
בס"ד  העיתון המרכזי לציבור החרדי בחולון, בת-ים וראשל"צ  יום חמישי  י"ג בשבט תשע"ז   9/2/17 גיליון מס' 343

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

בחולון בת-ים וראשל"צ

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

16:46
17:02
16:42

17:59
18:00
18:00

פרשת בשלח

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

השתדלו והרבו תחינה
בתחילת השבוע חלה החמרה במצבו של 
מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, 

אך בחסדי שמים בימים האחרונים המצב 
התייצב  ראש ישיבת אורחות תורה: 
"התפילה בשעה כזו זה חיוב ולא רשות"

/ עמ' 12

ליצמן: "דורשים שוויון מוחלט - כמו בחינוך הכללי"
 כ-1,500 משתתפים ביום עיון מעמיק שנערך על 
ידי רשת 'קו עיתונות' ● דרעי: "צריך לומר בכנות 
שהנושא לא היה בראש סדר היום שלנו" ● פרוש: 
"הכול תלוי בהסכמים קואליציוניים ולכן לא הכול 
ניתן לעשות" ● בהמשך התקבלה החלטה: 'יום 

עיון' מיוחד ● סיקור נרחב / עמ' 14-15

אבי בלום 
לבכות בלי בצל

בי"ס לפוליטיקה / עמ' 10-11

הארגונים והמוסדות לטיפול בילד המיוחד התאחדו בכנס 'המיוחד' 

לגיליון זה 
מצורף 

2 0 1 7 | ס  נ כ

ןכלהזמן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מגזין 
'המיוחד'

למגוון יעדים באירופה

058-3319156  054-8571355
$ כולל פסח החל מ-300

טיסות מוזלות

נאומים, ריקודים ודולרים: הדינר של חב"ד
באולמי סוסייטי נערך דינר למוסדות 

חינוך בעיר, בהשתתפות תושבים, אומנים, 
ונכבדים ● הרב מדרום תל אביב גילה כי 
נכדו לומד במוסדות הבת ימיים, וברנז 
תיאר את השפעת השלוחים על חייו 

האישיים / עמ' 4

מצמרר: הספד המתנדבת 
בהלווית הגלמודה

מאות נענו לקריאה לבוא להלווית ניצולת השואה מבת ים 
והגיעו לחלוק כבוד אחרון  "סליחה על העוול שנגרם לך 
ע"י מדינה שלא יודעת להעריך את מי שמגיע להם לחיות 

ולמות בכבוד"/ עמ' 4 

כנס חיזק נערך בבית כנסת 'יד קדושים' בבת ים לעילוי 
נשמת מירו פדלון בן שרינה ואפרים בן רובינה זכרם 

לברכה. כמאתיים איש הגיעו להשתתף בכינוס המיוחד, 
והאזינו בשקיקה לדברי תורה והחיזוק של האורח המיוחד, 

הרב זמיר כהן / עמ' 4 

הרב זמיר בא לעיר



w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l
חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

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

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר

100X100, גרניט פורצלן

₪ 65.50

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

למ"ר
₪ 76

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 43.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 67.00

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

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

כולל פרזול BLUM כולל שיש
כולל הובלה והתקנה

₪ 1,790

תנור וכיריים

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

כל הבית

w i n t e r 2 0 1 7

₪25,000

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

פרפקט ליין

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

גרניט פורצלן

₪ 13,000 במחיר של

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

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

צירים/מסילות בטריקה שקטה

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

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

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

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

צירים בטריקה שקטה

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

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

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

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

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

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

דשא סינטטיחדש!
אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

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

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

גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

₪ 798₪ 950

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

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

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

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

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

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

28.2.17
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חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

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

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר

100X100, גרניט פורצלן

₪ 65.50

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

למ"ר
₪ 76

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 43.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 67.00

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

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

כולל פרזול BLUM כולל שיש
כולל הובלה והתקנה

₪ 1,790

תנור וכיריים

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

כל הבית
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₪25,000

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

פרפקט ליין

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

גרניט פורצלן

₪ 13,000 במחיר של

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

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

צירים/מסילות בטריקה שקטה

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

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

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

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

צירים בטריקה שקטה

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

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

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

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

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

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

דשא סינטטיחדש!
אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

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

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

גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

₪ 798₪ 950

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

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

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

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

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד



בחולון בת ים    י"ג בשבט תשע"ז 49/2/17

החדשות המקומיות של    חולון ובת ים
על המקום

121//1 תש"ע ב " בני ברק בני ברק12

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

מו"ל: אריאל קוניק

יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

משרדים ראשיים:
דרך בן גוריון 19 ב"ב ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

טל: 02-5385353, פקס: 02-5385352
jerusalem@kav-itonut.co.il

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?
סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות:
ניסים חסון

עורך ראשי: אבי גרינצייג

צרכנות: הילה פלאח
כתבים ומשתתפים:

אבי בלום, חנני בלייך,
עוזי ברק,  יאיר פלד,

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

מנהל פיתוח פרויקטים: ארי גלהר

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ,

מירי שבתאי 

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

 עונת הנדידה
"הבקשות הנודדות" של 'איגוד בני התורה' בבת ים ממשיך 
הבקשות  שירת  נערכה  האחרונה  שבת  בליל  תאוצה.  לצבור 
במעמד  בעיר,  גבעתי  ברחוב  ישראל'  'אור  הכנסת  בבית 
השירה  על  מלכה.  ואריאל  מלכה  ישראל  הגאונים  הרבנים 
הופקדו הפייטנים שלמה אלפקס, פנחם גוילי, אריאל בן דוד, 

דניאל סעדון, ולירן ביתן.

 הרב זמיר בא לעיר
לעילוי  ים  בבת  קדושים'  'יד  כנסת  בבית  נערך  חיזק  כנס 
נשמת מירו פדלון בן שרינה ואפרים בן רובינה זכרם לברכה. 
והאזינו  המיוחד,  בכינוס  להשתתף  הגיעו  איש  כמאתיים 
בשקיקה לדברי תורה והחיזוק של האורח המיוחד, הרב זמיר 

כהן. 

 חבר מועצה וח"כית במחלבה
)המחנה  סוויד  רויטל  וח"כ  יריב  אלי  העיר  מועצת  חבר 
גד  מחלבות  במפעלי  מיוחד  סיור  השבוע  ערכו  הציוני( 
המפעל  מנכ"ל  הוביל  הביקור  את  ים.  בת  בעיר  הממוקמות 

עזרא כהן והסמנכ"ל ברק ואלה ונה. 
גבינה  ליצור  ומשפחתית  קטנה  כמחלבה  החל  המפעל 
וכיום מדובר במחלבה הרביעית בגודלה בארץ, עם  בולגרית 

מבחר מוצרים חובק עולם.
יריב  "סיפור הצלחה זה הינו הוכחה שהכל אפשרי", אמר 
ועסקים  חברות  לעודד  העירייה  על  "חובה  הביקור,  בסיום 
להגיע לבת- ים ולהתפתח כאן כפי שעשתה משפחת כהן לפני 
20 שנה שהגיעה לעיר. כך ניצור עוגן כלכלי שיחזק את העיר 

ותושביה".

 מזל טוב אורי
מזל טוב לחבר מועצת העיר אורי בוסקילה לרגל בר המצווה 
לנכדו שמעון, בן לבנו רועי הי"ו. יהי רצון ויזכה הסבא יחד 
עם כל משפחת בוסקילה הנכבדה לרוב שמחות, בריאות אושר 

ונחת.

נאומים, ריקודים ודולרים: 
הדינר של חב"ד

מצמרר: הספד המתנדבת 
בהלווית הגלמודה

באולמי סוסייטי נערך דינר למוסדות חינוך בעיר, בהשתתפות תושבים, אומנים, ונכבדים 
 הרב מדרום תל אביב גילה כי נכדו לומד במוסדות הבת ימיים, וברנז תיאר את השפעת 

השלוחים על חייו האישיים

  מאות נענו לקריאה לבוא להלווית ניצולת השואה מבת ים והגיעו לחלוק כבוד אחרון
"סליחה על העוול שנגרם לך ע"י מדינה שלא יודעת להעריך את מי שמגיע להם לחיות 

ולמות בכבוד"

מאת: משה אברהמי

במוצאי שבת נערך דינר מיוחד למוסדות 
בהשתתפות  ים,  בבת  חב"ד  של  החינוך 
למרות  רבים.  וחסידים  אומנים,  רבנים, 
שבאולם  הרי  שבחוץ,  הקריר  האויר  מזג 
המוזמנים  ולבבית.  חמה  אוירה  הורגשה 
בבת  סוסייטי  אולמי  את  שגדשו  הרבים, 
הכריזו  האחרונה,  השבת  במוצאי  ים, 
בעצם הגעתם, על מחויבותם והתמסרותם, 
טהרת  על  המחנכים  המוסדות,  להצלחת 

הקודש, ברוח הרבי.
'שר  רב,  בכשרון  הנחה  האירוע,  את 
לרבים  המוכר  מימון,  עמי  השמחה' 
מתוכניתו בערוץ קול ברמה. דברי התורה, 
לצד חידודים ופרפראות, חיברו את הקהל 
למהותו של האירוע. ראשון הדוברים, הרב 
בועז סגל, מנהל הת"ת בעיר, פתח בדברי 
ברכה, כשהוא משלב בדבריו סיפור חסידי 
'מלוה  בסעודת  כנהוג,  מהבעל-שם-טוב, 

מלכה'.
ראש  אשר,  שמעון  הרב  עלה  לאחריו, 
שלום  קרית  של  ורבה  אשר  שער  מוסדות 
נכדו  גם  כי  למסובים,  שגילה  אביב,  בתל 

לומד במוסדות חב"ד בבת ים.
ר' רפאל ברנס,  דברי ברכה חמים, נשא 

בדבריו  ים.  בת  עיריית  ראש  מ"מ 
שלו  המיוחד  הקשר  את  חשף 
שקדמה  בתקופה  עוד  לחב"ד, 
שלו,  האישית  התשובה  למהפכת 
את  לפגוש  ציפה  פעם  כשבכל 
קיום  את  המביאים  הרבי,  שלוחי 

המצוות לכל חייל.
האתנחתא המוזיקלית, הרימה את 
כשמעגל  הקרקע,  מעל  טפח  הקהל 
לריקוד  הגברים  את  מרים  ענק, 
מוזמן,  הנואמים,  דוכן  אל  שמחה. 

הרב שמעון ויצהנדלר, ראש ישיבת חב"ד 
החינוך,  אגרת  ספר  ועורך  לציון  בראשון 
החינוך  חשיבות  על  המרכזית  להרצאה 
שעה  לאורך  הקודש.  טהרת  בדרך  דווקא 
לצד  והוראות  סיפורים  שוזר  הוא  ארוכה, 
המדברים  מהרבי,  קודש  ואגרות  שיחות 
על חשיבות יסודות החינוך הכשר במיוחד 

בדורנו – הדור השביעי.
התשורה  את  המנחה  מציג  עתה, 
מי  לכל  מיידי,  באופן  שניתנת  המיוחדת, 
הוראת  בתרומת  קבועה  שותפות  שחותם 
וכפי  ישראל,  ילדי  חינוך  לטובת  קבע 
אלא בשביל  העולם מתקיים  "אין  שנאמר 

הבל פיהם של תינוקות של בית רבן".
שחקן  מסיקה,  גיא  ר'  הערב,  הפתעת 

בחייו  מהפך  שעבר  מהתיאטרון,  מוערך 
המקרופון,  את  נוטל  ומצוות,  תורה  לחיי 
ובתוך שניות מעלה חיוך על פני הנאספים, 
לא…  איך  שעוסק,  מרתק,  במערכון 
בחינוך. בין לבין מוצגים למכירה פומבית, 
מהרבי,  דולרים  של  מיוחדים  שטרות 
ודולר  קונטרס  וכן  והצלחה"  ל"ברכה 

שנתרמו להכנסות קודש לטובת הגנים.
ועקנין,  חיים  הרב  דברים  נושא  לסיום 
חינוך  "בית  תורה  התלמוד  מנהל 
מסירות  על  חמים  בדברים  ליובאוויטש" 
טאלר,  דובער  שלום  הרב  לחינוך,  הנפש 
הגנים  מנהל  פרישמן,  בנצי  הרב  ולבסוף 
להצלחת  המסייעים  לכל  נרגשות  שמודה 
הגאולה האמיתית  עדי  והמוסדות  האירוע 

והשלימה.

מאת: ישראל פריי

של  הצהריים  בשעות  שנפוצה  הקריאה 
בהלוויית  ולהשתתף  לבוא  ראשון  יום 
מחשש  שואה  ניצולת  גלמודה  קשישה 
למחסור במניין מלווים, הפכה לנחשול בן 
מאות אנשים ונשים שהגיעו לבית העלמין 
ירקון לחלוק כבוד אחרון לאשה שמעולם 
עלייך  ידענו  שלא  "סליחה  הכירו.  לא 
ע"י  לך  שנגרם  העוול  על  סליחה  הכל. 
מדינה שלא יודעת להעריך את מי שבאמת 
ביקשה  בכבוד",  ולמות  לחיות  להם  מגיע 
לצידה  שעמדה  המתנדבות  אחת  בדמעות 

ברגעיה האחרונים.
ז"ל, תושבת  האשה, קלרה קרמצ'וצ'קי 
לפני  ידי מתנדבים  על  "התגלתה"  ים,  בת 
החולים  בבית  מאושפזת  כשהיא  תקופה 
על  לקחו  ואלו  גלמודה,  בודדה  איכילוב, 
היו  ואף  אותה,  לסעוד  בה,  לטפל  עצמם 
לחלוק  לציבור  הקריאה  את  שהציפו  אלו 

לקלרה כבוד אחרון.
לעזרה  ב'עמותה  מתנדבת  כהן,  גילי 
קלרה  את  ליוותה  שואה',  לניצולי  מיידית 

ארונה  מול  ואל  האחרונה,  התקופה  בכל 
נשאה   - למנוחות  שהובאה  לפני  רגע   -
עין  הותירה  שלא  מרגשים,  הספד  דברי 
יבשה. "קלרה אהובה שלנו", פתחה, "יום 
חורפי אחד, נכנסת אלינו ללב. שם, בחדר 
ללא  שכבת  באיכילוב,  הפנימית  במחלקה 
תנועה, בנשימות כבדות וביקשת למות. לא 

מצאת טעם לחיים. סבלת מספיק".
"שרדת  ואמרה:  לנפטרת,  פנתה  היא 
גיבורה,  שואה  שורדת  איומים,  דברים 
ואת  ילדונת,  כשהייתי  פרצה  המלחמה 
מסעות הצבא האדום שרדת על גבך הקטן. 
לא סיפרת הרבה על הקורות אותך, וכינינו 
נוצרה  הזמן  עם  המסתורין'.  'אשת  אותך 
בבית  והאחות  מגובשת,  קבוצה  סביבך 
החולים אמרה: אלו המלאכים של קלרה... 

השתכנעת שיש שוב טעם לחיים".
ביקשה  עת  בקהל,  חלפה  צמרמורת 
המתנדבים,  בשם  בשמה,  סליחה  כהן 
קבוצת  כל  "בשם  שלימה:  מדינה  ובשם 
המלאכים של קלרה שליוו אותך עד יומך 
האחרון, עד כלות הנשימה והנשמה, נבקש 
שלא  סליחה  הכל.  ראינו  לא  אם  סליחה 

ידענו עלייך הכל. סליחה על העוול שנגרם 
לך ע"י מדינה שלא יודעת להעריך את מי 
בכבוד.  ולמות  לחיות  להם  מגיע  שבאמת 
את  שבנה  מי  כאן.  אנחנו  שבזכותם  מי 

המדינה ואותנו".
כהן סיימה את דבריה: "אני רוצה לומר 
לך סבתא אהובה שלנו – תודה. תודה על 
בלי  חזרה  שאהבת  תודה  לחיים.  שעור 
על  תודה  ומגע.  חיוך  על  תודה  תנאים. 
ההזדמנות לתת לך מעט כל כך לעומת מה 

שבאמת מגיע לך".
גם  הייתה  בהלוויה,  הנוכחים  בין 
שאמרה  )מרצ(,  רוזין  מיכל  הכנסת  חברת 
שהובא  "מרגע  ים':  בבת  ל'השבוע 
בחרתי  קלרה  של  הלוויתה  על  לידיעתי 
האחרונה.  בדרכה  לכבדה  בכדי  להשתתף 
לבני  לקרוא  עמוקה  מחויבות  חשתי 
ולהשתתף  לבוא  ומכרי  שכני  משפחתי, 
עימי בהלוויתה. על קלרה, ניצולת השואה, 
למדתי מ׳המלאכים של קלרה׳ שליוו אותה 

ברגעים הקשים של סוף חייה".

 הקהל באירוע 

 הקהל מרותק לרב זמיר 

3 דורות מציינים כניסה בעול המצוות 



המבצע בתוקף עד ה-17.02.17 או עד גמר המלאי. כמות מינימלית לכל פריט 4 יח’ 
לסניף המחיר הקודם והמחיר לאחר הנחה של מגוון המוצרים מוצגים בנק’ המכירה. 

למשלמים במזומן וכרטיסי אשראי בלבד. התמונות להמחשה בלבד.

שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

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

073-7219-219

במחירים שיעשו לכם שמח!חבילות חתנים של טובי המותגים 

משמח חתן וכלה!
קניהבכל מתנה 

חדש!
36 תשלומים 

באשראי.
אפשרות לתשלום 

בצ’קים* 

עכשיו בטרקלין חשמל כהלכה

ניתן להשיג שוברי מתנה לשמחות, שוברי חג לעובדים ושוברי מתנה לכל מטרה!

חבילת חתנים
•   תנור משולב בקו 

       נפח תא אפייה: 45 ליטר | דירוג 
A אנרגטי       

מקרר 452 ליטר לנקו      	 
נפח כללי 484 ליטר )ברוטו(, נפח תא 

המזון 344 ליטר, נפח תא הקפאה 108 
B ליטר, דירוג  אנרגטי

מ. כביסה 5 ק”ג בקו     	 
A 600 סל”ד | דירוג אנרגטי

חבילת חתנים
מ. כביסה 8 ק”ג לנקו	 

 A 1000 סל״ד | דירוג אנרגטי      
תנור דו תאי בקו             	 

      נפח תא אפייה עליון 35 ליטר נפח | 
 A  תא תחתון 44 ליטר | דירוג אנרגטי      

מקרר 335 ליטר לנקו 	 
נפח כללי 335 ליטר )ברוטו(, נפח תא המזון 

276 ליטר, נפח תא הקפאה 59 ליטר, 
B דירוג  אנרגטי

חבילת חתנים
מ. כביסה 5 ק”ג לנקו	 

A 600 סל”ד | דירוג אנרגטי      
מקרר 226 ליטר	 

      נפח כללי 226 ליטר )ברוטו(, נפח תא המזון 
      186 ליטר, נפח תא הקפאה 40 ליטר, דירוג 

C אנרגטי      
תנור משולב 4 להבות גז לנקו	 

A נפח תא אפייה: 45 ליטר | דירוג אנרגטי       

חבילת חתנים
מ. כביסה 8 ק”ג לנקו	 

 A 1000 סל״ד | דירוג אנרגטי       
מקרר 320 ליטר לנקו	 

      נפח כללי 317 ליטר )ברוטו(, נפח תא המזון 
      238 ליטר, נפח תא הקפאה 64 ליטר, דירוג 

B אנרגטי      
תנור משולב + טורבו לנקו	 

A נפח תא אפייה: 60 ליטר | דירוג אנרגטי      

₪ 83X36
₪ 2,990   ₪ 3,620

₪ 110X36
₪ 3,990    ₪ 4,965

₪ 166X36
    ₪ 5,990   ₪ 6,839

₪ 138X36
     ₪ 4,990      ₪ 6,185

₪ 221X36
    ₪ 7,990   ₪ 9,985

₪ 208X36
    ₪ 7,490   ₪ 8,790

חבילת חתנים
מ. כביסה 8 ק”ג בקו 	 

 A 1000 סל״ד | דירוג אנרגטי      
תנור דו תאי בקו                     	 

נפח תא אפייה עליון 35 ליטר נפח | תא תחתון 
 A  44 ליטר | דירוג אנרגטי

מקרר שארפ פרימיום 	 
473 ליטר

      נפח כללי 473 ליטר )ברוטו(, נפח תא 
      המזון 355 ליטר, נפח תא הקפאה 118 ליטר,

B דירוג  אנרגטי      

חבילת חתנים
מ. כביסה 7 ק”ג בוש	 

 A 1000 סל״ד | דירוג אנרגטי      
תנור משולב דו תאי סאוטר	 

      נפח תא אפייה עליון 35 ליטר נפח | תא        
 A תחתון 35 ליטר | דירוג אנרגטי      

•  מקרר שארפ פרימיום 473 ליטר
      נפח כללי 473 ליטר )ברוטו(, נפח תא המזון 355 ליטר, 

B נפח תא הקפאה 118 ליטר, דירוג  אנרגטי      
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"המת" התייצב במשרדי הטאבו

השוטר פרץ 
לכספת של חמיו

אהבת ישראל ומעורבות 
חברתית

  הנוכלים שנתפסו הפתיעו את החוקרים באומץ ובתעוזה של פעולותיהם השפלות
כך ניסו "אנשי העסקים" למכור קרקעות לא להם בשווי מיליוני שקלים, ואף הצליחו 

להוציא עשרות אלפי ₪ מלקוחות פוטנציאליים

המציאות עולה על כל דמיון: צמד שוטרים 
וותיקים חברו לעבריין מקומי, רוקנו תכולת 

כספת וחלקו ביניהם את השלל 

מאת: ישראל פריי

היקף  ורחבת  מתוחכמת  נוכלים  רשת 
בחולון,  האחרונה  בתקופה  פעלה 
של  נדל"ן  בעסקאות  מעורבת  שהייתה 
מיליוני שקלים. לאחר חקירה ממושכת, 
מרכזיים  דמויות  שתי  המשטרה  עצרה 
בנסיבות  במרמה  החשודים  ברשת, 
זיוף  להונות,  קשר  קשירת  מחמירות, 

וקבלת דבר במרמה. 
חקירה סמויה שניהלו חוקרי המשטרה 
העלתה  האחרונים  החודשיים  במהלך 
לביצוע מספר עסקאות במקרקעין  חשד 
במהלכן לכאורה נעשו ניסיונות למכירה 

 ,₪ מיליוני  עשרות  בשווי  קרקעות  של 
תוך זיוף מסמכים ומרמה. 

צוו  לטאבו  הוגשו  המקרים  באחד 
ירושה ותעודת פטירה מזויפים של בעלי 
שחשדו  הפוטנציאלים  הקונים  הקרקע. 
יצרו קשר עם הבעלים  הנרקמת  בעסקה 
החוקי "המת" וסיפרו לו כי מישהו מנסה 

לעקוץ אותו. 
בעסקה אחרת התנהלה עסקת מכר של 
לבעלים  אדם  התחזה  במסגרתה  קרקע 
החוקיים של קרקע כולל הצגת מסמכים 
לשלבים  הבשילה  והעסקה  מזויפים 
סופיים של רישום הערת אזהרה בטאבו. 
התעורר  הסופית  החתימה  לפני  רגע 

את  ששאל  ושאלות  הקונה  של  חשדו 
יש  האם  כגון  )המתחזה(  הקרקע  בעלי 
לו ילדים, גרמו לו לסגת מהעסקה. ע"פ 
החשד הקונים שילמו סכומים של עשרות 
הקרקע,  על  אופציה  לשמירת   ₪ אלפי 
ולא  "התאדו"  הללו  שהסכומים  כמובן 

הוחזרו לקונה.
על  ראשון  ביום  פשטו  השוטרים 
תושב  האחד  החשודים  שני  של  בתיהם 
נתפסו  )ברשותו   1967 יליד  רחובות 
עשרות אלפי ₪ במזומן( והחשוד השני 
יובאו  השניים   .1965 יליד  ים  בת  תושב 
לדיון  בת"א  השלום  לביהמ"ש  הבוקר 

בהארכת מעצרם.

מאת: ישראל פריי

שוטרים ביום – גנבים בלילה: 
הסיפור הבא עולה על כל דמיון, 
שקיבל  המשפט  בית  ואילולי 
את טענות הפרקליטות במלואם 
שני  לו.  להאמין  היה  קשה   –
מקומי,  לעבריין  חברו  שוטרים 
לחמיו  השייכת  לכספת  ופרצו 
ממנה  וגנבו  מהם,  אחד  של 
העבריין  שקלים.  אלפי  מאות 
לשותפיו  עורף  להפנות  בחר 
למשטרה  לדווח  והלך  לפשע, 
ובכך הציל את עצמו והפליל את 

השוטרים.
בשלהי  הסיפור  של  תחילתו 
השוטרים,  התארגנו  אז   ,2008
לפרוץ  עמוס,  ואילן  חורש  יניב 
מהם,  אחד  של  חמיו  לבית 
את  פרצו  הם  בחולון.  המתגורר 
הכספת  את  ורוקנו  הבית,  סורגי 
מכל תכולתה: 48 אלף דולרים, 
לירות  ו-586  אירו   6,000
שטרלינג, כמו גם אקדח ברטה, 

תכשיטים ומסמכים.
את  ביניהם  שחלקו  לאחר 
לידי  השלל העבירו את האקדח 
כסוכן  ששימש  מקומי,  עבריין 
בחר  אך  המשטרה,  של  סמוי 

עם  פעולה  ולשתף  לסורו  לשוב 
פשעי השוטרים שהופקדו עליו. 
בעבריין  עלו  כלשהו  בשלב 
ניגש  והוא  חרטה,  הרהורי 
חבריו.  על  להתלונן  למח"ש 
בתמורה, זכה האיש להבטחה כי 
לא יינקטו נגדו הליכים על חלקו 
לתשלום  זכה  אף  והוא  בפשע, 

הוגן של 65,000 ₪.
מציגה  שלפנינו  "הפרשייה 
ואף   – מסוכנים  גומלין  יחסי 
שוטרים  בין   – דמיוניים 
הם  עליהם  לעבריינים 
הדין  בפסק  כתבה  מופקדים", 
נשיאת  סגנית  לאחרונה  שניתן 
בלוד,  המחוזי  המשפט  בית 
ורדה מרוז, "כלל הציבור מאמין 
בין  וברור  חד  גבול  של  בקיומו 
להגן  שתפקידם  המדים,  לובשי 
עבריינים  לבין  הציבור,  על 
שמעשיהם פוגעניים ומקוממים. 
אוכפי  של  הגבול  חציית 
אותו  המפרים  לעבר  החוק 
חוסן  על  כבדה  עננה  מטילה 
החוק  ברשויות  ואמונו  הציבור 
והאכיפה. יש לקוות כי עניין לנו 
בעשבים שוטים שאינם מעידים 

על הכלל".

מאת: ישראל פריי

יוצאת  שיטה  על  עלו  הראל  ספר  בבית 
לאדמה:  וחיבורם  תלמידים  להעצמת  דופן 
הראל  בבי"ס  ג-ד  משכבות  תלמידים   30 כ- 
מובילים פרויקט של התנסות מדעית בתחום 
של  החקלאית  החווה  בשיתוף  החקלאות, 

העיר בת ים.

