
בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

בס"ד  העיתון המרכזי ברחובות, נס ציונה, יבנה, ק.עקרון ובאר יעקב  יום חמישי  כ"ז בשבט תשע"ז  23/2/17 גיליון מס' 344

ברחובות

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

16:57
17:14
16:54

18:10
18:11
18:11

פרשת משפטים

אגודת שמש ומגן
בשורה לחולי

פסוריאזיס
ולנזקקים לשהיה בים המלח

לראשונה בצבור החרדי
077-5518143

Psor.h2016@gmail.com

בס"ד

בחריש
3 + מרפסת גדולה + נוף

 + אופציה

חדשה 990,000
052-6213000
&

וילה ברמת 
בית שמש

   3 ימים בלבד!

מפוארת - 350 מ“ר
&3,080,000

למכירה

050-768-9050

הבשורה של ועידת ש"ס

 עמ' 24

עשרות אלפי דירות חדשות לחרדים
מרן הגר"ש כהן בועידה: "זהו מעמד של כבוד התורה, 
מפני שאתם שליחי התורה" ● הגר"ד יוסף: "ברוך ה', 
 ● יותר"  הרפיון שאחז בנו לפני מספר שנים אינו קיים 
בפאנל הדיור הכריז דרעי כי כבר בשנה הקרובה ישווקו 
דירות בשכונה החדשה בשפיר וחשף שינוי צפוי בשיטת 

'מחיר למשתכן' ● סיקור נרחב / עמ' 14

אבי בלום 
דירה להשכיר

בי"ס לפוליטיקה / עמ' 10-11

מכונות החפירה. צילום: דוברות נ.ת.ע

 / עמ' 15

גיוס בנות: דרישה 
לכינוס המועצת 

החסידית

הקשר המסתורי בין 
הטייקון לחסידות

בפעם שלישית: 
רחובות תקבל את 

פרס התרבות
משרד התרבות הודיע כי גם 

השנה, רחובות תקבל את פרס 
השרה לרשויות מקומיות על 

השקעתה בתחום / עמ' 6

עמותה חדשה בעיר
ביום שלישי נערכה 

חנוכת הסניף החדש של 
עמותת 'חסד ומרפא', 

עמותה שמסייעת 
למעוטי יכולת בייעוץ 
ובטיפול רפואי, ברחוב 
בנימין 12 בעיר / עמ' 4

 ערכה מקוונת להדרכה ולימוד של גיוס 

כספים ומשאבים לעמותות, מוסדות וארגונים
 ליווי ואימון אישי למנהלים ומתרימים

054-2522697

 בני גור
משימות

אתר:

לפרטים:

bg@mesimot.com מייל:

גיוס כספים בהצלחה!!!

www.mesimot.com 

 02-993-3996

אלאור אזריה נשלח 
ל-18 חודשי מאסר

רסום
פ

אשון
ר

בית הדין הצבאי גזר בדעת רוב 18 
חודשי מאסר על החייל אלאור אזריה, 

שהורשע בהריגת מחבל מנוטרל בחברון 
צילום: פלאש 90● עורכי דינו: נערער / עמ' 8

התרסקותו הכלכלית של מי שנחשב 
לאחד מאנשי העסקים הגדולים 

בישראל, אליעזר פישמן, מפנה את 
אור הזרקורים ליחסים שניהל עם חצר 
הקודש קרעטשניף  'השבוע ברחובות' 
חושף לראשונה את מאחורי הקלעים, 
ועושה סדר באגדות ובמיתוס  מיוחד 

/ עמ' 4



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 31.3.17 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 למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 76.00 ₪ 69.00₪ 76.00

₪ 76.00

₪ 76.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 69.00

למ"ר
₪ 76.00

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 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

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

אגוז,וונגא

דלת חלונות/חלון צר

₪ 649

דלת בייסיק

₪ 649

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

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
א’-ה’ 09:30-20:00,   ו’ 9:00-14:00אשדוד א’-ה’ 08:30-18:30,   ו’ 8:30-13:00 טלפון:



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 31.3.17 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 למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 76.00 ₪ 69.00₪ 76.00

₪ 76.00

₪ 76.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 69.00

למ"ר
₪ 76.00

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 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

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

אגוז,וונגא

דלת חלונות/חלון צר

₪ 649

דלת בייסיק

₪ 649

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

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

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

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 
פקס: 03-5796645

Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:

בית עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

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

סמנכ"ל: יעקב פרידמן
עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד
כתבים ומשתתפים:

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

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

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, מלי סויסה
גרפיקה:  

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 עמותה חדשה בעיר

עמותת  של  החדש  הסניף  חנוכת  נערכה  שלישי  ביום 
יכולת  למעוטי  שמסייעת  עמותה  ומרפא',  'חסד 
בייעוץ ובטיפול רפואי, ברחוב בנימין 12 בעיר. בטקס 
החנוכה, שכלל גם קביעת מזוזה במקום, השתתפו רב 
העיר הגאון רבי שמחה הכהן קוק, יו"ר העמותה הרב 
חיים פישר, סגן מנהל בית החולים 'קפלן' פרופ' ציון 
חגי, מנהלת האגף לשירותים חברתיים אירית שפריס, 

רבנים, אישי ציבור, רופאים ועוד. 
בה  לילדים,  פסיכיאטריה  מחלקת  פועלת  במרפאה 
ניתן טיפול על ידי מיטב הרופאים, תוך שילוב מולטי 
לשיקום  מרפאה  במקום  קיימת  בנוסף,  דסצפלינרי. 
הפה המאוישת על ידי מומחים בתחום, ובה מטופלים 
שניים  עקירות  כגון  ביותר  הסבוכים  המקרים  אפילו 
ניתן  במקום  ועוד.  מורכבות,  שניים  תותבי  כירורגית, 
לקבל משקפיים חינם לבעלי זכות, גמ"ח למתן תרופות 

נדירות ומצילות חיים לאלו שידם אינה משגת ועוד. 
הפסוק  את  "כשקוראים  מלול:  רחמים  העיר,  ראש 
ייבנה", לא מבינים אותו מיד,  בתהילים "עולם בחסד 
בעיר  מתבהר.  הפסוק  זה  מסוג  למקום  כשמגיעים  אך 
רחובות פועלות כ-80 עמותות חסד, אני קורא גם לאגף 
הרווחה – אגף החסד. הרב פישר מכתת רגליים להביא 
תרומות,  משיג  להם,  שאין  אנשים  אותם  עבור  מזור 
פעילות  אילולא  ובערכיות.  נפש  במסירות  והכול 
אחרת  נראית  הייתה  שלנו  החברה  החסד,  עמותות 
אנו  להתקיים.  היה  יכול  לא  העולם  חסד  ללא  לגמרי, 

נתמוך ונסייע בידך עד כמה שנוכל". 

 שבוע בריאות ב'שובו'

בית הספר 'שובו' 
קיים  רחובות 
את  שעבר  בשבוע 
הבריאות,  שבוע 
התקיימו  במסגרתו 
פעילויות  מגוון 
עוסקות  שכולן 
הפעילות  בבריאות. 
ראשון  ביום  החלה 

בקישוט הכיתות בכל רחבי בית הספר בדגלים מתחום 
משותפת  בוקר  ארוחת  התקיימה  שני  ביום  הספורט. 
בדגש על אוכל בריא ומזין, כאשר כל הילדים השתתפו 
וכמובן,  הירקות  בחיתוך  לקראתה,  בארגון  בהכנתה, 

באכילתה. 
תחרויות  התקיימו  לפעילות  השלישי  ביום 
בחבל,  קפיצה  שכללו  הספר,  בית  בחצר  ספורטיביות 
מרוץ שליחים, קפיצה לגובה ועוד, כאשר תלמידי כיתה 
הפעילות  השונות.  התחנות  להפעלת  האחראים  היו  ו' 
הספורטיבית נמשכה גם ביום הרביעי, במסגרתה נערכו 
ריצות למרחק, ריקודים ועוד, ובסיומו חולקו מדליות 

לכלל המנצחים. 
הוריהם,  עם  יחד  הילדים,  הכינו  החמישי  ביום 
"איחוד  מתנדבי  את  פגשו  מכן  ולאחר  יפים  מוצגים 
הצלה" והעבירו קורס עזרה ראשונה לתלמידי כיתות ו'. 
ביום שישי הגיעה הפעילות לסיומה, כאשר התלמידים 
יכולים היו להמיר את 'מדליות הבריאות' בהן הם זכו 

לאורך כל השבוע, בפרסים ספורטיביים שונים.

  קשישה נפצעה קשות

טופלה  קשה  במצב  רגל  הולכת  קשישה  ציונה:  נס 
ע"י מתנדבים וכוננים בזירת תאונה עם מעורבות רכב 
והולכת רגל ברחוב עמק השושנים בנס ציונה. הנפגעת 

סובלת מחבלות ופציעות בראשה וללא הכרה.

החדשות המקומיות של    רחובות
על המקום

מאת: ישראל פריי

אליעזר  הטייקון  של  הכלכלית  נפילתו 
את  האחרונה  בתקופה  מעסיקה  פישמן 
העיתונות  דפי  את  וממלאת  ישראל  כלכלני 
האובססיביות  הסקירות  יתר  בין  הכלכלית. 
מצמרת  ודרכו  עסקיו,  נבכי  עברו,  אודות 
אילי ההון לתחתית רשימת החייבים לבנקים, 
לחצר  פישמן  של  המסתורי  הקשר  מועלה 
ברחובות'  ו'השבוע  קרעטשניף,  הקודש 

מנסה להתחקות אחר הסוגיה המרתקת. 
הבסיס להיכרות בין המטאור הצעיר שדרך 
אז בשמי עולם העסקים הישראלי לבין חצר 
מגוריהם  הקודש המעטירה, החלה בעקבות 
בנייה  במושב  המנוחים  הוריו  הסמוכים של 
הסמוך למרכז החסידות ברחובות. ההורים, 
יהודים פשוטים וטובים שפקדו מפעם לפעם 
ברבות  המוצלח,  הבן  את  הביאו  את החצר, 
שלו  הרוחנית  הכתובת  את  למצוא  הימים, 

בחדרו של כ"ק האדמו"ר שליט"א.
עם לכת הוריו לבית עולמם, נקברו בחלקת 
גורמים  פי  ועל  העיר,  בפאתי  קרעטשניף 
קבריהם  את  לפקוד  מקפיד  פישמן  בשכונה, 
בשנה  פעמיים  מגיע  "הוא  היארצייט.  בימי 
נעזר  גם  פעמים  והרבה  הקברות,  לבית 
מניין  לארגן  לו  שעוזרים  מהקהילה  באנשים 
גורם  אומר  הוריו",  קבר  על  וקדיש  לאזכרה 

בקהילה.
לבין  פישמן  בין  שנרקם  האישי  הקשר 
יודעי  החצר, לוטה בערפל, ומלבד כך שרוב 
שבאופן  נדמה  מים,  פיהם  ממלאים  הדבר 
ולפרוס  מסמרות  לקבוע  קשה  אובייקטיבי, 
הקשר.  לאופי  באשר  מדויקת  מצב  תמונת 
גורם  אומר  צפוי",  לא  אדם  בן  הוא  "פישמן 
מגיע  היה  "הוא  ההם,  בשנים  אותו  שהכיר 
היה  לא  הפעמים  ברוב  קבועה,  לא  בתדירות 
הגיע,  פשוט  הוא  מתאם,  או  מודיע  אפילו 
והמתין להיכנס לחדרו של הרבי. היו תקופות 
שהוא  ארוכות  תקופות  והיו  יותר,  קרה  שזה 

כלל לא הגיע".
מלבד נפילתו הנוכחית של פישמן, שנראה 
כי סותמת את הגולל על עסקיו באופן מוחלט, 
ותקומות  נפילות  מספר  העסקים  איש  חווה 
בשנות  השפל  מרגעי  באחד  השנים.  לאורך 
ה-80, נחת פישמן ללא כל הודעה בביתו של 
האדמו"ר כשפניו נפולות. "הוא היה במשבר 
תקומה,  לו  שאין  בטוח  היה  הוא  טוטאלי, 
שכלו כל הקיצין", מספר מקורב, "אך אחרי 
שיחה ארוכה שתוכנה לא ידוע עם האדמו"ר, 
הוא יצא משם בן אדם אחר, האנשים הקרובים 
לא  הוא  וחודשים  ששבועות  אז  אמרו  אליו 

היה נראה כל כך רגוע ושמח".

פתקא טבא

נרקמו  על מה שהיה בחדרו של האדמו"ר 

אגדות רבות. לפי המסופר, האדמו"ר הפקיד 
הכתירו  התקשורת  שבכלי  מה   – פתק  בידיו 
כקמע – אותו נשא, ולזכותו זקף את תקומתו 
"אני  הפיננסי.  מהמשבר  להיחלץ  והצלחתו 
יכול לאשר בוודאות את הסיפור של הפתק", 
רחוק  זה  "אך  בחסידות,  מעורה  גורם  טוען 
מקמע שתואר בתקשורת, היה שם מין הסכם 
לאחר  לחשוף".  ניתן  לא  תוכנו  שאת  רוחני, 
וככל  הפתק,  את  פישמן  איבד  שנים,  מספר 
מהאדמו"ר  ביקש  מביקוריו  באחד  הנראה 

שישוב ויכתוב לו את הנייר הסגולי.
לטייקון  קריטית  שנה  הייתה   2006 שנת 
עסקיו  את  שניהל  פישמן,  מעורער.  הבלתי 
הסיכונים,  לוקח  האישי  אופיו  ודמות  בצלם 
הליכה על חבל דק, שלא לומר מהמר - רוכש 
אופציות מט"ח המבטאות צפי לעליית הלירה 
הצליח  תמיד  אותו  השוק,  אך  הטורקית, 
המטבע  פנים.  לו  האיר  לא  במדויק,  לחזות 
הטורקי פחת דרמטית, מה שהותיר את פישמן 

עם הפסדי עתק של כ-2 מיליארד שקלים. 
הכלכליים  המדורים  תיאורי  מול  אל 
שהרבו לספר על האדישות בה הגיב להפסד 
התיאורים  בתכלית  שונים  נשמעים  העתק, 
לבית  הגיע  "פישמן  בחצר.  האנשים  של 
האדמו"ר מרוסק כולו, הוא לא הבין איך זה 
קרה לו", מספר אחד המקורבים. לפי האגדה, 
באותו יום גורלי בו השיל פישמן מיליארדים 
מנכסיו, לא החזיק בחיקו את הפתק הסגולי, 
כי  יצוין  הכואבת.  לנפילה  גרם  שאולי  דבר 
בתכנית 'המקור' ששודרה השבוע בערוץ 10 
אך  ה"קמיע",  לדבר  להגיב  פישמן  התבקש 

בחר להכחיש אותו מכל וכל.

מאמין או אוהד?

כלכלי  דסק  איש  אומר  להבין",  "צריך 
המובילים  התקשורת  מכלי  באחד  לשעבר 

לכאורה  הוא  פישמן  "אליעזר  בישראל, 
חילוני מובהק, שהקשר שלו ליהדות מינורי, 
בקשר  משהו  מאמין.  בכלל  הוא  אם  וספק 
עם האדמו"ר לא ברור בעליל, והיה נראה כי 
זה חיבר  אולי  נקודת חיבור שבה  יש שם  כן 
אותו לאלוקים, ואולי, בלי קשר, הוא האמין 
לשים  כדאי  הרבי.  של  ובקדושתו  בכוחותיו 
לב גם שהתקופות בהם הקשר התהדק היו גם 
זה  את  לשים  כך שצריך  רגעי המצוקה שלו, 

בהקשר הכוללני".
יצחק  יואב  העיתונאי  שפרסם  בכתבה 
מתייעץ  פישמן  כי  יצחק  טען   ,2007 בשנת 
מערב  הוא  וכי  עסקיו  בענייני  האדמו"ר  עם 
אותו בהחלטות, אך קשה לאמת את הדברים. 
הזאת",  הגרסה  את  לקבל  שלא  נוטה  "אני 
טוען איש הדסק לשעבר, "יותר נראה שהוא 
חוכמה  דברי  עצות,  לקבל  להתברך,  הגיע 
להשפיע  ניסה  מצידו  כשהאדמו"ר  וחיזוק, 
רוחנית, אליעזר הוא לא מסוג האנשים  עליו 
שיקבל החלטות כלכליות על סמך עצות, של 
שהאדמו"ר  בפניי  טענו  גם  בזמנו  אחד.  אף 
סירב בתוקף לפניית אנשי מוסדות ועסקנים, 

וסירב לשוחח איתו על ענייני כספים".
בין אם האגדות שנכרכו בפתק נכונות ובין 
אם אינן, בשנים האחרונות, הלך ופחת הקשר 
של פישמן לחצר, והוא אינו נצפה בה תקופות 
לנקודת  שנותרה  היחידה  העדות  ארוכות. 
האידישקייט של הטייקון לשעבר, חקוקה על 
במבואת  בולט  במקום  המתנוסס  שיש,  אבן 
בית המדרש המרכזי של החסידות ברחובות. 
שופץ  הורחב,  אליעזר,  שער  ישיבת  "היכל 
מר  הדגול  ידידנו  ע"י  לתפארת  ושוכלל 
אליעזר פישמן הי"ו, לע"נ אמו האשה היקרה 
והחשובה מרת אסתר חנה ב"ר ישראל יצחק 
פישמן ע"ה". תאריך היארצייט של האמא – 
כמה לא מקרי – יחול בעוד ימים ספורים, י"ב 

אדר. 

הקשר המסתורי בין הטייקון לחסידות
התרסקותו הכלכלית של מי שנחשב לאחד מאנשי העסקים הגדולים בישראל 

אליעזר פישמן, מפנה את אור הזרקורים ליחסים שניהל עם חצר הקודש 
קרעטשניף  'השבוע ברחובות' חושף לראשונה את מאחורי הקלעים, ועושה 

סדר באגדות ובמיתוסים שנפוצו בפרשה המרתקת  מיוחד

במעמד חנוכת הבית

בריאים ונהנים
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מאת: יעקב פלדמן

המוסד לביטוח לאומי הוציא תקנות חדשות 
תפקוד  מנת  עם  ילדים  של  הוריהם  לפיהן, 

נמוכה, יהיו זכאים לקצבת נכות חודשית.
התקנות החדשות קובעות זכאות כבר מגיל 
לילדים  שנים,  חמש  גיל  ועד  חודשים  תשעה 
נבדקת  התפקוד  מנת  נמוכה.  תפקוד  מנת  עם 
במסגרת  שיתקבלו  נדרשים,  אבחונים  לפי 
ללא  שניתן,  וככל  הילד,  להתפתחות  המכון 

הופעה עם הילד בפני ועדה רפואית. 
שיעור הקצבה שיתקבל יהיה חלקי או מלא, 

בהתאם לרמת מנת התפקוד של הילד. 
המרכזית  החברה  יו"ר  שזירי,  שמאי  הרב 
 " החדשות:  התקנות  על  זכויות  למימוש 
התקנות לא התפרסמו, אלא בתזכיר פנימי של 
הביטוח הלאומי. אנחנו פועלים לפי התקנות 
החדשות כבר מיום יציאתן, וכן פועלים ליידע 

את ההורים על זכאותם.
מניסיוננו, מדובר בקבוצת ילדים שזכאותם 
הייתה  לא  התקנות,  פרסום  עד  נכות  לקצבת 
שעומד  מה  נשללת.  הייתה  ואף  מעוגנת 

זו  היתר,  בין  החדשות,  התקנות  מאחורי 
אינם  האמורים,  בגילאים  שילדים  העובדה 
מצבם,  לגבי  משמעיים  חד  אבחונים  עוברים 
בהתאם  נכות,  קצבת  לקבל  יכלו  לא  ולכן, 
לתקנות הקיימות. מבחן מנת התפקוד שנקבע 
כתנאי לזכאות, יאפשר את קבלת הקצבה,  אף 
במקרים בהם, הפעוט או הילד אינו עונה על 
עיכוב התפתחותי לפי תקנות הביטוח הלאומי, 

מה שמהווה בשורה להורים רבים.
של  מבורך  בצעד  "מדובר  הוסיף  עוד 
לפעול  נמשיך  בחברה  אנו  הלאומי.  הביטוח 
קבוצות  של  זכויותיהם  מימוש  קידום  למען 
מעי  מחלות  עם  ילדים  דוגמת  נוספות  ילדים 

דלקתיות ומחלות מפרקים. "
כפי שהתפרסם בהודעה שיצאה, לפי חוות 
דעת של אנשי מקצוע בתחום, מדובר בילדים 
שבסופו של דבר יאובחנו על הספקטרום, או 
יאובחנו כבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית 
לקצבה,  זכאותם  והמשך  נוספים,  וליקויים 
לאבחונים  בהתאם  יבחן  חמש,  גיל  לאחר 
תקנות  ובהתאם  אילו  בגילאים  המקובלים 

הביטוח הלאומי.

בפעם שלישית: רחובות 
תקבל את פרס התרבות

משרד התרבות הודיע כי גם השנה, רחובות תקבל את פרס 
השרה לרשויות מקומיות על השקעתה בתחום ● מלול: 

"תרבות היא שירות חיוני שכל עיר חייבת לספק לתושביה" 
● סכום הפרס הצנוע: 40,000 ₪ 

תקנות חדשות 
לקצבת הנכות
התפרסמו התקנות החדשות שמזכות ילדים עם מנת 

תפקוד נמוכה בקצבת נכות ● הרב שמאי שזירי, יו"ר 
החברה המרכזית למימוש זכויות: "התקנות לא התפרסמו, 
אלא בתזכיר פנימי של הביטוח הלאומי. אנחנו פועלים 
לפי התקנות החדשות כבר מיום יציאתן, וכן פועלים 

מאת: ישראל פרייליידע את ההורים על זכאותם"

בין  השני  למקום  הגיעה  רחובות  העיר 
שמקיימות  בישראל  המקומיות  הרשויות 
פעילות ענפה בתחום התרבות, וזכתה בפרס 
שרת התרבות, זו השנה השלישית ברציפות. 
בשנת  כבר  החלה  בעיר  התרבות  מהפכת 
העיר,  ראש  של  לתפקיד  כניסתו  עם   2010
חסרת  השקעה,  על  שהחליט  מלול,  רחמים 
תקדים, במפעלות התרבות בעיר. מאז, העיר 
ומשקיעה  איכותיים  תרבות  אירועי  מקיימת 
תרבות  מוסדות  של  בשדרוג  רבים  תקציבים 

קיימים ובבניית חדשים.  
את  שנים  מספר  לפני  יזם  התרבות  משרד 
מנת  על  מקומיות  לרשויות  הפרס  חלוקת 
פעילות  ולטפח  לקדם  הרשויות  את  לעודד 
והספורט,  התרבות  בתחומי  וענפה  מגוונת 
השישית  השנה  זוהי  התושבים.  לרווחת 
ברציפות שבה מוענק הפרס היוקרתי, בשווי 
הפרס  שקלים.  מיליון   1.1  – כ  של  כולל 
בתחום התרבות מחולק לערים שזכו בשלושת 
המקומות הראשונים בקטגוריות הבאות: עיר 
מועצה  מקומית,  מועצה  קטנה,  עיר  גדולה, 

אזורית. 

בתחום  השני  במקום  זכתה  רחובות  העיר 
בנימוקי  גדולות.  ערים  בקטגוריית  התרבות 
התרבותית  הפעילות  כי  נקבע  השופטים 
פסטיבלים   לרבות,  בעיר  המתרחשת  הענפה 
ציבוריות  בספריות  רבה  השקעה  ובינוי, 
של  לזכייתה  הובילו  תרבות  מבני  ושיפוץ 
ערים  בקטגורית  השני  במקום  רחובות 
גדולות. במסגרת זכייתה תקבל העיר גם פרס 
לרווחת  שינותבו  שקל  אלף   40 בסך  כספי 

התושבים.
רחובות  "העיר  מלול:  רחמים  העיר  ראש 
המחייב  התואר  את  נוספת  פעם  מצדיקה 
השלישית  השנה  זו  והתרבות".  המדע  "עיר 
בישראל  השני  במקום  זוכים  שאנו  ברציפות 
אני  בעיר.  התרבותית  בפעילות  בהשקעה 
עיר  שכל  חיוני  שירות  היא  שתרבות  מאמין 
משקיעים  אנו  ולכן  לתושביה  לספק  חייבת 
של  תקציבים  תרבותית  ובפעילות  באירועים 
לכל  רבה  תודה  שנה.  מידי  שקלים  מיליוני 
העוסקים במלאכה, לכל אלו שעושים לילות 
רחובות  תושבי  עבור  ליצור  בכדי  כימים 
מהנים  מגוונים,  ובילוי,  פנאי  תרבות,  חיי 

ועשירים".

  בס“ד

המשרד לשרותי דת

הודעה בדבר מטרה שעבורה ניתן, בכפוף לאישור
התקציב, לבקש תמיכה לפי סעיף 3א'
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

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

התקציב, התשמ"ה-1985.
נושא התמיכה:

עידוד קבורה רוויה, קבורה רוויה צפופה וקבורה רוויה בצפיפות גבוהה
בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק על-ידי מוסד ציבורי כמשמעותו בחוק, הפועל שלא  א. 
למטרת רווח (להלן - המבקש), ובהתאם לנוהל הגשת בקשות לתמיכה מתקציב 
המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן (להלן-הנוהל). התמיכות יינתנו, בכפוף לאישור 

התקציב, באופן שוויוני ולפי הקריטריונים הקבועים במבחני התמיכה.
יצוין כי פורסמו מבחנים מקבילים עבור גופים אחרים (מועצות דתיות, רשויות   **
מקומיות) הפועלים בתחום. מידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט של המשרד.

עותק ממבחני התמיכה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המשרד ב. 
3א׳. ∑ תמיכות בהתאם לסעיף  ∑ לשונית תמיכות ועזבונות   www.dat.gov.il  

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

עד ליום שישי י"א בניסן תשע"ז 7.4.2017
יש להגיש אישור על ניהול תקין לשנת 2017 עם הגשת בקשת התמיכה. ד. 

בקשות אשר לא מולאו כראוי, או שלא צורפו להן כל המסמכים הנדרשים, עלולות  ה. 
להידחות בועדת התמיכות. בקשות אשר יגיעו באיחור יידחו ללא דיון.

ואין 2017 למשרד לשירותי דת  מוסד ציבור המבקש להגיש בקשת תמיכה לשנת  ו. 
Tmichot@dat.gov.il :ברשותו כרטיס חכם מתבקש לפנות בהקדם בכתובת מייל

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

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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מאת: שמעון ליברטי

הדין  בית  למוות,  מנוטרל  במחבל  שירה  לאחר  חודשים   11
החייל  על  בפועל  מאסר  חודשי   18 שלישי  ביום  גזר  הצבאי 
על  עונש מאסר  עליו  נגזר  בנוסף  אזריה.  היורה מחברון אלאור 
תנאי והורדה בדרגה לטוראי. אזריה יחל לרצות את עונשו בעוד 

כשבוע וחצי ב-5 למארס. 
גזר הדין התקבל ברוב דעות של שני שופטים נגד עמדת שופט 
המיעוט, שסבר כי יש להחמיר בעונשו ולגזור 30 חודשי מאסר. 

