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על המקום
החדשות המקומיות של    ירושלים

בירושלים6   י"ז באדר תשע"ז 1215/3/17

 האגודאים חגגו אצל פרוש
כמיטב המסורת, אירח סגן שר החינוך מאיר פרוש 
משפחתו,  בני  את  שאיחדה  משובחת  פורים  חגיגת 
וקבוצות  מוסדות,  מנהלי  ישראל',  'אגודת  צמרת 
בין המשתתפים,  נדיבה.  יד  ת"תניקים שנהנו ממתת 
חנוך  בני ברק  עיריית  נצפו ראש  והרוקדים  השותים 
זייברט, ראש עיריית בית שמש משה אבוטבול, ראש 
עיריית  ראש  סגן  רובינשטיין,  מאיר  ביתר  עיריית 

ירושלים יוסי דייטש, ואיך לא, חונה דייטש. 

 שטרות מעופפים
חסיד ברסלב ממאה שערים מצא דרך לא שגרתית 
לצלילי  ולהרקידם  ביתו  תחת  אנשים  להקהיל 
שטרות  לזרוק  החל  האיש  ה'נחנחיים':  הדאנסים 
מהרה  ועד  אלכוהול,  ובקבוקי  לרחוב   ₪  200 של 
שטר  לתפוס  בניסיון  אנשים  עשרות  סביב  התגודדו 
הגון או לפחות בקבוק שתיה. בחישוב מושכל הסיכוי 
של השטרות הבודדים להגיע לידי ההמונים היה נמוך 
במיוחד, אך זה לא מנע מהקהל לעמוד שם עוד שעה 

ארוכה, וליצור מוקד עניין חדש בלב השכונה.

 דרעי פוצח בקריירה חדשה
ונעריה,  תנועת ש"ס, על בכיריה, נציגיה, עסקניה 
בחרה לחגוג את הפורים דווקא בצפונה של ישראל, 
הלא היא העיר עכו מהפריפריה. בלטו בנוכחים: שר 

גואטה,  צור,  בן  וקנין,  אזולאי, הח"כים  דוד  הדתות 
וחיים  אילוז  משה  המעיין'  'אל  ואנשי  מלכיאלי, 
ביטון. יו"ר התנועה השר אריה דרעי שכיכב באירוע, 
את  מאייש  כשהוא  חדש,  במקצוע  מתנסה  נצפה 
עמדת המתקלט )די ג'יי, בלע"ז( דקות ארוכות, ולפי 

הנוכחים, עשה זאת בחן ובכישרון. 

 'מתמידים' עד אור הבוקר
מזה שנים שאחת מתחנות החובה בפורים היא חצר 
'המתמידים' ברחוב מנחת יצחק, שם מורגשת שמחת 
ובהצגה  בדחנות  בדברי  דבקות,  בריקודי  פורים 
עד  המסורתי  ה'טיש'  נערך  השנה  גם  משובחת. 
לשעות הקטנות של הלילה, והמקום היה צר מהכיל 
את האורחים הרבים שצבו על הדלתות. קבלו הצצה.

121/3/1 ד באדר תש"ע" בני ברק בני ברק12

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

טרור לפנות בוקר: שוטרים נדקרו וחיסלו מחבל

'פורום עסקים' מציג: פתרונות אשראי ייחודיים

מחבל מזרח ירושלמי נכנס לפנות בוקר לעמדת לוחמי מג"ב בשער האריות, ודקר שני שוטרים- 
  אך השניים התעשתו במהירות ונאבקו בו, תוך שאחד מהם מתרחק ומכוון עליו את נשקו  

משפחת המחבל לא מתבלבלת: "מג"ב הוציא את איברהים להורג"

בכנס מבית 'קו עיתונות' תוכלו לפגוש מספר גופים וקרנות שיספקו כלים ואשראי נוח לעסק 
הקטן והבינוני בירושלים  וגם: המומחים ש'כבר עשו את זה' מדברים

ישראל פריי

דמוקפין.  פורים  חג  בוקר  לפנות   4:30
מחבל מזרח ירושלמי מחנה את רכבו בסמוך 
לשער האריות, ומחפש טרף להוציא עליו את 
זממו. הוא מזהה שני לוחמי מג"ב המוצבים 
בעמדה שבשער האריות, נכנס לתוך העמדה, 
שולף סכין ומתחיל לדקור אותם. באורח נס, 
גילו  הלוחמים  המאוחרת,  השעה  ולמרות 
המחבל,  עם  מאבק  וניהלו  ותושייה,  ערנות 
עד לרגע ההכרעה - אחד מהם מצליח לצאת 
מהעמדה, לכוון את נשקו ולנטרל את המפגע, 

שמותו נקבע במקום.
לזירת  שהובהלו  ופרמדיקים  חובשים 
מגואלת  הבידוק  עמדת  את  מצאו  הפיגוע, 
שני  "ראינו  הפצועים.  החיילים  ואת  בדם, 
מלאה,  בהכרה  יושבים   20 כבני  צעירים 
גופם  בפלג  מפציעות  סובלים  כשהם 
להם  "הענקנו  הפרמדיקים,  סיפרו  העליון", 
ופינינו  בשטח  מהיר  ראשוני  רפואי  טיפול 
אותם לבית חולים תוך המשך טיפול רפואי 

שכלל עצירת דימומים, חבישה ומתן נוזלים, 
מכן  לאחר  ויציב".  בינוני  מוגדר  כשמצבם 
קל,  באורח  נפצע  הלוחמים  אחד  כי  דווח 

ומצבו של האחר בינוני.
כבר בשעות הבוקר, פשטו כוחות משטרה 
בשכונת  מטר,  איברהים  המחבל,  בית  על 
ג'אבל מוכבר, ועצרו את בני משפחתו, בהם 
הוריו ואחיו. הם נלקחו לחקירה כשהחוקרים 
מבקשים לדעת האם היה להם מידע מוקדם 

על כוונתו של המחבל לבצע פיגוע. 
בני  את  מבלבלות  לא  הקשות  העובדות 
את  להאשים  החליטו  אלו  משפחת המחבל, 
דורשים  והם  להורג  בהוצאה  מג"ב  לוחמי 
לחשוף את תיעוד מצלמות האבטחה, לאחר 
בדרכו  בכלל  היה  איברהים  שלדבריהם, 
"עדי  אל-אקצה:  במסגד  הבוקר  לתפילת 
ראייה אמרו, כי אברהים היה מעוכב בנקודת 
למוות.  ונורה  הוצא  מכן  ולאחר  המשטרה, 

זהו רצח בדם קר".
היה  "אחייני  אמר:  מטר  איוב  הדוד 
כדי  אל-אקצה  במסגד  לתפילה  מגיע  תמיד 

סבתו.  עם  וסועד  לביתו  חוזר  ואז  להתפלל, 
לא ידענו מה קרה, עד שהכוחות הגיעו לבית 
שהפחידה  בצורה  אליו  ונכנסו  מחמוד,  אחי 
את כל מי שהיה בו. לאחר החיפוש וההרס, 
הבית  מכן,  לאחר  ודודו.  אחיו  הוריו,  נעצרו 

נסגר והמפתחות נלקחו.
"אנו מכחישים את הסיפור של המשטרה, 
עומדים  אנו  דקירה.  פיגוע  ביצע  שאברהים 
על כך שהוא נרצח בדם קר, מאחר והוא היה 
מעוכב בנקודת המשטרה, ולאחר מכן הוצא 
שייך  היה  לא  אברהים  למוות.  ונורה  משם 
לאף פלג פלסטיני. מדובר בצעיר שקט וצנוע, 
אוהב את משפחתו ומסייע לאביו במסגרות".
היה  בו  מקום  באותו  בדיוק  כי  יצוין 
לפני  דקירה  בפיגוע  שוטר  נפצע  הפיגוע, 
כשלשה חודשים. מחבל שהגיע משער שכם 
שגרתית,  בפעילות  שעסקו  בשוטרים  הבחין 
בראשו.  השוטר  את  ודקר  אליהם,  התקרב 
אחד השוטרים ירה במחבל, והוא מת מאוחר 

יותר מפצעיו בבית החולים.

מנדי קליין

בעלי  מאות  קורה:  זה  שבועיים  בעוד 
יתאספו  בירושלים  ובינוניים  קטנים  עסקים 
ביוזמה  עבורם,  המיועד  מקצועי  עיון  ליום 
עיתונות'. במהלך  'קו  ראשונה מסוגה מבית 
חדשים  מימון  פתרונות  יוצגו  העיון  יום 

לעסקים - שטרם נחשפו במגזר החרדי.
כידוע, היום קיימים גופים רבים )אגודות, 
לעודד  היא  שמטרתם  וכדומה(  קרנות 
קטנים  העסקים  אצל  עסקית  התפתחות 
של  סדרה  מעמידים  אלו  גופים  ובינוניים, 
לעסק  ישירות  המיועדים  ומוצרים  שירותים 
נעשית  פעילותם  עיקר  אך  והבינוני,  הקטן 
בעלי  לידיעת  מגיעה  ואינה  דיגיטלי  באופן 

העסקים במגזר.
העסקים  בפורום  רואות  הללו  הקרנות 
הזדמנות נדירה לבוא ולהציע לבעלי עסקים 
ובהם  ומותאמים,  שונים  פתרונות  חרדים 
הלוואות ללא ריבית, תכנית סיוע לעסק ללא 
תשלום, מנטור עסקי )אחד על אחד( למשך 
הלוואות חדשים  סוגי  ללא תשלום,  שנתיים 

לעסקים ועוד.
להלוואות  הישראלית  האגודה  למשל, 
פילנטרופית  באגודה  מדובר  ריבית.  ללא 
המתנהלת בדייקנות מופתית ובסדר של בנק 
לכל דבר ועניין, המעניקה הלוואות לעסקים 
קטנים ובינוניים בפריסה רחבה ונוחה - ללא 
ובאפס  חונקות  התניות  או  נכסים  שעבוד 

ריבית, כמו גמ"ח.
איש  עם  להתייעץ  רציתם  אם  לחילופין, 
ופרץ  טעויות  על  שהתגבר  מנוסה,  עסקים 
את  קבלו  שלכם,  מהתחום  בדיוק  להצלחה 

קרן שמש. המפעילה מאות מנטורים מומחים 
שלכם  העסק  את  שילוו  מלאה,  בהתנדבות 

ללא תשלום להצלחה והתרחבות. 
זעירים  לעסקים  ש"ח   90,000 עד  רוצים 
להיעזר  תוכלו  אשראי?  להשיג  המתקשים 
לעסקים  המאפשרת  פילנטרופית,  קרן  בעוד 
קטנים להתגבר על מצוקת האשראי החונקת 
בריבית  בנק  דרך  מימון  לאפשרות  ולהגיע 
ובנק  קורת  קרן  מועדפים.  ותנאים  מופחתת 
מסלול  לרשותכם  מעמידים  החיל  אוצר 

הלוואות עם עד 90% ערבות של הקרן.
 

המומחים מדברים
שלושה  עם  שוחחנו  העיון,  יום  לקראת 
מהמשתתפים באירוע: בני גל – מאמן, סופר 
–יו"ר  וייס  משה  אורן,  גל  בפרסום  ושותף 
וקסברגר,  ויואל   Netspark ,רימון אינטרנט 

אומן וצייר, מבעלי 'מלכות וקסברגר'.
"אחת החוויות של בעל עסק היא בדידות, 
ולהמציא  החלטות  לקבל  וצריך  לבד  הוא 
את עצמו מחדש כל בוקר", פותח גל. "לכן 
אנשי  לפגוש  עסקים  איש  של  האפשרות 
עסקים אחרים, היא מעשירה, תומכת ויוצרת 
מרחב שאי אפשר ללמוד בשום אוניברסיטה 

או מכללה".
גדול  וכנס  גדול  פורום  "לכן  גל,  לדברי 
חוויה  הוא 
יוצאים  שתמיד 
משהו  עם  ממנו 
החשיבות  ומכאן 
העצומה להיפגש, 
לדבר  להתגייס, 
דברים  וליצור 

חדשים שקשה ליצור אותם לבד. אני גם אהיה 
ובזכות  הזו  מהבדידות  סבלתי  אני  גם  שם, 
גשרים  בניתי  עסקים  פורום  כמו  מפגשים 
וקשרים שעזרו לי מאוד בעולם העסקי", הוא 

מסיים.
רואה  לעומתו  וייס 
את חשיבות יום העיון 
שונה:  מבט  מנקודת 
של  ההתכנסות  "עצם 
העסקים  בעלי  כלל 
תהיה  החרדי  במגזר 

העצמה ועידוד לבעלי עסקים. רכישת כלים, 
אמצעי(  הבלתי  )המפגש  והנטוורקינג  הידע 
שיהיה שם יתרום מאוד להצלחת העסק. עצם 
העסק  את  וינהלו  יצליחו  עסקים  שבעלי  זה 
שלהם בצורה שמתאימה ליהודי ירא שמים, 
זו תהיה ברכה לעסק, וקידוש ה' גדול לחברה 

כולה".
וקסברגר, משתף גם 
האישית  בתועלת  הוא 
מאירועים  שהפיק 
עסק  "כבעל  שכאלה: 
וצמח  בקטן  שהתחיל 
ברוך ה', אחד הדברים 
לי  שעזרו  הגדולים 

לעסק  קטן  מעסק  ולהיות  מהפך  לעשות 
כנסים  במסגרת  שיצרתי  החיבור  זה  גדול 
כמו פורום עסקים. השיתופי פעולה אחד עם 
זה מה שבנה  נתן לי דחיפה,  השני זה תמיד 
ולא  להתרומם  הצלחתי  זה  ובזכות  אותי, 
ומסכם:  מציין  הוא  מקום",  באותו  להישאר 
של  הזה  הכוח  חזק  כמה  עד  מדהים  "זה 

פורום עסקים, חייבים להיות שם".

החגיגות של פרוש 

השר המרקד

המתמידים. צילום: קובי הר צבי



הלוואה עד

ללקוחות כל הבנקים

סיימתם לנקות
את הכיסים?

תמרים זקן  חיים  מרכז   ,2 ישראל  ישמח  עלית,  ביתר   � רוממה   21 שמגר  רח'  ירושלים:   > החרדי  המגזר   סניפי 
עקיבא    רבי  פינת   ,2 איש  חזון  רח'  ברק,  בני   � ראשונים  רח'  פינת   ,118 ציון  שבי  רח'  אשדוד,   � נעימי  קניון   ,2 רבין  שמש,   בית 

פתח תקווה, רח' ההגנה 10 במדרחוב � מודיעין עילית, רח' אבני נזר 18 � אלעד, רבי יהודה הנשיא 94  

הלוואה בריבית משתנה בהתאם לנתוני הלקוח, מתן האשראי והיקפו כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. ללקוחות פרטיים בלבד.
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בובות חיילים נתלו - 
וחוללו סערת ענק

מאות תושבים התעמתו עם כוחות משטרה וצוותי כיבוי 
וחילוץ שניסו להסיר בובות חיילים חרדיים שנתלו 

בין בניינים במאה שערים  הפוליטיקאים זעמו: "קו 
אדום של הסתה"  המשטרה נחושה: הבובות נלקחו 
למעבדה, סרטי אבטחה נאספו - וכתבי האישום בדרך

מאת: ישראל פריי

פורים:  חג  של  בעיצומו  ענק  מהומת 
בתים  בין  שנתלו  חרדיים  חיילים  בובות 
נרחבים  עימותים  גררו  בשכונת מאה שערים 
מכל  חריף  גינויים  לגל  והביאו  שוטרים,  עם 
תושבים  מאות  הפוליטית.  הקשת  קצוות 
המשטרה  בכוחות  נאבקו  במקום  שהתקהלו 
וחילוץ,  כיבוי  בצוותי  מלווים  שהגיעו 
זמן  לאחר  ורק  החרפה,  את  להסיר  נחושים 
רב הצליחו במשימתם. שני מפגינים אלימים 
ואף  חריג  באופן  ביקשה  והמשטרה  נעצרו, 
קיבלה אישור מהפרקליטות לפתוח בחקירה 

בחשד להסתה.
ניתן כבר בשעת  האות לפתיחת המהומות 
חרדי  חייל  בובת  נצפתה  אז  מוקדמת,  בוקר 
יחזקאל,  ברחוב  מגורים  בנייני  בין  תלויה 
החוצה'.  'חרד"ק  הכיתוב  מתנוסס  כשעליה 
מהמקום,  התיעוד  את  שקיבלה  המשטרה, 
בכוחות  ונכנסה  להתמהמה,  שלא  החליטה 
מתוגברים להסרת הבובה. אלא שלכניסה ללב 
השכונות החרדיות ביום פורים ישנן השלכות 
השוטרים  נאלצו  מהרה  ועד  קלות,  לא 
להזעיק תגבור, לאחר שמאות התגודדו סביב 
הכוחות ומנעו מהם לפעול. בגלל הגובה בו 
רכבי  למקום  הובהלו  הבובה,  תלויה  הייתה 
כדי  תוך  מתאים.  וציוד  מנופים  בעלי  כיבוי 
דומות  בובות  מספר  עוד  התגלו  הפעילות, 

תלויות בשכונה, וגם אליהן הופנו הכוחות.
אנשי  אמרו  הקשה",  ההתנהגות  "לצד 
מחברי  רבים  הכיבוי  לצוותי  "ניגשו  הכיבוי, 
הקהילה וגינו בתוקף את המיצג המביש ואת 
שאין  ואמרו  האש,  לוחמי  נגד  ההתנהגות 
מתנערים  והם  החרדי  הציבור  של  דרכו  זו 
לדבריהם,  כך".  שמתנהגים  מהקיצוניים 
"לצד הפעילות המבצעית שעוסקת מידי יום 
לסייע  המערך  נדרש  לעתים  חיים,  בהצלת 
נקראנו  היום  לצערנו  אחרים.  בתחומים  גם 
להסיר מיצג בוטה ומחפיר שהוצג כנגד חיילי 
לפגוע  מנסה  מהקהל  שחלק  כדי  תוך  צה"ל, 
בנו ולהפריע לפעולות להסרת הבובה. למרות 
ולמרות המתקפה  הקושי בעבודה בגובה רב 
עלינו תוך כדי, והסיכון שנגרם מכך, החלטנו 
המיצג  את  מחיר  בכל  מורידים  שאנחנו 

הנורא".
יעדם  את  השיגו  לא  הבובות  מניפי  אם 
הצליחו  הם  מהרה  עד  הפומבית,  בתלייתם 
התקשורתית.  הלב  תשומת  מלוא  את  להשיג 
החם  בסיפור  נפתחו  החדשות  מהדורות 
החל.  הפוליטיקאים  ומצעד  שערים,  ממאה 
שכונת  באזור  מתועבים  אנשים  בחרו  "כך 
מאה שערים לחגוג את פורים - תליית בובות 
חיילים כמיצג ראווה, מבחינתי זהו קו אדום 
גלעד  פנים  לביטחון  השר  כתב  הסתה",  של 
)בוז'י(  יצחק  הציוני,  המחנה  יו"ר  ארדן. 
שיימינג  כקמפיין  שהחל  "מה  הגיב:  הרצוג, 
שקוראת  פרועה  להסתה  הבוקר  הפך  מבזה, 
החרדים.  צה"ל  בחיילי  לפגיעה  ברור  באופן 
רוצים למגר את  אנו  בו  דווקא בחג הפורים, 
הרעה מקרבנו, אנו חוזים בהשוואה מזעזעת 
להמן  החרדים  צה"ל  חיילי  בין  ומחלחלת 

הרשע".
פרקליטות  אישרה  חריג,  באופן  כאמור, 
בחשד  בחקירה  לפתוח  למשטרה  המדינה 
הכוונות,  הצהרת  פי  על  ולפחות  להסתה, 
במקרה  ללכת  מתכוונת  המשטרה  כי  נראה 
זה עד הסוף. מיד עם תום ה"מבצע" להסרת 
פלילי,  לזיהוי  למעבדה  נלקחו  הן  הבובות, 
על מנת לבחון הפקת ראיות, ובנוסף, פשטה 
בהם  באזור  ובתים  חנויות  על  המשטרה 
חומרים  ואספה  אבטחה,  מצלמות  קיימים 
ראיות  וישמשו  האחראים  אל  אותן  שיובילו 

בהגשת כתבי האישום.

מאת: ישראל פריי

בנייה  באתר  בעבודות  שעסקו  פועלים 
כדי  תוך  לגלות  נחרדו  רחל,  רמת  בשכונת 
במקום  העבודות  גופות.  שרידי  החפירות 

הופסקו מיידית, ושוטרים הוזעקו לאתר.
לאחר בחינת הממצאים, הזמינו השוטרים 
חפירה  בעבודות  שהחלו  זק"א,  אנשי  את 
של  חיפושים  בתום  המרחב.  בכל  ממושכות 
של  שלדים  שני  במקום  נמצאו  שעה,  כחצי 
העצמות  ובקסדות.  בבדים  הלבושים  אנשים 
והממצאים נלקחו למכון אבו כביר בתל אביב 
והערכה  מקסימאלי,  לזיהוי  להביא  בכדי 

הראשונית היא כי מדובר בשלדים עוד מלפני 
קום המדינה.

חיים בלך, שלקח חלק במלאכה, סיפר ל'קו 
עיתונות': "הגענו לזירת האירוע, זה לא מקרה 
שאנחנו נפגשים בו בפעילות השוטפת. היינו 
חפרנו  סלעי,  בשטח  עצמות  ללקט  צריכים 
במשך שעות עד שהשלמנו את העצמות לשני 

שלדים".

במלאכת הקודש

נמצאו שלדים באתר בנייה
תוך כדי עבודות להכשרת קרקע, גילו לפתע הפועלים 

שרידי גופות  לאחר חיפוש ממושך התגלו גופות שלפי 
הערכה היו במקום עוד לפני קום המדינה

ועדת מהדרין תנובה
 כנס הכשרות השנתי השישי

יוקדש השנה
לכשרות מהדרין בעידן הטכנולוגיה

 יתקיים אי״ה ביום חמישי, ג׳ בניסן תשע"ז )30 במרץ(
 החל משעה 09:30, במלון פרימה פאלאס
)בעבר מלון המרכז( רח' פינס 4, ירושלים

אישור השתתפות
טלפון: 03-6133555 שלוחה 811, בימים א׳–ה׳ בין השעות: 09:00-16:00

tnuvakashrut@gmail.com :פקס: 03-6133699, מייל

בתוכנית
 10:00 פתיחה:

הרב זאב וייטמן, רב תנובה: מערך ההשגחה בתנובה בעידן הטכנולוגי

שיעורי פתיחה:
יושבי ראש ועדת מהדרין תנובה:

 הגאון רבי מרדכי גרוס, גאב"ד חניכי הישיבות
 הגאון רבי יעקב מאיר שטרן, מו"צ בבי"ד זכרון מאיר

       וחבר הבד"צ דקריית ויזניץ, בני ברק

 הראשל"צ הרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף

 הרב אברהם משה הלפרין, מרבני מכון מדעי-טכנולוגי להלכה:
 חליבה בשבת בעידן הטכנולוגי

הרב מרדכי יוסף זילבר: מערכת הקיטור והכשרות

 שו"ת הלכתי עם חברי ועדת מהדרין
 חברי ועדת מהדרין, הרבנים הגאונים שליט"א

 משיבים לשאלות הלכתיות בנושא תעשיית החלב
 יושבי הראש: הגאון רבי מרדכי גרוס, הגאון רבי יעקב מאיר שטרן

 חברי הועדה: הגאון רבי עמרם אדרעי, הגאון רבי אברהם י. הורוויץ,
הגאון רבי דוב לנדאו

 הגאון רבי פנחס ליבוש פדווא, חבר ביה"ד לענייני כשרות בד"צ
            מחזיקי הדת

 הרב זאב וייטמן, רב תנובה
 הרב יוסף מרדכי זילבר, יועץ חומרי גלם ועדת מהדרין

הרב יעקב בורו, אחראי חומרי גלם במפעלי חו"ל

 דברי פתיחה: הגאון רבי אברהם י. הורוויץ

 הרב יהודה עמיחי, ראש מכון התורה והארץ:
 שימוש באמצעים חדישים לבדיקת חרקים

הרב אברהם שלזינגר: החלטות ועדת מהדרין מכינוס לכינוס
הרב יוסי שטיינברגר: עולמו של משגיח כשרות בעידן הטכנולוגי

מנחה: הרב אברהם בלוקה, מערך הכשרות, תנובה

שעת סיום משוערת: 15:00
 ניתן לשלוח שאלות הלכתיות לחברי ועדת מהדרין בפקס: 03-6133699

tnuvakashrut@gmail.com :או בדוא"ל 
השאלות ייענו ע"י חברי ועדת מהדרין במהלך הכנס.



מותנית גמישה

עיצובים חדשים

דפנות כפולותלשוניות מעוגלות

ספיגה משופרת

פיתחנו  תינוקך  ובשביל  בשבילך  במיוחד  מנוסה,  אמא 
נסיון לבין  בין  את טיטולים החדשים! השילוב המנצח 
קידמה וטכנולוגיה, מעניק לך ולתינוקך לילות שקטים, 
ההבדל. כל  את  שעושים  השדרוגים  מגוון  בזכות 

כי ללילה שקט אין תחליף
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מאת: ישראל פריי

שעדיין  ילדים  יש  אך  חלפו,  הפורים  ימי 
יחוו אותם, ולא מהכיוון החיובי: בן 4 הובהל 
בערב פורים לבית החולים, לאחר שקפצונים 
עימם שיחק בביתו בירושלים התפוצצו בתוך 
אותם  קשות,  כוויות  עם  אושפז  הוא  ידיו. 
להתמודד  "קשה  רב.  זמן  עוד  לשאת  יצטרך 
בכוח  בילדך  לאחוז  עליך  בו  הזה  הרגע  עם 
מהידיים",  העור  את  לו  מקלף  הרופא  בעוד 
הלב  תשומת  את  לעורר  וניסה  אביו  כתב 

לסכנה.
שנשמע  פיצוץ  כי  סיפר  הילד  של  אביו 
ליד  רעייתו.  ואת  אותו  הקפיץ  הבית  בסלון 
בנם  את  מצאו  הם  החרוך  הסלון  שולחן 
ידיו  מכאבים.  וזועק  הרצפה  על  משתולל 
נכוו קשה והם הבינו מייד כי חבילה של נפצי 
"פיקות" התפוצצה בידיו. ד' הובהל בדחיפות 
לחדר מיון הילדים בהדסה עין כרם, שם פגש 
מהמחלקה  פלסטיקאי  שחר,  יאיר  ד"ר  אותם 
במהירות  טיפל  אשר  פלסטית  לכירורגיה 

בכוויות הנרחבות בדרגה 2.
במכולת  שנקנו  בקפצונים  שיחק  "הילד 
תיאר  התפוצצו",  הם  ופתאום  השכונתית, 
אביו שהיה נסער ביותר. "פינו אותנו להדסה 
כי  וההבנה  הטוב  הטיפול  ולמרות  כרם,  עין 
הילד יחלים – קשה להתמודד עם הרגע הזה 
הרופא  בעוד  בכוח  בילדך  לאחוז  עליך  בו 
שווה  לא  זה  מהידיים.  העור  את  לו  מקלף 
אני מפציר בכל ההורים להרחיק את  זה.  את 

הילדים מהצעצועים המסוכנים האלו".
החוזרות  האזהרות  למרות  לבד.  לא  ד' 
האכיפה  ומבצעי  ההצלה  כוחות  של  ונשנות 
חזיזים  מוכרי  נגד  ישראל  משטרת  של 
מספר  השנה  גם  נפגעו  מסוכנים,  וצעצועים 
ילדים כתוצאה מהתעסקות עם נפצים, חלקם 

סובלים מכוויות בדרגות שונות.
עם  משחק  במהלך  בעינו  קשות  נפצע  נער 
נפץ שהתפוצץ בשכונת בית וגן. ככל הנראה, 

ורסיסים  להתפוצץ  למשקפיו  גרם  הפיצוץ 
ופגעו  עינו  אל  בעוצמה  נכנסו  מהמשקפיים 
והרופאים  החולים  לבית  הובהל  הוא  בה. 

