

 מגהץ אדים, 30 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 מגפון מיקרפון, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 פרוג'קטור, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 חדש מנגל חשמלי, 75 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 טוסטר, 25 ש"ח,
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 כירים גז משטח זכוכית, 
_____________________________________________)07-08ח(250, גמיש, 054-4273857

 סיר לחץ חשמלי, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מפזרי חום, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 כיריים קרמי גמיש, 150 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה, 
חדש, 100 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 מסך 36 אינצ', 250 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 שואב אבק חדיש, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 18V, מברגה אימפקט 
280 ש"ח, חדשה

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 מסך תקין, 36, 17 ו- 24 
אינץ, ב- 100 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 רדיאטור חימום, 200 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 דיסק השחזה חדש 
850V, ב- 300 ש"ח, חדש, 

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 תמי 4 אלקטרוני, 300 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 רמקולים ענקיים, 200 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 דיסק אונקי 1000 ג'יגה, 
_____________________________________________)07-08ח(180 ש"ח, פל': 050-4107375

 מסך מחשב עבה - 40 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-6651365

 מכשיר אדים  קר, גדול, 
כחדש, רק 80 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(050-9089110

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון חכם לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)07-08ח(100 ש"ח, 052-4831449

 בר מים למים חמים 
וקרים, מתחבר לברז מים, 

פועל מצויין, 320 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)07-08ח(050-2897977

 מעוניין לעבוד בבית-כנסת 
)גמיש בשעות(/בכל הצעה 

_____________________________________________)07-08ח(אחרת, 054-7938941

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני, נסיון בניהול, לשמרה 

_____________________________________________)07-08ח(בכירה!!! 050-4160390

 בע"ת ותיק, תואר שניה 
בתקשורת, נסיון במדיה 

בקירוב ובהסברה, במשרה 
_____________________________________________)07-08ח(בכירה!!! 050-4160390

 בחור בן 19 עם נסיון, 
מעוניין לגור אצל מבוגר בבני-

_____________________________________________)07-08ח(ברק, 054-8437102

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזר למבוגרת, 

_____________________________________________)07-08ח(050-5952474

 מנהל אדמיניסטרטיבי 
צעיר ונמרץ + המלצות, פנוי 
לחצי משרה, 058-3272102, 

_____________________________________________)07-08ח(055-2273568

 מעוניין לעבוד כמדריך/אב-
בית בישיבה + כולל מגורים, 

_____________________________________________)07-08ח(052-3595314

 איש אחזקה מקצועי, בכל 
המקצועות, מחפש עבודה 

בחצי משרה, 054-4273857 
_____________________________________________)07-08ח(מבת-ים

 אשה חרדית, מנקה 
בתים + נסיון רב באזור ב"ב, 

_____________________________________________)07-08ח(053-3020285

 אקדמאי חרדי, עברית 
רהוטה, אנגלית טובה + 

מחשב, במשרה רווחית בלבד, 
_____________________________________________)06-07ח(אפשרי מהבית! 050-4160390

 בחור בגיל 23 עם 
רשיון נהיגה B בתוקף מעל 

לשנתיים, מחפש עבודה באזור 
_____________________________________________)06-07ח(המרכז, 058-7528855

 בחור ישיבה בעל מרץ, 
מחפש עבודה + מגורים אצל 

משפחה בחו"ל - ארה"ב, 
אירופה וכד', בכל תחום,

_____________________________________________)06-07ח(053-3188973, 052-7163334

 מיטת מעבר + מזרון, 
שנה היה בשימוש, ב- 250 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 053-3114819

 עמודון לספרי קודש + 
ויטרינה + מגירות, צ.שחור 

מט, ב- 250 ש"ח,
_____________________________________________)07-08ח(054-5823874

 שולחן של 4 כסאות, 
עדיין בקרטון, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-2338658

 כסא מנהלים עדיין 
בקרטון, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(054-2338658

 כסא אורטופדי יד 2 עם 
גלגלים, מצב מצויין, 100 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 שולחן כתיבה, 100 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 מזרון זוגי אורטופדי כמו 
חדש, בבני-ברק, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 מיטת יחיד גדולה, 1080 
על 1.10 מטר עם ארגז 

מצעים, ניתנת לכיוונון, 200 
ש"ח, מצב מצויין, בני-ברק, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 ארון תריס משרדי ממתכת 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים +

_____________________________________________)07-08ח(ב- 120 ש"ח, 052-3463482

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)07-08ח(250 ש"ח, 052-3463482

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-3463482

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-3804646

 )1.90X0.80( מיטת יחיד 
מעץ + מזרון, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-3463482