נכתב:  הלר,  מאיה  אל"מ  ההרכב  ראש  שהקריאה  הדין  בגזר 
היכול  חזק  צבא  הינו  וערכי  מוסרי  צבא  רק  כי  מחלוקת  "אין 
ממכלול  להתעלם  יכלו  לא  השופטים  רוב  זאת,  עם  לאויביו, 
הנסיבות הייחודיות של האירוע. מדובר באירוע המבצעי הראשון 
דוגמת זה שבו נטל הנאשם חלק, תוך שהוא נדרש לטפל בפציעת 
חברו כתוצאה מפיגוע דקירה, במהלכו ניסו שני מחבלים בזויים 
בזירה  והכול  להרוג שניים מחיילי צה"ל שעמדו על משמרתם, 

עוינת ומורכבת, שאווירת הלחץ שררה בה".
ל"ערכים  משקל  יותר  לתת  יש  כי  סבר  המיעוט  שופט  מנגד 
ידי מעשי הנאשם. על צה"ל, ככל מסגרת  על  המוגנים שנפגעו 
מתוקנת, לחרות על דגלו את הצורך בשמירתו הקפדנית של ערך 
קדושת החיים, הרם מכל הערכים, וזאת לאור התוצאות הקשות 

הנלוות להפרתו ולפגיעה בו". 
השופטים ביקרו גם את שר הביטחון לשעבר משה יעלון ואת 
החקירה  בראשית  להתבטא  שמיהרו  אייזנקוט,  גדי  הרמטכ"ל 
וכתבו כי היה ראוי להמתין עד להתבהרות התמונה העובדתית. 
המתקפה של בכירי מערכת הביטחון נגד אזריה דווקא הועילה 

לו: "תיוגם של מעשי הנאשם כמעשים הנוגדים את ערכי צה"ל 
בטרם מוצתה החקירה, עלולים היו לפגוע בו. סברנו, כי די בכך, 
כדי שעניין זה יצדיק התחשבות מסוימת בקביעת העונש, אף אם 

לא הוכחה פגיעה שכזו בשלב בירור האשמה". 
מיד לאחר גזר הדין הודיעו עורכי דינו של אזריה כי הם יערערו 
על גזר הדין וגם על עצם ההרשעה שלדבריהם אינה נכונה. עורך 
הצבאית  התביעה  המשפט  אורך  "לכל  אמר:  שפטל  יורם  דינו 
הייתה צמאה לדמו של אלאור. למעשה גם בית הדין קבע זאת 
היום". הוא הוסיף כי ההרשעה נשענת על כרעי התרנגולת ועל 

אירועים שכלל לא התרחשו. 
השר  אזריה.  את  לחנון  קריאות  נשמעו  הפוליטית  במערכת 
מיידית  חנינה  מחייב  ישראל  אזרחי  "ביטחון  אמר:  בנט  נפתלי 
בעיצומו  ישראל  אזרחי  על  להגן  נשלח  אלאור  עזריה.  לאלאור 
של גל טרור סכינים פלסטיני, וכל הליך החקירה זוהם מיסודו. גם 
אם שגה, אסור שאלאור יישב בכלא. כולנו נשלם את המחיר". 
גם השר אריה דרעי הצטרף לדברים וכתב: "כעת לאחר גזר הדין, 
אלאור אזריה ראוי לחנינה, כדי שיוכל לשקם את חייו וכדי לסיים 

את הפרשה שקורעת את כולנו כבר כל כך הרבה חודשים".
שר הביטחון אביגדור ליברמן מסר: "עכשיו, אחרי גזר הדין, 
אני מקוה שכל הצדדים יעשו מה שצריך על-מנת לסיים סופית 
את העניין. כפי שכבר אמרתי בעבר, גם מי שאינו אוהב את פסק 
הדין או את גזר הדין מחויב לכבד את בית הדין וכפי שגם אמרתי 
מדובר  והמשפחה.  החייל  לצד  לעמוד  צריכה  הביטחון  מערכת 
מצד אחד בחייל מצטיין ומצד שני במחבל שבא להרוג יהודים 

ואת זה כולם צריכים לקחת בחשבון".

אזריה נשלח ל-18 חודשי מאסר
בית הדין הצבאי גזר בדעת רוב 18 חודשי מאסר על החייל היורה מחברון, אלאור אזריה, שהורשע בהריגת מחבל 

מנוטרל  השופטים מתחו ביקורת על שר הביטחון לשעבר ובכירי מערכת הביטחון שמיהרו לגנות את מעשיו בראשית 
החקירה  במערכת הפוליטית קוראים להעניק לחייל חנינה  עורכי דינו הודיעו: נערער
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אזריה בבית הדין הצבאי

סובלים מפסוריאזיס?

 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 Relipso מכילה רכיבים טבעיים המקלים 
מיידית על תופעות הפסוריאזיס

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

03-7207153

מחזקת עמידות בפני לחצים
מסייעת לשיקום רקמות העור

מונעת תנאים רעלניים המתבטאים במצבי דלקת כרוניים 
מאזנת את התחדשות תאי העור המואצת בשל הפסוריאזיס
תומכת בכליות ובעמידות הכבד מפני נזקי המחלה הכרונית

הזמנת כבוד

טקס חלוקת פרסים לכתיבה וחיבור מאמרים

 בנושא בריאות רפואה והלכה

 יתקיים אי"ה ביום ראשון ל' בשבט תשע"ז, 26.2.2017
באולם 'בית סוראסקי' בית החולים שיבא תל השומר בשעה 13:00

 שר הבריאות הרב יעקב ליצמן, ופרופ' יהודה אדלר
יו"ר ועדת הפרס, יעניקו פרסים לזוכים בתחום ספרות רפואה והלכה: 

פרס ראשון:
הגאון רבי אליהו בקשי דורון ובנו הרב יצחק בקשי דורון

בגין ספר 'בנין אב'; 

פרסים נוספים:
הרב יהושע ריינמן וחברי מכון הוצה"פ בגין המאגר

'אוצר הפוסקים-רפואה והלכה'; 
הרב צבי רייזמן בגין הספר 'רץ כצבי'; 

ד"ר הרב מנחם חיים ברייער בגין הספר 'מפנקסו של רופא'; 
הרב חיים טפקה בגין הספר 'נפשינו בחיים'; 

הרב לוי יצחק בניאל בגין הספר 'רפואה כהלכה'; 
הרב צבי פורת בגין הספר 'אך בצלם'. 

ולזוכים בתחום בריאות רפואה: 
 פרס ראשון: ד"ר גרי גינזברג,

בנושא: ניתוח עלות מועילות לטיפול התקפי לב ותוכניות חיסון.

 פרס שני: שירותי בריאות הציבור,
בנושא: תגובת שירותי בריאות הציבור לחדירת נגיף הפוליו הפראי.

 פרס שלישי: האחות שיר ווגמן,
בנושא: העברת קשישים מדיור מוגן לבתי חולים כלליים.



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

תכלס בלי סיסמאות כאן אתה מתחיל להרוויח!
אתה חייב את זה להצלחת העסק שלך!
לפרטים ורישום: 02-9410144

ניהול מקצועי ותכנים:יזמות ניהול והפקה :

סדנת אומנות 
המכירה

בא ללמוד איך לסגור עסקה 
ולהגדיל מכירות!

פאנל פרסומאים 
מומחים

 איך לשווק את העסק הקטן 
מול רשתות ומתחרים!

פאנל בעלי עסקים 
מובילים

קבל את הטיפים האמיתיים 
מאנשי העסקים שכבר הצליחו!

שיח מקבלי החלטות
למען העסקים

מושב מיוחד בהשתתפות שרים,
חכי"ם, פקידי ממשל, אישי ציבור 

לעידוד הפיתוח העסקי במגזר החרדי.  

 שולחנות
עגולים

יעוץ אחד על אחד, לשמוע 
ולשאול על ניהול העסק!

עירית ירושלים
בירת העסקים!

בואו לגלות את שרותי האגף לקידום 
עסקים וההטבות לפתוח העסק שלך 

בירושלים.

אויר לנשימה!
אשראי ומימון עסקי

כל הדרכים לאשראי בנקאי
וחוץ בנקאי, קרנות עירוניות

וארציות בערבות המדינה.

מבית מקצועית  כנסים  סדרת 
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יו"ר ועדת הכספים  יום שני, שלא כהרגלו, עשה  בצהרי 
ח"כ משה גפני  את הדרך מירושלים לבני ברק. שועל קרבות 
פרלמנטריים כגפני, לא נוהג לפספס את הר הגעש המתפרץ 
של ימי שני בכנסת ישראל. נכון לשבוע זה, האווירה במשכן 
אומנם הייתה רגועה יחסית עקב טיסתו של הנוסע המתמיד 
הנציג  של  בעולמו  אך   – ולאוסטרליה  לסינגפור  נתניהו 
הבני-ברקי שעזב את גבולות המדינה רק פעם אחת בחייו, 

היעדרות ראש-ממשלה, אינה סיבה מספקת לחופשה.
גם אדם עם אנרגיות בלתי נדלות כגפני, חש לעיתים שלא 
בטוב – כפי שהסבירו בלשכתו. אם להמשיך את האנלוגיה 
לראש-הממשלה, הרי שמנתניהו למדנו שמצב הרוח הרפואי 
והפוליטי – נושקים זה לזה. קריאת התיגר מתוך המפלגה 
- שסוקרה כאן בעדינות  על רקע ההצבעה בחוק ההסדרה 
יחסית בשבוע שעבר )כדרכה של מערכת קו עיתונות(, לא 

עשתה לו טוב. מסתבר שגם לא למפלגה. 
אם  כי  השבוע  שהצהיר  מי  נשמע  כבר  ישראל  באגודת 
בקדנציה  יימשכו,  דגל  סיעת  בתוך  הפנימיות  המריבות 
מה  את   .70-30 של  ביחס  חלוקה  לדגל  יציעו  הם  הבאה 
שהבינו החברים הדואגים מחוץ לסיעה, הבינו גם העמיתים 
בגזרה.  רגיעה  השבוע  הסתמנה  בכדי  לא  התורה.  בדגל 

בשביל  גם  אלא  הליטאית,  הסיעה  בשביל  רק  לא 
היהדות החרדית – עדיפה סיעה דגלאית מאוחדת 
המצביעים  פנימיות,  ממחלוקות  מטרה.  וחדורת 

לעולם לא יראו תוצאות.
בוועידת  הדיור  פאנל  בכינוס  שעבר,  בשישי 
ומיד(, הסתלבטו  יורחב כאן תיכף  )אודותיו  ש"ס 
שפוליטיקאים  כפי  הדגלאים,  על  המשתתפים 
מודיעין  עיריית  כשראש  באחרים.  לסנוט  נהנים 
עצמו,  בפני  לסיעה  הנחשב  גוטרמן,  יעקב  עילית 
 - מיו"ר מפלגתו  והתעלם  דרעי  פרגן לשר הפנים 
לו  הציע  די,  מלומר  הנוכחים  שנלאו שפתותי  עד 
אחד המנחים להחליף מפלגה )גילוי נאות, הנחיתי 
אם  ריבלין(.  יעקב  הפרשן  של  לצדו  הפאנל  את 
הפאנל היה מתקיים בסופ"ש הקרוב, אחרי הנמכת 
הלהבות, סביר להניח שגוטרמן היה נזהר בלשונו. 

או שלא.
את הרגיעה בתוך סיעת דגל התורה, הוביל גפני 
חבריו  של  הישנה  באומנות  ונקט  להיגרר  שסרב 
מי שמכיר  כל  זכות השתיקה.  על  מש"ס כששמר 
המילה  את  אמר  לא  עדיין  שהוא  יודע  האיש  את 
האחרונה. כמו הודעות דובר צה"ל הנושנות, הוא 

יגיב בעיתוי ובזמן שימצא לנכון.

יצחקי אחרון
לכנס  הדוכן.  על  קבלנים  ובלי  בקהל  מאכערים  בלי 
הדיור הזה, אולי לראשונה, הגיעו אישי הציבור שעוסקים 
בתחום, ומחויבים רק לבוחר, לפחות על פי ההגדרה. ראשי 
הערים החרדיות התייצבו ביום שישי האחרון למושב הדיור 
ובראש  דרעי  הפנים  שר  יושב  כשבקהל  ש"ס,  בוועידת 
המושב, השר לשעבר אטיאס. אין חכם כבעל הניסיון, גם 

כשמדובר בניסיון מר. 
היותו חף מתפקיד  דווקא מתוקף   – איש מפתח  אטיאס 
בקי  תכנוני,  כל הליך  הוא מכיר  הנוכחית.  רשמי בקדנציה 
בכל הטבה, מכיר גם כל רעה חולה ואכזבה מרה. כשראשי 
הוא  הבנייה,  עתודות  על  לספר  כדי  במצגות  נעזרו  הערים 
להליך  שיווק  בין  והבדיל  הבחין  הנתונים.  לעומק  צלל 

תכנוני. בין פנטזיה למציאות.
מעלה- בחדות  המיטלטלת  הפוליטית,  ההרים  ברכבת 
אפשר  ממנו  בשיא,  כיום  מצויה  החרדית  הנציגות  מטה, 
המישורים  בכל  שכמעט  בכנות,  להודות  צריך  ליפול.  רק 

בקדנציה  המלאכה  החרדי,  האזרח  לזכויות  הנוגעים 
הנוכחית, נעשית על הצד הטוב ביותר. תקציבי עולם התורה 
הוחזרו לתקופת הזוהר. הערים החרדיות, הוכרו לראשונה 
כפריפריה חברתית ותושביהן נהנים מהטבות שהיו שמורות 

בעבר רק לרשויות חילוניות.
אלא שבעוד בכל מה שנוגע לתקצוב עולם התורה, השבת 
של  אחידה  חזית  רואים  אנו   – שונות  והטבות  הקצבאות 
והבוערת  הדחופה  בסוגיה  הרי שדווקא  החרדית,  הנציגות 
מכל של מצוקת הדיור, המגרש החרדי נראה כמו אתר בנייה 
של מגדל בבל. לכל ח"כ עצה, לכל שר תובנה ולכל ראש 
בקדנציה  שנעשית  בעבודה  לזלזל  אפשר  אי  נוסחה.  עיר 
הנוכחית במישורים השונים, אך הוזלה של אחוז או שניים 
שוות  צעירים,  זוגות  שמחתנים  להורים   – הדיור  במחירי 

ערך לעשר שנות קצבאות ותוספות תקציביות.
ולטכס  לנסות  כדי  הגורמים  כל  להם  לראשונה, התכנסו 
נרשמו  לא  השלילי,  בצד  אחידה.  נוסחה  ולמצוא  עצה 
הפתעות. סגן שר האוצר יצחק כהן דיבר על שימוש בכלי 
של חתימת הסכמי הגג עם הרשויות, כמנוף להתמודדות עם 
ראשי הערים שמדירים חרדים. ראש מטה הדיור הממשלתי 
אביגדור יצחקי שהוזמן לדיון, שמר אמונים לפורום החווה 

ונעדר עקב השתתפות באזכרה לזכרו של אריאל שרון. אחרי 
כל מה שנכתב כאן בגנותו, צריך גם לדעת לפרגן לאביגדור 
יצחקי, שנענה לדרישת שר הפנים דרעי, והוביל את המהלך 

לייעוד הבנייה במועצה האזורית שפיר – לחרדים. 
מאהבתו  גם  אלא  מאהבתנו,  רק  זאת  עשה  לא  יצחקי 
הגדולה, במירכאות כפולות ומכופלות, לראש עיריית קריית 
גת שלטש עיניים לשטח. ועדיין, אלמלא הפגישות עם ראשי 
הישיבות, הלחץ הבלתי פוסק של דרעי והנדנודים של אשר, 
בלי  דהרי,  עם  חשבון  לסגור  הדרך  את  מוצא  היה  יצחקי 

לפתוח קו אשראי לחרדים. 
האוצר  שר  סגן  של  לזכותו  טובה  מילה  גם  לומר  צריך 
צמרת  עם  טובים  קשרים  על  לשמור  שמקפיד  כהן,  יצחק 
האוצר, חרף לשונות רעות ומלגלגות. כהן כונה כאן בעבר 
הוכח  התוצאה  במבחן  אך  בש"ס,  כולנו  מטעם  השר  סגן 
הוא  הזאת,  בהתנהלות  שדווקא  האחרונים,  בשבועות 
זרה.  ממפלגה  שר  תחת  שר,  כסגן  סחורה,  לספק  מצליח 
בעוד סגני שרים אחרים, מוצבים במשרדיהם כעציצים, הרי 

שכהן מכה שורשים.
הפתיע לטובה, ראש מועצת שפיר, אשר אברג'ל, שדבריו 
הירושלמי  בקור  קפוא,  גוף  על  חמים  מים  בבחינת  היו 
חושש  ולא  חרדית,  מהשתלטות  חרד  לא  אברג'ל  העז. 
להוציא  או  מתפקידו,  אותו  להדיח  שעלולה  מהתיישבות 
את המתחם מגבולות המועצה בראשותו. הוא גילה בקיאות 
מרשימה בנתונים והבטיח ללכת עם מיזם הבנייה לחרדים 
עד הסוף. יש ערים שבהן ההשתלטות החרדית הובילה גם 
לסופם של ראשי הערים המכהנים. צריך לקוות, הן בשביל 
אברג'ל והן בשביל הצופים האחרים ברשויות המקומיות – 

שבשפיר תימצא הדרך לשדר מסר אחר.

דירה להשכיר
ראשי הערים החרדיות, הגיעו מצוידים במצגות ובמפות 
– למעט ראש עיריית מודיעין עילית יעקב גוטרמן שהביע 
דגל  של  יותר  ש"ס.  של  דווקא  )לאו  בישא  מעינא  חשש 
הנוכחים  מבקשת  שהתעלם  היחיד  הוא  גוטרמן  התורה(. 
להציג נתונים. את הקלפים כדרכו, הוא שמר צמוד לחזה, 
עילית,  במודיעין  שלו.  אינם  שהקלפים  בגלל  גם  ייתכן 
פרטיות  בקרקעות  מדובר  החרדיות,  הערים  לשאר  בניגוד 
אותן  שהובילו  הנסיבות  על  מדינה.  באדמות  ולא 
לשוק הדיור החרדי, עדיף להטיל צו אסור פרסום, 

פן יבולע.
 - בואו  מטרת  את  הסתיר  שלא  מגוטרמן  לבד 
שקלים,  כמה  עוד  ולקושש  הפנים  לשר  לפרגן 
ואת  הנוכחות  את  עטפו  הערים  ראשי  ששאר  הרי 
סיבותיה, בנתונים מרשימים. מסתבר שיש עתודות, 
לבנייה  להפשירן  שניתן  והרחוק,  הקרוב  לטווח 

בעבודת צוות משותפת, נחושה ובלתי מתפשרת. 
הנוכחים כשהציג את  פרוש מאלעד הפתיע את 
שטח  להפשרת  הביטחון  ממשרד  שקיבל  האישור 
האש הצבאי הצמוד לאלעד. בחזון שלו הוא מציג 
כמו  ואין  דיור,  יחידות   25,000 לבניית  אופציה 
את  ולהעלות  להמשיך  כדי   – שננצרה  אש  שטח 

אלעד על דרך חדשה.
המספרים שהציגו ראשי הערים, מספרים סיפור 
אחר לגמרי מהשפל בעתודות בנייה – לו אנו עדים. 
של  עתודות  על  דיבר  עילית  מביתר  רובינשטיין 
מיידית;  זמינות  עם  חלקן   – דיור  יחידות   11,000
הרציונליות  התוכניות  עם  שמש,  מבית  אבוטבול 
 25,000 של  תכנונית  נגישות  על  דיבר  מכולן, 
רוזנטל   ;6,000 על  מרכסים  רייך  דיור;  יחידות 
וגרשי מעמנואל על 1,500. מצד  יערים על 3,000  מקריית 
הצד  מן  למפה.  חוזרת  עמנואל  גם  טראמפ,  בעידן  אחד, 
השני, הצגה סתמית של המספרים מבלי להתייחס להיתכנות 

הבנייה המעשית, היא ה'פייק ניוז' בהתגלמותן.
כשהגיעה תורה של ירושלים לספור את עתודותיה, דבקה 
לשונם של המשתתפים לחכם. סגן ראש העיר צביקה כהן 
עתידיים, אך  בנייה  נתוני  עזרא, הציגו  פיני  העירייה  וחבר 
שר  הגזרה.  לרוחב  החרדית  מההדרה  להתעלם  יכלו  לא 
הפנים דרעי הצהיר באותו מעמד, כי אם הנתח החרדי לא 
יגדל דרמטית, ש"ס תתנגד להסכמי הגג בירושלים ותעכב 

את הבנייה בכל רחבי הבירה.
לשינוי  שנוגעת  בשורה  באולם  הושמעה  הקצר,  לטווח 
רוכשי  שיחייב  במסלול  למשתכן,  מחיר  של  הקריטריון 
בחמש  בהן  להתגורר   – החרדי  למגזר  המיועדות  דירות 
בבית  גם  נצפה  הקריטריון,  שינוי  ללא  הראשונות.  השנים 
שלמה,  רמת  בשכונת  חזינו  בה  תופעה  באותה  שמש, 
כאשר מאות רוכשים חילוניים מסתערים על המכרזים, גם 
דירה  ולרכוש  מההטבות  ליהנות  כדי  חרדיים,  בריכוזים 

בית ספר לפוליטיקה

השלם זה הבניין

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

מדיניות ההבלגה. חברי הכנסת גפני ואשר. צילום: יונתן זינדל פלאש 90
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להשקעה. דירה להשכיר.
יצאו  שיהיה,  ככל  רחוק  הארוך,  לטווח 
המשתתפים עם תחושה שלא אפסה תקוותנו. אין 
מה לזלזל, מיותר לצקצק בלשון ולהרים גבה. יש 
העתיד  את  לתכנן  כדי  אך  על השולחן,  אופציות 
נכונה  צוות  בעבודת  בהווה.  נכון  לעבוד  צריך 
ואחידה, ניתן להציג מפת דיור לעשור הקרוב עם 
בערים  דיור  יחידות  אלף  כשמונים  לבניית  יעד 
החרדיות. הירתמות רב-מערכתית והתוויית תכנית 
 – השוק  את  מעכשיו  כבר  לצנן  עשויות  עבודה, 

בהתאם למדד הציפיות ורף התקוות.
כדי שזה יקרה, יש לנצל את שארית הקדנציה – 
שטובה ממנה לא תהיה, ולהקים כאן ועכשיו צוות 
הערים,  ולראשי  הכנסת  לחברי  לשרים,  משותף 
שינתח את מפת הדיור ויעבור עיר-עיר. מהמושב 
הזה הוכח שאין צורך בהקמת מנהלת דיור, וגם לא 
הנתונים  ולעסקנים.  למאכערים  ג'ובים  בחלוקת 
נמצאים על השולחן, ומה שנותר זה לתרגם אותם 

למעשים.
אין תחליף בר השוואה, להירתמות ראשי הערים 
שיושבים  הפוליטיקאים  עם  פעולה  ושיתופי 
בעמודת השפעה. בעבודה נכונה ובהירתמות של 
כולם, ניתן בהחלט להציג חזון בר מימוש לפתרון 
מצוקת הדיור החרדית. הפאנל הזה הוכיח, שיש 
הפוליטיקאים,  של  תורם  כעת  לבנות.  מה  על 

להוכיח שיש גם עם מי.

אל יחסר המזג
לוין  יריב  פנה  הקואליציוני  המו"מ  במהלך 
לראשי המפלגות החרדיות והציע להם דיל מפנק 

המגבילה  חקיקה  אתם  תדרשו  הצדדים.  לשני 
אמר  הוא   - חוקים  לפסילת  הבג"ץ  סמכויות  את 
ונתמוך  אמן  נענה  בליכוד  ואנחנו   - לחרדים 
גפני,  כאשר  התנגדו,  החרדים  יתירה.  בחדווה 
הסביר בצדק – כי אם נהפוך לנושאי דגל המאבק 
ראשונות,  יישחטו  שלנו,  הנפש  ציפורי  בבג"ץ, 

אחת אחת.
תחת  שמנהיגה  הימין,  וממשלת  חלפו  הימים 
כשהאיום   – ולעילא  לעילא  מתפקדת  חקירה, 
מחדרי  מגיע  לא  ראשה  מעל  המרחף  הגדול 
ועד  מעמונה  השיפוט.  מאולמות  אלא  החקירות 
כי  לכולם  ברור  לכותל,  ועד  מההסדרה  לשבת, 
המחוקקים  בבית  תיאמר  לא  האחרונה  המילה 
אלא במגדל השן המשפטי. לפחות נכון לעכשיו, 
נכונו  עוד  לנו  שגם  למרות  יותר,  סובל  הימין 

עלילות ופסיקות במספר עתירות.
שמנסה  לתהליך  חד  במעבר  מגיעים  אנו  כאן 
לבחירת  בוועדה  שקד  המשפטים  שרת  לחולל 
הוא  לוועדה,  שהודבק  בחירה  המונח  שופטים. 
במחשכים,  שמתנהל  בגוף  לרש.  לעג  בבחינת 
שמות  והרצת  דילים  בתפירת  עסוקים  וחבריו 
מועמדים, מתרחשים כל התככים, לבד מבחירות 
שופטים  יותר  למנות  הצליחה  שקד  ענייניות. 
מבחנה  אך   – קודמיה  מכל  השונות  לערכאות 
שופטי  ארבעת  מינוי  עם  בקרוב,  מגיע  הגדול 

העליון.
הימין,  ח"כי  בעבר  שהעבירו  לחוק  בהתאם 
נדרש רוב של שבעה מתוך תשעה למינוי שופטי 
בית המשפט העליון. החקיקה שונתה בימים בהם 
כיום,  מיעוט.  בעמדת  היו  בוועדה  הימין  נציגי 
נציגי  את  משרת  הווטו  התהפכו,  כשהיוצרות 

ניסיון לשנות  נעשה  והשמאל. כשבכנסת  העליון 
את החוק ולהביא לבחירת השופטים ברוב רגיל, 
המשפטים  לשרת  נאור  העליון  נשיאת  שיגרה 

שקד, מכתב חסר תקדים בחריפותו.
בבית  הימני  הסמן  היא  מסתבר,  שנאור,  אלא 
באלה  ובהתחשב  קודמיה  לעומת   – המשפט 
עם שרת  הדורים  שיישרה  אחרי  אחריה.  שיבואו 
מועמדים  ארבעה  הגמר  לקו  הגיעו  המשפטים, 
שלא מזוהים אוטומטית עם המיליה הליברלי של 
בחיפה  המחוזי  ביהמ"ש  נשיא  העליון:  שופטי 
האן,  דוד  ד"ר  הכללי  האפוטרופוס  אלרון,  יוסף 
שופט ביהמ"ש המחוזי בנצרת אשר קולה ושופט 

ביהמ"ש המחוזי בירושלים דוד מינץ. 
לפי הפרסום בידיעות אחרונות, שופטי העליון 
חיות,  אסתר  בתור,  הבאה  הנשיאה  בראשות 
נאור  המכהנת  הנשיאה  של  להסכמתה  התנגדו 
הארבעה.  מינוי  לאופציית  ולהסכים  "להתפשר" 
אפשרות  את  השופטים  כינו  כך  רף",  "הורדת 

בחירת אחד מהארבעה בסבב הבא.  
תחת גילוי נאות מתבקש, ומבלי לנקוב בשמות 
לפחות  פעם,  לא  הופעתי  המשפטי  בכובעי   –
מדובר  אישית,  ומעדות  מהאישים  אחד  לפני 
והחשוב  ופיקח,  חריף  ולעילא,  לעילא  במשפטן 
מכל מבחינתו, אדם בעל מזג שיפוטי שמכבד את 
הציבור החרדי ומגלה רגישות תרבותית לאורחות 

חייו ולהוראות הנהגתו הרוחנית. 
שקד אומנם נלחמת עבור הציבור הדתי-לאומי, 
משפטנות  של  גרם  בו  שאין  הזה,  במאבק  אך 
לה  לאחל  צריך  פוליטי-אישי,  כולו  וכל  טהורה, 
 – הצלחתה  רבה,  במידה  שכן  והצלחה,  ברכה 

הצלחתנו.
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כשגוטרמן 
הנחשב לסיעה 

בפני עצמו, 
פרגן לשר 

הפנים דרעי 
והתעלם מיו"ר 
מפלגתו - עד 

שנלאו שפתותי 
הנוכחים 

מלומר די, הוצע 
לו להחליף 

מפלגה. אם 
הפאנל היה 

מתקיים אחרי 
הנמכת הלהבות 

בדגל, סביר 
להניח שגוטרמן 

היה נזהר 
בלשונו. או שלא

בסוגיה הבוערת 
מכל של מצוקת 

הדיור, המגרש 
החרדי, נראה 

כמו אתר בנייה 
של מגדל בבל. 
לכל ח"כ עצה, 

לכל שר תובנה 
ולכל ראש עיר 
נוסחה. הוזלה 

של אחוז או 
שניים במחירי 

הדיור – שוות 
ערך לעשר 

שנות קצבאות 
ותוספות 

תקציביות

צילום: יעקב כהןיש על מה לבנות. על הפוליטיקאים להוכיח שיש גם עם מי. פאנל הדיור בוועידת ש"ס
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מאת: ארי קלמן

רמדה  במלון  השבוע  בסוף  נערכה  השלישית  ש"ס  ועידת 
ראש  מרן  בנשיאות  התורה,  חכמי  מועצת  בראשות  בירושלים, 
הישיבה הגר"ש כהן, ובהשתתפות יו"ר התנועה השר אריה דרעי, 

ח"כי ש"ס ומאות נציגי התנועה ברחבי הארץ. 
נשיא  במעמד  חמישי,  ביום  נערך  בוועידה,  המרכזי  המושב 
והגר"ר  יוסף  הגר"ד  בעדני,  הגר"ש  המועצת  וחברי  המועצת, 

אלבז, שחיזקו את הנציגים. 
הוא  הנציגים  של  שכרם  כי  בדבריו,  אמר  כהן  הגר"ש  מרן 
המצווה הגדולה לפעול למען הציבור. "אני יכול לומר זאת גם 
על יו"ר התנועה שלנו, הוא נהנה מכל פעולה שהוא עושה למען 
הציבור. הקב"ה בחר בכם שתפריחו את עם ישראל, שיהיו יותר 
בנים להקב"ה, שיהיו כמה שיותר שיעורי תורה. אשריו ואשרי 
חלקו של מי שפועל כך. הפירות שמורים לך לנצח. זהו מעמד 

של כבוד התורה, מפני שאתם שליחי התורה".