מנסים להציל את ראייתו. 
של  חירום  רפואת  חובש  כהן  חי  מיכאל 
למקום  "כשהגעתי  סיפר:  הצלה  איחוד 
הענקתי לו סיוע רפואי ראשוני כשהוא סובל 
מפגיעה קשה בעינו השמאלית בעקבות פיצוץ 
נפץ מדגם 'רמאדן' עמו שיחק ומשקפיו נופצו 
אף הם מעוצמת הפיצוץ ושברי הזכוכית חדרו 

לעין". 
במקרה אחר, ילדה בת 5 נכוותה בידה עקב 
בירושלים.  בביתה  קפצונים  חבילת  פיצוץ 
אפרים גדסי, חובש רפואת חירום של איחוד 
הצלה, סיפר: "כשהגעתי למקום הענקתי לה 
לה  שנגרמו  כוויות  עקב  ראשוני  רפואי  סיוע 
קפצונים  חבילת  עם  ממשחק  כתוצאה  ביד 
שוב  שקורה  זה  מצער  מקרה  שהתלקחה, 
ושוב בימים אלו של חג הפורים מזכיר לנו כי 
ראוי להימנע ממשחק בנפצים וקפצונים בכדי 

למנוע פציעות ואסונות מעין אלו".
שלמה  רמת  בשכונת  נרשם  חריג  מקרה 
הקהילתי  השיטור  שמפקד  לאחר  בירושלים, 
בשכונת רמת שלמה בירושלים הופתע לגלות 
עם הגעתו למשרד המש"ק במינהל הקהילתי, 
צעצועים  עשרות  ובהם  ענקיים  ארגזים 

מסוכנים שחיכו לו בדלת משרדו.
נוכח  השתאות  שהביע  המש"ק  מפקד 
והצעצועים  הנפצים  של  הגדולה  הכמות 
המסוכנים שחיכו לו, וביקש לברר את העניין. 
לאחר בירור קצר מול התושבים, שאמרו לו כי 
תושבי  בקרב  שביצע  ההסברה  פעילות  לאור 
השכונה נקטו התושבים במהלך אחראי וריכזו 
את כל הנפצים והזיקוקים שהיו בידי ילדיהם 
השיטור  לנקודת  במרוכז  אותם  והביאו 
אזרחית  אחריות  של  תוצר  "זהו  הקהילתי. 
השוטר  אמר  השכונה",  תושבי  שמגלים 

הקהילתי המרוצה.

מאת: רפי פרלשטיין

טרגדיה בחצר הקודש תולדות אהרן: בבית 
החולים 'הדסה עין כרם' הלך לעולמו האברך 
הצעיר והחשוב הרב אהרן יורוביץ ז"ל, לאחר 

שלקה במחלה הקשה בשנה האחרונה. 
ה'  עובד  שמים,  ירא  אברך  היה  "הוא 
אמיתי", ספדו לו ידידיו, "מחשובי האברכים 

בחסידות שקיבל את ייסוריו באהבה".
בשיחה  לו,  ספד  אברהם  דודו שמוליק  בן 
עם 'השבוע בירושלים': "מה אומרים לעשרה 

ילדים קטנים שהתחפשו וחיכו לפורים כשהם 
על  בטלית  מכוסה  שלהם  אבא  את  רואים 
לפעמים   ,34 בגיל  שנפטר  יקר  דוד  הרצפה, 

החיים אכזריים".
שושן  של  היום  בחצות  יצאה  הלווייתו 
של  במעונו  המגילה  קריאת  לאחר  פורים, 
מאה  בשכונת  אהרן,  מתולדות  האדמו"ר 
שערים בירושלים. המנוח היה בן 34 בפטירתו 
תהא  קטנים.  יתומים  עשרה  אחריו  והותיר 

נשמתו צרורה בצרור החיים.

נזקי הנפצים: כוויות 
קשות ופגיעה בעין

בני משפחתו של ילד ירושלמי 
שנכווה מקפצונים, הפיצו את תמונתו 
עטוי תחבושות וביקשו להעלות את 

המודעות לסכנה  תלמיד ישיבה נפצע 
קשות בעינו עקב פיצוץ נפץ, שניפץ 

גם את משקפיו  ברמת שלמה הופתע 
מפקד המש"ק לגלות בפתח משרדו 

ארגזי נפצים וחזיזים, שאספו התושבים

סה
הד

ת 
רו

וב
 ד

ם:
לו

צי
 

 כוויות קשות

הותיר 10 יתומים 
והובא למנוחות בפורים

האברך אהרן יורוביץ ז"ל נפטר לאחר מחלה קשה 
אותה סבל בדומיה  ההלוויה יצאה בעיצומו של יום 

הפורים מבית המדרש של תולדות אהרן 



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

כל דגמי טויוטה החדשים מחכים לכם בתצוגה חגיגית, 
ובתנאים משתלמים במיוחד.

כן, גם טויוטה וורסו 2017 תהיה שם...

 מקבלים את האביב
עם טויוטה חדשה...
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בגיל 117: חכם זכריה בראשי ז"ל
בירושלים הלך לעולמו בשיבה טובה עמוד התווך של יהודי כורדיסטאן ● 
מדינת ישראל הכירה בו כיליד 1900, אך בשל חוסר תיעוד לתאריך הלידה, 
לא הוכתר על ידי ספר השיאים בתואר 'האיש הזקן בעולם' ● בראיון ל'קו 

עיתונות' הסביר את סוד אריכות ימיו: "לא שנאתי מעולם אף אחד"

מאת: ישראל פריי
בראשי,  זכריה  חכם  לעולמו  הלך  בירושלים 
ירושלמי  דרשן  היה  בראשי   .117 בגיל  כשהוא 
הגיל  בישראל.  הכורדית  הקהילה  ומנכבדי 
המופלג אליו זכה להגיע בשיבה טובה והעובדה 
כי בתעודת הזהות הוא רשום כיליד 1900, אמורים 
היו להכתיר אותו כגבר המבוגר ביותר בעולם, אך 
בשל כך שלא נמצאו מסמכים שהעידו על תאריך 

לידתו, לא זכה להכרה רשמית על כך.
בראשי  בכפר  נולד  ז"ל  זכריה  חכם 
שבכורדיסטאן העיראקית לאביו רבי אליהו ולאמו 
מרת שמחה. בילדותו למד בתלמוד תורה מקומי 
יותר ביקש  ובהמשך הפך לדרשן מקומי. מאוחר 
אישור עלייה מיוחד לישראל, אותו הצליח להשיג 
מקץ שנה. בשנת תרצ"ו התיישב בירושלים ועסק 

במלאכות בניין, לצד מסירת דרשות. 
במחלקת  ירושלים  בעיריית  עבד  תש"י  משנת 
מועצת  חברי  בין  היה  תש"ל  בשנת  החינוך, 
הדתי  העובד  מרכז  חבר  בירושלים,  הפועלים 
 1980 בשנת  הגמלאים.  ארגון  במסגרת  ופעיל 
פועלו  עקב  ירושלים'  מ'יקירי  אחד  להיות  נבחר 
למען העיר ירושלים ולמען העדה הכורדית. הוא 
קיבל את האות מידי נשיא המדינה דאז, יצחק נבון 

ומראש עיריית ירושלים דאז, טדי קולק.
יהודי  ארגון  של  התווך  מעמודי  היה  בראשי 
כורדיסטאן בישראל, ומהמוציאים לאור של כתב 
העת הקהילתי. הוא גם חיבר את 'ילקוט בראשי', 
השבוע.  פרשיות  על  דרשות  עם  ספרים  סדרת 
מהם  שלשה  זכריה,  לחכם  היו  ילדים  שמונה 
נפטרו בחייו. הותיר אחריו 5 בנים, 29 נכדים, 72 

נינים ו-24 בני נינים.
במשך  רב  דיון  נסוב  לידתו  תאריך  אודות 
לאזרחים  המשרד  בו  הכיר   2012 בשנת  השנים. 
זאת  בישראל,  ביותר  המבוגר  כאזרח  ותיקים 
בהסתמך על תעודת הזהות שניתנה על פי הצהרה 
בעל פה שלא מלווה בתיעוד ארכיוני. "אבא שלו 
זכר 1900 וזהו, אין לו שום תעודה, זה היה כמו 
היום", אמרו בני המשפחה. אגב, מי שכיום מוכר 
יליד  כגבר המבוגר בעולם הוא ישראל קרישטל, 

פולין ותושב חיפה, בן 113 וחצי.
ביום  בראשי  את  ראיין  עיתונות'  'קו  כשכתב 
היהודי  את  לגלות  הוא  נדהם  ה-111,  הולדתו 
קומתו  מלוא  קם  חברותא,  עם  לומד  הישיש 
וכמעט  ומעורה,  מעודכן  וחד,  צלול  לקבלו, 
מה  בראשי  כשנשאל  כלשהו.  לסיוע  נזקק  שאינו 
הסוד לאריכות ימים, ציין את ההתרחקות מקנאה, 
שנאה ותחרות, ואת כיבוד אב ואם: "מטבעי לא 
שנאתי מעולם אף אחד", אמר. עוד ציין את הרגלי 
צאצאיו,  את  גם  הרגיל  אליהם  הנכונים  התזונה 
שמעידים כי כל ימיו לא שתה, לא עישן, לא שתה 

משקאות מתוקים ולא אכל לשובע.
ראש עיריית ירושלים, ניר ברקת ספד: "לפני 4 
שנים כשהיה צעיר רק בן 113, הזמין אותי לדירתו 
כדי לברך אותי שאזכה בקדנציה  בשכונת בקעה 
נוספת ואיחל שאדע לאחד בין כולם ולעזור לכל 
לו אז שהוא  מי שצריך עזרה. התרגשתי ואמרתי 
עיר  היא  שירושלים  לכך  ביותר  הטובה  הדוגמא 
אטרקטיבית לצעירים. כמה יחסר לנו הצדיק הזה, 
יקיר  ירושלים,  של  מאבניה  אבן  בראשי,  חכם 
ירושלים, מנהיג, תלמיד חכם ובונה הארץ. עבורי 
הוא היה חבר אמיתי ואני כבר מתגעגע אליו. יהי 

זכרו ברוך".

חכם בראשי ז"ל. צילום: יוסי שחר

 ern שור חברת
שראי עד 12 צ'קים באי

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

ט.ל.ח. התמונות להמח

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

הן
 כ

לי
גי

על המבצע הזה!
אל תפסחו

קונים מוצרי חשמל לפסח כבר מעכשיו

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

ומקבלים מתנה יקרת ערך לבחירה!

מיקרוגל ענק
25 ליטר

שואב אבק
יבש-רטוב

מעבד מזון
גדול, חותך קוביות

טוסטר אובן
45 ליטר, מקצועי

כיריים
בילד-אין איטלקיות

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

אואואואו

במחירים
הכי זולים!

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

במחירים
הכי זולים!

מקררי
סמסונג
כולל התקן

משמרת השבת

138
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 4990 ₪

מקררי
שארפ
4 דלתות

במחירים
הכי זולים!

מייבשי 
כביסה

מבחר ענק!

27
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 990 ₪

מכונת
כביסה

מכונת
כביסה

בוש/קונסטרוקטה
5 שנים אחריות 
בתוספת 199 ₪

44
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 1590 ₪
החל מ: 33

ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1190 ₪

תנור
משולב

63
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 2290 ₪

תנור
דו תאי
משולב עם

הכשר

מקפיא
6 מגירות

30
ל-36 חודשים

₪
החל מ: 1090 ₪

החל מ:

מבחר חבילות חתנים בהרכבה עצמית

 קרוב לחגוקבלוקנו היום 

71
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 2590 ₪

מקרר
גדול

כולל התקן
משמרת השבת

קבלו 
מתנה

קבלו 
קבלו מתנה

קבלו מתנה
קבלו מתנה

מתנה

מקרר
df 450 ליטר

49
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 1790 ₪
החל מ:

קבלו 
מתנה

מקרר
לדירות 
שכורות

30
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1090 ₪

קבלו 
מתנה

קבלו 
מתנה קבלו 

מתנה

קבלו 
מתנה

קבלו 
מתנה

קבלו 
מתנה

מקרר
+ מכונת כביסה
+ תנור משולב

לדוגמא:לדוגמא:

163
ל-36 חודשים

₪
החל מ: 5890 ₪

החל מ:

קבלו 
מתנה

83
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 2990 ₪
החל מ:

מקרר גדול
משמרת השבת
+ מכונת כביסה

7 קילו + תנור דו תאי קבלו 
מתנה

27
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 990 ₪

תנור
בילד-

אין

קבלו 
מתנה

מכבדים
תלושי שי

של הסתדרות 
מורי אגודת 

ישראל

טל' רב קווי לסניפי הרשת: 08-9200688
זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים

 אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(  אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'
נשרים  כנפי  רח'  בית התאומים,  ירושלים:  רח' שפת אמת 32   בית שמש:   
מודיעין  עקיבא   רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  רח'  ברק:  בני  שאול   גבעת   15
עילית: רח' יהודה הנשיא 21 ברכפלד  ביתר עילית: רח' המגיד ממעזריטש 94 11:00-14:30

17:00-21:00

שעות פתיחה 
סניף אשדוד:



חייגו והזמינו: 8510*
בר המים היחיד ללא צורך בטבילה בכשרות מהודרת  

פטנט בלעדי למים חמים וקרים בשבת

חסכוני בחשמלמנגנון בטיחות ילדים חדש! מגוון צבעים עד 40 כוסות מים רותחים בשבת

חמים/קרים

מים

התקנה חינם למזמינים לפני החג!

"

"

יוצאים לחירות
עם 'נועם 1'

 '1 'נועם  שבחרנו  מאז 
יצאנו לחירות אמיתית 
עם מים חמים וזמינים 

כל הזמן, גם בשבת.
מומלץ בחום!

(שמואל, ביתר)

חדש ובלעדי!
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נתניהו לרפורמים: "מחויב למתווה הכותל"
ראש הממשלה נפגש עם ראשי התנועה הרפורמית, ועל פי הדיווח ב'הארץ' התחייב ליישם את מתווה הכותל ואמר 

כי יעשה כל מאמץ להגיע לפתרון מול המפלגות החרדיות ● בתגובה לפניית דרעי הכחיש מזכיר הממשלה את 
הדיווח ואמר כי הוא "מעוות" ● גם השר צחי הנגבי שהשתתף בפגישה הכחיש את הפרסומים

מאת: שמעון ליברטי וארי קלמן
הממשלה  ראש  הכותל:  קדושת  על  המאבק 
בנימין נתניהו נפגש השבוע )ראשון( עם הנהגת 
ריק  בראשות  בארה"ב,  הרפורמית  התנועה 
ג'ייקובס, והתחייב ליישם את מתווה הכותל, כך 

על פי דיווח ב'הארץ'. 
הגיע  נתניהו  רביד,  ברק  של  הדיווח  לפי 
לפגישה מלווה בשר צחי הנגבי ואמר לרפורמים 
הרפורמים  בין  לתווך  בכדי  הנגבי  את  מינה  כי 
והחרדים, בניסיון להשיג פשרה בנושא הכותל. 
למתווה  מחויב  "אני  הצהיר:  הממשלה  ראש 
נעשה  ואנחנו  הנגבי  את  מיניתי  ולכן  הכותל 
הכול כדי שתימצא פשרה". הוא הוסיף, כי יעשה 
המפלגות  מול  לפתרון  להגיע  כדי  מאמץ  כל 

החרדיות. 
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וכי הוא מגנה התבטאויות כאלו, "גם בעתיד אם 
אמר  אותן",  אגנה  אני  כאלה,  התבטאויות  יהיו 

נתניהו. 
אריה  השר  ש"ס  יו"ר  פנה  הפרסום,  בעקבות 
ודרש  ברוורמן  צחי  הממשלה  למזכיר  דרעי 
ליישם  נתניהו  של  להתחייבותו  בנוגע  הבהרות 
שהמפלגות  בשעה  זאת  הכותל,  מתווה  את 
ממשלה  החלטת  להעביר  דורשות  החרדיות 
המנוגד  המתווה,  את  לחלוטין  המבטלת 
להוראותיהם הנחרצות של גדולי ישראל בנושא. 
בהודעה שפרסמה לשכת דרעי, נאמר כי דרעי 
שאל: "האם זו מתנת פורים למפלגות הנאמנות 
דרעי  לשר  השיב  ברוורמן  לנתניהו?"  ביותר 

אמר  שרה״מ  מה  לא  זה  מעוות.  "הפרסום   –
למצוא  מחויב  שהוא  רק  אמר  נתניהו  בפגישה. 

פתרון והוא יימצא".
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נתניהו והנגבי. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90



קיימים מסלולים

עפ"י ההלכה
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להתחלה קלה יותר בעתיד
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בקופת גמל או בבנק, עד ז' בסיון תשע"ז 
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או 02-5393700 בימים א’-ה’ בין השעות 17:00-8:00
www.hly.gov.il ’או נכנסים לאתר ‘חיסכון לכל ילד

חוסכים 
עכשיו

לרגעים
גדולים!

חיסכון לכל ילד!



פורום עסקים 

בעל עסק, הרשם לפורום עסקים 
וקבל חבילת פלטיניום שתזניק 

את העסק שלך קדימה!
בין רוכשי הכרטיסים 

להשתתפות בפורום עסקים 
תוגרל חבילת שרותים לעסק 

בשווי : 50,000 ₪!

ההגרלה תתבצע ביום הכנס 
 בשעה 17:00

לרוכשי הכרטיסים בלבד. 
*בהתאם לתנאים המופיעים למטה 

 01
חודש פרסום בעיתון המוביל 
"השבוע בירושלים"
פרסום בכל בית חרדי בירושלים!

 02
 אתר תדמית לעסק 
מבית "שטיבל קום"
החברה המובילה להקמת אתרים 
בעולם העסקי, לכבוש את הרשת!

03
חבילת ייעוץ והדרכת מכירות 
לעסק שלך על ידי
היועץ העסקי מיכה שולם!

04
כתבה תדמיתית 
לחשיפה של העסק שלך
 בעיתון "השבוע בירושלים" 
תוכן שיווקי מנצח!

נותן לך

₪ 50,000
לקידום העסק

ניהול מקצועי ותכנים:יזמות ניהול והפקה :

פורום עסקים ירושלים 26.3.2017  כ"ח אדר תשע"ז 
מרכז הכנסים של מלון קראון פלאזה

www.forumbiz.co.il  : לרישום מקוון
*פרטי ההגרלה: חודש פרסום : ארבע עמודי פרסום בעיתון " השבוע בירושלים " : על בסיס מקום פנוי, לא כולל גרפיקה, 
לניצול תוך 3 חודשים. כתבה תדמיתית : על בסיס מקום פנוי, כתבת עמוד לא כולל כתיבת הכתבה.  הקמת אתר תדמית 
לעסק מעוצב ועכשווי : האתר ייבנה רספונסיבי, ומותאם לכל סוגי המכשירים.דומיין לאתר חבילת שירות לשנה . האתר 
ייבנה מתוך תבניות עיצוב מובחרות לבחירת הלקוח. לאחר סיום שנה ראשונה ייגבה תשלום עבור חבילת שירות בלבד 
בסך 120 שח + מעמ. כל התכנים לאתר יסופקו על ידי הלקוח. יעוץ עסקי : ליווי מלא ל-3 חודשים, בניית תכנית עסקית, 

הדרכת אומנות המכירה לעובדי העסק, ובחינת תמחור המוצרים להגדלת ריווחיות.
 
 
 

תוכניה ראשונית

תרשם, תתשתף, תזכה

לרגע שאתה
סוכנות לביטוחבאמת צריך

אתה חייב 
את זה 

לעסק שלך!
 

מוקד הרישום פתוח
 02-9410144 

סדרת כנסים מקצועית מבית

תוכניתשעה
התכנסות ורישום08:30

מושב פתיחה  - ירושלים בירת העסקים09:00

מושב ראשון | אשראי- החמצן של העסק09:30
<< איך לדבר נכון אל הבנקאי שלך?

<< כל הדרכים להשגת אשראי מותאם לעסק
<< קרנות בערבות מדינה לעסקים ולתעשייה

מושב שני | התנהלות "נכונה"-יש דבר כזה!10:10
<< ארגז הכלים שעסק חייב להתנהלות מקצועית

<< טיפים משפטיים שיחסכו לעסק שלכם לא מעט כסף וזמן.
<< עסקים בישראל לאן ?

הפסקה10:50

מושב שלישי | שלושת הצעדים להצלחה!11:10
<< אומנות המכירה

<< פנסיה לעצמאים
<< ייעוץ עסקי

מושב רביעי | להגדיל מכירות להגדיל רווחים !11:50
מזון בריא, עסקי רווחי

עושים סדר, לפני ליל הסדר, בחיסכון הפנסיוני המשפחתי שלך  
מעגלי כח - נקודת המפנה של העסק שלך

פאנל ראשון | פאנל פרסומאים ואנשי שיווק12:30
האם ניתן לשרוד מול קמפיין אגרסיבי של מותג חזק? התשובות שיפתיעו 

גם אתכם, מפי המומחים הגדולים שמייצרים את הקמפיינים האלה!

פאנל שני | פאנל מקבלי החלטות13:30
בפעם הראשונה, שרים חכי"ם ומקבלי החלטות סביב שולחן אחד . האם 

לעסק החרדי יש צרכים משלו? בואו לשמוע ולהשמיע מכלי ראשון!

ארוחת צהריים 14:30

שולחנות עגולים 15:30

פאנל שלישי | פאנל בעלי עסקים מובילים16:30
בואו ללמוד ממי שהצליח!  פאנל בעלי עסקים מובילים שיחשפו בפניכם 

את כל הדרכים להצלחה והדרך להמנע מכשלון!

הגרלה - סיום אומנותי17:15

סיום18:00

הרב יצחק כהן, סגן שר האוצר «
 בני גל, מאמן, סופר ושותף בפרסום גל אורן «
 הרב יואב בן צור , ח"כ  «
רועי פוליקמן,  ח"כ  «
יואל וקסברגר, אמן וצייר בעלים של מלכות וקסברגר «
» .NETSPARK ,משה וויס, יו"ר אינטרנט רימון 
יקי רייסנר, בעלים של חברת רייסדור «
עו"ד  רועי כהן, נשיא להב «
דורון שבתאי, סמנכ"ל איילון חברה לביטוח «
הרב יוסי דייטש, סגן ראש עיריית ירושלים «
הרב יעקב אשר, ח"כ  «
יגאל רווח, יו"ר קבוצת אפיקים «

רן לוי, בעלים של פרסום 'רן לוי' «
שעיה איצקוביץ, מנכ"ל תוצאות אפקטיביות «
 נתי כהן, בעלים של 'פרסום חן' «
ענבל מוזס, מנהלת המחלקה לקידום עסקים עירית ירושלים  «
 ד"ר גל זגרון, M.Sc, D.V.M, מומחית בבריאות ציבור וטרינרית «

יאיר ארונסי  מנהל פיננסים  וחסכון ארוך טווח - מגדל «
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באסטרטגיית רישות עסקי
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רועי ברמן בנק מרכנתיל, מנהל סניף שבטי ישראל «
שאול בביש בנק מרכנתיל, מנהל אזור ירושלים והדרום. «

רשמית חלקית של מרצים ומשתתפים

הנחיה של הפאנל המרכזי : אבי בלום, יעקב ריבלין «
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פאנל ראשון | פאנל פרסומאים ואנשי שיווק12:30
האם ניתן לשרוד מול קמפיין אגרסיבי של מותג חזק? התשובות שיפתיעו 

גם אתכם, מפי המומחים הגדולים שמייצרים את הקמפיינים האלה!

פאנל שני | פאנל מקבלי החלטות13:30
בפעם הראשונה, שרים חכי"ם ומקבלי החלטות סביב שולחן אחד . האם 

לעסק החרדי יש צרכים משלו? בואו לשמוע ולהשמיע מכלי ראשון!

ארוחת צהריים 14:30

שולחנות עגולים 15:30

פאנל שלישי | פאנל בעלי עסקים מובילים16:30
בואו ללמוד ממי שהצליח!  פאנל בעלי עסקים מובילים שיחשפו בפניכם 

את כל הדרכים להצלחה והדרך להמנע מכשלון!

הגרלה - סיום אומנותי17:15

סיום18:00

הרב יצחק כהן, סגן שר האוצר «
 בני גל, מאמן, סופר ושותף בפרסום גל אורן «
 הרב יואב בן צור , ח"כ  «
רועי פוליקמן,  ח"כ  «
יואל וקסברגר, אמן וצייר בעלים של מלכות וקסברגר «
» .NETSPARK ,משה וויס, יו"ר אינטרנט רימון 
יקי רייסנר, בעלים של חברת רייסדור «
עו"ד  רועי כהן, נשיא להב «
דורון שבתאי, סמנכ"ל איילון חברה לביטוח «
הרב יוסי דייטש, סגן ראש עיריית ירושלים «
הרב יעקב אשר, ח"כ  «
יגאל רווח, יו"ר קבוצת אפיקים «

רן לוי, בעלים של פרסום 'רן לוי' «
שעיה איצקוביץ, מנכ"ל תוצאות אפקטיביות «
 נתי כהן, בעלים של 'פרסום חן' «
ענבל מוזס, מנהלת המחלקה לקידום עסקים עירית ירושלים  «
 ד"ר גל זגרון, M.Sc, D.V.M, מומחית בבריאות ציבור וטרינרית «

יאיר ארונסי  מנהל פיננסים  וחסכון ארוך טווח - מגדל «
חן דיטמן, יועץ ארגוני ועסקי במט"י ירושלים, מומחה  «

באסטרטגיית רישות עסקי

אלי אוזן בנק הפועלים, מנהל סניף מאה שערים «
רועי ברמן בנק מרכנתיל, מנהל סניף שבטי ישראל «
שאול בביש בנק מרכנתיל, מנהל אזור ירושלים והדרום. «

רשמית חלקית של מרצים ומשתתפים

הנחיה של הפאנל המרכזי : אבי בלום, יעקב ריבלין «

פורום עסקים 

בעל עסק, הרשם לפורום עסקים 
וקבל חבילת פלטיניום שתזניק 

את העסק שלך קדימה!
בין רוכשי הכרטיסים 

להשתתפות בפורום עסקים 
תוגרל חבילת שרותים לעסק 

בשווי : 50,000 ₪!

ההגרלה תתבצע ביום הכנס 
 בשעה 17:00

לרוכשי הכרטיסים בלבד. 
*בהתאם לתנאים המופיעים למטה 

 01
חודש פרסום בעיתון המוביל 
"השבוע בירושלים"
פרסום בכל בית חרדי בירושלים!

 02
 אתר תדמית לעסק 
מבית "שטיבל קום"
החברה המובילה להקמת אתרים 
בעולם העסקי, לכבוש את הרשת!

03
חבילת ייעוץ והדרכת מכירות 
לעסק שלך על ידי
היועץ העסקי מיכה שולם!

04
כתבה תדמיתית 
לחשיפה של העסק שלך
 בעיתון "השבוע בירושלים" 
תוכן שיווקי מנצח!

נותן לך

₪ 50,000
לקידום העסק

ניהול מקצועי ותכנים:יזמות ניהול והפקה :

פורום עסקים ירושלים 26.3.2017  כ"ח אדר תשע"ז 
מרכז הכנסים של מלון קראון פלאזה

www.forumbiz.co.il  : לרישום מקוון
*פרטי ההגרלה: חודש פרסום : ארבע עמודי פרסום בעיתון " השבוע בירושלים " : על בסיס מקום פנוי, לא כולל גרפיקה, 
לניצול תוך 3 חודשים. כתבה תדמיתית : על בסיס מקום פנוי, כתבת עמוד לא כולל כתיבת הכתבה.  הקמת אתר תדמית 
לעסק מעוצב ועכשווי : האתר ייבנה רספונסיבי, ומותאם לכל סוגי המכשירים.דומיין לאתר חבילת שירות לשנה . האתר 
ייבנה מתוך תבניות עיצוב מובחרות לבחירת הלקוח. לאחר סיום שנה ראשונה ייגבה תשלום עבור חבילת שירות בלבד 
בסך 120 שח + מעמ. כל התכנים לאתר יסופקו על ידי הלקוח. יעוץ עסקי : ליווי מלא ל-3 חודשים, בניית תכנית עסקית, 

הדרכת אומנות המכירה לעובדי העסק, ובחינת תמחור המוצרים להגדלת ריווחיות.
 
 
 

תוכניה ראשונית

תרשם, תתשתף, תזכה

לרגע שאתה
סוכנות לביטוחבאמת צריך

אתה חייב 
את זה 

לעסק שלך!
 