 6 כסאות לסלון + שולחן, 
כחדש, 500 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(03-6191468, 052-7698994

 שידה + מראה ומגירה 
אחת, חום בהיר, 900 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08(כחדש, 03-5745162 )ב"ב(

 שולחן כתיבה 1.20 מטר, 
חום, יד 2 עם מגירה, 160 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 כורסת יחיד יד 2, צבע 
בהיר, בד קטיפה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(בני-ברק, 052-5737813

 ספת עור צבע שחור, 3 
מושבים אורטופידת, 300 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(בלבד, בני-ברק, 050-5737813

 ספה 2 מושבים, 220 
ש"ח, בבני-ברק,
_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 ספה דו משבית עם ארגז 
מצעים מסנדוויץ, בד קטיפה 

כחדשה - 500 ש"ח,
_____________________________________________)07-08ח(054-6481333

 מזרונים איכותיים לנדנדת 
חצר וכסאות נח + כיסוי 

נשלף, 80 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)07-08ח(02-6522251, 052-3805386

 ,0.72X1.20 שולחן עץ 
מצב טוב, 100 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)07-08ח(052-7600336

 בהזדמנות, ספת 3 
מושבים של "שמרת הזורע" 

ריפוד ז'מס שמנת, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(052-7159615

 נפתחת ל- 2 מיטות + 
ארגז, בירושלים במחיר 230 

ש"ח בלבד, פלאפון:
_____________________________________________)07-08ח(053-3165376

 מיטה מעץ מלא לילדים 
נפתחת לכולל מגירות 

לאחסון, צבע פסטוק בהיר/
בשילוב צהוב, מתאים לבנים/
בנות, מצב מצוין, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-6140800

 4 כסאות מעץ ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(054-5705646

 שידה עם מגירות בצבע 
קרם, רק 190 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)07-08ח(050-9089110

 פינת אוכל כחדשה, 400 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 דלת עץ חדשה + 
משקוף, רוחב 0.75 ס"מ, ב- 

270 ש"ח בב"ב,
_____________________________________________)07-08ח(052-7600336

 שידה קטנה עץ מלא 
מצופה שיש, 200 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(050-9089110

 שולחן לסלון מעץ מלא, 
מצב מצויין, 200 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(052-7150476

 שולחן וכסאות לסלון, צבע 
ונגה, מצב מצוין, 500 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(כ"א, 052-7150476

 מראה עם מסגרת חומה, 
גודל 40X1.20, ב- 80 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-7150476

 ספה דמוי עור תלת מושב, 
צבע קרם, 250 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(052-7150476

 ספה 3 מושבים בצבע 
חום, נוחה במיוחד, ב- 250 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-8432614

 שולחן לסלון + מזנון, חום 
כהה, 450 ש"ח,
_____________________________________________)07-08ח(050-6247140

 כיסא אורטופדי עם תמיכה 
לגב תחתון בצבע שחור, 

כחדשה, מציאה - 90 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(טל': 050-2897977

 ,1.75X75X50 ארון מזנון 
כחדש, ב- 200 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 שולחן לפינת אוכל, נפתח 
ל- 2.40 - ביצה + 6 כסאות, 

עץ בוק מלא במצב מצוין, 
054-4980071)07-10(_____________________________________________

 טיולון ד"ר בייבי, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(בירושלים, טל': 054-8423405

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)07-08ח(350 ש"ח, טל': 054-8423405

 לול לתינוק במצב חדש 
של משכל, 350 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)07-08ח(054-7716364

 עגלת תינוק יד 2 במצב 
מעולה כמו חדש, 200 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 טיולון יד 2 במצב מצוין, 
150 ש"ח בלבד, בבני-ברק, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרון לתינוק, במצב 

חדש, 250 ש"ח, טל':
_____________________________________________)07-08ח(052-8380655

 שידת החתלה, 160 ש"ח 
בלבד, מצב טוב עם מגירות, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 עגלת תאומים במצב 
מצוין, 240 ש"ח בלבד, בבני-

_____________________________________________)07-08ח(ברק, 052-5737813

 עגלת טיולון סילבר 
קרוס, סגורה באריזה! כולל 
אחריות! 500 ש"ח במקום 
900! בירושלים, לפרטים: 

_____________________________________________)07-08ח(052-7643090

 עגלת בייבי ג'וגר סגולה, 
3 גלגלים, צריכה תיקון, 150 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-4119092

 פגוש, צידנית ואירגונית 
לעגלת בייבי ג'וגר, 100 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(כ"א, 050-4119092

 גגון לבוגבו בי פלוס, מצב 
מעולה, 100 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(050-4119092