מספר  לפני  בנו  שאחז  הרפיון  ה',  "ברוך  אמר:  יוסף  הגר"ד 
כולם  ואיתו  פועל  דרעי  רבי אריה  ידידי  יותר!  קיים  אינו  שנים 
בהתלהבות של אש קודש. מתרחשת מהפכה עצומה בכל רחבי 
הארץ. אני יכול לומר שברוך ה' כל התנועות יכולות לקנא בנו 
על מועצת החכמים שבראשה עומד מרן, יש מנהיג שמנווט את 
העשייה ושמניב תוצאות. כולם מאוחדים סביבם. יש לנו הנהגה 
בראש אחד, אין שני ראשים! זו ההזדמנות לומר לכולם, זכינו 
אותם  כל  התורה.  עולם  את  שמייצגת  היחידה  התנועה  להיות 
שפרשו, שנמצאים בחוץ, שיפתחו את עיניהם ויתבוננו, במקום 
לרעות ברעות זרים - תנועת ש"ס היא היחידה שמייצגת באמת 

את עולם התורה הספרדי".

 דרעי: "הממשלה לא תיפול. יש עתיד צבועים"
קודם לכן נערך מושב הפתיחה, כאשר חברי הכנסת עלו בזה 
אחר זה, והציגו את ההישגים והפעילות בכנסת ובממשלה.  דרעי 
אמר בפתיחת הועידה, כי "הנכס הכי גדול של תנועת ש"ס היא 
האחדות והכפיפות למועצת חכמי התורה", עוד הוסיף השר, כי 
"אנחנו בתקופת פריחה של עשיה. ההנחה שלי שהממשלה הזו 
הטובה  הממשלה  היא  ימיה.  את  למלא  תוכל  נתניהו  בראשות 

עבורנו".
מפלים,  ממוסדות  תקצוב  לשלילת  לחוק  התייחס  הוא 
שהעלתה מפלגת יש עתיד להצבעה באותו יום ואמר: "הצביעות 
לא  שיאים.  שוברת  אותנו  להחריב  שביקשה  המפלגה  של  הזו 
ניתן להם את התענוג לפרק אותנו. אין מפלגה שנלחמת באפליה 
יותר מש"ס, ואנחנו עושים זאת בשיתוף פעולה עם כלל הנציגים 

החרדיים. רק כך אנחנו משיגים תוצאות".
החרדיות,  הסיעות  ראשי  של  מיוחד  פאנל  התקיים  בהמשך 
השרים דרעי וליצמן וח"כ גפני, בפאנל זה עלו סוגיות העומדות 

על הפרק, כמו נושא השבת, הכותל המערבי ועוד. 
נדיר  לא  בש"ס.  החברים  את  לברך  רוצה  "אני  אמר:  גפני 
לראות את שלושתנו יושבים יחד. אנחנו רואים הישגים גדולים 
רק כי אנחנו פועלים ביחד". לגבי מתווה הכותל אמר כי המתווה 
שהגישה הממשלה יבוטל. "הכותל יפעל על פי דין תורה והלכה 

ולא תהיה דריסת רגל לכיתות הכפרניות. אם הממשלה לא תלך 
איתנו בנושא הזה נגיש את חוק הכותל של ש"ס ונלך עם זה עד 

הסוף".
של  החוק  את  שהפילו  ש"ס  את  מברך  "אני  הוסיף:  ליצמן 
לפיד. הצעת החוק שלהם נועדה להביך את ש"ס וטוב שהלכנו 
ביחד כדי לא לאפשר להם לחגוג. אמנם, צריך לפתור את הבעיה 

של האפליה".
ידידיי  "אני מברך את  ואמר:  בירך על שיתוף הפעולה  דרעי 
שיתוף  על  לקב"ה  להודות  צריך  לכאן.  שבאו  הסיעות  ראשי 
הפעולה האסטרטגי שיש לנו ביחד. זה לא מובן מאליו. גם כשיש 
חילוקי דעות אנחנו פותרים זאת בהבנה. היינו באופוזיציה וראינו 
כמה נזקים נעשו לנו. ראינו כמה הציבור שלנו סבל. הקב"ה עשה 
לנו נס והממשלה הקודמת התפרקה, לכן אנחנו עושים כל מאמץ 

לשמור על האחדות כדי להשיג את ההישגים הגדולים".

 "נשנה את שיטת מחיר למשתכן"

הדיור  מצוקת  בנושא  מיוחד  פאנל  התקיים  שישי  ביום 
אריאל  לשעבר  השיכון  שר  המושב  יו"ר  דרעי,  בהשתתפות 
אטיאס, סגן שר האוצר יצחק כהן וראשי הערים החרדיות - משה 
אבוטבול, מאיר רובינשטיין, יעקב גוטרמן, ישראל פרוש, יצחק 
רה"ע  סגן  י-ם  עיריית  נציגי  רוזנטל,  אברהם  גרשי,  עזרא  רייך, 
אשר  שפיר  האזורית  המועצה  וראש  עזרא,  ופיני  כהן  צביקה 

אברג'ל. 
הטיפול  את  עצמו  על  ש"לקח  לדרעי  בברכה  פתח  אטיאס 
בסוגיה". לדבריו, שר האוצר כחלון קיבל את כל הכלים הדרושים 
וכעת ניתן לפעול בנושא, "הציבור החרדי צריך הציבור פתרונות 
סביבה  עם  דירות  דרושות  מאושרות.  תב"עות  רק  ולא  דיור 

קהילתית תואמת הכוללות את כל המוסדות ומבני הציבור". 
עוד טען, כי יש לשנות את שיטת מחיר למשתכן: "לא ייתכן 
ימכרו  או  במקום  יגורו  לא  למשתכן  במחיר  שזוכים  שאנשים 
את  להשיב  יצטרך  למכור  שרוצה  שמי  לתקן  צריך  הדירה.  את 
החלק היחסי של ההנחה שהוא נהנה ממנה". לכך השיב דרעי, כי 
"בשיחות שאני מקיים עם אביגדור יצחקי ועם גורמים משפטיים, 
לגור  יצטרכו  למשתכן  במחיר  שהזוכים  מהלך  נוביל  אנחנו 

במקום. נמנע את המסחר בזכות הזו".
שעושה  הצעדים  כל  את  פירט  כהן,  איציק  האוצר  שר  סגן 
הדירות  מחירי  כי  וציין  הדיור,  מצוקת  לפתרון  האוצר  משרד 
בישראל לא רק נעצרו – אלא אף ירדו. עוד אמר, כי לדעתו עדיף 

לחרדים להשתלב בערים קיימות. 
אחריו נשא דברים ראש המועצה האזורית שפיר, אשר אברג'ל, 
שבשטחה עומדת לקום שכונה חדשה של 10,000 יחידות דיור 
לציבור החרדי. "ברור לי שהעיר החדשה תחייב אותנו בהוצאות 
גדולות, אבל אני שמח לאתגר הגדול הזה. זו זכות גדולה בשבילי 

לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל". 
דרעי התייחס לעיר ואמר: "זהו פרויקט מאד גדול עם הרבה 
אתגרים. יש כאן מפגש של הזדמנויות שנוצר כאן בין כל הגורמים. 
הציבור החרדי זכה מהשמיים בדבר שלא תוכנן בשבילו ואנחנו 
הקמה  מנהלת  נקים  אנחנו  הזה.  הדבר  על  להסתער  מתכוונים 
ספרדים,  החרדים,  החוגים  כלל  את  שתייצג  המועצה  במסגרת 
צריך  החרדי  הציבור  במיידי.  לשווק  ונתחיל  וחסידים,  ליטאים 
שיהיה לו אופק, שתהיה לו פת בסלו. כל הקדקודים שמחוברים 

לזה - רואים עין בעין את הקמת העיר״.

 בשורה מפתיעה – 4,000 דונם באלעד 

הבניה  תכניות  את  החרדיות  הערים  ראשי  הציגו  בהמשך, 
הקיימות אצלם. אבוטבול אמר כי "גודלה של בית שמש כגודל 
העיר  ונהיה  תושבים  מיליון  רבע  נמנה  כעשור  בעוד  אביב.  תל 
החמישית בגודלה". ראש העיר הציג את הסכם הגג שהשיג בבית 

שמש הכולל 25,000 יחידות דיור לציבור החרדי. 
הסכמות  לנו  ״יש  בעירו:  ענקית  דיור  תכנית  חשף  פרוש  גם 
מהצבא ומחבל מודיעין לתוספת של 4,000 דונם לבניה. מדובר 
שר  של  לפתחו  מונח  עכשיו  וזה  דיור  יחידות  אלפי  בעשרות 
בזה  לטפל  שלו  לצוותים  שהורה  דרעי  לשר  מודה  אני  הפנים. 

בעדיפות עליונה״.                        
רובינשטיין אמר, כי "יש בביתר עוד עתודות קרקע ל-11,400 
יח"ד לתכנון מיידי. הפשע הגדול הוא לא שעצרו את השיווקים, 
את  להאיץ  דרעי  אנו מבקשים מהשר  התכנון.  את  אלא שעצרו 

התכנון״. 

שמשרד  ״מה  הנוספות.  ההטבות  על  הדגש  את  שם  גוטרמן 
ובהנחות  האיזון  במענקי  מחולל  דרעי  השר  בראשות  הפנים 
בארנונה, זה דבר שלא היה כמותו אצל שום שר פנים. זה הדבר 

הכי חשוב וחיוני לציבור שלנו לקיום היומיומי״.
לתת  קשה  יהיה  מעורבות  בשכונות  כי  אמר,  כהן  צביקה 
פתרונות בגלל מוסדות הציבור. "החכמה היא לא לבנות דירות 
הללו.  בדירות  שיגורו  האנשים  של  הצרכים  לכל  לדאוג  אלא 
על  יושבים  וכולם  דירות  אלפי  עשרות  בונים  רוממה  באזור 

המעטפת הקיימת".
פיני עזרא זעם על הסכם הגג בירושלים הכולל 15,000 יח"ד 
כאשר רק 1,000 מתוכן לחרדים. "זו בושה, לא נצביע בעד הסכם 
הגג הזה אם לא יאשרו לנו את תכנית מורדות רמות, 1600 יח"ד 

שכבר עברו בותמ"ל אבל נתקעו על ידי הירוקים".
גם ראשי הערים רכסים, עמנואל וטלז סטון הציגו את תכניות 

הבניה הקיימות אצלם, אמנם בהיקפים יותר קטנים.
הערים  ראשי  כמה  "רואים  ואמר:  המושב  את  סיכם  דרעי 
החרדיות מקצועיים ואכפתיים בנושא הבניה. יש היום מדיניות 
ממשלתית לפתרון מצוקת הדיור מה שלא היה אף פעם. חייבים 
רואים שיש  ולבוא אנחנו עם פתרונות. ברגע שהם  לנצל אותה 
לנו פתרונות הם נרתמים לעזור לנו, כי הם מבינים שאנחנו חלק 
צעירים  שזוגות  לכך  להביא  כדי  הכול  נעשה  הכולל.  מהפתרון 

חרדיים יוכלו לקנות דירה במחיר סביר בסביבה חרדית".

ועידת ש"ס: עשרות אלפי 
דירות חדשות לחרדים

"יש לנו הנהגה בראש אחד, אין 
שני ראשים! זו ההזדמנות לומר 

לכולם, זכינו להיות התנועה היחידה 
שמייצגת את עולם התורה"

השר דרעי: "נעשה הכול כדי להביא 
לכך שזוגות צעירים חרדיים יוכלו 
לקנות דירה במחיר סביר בסביבה 

חרדית"

ועידת ש"ס השלישית התקיימה בסוף השבוע בירושלים, 
בראשות חברי מועצת חכמי התורה, ובהשתתפות מאות נציגי 
התנועה  הגר"ד יוסף: "ברוך ה', הרפיון שאחז בנו לפני 
מספר שנים אינו קיים יותר"  בפאנל הדיור הכריז דרעי כי 
כבר בשנה הקרובה ישווקו דירות בשכונה החדשה בשפיר 
וחשף שינוי צפוי בשיטת 'מחיר למשתכן'  גפני בפאנל 

מיוחד: "אם נצטרך, נלך עם חוק הכותל של ש"ס עד הסוף"
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טראמפ מגנה 
את האנטישמיות

בית עלמין עתיק בארצות הברית הושחת 
השבוע, זאת במקביל לעלייה באירועים 
אנטישמיים ואיומים על מרכזים יהודים 
 טראמפ גינה: "האנטישמיות היא 

דבר נורא שחייב להיפסק" 

מאת: שמעון ליברטי

השחתת  בעקבות  הברית  בארצות  זעזוע 
לואיס  סנט  לעיר  סמוך  היהודי  העלמין  בית 
הושחתו  מצבות  ל-100  מעל  שבמיזורי. 
בבית  הישנה  בחלקה  ממקומן,  ונעקרו 
האירוע,  בחקירת  פתחה  המשטרה  הקברות. 
שנאה  כפשע  האירוע  את  להגדיר  סירבה  אך 
החקירה  כיווני  כל  כי  ומסרה  אנטישמיות,  או 
נבדקים. עם זאת נמסר, כי ככל הנראה מדובר 
אדם  של  ולא  מסוימת,  קבוצה  של  בפעולה 

בודד. 
במקרי  עלייה  לאחר  מגיע  הזה  האירוע 
לאחרונה,  הברית  בארצות  אנטישמיות 
רבים.  יהודים  במרכזים  פצצות  בהנחת  ואיום 
על  איומים  שוב  התקבלו  השבוע  בתחילת 
 .JCC פצצות ב-11 מרכזים יהודים של ארגון
דוברת הארגון מסרה כי מתחילת 2017 נרשמו 
67 תקריות אנטישמיות ב-27 מדינות בארה"ב 

ובמחוז אחד בקנדה.
לראשונה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ 
 MSNBC לרשת  בראיון  לאירועים  הגיב 

היא  שהאנטישמיות  לכם  אומר  "אני  ואמר: 
חייבת  היא  להיפסק,  הולכת  והיא  נורא  דבר 
בכל  זאת  מגנה  הוא  לדבריו,  להיפסק". 
זאת  לעקור  בכדי  רבה  עבודה  ויש  הזדמנות, 
שקיים  העיתונאים  במסיבת  כזכור,  מהשורש. 
טראמפ עם ראש הממשלה נתניהו, הוא סירב 
להשתמש במונח "אנטישמיות" ואמר כי הוא 

מגנה "גזענות". 
כי  ומסר  לנושא  הגיב  הלבן  הבית  גם 
מכל  שנאה  בידי  המונעת  ולאלימות  "לשנאה 
סוג אין מקום במדינה שהוקמה על ההבטחה 
לחופש אינדיבידואלי הנשיא הבהיר באופן חד 

משמעי שהפעולות הללו בלתי מקובלות".
צייצה  איוונקה,  טראמפ,  של  הגיורת  בתו 
על  שנבנתה  אומה  היא  "אמריקה  בטוויטר: 
עקרון הסובלנות כלפי כל הדתות. עלינו להגן 

על כל בתי התפילה ומרכזי הדת שלנו".
שבשבוע  לאחר  מגיעים  הללו  הדברים 
טורס,  ג'ק  החרדי  בכתב  נזף  טראמפ  שעבר 
"אני  במדינה.  האנטישמיות  על  אותו  ששאל 
גזען  פחות  והכי  אנטישמי  פחות  הכי  האדם 

שתכיר בחייך".

בעקבות השחתת בית קברות יהודי

בעיות בגיוס בנות: 
דרישה לכינוס 

ה'מועצת' החסידית
עסקנים המטפלים בנושא גיוס בנות, פועלים לכינוס 

מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, בעקבות טענות 
על בעיות מצד הצבא

מאת: ארי קלמן

עסקנים שמטפלים בנושא גיוס בנות לצה"ל, 
מועצת  את  לכנס  בבקשה  לאדמו"רים,  פנו 
גדולי התורה בקרוב לדון בנושא של גיוס בנות 
לצה"ל, בעקבות טענות על בעיות בנושא מצד 

הצבא. 
התרבו  לאחרונה  בעניין,  העוסקים  לדברי 
מקרים שבהם בנות שמבקשות פטור מטעמים 
שבהכרה דתית, ואף שולחות תצהיר מבית דין 
'ראיון  לצורך  הגיוס  ללשכת  מוזמנות  רבני, 
שהגישו  בנות  בעבר  כאשר  דת',  מצהירת 
שהינו  כזה,  לראיון  נקראות  היו  לא  הצהרה 
קשה גם עבור בחורי ישיבה, בטענה שהן אינן 
לומדות במוסד דתי, כך שיש צורך לבדוק האם 

הן אכן חרדיות.
של  לאחרונה  המקרים  רבו  כי  נטען,  בנוסף 
ושולחות  חרדים,  במוסדות  שלומדות  בנות 
בצה"ל,  לראיון  נקראות  אך  מבי"ד,  תצהיר 

של  המחשוב  במערכות  סנכרון  אי  בעקבות 
משרד החינוך.

ל'קו  אומרים  בנושא,  המעורים  גורמים 
בטחון  שירות  בתקנות  "בעיון  כי  עיתונות', 
)פטור נשים משירות בטחון מטעמים שבהכרה 
כי  להסיק  ניתן  סעיף שממנו  נמצא  לא  דתית(, 
דתית  שבהכרה  מטעמים  פטור  שמבקשת  בת 
סעיף  אין  גם  כך  לראיון,  להגיע  גם  תידרש 
לבין  דתי  ספר  בבית  שלמדה  בת  בין  המבדיל 

בת שלמדה בבי"ס כללי".
וגם  בנושא,  מטפלים  החרדים  הכנסת  חברי 
מהם ניתן לשמוע שאם יש חשש שתצהיר של 
בת מסוימת הושג בדרכי מרמה ואינו תואם את 
תביעה  כך  על  להגיש  רשאי  צה"ל  המציאות, 

כזכות שמקנה החוק למי שתצהירו אינו אמת.
פנו  בנושא  שמטפלים  העסקנים  כאמור, 
מועצת  את  בהקדם  לכנס  בכדי  לאדמו"רים 

גדולי התורה החסידית, בכדי לדון בעניין.
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הסרת משקפיים עושים 
בבית חולים אסותא
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 תו תקן בינלאומי לאיכות

JCI Patient Safety

המרכז היחידי בישראל הפועל 
בפיקוח ה-JCI  תו התקן 

המחמיר בעולם לבתי חולים

לבדיקת התאמה חינם חייגו:

03-7922031

משקפיים?!
זו היסטוריה!

מחיר 
קבוצתי!
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

סודוקו
מבוך

תפזורת
 בנק מילים:

משה, אהרן, נדב, אביהוא, שבעים מזקני ישראל, יהושע, חור, בני-ישראל, הר סיני, ים-סוף, לבנת הספיר, חג 
המצות, נעשה ונשמע, חג הקציר, ספר הברית, חג האסיף, בעל דברים, עין תחת עין, שן תחת שן, שור נגח, 
אין לו דמים, עד חמס, אחרי-רבים להטות, השחד יעור פקחים, לא-תבשל גדי בחלב אמו, יהיה לך למוקש

התשבצים 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. התפשטות, התרחבות.  
"יש בשער לבן מה שאין  ב___"  )נגעים ד א(

6. מזון שהוגש לאורח לא בלבב שלם.  
"____  כזבים" )משלי כג ג(

7. אחד מבני גלעד בן מכיר בן מנשה. )במדבר כו ל(
9. חבטה, הכאה. "ולשון  ___  היא הכאה שנוקש דבר על חבירו" 

)רש"י חולין קכו.( )בלשון רבים(
11. תואר כבוד לצדיק גדול.   "עמוד  ה___"   )ברכות כח:(

12. שממה, חורבן. 
"כי היתה ארצם ל___" )ירמיה כה לח(

13. חסר-דעת,תם,מי שניתן להתפתות על נקלה.  
"__  יאמין לכל דבר" )משלי יד טו( )בהיפוך אותיות(
15. שוכן,חסה. "קודם ש___  באהל" )רש"י נזיר מב:(

16. עונת הזריעה המאוחרת.  "בכיר  ו___"   )סנהדרין יח:(

1. חלץ,הסיר,פשט. "___  איש נעלו ונתן לרעהו" )רות ד ז( 
)בהיפוך אותיות(

2. בגדים בלים וממורטים. "ואין נותנין לה לא חדשים בימות 
החמה ולא ___  בימות הגשמים" )כתובות ה ח(

3. אחת משלוש בנותיו של איוב, שנולדו לו לאחר שהשם 
ברך את אחרית איוב מראשיתו. "ויקרא שם האחת __" 

)איוב מב יד(
4. מהתנאים. בן הקנה. )ברכות ד ב(

5. שיעור ומידה קצובה )בכמות או בזמן(, מתכונת.              
"ותתן טרף לביתה ו___  לנערתיה" )משלי לא טו(

8. שרית גרגרי תבואה במים לשם ריכוכם לפני טחינתם.    
"ואי אפשר נקיה בלא  ____" )פסחים מ.(

10. מתחנות בני-ישראל ביציאת מצרים.  "____  החירת"  
)שמות יד ב(

12. החליף את הסדר הרגיל )ביחוד לגבי ידים או רגלים(    
"ואת שמאלו על ראש מנשה ___ את ידיו")בראשית מח יד(

14. נמלט,ניצל. "זה עוג ש___  מדור המבול" )נידה סא.(
15. נפטר מן העסק בהפסד ניכר,יצא מן העניין בנזקים 

חמורים. "יצא ב___  ועין" )על פי קידושין כד.( )בהיפוך 
אותיות(

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

מאונךמאוזן

לנו:כתבו 

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

אומאבלחבידגלשבתאל

חלארשיינקזממיעבשי

רמילגרשלשגהאחנילה

יאריצקהגחרבגעסבעי

ריבפוסמיסיהשפניבה

בנעחהשמיהאהרתנשנל

יללגיגנוסוההתשניכ

מודההיאינבסחועתיל

לדבמואפשרפתרנדחשמ

המרצשנמייענגדחתרו

טייועעתריגסנבמשאק

וממתרוחנחנרהאסנלש

תמיחקפרועידחשהאנת
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מצאו לפחות 10 הבדלים בין התמונות!

 תשבץ 

                                                 אדיבות עוזי קייש
1 2 3  4  5 

6    7 8  

9   10    

 11      

12    13  14 

   15    

16       
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 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
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פר
ל

ח
לו

ב
03-6162228

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

וילות ובתים

בני ברק

דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

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

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

03-5797756)23-23(_____________________________________________

 בכהנמן /שפירא 
דופלקס + מעלית, 

בק"ג, 5 חד' ענקיים 140 
מ', משופצים, מעליה 

דירה נפרדת של 70 מ' 
שמושכרת ב-3,500 ש"ח 

+ גג של 70 מ' מבוקש 
2,950,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)36-36(_____________________________________________

אופקים

וילות ובתים

 ברח' צירלסון, כניסה 
נפרדת, 4 חד' ק"ק 

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

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

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

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

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

וילות ובתים

דירות 
למכירה

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

אלעד
 ברח' שמעיה פנטהאוז 

גדול, 5 חד', 150 מ', 
עם מרפסת גג של 90 

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

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

050-5308742)6-6(_____________________________________________

 2 דופלקסים: באברהם 
בן דוד ובדוד מחלוף, קומה 

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

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

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 באזור מימון, 6 חד' 
גדולים, ב-2 מפלסים, 
ק"א וק"ב, עם כניסה 

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

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

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

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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

2 יח“ד | 2/3 חדרים 
קומת קרקע

באופקים ברח‘ אלי כהן 
למכירה / השכרה / השקעה 

מטבחים אינסטלציה 
וחשמל חדשים!

בית שמש

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

מיידית, לל"ת, 1,145,000, 
_____________________________________________)05-08ל(050-4175491/2

באר שבע

 ברמב"ם, 3 חדרים, ק"ד, 
אחרונה, כניסה מיידית, רק 
770,000 ש"ח. תיווך אדר 

_____________________________________________)08-10(נכסים, 052-4834706

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

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

דופלקסים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

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

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

052-7643520)07-08(_____________________________________________

■ באזור רמבם, דירה 
בק"ב, ענקית 110 

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

1,900,000 ש"ח, 
מפתחות במשרד, בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

 המרכז לניהול נדל"ן: 
מציאה! 2 דירות מחוברות, 
2 טאבו, נפרדים, מושקעת 

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

054-6625272)08-08(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדלן: 
בכניסה לעיר, ליד הרכבת, 

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

משופצת! עטיה משה,
054-6625272 ,074-7037979)08-08(_____________________________________________

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

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

054-6625272 ,074-7037979)08-08(_____________________________________________

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

משה, 074-7037979,
054-6625272)08-08(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן: 
בגיבורי ישראל למשקיעים! 

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

054-6625272)08-08(_____________________________________________

 לחוץ למכור?! קח מזומן 
תוך 24 שעות, בבלעדיות 

"ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן" 
050-4156317 ,052-3251213)08-08(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

דופלקס 7 חד', מושקעת 
+ נוף + יחידה + מחסן, 
1,900,000 ש"ח, גמיש. 
ישראל, 052-3251213. 