מוקד הרישום פתוח
 02-9410144 
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בין רוכשי הכרטיסים 

להשתתפות בפורום עסקים 
תוגרל חבילת שרותים לעסק 

בשווי : 50,000 ₪!

ההגרלה תתבצע ביום הכנס 
 בשעה 17:00

לרוכשי הכרטיסים בלבד. 
*בהתאם לתנאים המופיעים למטה 

 01
חודש פרסום בעיתון המוביל 
"השבוע בירושלים"
פרסום בכל בית חרדי בירושלים!

 02
 אתר תדמית לעסק 
מבית "שטיבל קום"
החברה המובילה להקמת אתרים 
בעולם העסקי, לכבוש את הרשת!

03
חבילת ייעוץ והדרכת מכירות 
לעסק שלך על ידי
היועץ העסקי מיכה שולם!

04
כתבה תדמיתית 
לחשיפה של העסק שלך
 בעיתון "השבוע בירושלים" 
תוכן שיווקי מנצח!

נותן לך

₪ 50,000
לקידום העסק

ניהול מקצועי ותכנים:יזמות ניהול והפקה :

פורום עסקים ירושלים 26.3.2017  כ"ח אדר תשע"ז 
מרכז הכנסים של מלון קראון פלאזה

www.forumbiz.co.il  : לרישום מקוון
*פרטי ההגרלה: חודש פרסום : ארבע עמודי פרסום בעיתון " השבוע בירושלים " : על בסיס מקום פנוי, לא כולל גרפיקה, 
לניצול תוך 3 חודשים. כתבה תדמיתית : על בסיס מקום פנוי, כתבת עמוד לא כולל כתיבת הכתבה.  הקמת אתר תדמית 
לעסק מעוצב ועכשווי : האתר ייבנה רספונסיבי, ומותאם לכל סוגי המכשירים.דומיין לאתר חבילת שירות לשנה . האתר 
ייבנה מתוך תבניות עיצוב מובחרות לבחירת הלקוח. לאחר סיום שנה ראשונה ייגבה תשלום עבור חבילת שירות בלבד 
בסך 120 שח + מעמ. כל התכנים לאתר יסופקו על ידי הלקוח. יעוץ עסקי : ליווי מלא ל-3 חודשים, בניית תכנית עסקית, 

הדרכת אומנות המכירה לעובדי העסק, ובחינת תמחור המוצרים להגדלת ריווחיות.
 
 
 

תוכניה ראשונית

תרשם, תתשתף, תזכה

לרגע שאתה
סוכנות לביטוחבאמת צריך

אתה חייב 
את זה 

לעסק שלך!
 

מוקד הרישום פתוח
 02-9410144 

סדרת כנסים מקצועית מבית

תוכניתשעה
התכנסות ורישום08:30

מושב פתיחה  - ירושלים בירת העסקים09:00

מושב ראשון | אשראי- החמצן של העסק09:30
<< איך לדבר נכון אל הבנקאי שלך?

<< כל הדרכים להשגת אשראי מותאם לעסק
<< קרנות בערבות מדינה לעסקים ולתעשייה

מושב שני | התנהלות "נכונה"-יש דבר כזה!10:10
<< ארגז הכלים שעסק חייב להתנהלות מקצועית

<< טיפים משפטיים שיחסכו לעסק שלכם לא מעט כסף וזמן.
<< עסקים בישראל לאן ?

הפסקה10:50

מושב שלישי | שלושת הצעדים להצלחה!11:10
<< אומנות המכירה

<< פנסיה לעצמאים
<< ייעוץ עסקי

מושב רביעי | להגדיל מכירות להגדיל רווחים !11:50
מזון בריא, עסקי רווחי

עושים סדר, לפני ליל הסדר, בחיסכון הפנסיוני המשפחתי שלך  
מעגלי כח - נקודת המפנה של העסק שלך

פאנל ראשון | פאנל פרסומאים ואנשי שיווק12:30
האם ניתן לשרוד מול קמפיין אגרסיבי של מותג חזק? התשובות שיפתיעו 

גם אתכם, מפי המומחים הגדולים שמייצרים את הקמפיינים האלה!

פאנל שני | פאנל מקבלי החלטות13:30
בפעם הראשונה, שרים חכי"ם ומקבלי החלטות סביב שולחן אחד . האם 

לעסק החרדי יש צרכים משלו? בואו לשמוע ולהשמיע מכלי ראשון!

ארוחת צהריים 14:30

שולחנות עגולים 15:30

פאנל שלישי | פאנל בעלי עסקים מובילים16:30
בואו ללמוד ממי שהצליח!  פאנל בעלי עסקים מובילים שיחשפו בפניכם 

את כל הדרכים להצלחה והדרך להמנע מכשלון!

הגרלה - סיום אומנותי17:15

סיום18:00

הרב יצחק כהן, סגן שר האוצר «
 בני גל, מאמן, סופר ושותף בפרסום גל אורן «
 הרב יואב בן צור , ח"כ  «
רועי פוליקמן,  ח"כ  «
יואל וקסברגר, אמן וצייר בעלים של מלכות וקסברגר «
» .NETSPARK ,משה וויס, יו"ר אינטרנט רימון 
יקי רייסנר, בעלים של חברת רייסדור «
עו"ד  רועי כהן, נשיא להב «
דורון שבתאי, סמנכ"ל איילון חברה לביטוח «
הרב יוסי דייטש, סגן ראש עיריית ירושלים «
הרב יעקב אשר, ח"כ  «
יגאל רווח, יו"ר קבוצת אפיקים «

רן לוי, בעלים של פרסום 'רן לוי' «
שעיה איצקוביץ, מנכ"ל תוצאות אפקטיביות «
 נתי כהן, בעלים של 'פרסום חן' «
ענבל מוזס, מנהלת המחלקה לקידום עסקים עירית ירושלים  «
 ד"ר גל זגרון, M.Sc, D.V.M, מומחית בבריאות ציבור וטרינרית «

יאיר ארונסי  מנהל פיננסים  וחסכון ארוך טווח - מגדל «
חן דיטמן, יועץ ארגוני ועסקי במט"י ירושלים, מומחה  «

באסטרטגיית רישות עסקי

אלי אוזן בנק הפועלים, מנהל סניף מאה שערים «
רועי ברמן בנק מרכנתיל, מנהל סניף שבטי ישראל «
שאול בביש בנק מרכנתיל, מנהל אזור ירושלים והדרום. «

רשמית חלקית של מרצים ומשתתפים
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זקן המשגיחים הגר"ד יפה

סעודת פורים אצל הגרי"ג אדלשטיין

ליל פורים בישיבת פוניבז'

מנדי קליין

סדרי  האחרונות  בשנים  נוסדו  רבים  ובכוללים  בישיבות 
רוחנית  עלייה  עמם  המביאים  הפורים  בימי  מיוחדים  לימוד 
בימי  התורה  לימוד  של  רוחנית  במהפכה  מדובר  מיוחדת. 
ישיבת  ראש  מרן  ידי  על  שנה  כ20  לפני  שהחלה  הפורים 
פוניבז' הגרי"ג אדלשטיין, מה שהביא למהפך אמיתי בהיכלי 
בימי  היהודי  העולם  רחבי  בכל  והכוללים  הישיבות  התורה, 

הפורים. 

מרן הגרי"ג ראה את המצב בו רבים מבני הישיבות הפכו 
והורה כי  את שמחת פורים להוללות, בעיקר בליל הפורים, 

תלמידי ישיבת פוניבז' יקיימו סדרי לימוד בליל הפורים.
שהחלו  ברק,  בני  לתושבי  מרהיב  למחזה  זה  היה  מאז, 
להגיע ולראות כבוד שמים וקידוש ה' כאשר מאות תלמידי 
העיר,  ברחובות  עול  פורקים  ולא  בתלמודם  הוגים  הישיבה 
בסדר  ללמוד  בניהם  עם  שקבעו  אברכים  גם  הגיעו  למקום 
הוא  הפורים  בסדר  שנה  מידי  שנראה  נוסף  מחזה  הקבוע, 
הרב יוסף בא גד מנחלים, שהגיע מידי ליל פורים כדי לשקוד 

בלימוד.
בישיבות  החלו  אט  ואט  כנפים,  להם  עשו  הלימוד  סדרי 
נוספות ובכוללי אברכים לתקן גם הם סדרי לימוד מיוחדים 

לימי הפורים.
ישיבת  גם  הלומדים  למעגל  הצטרפה  האחרון  בעשור 
הישיבה  ראש  מרן  של  הוראתו  לאחר  זאת  תורה,  אורחות 
הסדרים  הישיבה,  בראשות  העומד  שטיינמן  הגראי"ל 
אף  מסוים  ובשלב  נרחבת  תאוצה  תפסו  תורה  באורחות 
בצידה'  שכרה  'מתן  יקבלו  התלמידים  כי  הצעה  הועלתה 

ללימוד הסדרים הללו, אך מרן הגראי"ל הורה כי אין לחלק 
כספים ללומדים, כי "תורה ללא שכר מעלתה גדולה יותר", 
נהג לבוא בעצמו ולמסור בהיכל הישיבה  מרן הגראי"ל אף 

שיחה מיוחדת בליל הפורים.
בשנים האחרונות חדרו סדרי הלימוד גם לכוללים, בישיבת 
המגילה  קריאת  לאחר  הפורים  בליל  מעמידה  הישיבה  מיר, 
בפרברי  יישוב  מנקודות  ואף  העיר  רחבי  מכל  אוטובוסים 
ירושלים המסיעים את אלפי אברכי הכולל לישיבת מיר כדי 
לקיים את סדרי הפורים בזמנם, כאשר האברכים מקבלים מתן 
עבור  לפורים  מיוחדת  מלגה   - הלימוד  בסוף  בצידה  שכרה 

ההוצאות המרובות.
כולל  בהם  נוספים  כוללים  נמצאים  הכוללים  במעגל 
שטיינמן  הגראי"ל  מרנן  של  עידודם  לאחר  זאת  פוניבז', 

- ההיכל  פוניבז' המחזה מרהיב  והגרי"ג אדלשטיין, בכולל 
את  ללמוד  הבאים  אברכים  לאלף  בקרוב  לפה  מפה  גדוש 
אברכי  לכל  מחולקת  הסדר  בסוף  כאשר  המיוחד,  הסדר 

הכולל במזומן מלגה ייחודית.
גם בישיבות נוספות מתקיימים סדרי לימוד בליל הפורים, 
כך בישיבה תפרח בראשות הגר"א פילץ, המרבה לדבר בערבי 
פורים על החובה המוטלת על התלמידים לקבוע זמני לימוד 

בימי הפורים כשהוא מוסיף כי אין שמחה כשמחת התורה.
הכנסת  בבית  המדרש  בתי  בהיכלי  גם  היה  מרגש  מחזה 
הגדול בבני ברק, כאשר הנגיד ואיל ההון ר' דן גרטלר מוזיל 
מהונו מאות אלפי שקלים לאברכי הכוללים, שכל אחד קיבל 
מאות שקלים ויותר על שקידת התורה בליל הפורים, כאשר 
הסדר מתחלק לכמה משמרות כך שבכל ליל הפורים הוגים 

מאות אברכים על תלמודם.

גם בישיבת לייקווד שבארה"ב תיקנו סדרים מיוחדים לימי 
הפורים, מעמד מיוחד בתחילת הסדר הוא אמירת פרק כ"ב 
בתהילים – 'א-לי למה עזבתני', זאת על פי דברי ה'קב הישר' 
אם  מרובה  להצלחה  מיוחד  זמן  הוא  בו  שמזלזלים  זמן  כי 
לומדים ומבקשים במיוחד על רוחניות בבחינת 'כל הפושט 

יד נותנים לו'.
ידי  על  נכתב  הפורים  בימי  לימוד  לחיזוק  מיוחד  מכתב 
מרן הגרי"ג אדלשטיין בו נכתב "איתא בשבת 'קיימו וקיבלו 
ודור  דור  בכל  כן  וכמו  כבר',  שקיבלו  מה  קיימו  היהודים, 
בימי הפורים הוא זמן מסוגל לזכות לקבלת התורה ולמעלות 
בלימוד  אלו  בימים  להתחזק  גדולה  חובה  לכן  הרוחניות. 
וב"ה  העליונות.  למעלות  לזכות  ניתן  כך  ע"י  רק  כי  התורה 
נתחדש שבימי הפורים מתאספים ולומדים בצוותא בהתמדה 
הלימוד  סדרי  שיקיימו  אלו  כל  של  חלקם  ואשרי  גדולה, 
בישיבות הקדושות. ובזכות כך נזכה לראות בישועת השי"ת 
גדולי  הצטרפו  הגר"ג  מרן  של  זה  למכתב  כאשר  בב"א". 
קנייבסקי  והגר"ח  קרליץ  הגר"נ  שטיינמן,  הגראי"ל  ישראל 

ועוד.
הגיעו  כאשר  האחרונות  בשנים  הייתה  מעניינת  אנקדוטה 
שהחליטו  קטנות  ישיבות  ראשי  מספר  הגרי"ג  של  למעונו 
שח  הגרי"ג  הלימוד,  סדרי  של  זו  תקנה  אצלם  גם  לקבוע 
בפניהם כי נכנסו למעונו תלמידי ישיבה מבני ברק, ואמרו כי 
מיוחד  מנות  משלוח  שלהם  הישיבה  לראש  לעשות  ברצונם 
לימוד  סדר  לקבוע  בדעתם  וגמרו  ממנו,  הנאה  לו  שתהיה 
ביום הפורים מבלי להודיעו על כך מקודם, "בחורים מישיבה 
קטנה, קבעו סדר לימוד ביום הפורים כמשלוח מנות לראש 
דבר  מכל  יותר  ייהנה  הוא  שמזה  מבינים  הם  כי  הישיבה, 

אחר", סיכם הגרי"ג בהתרגשות וחיזק את היוזמה.

מהפכת השטייגען בליל פורים
ביוזמת גדולי ישראל בראשות מרנן הגראי"ל שטיינמן והגרי"ג אדלשטיין, התרחשה בשנים האחרונות מהפכה של 

ממש בליל פורים בהיכלי התורה  פוניבז' ומיר, תפרח ולייקווד, ארחות תורה ובית הכנסת הגדול - בכל מקום שקדו 
מאות בני עליה על תלמודם   וגם: סיקור החג בחצרות הקודש

קיימו וקיבלו: 

לקריאת המגילה אצל מרן נשיא מועצת חכמי התורה 
חכם שלום כהן הגיעו חברי מועצת העיר, ביניהם משה ליאון 
וחיים כהן. כשעבר ליאון להתברך אצל ראש הישיבה, בירכו 
תיבות  ראשי  ליאון'  'משה  בלבביות:  מפטיר  כשהוא  מרן 

'מחכים לך', אנחנו מחכים לך. 

ב'הצגה'  מסתפקים  לא  סדיגורה,  הקודש  בחצר 
שהועלתה על השולחן במשתה היין מול האדמו"ר. בהצגה 
קהילת  של  הוראה'  'בית  המשתתפים  המחיזו  עצמה, 
סדיגורה, המבקש להתמודד עם 'שאלות' שונות שלכולם היו 
הפתרונות בדמות התקנות שתיקן האדמו"ר לחברי הקהילה.

מקום  אל  המשתתפים  אחד  ניגש  ההצגה,  שלאחר  אלא 
מושבו של האדמו"ר והחל נושא דברים כשהוא חורז ומתבל 
הדברים  ובעל  התארכו  הדברים  היין.  על  כמקדש  שורותיו 
לא שם ליבו לרמזים שניסו לזרזו, גם לא כשהמוזיקה החלה 

לפעול.
לא הועילו הדברים עד כי הגבאי ניגש אליו וביקשו לסיים, 
שכר  שקיבלתי  'כשם  הדברים:  בעל  חרז  ה'פיניש'  את  גם 
וסיים בכך שהזכיר  על הדרישה, אקבל שכר על הפרישה', 

לפני האדמו"ר 25 בחורים בישיבה שהגיעו לפרקם וצריכים 
ישועה.

במשתה  ברק,  בבני  סופר  חת"ם  חוג  יראים  בקהל 
זיכרונות  מעלה  כשהוא  רבות  אלטמן  הגרי"מ  דיבר  היין, 
מהגרי"ש אונגר זצ"ל, ובין הפרקים עודד את הציבור לשיר 
משירי החג. כשדיבר על הצורך במראי מקומות והזכיר את 
הטכנולוגיות החדישות, העיר אחד הנוכחים שהטכנולוגיות 
משתמשות ברשת הפסולה. בתגובה, הזדעק הגרי"מ אלטמן 

ופצח בריקוד עם השיר 'יימח שמו וזכרו'.

ברק,  בבני  נדבורנה  הקודש  בחצר  היין  במשתה 
עלה הרב דוד שובקס לשמח את הציבור והאדמו"ר בדברי 
האדמו"ר  הוראת  את  שובקס  הרב  הזכיר  בדבריו  חרוזים. 
באווירת  שמקורם  משירים  להימנע  האידיש,  בשפת  לדבר 
הרחוב וגם להישמר מפגעי הטכנולוגיה. לקראת חצות ליל, 

עצר האדמו"ר את שולחנו וקרא לקהל לקרוא קריאת שמע.

כי  האדמו"ר  השנה  הודיע  צאנז  הקודש  בחצר 
להוללות  גורם  להוות  יכול  לא  בפוריא  לבסומי  החוב  גם 
ופורקן. כך שלעריכת שולחנו המכונה 'גילופין טיש' נאסרה 
הכניסה למי ששתה לשכרה. בכניסה להיכל הוצבו 'שומרים' 
שתפקידם הוגדר לוודא כי מי שהתבשם יתר על המידה לא 

ייכנס להפריע למהלך הטיש.

ב'שפיל'  העלו  קאפיטשניץ,  הקודש  בחצר  דווקא 
טראמפ.  דונלד  הנבחר  הברית  ארצות  נשיא  של  דמותו  את 
של  ליבו  על  לדבר  והחל  ההזמדנות  את  ניצל  האדמו"ר 
'הנשיא' עד כי נאות להסכים עם האדמו"ר והשניים סיכמו 
כי כל ה'שטחים' שייכים לעם ישראל וארץ ישראל. רגע לפני 
'הנשיא'  עם  לסכם  ביקש שוב  הרבי בשירי אחדות,  שפתח 
להזיק  יוכלו  ולא  שליטה  כל  תהיה  לא  ישראל  לשונאי  כי 
לאף אחד מבני ישראל, גם לזאת נאות 'הנשיא' להסכים עם 

האדמו"ר.
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תחקיר: כך השתפרה התחבורה הציבורית בפורים
המצב עדיין לא מושלם, אבל שתי החברות הגדולות, משרד התחבורה, המשטרה והעיריות נערכו כראוי, וצמצמו עד 

למינימום את עומסי התנועה והקריסות שהכרנו משנים קודמות  תחקיר 'קו עיתונות'

מאת: מוטי פוקס

חג פורים מאחורינו ומסתבר שבערים החרדיות למדו מלקחי 
שנים עברו והפעם מערך התחבורה בהחלט זכה לשינוי משמעותי 
העסקנים  ולדעת  קודמות,  משנים  הפורים  בחגי  זכור  שלא 

הפועלים בשטח, פורים תשע״ז עוד ייזכר לטובה לשנים רבות.
עומסי תנועה נקודתיים אומנם גרמו לקווי השירות לעיכובים, 
הקווים,  לכל  מיוחדים  תגבורים  מצאנו  התחנות  ברוב  ועדיין 
ובעיקר בקווי ״אגד״ בקווים המרכזיים לצפון ולירושלים ולבירת 

הנגב.
פעולה  שיתוף  לאור  ברק,  בבני  נרשם  במיוחד  מרענן  חידוש 
מיוחד של משטרת ישראל והפיקוח התנועתי של העירייה. למרות 
עומסים מסוימים, החברות השונות עמדו בנסיעות הרבות ושלחו 
שהוגדרו  חלופה  והגדרות  מיוחדים  תכנונים  פי  על  אוטובוסים 
בהיערכות  התחבורה  ממשרד  האישורים  את  וקיבלו  מראש 

מוקדמת.
מיוחדות  איסוף  תחנות  נקבעו  מיותרים  עומסים  למניעת 
המרכזי  בציר  וכן  ברק  בבני  עקיבא  ורבי  חזון-איש  ברחובות 
שנתנו  העיר,  של  הצפוניות  השכונות  את  המחבר  ז'בוטינסקי 

מענה מידי לכל הנוסעים.
שמואל, נוסע לירושלים, אומר ל'קו עיתונות': "ישנה הרגשה 
עברו  לשנים  מעבר  מענה  נתנו  אכן  השונות  ההיסעים  שחברות 

רואים  אנחנו  התחושות  ואת  מביקורת  להימנע  העדיפו  ולדעתי 
בשטח".

לדעתך החברות מזלזלות בציבור החרדי?

שאנחנו  אומרות  התחושות  אבל  בבירור,  להגיד  יודע  "לא 
ציבור שפחות נחשף לתכנים שלהן ולכן מכוח המציאות פחות 
יותר  להעסיק  מקום  יש  לדעתי  מתלונן.  ופחות  למערכות  נגיש 

נהגים חרדים )בקווים החרדים( שמודעים לצרכים המיוחדים".
מנגד, את מנחם פגשנו בתחנות האיסוף ברחוב השומר בבני 
ברק, שם לטענתו לפחות 5 אוטובוסים חלפו על פניו מלאים ולא 
עצרו בתחנות. עם זאת, בבדיקה שעשינו, כל הקווים יצאו על פי 
ההגדרות שהוגדרו מראש, כך שמדובר בתוצאה צפויה של עומס 

חריג ולא בתקלה.

אגד
החל  מיוחדות  יציאה  בנקודות  מוצא  תחנות  הפעילה  'אגד' 

מצאת השבת ועד יום א' בשעה 23.00, אז חזרו למסלול הרגיל.

מיוחדים  פקחים  ידי  על  תופעלו  ברק  בבני  היציאה  תחנות 
שנתנו מענה לציבור הנוסעים. 

על  עיתונות'  ל'קו  מספר  דרום,  תנועה  מנהל  לבחר,  ארז 
לקחים  הפקת  תוך  עוד משנה שעברה,  לחג  מיוחדת  התארגנות 

משנים עברו.
בנוסף, פקחים היו מחוברים כל העת און ליין למערכת 'ריכוז 
העומסים  אחרי  עקבו  ובאמצעותה  דגן,  בבית  הממוקמת   '100

בזמן אמת - תוך נתינת מענה מיידי.
להוספת  מיוחדים  אישורים  לקבלת  ב'אגד'  דאגו  זאת,  מלבד 

קווים שאושרו מראש על ידי משרד התחבורה.

אפיקים
הקווים  את  לאגד  במקביל  המפעילה  'אפיקים'  בחברת  גם 
לירושלים ואשדוד, מצאנו היערכות מיוחדת, בהוצאת תגבורים 
מיוחדים מצומת רמות וכן תחנת איסוף מיוחדת מקרית בעלזא 
גם  כמו  הרבים,  לעומסים  מענה  שנתנו  בירושלים,  שפע(  )רב 
מענה מיידי על ידי פקחים שהועמדו בתחנות הידועות כבעייתיות 

משנים עברו.
פי  על  המערכת  את  לייעל  השתדלו  ״אפיקים״  בחברת  גם 
אישורים מיוחדים ממשרד התחבורה. החברה הוציאה בממוצע 
נהגים  ידי  על  וזאת  הרגילות,  מהנסיעות  יותר   %  50 כמעט 
מסניפים שונים של החברה ששובצו לעבודה בקווים המדוברים. 

בנוסף, הוציאו אוטובוסים בכל 10 דקות מהנקודות הקבועות.
עבודה  על  עיתונות'  ל'קו  מספר  ב'אפיקים'  תנועה  פקח 
תוך  בשטח  בעמידה  הלילה  של  הקטנות  השעות  עד  מאומצת 
בדיקת העומסים, בשיתוף עם פקחים נוספים שהסתובבו בתחנות 

בזמן אמת.
לדבריו, היו נוסעים מבוסמים שבשל שכרותם נמנעו מתשלום, 
ו"אמנם אולי היה זה לא בכוונה, אבל הם בהחלט יכולים לגרום 
להימנע  משתדלת  שהחברה  מיותרים  ולדו"חות  לבעייתיות 

מהם".
"התנועה  מסכם:  טננבוים  אברהם  ברק  בני  עיריית  דובר 
השוטפת של כלי-הרכב ברחובות העיר הייתה סדירה בכל מידת 
האוטובוסים  קווי  לכל  מוצא  תחנות  שנקבעו  לאחר  האפשר, 
לאוטובוסים  לאפשר  כדי  מהעיר,  ליציאות  הקרובות  בנקודות 
להגיע ליעדם במהירות ולא להתעכב ברחובות העמוסים בכלי-

רכב".

מאת: ישראל פריי

עד דלא ידע, הגרסה המסוכנת: שני צעירים 
נפצעו במהלך פורים לאחר שנפלו מגובה רב. 
נפצע  פורים,  שושן  של  צהריים  אחר  בשעת 
מגג  שנפל  לאחר  קשה,  באורח   23 כבן  צעיר 
קצר  זמן  נחלאות.  בשכונת  קומות   4 בגובה 
מחלון  חברון  ישיבת  תלמיד  נפל  מכן,  לאחר 

חדרו ונפצע באורח בינוני.
סמוך לשעה 15:00, תוך כדי מסיבת פורים 
צעיר  עלה  מרובה,  אלכוהול  שתיית  ולאחר 
וביקש  נחלאות,  בשכונת  עלמא  רחוב  לגגות 
היישר  בניין  נפל מגג  גג. הוא  לקפוץ מגג אל 
כוננים  קשה.  באורח  ונפצע  הרחוב,  לרצפת 
שהוזעקו העניקו לו טיפול ראשוני מציל חיים, 

והוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם.
ממן  סיגלית  במד"א  חירום  רפואת  חובשת 
סיפרה: "כשהגענו למקום ראינו בשטח שבין 
שני בניינים צעיר כבן 22 כשהוא מחוסר הכרה 
שקפץ  לאחר  מערכתית,  רב  מפגיעה  וסובל 

והחליק מגג מגובה של כ- 8 מטרים. הענקנו לו 
והנשמה  הרדמה  שכלל  ראשוני  רפואי  טיפול 

ופינינו אותו לבי"ח כשמצבו מוגדר קשה".
סיוע  להגיש  נקראנו  האירוע  אופי  "עקב 
שראו  והשכנים  הפצוע  לחברי  במקום  נפשי 
והלם",  בחרדה  ולקו  המחריד  המקרה  את 
"מדובר בצעיר שקפץ  מ'איחוד הצלה',  נמסר 
בהיותו שיכור  פורים  לגג במהלך שמחת  מגג 
ונפל מגובה של 4 קומות ונפצע קשה. בסיכומו 
של האירוע הענקנו בזירה סיוע נפשי לשמונה 
בני אדם שנזקקו לסיוע של מתנדבים מיחידת 

חוסן".
שעה קלה לאחר מכן, הוזעקו אנשי ההצלה 
מחלון  נפל  שתלמיד  לאחר  חברון,  לישיבת 
ומתנדבים  כוננים  בינוני.  באורח  ונפצע  חדרו 
העניקו לו טיפול רפואי ראשוני כשהוא סובל 
מחבלות ופציעות בגפיים. נסיבות שני המקרים 
הקשים נמצאים בבדיקת משטרת ישראל, שאף 

אספה ראיות ובחנה ממצאים בשטח. 

מאת: מנדי קליין

של  תכנית  ובמסגרת  הפורים  חג  לקראת 
"שילוב ותרומה לקהילה" יצאו תלמידי ישיבת 
נתיבות הלימוד שעל ידי רשת שתילים לשמח 
אווירת  את  ולהכניס  מוגבלויות  בעלי  אנשים 

חג הפורים בליבותיהם.  
שבעצמם  התלמידים, 
לקויות  עם  מאובחנים 
בליווי  יצאו  תקשורת, 
שמורכבת  תזמורת 
הישיבה לבתי  מתלמידי 
ולמוסדות  בירושלים  אבות 
ובליווי  מוגבלים  לילדים 

השמחה  אווירת  את  הכניסו  וריקודים  שירה 
למוסדות שבהם הם נדרשים יותר מכל. 