 שידה החתלה לתינוק 
במצב מעולה - 6 מגירות, ב- 

_____________________________________________)07-08ח(500 ש"ח, 052-7619852

 טרמפיסט של חברת 
ליטף כולל מושב במצב חדש, 

_____________________________________________)07-08ח(150 ש"ח, 058-3204202

 סלקל מתאים גם לרכב 
במצב מצוין, 50 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(03-6164119

 מיטת תינוק )לא לול(, 
ללא מזרון, במצב טוב, צבע 
_____________________________________________)07-08ח(לבן, 80 ש"ח, 03-9307308

 עגלת 3 גלגלים, כחול/
שחור + כיסוי במצב מעולה, 

_____________________________________________)07-08ח(י-ם, 054-8448229

 משאבות חלב אוונט, 
הדגם החדיש, נטורל, חדש 

באריזה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)07-08ח(050-4127708

 עגלת תאומים, 250 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(בלבד, 052-5737813

 עגלת תינוק, איזי בייבי, 
300 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)07-08ח(054-8410050

 טיולון, מצב מעולה, 70 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-8162617

 משאבות חלב מודלה 
חשמלי, חדש באריזה + 

אחריות, ב- 390 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)07-08ח(050-4127708

 טיולון צ'יקו, 150 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(בירושלים, טל': 054-8423405

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)07-08ח(350 ש"ח, טל': 054-8423405

 כסא לרכב/סל-קל לתינוק, 
_____________________________________________)07-08ח(100 ש"ח, 052-3595314

 עגלת תינוק כחדשה, 500 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 עגלת טיולון כחדשה, 200 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 סלקל לתינוק כחדש, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כסא רכב לתינוק, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח גמיש, 054-4273857

 סימילאק 400 גרם חלב 
נוכרי, 25 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)07-08ח(050-4135002

 בוסטר מעולה, 10 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(052-8162617

 מיטת תינוק איכותית, 
250 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)07-08ח(052-3073826

 מיטת תינוק "שילב" 500 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 לול/מיטת תינוק, כסאות 
אוכל וכ"ו, עד 200 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(055-6777117

 שידת החתלה, 5 מגירות, 
עץ שמנת, 300 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(03-6164119

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(לפרטים: 052-7966786

 טלפון אקספרית s18, סוני 
במצב מעולה, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-2421622

 סמסונג כשר + מטען 
ואוזניות, אחריות לשנה, 100 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 072-2831414

 טלפון אלחוטי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 להשכרה לילדה בגד 
מפואר לארוע, כחול רויאל, 
מידה 10, עליונית שרוולון 

פייטים וחצאית מרושת שחור 
ארוך, 60 ש"ח בלבד!
_____________________________________________)07-14(054-8063853 )ב"ב(

 גגון לרכב, מאלומיניום, 
כמו של מונים, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-4145023

 אקווריום + כל החלקים, 
_____________________________________________)07-08ח(ב- 120 ש"ח, 050-4145023

 אופניים להורדה במשקל, 
עדיין בקרטון, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-2338658

 לול מתקפל. מפזר חום 
קרמי ועוד... עד 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(055-6777117

 מזוודה טובה, 4 גלגלים, 
גדולה, 100 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 אופניים עם הילוכים, מצב 
מצוין, 260 ש"ח בלבד, בבני-

_____________________________________________)07-08ח(ברק, 052-5737813

 אופניים "Trek" ב- 450 
ש"ח, גמיש לרציניים, נקנה ב- 

_____________________________________________)07-08ח(1,800, טל': 055-6656434

 מגילת אסתר ספרדית 
ישנה )טעונה תיקון(, ב- 500 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-6651365

 חדש, מחבת ווק, 75 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 שטיח פרסי, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 סיר 9 ליטר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 קשתות לגגון רכב, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 קסדות אופנע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 טלית חדשה, תמני, גודל 
80, ב- 300 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 סקטים וסקט-בורד, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 סט תאג תורה מפורשה, 
120 ש"ח, חדש,

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 סידורים נוסח בלאדי, 20 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 צלחות במחיר מצחיק, 2 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 ש"ס טלמן 400 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 אופניים לנער כחדש, 250 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מנשא אופניים לרכב, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 משחק פוקר מקצועי, 
חדש באריזה, 600 חלקים 
קרמיים ואיכותיים במחיר 

מציאה, 350 ש"ח, טל':
_____________________________________________)07-08ח(052-5708636

 ז'קט במצב מצוין, מידה 
58-60 בזדמנות!!! 250 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-4160457

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבל רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)07-08ח(200 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-3463482