לפעילות  התלמידים  יוצאים  שבוע,  מידי 

שותלים  זורעים,  במסגרתה  בחווה  חווייתית 

הספר  בבית  בונים  כך  החווה.  את  ומטפחים 

לאדמה  שמתחברים  תלמידים  של  נבחרת 

ולארץ, ולביה"ס , באופן יוצא דופן ותוך כדי 

מגלים את החוזקות שלהם באמצעות טיפול 

וטיפוח של הטבע.
 התלמידים בנטיעות 

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
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להגרלה!

לקבלת

הקטלוג המלא:

חייגו 1800-236-236

או שלחו מייל:

sinit@ami.org.il

בס«ד



אשפר, מבינים בבשר.
בראשות מרן ראש הישיבה

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

שיווק ארצי: טל: 03-6718300

שלושים שנות 
כשרות

30 שנות כשרות, ללא פשרות!
בד"ץ "נוה ציון" הינו הנחשון הראשון בבד"צים לבני תורה מעדות המזרח, אשר הוקם ע"י גאונים ומאורי ישראל. 
ובראשם הגאון הגדול הרב בן ציון אבא שאול זצוק"ל (שעל שמו קרוי בד"ץ "נוה ציון") ויבדלחט"א מרן ראש 
הישיבה הגאון ר' שלום כהן שליט"א, הרה"ג ר' שלמה בן שמעון שליט"א, והרה"ג ר' מסעוד בן שמעון שליט"א.

כך למעשה הוקמה חברת "אשפר בשר" שכיום בסייעתא דשמיא, ציבור גדול ורחב המדקדקים על קלה כבחמורה 
נמנה בין לקוחותיה, כשלאורך כל הדרך חברי הבד"ץ שליט"א ובראשם הכהן הגדול מרן ר' שלום כהן שליט"א 
מכוונים ומפקחים על כל ההידורים והחומרות ע"י צוות שוחטים יר"ש, כשבכל נושא הכשרות מחמירים הן לדעת 

הב"י והן לדעת הרמ"א. מוצרי אשפר ראויים לעלות על שולחנם של מלכים "מאן מלכי רבנן"...
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הנהלה חדשה 
לחברה קדישא

"היו לי את כל 
הסיבות להתרסק"

20 חברי הדירקטוריון ושבעת חברי הנהלת הח"ק בראשל"צ, 
ימלאו את תפקידם בהתנדבות וללא שכר  יו"ר הדירקטוריון 

החדש מתייחס לראשונה לנושאים שעל הפרק: התדמית השלילית, 
מצוקת הקבורה והבור התקציבי 

בדברים שנשא בפני תלמידים בבת ים, שיתף השר כחלון בדרך 
שעבר מנער בן 14 שנאלץ לעזוב את הלימודים לטובת פרנסת 

המשפחה, ועד להיותו שר אוצר  בהמשך קיים סיור מקיף בעיר 
עם חברי מפלגתו בעיר

מאת: ישראל פריי

לאחרונה  מונה  אריאב,  )יקי(  יעקב  עו"ד 
)דירקטוריון(  הכללית  האספה  יו"ר  לתפקיד 
ימלא  אותו  תפקיד  בעיר,  קדישא  חברה 
העיר,  ותושב  יליד   ,)71( אריאב  בהתנדבות. 
נכדים,  ל-17  וסב  לארבעה  אב  לדיצה,  נשוי 
מטעם  ה-90  בשנות  העיר  מועצת  כחבר  כיהן 
של  הגביה  אגף  ממייסדי  הוא  המפד"ל.  סיעת 
רשות השידור בעבר, ובעל משרד עו"ד בעיר, 

המתמחה בדיני משפחה ובנדל"ן. 
לתפקידו,  כניסתו  עם  ראשונה  בהתייחסות 
אדאג  ובראשונה  "בראש  כי  אריאב  הדגיש 
ובהכשרת  לקבורה  הקרקעות  במצוקת  לטפל 
נדאג  כן,  כמו  וחדשים.  נוספים  קבורה  שטחי 
האחרונות  בשנים  שחסר  חיוני  ציוד  לרכוש 
הצורך  את  שיחסכו  קבורה,  מכוניות  דוגמת 
פעם,  בכל  חיצוניים  אמבולנסים  בשכירת 
וכשאנו מדברים על ממוצע של כ-1600 נפטרים 
בעיר מדי שנה, הרי שמדובר בסכומים גבוהים 

ביותר". 
כשעו"ד אריאב נשאל על התדמית הבעייתית 
"בעבר  כי  הוא מדגיש  ולעובדיה  שיש לחברה 
עובדים  שבהן  קשות  שנים  היו  אכן  הרחוק 
להכתמה  וגרמו  כשורה  שלא  פעלו  מסוימים 
עובדים  מעשור,  יותר  זה  אך  שלם,  ארגון  של 
בחברה קדישא אנשים ערכיים, טובים וחרוצים 
ושעושים  וקשה  סיזיפית  בעבודה  שעוסקים 
המשפחות  על  להקל  מנת  על  כימים  לילות 

בשעתן הקשה".
אנו  הזה  שבמקום  לזכור  "צריך  לדבריו, 

נחשפים לשעות משבר קשות של משפחות וכל 
החלטה שמתקבלת בין קירות אלו הינה בעלת 
ולעיתים  רגשית  מבחינה  עמוקות  השלכות 
שאינן  קשות  לתחושות  שגורמת  כלכלית,  גם 
מבינים  היו  אם  הארגון,  אנשי  כנגד  מוצדקות 
כי  אדאג  הדברים.  שמאחוריהם  האילוצים  את 
יקבלו את  המשפחות הזקוקות לעזרה ותמיכה 
צערן  בשעת  להן  והמותאם  המיטבי  השירות 
ואדאג לשים מעל לכל את כבוד המת, בין אם 

הוא יהודי ובין אם לאו".
ברך  קדישא  חברה  מנכ"ל  הורוביץ,  ישראל 
את עו"ד אריאב עם כניסתו לתפקיד: "יקי מגיע 
עם ניסיון ציבורי וקשרים ענפים שצבר במשך 
מדובר  והפרטי.  הציבורי  בשוק  שנים  עשרות 
רמ"ח  בכל  ציבור  שליח  וחכם,  ערכי  באדם 
אבריו שלקח על עצמו את התפקיד בהתנדבות 
העדינה  המורכבות  את  תפס  ושמיד  מלאה 
מרובה  הצלחה  לו  ומאחל  קדישא,  חברה  של 

בתפקידו המאתגר".

מאת: ישראל פריי

סיעה  וישיבת  ביקור  קיימה  כולנו  סיעת 
בעיריית בת ים, בהשתתפות יו"ר המפלגה, שר 
האוצר משה כחלון, שרי המפלגה וחברי הכנסת 
וסגנו  בכר  יוסי  ים  בת  עיריית  ראש  ובנוכחות 
נועד  ים  איציק דריקס. ביקור הסיעה בעיר בת 
על  העיר,  על  מקרוב  ללמוד  לחבריה  לאפשר 
תהליכי הפיתוח שהיא עוברת בשנים האחרונות 

והישגי העיר בתחום החינוך והקהילה.
שר האוצר משה כחלון אמר בפתח הדברים: 
האחרונות  בשנתיים  קשה  מאוד  "עבדנו 
חברתיים  מאוד  מדינה  תקציבי  שני  והעברנו 
הם  איך  ולראות  לשטח  לרדת  לנו  וחשוב 
המציאות  את  לשנות  ומצליחים  מיושמים 
"בת  כי  כחלון  הוסיף  עוד  הישראלית.  בחברה 
את  שמייצגת  עיר  לנו,  שחשובה  עיר  היא  ים 

החברה הישראלית ברב גוניות שלה".
ביקורה של סיעת כולנו בבת ים נפתח בשיחה 
יוסי בכר,  שהתקיימה בלשכתו של ראש העיר 
האוצר,  שרי  בפני  העיר  ראש  הציג  במהלכה 
השיכון והכלכלה, את המתווה שמציעה עיריית 
בת ים לבעיית חוסר השוויון בחלוקת ההכנסות 

בין בת ים לתל אביב.
כי:  בכר  העיר  ראש  אמר  הפגישה  במהלך 
הפתרון  היא  אביב  תל  עם  הכנסות  "חלוקת 
לדון  מוכנים  אנו  זאת  עם  יחד  ביותר,  הצודק 
העיר  של  עצמאותה  על  השומר  פתרון  בכל 
עצמאית  כקהילה  קיומה  את  ויבטיח  ים  בת 
לגיבוש  לסייע  לשרים  קרא  בכר  ואוטונומית". 

פתרון מהיר, ישים ואיכותי לטווח ארוך.
קביעת  טקס  התקיים  הסיעה  ישיבת  בתום 
ים   בת  עיריית  ראש  סגן  של  במשרדו  מזוזה 
שנכנס  כולנו,  מפלגת  חבר  דריקס,  איציק 
לתפקידו החודשים האחרונים. את הביקור חתם 
"הגל  לחניכי  סיפר  כאשר  כחלון,  האוצר  שר 
שלי" על מסלול חייו מנער בן 14 שנאלץ לעזוב 
את הלימודים כדי לסייע בפרנסת משפחתו ועד 
הפיכתו לראש מפלגה ולשר האוצר של ישראל. 
להתרסק,  נער  בתור  הסיבות  כל  את  לי  "היו 
אבל בחרתי שלא. בחרתי לנצח את המשברים 
וללכת כנגד כל הסיכויים וכך גם אתם. תזקפו 
עוברים,  שאתם  משבר  מכל  ותצמחו  קומה 
תאמינו בעצמכם ובחלומות שלכם ואין לי ספק 

שתצליחו להגשים אותם".

 אריאב                    צילום: חברה קדישא
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המכינות לגברים 
מתחילות!

אתה לא רוצה
 לפספס 

את השנה הזו!

חושב ללמוד לתואר?
בוא ללמוד אצל המרצים הטובים בישראל 

שנה שלישית ברציפות!
לפי סקר התאחדות הסטודנטים תשע”ה-תשע"ז

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

    חשבונאות | מימון ושוק ההון | מערכות מידע
 חדש! תואר ראשון בחינוך וחברה

 ניתן להשלים לתעודת הוראה לאחר התואר.



 03-618-9999
www.shainfeld.com

חכם, מזמין מוקדם ומרוויח!
מבצעים להרשמה מוקדמת

Hilton Cyprus

הפסח היוקרתי ביותר! 
שינפלד בהילטון קפריסין 

30 שנות פעילות במלון היוקרתי של  שינפלד, זה מה שעושה את החופשה. הפסח אנו חוגגים 
רשת הילטון. ממשיכים להתחדש ולהעניק לכם ביטחון, שירות מקצועי ויחס אישי בכל חופשה.

שה
 מה שעושה את החופ

זה

ישראל נחמן יוסי שוורץ אהרל'ה נחשוניישי לפידות

הופעות עם האמנים הגדולים של שינפלד

טיולים בקפריסין ניקוסיה, לימסול, הכפרים הציוריים של הרי הטרודוס, 
הגרלה שניה הסתיימה!סלע אפרודיטה ופאפוס, קפריסין התורכית, שופינג, ספורט אתגרי ועוד. 

הגרלה נוספת בשבוע הבא

הזמינו מקום בחופשת פסח ותוכלו לזכות
בשדרוג לסוויטה מדהימה!
פרטים בדף הפייסבוק של שינפלד תיירות

הזוכה
 גברת מס 

מראשון לציון. 
פעם שישית 

בשינפלד 
"חוויה נפלאה לכל המשפחה"

"מלון מושלם בלב ניקוסיה"

היעד החם של החורף! 
Hua Hin שינפלד בהילטון הואה-הין

לראשונה בתאילנד! חופשה מלאה עם מטבח גורמה גלאט כשר של השפים מבית 
שוק  הצף,  השוק  בהואה-הין,  מדהימים  כוכב  לטיולי  ואפשרות  תיירות,  שינפלד 
הלילה, ארמון המלך, רכיבה על פילים, רכיבה על סוסים, מופע נמרים, תנינים 

ונחשים, טיולי 4X4 בטבע השופע של תאילנד, שופינג באאוטלט ועוד.

גלאט כשר

2017קבוצת פברואר מלאה קבוצות נוספות בחודש מאי 

חדרים לכיוון הבריכה מלאים
סוויטות ג׳וניור אחרונות 
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נוח.  יותר  נעשה  הייאוש  ללונדון,  בדרך  שכבר  מסתבר 
שהוא  לפני  רגעים  השבועית,  הקואליציה  ראשי  לישיבת 
נינוח  נתניהו  הגיע  המאוחדת,  הממלכה  לבירת  ממריא 
מהרגיל בתקופה האחרונה. מצחו לא נחרש בקמטי חקירה, 

ופניו לא שידרו אותות מצוקה. 
בפתח  וגפני  דרעי  את  נתניהו  שאל  הרב",  שלום  "מה 
ישיבת ראשי סיעות הקואליציה. מאז פרסום ה"פייק ניוז" 
נתניהו ביום ראשון שעבר, הוא שואל כל  החרדי, בו הוזן 
חרדי שנקרה בדרכו לשלומו של ראש הישיבה. השמועות 
עלה  החולים  בית  כשמנהל  הפעם,  אך  השבוע,  גם  הופצו 
והתראיין בקולו, אפילו המקורבים לא הרהיבו עוז להאשים 
במצב,  והתעניין  עודכן  נתניהו  העוינת.  התקשורת  את 
כשהפעם היה זה תורו של גפני להוריד את מפלס החרדה. 
"אנחנו מתפללים ומקווים שיהיה בסדר", השיב יו"ר ועדת 
לא  זה  "ביבי,  והסביר:  דרעי המשיך  ושר הפנים  הכספים, 
פשוט. מדובר ביהודי בן מאה ושלוש שמנהיג בגילו ציבור 

שלם". 
התכופה:  התעניינותו  פשר  את  חשף  בתגובתו,  נתניהו 
הוא אמר בטון  כזה",  בגיל  צלול  להיות  זה  יודע מה  "אני 
רגיש והתרפק על זיכרון אביו. אם היה מחולק בצל בישיבות 
הממשלה – היו נראות גם דמעות בעיניים. ממשלת ישראל 

עוקבת בדאגה.
עוזר  כל  להוציא  ראש-הממשלה  ביקש  מסוים,  בשלב 
מעליו, ולהישאר רק עם ראשי המפלגות. "אולי נדחה את 
ההצבעה על חוק ההסדרה למועד שאחרי הנסיעה", הציע 
נתניהו בקרירות אנגלית ונענה בלהט ישראלי שלילי. אחד 
עמידה,  תפילת  מתפלל  כמו  בחוזקה,  לחש  המשתתפים 
לסובביו:  המפריע  בטון   – לחשו  צקון  את  שמשמיע 
או  הברית  לארצות  ללונדון,  מתכוון,  הוא  נסיעה  "לאיזו 
אך  ה-65,  גיל  את  מזמן  כבר  חצה  נתניהו  לאוסטרליה". 
והולך,  ממריא  רק  הוא  השובתים,  אל-על  לטייסי  בניגוד 

"מעלה מעלה", כברכתו של ח"כ מוזס.
טראמפית  בתזזית  התנהל  החקירה,  תחילת  של  נתניהו 
בבולשביקים  חבט  בתקשורת,  השתלח  הוא  אופיינית. 
המוחשי  הביטוי  רודפיו.  לידי  מסוימת  במידה  ושיחק 
ללחץ, היה ביטול נסיעתו לפורום הכלכלי בדאבוס וריתוקו 
מרצון לארץ, כמו מנהיג לא יציב החושש מפוטש שיתבצע 
בהעדרו. ביבי של השבוע האחרון משדר את ההיפך הגמור. 
מרבה בטיסות מתוכננות, מעביר את מילוי המקום לישראל 
ולא  מהמסילה,  להטותו  ניסה  שלשום  תמול  שרק   - כץ 
מהסס לתקוף את מנהיג הבית היהודי, עם עלייתו על כבש 
המטוס. "עושה רושם שהוא התרגל לסיטואציה של תפקוד 

תחת חקירה", אבחן השבוע אחד משרי הממשלה.
היהודי  הבית  אנשי  שהשמיעו  המרומזים  האיומים  את 
לטרנד  בהתאם   – מזויפים"  "אולטימטומים  נתניהו  כינה 
לקוות  רק  נותר  התוצאה,  מדד  פי  על  האמריקאי.  הזיוף 
מה  יותר.  קצת  מזויפים  נגדו,  שהחשדות  נתניהו,  בשביל 
שברור זה שביבי חזר לשגרה. פחות משבוע אחרי שנפתלי 
חזר   – להתפטרותו  הקוראת  למקהלה  להצטרף  סירב  בנט 
הבית  יו"ר  הימני.  ה'בייס'  על  בנט  עם  להתנגח  נתניהו 
היהודי לא הגן על נתניהו מטוב ליבו, אלא משיקול רציונלי 
קר המעדיף את שימור הממשלה במתכונתה. ובכל מקרה, 
מיותר לצפות להכרת הטוב מצידו של גדול מקבלי המתנות. 
יודע  נתניהו   – האישי  חייו  באורח  כמו  הפוליטי,  בעולמו 

לקבל ומתקשה לתגמל. 
גם אם מדובר בביטחון עצמי מזויף, שמטרתו לחזק את 
זה בהחלט משפיע לטובה.  אחיזתו – הרי שעל השותפים 

"אני לא חושב שהולכים לבחירות ולא רואה את זה קורה", 
השבוע  ששהה  גפני  משה  ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר  אומר 
נראה  "הוא  ראש-הממשלה.  של  במחיצתו  ארוכה  שעה 
רגוע", מעיד גפני ומספק גם תחזית ארוכת טווח, "להערכתי 
לא יהיה כתב אישום אבל גם אם יהיה, ראש-הממשלה לא 
חייב להתפטר על פי חוק, ואני לא רואה אף אחד ממרכיבי 

הקואליציה קם והולך". 
הדעת נותנת שבסיטואציה של הגשת כתב אישום, אביר 
שלטון החוק של הקדנציה הנוכחית, משה כחלון – לא יוכל 
אלא  לדין.  העומד  ראש-ממשלה  תחת  כהונה  עם  להסכין 
שגפני, כמו יתר חבריו ליהדות התורה, סבור אחרת ומשדר 

אופטימיות זהירה.
כחלון  את  רואה  לא  אני  אישום,  כתב  יוגש  אם  "גם 
מהערכתו  ספק  גפני,  אומר  הממשלה",  את  ומפרק  קם 
הרציונלית, ספק מהרהורי לבו, "זו ממשלה טובה ולכולנו 

אין אלטרנטיבה טובה יותר. גם לא לכחלון".

מדיניות דתית
מרן  תקופת  של  התורה  דגל  ח"כי  את  לראות  קשה 
בעד  יד  ומרימים  במליאה  יושבים  זצ"ל,  שך  הגראמ"מ 
חוק ההסדרה. המפלגה שחרטה על דגלה האידיאולוגי את 
איסור ההתגרות באומות, עושה זאת כיום 'בצער רב' – אם 
ז"ל,  רביץ  אברהם  הרב  שטבע  הלשון  במטבע  להשתמש 

כשהצביע נגד הפלת ממשלת שמיר. 
"יכול להיות שמרן הרב שך זצ"ל היה מורה לנו להצביע 
בעד החוק, אני לא בטוח בכך", אומר גפני ומבהיר באותה 
תמיד  נקט  שטיינמן  הרב  מרן  המדיני,  "בעניין  נשימה, 

באותה עמדה ובאותו קו של מרן הרב שך".
בניגוד לחברים האגודאים שממוקמים באגף ימין, לדגל 
עם  מתיישבת  שלא   – סדורה  משנה  תמיד  הייתה  התורה 
תמיכה בחוק ההסדרה. "זהו חוק לא טוב, ואני לא היחיד 
הממשלה  ראש  הוא  כמוני  שחושב  הראשון  זאת.  שאומר 
נתניהו, השני הוא שר הביטחון איווט ליברמן, השלישי הוא 
כחלון והרביעי הוא דרעי. יש לנו סייעתא דשמיא בקדנציה 
יציבות  את  לשמר  כדי  מחירים  משלמים  ואנחנו  הזאת, 
הקואליציה. חוק ההסדרה הוא חלק מהמחיר, למרות שזה 

מנוגד לעמדתנו". 
של  והמוגזמות  המוקדמות  לחגיגות  מצטרף  לא  גפני 
בשל  רק  ולא  טראמפ,  של  בחירתו  עם  הישראלי  הימין 
נשיא  "נבחר  לו.  ומנוכר  זר  החינגות  שעולם  ליטאי  היותו 
חדש שעדיין איננו יודעים מה טיבו", הוא אומר, "זה נכון 
נוח לישראל, אבל  שטראמפ עושה רושם של אדם שיהיה 
העברת  עם  להמתין  מעדיף  שהוא  אמר  הממשלה  ראש 
שנתניהו  הדעת  על  יעלה  לא  הרי  נסיעתו.  אחרי  עד  החוק 
יטוס לפגישה עם הנשיא האמריקאי הנבחר ויביא לו דווקא 
את החוק הזה". באמת לא יעלה על הדעת שנתניהו יעניק 
עם  תגיע  שהיא  הגיוני  כמה  תשורה,  כבר  אם  אך  מתנות, 

מוקש בצידה. 
שלא  העקרונית  עמדתנו  בגלל  לרוחנו  אינו  הזה  "החוק 
וגם בגלל שמדובר בחוק הצהרתי שלא  להתגרות באומות 
יועיל לאף אחד", ממשיך גפני ומסביר, "הרי הכל ידוע. זה 
פינויים  ימנע  לא  שגם  לי  וברור  עמונה  פינוי  את  מנע  לא 
בעתיד. להעביר חוק לא יעיל, ערב נסיעה לנשיא האמריקאי, 

רק בשביל לקרוץ לבוחרים מימין? בעיני זה מיותר". 
הצהרתי  יום  סדר  הקואליציוניים  מהשותפים  אחד  לכל 
משלו. את הביקורת הנוקבת של גפני, שיורה ותומך, אפשר 

לומר גם על מתווה הכותל שאת ביטולו דורשים החרדים, 
היא  טראמפ,  של  אמריקה  הכספים.  ועדת  יו"ר  בראשות 
נטולת ההשפעה הרפורמית שהייתה בתקופת אובמה, אבל 
ומזהיר  הכיפה  חובש  היועמ"ש  עומד  הכותל  בסוגיית  גם 
עמונה,  של  הקולות  בבג"ץ.  שתיפסל  החלטה  קבלת  מפני 

מהדהדים ברחבת הכותל. 
"לא שמעת מאיתנו אמירה על כך שבג"ץ יפסול את חוק 
שאת  היא  שהמציאות  רק  "אמרנו  גפני,  מגיב  ההסדרה", 
עמונה יפנו. לגבי מתווה הכותל, אינני יודע אם בג"ץ יפסול, 
אולי כן ואולי לא, אבל אנחנו ניאבק על כך שהתוצאה תהיה 

שונה".
במו"מ  להכליל  התורה  דגל  הקפידה  היווסדה,  מיום 
פעולה  חופש  לחבריה  שיעניק  מיוחד  סעיף  הקואליציוני, 
הסעיף  הנוכחית,  בקדנציה  וביטחון.  חוץ  מדיניות  בנושאי 
ההיסטורי הזה, נמחק מההסכם. "עשינו טעות", מודה גפני 
בגילוי לב, "בהסכמים הקואליציוניים בעבר נהגנו להכניס 
הקפדנו  מדיניים.  בנושאים  הצבעה  חופש  המאפשר  סעיף 
למלחמות.  ביציאה  פזיז  יהיה  שהליכוד  חששנו  כי  כך  על 
ראינו איך נתניהו התנהל בזהירות בקדנציות האחרונות ולכן 
לא הקפדנו להכליל את הסעיף בהסכם הנוכחי. על רקע מה 
שקורה עם חוק ההסדרה, נצטרך לשקול בחיוב את הכללת 

הסעיף מחדש בקדנציות הבאות".

ברית הזוגיות
אירועי  סמך  ועל   – גפני  אומר  טובה",  ממשלה  "זו 
הנוכחית,  בקדנציה  מדוע.  להבין  בהחלט  אפשר  השבוע, 
ולא  עבודה,  לניירות  הופכים  הרשמיים  ההסכמים  רק  לא 
ראש-הממשלה  בשעתו  שהציע  כפי  הקיר,  על  ממוסגרים 
למחייבות  הפכו  שלא  דרישות  גם  שמיר.  יצחק  המנוח, 
במסגרת ההסכמים, קורמות עור וגידים. רק השבוע, העביר 
את הצעת החוק המאפשרת  לחקיקה  בוועדת השרים  גפני 

לבתי הדין הרבניים לקיים בוררות ממונית בדיני תורה.
למעלה מעשור חלף מאז אסרו שופטי בג"ץ על בתי הדין 
לנהל בוררויות ממוניות מכוח "עקרון חוקיות המינהל". על 
תחומים,  של  רחב  במגוון  מזמן  כבר  שהופר  העיקרון,  פי 
חוק.  מכוח  הסמכה  ללא  לפעול  מנהלית  רשות  על  נאסר 
הואיל ובתי הדין הרבניים מוגדרים כרשות מנהלית רשמית, 
קבעו שופטי הבג"ץ כי בהתאם לעקרון, מתאפשר להם לדון 
להם  העניק  שלגביהם  וגירושין  נישואין  בענייני  ורק  אך 

המחוקק סמכות מיוחדת. 
מאז פורסמה הפסיקה, קמו ונפלו מנהיגים רבים לציונות 
ניסו   – הרשקוביץ'  ודניאל  איתם  אפי  לוי,  יצחק  הדתית: 
הפרלמנטר  עם  ביחד  חקיקה,  תיקון  הצלחה  ללא  להעביר 
בפסיקה  "מדובר  לא השתנתה.  לעומתם,  שזהותו,  החרדי, 
אנטי דמוקרטית שלא מאפשרת לאדם שומר מצוות להתדיין 
לפי אמונתו", אומר גפני, "למעלה מעשור אנחנו מנסים ולא 
שינוי  מסתמן  הראשונה  בפעם  החוק.  את  לתקן  מצליחים 
שעומדת  שקד  איילת  המשפטים  שרת  עם  ישבתי  לטובה. 
אזולאי  דוד  הדתות  שר  ועם  לחקיקה  השרים  ועדת  בראש 
יעלה  שזה  הסבירו  האוצר  כשבמשרד  להסכמה.  והגענו 
כשרחל  הכספים.  ועדת  כיו"ר  בכובעי  מולם  פעלתי  כסף, 
עזריה מכולנו אמרה שזה יפגע ביחסי עובד-מעביד, החרגנו 

את הסעיף מהצעת החוק". 
"קדנציה  על  מדבר  בפרגונים,  שמקמץ  הליטאי  כשגפני 
טובה", הוא מתכוון גם לאקסטרות שלא נכללו בהסכמים, 
שמפניה  וגם  חינם,  מתנות  אין  הדדית.  בהבנה  ומקודמות 

בית ספר לפוליטיקה

יורים ותומכים

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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לבסוף  שיושלם  מבלי  כמים  נשפכת  לא  ורודה 
החשבון, בחדר החקירות. החבירה השבועית בין 
של  המשותף  והניסוח  לפיד  ליאיר  שקד  איילת 
רפורמת החקיקה, הזכירו לכולנו שהמשפחתיות 
עם  הנוכחית  בקדנציה  מנהלים  שאנו  הדביקה 
יחסי  אלא  אחים,  ברית  אינה   – היהודי  הבית 
החברים  בגירושין.  להסתיים  שיכולים  זוגיות 
החרדים, )כמעט( כאיש אחד, התנגדו אוטומטית 
צרובים  כשבזיכרונם  המשותפת,  ליוזמה 
ולפיד  שקד  שהובילו  המשותפים  הפרויקטים 

בקדנציה הקודמת.
מי שחפץ חיים קואליציוניים ומעוניין בשימור 
הברית עם הציבור הדתי-לאומי, חייב להתחשב 
גם בציפור הנפש של חובשי הכיפות הסרוגות. 
גם  לראשונה,  אולי  מבינים,  הזאת  התובנה  את 
בדגל התורה, ולכן – בניגוד לכל תקדימי העבר 
ולמרות המחלוקת האידיאולוגית, חברי הכנסת 
מקלב ואשר חרקו שיניים והרימו יד בעד, בלילה 
לעולם  שמעניקה  בממשלה  לשלישי.  שני  שבין 
ההסדרה,  בחוק  תמיכה  מלא",  "סידור  התורה 
זוגיות  לברית  סביר  ומחיר  הוגנת  תמורה  היא 

יציבה.
לחוק  התנגדות  קולות  שהשמיע  נתניהו 
בשובו.  תמיכה  הביע  ללונדון,  בצאתו  ההסדרה 
 10 דאונינג  ברחוב  הממשלה  ראשת  לבית 
חוק  על  להצבעה  להגיע.  הקדים  הוא  בלונדון 
ההסדרה הוא איחר. החוק עבר בהעדרו, כשבנט 

שישב במליאה נראה כמו ראש-הממשלה. 
מגבולות  יוצא  לא  שלעולם  גפני  משה  גם 
לסיעה,  חבריו  בהצבעה.  נכח  לא  המדינה, 
 – בעד  והצביעו  נכחו  אשר  ויעקב  מקלב  אורי 
כשמקלב אף תירץ והסביר כי החוק יסדיר בנייה 
בהתנחלות  במחלוקת,  המצויות  קרקעות  על 
קוזז  לעומתם,  גפני  עילית.  מודיעין  החרדית 
ראש  עם  המתוחים  יחסיו  בגלל  ולא   – ונעדר 
עיריית מודיעין עילית. בצהרי היום הוא אומנם 
גם  אך  בית,  שלום  מפני  בעד  שיצביע  העריך 

בזוגיות בריאה, יש גבול למידת ההקרבה.  