לנגן  יודעים  מהם  שרבים  הישיבה  תלמידי 
על כלי תזמורת והקשה, ציינו כי חשו בסיפוק 

רב ובתחושה טובה מאד כאשר חרף האתגרים 
האישיים שלהם, הם מצליחים לתרום ולעלות 

חיוך על פניהם של אנשים הזקוקים לכך.
נתיבות הלימוד שע"י רשת שתילים  ישיבת 
בעלי   12-31 בגילאי  לבחורים  מיועדת 
D.S.A. על  של  אבחנה 
מנהל  נמנים  הישיבה  צוות 
קוריץ  מנדי  הרב  הישיבה 
ובעלי  מנוסים  ור"מים 
וכן  מיוחד,  לחינוך  הכשרה 

צוות פרא רפואי רחב.
מיוחד  דגש  ניתן  בישיבה 
על אווירה ישיבתית עם יחס 
חם ואישי לכל תלמיד ותלמיד. בישיבה קיימות 
לימודי  לבחורים,  מגוונות המותאמות  תכניות 
יום  במיומנויות  תפקוד  חיים,  כשורי  קודש, 

יומיות, עבודה חברתית תקשורתית ועוד.

צעיר מבוסם מאלכוהול שיצא ממסיבת פורים בשכונת 
נחלאות, ניסה לקפוץ בין גגות הבניינים, ונפל מגובה 
8 מטר  תלמיד ישיבת חברון נפל מחלון חדרו ונפצע 

באורח בינוני

תלמידי ה- A.S.D שימחו שתו, השתוללו ונפצעו
קשישים וילדים מוגבלים 
תלמידי ישיבת 'נתיבות הלימוד' שעל ידי רשת 'שתילים', 
תרמו לקהילה ושימחו את הקשישים והילדים המוגבלים 

לקראת חג הפורים
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בעקבות  מהממשלה  שפרש  אחרי  כשנה 
אביגדור  של  וכניסתו  אזריה  אלאור  פרשת 
הביטחון  שר  ולתפקיד  לממשלה  ליברמן 
והרמטכ"ל  הביטחון  שר  הודיע   - במקומו 
את  עוזב  הוא  כי  יעלון  בוגי  משה  לשעבר 

הליכוד.
יעלון פנה באמצעות מכתב להנהלת הליכוד 
חברותו  את  להפסיק  מבקש  הוא  כי  וציין 

בליכוד.
יעלון את הצעד: "נשארתי  בדבריו, הסביר 
נאמן לדרך שאני מאמין בה, דרכם של אבות 
ומנחם  ז׳בוטינסקי  זאב  ביניהם  הציונות, 
בגין. נאמן לימין הממלכתי, שאנו מתגעגעים 
אליו. לכן, הודעתי על ביטול חברותי בתנועת 
הליכוד, ששינתה פניה. עוד נראה ימים טובים 

יותר!"

כי  עלה  מהם  סקרים  התפרסמו  בהמשך, 
לקבל  עשויה  יעלון  של  בראשותו  מפלגה 
כארבעה מנדטים ולמנוע מגוש הימין הנוכחי 

להרכיב ממשלה.
לסקרים  בתגובה  נמסר  יעלון  של  מלשכתו 
הקמת  שימנע  זה  יהיה  לא  "בוגי  כי  הללו 
ממשלת ימין! הניסיון לחבר אותו לגוש חוסם 
שמאלני עם הרשימה המשותפת הוא מגוחך".

אף  שפרש  גבאי  אבי  לשעבר  השר  גם 
לממשלה  ליברמן  של  כניסתו  בעקבות  הוא 
ומתמודד על ראשות העבודה אמר: "ברכותי 
לשעבר  חבריך  מרבית  והיושרה.  האומץ  על 
היו  לא  אם  כמוך  עושים  היו  מהמפלגה 
ממוקדים ב'להיבחר שוב'. הליכוד עזב אותך 

ולא להיפך".
לשנה  קרוב  לפני  פרש  יעלון  כזכור, 
בבחירות  יתמודד  כי  והודיע  מהקואליציה 

הקרובות על הנהגת המדינה.

נתניהו וג'ייסון גרינבלט 

בוגי יעלון עזב את הליכוד
אחרי שפרש 

מהממשלה ומהכנסת 
בעקבות החלפתו 

בשר הביטחון איווט 
ליברמן, הודיע שר 
הביטחון לשעבר 

משה )בוגי( יעלון על 
פרישה מסיעת הליכוד

מאת: שמעון ליברטיצילום: פלאש 90

הממשלה  ראש  שלום:  על  מדברים  כולם 
שליחו  עם  )שני(  השבוע  נפגש  נתניהו  בנימין 
ומתן,  למשא  טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא  של 

ג'ייסון גרינבלט. 
כי  נאמר  הממשלה  ראש  לשכת  בהודעת 
המחויבות  את  ואישרו  שבו  וגרינבלט  "נתניהו 
לקידום  הברית  וארצות  ישראל  של  המשותפת 
שלום אמיתי ובר-קיימא בין ישראל לפלסטינים, 
היציבות  ואת  ישראל  של  ביטחונה  את  שיחזק 

באזור". 
הבנייה  בנושא  דנו  וגרינבלט  נתניהו 
בהתנחלויות, אך לא הגיעו להסכמה. בהודעה 
נאמר כי הדיון התקיים "בתקווה להגיע לנוסחה 

שתוביל למטרה לקדם שלום וביטחון". 
שישי  שביום  לאחר  מגיעה,  הזו  הפגישה 
הרשות  יו"ר  עם  לראשונה  טראמפ  שוחח 
דקות  כעשר  במשך  מאזן,  אבו  הפלסטינית, 
לפי  בוושינגטון.  לביקור  אותו  והזמין  בלבד 

הבית הלבן טראמפ אמר לאבו מאזן כי "השלום 
הוא אפשרי, והגיע הזמן להגיע לעסקה. ארצות 
כדי  וישראל  לפלסטינים  צמוד  תעבור  הברית 
הוסיף  הזו". טראמפ  לקראת המטרה  להתקדם 

ואמר כי חייב להיות מו"מ ישיר בין הצדדים. 
עם  שישי  ביום  "שוחחתי  אמר:  מאזן  אבו 
היוזמה  את  מעריכים  ואנו  האמריקאי  הנשיא 
מחוייבותו  את  הבטיח  הנשיא  שלו.  הזאת 
ואנו  המדינות,  שתי  ופתרון  לשלום  המלאה 
בעד  שאנו  הקבועה,  עמדתנו  את  הדגשנו 
ההחלטות  לפי  מדינות  שתי  בסיס  על  שלום 
מהלגיטימיות  חלק  אנחנו  וכי  הבינלאומיות, 
הטרור  נגד  שאנו  כך  על  עמדנו  הבינלאומיות. 
והקיצוניות, עמדה המבוססת על ערכינו והאמון 
הצורך  את  הדגשתי  וכן  שלנו,  והלאומי  הדתי 

לשמור על האינטרסים של העם והאומה".
כי  טוענים  פלסטינים  גורמים  כך,  בתוך 
ישראל צותתה לשיחה בין אבו מאזן לטראמפ, 
בממשלה,  ששרים  כך  על  מסתמכים  כשהם 

דיברו בפומבי על תוכן השיחה. 

הפלסטינים: ישראל צותתה 
לשיחה בין אבו מאזן לטראמפ

הנשיא האמריקני שוחח עם 
יו"ר הרשות הפלסטינית, 

והזמין אותו לביקור בוושינגטון 
● לטענת הפלסטינים ישראל 
צותתה לשיחה ● במקביל, 
ראש הממשלה נתניהו נפגש 
עם שליחו של טראמפ, ודן 

עמו על הבנייה בהתנחלויות אך 
"מללא הסכמה
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ראשון  לדיון  התכנסה  הכנסת  וועדת 
בתולדות הכנסת להדחת חה"כ באסל גטאס, 
לאסירים  ניידים  טלפונים  בהברחת  החשוד 

ביטחוניים.
בהשתתפות  שעות  וחצי  כ3  שנערך  בדיון 
הסביר היועץ  הכנסת,  מחברי  גדול  חלק 
ינון,  איל  הדין  עורך  לכנסת,  המשפטי 
מכהן  ח"כ  נגד  הראשון  בדיון  כי מדובר 

בתולדות הכנסת.
של  פעולה  מדפוס  חלק  הוא  "גטאס 
חיים  אנחנו  פלסטינים.  רוצחים  עם  הזדהות 
כשמאחדים  אבל  שכך,  וטוב  בדמוקרטיה 
מפלגות, לצערי הקיצוניים הם אלה שקובעים 
גטאס  וכך  המפלגה,  הולכת  שבו  הקו  את 
מוביל את הקוקפיט של המפלגה להתרסקות 
– וזה רק עניין של זמן", אמר חה"כ יואב קיש 

מהליכוד. 
עורך  לממשלה,  המשפטי  ליועץ  המשנה 
תידרש  לא  כי  בדיון  הסביר  נזרי,  רז  הדין 
יחתום על  הצבעה בנושא ההדחה אם גטאס 
הסדר טיעון. "ככל שיהיה הסדר, הוא יכלול 
משמעותית,  לתקופה  בפועל  מאסר  עונש 

מאסר על תנאי וקנס", הסביר עורך הדין.
חבר ועדת הכנסת ח"כ אייכלר אמר בדיון: 
גאטס  ח"כ  בהדחת  תתמוך  התורה  "יהדות 

למרצחים  נשק  שזה  טלפונים  אספקת  בגלל 
יושב  היה  הוא  מתוקנת  במדינה  בכלא. 
בכלא עד תום ההליכים ולא היה צורך בחוק 
ואנו  מסוכן  חוק  הוא  ההדחה  חוק  ההדחה. 
ח"כים  הרבה  יש  העשירי.  המודח  את  נראה 
שרוצים להדיח יריבים. הסכנה בהדחת נציגי 
היא  ישראל  שמדינת  היא  נבחרים  ציבור 
מדינה מפולגת. ציבור הבוחרים עלול למצוא 
במקום  ברחובות  אלימה  חליפי  מאבק  זירת 

בכנסת".
מי  כי "לכל  אמר  צור  בן  יואב  חה"כ  גם 
אין  ישראל  מדינת  של  קיומה  כנגד  שפועל 
אפשר  הציבורי.  ובשירות  הזה  בבית  מקום 
ימין  שיהיו  אפשר  שונות,  דעות  שיהיו 
ושמאל, אי אפשר שיהיו כאן משתפי פעולה 
כנסת  חברי  ישראל.  עוכרי  טרוריסטים  עם 
מסוגו של גטאס הם מכשול לדו קיום במדינת 
ישראל ואינם מייצגים גם את רוב ציבור ערביי 

ישראל - לכן נתמוך בהדחתו".
לבסוף הוחלט משום שנושא הסדר הטיעון 
פי  כשעל  הפרקליטות,  מול  בדיונים  נמצא 
ההסכם יתפטר גטאס מהכנסת וייכנס למאסר 
הקרוב,  שני  ליום  עד  יידחה  הדיון   - בפועל 
אם  כי  ציין  ליועמ"ש  שהמשנה  לאחר  זאת 
 - הטיעון  הסדר  ייחתם  לא  חמישי  יום  עד 
יוגש נגד גטאס כתב אישום כבר ביום ראשון 

בשבוע הבא.

מאת: ארי קלמן

את  אישרה  חקיקה,  לענייני  וועדת השרים 
הצעת החוק של ח"כ מיכאל מלכיאלי לפטור 
מתשלום דמי ביטוח לאומי לבחורי ישיבה עד 

גיל 19, שנחשפה לראשונה ב'קו עיתונות'. 
יסודי  על  בחינוך  הלומד  תלמיד  כיום, 
בחינוך הממלכתי זכאי לפטור מתשלום דמי 
עד  או   19 לגיל  הגיעו  עד   - לאומי  ביטוח 
סוף כיתה י"ב, אך באופן שערורייתי תלמידי 
לאומי  הביטוח  דמי  את  משלמים  הישיבות 

מיד בהגיעם לגיל 18.
הישיבות  תלמידי  יושוו  החוק,  הצעת  לפי 
זכאים  ויהיו  הממלכתי  החינוך  לתלמידי 

לפטור עד גיל 19. 
בדברי ההסבר להצעה נאמר: "לשון החוק 
כל  ופשוטה,  ברורה  המחוקק  כוונת  גם  כמו 
יסודי,  על  חינוכי  במוסד  הוא  באשר  תלמיד 
 19 לו  מלאו  וטרם  החוק  בדרישות  העומד 
שנים, יהא פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי, 

ללא פרשנויות. 
בו  חינוך  בזרם  מכירה  והמדינה  "מאחר 
לומד התלמיד, מגבה אותו תומכת בו וממנת 
אותו, כמו גם שהרציונל בבסיס התקנה תקף 
מלבד  זה  מוטעה  לחיוב  הסבר  אין  לגביהם, 
אפליה לשמה. הצעת חוק זו באה לתקן עיוות 
זה ולהביא לידי ביטוי את דברי החוק וכוונת 

המחוקק, ולהסיר אפליה לא עניינית זו על ידי 
תשובות לקוניות ושרירותיות". 

יש לציין, כי כבר לפני מספר חודשים שלח 
שלמה  לפרופ'  מכתב  מלכיאלי  מיכאל  ח"כ 
דרש  בו  הלאומי  הביטוח  מנכ"ל  יוסף  מור 
משנענה  הישיבות,  בני  אפליית  תתוקן  כי 
בתשובות לקוניות פנה לתיקון החקיקה בדרך 

הראשית.
התיקון  על  שמח  "אני  מסר:  דרעי  השר 
תלמידי  ושל  מעמדם  להשוואת  החשוב 
הממלכתי  בחינוך  לתלמידים  הישיבות 
אני  הלאומי.  הביטוח  בתשלומי  וההקלה 
מודה לח"כ מלכיאלי על החוק החשוב. סיעת 
השכבות  למען  ולפעול  לסייע  תמשיך  ש"ס 
החלשות כפי שעשינו בהורדת מחירי התח"צ 

והמים".
המלא  הגיבוי  על  לדרעי  הודה  מלכיאלי 
כהן  יצחק  האוצר  שר  ולסגן  החוק,  לקידום 
על השעות הרבות שהשקיע בעניין: "מדובר 
הצעת  הנורא-  לעוול  קץ  ששם  בשורה  ביום 
החוק קובעת להשוות את תנאי בני הישיבות 
לתלמידי החינוך הממלכתי, ותוביל לחיסכון 
של 1,400 שקלים בשנה לכל תלמיד ישיבה. 
אין שום הצדקה שבחורי ישיבות יופלו באופן 

יחסי לתלמידי החינוך הממלכתי", סיכם.

לראשונה: דיון להדחת 
חבר כנסת

ועדת הכנסת התכנסה לדיון בהדחתו של חה"כ באסל גטאס, 
החשוד בהברחת מכשירי סלולר לאסירים ביטחוניים

הקלות בתשלומי ביטוח 
לאומי לתלמידי ישיבה

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את הצעת החוק 
של ח"כ מלכיאלי, לפיה יינתן פטור מתשלום דמי 

חשיפתביטוח לאומי לתלמידי ישיבות עד גיל 19
'קו עיתונות'
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נוסף  סיפור  מתפרסם  מה,  לזמן  אחת 
של 'עוקץ' פנים חרדי. איש עסקים או לכל 
ככזה,  עצמו  את  שהציג  מישהו  הפחות 
שלקח כספים מסביבתו הקרובה והרחוקה, 
רווחים  והבטיח  'במיומנות'  אותם  השקיע 
הכסף   - התאייד  שהכול  עד  נדירים, 

ולפעמים גם הסוחר המתוחכם.
ברוח הימים, ניתן לומר כי מי שמאמץ גם 
לגבי השקעות את הכלל של "כל הפושט יד 
כל  בהמשך  שאין  לזכור  צריך  לו",  נותנים 

הבטחה לאחוזי רווח...
וקשה  גדול  הפיתוי  לפעמים  הבעיה, 
לעמוד בפניו. הנה החבר מהישיבה שתמיד 
את  פה  בעל  ידע  וגם  בביזנס  מייבין  היה 
עסקה  לי  ומציע  בא  והוא  היציג,  השער 

ואפילו מבטיח 20% רווח לשנה. מה רע? 
רע. פשוט רע. 

הנה כמה כללי בסיס, שכדאי לכם לפחות 
לחשוב עליהם, ואם השורות הבאות יגרמו 
 - ממונו  מאיבוד  להימנע  אחד  ליהודי  ולו 

והיה זה שכרי.
כלל ראשון: אין ארוחות חינם. כל שקל 
שנכנס לכיסו של פלוני - חייב לצאת מכיסו 
של אלמוני. ותופתעו, אבל גם אלמוני הנ"ל 
לתרום  ממהר  ואינו  וכלל  כלל  טיפש  אינו 

את כספו בקלות לחלוקה.
לכם  מציעים  אם  בפרט  הדברים  יפים 
של  במסווה  פירמידות  מיני  לכל  להיכנס 
מה  ותחשבו  לרגע  עצרו  רשתי.  שיווק 
הסיכוי שתצליחו לשווק את המוצרים חסרי 
השימוש הלאה - ולהרוויח את לחמכם על 
חשבון הסביבה. האם אתם באמת חושבים 
שבני משפחתכם, שכניכם וחבריכם תמימים 
עד כדי כך, ואם התשובה חיובית, האם מן 

הראוי להתפרנס באופן כזה, על גבם...
להבטיח.  יכול  הקב"ה  רק  שני:  כלל 
בכלל.  בטוח,  רווח  כזה  דבר  אין  למעשה, 
עשוי   - שקיים  סחיר  מוצר  כל  של  מחירו 
יש  נכון,  לטובה.  בהכרח  ולא  להשתנות 
הדירות  שמחירי  במיוחד  גבוה  סיכוי 
שהם  קטן  לא  סיכוי  קיים  גם  אבל  יעלו, 
לדבר  שלא  ירדו,  אפילו  או  ייעצרו  דווקא 
את  להפוך  שעשויים  אחרים  סיבוכים  על 
בעליל,  רווחית  לבלתי  שלכם  ההשקעה 
ומיסים,  שיפוצים  דירה,  של  ובדוגמה 
ממתין  הנכס  בו  וזמן  משפטיות  עלויות 

לשוכר ועוד כהנה וכהנה.
אחוזי  לכם  מבטיח  כלשהו  כשסויחר 
מאש.  כמו  תברחו   - מלאה  בוודאות  רווח 
אם כבר בתחילת הקשר העסקי הוא משקר 
ימנע ממנו להמשיך כך בשלבים  לכם, מה 

מכריעים יותר?

יניח בפניכם כבר  הגון  או משקיע  סוחר 
בשלב ההצעה את אחוזי ההפסד האפשריים 
 - נוצץ  זה אולי פחות  והסיכונים המלאים. 

אבל כך יש סיכוי שתישארו עם הזהב.
פה'  שבעל  'תורה  אין  שלישי:  כלל 
או  בעסקים. אל תסתמכו על שום השקעה 
עסק שאינו מגובה בכתב. ה'מילה שלו' היא 
בהחלט דבר חיובי, אבל למרבה הצער אין 

לה שום משמעות בבית הדין.
חייבים  שותפות  או  עסק  של  סוג  כל 
להיות מגובים בכתב. אם המשקיע מתחיל 
לערום תילי תילים של הסברים מפולפלים 
את  מיד.  תוותרו   - מכך  נמנע  הוא  למה 

הכסף שתעבירו לו לא תראו שוב.
בעסקים.  חסד'  'בעלי  אין  רביעי:  כלל 
קורצת,  הצעה  עם  אליכם  מגיע  כשמישהו 
תעצרו לרגע ותחשבו, למה הוא בכלל פונה 
בטוחה  כך  כל  ההשקעה  אם  הרי  אליכם? 
את  ולחלק  להשתטות  לו  למה  ורווחית, 
הרווח הבטוח לחברים? לו הייתם במקומו 
כלום  השנה,  עסקת  לכם  מוצעת  והייתה 
נוספים,  משקיעים  לחפש  מתחילים  הייתם 
הונכם  כל  את  משקיעים  הייתם  שמא  או 
מקסימלי  נתח  על  לשמור  כדי  ואונכם 

שרשום על שמכם?
כמובן, התשובה האמיתית ברוב המקרים 
פשוטה עד כאב, הוא פנה אליכם כי הרבה 
יותר קל ונוח לו לסכן את כספכם מאשר את 

כספו. 
דווקא  יותר  עוד  אגב  תקף  הזה  הטיעון 
כשהמציע הוא איש עסקים מנוסה ומבוסס. 
העובדה  כפליים  בכפל  מחשידה  אז  או 
שהוא בוחר לוותר על ההשקעה המופלאה 
או  משתיים,  אחת  מחלקו,  לכם  ומציע 
בשני  גרוע.  שהעסק  או  רע,  בכי  שמצבו 
המקרים אין שום סיבה שתכניסו ראש בריא 

למיטה חולה.
את  תסכנו  אל  פעם  אף  חמישי:  כלל 
הבית. גם כשמדובר בהשקעה בעלת סיכוי 
והסיכויים  מסודרת  הניירת  לרווח,  גבוה 
רק  עושים  השקעות   - מבטיחים  נראים 

בכסף ששוכב בבנק ומחכה.
בשביל  מגוריכם  דירת  את  תמשכנו  אל 
להיכנס לעסקה, אל תלוו מגמ"ח בשביל זה 
)מה גם שיתכן ויש בזה בעיה הלכתית לא 

פשוטה( ואל תפתחו קופת חיסכון.
כללים  ולפרוט  להמשיך  כמובן  ניתן 
נוספים, השורה התחתונה מאוד ברורה: את 
הכסף שלכם, שעבדתם עליו קשה, תשקיעו 
בחכמה באמצעות בתי השקעות, בנקים או 
בנכסים שתרכשו בעצמכם. אל תחלקו אותו 

ל'כל הפושט יד' - שסופו גם לפשוט רגל.

פושט יד ופושט רגל
אבי גרינצייג / על סדר היום

מפעם לפעם צץ סיפור 'עוקץ' חדש והלב 
כואב על אברכים שאיבדו את ביתם וכל 
רכושם  הכללים הבאים יכולים למנוע 

ממכם את הנפילה הכואבת 

צילום: נתי שוחט, פלאש 90
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מדינת ישראל
הרבנות הראשית לישראל
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מתן שירותי פיקוח על כשרות השחיטה בבתי מטבחיים בחוץ לארץ
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לעשות את השבת לדורותם

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"ושמרו בני ישראל את השבת 
לדורותם  השבת  את  לעשות 
ויש להבין את  ובין בני ישראל".  ביני 
ההדגשה בפסוק שמצוה זו היא "לדורותם", 

וכי כל המצוות הם לא לדורות?
שמי  ללמדנו  מבקשת  שהתורה  לומר  יש 
של  במצוה  רק  לא  השבת,  את  ששומר 
"לעשות  מבחינת  אלא  תעשה,  ואל  שב 
בקיומה  לטרוח  ועשה  בקום   - השבת"  את 
ברוח ובגשם, זוכה לנצחיות –  לשמירה על 

שרשרת הדורות שלו.
זי"ע  מטשרנוביל  המגיד  נכנס  אחד  יום 
לארוז חפציו, טרם צאתו ניגש כהרגלו לקחת 
הדלת.  לעבר  ופנה  שולחנו  ממגירת  מעות 
לדרך  מועדות  פניו  אם  משמשו  כששאלו 
לעיר  אני  יוצא  כן,  "אכן  השיב:  ארוכה, 
ראדומישל, לפגוש צדיק וליתן לו מעות. אך 
הפעם בניגוד לרוב הפעמים אין אני שולח את 

שליחי כי ברצוני לפגשו פנים מול פנים".
למצות  נפשו  במסירות  הרבי  היה  נודע 
בעצמו  הוא  הפעם  שבויים,  ופדיון  הצדקה 
יצא מביתו יחד עם משמשו ופנה לכיוון העיר 
באחת  השתנה  מהלכים  בעודם  ראדומישל. 
וגשם  לנשוב  סער החלו  רוחות  האוויר,  מזג 
זלעפות החל ניתך ארצה, עד שלא היה ניתן 

לעלות על הדעת להמשיך בדרך.
נעמד רבי מרדכי על מקומו, והחל לקרוא 
לעכבני  'הוא'  חושב  "האמנם  תקיף:  בקול 
והמלאכה  קצר  הזמן  ולא!  לא  מדרכי? 
שבת,  עד  לביתי  לחזור  אני  מתכוון  מרובה. 

ואם לא ניתן ללכת רגלית אסע בעגלה".
העגלות,  לתחנת  עקבותיו  על  הרבי  סב 
להובילם  שיועיל  עגלון  יימצא  שם  אולי 
כמו  אויר  שבמזג  מסתבר  אך  לראדומישל, 
"כבר  בבתיהם.  ספונים  העגלונים  גם  זה 
אגיע  ובעז"ה  לי  יפריע  לא  'הוא'  כי  אמרתי 
לאחר  ואמנם  הרבי.  התעקש  לראדומישל" 

זמן נראתה עגלה רתומה מתקרבת.
העגלון  אפרים  הוציא  העגלה,  משנעצרה 
את  נכונה  אני  רואה  "האמנם  ראשו  את 
סכנת  זו  הרי  ובעצמו?  בכבודו  עומד  הרבי 
ליבו  שת  לא  הרבי  אך  כך!"  לעמוד  נפשות 
לדברים ושאל: "האם תוכל לקחת אותי לעיר 
כפול?" משרק  לך מחיר  ואשלם  ראדומישל 
האוויר  מזג  לדרך.  יצאו  הסכמתו  את  נתן 
היטלטלה  והעגלה  קשה  להיות  המשיך 
כקליפת שום, הפחד היה נורא. "רבי! יבקש 
מתים".  וכולנו  רגע  עוד  עלינו,  רחמים  נא 
לא  תדאג  "אל  לו:  ענה  שחוק  בבת  והרבי 

יאונה לנו כל רע".
ביחידות  נפגש  לראדומישל  הרבי  בהגיע 
עם אותו צדיק לרגעים ספורים בלבד, ואז שב 
לעגלה שעשתה מיד דרכה חזרה לטשרנוביל.
נותר  כולו  והסיפור  חלפו  ימים  שבועיים 
בית  דלת  נפתחה  הימים  באחד  סוד.  בגדר 
המדרש וכפרי אחד נכנס בשעריו. כמו רבים 
מהרבי,  שלום  ליטול  בתור  הוא  אף  נעמד 
וממתין להיכנס אל הקודש פנימה. אף אחד 
כולם  ראו  זמנו  כשהגיע  אליו.  ליבו  שת  לא 

ומסתגר  יפות,  פנים  בסבר  הרבי מקבלו  איך 
העלה  זה  דבר  ארוכה.  שעה  בחדרו  עמו 
החדר  מן  בצאתו  מיד  ולכן  רבות,  תמיהות 

בקשו ממנו החסידים שיספר להם סיפורו.
מתגורר  אני,  פשוט  "יהודי  סיפר:  וכך 
באחד הכפרים סמוך לז'יטומיר. בקושי יודע 
אני ללמוד, שכן מגיל קטן לא היה להורי כסף 
מלמדני  היה  ע"ה  אבי  כן  ועל  למלמד,  לתת 
תורה ותפילה בערב בשובו מעבודתו. באחד 
הלילות, כאשר נתיישב אבי לצידי אמר לי כי 
ברצונו לבקש ממני דבר-מה. 'הרי רואה אתה 
כולה,  התורה  כל  אותך  ללמד  בכוחי  אין  כי 
מצוה  על  כי תשמור  ממך  מבקש  אני  כן  על 
אותה  שתשמור  לי  תבטיח  מיוחדת.  אחת 
יהיה  ואז  תמיד,  איבריך  ושס"ה  רמ"ח  בכל 
לי נחת רוח גם בהיותי בעולם העליון. חז"ל 
אמרו כי שקולה שבת כנגד כל המצוות, לכן 
אני מבקש ממך כי תשמור את השבת ותענג 
מסירות  ממך  ידרוש  הדבר  אם  אפילו  אותה 
נפש'. הבטחתי לאבי לעשות כבקשתו, ומאז 
אותה  ולענג  השבת  את  לשמור  אני  משתדל 

ורואה אני מכך שפע ברכה והצלחה.
הבחנתי  כחודש  לפני  אחת  שבת  "בערב 
כי אין בביתי נרות להדליק, אלא שבדיוק אז 
היה מזג אויר סוער, ואז החלה מלחמה ביני 
לבין היצר הרע. אך בסופו של דבר החלטתי 
וכך  נרות,  להשיג  שביכולתי  כל  אעשה  כי 
תר  בעודי  פתוחה.  חנות  אחר  לחפש  יצאתי 
אחר חנות עוצרים אותי בגסות שני שוטרים 
ואומרים לי: "יהודון! אתה עצור! מה אתה 
מרגל  לבטח  בחוץ?  אויר  מזג  בכזה  עושה 
אתה". לא עזרו שום טענות. הם בשלהם שאני 

מרגל כנגד 'אמא רוסיה' וגזר דיני מוות!
למשפחתי  שיודיעו  מהשוטרים  "ביקשתי 
והם נענו. בני משפחתי הבינו כי אפשר לשחד 
את אחד מראשי בית המעצר שהבטיח כי אם 
עצום  מעות  סכום  לו  יביאו  מסוים  זמן  עד 
לרבי  נסעו  תיכף  אותי.  לשחרר  יסכים  הוא 
המגיד  הסיפור.  כל  את  וסיפרו  מטשרנוביל  
נכלא  אביכם  שהבנתי,  'כפי  ואמר:  שמע 
בז'יטומיר והיא אינה תחת חסותי אלא תחת 
חסותו של הצדיק מראדומישל, אבל בעז"ה 
כפי  היום,  למחרת  כבר  לחופשי'.  יצא  הוא 
המסופר, יצא המגיד לכיוון ראדומישל, אלא 
למחוז  להגיע  מהרבי  למנוע  רצה  שהסט"א 
הגיע.  לבסוף  ואכן  התעקש  הרבי  אך  חפצו, 

וכך יצאתי לחופשי ועתה באתי להודות".
"כשנכנסתי  הוסיף:  סיפורו  את  משסיים 
כוחה  את  אתה  רואה  הרבי:  לי  אמר  למגיד, 
וזכותה של השבת. אמנם רצה הסט"א למנוע 
אותו.  ניצחתי  השבת  בכוח  אבל  ממני,  זאת 
לימינך  עמדו  לכאורה  הפשוטים  אביך  דברי 
שרשרת  את  להמשיך  ותוכל  שתינצל  כדי 
אנו  וכך  השבת.  מכוח  הנצחית  הדורות 
יזכו  בה  המתענגים  כל  בזמירות:  אומרים 
לרוב שמחה, מחבלי משיח יוצלו לרווחה..."