 כלוב לאוגרים וכו' גודל 
בינוני 80*40, ב- 100 ש"ח. 
כלוב לתוכי וכו' גודל בינוני 

ב- 80 ש"ח, בני-ברק,
_____________________________________________)07-08ח(054-3132330

 קסדה סגורה לאופנוע 
חברת שואי האיכותית ללא 

משקל, 250 ש"ח, ב"ב,
_____________________________________________)07-08ח(054-3132330

 כלוב לציפורים ב- 80 ש"ח. 
בית הטלה, ב- 30 ש"ח. אוכל 

לתוכים, ב- 15 ש"ח,
_____________________________________________)07-08ח(03-9074725, 054-8412903

 ציפור קנר מזמר 
"באוסתר" ב- 300 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(03-9074725, 054-8412903

 עץ תמר, 250 ש"ח. 
עץ אתרוג תמני לא מורכב, 

ב- 250 ש"ח, 054-8412903, 
_____________________________________________)07-08ח(03-9074725

 שק שינה, כיור, בירושלים, 
_____________________________________________)07-08ח(100 ש"ח, טל': 054-8423405

 מציאה!!! שוטנשטיין 
חדש בינוני, 80 ש"ח עד גמר 

_____________________________________________)07-08ח(המלאי, 050-4116860

 תחפושות: חייל, איש 
חלל, שוטר גיל 5-8. משה 

רבינו - גיל 4, כל תחפושת 50 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-3337530

 פאקט סגריות ווינסטון 
אירופאי, הסוג הטוב, ב- 200 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-7142640

 פאקט כאמל אירופאי, 
ב- 240 ש"ח, )הסוג הטוב(, 

_____________________________________________)07-08ח(052-7142640

 אופני הילוכים לילדים, 20 
אינץ, ב- 100 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(054-3177992

 1 ק"ג מטבעות חו"ל, 
ב- 65 ש"ח, בבני-ברק, -052

_____________________________________________)07-08ח(7154392

 כוס הנהרות מכסף, 450 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-7154392

 פמוטים נחושת ויינברג, 
_____________________________________________)07-08ח(180 ש"ח, 052-7154392

 בבני-ברק, 2 תוכים + 
כלוב, 180 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(052-7154392

 ברה"ע למכירה מזון מיוחד 
לכלב וחתול, שק 15 ק"ג, ב- 

_____________________________________________)07-08ח(200 ש"ח, 052-7966786

 מכשיר להרחקת כלבים 
וחתולים, רעלית של 49 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(בלבד, 052-7612966

 ברז עם ראש מסתובב 
יוצא מהשיש, 150 ש"ח 

כחדש, 02-6522251,
_____________________________________________)07-08ח(052-3805386

 סט מושלם, שמלה + 
חולצה + נעליים + חגורה, 

צבע אפרסק, 320 ש"ח, מידה 
,02-6522251 ,38

_____________________________________________)07-08ח(052-3805386

 תלת אופן מברזל לילדים, 
פדלים דרושים תיקון, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(בבני-ברק, 052-7600336



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה י”ט - כ”א בשבט תשע”ז  15-17/2/2017 

■ משטרה 100 
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■
■ "מתן- סיעוד" בני- 

ברק, הרב כהנמן 111, 
דרושים מטפלים/ות 

לקשישים/ות.
03-5782180)48-21/17(_____________________________________________

zoltov.israel@gmail.com :מייל
 טלפון: 052-2438910 - ישראל

דרוש/ה עובד/ת נמרצ/ת
לכל מחלקות הסופר – עובדים כלליים

 עבודה במשמרות, 6 ימי בשבוע
תנאים סוציאליים מלאים, עבודה מיידית + קידום 

VERED GRIF STUDIO לוגו

זול טוב
כי זה משתלם לך

זול טוב
כי זה משתלם לך

ירושלים בלבד!

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)47-15/17(בוגרי ישיבה, 053-3100363

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

 לגן פרטי בגני תקווה, 
סייעת/מטפלת, מלאה/

חלקית, שכר גבוה! אפשרות 
_____________________________________________)02-09ל(להסעה מב"ב, 052-6741263

 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(_____________________________________________

 דרושה מורה ללימוד 
ריווחית באופן פרטי באזור 

_____________________________________________)06-07ל(ב"ב, 054-8456433

 שכר גבוה!!! אנשי 
מכירות )למוקד גברים( 

טלפוניים, לסוכנות ביטוח 
בת"א, בשעות הבוקר, 

_____________________________________________)54-11(מיידי! 073-2271471

 בב"ב דרושה תופרת לכל 
סוגי התיקונים + נסיון,

050-6747085)05-08(_____________________________________________

יש
עבודה.