שוויוניות מיוחדת
מציאות  על  דיבר  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר 
שהשתנתה כשמצוקה שטואטאה במשך שנים אל 
מתחת לשטיח מוצגת בקדמת הבמה. שר הפנים 

התמקדו  החרדים  שהנציגים  הודה  דרעי  אריה 
עד היום ביעדים אחרים, והציע לקיים ימי עיון 
המכובדים  ולנציגים.  השטח  לצוותי  משותפים 
ישבו על במת הכבוד, אך מי שנתנו את הטון היו 
אנשי השטח שעוסקים במלאכת הקודש יום-יום, 
בלב  דיברה  המשתתפות,  כשאחת  שעה-שעה. 
המצוקה  את  והסבירה  המחיצה  מאחורי  כאוב 
נזקק  לא  איש מהמשתתפים  השוויוניות,  וחוסר 

לבצל כדי להתרגש ולהזיל דמעה. 
בפעם  אך  בלחישה,  שנאמר  נאות  גילוי  יש 
'המיוחד'  כנס  בגאווה.  לבטאו  ניתן  הזאת, 
ליום  מיקד  עיתונות,  קו  רשת  השבוע  שהפיקה 
אחד את תשומת הלב הציבורית במשפחות לילדי 
"השקופים  הלובינג.  נטולות  המיוחד,  החינוך 
האמיתיים", כפי שהגדיר זאת אחד המשתתפים. 
פלאזה,  קראון  במלון  הכינוסים  לאולם  מחוץ 
הוצבו דוכנים מקצועיים באווירה של כנס הייטק 
התמקדו  הפוליטית,  והאוזן  העין  למיוחדים. 
ובהבנה  עיתונאית  ברגישות  שהוביל  בפאנל 
מקצועית, אבי מימרן, מגיש המהדורה המרכזית 
ברדיו קול חי. כתף אל כתף, ישבו מנהלי מוסדות 
החינוך המיוחד, לצד השרים דרעי וליצמן וסגן 
אוזן  אך  אוהדים,  היו  הנאומים  פרוש.  השר 

פוליטית רגישה, קלטה גם מסרים סמויים.  
דיברו  המיוחד  החינוך  מוסדות  ממנהלי  כמה 
על הפליית החינוך המיוחד החרדי, למול החינוך 
המיוחד במגזר הכללי. הם הסבירו שילד מיוחד 
 – פחות  תקצוב  אחוזי  שלושים  מקבל  חרדי, 
דיברו  המנהלים  הכללי.  במגזר  המיוחד  מחברו 
של  שורה  וציינו  מקצועיים  מונחים  של  בשיח 
גנים  אשכולות  גיל,  ושעות  גמולים  מושגים. 
נבקש  שינוי  יהיה  לא  "אם  בריאות.  וביקורות 
את  להשבית  לנו  שיאפשרו  ישראל  מגדולי 
בתחינה  אמרו,  הם  המיוחד",  החינוך  מערכות 

מהולה באיום.
שר  האחרונה  בתקופה  שואל  הכסף',  'איפה 
לתלונות  בהתייחסו  ליצמן,  יעקב  הבריאות 
תקנות  עלויות  לנוכח  הרגיל  בחינוך  המנהלים 
קואליציוני  תקצוב  על  מדבר  ליצמן  המזון. 
שהועבר בנדיבות, ועל תשלומי שכר לימוד שלא 
הופחתו בפרוטה אחת שחוקה. בכל מה שנוגע 
מאיר  החינוך  שר  סגן  זה  היה  המיוחד,  לחינוך 
בסגנונו,  המנהלים,  את  השבוע  ששאל  פרוש, 

שאלה זהה. 

במגבלות הזמן והקשב, הציג סגן שר החינוך 
דרסטית  קפיצה  על  שמלמדים  נתונים  בנאומו 
ושינוי  החרדי,  במגזר  המיוחד  החינוך  בתקצוב 
משרד  של  ההתייחסות  למידת  בנוגע  תפיסתי 
בשיחה  הושלמו  המספריות,  התוספות  החינוך. 
לדלג  מוזמן  המקצוע  ברזי  בקי  שלא  ומי  עמו, 

לפסקת הסיום. 
תוספות,  של  רחב  מגוון  על  מדבר  פרוש 
הדרכה  מערך  מימון  ומערכתיות:  תקציביות 
מקיף עם מענה להורים במגוון נושאים; ביצוע 
ועדות ההשמה וקביעת שיבוצים במועד; אישור 
תקנים לסייעות צמודות בסך של 22,942 שעות; 
הקצאת  החרדי;  למגזר  המותאם  מתוגבר  בינוי 
שילוב  שעות  הקצאת  תגבור;  שעות  כ-6,000 
טיפוליים;  מרכזים  באמצעות  הפטור  למוסדות 
התורה  בתלמודי  בגנים,  שילוב  שעות  תוספת 
למחוז  מקדמות  כיתות  תוספת  הספר;  ובבתי 
כיתות   450 של  תקדימי  לשיעור  עד  החרדי 
תלמידי  כ-1100  אישור  הנוכחית;  בשנה"ל 
פי  המתוקצבים  החינוך,  במערכת  חדשים   07
ארבע מתלמיד רגיל; תוספת תקציבית של אלפי 
לקויות  כבעלי  המאובחנים   08 תלמידי  שעות 
קלות וזכאים לשעות שילוב בבתי הספר; הכרה 
כזכאים  קטנות  ישיבות  בתלמידי  ראשונית 
המיוחד;  החינוך  לתלמידי  הניתנות  להטבות 
אחוזים  כ-30  של  בשיעור  תקציביות  תוספות 
באמצעות מתי"א; הקמת מרכזי הדרכה להורים 
במוסדות הפטור – בסיוע העמותות, ועוד ועוד. 
מי שהחזיק מעמד ובלע בשקיקה את הפסקה 
המנהלים  ציבור  על  הסתם  מן  נמנה  הקודמת, 
בשורה  ותיקונים.  השגות  של  שורה  ובפיו 
חרדי  שילד  ומתוודה  מודה  פרוש  גם  התחתונה 
מקבל פחות. אם בחינוך הרגיל המדינה מציגה 
הרי  הממלכתי,  החינוך  העדפת  של  רציונל 
מספק  לא  הזה  התירוץ  גם  המיוחד  שבחינוך 
להתווכח  במקום  האפליה.  ופשר  למהות  מענה 
כל  מתוך  פרוטות  כמה  ולשאול  מספרים  על 
השלל, מגיעות להורים – רצוי לחתור לתוצאה 
במערך  החרדי,  המיוחד  החינוך  הטמעת  של 
החינוך המיוחד הכללי. שקל מול שקל, תלמיד 
המשפחות  הורה.  מול  הורה  תלמיד,  מול 
והילדים, חשים גם כך מיוחדים. לפחות בעניין 
שווים,  בין  שווים  להרגיש  להם  תנו  התקציבי, 

בלי קריטריונים מגזריים.
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המפלגה 
שחרטה על 

דגלה את איסור 
ההתגרות 

באומות, תמכה 
בחוק ההסדרה 

'בצער רב' – 
אם להשתמש 

במטבע הלשון 
שטבע בשעתו 
הרב רביץ ז"ל. 

"יכול להיות 
שמרן הרב שך 

היה מורה לנו 
להצביע בעד, 
אני לא בטוח", 

אומר גפני 
שהתקזז ונעדר 

מההצבעה, 
למרות ששהה 

בגבולות 
המדינה

במקום 
להתווכח 

על מספרים 
ולשאול כמה 

פרוטות מתוך 
כל השלל, 

מגיעות להורים 
– רצוי לחתור 

לתוצאה 
של הטמעת 

החינוך המיוחד 
החרדי, במערך 
החינוך המיוחד 
הכללי. ההורים 
והילדים, חשים 

גם כך מיוחדים. 
לפחות בעניין 
התקציבי, תנו 
להם להרגיש 

שווים בין שווים, 
בלי קריטריונים 

מגזריים

צילום: יעקב כהןלא נזקקו לבצל כדי להתרגש ולדמוע. הנציגים החרדים על במת כנס 'המיוחד' 



העצרת ב'אורחות תורה'

בתחילת השבוע חלה 
החמרה במצבו של 
מרן ראש הישיבה 
הגראי"ל שטיינמן, 
אך בחסדי שמים 
בימים האחרונים 
  המצב התייצב

ראש ישיבת אורחות 
תורה: "התפילה 

בשעה כזו זה חיוב 
ולא רשות"

השתדלו והרבו תחינה

מאת: מנדי קליין

היהודי  בעולם  ישראל:  חכמי  בנו  לקיים 
בכלל ובעולם התורה בפרט נמשכות התפילות 
הישיבה  ראש  מרן  של  השלימה  לרפואתו 
מוצאי  מאז  המאושפז  שטיינמן,  הגראי"ל 
השבת שעברה בבית החולים מעייני הישועה. 
של  במצבו  החמרה  חלה  השבוע  בתחילת 
ראש הישיבה, ובהודעה מטעם מקורביו נמסר 
חום  בעקבות  זאת  יציב,  ולא  קשה  מצבו  כי 

וזיהום, שמקורו בתחילה לא היה ידוע. 
הרבות,  התפילות  ובזכות  שמים  בחסדי 
הישיבה  ראש  בנוסף  מרן.  התייצב מצבו של 
המצוקה  על  להקל  בכדי  נשמתי  סיוע  מקבל 

הנשימתית. 
בתוך כך, ברחבי הארץ והעולם ממשיכים 

ראש  לרפואת  רבות  תפילה  עצרות  לקיים 
שנערכה  המרכזית  התפילה  בעצרת  הישיבה. 
ביום ראשון בישיבת אורחות תורה שבנשיאות 
ומאות  ישיבות  ראשי  בהשתתפות  הגראי"ל, 
מבני הישיבה, אמר ראש הישיבה הגאון רבי 
ברוך דב דיסקין, כי מי שלא מתפלל בעת הזו 

נקרא חוטא. 
מרן  שרבינו  מזה  יותר  להיות  יכול  "מה 
ראש הישיבה שהדור עומד עליו נמצא במצב 
של סכנה, אין לך עת צרה גדולה מזו, אז ודאי 
שהתפילה בשעה כזו זה חיוב ולא רשות, וכל 
בתורה  לחיזוק  זמן  למצוא  צריך  ואחד  אחד 

וחיזוק בתפילה", אמר הגרב"ד. 
בתפילה  ולהרבות  להמשיך  נקרא  הציבור 
לרפואתו המהירה והשלמה של רבינו אהרון 

יהודה לייב בן גיטל פייגא.
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האם לפעול לצמצום חקיקת 
היתר בכנסת?
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הצעת החוק הזו שמיועדת לצמצם את 
כמות החקיקה של חברי הכנסת - מיותרת 
לחלוטין. רוב חברי הכנסת עמלים במהלך 
ולקדם  חוקים  לחוקק  השנה  ימות  כל 

יוזמות למען הציבור הרחב.
חברי  מספר  שבגלל  מאוד  חבל 
ופרובוקציות  כותרות  המחפשים  כנסת 
באמצעות קידום וייזום של חוקים הזויים, 
חברי  שאר  לכל  גם  שכזו  תדמית  נדבקת 
כעת  לקדם  מנסים  שבגללו  מה  הכנסת, 
את היוזמה הנוכחית ולהגביל את פעילות 

חברי הכנסת למען האזרחים.
לשטח'  'יורדים  מהפכת  במסגרת 
שהנהיג יו"ר תנועת ש"ס, שר הפנים הרב 
אריה דרעי, אני נתקל מידי שבוע בעיוותים 
ואני  ולשנות,  לתקן  שצריך  חוקים  של 
חושב לעצמי, את זה רוצים לעצור? שלא 
הכלל?  למען  חשובים  חוקים  עוד  נקדם 
אז אולי בכלל כדאי לפזר כבר את הכנסת 

ולבטל את המוסד החשוב הזה.
הזאת,  החשובה  הבמה  את  מנצל  אני 
וקורא מכאן לשרת המשפטים איילת שקד 
לשקול שוב בכובד ראש את קידום הצעת 
לחברי  מענה  שתיתן  פשרה  ולמצוא  חוק 
חשובים.  חוקים  לקדם  החפצים  הכנסת 
חברי  תופעת  את  לעצור  זאת,  עם  יחד 
ופרובוקציות,  לכותרות  הצמאים  הכנסת 
חסרת  יתר  חקיקת  של  עומס  למנוע  כדי 
חברי  של  כבודם  על  ולשמור  תועלת 

הכנסת ובית המחוקקים.
כבילת  אינו  שהפתרון  בוודאי  אבל 
ידיהם של חברי הכנסת בפעילות החקיקה 
ימנע  שרק  מה  מבצעים,  שהם  החשובה 
כמותו  מאין  ושימושי  חשוב  כלי  מהם 
לנזקקים  החלשות,  לשכבות  לסייע 
הרחב  מהציבור  מקבלים  שהם  ולפניות 
גם  כמו  תיקון,  הדורשים  שונים  בעניינים 

צמצום הביורוקרטיה.

נגד: אולי נבטל 
בכלל את הכנסת?

ח"כ מיכאל מלכיאלי
חבר וועדת חוקה  יו"ר סיעת כולנו

הכנסת ה-19 כיהנה רק 671 ימים. בתקופה זו 
מתוכן  חוק.  הכנסת 3100 הצעות  חברי  הגישו 
 20,000 כמעט  שלישית.  בקריאה  עברו   101 רק 
הכנסת  שולחן  על  הונחו  פרטיות  חוק  הצעות 
19-15(, כך  )כנסות  האחרונות  השנים  ב-15 
הישראלי  המכון  שמפרסם  מנתונים  למדים  אנו 

לדמוקרטיה. 
לצד  ומחמיר.  הולך  רק  המצב  ה-20  בכנסת 
מעמד  ונחלש  הולך  האדירים  החקיקה  היקפי 
הממשלה,  עבודת  על  המפקח  ככוח  הכנסת 
שש  או  בחמש  לעתים  יושבים  הכנסת  חברי 
המכריע  רובן  מעטה,  בדיונים  הנוכחות  ועדות, 
קואליציונית  במשמעת  נקבעות  ההצבעות  של 
והן  בוועדות  הן  עמדותיה  את  כופה  והממשלה 

במליאה. 
גדול  ציבורי  "רעש"  מייצרת  היתר  חקיקת 
כשכל  עומק  עבודת  ללא  מונחים  רבים  וחוקים 
תכליתם היא לייצר כותרת בעיתון וכך, כל נושא 
שנוי במחלוקת )תקשורת, דת ומדינה, יחסים בין 

המיעוט לרוב ועוד( הופך להצעת חוק שמטרתה 
יצירת רעש ועימות.

"הצהרות חוק" אלו  מייצרות  מגננה הולכת 
במציאות  הפועל  העסקי  במגזר  הן  וגדלה 
שבוע, והן  מידי  שמשתנה  כאוטית  רגולטורית 
לכותרת.   מכותרת  שמתנהל  ציבורי   בשיח  

הקואליציה,  ויו"ר  המשפטים  שרת  עם  יחד 
תהליך  את  לשפר  האחרונה  בשנה  פועל  אני 
החקיקה ואיכותו וההצעה שהוצגה ליו"ר הכנסת 
הזה.  תולדה של המהלך  היא   בימים האחרונים 

מדובר בבסיס לשיח בין הקואליציה לאופוזיציה 
שיביא לחיזוק הכנסת ולצמצום חקיקת היתר. יש 
חברי  על  דווקא  יותר  חריפה  שהמגבלה  לזכור 
להעביר  יותר  קל  להם  אשר  מהקואליציה  כנסת 
חוקים ומהווה חיזוק לאופוזיציה בדמות העצמת 

הכנסת ויכולת הבקרה שלה על הממשלה. 
טובת הציבור דורשת מנבחריה בכנסת לדאוג 
ביצוע  ולא  לביצוע אפקטיבי של חוקים מעטים 

רופף וכושל של ספר חוקים הולך ומתעבה.

בעד:  לצמצם חוקי 
'רעש' כושלים
ח"כ רועי פולקמן
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דמעות בצל ולא דמעות תנין
זה הזכיר לי את הסיפור ששמעתי 
היה  עלינו  לא  אחד  דיין  בילדותי 
זה  היה  הסתם  )מן  שוחד  לוקח 
היה  כיצד  יהודי(.  שאינו  דין  בבית 
עושה האיש ? היה מתיישב ליד השולחן הגדול 
לרצפה  עד  היורדת  גדולה  במפה  מכוסה  שלו 
במגפיים  לבוש  כשהוא  השולחן,  צדדי  מכל 
גדולים, אפילו בימי הקיץ. תשאלו מדוע? הרי 
מצידו  יושבים  היו  המתדיינים  ההמשך,  לכם 
אחר,  מגף  מול  אחד  כל  השולחן  של  השני 
כל  בבד  כשבד  טענותיהם,  את  שוטחים  והיו 
שמולו.  למגף  כסף  מטבעות  מטיל  היה  אחד 
ומניסיונו הארוך היה  כי רבה  הדיין בחוכמתו 
כל  שנתן  השלמונים  מידת  את  לאמוד  יודע 
בדין. זכה  יותר  שהשקיע  שזה  וכמובן   אחד, 
ישר  שהיה  דין  בעל  אחד  הגיע  אחד  יום 
להכין  מועד  מבעוד  והחליט  הדיין  כמו 
כדמות  וגדולות  פשוטות  ברזל  חתיכות 
את  מילא  הדיון  ובעת  היקרות,  המטבעות 
כמובן  לרוב.  כסף"  הדיין "מטבעות  מגפו של 
בנחרצות. לטובתו  נפסק  והדין  זכה   שהוא 
מעומס "הכסף",  מדדה  לביתו  הדיין  הגיע 
אשר  את  הבין  מגפיו  את  כשחלץ  אבוי  והנה 
אותו  ממנו  לעג  אשר  הכסף  פרשת  ואת  קרהו 
נו  ושאלה  אשתו  נכנסה  לפתע  דין.  בעל 
תשאלי,  "אל  לה:  ענה  היום?  מרוצה  יצאת 
היום". יש  נוכלים  איזה  מושג  לך   אין 
נפשי...  תבכה  אומר "במסתרים  ירמיה  הנביא 
ודמוע תדמע ותרד עיני דמעה" המקום האמיתי 
לבכות זה במסתרים לא באולפן... עצם המקום 
על  מקשה  ראוותני  והוא  ציבורי  שהוא  הזה 
שדורשים  מי  לא  בטח  לבכות!  אמיתי  אדם 
ממנו לבכות בשידור חי עם הנחיות איך ומתי. 
לבכות  בעיה  לו  אין  ונוכל  רמאי  שהוא  מי 
הוא  מזויפות.  דמעות  טירס"  בציבור "פייק 

מוציא אותם מתי שצריך בלחיצת כפתור.  ואכן 
עושים זאת רבים ולא טובים. דווקא מי שהוא 
ישר ונאמן ועדין בנפשו הוא בוכה במסתרים. 
התבוננות  עם  נמצא  כשהוא  דורש!  כשהרגש 
עם הרגשה!  כל המהות של היחצנות ברגעים 
כאלו הורסים את הכוונה מסלקים לו את הרגש 
, הלא הוא לא בנוי למשחק הוא לא בנוי לזיוף 
זיוף.  לאיש נפש  זה  ולבכות בשביל המצלמה 
לפי  לבכות  יכול  לא  ישר  אדם  יילך!  לא  זה 
הזמנה!  כן דווקא הוא במקום כזה יצטרך בצל 
 כדי לבכות .רק זיוף יכול לעבוד במקום מזויף.

מבינים  שלא  אנשים  ושם  תקשורת  יש  אבל 
מצד  באים  יחצנים  הם  ולב.  רגש  בענייני 
הוא  אצלם  הזיוף  תקשורת  יועצי  הרייטינג 
אמת  איש  מדוע   מבינים  אינם  הם  חיים.  דרך 
שכל היום בכה במסתרים כמו שמעידים עליו 
להמשיך  מצליח  אינו  יום,  באותו  רואיו  כל 
לבכות רק עוד קצת  גם כשזה באולפן. וכמה 
שמשדלים אותו נגד הטבע שלו לזייף... זה לא 
הולך. הזייפן לא מבין למה אצלו זה יכול להיות 
פשוט, ואצל האיש הזה  זה לא עובד. ואז אין 
ברירה אלא לזייף את הזיוף ולבצל את העיניים 
 להוציא מהם נגד טבעם דמעות שאינם טבעיות.

שהיה  בטבעו  ושחקן  זייפן  שאותו  אלא 
מתבייש  לא  זה,  לכל  והמביים  המנחה 
יש  זייפנים  איזה  " וואו  לומר:  מעשה  לאחר 
ישרים". לא  ממש  היום  של  אנשים   בעולם. 

מכל מקום אחרי שקילפנו את הבצל מצאנו מי 
בשידול  רק  לזייף  מסוגל  שלא  זה  ומי  הזייפן 
יש  אחד  מוסר  זאת  בכל  ובעצתם,  הזייפנים 
לצדיק ללמוד מזה, היה מה שאתה, ואל תדרוש 
בטאלנטים ובמנחשים שהופכים לנחשים. אם 
הזה  בטבעך  שמח  לזייף  יכול  ולא  ישר  אתה 
אל תנסה בכוח. זה תשאיר לקמים עליך אנשי 

מצוותך  שהם אנשים זייפנים בלי למצמץ!