שומרים  רק  ולא  השבת  את  עושים  אם 
אותה זוכים לסייעתא דשמיא הן למקיים והן 

לדורות אחריו. 

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

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

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

הצטרפו לשיטה המצליחה והטבעית לטיפול מקיף ויעיל בבעיות רפואיות

  התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

03-9786661

סדרות מוצרים המבוססות
על צמחי מרפא מובחרים

Aperta סדרת
לטיפול בעצירות

Periodontal סדרת
לטיפול בחניכיים

Xagaris סדרת
לטיפול בפטרת

Triger סדרת
לטיפול בכולסטרול

Preho סדרת
לטיפול בדלקות מפרקים 

Soluroids ערכת
לטיפול בטחורים

Relipso סדרת
לטיפול בפסוריאזיס



מיום ו‘ י“ט אדר עד יום שלישי כ“ג אדר:  

חליפה
פרימיום

קולקציה חדשה

&330&85

&75&95

שעות פתיחה:
סניף גאולה: א‘ - ה’ 12:00-20:30 , ו‘ 10:00-13:30
ו‘ 10:30-13:30  , - ה’ 19:00-22:00  א‘  סניף רמות: 

  חדש!! סניף גאולה: 

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

   חולצות   חגורות   חפתים   סריגים   צעיפים

ד
ב

ל
ב
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ל
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ף ג

סני
ב

ם 
עי

צ
ב

מ
ה

 *

* מוגבל ליחידה ללקוח
עניבה רק ב-10&בקניה מעל 150&

מכנסיים

חולצה
אל קמט
100% כותנה
עם הדבקות

חולצה
ללא גיהוץ

100% כותנה

&25

עניבה

&35

חגורה
עור

New Collection
במחירי ת"ת

ההרשמה בעיצומה: 072-370-4319
קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה  |  קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

מסובסד ע"י:



בירושלים1224  י"ז באדר תשע"ז 15/3/17 

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

סודוקו
מבוך

תפזורת
התשבצים 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.  כותרת, קישוט בראש עמוד. "וה___  אשר על ראשו" )דברי 
הימים ב ג , טו(

4. הנביא בימי דוד המלך ושלמה המלך. )שמ"ב ז ב(      
7.  הלך רכיל, הלשין, הביא דיבה. "לא  ___  על לשנו לא עשה 

לרעהו רעה" )תהלים טו ג(
8.  דיבור של שבח על דבר או על אדם שיש בו תועלת רבה.  

"____ מחזיק ברכה")עוקצים ג יב(
9.  קיצור המילים: י ימי תשובה.

10. אל תתן ידך לאנשים או למעשים שאינם הגונים.  "הרחק מן  
ה___ ומן הדומה לו" )חולין מד:( )בכתיב חסר(

12. אין אמירתו שווה מאומה, אין כל תוקף לדבריו.  "____  אמר 
כלום" )נדרים א א(

13.  פיטום, אביסה, מתן אוכל רב. )ביחוד לבעל חיים - להשמנתו( 
"___ למקום שיכולה להחזיר" )שבת קנה:(

16.  מקלח, מפכה. "נחל  ___" )משלי יח ד( )בכתיב מלא(
18.  פלוני אמר כך ופלוני אמר אחרת.  "___ אמר חדא  ו___  

אמר חדא" )בבא מציעא יא.(
19.  מנהג, נוהג, חוק הקבוע בטבע. "___ הוא מששת ימי בראשית 

רבים שתו רבים ישתו" )כתובות ח:(

1.  דבר זה מובן מאליו, הדבר קל וחומר, בודאי ובודאי.          
"ואין ____ לומר" )עבודה זרה א ח(

2.  בקשה,תחינה,תפילה.  "ואין ___ אלא תפלה" )תענית 
ז:(

3.  יבלת, בליטה בשרית קטנה בגוף.  "____  בעלמא הוא" 
)בכורות מ:(

4.  צרה, שבר, איד. "הלא איד לעול  ו___ לפעלי און" 
)איוב לא ג(

5.  קיצור המילים: תקנה לדורות.
6. שערה. "הרבה נימין בראתי באדם וכל ___ ו___ בראתי 

לה גומא בפני עצמה" )בבא בתרא טז.(
11.  טרי, מלא לח, מלא חיות. "זית ___ יפה פרי תאר"  

)ירמיה יא טז(
12.  נחפז, היה מהיר ופזיז.  "___ להון איש רע עין" )משלי 
כח כב( )גוף שלישי, יחיד( )בלשון עתיד( )בהיפוך אותיות(

14. קיצור המילים: טבין ותקילין.
15. הכיור הגדול שעשה שלמה המלך בבית המקדש. נקרא 

גם:  "___ הנחשת" )דברי הימים א יח ח(
17.  לבד או עור עבה.  "____ כסות ותכריך כסות מדרס  

___  ארגמן ותכריך ארגמן" )כלים כו ו(

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?

מצאו לפחות 5 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם!

 
1 2 3  4 5 6 

7    8   

9       

10   11  12  

 13   14   

15   16   17 

18   19    
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הלילהרנויבסאכ

נויובוובואמחר

רליטיחרכשנצבכ

כחסורריפוובצו

שלמסנצתנרבעלמ

המיחייוחדנותת

מונצתתתתהינמח

ינרבמידדרניוו

סיקרנרימוינרג

התפתיננותניקי

יתתפבויתילגיס

המיתינלכהנשוש

תהתמכיתינוותס

שמות פרחים

 בנק מילים:
כרכום, אמנון 
ותמר, רקפת, 
כלנית, סביון, 

נר הלילה, 
חרצית, נרקיס, 

ורד, שושנה, 
צבעוני, חמניה, 
לוטוס, לילך, 

סיגלית, יסמין, 
סתוונית, 
בירנית, 

גרניום, נורית, 
חצב, יקינתון, 

חבצלת, 
חלמונית   
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 10
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קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
לו

ב
03-6162228

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

וילות ובתים

 מציאה, בשיכון ג', 
בשד' הנצי"ב, דירת גן 

מפוארת, 100 מ' עם גינה 
וחניה ו-2 יחידות 

מושכרות, 2,880,000 
ש"ח ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)33-33(_____________________________________________

בני ברק

דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

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

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

03-5797756)23-23(_____________________________________________

 בכהנמן /שפירא דופלקס 
+ מעלית, בק"ג, 5 חד' 

ענקיים 140 מ', משופצים, 
מעליה דירה נפרדת של 

70 מ' שמושכרת ב-3,500 
ש"ח + גג של 70 מ' 

מבוקש 2,950,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)36-36(_____________________________________________

אופקים

 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(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

וילות ובתים דירות 
למכירה

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

אלעד

 2 דופלקסים: באברהם 
בן דוד ובדוד מחלוף, ק"ג: 3-5 

חד', קומת גג: 1-2 חדרים, 
130-170 מ"ר + מעלית. 

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

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(_____________________________________________

 במינץ 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

באר שבע

 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

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

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

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

ק"ב, תשואה גבוהה, מושכרת 
לחרדים, 1,290,000 ש"ח, 

_____________________________________________)08-11ל(052-7158998

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

אליהו עזריאל

052-7123106

חכמת הפנים
ושפת הגוף

אבחון, ייעוץ ולימוד

3-3.5 חדרים

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

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

תיווך יעקב,
054-4901948)11-11(_____________________________________________

דופלקסים
 בבר אילן במתחרד, 

דופלקס 3 חד', 106 מ"ר, 
מפואר לאחר שיפוץ כללי 
+ גינה, אופציה לתוספת 

כ- 50 מ"ר, מיזוג, חניה, כניסה 
פרטית, 1,295,000 ש"ח. אדר 

_____________________________________________)09-16(נכסים, 052-4834706

 בדוד רזיאל, 4 חד', 
מסודרת, ממוזגת, 

1,120,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך יעקב,

054-4901948)11-11(_____________________________________________

 בלעדי!! גם 
להשקעה!! בפ"כ, 
מחולקת ל- 2 יח"ד 

מושכרות, תשואה כ- 
4%. "יאיר נדל"ן"

052-7633978)09-11(_____________________________________________

 באבני נזר 5 חד' 
120 מ' חזית לסמטת 

השריונאים ק"ב עם 
מעלית עם אופציה 
ממשית של 30 מ' 

2,550,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 בגורדון, דירה מפוארת 
, חדשה ק"א, 5 חד' 

משוכללת 2,500,000 
ש"ח, תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 בשכון ג', ברח' יהודית, 
דופלקס, משופצת כחדשה, 

3 חד' עם אופ' ממשית 
להרחבה ב 35 מ' ק"ג 

ומעליה 3 חד' עם כניסה 
נפרדת )ניתן לעשות טאבו 
משותף( 2,370,000 ש"ח 

בלעדי ש. מאירוביץ הר' קוק 
23 ב"ב 03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

וילות ובתים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

דופלקסים
 בהזדמנות! דירה 

משופצת, דופלקס, מחולקת, 
מושכרת 3,100 ש"ח, 7 חד' 

+ יחידת הורים + פרגולה 
ומרפסת של 50 מ"ר, 

2,400,000, גמיש, 
052-3476223)10-13(_____________________________________________

מציאה! לל"ת בניסים גאון, 
3 + גג בטאבו + אופציות, 

1,350,000, גמיש,
_____________________________________________)10-11ל(052-7673921

 בנרקיס, 3 חד', ק"ב, כ- 
80 מ"ר, ריהוט חלקי, 835,000 

ש"ח. 052-4834706 "אדר 
_____________________________________________)10-16(נכסים"

■ 5 חד', חדישה, ברח' 
שמעיה, ליד רמב"ם, 
ק"ג, יפה וגדולה, עם 
נוף ומאווררת, 3 כ"א 

עם מעלית, 2,500,000 
ש"ח, גמיש, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

4-4.5 חדרים

■ מעולה לנכה 
ולמבוגרים, ברח' חברון 

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

לדירה ללא מדרגות, 
2,500,000 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(_____________________________________________

 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)11-11(_____________________________________________

 ברשותנו מגוון דירות 
להשקעה ולמגורים, החל מ- 
400,000 ש"ח, אקזיט נכסים 

_____________________________________________)11-11(ישראל, 052-8833739

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

קרוב לקהילה החרדית 
החדשה, יחידת הורים, מצב 

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

054-6625272)11-11(_____________________________________________

 קוטג' 8 חד' + יחידת 
דיור שמושכרת בשכונת בית 
וגן באופקים, צמוד לקהילה, 

1,500,000 ש"ח. עטיה משה, 
054-6625272 ,074-7037979)11-11(_____________________________________________

 בהאורן קרוב לקהילה, 3 
חד', ק"ב, משופצת, מיידית, 
2,000 ש"ח, 052-7113508, 

03-6193412)11-11(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן: 
בכניסה לעיר ליד הרכבת, 

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

משופצת! עטיה משה,
054-6625272 ,074-7037979)11-11(_____________________________________________

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

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

054-6625272 ,074-7037979)11-11(_____________________________________________

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

משה, 074-7037979,
054-6625272)11-11(_____________________________________________

 בשמעון הצדיק, ד.גן, 
4 חד' בבית פרטי עם 
כ.פרטית, סלון גדול + 

2 מרפסות, חדר חמישי 
כמעט וכן + אופ' ליח"ד, 

רק 1,770,000 ש"ח, 
גמיש. "אלעד נכסים" 

052-8939050)11-11(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 בבלעדיות בבן זכאי 
העליון, 3 חד' + מחסן, 

מרווחת מאוד + מרפסת 
מהסלון + מעלית, רק 

1,260,000 ש"ח, גמיש. 
"אלעד נכסים"
050-3756925)11-11(_____________________________________________

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

צעד - משה אלוש, יועץ תיווך, 
054-3255667)11-11(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 דירת 4 חדרים, 100 

מטר, מעולה לחלוקה, 
מושכרת ב- 2,000 ש"ח 

במחיר מציאה: משה אבני 
_____________________________________________)11-11(דרך, 054-3255667

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

ש"ח, מעולה לחלוקה במחיר 
מציאה: משה אבני דרך,

054-3255667)11-11(_____________________________________________

 בהרצל מול ביהכנ"ס 
הרב כץ, 3 חד', מיידי. 

_____________________________________________)11-11(תיווך יעקב, 054-4901948

 בלעדית ברב אסי, דירת גג 
4 חד'ים, 90 מ' + 90 מ' גג 

פרטי, 2,600,000,
050-4190004 ,052-7665929)11-12(_____________________________________________

 מציאה! בבלעדיות 
בחולדה הנביאה, 2 דירות 8 
חדרים + אופציה הרחבה, 

אפש' לטאבו משותף,
050-4190004 ,052-7665929)11-12(_____________________________________________

 במיקום שקט ומרכזי 
תלת-מפלסי כ.פרטית, 150 

מ"ר, 2,700,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)11-11(נכסים" 03-5791514

 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)11-11(_____________________________________________

 בבן-זכאי, 60 מ"ר, ק"ק, 
מחולקת לשתי יחידות, 

1,420,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)11-11(נכסים" 03-5791514

 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)11-11(_____________________________________________

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

מ- 1,650,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)11-11(_____________________________________________

 בחזון-איש, 180 מ"ר, 
חזיתית, ניתנת לחלוקה, 
2,650,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ, 03-8007000, 
052-7168090)11-11(_____________________________________________

 בבן-זכאי, מחולקת ל- 2 
יחידות, משופצות ומושכרות, 

1,500,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

052-7168090)11-11(_____________________________________________

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

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)11-11(אורי תיווך אדוארד

 בבנייה בשיכון ה', 
3,4,5 חד' בסטנדרטים 

גבוהים, החל מ- 
1,650,000. ***בדובק, 

5 חד', משופצת חלקית, 
1,800,000. "יאיר נדל"ן"

,052-7172628
052-7633978)11-11(_____________________________________________

 בשיכון ה', 4.5 
חד', משופצת, חזית, 

1,900,000. ***בפ"כ, 
60 מ', מחולקת 

ומושכרת ב- 4,600, 
1,290,000, גמיש. "יאיר 

נדל"ן" 052-7172628, 
052-7633978)11-11(_____________________________________________

 בפרל, פנטהאוז , 280 
מ"ר, ק"ד, חדש, 4 כיווני אוויר, 
3,250,000. במנשה דופלקס, 

200 מ"ר, ק"ד, מעלית, 
3,500,000. תיווך הנדל"ן, 

050-4177419)11-11(_____________________________________________

 בית פרטי מיוחד! באזור 
יוקרתי! 260 מ"ר, 3 מפלסים, 

4,900,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)11-11(נכסים" 03-5791514

 בשיכון ה' בבנין חדש, 
פנטהאוז נדיר, 360 מ', 

אפשרות לחלוקה, 4,100,000 
ש"ח. פנחס מילר, מתווך 

_____________________________________________)11-11(מוסמך, 050-4103310

 ביהודה-הנשיא, 200 
מ"ר, ק"א )דו-מפלסי( + 2 

כניסות + אופציות נרחבות, 
2,950,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)11-11(נכסים" 03-5791514

 בלעדי בחרל"פ, דופלקס 7 
ח', קומה 4, מסודרת, כ- 220 
מטר, 3,000,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)11-11(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי! באזור הרב קוק, 
דופלקס 6 חד', 150 מ"ר, 
חדשה, משוקעת, ק"ג + 

פיר למעלית )שכנים רוצים 
לעשות(, חזית, 2,300,000 

_____________________________________________)11-11(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בשיכון ג', דופלקס 
6 חד', 175 מ"ר, חדשה, ק"ג 

)שכנים רוצים לעשות מעלית(, 
חזית, 3 כ"א, מתוכננת גם 
לחלוקה, 2,800,000 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11(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, 4,900,000 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11(א.פנחסי, 03-5799308

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

ליחידה. חמד נכסים, 
053-3357316)11-11(_____________________________________________

 מציאה, בקרית משה, 
5 חד', ק"ה, משוקעת 

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

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

מאירוביץ הרב קוק 23, 
,050-5308742

03-5797756)24-24(_____________________________________________

 בשיכון ג' בשמחוני, 5 
חד', 120 מ"ר + אופציית בניה 

ל- 10 מ"ר לסוכה. רי/מקס 
_____________________________________________)11-11(משה דסקל, 050-5926021

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

הורי, מרפסת שמש, 
מחסן, 2,400,000 ש"ח. 

מ.כהן נכסים,
052-7684074)11-11(_____________________________________________

 בקהילות-יעקב, 5ח', 
משופצת + אופציה, ק"ב 
+ מעלית, עורפית, מיידי, 
2,185,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)11-11(_____________________________________________

 בשאול חדד, פנטהאוז/
גג, 5.5 חד', 140 מ"ר, 
4 דיירים בבנין, אופציה 
לפינוי בינוי, משוקעת 
ביותר, רק 2,100,000 

ש"ח. 'אפיקי נדל"ן בועז', 
052-3500040)11-11(_____________________________________________

 בבירנבוים, 5.5 חד', 
מחולקת ומושכרת, משופצת 

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

054-2545420 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 ברבינא, 5.5 חד' + 
אופציה להרחבה, 2,500,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 בפרדו, 4 חד' + 2 יחידות 
מושכרות, מעלית, 3 כ"א, 

3,400,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

052-7168090)11-11(_____________________________________________

 באזור בעלי מלאכה, 
5 חד', 115 מ"ר, מחולקת 

ל- 4 חד', 85 מ"ר + יחידה 30 
מ"ר, ק"א + מעלית, חזית, 
2,150,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)11-11(_____________________________________________

 באזור גבעת רוקח, 8 חד' 
+ מרפסת שמש גדולה, 240 
מ"ר, ק"א + מעלית + חניה, 

3 כ"א, חדשה. א.פנחסי, 
03-5799308)11-11(_____________________________________________

 בלעדי! בבעלי מלאכה, 
7 חד', קומה שלמה, 145 
מ"ר, ק"ב, חזית + מעלית 

+ חניה, 4 כ"א, סוכה גדולה, 
ניתנת לחלוקה, מצב מצוין, 
2,500,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)11-11(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבניין חדיש, 
כניסה מיידית, 5 חד', 123 

מ"ר, ק"א + מעלית + חניה, 
חזית, מצב מעולה + מרפסת 

שמש, 2,500,000 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11(א.פנחסי, 03-5799308

 בשכונת אור החיים, 5 
חד', ענקית, 150 מ"ר, ק"ג 

+ מעלית, חזית, מצב מצוין, 
2,650,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)11-11(_____________________________________________

 בלעדי!! ברמת-אהרון 
אזור הווילות, 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)11-11(_____________________________________________

 בלעדי!! במנחם, 5 
חדרים, ענקית, 120 מ"ר, 

מושקעת + מרפסת 
סוכה גדולה על רלסים, 
ק"א, 2,270,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)11-11(_____________________________________________

 בלעדי! בקרית-הרצוג/
גני-הזית, חדשה, 5 
חדרים + מ' שמש 

גדולה ק"ג + מעלית, 
1,700,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)11-11(_____________________________________________

 בלעדי, מציאה!! 
בר"ג גבול בני-ברק אזור 
גולומב, 5 חדרים, 120 

מ"ר, משוקעת + מרפסת 
שמש, ק"ב + 2 חניות 

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

והשקעות"
052-7652801)11-11(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

3,500,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

+ מרפסת, 2,980,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

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

052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 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, 
1,620,000 ש"ח. תיווך 
זלברברג, 03-5754412, 

052-2236671
Zlbr54@gmail.com)11-14(_____________________________________________

 לחטוף!! בקיבוץ 
גלויות, 4 חד', 100 מ"ר 
+ אופציה, ק"ב, 3 כ"א, 
חניה, 2,090,000 ש"ח. 

מ.כהן נכסים,
052-7684074)11-11(_____________________________________________

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

זקוקה לשיפוץ, 1,790,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

03-5791514)11-11(_____________________________________________

 בשיכון ג', 4 חד' 
+ סוכה ומרפסת 

שמש כחדשה, 100 
מ"ר, אופציה ממשית 

להרחבה. 'אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)11-11(בועז', 052-3500040

 ברבי עקיבא אזור 
ישעיהו, 4 חדרים, קומה 

אחרונה + מעלית + 
היתר לבניה בגג, ב- 

2,050,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)11-11(נכסים, 050-4177750

 בביאליק, כ- 4 חד', 
105 מ"ר + אופציה ענקית 

,קומה נוחה + חניה ענקית, 
1,690,000 גמיש. נדל"ן 
הקריה, 050-3000121,

054-8472222)11-11(_____________________________________________

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

וחזיתית. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

2,150,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

שמש, 1,620,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

1,900,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)11-11(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 בהרב-שך, 4 חד', יפה 
+ מעלית וחניה, 3 כ"א, 

2,100,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 ברמבם, 4 חד' בבנין חדש 
+ מעלית וחניה, 2,050,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 בריינס, דופלקס, 
מושקעת, חזית, מעלית, 
2,695,000, גמיש. תיווך 

_____________________________________________)11-11(הנדל"ן, 050-4177419

 בהזדמנות! בראדזמין, 
ק"ג, 3 כ"א, משופצת 

מהיסוד + סוכה + חניה 
2,370000 ש"ח מ.כהן 
_____________________________________________)11-11(נכסים, 052-7684074
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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(_____________________________________________

גבעת שמואל

■ 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

■ 4 חד', ברבי עקיבא 
קרוב לישעיהו 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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

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

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

בבירנבוים דירת 5.5 
חד' מחולקת לדירת 3.5 

חד' ודירת 2 חד' 
מושכרת ב- 6,700 ש"ח 
בקומת קרקע מוגבהת, 

משופצות כחדשות,  
אפ' לטבו משותף, 

2,100,000 ש"ח גמיש, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

דימונה

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

לכינרת, פארק משחקים 
מתחת לבית, 2 שכנים 

בקומה, חניה + מחסן, לל"ת - 
_____________________________________________)03-14/17(810,000 ש"ח, 055-6650570

פנטהאוזים ודירות גן

■ דופלקס בק"א וק"ב 
)אחרונה( בבנין דו 

משפחתי מפואר, עם 
מעלית פרטית בנוי 180 

מ' + 45 מ' מרפסת 
באזור לוחמי הגטאות, 

3,850,000 ש"ח, תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

ירושלים
 בגילה א' החרדית!!! 
מאות אברכים! למכירה/
השכרה 2-3-4-5 חד' + 

אישורי בניה להרחבה!!! 
דירות בפסגת זאב צ. 
פת, קרית מנחם, עיר 

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות! דרושות דירות 
לעולי צרפת "הולילנד 
_____________________________________________)09-42(נכסים" 02-6763740

■ באזור רמבם, בק"ב, 
ענקית 110 מ', חזית, 3 
כ"א, ניתן לחלוקה, לא 

משופץ, 1,900,000 ש"ח, 
מפתחות במשרד, בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

 ברח' עלי הכהן 3 חד' 
בבנין חדיש עם מעלית 

3 כ"א, ק"ב, חזית, 
1,550,000 ש"ח, תיווך 

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

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 ברש"י/ שפת אמת, 
4 חד'+סוכה ענקית 105 
מ' משופץ ק"א עורפית, 
2,100,000 ש"ח גמיש, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 בנורדאו, 3 חד', 3 כ"א, 
ק"א, משופצת, אופציה, 

1,370,000 ש"ח, המחיר גמיש 
לרציניים!! לל"ת,

053-3135048 )10-13(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים
 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(_____________________________________________

נתיבותוילות ובתים

סביון

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

 ברחוב מלאכי, 
ק"ב, דירת 3.5 גדולה, 

משופצת מהיסוד, 3 
כ"א + חניה טאבו, 

1,780,000, בלעדי, תיווך
ש.מאירוביץ הרב קוק 23, 

,050-5308742
03-5797756)24-24(_____________________________________________

 בסירקין, 4 חדרים וסוכה, 
86 מ"ר, משופצת בי.א נדל"ן, 

054-8475577)11-11(_____________________________________________

 בשיכון ג' חייבת 
להימכר! 4 חד', 

משופצת, קומה ב', 80 
מ"ר + סוכה, 1,730,000 
ש"ח. 'אפיקי נדל"ן בועז', 

052-3500040)11-11(_____________________________________________

 במרכז סוקולוב, 4 חד', 
מושקעת מאוד, מדהימה 
מטבח נפרד + סוכה 80 
מ"ר. 'אפיקי נדל"ן בועז',

052-3500040)11-11(_____________________________________________

 למהירי החלטה! בגבול 
ב"ב-ר"ג, דירת 4 חדרים 

מרווחת, שמורה, ק"ג + חניה, 
3 כ"א, 1,790,000. תיווך 

_____________________________________________)11-14("חכמת רחוב" 052-2585808

 בעקיבא, בנין חדש, 4 חד' 
וסוכה, ק"ג, 1,650,000, גמיש. 
_____________________________________________)11-11(פולטוב נכסים, 052-3646632

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

סוכה גדולה + אופציה 
להרחבה 20 מ"ר, יש חתימות 

שכנים, 2,100,000 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11(א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ג', 4 חד', 80 מ"ר, 
משופצת מהיסוד, ק"א, 3 כ"א 

+ סוכה, 1,750,000 ש"ח. 
*בבן זכאי, 4.5 חד', 90 מ"ר, 
ק"א חזית, משופצת כחדשה 

+ סוכה, 1,950,000 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11(א.פנחסי, 03-5799308

 ברמת אלחנן, 4 חד', 91 
מ"ר, ק"א אחרונה, אופציה 

בגג 70 מ"ר + אופציה בצד, 
4 דיירים, 2,500,000 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11(א.פנחסי, 03-5799308

 בהזדמנות בבעלי 
מלאכה, 4 חדרים, קומה 

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

1,850,000 ש"ח. חמד 
_____________________________________________)11-11(נכסים, 053-3357316

 בדנגור 4 חד' + סוכה, 
משופצת וכן אופציה להרחבה, 

1,450,000 כולל תיווך!!! 
_____________________________________________)11-11(053-3121812 "צ'מפיון-נדל"ן"

 בהשניים, 4 חד', 
חזית, ק"א, משופצת כליל, 
1,525,000. תיווך הנדל"ן, 

050-4177419)11-11(_____________________________________________

 בהזדמנות גדולה בקרית 
הרצוג, 3.5 חדרים, כ- 75 מ"ר 

_____________________________________________)11-11(בי.א נדל"ן, 054-8462882

 בקריית הרצוג ברח' 
קובלסקי 9 א', דירת 

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

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

עם אפשרות להרחבה, 
זקוקה לשיפוץ, לכניסה 

מיידית, 1,450,000 
ש"ח. תיווך זילברברג, 

,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)11-14(_____________________________________________

 דירת 3.5 חדרים, 74 
מ"ר, שמורה באזור השומר/ר' 

עקיבא, 1,700,000 ש"ח, 
052-7697999)11-12(_____________________________________________

 בבלעדיות!! בקרית 
הרצוג בנורוק )קרוב לאביעד(, 

3 חדרים, כ- 60 מ"ר, ק"ג, 
אופציה בצד כ- 70 מ"ר, 

שכנים בנו. תיווך,
050-4144602)11-11(_____________________________________________

 בית פתוח!!!! 
באוסישקין 5 - למבקרים 

ביום שישי י"ט אדר 
)17.3.17(, בשעות 

10:00-11:00 - לל"ת!!! 
3 חדרים, 54 מ"ר, ק"ב 

ואחרונה + אופציה 
בגג, משופצת ויפיפיה 

"מקסימום נדלן"
054-4340843)11-11(_____________________________________________

 באזור לנדא, 127 מ"ר, 
מחולקת לדירת 3.5 ח' ויחידה, 

2,500,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)11-11(_____________________________________________

 בביאליק, בנין חרדי, 
דירת 3 חד' גדולים, 75 

מ"ר + סוכה, חזית, 
קומה ב', מעולה. 'אפיקי 

נדל"ן בועז',
052-3500040)11-11(_____________________________________________

 בצייטלין, 3 חד' 
גדולים, 65 מ"ר, מטבח 

נפרד + סוכה, קומה א', 
1,490,000 ש"ח. 'אפיקי 

נדל"ן בועז',
052-3500040)11-11(_____________________________________________

 מציאה! בעלי הכהן, 
בבנין חדיש, 3.5 חדרים 

במקור + מרפסות, 
משופצת מהיסוד! מיידי, 
ב- 1,585,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)11-11(נכסים, 050-4177750

 בבלעדיות!! בנויפלד, 3.5 
חדרים, כ- 75 מ"ר, אופציה 
להרחבה כ- 45 מ"ר, ק"א, 
חזית, משופצת, מדהימה. 