כל המשרות למגזר החרדי

073-70-55-666
www.glatjobs.co.il

גלאט ג'ובס

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

מחפשת הכנסה נוספת?                                                  
פנויה בשעות הערב? 
ארגון ״חברים לרפואה״

שוהם- 054-5319192 
לפרטים נוספים:

למשמרת ערב החדשה דרושות נציגות 
� בעלות כושר שכנוע,

� יחסי אנוש טובים 
� ורצון להצליח. 

� לא חובה ניסיון קודם! 

מחפש אותך!

� תורמים פוטנציאלים ביותר

� שיחות נכנסות ויוצאות

� בונוסים גבוהים במיוחד

� סביבת עבודה חרדית

 ל"נקי 10" בבני-ברק, 
דרוש נהג עם רשיון ג'/רשיון 

עד 4000 ק"ג, לפרטים:
053-5251291)04-07(_____________________________________________

 למשרד עו"ד מוביל ברמת-
גן בתחום הגבייה וההוצאה 

לפועל, דרושים/ות נציגי/
ות גבייה תותחים ומנוסים, 

העבודה במשרה מלאה, בימים 
א-ה, בין השעות: 08:00-18:00 

ללא ימי ו', תנאים מעולים 
למתאימים! אפשרויות קידום 

וניוד, בונוסים על עמידה 
ביעדים, קו"ח לפקס:

03-6186181, או למייל: 
jobs@aeh.co.il)04-07(_____________________________________________

 לגן פרטי בפ"ת, דרושה 
גננת/מטפלת מסורה 

ואחראית למשרה מלאה, 
_____________________________________________)04-07(תנאים טובים! 052-7808100

 לגן מעון דתי בפ"ת, 
סייעת מנוסה לימי א'-ה', 

שעות מ- 12:00-17:00,
052-8226582 ,052-8530061)04-07(_____________________________________________

 לפעוטון חמים בפ"ת, 
דרושות מטפלות, 

למשרה מלאה/חלקית 
052-4491044)04-07(_____________________________________________

 למשפחה חמה בפ"ת, 
עזרה בניקיון ובישול, 3 פעמים 

בשבוע, בין 16:30-20:30, 
_____________________________________________)04-07ל(050-5957951

 מטפלת למעון במרום נווה 
מ- 7:00 עד 13:00, או 07:00 

עד 16:30, תנאים טובים 
_____________________________________________)06-09ל(למתאימה, 050-2799799

 דרוש/ה בתחום הביטוח 
- תנאים מעולים, אפשרות 

למשרת אם, פ"ת
bituchimpt@gmail.com

_____________________________________________)03-08ל(פקס: 03-6182118

 לגן בפתח-תקווה, דרושה 
סייעת חמה, מסורה ואוהבת 

לגילאי 3-4, מיידי!
050-5636364)04-07(_____________________________________________

 מטפלת למעון בגבעת 
שמואל, מ.מלאה/חלקית, 

נסיון חובה, תנאים 
_____________________________________________)04-07ל(מעולים, 054-2681695

 לחנות אופנה לגברים, 
דרוש מוכר + נסיון בלבד 

)מעל גיל 20( למלאה/
משמרות, תנאים מעולים 

054-5751716
052-7998010)04-07(_____________________________________________

לירון קרביץ / 557449 / נהגי חלוקה
קו עיתונות דתית / 8092074 /סופי / דרור / 2

קרביץ
תקציבאי/ת: תומר

לחברת יבוא ושיווק מזון

נהגי/ות חלוקה
רשיון ג'

המשרה באזור רחובות
תנאים מצוינים למתאימים!
טל': 052-8646080

אליהו עזריאל
052-7123106

את עצמך?מחפש עבודה?
אימון אישי

טיפול רגשי לילדים ונוער

סדנאות ושיעורים פרטיים
שפת גוף ופנים







 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

לרשת חנויות אופנה     לציבור הדתי חרדי 

תנאים טובים למתאימים!
לעבודה במשמרות 

ניסיון במכירות ובאופנה-יתרון 

דרושים
מנהל/ת מוכרים/ות

MODASTY1234 @ gmail.com




קורות חיים יש לשלוח ל:

 לפעוטון בגבעתיים, 
מטפלת מנוסה + 

המלצות, 35 ש"ש, כולל 
צהריים ושישי, 30 ש"ח 

_____________________________________________)04-07(לשעה, 052-8680032

תחבורה נוחה מכל אזור המרכז

077-3609555
עבודה בסביבה תורנית 

תנאי שכר מעולים

 פקידה - מנהלת 
חשבונות, בעלת נסיון, 40 

+ לעבודה במוסך בפ"ת, 
03-9192933)03-07(_____________________________________________