הרה"ג שמואל צברי
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ליצמן: "דורשים שוויון 
מלא - כמו בחינוך הכללי"

ארי קלמן

שני  יום  במהלך  השתתפו  איש  כ-1,500 
השבוע ביום עיון מיוחד שנערך על ידי רשת 
'קו עיתונות' במרכז הכנסים של מלון קראון 
פלאזה בירושלים, ואשר בו חברו יחד כלל 
הארגונים הגדולים המטפלים בילד המיוחד 

במגזר.
בבוקר   8:30 בשעה  כבר  החל  הכנס 
חינוך  אישי  חלקם  משתתפים,  כשמאות 
הורים  ואחרים  בתחום  העוסקים  ומקצוע 
לילדים מיוחדים, גדשו את עשרות הדוכנים 
ידי הארגונים השונים,  שהוקמו במקום על 
 – האולמות  שלושת  את  מילאו  ובהמשך 
בהם נערכו בזה אחר זה מושבים מקצועיים 
ועיוניים, על ידי מיטב אנשי המקצוע במגזר 

החרדי.
הגאון  נשא  הראשון  המרגש  הנאום  את 
גבוה  המדרש  בית  ראש  אפרתי,  יוסף  רבי 
מאות  את  שריגש  בהתיישבות,  להלכה 

ילדיו  על  האישי  בסיפורו  המאזינים 
וסיפר  העצומים,  והאתגרים  המיוחדים 
מרן  של  הרבה  רגישותו  על  ראשון  מכלי 
הגרי"ש אלישיב זצ"ל לילדים הללו. "בכל 
פעם שקיבל שמות של ילדים כאלו לתפילה 
סבו  לקבר  עלה  וכאשר  אותם,  שומר  היה 
חשף  עליהם",  להתפלל  הקפיד  ה'לשם' 

בפני המשתתפים.
המרכזי  הפאנל  החל  בצהריים   1 בשעה 
הגדול  הכנסים  אולם  כאשר  האירוע,  של 
היה מלא עד אפס מקום. בפאנל, בהנחייתו 
השתתפו  מימרן,  אבי  התקשורת  איש  של 
שר הפנים ויו"ר ש"ס השר אריה דרעי, שר 
הבריאות יעקב ליצמן וסגן שר החינוך מאיר 
הארגונים  ראשי  השתתפו  בנוסף,  פרוש. 
הגדולים ובהם מנכ"ל מוסדות פתחיה הרב 
יהודה  הרב  עלה  מנכ"ל  גולדקנופף,  יצחק 
מרמורשטיין, מנכ"ל שיח סוד הרב שמעון 
לוי, יו"ר עזר מציון הרב חנניה צ'ולק, נציג 
'אהל שרה' הרב יהושע בוקסבאום, מנכ"ל 

מרכז  מנכ"ל  סגל,  יעקב  הרב  הדעת  עץ 
הגנים הרב גיל דוד, מנכ"ל אהל אשר הרב 
שמעון רווח ומנהל מחוז ירושלים בקופ"ח 

מאוחדת מר טל שאול.
יצחק  הרב  היה  הדוברים  ראשון 
בדבריו  פתחיה.  רשת  מנכ"ל  גולדקנופף, 
שיבח את המארגנים ואת רשת קו עיתונות 
כל  זעקת  את  וזעק  הברוכה,  היוזמה  על 
רשתות החינוך המיוחד על האפליה וחוסר 
 - בין המגזר החרדי למגזר הכללי  השוויון 
כי  את משרדי הממשלה  מזהיר  תוך שהוא 
אם לא יהיה שוויון הוא יפה יחד עם שאר 
המנכ"לים לגדולי ישראל, כדי שיתירו להם 
לשבות מבלי לפגוע בחינוך הילדים כמובן. 
מספר  גולדקנופף  הרב  מנה  דבריו  בהמשך 
בין  מוחלט  שוויון  חוסר  יש  בהם  דברים 

המגזרים.
לאחר מכן נשא דברים מנכ"ל עלה, הרב 
יהודה מרמורשטיין, שסיפר ש"תמיד אמרו 
בחיים  בחרתי  אני  חברים,  שיש  שטוב  לי 

בריאות,  חינוך,  של  תיבות  ראשי   – חבר 
פה,  רואים  והבריאות  החינוך  את  רווחה. 
נמשיך  אנחנו  לא...  עדיין  הרווחה  את  אך 
מרמורשטיין  הרב  שיבוא".  עד  לו  לקרוא 
שניה  סייעת  חוק  עבר  כשנה  שלפני  סיפר 
שהוא  המיוחד,  בחינוך  אך  הרגיל,  בחינוך 
לכל הדעות קשה פי כמה וכמה - עדיין אין 
בנוסף העלה את הבעיה  סייעת שניה.  חוק 
מיוחדים  שלילדים  בכך  בתחום,  המרכזית 
אין   21 מגיל  אבל  פתרון,  יש   21 גיל  עד 
מתכננת  שעלה  הכריז  ואף  לילדים,  מענה 
בבוגרים  טיפול  הזה של  הנושא  את  לקחת 

בכל העוצמה. 
לאחר מכן עלה לדבר מר שאול טל, מנהל 
מאוחדת,  חולים  בקופת  ירושלים  מחוז 
שהתייחס בעיקר לחלק המקצועי. טל סיפר 
וציין  על שנותיו הרבות במערכת הביטחון 
כי חמשת השנים שהוא נמצא במאוחדת הם 
החשובים ביותר עבורו, "התרומה והסיפוק 
שאול  מר  לתאר".  אפשר  שאי  משהו  הם 

כ-1,500 הורים ואישי חינוך העוסקים בחינוך ילדים מיוחדים השתתפו ביום עיון מעמיק שנערך 
על ידי רשת 'קו עיתונות'  בפאנל המרכזי השתתפו שרי הבריאות והפנים וסגן שר החינוך - שאף 
הפתיעו את הנוכחים בהחלטה דרמטית  דרעי: "צריך לומר בכנות שהנושא לא היה בראש סדר 

היום שלנו"  ליצמן: "בטוח ששר הרווחה יתגייס לעניין"  פרוש: "הכול תלוי בהסכמים 
קואליציוניים ולכן לא הכול ניתן לעשות"  סיקור נרחב
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סיפר על התפתחות הילד של מאוחדת, כאשר 
למעלה ממאה ושלושים אלף ילדים עד גיל 
מאוחדת,  חולים  קופת  ממבוטחי  הם  תשע 
כך שהם מכירים את הילדים ומשתדלים לתת 
להם את הצרכים שלהם. כמו כן, הוא בירך 
את מארגני הכנס ובראשם רשת קו עיתונות 
שנתנה לו את הזכות לקחת חלק ביום כל כך 

חשוב ובנושא מהותי שכזה.

הפוליטיקאים 
מצהירים: "צריך שוויון"

לאחר מכן עלה לדבר סגן שר החינוך, הרב 
מאיר פרוש, שפתח את נאומו בדברי המדרש 
ש"כל מה שישראל נגאלו זה בזכות שהזקנים 
את  שראו  הצעירים  כך  ואחר  למשה  שמעו 
הזקנים למדו מהם - כך אנשי החינוך הרבים 
שנמצאים פה, בזכות זה שאתם מלמדים את 
גורמים  אתם  שבשמים,  אביהם  על  הילדים 
לכך שהם יאהבו את השם ועל כך מגיע לכם 

ישר כח". 
התקציבים  למצב  התייחס  פרוש  הרב 
לחינוך המיוחד וציין כי "אין ספק שהמשרד 
תלוי  הכול  מספיק.  לא  אך   - הרבה  עושה 
ניתן  הכול  לא  ולכן  קואליציוניים  בהסכמים 
לעשות, אך בהחלט צריך לעשות עוד הרבה 
ישראל  שגאולת  וכמו  שנעשה,  מה  מעל 
לאט  לאט  פה  גם  כך  קמעא  קמעא  נעשית 

נצליח".
'אגודת  לסיעת  עמיתו  דברים  נשא  אחריו 
ליצמן,  יעקב  הרב  הבריאות  שר  ישראל', 
שר  את  מקרוב  מכיר  שהוא  כך  על  שדיבר 
רואה  שהוא  בטוח  ו"אני  כץ  חיים  הרווחה 
לו"ז עמוס  בחשיבות רבה את הכנס ומשום 
הכנס  אחרי  מיד  מתכוון  והוא  בא,  לא  הוא 
הרבים  הצרכים  על  עמו  ולדבר  איתו  לשבת 
ראשי  כל  עם  ויחד  המיוחד,  החינוך  של 
הסיעות וחברי הכנסת להגיע לדברים טובים. 
אנחנו רוצים מאה אחוז שוויון מוחלט בכל 
הצהיר  הכללי",  החינוך  כמו   - התקציבים 

ליצמן לתשואות הקהל.
כששר  נמשכו  הפוליטיים  הנציגים  נאומי 
פתח  דרעי,  אריה  הרב  ש"ס,  ויו"ר  הפנים 
עיתונות'  'קו  ולרשת  לאכסניה  ברכה  בדברי 

הציבור  את  ריגש  מכן  ולאחר  היוזמה,  על 
צעיר  מנכ"ל  בתור  לו  שהיו  אישיות  בחוויות 
במשרד הפנים לפני שלושים שנה. דרעי סיפר 
ילדה  גילה  בו  ערבי  בכפר  שערך  סיור  על 
כלכליים  אילוצים  שבשל  צעירה  מיוחדת 
של הוריה נקשרה במשך היום לעמוד בכפר, 

באופן מעורר חלחלה.
היום  כזה.  לא  שהמצב  שמח  אני  "היום 
החוסר  ולמרות  מקום,  בכל  נפלא  צוות  יש 
עוד  שיש, חברי הכנסת עובדים קשה להשיג 
כספים ולקדם עוד חוקים", הצהיר שר הפנים, 
היום  סדר  בראש  היה  לא  הנושא  כי  והודה 
ההסכמים  כשנחתמו  החרדית  הנציגות  של 

הקואליציוניים בהקמת הממשלה האחרונה. 
רק  להוציא,  כותרות  לי  אין  הרב  "לצערי 
מיוחד  ילד  להם  שנולד  ולאמא  לאבא  להגיד 
קשה  זה  בלי  כי  כסף,  להם  שיהיה  שיתפללו 
תמיד  לא  זה  עם  וגם  דברים,  לקדם  מאד 
ולא  בעגמומיות,  דרעי  סיכם  מצליחים..." 
שכח לציין כי "היוזמה של הכנס ברוכה ואני 
ידיים  ומחזיק  המסורים  העובדים  את  מחזק 

להורים הרבים שפה".

הדרמה: החלטה לערוך 
יום עיון

סיפר  מימרן  אבי  המנחה  הפאנל,  בהמשך 
על הרב דב לוי ז"ל, מייסד 'שיח סוד' שהשנה 
מנכ"ל  את  והזמין  לפתירתו,  עשור  מלאו 
שאחראי  מי  לוי,  שמעון  הרב  בנו  סוד'  'שיח 
לצמיחה העצומה של הארגון. הרב לוי סיפר 
כחמש  התכנסו  שם   - מטבריה  מגיע  שהוא 
מאות הורים ללמוד ולהעשיר את הידע שלהם 
בתחום החינוך המיוחד, אך הוא רוצה לגעת 
המשפחה  וזו  עליה,  דיברו  שלא  בנקודה 

לצערנו  היום  ש"עד  המיוחד,  לילד  מסביב 
ילדים  כמה  אותם  יש משפחות שאם תשאלו 
הילד  ידעו אם לחשבן את  לא  - הם  לכם  יש 
מאד  קשים  והפחד  הבושה  לא.  או  המיוחד 
הראשון  למעגל  גם  לעזור  חייבת  והמערכת 
שנפל  האתגר  עם  להתמודד  המשפחה,  שזה 

עליהם ביום אחד".
לאחר מכן עלה לדבר יו"ר 'עזר מציון' הרב 
כשהם  שנה,   40 צ'ולק, שסיפר שלפני  חנניה 
פתחו את האגף של החינוך המיוחד, הבושה 
המתנדבים  באמצעות  ורק  גדולה  הייתה 
הרבים שנכנסו מהקהילה הצטמצמה הבושה 
הקהילה  של  הכניסה  בזכות  "רק  הזמן,  עם 
לתוך החינוך המיוחד, על ידי קייטנות, על ידי 
שבת ועוד, הדברים הללו גרמו לכך שהבושה 
יש  להורים,  לקרוא  רוצה  אני  נגמרה.  היום 
אותו  תשלחו  בעיה?  שיש  שנראה  ילד  לכם 
לאבחון! אל תשאירו בבית, יש היום טיפולים 
שהייתה  היפה  המקהלה  על  תסתכלו  טובים. 
פה של עזר מציון, טיפול נכון מוציא אנשים 

בצורה טובה".
בעת  באולם  התרחשה  גדולה  דרמה 
הרגע  של  ובהחלטה  לשרים,  נקרא  שהמנחה 
שהתקבלה בהשראת הכינוס ומתוך ראיה של 
ופרוש  ליצמן  - החליטו דרעי,  טובת הציבור 
הנציגים  לכל  ומקצועי  מקיף  עיון  יום  לקיים 
כדי  הרשויות,  עובדי  ולכל  בכנסת  החרדים 
וידונו  הבעיות  ואת  הרגישות  את  שיבינו 
זכתה  ההודעה  אותם.  לפתור  באפשרויות 
לתשואות נרגשות מהקהל, שנוכח בחוש כיצד 
מול  והצבתו  היום  סדר  על  הנושא  העלאת 

מקבלי ההחלטות משיגה תוצאות של ממש. 
מנכ"לית  של  פנייתה  נקראה  מכן  לאחר 
סולם, הגברת ארנסטר: "לילדים בעלי לקויות 
קלות במיוחד בגיל הרך, מובטח בס"ד עתיד 
המתאימים  הכלים  את  יקבלו  רק  אם  מצליח 

והטיפולים הנכונים בגיל הצעיר.
בסולם  שנה  מ30  למעלה  של  "מניסיון 
עיכוב  בעלי  ילדים  ויותר  יותר  רואים  אנו 
או  אחרת(  מסיבה  או  פגות  )עקב  התפתחותי 
התנהגותיות,  או  רגשיות  הפרעות  עם  ילדים 
של  ואינטנסיבית  מתאימה  עזרה  שעם 
לשילוב  מאד  מהר  חוזרים  הם  מקצוע  אנשי 
רבה  בהצלחה  ומשתלבים  הרגיל  בחינוך 
לבנות  בבתיה"ס  בישיבות,  התורה,  בתלמודי 
ובסמינרים. אנו מזהים גם לצערנו בין הנוער 
נעזרו  שאילו  אלו  את  הברזלים'  על  'היושב 
המתאימים  הכלים  את  וקיבלו  בצעירותם 
ללמידה – לא היו שם היום. לכן חשוב מאד 
להעלות על סדר היום הציבורי כי דחוף מאד 
לאוכלוסייה  הניתנים  המשאבים  את  להגדיל 
ימנעו  בהם  הטיפול  את  ישביחו  שבאם  זו, 

למדינה הוצאות רווחה עתידיות".
'אוהל שרה',  נציג  בהמשך נשא דברים גם 
הרב יהושע בוקסבוים, שהודה לצוות הנפלא 
הרבנית  את  בדבריו  והזכיר  המקומות  בכל 
מרחיק  בחזונה  שהקימה  ע"ה,  גינצבורג 
כשראתה  שנה,   40 לפני  המוסד  את  הראות 
סיפר  בוקסבוים  הרב  הקיימת.  המצוקה  את 
את  רואה  פרעה  "כאשר  השבוע  שבפרשת 
בזה  עומד  לא  הוא  ישראל  עם  של  האחדות 
פה  כשעומדים  אותם.  לשחרר  נאלץ  והוא 
בטוח  הארגונים,  של  האחדות  את  ורואים 
שמשרדי הממשלה לא יעמדו בזה ויעזרו לנו 
לעזור לילדים שלא יכולים לדבר ואנו זועקים 

את זעקתם".
שמעון  הרב  הגאון  לדבר  עלה  מכן  לאחר 
שעכשיו  שסיפר  אשר,  אוהל  מנכ"ל  רווח, 
הבריאות  ממשרד  ביקורת  אצלו  הייתה 
טוב'.  לא  וזה  ש'זה  לו  אמרה  והמפקחת 
"העלות של האמירה שלה שווה ל- 100,000 
שקל, מוסד שעומד על תרומות לא יכול לעמוד 

בזה, חייבים לטפל בכאלה דברים", הבהיר, 
של  מכרז  מופיע  המכרזים,  זה  נקודה  "עוד 
רוצה  אתה  שאם  כתוב  שבו  הרווחה  משרד 
לזכות אתה חייב שתבוא מהתחום הזה, אבל 
אם אתה חדש אתה לא יכול לפתוח כלום וזה 

לא יתכן", ציין בחריפות.
ילדים  גני  מרכז  מנכ"ל  דוד,  גיל  הרב 
"חינוך  ואמר:  הוא  אף  דברים  נשא  מג"י, 
בעזרת  שלנו.  החוקה  זה  בפריפריה  מיוחד 
מצליחים  אנחנו  מג"י  של  הארצית  הפריסה 
המיוחד  החינוך  של  לצרכים  שרות  לתת 
בפריפריה ובערים מעורבות כדוגמת נהריה, 
נתניה, באר שבע, חולון ובת ים... מבמת כנס 
הגורמים  לכל  קורה  אני  בירושלים  המיוחד 
המיוחד  החינוך  בפעילות  יותר  עוד  לתמוך 
בפריפריה. אם תעזרו - מג"י ייתן את הפתרון 

בשטח!"
מנכ"ל  סגל,  יעקב  הרב  חתם  המושב  את 
הבעיה  על  שזעק  הדעת,  עץ  החינוך  רשת 
הפטור  במוסדות  להקים  אפשר  אי  שכיום 
עשר  כבר  החינוך  "משרד  מקדמות.  כיתות 
כך  כאלה,  כיתות  לפתוח  מאשר  לא  שנים 
להישאר  יכול  לא  בעיה  עם  שילד  יוצא 
בחיידר יחד עם האחים שלו והוא חייב ללכת 
למוכר שאינו רשמי", הרב סגל ציין כי הוא 
מקווה שמפה תצא הקריאה שיתנו למוסדות 

הפטור לפתוח כיתות מקדמות".

בסיום: עזרה 
למשתתפים

נציגי  גם  השתתפו  המיוחד  היום  במהלך 
אנשי  למקום  שהביאו  קולנו',  'שמע  ארגון 
נושאים  מקצוע מהשורה הראשונה לדבר על 
חשובים ומהותיים במקרים של חינוך מיוחד, 
לציין  ראוי  ועוד.  חלקי  שמיעה  איבוד  כמו 
במהלך  מקום  אפס  עד  מלא  היה  האולם  כי 

ההרצאות שעסקו בנושא. 
מנהלים  המיוחד  ביום  השתתפו  כן  כמו 
הלב',  'צוהר  ארגון  מנהלי  היתר  ובין  רבים, 
הרב  לקהל  הראו  במקום  שהקימו  שבדוכן 
הילדים  יצירות  את  התערוכה  את  שגדש 
הלב  צוהר  במוסדות  שנעשים  המיוחדים 
המיוחד  המלח  גם  כמו  בחנויות,  ונמכרים 
צוהר  של  השם  תחת  שנמכר  טעמים  במספר 

הלב
חידוש  ולפני  המרכזי,  המושב  סיום  עם 
משתתפים  מאות  נהנו  השונים,  המושבים 
הארוחה  כשבמהלך  מזינה,  צהריים  מארוחת 
על  קטנות  בקבוצות  דיונים  מתפתחים 
במהלך  לדיון  שהוצפו  המהותיים  הנושאים 

הכנס.
השר  וסגן  וליצמן  דרעי  השרים  במקביל, 
מיהרו  לא  המושב  את  שסיימו  לאחר  פרוש, 
לעזוב את המקום, ובמשך שעה קלה התעכבו 
ושוחחו עם הורים ואישי חינוך שפנו אליהם 

בשאלות שונות ובקשות לעזרה.
של  ארוכות  שעות  לאחר  ערב,  לקראת 
לבתיהם  המשתתפים  התפזרו  פוריים,  דיונים 
ואף  ומחכים,  מעשיר  למידע  שזכו  לאחר 
סיפקו תרומה עצומה שנגרמה כאמור על ידי 
החלטותיהם של הנציגים שהשתתפו באירוע.
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  בס“ד

המשרד לשרותי דת
תחום תמיכות ועזבונות

עותק ממבחני התמיכה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המשרד א. 
לשונית תמיכות ועזבונות  תמיכות    www.dat.gov.il

לפי סעיף 3א׳

כל מוסד ציבור הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה עפ"י המבחנים ב. 
המפורסמים וברשותו כרטיס חכם מתבקש לנהוג בהתאם לנוהל 
ולמבחני התמיכה באמצעות "פורטל התמיכות הממשלתי" בכתובת

https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal. קבלת כרטיס חכם או 
חידוש תוקפו הינם באחריותו הבלעדית של הגוף שמגיש בקשת תמיכה. 

המועד האחרון להגשת הבקשה בצרוף כל המסמכים הנדרשים 
הינו יום ד' י' באדר תשע"ז 8.3.2017.

יש להגיש אישור על ניהול תקין לשנת 2017 עם הגשת בקשת התמיכה.ג. 

מוסד ציבור המבקש להגיש בקשת תמיכה לשנת 2017 למשרד לשירותי ד. 
דת ואין ברשותו כרטיס חכם מתבקש לפנות בהקדם באמצעות כתובת 

Tmichot@dat.gov.il :מייל

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

שלחו) למשרד התקבלו במלואם ביחידה המקצועית.

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

Tmichot@dat.gov.il להעביר לכתובת המייל

אין בפרסום מודעה זו, משום התחייבות למתן תמיכה כלשהי ולחלוקת ז. 
תמיכות בכלל.

הודעה בדבר
הארכת תוקף קול קורא

למטרה שעבורה ניתן, בכפוף לאישור התקציב,
לבקש תמיכה לפי סעיף 3א'

 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

עבור מוסדות ציבור המקיימים
פעילות של רב בקהילה

מוסד/גוף ציבורי אשר בכוונתו להגיש בקשת תמיכה בנושא 
האמור לעיל מוזמן לשלוח נציג/ה מטעמו

לכנס הדרכה שיתקיים אי"ה ביום ראשון כ"ג בשבט תשע"ז 
19.2.2017 בין השעות 09:30-14:00

במשרדנו השוכן ברח' כנפי נשרים 7 גבעת שאול ירושלים קומה 
ג'. על מנת להירשם לכנס יש לשלוח בקשה באמצעות דואר מייל 

Tmichot@dat.gov.il
ולצרף פרטים כגון: שם הנציג/ה, ח.פ של מוסד הציבור, שם 

העמותה, ת.ז., מס' טלפון להתקשרות וכתובת דוא"ל. 
ניתן להירשם לא יאוחר מיום רביעי י"ט בשבט תשע"ז 15.2.2017. 

הזמנה לכנס הדרכה-הגשת
בקשות תמיכה

מאת יבניאל שירם
אברהם ורותי נחמני יוצאים לחופשות עם 
וגם  רצוף,  שנים   8 כבר  תיירות  שינפלד 
לחופשה  נרשמו  כבר  הם  הקרוב  בפסח 
של שינפלד בהילטון קפריסין. ש: יש המון 
חופשות,  של  עצום  ומבחר  נופש  חברות 
ת:  החברות?  מכל  שינפלד  דווקא  למה 
"כשזה מגיע לחופשת פסח שהיא החופשה 
תמיד  אנחנו  בשנה,  וחשובה  ארוכה  הכי 
אנשים  יש  טוב.  הכי  על  ללכת  מעדיפים 
אבל  שקלים  כמה  לחסוך  יעדיפו  שאולי 
במלון  אותם  ששמו  דבר  של  בסופו  יגלו 
פחות נעים או במיקום לא נוח יחסית לבתי 
בתי  את  בוחרים  שינפלד  אחרים.  מלון 
המלון שלהם בפינצטה, כלומר הם בודקים 
עשרות בתי מלון ובוחרים באמת את המלון 
הכי יוקרתי והכי מפואר, חשוב שיהיה בו 
גם בית כנסת, ספא וחדר כושר, שהחדרים 
בשנים  האורחים.  לרווחת  מפנקים  יהיו 
צמוד  לעבוד  התחילו  שינפלד  האחרונות 
עם רשת הילטון וכבר היינו איתם בחופשות 
בהילטון דרזדן והילטון ברטיסלבה והפסח 
כמובן  בקפריסין.  ניקוסיה  בהילטון  נהיה 
מעל  רמות  בעשר  שינפלד  של  שהאוכל 
כולם והכל גלאט כשר לא שרויה בפיקוח 
מביאים  הם  פסח  בחופשת  נחשוני,  הרב 
עשרות שפים וקונדיטורים להכין מטעמים 
כשרים לליל הסדר וחוה"מ, שצריך לטעום 
טעימים  דברים  כאלה  שיש  להאמין  כדי 
בפסח. מדהים זה לא מילה. זה מה שאנחנו 
מצפים מחברה כמו שינפלד וזה בדיוק מה 
שמקבלים – את הכי טוב. בגלל זה נמשיך 

לטוס איתם בע"ה עוד שנים רבות."
בנים  שני  יש  ברק  מבני  אבנרי  למשפחת 
השנה  וזאת   ,8 בת  וילדה  ו-10   13 בני 
השלישית שהם טסים עם שינפלד לחו"ל 
עם  לטוס  יותר  אוהב  מי  ש:  בפסח. 
שינפלד, אתם ההורים או דווקא הילדים? 
שאנחנו  כמובן  הראשונות  "בשנתיים  ת: 
אבל  הנופש,  חברת  את  בחרנו  ההורים 
אבא  לנו  אמרו  כבר  שלנו  הילדים  השנה 
שינפלד?  עם  לחופשה  יוצאים  מתי  אמא 
טסנו  וגם  חברות  מיני  כל  ניסינו  בעבר 
את  אבל  פעמים,  מספר  לחו"ל  עצמאית 
שינפלד  אצל  וההשקעה שמצאנו  הארגון 
אין בשום מקום אחר. מדובר בסטנדרט בין 
לאומי, שלנו הישראלים קצת קשה להבין, 
אבל מאד קל להעריך אחרי שכבר מתנסים 
בזה. שינפלד אוהבים את הלקוחות שלהם, 
במהלך  בעולם.  אותם  מפנקים  הכי  הם 
את  רואים  לא  ואנחנו  כמעט  החופשה 

שלהם  בפעילויות  עסוקים  הם  הילדים, 
בבית המלון, יש להם סדנאות ובייביסיטר 
יום  ממש  נולד  וכוכב  בבריכה  ותחרויות 
דואגים  שינפלד  ערב  עד  מבוקר  שלם 
להם. אנחנו אומרים להם להתראות אחרי 
לקראת  אותם  ופוגשים  הבוקר  ארוחת 
יוצאים  או  שאנחנו  אחרי  במלון,  הערב 
לטייל באזור או מסתובבים בעיר. גם בערב 
לא חסר מה לעשות, למשל בפסח הקרוב 
יביאו לנו אמנים נחשבים כמו ישי לפידות 
ויוסי שוורץ, ואורית ארקוס תעביר סדנא 
של תזונה נכונה ומופע מוסיקלי לילדים. 
מי שמחפש תוכן ועניין בחופשה שלו – אין 

על שינפלד בקע הזה."
של  מרוצה  לקוח  עוד  רובין  שמוליק 
שינפלד כבר שנים רבות. ש: מה מבחינתך 
גולת הכותרת בחופשה של שינפלד? ת: "זה 
לא רק המלון הכי טוב, או מדריכי הטיולים 
המצויינים, זו החברה עצמה. תראו לי עוד 
ניסיון.  שנות   30 עם  כשרה  נופש  חברת 
מאות  עוד  יש  כמוני  כאלו.  דברים  אין 
לקוחות שמגיעים בגלל השם שינפלד – זו 
היחידה  החברה  גם  זו  מצויינות.  תעודת 
שהמנהלים בכבודם ובעצמם נמצאים כל 
אורך החופשה בשטח המלון ועם האורחים 
בטיולים, מדברים איתך, שואלים אם הכל 
בסדר, במה אפשר עוד לשפר ולהשתפר, 
ביום  האורחים  בשביל  שם  הם  בקיצור 
ובלילה. זה נותן תחושה שיש אבא ואמא 
וגם  לסמוך  מי  על  שיש  הסיפור,  לכל 
בבית.  כמו  להרגיש  יכול  בחו"ל  כשאתה 
אני נרשמתי עם האישה לחופשה החדשה 
 – בתאילנד  הראשונה  בפעם  שינפלד  של 
שהצוות  הבנתי  במאי.  שיוצאת  לקבוצה 
שלהם כבר מגיע למלון 10 ימים לפני כדי 
להכין הכל שיהיה טיפ טופ תפור עד הפרט 
האחרון. חיפשנו חופשה קצת אחרת ליעד 
אקזוטי ושינפלד הפתיעו אותנו עם הילטון 
הואה-הין בתאילנד, ואנחנו בטוחים בע"ה 

שמצפה לנו חופשה מהסרטים."
למשרדי  לפנות  נא  ופרטים  להזמנות   
או  תיירות בטלפון 03-6189999  שינפלד 

לגלוש לאתר האינטרנט
www.shainfeld.com 

הניסיון עושה 
את החופשה

יצאנו לבדוק מדוע דווקא בשינפלד תיירות הלקוחות שבים 
לנפוש עם אותה חברה שנה אחרי שנה בנאמנות והתלהבות 
כה גדולה. שאלנו אותם אם זה בגלל המלונות המפוארים, 
האוכל המשובח או הטיולים המדהימים, והופתענו לגלות 

שתמיד הם חוזרים מאותה הסיבה – בגלל שזה שינפלד
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3-3.5 חדרים

בית שאן

■ 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(_____________________________________________

ביתר עילית

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 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)46-46(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

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

וילות ובתים

דירות 
למכירה

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

אלעד

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

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

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

050-5308742)6-6(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

■ 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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)01-04ל(052-7685502

 2 דופלקסים: באברהם 
בן דוד ובדוד מחלוף, קומה 

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

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

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(_____________________________________________

 ברמת אהרון ברח' 
רבי חייא, דירת גג, 6 

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

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

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

 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(_____________________________________________

באר-שבע

בית שמש

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

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

■ 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

■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 
050- 5308742

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(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

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

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

054-6625272 ,074-7037979)06-06(_____________________________________________

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

לקהילה החרדית החדשה, 
יחידת הורים, מצב מצוין, 

1,180,000 ש"ח. עטיה משה, 
054-6625272 ,074-7037979)06-06(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

עניין! עטיה משה,
054-6625272 ,074-7037979)06-06(_____________________________________________

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

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

משופצת! עטיה משה,
054-6625272 ,074-7037979)06-06(_____________________________________________

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

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

054-6625272)06-06(_____________________________________________

 וילה, 300 מ"ר 
בקרקע, חצי דונם, 

מושכרת ל- 7 שנים, 
ב- 9,000 ש"ח לחודש. 