_____________________________________________)11-11(תיווך, 050-4144602

 לזריזים!!! בטרומפלדור, 
3 חד', 75 מ"ר, קומה 

א', משופצת מהיסוד, רק 
1,345,000, גמיש. נדל"ן 

_____________________________________________)11-11(הקריה, 050-3000121

 בבלעדיות 
בז'בוטינסקי, 3 חדרים 
גדולים, אפשרי בקלות 

להפוך ל- 4, 1,350,000.
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)11-11(_____________________________________________

 בהזדמנות 
בגניחובסקי, 3.5 חד', 

כ- 75 מ"ר, אופציה 
לבניה. 'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)11-11(_____________________________________________

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
דירות 3 חד' אחרונות, 

1,600,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 בתחילת בנייה ברבי-
עקיבא, 3 חד' גדולה, חזית, 
1,500,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)11-11(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)11-11(_____________________________________________

 בישעיהו, 3.5 חד', 
משופצת מהיסוד, קומה 

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

052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

1,900,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 ברבי-עקיבא, 3 חד', 
בבניין חדש, חזיתית, מיידית, 

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 השניים, 3 חדרים 
משופצתים, קומה א', 87 

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

_____________________________________________)11-11(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי, 3 ח' בעלי הכהן, 
קומה א', חזית, משופצת 
+ מעלית, מיידי, מפתחות 
במשרד תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)11-11(_____________________________________________

 בדנגור, 3 חד', ק"ב, 60 
מ"ר, אופציה, 1,250,000, 

בלעדי תיווך עוצמה,
052-7113508)11-11(_____________________________________________

 באזור הנביאים, 3 חד' 
+ מרפסות, 80 מ"ר, ק"ב, 
מסודרת חזית, 1,650,000 

_____________________________________________)11-11(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בעלי הכהן, 3 חד', ק"ב 
+ מעלית, חזית, מצב מצוין, 

3 כ"א, 1,550,000 ש"ח. *בס.
רחל, 3 חד', 67 מ"ר, משופצת 

כחדשה, ק"ג, א.בגג, חזית, 
1,450,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)11-11(_____________________________________________

 בלעדי!! בהראשונים 
קרוב לר"ע, 3 חדרים, 

גדולה במצב מצויין, 
כ- 80 מ"ר, ק"ב, חזית, 

3 כ"א, 1,460,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)11-11(_____________________________________________

 בלעדי! בשמעיה, 
3.5 חדרים, משוקעת, 

80 מ"ר, ק"ב + מעלית 
+ מרפסת סוכה גדולה, 

1,700,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)11-11(_____________________________________________

 בבלעדיות! בנורדאו, 
3 חד', יפהפיה, בנין 

חדש ואיכותי, ק"א, ב- 
1,400,000, גמיש. דלוקס 

_____________________________________________)11-11(נכסים, 052-8555594

 בקרית-הרצוג, 3 חד' 
+ אופציה 60 מ', קומה א', 
1,300,000. "צ'מפיון-נדל"ן" 

053-3121812)11-11(_____________________________________________

 בהרב קוק, בנין חדש, 
3 חדרים וסוכה, 1,470,000 

ש"ח. פולטוב נכסים,
052-3646632)11-11(_____________________________________________

 במימון, ליד ביכנ"ס 
הגדול, 2.5 חדרים, 

ק"ק, חזית, משופצת, 
מציאה!! "מקסימום 
_____________________________________________)11-11(נדלן" 052-2452820

 באזור עזרא, 2.5, 
משופצת קומפלט, ק"א, 

חזית, 45 מ"ר, 1,250,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

03-5791514)11-11(_____________________________________________

 באזור חבקוק, 2ח', 
יפהפיה, מטופחת, 50 מ"ר, 

ק"א + מעלית, חזית, מפתח 
_____________________________________________)11-11(ב-"אפיק נכסים" 03-5791514

 מציאה! בדב הוז, 2.5 
חד', 50 מ"ר + אישורי 

בניה 40 מ"ר, מושקעת, 
1,170,000 ש"ח. 'אפיקי 

נדל"ן בועז',
052-3500040)11-11(_____________________________________________

 מציאה! באבוחצירא, 
2.5 חד', כ- 65 מ"ר, 
קומת קרקע, אופצה 

להרחבה גדולה, 
1,230,000 ש"ח כולל 

תיווך. 'אפיקי נדל"ן בועז', 
052-3500040 או

050-4156080)11-11(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 2.5 חד', 
כ- 60 מ"ר, קומה ב' ואחרונה, 

מפוארת, 1,270,000, גמיש. 
נדל"ן הקריה, 050-3000121, 

054-8472222)11-11(_____________________________________________

 בבלוי, 2 חד', מרווחת + 
מרפסת, יפהפייה, 1,440,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
054-2545420 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

1,120,000 ש"ח, גמיש.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)11-11(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי, 2 ח' בברוט, קומה 
ב', משופצת, כ- 60 מטר + 

שלד לעוד 20 מטר + לסוכה, 
1,200,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)11-11(_____________________________________________

 בלעדי! ברב קוק, 
2 חדרים, כ- 55 מ"ר, 
ק"א, עורפית, מיידי, 

1,250,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)11-11(_____________________________________________

 בנורדאו, 2.5 חד', 
ק"א, חזית, משופצת, 
1,230,000 ש"ח כולל 

תיווך, בלעדי 'אפיקי 
נדל"ן בועז'

050-4156080)11-11(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 1.5, קומת 
קרקע, חזית, כ- 35 מ"ר, 

950,000 ש"ח, גמיש.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)11-11(אורי תיווך אדוארד

 בהרצוג, דירת גן 10 חד', 
280 מ"ר בנוי + 200 מ"ר 

גינה, באישור מפוצלת ל- 3 
דירות. רי/מקס משה דסקל, 

050-5926021)11-11(_____________________________________________

טבריה

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

צעד - משה אלוש, יועץ תיווך, 
054-3255667)11-11(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 דירת 3.5 חדרים, 
משופצת ויפה, רק 335,000 

ש"ח - מציאה! משה אבני 
_____________________________________________)11-11(דרך, 054-3255667

 דירת 3 חדרים, קרובה 
מאוד למרכז, 365,000 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11(משה אבני דרך, 054-3255667

 דירת 2.5 חדרים, 
295,000 ש"ח, משה אבני 

_____________________________________________)11-11(דרך, 054-3255667

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

אופציה להרחבה עם אישורים. 
_____________________________________________)11-11("רימקס" 050-2442446

 בקרית שמואל, דו 
משפחתי, 100 מ"ר על 

חצי דונם, 1,150,000 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11("רימקס" 050-2442446

 מתחרדים: בבן-צבי, 
דירת-גן, 3 חד', משופצת 

ומושכרת, 600,000 
ש"ח. יוסף,

050-6733375)11-11(_____________________________________________

 מתחרדים: בקריית-
שמואל, דירת-גן, 5 
חד', חדשה ונדירה, 

אופ' לבנייה ולחלוקה, 
1,050,000 ש"ח. יוסף, 

050-6733375)11-11(_____________________________________________

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

מסודרת + אופציה, 
680,000 ש"ח. יוסף, 

050-6733375)11-11(_____________________________________________

 מתחרדים: בגיבורים, 
4 חד', 110 מ"ר, 

מסודרת, קומה א' + 
מחסן, 580,000 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11(אליהו, 050-4770020

 מתחרדים: 
בז'בוטינסקי, דירת 3 

חד', משופצת מהיסוד, 
אופציה לבניה, 540,000 

ש"ח. אליהו,
050-4770020)11-11(_____________________________________________

 מתחרדים: באלונים, 
דירת, 4 חד', משופצת 

כחדשה, נוף לכנרת, 
700,000 ש"ח. יוסף, 

050-6733375)11-11(_____________________________________________

 בטולדנו, דירת 3.5 
חד', 130 מ"ר, אופציה 
לבניה, 750,000 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11(אליהו, 050-4770020

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

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

_____________________________________________)11-11("רימקס" 050-2442446

 ברח' ירושלים, דירת 
קרקע, 4 חד', 100 מ"ר + 

גינה + נוף + אופ' להרחבה, 
פוטנציאל מעולה! "רימקס"

050-2442446)11-11(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בקרית שמואל, 3 חד', 

ק"ב, מצוינת להשקעה, 
580,000 ש"ח. "רימקס" 

050-2442446)11-11(_____________________________________________

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

_____________________________________________)11-11(אבני דרך, 054-3255667

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

צעד - משה אלוש, יועץ תיווך, 
054-3255667)11-11(_____________________________________________

וילות ובתים

3-3.5 חדרים

 בתי קרקע עם שטח של 
250 מ"ר עם אופציה להרחבה 

והשבחה עתידית במחירי 
מציאה. משה אבני דרך,

054-3255667)11-11(_____________________________________________

 רח' צבי בורשטיין, דירת 3 
חדרים, 70 מ"ר, מחיר מציאה. 
_____________________________________________)11-11(משה אבני דרך, 054-3255667

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

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

*מקום לכולל להשכרה. תיווך,
053-3196069)11-11(_____________________________________________

 הזדמנות להשקעה 
באזור יוקרתי בירושלים, 

דירה משופצת המושכרת 
למגורים לטווח ארוך, הכנסה 

שנתית של 156,000 ש"ח, 
רק - 3,120,000 ש"ח. טלפון: 

053-2852752)11-11(_____________________________________________

 ברמות א': קוטג' 4 חד' 
דו-פלקס, 110 מ"ר נטו + 

מרפסת, נוף, כ"פ, משופת, 
במורגנטאו, 2,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

אופציה להוסיף דירת 3 חד'! 
נוף, כ"פ, 2,400,000 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

גישה נוחה, 2 כ"פ, חצר 
פרטית, 2,520,000 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 בהזדמנות! בהר שמואל, 
וילה מאוד מושקעת, 12 חד', 

550 מ"ר בנוי על 1/2 דונם 
מגרש, הכנה ל- 3 יחידות 

השכרה, 6 מרפסות + גינה 
וחצר, רק 4,500,000 ש"ח, 

בבלעדיות בנדל"ן אריאלי, 
02-5714636)11-11(_____________________________________________

 בהדר גנים אזור שקט 
ויוקרתי, בית פרטי, 7 חדרים, 

מרווחת ומסודרת, גינה 
מטופחת. "בית ישראל" - 

ישראל ריינהולד יועץ ומשווק 
_____________________________________________)11-11(נדל"ן, 054-6401612

 בפנים מאירות, 
משופצת, 153 מ"ר, 6 חד' 
+ יחידת דיור, 2 מחסנים, 
30 מ"ר + מרפסת גדולה, 

ק"ק, 3,900,000, גמיש, 
02-5389212)11-14(_____________________________________________

 ברמות א': 5 חד' + 
מרפסת נוף, 3 כיונים, ק"ב, 

קרוב למכולת, לתחבורה 
ולביה"כ! 1,830,000 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11(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)11-11(_____________________________________________

 ברמות-אונגוואר: 5 
חד', משופצת + מרפסת 

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

_____________________________________________)11-11(הכוכבים: 02-5713375

 שומרי אמונים, 4 
חדרים, כ- 100 מ"ר, 

משופצת, 3 כ"א, 
מומלצת! תיווך מא"ש, 

058-3282555)11-11(_____________________________________________

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

בסולם-יעקב, 1,820,000 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

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

_____________________________________________)11-11(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': 3 חד' 
משופצת, גישה נוחה, ק"א, 

אור, שמש, מקום מרכזי, 
1,670,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)11-11(הכוכבים: 02-5713375

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

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

_____________________________________________)11-11(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 בנווה יעקב באשר 
גולק, 3 חד' + טאבו, 

מאושרת על הגג.
תיווך משה,

,054-9388085
077-4003009)11-11(_____________________________________________

 2-3-4 חד' במחירים 
סבירים. תיווך משה,

,054-9388085
077-4003009)11-11(_____________________________________________

 להשקעה מעולה, 
קומה שניה, 3 חדרים, 80 

מטר, מושכרת 2,000 ש"ח, 
מושקעת ויפה, רק 610,000 

ש"ח. תיווך ארץ הצבי, 
050-5483332 להתקשר אחרי 

_____________________________________________)11-11(6 בערב

 להשקעה, קומה שלישית, 
3.5 חדרים, יפה ושמורה, 

מיקוםמעולה, רק 600,000 
ש"ח. תיווך ארץ הצבי, 

050-5483332 להתקשר אחרי 
_____________________________________________)11-11(6 בערב

 להשקעה בתחילת 
נתיבות, דירה מאוד יפה, 3.5 
חדרי, מושכרת, 2,000 ש"ח, 

רק 600,000 ש"ח. תיווך 
ארץ הצבי, 050-5483332 

_____________________________________________)11-11(להתקשר אחרי 6 בערב

 בסביון בותיקה, מגרש 
1,250 מ"ר בתהליכי אישור 

לבניית בית + בריכה, 
5,250,000 ש"ח. תיווך מנחם, 

058-5000262)11-11(_____________________________________________
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 תעצור דקה !! 
מעוניין להרוויח ?? 
השקעה סבירה!! 

רווחים משמעותיים!! 
אל תפספס !! תתקשר 

058-7701070)21-21/17(_____________________________________________

השקעות

ביקוש 
דירות

בני ברק

4-4.5 חדרים

דירות 
להשכרה

2-2.5 חדרים

קריות
 דירות במחירי מציאה, 

ניהול נכס, אחזקות ושיפוצים. 
שרות בהנהלה חרדית, 

052-7644050)54-25(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

פתח תקווה

דופלקסים

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

אופקים

■ברח' נועם אלימלך, 
דירת גן עם גינה בק"א, 5 
חד', משופצים, מפוארים 
וגדולים ב- 6,700 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)09-12(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

+5 חדרים

 יחידה חדישה, מקסימה 
ומרוהטת, לבודדות, ב- 1,650 

_____________________________________________)08-11ל(ש"ח, 052-7660172

ירושלים
4-4.5 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(_____________________________________________

 זה קורה!! ולך 
יש הזדמנות נדירה 

להיות שותף ברווחים 
משמעותיים!! אל 

תפספס - התקשר עוד 
_____________________________________________)08-15(היום!!! 058-7701070

 להשכרה 2 חדרים 
משופצים ברחוב מינץ, 

ממוזגת + מרפסת, במחיר 
052-2723556 ,3,500)09-12(_____________________________________________

 לזו"צ, 2 חד', כ- 40 
מ"ר, כחדשה, ממוזגת, ק"ק, 
סורגים, מרכזי ושקט, 3,000 

_____________________________________________)09-12(ש"ח, 054-4797080

 ברח' הראשונים יח"ד 
לזו"צ, בניין חדש, מרוהטת, 

2,200 ש"ח, מיידי!
050-4194376)09-12(_____________________________________________

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

050-2101838)08-11(_____________________________________________

 דירת גן מפוארת 5 חד' 
בשד' רמז, חדשה מקבלן 

עם חצר 7,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 בשד' רמז, 5.5 חד' 
חדשה מקבלן, ק"א עם 
מרפסת שמש, מפוארת 

7,300 ש"ח, בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 יח"ד גדולה ריהוט חדש 
דוד"ש + מזגנים במרום שיר, 

מיידי, 3,000 ש"ח,
050-5961147)10-11(_____________________________________________

 מחפש לגור בדירת בחורים 
בירושלים בסכום 700 ש"ח 

לחודש, 052-7163334,
_____________________________________________)10-11ח(053-2743931

 דרושה משפחה לאירוח 
2 בחורים מדי פעם בשבתות, 

_____________________________________________)10-11ח(053-2743931

מחסנים

משרדים

מגרשים

 משרדים בב"ב להשכרה! 
כולל: ריהוט, נקיון, דמי ניהול, 
אינטרנט, מטבחונים, ארנונה, 

במחיר הכרות!!! 
072-2159193)48-20/17(_____________________________________________

מבנים

חנויות

בבני ברק
03-80-500-80

להשכרה 
חנויות 

 להשכרה בב"ב בק.הרצוג, 
מבנה לכל מטרה, דלתות 

גבוהות בגובה הקרקע, חשמל, 
תלת פאזי. 052-3307454, 

_____________________________________________)08-19(רמי

 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(_____________________________________________

 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

 מציאה! להשכרה 28 
מ', משרד מפואר, ק"א 

כניסה נפרדת, בבנין 
יפה, משופץ כחדש,  

מתאים למשרד, אדריכל, 
לקוסמטיקאית, אולם 

הרצאות, בהרב קוק ליד 
חברון, 2,500 ש"ח. ללא 

דמי תיווך, בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23 

050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

 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

 בארה"ב השקעות 
עם תשואה גבוהה ע"י 

חברה ותיקה ואמינה  ש. 
מאירוביץ 03-5781925

052-5544140)36-36(_____________________________________________

עסקים

נדל”ן 
מסחרי

 להשכרה בב"ב בריינס בר 
אילן מחסן מכירות + מגרש 
_____________________________________________)08-11(גדול שימושי, 054-8480860

 להשכרה במרכז בני-ברק, 
מחסן כ- 15 מטר, להשכרה 

מיידית, גישה לרכב,
052-7140101)09-12(_____________________________________________

 חנות במרכז ר"ע בני 
ברק, בפסז', אחרי שיפוץ, לכל 
_____________________________________________)02-15(מטרה מסחרית 054-8448548          

 מציאה! למכירה מרפאת 
שיניים בירושלים, גדולה 

ועובדת בגאולה, לרציניים, 
_____________________________________________)10-13ל(בשכירות, 052-4175555

טבריהלמכירה 
ב

054-9719306
עסק רווחי ופעיל

קהל חרדי גדול
מסעדה חלבית

 להשכרה בירושלים, 
בגוש 80, מקלט 16 מ"ר, 

למטרה שקטה בלבד, 
1,500 ש"ח לחודש,

052-7667000)10-13(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

ביריה

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

ולביה"ז; נקי, מטופח וממוזג, 
לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 

_____________________________________________)24-22/17(לקייטרינג, 054-5747012

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-35/17(_____________________________________________

 צימרים/וילה מקסימים 
ומאובזרים, ג'קוזי גדול, נוף 
מדהים + מרפסת גדולה, 

לזוגות ומשפחות,
052-7655095)54-26(_____________________________________________

 ימי נישואין? יומולדת? 
חופשה נעימה? לזוגות/

משפחות/קבוצות, צימרים 
ברמה גבוהה + גינה + 

מרפסת, פרטיות!
052-7655177)01-15/17(_____________________________________________

 צימרים מהודרים 
ומאובזרים: ג'קוזי, מרפסת 
נוף מרהיבה, ביכנ"ס קרוב 

ומקווה, מבצעי חורף חמים! 
052-7655125/4)03-15(_____________________________________________

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)04-03/18(מאובזרת! 050-6927465

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף, 

מדהים!!! 052-3488910, 
052-5807915)07-35(_____________________________________________

בית חורון

 "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(_____________________________________________

 צימר מקסים, 10 דקות 
מירושלים ומודיעין, בריכה 
פרטית, ג'קוזי, גינה, נקי 
ומעוצב, 050-6217759,

050-8490663 ,02-5361771)54-52(_____________________________________________

בית חלקיה
 וילה חדשה, ממוזגת, 

ונקיה, ג'קוזי, דשא, נדנדה, 
נוף וערסלים, 052-5238020, 

08-8683777)03-29(_____________________________________________

 צימר יפיפה ומטופח 
)10 ד' מי-ם ומודיעין( לזוג/

משפחה, 2 חד' שינה וסלון, 
ג'קוזי, בריכה בעונה,

,054-5461450
02-5361450 ,052-2611920)09-42(_____________________________________________

 השקעת נדל"ן 
הטובה בישראל נמצאת 
באנגליה. תשואה של פי 

3 לפחות מישראל,
054-6283245 )10-13(_____________________________________________

פתח תקווה

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

המבוקשים בפתח תקווה 
לפרטים אנגלו סכסון

03-9301122)29-27/17(_____________________________________________

דופלקסים

+5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

וילות ובתים

ערד

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

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

050-9094508)08-11(_____________________________________________

 מציאה ענקית, דירת גן 
גדולה, מחולקת לשתי דירות, 

רק 395,000 ש"ח. תיווך 
ארץ הצבי, 050-5483332 

_____________________________________________)11-11(להתקשר אחרי 6 בערב

 בבלעדיות!! בהזדמנות 
נדירה ושווה ביותר!! בברנדה 
השקט! 3 חדרים, משופצת, 

ממוזגת + יחידת 2 חדרים 
מושכרת. בבלעדיות רם-

_____________________________________________)11-11(נכסים, 054-5566145

 בק.מטלון, 5 חד', 
מרווחת, מושקעת, ממוזגת, 

חדישה, 2,300,000 ש"ח, 
_____________________________________________)11-11(גמיש, 052-3574487

 בכפר גנים ג', דירת גן 
ענקית, חדשה מקבלן, 350 

מ"ר גינה ללא תיווך,
058-5000262)11-11(_____________________________________________

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

חניה, מחסנים, מיידי. "בית 
ישראל" - ישראל ריינהולד יועץ 

_____________________________________________)11-11(ומשווק נדל"ן, 054-6401612

 באזור הרב קוק, 5 חדרים, 
מרווחת, מעלית, חניה כפולה, 
מ"ש, מושקעת מאוד, מחסן. 

_____________________________________________)11-11(052-2948691, נטלי

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

מיידית. רי/מקס משה דסקל, 
050-5926021)11-11(_____________________________________________

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

משופצת, מיידית. רי/מקס 
_____________________________________________)11-11(משה דסקל, 050-5926021

 ברוטשילד/גן הנשיא, 
4 ח' ענקית! + מרפסות, 

כ- 120 מ"ר + מעלית + חניה 
בטאבו - מיידית, 1,500,000 

_____________________________________________)11-11(ש"ח, 050-4811122

 בהזדמנות, פרישמן 
3+1/2 גדולה, ק.1, ללא 

_____________________________________________)11-11(מעלית, 050-3528252

 דירה ברחוב פרנקפורט, 
3.5, 80 מ"ר, קומה א', 

משופצת, 1,400,000.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)11-11(אורי תיווך אדוארד

 בטרומפלדור באזור 
שקט, 3 חדרים, משופצת, 
סלון מרווח, מרפסת סלון, 

1,180,000 ש"ח. "בית ישראל" 
- ישראל ריינהולד יועץ ומשווק 

_____________________________________________)11-11(נדל"ן, 054-6401612

 ביוספטל! 2 + חצי, 
משופצת קומפלט - ק"ג, 

אחרונה, רק 840,000 ש"ח, 
_____________________________________________)11-11(מיידית! 050-5355067

 בפינס 2 + אופציה 
לחצי - מעולה לכל מטרה - 

1,060,000 ש"ח,
050-4811122 ,050-6610501)11-11(_____________________________________________

 בוינצקי, 2.5 ח', משופצת 
- ק"ב, בהזדמנות, 1,145,000 

_____________________________________________)11-11(ש"ח, 050-4811122

צפת
 במתחרדים, 3ח', 

משופצת, מרפסת שמש לנוף, 
מציאה 580 אלף,

054-8446290)11-11(_____________________________________________

 הרצל, 3ח', משופצת, 
קומה נוחה, מצוינת להשקעה, 

490 אלף, מציאה,
052-8045458)11-11(_____________________________________________

 בהאורן קרוב לקהילה, 3 
חד', ק"ב, משופצת, מיידית, 
2,000 ש"ח, 052-7113508, 

03-6193412)11-11(_____________________________________________

 בריינס 3 חד', מפוארת 
+ חצר, 4,500. ***בבר 
אילן, 4 חד' + מ.שמש, 
משופצת, ק"ב, 5,500, 

גמיש. "יאיר נדלן"
,052-7172628
052-7633978)11-11(_____________________________________________

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

חד' מפוארות, החל מ- 4,900 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

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

_____________________________________________)11-11(נדל"ן, 054-8475577

 בחנה סנש, דירת 
גן, 5 חד', 130 מ"ר, 

משופצת ויפה + חצר 
של 150 מ"ר, אופציה 
ליחידה. חמד נכסים, 

053-3357316)11-11(_____________________________________________

 בהר-שלום דופלקס, 
5.5 חד', 170 מ"ר, 

7,000 ש"ח. חמד נכסים, 
053-3357316)11-11(_____________________________________________

 לזריזים בחברון ירושלים, 
5 חד', משופץ, ק"ד, כיוונים 
טובים, ללא מעלית, 4,600 

ש"ח. פנחס מילר מתווך 
_____________________________________________)11-11(מוסמך, 050-4103310

 בלעדי! באזור גבעת 
רוקח בבנין חדש מקבלן, 5 
חד', ענקית, 140 מ"ר, ק"ב 
+ מעלית, מושקעת, נוף. 

_____________________________________________)11-11(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור רמבם/אבן גבירול, 
5 חד', ק"א + מעלית, חזית, 

חדשה, 5,500 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)11-11(_____________________________________________

 לוי יצחק, 4 חדרים + 
גג 30 מ"ר, קומה ב', מיידי. 

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)11-11(אורי תיווך אדוארד

 בעלי הכהן, 3.5 חדרים 
במקור + מרפסת בבניין 

חדיש, משופצת מהיסוד, 
מיידי! ב- 4,500 ש"ח. 