 לישיבה באזור ר' עקיבא 
דרוש עובד כולל ניקיון, משעה 

12:30 עד 15:30 בצהריים,
_____________________________________________)05-08ל(054-4322454

 למעון חרדי במרכז פ"ת, 
מטפלת למשרה חלקית/

מלאה, תנאים מעולים 
_____________________________________________)05-08(למתאימה, 054-3710998

 לחברה מובילה במענה 
טלפוני אנושי לעסקים במגוון 
תחומים, דרושים/ות נציגי/ות 
שירות לקוחות, למוקד שיחות 
נכנסות בפ"ת, 077-9555-555

jobs@callbiz.co.il)05-08(_____________________________________________

 דרושים/ות עובדים/
ות לנקיון משרדים ובתי 

ספר לשעות הערב באזור 
בני-ברק, תנאים טובים, 

_____________________________________________)05-08ל(03-5494080

 למעון דתי בקרית אונו, 
דרושה מטפלת למשרה 

מלאה/חלקית. תנאים 
_____________________________________________)04-07(מעולים. 050-2736409

 דרושות: *מטפלות 
למעונות. *סייעות 

לצהרונים, בכל הארץ, 
תנאים מעולים! טל': 

03-6160101
פקס: 072-2448465
jobs@my-face.co.il

_____________________________________________)05-15()לציין משרה מבוקשת(

 למוסד גריאטרי בב"ב 
טבח/ית ועוזרי טבח 

למשרה מלאה, נסיון 
חובה! קו"ח לפקס:

03-6745034
nechama@vatikim.net)05-08(_____________________________________________

קו עיתונות דתית / 8094344 /

לסופר במרכז 
דרושים

050-2044165

-קופאים/ות
-סדרנים/ות

באזור בני ברק/רמת גן/גבעתיים
מ - 18:00 עד 20:00 
חמישה ימים בשבוע 

אופנוע חובה 
גיל: 054-2204060

עיתון גלובסלחלוקתדרושים/ות

 למשרד הנה"ח בירושלים, 
דרושה מנה"ח, ותק 3 שנים 

לפחות, קו"ח למייל:
dani@adanei-hakesef.

co.il)05-08(_____________________________________________

 לגן ילדים חמוד 
בעמישב פ"ת, סייעת 

צעירה, חרוצה וחביבה 
עד הצהריים,

_____________________________________________)05-08ל(052-6420120

 לחברת שיווק דיגטלי 
המפעילה מוקד טלפוני 
בר"ג דרושים/ות נציגי/

ות שיווק, שיחות יוצאות, 
)לא מכירה(, שכר גבוה, 
מתאים לאימהות, מוסר 

עבודה גבוה - חובה
,050-9630852

,hr@dplus.co.il)05-08(_____________________________________________

 למספרה בב"ב, דרוש 
ספר  ועוזר ספר,

_____________________________________________)04-07ל(054-7855585

 דרושה סייעת לגן 
במרכז ת"א, שעות 

גמישות בתנאים טובים, 
054-4704811)05-08(_____________________________________________

 לצרכניה בבת-ים, 
קופאיות לבוקר/צהריים, 

מחסנאי/סדרן לבוקר, 
שכר מעל המינימום,

,03-5512122
052-6732122)05-08(_____________________________________________

 דרוש עובד אחראי, 
רציני, ומסודר, עם ראש גדול, 

לעבודה קבועה ומתגמלת, 
למשרה מלאה לחנות מכולת 

_____________________________________________)06-09(בב"ב, מיידית 054-7840987

 מיידי!!! לגן-מעון 
בגבעת שמואל, דרושה 

גננת אחראית חמה 
ומסורה, שכר טוב!

_____________________________________________)05-08(052-3651355, חנה

 למשרד נדל"ן 
במתחם ב.ס.ר )בב"ב(, 
דרושה מזכירה, שליטה 

במחשבים. קו"ח:
office@israelshaked.

com
_____________________________________________)05-08(פקס: 03-7731110

 שכר גבוה!!! אנשי 
מכירות )למוקד גברים( 

טלפוניים, לסוכנות ביטוח 
בת"א, בשעות הבוקר, 

_____________________________________________)06-11(מיידי! 073-2271471

 לנקי 10 בבני-ברק, דרושה 
מנהל סניף + נסיון, קו"ח 

israel@naki10.net :06-09(למייל(_____________________________________________

  דרושה מוכרת 
לחנות בבני-ברק לימי 

שישי וערבי חג, עדיפות 
_____________________________________________)06-07(לבחורה, 054-8475501