"בית-טוב"
054-8436035)06-06(_____________________________________________

אור עקיבא

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

לרביעי, נוף מרהיב,
054-9422194)06-06(_____________________________________________

 וילה מיוחד ביופיה 
מול נוף מדהים, מגרש 

600 מ', בנוי 380 מ' + 2 
יח"ד, מושכרות + אופ' 

לעוד 2 יח"ד נוספות, 
לרציניים!!! "אלעד 

_____________________________________________)06-06(נכסים" 052-8939050

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

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

פתוח, רק 1,850,000 ש"ח, 
_____________________________________________)06-06(גמיש, 052-5752500

 חדש בשוק! בלעדי! 
בשמעון הצדיק! )אזור עליון(, 

3 חדרים + נוף מרהיב + 
מפרסת מסלון + מחסן וחניה. 

"תיווך קזן" 058-3254090 
_____________________________________________)06-06(רחלי/ 054-8420522, דבורי

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

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

1,250,000 ש"ח, גמיש,
052-5752500)06-06(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בשמעיה על הטיילת, דירת 3 
חד' מרווחת, מרפסת סוכה 
16 מ"ר, קומה א' + מעית, 
אופ' ממשית לחדר רביעי, 

054-9422194)06-06(_____________________________________________

 בלעדי! חדש בשוק! 
ברש"י )אזור רבי מאיר(, 3 
חדרים + יחידת הורים + 

היתרי בניה 42 מ"ר!
"תיווך קזן" 058-3254090
_____________________________________________)06-06(רחלי. 054-8420522, דבורי

 בלעדי! מדהימה! "נחלת 
יצחק"! 3 חדרים + יחידת 
הורים + מרפסת מסלון + 

חלל לרביעי! מטופחת מאוד! 
"תיווך קזן" 058-3254090, 
_____________________________________________)06-06(רחלי. 054-8420522, דבורי

 במיקום מבוקש מאוד, 
דירת 3 חד' + גג בטאבו 

לבניה של 60 מ', רק 
1,380,000 ש"ח.

"אלעד נכסים"
/03-9088872
052-8939050)06-06(_____________________________________________

באר שבע
 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, 

_____________________________________________)06-06(יוני צדוק, 054-5233623

 ביתר עילית בהזדמנות! 
בחוזה מלובלין, 3 חדרים יפה 

+ יח"ד, מפוארת, גדולה, 
כניסה פרטית, טלפון:

050-4135870)06-06(_____________________________________________

 מיקום מצויין, 3 חדרים, 
_____________________________________________)06-06(330,000. יונתן, 052-7122466

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

יחידות להשכרה, 3,100,000 
ש"ח, בלעדי תיווך יעקב,

054-4901948)06-06(_____________________________________________

 בדוד רזיאל, 4 חד', 
מסודרת, ממוזגת, 1,130,000 

ש"ח, בלעדי תיווך יעקב,
054-4901948)06-06(_____________________________________________

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

_____________________________________________)06-09(נכסים, 052-4834706

 ברח' הרצל, 3 חד', מיייד, 
אופציה לתוספת, 850,000 

ש"ח. תיווך יעקב,
054-4901948)06-06(_____________________________________________

 באוסישקין, 3 
חד', משופצת + 

מטבח חדש, ק"ב + 
אופציה, 1,270,000. 

***באברבנאל, 2 
חד', ק"א + אופציה, 

1,290,000. "יאיר נדלן" 
052-7633978)06-06(_____________________________________________

 בלעדי!! בקובלסקי 
- נורוק, 3 חד', אופציה 

ל- 4, 80 מ"ר + מעלית. 
"יאיר נדלן"

,052-7172628
052-7633978)06-06(_____________________________________________

 בשיכון ה' לקראת 
בנייה, 4.5 חד', יוקרתיות, 
החל מ- 1,820,000 ש"ח. 

"יאיר נדלן"
,052-7172628
052-7633978)06-06(_____________________________________________

 בפרדס-כץ בחיים-לנדאו, 
בנייה חדשה בבלעדיות! 

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

03-8007000 ,054-2545420)06-06(_____________________________________________

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

מ- 1,550,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)06-06(_____________________________________________

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

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 מוכר דירה? הכוונה ויעוץ 
מקצועי במכירת הנכס שלך? 

"נדל"ן כהלכה"
055-66-88-111)06-06(_____________________________________________

 בבירנבוים, 3.5 חד', 103 
מ"ר, מחולקת ל- 3.5 חד' 
70 מ"ר + יחידה 33 מ"ר, 
מושכרות ב- 6,700 ש"ח, 

משופצת מהיסוד, חזית, ק"ק 
מוגבהת, 2,100,000 ש"ח. 

_____________________________________________)06-06(א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ג' בחנה סנש, 
דירת גן, 130 מ"ר, מחולקת ל- 
4 חד' + 2 יחידות + גינה 120 

מ"ר, אופציה לעוד 20 מ"ר, 
משופצות, 3,100,000 ש"ח. 

_____________________________________________)06-06(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי באבן שפרוט, דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות, 3-2, 
משופצת, 1,830,000 ש"ח. 

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)06-06(אדוארד

 ברמבם, ענקית, 110 מ"ר, 
ק"ב, חזית, 3 כ"א, לשיפוץ, 
1,950,000 ש"ח, מפתח ב- 
_____________________________________________)06-06("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור אשל-אברהם, ק"ב 
+ מעלית, 1,30 מ"ר, מחולקת 
ל- 80 מ"ר ו- 50 מ"ר, חזית, 3 
כ"א, מפתח ב- "אפיק נכסים" 

053-3128884 ,03-5791514)06-06(_____________________________________________

 מעוניין למכור את דירתך? 
י.א נדל"ן עם מאוד לקוחות 

נעזור לך ללא תיווך ובלעדיות, 
יחס, אמינות ושירות,

054-8462882)06-06(_____________________________________________

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

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

053-2764220)06-06(_____________________________________________

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

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

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

הזדמנותי. נדל"ן הקריה,
050-3000121)06-06(_____________________________________________

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

ומטופחת, 1,800,000. תיווך 
_____________________________________________)06-06(הנדל"ן, 050-4177419

 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)06-06(_____________________________________________

 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)06-06(_____________________________________________

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

מעוצבת ע"י אדריכל 
ומפוארת ביותר!!! + 

חצר + המון תוספות!!! 
"אלוני נכסים"
052-7610603)06-06(_____________________________________________

 בלעדי!! ברבנו-תם, 
פנטהאוז, 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)06-06(_____________________________________________

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

אדרכלי, 175 מ"ר בנוי 
+ 80 מרפסת בריכה 

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

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

והשקעות"
052-7652801)06-06(_____________________________________________

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

"נדל"ן כהלכה"
055-66-88-111)06-06(_____________________________________________

 מציאה!! דופלקס 140 
מ"ר, 2 קומות, אופ' מיידית 

לחלוקה, 1,700,000. הראשון 
בתיווך, 052-8585277,

054-3050561)06-06(_____________________________________________

 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)06-06(_____________________________________________

 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)06-06(_____________________________________________

 בבירנבוים, דופלקס 5.5 
חד', 4+1, 180 מ"ר, ק"ד + 

מעלית + חניה, משופצת 
כחדשה, מתאימה לחלוקה, 

חזית, 2,300,000 ש"ח. 
_____________________________________________)06-06(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור הרצוג, ד.גג, 
6ח', מחולקת, כל קומה 90 
מ"ר, ק"ג + מעלית, חזית, 

2,500,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)06-06(נכסים" 03-5791514

 בהרצל פ.כץ, ד.גג, 4.5ח', 
ק"ג, חזית, 1,500,000 ש"ח. 
_____________________________________________)06-06("אפיק נכסים" 03-5791514

 בברוט המתחרד, 
דופלקס כ- 70 מ"ר למטה 

ולמעלה מרפסת שמש, 
3 כיווני אויר, מיידי! רק 

ב- 1,300,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)06-06(נכסים, 050-4177750

 בלעדי!! ברמת אהרון 
אזור הוילות, דירת גג, 
נדירה, ק"ב ואחרונה, 
4 דיירים 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 פרטית, 4,200,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)06-06(_____________________________________________

 בשיכון ג', דופלקס 4 
חד', 100 מ"ר, כחדשה + 

סוכה + מרפסת שמש, 
אופציה להרחבה 40 

מ"ר. "אפיקי נדלן בועז" 
052-3500040)06-06(_____________________________________________

 בלעדי, דופלקס באזור 
חרלפ, 7 ח', כ- 220 מטר + 

מעלית + חניה, קומה ד', נוף 
לפארק, 3,000,000. תיווך 
_____________________________________________)06-06(אלטרנטיב, 054-5500263

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

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

054-8448478)06-06(_____________________________________________

 המחיר ירד!!! בר"ע/
ירושלים, 5ח', ק"א, 100 מ"ר, 

עורפית. "נדל"ן כהלכה"
055-66-88-111)06-06(_____________________________________________

 בלנדא, 5 חד', 125 מ"ר, 
ק"ב + מעלית + חניה + 
מחסן 10 מ"ר, מב מצוין, 

חזית, מ.שמש, 2,700,000 
_____________________________________________)06-06(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

ש"ח. "אפיק נכסים"
03-5791514)06-06(_____________________________________________

 בלעדי!! בקרית-הרצוג 
בפרויקט גני הזית, בנין 

חדש, מוכן, דירת 5 
חדרים + מרפסת-שמש 

גדולה, ק"ג + מעלית, 
1,750,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)06-06(_____________________________________________

 בשחל בבניין חדש, 
פנטהאוז 6 חד' מפואר, כניסה 

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

052-3344721 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

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

אחד, 3,980,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 במקובר בבנייה, דירת 
7 חד', אפשרות לחלוקה, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 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)06-06(_____________________________________________

 באמצע בנייה במרים-
הנביאה, פנטהאוז 5 חד', חזית 

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

052-3344721 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

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

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

052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

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

050-4177419)06-06(_____________________________________________

 באכלוס, בביה"כ הגדול, 
5.5 חד', חזית, נוף אדיר, 

מחולקת ל- 3 חד', ו- 2.5 חד'. 
_____________________________________________)06-06(תיווך הנדל"ן, 050-4177419

4-4.5 חדרים
 בפ.כץ, 4 חד', משופצת 

+ מרפסות, סוכה, בנין 
מתחרד' + אפשרות הרחבה, 

1,450,000 ש"ח,
052-7684112)06-07(_____________________________________________

 בפרל, 4 חד', חדשה 
מקבלן, עיסקת מזומן, רק 

1,250,000 הראשון בתיווך, 
054-3050561 ,052-8585277)06-06(_____________________________________________

 בקובלסקי, ק"א, טאבו 
משותף, 4 חד', 1,650,000 + 
1.5 חד', 800,000, משופצת 
מהיסוד "century 21" טל': 

052-3744260)06-06(_____________________________________________
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+5 חדרים

וילות ובתים

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(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ 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

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

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

03-5797756)28-28(_____________________________________________

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

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

03-5797756)28-28(_____________________________________________

טבריה

דימונה

+5 חדרים

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

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

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

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

זילברברג, 03-5754412, 
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)03-06(_____________________________________________

 בקרית הרצוג ברח' 
קובלסקי 9 א', דירת 

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

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

עם אפשרות להרחבה, 
זקוקה לשיפוץ, לכניסה 

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

 ,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)03-06(_____________________________________________

 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 

החרדי,
058-6151555)05-09(_____________________________________________

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

1,570,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

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

2,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

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

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

 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

■ 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(_____________________________________________

■ 4 חד', ברח' רבי 
עקיבא / קרוב לרח' 

ישעיהו ק"ב עורפית, 
90 מ', במצב טוב, מידי, 
1,750,000, ש"ח, בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

 בעמק יזרעאל כחמישה 
חד', 110 מ"ר, יפה, מושקעת, 

חניה, מחסן, לל"ת,
_____________________________________________)05-06ל(052-7673723

 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

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

ומושקעת מאוד, מטבח 
מרהיב, חדרים מרווחים,

054-9422194)06-06(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרב שך 
מרכז, 4 חד' + מרפסת 
סוכה 15 מ"ר, 105 מ"ר, 

משופצת כחדשה, ק"א, חזית, 
1,920,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)06-06(_____________________________________________

 בעזרא, 4 חד', 90 מ"ר, 
ק"א, משופצת, 4 כ"א, עורף 

פתוח, 2,200,000 ש"ח. 
_____________________________________________)06-06(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור בן-דוד, 4, מרווחת, 
ק"ב + מעלית, חזית, 3 כ"א 

+ חניה + אופציה, 2,050,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

03-5791514)06-06(_____________________________________________

 בבן-גוריון בבנין מטופח, 
4 ח', ק"ב + מעלית, חזית, 

1,820,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)06-06(נכסים" 03-5791514

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

מ-0 1,850,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)06-06(נכסים" 03-5791514

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

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

053-3128884 ,03-5791514)06-06(_____________________________________________

 באזור דונולו, כ- 4, 
משוקעת, ק"א, חזית + 

מרפסת גדולה, 1,950,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

03-5791514)06-06(_____________________________________________

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

ש"ח. "אפיק נכסים"
03-5791514)06-06(_____________________________________________

 בדנגור, דופלקס 
מפואר, 4 חד' + מרפסת 

30 מ"ר + סוכה.
'אפיקי-נדלן-בועז'

,054-8474843
053-2764220)06-06(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
הראשונים בבניין חדיש, 4 
חדרים, ענקית + 2 חצאי 

חדרים ומחסן, שמורה 
ומטופחת, ב- 1,985,000 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)06-06(_____________________________________________

 במתיתיהו, 4 חדרים, 
ק"א, כ- 110 מ"ר + בייסמנט, 

כ- 20 מ"ר בק"כ. תיווך - 
_____________________________________________)06-06("פנינת הנדל"ן" 054-8454737

 בסוקולוב, מיקום 
מעולה, דירת 80 מ"ר, 
4 חד', ק"ב, משופצת 

כחדשה + סוכה. "אפיקי 
_____________________________________________)06-06(נדלן בועז" 052-3500040

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

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)06-06(_____________________________________________

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

שמש, 1,620,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

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

שמש, 1,800,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח' ברבנו אשר 
+ נוף מהמם לים ולמגדלים, 

חזית מושקעת, עיצוב 
אדריכלי + מעלית + חנייה, 

2,050,000. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)06-06(_____________________________________________

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

חזית, רק 1,385,000 ש"ח. 
_____________________________________________)06-06(נדלן הקריה, 054-8472222

 בהזדמנות בבעלי 
מלאכה, 4 חדרים, קומה 

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

1,850,000 ש"ח.
חמד נכסים,

053-3357316)06-06(_____________________________________________

 אזור הרב-שך, דירת-
פאר, 4 חדרים, ק"א, 86 

מ"ר ועוד מרפסת 14 
מ"ר והרחבה, 1,890,000 

ש"ח. "בית-טוב"
054-8436035)06-06(_____________________________________________

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

וחזיתית. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

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

2,150,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

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

2,400,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

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

1,570,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

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

2,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' בבניין חדש, 
65 מטר, קומה ב', חזית, קבלן 

אמין, איכלוס 5 חודשים, לא 
ניתן בנתיים לקבל משכנתא, 
1,250,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)06-06(_____________________________________________

 בלעדי, 3.5 ח' 
בז'בוטינסקי, חזית + עורף, 

איזור הרב שך, משופצת, 
קומה ב', בניין אברכים, 

1,300,000. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)06-06(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה, 054-8472222, 
050-3000121)06-06(_____________________________________________

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

1,315,000 ש"ח. נדל"ן הקריה, 
050-3000121 ,054-8472222)06-06(_____________________________________________

 בפרדס-כץ, 3 חדרים, 
ק"ב, חזית, משופץ, 

הרחבה בצד ובגג, 
1,250,000 ש"ח.

"בית-טוב"
054-8436035)06-06(_____________________________________________

 ביונתן, 80 מ"ר, 3 
חדרים ואישורים לעוד 

2 חדרים, ק"ב, משופץ, 
1,480,000 ש"ח.

"בית-טוב"
054-8436035)06-06(_____________________________________________

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

מהיסוד. "נדל"ן כהלכה" 
1,425,000 ש'

050-414-1926)06-06(_____________________________________________

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

055-66-88-111)06-06(_____________________________________________

 בתל-גיבורים, ק"ד, 3 חד', 
שקטה + חניה, בנין מטופח, 
 century 21"" .1,290,000

052-3744260)06-06(_____________________________________________

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

אופציה בצד, 1,600,000 ש"ח. 
*בפרדס כץ, 3 חד', 80 מ"ר + 
א.בגג בטון, 1,390,000 ש"ח. 

_____________________________________________)06-06(א.פנחסי, 03-5799308

 ביהודה הנשיא, 3 חד', 
75 מ"ר, משופצת כחדשה 
ק"ב, אחרונה, א.בגג בטון 

+ רשיון לבניה, 3 כ"א, 
1,900,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)06-06(_____________________________________________

 השניים, 3 חדרים 
משופצת, קומה א', 87 מ"ר, 

חניה, 1,450,000 ש"ח.
,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)06-06(אדוארד

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

חזית, בבניה, 1,320,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)06-06(_____________________________________________

 בבלעדיות בהמכבים, 
3.5 חדרים, תוכניות 

לבניית כ- 70 מ"ר 
נוספים. 'אפיקי-נדלן-
_____________________________________________)06-06(בועז' 054-8474843

 בבלעדיות בנויפלד, 3 
חד', משופצת + היתרי 

בניה ל- 45 מ"ר.
'אפיקי-נדלן-בועז'

,054-8474843
053-2764220)06-06(_____________________________________________

 בבלעדיות בגניחובסקי, 
3 חדרים, 65 מ"ר, 

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

054-8474843)06-06(_____________________________________________

 בלעדי בגניחובסקי, 3 
חד', מושקעת, אופציות 
גדולות בגג ובצד. 'אפיקי-
_____________________________________________)06-06(נדלן-בועז' 053-2764220

 באברבנאל, 3 וחצי 
חדרים, גדולה, קומה 

ראשונה, 3 כיווני אויר + 
אפשרות הרחבה גדולה, 

ב- 1,385,000 ש"ח.
להב נכסים,

050-4177750)06-06(_____________________________________________

 באבוחצירא, כ- 75 
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 

_____________________________________________)06-06(נכסים, 050-4177750

 בהזדמנות גדולה, דירת 
3.5 כ- 90 מ"ר בטרומפלדור, 

1,350,000 בי.א נדל"ן,
054-8462882)06-06(_____________________________________________

 בלעדי!! בהראשונים, 
3 חדרים, גדולה, 80 
מ"ר, מסודרת, ק"ב, 

חזית, 3 כ"א, 1,490,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)06-06(_____________________________________________

 באזור טרומפלדור 
בבנין חדש, 3 חדרים, 

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

+ יחידת-דיור, כ- 30 
מ"ר, חדשה, מושכרת ב- 
2,400 ש"ח, 1,675,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)06-06(_____________________________________________

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

במצב מצוין, ק"ד, 
מעלית, 1,520,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)06-06(_____________________________________________

 בבלעדיות, בנורדאו, 
3 חד', קומה 1, עורפית, 

בנין חדש + חניה, 
1,410,000 ש"ח. "דלוקס 

_____________________________________________)06-06(נכסים" 052-8555594

 בתחילת בנייה בגולומב, 
דירת-נכה, 3 חד' + גינה 
גדולה, 1,600,000 ש"ח.

תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

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

1,450,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)06-06(_____________________________________________

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

מפרט - גבוה, 1,250,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)06-06(_____________________________________________

 בבלעדיות! בטבריה, 
3 חד', גדולה, חזיתית, 

1,500,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

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

מ"ר, 1,570,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

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

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

052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 בישעיהו, 3.5 חד', 
משופצת מהיסוד, קומה 

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

052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

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

1,700,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 ביהושע 86 מ"ר, 3 
חדרים, ק"ג, חזית, נוף, 

3 כ"א, 1,570,000 ש"ח. 
_____________________________________________)06-06("בית-טוב" 054-8436035

 בגניחובסקי, 3 חד' + 50 
מ"ר רצפה מוכנה להרחבה. 

_____________________________________________)06-06("צ'מפיון-נדל"ן" 053-3121812

 באברבנאל, 3.5 חד', 
משופצת + סוכה, 1,300,000 
כולל התיווך!!! מיקום מרכזי 
_____________________________________________)06-06("צמפיון נדל"ן" 053-3121812

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
דירות 3 חד' אחרונות, 

1,600,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

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

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

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

1,700,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 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. 
_____________________________________________)06-06(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העיריה, 2.5 
חד', 50 מ"ר, ק"א, 

משופצת, 1,350,000 ש"ח. 
*בגרשטנקורן, 2.5 חד', 60 

מ"ר, ק"ב, 1,500,000 ש"ח. 
_____________________________________________)06-06(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)06-06(אדוארד

 בלעדי בז'בוטינסקי, 2 
חד', 60 מ"ר, קו' א', חזית, 

1,100,000 ש"ח, גמיש.
,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)06-06(אדוארד

 בלעדי ברחוב ברוט, 2 
חדרים + הול, קומה ב', שלד 
בנוי של 40 מ"ר, 1,200,000 

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

_____________________________________________)06-06(אדוארד

 בחברון, 2 חדרים, 40 מ"ר, 
אופציה להרחבה, 1,300,000. 

_____________________________________________)06-06(י.א נדל"ן, 054-8475577

 בלעדי בדב הוז, 2.5 
חד', ק"ג, מפוארת, 

אופציה יפה בגג. 'אפיקי-
נדלן-בועז'

,054-8474843
053-2764220)06-06(_____________________________________________

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

1,450,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 בלעדי 2 ח' ברבי עקביא, 
קומה ד', לא משופצת, 

עורפית, כ- 60 מטר, 
1,200,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)06-06(_____________________________________________

 בלעדי 2ח' בפ"כ, 51 מטר 
+ אופצייה קיימת ל- 20 מטר 
+ סוכה, 1,200,000 מפתחות 

_____________________________________________)06-06(במשרד, 054-5500263

 בפלמ"ח, 2.5 ח', כ- 60 
מ"ר + אופציות, 1,215,000 
ש"ח לסגירה נדל"ן הקריה, 

050-3000121 ,054-8472222)06-06(_____________________________________________

 במערב ב"ב, 67 מ"ר, 
2.5-3 חדרים, ק"ב, 

1,510,000 ש"ח.
"בית-טוב"

054-8436035)06-06(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

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

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

 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 

_____________________________________________)06-06(דסקל, 050-5926021

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

מקס - משה דסקל,
050-5926021)06-06(_____________________________________________

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

מהיסוד. משה דסקל - רימקס-
_____________________________________________)06-06(עוצמה, 050-5926021

 בדימונה, 3 חד', 
משופץ, מרוהט וממוזג, 

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

_____________________________________________)06-06(הבית, 050-4199643

 בדימונה, 4 חד', ק"ק, 
100 מ"ר, ליד הישיבה, 

590,000 ש"ח. תיווך 
ברכת-הבית,

050-4199643)06-06(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך ברכת-הבית, 
050-4199643)06-06(_____________________________________________

 להשקעה בבן-צבי,
דירת-גן, 3 חד', משופצת, 

600,000 ש"ח. יוסף,
_____________________________________________)06-06(050-6733375 )תיווך הכהנים(

 להשקעה בברנר, 4,5חד' 
נדירה, מרוהטת קומפלט, נוף 
ומחסן, 600,000 ש"ח. אליהו, 
_____________________________________________)06-06(050-4770020 )תיווך הכהנים(

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

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

_____________________________________________)06-06()תיווך הכהנים(

 להשקעה באלחדיף, 
3.5חד', 90 מ"ר, משופםת, 
נוף ומעלית, 600,000 ש"ח. 
יוסף, 050-6733375 )תיווך 

_____________________________________________)06-06(הכהנים(

 להשקעה באוהל-יעקב, 
4 חד', 85 מ"ר, מסודרת + 

אופציה, 680,000 ש"ח. יוסף, 
_____________________________________________)06-06(050-6733375 )תיווך הכהנים(

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

700,000 ש"ח. מנחם,
053-3191852)06-06(_____________________________________________

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

750,000 ש"ח. מנחם,
053-3191852)06-06(_____________________________________________

 בגיבורים, דירת 4 חד', 
קומה א', מסודרת, 580,000 
_____________________________________________)06-06(ש"ח. מנחם, 053-3191852

ירושלים

 שמעון הצדיק פ. 
חותם, 90 מ"ר + 73 מ"ר 

+ מרפסות + אופציה, 
3.5 מיליון. א.נכסים,

058-3282555)06-06(_____________________________________________

 *למכירה/השכרה, 3,2 
חד' + אופציה להרחבה. *4 

חד' עם/בלי מעלית. *5 חד' + 
מחסן וחניה. *מחסן. *מקום 

לכולל להשכרה. תיווך,
053-3196069)06-06(_____________________________________________

 בהזדמנות! בהר שמואל 
)צמוד לירושלים( וילה 

מושקעת, 10 חד', 450 מ"ר 
בנוי על חצי דונם מגרש + 
קומה נוספת 100 מ"ר עם 
הכנה ליחידות השכרה + 6 
מרפסות, רק - 4,750,000 

ש"ח, בלעדיות בנדל"ן אריאלי, 
02-5714636)06-06(_____________________________________________

■ 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

 ברמות א': קוטג' 4 חד', 
דו-פלקס, 100 מ"ר נטו, נוף, 
כ"פ, משופצת ברמה גבוהה, 
במורגנטאו, 2,150,000 ש"ח. 
_____________________________________________)06-06(תיווך הכוכבים: 050-9051355

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

נוף, כ"פ, אופציה 60 מ"ר 
בגג, 2,390,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)06-06(הכוכבים: 050-9051355

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

גישה נוחה, כ"פ, חצר פרטית, 
2,520,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)06-06(הכוכבים: 050-9051355

 בקריית משה, דופלקס 
ברחוב גת, 6 חדרים מהממת 

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

amitay@perfectpro.co.il)06-06(_____________________________________________

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

משופצת, 3 כיוונים, ק"ב, ע"י 
משכן-שרגא! 1,900,000 ש"ח. 
_____________________________________________)06-06(תיווך הכוכבים: 050-9051355

 ברמות-אונגוואר: 5 
חד' משופצת + מרפסת 

סוכה, נוף, אור, שמש, מחסן 
גדול, 2,190,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)06-06(הכוכבים: 050-9051355

 ברמות 06, 6 חד' 
+ נוף + מרפסת, 3 

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

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

לפרסום
בלוח

03-6162228
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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

 מבחר דירות ומגרשים 
להשקעה בטבריה ובירושלים. 