להב נכסים,
050-4177750)11-11(_____________________________________________

 ביאליק, 3 חדרים, מיידי, 
3,700 ש"ח. 077-2050410,

,050-5750880
_____________________________________________)11-11(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי, 3 ח', קומה א' 
באזור הרצוג, מסודרת, חזית, 

קרוב לר"ע, 4,000 ש"ח, 
מיידי, מפתחות במשרד תיווך 

_____________________________________________)11-11(אלטרנטיב, 054-5500263

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

דוד"ש, מזגנים, מיידי, לזו"צ 
ללא ילדים, 2,500 ש"ח, גמיש, 

054-8425580)11-14(_____________________________________________

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

ממוזגת, 3,500 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 אברבנאל, 2.5 חד', 45 
מ"ר, קו' א', 2,500 ש"ח, 

מיידי. 077-2050410,
,050-5750880

_____________________________________________)11-11(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי באפשטיין, 2 
חדרים, ענקית, 70 מ"ר, 

משופצת ויפה, ק"א, 
3,300 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)11-11(_____________________________________________

 2 חד' יפהפיה, מרוהטת, 
ממוזגת + דוד"ש, רח' השומר 

118 ב"ב, 2,800 ש"ח,
_____________________________________________)11-12ל(052-5549470

 יחידה מפוארת ברמב"ם 
לזוג צעיר בלבד, מרוהטת 

וממוזגת, חצר לסוכה,
052-8809313)11-12(_____________________________________________

 יח"ד חדשה ומושקעת, 
מרוהטת קומפלט, 1.5 חד' 
במרכז, כ- 35 מ"ר, 3,000 

_____________________________________________)11-12(ש"ח, 054-8435540

 ברמב"ם, 1 חד', 11 
מטר למחסן/סופר וכד', ק"ק 

+ חניה, 1,150 ש"ח כולל 
_____________________________________________)11-12(ארנונה, 053-3181044

 יח"ד 2 חדרים, 30 מ"ר, 
חדשה, מפוארת, ריהוט חדש, 

קומה ג', מיידי, 2 מזגנים, 
_____________________________________________)11-12(3,000 ש"ח, 050-4199192

 מציאה! בפסגת זאב, 
דירת 4 חדרים גדולה ומרווחת 

)איזור דתי(, ב- 3,200 ש"ח 
_____________________________________________)11-11(בלבד, 054-7804800

2-2.5 חדרים
 בגבעת שאול, דירת 2 
חדרים, חדשה מקבלן, כולל 
מזגן ומעלית שבת, 4,000 

_____________________________________________)11-14(ש"ח לחודש, 055-9998152

 בהזדמנות בחן, 2+1/2, 
_____________________________________________)11-11(מרוהטת, 050-3528252

 באורלנסקי! 2 + חצי, 
ק"א, מסודרת ויפה - מיידית!! 

רק 2,900 ש"ח,
050-4811122)11-11(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 ח' 
בטאבו משותף בבני-ברק, 
ב- 1,500,000 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)11-12ח(053-3115110

 דירת חדר עד שתי חדשים 
עם חצר/מחסן/חלל,

_____________________________________________)11-12ח(052-7155810

 דרושה דירה במצב מצוין, 
2.5/3 חדרים, ממושכת לל"ת, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8447437

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)11-12ח(למבוגרת, 050-5952474

 דרושות דירות לקניה 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)11-11(_____________________________________________

 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)11-11(_____________________________________________

 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)11-11(_____________________________________________

 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)11-11(_____________________________________________

 למכירה קניון בדרום, 
שכירות חודשית - 110,000 
ש"ח, מחיר - 18,000,000 

ש"ח. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)11-11(_____________________________________________

 בבאר-שבע למכירה דירות 
בבנין העומד לפני פינוי בינוי, 

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

08-6277193 ,052-6616800)11-11(_____________________________________________

 להשקעה בברנר, 4.5 
חד', נדירה, מרוהטת 
קומפלט, נוף ומחסן, 

600,000 ש"ח. אליהו, 
050-4770020)11-11(_____________________________________________

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

מרפסת נוף, 650,000 
ש"ח. אליהו,

050-4770020)11-11(_____________________________________________

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

ולחלוקה, 750,000 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11(יוסף, 050-6733375

 השקעה נדירה במרכז 
ירושלים! דירה רשומה בטאבו, 

משופצת מהיסוד, מושכרת 
למגורים לטווח ארוך עם 

בטחונית מעל 5% תשואה 
שנתית - פי 2 מהמקובל 

בשוק, פוטנציאל השבחה גבוה 
במיוחד, החל מ- 2,500,000 

ש"ח, לפרטים נוספים:
055-9464693)11-11(_____________________________________________

 זכות לדירה ליד כפר סבא, 
קרקע, 300 מ"ר, 388,000 

ש"ח. יחידות אחרונות, מחיר 
שלא יחזור. תיווך ארץ הצבי, 

050-5483332 להתקשר אחרי 
_____________________________________________)11-11(6 בערב

 בשכונה ג' בבאר-שבע, 
למכירה דירה מחולקת ל- 2 
יח' דיור בקרבת אוניברסיטת 
בן-גוריון, מושכר ב- 680,000 

ש"ח. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)11-11(_____________________________________________

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

08-6277193 ,052-6616800)11-11(_____________________________________________

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

חדרים. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)11-11(_____________________________________________

 דירות להשקעה בחו"ל 
תשועה גבוהה למעוניינים. 

יוסף השקעות, 050-3616800,
08-6277193 ,052-6616800)11-11(_____________________________________________

 חברת אבני דרך, מנהלת 
נכסים בנאמנות, כ- 140 

נכסים, כל המעוניין בניהול 
נכס בבאר-שבע, דימונה, 
ירוחם, התקשרו עוד היום 

לקבלת פרטים משרד אבני 
_____________________________________________)11-11(דרך סניף דרום, 08-6901033

 למכירה חנות בבני-ברק 
ברח' רבי-עקיבא.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)11-11(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 50 מ"ר 
לכל מטרה, 4,000 ש"ח. 

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)11-11(אורי תיווך אדוארד

 למכירה )השקעה 
מצויינת(, חנות ברבי 
עקיבא )אזור מכבי(, 

כ- 90 מ"ר, חזת, 
מושקעת, ק"א, מושכרת 
ב- 11,500 ש"ח לחודש, 
מיידי, 2,280,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)11-11(_____________________________________________

 להשכרה, בב"ב, 150 
מ"ר, ליד אלישע + אפשרות 

לחצר + אופציה לחלקית. 
_____________________________________________)11-11(לל"ת, 054-8406031

 בבלוי, 400 מ"ר לכל 
מטרה, משופץ, כניסה פרטית, 
ק"א וק"ב, במחיר מיוחד. תיווך 

_____________________________________________)11-11(הנדל"ן, 050-4177419

 מבנים מסחריים 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)11-11(_____________________________________________

 להשכרה מחסן 55 
מ"ר בהשומר/עזרא, 
קומה מינוס 2, גישה 
לרכב, מיידי. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)11-11(_____________________________________________

 מחסנים בב"ב בגדלים 
שונים עם גישה לרכב,

052-7142450)11-14(_____________________________________________

 בלעדי, משרד מפוארת 
בז'בוטינסקי קרוב למגדלי 

שקל, 75 מטר, 4 ח' מרווחים 
כולל מטבחון יפה + עמדת 
מזכירות עם רשת טלפונים, 

מצלמות מרכזייה, 7,000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)11-11(_____________________________________________

 ברחוב חברון/קוק, 
משרד גדול, 70 מ"ר, 

2.5 חדרים, ק"א, 
כניסה מיידית, לפרטים 
נוספים "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)11-11(_____________________________________________

 להשכרה - במרכז זכרון 
מאיר, כ- 36 מ"ר, מפואר, ללא 

תיווך - מתאים לקליניקה/
_____________________________________________)11-14(משרד, 050-4115510

לפרסום
בלוח

03-6162228

בר יוחאי

■ 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(_____________________________________________

בית שמש
 וילה מקסימה + 4 חדרי 

שינה עד 30 מיטות נקיה 
ומאובזרת, לשבתות במחיר 

_____________________________________________)02-39/17(מוזל מאוד, 053-4100529

 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(_____________________________________________

הזורעים
 "אתנחתא הזורעים" 
5 צימרים + וילה גדולה עד 
70 איש, מותאם למשפחות 

גדולות וארועים,
052-2032009)04-16/17(_____________________________________________

 וילה פינתית ומרווחת + 
דירת ארוח לשבתות, חגים 

_____________________________________________)06-17(ובכלל. 050-7223891, שבתאי

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

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

בית מאיר

טבריה

 להשכרה בטבריה 
בק.שמאול, דירה חדשה 

וממוזגת, 3 חד' קרוב 
לשטיבלאך, לשבתות 

וימי חול,050-4121032, 
058-3221726)05-5/18(_____________________________________________

 צימר "פסגות החן" - 
בפוריה, בריכה מחוממת 
ומוצנעת + ג'קוזי ענק, 
מאובזר + נוף, בקרבת 
ביהכנ"ס, לזוגות בלבד, 

052-7772913)52-50/17(_____________________________________________

 בהדר גנים אזור שקט 
ויוקרתי, בית פרטי, 7 חד', 

מרווח ומסודר, גינה מטופחת 
"בית ישראל" - ישראל ריינהולד 

יועץ ומשווק נדל"ן,
 054-6401612)11-11(_____________________________________________
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■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-33/17(_____________________________________________

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

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

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

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

04-6989734)50-44/17(_____________________________________________

מושב תרום

מירון

 צימרים חדשים, 
מאובזרים וממוזגים, לזוגות 

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

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

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

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

 דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

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

 ארוח אצל הכהנים - 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

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

יבניאל

טלזסטון
 "הארובה האדומה" - 

חדרי ארוח בוילה יפהפיה )עד 
12 איש( לזוגות/משפחות 

)קרוב לבית החלמה(,
050-6613661)23-21/17(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 צימר הכהנים- 10 דק' 
מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 

052-7150124)36-31/17(_____________________________________________

 מבנה חדש- לשבתות 
חתן, שמחות ושבתות 
נופש כולל בית כנסת 
מפואר, בית מדרש, 2 
אולמות, 2 מטבחים, 

48 חדרי שינה, חנייה 
וחצרות, 058-3232627 

)30-28/17(           02-5003414_____________________________________________

כלנית

 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

מכל רחבי הארץ למקום, 
054-6242965)28-26/17(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)23-21/17(_____________________________________________

 סוכות מעל המים - חדרי 
ארוח מאובזרים במחירים 
מוזלים, מבצעים מיוחדים 

לחגים!!! אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)37-35/17(_____________________________________________

 בצור-הדסה וילה יפיפיה 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 
20 איש, לשבתות גיבוש 

משפחתיות ולחגים, 1,800 
_____________________________________________)38-37/17(ש"ח ללילה, 054-6987004

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)40-39/17(ובית מדרש, 052-7646764

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות, 

052-7184183)38-11/17(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 "טל בכפר" - לנופש 
מושלם, צימרים קסומים, 
מעיינות במרחק הליכה. 
*סוויטה חדשה ומפנקת 

+ ג'קוזי + סוכה, 
052-7203715/20)43-15/17(_____________________________________________

 בעליה לציון הרשב"י - 
דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

050-9989500 ,050-6393480)46-43/17(_____________________________________________

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)21-19/17(_____________________________________________

נתניה

ספסופה

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

+ ביהמ"ד + חדר אוכל,
052-7634389)38-36/17(_____________________________________________

 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)09-20/17(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 "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

 "בוסתן לביא" - דירות 
נופש יפיפיה, נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)01-26(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 וילה מטופחת וממוזגת, 
ברכיה פרטית + 2 יח' צימרים 

גדולים ומפוארים + בריכה 
פרטית, שולחן פינג פונג, 

מדשאות, ערסלים ועוד
050-5313031)02-28(_____________________________________________

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר מקצועי, נוף 

מדהים לחרמון,
,050-4296661
050-7477127)03-28(_____________________________________________

 בס"ד - צימר לתפארת עד 
11 מיטות, כל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר! 
052-7623725)04-04/18(_____________________________________________

 "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

■ "סוויטות ארגמן" + 
ג'קוזי ספא פרטי לכל יחידה + 

ברכת בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-14/17(_____________________________________________

קמפוס
מפואר

במרכז הארץ
למשפחות בלבד

ניתן 
להשכרה 

בפסח

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בצפון ירושלים וילת 
נופש ענקית כשרה לפסח 
להשכרה, 053-8314522 
_____________________________________________)09-12(ולכל השנה,055-6697474

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)09-30/17(_____________________________________________

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-11/18(_____________________________________________

 צימר זוגי מאובזר, ממוזג 
ונקי + חדר ונוף, מרחת הליכה 

_____________________________________________)09-37(מהעתיקה, 054-8527470

 דירת נופש גדולה 
ומרווחת בסמוך לעיר 

העתיקה, מאובזרת וממוזגת, 
לשבתות/ימים וחגים,

054-2468262 ,052-3953998)09-34(_____________________________________________

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 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(_____________________________________________

הלוואות ומשכנתאות

הלבנת שיניים

השכרת רכב

 אביב השכרה רכב 
- פרטיות ומסחריות 

אוטומטיות ל- 9 נוסעים 
ומטענים, השכרה 
לצעירים וחדשים, 

03-5790909)46-17/17(_____________________________________________

■ במרכז הדתי חיספין, 
צימר חדש ומאובזר, פינתי 
ושקט+ ג'קוזי, כולל סוכה 

אטרקציות באיזור, מומלץ!!!
_____________________________________________)37-09/17ל( 054-2232004

רמת הגולן

תפרח
 במרכז תפרח עד 55 

מיטות, מתקנים ומדשאות + 
גנרטור. *ברמה *יחודית, מוכר 

_____________________________________________)53-24/17(במס, טל': 052-7612965

 "בנצי טיולי ג'יפים" - 
חוויית שטח יחודית, מס' 1 

בארץ, באיכות! נסיון 30 שנה! 
050-2403750 ,052-2403750)09-20/17(_____________________________________________

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

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)42-36/17(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

■ קונה לפירוק + נסיעה 
כל המכוניות, משאיות, 
טרקטורים, אמינות + 

אישורים, 052-5752933, 
052-3239123)1-54(_____________________________________________

פורד

יונדאי

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(_____________________________________________

■ "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

 באזור המרכז ובכל 
הארץ - הובלות והסעות, 

במקצועיות, אמינות 
ומחירים נוחים!
053-3126630)09-20/17(_____________________________________________

 אוטובוס פרטי זעיר, 
מודל 2004, 10 מקומות 

ישיבה, מנוע חדש + טסט, 
_____________________________________________)08-11ל(בהזדמנות, 052-5520439

אוטובוסים

רנו

ארועים

 קונה רכבים ואופנועים 
לפירוק, לנסיעה ולברזל, 

_____________________________________________)08-08/18(מחירים הוגנים, 052-6371796

 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

■ "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

 "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(_____________________________________________

 לשבת וחול, דירה פרטית, 
נקיה ומסודרת + מזגנים 

וחצר, 08-6601778,
052-7113937)09-17(_____________________________________________

מאזדה

 הלוואות בערבות 
מדינה לעסקים קטנים 
ובינוניים עד חצי מליון 

ש"ח ללא בטחונות,
03-6979606)09-12(_____________________________________________

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

השכרת רכב בארץ ובחו“ל
ב“ה

של החברות הגדולות
הרץ - באדג‘ט - קל אוטו

מרכז הזמנות ארצי
הזמנות לפורים ולפסח 

במחירים זולים!!!
050-576-54-49
052-712-34-19

סוכנות ארצית להשכרת רכב
סניפים בכל הארץ

077-40-900-70

 שירות|אמינות|מקצועיות 

למהדרין בשמחה
לא מתפשרים

 על השמחה שלכם!
על המחיר... כן!

052-7143660
ישראל - הזמר שלכם

 הסעות ברכב חדיש, 
8 מקומות, מחירים נוחים. 

_____________________________________________)10-13(שניאור, 052-8770450

לימוד נהיגה

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

 לשכור בנוח-קאר, סוכנות 
להשכרת רכב בארץ ובחו"ל, 

שירות - אמינות - מחיר, 
0722-777-200)50-01/18(_____________________________________________

כלי כסף

 "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(_____________________________________________

 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(

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, מבצעים + עזרה 
בתאוריה, יוסי בן יהודה. 

03-5352975
_____________________________________________)13-12/17ל(052-2595370

כרטיסי טיסה

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, קרייזלר )על 

גז(, 300 ש"ח ליום, 350 ש"ח 
_____________________________________________)03-24(לשבת, 052-7696100

יעוץ ועזרה
 תקוע? חסום? אצלנו 
תלמד להיות המטפל של 

עצמך, לפרטים:
050-4167316)06-17(_____________________________________________

 צלחות וקערות פסח, 
כוסות אליהו, דגמים מיוחדים 

054-8448548)07-19(_____________________________________________

יעוץ משפטי
 נפגעתם בתאונת דרכים/

עבודה? ויש לכם נזק גוף? 
רוצים לקבל פיצויים?

054-8526034)09-20(_____________________________________________

 למגוון יעדים באירופה, 
ולפסח, וטיסות הרגע 
_____________________________________________)09-17(האחרון, 08-6211112

 השכרת רכב לטווח 
ארוך, החל מ- 2,000 

ש"ח לחודש כולל מע"מ 
ללא הגבלת קילומטרים, 

שרות 28 ש"ח,
,052-5306666
054-8160001)09-20(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-52/17(_____________________________________________

 צימר חדש וממוזג לזוג 
בעיר העתיקה של צפת, 

מיקום מעולה,
052-7153475)11-14(_____________________________________________

 יונדאי 1800 ידנית, 2010, 
שמורה, יד שניה, 9 מקומות, 
_____________________________________________)11-18(66,000 ש"ח, 050-7058536

 מאזדה 5 )7 מושבים(, 
2008 יד שניה, 202,000 
ק"מ, מטופלת ושמורה 

ביותר - 42,000 ש"ח בלבד! 
050-4811122)11-11(_____________________________________________

 בהזדמנות נדירה! מיד 
ראשונה פרטית, פורד פוקוס 

סטיישן 2009 עם 47,000,ק"מ 
בלבד!!! ללא תאונות, נהג 

אחד, שמורה כמו חדש! 
טיפולים בחברה, חיישנים 
רוורס, טסט לשנה, רק - 

_____________________________________________)11-11(45,000 ש"ח, 050-4144220

 רנו קנגו 2008, 1600, 
אוטומטית, מנוע בנזין + 
תוספות, שמורה, לבנה, 

אפשרות החלפה,
054-8402332)11-11(_____________________________________________

■ יוסי זיו - צלם 
אירועים מקצועי! צוות 
מורחב, שירות ואיכות 
ללא פשרות, מבצעים 

מיוחדים לחתונות 
0525-778544)28-26/17(_____________________________________________

צילום אירועים

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

מתנה, 050-4101236 )באזור 
_____________________________________________)51-44/17(ירושלים(

■ 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(_____________________________________________

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

סת”ם

סרטי טבע
 HD - 100 סרטי טבע 
_____________________________________________)09-12(1,000 ש"ח, 052-222-9210

 לסופרים - עט ספור 
מהיר, נח לשימוש מועיל 
ופרקטי מאוד, 180 ש"ח 

_____________________________________________)09-12(בלבד, 054-8527470

קלף
 "קלף שחר" - מרכזים 

בשבילך איכות מכל 
הסוגים כל שעה בב"ב 
_____________________________________________)09-12(בתיאום, 054-8485375

פוליש ונקיון

נקיון פסח כהלכתו

ניקוי יסודי לפסח

ניקוי שטיחים וריפודים

פוליש והדברה

052-2436163

 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

■ "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(_____________________________________________

שידוכים

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים לטאים 
וספרדים,שדכן מקצועי עם 

המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)40-12/17(_____________________________________________

■ 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

 "ביחד" - שידוכים לכל 
הגילאים, מאגר ארצי, שדכניות 

מכל הארץ, בברכת גדו"י. 
*הדרכה לחתן מתנה!

072-2391111)09-12(_____________________________________________
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אבידות

■ קונה לפירוק + נסיעה, 
לל המכוניות, משאיות, רטק
טורים, אמינות + אישורים,

052-5752933)21-19/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

יד שניה 
מוכרים

 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(_____________________________________________

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)53-34/17(_____________________________________________

 גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים חינם, שירות י-ם 

_____________________________________________)01-52(וב"ב בלבד, 052-7611936

 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

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(_____________________________________________

 שואב אבק איי רובוט 
רומבו, חדש לגמרי, באריזה, 

בב"ב במציאה, 054-8482835, 
052-7143204)09-12(_____________________________________________

 מקרוגל צבע לבן, מצב 
מעולה, נקי ושמור, כשר 
_____________________________________________)09-12(למהדרין, 054-8527470

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם: 

_____________________________________________)10-11ח(1-599-500-003

 נמצא לפני כשלוש 
חודשים מעיל סגול ונרות 

להדלקה )בב"ב(,
_____________________________________________)10-11ח(058-3277339

 נמצא נגן בתאריך 5.1.17 
ברח' הרב שך ב"ב, לפרטים: 

_____________________________________________)10-11ח(050-4100865

 נמצא שקית עם נגן חדש 
בקו 54 ביום ט' טבת,

_____________________________________________)10-11ח(054-8453637

 מעוניין לקנות את הספר 
"הבריחה מהודו",

_____________________________________________)10-11ח(054-8454536

 מעוניין לקנות אופניים 
חשמליים מתקפלים תקינים, 

_____________________________________________)10-11ח(עד 1,500 ש"ח, 054-8454536

 בחורי ישיבה מעוניינים 
במקרר קטן במצב מעולה וכן 
מאוורר או מזגן נייד בירושלים, 

_____________________________________________)10-11ח(052-7163334

 מזגן מרכזי 5 כח סוס, יד 
שניה, מצב מצוין, 2,000 ש"ח, 

054-8539967)10-11(_____________________________________________

 מקרר קטן 170 ליטר, 
בהזדמנות, 350 ש"ח,

052-4227714)10-11(_____________________________________________

 תנור דו תאי king עובד 
מצוין, 450 ש"ח,

_____________________________________________)10-11ח(052-7150476

 officejet 4500 מדפסת 
hp, משולבת, הדפסה, 

סריקה, צילום, פקס, 290 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 050-5343924

 לפורים!! להגברה מיקסר 
צלילים 16 ערוצים, איכותי, 
חב' מכי, 500 ש"ח, הקודם 

_____________________________________________)10-11ח(זוכה, 054-3132330

 לפורים!! מגפון נייד 
עוצמתי, חדש באריזה כולל 

מיקרופון עם חוט, במחיר 
יבואן, 280 ש"ח,

_____________________________________________)10-11ח(054-3132330

 מערכת תאורה לצילום 
לסטודיו ואירועים הכוללת 2 

מטריות פלאש ועוד ציוד נלווה, 
_____________________________________________)10-11ח(500 ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 מכונת כביסה, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(תל-ציון, טל': 0547-8539357

 תנור ספירלות עומד, 85 
ש"ח, בירושלים,
_____________________________________________)10-11ח(054-8423405

 + DVD/MP3 מכשיר 
שלט ללא מסך )פוג'י-יפן(, 50 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 052-3463482

 תנור הדרוש תיקון + גז 
נקי ובמצב מצויין! 350 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8446448

 מכונת תפירה ביתית 
במצב טוב, 300 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)10-11ח(03-6185569

 מכונת תספורת 
מקצועית נטענת חברת 

ANDIS כולל מטען, תיק 
ואביזרים, 500 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)10-11ח(052-2437292

 מיחם חדש של י.ל, 30 
כוסות, 260 ש"ח,

_____________________________________________)10-11ח(054-8473732

 חדש, מנגל חשמלי, 75 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 טוסטר, 25 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 כיריים גז משטח זכוכית, 
250 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מפזרי חום, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 כיריים קרמי, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(גמיש, 054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה, 
חדש, 100 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מסך 36 אינצ', 350 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(גמיש, 054-4273857

 שואב אבק חדש, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 ,18V מברגה אימפקט 
ב- 280 ש"ח, חדשה,

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מסך 17", 24" ו- 36", 
תקין, ב- 100 ש"ח,

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 רדיאטור חימום, 200 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 ,850V דיסק השחזה חדש 
_____________________________________________)10-11ח(ב- 300 ש"ח, 054-4273857

 תמי 4 אלקטרוני, 300 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 רמקולים ענקיים, 200 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח + מגבר, 054-4273857

 עט סורק )קוויקשלרי( 
טקסט ומתרגם מאנגלית 

לעברית גם עם קול, חדש, 
_____________________________________________)10-11ח(450 ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 אוזניות בלוטוס חוט 
נשלף, 60 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(052-7663458

 אורגן קומותיים + כסא 
)דרוש תיקון קל(, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8487627

 מחליק שיער חדש תוצ"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(120 ש"ח, 054-8487627

 מטאטא שטיחים חשמלי, 
_____________________________________________)10-11ח(120 ש"ח, 054-8458397

 מקרוגל חדש באריזה, 
תוצרת one, ב- 370 ש"ח, 17 

_____________________________________________)10-11ח(ליטר, 054-8458397

 מסך מחשב, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(052-5737813

GPS  חדש באריזה דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות, מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, טל': 054-8405498

 מחשב נייד טוב לעבודה 
ולצפיה במצב מעולה, רק 500 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, טלפון: 052-4054469

 מחשב שולחני ליבה 
כפולה, מצויין, 400 ש"ח. מסך 
_____________________________________________)10-11ח(דק, 100 ש"ח, 053-3346080

 שלט אונברסלי חדש, 30 
ש"ח, בבני-ברק,
_____________________________________________)10-11ח(052-7679123

 ברה"ע מטען חדש 
לאופניים חשמליות ב- 250 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, לפרטים: 052-7966786

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פיליפס 3 ראשים, נטענת, דגם 

930, ב- 190 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)10-11ח(052-7966786

 מסך דק 18", ב- 150 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 052-7644805

 למסירה, מכשיר הליכה 
במצב מעולה ללא הובלה, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8490446

 מסך דק 18 אינץ', 150 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 052-7644805

 2 סטנדים לרמקול, 
מוגבר, 300 ש"ח, נייד:

_____________________________________________)10-11ח(052-2437292

 שעון מעורר + רטט 
מחובר לחשמל, חדש באריזה, 

נרכש בארה"ב, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-8536423

 מקרר לבן, 500 ליטר, 
מצב טוב, ב- 500 ש"ח, -054

_____________________________________________)10-11ח(5823874

 מקרר משרדי + תא 
מקפיא, מצב מעולה, ב- 500 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 050-4145023

 מכונת כביסה פ' תחתון, 
4 שנים בשימוש, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-5823874

 סוללה לאופניים 
חשמליים 36V, בשימוש 10 

חודשים, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(054-5823874

 מקרר לבן שארפ מצב 
מעולה, הקפאה יבשה, ב- 500 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 050-4145023

 בהזדמנות, מצלמת קנון 
חדש + נרתיק + מטען, ב- 

_____________________________________________)10-11ח(350 ש"ח, פל': 054-8471038

 "נפהמטיק" חדשה דגם 
ישן )ללא מכסה(, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(052-7651694

 מצלמת קנון מצוינת, 
חדשה IXUS177 - במחיר 

מציאה, 400 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(052-7150738

 מכשיר אדים קר גדול 
כחדש, רק 80 ש"ח,

_____________________________________________)10-11ח(050-9089110

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון חכם לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)10-11ח(100 ש"ח, 052-4831449

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)10-11ח(50 ש"ח, 052-4831449

 אוזניות סיליקון 
עוצמתיות ונוחות לשימוש 
לזמן רב, באריזה, 40 ש"ח,

_____________________________________________)10-11ח(052-4831449

 PIOLT טוסטר אובן 
גדול במצב מעולה, 170 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(גבעת שמואל, 052-8571371

 מדפסת HP אלחוטית 
כולל פקס, סורק וצילום עם 

דיו וכבל חדש כחדש, 240 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 052-8571371

 מכשיר BQ רפואי משופר, 
_____________________________________________)10-11ח(052-2896320

ריהוט

 למכירה 35 ספסלים 
+ 160 כיסאות + ארון 

קודש במצב טוב, מחיר 
סמלי, מבית כנסת 

_____________________________________________)06-11(בפ"ת, 052-8788358

 ספריה - מכתביה - 
צבע חום וג'ינס כחדש, 
מדפים + מגירות + 2 
מקומות ישיבה, 850 
_____________________________________________)09-12(ש"ח, 054-8527470

 שולחן ו- 6 כסאות לסלון, 
אפשרות לכסאות בלבד, 

חדשים בהזדמנות,
052-4227714)10-11(_____________________________________________

 ארון לספרי קודש מסנדוויץ 
איכותי במצב מעולה! 