אהובה, 050-5886828. שי, 
050-3133287)08-08(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 
במאירי דופלקס מרווח, 

אופציות נוספות. ישראל, 
052-3251213. אהובה,

050-5886828. שי,
050-3133287)08-08(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

במאירי 5 חד', ענקית, לחוץ 
למכור! ישראל,

052-3251213. אהובה,
050-5886828. שי,

050-3133287)08-08(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

בעליון, 3 חד' + גג, מחיר 
מציאה! ישראל,

052-3251213. אהובה,
050-5886828. שי,

050-3133287)08-08(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)08-08(יוני צדוק, 054-5233623

 באליהו-הנביא, ק"ק, 4 
חד', 98 מ"ר, משופצת, גינה, 

קרובה לאוניברסיטה, 765,000 
ש"ח. אור-לנכס,
050-9500075)08-08(_____________________________________________

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

ק"ג, במיקום מעולה, 735,000 
ש"ח. אור-לנכס,
050-9500075)08-08(_____________________________________________

 ביהודה-הלוי, אזור 
הסטודנטים, ק"ק, 3 חד', גינה, 

משופצת, סורגים, 650,000 
ש"ח. אור-לנכס,
050-9500075)08-08(_____________________________________________

 בתלמוד, משופצת 
מדהים, 2 יחידות הורים, 

מרוהטת ומושכרת ב- 2,750 
ש"ח, 600,000 ש"ח. אור-

_____________________________________________)08-08(ללנכס, 050-9500075

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

3,150,000 ש"ח.
בלעדי תיווך יעקב,

054-4901948)08-08(_____________________________________________

 במגדל המים במצדה 
באזור מתחרד, וילה מפוארת, 
5 חד' + ממ"ד, בנוי כ- 300 

מ"ר על שטח 470 מ"ר, חצר 
גדולה מרוצפת + גינה עם עצי 

פרי, שתי יחידות מושכרות. 
תיווך אדר נכסים,

052-4834706)08-08(_____________________________________________

 בהזדמנות ברחוב בר 
אילן )צמוד לקריה החרדית(, 7 
חדרים + 3 מרפסות - כניסה 
מיידית, רק 1,550,000 ש"ח, 
_____________________________________________)08-08(הקודם זוכה, 052-2604463

 בדוד רזיאל, 4 חד', 
מסודרת, ממוזגת, 

1,130,000 ש"ח, בלעדי. 
תיווך יעקב, -054

4901948)08-08(_____________________________________________

 במתחרדים, ברח' בר-אילן 
4 חד', משופצת לגמרי + 

מרפסת סוכה, מזגן בכל חדר, 
סמוכה מאוד לקריה החרדית, 

054-8541579)08-09(_____________________________________________

 בקרן היסוד ליד הכולל 
של הרב כץ, באזור מתחרד, 
3 חד', ק"ג, מסודרת, מזגן, 
890,000 ש"ח. תיווך אדר 

_____________________________________________)08-15(נכסים, 052-4834706

 ברח' בן אליעזר, 3 
חד', משופץ + אופציה 
למרפסת, 1,050,000 

ש"ח. תיווך יעקב,
054-4901948)08-08(_____________________________________________

 במתחרדים, ברח' בר-
אילן, 3 חד', מוארת ומאווררת, 
3 כיוונים + מרפסת סוכה + 

אופציה ל- 2 חד' נוספים,
054-8541579)08-09(_____________________________________________

 ברחוב הרצל )איזור 
מתחרד( ומבוקש, 3 חדרים, 

ק"ב, מסודרת מאוד,
052-2604463)08-08(_____________________________________________

 ברחוב רמבם )איזור 
מתחרד(, 3 חדרים, ק"ב, 

_____________________________________________)08-08(830,000 ש"ח, 052-2604463

 במשלט 2 חד', ק"ב, 
משופצת ויפה, נוף, רק 

695,000 ש"ח. תיווך אדר 
_____________________________________________)08-15(נכסים, 052-4834706

 מציאה! בבירנבוים ק"ב 
+ מעלית, חזית, כ- 140 מ"ר, 

מחולקת לדירת 3.5 יפה + 
מרפסת ועוד שתי יחידות-דיור, 

רק 2,150,000 ש"ח! "אפיק 
_____________________________________________)08-08(נכסים" 03-5791514

 3 חד' ברח' מוהליבר, 
משופצת חדשה + 

אופציה של 40 מ"ר 
לבניה, פרטים בתיווך 
_____________________________________________)08-09(אשכנזי, 03-5791770

 בירושלים/בעלז, 
דירת 4 חד', משופצת 
כחדשה + חצר כ- 40 
מ"ר לשימוש, מתאים 
לגן ילדים או קליניקה, 
מפתח בתיווך אשכנזי, 

03-5791770)08-09(_____________________________________________

 5 חד' גדולה, משופצת 
במרכז רבי עקיבא/רח' 

ירושלים, ק"א, מחולקת, 
פרטים בתיווך אשכנזי, 

03-5791770)08-09(_____________________________________________

 ביהודה הלוי/קוטלר, 
2.5 חד' גדולים עם סוכה 
על רלסים, דירה שמורה, 

חזית. תיווך אשכנזי,
03-5791770)08-09(_____________________________________________

 בר' עקיבא, 4 חד' + 
יח' מושכרת ב- 1,600 ש"ח 

+ אופ' לבנית 32 מ"ר, 
1,870,000. הראשון בתיווך, 

052-8585277)08-08(_____________________________________________

 בשיכון ה', ק"ה, מיידית, 
205 מ"ר במשטח 1 לחלוקה 

לפי מפרט + גג מוצמד. 
פנחס מילר, מתווך מוסמך, 

050-4103310)08-08(_____________________________________________

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

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)08-08(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי ברחוב ברוט, 2 
חדרים + הול, קומה ב', שלד 
בנוי של 40 מ"ר, 1,170,000 

ש"ח. 077-2050410,
,050-5750880

_____________________________________________)08-08(אורי תיווך אדוארד

 בז'בוטינסקי, מחולקת 
ל- 2 יחידות דיור, מרוהטות, 

ק"ב, תשואה גבוהה, מושכרת 
לחרדים, 1,200,000 ש"ח, 

_____________________________________________)08-11ל(052-7158998

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

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

052-3500040)08-08(_____________________________________________

 באברבנאל, משופצת 
כ- 70 מ"ר, אופציה לבניה, 

1,240,000. בי.א נדל"ן,
054-8475577)08-08(_____________________________________________

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

ענק, 2,700,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)08-08(נכסים" 03-5791514

 ברמבם, ענקית, 110 מ"ר, 
מתאים לחלוקה, ק"ב, חזית, 
3 כ"א, לשיפוץ, 1,950,000 

ש"ח מפתח ב- "אפיק נכסים" 
03-5791514)08-08(_____________________________________________

 באזור כהנמן/עזרא, ק"ב 
+ מעלית, 130 מ"ר, מחולקת 

ל- 80 מ"ר ו- 50 מ"ר, חזית, 
3 כ"א, 2,240,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)08-08(_____________________________________________

 בעזרא, 240 מ"ר, אופציה 
לחלוקה ל- 3 יח', 3,900,000. 
_____________________________________________)08-08(הראשון בתיווך, 054-3050561

 בפרדס-כץ בחיים-לנדאו 
בנייה חדשה בבלעדיות! 

2.5/3/3.5 החל מ- 1,150,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)08-08(_____________________________________________

 בשלוש-השעות בבנייה, 
דירות 4 חד' ופנטהאוזים החל 

מ- 1,550,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)08-08(_____________________________________________

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

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 מציאה!! באיזור 
דובק, 5 חד', ק"א, 

משופצת חלקית, 3 כ"א, 
1,850,000 ***במערב 

העיר, 4 חד' בבנין חדש, 
1,680,000. "יאיר נדלן"

,052-7633978
052-7172628)08-08(_____________________________________________

 בלעדי!! בקובלסקי 
- נורוק, 3 חד', 80 מ"ר, 
ק"א + מעלית, אופציה 

לחדר רביעי, בנין מטופח. 
"יאיר נדלן"

,052-7633978
052-7172628)08-08(_____________________________________________

 תיווך בהזדמנות, 3 חדרים 
קרקע, כ- 65 מ"ר, מחולקת 
ל- 2 יחידות ואופציה גדולה, 

המכבים אבוחצירא, 1.3 מליון 
_____________________________________________)08-08(גמיש, 054-7477054

 בבנימין אברהם, כ- 60 
מ"ר משופצת, קומה ב' 

ואחרונה, חזית, 1,275,000 
ש"ח, סופי. נדלן הקריה, 

054-8472222 )בית פתוח יום 
_____________________________________________)08-08(חמישי מ- 17:00-23:00(

 באזור לנדא 127 מ"ר, 
מחולקת לדירה ויחידה, 

2,430,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)08-08(_____________________________________________

 בהר-שלום דו 
משפחתי, 500 מ"ר, 6 

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

דירות, 6,900,000 ש"ח. 
חמד נכסים,

053-3357316)08-08(_____________________________________________

 בהר השלום בית פרטי, 
3 קומות, 280 מ"ר בנוי + 

חצר גדולה + גג נוף משופצת 
חדשה, 4,600,000 ש"ח. 

_____________________________________________)08-08(א.פנחסי, 03-5799308

 במכבים, דירת גן, 3 
חדרים, 75 מ"ר, ק"ק, 
חזית, 3 כיווני אוויר + 

חצר 50 מ"ר, מהממת. 
"מקסימום נדל"ן"

054-4340843)08-08(_____________________________________________

 בלעדי!! ברבנו-תם, 
פנטהאוז 5 חדרים 

+ מרפסות + גג 
צמוד בטאבו, ק"ד + 
מעלית, 2,990,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)08-08(_____________________________________________

 ביוסף חיים, 4 חד' 
+ חצר + אופציה ענקית 

מפוארת, חזית, קומה נוחה, 
1,385,000 ש"ח. נדלן הקריה, 

050-3000121)08-08(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון המבוקש! דופלקס 4 

חד' מרהיב, יח' הורים + חדר 
ארונות, אופ' להרחבה + אופ' 

_____________________________________________)08-08(ליח' דיור, 054-9422194

 דופלקס 140 מ"ר, אופ' 
לחלוקה, 1,670,000 ש"ח. 

_____________________________________________)08-08(הראשון בתיווך, 052-8585277

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

ליחידה, 3,390,000 ש"ח. 
חמד נכסים,

053-3357316)08-08(_____________________________________________

 בלעדי! בר' עקיבא בבנין 
חדיש, דופלקס 5 חד', 140 
מ"ר )3+2(, ק"ד + מעלית, 

מצב מצוין, 2,200,000 ש"ח. 
_____________________________________________)08-08(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

חזית, 5,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)08-08(א.פנחסי, 03-5799308

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

כחדשה, חזית, 2,300,000 
_____________________________________________)08-08(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי!! ברמת-אהרון 
אזור הוילות, דירת-גג 

נדירה, 3 מפלסים, 
מושקעת, 6 חדרים, גג 

ענק, ק"ב, 220 מ"ר 
+ אופציה לחדרים 

נוספים, חזית, 3 כ"א 
+ חניה, 4,200,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)08-08(_____________________________________________

 בדון יוסף כ- 120 מ"ר, 
ק"ב, מחולק יחידה כ- 75 מ"ר 

ויחידה כ- 45 מ"ר. ##בשבזי, 
כ- 112 מ"ר, ק"ב, סוכה, 

_____________________________________________)08-08(חזית. תיווך, 050-4144602

 5 חדרים, מחולקת לדירת 
3 חדרים, כ- 65 מ"ר ודירת 

2 חדרים, כ- 30 מ"ר + חצר, 
052-3440078 ,1,800,000)08-11(_____________________________________________

 באור החיים, 5 חדרים, 
120 מ"ר, משופץ, 2,180,000 

ש"ח. "בית-טוב"
054-8436035)08-08(_____________________________________________

 בחידא, 5 חדרים, 130 
מ"ר, ק"ג, נוף, חזית, משופץ, 
מרפסת הרחבה, 2,270,000 

ש"ח. "בית-טוב"
054-8436035)08-08(_____________________________________________

 בחידושי-הרים, 5 חדרים, 
120 מ"ר, מרפסת, משופץ, 
2,500,000 ש"ח. "בית-טוב" 

054-8436035)08-08(_____________________________________________

 בלוחמים, דירת יוקרה 
נידרה, 5 חד', 140 מ"ר, ק"ג, 

כיוונים מצויינים + מעלית. 
פנחס מילר, מתווך מוסמך, 

050-4103310)08-08(_____________________________________________

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

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)08-08(_____________________________________________

 בפוברסקי, 5 ח', 
משופצת, ק"ב, מוארת 

ופתוחה, 1,980,000 ש"ח. 
_____________________________________________)08-08("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור רדזמין, 9 ח', 
ענקית! 200 מ"ר, ק"א, חזית 

+ מעלית + חניה, 3,600,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

03-5791514)08-08(_____________________________________________

 בזכרון-מאיר, 6 חדישה, 
יפה, ק"ג, חזית + מעלית, 3 

כ"א, 2,600,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)08-08(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

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

אחד, 3,980,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 במקובר בבנייה, דירת 
7 חד', אפשרות לחלוקה, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 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)08-08(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

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

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

052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
שמואל הנביא, ענקית! 

כ- 120 מ"ר, קומה ג' 
ואחרונה, גג בטון, מיידי! 
ב- 1,950,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)08-08(נכסים, 050-4177750

 בלעדי! בקרית-הרצוג 
גני-הזית, 5 חדרים + 

מ' שמש גדולה, ק"ג + 
מעלית, 1,730,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)08-08(_____________________________________________

 בלעדי!! במנחם, 
5 חדרים ענקית, 120 

מ"ר, מושקעת + 
מרפסת סוכה גדולה על 

רלסים, ק"א, 2,270,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)08-08(_____________________________________________

 בלעדי בב"ב גבול 
ר"ג אזור גולומב, 5 
חדרים, 120 מ"ר, 

מושקעת + מרפסת 
שמש, ק"ב + 2 חניות 

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

והשקעות"
052-7652801)08-08(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור הרב קוק 
מרכז רח' שקט, 7 חד', 160 

מ"ר, מחולקת 5 חד', 115 מ"ר 
+ יחידה 45 מ"ר, מושכרת 

ב- 3,200 הכל חדש, מושקע 
ברמה גבוהה, ק"א, חזית, 

3,100,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)08-08(_____________________________________________

 5 חד' עם סוכה גדולה 
כחדר, בצייטלין, בבנין 

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

מ' עם אשורי  שכנים, 
משופצת ומאווררת, 

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

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

■ מעולה לנכה 
ולמבוגרים, ברח' חברון 

6 חד', 150 מ' בתוספת 
מרפסת 50 מ', כניסה 

לדירה ללא מדרגות, 
2,600,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)42-42(_____________________________________________

■ בהתנאים 4.5 חד' 
עורפי ק"א כ-100 מ' 
חניה בטאבו +סוכה, 

אופ' להרחבה , 
1,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

■ 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 ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

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

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

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

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

אליהו עזריאל

052-7123106

חכמת הפנים
ושפת הגוף

אבחון, ייעוץ ולימוד

_____________________________________________

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

קרוב לקהילה החרדית 
החדשה, יחידת הורים, מצב 

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

054-6625272 )08-08(_____________________________________________



כ”ו - כ”ח בשבט תשע”ז  22-24/2/2017 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 

פנטהאוזים ודירות גן

דופלקסים

3-3.5 חדרים

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

■ בצירלסון 4 חד', 
ק"ק, כניסה פרטית, 

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

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

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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

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

עם חלונות, מאווררת 
ושמש, עם חניה, 

מתאים גם למשרד 
יוקרתי, 1,350,000 ! 

בלבד, בלעדי, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

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

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

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

גבעת שמואל

גני תקווה

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

גבוהה, 1,515,000 
ש"ח בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

4-4.5 חדרים
■ 4 חד' ביוני נתניהו, 

קרוב לבתי כנסת, 
למרכז העיר ולמרכז 

המסחרי 117 מ' 
משופצים עם מחסן 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)05-09(החרדי, 058-6151555

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

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

לפרסום
03-6162228

■ 4 חד', ברח' רבי 
עקיבא / קרוב לרח' 

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

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

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

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

052-7691732)05-08(_____________________________________________

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

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

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

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

■ ברח' אהבת שלום 
2.5 חד' משופצים 45 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

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

ק"א, עם אופציה 
לתוספת 15 מ' 

1,100,000 ש"ח, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 ברח' מימון אזור 
אלחריזי, 3 חד', עם 

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

■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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 מציאה! בקיבוץ 

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

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

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

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

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

זילברברג,
,03-5754412
052-2236671

zlbr54@gmail.com)07-10(_____________________________________________

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

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

בבירנבוים דירת 5.5 
חד' מחולקת לדירת 3 

חד' ודירת 2.5 חד' 
מושכרת ב- 6,700 ש"ח 
בקומת קרקע מוגבהת, 

משופצות כחדשות, 
2,100,000 ש"ח גמיש, 

בלעדי, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

בשיכון ג', ברח' 
יהודית, כחדשה ק"ג 
1,195,000 ש"ח עם 

אופ' ממשית לתוספת 
35 מ"ר, טאבו משותף, 

בלעדי, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 דירת-פאר אזור הרב-שך, 
4 חדרים, ק"א, 100 מ"ר 

)כולל מרפסת(, חזית, הרחבה, 
1,890,000 ש"ח. "בית-טוב" 

054-8436035)08-08(_____________________________________________

 בר"ע עורפית בנין-חדש, 
4 חדרים, 100 מ"ר, ק"ב, 

מעלית, 3 כ"א, 1,630,000 
ש"ח. "בית-טוב"

054-8436035)08-08(_____________________________________________

 במרכז סוקולוב, 4 חד', 
ק"ב, משופצת מדהימה 

+ סוכה 80 מ"ר,
052-3500040)08-08(_____________________________________________

 בשיכון ג', 4 חד', 
משופצת כחדשה + 

סוכה + מרפסת שמש, 
100 מ"ר, דופלקס. 

'אפיקי-נדלן-בועז'
052-3500040)08-08(_____________________________________________

 בשיכון ג', חייבת 
להימכר, 4 חד', מרווחת 

כחדשה + סוכה + 
גנרטור. 'אפיקי-נדלן-בועז'

052-3500040)08-08(_____________________________________________

 בהושע, 4ח', 82 מ"ר, 
משופצת, ק"ג + מעלית, 
1,890,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)08-08(_____________________________________________

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

וחזיתית. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

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

2,150,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

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

2,400,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

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

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

 03-8007000 ,054-2545420)08-08(_____________________________________________

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

שמש, 1,620,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

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

שמש, 1,800,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

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

1,900,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)08-08(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 בברוט המתחרד, 
דופלקס 4 חדרים, כ- 80 
מ"ר + מרפסת שמש + 

אפשרות הרחבה לעוד כ- 
40 מ"ר + נוף פתוח, רק, 
ב- 1,300,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)08-08(נכסים, 050-4177750

 בבירנבוים, 4.5 
חדרים + 3 יחידות 

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

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

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

והשקעות"
052-7652801)08-08(_____________________________________________

 באלישע, 4 חד' ענקית 
ויפה, משופצת מהיסוד, 

2,150,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 תיווך בהזדמנות, 4 חדרים, 
כ- 95 מ"ר, קומה א', אזור 

השניים, משופצת + אופציה, 
רק 1.72 מיליון, גמיש,

054-7477054/052-7171951)08-08(_____________________________________________

 בהזדמנות בבעלי 
מלאכה, 4 חדרים, קומה 

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

1,850,000 ש"ח. חמד 
_____________________________________________)08-08(נכסים, 053-3357316

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

רק 1,385,000 ש"ח. נדלן 
_____________________________________________)08-08(הקריה, 054-8472222

 בקובלסקי, ק"א, טאבו 
אחד, 4 חד', 1,550,000 + 

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

052-3744260)08-08(_____________________________________________

 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. *ברב שך, 4 
חד', 91 מ"ר, ק"א + מלעית, 
משופצת, 2,250,000 ש"ח. 

_____________________________________________)08-08(א.פנחסי, 03-5799308

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

סוכה גדולה, 2,100,000 ש"ח. 
_____________________________________________)08-08(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

_____________________________________________)08-08(נכסים" 03-5791514

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

חזית, 1,820,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)08-08(נכסים" 03-5791514

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

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

03-5791514)08-08(_____________________________________________

 באזור השלושה, 4 גדולה, 
מושקעת, ק"ג + מעלית, 

חזית, 2,200,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)08-08(נכסים" 03-5791514

 בבלעדיות בנורדאו, 
3 חד', ק"א, עורפית, 
בנין חדש + חניה, ב- 

1,410,000 ש"ח. "דלוקס 
נכסים" 03-9030112,

052-8555594)08-08(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דירת 3 חד', מושקעת, אופ' 

לחדר רביעי + מעטפת לבניה 
בגג, נוף פתוח, רק 1,250,000 

_____________________________________________)08-08(ש"ח, 052-5752500

 בסוקולוב, 3 חדרים, 
ק"א, 70 מ"ר, משופץ, סוכה, 
1,450,000 ש"ח. "בית-טוב" 

054-8436035)08-08(_____________________________________________

 בפרדס-כץ, 3 חדרים, 
ק"ב, משופץ יפה, הרחבה 

גדולה, 1,250,000 ש"ח. "בית-
_____________________________________________)08-08(טוב" 054-8436035

 ביונתן, 3.5 חדרים, 80 
מ"ר, ק"ב, משופץ, אישור 

ל- 2 חדרים, 1,490,000 ש"ח. 
_____________________________________________)08-08("בית-טוב" 054-8436035

 באבוחצירא - המכבים, 
3 חדרים, 60 מ"ר, ק"ג, 
מרפסת ענקית, הרחבה 

מוכנה!! 1,190,000 ש"ח. 
_____________________________________________)08-08("בית-טוב" 054-8436035

 באדמו"ר-מקוצק 
ובעוזיאל, 3 חדרים, 63 

מ"ר, ק"ג, כחדשה, חניה, 
1,560,000 ש"ח. "בית-טוב"

054-8436035)08-08(_____________________________________________

 בשיכון ג' ובמערב ב"ב, 3 
חדרים, 86 מ"ר )הרחבה(, ק"ג, 

1,570,000 ש"ח. "בית-טוב" 
054-8436035)08-08(_____________________________________________

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

חנייה, 1,400,000 ש"ח.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)08-08(אורי תיווך אדוארד

 שיכון ה', 3.5 חדרים, 
70-75 מ"ר, ק"ב, משופץ יפה, 

1,550,000 ש"ח. "בית-טוב" 
054-8436035)08-08(_____________________________________________

 בבלעדיות בהמכבים, 
3.5 חדרים, תוכניות 

לבניית כ- 70 מ"ר 
נוספים. 'אפיקי-נדלן-
_____________________________________________)08-08(בועז' 054-8474843

 בלעדי בגניחובסקי, 
3.5 חד', כ- 70 מ"ר, ק"ד 

מדהימה, אופ' ענקית 
בצד ובגג. 'אפיקי-נדלן-

_____________________________________________)08-08(בועז' 053-2764220

 בהזדמנות גדולה 
בגניחובסקי, 3.5 חדרים, כ- 75 

מ"ר, ב- 1,350,000. בי.א 
_____________________________________________)08-08(נדל"ן, 054-8462882

 3 חד' חדשה + מחסן, 
חזית, 1,470,000 ש"ח. 

_____________________________________________)08-08(הראשון בתיווך, 052-8585277

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
דירות 3 חד' ארונות, 

1,600,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

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

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

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

1,600,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

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

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

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

03-5799308)08-08(_____________________________________________

 בלעדי! בשמעיה, 
3.5 חדרים, מושקעת, 

80 מ"ר, ק"ב + 
מעלית, 1,700,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)08-08(_____________________________________________

 בגנחובסקי, 3 חד', 
קד' + אפשרות בניה על 

הגג, 1,270,000 ש"ח. 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)08-08(_____________________________________________

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

נדלן הקריה, 054-8472222, 
050-3000121)08-08(_____________________________________________

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

_____________________________________________)08-08(נדלן הקריה, 054-8472222

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

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

1,575,000 ש"ח. נדלן הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)08-08(_____________________________________________

 מציאה!!! בלעדי 3 חד', 
75 מ"ר, קומה א', חזית, 
משופצת, רק 1,345,000 
ש"ח, סופי!! נדלן הקריה, 

050-3000121)08-08(_____________________________________________

 ברב קוק השקט, 3 חד' + 
מרפסת גדולה, 75 מ"ר, ק"ב, 

חזית, משופצת, 1,580,000 
ש"ח. *ברב קוק מרכז, 3.5 
חד', 75 מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת, 1,590,000 ש"ח. 
_____________________________________________)08-08(א.פנחסי, 03-5799308

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

1,450,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 054-2545420, 

03-8007000)08-08(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)08-08(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 בישעיהו, 3.5 חד', 
משופצת מהיסוד, קומה 

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

052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

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

1,570,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

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

2,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 מציאה! באבוחצירא, 
כ- 80 מ"ר, מחולקת 

לשתיים + יציאה לחצר + 
היתרי בנייה לעוד כ- 30 

מ"ר, ב- 1,390,000 ש"ח. 
להב נכסים,

050-4177750)08-08(_____________________________________________

 בלעדי!! בהראשונים, 
3 חדרים, גדולה במצב 

מצויין, כ- 80 מ"ר, ק"ב, 
חזית, 3 כ"א, 1,470,000 

ש"ח, גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)08-08(_____________________________________________

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

בנין מטופח, 1,290,000. 
"century 21"

_____________________________________________)08-08(טל': 052-3744260

 באזור יהודה הנשיא, 3 
חד', 70 מ"ר, ק"ק מוגבהת 

)כמו ק"א( + אופציה 50 מ"ר 
+ תוכניות, משופצת, 3 כ"א, 

1,570,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)08-08(_____________________________________________

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

חזית, משופצת, 
מציאה!!!

"מקסימום נדל"ן"
054-4340843)08-08(_____________________________________________

 בבלוי, 2 חדרים גדולים, 
60 מ"ר, מרפסת סגורה, נאה, 

ק"א, נוף, 1,460,000 ש"ח. 
_____________________________________________)08-08("בית-טוב" 058-3297765

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

1,100,000 ש"ח, גמיש.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)08-08(אורי תיווך אדוארד

 בבלעדיות באבוחצירא, 
2.5 חדרים, ק"ק, אופציה 
לכ- 30 מ"ר, 1,200,000. 

'אפיקי-נדלן-בועז'
054-8474843)08-08(_____________________________________________

 מציאה! בדב הוז, 2.5 
חד', משוצת כחדשה, 

אופציה כ- 30 מ"ר, 
1,120,000. 'אפיקי-נדלן-

_____________________________________________)08-08(בועז' 052-3500040

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

1,450,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 בהרב-שך, 2 חד', 
משופצת + אופציה לסוכה, 
1,380,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 בלעדי! ברב 
קוק, 2 חדרים, 65 

מ"ר, ק"א, עורפית, 
מיידית, 1,250,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)08-08(_____________________________________________

 בואו לראות! בשניים, 
ק"א, 2.5 חד', 62 מ"ר, 

מטופחת, מחיר שמור
"לאביחי - מתווכים"

03-5701010)08-08(_____________________________________________

 בלעדי! במרכז רח' שקט, 
2 חד' + 2 מרפסות + סוכה 

62 מ"ר, ק"ב, מצב מצוין, 
1,450,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)08-08(א.פנחסי, 03-5799308

 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. 
_____________________________________________)08-08(א.פנחסי, 03-5799308

 ברח' ירושלים, 2.5 חד', 65 
מ"ר, משופצת, ק"ד + )פיר 

למעלית שכנים רוצים לעשות( 
+ אופציה בגג עם היתרים, 48 
מ"ר, 1,600,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)08-08(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! במרכז השקט 2 
חד' + 2 מרפסות, 62 מ"ר, 
ק"ב, מצב מצוין, 1,450,000 

ש"ח, גמיש. א.פנחסי,
03-5799308)08-08(_____________________________________________

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

_____________________________________________)08-08(דסקל, 050-5926021

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

מהיסוד. משה דסקל - רימקס 
_____________________________________________)08-08(עוצמה, 050-5926021

 בהזדמנות, בישמח 
משה, 4.5 חד', כ- 120 

מ', ענקית, ק.2, מרפסת 
סוכה, 1,620,000, בנין חרדי. 