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

עסקים

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

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

 דירות במחירי מציאה, 
ניהול נכס, אחזקות ושיפוצים. 

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

פנטהאוזים ודירות גן

ירושלים

נתיבות

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

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

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

דופלקסים

 בארצות הברית 
השקעות עם תשואה 

גבוהה ע"י חברה ותיקה 
ואמינה  ש. מאירוביץ

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

 בהזדמנות בעין 
שמש, 4 חד', 140 מ"ר, 

חניה בטאבו, מרפסת 
+ מרפסת שמש, 

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

 בשיכון ה', יחידת דיור 
משופצת ריהוט חלקי 

כולל ארנונה, 2,300 
ש"ח, מיידי,

050-8620450)03-06(_____________________________________________

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

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

054-5634160)03-06(_____________________________________________

 4 חדרים ברחוב עמרם 
גאון 3, ללא תיווך,

052-7505847)03-06(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 מציאה!! בטבריה 
להשכרה/מכירה בניין 

צימרים 28 חדרים, כולל 
מיזוג וציוד להפעלה 

_____________________________________________)04-07(מיידית, 050-6921233

חנויות

נדל”ן 
מסחרי

בבני ברק
03-80-500-80

להשכרה 
חנויות 

עסקים

לחברה ירושלמית 
בתחום הטכנולוגיה הכשרה

(מנויים חודשיים)
דרוש שותף/משקיע

053-9638240

2 יח“ד | 2/3 חדרים 
קומת קרקע

באופקים ברח‘ אלי כהן 
למכירה / השכרה / השקעה 

מטבחים אינסטלציה 
וחשמל חדשים!

 בפנקס פינת התשעים 
ושלוש, ק"ג ללא מעלית, 

גג ענק, פינוי מיידי,
_____________________________________________)05-06ל(052-6420120

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

054-2000089)04-06(_____________________________________________

 מציאה בדוד אלעזר, 
דירת 3 חד', קומה נוחה, רק 
485,000 ש"ח. נמימי נדל"ן, 

050-3664122)05-05(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 להשקיע בקריות 
 MS ?ולהישאר רגוע

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

_____________________________________________)05-05(חרדית(, 054-8541118

אלעד

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

לרציניים בלבד. לא למתווכים! 
_____________________________________________)05-08(מיידי 052-5222670

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

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

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

 בקובלסקי 9, 3 חדרים, 
משופצת + מזגנים, 3,500 

_____________________________________________)05-06ל(ש"ח, 052-7167969

 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, מרווחת 
מפוארת, מרוהטת וממוזגת, 

במרכז, 40 מ"ר + סוכה, 
_____________________________________________)05-06ל(052-7152283

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

 יח"ד יפיפיה, 43 מ"ר, ללא 
ריהוט, במרום שיר, קומה 7, 

2,600 ש"ח, מיידי!
050-5961147)05-08(_____________________________________________

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

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

050-5281626)05-08(_____________________________________________

 ברמות א': 4 חד', 
משופצת + ת.ב.ע. ל- 40 
מ"ר, ק"ב, 3 כיווני אוויר, 

בסולם-יעקב, 1,820,000 ש"ח. 
_____________________________________________)06-06(תיווך הכוכבים: 050-9051355

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

מעשית לעוד 42 מ"ר, ע"י 
משכן-שרגא! 1,850,000 ש"ח. 
_____________________________________________)06-06(תיווך הכוכבים: 050-9051355

 בגבעת שאול, 4.5 
חדרים, מרווחת ומסודרת, 

בקומה ראשונה + מעלית + 
מחסן גדול עם חלון + חניה. 

_____________________________________________)06-06("צימוקי" 02-5638221

 ארזי הבירה, חדשה 
בשוק, 3 חדרים, 75 מ"ר, 
בניין מעולה, 1,750,000 

ש"ח. א.נכסים,
058-3282555)06-06(_____________________________________________

 בנווה יעקב באשר 
גולק, 3 חד' + טאבו 

מאושרת על הגג. תיווך 
משה, 054-9388085, 

077-4003009)06-06(_____________________________________________

 בנווה יעקב, אביר 
יעקב, 3 חד' עם חלל 

לעוד 3 חד', מחיר 
מציאה! תיווך משה, 

,054-9388085
077-4003009)06-06(_____________________________________________

 ברשותנו מאגר של דירות 
להשקעה ומגורים בערים 

נתיבות, אופקים, ערד, דימונה 
וירוחם )נא להתקר אחרי 

הכולל ב- 6:00 בערב(. תיווך 
_____________________________________________)06-06(ארץ הצבי, 052-5253470

 בהאורים, פנטהאוז/
גג, 7 חדרים + משרד צמוד 
שניתן גם להשכרה, מעלית 
שבת, משופצת, 2,860,000 
ש"ח. "בית ישראל" - ישראל 
ריינהולד יועץ ומשווק נדל"ן, 

054-6401612)06-06(_____________________________________________

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

+ אופציה, מעולה להשקעה. 
_____________________________________________)06-06(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בעצמאות, פנטהאוז 5 
חדרים, משופצת + מרפסת 
70 מ"ר מהסלון + אופציה. 
_____________________________________________)06-06(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בטרומפלדור, דופלקס 
גג, 6 חד' מרפסת 30 מ"ר 

+ גג 70 מ"ר. אנגלו סכסון, 
03-9301122)06-06(_____________________________________________

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

_____________________________________________)06-06(אנגלו סכסון, 03-9301122

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

_____________________________________________)06-06(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בעמינוח נחמיה, דירת 
דופלקס 4 חדרים, קומה 

ראשונה, 100 מטר. אנגלו 
_____________________________________________)06-06(סכסון, 03-9301122

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

להרחבה. אנגלו סכסון,
03-9301122)06-06(_____________________________________________

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

_____________________________________________)06-06(אנגלו סכסון, 03-9301122

 במרכז-העיר, דירה מניבה 
10,700 ש"ח לחודש, קומה ב', 

מושקעת, 1,580,000 ש"ח. 
_____________________________________________)06-06(050-7505449, תווך-נדי

 דירה ברחוב טרומפלדור, 5 
חדרים, 120 מ"ר + 60 מ"ר גג 
מרוצף, כניסה מחדר מדרגות, 

מעלית, חניניה, 1,990,000 
ש"ח. 077-2050410,

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)06-06(אדוארד

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

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

050-4464170)06-06(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, דירת 
4 חדרים, מרפסת, מעלית 

)שבת(. אנגלו סכסון,
03-9301122)06-06(_____________________________________________

 בכפר-גנים, 4 חד', 
חדשה ומושקעת, מרפסת 
סוכה, מחסן, פיקוד-שבת, 
 ,03-9041716 ,2,090,000

_____________________________________________)06-06(054-4761147, גיא

 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(_____________________________________________

 בהזדמנות ב"גליצנשטיין" 
)כפר גנים ב'(, 4.5 חד' 

מרווחים, 120 מטר, משופצת 
+ מעלית וחניה, פנוי לכניסה 

מיידית, 1,870,000 ש"ח. "בית 
ישראל" - ישראל ריינהולד, יועץ 

_____________________________________________)06-06(ומשווק נדל"ן, 054-6401612

 בההגנה, 4חד' במדרחוב, 
משופצ, מצויינת להשקעה, 

מיידית. רי/מקס - משה דסקל, 
050-5926021)06-06(_____________________________________________

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

מיידית. רי/מקס - משה דסקל, 
050-5926021)06-06(_____________________________________________

 בהזדמנות, 4.5 באיזור 
אנה פרנק, מסודרת, מרווחת, 
מוארת, מעלית שבת, חניה. 

_____________________________________________)06-06(נטלי, 052-2948691

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

_____________________________________________)06-06(אנגלו סכסון, 03-9301122

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

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

 בטרומפלדור, באזור 
החרדי והשקט, 3 חד', סלון 

גדול, משופצת מהיסוד, 
1,190,000 ש"ח. "בית ישראל" 
- ישראל ריינהולד יועץ ומשווק 

_____________________________________________)06-06(נדל"ן, 054-6401612

 בהרצל ליד לומז'ה!! 
3.5 חדרים, ענקית )כ- 100 

מ"ר(, משופצת מהיסוד, יחידת 
הורים, כיורים כפולים. בלעדי 

_____________________________________________)06-06(רם-נכסים, 054-5566145

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

כ"א, 1,170,000. -03
_____________________________________________)06-06(9041716, 054-4761147, גיא

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

יפה ומסודרת, 1,260,000. 
 ,052-5785978 ,03-9041716

_____________________________________________)06-06(ודים

 דירה ברחוב פרנקפורט, 
3.5, 85 מ"ר, קומה א', 

משופצת, 1,400,000.
,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)06-06(אדוארד

 פרישמן, 1/2 + 3, גדולה, 
ק.1, 1,330,000 ש"ח,

050-3528252)06-06(_____________________________________________

 בלב האזור החרדי! 
סמילנסקי, 3 ח', ק"ב, 

מסודרת ביותר, רק 1,160,000 
_____________________________________________)06-06(ש"ח, מיידית!! 050-4811122

 ברוטשילד החרדי! 
)גן הנשיא( 3ח' + חצי, 

כ- 80 מ"ר, ק"א, משופצת! 
1,269,000 ש"ח, מיידי!

050-4811122)06-06(_____________________________________________

 ביוספטל המתחרדת! 2 
+ חצי, משופצת מן היסוד!! 

ק"ג, רק 849,000 ש"ח, 
_____________________________________________)06-06(מיידית!! 050-4811122

FOX  נדל"ן - בכפר 
אברהם, 2.5 חד', מצויינת, 

אופציה ממשית לבניה, 
מצויינת להשקעה!

050-6925400)06-06(_____________________________________________

 בעיר העתיקה, 
4 חדרים, 110 מ', 2 
מרפסות לנוף וצימר 

יוקרתי, מחיר מציאה, 
1,150,000 ש"ח, 

מושכרת ב- 5,500 ש"ח. 
תיווך חסידים,

072-2222211. אבי 
_____________________________________________)06-06(חסידים, 054-2888920

4-4.5 חדרים

 בכנען, 3 חדרים + 
גינה, משופצת, טובה 

להשקעה, 550,000 
ש"ח, מושכרת ב- 2,000 

ש"ח. תיווך חסידים,
072-2222211. אבי 

_____________________________________________)06-06(חסידים, 054-2888920

קריית גת
 3 חד', ק"א, משופצת 

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

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

 בלעדית! חדשה! בן 
שטח! בנין מטופח! 2 חדרים 
+ מרפסת 50 מ"ר! מיידית! 
"תיווך קזן" 058-3254090, 

_____________________________________________)06-06(רחלי

 מגוון ענק של דירות 
להשכרה ברחבי בני-ברק בי.א 

_____________________________________________)06-06(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)06-06(_____________________________________________

 דירת הגג היפה בעיר! 
באבני נזר 26, דירה חדשה, 

מפוארת + 55 מ"ר גג פרטי, 
מדהים + מעלית, 5,200 ש"ח, 

054-8438688)06-09(_____________________________________________

 בשחל, 4.5 חד' 
+ מעלית, 5,600. 

***בקלישר, 4 חד', 
משופצת, ק"ב, 120 

מ"ר. ***בשחל, 3 חד', 
ק"ג. "יאיר נדלן"
,052-7172628
052-7633978)06-06(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

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

מ"ר, חדש מהקבלן! חמד 
_____________________________________________)06-06(נכסים,053-3357316

 בלעדי בחברון, דופלקס 5 
חד', ק"ב, אחרונה, מרפסת גג, 

נוף פתוח, משופצת, 6,000 
_____________________________________________)06-06(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 דופלקס ברחוב לוי יצחק, 
4 חדרים, קומה ב', 4,800. 

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)06-06(אדוארד

 בהר-שלום, דופלקס 
5.5 חד', 170 מ"ר, 

7,000 ש"ח. חמד נכסים, 
053-3357316)06-06(_____________________________________________

 בלעדי!! נדירה 
למתאימים! בלנדא, 160 
מ"ר, 4 חדרים, סלון ענק, 
מיוחדת ומושקעת, ק"א 

+ מעלית + חניה, 8,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)06-06(_____________________________________________

 בלעדי!! בדניאל, 
3.5 חדרים + הול, 

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

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)06-06(_____________________________________________

 באהרונסון, 3 חד', 
ק"ב, משופצת, 80 מ"ר 

לשנה, 4,500 ש"ח. חמד 
_____________________________________________)06-06(נכסים,053-3357316

 משופצת! בשיכון ג'! 
)יצחק שדה(, 2 חד', חדר 
שינה וסלון + הול ומטבח 

נפרדים, כ- 45 מ"ר, ק"ק )4 
מדרגות לעלות(, 2,550 ש"ח 

_____________________________________________)06-09(בהזדמנות! 050-6474999

 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(_____________________________________________

 אברבנאל, 2.5 חד', 45 
מ"ר, קו' א', 2,850 ש"ח. 

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)06-06(אדוארד

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

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

052-7652801)06-06(_____________________________________________

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

ממוזגת, 3,500 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)06-06(_____________________________________________

 בשיכון ה' בבניין חדש! 
2 חדרים, 40 מ"ר ברחוב 

השקט! 3,000. "תיווך אריה" 
054-8448478)06-06(_____________________________________________

 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

 חדר ב"רמת אהרון" 
בקומת כניסה )לא למגורים( 

לצורך עבודה שטקה וכדו' 
מתאים במיוחד לסופרי סת"ם, 

כולל מיזוג, מים, שירותים, 
500 ש"ח - אפשרי גם להיכנס 

_____________________________________________)06-06(כשותף, 053-3157272

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

ק"ק, רק 2,450 ש"ח 
כולל ארנונה. חמד נכסים, 

053-3357316)06-06(_____________________________________________

ברכפלד
 ברח' רשב"י, 2 חד' גדולים 

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

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

 בן יהודה, 4 חדרים, ק.1, 
_____________________________________________)06-06(3,750 ש"ח, 050-3528252

4-4.5 חדרים

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

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

 ביוספטל המתחרדת! 
3ח', מסודרת + מזגנים + 

דוד"ש, מיידית!! 2,600 ש"ח, 
052-3705988)06-06(_____________________________________________

 בלפור, 2 חד', ענקית, 
ק.3, 2,750 ש"ח,

050-3528252)06-06(_____________________________________________

FOX  נדל"ן - בעמישב, 
דירת 2.5 חד', מסודרת, צמוד 

לגני הדר, אפשרי מרוהטת, 
_____________________________________________)06-06(מיידי! 050-6925400

 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

 דרושות דירות לקניה 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)06-06(_____________________________________________

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

 בב.שבע בשכונת 
ו' החדשה, 3 חד', ק"א, 

מושכרת, משופצת, מחיר 
בהזדמנות! תיווך,

054-2388654)06-06(_____________________________________________

 בב.שבע, 4 חד', מתאימה 
לחלוקה ל- 3 יח"ד בשכונת ו' 

החדשה, ברח' יותם, 100 מ"ר, 
3 כ"א, יכולה להניב תשואה 
_____________________________________________)06-06(גבוהה! תיווך, 054-2388654

 בב.שבע, 4 חד', 
קרקע + גינה גדולה )צמוד 

לאוניברסיטה(, מתאימה 
לחלוקה, מחיר הזדמנותי! 

_____________________________________________)06-06(תיווך, 054-2388654

 בב.שבע, בבר גיורא, 
ליד האוניברסיטה, 4 חד', 
משופצת, ק"א, מתאימה 

להשקעה, מחיר הזדמנותי! 
_____________________________________________)06-06(תיווך, 054-2388654

 בבאר שבע )בשכונה 
י"א(, דיר המחולקת ל- 2 יח"ד, 
הכנסה נטו 3,300 ש"ח, מחיר 
מציאה! התקשרו עוד היום!!! 

_____________________________________________)06-06(תיווך, 054-2388654

 בבאר-שבע, דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות בקרבת 

האוניברסיטה בשכונה ד', 
מושכר ב - 3,200 ש"ח, 

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

08-6277193 ,052-6616800)06-06(_____________________________________________

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

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

08-6277193 ,052-6616800)06-06(_____________________________________________

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

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

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)06-06(_____________________________________________

 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)06-06(_____________________________________________

 בשכונה ג' בבאר שבע, 
למכירה דירה מחולקת ל- 2 

יח' בקרבת אוניברסיטת 
בן-גוריון, מושכרת ב- 680,000 

ש"ח. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)06-06(_____________________________________________

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

08-6277193 ,052-6616800)06-06(_____________________________________________

 למכירה קניון בדרום, 
שכירות חודשית - 195,000 

ש"ח, מחיר: 26,000,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800,
08-6277193 ,052-6616800)06-06(_____________________________________________

 בבאר-שבע, למכירה 
דירות בבנין העומד לפני פינוי 

בינוי, 500,000-650,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800,
08-6277193 ,052-6616800)06-06(_____________________________________________

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

חדרים. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)06-06(_____________________________________________

 דירות להשקעה ולמגורים 
בנתניה/צפת/טבריה, החל 

מ- 440,000 ש"ח. נתי המתווך 
_____________________________________________)06-09(לציבור הדתי, 050-5766979

 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)06-06(_____________________________________________

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

קבוצת פרפקט,
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)06-06(_____________________________________________

 למכירה בב"ב, חנות 
תכשיטים ושעונים יוקרתית 

_____________________________________________)06-06ל(ומצליחה, 050-9755999

 להשכרה בב"ב במרכז 
ר"ע לחנות/לכל מטרה )6 

מרגות(, 25-40 מ"ר,
053-3130600)06-06(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב, 43 
מ"ר, בר"ע, חדשה, פינוי 

_____________________________________________)06-06(מיידי! 053-3130600

 להשכרה בב"ב חנות 
באור-החיים פינת חזו"א, 120 

מ"ר, קומת מרתף, חלונות 
בלגים, לל"ת, 7,500 ש"ח, 

050-2229247)06-06(_____________________________________________

 בבני-ברק להשכרה חנות 
18 מ"ר + גלריה במרכז ר' 

_____________________________________________)06-07(עקיבא, 052-7128428

 להשכרה בב"ב 
בז'בוטינסקי, 90 מ"ר, לכל 
מטרה, חזית לכביש, מיידי, 
9,000 ש"ח. 077-2050410,
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)06-06(אדוארד

 להשכרה בב"ב 
בז'בוטינסקי, 50 מ"ר לכל 

מטרה, 4,000 ש"ח.
,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)06-06(אדוארד

 בשיא המרכז, חנות 
מושקעת, 40 מ"ר + גלריה. 
_____________________________________________)06-06("אפיק נכסים" 03-5791514

 בב"ב להשכרה, חנות 
16 מטר + חצר גדולה, חזית 

לז'בוטינסקי פינת הרב שך, 
2,000 ש"ח + מע"מ, ללא 

_____________________________________________)06-06(תיווך, 054-5500263

 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)06-06(_____________________________________________

 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)06-06(_____________________________________________

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



י”ב - י”ד בשבט תשע”ז  8-10/2/2017 4 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 

■ 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

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)40-39/17(ובית מדרש, 052-7646764

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות, 

052-7184183)38-11/17(_____________________________________________

טבריה

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(_____________________________________________

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף 

מדהים!!! 052-3488910, 
052-5807915)49-06/17(_____________________________________________

 "ארמונות שלזינגר" - 
התחדשנו ברמה גבוהה!!! 

לקבוצות בלבד עד 50 איש + 
חדר אוכל מרווחת, 5 דקות 

_____________________________________________)49-21/17(לציון, 054-5990551

 "אחוזת רימון" - במרכז 
העתיקה! סוויטות מפוארות 

ומאובזרות + נוף, למשפחות 
וזוגות, גישה נוחה,

054-7750080)49-20/17(_____________________________________________

 מבצע חורף חם!! 
390 ש"ח לזוג, 2 צימרים 
למשפחות + טרמפולינה, 

ערסלים מנגל וטיולי 
_____________________________________________)51-16/18(שטח, 055-6678585

 "נופי ירדן" - בנצימר - 
סוויטה מפנקת ומרפסת נוף, 

ענקית + ג'קוזי,
050-2403750 ,050-7362739)51-09/17(_____________________________________________

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

052-7679018 ,077-7677018)51-23/17(_____________________________________________

 צימר "פסגות החן" - 
בפוריה, בריכה מחוממת 
ומוצנעת + ג'קוזי ענק, 
מאובזר + נוף, בקרבת 
ביהכנ"ס, לזוגות בלבד, 

052-7772913)52-50/17(_____________________________________________

 צימרים במשוב ספסופה, 
ע"י מירון + בריכה + ג'קוזי, 

מתאים לזוגות ומשפחות, טל': 
054-6465188)52-23/17(_____________________________________________

 בין סמטאות העתיקה - 
בתי ארוח מפוארים, מאובזרים 
וממוזגים לזוגות ולמשפחות, 

בין בתי הכנסת העתיקים, 
050-8550462/1)52-49/17(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים ליחידים 
ולקבוצות - מנגל, בריכה 

גדולה, סנוקר, כדורגל, פארק 
לילדים לשבתות ולחגים 

במחירים נוחים! 
052-3594875 ,052-3540874)53-14/17(_____________________________________________

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מהחוף הנפרד, גדול 
ומרווח, למשפחות וציבור 
דתי, כ- 13 מיטות בכ"א 

+ גינה, בקרבת בי"ח 
לניאדו, מבצעים לחגים! 

052-6460451)53-24/17(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
 ,054-8592082

058-3245275/2)41-13/17(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
נופש בצפת וסביבותיה, 

ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)47-19/17(_____________________________________________

■ "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 
מיטות, יוקרתיות, 
למשפחות/זוגות, 

ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית 

+ נוף מרהיב + בריכה, 
_____________________________________________)29-27/17(נדנדות 052-5856465

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים 
053-3147542 052-7155422)37-35/17(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

מזגן ונוף מדהים, בהזדמנות! 
058-3266448)30-28/17(_____________________________________________

■ מתחם נופש לזוגות/
משפחות/קבוצות,עד 18 איש, 

ברמה גבוהה, חצר + ברכה 
_____________________________________________)25-23/17(ענקית + נוף. 058-7506090

 "הצימר של מולי" - 
בעתיקה, 2 חד', חדישה, 

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול ביכנ"ס בירב )קרליבך( 

לזוג + 2, חניה, 
03-9363752 ,050-6241690)16-15/17(_____________________________________________

 צימרים/וילה מקסימים 
ומאובזרים, ג'קוזי גדול, נוף 
מדהים + מרפסת גדולה, 

לזוגות ומשפחות,
052-7655095)54-26(_____________________________________________

 צימר מקסים, 10 דקות 
מירושלים ומודיעין, בריכה 
פרטית, ג'קוזי, גינה, נקי 
ומעוצב, 050-6217759,

050-8490663 ,02-5361771)54-52(_____________________________________________

 צימרים חדשים ומפוארים 
בטבריה + ג'קוזי, מחומם 

+ נוף לכינרת, חצר ענקית, 
במחירי השקה!! 

058-4425597)54-11/17(_____________________________________________

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

יפהפיות ברמה במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)54-50/17(_____________________________________________

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)54-5/18(גישה לנכים, 052-8013000

 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 או 

לקוסמטיקאית, אדריכל, 
ברח' הרב קוק ליד רח' 

חברון, 2,100 ש"ח. ללא 
דמי תיווך, בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הר' קוק 23 
050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

משרדים

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

מגרשים

 להשכרה בב"ב בדמשק 
אליעזר, כ- 50 מ"ר, גישה עם 

רכב, מיידי, למכירות/סופרי 
_____________________________________________)03-06(סת"ם וכדו', 054-5634160

 צימרים מהודרים 
ומאובזרים: ג'קוזי, מרפסת 
נוף מרהיבה, ביכנ"ס קרוב 

ומקווה, מבצעי חורף חמים! 
052-7655125/4)03-15(_____________________________________________

בית חלקיה
 וילה חדשה, ממוזגת, 

ונקיה, ג'קוזי, דשא, נדנדה, 
נוף וערסלים, 052-5238020, 

08-8683777)03-29(_____________________________________________

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר מקצועי, נוף 

מדהים לחרמון,
,050-4296661
050-7477127)03-28(_____________________________________________

 משרדים בב"ב להשכרה! 
כולל: ריהוט, נקיון, דמי ניהול, 
אינטרנט, מטבחונים, ארנונה, 

במחיר הכרות!!! 
072-2159193)48-20/17(_____________________________________________

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)04-03/18(מאובזרת! 050-6927465

הזורעים
 "אתנחתא הזורעים" 
5 צימרים + וילה גדולה עד 
70 איש, מותאם למשפחות 

גדולות וארועים,
052-2032009)04-16/17(_____________________________________________

 בכפר זיתים )ליד טבריה(, 
דירת 3 חדרים + גינה ונדנדה 

_____________________________________________)04-07ל(לסופי שבוע, 054-8457896

 בס"ד - צימר לתפארת עד 
11 מיטות, כל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר! 
052-7623725)04-04/18(_____________________________________________

■ במרכז הדתי חיספין, 
צימר חדש ומאובזר, פינתי 
ושקט+ ג'קוזי, כולל סוכה 

אטרקציות באיזור, מומלץ!!!
_____________________________________________)37-09/17ל( 054-2232004

רמת הגולן

תפרח
 במרכז תפרח עד 55 

מיטות, מתקנים ומדשאות + 
גנרטור. *ברמה *יחודית, מוכר 

_____________________________________________)53-24/17(במס, טל': 052-7612965

 "בנצי טיולי ג'יפים" - 
חוויית שטח יחודית, מס' 1 

בארץ, באיכות! נסיון 30 שנה! 
050-2403750 ,052-2403750)51-09/17(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

■ דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-48/17(_____________________________________________

■ "הפגודה בפינה" - 4 יח' 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קרוב לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-17/17(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-28/17(_____________________________________________

 לשבת וחול, דירה פרטית, 
נקיה ומסודרת + מזגנים 

וחצר, 08-6601778,
052-7113937)49-08/17(_____________________________________________

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)42-36/17(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

■ קונה לפירוק + נסיעה 
כל המכוניות, משאיות, 
טרקטורים, אמינות + 

אישורים, 052-5752933, 
052-3239123)1-54(_____________________________________________

מרצדס

סובארו

 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(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

מבנים

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

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

 מבנים מסחריים 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)06-06(_____________________________________________

 בב"ב, בבלוי, 400 מ"ר 
לכל מטרה במצב מצוין, 

20,000 לחודש, ק"א וק"ב, 
כניסה פרטית. תיווך הנדל"ן, 

050-4177419)06-06(_____________________________________________

 בב"ב, ביונה הנביא, כ- 
170 מ"ר, מחולק לכל מטרה, 

9,000 ש"ח לחודש, מיידי. 
_____________________________________________)06-06(תיווך הנדל"ן, 050-4177419

 בבני-ברק, מבנה 
להשכרה, מתאים לגן/מעון 

+ אישורי תמ"א. תיווך "פנינת-
_____________________________________________)06-06(הנדל"ן" 054-8454737