 לגן פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 
חמה ומסורה שאוהבת 
ילדים למשרה מלאה, 

תנאים מצויינים!
050-3277666)06-09(_____________________________________________

052-7660483 0

מטפלת
למעון בבני ברק

  למ. מלאה 13:00 - 7:30
 למ. חלקית 16:00 - 13:00

לכיתת בוגרים

 דרושות עובדות לנקיון בתי 
ספר בצור-הדסה, מ- 

9:00-17:00, שכר 30 ש"ח 
_____________________________________________)06-07(לשעה, 050-5327141

 למעון בק.הרצוג בב"ב, 
דרושה מטפלת חמה ומסורה 

+ נסיון, למשרה מלאה,
054-2303700)06-07(_____________________________________________

 מחפשת מקצוע 
מבוקש??? הוראה 

מתקנת באנגלית עכשיו 
במחיר מינימלי,

03-5797926)06-07(_____________________________________________

 לגן ילדים בגבעתיים 
דרושה סייעת למשרה מלאה/

חצי, 054-6698939,
050-9439220)06-07(_____________________________________________

 לחברה פיננסית בב"ב 
לטלמרקטינג, חצי משרה + 
נסיון בתחום, שעות -13:00

17:00, קו"ח למייל -
ilanitb.finance@gmail.

com)06-07(_____________________________________________

 למשרד הנה"ח 
בירושלים דרושה מנה"ח, 

ותק 3 שנים לפחות, 
קו"ח למייל:

dani@adanei-hakesef.
co.il)06-08(_____________________________________________

 למעון בב"ב - גננת/
מטפלת, גילאי 3, שעות 
גמישות, תנאים מעולים, 

054-8486316)06-09(_____________________________________________

 לפעוטון בתל-אביב, סייעת 
למלאה, אוירה ביתית נעימה, 
_____________________________________________)06-09(תנאים טובים, 054-4540782

 מנהח"ש ומנהל/ת 
קשרי לקוחות בעל/ת 
נסיון לחברה דינאמית 

בק.אריה פ"ת,
054-5472547, קו"ח:
marta@instiro.co.il)06-09(_____________________________________________

 לרשת מעונות יום, 
דרושות מטפלות וגננות. סניף 

אלעד, 050-3919064. סניף 
_____________________________________________)06-07(הוד השרון, 03-6338888

 מחפשת הכנסה מכובדת 
מהבית? מכירת מוצרי פוראוור 

בגישה מבוססת ויציבה!!! 
_____________________________________________)06-13ל(לרציניות! 052-7607181

 מטפלות/ים לגיל-הרך 
לקיבוץ ליד פתח-תקווה, 

תנאים מעולים למתאימות. 
_____________________________________________)06-09(קרן, 050-7852266

 לפעוטון/גן בגבעת 
שמואל, דרושה עובדת 

למשמרות בוקר/אחה"צ, 
תנאים טובים! -054

_____________________________________________)06-09(2022629, ורד

 בפתח-תקווה לגן פרטי 
בנווה עוז, דרושה מטפלת 
מנוסה ואחראית, תנאים 

_____________________________________________)06-09(טובים, 050-7231080

 דרושה מתאמת פגישות 
לרמת-גן, לא מכירות, ידע 

_____________________________________________)06-07(במחשב חובה, 050-2436777

 לחנות קרמיקה בב"ב, 
דרוש פקיד נמרץ למשרה 

מלאה, לשלוח פרטים 
_____________________________________________)06-09(לפקס: 03-6198981

 להשכרת רכב בב"ב, 
דרוש עובד לרחיצת רכבים, 

רשיון נהיגה + במקום שקט, 
058-6133522)06-09(_____________________________________________

 למעון בק.הרצוג בב"ב, 
דרושה מטפלת חמה ומסורה 

למשרה חלקית, 07:00-13:00. 
למלאה, 13:00-16:00, תנאים 

טובים למתאימות!
052-7115488)06-09(_____________________________________________

 לבית ספר חינוך מיוחד 
חרדי בפ"ת, דרושים סייע 

וסייעת למשרה מלאה, 
קו"ח:

tovig@mshahar.org.il
פקס: 03-5043014
_____________________________________________)06-09(טל': 072-2736231

 דרוש בחור צעיר מב"ב 
בלבד לעבודה בארגון ערכים, 

רשיון נהיגה חובה, מ- 
16:00-24:00, קו"ח

לפקס: 03-6747872,
_____________________________________________)06-07(טל': 050-4119440

 למגדניה באיזור רוממה 
בירושלים, דרוש עובד ערכב 

משעה 18.00 עד 24.00, 
_____________________________________________)06-07(לפרטים: 053-3107080

 דרושה מנקה לבנק בר"ע 
בב"ב, 5 ימים בשבוע בשעות 

_____________________________________________)06-09(הערב, 050-5305916

 ל"נקי ברמות" -
קניון רמות דרוש מנהל עבודה 

בתחום הרכב רשיון חובה
052-5991072)07-08(_____________________________________________

 למעון בפתח-תקוה 
*מטפלות למשרה מלאה. 