"century 21"
_____________________________________________)08-08(טל': 052-3744260

וילות ובתים

טבריה

4-4.5 חדרים

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

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

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

055-6650570)03-14/17(_____________________________________________

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

_____________________________________________)05-08ל(053-4102331

ירושלים

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

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

דירות בפיסגת זאב צ. 
פת, קרית מנחם, עיר 

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות! דרושות דירות 
לעולי צרפת, "הולילנד 

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

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

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

050-9899971)07-08(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים

 מתחרדים: באלונים, דירת 
4 חד', משופצת כחדשה, נוף 

לכינרת, 700,000 ש"ח. מנחם, 
053-3191852)08-08(_____________________________________________

 בטולדנו, דירת 3,5 חד', 
130 מ"ר, אופציה לבניה, 

750,000 ש"ח. מנחם, -053
3191852)08-08(_____________________________________________

 להשקעה בבית-וגן, דירת 
4 חד', משופצת + יח"ד, 
אופציה לבניה ולחלוקה, 

750,000 ש"ח. מנחם, -053
3191852)08-08(_____________________________________________

 קרוב לקריה החרדית, דו-
משפחתי, כ- 300 מ"ר, מחולק 

ל- 2 דירות, מושקע + יח"ד, 
על חצי דונם, 1,650,000 ש"ח. 

_____________________________________________)08-08("רימקס" 050-2442446

 בק.שמואל, 3 חד', 
ק"א + יח"ד + מרפסת + 

אופציה להרחבה עם אישורים. 
_____________________________________________)08-08("רימקס" 050-2442446

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

_____________________________________________)08-08(יוסף, 050-6733375

 מתחרדים: בקריית-
שמואל, דירת-גן 5 חד', חדשה 
ונידרה, אופ' לבנייה ולחלוקה, 

1,050,000 ש"ח. יוסף,
050-6733375)08-08(_____________________________________________

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

אופציה, 680,000 ש"ח. יוסף, 
050-6733375)08-08(_____________________________________________

 להשקעה בברנר, 4,5 חד' 
נדירה מרוהטת קומפלט, נוף 
ומחסן, 600,000 ש"ח. אליהו, 

050-4770020)08-08(_____________________________________________

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

מרפסת נוף, 650,000 ש"ח. 
_____________________________________________)08-08(אליהו, 050-4770020

 מתחרדים: בשיכון ג', 
דירת 4 חד', 92 מ"ר + 

קרקע בטאבו, אופציה לבניה, 
750,000 ש"ח. אליהו,

050-4770020)08-08(_____________________________________________

 מתחרדים: בז'בוטינסקי, 
דירת 3 חד', משופצת מהיסוד, 
אופציה לבניה, 540,000 ש"ח. 

_____________________________________________)08-08(אליהו, 050-4770020

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

880,000 ש"ח. "רימקס" 
050-2442446)08-08(_____________________________________________

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

695,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)08-08("רימקס" 050-2442446

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

580,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)08-08("רימקס" 050-2442446

 מוכרים/משכירים את 
דירתכם? פנו אלינו לייעוץ ללא 

כל התחייבות ע"י המומחים 
הותיקים של "צימוקי" נכסים, 

02-5638221)08-08(_____________________________________________

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

להשכרה. תיווך,
053-3196069)08-08(_____________________________________________

 ברמות א': קוטג' 4 חד', 
דו-פלקס, 100 מ"ר נטו, נוף, 
כ"פ, משופצת ברמה גובהה, 
במורגנטאו, 2,150,000 ש"ח. 
_____________________________________________)08-08(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

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

_____________________________________________)08-08(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות, במורגנטאו, קוטג' 
פינתי 4 חדרים + מרפסת 

סוכה לנוף + גג בטאבו 
עם אפשרות בנייה, כניסה 
נפרדת, בלעדי ל- "צימוקי" 

02-5638221)08-08(_____________________________________________

 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 4,600,000 
ש"ח, בלעדיות בנדל"ן אריאלי, 

02-5714636)08-08(_____________________________________________
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 תעצור דקה !! 
מעוניין להרוויח ?? 
השקעה סבירה!! 

רווחים משמעותיים!! 
אל תפספס !! תתקשר 

058-7701070)21-21/17(_____________________________________________

השקעות

ביקוש 
דירות

3-3.5 חדרים

בני ברק

4-4.5 חדרים

דירות 
להשכרה

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

פתח תקווה

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

המבוקשים בפתח תקווה 
לפרטים אנגלו סכסון

03-9301122)29-27/17(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

דופלקסים

+5 חדרים

קריות

לפרסום
בלוח

03-6162228

 דירות במחירי מציאה, 
ניהול נכס, אחזקות ושיפוצים. 

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

פנטהאוזים ודירות גן

מגדל העמק

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

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

פתח תקווה

דופלקסים

קריית אתא

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

אופקים

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

לרציניים בלבד. לא למתווכים! 
דירות אחרונות במחירים 

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

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

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

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

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

בית-יוסף בשיכון ה', 
3,000 ש"ח, גמיש,

058-3258284)05-08(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

1-1.5 חדרים

+5 חדרים
 דירת 5 חד', ק"ד + 

מעלית, חניה, גג פרטי, מיידי, 
050-5281626)05-08(_____________________________________________

 בכפר אברהם ברח' 
יונה גרין, דירת 4 חד' 

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

סוכה, לכניסה מיידית, 
כיווני אוויר צפון-דרום, 

בהזדמנות, 1,400,000 
ש"ח. תווך זילברברג,

,03-5754412
052-2236671

zlbr54@gmail.com)06-09(_____________________________________________

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

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

קריית גת
 3 חד', ק"א, משופצת 

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

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

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

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

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

054-4225158)06-09(_____________________________________________

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

למגורים או לעסקים, 
_____________________________________________)06-08ל(053-3164971

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

_____________________________________________)06-09(מיידי, 052-3632080

ברכפלד
 ברח' רשב"י, 2 חד' גדולים 

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

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

1-1.5 חדרים
 בהזדמנות יח"ד משופצת, 

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

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

נוף איילון

נתיבות

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

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

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

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

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

נתניה
 מציאה למשקיעים! 

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

054-2000030)07-10(_____________________________________________

 במרכז השקט בפ"ת 
לציבור חרדי באנה פרנק, 

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

050-3003455)07-08(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

שינה וסלון גדול, מטבח נפרד, 
מקלחת ושרותים יחד,

050-6474999)07-09(_____________________________________________

 בהרב קוק, 1 חד', 
מרוהטת, משופצת, 

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

_____________________________________________)07-10(לפרטים: 054-5634160

 חד' לבודד כניסה 
משותפת, רח' חברון, כולל 

ריהוט, 1,800 ש"ח,
054-4400074)07-10(_____________________________________________

1-1.5 חדרים
 1 חדר באזור צומת 

סירקין, ק"ק, כ.פרטית, לזוג 
שומר תו"מ, כולל מיסים, 

050-4119976)07-10(_____________________________________________

 דרושה דירה לקניה באזור 
ר"ג/פ"ת/ב"ב, ב- 1,200,000 

_____________________________________________)07-08ח(בערך, 052-3595314

 בחור ישיבה רציני ואחראי 
מעוניין לישון אצל אדם מבוגר, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8495336

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק, ב- 1,500,000 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(בערך, 052-3595314

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

דופלקסים
 בקרית משה, דופלקס 

ברחוב גת 6 חדרים מהממת 
אחרי שיפוץ כללי, במיקום 

מצויין, לפרטים: קבוצת פרפק, 
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)08-08(_____________________________________________

 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. 

_____________________________________________)08-08(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות-אונגוואר: 5 חד' 
משופצת, מרפסת, ק"ב, 

נוף, קרוב לחנויות, לתחבורה 
ול- "אוהל יוסף"! 1,990,000 

ש"ח. תיווך הכוכבים:
02-5713375)08-08(_____________________________________________

 ברמות-אונגוואר: 5 
חד', משופצת + מרפסת 

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

_____________________________________________)08-08(הכוכבים: 02-5713375

 בגעת שאול, 5 חד', 
ק"ק, כניסה פרטית, מחסן, 

חצר, נגישה לנכים, ללא 
תיווך, אופציה ליחידה מניבה, 

2,600,000 ש"ח,
054-6600198)08-11(_____________________________________________

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

בסולם-יעקב, 1,820,000 ש"ח. 
_____________________________________________)08-08(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

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

_____________________________________________)08-08(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ב', דירת 4 חדרים 
מפוארת במיקום מרכזי מאוד, 

במקומה שניה ואחרונה עם 
אפשרות לבנות על הגג. תיווך, 

_____________________________________________)08-10(טל': 054-8598577

 בגילה, 4 חד' + מרפסת, 
קומה 2, חניה, מתחרד, 

1,550,000 ש"ח. מציאה, 
072-3728175)08-08(_____________________________________________

 השקעה נדירה! דירת 
4 חד' יפיפייה בשכונת 

רחביה היוקרתית, מושרת 
ב- 156,000 ש"ח בשנה 

לתקופה ארוכה עם בטחונות, 
רק 3,120,000 ש"ח, אפשרות 

_____________________________________________)08-08(השבחה, 053-2852752

 ברמות א': 3 חד' + 
אישור לבניה בכל הגג! 

מרפסת, נוף מדהים, משופצת 
ופרטית, 1,730,000 ש"ח. 

_____________________________________________)08-08(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות ב', דירת 3 חדרים, 
משופצת, בקומת קרקע, 

אופציה לבניה לעוד 60 מ', 
מיקום מרכזי מאוד, במחיר 

מציאה. תיווך, טל':
054-8598577)08-10(_____________________________________________

 בנווה יעקב, אשר 
גולק, 3 חד', קומה 

אחרונה + טאבו מאושרת 
על הגג. תיווך משה, 

,054-9388085
077-4003009)08-08(_____________________________________________

 בנווה יעקב, אביר 
יעקב, 3 חד' + מרפסת, 

גינה + חלל ריק ל- 3 חד', 
במחיר מציאה! תיווך 

משה, 054-9388085, 
077-4003009)08-08(_____________________________________________

מודיעין עילית
 הזמנה להציע הצעות 

לרכישת זכויות דירה ברחוב 
אור החיים 23 במודיעין עילית, 
4 חדרים, בהליך כינוס בביה"ד 

הרבני, טל': 02-6233185, 
_____________________________________________)08-11ל(050-8731532

 בנתיבות להשקעה 
מעולה, ק"ב, 3 חד', מושכרת, 

2,000 ש"ח, רק 610,000 
ש"ח. תיווך ארץ הצבי,

052-5253470)08-08(_____________________________________________

 להשקעה בנתיבות, ק"ג, 
3.5 חד' יפה ושמור, מיקום 
מעולה, רק 600,000 ש"ח. 

תיווך ארץ הצבי,
052-5253470)08-08(_____________________________________________

 בתחילת העיר, להשקעה 
מאוד יפה, 3.5 חד', משוכרת 

2,000 ש"ח, רק 600,000 
ש"ח, תיווך ארץ הצבי,

052-5253470)08-08(_____________________________________________

 בנשיאים כפר גנים ב', 
דירת גג 6 חדרי, מתאים למגזר 

הדתי, משופצת, יחידה על 
הגג + סלון וכניסה נפרדת, 
 ,054-3320655 .2,350,000

_____________________________________________)08-08(אתי תיווך דרים טרגט

 מבחר דירות בפרוייקטים 
חדשים בכפר גנים א' וכפר 

גנים ג' ללא תיווך,
058-5000262)08-08(_____________________________________________

 בשפירא, דופלקס עם 
מרפסת שמש סוכה, כניסה 
לדירה מהקרקע כמו בבית 
פרטי, משופצת קומפלט, 
חנה. 054-3320655, אתי 

_____________________________________________)08-08(תיווך דרים טרגט, 1,850,000

 רוטשילד/הרב קוק, 
6 חדרים )דירה בקומה( 

+ מ.שמש, מעלית וחניה, 
2,100,000 ש"ח,

050-4464170)08-08(_____________________________________________

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

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

,050-5750880
_____________________________________________)08-08(אורי תיווך אדוארד

 ברוטשילד, 5.5 חדרים, 
דירה בקומה עם מ.שמש, 

מעלית, חניה, מתאימה למגזר 
הדתי ולשתי משפחות עם 
כניסה נפרדת, 1,980,000 
ש"ח. 054-3320655, אתי 

_____________________________________________)08-08(תיווך דרים טרגט

 באחד העם, 5.5 חדרים, 
משופצת, 130 מטר, יחידת 
הורים, מיזוג, מעלית וחניה 

כפולה. אתי, 054-3320655, 
_____________________________________________)08-08(תיווך דרים טרגט

 האיריסים 4, דירת 4 
חדרים מסודרת, נוף פתוח, 

מעלית, חניה, קומה 5 מתוך 
_____________________________________________)08-09ל(8. אפרים, 050-7346232

 ברוטשילד בקרבת פיקא, 
4 חדרים, 120 מטר, קרוב 

לשוק, צבועה + מעלת וחניה 
בטאבו, 1,390,000 ש"ח.

054-3320655, אתי תיווך 
_____________________________________________)08-08(דרים טרגט

 ברוטשילד/גן הנשיא, 
4 חד', גדולה מאוד, כ- 115 

מר" + מעלית + חניה מקורה, 
מיידית, רק 1,525,000 ש"ח, 

054-9225000 ,050-4811122)08-08(_____________________________________________

 בההגנה, 4 חד', 
במדרחוב, קו'3, מצויינת 

להשקע, מיידית. רי/מקס 
_____________________________________________)08-08(משה דסקל, 050-5926021

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

מיידית. רי/מקס משה דסקל, 
050-5926021)08-08(_____________________________________________

 בחפץ מרדכי אזור 
ה- 93, 4 חדרים, 94 מטר, 

משופצת, מיזוג, תלת פאזי, 
מעלית וחניה, 1,690,000. 
054-3320655, אתי תיווך 

_____________________________________________)08-08(דרים טרגט

 פניה מרח' רוטשילד, 3.5 
חד', 100 מ"ר, מיידי, מגורים 
- השקעה, 1,250,000 ש"ח, 

050-9094508)08-11(_____________________________________________

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

_____________________________________________)08-08(ש"ח, 050-3528252

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

1,400,000 ש"ח.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)08-08(אורי תיווך אדוארד

 במרכז החרדי!! בדף 
היומי השקט!! 3 חדרים, 
משופצת חלקית, חדרים 
גדולים, רק ב- 1,260,000 

_____________________________________________)08-08(ש"ח, 054-5566145

 3.5 באיזור בלפור, 
מרווחת, משופצת, פינוי גמיש, 

_____________________________________________)08-08(052-2948691, נטלי

 בפרנקפורטר, 3.5 חדרים, 
קומה 1, עורפית מרווחת 

ומוארת, משופצת קומפלט, 
מתאים למגזר הדתי.

054-3320655, אתי תיווך 
_____________________________________________)08-08(דרים טרגט

 בסמילנסקי )באזור 
החרדי(, 3 חד', ק"ב, מזגנים 

חדשים + דוד"ש, מיידית, 
050-4811122 ,1,160,000)08-08(_____________________________________________

 בפינס 2 + חצי, 
ק"ב, מסודרת, בהזדמנות, 

1,060,000 ש"ח,
050-6610501 ,050-4811122)08-08(_____________________________________________

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

840,000 ש"ח, 050-4811122, 
050-5355067)08-08(_____________________________________________

קריית ביאליק

קריית מוצקין

 3 חד', קומה 2, 75 מ"ר, 
מחיר 450,000 ש"ח. נופר 

_____________________________________________)08-08(מרסיאנו, 052-7395150

 מחולקת ל- 2, קומה 2, 
מושכרת 3,300 ש"ח, מחיר 

660,000 ש"ח. נופר מרסיאנו, 
052-7395150)08-08(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 3 חד', 75 מ"ר, קומה 2, 
מחיר 500,000 ש"ח. ניר דהן, 

050-2962666)08-08(_____________________________________________

 ברחוב יששכר, 2 חד', 
קומה 1, ליד הרכבת, שכירות 
2,100, מחיר 480,000 ש"ח. 

_____________________________________________)08-08(ניר דהן, 050-2962666

אלעד
 בבלעדיות "ישראל 

אלבלינק שוק הנדל"ן" - בעליון 
פנטהאוז 4 חד' + מרפסת 

ענקית 70 מ"ר.
ישראל, 052-3251213. 
אהובה, 050-5886828.

_____________________________________________)08-08(שי, 050-3133287

 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)08-08(_____________________________________________

 בבר אילן, 4 חד' 
גדולים + מ.שמש, ק"ב, 

120 מ"ר, משופצת 
***בשחל, 3 חד', 

חדשה, ק"ג )בלי(. "יאיר 
נדלן" 052-7633978, 

052-7172628)08-08(_____________________________________________

 בפ"כ, דו משפחתי, 
ענק!! 350 מ"ר בנוי, 

20,000 ש"ח לכל 
מטרה, לבעלי יכולת 

מוכחת בלבד! "אביחי - 
_____________________________________________)08-08(מתווכים" 03-5701010

 בסנהדרין )גבול ר"ג(, 
5 חד', מיני-פנטהאוז, 

120 מ"ר + מרפסת 70 
מ"ר, חדש מהקבלן! חמד 

_____________________________________________)08-08(נכסים, 053-3357316

 בהר-שלום דופלקס 
5.5 חד', 170 מ"ר, 

7,000 ש"ח. חמד נכסים, 
053-3357316)08-08(_____________________________________________

+5 חדרים
 לזריזים, מיידי בחברון-

ירושלים, 5 חד' + מרפסת, 
ק"ב, דייר 1 בקומה, 4,500 
ש"ח. פנחס מילר, מתווך 

_____________________________________________)08-08(מוסמך, 050-4103310

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

,050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)08-08(אורי תיווך אדוארד

 4.5 גדולים, ק"א, חזית, 
מושקעת, ש"כ, מתפנה 

לפסח. "תיווך עולמי"
050-4129019 ,03-6167744)08-08(_____________________________________________

 ברב קוק השקט, 
3 חדרים, גדולה, 100 

מ"ר, חזית, במצב מצוין, 
ק"ב + חניה, 4,500 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)08-08(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 3 חד', 
מפוארת + סוכה, 3,750 ש"ח. 

_____________________________________________)08-08(נדלן הקריה, 054-8472222

 3 חד' בעלי הכהן, שמורה, 
ממוזגת )ללא(, ק"ב + מעלית, 

_____________________________________________)08-09(מיידי לשנה, 053-3370813

 שיא הפאר!! סמוך 
לעירייה, 2 חד', מרוהטת 

וממוזגת, מפתחות 
"באביחי - מתווכים"

03-5701010)08-08(_____________________________________________

 בסמטת-רחל, 2 
חד', 70 מ"ר, ק"ק, 

חזית, פתוחה, שמורה 
ומרוהטת. "מקסימום" 

054-4340843)08-08(_____________________________________________

 2.5 חד', בבנין מפואר, 
ברח' שמעיה, מרוהטת, 

כניסה וחצר פרטית, 
מיידי, 3,500 ש"ח,

052-7191911)08-09(_____________________________________________

 2 חד' יפים בהראשונים, 
ק"ג, ריהוט חדש - 2,300 

ש"ח, גמיש, מיידי, -03
_____________________________________________)08-09ל(6165144, 050-4103243

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

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

054-8425580)08-09(_____________________________________________

 2 חד' גדולה מאוד כולל 
מרפסות, חזית, ק"ב, ממוזגת, 

לממושכת, ללא,
_____________________________________________)08-09ל(052-7118194

 אברבנאל, 2.5 חד', 45 
מ"ר קו' א', 2,750 ש"ח.

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)08-08(אורי תיווך אדוארד

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

050-2101838)08-11(_____________________________________________

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

ממוזגת, 3,500 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)08-08(_____________________________________________

 בלעדי באפשטיין, 2 
חדרים, ענקית, 70 מ"ר, 
משופצת, ק"א, 3,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)08-08(_____________________________________________

 הקודם זוכה! בפ"כ, 
2.5 חד' + גג, לאחר 

בניה - הכל פשוט חדש!! 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)08-08(_____________________________________________

 יחידת דיור כ- 45 מ"ר, 
מרוהטת וחדשה לגמרי צפניה 

_____________________________________________)08-09(- חבקוק, 052-7647667

 יחידה חדישה, מקסימה 
ומרוהטת, לבודדות, ב- 1,650 

_____________________________________________)08-11ל(ש"ח, 052-7660172

 יח"ד יפה, ק"ב, מרוהטת 
וממוזגת, אשל אברהם, מיידי, 
_____________________________________________)08-09ל(03-6193167, 054-8415086

 בהזדמנות! בקרית 
הרצוג, דירת חדר 

גדולה במיוחד, 2,350 
ש"ח בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)08-08(מתווכים" 03-5701010

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

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

053-3357316)08-08(_____________________________________________

ירושלים

 בקטמונים, בנין דתי אזור 
מעולה, משופצת כחדשה + 

מזגן, 3,000 ש"ח,
_____________________________________________)08-09ל(052-7650294

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים
 בהר-נוף יח"ד קטנה 

מאוד )8 מ"ר( לבודד בלבד! 
מרוהטת, 1,500 ש"ח,

052-3266699)08-15(_____________________________________________

 מעוניינים לקנות בית 
+ חצר/דירה בשכונת רמות 

שבבאר שבע, 054-6557040, 
_____________________________________________)08-09ח(03-9323505

 דרושה דירה לקניה באזור 
ר"ג/פ"ת/ב"ב ב- 1,200,000 

_____________________________________________)08-09ח(בערך, 052-3595314

 דרושה דירה לקניה )לא 
משופצת/הרוסה( בבני-ברק 

_____________________________________________)08-09ח(ובסביבתה, 052-7396092

 לתיווך דרושות בדחיפות 
דירות למכירה 3-4 חדרים 

בב"ב ובפ"כ, פרסום ומכירה 
עלינו! ללא עמלה,

054-7477054)08-08(_____________________________________________

 דרושות דירות גדולות 
ללקוחות רציניים מאוד. נדלן 

הקריה, 054-8472222,
050-3000121)08-08(_____________________________________________

 בחור חרדי מחפש לגור 
בדירת בחורים עד 700/600 

ש"ח לחודש, 052-7163334, 
_____________________________________________)08-09ח(053-2743931

 דרושה משפחה לאירוח 
2 בחורים, מדי פעם בשבתות, 

_____________________________________________)08-09ח(053-2743931

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק ב- 1,500,000 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(בערך, 052-3595314

 דרושה דירת 2-3-4 חדרים 
לקניה בבני-ברק/אפשרי 

_____________________________________________)08-09ח(הרוסה, 050-6651365

 דרושות דירות לקניה 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

,050-3616800
_____________________________________________)08-09ח(052-6616800, 08-6277193

 זה קורה!! ולך 
יש הזדמנות נדירה 

להיות שותף ברווחים 
משמעותיים!! אל 

תפספס - התקשר עוד 
_____________________________________________)08-15(היום!!! 058-7701070

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

_____________________________________________)08-08(תיווך, 054-2388654

 בבאר-שבע, בשכונה 
א', ליד המכללה הטכנולוגית 
"סמי שמעון", מחולקת ל- 3 
יח"ד, ק"ב, מושכרות, מחיר 

בהזדמנות! תיווך,
054-2388654)08-08(_____________________________________________

 למכירה בבנין משרדים 
קרוב לרבי עקיבא בב"ב, 

כ- 20 מ"ר לכל מטרה 
+ מעלית, התחייבות 

להשכרה ב- 1,350 
ש"ח בחודש )כ- 9 אחוז 

תשואה(, 192,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)08-08(_____________________________________________

 במרכז ירושלים, דירה 
להשקעה, רשומה בטאבו, 

מושכרת למגורים עם 
בטחונות רבים, 5% תשואה 
בטוחה, פוטנציאל השבחה 

 M 5.3 .לשילוש ההשקע
_____________________________________________)08-08(לרציניים בלבד, 053-2852752

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

קבוצת פרפקט,
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)08-08(_____________________________________________

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

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

ש"ח. יוסף השקעות,
,050-3616800

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

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

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

 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)08-08(_____________________________________________

 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)08-08(_____________________________________________

 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)08-08(_____________________________________________

 מבחר דירות ומגרשים 
להשקעה בטבריה ובירושלים. 

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

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

_____________________________________________)07-14ל(053-9520552

 בארצות הברית 
השקעות עם תשואה 

גבוהה ע"י חברה ותיקה 
ואמינה  ש. מאירוביץ

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

 דירות להשקעה ולמגורים 
בנתניה/צפת/טבריה, החל 

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

 השקעה טובה ובטוחה! 
חלק ממבנה - בת קומה 

אחת, לפרטי/קבלן במיקום 
מצוין בב"ב + פטנציאל, 

_____________________________________________)07-08(לל"ת, 054-8405062

עסקים

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

 חנות דגים ברבי עקיבא 
עם כל הכלים, המכשור 

והמוניטין. בי.א נדל"ן,
054-8462882)08-08(_____________________________________________

 למכירה קניון בדרום, 
שכירות חודשית - 195,000 

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

 בבאר-שבע למכירה דירות 
בבנין העומד לפני פינוי בינוי, 

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

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

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

חדרים. יוסף השקעות,
,050-3616800

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

 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)08-08(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

 חברת אבני דרך מנהלת 
נכסים בנאמנות, כ- 140 

נכסים, כל המעוניין בניהול 
נכס בבאר-שבע, דימונה, 

וירוחם, התקשרו עוד היום 
לקבלת פרטים. משרד אבני 
_____________________________________________)07-07(דרך סניף דרום, 08-6901033

 להשכרה בב"ב בריינס בר 
אילן מחסן מכירות + מגרש 
_____________________________________________)08-11(גדול שימושי, 054-8480860



כ”ו - כ”ח בשבט תשע”ז  22-24/2/2017 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

 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 

נתניה_____________________________________________)21-19/17(052-8793288

ספסופה

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

+ ביהמ"ד + חדר אוכל,
052-7634389)38-36/17(_____________________________________________

 וילה גדולה ונקיה לאירוח 
מהנה במיוחד )4 חד' + סלון( 

בריכת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד. 

אפש' לתשלום באשראי
054-5726412 ,077-5590283)38-09/17(_____________________________________________

 סמוך לרשב"י, צימרים 
יפיפיים ומאובזרים, ג'קוזי 
בכל צימר, ספא, ביכנ"ס 

מפואר, מחירים נוחים 
לחורף! 050-2004839, 

04-6980959)47-18/17(_____________________________________________

■ למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה לזוגות 

ומשפחות, 052-4604609, 
04-6980449)18-19/17(_____________________________________________

 "ארמונות שלזינגר" - 
התחדשנו ברמה גבוהה!!! 