 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

 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 
_____________________________________________)06-06(להיכנס כשותף, 053-3157272

 100 מ"ר במגדל 
V-TOWER בבני-ברק, 
קומה 16 נוף פונה לים, 

054-2153636)06-09(_____________________________________________

 חדר ב"רמת אהרון" בקומת 
כניסה )לא למגורים( לצורך עבודה 

שטקה וכדו' מתאים במיוחד 
לסופרי סת"ם, כולל מיזוג, מים, 
שירותים, 500 ש"ח - אפשרי גם 
_____________________________________________)06-06(להיכנס כשותף, 053-3157272

 להשכרה בבית נח, 
משרד 3 חדרים + עמדת 

קבלה, 70 מ"ר, ממוזג 
)אופ' לריהוט חלקי(, 
3,600 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)06-06(_____________________________________________

 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)06-06(_____________________________________________

 וילה פינתית ומרווחת + 
דירת ארוח לשבתות, חגים 

_____________________________________________)06-17(ובכלל. 050-7223891, שבתאי

 אוטובוס פרטי זעיר, 
מודל 2004, 10 מקומות 

ישיבה, מנוע חדש + טסט, 
_____________________________________________)06-09ל(בהזדמנות, 054-5520439

 יבואן כל סוגי הרכבים 
כולל משאיות, החל מ: 

100,000 ש"ח וכן דרוש/ה 
מנהל/ת מכירות + נסיון 

שנתיים בתחום
yaronlav@gmail.com

054-5663798)06-06(_____________________________________________

יונדאי
 יונדאי I30 פרימיום 

נובמבר 2010 יד ראשונה, 
גמיש במחיר, 03-9301478, 

_____________________________________________)06-07ל(050-9301478

 יונדאי I 20 שנת 2010, 
אוטומט, צבע כסף מיטאלי, 
שמור ומטופל, 38,000 ש"ח, 

_____________________________________________)06-06(בהזדמנות! 052-9678475

 בהזדמנות! סובארו 
אימפרזה 2006, 1600, 

אוטומטית, ראשונה, 
צורה חדשה, מכני 

מעולה, שמור, מסודר + 
_____________________________________________)06-06(טסט, 054-8402332

סיטרואן

פולקסוואגן

 סיטרואן פיקסו 2011, 
7 מקומות מרווחים אוטומט 
חסכוני, טסט ל- 10 חודשים, 
_____________________________________________)06-06(37,000 ש"ח, 054-9919718

 סיטרואן גמפי 2004 ידני 
טורבו דיזל 6 מקומות טסט 7 

חודשים, 13,500 ש"ח, גמיש!! 
052-6918692)06-06(_____________________________________________

 פולקסוואגן בורה, 
יד ראשונה, מודל 2000, 

אוטומטית במצב טוב מאוד, 
_____________________________________________)06-06(7,500 ש"ח, 052-3815123

 קאיה ריאו 2011, 120,000 
ק"מ, אוטומט שמורה 

וחסכונית, טסט לשנה!! 
_____________________________________________)06-06(29,000 ש"ח, 052-7220391

 "הסעות דניאל" לכל 
חלקי הארץ, 14-16-20 
מקומות, נהגים אדיבים, 

מחירים נוחים, גם לארועים 
_____________________________________________)06-09(ושדה תעופה, 0527-10-10-20

 להשכרה בב"ב בגרנדהול, 
270 מ"ר, חזיתית, לכל מטרה, 

מיידי במחיר פיצוץ. תיווך 
_____________________________________________)06-06(הנדל"ן, 050-4177419

 באזור עזרא להשכרה, 
מרתף 500 מ"ר. "אפיק 

_____________________________________________)06-06(נכסים" 03-5791514



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה י”ב - י”ד בשבט תשע”ז  8-10/2/2017 

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-54(21:00 בלבד, 052-7333955

אבידות

■ קונה לפירוק + נסיעה, 
לל המכוניות, משאיות, רטק
טורים, אמינות + אישורים,

052-5752933)21-19/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

יד שניה 
מוכרים

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

 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(

מוצרי אפיה
 צמוקים ושקדים- 

המרכז לאפיה ר' עקיבא 
48/109 ב"ב, במחירים 
ללא תחרות *סדנאות 

ללא עלות, 
050-4161617)29-54(_____________________________________________

■ מחשב נייד מחודש החל 
מ- 500 ש"ח כולל אחריות, 

הוותיק בענף.
054-4543701
03-5066331)54-28/17(_____________________________________________

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-27/17(_____________________________________________

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים לטאים 
וספרדים,שדכן מקצועי עם 

המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)40-12/17(_____________________________________________

■ "חסדי נועה" - שידוכים 
לכל הגילאים, לכל המגזרים 

בארץ ובעולם - סודיות 
_____________________________________________)23-20/17(מובטחת! 054-7195111

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

מ- 10:00 בבוקר, 
052-3340338)47-44/17(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

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

 שואב אבק לשטיחים, 
מעולה!! 150 ש"ח,

054-8527470)03-06(_____________________________________________

 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

 נמצא נגן סנדיסק קליפ 
לפני כשבועיים בב"ב,

_____________________________________________)05-06ח(052-7165091, 03-6195622

 נמצא כרטיס מצלמה 32 
GB חברת פיליפס בפארק גני 

_____________________________________________)05-06ח(יהושע ת"א, 054-8460840

 נמצא טיולון מקלרן 
בתחילת החורף במרכז בני-

_____________________________________________)05-06ח(ברק, 053-3160290

 בחנוכה נשכח מעיל צמר 
שחור לגבר - ח' קארה באגד 

מנווה יעקב לב"ב,
_____________________________________________)05-06ח(052-7648831

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& &

 דרושה קסדה בטל': 
_____________________________________________)05-06ח(054-8423405

 דרוש סכך בתרומה/סמלי 
)אפשרי גם אחרי חג הסוכות(, 

_____________________________________________)05-06ח(054-7938941

 מעוניין בחוברות הזוהר 
מתוק מדבש הצבעוניות, 

_____________________________________________)05-06ח(במצב חדש, 054-5699552

 דרוש נוקיה סי 2 או נוקיה 
208 אפשרי מקולקל,

_____________________________________________)05-06ח(054-7938941

 מעוניין לקנות דגי נוי 
_____________________________________________)05-06ח(טורפים, 055-6777117

 מעוניין בתרומה, טוסטר 
אובן במצב מצוין,

_____________________________________________)05-06ח(050-4160457

 דרוש ארון בגדים, דלתות 
הזזה בתרומה/סמלי לבן 

_____________________________________________)05-06ח(תורה, 054-8432271

 דרוש שעון מעורר מכני 
)עם קפיץ(, אפשרי מקולקל 

_____________________________________________)05-06ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)05-06ח(במצב תקין, 054-7432011

 דרוש מקרר בינוני ומזגן 
קטן בתרומה/סמלי לבן תורה, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7396092

 לבחור מתמיד, ביישן 
מישיבה בירושלים, דרוש ביגוד 

מינימלי דחוף. הסבתא,
_____________________________________________)05-06ח(052-8246972

 למשפחת אברך 
דרוש ארון בגדים 6 דלתות 

_____________________________________________)05-06ח(בירושלים, 050-4147996

 דרושות אופניים חשמליות 
ב- 1,000 ש"ח ומזגן חלון קטן 

_____________________________________________)05-06ח(בתרומה, 052-3595314

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה 

_____________________________________________)05-06ח(לחלקי חילוף, 052-3595314

 מעוניין לקנות פילטר 
חיצוני לאקווריום,

_____________________________________________)05-06ח(055-6777117

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה/גניזה,
_____________________________________________)05-06ח(050-6651365

 מעוניין לקנות מטבעות, 
שטרות ומכתבים ישנים, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7653753

 דרוש מגהץ קיטור איכותי 
_____________________________________________)05-06ח(ותקני, 050-5343924

 מעוניין בדיסק און קי 
בנפח מקסימלי, תמורת מזומן 

_____________________________________________)05-06ח(או שווה ערך, 054-9985503

 מעוניין לקנות מדיח כלים 
שמיש, אפשרות להחלפה 
_____________________________________________)05-06ח(בשווה ערך, 054-9985503

 סימילאק/מטרנה 
למשפחת אברך, אפשר גם 

_____________________________________________)05-06ח(דוגמיות, 053-3141470

 למשפחת אברך דרוש 
עריסה/מיטת תינוק בירושלים, 

_____________________________________________)05-06ח(053-3141470

 מטרנה שלב 2/3 בעד 
_____________________________________________)05-06ח(שלב 1, 052-7102636

 דרוש מקרר קטן לבחורי-
_____________________________________________)05-06ח(ישיבה בתרומה, 054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)05-06ח(054-7432035

ריהוט
 מציאה, למכירה 2 ארונות 
איכותיים כחדשים, מזנון גדול 

מעשה אומנות + שולחן 
מחשב, 2,400 ש"ח, טל': 

03-6736961 ,050-5829142)05-06(_____________________________________________

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

 שיניים לבנות 
ואסטטיות - מדבקות 

להלבנת שיניים, הלבנה 
מוכחת!! 14-20 

טיפולים, תוצאות 
_____________________________________________)03-06(מיידיות, 054-8527470

השכרת רכב
 קאדילק חדשה ויוקרתית 
עם נהג צמוד לחתנים/כלות 
_____________________________________________)04-06ל(ולכל מטרה, 050-9755999

 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

 דרושה סכך בתרומה/
סימלי )אפשרי גם אחרי חג 

_____________________________________________)06-07ח(הסוכות(, 054-7938941

 מעוניין לקנות מטבעות, 
שטרות ומכבתים ישנים, 

_____________________________________________)06-07ח(052-7653753

 מעוניין לקנות פילטר 
חיצוני לאקווריום,

_____________________________________________)06-07ח(055-6777117

 מעוניין לקנות דגי נוי 
_____________________________________________)06-07ח(טורפים, 055-6777117

 דרוש בדחיפות אלמגוב 
למטבח, יד שניה 

_____________________________________________)06-07ח(077-5161338, 050-4102264

 דרוש נוקיה סי 2 או נוקיה 
208, אפשרי מקולקל,

_____________________________________________)06-07ח(054-7938941

 דרושה מנורת שולחן שתי 
פלורוסנטים, 15 וואט, כל 

_____________________________________________)06-07ח(אחת, 054-8432271

 דרוש ארון בגדים, דלתות 
הזזה בתרומה/סמלי לבן 

_____________________________________________)06-07ח(תורה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחת אברך בתרומה/

_____________________________________________)06-07ח(סימלי, 052-7396092

 דרוש מקרר בינוני ומזגן 
קטן בתרומה/סמלי לבן תורה, 

_____________________________________________)06-07ח(052-7396092

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)06-07ח(ישיבה בתרומה, 054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)06-07ח(054-7432035

 דרושות מזוודות במצב 
טוב למשפחה שצריכה לטוס, 

_____________________________________________)06-07ח(במחיר סמלי, 058-4160244

 מעוניין לקנות סט מתיבא 
עוז והדר יד שניה,

_____________________________________________)06-07ח(054-8452090

 דרוש מיטת תינוק ומטרנה 
_____________________________________________)06-07ח(בירושלים, 054-8495526

 דרוש שעון מעורר מכני 
)עם קפיץ( אפשרי מקולקל 

_____________________________________________)06-07ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)06-07ח(במצב תקין, 054-7432011

 דרושה קסדה בטל': 
_____________________________________________)06-07ח(054-8423405

 דרוש מגהץ קיטור איכותי 
_____________________________________________)06-07ח(ותקני, 050-5343924

 דרושות אופניים חשמליות 
ב- 1,000 ש"ח ומזגן חלון קטן 

_____________________________________________)06-07ח(בתרומה, 052-3595314

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה, 

_____________________________________________)06-07ח(לחלקי חילוף, 052-3595314

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה/גניזה,
_____________________________________________)06-07ח(050-6651365

 מכונת תספורת 
מקצועית נטענת, חברת 

ANDIS כולל מטען, תיק 
ואביזרים, 500 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)06-07ח(052-2437292

 ,HP 4500 מדפסת 
משולבת, 290 ש"ח,

_____________________________________________)06-07ח(054-9985503

 מערכת שמע סוני 
איכותית, MP3-VSB וסט 

רמקולים, 450 ש"ח,
_____________________________________________)06-07ח(053-3121020

 מקרר אמקור 500 בז' 
במצב מעולה, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(050-5206337

 HP 4500 מדפסת 
משולבת: הדפסה סריקה, 

צילום ופקס, 290 ש"ח,
_____________________________________________)06-07ח(050-5343924

 + DVD/MP3 מכשיר 
שלט ללא מסך, )פוג'י-יפן(, 80 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 052-3463482

 תנור בילדאין תוצרת 
scnoltes, אופה מעולה, 250 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 054-9446320

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פילפיס, 3 ראשים, נטענת, 

דגם 930, ב- 190 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(לפרטים: 052-7966786

 מציאה, רדיאטור דלונגי 
12 צלעות, מצב חדש, ב- 400 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 054-8471042

 מדפסת משולבת פקס 
וסורק, HP, ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(052-7130766

GPS  חדש באריזה, דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות, מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, טל': 054-8405498

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(לפרטים: 054-8453370

 רדיאטור 8 צלעות, 90 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 054-7863538

 כרטיס זיכרון מיקרו של 
סאנדיסק 64 ג'יגה, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(050-4116860

 מדיח כלים גדול קינג, 150 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 054-4273857

 מגהץ אדים, 30 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(054-4273857

 מגפון, מיקרפון, 200 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 פרוג'קטור, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(054-4273857

 חדש, מנגל חשמלי, 75 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 054-4273857

 טוסטר, 25 ש"ח,
_____________________________________________)06-07ח(054-4273857

 כיריים גז משטח זכוכית, 
250 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)06-07ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי, 100 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מפזרי חום, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(054-4273857

 כיריים קרמי, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(גמיש, 054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה, 
חדש, 100 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)06-07ח(054-4273857

 שואב אבק חדיש, 100 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 054-4273857

 ,18V מברגה אימפקט 
ב- 280 ש"ח, חדשה,

_____________________________________________)06-07ח(054-4273857

 מסך 17" ו- 24", ב- 200 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, תקין, 054-4273857

 רדיאטור חימום, 200 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מצלמת פילים של 
אולימפוס לאספנים, 200 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 053-3145019

 מנורה מתכווננת לשולחן, 
_____________________________________________)06-07ח(50 ש"ח, 053-3145019

 קופה רושמת לא עובדת, 
_____________________________________________)06-07ח(30 ש"ח, 053-3145019

 מחשב נייד עובד מצוין 
באיזור אשדוד, רק 499 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(054-3558949

 מקרן איכותי מאוד במצב 
מצויין, 499 ש"ח,

_____________________________________________)06-07ח(054-3558949

 מחשב נייח עם 1 טרה 
תוכנות ברמה רק 499 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(052-7171228

 טייפ סלילים משנות 
ה- 70, לא עובד, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(053-3145019

 רמקולים לא לקריוקי, 
זוגות ובודדים, 20-250 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(053-3145019

 דיסק השחזה חדש, 
850V, ב- 300 ש"ח, חדש, 

_____________________________________________)06-07ח(054-4273857

 מיקרו דגיטלי, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(גמיש, 054-4273857

 תמי 4 אלקטרוני, 300 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 054-4273857

 מכונת כביסה בוש 
כחדשה, 500 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)06-07ח(054-4273857

 רמקולים ענקיים, 200 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 054-4273857

 מחשב נייד שמור ותקין 
כחדש, רק 499 ש"ח. -052

_____________________________________________)06-07ח(7171228 רק בין הסדרים

 מקרן ברמה גבוהה, 470 
ש"ח, בירושלים,
_____________________________________________)06-07ח(054-8470594

 מסך דק איכותי, רק 170 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 052-7171228

 מחשב נייח מהיר עם 
אלף ג'יגה בירושלים, רק 499 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 054-8470594

 מסך דק 19 אינץ, 170 
ש"ח, בירושלים,
_____________________________________________)06-07ח(054-8470594

 מחשב נייד כמו חדש, 
מציאה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)06-07ח(054-8470594, ירושלים

 מחשב נייח מהיר עם 
1000 ג'יגה ווינדוס 7, רק 499 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 054-3294452

 מכונת גילוח כחדשה, 
פיליפס, 150 ש"ח,

_____________________________________________)06-07ח(052-7366764

 מנגל חשמלי חדש, 70 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 052-7366764

 מכשיר אנילציה, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(052-7366764

 שמיכת חימום חשמלית, 
_____________________________________________)06-07ח(80 ש"ח, 052-7366764

 מסכים דקים "22 
למחשב 150 ש"ח )כולל 
_____________________________________________)06-07ח(משלוח(, 050-4119140

 מחליק שער חדש, 
תוצ"ח, 120 ש"ח,

_____________________________________________)06-07ח(054-8487627

 מסך מחשב עבה - 40 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 050-6651365

 מחבת חשמלי גדול, פתרון 
חכם לבחורי ישיבה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(052-4831449

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)06-07ח(50 ש"ח, 052-4831449

 מקרר 170 ליטר, מצב 
מציאה, 350 ש"ח,

_____________________________________________)06-07ח(052-4227714

 סורק ידני קל לשימוש, 
_____________________________________________)06-07ח(270 ש"ח, 050-4174525

 דיסק אונקי 1000 ג'יגה, 
_____________________________________________)06-07ח(180 ש"ח, פל': 050-4107375

 משחק פוקר מקצועי חדש 
באריזה, 600 חלקים קרמיים 

ואיכותיים במחיר מציאה, 350 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, טל': 052-5708636

 נגן קליפ + מגן אחריות 
לשנה, 150 ש"ח,

_____________________________________________)06-07ח(072-2831414

 תנור ספירלות עומד, 85 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח בירושלים, 054-8423405

 ספה 2 מושבים, 290 ש"ח 
בלבד, מצב מצוין, בבני-ברק, 

_____________________________________________)06-07ח(052-5737813

 מיטת שלישיה )ללא 
מזרונים(, מברזל, בב"ב, 

500 ש"ח )אופציה למזרונים 
_____________________________________________)06-07ח(בתוספת(, 054-8430923

 מיטה של עמינח במצב 
חדש וגם נפתח לעוד מיטה 

במחיר מדליק, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(052-4256515

 כסא משרדי על גלגלים, 
סיכרון מלא כחדש, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(0540-4119140

 ספה 2 מושבים דמוי 
עור, חום כהה, 290 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(03-5786413

 עמודון לספרים, קטן עם 
דלת זכוכית, עץ מלא, 290 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 03-5786413

 שולחן לסלן מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)06-07ח(250 ש"ח, 052-3463482

 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

 ספה - 2 מושבים, נוחה 
מאוד, ורוד עתיק בשילבו עץ, 

_____________________________________________)06-07ח(230 ש"ח, 03-6748330

 כיסאות לסלון, ריפוד גם 
בגב, חזקות, 150 ש"ח לכסא, 

_____________________________________________)06-07ח(03-6748330

 שולחן ו- 4 כסאות - 200 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 054-6801333

 שולחן לסלון - 100 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(054-6801333

 מזנון - 100 ש"ח,
_____________________________________________)06-07ח(054-6801333

 ארון 2 דלתות - 200 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(054-6801333

 שולחן לכתיבה סת"ם 
במצב מעולה, 500 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(בלבד, 050-4149278

 ,1X1 שולחן קפה לסלון 
מסגרת שחורה + זכוכית - 

_____________________________________________)06-07ח(290 ש"ח, טל': 052-2727474

 ,1.75X75X50 ארון מזנון 
ב- 200 ש"ח, כחדש,

_____________________________________________)06-07ח(054-4273857

 כסאות ברזל ועץ מ- 10 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 054-4273857

 ארון 2 דלתות לבן, 120 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 052-7366764

 מיטת נוער נפתחת + 
ארגז, 250 ש"ח,
_____________________________________________)06-07ח(052-7366764

 שולחן דלפק למטבח + 
מגירות, מצב טוב, לבן, 250 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 050-5925647

 שולחן ו- 6 כסאות לסלון, 
אפשרית לכסאות בלבד, 

_____________________________________________)06-09ח(חדשים, 052-4227714

 מזרונים איכותיים לנדנדת 
חצר וכסאות נח + כיסוי 

נשלף, 80 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)06-07ח(02-6522251, 052-3805386

 ארון תריס משרדי 
ממתכת + גלגלים, 

)1.60X0.58X0.47(, ב- 120 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 052-3463482

 )1.80X0.80( מיטת יחיד 
מעץ + מזרון, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(052-3463482

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 052-3463482

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ, כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(052-3804646

 שולחן סלון + מזנון 
לטלוויזיה, צבע שחור, 450 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 050-6247140

 ספה - 3 מושבים, קוניאק, 
מצב מצוין, 230 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)06-07ח(03-6748330

תינוקות
 *טיולון ג'וי, 150 ש"ח, 

מצב טוב! *מזרון לעגלה 
"מזרונית" + תיק ג'ינס סט, 

250 ש"ח חודש וחצי בשימוש, 
052-8378727)06-06(_____________________________________________

 כסא לרכב לתינוק, 100 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כסא אוכל של כתר, 120 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 053-3145019

 עריסת תינוק + מזרון, 
_____________________________________________)06-07ח(150 ש"ח, 052-7366764

 כסא אוכל לתינוק, מצוין, 
_____________________________________________)06-07ח(100 ש"ח, 052-7366764

 עגלת תינוק חב' 
ברייטקס, דרוש תיקון קל 

בצבע אדום/שחור, 300 ש"ח,
_____________________________________________)06-07ח(052-7663458

 סטריליזטור למקרוגל, 
אוונט, מצב מעולה, רק 30 

ש"ח, בירושלים,
_____________________________________________)06-07ח(052-7623275

 בב"ב חבורות "כל 
העלונים" סוגים שונים, 50 

ש"ח, 40 חוברות, טל':
_____________________________________________)06-07ח(054-8457834

 חלקי חילוף בוגבו פרוג 
גלגלים קידמים, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(052-7603865

 חלקי חילוף בוגבו פרוג 
מסגרת ומושב, רק 100 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(052-7603865

 חלקי חילוף בוגבו פרוג, 
תופסנים לקשתות, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(052-7603865

 חלקי חילוף בוגבו פרוג 
תופסנים לקשתות, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(052-7603865

 חלקי חילוף בוגבו פרוג 
גלגלים אחוריים, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(052-7603865
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רוצה כללי
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

תקשורת
 סטוק של מאה חולצות 
לגברים מכופתרות בצבעים 
לבן פסים ומשבצות, מידות 

XL ומעלה, מהמותגים ראלף 
לורן, נאוטיקה, טומי ולקוסט 

מקורי, ב- 15,000 ש"ח
055-9894908)20-18/17(_____________________________________________

סיטונאות קנדלברות 
מהיצרנים המובילים )מכירה 

לפרטיים(, עזרא 40 בני-ברק, 
_____________________________________________)49-06/17(054-8449323 בתיאום

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-46/17(בלבד! 054-8443223

 נעלי בובה לילדה, נצנץ, 
שחור, מידה 34, גומי באמצע, 

חגיגיות במיוחד, חדשות, 30 
ש"ח בלבד! 054-8063853 

_____________________________________________)53-08/17ח()ב"ב(

 נעליים חדשות בקופסא 
מידה 36, לאישה/נערה דמוי 

עור, שטוח, קלאסי, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)53-8/17ח(054-8063853 )ב"ב(

 מחשבים ניידים החל 
מ- 550 ש"ח )מקרנים, 

נייחים ומסכים(. 
*י-ם: 054-8470594. 

*ב"ב: 050-6379001. 
*מודיעין עילית: 
 .052-7171228

*אשדוד: 054-3558949. 
_____________________________________________)54-12(*אלעד: 054-8535818

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-16/17(קלות. 03-6197601

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-16/17(או מבוגרים. 054-8442722

 נאמן, מסור ובעל המלצות 
מעוניין בכל עבודת נקיון, זריז 

_____________________________________________)50-18/17(ויסודי, 055-6672036

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

 אישה מעוניינת לעבוד 
במשק בית בב"ב, בעלת נסיון, 

חרוצה ומסורה! 
_____________________________________________)03-08(054-7700935, גאולה

 למה להישאר בבית 
בגלל מדרגות? מעלוני 
מדרגות ניידים, חדשים 
ומשומשים + אחריות, 

מגיעים עם הדרכה 
וליווי מקצועי, לפרטים 

_____________________________________________)03-06(והזמנות, 052-7694114

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(_____________________________________________

 מעוניין לעבוד בבית-כנסת 
)גמיש בשעות(, בכל הצעה 

_____________________________________________)05-06ח(אחרת, 054-7938941

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני, נסיון בניהול בעמותות 
ובעסקים, במשרה בכירה! 

_____________________________________________)05-06ח(050-4160390

 בע"ת ותיק, אקדמאי 
+ אנגלית, נסיון ב"קירוב" 
ובניהול, במשרה אחראית/

_____________________________________________)05-06ח(ניהולית, 050-4160390

 בעלת נסיון רב 
באדמיניסטריציה, מחפשת 
עבודה בהנהלת חשבונות - 

מתחילה, מוסר עבודה גבוה, 
יכולת קליטה מהירה, 7.5 
_____________________________________________)05-06ח(שעות ביום, 050-4176776

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה לאישה 

_____________________________________________)05-05(מבוגרת, 050-5952474

 נעלי בובה לילדה, שחור 
נצנץ, גומי באמצבע, חדשות, 

20 ש"ח בלבד! 054-8063853 
_____________________________________________)05-10ח()ב"ב(

 נעליים חדשות בקופסא, 
מידה 36 לאישה/נערה, דמוי 
עור, שטוח קלאסי, 20 ש"ח! 