*מטפלות למ"מ. *מטפלות/
בחורות לצהרון לשעות

054-8474393 ,14:30-16:00)06-09(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בר"ג/
בני-ברק, מנה"ח סוג 3 
וחשבת שכר מקצועית 

ואמינה, עצמאית עד 
מאזן, נסיון במשרד רו"ח 
ובשע"מ חובה, אפשרות 

למשרה חלקית, קו"ח:
oded@oded-cpe.co.il

_____________________________________________)07-10(פקס: 03-7511199

 מטפלת לתקופה של 
3 חודשים ותנאים טובים 

למתאימה. נחמה,
_____________________________________________)07-10ל(054-8464616

 לחנות אופנת יוקרה 
בב"ב, דרושה מוכרת אחראית, 

תנאים מצויינים!
050-2050266)07-07(_____________________________________________

 בב"ב דרושה תופרת 
לכל סוגי התיקונים + 

נסיון, לפרטים:
050-6747085)07-08(_____________________________________________

מנהל/ת פרויקטים:
מהות העבודה: ניהול ושיווק פרוייקטים בתחום פרסום שיווק והפקה. המשרה נוגעת ל 3 תחומים :

1.      ניהול חשיבה ואסטרטגיה :פיתוח פרויקטים, ניתוח שוק, קיום תחקיר וכתיבתו, כתיבת תכניות 
עבודה מפורטות, יישום בפועל של התכנית, יצירת גאנט פעילות, כתיבה והפקת חומרים, עבודה מול 

גורמים מקצועיים (קופרייטארים, גרפיקאים, עורכים, צלמים וכו').
2.      שיווק. עבודה מול גופים וחברות גדולות במשק: יצירת קשר, קביעת פגישות, הכנת פגישות, קיום 

וניהול פגישות, סגירת עסקאות. מעקב ביצוע.
3.      הפקה. ניהול הפקת כנסים ואירועים : כושר ניהול ולוגיסטיקה, הבנה בתחום ההפקה, יכולת ניהול 

של ספקי שרות.
חובה יכולת עבודה עצמאית ותנהלות מול לו"ז, הכרת הרשת, שליטה מלאה באופיס, ידע בעבודה עם 

בסיסי נתונים. אנגלית בסיסית, ידע בתחום הפרסום והשיווק.

 סוכני מכירות:
שיווק ומכירת שטחי תערוכה, פרסום, חסויות.

העבודה: בסיס + עמלות

 מפיק/ה:
ניסיון חובה: ידע בתוכן לאירועים, בהפקה טכנית, יצירתיות, הכנת תקציבים.

העתיד שייך 
למצויינים ! 

לחברת הכנסים והפקות אימג'-קו מחשבה, משרות 
אתגריות לעולם שיווק פרסום והפקות.

סביבת עבודה מאתגרת, ומקצועית בשיתוף עם גופי 
תקשורת מובילים במסגרת פרויקטים חדשנים.

jobs.imagep@gmail.com :קורות חיים ניתן לשלוח למייל
-נא לציין את סוג המשרה!-



 המוצרים המוכרים והאהובים בכשרות בד״ץ העדה החרדית, 
עכשיו באריזות חדשות ובמהדורה מוגבלת

בכשרות  באריזה עם פס הזהב

אותו הטעם 
באריזה חדשה!
אותו הטעם 

באריזה חדשה!


	Kvbs1p001
	Kvbs1p002
	Kvbs1p003
	Kvbs1p004new
	Kvbs1p005
	Kvbs1p006
	Kvbs1p007
	Kvbs1p008new
	Kvbs1p009
	Kvbs1p010
	Kvbs1p011
	Kvbs1p012new
	Kvbs1p013
	Kvbs1p014
	Kvbs1p015
	Kvbs1p016
	Kvbs1p017
	Kvbs1p018
	Kvbs1p019
	Kvbs1p020
	Kvbs1p021
	Kvbs1p022
	Kvbs1p023
	Kvbs1p024