לקבוצות בלבד עד 50 איש + 
חדר אוכל מרווחת, 5 דקות 

_____________________________________________)49-21/17(לציון, 054-5990551

 מבצע חורף חם!! 
390 ש"ח לזוג, 2 צימרים 
למשפחות + טרמפולינה, 

ערסלים מנגל וטיולי 
_____________________________________________)51-16/18(שטח, 055-6678585

 "נופי ירדן" - בנצימר - 
סוויטה מפנקת ומרפסת נוף, 

ענקית + ג'קוזי,
050-2403750 ,050-7362739)51-09/17(_____________________________________________

 צימר "פסגות החן" - 
בפוריה, בריכה מחוממת 
ומוצנעת + ג'קוזי ענק, 
מאובזר + נוף, בקרבת 
ביהכנ"ס, לזוגות בלבד, 

052-7772913)52-50/17(_____________________________________________

 צימרים במשוב ספסופה, 
ע"י מירון + בריכה + ג'קוזי, 

מתאים לזוגות ומשפחות, טל': 
054-6465188)52-23/17(_____________________________________________

 בין סמטאות העתיקה - 
בתי ארוח מפוארים, מאובזרים 
וממוזגים לזוגות ולמשפחות, 

בין בתי הכנסת העתיקים, 
050-8550462/1)52-49/17(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים ליחידים 
ולקבוצות - מנגל, בריכה 

גדולה, סנוקר, כדורגל, פארק 
לילדים לשבתות ולחגים 

במחירים נוחים! 
052-3594875 ,052-3540874)53-14/17(_____________________________________________

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מהחוף הנפרד, גדול 
ומרווח, למשפחות וציבור 
דתי, כ- 13 מיטות בכ"א 

+ גינה, בקרבת בי"ח 
לניאדו, מבצעים לחגים! 

052-6460451)53-24/17(_____________________________________________

■ "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

לפרסום
בלוח

03-6162228

 צימרים/וילה מקסימים 
ומאובזרים, ג'קוזי גדול, נוף 
מדהים + מרפסת גדולה, 

לזוגות ומשפחות,
052-7655095)54-26(_____________________________________________

 צימר מקסים, 10 דקות 
מירושלים ומודיעין, בריכה 
פרטית, ג'קוזי, גינה, נקי 
ומעוצב, 050-6217759,

050-8490663 ,02-5361771)54-52(_____________________________________________

 "אחוזת נוף כנרת" 
צימרים חדשים ומפוארים 
בטבריה + ג'קוזי, מחומם 

+ נוף לכינרת, חצר ענקית, 
במחירי השקה!! 

052-7134905)54-11/17(_____________________________________________

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

יפהפיות ברמה במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)54-50/17(_____________________________________________

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)54-5/18(גישה לנכים, 052-8013000

 ימי נישואין? יומולדת? 
חופשה נעימה? לזוגות/

משפחות/קבוצות, צימרים 
ברמה גבוהה + גינה + 

מרפסת, פרטיות!
052-7655177)01-15/17(_____________________________________________

 "בוסתן לביא" - דירות 
נופש יפיפיה, נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)01-26(_____________________________________________

מחסנים

 מציאה! להשכרה 28 
מ', ק"א כניסה נפרדת, 

בבנין יפה, משופץ 
כחדש,  מתאים למשרד, 
אדריכל, לקוסמטיקאית 

בהרב קוק ליד חברון, 
2,500 ש"ח. ללא דמי 
תיווך, בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הר' קוק 23 

050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

משרדים

בית שמש
 וילה מקסימה + חצר 

+ מרפסת נקיה ומאובזרת, 
לשבתות במחיר מוזל מאוד, 

053-4100529)02-13/17(_____________________________________________

 2 צימרים משפחתיים 
יפים, ממוזגים ומאובזרים + 
מרפסות, דשא וטרמפולינה, 

_____________________________________________)02-27/17(במרכז היישוב, 053-2552555

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-16/17(בקרו באתר(_____________________________________________

גליל מערבי

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)03-31/17(_____________________________________________

דימונה

דלתון

 ארוח לרוויה - בגליל ארוח 
פאר, בריכה, ג'קוזי, ח.אוכל, 

ערסלים, 050-2230470,
04-7230470 ,050-2230470)16-15/17(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133082 ,050-4133098)25-23/17(_____________________________________________

הר כנען
 מתחם אירוח חרדי מרווח 

+ 50 מיטות, במקום חדר 
אוכל בית כנסת וחצר גדולה, 

052-4281804)52-09/17(_____________________________________________

 וילה מטופחת וממוזגת, 
ברכיה פרטית + 2 יח' צימרים 

גדולים ומפוארים + בריכה 
פרטית, שולחן פינג פונג, 

מדשאות, ערסלים ועוד
050-5313031)02-28(_____________________________________________

מגרשים

 צימרים מהודרים 
ומאובזרים: ג'קוזי, מרפסת 
נוף מרהיבה, ביכנ"ס קרוב 

ומקווה, מבצעי חורף חמים! 
052-7655125/4)03-15(_____________________________________________

בית חלקיה
 וילה חדשה, ממוזגת, 

ונקיה, ג'קוזי, דשא, נדנדה, 
נוף וערסלים, 052-5238020, 

08-8683777)03-29(_____________________________________________

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר מקצועי, נוף 

מדהים לחרמון,
,050-4296661
050-7477127)03-28(_____________________________________________

 משרדים בב"ב להשכרה! 
כולל: ריהוט, נקיון, דמי ניהול, 
אינטרנט, מטבחונים, ארנונה, 

במחיר הכרות!!! 
072-2159193)48-20/17(_____________________________________________

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)04-03/18(מאובזרת! 050-6927465

הזורעים
 "אתנחתא הזורעים" 
5 צימרים + וילה גדולה עד 
70 איש, מותאם למשפחות 

גדולות וארועים,
052-2032009)04-16/17(_____________________________________________

 בכפר זיתים )ליד טבריה(, 
דירת 3 חדרים + גינה ונדנדה 

_____________________________________________)04-07ל(לסופי שבוע, 054-8457896

 בס"ד - צימר לתפארת עד 
11 מיטות, כל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר! 
052-7623725)04-04/18(_____________________________________________

 להשכרה בירושלים, בגוש 
80, מקלט 16 מ"ר למטרה 
שקטה בלבד, 1,500 ש"ח 

_____________________________________________)05-08(לחודש, 052-7667000

 להשכרה בטבריה 
בק.שמאול, דירה חדשה 

וממוזגת, 3 חד' קרוב 
לשטיבלאך, לשבתות 

וימי חול,050-4121032, 
058-3221726)05-5/18(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-46/18(_____________________________________________

 אירוח לזוגות ומשפחות 
באווריה כפרית, פרטיות, נוף, 
_____________________________________________)05-18ל(ג'קוזי לזוגות, 054-4519521

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
054-6928116)20-18/17(_____________________________________________

■ "סוויטות ארגמן" + 
ג'קוזי ספא פרטי לכל יחידה + 

ברכת בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-14/17(_____________________________________________

מבנים

 ביסודות, 8.5 דונם 
בשלמות, בטאבו, קרוב 

לכביש 6, בהזדמנות, 
052-2457617)06-08(_____________________________________________

 בגדרה, 1-20 דונם טאבו, 
בתכנית המתאר החדשה של 

_____________________________________________)06-08(גדרה, 052-2457617

 במושב רמות מאיר, 7 
נונם בשלמות, טאבו, מצוד 

_____________________________________________)06-08(למגורים, 052-2457617

 במושב גני-הדר 
)רחובות(, מגרשים 
אחרונים 500 מ"ר 

_____________________________________________)06-08(טאבו!! 052-2457617

 קונים קרקעות בכל רחבי 
הארץ!!! התקשרו עכשיו!! 

_____________________________________________)06-08(מחירים הוגנים, 052-2457617

 בבת שלמה, 1-40 דונם 
טאבו פרטי על כביש 70 
_____________________________________________)06-08(בהזדמנות, 052-2457617

 בלב השרון, בגוש 
7808, 110 דונם 

בשלמות, חקלאי פרטי 
בהזדמנות!

052-2457617)06-08(_____________________________________________

 בחרוצים )ליד נתניה(, 
85 דונם, חקלאי פרטי, 

_____________________________________________)06-08(בהזדמנות! 052-2457617

 100 מ"ר במגדל 
V-TOWER בבני-ברק, 
קומה 16 נוף פונה לים, 

054-2153636)06-09(_____________________________________________

 וילה פינתית ומרווחת + 
דירת ארוח לשבתות, חגים 

_____________________________________________)06-17(ובכלל. 050-7223891, שבתאי

חנויות

בבני ברק
03-80-500-80

להשכרה 
חנויות 

 מציאה, להשכרה 
בב"ב באזור איצקוביץ, 
חנות 45 מ' גלריה 30 

מ' 18,000 ש"ח, בלעדי, 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 בהזדמנות! חנות/משרד 
להשכרה במרכזי ב"ב, 30 מ"ר 

+ שרותים, מיידי!
054-8405062)07-08(_____________________________________________

 בי-ם רח' מאה שערים, 
חנות 22 מ"ר, שרותים 

+ מזגן + סורגים בקרבת 
ישיבת תולדות אהרון, 
לכניסה מיידית. תיווך 

זילברברג, 03-5754412,
052-2236671

zlbr54@gmail.com)07-10(_____________________________________________

 בב"ב בגרנדהול, 270 
מ"ר חזיתי, לכל מטרה, מיידי 
במחיר פיצוץ. תיווך הנדל"ן, 

050-4177419)07-07(_____________________________________________

 בר' עקיבא חנות 25 
מ"ר, חזית, ב- 6,000 
ש"ח. "דלוקס נכסים" 

03-9030112)07-07(_____________________________________________

 בבית-שמש למכירה, 
ברחוב הרצל המבוקש ובאיזור 

מתחרד, בהזדמנות מצויינת 
חנות כ- 25 מ"ר, אופציה 

לתוספת, רק 450,000 ש"ח. 
_____________________________________________)07-07(תיווך, 052-2604463

 בר' עקיבא, 18 מ"ר, 
1,350,000 ש"ח למזומן 

ומיידי! אד"י נדל"ן,
054-8493483)07-07(_____________________________________________

 להשכרה במרכז 
רבי עקיבא, 50 מ"ר 

בפסאז', מיידי. תיווך, 
03-8050080)07-07(_____________________________________________

 בפסאז' היוקרתי 
בדובק!!! בהזדמנות!!! 

חנות אחרונה כ- 50 
מ"ר, מיידית!!! תיווך, 

03-8050080)07-07(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב 
בדמשק אליעזר, כ- 50 

מ"ר, גישה לרכב, מיידי, 
למכירות/סופרי סת"ם 

_____________________________________________)07-10(וכדו' 054-5634160

קמפוס
מפואר

במרכז הארץ
למשפחות בלבד

ניתן 
להשכרה 

בפסח

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף, 

מדהים!!! 052-3488910, 
052-5807915)07-35(_____________________________________________

 8 דק' מטבריה - 2 צימרים 
חלומיים + ג'קוזי וברכה, 400 

ש"ח ללילה, 750 2 לילות, 
050-2565636)07-18(_____________________________________________

 וילה גדולה ונקיה לאירוח 
מהנה במיוחד )4 חד' + סלון(, 

בריכהת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד, 

אפשרות לתשלום באשראי, 
054-5726412 ,077-5590283)07-33(_____________________________________________

 בעיר העתיקה! צימר 
לזוגות, חדש וממוזג 

במיקום מעולה,
052-7153475/6)07-10(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב 
בז'בוטינסקי, 90 מ"ר לכל 

מטרה, חזית לכביש, מיידי, 
8,300 ש"ח. 077-2050410,

,050-5750880
_____________________________________________)08-08(אורי תיווך אדוארד

 להשכרה בב"ב 
בז'בוטינסקי, 50 מ"ר לכל 

מטרה, 4,000 ש"ח.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)08-08(אורי תיווך אדוארד

 למכירה חנות פעילה 
באזור השומר, ק"ק, 
50 מ"ר + גלריה 50 

מ"ר, 1,330,000 ש"ח 
)מכניסה 8,000 ש"ח + 
מע"מ(. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)08-08(_____________________________________________

 למכירה, חנות ברחוב 
ירושלים, מרכזית, 

מושכרת, לכל מטרה, 
בלעדי ל"באביחי - 

_____________________________________________)08-08(מתווכים" 03-5701010

 להשכרה חנות יחודית, 
בז'בוטינסקי, מיקום 
מרכזי והומה אדם!! 
מציאה!! "באביחי - 

_____________________________________________)08-08(מתווכים" 03-5701010

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

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

050-2229247)08-08(_____________________________________________

 חנות ברחוב הרצל באיזור 
מתחרד, גודל כ- 25 מ"ר, 

אופציה לתוספת, בהזדמנות, 
_____________________________________________)08-08(450,000 ש"ח, 052-2604463

 להשכרה בב"ב בק.הרצוג, 
מבנה לכל מטרה, דלתות 

גבוהות בגובה הקרקע, חשמל, 
תלת פאזי. 052-3307454, 

_____________________________________________)08-19(רמי

 מבנים מסחריים 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

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

 ביסודות, 8.5 דונם 
בשלמות, בטאבו, קרוב 

לכביש 6, בהזדמנות, 
052-2457617)08-14(_____________________________________________

 בגדרה, 1-20 דונם טאבו, 
בתכנית המתאר החדשה של 

_____________________________________________)08-14(גדרה, 052-2457617

 במושב רמות מאיר, 7 
דונם בשלמות, טאבו, מצוד 

_____________________________________________)08-14(למגורים, 052-2457617

 במושב גני-הדר 
)רחובות(, מגרשים, 
אחרונים, 500 מ"ר 

_____________________________________________)08-14(טאבו!! 052-2457617

 קונים קרקעות בכל רחבי 
הארץ!!! התקשרו עכשיו!! 

_____________________________________________)08-14(מחירים הוגנים, 052-2457617

 בבת שלמה, 1-40 דונם 
טאבו פרטי על כביש 70 
_____________________________________________)08-14(בהזדמנות, 052-2457617

 בלב השרון, בגוש 
7808, 110 דונים 

בשלמות, חקלכאי פרטי 
בהזדמנות!

052-2457617)08-14(_____________________________________________

 בחרוצים )ליד נתניה(, 85 
דוני, חקלאי פרטי, בהזדמנות! 

052-2457617)08-14(_____________________________________________

 בר' עקיבא משרד בתוך 
דירת משרדים + פ.המתנה, 

מטבחון ושרותים,
_____________________________________________)08-09ל(054-8523628

 בב"ב למכירה 
ולהשכרה משרדים 

יוקרתיים, בבניין 
המשרדים הייחודי 

והמפואר היחיד במרכז ר' 
עקיבא מעל מרכז רפואי 

"מכבי", לפרטים תיווך 
אשכנזי, 03-5791770/

_____________________________________________)08-11(052-5554201, ארי

בבנין המשרדים הייחודי והמפואר
היחיד במרכז ר‘ עקיבא

מעל מרכז רפואי ”מכבי“ 

ארי 052-5554201
משרד - שמואל 03-5791770

תיווך אשכנזי
ASHKENAZI REAL ESTATE

הזדמנות 
שלא תחזור

משרדים למכירה 
 ולהשכרה

כניסה
מיידית

בפרויקט היחידי
בלב העיר

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)08-37(_____________________________________________

מגדל
 צימר מפנק במגדל, 7-10 

מיטות, חצר + נוף, ג'קוזי 
סאונה ביהכנ"ס, מקווה, 

מתאים לחרדים,
_____________________________________________)08-19ל(058-3242225

 "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
פינת חי, 052-8723705, 

050-4443803)08-12/18(_____________________________________________

 "אחוזת רימון" - במרכז 
העתיקה! סוויטות מפוארות 

ומאובזרות + נוף, למשפחות 
וזוגות, גישה נוחה,

054-7750080)49-20/17(_____________________________________________

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

052-7679018 ,077-7677018)51-23/17(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
 ,054-8592082

058-3245275/2)41-13/17(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
נופש בצפת וסביבותיה, 

ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)47-19/17(_____________________________________________

 "הצימר של מולי" - 
בעתיקה, 2 חד', חדישה, 

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול ביכנ"ס בירב )קרליבך( 

לזוג + 2, חניה, 
03-9363752 ,050-6241690)16-15/17(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-19/17(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-28/17(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228
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לפרסום
בלוח

03-6162228

אבידות

■ קונה לפירוק + נסיעה, 
לל המכוניות, משאיות, רטק
טורים, אמינות + אישורים,

052-5752933)21-19/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

יד שניה 
מוכרים

לימוד נהיגה

■ יוסי זיו - צלם 
אירועים מקצועי! צוות 
מורחב, שירות ואיכות 
ללא פשרות, מבצעים 

מיוחדים לחתונות 
0525-778544)28-26/17(_____________________________________________

צילום אירועים

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 לשכור בנוח-קאר, סוכנות 
להשכרת רכב בארץ ובחו"ל, 

שירות - אמינות - מחיר, 
0722-777-200)50-01/18(_____________________________________________

כלי כסף

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)48-17/17(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-51/17(_____________________________________________

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)24-21/17(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-21/17(_____________________________________________

 כ- 18 שנות עשיה 
בבניית בית יהודי, מגוון רחב 

של הצעות לנשים וגברים 
מגיל 18 ומעלה וכן פרק שני 
+ מטפלים בצרכים מיוחדים, 

לכל המגזרים הדתיים, מ- 
_____________________________________________)49-46/17(10:00 בבוקר, 052-3340338

פרטיות | מסחריות | מפוארות

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

מבצעים 

מיוחדים!
בס"ד

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים

מרכז הזמנות ארצי  
03-578-94-54

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

מתנה, 050-4101236 )באזור 
_____________________________________________)51-44/17(ירושלים(

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ ובהשכרה 
לחו"ל, שירות אישי 

ומקצועי לכל אורך הדרך! 
02-5805870

info@e-z-rent.co.il)52-52/17(_____________________________________________

 שידוכי "אורה אור" - 
לחרדים, דתיים וכיפות סרוגות, 
א'-ה', 16:00-21:00 בלבד!!! 

03-9348340)52-09/17(_____________________________________________

 ,IS מחשב חזק 
מושלב לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)53-09/17(_____________________________________________

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, מבצע סתיו 

מיוחד, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 110 
ש"ח, ידני 110 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)50-21/17ל(

■ מחשב נייד מחודש החל 
מ- 500 ש"ח כולל אחריות, 

הוותיק בענף.
054-4543701
03-5066331)54-28/17(_____________________________________________

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-27/17(_____________________________________________

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים לטאים 
וספרדים,שדכן מקצועי עם 

המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)40-12/17(_____________________________________________

■ "חסדי נועה" - שידוכים 
לכל הגילאים, לכל המגזרים 

בארץ ובעולם - סודיות 
_____________________________________________)23-20/17(מובטחת! 054-7195111

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

מ- 10:00 בבוקר, 
052-3340338)47-44/17(_____________________________________________

עורכי דין
 דפנה אברהם - עורכת 
דין: חוזים, מקרקעין, דיני 

עבודה, באזור המרכז, 
052-3322444)01-12(_____________________________________________

 צילום וידאו ותמונות 
לכל ארוע ברמה גבוהה, 
יותר מ- 20 שנות נסיון, 

צוות ותיק ומקצועי.
_____________________________________________)01-12/17(052-2539829 - חיים

 גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים חינם, שירות י-ם 

_____________________________________________)01-52(וב"ב בלבד, 052-7611936

 GMAIL שירותי מייל 
ללא גישה לאינטרנט, החל 

מ- 25 ש"ח לחודש,
052-7611936)01-52(_____________________________________________

 "עזרת נישואין" פמוטים 
וגביעים במחירים זולים 
במיוחד, כדאי להזדרז!!

050-4169667)02-15(_____________________________________________

שידוכים

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, מבצעים + עזרה 
בתאוריה, יוסי בן יהודה. 

03-5352975
_____________________________________________)13-12/17ל(052-2595370

כרטיסי טיסה

יעוץ נישואין

 מתמחים בכרטיסי טיסה 
לארופה, לאוקוסט, טיסות 

הרגע האחרון ולפסח,
08-6211112)04-08(_____________________________________________

 לבניית תקשורת טובה, 
הוצאת כעסים ומשקעים 

ולשיפור הזוגיות, יועץ נישואין, 
מומחה. הרב דניאל,

_____________________________________________)04-07ל(053-3165281

 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

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

הלוואות ומשכנתאות

הלבנת שיניים

 קרסט - מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! 03-6199567, רח' 
_____________________________________________)03-10(עזרא 66, ב"ב

השכרת רכב

 אביב השכרה רכב 
- פרטיות ומסחריות 

אוטומטיות ל- 9 נוסעים 
ומטענים, השכרה 
לצעירים וחדשים, 

03-5790909)46-17/17(_____________________________________________

יעוץ ועזרה
 תקוע? חסום? אצלנו 
תלמד להיות המטפל של 

עצמך, לפרטים:
050-4167316)06-17(_____________________________________________

סת”ם

 משקפת הגדלה מקצועי 
לסת"ם - 200 ש"ח, משפר 

את איכות הכתיבה מקל 
ומאוד נח להרכבה,

054-8527470)06-09(_____________________________________________

תחפושות
 תחפושות מדען לילדים 

מקוריות וחדשות, החל מ- 65 
_____________________________________________)06-07ל(ש"ח, 073-7590974

■ 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
 לשבת וחול, דירה פרטית, 

נקיה ומסודרת + מזגנים 
וחצר, 08-6601778,

052-7113937)49-08/17(_____________________________________________

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)42-36/17(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

■ קונה לפירוק + נסיעה 
לל המכוניות, משאיות, טרק
טורים, אמינות + אישורים, 

052-3239123 ,052-5752933)1-54(_____________________________________________

מרצדס

פורד

 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

הובלות והסעות

 "הובלות המרכבה" - 
כל סוגי ההובלות, הובלה 
עצמית - )יח' דיור( בב"ב 
- 150 ש"ח. קו יומי לכל 
המרכזים החרדים - 150 
לפריט, 052-7117676, 

055-6688870)50-44/17(_____________________________________________

 "היימישער יונגערמאן" 
- מבצע שדה תעופה - 100 

ש"ח וכן מירון, ירושלים, כותל 
במחירים טובים! 

054-8440170)51-08/17(_____________________________________________

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

ואירועים 057-3188842 
050-7532336)33-31/17(_____________________________________________

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

הארץ, 14,20,30,40,55 
מקומות, נהגים חרדים 

ואדיבים, 054-5990390, 
053-3166566)38-33/17(_____________________________________________

  "הסעות דניאל" - 
רכבים ממוזגים וחדשים! 
14,16,20 מקומות שרות 

אמין, מחירים זולים!! 
052-7101020)47-18/17(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

ביטוח לאומי

דיו וטונרים
 למה לקנות מחסניות דיו 
אם חסר רק הדיו? "דיו נטו" - 

מחזור מחסניות דיו, מקצועיות 
+ נסיון, טונרים במחיר מוזל, 

054-8431644)51-10/17(_____________________________________________

 נתנאל - העברת דירות, 
יח' דיור, משרדים ופריטים 

בודדים, באמינות, מקצועיות 
ואיכות ללא פשרות!!

054-4434362)03-10(_____________________________________________

 עדיין משלם ביטוח 
לאומי?! התנדבו לשעה 

לארגון חסד באזורכם, 
ונשלח בעבורכם שעת 
התנדבות ואת הביטוח 
_____________________________________________)05-08ל(הלאומי, 073-2404925

 באזור המרכז ובכל 
הארץ - הובלות והסעות, 

במקצועיות, אמינות 
ומחירים נוחים!
053-3126630)51-08/17(_____________________________________________

 אוטובוס פרטי זעיר, 
מודל 2004, 10 מקומות 

ישיבה, מנוע חדש + טסט, 
_____________________________________________)08-11ל(בהזדמנות, 052-5520439

יונדאי

 יונדאי I30 פרימיום 
נובמבר 2010 יד ראשונה, 

גמיש במחיר, 03-9301478, 
_____________________________________________)06-07ל(050-9301478

רנו

 "הסעות דניאל" לכל 
חלקי הארץ, 14-16-20 
מקומות, נהגים אדיבים, 

מחירים נוחים, גם לארועים 
_____________________________________________)06-09(ושדה תעופה, 0527-10-10-20

 בהתנדבות! לזיכוי נשים 
- שיעורי תורה והפרשת חלה 
ע"י רבנים מרצה עם נסיון רב, 
_____________________________________________)07-10(המלצות רבות! 050-6474999

ארועים
 המהפכה החברתית 
נכנסת לרחבת הריקודים 

שלכם, מחיר קטן לזמר מצויין,
 052-7143660)07-08(_____________________________________________

 סיטונאות קנדלברות 
מהיצרנים המובילים )מכירה 

לפרטיים(, עזרא 40 בני-ברק, 
_____________________________________________)07-19(054-8449323 בתיאום

מיני בר
 הודעה חשובה! 

נשארה כמות מוגבלת 
של "מיני ברים" 

מחודשים, עם אחריות 
לשנה ב- 390 ש"ח 

בלבד!! הקודם זוכה! 
אספקה לכל רחבי הארץ. 

לחמשת המזמינם 
הראשונים, סנן בשווי 
290 ש"ח במתנה!!! 

חייגו עכשיו
1-700-55-29-29)07-09(_____________________________________________

מצגות
 עריכת מצגות 

ואלבומים דיגיטלים. "שרי 
עיצובים"-

050-4171813
_____________________________________________)07-10(רמה אחת מעל כולם!

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-54(21:00 בלבד, 052-7333955

 אבד צמיד זהב לפני מס' 
_____________________________________________)07-08ח(חודשים, 055-6656434

 נמצא אוזניית בלוטוס בגן 
ורשא לפני בערך חודשיים, 

_____________________________________________)07-08ח(055-6656434

 נמצא רב קו ע"ש אליהו 
יואחי בניסטי, המאבד יפנה 

_____________________________________________)07-08ח(לטל': 052-7185121

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים בחודש תמוז תשע"ו, 

_____________________________________________)07-08ח(המוצא יפנה: 052-7145526

 הגמ"ח הארצי להשבת 
אבידה. אבד לך משהו? מצאת 

משהו? התקשרו בהקדם: 
_____________________________________________)07-08ח(1-599-500-003

 נמצאה שרשרת זהב ברח' 
עזרא בב"ב בחודש כסליו, 
אפ' לקבלה ע"פ סימנים, 

052-7606564)07-08(_____________________________________________

 יוסף קונה ירושות 
ועזבונות, ריהוט עתיק, 

אומנות, כלי כסף, תשמישי 
קדושה, ספרים וכלי בית, 

052-2408670)07-10(_____________________________________________

מתארגנת קבוצת
רכישת רכבים

במחיר מציאה!
לפרטים והזמנות:

050-5765449
052-7123419

יונדאי i35, שנה 2017

 קונה רכבים ואופנועים 
לפירוק, לנסיעה ולברזל, 

_____________________________________________)08-08/18(מחירים הוגנים, 052-6371796

 יונדאי I 30 סטיישן 2011 
CW, אוטומטית שמורה 
כחדשה!! 116,000 ק"מ, 

_____________________________________________)08-08(41,000 ש"ח, 052-6918692

 יונדאי I 800, מודל 2010, 
8 מקומות, ידני טורבו דיזל 
במצב חדש!! דגם מפואר! 

_____________________________________________)08-08(67,000 ש"ח, 050-5595360

 פורד פוקוס סטיישן 
2012 יד ראשונה אוטומטי 
במחיר הזדמנות, 48,000 
ש"ח, חסכונית, אפשרות 

_____________________________________________)08-08(לתשלומים!! 054-9919718

 בהזדמנות נדירה! מיד 
ראשונה פרטית, פורד פוקוס 

סטיישן 2009 עם 46,000 ק"מ 
בלבד!!! ללא תאונות, שמור 

הכמו חדש! נהג אחד, טיפולים 
בחברה, חיישני רוורס, טסט 
לשנה, רק - 49,500 ש"ח, 

050-4144220)08-08(_____________________________________________

 מסוכנות רכב, קיה ריאו 
אוטומט 2011 החל 29,000 
ש"ח פרטי! קיה סיד 2012 
ראשונה! סטיישן! מליסינג, 
51,000 ש"ח. קיה פורטה 

2012 ראשונה מליסנג! 
54,000 ש"ח, 052-9678475, 

_____________________________________________)08-08(אפשרות החלפה!!

 רנו סניק 2003 אוטומטית 
רכב מרווח שמור ומטופל נסע 

רק 170,000, 8,500 ש"ח, 
052-7220391)08-08(_____________________________________________

 רנו קנגו 2008, 1600, 
אוטומטית מנוע בנזין + 
תוספות, שמורה, לבנה, 

אפשרות החלפה,
054-8402332)08-08(_____________________________________________

דפוס
 הזמנות לחתונה/
בר מצווה, הדפסה 

דיגיטאלית דו צדדי, החל 
מ- 0.45 אג' להזמנה וכן 
כל סוגי ההדפסות, טל': 

02-9971070. חדש: 
מדפיסים ושולחים פרטים 

בחנות, מייל -
gmail.com@9971070)08-08(_____________________________________________

 הסעות: נסיעות לכל 
חלקי הארץ, 4-20 מקומות, 

נהגים אדיבים, לפרטים:
054-8430702 ,053-5662246)08-11(_____________________________________________

חולמ/ת על שיניים 
לבנות ויפות?