_____________________________________________)05-10ח(054-8063853 )ב"ב(

 חליפת חתן אפור כסוף 
עם עניבה מיוחדת מידה 52, 

חדש )נלבש פעם אחת(, 300 
ש"ח, גמיש. 02-5388930 

_____________________________________________)05-10ח()י-ם(, 054-5565961

 מעיל פוך לגבר, קצר עם 
צווארון פרווה, מידה L, חדש 

ממש, 150 ש"ח, גמיש, )י-ם(, 
_____________________________________________)05-10ח(02-5388930, 054-5565961

 למכירה בי-ם תחפושות 
של ארנבת + נמר, שתיהם 

מידה 6, ב- 50 ש"ח יחד, מצב 
_____________________________________________)05-09ח(מצוין, 052-7128580

 מגש לחלות שילוב עץ 
וכסף, חברת הצורפים, 200 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-7154392

 ספר עתיק מנורת המאור, 
כריכה מקורית, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7154392

 1 ק"ג מטבעות חו"ל, ב- 
65 ש"ח, בבני-ברק,

_____________________________________________)05-06ח(052-7154392

 שעון יד של פולאר + 
רצועה דופק, 500 ש"ח,

_____________________________________________)05-06ח(054-7317883

 אופנים 26", ב- 320 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(בב"ב, פל': 054-5385013

 אופניים 24", ב- 250 
ש"ח, בב"ב, פל':

_____________________________________________)05-06ח(054-5385013

 מציאה - 2 שמלות ערב 
חדשות מידה 2,4 - וורוד + 

אביזרים, 80 ש"ח,
_____________________________________________)05-06ח(054-6800702

 מציאה - שעון 
"ספקטרום" היוקרתי, חדש 
מאירופה לגבר, 130 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(054-4514210

 מציאה! 3 חליפות, מידה 
48, אלגנט ישיבתי, רק 250 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 054-4514210

 סט רפואות תימן, ג' 
חלקים - 180 ש"ח, טל' 

מאחרי השעה 15:00,
_____________________________________________)05-06ח(050-4147729

 פאת קסטם כחדש, 
מדהמה, כהה, אורך 22, 500 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-7648831 )ב"ב(

 תחפושות לפורים 
כחדשות, 40 ש"ח כ"א,

_____________________________________________)05-06ח(058-3289108

 משקפת מקצועית 
10X70, חברת "בינוקולרס'" 
חדשה באריזה, ב- 280 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(גמיש, 054-8435523

 שמלת ערב יפיפיה, מידה 
38-40 בצבע סגלגל, 300 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 03-6180473

 פלקטים לגננות, 5 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(טל': 052-7171607

 מגלשה לא מתקפלת, 80 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, טל': 052-7171607

 לוח פעיל ממוסגר 
במסגרת עץ, 200 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)05-06ח(052-7171607

 בימבה סוס כחדשה, 100 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, טל': 052-7171607

 סט ספרי "תנועת המוסר" 
5 כרכים, 50 ש"ח,

_____________________________________________)05-06ח(054-8525456

 מגף ליקרה לנערות/נשים, 
מידה 32,35 במצב מצוין, 50 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח בב"ב, 052-7676856

 קו חדש טוקמן לאורנג'/
לסלקום/לפאלפון, 15-20 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-3595314

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-3463482

 נדנדה לילדים מגיל 2, 
מצב חדש, 50 ש"ח,

_____________________________________________)05-06ח(054-8423031

 למעון בפתח-תקוה 
*מטפלות למשרה מלאה. 

*מטפלות למ"מ. *מטפלות/
בחורות לצהרון לשעות -14:30

054-8474393 ,16:00)06-09(_____________________________________________

 קלדנית לעבודה מהבית 
להקלדות חומר ונתונים. 
*טבח/ית חלבי למוסד 

ממשלתי 7,000 ש"ח. *עובדים 
רציניים למפעל ליצור ציציות 

עבודת יד, 6,000 ש"ח. 
*חשב/ת שכר - שכר התחלתי 

7,000 ש"ח. *עובדים/ות 
לעבודת מזכירות, אין צורך 

בניסיון, 40 ש"ח לשעה. 
*מנהלת למכון כושר, 40 

ש"ח לשעה. *איש/ת מכירות 
לחברה 40-50 ש"ח לשעה. 
לצפייה בעוד אלפי משרות:

www.glatjobs.co.il
_____________________________________________)06-06(גלאט ג'ובס, 073-7055666

 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(_____________________________________________

 דרוש תחזוקן לת"ת בב"ב 
למשרה מלאה או חצי משרה, 

תנאים טובים למתאים!
054-8428789)06-09(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דרוש סוכן נדלן במיידי 
עם רשיון בתוקף למשרד 

תיווך מרכזי, לפרטים 
_____________________________________________)06-06(נוספים, 03-5702323

 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

 דרוש/ה מנהל/ת ביחסי 
ציבור רציניים + נסיון שנתיים, 

כמו"כ כל המעוניין בפרסום 
המדיה/תקשורת יצור קשר

yaronlav35@gmail.com
054-5663798)06-06(_____________________________________________

 דרוש/ה עוזר/ת אישי 
בעלי נסיון בלבד לתחום 

יחסי ציבור ויבוא מכוניות + 
2 מאבטחים כמו"כ סוכנים 

בעלי נסיון. 
yatonlav35@gmail.com

054-5663798)06-06(_____________________________________________

 לתיווך בנע"ם דרושות 
בדחיפות דירות למכירה 3-4 
חדרים בב"ב ובפ"כ, פרסום 
ומכירה עלינו! ללא עמלת 

_____________________________________________)06-06(תיווך, 054-7477054

 לתיווך בנע"ם דרוש עובד 
פנסיונר/בחור לשעות הערב, 
תמורת עמלות ואחוזים, אין 
צורך בניסיון קודם, העבודה 
_____________________________________________)06-06(במשמרות, 054-7477054

 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

 מעוניין לעבוד בבית-כנסת 
)גמיש בשעות(/בכל הצעה 

_____________________________________________)06-07ח(אחרת, 054-7938941

 בחור ישיבה בעל מרץ, 
מחפש עבודה + מגורים אצל 

משפחה בחו"ל - ארה"ב, 
אירופה וכד', בכל תחום,

_____________________________________________)06-07ח(053-3188973, 052-7163334

 אקדמאי חרדי, עברית 
רהוטה, אנגלית טובה + 

מחשב, במשרה רווחית בלבד, 
_____________________________________________)06-07ח(אפשרי מהבית! 050-4160390

 בחור רציני מעוניין לעבוד 
בליל שישי בתלוש בלבד!

_____________________________________________)06-07ח(052-7663109

 בחור בגיל 23 עם 
רשיון נהיגה B בתוקף מעל 

לשנתיים, מחפש עבודה באזור 
_____________________________________________)06-07ח(המרכז, 058-7528855

 עורך ספרי קודש עם ניסיון, 
פנוי להצעות,

_____________________________________________)06-07ח(050-4174525

 מעוניין לעבוד 2 פעמים 
בשבוע בירושלים בעבודה 

_____________________________________________)06-07ח(מעניינת, 052-7163334

בשורה משמחת!

ב- 390& בלבד!!

סנן מתנה בשווי 290& !!!
לחמישה מזמינים ראשונים

נשארה כמות מוגבלת של מיני ברים מחודשים 
במצב מצוין, עם אחריות לשנה!

1-700-55-2929
חייגו עכשיו: 

כל הקודם זוכה!
אספקה לכל רחבי הארץ

 משקל אלקטרוני לתינוק - 
500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)06-07ח(077-5385741, ירושלים

 עגלת תאומים חדשים 
עם דמויות דיסני חברת 

GOODBABY, ב- 500 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, בב"ב, 054-8430923

 טיולון ד"ר בייבי, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(בירושלים, טל': 054-8423405

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)06-07ח(350 ש"ח, טל': 054-8423405

 עגלת אחים דוקטור בייבי 
כחדשה 2 טיולון + אמבטיה, 

מעוצבת!!! עדכנית!!! ב- 
_____________________________________________)06-07ח(500 ש"ח, 053-3106214

 מושב בטיחות איכותי 
לרכב, לתינוק, דר. בייבי, 350 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, טל': 054-7561146

 עגלת תאומים איזיבייבי, 
_____________________________________________)06-07ח(150 ש"ח, 054-7938941

 עגלת תינוק, 260 ש"ח 
בלבד, מצב מצויין, בבני-ברק, 

_____________________________________________)06-07ח(052-5737813

 עגלת שכיבה אינגלזינה, 
_____________________________________________)06-07ח(180 ש"ח, 054-8478028

 מיטת תינוק איכותית, 
250 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)06-07ח(052-3073826

 מיטת תינוק "שילב", 500 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 כסא לרכב/סל-קל לתינוק, 
_____________________________________________)06-07ח(100 ש"ח, 052-3595314

 מוניטור נשימתי לתינוק 
BABY SENSE 4, טל': 

_____________________________________________)06-07ח(052-7396092

 עגלת תינוק כחדשה, 500 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 עגלת טיולון כחדשה, 200 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 סלקל לתינוק, כחדשה, 
100 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)06-07ח(054-4273857

 ראוטר כחדש, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(050-4171813

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(לפרטים: 052-7966786

 נוקיה 1208 אורנז' 
)פרטנר(, מצויין + מטען בבני-

ברק, 100 ש"ח,
_____________________________________________)06-07ח(052-7641400

 ,I290 ,מירס מוטורולה 
כשר, מחודש, מצויין + מחזיק 

לחגורה, 100 ש"ח,
_____________________________________________)06-07ח(052-7641400

 סמסונג X160 כשר 
אורנג' + מטען + מכשיר 

לחלקים, 80 ש"ח, בבני-ברק, 
_____________________________________________)06-07ח(052-7641400

 טלפון אלחוטי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(054-4273857

 אוזניית בלוטוס חוט 
נשלף, ב- 60 ש"ח,

_____________________________________________)06-07ח(052-7663458

 טלפון חכם מאסיבי עמיד 
בפני מים ואבק, שחור באריזה, 

_____________________________________________)06-07ח(500 ש"ח, 052-4831449

 שלושה קווים טוקמן לא 
כשרים מכל החברות ב- 50 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 050-6651365

 סמסונג כשר + מטען 
ואוזניות אחריות לשנה, 100 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 072-2831414

 סיר בישול איטי, 50 ש"ח, 
חדש בקופסא וכן מכשיר 

חשמלי לבישול ביצים קשות, 
_____________________________________________)06-09(054-8527470, בשעות הערב

 2 פאות קצרות שחור 
וחום, קאסטם, ייבוש טבעי, 

600 ש"ח כל אחת,
_____________________________________________)06-15(052-7128580 בירושלים

 מעיל צמר לאישה, כחול 
דאבל, כפתורים זהב, מחמם 

מאוד, אלגנטי, מידה 38, חדש 
באריזה, 100 ש"ח בלבד! 

 ,02-5388930 ,054-5565961
_____________________________________________)06-10(ירושלים

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)06-09(_____________________________________________

 תכולת דירה בבני-ברק 
במצב כמו חדש,

054-3979735 מהשעה 15:00 
_____________________________________________)06-07ל(בצהריים

 כלובים לתוכים, נקיים 
ושמורים מאוד,

054-8527470, בשעות 
_____________________________________________)06-09(הערב

 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

 אנשור תוסף תזונה, 8 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 054-7863538

 לול מתקפל, מפזר חום 
קרמי ועוד... עד 500 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(055-6777117

 חדש, מחבת ווק, 75 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 054-4273857

 שטיח פרסי, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(גמיש, 054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(גמיש, 054-4273857

 סיר 9 ליטר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(גמיש, 054-4273857

 קשתות לגגון רכב, 100 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 054-4273857

 קסדות אופנוע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(054-4273857

 טלית חדשה, תמני, גודל 
_____________________________________________)06-07ח(80, 300 ש"ח, 054-4273857

 פינת אוכל, כחדשה, 100 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 סט טאג תורה מפורשה, 
120 ש"ח, חדש,

_____________________________________________)06-07ח(054-4273857

 סידורים נוסח בלאדי, 20 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 נרתיק עץ לספר תורה, 
מעולה, מ- 350 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)06-07ח(054-4273857

 צלחות במחיר מצחיק, 2 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 054-4273857

 ש"ס טלמן, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(גמיש, 054-4273857

 אופניים לנער כחדש, 250 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מנשא אופניים לרכב, 100 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 50X50X50 אקווריום 
כולל חצץ, 160 ש"ח,

_____________________________________________)06-07ח(053-3145019

 מחזיק כוסות מנחושת, 
_____________________________________________)06-07ח(25 ש"ח, 053-3145019

 פטיפון CEC לא עובד, 
_____________________________________________)06-07ח(80 ש"ח, 053-3145019

 אקווריום + צנצנת עגול, 
_____________________________________________)06-07ח(35 ש"ח, 053-3145019

 גיטרה אקוסטית משנות 
ה- 80 אפשר לשים לה 

פיקאפ, 150 ש"ח,
_____________________________________________)06-07ח(053-3145019

 פאקט סיגריות ווינסטון 
אירופאי הסוג הטוב ב- 200 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 052-7142640

 מציאה!!! שוטנשטיין 
חדש בינוני, 80 ש"ח עד גמר 

_____________________________________________)06-07ח(המלאי, 050-4116860

 אופניים לילדים במצב 
חדש - 180 ש"ח, באזור 
_____________________________________________)06-07ח(רחובות, 050-9340317

 שולחן כדורגל חדש 
ומסיבי, ב- 420 ש"ח,

_____________________________________________)06-07ח(052-7366764

 כילה למיטת נוער לבנות, 
_____________________________________________)06-07ח(60 ש"ח, 052-7366764

 תחפושת מהממת 
מיקימאוס למבוגרים, כולל 

החלקים, 400 ש"ח,
_____________________________________________)06-07ח(054-2367302

 תריסים כולל מסגרת 3 
פלטות הזזה, 3.15X1.29, ב- 

_____________________________________________)06-07ח(400 ש"ח, 050-5925647

 חלונות זכוכית כולל 
מסגרת, 3 פלטות הזזה, 

3.15X1.29, ב- 400 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(050-5925647

 מנעול רב בריח איכותי 
וגדול, כחדש, בחצי מחירח, 

_____________________________________________)06-07ח(200 ש"ח, 054-5884371

 מציאה! פקט סיגריות 
"מבלבורו - גולד", רק 270 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 054-4514210

 מציאה! 3 חליפות מידה 
48 אלגנט ישיבתי, רק 250 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 054-4514210

 שעון "קלווין-קליין" חדש 
לגבר, רק 130 ש"ח,

_____________________________________________)06-07ח(054-4514210

 מעיל בד לספר תורה לזכר 
נספים בשואה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(052-7154392

 פמוטים נחושת ויינברג, 
_____________________________________________)06-07ח(180 ש"ח, 052-7154392

 בושם שנאל בלו, חדש 
באריזה, 100 מ"ל, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(053-3130691

 זוג תוכונים + כלוב ב- 90 
ש"ח, תוכון לבד 35 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(052-7145348

 סנדל בנות חדש דר' סיפ, 
מידה 29, 100 ש"ח,

_____________________________________________)06-07ח(052-7663458

 מעקה בצורת ר' גודל 
3.65X0.58 מטר, גובה 1.20 

מטר, 500 ש"ח,
_____________________________________________)06-07ח(052-7663458

 שמלת ארועים בצבע 
נחושת מידה XL )למחותנת(, 

_____________________________________________)06-07ח(200 ש"ח, 054-8487627

 חליפת נוער מידה 14,16, 
3 חלקים, תוצ"ח, 100 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(כ"א, 054-8487627

 מעיל חדש לגבר, תוצ"ח, 
מידה XL, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)06-07ח(054-8487627

 אורגן קומתיים + כסא 
)דרוש תיקון קל(, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(054-8487627

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך"

_____________________________________________)06-07ח(200 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(052-3463482

 ברה"ע למכירה מזון מיוחד 
לכלב וחתול שק 15 ק"ג, ב- 

_____________________________________________)06-07ח(200 ש"ח, 052-7966786

 זוג פינקים בנגלזים פייד 
לבן בכלוב חדש, ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(058-7654217

 בגדי ערב לנשים, ב"ב, 
_____________________________________________)06-07ח(300 ש"ח, 03-6195087

 תוכנים ב- 35, זוג + 
כלוב ב- 90 )מבחר גדול(, 

_____________________________________________)06-07ח(052-7145348

 ספר בישול חדש, מכילל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)06-07ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)06-07ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(052-4831494

 ארנק מאלומיניום לבן 
לנשיאה אלגנטית של כרטיסי 

אשראי, 20 ש"ח,
_____________________________________________)06-07ח(052-4831449

 נעלי גברים, עור, מידה 
44, שחורות, ללא שרוכים, 

חדשות באריזה, רק 130 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(בירושלים, 052-7623275

 תואם לגן משאית, 160 
חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 052-4831449

 מגילת אסתר ספרדית 
ישנה )טעונה תיקון(, ב- 500 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 050-6651365

 מטבעות לפדיון הבן 
מכסף טהור, 120 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(למטבע, 050-4174525

 ספר חמדת ימים ג' כרכים 
_____________________________________________)06-07ח(חדש 90 ש"ח, 050-4174525

 ספרי ילדים/נוער כולל 
קומיקס, עד 35 ש"ח בערב 

_____________________________________________)06-07ח(055-6600157 בי-ם

 ברז עם ראש מסתובב 
יוצא מהשיש, 150 ש"ח, 

כחדש, 02-6522251,
_____________________________________________)06-07ח(052-3805386

 אופניים "26 שימנו 450 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, גמיש, 050-4119816

 2 תחפושות פיל ואריה 
לגיל 1.5 20 ש"ח כ"א,

_____________________________________________)06-07ח(054-8423031

 חלקי חילוף של אופניים 
חשמליות ותיקונים עד 500, 

_____________________________________________)06-07ח(052-7603864

 כלוב לציפורים ב- 80 ש"ח. 
בית הטלה, ב- 30 ש"ח. אוכל 

לתוכים, ב- 15 ש"ח, -03
_____________________________________________)06-07ח(9074725, 054-8412903

 ציפור קנר מזמר 
"באוסתר" 300 ש"ח, -03
_____________________________________________)06-07ח(9074725, 054-8412903

 עץ תמר, 250 ש"ח. 
עץ אתרוג תמני לא מורכב, 
250 ש"ח, 054-8412903, 

_____________________________________________)06-07ח(03-9074725

 פיקאפים של סימור 
דנגן - האמבקר, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(053-3145019

 פדאל דיסטנרשיין של 
BO55, ב- 270 ש"ח, -053

_____________________________________________)06-07ח(3145019

 פדאל קורוס של דו 
אלקטרו FAB, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(053-3145019

 פדאל אקו של דן אלקטרו 
FAB, ב- 200 ש"ח, -053

_____________________________________________)06-07ח(3145019

 מציאה, 2 זוגות אופני 
הילוכים - הילוכים מצויינם, 

צורך בתיקון בגלגל, 150 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(כ"א, 050-4145621

 פאקט סיגריות הלם לייט 
)חו"ל(, 110 ש"ח, פלא': 

_____________________________________________)06-07ח(058-3274646

 חול קינטי איכותי, חדש 
באריזה, 2.5 ק"ג, רק 50 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(בירושלים, 052-7623275

 בושם פואם מבית לנקום, 
100 מ"ע, 250 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)06-07ח(054-9784433



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה י”ב - י”ד בשבט תשע”ז  8-10/2/2017 

■ 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

 דרושה מטפלת אחראית 
ומנוסה למעון חרדי בב"ב - 

פ.כץ למשרה מלאה/חלקית. 
_____________________________________________)49-06/17(לאה, 052-7120520

 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)47-15/17(בוגרי ישיבה, 053-3100363

 מטפלת מסורה למשרה 
מלאה/חלקית, תנאים מעולים 

למתאימה מיידי, 
_____________________________________________)03-04ל(054-8461589

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

 למעון חב"ד דרושים 
עובדות מסורות 

ואחראיות. בערב בלבד! 
טלי, 052-3873887. 
_____________________________________________)02-06(רונית, 053-3135772

 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(_____________________________________________

 לבית תוכנה בב"ב, דרושה 
מזכירה אחראית, בעלת נסיון, 

ידע באופיס ואטלוק, מגיל 
+35, קו"ח: 

rivka654@gmail.com)03-06(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דרוש/ה גרפיקאי/ת 
חרוץ/ה ובעל/ת 

מעוף, שליטה בתכנת 
 InDesign, Illustrator,

Photoshop נסיון 
של שנתיים לפחות, 

עבודה בשעות גמישות 
- חובה! תנאים טובים 

למתאים/ה. קו"ח לפקס: 
03-5796645 או במייל: 

yakov@kav-itonut.co.il)02-12(_____________________________________________

דרושים
שכר הולם 
למתאימים 03-5795922

מחסנאי | מתאם הרכבות
איש תחזוקה |  שליח

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

 ל"נקי 10" בבני-ברק, � סביבת עבודה חרדית
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

 מעוניינת להצטרף 
בתשלום לנסיעה מב"ב 

לאזור הרצליה פיתוח 
וחזרה אחה"צ,
_____________________________________________)05-06ל( 054-8449428

 מטפלת למעון במרום נווה 
מ- 7:00 עד 13:00, או 07:00 

עד 16:30, תנאים טובים 
_____________________________________________)06-09ל(למתאימה, 050-2799799

 לרשת מזון גדולה 
דרושים/ות, קופאים/

יות, סדרנים/יות, עובדי 
מאפיה, 052-6580906, 

_____________________________________________)03-06(עבודה מיידית!!

 דרוש/ה בתחום הביטוח 
- תנאים מעולים, אפשרות 

למשרת אם, פ"ת
bituchimpt@gmail.com

_____________________________________________)03-08ל(פקס: 03-6182118

 גננת חמה, מסורה 
ואחראית לגילאי 3, 
מטפלת לתינוקות/

_____________________________________________)04-07(פעוטות, 054-8486316

 לגן בפתח-תקווה, דרושה 
סייעת חמה, מסורה ואוהבת 

לגילאי 3-4, מיידי!
050-5636364)04-07(_____________________________________________

 מטפלת למעון בגבעת 
שמואל, מ.מלאה/חלקית, 

נסיון חובה, תנאים 
_____________________________________________)04-07ל(מעולים, 054-2681695

 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

קו עיתונות דתית / 8091360 / 

רכז/ת בכיר/ה
בעיר בני-ברק

בהיקף משרה של 50%

קורות חיים בצירוף ממליצים ממקומות עבודה קודמים 
)לפחות שניים( יש לשלוח  לחברת אמן - מיטל דדוש,

dmeital@amanet.co.il :מייל
 פקס: 072-2706773

מועד אחרון להגשת מועמדות 26.02.2017

במסגרת תוכנית 3600, התוכנית הלאומית 
לילדים ולבני-נוער בסיכון דרוש/ה

דרישות התפקיד:
סוציולוגיה/  פסיכולוגיה/  ההתנהגות/  במדעי  אקדמי  תואר   •
הציבור/  בריאות  קרימינולוגיה/  בחינוך/  סוציאלית/  עבודה 

תעודת מוסמך בכיר בחינוך.
ילדים  בתחום  פרויקטים  בניהול  שנים   3 לפחות  ניסיון של   •

ונוער בסיכון
ניסיון בעבודת צוות ויכולת הדרכה  •

מיומנויות מחשב גבוהות  •
יכולת גבוהה בארגון   •

נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות  •
כושר הבעה בכתב ובעל פה בעברית  •

יכולות גבוהות לתקשורת בין אישית  •
ניידות   •

העבודה בכפיפות למנהל °360 בבני ברק  •

 רק מועמדים מתאימים ייענו
המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד

נא לציין מס' משרה 75

בס"ד

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

 למשרד עו"ד, 
כשרונית, אינטלגנטית 

ורהוטה, לעבודה 
משרדית, קו"ח: 

law.ozana@gmail.
_____________________________________________)03-06ל(com פקס - 03-5787374

 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

 לגן פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה אחראית 
כיתה לתינוקיה, למלאה/

חלקית, נסיון חובה! 
תנאים מעולים!
050-7250631)03-06(_____________________________________________

 לרשת מעונות יום 
בק.הרצוג, דרושות לחצי 

משרה/משרה מלאה, 
13:00- ,08:00-13:00
16:00, תנאים טובים, 

054-4499177)03-06(_____________________________________________

 דרוש נהג לאוטובוס זעיר 
ציבורי, מאזור המרכז, עדיפות 

_____________________________________________)03-06(לניסיון, 054-7771118

 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

 לארגון חסד חשוב 
בסניף בני ברק 

דרושות עובדות לגיוס 
תרומות,בעלות ידע 

_____________________________________________)03-06(וניסיון. 054-8493669

 למעון בבני-ברק מטפלות 
לחצי משרה/למשרה מלאה, 
_____________________________________________)05-06(תנאים טובים, 054-5558835

 בבני-ברק, למשרד 
בתחום הבניה, מזכירה, 

 ,office שליטה בתוכנות
עריכתוהדפסת מסמכים, 

משרה מלאה, קו"ח:
binyan200@gmail.com)05-06(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 לפנימיה חרדית 
לבנות בב"ב דרוש מדריכה 
צנועה וירא"ש, כולל לינה, 

03-6749811 )ניתן להשאיר 
_____________________________________________)05-06(הודעה(

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(_____________________________________________

 עובדת למשק-בית + 
המלצות, פעמים בשבוע 

_____________________________________________)05-06(בגבעת-שמואל, 03-6180338

  לחברה למימוש זכויות, 
דרושה מתאמת פגישות 

ברמת-גן, 9:00-15:00, טל': 
050-2436777)05-06(_____________________________________________

 לחברה פיננסית גדולה, 
דרושים,מתאמים לפגישות, 
)חצי משרה(, משכורת + 

בונוסים, ידע באקסל חובה! 
קו"ח - 

modiano01@gmail.com)03-06(_____________________________________________

 לגן ילדים חמוד 
בעמישב פ"ת, סייעת 

צעירה, חרוצה וחביבה 
עד הצהריים,

_____________________________________________)05-08ל(052-6420120

 אנשי מכירות לשיחות 
נכנסות, דינמים, לא נדרש 

נסיון, קו"ח למייל:
ak0527619618@gmail.

_____________________________________________)05-06ל(com, או לפקס: 03-5704531

 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

 למכבסה פעילה בב"ב, 
דרוש מנהל, תנאים טובים 
_____________________________________________)05-06(למתאימים, 052-5848603

 למתפרה בבני-ברק, 
דרוש/ה תופר/ת + נסיון 

בתפירת שמלות לפי הזמנה, 
אפשרות לשעות גמישות, 

_____________________________________________)05-06(מיידי, 052-5848603

 סייעת לגן בגבעתיים 
עם יחסי אנוש מעולים 

לגילאי 2-3, תנאים 
_____________________________________________)05-06(מעולים, 052-3838484

 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(_____________________________________________

 לגן שפתי אגו"י,  באזור 
ת"א/בת-ים, 58 ש"ח לשעה 

 054-8454008)05-06(_____________________________________________

 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

 למעון בגבעת שמואל 
באוירה חמה וביתית, דרושות 

מטפלות לחלקית ומלאה, 
שכר נאה למתאימות!

052-6471287)05-06(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 לאיש עסקים מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, לניהול יומן 

ולו"ז, קביעת פגישות והרצאות 
ועוד, 2-3 שעות ביום, 2,500 

_____________________________________________)06-06(ש"ח. קריירה, 072-22-222-62

 למשרד באיזור בני-ברק 
מזכיר/ה לניהול המשרד, א-ה 

8:30-14:15, 6,000 ש"ח. 
*פקיד/ת שטח לחברה גדולה 

לעבודה מול גורמים בכירים, 
6,000 ש"ח, רכב צמוד. 
_____________________________________________)06-06(קריירה, 072-22-222-62

 לקופ"ח בירושלים 
מזכיר/ה רפואי/ה לשעות 

הבוקר, לא נדרש נסיון. *לאיש 
עסקים בירושלים עוזר/ת 

אישי/ת לניהול לו"ז ועוד א-ה, 
9:00-14:00, שכר הולם. 
_____________________________________________)06-06(קריירה, 072-22-222-62

 דרושה מוכרת לחנות 
בבני-ברק לימי שישי 

וערבי חג, עדיפות 
_____________________________________________)06-07(לבחורה, 054-8475501

 דרושה סייעת לגן 
בתל-אביב, שכר מתגמל 

)הסעה מקריית הרצוג 
בב"ב(, לפרטים:

052-5456295)06-06(_____________________________________________

 לגן פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 
חמה ומסורה שאוהבת 
ילדים למשרה מלאה, 

תנאים מצויינים!
050-3277666)06-09(_____________________________________________
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