קל 
ומהיר

ערכה להלבנת שיניים

054-8527470

תוצאות 
מיידיות

זבוטינסקי 7 ב“ב (בנין מכון מור)
רח' שלמה המלך 16 ב“ב (בנין יש חסד)

נוהגים     
כהלכה

077-40-900-70

 שירות|אמינות|מקצועיות 

סוכנות 
להשכרת רכב

השכרת רכב בארץ ובחו“ל
ב“ה

של החברות הגדולות
הרץ - באדג‘ט - קל אוטו
הזמנות לפורים ולפסח 

במחירים זולים!!!
050-576-54-49
052-712-34-19

 מבצע מבצע! הגהת 
מחשב למגילת אסתר, ב- 40 

ש"ח בלבד )בב"ב(,
_____________________________________________)08-09ל(052-7643303

שיפור הראייה
 שיפור הראיה בדרך 

הטבעית ללא משקפיים, 
עשות מגע או ניתוחים, 

טיפול ליקויי הראייה 
ובמחלות עיניים,
,050-4145359

072-282803, יואל לוי
www.yoel-levy.com)08-11(_____________________________________________

 אבד פלאפון נוקיה 208 
בנסיעה מב"ב לירולשים 

_____________________________________________)08-09ח(בחודש שבט, 054-8523653

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים בחודש תמוז תשע"ו, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7145526

 נמצא שעון לפנ מספר 
חודשים, 054-8447699 

_____________________________________________)08-09ח(אחה"צ

 מעוניין לקנות אופניים 
חשמליות מתקפלות, תקינות, 
_____________________________________________)08-09ח(עד 1,500 ש"ח, 054-8454536

 מעוניין לקנות פילטר 
חיצוני גדול לאקווריום,

_____________________________________________)08-09ח(055-6777117

 דרושה מנורת שולחן, 
שתי פלורוסנטים, 15 וואט כל 

_____________________________________________)08-09ח(אחת, 054-8432271

 דרוש ארון בגדים, דלתות 
הזזה בתרומה/סמלי לבן 

_____________________________________________)08-09ח(תורה, 054-8432271

 דרוש שעון מעורר מכני 
)עם קפיץ(, אפשרי מקולקל 

_____________________________________________)08-09ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל עגלת 
תאומים במצב תקין בתרומה, 

_____________________________________________)08-09ח(054-7432011

 לכלה בודדה בירושלים 
דרוש שטיח לשימור חום 

_____________________________________________)08-09ח(הבית, 050-6256846

 דרוש מקרר קטן לבחורי-
_____________________________________________)08-09ח(ישיבה בתרומה, 054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)08-09ח(054-7432035

 דרוש מקרר בינוני ומזגן 
קטן בתרומה/סמלי לבן תורה, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7396092

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה מייבש כביסה 

להתקשר לטל':
_____________________________________________)08-09ח(054-8403557

 למשפחה חרדית במצוקה 
דרוש מקרר גדול + מיטות 

_____________________________________________)08-09ח(לילדים, 058-7703080

 דרושות אופניים חשמליות 
ב- 1,000 ש"ח ומזגן חלון קטן 

_____________________________________________)08-09ח(בתרומה, 052-3595314

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה, 

_____________________________________________)08-09ח(לחלקי חילוף, 052-3595314

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחת אברך בתרומה/

_____________________________________________)08-09ח(סימלי, 052-7396092

 מעוניין לקנות נגן סנדיסק 
במצב מעולה במחיר סמלי, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7163334

 מעוניין לקנות פלאפון 
סמסונג טאצ' במצב מצוין 

_____________________________________________)08-09ח(במחיר סמלי

 בחורי ישיבה מעוניינים 
במקרר קטן במצב מעולה וכן 
מאוורר או מזגן נייד, בירושלים, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7163334

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה/גניזה,
_____________________________________________)08-09ח(050-6651365

 להוסטל דרוש כיריים גז 
_____________________________________________)08-09ח(על השיש, 052-3240093

 מעוניין לקנות מטבעות, 
שטרות ומכתבים ישנים, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7653753

 מעוניין בעמודון לספרים 
עם דלתות בצבע חום כהה, 

_____________________________________________)08-09ח(050-4116799

 מעוניין בעגלה וטיולון 
_____________________________________________)08-09ח(במצב מצוין, 050-4116799

 דרוש נוקיה סי 2 או נוקיה 
208 אפשרי מקולקל, -054

_____________________________________________)08-09ח(7938941

 מעוניין לקנות דגי נוי 
_____________________________________________)08-09ח(טורפים, 055-6777117

 DEKO מברגה/מקדחה 
18V, חדשה + סוללה ומטען 

בפ"ת, 200 ש"ח, טל':
_____________________________________________)08-09ח(054-7716364

 מקפיא ארטיקים במצב 
מצוי, ב- 500 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)08-09ח(050-6467847

 תנור ספירלות עומד, 85 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח בירושלים, 054-8423405

 מזגן נייד אלקטרה במצב 
מצוין, 500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)08-09ח(054-7245911

 תנור הדרוש תיקון + גז 
נקי ובמצב מצויין! 350 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8446448

 כרטיס קול לגיטרה 
חשמלית,

 M-AUDIO FAST
TRACK, ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(פלאפון: 052-2437292

 מגבר סטריאו ביתי ימהה 
)רסיבר(, -18 וואט, שמור, 400 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, נייד: 052-2437292

 2 סטנדים לרמקול מוגבר, 
_____________________________________________)08-09ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 מקרר אמקור 500, בז' 
במצב מעולה, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(050-5206337

 + DVD/MP3 מכשיר 
שלט ללא מסך )פוג'י-יפן(, 50 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-3463482

 מזגן טורנדו 1.5 כ"ס, מצב 
מצוין, 500 ש"ח, נמכר עקב 

קבלת מזגן, טל':
_____________________________________________)08-09ח(052-7157622

 מכונת צילום, פקס, 
מדפסת מחב' לקסמרק 

כחדש, 220 ש"ח, טל': -054
_____________________________________________)08-09ח(8485026

 מזגן חלון 2 כ"ס, 500 
ש"ח, במצב טוב,

_____________________________________________)08-09ח(052-7126106

 מכשיר "מילונית" עברי-
אנגלי-צרפתי כמו חדש, 200 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, טל': 054-8056051

 בב"ב חוברות "כל 
העלונים" סוגים שונים, 70 

ש"ח, כחמישים חוברות, -054
_____________________________________________)08-09ח(84578340

 רדיו חדש מקופסא, 100 
ש"ח, 052-6322024, -03

_____________________________________________)08-09ח(6163257

 מטחנת בשר חדש 
מקופסא, 250 ש"ח, -052

_____________________________________________)08-09ח(6322024, 03-6163257

 ,A590 מצלמת קנון 
 X4 ,ב- 150 ש"ח, 8.0 פיקסל

_____________________________________________)08-09ח(זום, 050-4147729

 שואב אבק 100 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(050-4147729

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון חכם לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)08-09ח(100 ש"ח, 052-4831449

 מקרר 170 ליטר, מצב 
מצוין, 300 ש"ח,

052-4227714)08-08(_____________________________________________

 כיריים לכבוד פסח 
כחדשה, למסירה ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(עדיף לאברך, 050-4130196

 כיריים ומתחת תנור  
דו-תאי, כחדש ממש, למסירה 

ב- 300 ש"ח עדיף לאברך, 
_____________________________________________)08-09ח(050-4130196

 מזגן נייד אלקטרה במצב 
מצוין, 500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)08-09ח(054-7245911

 מצלמת קנון דגם 
sx-s10-sh, חדשה ממש, 

באנגלית, ב- 500 ש"ח בלבד! 
בין השעות 13:20-14:20, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7167484

 רדיאטור, תנור וכיריים, 
מקרר, מייבש, מקרוגל, מפזר 
_____________________________________________)08-09ח(חום, 500 ש"ח, 054-8432773

 מכונת כביסה במצב 
כחדש, 490 ש"ח, בירושלים, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8416233

 מסך דק 19 אינץ, 170 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח בירושלים, 054-8470594

 מחשב נייח מהיר עם 
אלף ג'יגה בירושלים, רק 499 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 054-8470594

 מקרן ברמה גבוהה, 470 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח בירושלים, 054-8470594

 מחשב נייד כמו חדש, 
מציאה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)08-09ח(054-8470594, ירושלים

 כבלים לחשמל, מחשבים, 
שקעים ומפסקים שונים, 

חיסול מחסן, ב- 20 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(054-9985503

 מקלדת ארגונומית נגללת 
אידיאלי לטיולים, ב- 5 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(נייד: 052-3186268

 שעון מעורר + רטט 
מחובר לחשמל, חדש באריזה, 

נרכש בארה"ב, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(054-8536423

 רמקולים חדשים למערכת 
סטריאו, תוצרת אנגליה, 400 

ש"ח, דגם: mission, נייד: 
_____________________________________________)08-09ח(052-2437292

 מכונת תספורת 
מקצועית נטענת חברת 

ANDIS כולל מטען, תיק 
ואביזרים, 500 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)08-09ח(052-2437292
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כללי

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(_____________________________________________

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-46/17(בלבד! 054-8443223

 מחשבים ניידים החל 
מ- 550 ש"ח )מקרנים, 

נייחים ומסכים(. 
*י-ם: 054-8470594. 

*ב"ב: 050-6379001. 
*מודיעין עילית: 
 .052-7171228

*אשדוד: 054-3558949. 
_____________________________________________)54-12(*אלעד: 054-8535818

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-16/17(קלות. 03-6197601

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-16/17(או מבוגרים. 054-8442722

 נאמן, מסור ובעל המלצות 
מעוניין בכל עבודת נקיון, זריז 

_____________________________________________)50-18/17(ויסודי, 055-6672036

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

 אישה מעוניינת לעבוד 
במשק בית בב"ב, בעלת נסיון, 

חרוצה ומסורה! 
_____________________________________________)03-08(054-7700935, גאולה

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

דרושים

 מציאה!!! אוצר החכמה 
החדשה )15 כ- 80,000 

ספרים( מהחברה, בכחצי 
_____________________________________________)04-06ל(מחיר, 052-7112339

 להשכרה/מכירה 
שמלת שושבינה לבנה 

יפיפיה מפוארת כחדשה, 
מידה 12, 180 ש"ח, 

054-6337121)04-08(_____________________________________________

ריהוט

 למכירה 35 ספסלים 
+ 160 כיסאות + ארון 

קודש במצב טוב, מחיר 
סמלי, מבית כנסת 

_____________________________________________)06-09(בפ"ת, 052-8788358

תינוקות

 מעוניין לעבוד בבית-כנסת 
)גמיש בשעות(/בכל הצעה 

_____________________________________________)07-08ח(אחרת, 054-7938941

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני, נסיון בניהול, לשמרה 

_____________________________________________)07-08ח(בכירה!!! 050-4160390

 בע"ת ותיק, תואר שניה 
בתקשורת, נסיון במדיה 

בקירוב ובהסברה, במשרה 
_____________________________________________)07-08ח(בכירה!!! 050-4160390

 בחור בן 19 עם נסיון, 
מעוניין לגור אצל מבוגר בבני-

_____________________________________________)07-08ח(ברק, 054-8437102

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזר למבוגרת, 

_____________________________________________)07-08ח(050-5952474

 מנהל אדמיניסטרטיבי 
צעיר ונמרץ + המלצות, פנוי 
לחצי משרה, 058-3272102, 

_____________________________________________)07-08ח(055-2273568

 מעוניין לעבוד כמדריך/אב-
בית בישיבה + כולל מגורים, 

_____________________________________________)07-08ח(052-3595314

 איש אחזקה מקצועי, בכל 
המקצועות, מחפש עבודה 

בחצי משרה, 054-4273857 
_____________________________________________)07-08ח(מבת-ים

 אשה חרדית, מנקה 
בתים + נסיון רב באזור ב"ב, 

_____________________________________________)07-08ח(053-3020285

 שידה + מראה ומגירה 
אחת, חום בהיר, 900 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08(כחדש, 03-5745162 )ב"ב(

 שולחן לפינת אוכל, נפתח 
ל- 2.40 - ביצה + 6 כסאות, 

עץ בוק מלא במצב מצוין, 
054-4980071)07-10(_____________________________________________

 להשכרה לילדה בגד 
מפואר לארוע, כחול רויאל, 
מידה 10, עליונית שרוולון 

פייטים וחצאית מרושת שחור 
ארוך, 60 ש"ח בלבד!
_____________________________________________)07-14(054-8063853 )ב"ב(

 גגון לרכב, מאלומיניום, 
כמו של מונים, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-4145023

 אקווריום + כל החלקים, 
_____________________________________________)07-08ח(ב- 120 ש"ח, 050-4145023

 אופניים להורדה במשקל, 
עדיין בקרטון, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-2338658

 לול מתקפל. מפזר חום 
קרמי ועוד... עד 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(055-6777117

 מזוודה טובה, 4 גלגלים, 
גדולה, 100 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 אופניים עם הילוכים, מצב 
מצוין, 260 ש"ח בלבד, בבני-

_____________________________________________)07-08ח(ברק, 052-5737813

 אופניים "Trek" ב- 450 
ש"ח, גמיש לרציניים, נקנה ב- 

_____________________________________________)07-08ח(1,800, טל': 055-6656434

 מגילת אסתר ספרדית 
ישנה )טעונה תיקון(, ב- 500 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-6651365

 חדש, מחבת ווק, 75 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 שטיח פרסי, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 סיר 9 ליטר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 קשתות לגגון רכב, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 קסדות אופנע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 טלית חדשה, תמני, גודל 
80, ב- 300 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 סקטים וסקט-בורד, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 סט תאג תורה מפורשה, 
120 ש"ח, חדש,

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 סידורים נוסח בלאדי, 20 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 צלחות במחיר מצחיק, 2 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 ש"ס טלמן 400 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 אופניים לנער כחדש, 250 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מנשא אופניים לרכב, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 משחק פוקר מקצועי, 
חדש באריזה, 600 חלקים 
קרמיים ואיכותיים במחיר 

מציאה, 350 ש"ח, טל':
_____________________________________________)07-08ח(052-5708636

 ז'קט במצב מצוין, מידה 
58-60 בזדמנות!!! 250 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-4160457

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבל רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)07-08ח(200 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-3463482

 כלוב לאוגרים וכו' גודל 
בינוני 80*40, ב- 100 ש"ח. 
כלוב לתוכי וכו' גודל בינוני 

ב- 80 ש"ח, בני-ברק,
_____________________________________________)07-08ח(054-3132330

 קסדה סגורה לאופנוע 
חברת שואי האיכותית ללא 

משקל, 250 ש"ח, ב"ב,
_____________________________________________)07-08ח(054-3132330

 כלוב לציפורים ב- 80 ש"ח. 
בית הטלה, ב- 30 ש"ח. אוכל 

לתוכים, ב- 15 ש"ח,
_____________________________________________)07-08ח(03-9074725, 054-8412903

 ציפור קנר מזמר 
"באוסתר" ב- 300 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(03-9074725, 054-8412903

 עץ תמר, 250 ש"ח. 
עץ אתרוג תמני לא מורכב, 

ב- 250 ש"ח, 054-8412903, 
_____________________________________________)07-08ח(03-9074725

 שק שינה, כיור, בירושלים, 
_____________________________________________)07-08ח(100 ש"ח, טל': 054-8423405

 מציאה!!! שוטנשטיין 
חדש בינוני, 80 ש"ח עד גמר 

_____________________________________________)07-08ח(המלאי, 050-4116860

 תחפושות: חייל, איש 
חלל, שוטר גיל 5-8. משה 

רבינו - גיל 4, כל תחפושת 50 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-3337530

 אופני הילוכים לילדים, 20 
אינץ, ב- 100 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(054-3177992

 1 ק"ג מטבעות חו"ל, ב- 
65 ש"ח, בבני-ברק,

_____________________________________________)07-08ח(052-7154392

 פמוטים נחושת ויינברג, 
_____________________________________________)07-08ח(180 ש"ח, 052-7154392

 בבני-ברק, 2 תוכים + 
כלוב, 180 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(052-7154392

 ברה"ע למכירה מזון מיוחד 
לכלב וחתול, שק 15 ק"ג, ב- 

_____________________________________________)07-08ח(200 ש"ח, 052-7966786

 מכשיר להרחקת כלבים 
וחתולים, רעלית של 49 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(בלבד, 052-7612966

 ברז עם ראש מסתובב 
יוצא מהשיש, 150 ש"ח 

כחדש, 02-6522251,
_____________________________________________)07-08ח(052-3805386

 תלת אופן מברזל לילדים, 
פדלים דרושים תיקון, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(בבני-ברק, 052-7600336

 דרושים/ות באזור המרכז: 
אחראי כספים לחברת נדל"ן 

15,000 ש"ח. *מזכיר/ה 
למשרד עו"ד 37 ש"ח לשעה. 

*מזכירה לחברת הייטק, 
6,000 ש"ח. *מנהל/ת 

למרפאה קטנה 11,000 ש"ח. 
*באזור ירושלים: פקיד עם 
ידע במכירות, 8,000 ש"ח. 

*מנהל/ת מח' שכר 10,000 
- 17,000 ש"ח. *טבח למוסד 

ממשלתי, 7,000 ש"ח ועוד 
אלפי משרות. גלאט ג'ובס

ww.glatjobs.co.il
073-70-55-666)08-08(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל 
באווירה חמה וביתית 

דרושות מטפלות לחלקית 
ולמלאה, שכר נאה 

למתאימות!
052-6471287)08-09(_____________________________________________

 דרוש/ה שותפ/ה 
עו"ד בעלי נסיון + רשיון 

חובה ליחסי ציבור 
ויבוא מכוניות ומנהלות. 

*כמו"כ עוזר אישי.
קו"ח למייל:

yaronlav35@gmail.
com

054-5663798)08-08(_____________________________________________

 לנקי 10 בבני-ברק דרושה 
מנהלת סניף + נסיון, לפרטים: 

053-5251290 קו"ח למייל:
israel@naki10.net)08-09(_____________________________________________

 "לנקי 10" בבני-בק, דרוש 
נהג עם רשיון ג'/רשיון עד 

4,000 ק"ג, לפרטים:
053-5251290)08-11(_____________________________________________

 דרושה מטפלת חרוצה 
למשרה מלאה במעון בתל-
אביב, שכר גלובלי מתגמל! 

052-5456295)08-09(_____________________________________________

 למעון דתי בק.אונו 
)קרוב לג.שמואל(, דרושה 

מטפלת מנוסה ומסורה 
למשרה מלאה/חלקית, 

תנאים מעולים!
050-2736409)08-11(_____________________________________________

 מטפלת לגן פרטי בת"א, 
משרה מלאה, מ- 8:00-16:30, 

5 ימים, גילאי 2-3, מיידי, 
_____________________________________________)08-11ל(052-2400050

 לקידישיק בני-ברק, 
מוכרות/ים אנרגטיות/ים 

לעבודה במשמרות, קו"ח 
_____________________________________________)08-11ל(לפקס: 03-6780290

 עבור פטנט מהפכני, 
לפתיחת בקבוקי יין, 

דרושים משקיעים 
שותפים רציניים, הפטנט 
נמצא בשלבים מתקדמים 

ביותר, 054-6970525
או באתר -

www.new-cork.com)08-15(_____________________________________________

 "ביחד" - הדרכה 
לשדכנות, עבודה מיידית 

מהבית, מחשב חובה,
072-2391111)08-08(_____________________________________________

 לגבעתיים מיידי 
למשרה 7:30 עד 16:45 

שכר מעולה או לחצי 
משרה 13:00 עד 16:45, 

_____________________________________________)08-11(טל': 052-3838484

 לחברת הובלות במרכז 
דרוש עוזר נהג לחלוקה ל- 3-4 

שעות בבוקר, מתאים גם 
_____________________________________________)08-11(לבחורי ישיבה, 052-6628690

 יודעת לשכנע? פנויה 
בשעות הערב? לארגון 

חסד גדול במרכז, דרושות 
נציגות רציניות, תורמים 

פוטנציאליים ביותר. 
שיחות נכנסות ויוצאות. 
בונוסים גבוהים במיוחד. 

סביבת עבודה חרדית. 
_____________________________________________)08-07/18(לפרטים: 054-5319192

 לארגון חינוכי מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, 3-4 שעות 

ביום - גמיש, לעבוד משרדית 
בתחום החינוך, 2,800 ש"ח. 

_____________________________________________)08-08(קריירה, 072-22-222-62

 לסוכנות ביטוח בירושלים 
פקיד/ה לשעות הבוקר 

לעבודה מול חברות ביטוח, 
7,500 ש"ח. קריירה,

072-22-222-62)08-08(_____________________________________________

 למשרד עו"ד באיזור בני-
ברק, מזכיר/ה ל- 6.5 שעות 
ביום, לא נדרש ניסיון, 7,500 

_____________________________________________)08-08(ש"ח. קריירה, 072-22-222-62

 לתינוקיה בגבעת שמואל, 
דרושה מטפלת לחצי משרה 
7:30-13:30, תנאים טובים! 

054-4819999)08-09(_____________________________________________

 לתות קידס בגדי ילדים 
בבני-ברק, דרושות עובדות 

לשעות אחה"צ, תנאים טובים 
_____________________________________________)08-09(למתאימות! 054-7694963

 עבודה כסף מזומן כל יום 
+ בונוסים, טלפון:

_____________________________________________)08-09ל(050-9610060

 דרוש אופה + נסיון 
לבית-מאפה בבני-ברק, בין 
השעות 6:00-8:00 בבוקר, 

050-7755442 ,050-8227125)08-09(_____________________________________________

 מטפלת למעון יום 
במרכז ב"ב, מ.מלאה, 

תנאים מצוינים 
למתאימה, 03-5703853,

050-5903001)08-09(_____________________________________________

 לחברה בפ"ת דרושה 
מנהח"ש מנוסה למ"מ, קו"ח 
morgob@014.net.il :08-09(למייל(_____________________________________________

 דרוש במיידי סוכן נדלן 
ברשיון למשרד תיווך 
מרכזי ב"ב, לפרטים: 

03-5702323)08-08(_____________________________________________

 למנהלי ת"תים/ בחורים, 
שיטה מנוסה לגיוס כספים 

_____________________________________________)08-11(בפורים. 0722125956

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)08-09ח(50 ש"ח, 052-4831449

 אוזניות סיליקון 
עוצמתיות ונוחות לשימוש 
לזמן רב, באריזה, 40 ש"ח,

_____________________________________________)08-09ח(052-4831449

 מציאה!!! מקרנצ'יק של 
מלכות ווקסברגר השתמשו 
פעם אחת! + 2 סרטונים, 
_____________________________________________)08-09ח(280 ש"ח, 050-8741992

 דיסק אונקי 1,000 ג'גה, 
_____________________________________________)08-09ח(180 ש"ח, פל': 050-4107375

 מסך מחשב עבה - 40 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 050-6651365

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות, 12 ש"ח כל 

חוברת, להזמנות,
_____________________________________________)08-09ח(050-4177726

 מדרש רבה הוצאת הרב 
מירקין, 11 כרכים, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(050-4177726

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 
באלעד )לב"ב וירושלים - 40 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח(, 050-4137726

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פיליפס 3 ראשים נטענת, דגם 

930 ב- 190 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)08-09ח(052-7966786

 מעוניין לעבוד בבית-כנסת 
)גמיש בשעות(/בכל הצעה 

_____________________________________________)08-09ח(אחרת, 054-7938941

 בחור בגיל 23 עם רשיון 
נהיגה B בתוקף מעל לשנתיים 

מחפש עבודה באזור המרכז, 
_____________________________________________)08-09ח(058-7528855

 מעוניין לעבוד במלגזה 
בהתנדבות, אפשר ליצור קשר 

_____________________________________________)08-09ח(ב- 058-6555767

 בע"ת ותיק, תואר שני 
+ אנגלית, נסיון ב"קירוב" 

ובניהול, למשרה בכירה!
_____________________________________________)08-09ח(050-4160390

 מטפל מוסמך מעוניין 
לטפל בקשישים בביתם עם 

אפשרות לינה, בבני-ברק, 
_____________________________________________)08-09ח(052-7122279

 אקדמאי חרדי, עברית 
מצויינת, אנגלית טובה + 

מחשב, במשרה רווחית בלבד 
_____________________________________________)08-09ח(מהבית! 050-4160390

 מעוניין לעבוד פעמיים 
בשבוע בירושלים בעבודה 

_____________________________________________)08-09ח(מעניינת, 052-7163334

 בחור ישיבה בעל מרץ, 
מחפש עבודה + מגורים אצל 

משפחה בחו"ל - ארה"ב, 
אירופה וכד', בכל תשלום, 

_____________________________________________)08-09ח(053-3188973, 052-7163334

 בוגר נתיבות עולם, נסיון 
בניהול פרוייקטים חברתיים 
ועסקיים, במשרה בכירה!!! 

_____________________________________________)08-09ח(050-4160390

 מעוניין לעבוד כמדריך/אב-
בית בישיבה + כולל מגורים, 

_____________________________________________)08-09ח(052-3595314

 בחור ישיבה בעל כושר 
הסבר, מעוניין ללמד תלמידים 

לפני ישיבה קטנה או כיתה 
ח' בירושלים, מחיר 35 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(לשעה, 052-7658827

 6 כסאות סלון במצב 
מצוין, כל אחד ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(050-4160457

 למסירה זוג מזרוני ח.שינה 
1.90X90 במצב מצוין,

_____________________________________________)08-09ח(054-8445567

 שולחן מחשב עם מגירות 
במצב מצוין, 200 ש"ח,

_____________________________________________)08-09ח(050-4116662

 ספה 2 מושבים דמוי 
עור, חום כהה, 190 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(03-5786413

 עמודון ספרים קטן עם 
דלתות, עץ מלא, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(03-5786413

 כסא גבוה למטבח, 50 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 03-5786413

 ארון תריס משרדי ממתכת 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים +

_____________________________________________)08-09ח(ב- 120 ש"ח, 052-3463482

 )1.90X0.80( מיטת יחיד 
מעץ + מזרון, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-3463482

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-3463482

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-3804646

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)08-09ח(250 ש"ח, 052-3463482

 בב"ב ספה דו מושבית 
כחדשה, 400 ש"ח. שולחן 
סלוני נמוך 80/80 עץ מלא 
משטח זכוכית כחדש, 200 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, טל': 054-4347436

 כורסת בד קטיפה צבע 
בהיר, מצב מצויי, 190 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(בלבד, 052-5737813

 ספה 3 עור צבע אמיתי 
כמו חדש, 450 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 שולחן אוכל במצב מצוין, 
גודל: 2.00X1.00 מ', נפתח 

ל- 3 מ', צבע אלון בהיר, 500 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, טלפון: 050-7366167

 עמודן מעוצב בצבע חום, 
דלת זכוכית כמו חדש, 100 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 054-8459159

 מיטת מעבר, לבן במצב 
מעולה, 180 ש"ח,

_____________________________________________)08-09ח(054-8459159

 ,1X1 שולחן קפה לסלון 
מסגרת שחורה + זכוכית - 

_____________________________________________)08-09ח(290 ש"ח, טל': 052-2727474

 שולחן ו- 6 כסאות לסלון, 
אפשרות לכסאות בלבד, 

חדשים בהזדמנות,
052-4227714)08-08(_____________________________________________

 ספה 2 מצב כמו חדש, 
290 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 מיטות מתקפלות חדשות 
לסוכה, ב- 150 ש"ח,

_____________________________________________)08-09ח(055-6777117

 ספפה נפתחת צבע ירוק, 
מצב טוב, 450 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(054-5930316

 כורסא מתכווננת מעור, 
צבע בורדו, כמו חדשה, 500 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, טל': 054-5930316

 ארון 3 דלתות + מגירות, 
מצב מצוין, צבע בז', 400 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, טל': 054-5930316

 שולחן סלון + מזנון 
לטלוויזיה, חום כהה, 450 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 050-6247140

 4 כסאות מעץ ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)08-09ח(054-5705546

 ,0.72X1.20 שולחן עץ 
מצב טוב, 100 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7600336

 כסא נוח מתכוונן למצב 
שכיבה, 90 ש"ח,

_____________________________________________)08-09ח(052-7651009

 מזרונים איכותיים לנדנדת 
חצר וכסאות נח + כיסוי 

נשלף, 80 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)08-09ח(02-6522251, 052-3805386

 למסירה בחינם בבת-ים, 
מיטת יחידת + מיטה נשלפת 

_____________________________________________)08-08(+ ארגז, 052-6882776

 עריסה במצב טוב, 80 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח בב"ב, 03-5796531

 משאבות חלב מודלה 
חשמלי, חדש באריזה + 

אחריות ב- 390 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)08-09ח(050-4127708

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)08-09ח(050-4127708

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)08-09ח(350 ש"ח, טל': 054-8423405

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"BABY SENSE 4" טל': 

_____________________________________________)08-09ח(052-7396092

 לול/מיטת תינוק, כסאות 
אוכל וכו', עד 200 ש"ח,

_____________________________________________)08-09ח(055-6777117

 כורסת הנקה + הדום, 
צבע חום בהיר במצב מעולה, 

במחיר 500 ש"ח,
_____________________________________________)08-09ח(052-7197727, 03-6743310

 עגלה חדשה מגיל לידה 
כולל כיסוי רגלים, שחור/ירוק, 

_____________________________________________)08-09ח(250 ש"ח, 054-8452616

 מיטת תינוק איכותית, 
250 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)08-09ח(052-3073826

 מיטת תינוק "שילב" 500 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 עגלה, סלקל, בוסטר, 
כסא אוכל, מעמד לאמבטיה, 

_____________________________________________)08-09ח(450 ש"ח, 054-8432773

 כסא אוכל לתינוק, 50 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 03-5786413

 טיולון, 180 ש"ח, מצב 
_____________________________________________)08-09ח(טוב מאוד, 052-5737813

 עגלת תינוק בלי אמבטיה, 
220 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 עגלת תינוק 170 ש"ח, 
מצב מצויין, 052-5737813, 

_____________________________________________)08-09ח(בני-ברק

 סימילאק 400 גרם חלב 
_____________________________________________)08-09ח(נוכרי, 25 ש"ח, 050-4135002

 מיטת תינוק בצבע לבן 
כולל מזרון עבה אורטופדי, 

_____________________________________________)08-09ח(400 ש"ח, טל': 054-8485026

 כסא לרכב/סלקל לתינוק, 
_____________________________________________)08-09ח(100 ש"ח, 052-3595314

 עגלת תאומים צ'יקו, 200 
ש"ח, הקודם זוכה!

_____________________________________________)08-09ח(052-8378727

 + LG,A40 פלאפון 
מטען, מגן ואחריות, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(053-3114157

 פלאפון c2 עובד טוב, לא 
כשר, 200 ש"ח,
_____________________________________________)08-09ח(053-3114157

 פאלפון נוקיה 208, 160 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-7690080

 טלפון פנסוניק - שתי 
שלוחות, 200 ש"ח,

_____________________________________________)08-09ח(052-7690080

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(לפרטים: 052-7966786

 שלושה קווים טוקמן לא 
כשרים מכל החברות, ב- 40 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 050-6651365

 קו חדש טוקמן לאורנג'/
סלקום/פלאפון, 15 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-3595314

 טלפון חכם מאסיבי עמיד 
בפני מים ואבק, שחור באריזה, 

_____________________________________________)08-09ח(500 ש"ח, 052-4831449

 פלאפון 208 נוקיה, חדש 
באריזה, 350 ש"ח,

_____________________________________________)08-09ח(058-3245685

 ארגז לפלטה חדש, 
 50X80 ,מסיבי במיוחד
ס"מ, חומר חזק מאוד! 

800 ש"ח,
_____________________________________________)08-11(054-8063853 )ב"ב(

 שמלה לנשים/נערות 38 
אופנתית, ארוכה ומפוארת 

לארועים, חדשה ברוקט, 150 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 058-48436223

 ספר לתגסרוקות דיוויס, 
_____________________________________________)08-09ח(250 ש"ח, 058-4843223

 מעיל zara בז' קצר פוך 
לנערות s/m אופנתי + ג'קט 

אפור, 150 ש"ח לשניהם,
_____________________________________________)08-09ח(058-4843223

 לול מתקפל, מפזר חום 
קרמי ועוד... עד 500 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(055-6777117

 פאות סנטטיות יפהפיות 
בכל הצבעים, מחיר 500 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7163334

 פאה סינטטית חדשה, 
צבע חום, ארוכה מאוד, חלקה 

לארוע, לפורים במחיר 400 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, חדשה, 052-7163334

 אופניים מצב מצוין, 24 
ש"ח כולל הילוכים,

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813, בני-ברק

 נרות צפים מעוצבים 
לעיצוב אירועים, 6 חבילות, 

12 יח', הכול ב- 50 ש"ח. נייד: 
_____________________________________________)08-09ח(052-3186268

 חליפת גבר חדשה, 
נקנתה ב- 700, נמכרת ב- 

_____________________________________________)08-09ח(100. נייד: 052-3186268

 מלחיה מהצורפים, שני 
חלקים, 190 ש"ח,

_____________________________________________)08-09ח(052-7690080

 אופני כושר - "ליפטיקל" 
ללא מושב, 400 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)08-09ח(בב"ב, 03-5796531

 2 וילונות לבנים רוחב 80 
ס"מ, גובה 1.60 מ' לאחד 

מתאים לחלונות בלי תריסים, 
_____________________________________________)08-09ח(100 ש"ח, 03-5796531

 פמוטים נחושת ויינברג, 
_____________________________________________)08-09ח(180 ש"ח, 052-7154392

 שטיח שאגי לסלון, מהמם 
בצבע חום מוזהב, גודל כ- 

2X1.80 מ', 350 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)08-09ח(054-8485026

 קסדת אופנוע 100 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(בירושלים, 054-8423405

 סיגריות מלברו לייט, 
250 ש"ח, לפאקט בירושלים, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8469339

 מנשא אופניים לרכב, 90 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 050-5343924

 אופניים לנער כחדשים 
_____________________________________________)08-09ח(במצב מצוין, 050-5343924

 סרטי ילדים מפוקחים, 
_____________________________________________)08-09ח(15-20 ש"ח, 052-7603865

 סרטי טבע מפוקחים 
באיכות HD ב- 15-20 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7603864

 תחפושות רופא מקוריות 
וחדשות לילדים, 65 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(073-7590974

 שמלה לארוע, מידה 38, 
_____________________________________________)08-09ח(500 ש"ח, טל': 054-7245911

 פמוטים נחושת ויינברג, 
_____________________________________________)08-09ח(180 ש"ח, 052-7154392

 שטיח לחדר ילדים דמויות 
של דיסני )מקורי(, חסין אש, 
_____________________________________________)08-09ח(80 ש"ח, טל': 054-8485026

 בושם פואם מבית לנקום, 
100 מ"ל, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)08-09ח(054-9784433

 ברז לכיור )יוצא מהקיר(, 
מים חמים/קרים כחדש, 50 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)08-09ח(200 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-3463482

 ארונות מטבח, שיש, 
כיורים, מוצרי חשמל, בר מים, 

_____________________________________________)08-09ח(400 ש"ח, 054-8432773

 אופניים לילדים במצב 
טוב עד 120 ש"ח, כל הגדלים, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7126106

 מגילת אסתר ספרדית 
ישנה )טעונה תיקון(, ב- 500 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 050-6651365

 שמלה לאירוע מידה 38, 
_____________________________________________)08-09ח(500 ש"ח, טל': 054-7245911

 פאקט סיגריות פרלמנט/
מלברו לייט רוסי, ב- 230 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7142640

 פאקט סיגריות ווינסטון 
)הסוג הטוב(, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7142640

 מנשא אופניים לרכב, 90 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 050-5343924

 אופניי ילדים "16 במצב 
טוב - 130ש"ח, )בלי גלגלי 

_____________________________________________)08-09ח(עזר(, פלאפון: 050-9340317

 אופניים "26, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(טל': 054-5385013

 תחפושות יד שניה באריזה 
כחדשות, באזור פ"ת, 60 

ש"ח, 2 ב- 100, מבחר דגים 
_____________________________________________)08-09ח(ומידות, 052-8833975

 חליפות לבנים, 3 חלקים, 
ב- 120 ש"ח, כמו חדש 

בכמה מידות באזור פ"ת, 
_____________________________________________)08-09ח(052-8833975

 סט רפואות תימן ג' חלקים 
- 180 ש"ח, טל' מאחרי 

_____________________________________________)08-09ח(השעה 15:00, 050-4147729

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)08-09ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)08-09ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-4831494

 ארנק מאלומיניום לבן 
לנשיאה אלגנטית של כרטיסי 

אשראי, 20 ש"ח,
_____________________________________________)08-09ח(052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-4831449

 למסירה, עותקים ישנים 
רבים של מוסף "שבת-קודש" 

מיתד-נאמן, 03-6772395, 
_____________________________________________)08-09ח(052-7632395

 זוג קלטות שירי סוכות 
"והיית אך שמח" במארז, 

חדשות לגמרי, 14 ש"ח לזוג 
_____________________________________________)08-09ח(בב"ב, 052-7600336

 14 כרכי גמרה שטיינזלץ 
במצב מצוין, 35 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)08-09ח(02-5387422

 מעילים חמים איכותיים 
וחדשים, מידות 8-12, 75 

ש"ח, 052-3805386,
_____________________________________________)08-09ח(02-6522251

 סט מושלם: שמלה + 
חולצה + נעליים + חגורה, 

צבע אפרסק, מידה 38, 320 
ש"ח, 02-6522251,

_____________________________________________)08-09ח(052-3805386

 ברז עם ראש מסתובב 
יוצא מהשיש, 150 ש"ח 

כחדש, 02-6522251,
_____________________________________________)08-09ח(052-3805386

 פקט סיגריות מלברו גולד, 
290 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)08-09ח(058-3245685

 בושם "קוקו שאנל" 
באריזה, כמות כפולה, 200 

מ"ל!! במחיר מציאה,
_____________________________________________)08-09ח(058-3245685

 גלאי גז לבית, רק 200 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, חדש, 058-3245685

 כרכי שוטנשטיין 
כחדשים, גודל קטן, 65 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(כל אחד, 054-8463975

 כרכים של מתיבתא 
בלכתך בדרך כחדשים, 10 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח כל אחד, 054-8463975

 תחפושת איש חלל + צב 
נינג'ה, גיל 7-10, 40 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)08-09ח(ב"ב, 052-7157077

 מעיל פרווה יוקרתית 
לנשים - שחור, מידה 38-42, 

_____________________________________________)08-09ח(150 ש"ח, ב"ב, 052-7157077

 אופני כושר טובות 
וחזקות במצב מצוין, 350 

ש"ח, גמיש, ב"ב,
_____________________________________________)08-09ח(052-7157077

 אופני הילוכים מידה 26, 
רק ב- 120 נדרש תיקון קל, 

_____________________________________________)08-09ח(03-5793668

 תוכי אוסטרלי + כלוב + 
אוכל ותא הטלה, 140 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(053-42555062



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה כ”ו - כ”ח בשבט תשע”ז  22-24/2/2017 

■ משטרה 100 
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)48-21/17(_____________________________________________

zoltov.israel@gmail.com :מייל
 טלפון: 052-2438910 - ישראל

דרוש/ה עובד/ת נמרצ/ת
לכל מחלקות הסופר – עובדים כלליים

 עבודה במשמרות, 6 ימי בשבוע
תנאים סוציאליים מלאים, עבודה מיידית + קידום 

VERED GRIF STUDIO לוגו

זול טוב
כי זה משתלם לך

זול טוב
כי זה משתלם לך

ירושלים בלבד!

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)47-15/17(בוגרי ישיבה, 053-3100363

דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 09-7968778

 לגן פרטי בגני תקווה, 
סייעת/מטפלת, מלאה/

חלקית, שכר גבוה! אפשרות 
_____________________________________________)02-09ל(להסעה מב"ב, 052-6741263

 לחברה פרטית בב"ב 
במובילה בתחומה, דרושים/ות 
מאתרים/ות טלפונית לעבודה 

מאתגרת, דרוש ידע בסיסי 
באינטרנט, העבודה בימים א-ה, 

משמרת בוקר בין השעות: 
09:00-17:00. משמרת ערב 

בין השעות : 14:00-20:00. 30 
ש"ח + בונוסים, קו"ח למשרה

jobs@aeh.co.il, בציון משרה 
666)02-09(_____________________________________________

 שכר גבוה!!! אנשי 
מכירות )למוקד גברים( 

טלפוניים, לסוכנות ביטוח 
בת"א, בשעות הבוקר, 

_____________________________________________)54-11(מיידי! 073-2271471

 בב"ב דרושה תופרת לכל 
סוגי התיקונים + נסיון,

050-6747085)05-08(_____________________________________________

יש
עבודה.

כל המשרות למגזר החרדי

073-70-55-666
www.glatjobs.co.il

גלאט ג'ובס

 מטפלת למעון במרום נווה 
מ- 7:00 עד 13:00, או 07:00 

עד 16:30, תנאים טובים 
_____________________________________________)06-09ל(למתאימה, 050-2799799

 בב"ב דרושה תופרת 
לכל סוגי התיקונים + 

נסיון, לפרטים:
050-6747085)07-08(_____________________________________________

 דרוש/ה בתחום הביטוח 
- תנאים מעולים, אפשרות 

למשרת אם, פ"ת
bituchimpt@gmail.com

_____________________________________________)03-08ל(פקס: 03-6182118

 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

 לישיבה באזור ר' עקיבא 
דרוש עובד כולל ניקיון, משעה 

12:30 עד 15:30 בצהריים,
_____________________________________________)05-08ל(054-4322454

 למעון חרדי במרכז פ"ת, 
מטפלת למשרה חלקית/

מלאה, תנאים מעולים 
_____________________________________________)05-08(למתאימה, 054-3710998

 לחברה מובילה במענה 
טלפוני אנושי לעסקים במגוון 
תחומים, דרושים/ות נציגי/ות 
שירות לקוחות, למוקד שיחות 
נכנסות בפ"ת, 077-9555-555

jobs@callbiz.co.il)05-08(_____________________________________________

 דרושים/ות עובדים/
ות לנקיון משרדים ובתי 

ספר לשעות הערב באזור 
בני-ברק, תנאים טובים, 

_____________________________________________)05-08ל(03-5494080

 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(

קו עיתונות דתית / 8094344 /

לסופר במרכז 
דרושים

050-2044165

-קופאים/ות
-סדרנים/ות

באזור בני ברק/רמת גן/גבעתיים
מ - 18:00 עד 20:00 
חמישה ימים בשבוע 

אופנוע חובה 
גיל: 054-2204060

עיתון גלובסלחלוקתדרושים/ות

 למשרד הנה"ח בירושלים, 
דרושה מנה"ח, ותק 3 שנים 

לפחות, קו"ח למייל:
dani@adanei-hakesef.

co.il)05-08(_____________________________________________

 לגן ילדים חמוד 
בעמישב פ"ת, סייעת 

צעירה, חרוצה וחביבה 
עד הצהריים,

_____________________________________________)05-08ל(052-6420120

 לחברת שיווק דיגטלי 
המפעילה מוקד טלפוני 
בר"ג דרושים/ות נציגי/

ות שיווק, שיחות יוצאות, 
)לא מכירה(, שכר גבוה, 
מתאים לאימהות, מוסר 

עבודה גבוה - חובה
,050-9630852

,hr@dplus.co.il)05-08(_____________________________________________

 דרושה סייעת לגן 
במרכז ת"א, שעות 

גמישות בתנאים טובים, 
054-4704811)05-08(_____________________________________________

 לצרכניה בבת-ים, 
קופאיות לבוקר/צהריים, 

מחסנאי/סדרן לבוקר, 
שכר מעל המינימום,

,03-5512122
052-6732122)05-08(_____________________________________________

 דרוש עובד אחראי, 
רציני, ומסודר, עם ראש גדול, 

לעבודה קבועה ומתגמלת, 
למשרה מלאה לחנות מכולת 

_____________________________________________)06-09(בב"ב, מיידית 054-7840987

 מיידי!!! לגן-מעון 
בגבעת שמואל, דרושה 

גננת אחראית חמה 
ומסורה, שכר טוב!

_____________________________________________)05-08(052-3651355, חנה

 למשרד נדל"ן 
במתחם ב.ס.ר )בב"ב(, 
דרושה מזכירה, שליטה 

במחשבים. קו"ח:
office@israelshaked.

com
_____________________________________________)05-08(פקס: 03-7731110

 שכר גבוה!!! אנשי 
מכירות )למוקד גברים( 

טלפוניים, לסוכנות ביטוח 
בת"א, בשעות הבוקר, 

_____________________________________________)06-11(מיידי! 073-2271471

 לנקי 10 בבני-ברק, דרושה 
מנהל סניף + נסיון, קו"ח 

israel@naki10.net :06-09(למייל(_____________________________________________

 לגן פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 
חמה ומסורה שאוהבת 
ילדים למשרה מלאה, 

תנאים מצויינים!
050-3277666)06-09(_____________________________________________

 למשרד הנה"ח 
בירושלים דרושה מנה"ח, 

ותק 3 שנים לפחות, 
קו"ח למייל:

dani@adanei-hakesef.
co.il)06-08(_____________________________________________

 למעון בב"ב - גננת/
מטפלת, גילאי 3, שעות 
גמישות, תנאים מעולים, 

054-8486316)06-09(_____________________________________________

 לפעוטון בתל-אביב, סייעת 
למלאה, אוירה ביתית נעימה, 
_____________________________________________)06-09(תנאים טובים, 054-4540782

 מנהח"ש ומנהל/ת 
קשרי לקוחות בעל/ת 
נסיון לחברה דינאמית 

בק.אריה פ"ת,
054-5472547, קו"ח:
marta@instiro.co.il)06-09(_____________________________________________

 למוסד גריאטרי בב"ב 
טבח/ית ועוזרי טבח 

למשרה מלאה, נסיון 
חובה! קו"ח לפקס:

03-6745034
nechama@vatikim.net)05-08(_____________________________________________

 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!

_____________________________________________)06-09(054-2022629, ורד

 בפתח-תקווה לגן פרטי 
בנווה עוז, דרושה מטפלת 
מנוסה ואחראית, תנאים 

_____________________________________________)06-09(טובים, 050-7231080

 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

 דרושה מנקה לבנק בר"ע 
בב"ב, 5 ימים בשבוע בשעות 

_____________________________________________)06-09(הערב, 050-5305916

 ל"נקי ברמות" -
קניון רמות דרוש מנהל עבודה 

בתחום הרכב רשיון חובה
052-5991072)07-08(_____________________________________________

 למעון בפתח-תקוה 
*מטפלות למשרה מלאה. 

*מטפלות למ"מ. *מטפלות/
בחורות לצהרון לשעות

054-8474393 ,14:30-16:00)06-09(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בר"ג/
בני-ברק, מנה"ח סוג 3 
וחשבת שכר מקצועית 

ואמינה, עצמאית עד 
מאזן, נסיון במשרד רו"ח 
ובשע"מ חובה, אפשרות 

למשרה חלקית, קו"ח:
oded@oded-cpe.co.il

_____________________________________________)07-10(פקס: 03-7511199

 מטפלת לתקופה של 
3 חודשים ותנאים טובים 

למתאימה. נחמה,
_____________________________________________)07-10ל(054-8464616

 לבידוק בטחוני
בדיזנגוף סנטר (ת“א)!
העסקה ישירה – 
ללא חברת שמירה.

ללא נשק
משמרות
תנאים טובים!

דרושים/ות

לפרטים: 054-6023747

052-7660483 0

מטפלת
לכיתת בוגרים

למעון בבני ברק

למילוי מקום / מ. מלאה
מ. חלקית / קבוע
תנאים טובים!

 למגדניה באיזור רוממה 
בירושלים, דרוש עובד ערב 

מהשעה 18.000 עד 24.00, 
_____________________________________________)08-11(לפרטים: 053-3107080

 דרושים/ות למכירת 
מוצרים מהבית, השקעה 

קטנה רווח גדול, טל': -054
053-5662246 ,8430702)08-11(_____________________________________________

 לת"ת בב"ב דרושים: 
*סייעת מיידית למילוי מקום 
בגן. *עובד אחזקה לשעות 

אחה"צ, קו"ח: 03-6190504, 
03-5794257)08-09(_____________________________________________

 עקב הרחבת הגן-מעון 
בגבעת שמואל - דרושות 
גננות וסייעות )מטפלות( 
אחראיות ומסורות, שכר 

טוב! 052-3651355 
_____________________________________________)08-09()חנה(

 דרוש מלגזן + עובדות 
_____________________________________________)08-11(מחסן בב"ב, 03-5709972

 יועצת מס בבני-ברק 
למ"מ, משרה מלאה, אפשרות 

להמשך, קו"ח למייל:
adi31@rightscenter.co.il

050-2436777)08-09(_____________________________________________

 למטבח מוסדי בהר 
החוצבים בירושלים דרושים: 

עוזר טבח ועובד מטבח כללי, 
052-2778283 ו-

052-3828279)08-09(_____________________________________________

 מתאמת פגישות 
פנינסים - עבודה מהבית, 
שכר + עמלות + בונוס, 
כושר ביטוי גבוה, נסיון 

ומחשב חובה,
052-4455577)07-08(_____________________________________________

 לרשת מזון גדולה 
דרושים/ות קופאים/

יות, סדרנים/יות, עובדי 
מאפיה, 052-6580906 

_____________________________________________)07-10(עבודה מיידית!!

 למעון חב"ד עובדות 
מסורות ואחראיות 

למשרה מלאה/חלקית, 
תנאים טובים,

,052-3873887
_____________________________________________)07-10(053-3135772 - בערב!

 בחור מסור לטיפול 
והשגחה עם אדם מבוגר 

בירושלים, לפרטים:
052-5180770 ,052-7907041)07-08(_____________________________________________

 לחנות למוצרי תינוקות 
בגבעת שמואל, דרושה 

מוכרת במשמרות, 
שכר התחלתי, 29 ש"ח 

_____________________________________________)07-08(לשעה, 052-4254111

 למשרד ברמת-גן, דרושים 
סוקרים/ות, לעבודה מול 

_____________________________________________)07-08(מחשב, 03-6128333

 לת"ת בב"ב דרוש עובד 
נקיון ל- 4 שעות אחה"צ, 40 

_____________________________________________)07-09(ש"ח לשעה, 03-6190541

 לגן פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 

עם נסיון, תנאים 
_____________________________________________)07-10(מעולים! 050-7250631

 לחנות בייגל בגאולה 
בירושלים, דרושים עובדים. 

_____________________________________________)07-10(לפרטים: 02-5375516

 דרושה מטפלת למעון 
בקרית הרצוג, משרה מלאה, 
תנאי טובים, 052-7162049, 

055-6869478)07-08(_____________________________________________

 דרוש קצב קבוע 
לאטליז בב"ב למשרה 
מלאה, תנאים טובים 

למתאים, 052-6391018, 
052-3391017)07-10(_____________________________________________

 למעון איכותי בפתח-
תקווה, דרושה מטפלת 

מסורה, בין השעות 
8:00-16:00, תנאים 
מצויינים למתאימה,

050-4144711/2)07-08(_____________________________________________

 בב"ב מטפלים להוסטל 
"עזרה-למרפא" לאנשים עם 

פיגור שכלי )משמרות(,
,073-2229992

_____________________________________________)07-08(פקס: 073-2229988

 לחברה ותיקה, אמינה 
ומוכרת מב"ב, דרושים 

שרברבים בעלי מקצוע, 
ועוזרים מתחילים,
תנאי שכר טובים!

03-6181464
office@gsarusi.co.il)07-10(_____________________________________________

 לרשת מעונות יום 
בק.הרצוג, דרושות 

לתינוקיה לחצי משרה 
8:00-13:00. למשרה 

מלאה, 8:00-16:00.
תנאים טובים,
054-4499177)07-10(_____________________________________________

 למשרד מהנדסים 
בר"ג, דרוש/ה מנה"ח 

סוג 3,2 עם נסיון וראש 
גדול, עבודה קבועה, 

תנאים טובים! קו"ח: 
itzhak@shahamm.co.il)07-08(_____________________________________________

 בר"ג דרוש מהנדס 
אזרחי מנוסה, יתרון 

לבעלי רקע ניהולי, תנאים 
טובים! משרה קבועה! 

קו"ח:
itzhak@shahamm.co.il)07-08(_____________________________________________

 למחסן היבואן )ליד קניון 
איילון( דרושים עובדי מחסן 
לעבודה מאתגרת ומגוונת, 

דרישות התפקיד: נסיון בעבודה 
פיזית - מכונות לשעות עבודה 

רבות - היכרות עם עולם 
הביגוד יתרון - זמינות מיידית - 
העבודה באווירה וסביבה דתית 

- למתאימים שכר התחלתי
33 ש"ח לשעה, קו"ח:
chagil@mh42.co.il

בין השעות 09:00-15:00 
03-7589259)07-08(_____________________________________________

 יש לך תשוקה 
למכירות? בא אלינו ותצא 
ענק! אצלנו תלמד את כל 

שיטות המכירה המתקדמות 
ביותר בא והצטרף עוד היום 

למשפחת קידום פלוס.
* אווירה מדהימה.
* תנאים מעולים.

* שכר גבוה מאוד למתאימים 
)אפשר גם להגיע ל משכורות 

של 10-15 אלף בחודש(.
* אפשרויות קידום.

בא תצטרף להצלחה!
קו"ח ניתן לשלוח למייל

job@kidumplus.co.il
_____________________________________________)07-08(טלפון: 072-3902280

דרוש/ה עובד/ת למפעל 
אלדד ק.אריה פ"ת, לימי 

חמישי - שישי ,א. לפנסיונר.
_____________________________________________טל - 03-9247724         )07-10(

 מזכירה דוברת עברית, 
אידיש ואנגלית שפת אם, 

באיזור ב"ב, בשעות  15:00 
- 21:00 אחה"צ, שכר גבוה, 
למתאימה.  058-7632114

 )07-08(_____________________________________________

 למעון יום איכותי במרכז 
ב"ב דרושה מטפלת 

  ,7.30-13.00 ,7.30-16.00
13.00-16.00,  אפשרות 

לחלק מהימים. -054
)07-10(                    8418594_____________________________________________

050-6528522

לרשת גני ילדים גדולה 
בבעלות חרדית בפ“ת

גננת/סייעת, לבוקר/צהרונית
לפרטים:

דרושה

להתקשר בין השעות: 8:00-15:00



ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת סופר חסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.
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