2.40X2.50, ב- 3,000 ש"ח. 
לתמונה לשלוח למייל:

Rivkaibmc@gmail.com
054-8449669)10-13(_____________________________________________

 שולחן סלון צבע דובדבן, 
150 ש"ח על מלא,

_____________________________________________)10-11ח(052-7150476

 ספה דמוי עור צבע קרם, 
תלת מושב, 180 ש"ח,

_____________________________________________)10-11ח(052-7150476

 מיטת מעבר + מזרון, 
היה בשימוש שנה, ב- 250 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 053-3114819

 עמודון לספרי קודש + 
ויטרינה + מגירות צ.שחור מט, 

_____________________________________________)10-11ח(ב- 250 ש"ח, 054-5823874

 שולחן + כסאות, עדיין 
בקרטון חדש, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-2338658

 כסא מנהלים עדיין בקרטון, 
_____________________________________________)10-11ח(ב- 500 ש"ח, 054-2338658

 שולחן סלון נמוך, 200 
ש"ח, ירושלים, טל':

_____________________________________________)10-11ח(052-7172893

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח כ"א, טלפון: 

_____________________________________________)10-11ח(052-3073826

 4 כסאות מעץ ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)10-11ח(054-5705546

 שולחן סלון + מזנון 
לטלוויזיה, חום כהה, 450 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 050-6247140

 מזנון בצבע לבן - 500 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 055-6669774

 שולחן פינת אוכל + 6 
כסאות, 500 ש"ח,

_____________________________________________)10-11ח(055-6669774

 רהיטים לסלון 3-2-1 + 
שולחן לסלון - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(055-6669774

 ספה דו מושבית עם ארגז 
מצעים מסנדוויץ בד קטיפה 

כחדשה - 500 ש"ח, י-ם,
_____________________________________________)10-11ח(054-6481333

 חדר שינה, מיטות + 
שידה + ארון 4 דלתות לבן - 

_____________________________________________)10-11ח(500 ש"ח, 050-4130119

 מיטת סלקל ספפה במצב 
טוב, מחיר 500 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)10-11ח(055-8811838

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(052-7633316

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)10-11ח(052-7633316

 )1.90X0.80( מיטת יחיד 
מעץ + מזרון, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(052-3463482

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 052-3463482

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(052-3804646

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)10-11ח(250 ש"ח, 052-3463482

 מציאה, מיטת נוער 
נפתחת - עץ מלא, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(03-5796356

 ספת עור במצב טוב, 500 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 050-4122015

 כסא של ספר/פאנית ב- 
500 ש"ח במקום 2,500 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(052-7145450

 רהיטים לסלון, 3+2 
בצבע שחור - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-6801333

 נמצא תכשיט זהב בבית 
_____________________________________________)11-12ח(וגן, 054-8423405

 השאלתי מגילה בפורים 
לפני שנתיין ועדיין לא הוחזרה, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8444930

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון בצבע אפור ונרתיק 
תכלת באוטובוס/בחפץ חיים 

בחודש תמוז תשע"ו,
_____________________________________________)11-12ח(052-7145526

 דרושה אמבטיה לעגלת 
בוגבו בי יד שניה או להשאלה/

להשכרה לתקופה של מס' 
_____________________________________________)11-12ח(חודשים, 055-6656434

 דרוש גגון לעגלה בוגבו בי, 
לא בצבע ורוד במחיר סמלי 
או להחלפה בעד צבע ורוד, 

_____________________________________________)11-12ח(055-6656434

 נשמח לקבל עציצים 
גדולים מפלסטיק או חרס וכן 

צמחים בתרומה בבני-ברק, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7624004

 מעוניין לקנות ציוד 
לאקווריום )פילטר קרמיקות 

_____________________________________________)11-12ח(וכו'(, 055-6777117

 מעוניין לקנות דגי נוי 
_____________________________________________)11-12ח(טורפים, 055-6777117

 לבחורי ישיבה בירושלים, 
דרוש מייבש כביסה במצב 

_____________________________________________)11-12ח(תקין, 052-7110788

 מעונין לקנות רמקולים 
במצב מצוין לחבר לנגן במחיר 

_____________________________________________)11-12ח(זול, 052-7163334

 אני מעוניין לקבל אימון 
אישי )אליהו שירי( באיזור 

_____________________________________________)11-12ח(ירושלים בלבד, 052-7163334

 סימילאק/מטרנה 
למשפחת אברך, אפשר גם 

_____________________________________________)10-11ח(דוגמיות, 053-3141470

 למשפחת אברך דרוש 
עריסה/מיטת תינוק בירושלים, 

_____________________________________________)10-11ח(053-3141470

 דרוש למסירה מחשב נייד 
תקין לחולה בנפשו, -050

_____________________________________________)10-11ח(4149048

 אני מעוניין לקנות נגן 
סאנדיסק במצב מעולה במחיר 

_____________________________________________)10-11ח(סמלי, 052-7163334

 מעוניין לקנות פלאפון 
סמסונג טאצ' במצב מצוין 
_____________________________________________)10-11ח(במחי סמלי, 052-7163334

 מחשב נייד עם תוכנות 
חדישות במצב מעולה, בסך: 

500 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)11-12ח(052-4054469

 מחשב נייד כולל וינדוס 
7 ותוכנות במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8474954

 מסכים דקים "22 למחשב, 
150 ש"ח )כולל משלוח(, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4119140

 מקרר לבן 500 ליטר, 
מצב טוב, ב - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-5823874

 מקרר משרדי + תא 
מקפיא, מצב מעולה, ב- 500 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 050-4145023

 מכונת כביסה פ' תחתון, 
4 שנים בשימוש, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-5823874

 סוללה לאופניים חשמליים 
36V, בשימוש 10 חודשים, ב- 

_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח, 054-5823874

 מקרר לבן שארפ, מצב 
מעולה, הקפאה יבשה, ב- 500 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 050-4145023

 תנור ספירלות עומד 
מסתובב, 85 ש"ח, בירושלים, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8423405

 מכונת כביסה, 150 ש"ח. 
_____________________________________________)11-12ח(תל-ציון, טל': 054-8539357

 + DVD/MP3 מכשיר 
שלט ללא מסך )פוג'י-יפן(, 50 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-3463482

 מכונת כביסה 
קונסרוקטה במצב חדש, 500 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7624394

 טוסטר אובן במצב טוב, 
_____________________________________________)11-12ח(50 ש"ח בב"ב, 052-7687863

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצויין, 300 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, לפרטים: 054-8453370

 מכונת אוברלוק חצי 
תעשייתית, 4 חוטים, 

 baby ,החדשנית ביותר בארץ
lock, ב- 3,500 ש"ח,

054-5240938)11-14(_____________________________________________

 מכונת תפירה תעשייתית 
וחדשנית מיפן חברת אלפא, 
דגם AL-7100m, ב-2,500 

_____________________________________________)11-14(ש"ח, 054-5240938

 ברה"ע מטען חדש 
לאונפיים חשמליות, ב- 250 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, לפרטים: 052-7966786

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פליפס 3 ראשים, נטענת, דגם 

930, ב- 190 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)11-12ח(052-7966786

 מכונת תפירה חשמלית, 
מצב חדש "אומגה" - 500 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, טל': 050-5949995

 תנור בלרס 2 תאים, 350 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, גמיש, 054-8429421

 כיריים בילדאין קינג במצב 
חדש, 250 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)11-12ח(054-8429421

 מדפסת HP 2300 לייזר 
עוצמתית )דרוש תיקון(, 250 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 03-6244588

 מסך מחשב, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 מסך מחשב 19 אינצ' מאג 
שטוח, 200 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(050-7463631

 שואב אבק, ישן, מצוין, 
ללא שקית, שטיחים, 100 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7136052

 HP 4500 מדפסת 
משולבת, הדפסה, סריקה, 

צילום, פקס, 290 ש"ח,
_____________________________________________)11-12ח(050-5343924

 גוף תאורה יפה, פלורוסנט 
כפול, נחושת, 80 ש"ח. י-ם, 

_____________________________________________)11-12ח(054-2633790

 מזגן תדירן, 3,500 כ"ס, 
רק 100 ש"ח, מצויין,

_____________________________________________)11-12ח(052-8162617

 מכשיר "מילונית" עברי-
אנגלי-צרפתי כמו חדש, 200 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, טל': 054-8056051

 מקסר 4 ערוצים חדש, רק 
_____________________________________________)11-12ח(350 ש"ח, 054-8412986

 מקפיא 5 מגירות כמעט 
חדש, 500 ש"ח, פל':

_____________________________________________)11-12ח(054-8458605

 מצלמת פילים + פלש 
במצב חדש, 350 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(03-6199806 בערב

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון חכם לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)11-12ח(100 ש"ח, 052-4831449

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)11-12ח(50 ש"ח, 052-4831449

 אוזניות סיליקון עוצמתיות 
ונוחות לשימוש לזמן רב, 

באריזה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)11-12ח(052-4831449

 אופני הילוכים 26" 
כחדשות במחיר מפתיע - 500 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, לפרטים: 052-7127189

 מציאה!!! מקרניק חדש, 
ב- 235 ש"ח בבני-ברק + 

סרט על פסח כלול במחיר, 
_____________________________________________)11-12ח(03-5797758

 מחשב שולחני ליבה 
כפולה, מצוין, 400 ש"ח, מסך 

_____________________________________________)11-12ח(דק 100 ש"ח, 053-3346080

 מקרר אמקור XL במחיר 
מציאה, 350 ש"ח, -054
_____________________________________________)11-12ח(8469223, 03-9332786

 רדיו טייפ - דיסק סטריאו, 
50 ש"ח, 054-8469223, 

_____________________________________________)11-12ח(03-9332786

 מיחם לשבת, 90 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(054-8469223, 03-9332786

 רדיאטור 12 צלעות, 90 
ש"ח, 6 צלעות 60 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(03-9332786

 דיסק אונקי 1,000 ג'גה, 
_____________________________________________)11-12ח(180 ש"ח, פל': 050-4107375

 תמי 4 עם מסנן, 500 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, טלפון: 050-4172197

 סיר בישול איטי, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(ירושלים, טל': 052-7172893

 מגהץ קיטור, 280 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(ירושלים, טל': 052-7172893

 מגהץ, 60 ש"ח, ירושלים, 
_____________________________________________)10-11ח(טל': 052-7172893

 שואב אבק, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(ירושלים, טל': 052-7172893

 מחשב נייד לעבודה 
וצפייה במצב מעולה, רק 500 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, טלפון: 03-5168197

 מדיח כלים גדול קינג, 150 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 מגהץ אדים, 30 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מגפון מיקרפון, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(גמיש, 054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 פרוג'קטור, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מיטת מעבר + מזרון, 
שנה בשימוש, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(053-3114819

 עמודון לספרי קודש + 
ויטרינה + מגירות צ.שחור מט, 

_____________________________________________)11-12ח(ב- 250 ש"ח, 054-5823874

 שולחן + כסאות, עדיין 
בקרטון חדש, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-2338658

 כסא מנהלים עדיין בקרטון, 
_____________________________________________)11-12ח(ב- 500 ש"ח, 054-2338658

 שולחן סלון 1.20 נפתח 
לעוד מטר + 8 כסאות, 490 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 054-8429421

 ספריה רוחב 60 ס"מ, 
גובה, כ- 1.70 ס"מ + תאורה, 

_____________________________________________)11-12ח(ב- 150 ש"ח, 03-6783387

 מיטת יחיד 190 ש"ח 
_____________________________________________)11-12ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 ספה 2, מצב מצויין, עור, 
260 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 שידה 5 מגירות, 140 ש"ח 
_____________________________________________)11-12ח(בלבד, 052-5737813

 ספה 3, צבע חום, 240 
ש"ח בלבד, בני-ברק,

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח כ"א, טלפון: 

_____________________________________________)11-12ח(052-3073826

 שולחן לסלון מעץ 
בוק, צבע חום בהיר, מידות 

1.20X70, גובה 40 ס"מ 
במצב טוב, 200 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(03-9307308

 מיטות מתקפלות חדשות 
לסוכה, ב- 150 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(055-6777117

 6 כסאות סלוני במצב 
מצוין כל אחד, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4160457

 שולחן אוכל נפתח 
למטבח + 4 כסאות עץ טבעי, 

_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח, 050-7463631

 שידה )לא גדולה(, עץ 
טבעי, 200 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(050-7463631

 )1.90X0.80( מיטת יחיד 
מעץ + מזרון, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-3463482

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-3804646

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-3463482

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך( 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)11-12ח(250 ש"ח, 052-3463482

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(054-4783220

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7633316

 שולחן סלון עץ מלא, 500 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 053-3121307

 6 כסאות - אפשר יותר, 
מרופדות, מצב טוב, 500 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 053-3121307

 4 כסאות מעץ ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(054-5705546

 ספה 2, נוחה, ורוד עתיק 
בשילוב עץ, 190 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(03-6748330

 ספה 3, בד קוניאק, מצב 
_____________________________________________)11-12ח(מצוין, 190 ש"ח, 03-6748330

 6 כסאות לסלון ריפוד 
בגב, חזקות, 95 ש"ח לכסא, 

_____________________________________________)11-12ח(03-6748330

 כסא אורטופדי יד 2 עם 
גלגלים, מצ במצויין, 100 ש"ח 
_____________________________________________)11-12ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 שולחן כתיבה 80 ש"ח 
_____________________________________________)11-12ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 ספת סלון 3 מושבים, 
חדש, 500 ש"ח, פל':

_____________________________________________)11-12ח(054-8458605

 שולחן קפה מלבן, 350 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, פל': 054-8458605

 דלת 70 מעוצבת 
פרפקטליין + צוהר מהאריזה, 

חומה, 500 ש"ח,
_____________________________________________)11-12ח(052-7681174/3

 מזרון אורך 1.82 ס"מ, 
רוחב 74, עובי 6 במצב 

מעולה כחדש, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(052-8833975

 ארון 3 דלתות + מגירות, 
מצב מצויין, צבע בז', 400 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, טל': 054-5930316

 ספפה נפתחת צבע ירוק, 
מצב טוב, 450 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)11-12ח(054-5930316

 כורסא מתכווננת מעור, 
צבע בורדו, כמו חדשה, 500 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, טל': 054-5930316

 ארון משרדי דלתות הזזה, 
4 מדפים + גלגלים, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(03-6748330

 מזרונים איכותיים לנדנדת 
חצר וכסאות נח + כיסוי 

נשלף, 80 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)11-12ח(02-6522251, 052-3805386

 דלת עץ + משקוף, רוחב 
0.75, 200 ש"ח בב"ב,

_____________________________________________)11-12ח(052-7600336

 ,1.75X75X50 ארון מזנון 
ב- 200 ש"ח, גמיש, כחדש, 

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 כסאות מברזל ועץ, מ- 10 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 פינת אוכל כחדשה, 400 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מיטת יחיד, 190 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 ספה 2, מצב מצוין, עור, 
260 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)10-11ח(052-5737813

 שידה 5 מגירות, 140 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(בלבד, 052-5737813

 ספה 3, צבע חום, 240 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

תינוקות
 מיטת תינוק - "שילב" 
- מצב חדש ממש, צבע 

לבן, מזרון אורטופדי 
מיוחד - 700 ש"ח,

054-8527470)09-12(_____________________________________________

 שידה לתינוק חברת 
שילב, צבע לבן, מצב 

חדש, יפהפיה, 400 ש"ח, 
054-8527470)09-12(_____________________________________________

 עגלת mima היוקרתית 
בעיצוב מושלם ישירות מהיצרן 

במחיר רצפה, 3,199 ש"ח 
בלבד!!! הקודם זוכה,

052-6475000)10-13(_____________________________________________

 מציאה! מיטת תינוק 
במצב טוב, צבע עץ, 220 
ש"ח + אופציה להובלה, 

_____________________________________________)11-12ח(058-4843223

 שידת תינוק שמנת 
תכלת חדיש, ב- 350 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(03-6783387

 מיטת תינוק + מגירה 
מתחת, ב- 150 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(03-6783387

 עגלת תינוק + כסא אוכל 
או בוסטר, ב- 300 ש"ח - 

_____________________________________________)11-12ח(גמיש. בני-ברק, 054-8410050

 לול/מיטת תינוק וכסאות 
אוכל וכו' עד 200 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(055-6777117

 משטח החתלה לשידה, 
עבה מאוד, מצב חדש, 100 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7690532

 שידת תינוק גדולה ויפה 
שילב, בצבע שמנת, כחדשה, 

_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח, 052-7690532

 שידת החתלה יפיפיה, 
5 מגירות, צבע שמנת, 350 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7606681

 מושב בטיחות איכותי 
לרכב לתינוק, דר' בייבי, 350 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, טל': 054-7561146

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרון לתינוק במצב 

חדש, 250 ש"ח, טל':
_____________________________________________)11-12ח(052-8380655

 עגלת אמבטיה + טיולון 
מפוארת כחדשה כחולה, 490 
_____________________________________________)11-12ח(כל חלק, טל': 052-7177539

 כסא בטיחות לילדים לרכב 
אמריקאי במצב מצויין - 150 

ש"ח, טל': 02-6561606, 
_____________________________________________)11-12ח(050-2897977

 עגלת תינוק ד"ר בייבי, 
מציאה כחדשה - 240 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(טל': 050-2897977

 למשפחת אברך דרוש 
מייבש במצב טוב למסירה 
או במחיר סמלי )ירושלים(, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4154208

 עגלת אחים ד"ר בייבי 
+ שני טיולונים + אמבטיה, 

אפור, מצוין, 500 ש"ח,
_____________________________________________)11-12ח(052-7136052

 כסא נדנדה לתינוק + מגש 
לאוכל + מנגן, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7136052

 טרמפולינה מנגנת 
לתינוק, 100 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(052-7136052

 עגלת בלו ברי אמבטיה 
+ טיולון, מצב מצוין, צבע בז', 

_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח, 052-716052

 מעמד אמבטיה לתינוק, 
_____________________________________________)11-12ח(50 ש"ח, חדש, 052-7136052

 כסא בטיחות לתינוק ברכב 
כחדש, 150 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(052-3463482

 ברז לכיור )יוצא מהקיר(, 
מים חמים/קרים כחדש, 50 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-3463482

 עוברים דירה-
ריהוט כחדש במחיר 
אטרקטיבי!! הקודם 
זוכה. 058-4109860 

_____________________________________________)11-12(בשעות הערב.

עודפים 10-50 ₪
לאירועים 50-250 ₪
פתוח רצוף 23:00 - 10:00

ירושלים 52 ב“ב
03-5792841

כל בגד 
₪ 50-150

פסח אצל בתיה
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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(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 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

 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(

 ארגז לפלטה חדש, 
 50X80 ,מסיבי במיוחד
ס"מ, חומר חזק מאוד! 

800 ש"ח,
_____________________________________________)08-13(050-5957522 )ב"ב(

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

 בהזדמנות!!! נעלי גברים 
"ספרינג" מידה 46, חדשות, 
לא ננעלו, 150 ש"ח בלבד! 

054-6369617)09-16(_____________________________________________

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

 כורסת הנקה + הדום, 
צבע חום בהיר במצב מעולה 

במחיר 480 ש"ח, -052
_____________________________________________)10-11ח(7197727, 03-6743310

 כסא אוכל לתינוק במצב 
טוב, 50 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)10-11ח(052-7111203

 לול/מיטת תינוק, כסאות 
אוכל וכו' עד 200 ש"ח,

_____________________________________________)10-11ח(055-6777117

 מיטת תינוק )לול( 
מעץ מלא במצב טוב, ללא 

מזרון וגלגלים, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(03-9307308

 מציאה! מיטת תינוק 
במצב טוב צבע עץ, 220 ש"ח 

+ אופצה להובלה,
_____________________________________________)10-11ח(058-4843223

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)10-11ח(350 ש"ח, טל': 054-8423405

 עגלת תינוק חדשה 
 Red Dream באריזה

Twigy, ב- 390 ש"ח במקום 
ב- 590 ש"ח, לפרטים:

_____________________________________________)10-11ח(052-7625772

 מיטת תינוק, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(ירושלים, טל': 052-7172893

 כסא אוכל, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(ירושלים, טל': 052-7172893

 כסא לרכב, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(ירושלים, טל': 052-7172893

 שידת החתלה, 300 
ש"ח, ירושלים, טל':

_____________________________________________)10-11ח(052-7172893

 גגונים לבוגבו בי+ ורוד 
100 ג'ינס 80 ברייזי, 160. 

_____________________________________________)10-11ח(050-4119092

 מזרונים בוגבו אדום/שחור 
100, כיסוי גשר כחדש 100, 

_____________________________________________)10-11ח(050-4119092

 עגלת בבה קונפורט 
אמבטיה וטיולון תורכיז שחור, 

_____________________________________________)10-11ח(500 ש"ח, 050-4119092

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(050-4127708

 טרמפיסט של חברת 
ליטף כחדשה, 150 ש"ח, צבע 

_____________________________________________)10-11ח(אפור, 054-8430391

 עגלת תינוק כחדשה, 200 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 עגלת טיולון כחדשה, 200 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 סל קל לתינוק כחדש, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כסא לרכב לתינוק, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 עגלת תינוק חב' 
ברייטקס, דרוש תיקון קל, 

בצבע אדום ושחור, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(052-7663458

 עגלת תאומים, 190 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 כסא בטיחות ברכב, 
כחדש, 150 ש"ח,

_____________________________________________)10-11ח(052-3463482

 2 כסאות תינוק לרכב, 
מצב טוב, 140 ש"ח כל אחד, 
_____________________________________________)10-11ח(גבעת שמואל, 052-8571371

 כסא תינוק קדמי ואחורי 
לאופניים, כחדשים, 220 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(050-5343924

 טיולון "איזי בייבי" חדש, 
לא היה בשימוש, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8449164

 מיטת תינוק איכותית - 
ללא מזרון, 250 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)10-11ח(052-3073826

 מיטת תינוק "שילב" 500 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 כסא תינוק מתקפל עם 
מגש נשלף, 150 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)10-11ח(052-3073826

 משאבות חלב מודלה 
חשמלי, חדש באריזה + 

אחריות ב- 390 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)10-11ח(050-4127708

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי s3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)10-11ח(149 ש"ח, 054-4783220

 פלאפון "סוני" דגם 
xperin-m4, כחדש + 

אוזניות, 250 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(052-3463482

 A777 שני פלאפונים דגם 
)צבע כחול( כולל מטענים, ב- 

_____________________________________________)10-11ח(250 ש"ח, 03-6761179

 מכשיר משולב חברת 
HP 3835 )עם אחריות( 

במצב מעולה, ב- 270 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(03-6761179

 פלאפון מוטורולה של 
ofange נפתחת )לא כשר!(, 

_____________________________________________)10-11ח(ב- 120 ש"ח, 03-6761179

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(לפרטים: 052-7966786

 lgk10 סמארטפון כשר 
חדש באריזה, 2 סימים, 250 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, טל': 054-8561223

 sony טלפון אקספרס 
s18 במצב מעולה, ב- 200 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 052-2421622

 קו טוקמן עם שיחות 
ללא הגבלה, ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(לחודשיים, 052-7167777

 פלאפון מ- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 טלפון אלחוטי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 טלפון חכם מאסיבי עמיד 
בפני מים ואבק, שחור באריזה, 

_____________________________________________)10-11ח(500 ש"ח, 052-4831449

 סמארטפון אייפון חמש 
 ,HD-P1080 מצלמה GB16

מצב מצוין בלי שריטות, 
מעודכן, יש בו הכל, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8411815

 פאה קאסטם מהממת 
בעיצוב אישי כמעט חדש 

_____________________________________________)10-11(בגבעת שמואל, 052-8571371

 עמודה של 4 מדפים 
מפלסטיק כחדש, 100 
ש"ח, מידות - 91 ס"מ 
גובה, 46 ס"מ עומק, 

054-8527470)10-13(_____________________________________________

 שואב אבק לשטיחים 
במצב מעולה, 100 ש"ח, 

054-8527470)10-13(_____________________________________________

 4 כלובים איכותיים 
לציפורים, 100 ש"ח, 

מחבורים + הפרדה,
054-8527470)10-13(_____________________________________________

 למסירה ספפה במצב 
טוב, נפתח ל- 2,

054-8527470)10-13(_____________________________________________

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)10-13(_____________________________________________

 סטנד מחזיק מיקרופון 
מברזל להנחה על השולחן/

סטנדר איכותי, 150 ש"ח, ב"ב, 
_____________________________________________)10-11ח(054-3132330

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(050-4145023

 אופניים להורדה במשקל, 
עדיין בקרטון, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-2338658

 שמלה לנשים/נערות, 38, 
אופנתית, ארוכה ומפוארת 

לאירועים, חדשה ברוקט, 150 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 058-4843223

 ספר לתסרוקות דיוויס, 
_____________________________________________)10-11ח(250 ש"ח, 058-4843223

 מעיל zara בז' קצר פוך 
לנערות s/m אופנתי + ג'קט 

אפור, 150 ש"ח לשניהם,
_____________________________________________)10-11ח(058-4843223

 סיר 9 ליטר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(גמיש, 054-4273857

 סירים, מחבתות בחל מ- 
_____________________________________________)10-11ח(10 ש"ח, 054-4273857

 קשתות לגגון רכב, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 קסדות אופנוע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 טלית חדשה תמני, גודל 
80, 300 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 סקטים וסקטבורד, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 רימונים לספר תורה מ- 
_____________________________________________)10-11ח(150 ש"ח, 054-4273857

 סט תאג' תורה מפורשה, 
120 ש"ח, חדש,

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 סידורים נוסח בלאדי, 20 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 נרתיק עץ לספר תורה, 
מ- 350 ש"ח, גמיש, מעולה, 

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 צלחות במחיר מצחיק, 2 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 טרמוס לשבת משאבה, 
_____________________________________________)10-11ח(70 ש"ח, גמיש, 054-4273857

 ש"ס טלמן, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(גמיש, 054-4273857

 אופניים לנער כחדשה, 
250 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מנשא אופניים לרכב, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 סט כף החיים, 10 כרכים, 
_____________________________________________)10-11ח(150 ש"ח, 054-8429020 י-ם

 שני תוכונים זכר ונקבה 
+ כלוב + אוכל + מאובזר, 

195 ש"ח, טל': 08-9493732, 
_____________________________________________)10-11ח(בשעות הערב

 ש"ס חתנים עוז והדר 
)מהדורה מורחבת(, חדשים 

בקרטון, 400 ש"ח, -054
_____________________________________________)10-11ח(8464909,

 חדש, מחבת ווק, 75 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-4273857

 דברי נחושת מ- 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 ג'ק לרכב, מ- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 שטיח פרסי 200 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(גמיש, 054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(גמיש, 054-4273857

 אופנים לכל הגילאים, 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 חליפות נוער מידות 
14,16, 3 חלקים תוצ"ח, 100 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח כ"א, 054-8487627

 מעיל לגבר חדש, תוצ"ח, 
מידה XL, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)10-11ח(054-8487627

 מזוודה גדולה, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(ירושלים, טל': 052-7172893

 כינור חדש למתחילים, 
_____________________________________________)10-11ח(400 ש"ח, 054-8479280

 סרטי טבע וסרטים כלליים 
לצפיית איכות גבוהה ומצונזר, 

_____________________________________________)10-11ח(19 ש"ח, 054-4783220

 קסדת אופנוע, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(בירושלים, 054-8423405

 ספר הנהלת חשבונות סוג 
1 של דוד טל ודליה רז, ב- 50 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-8452961

 מטבעות ומדליות 
לאספנים מ- 1 ש"ח למטבע, 

_____________________________________________)10-11ח(052-7154392

 כלוב לאוגרים/צנצילות 
איכותי ומיוחד, קל לנשיאה עם 
גלגלים ומגירה תחתונה לניקוי 

קל בגודל 80*150, ב- 500 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 מגש לחלות שילוב עץ 
וכסף, חברת הצורפים, 200 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 052-7154392

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)10-11ח(200 ש"ח, 052-3463482

 ברז לכיור )יוצא מהקיר(, 
מים חמים/קרים כחדש, 50 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 052-3463482

 אופני הילוכים 26", 150 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-3177932

 ארגז סגור גדול לאופניים 
להתקנה על סבל, 125 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(050-5343924

 למסירה גליונות של יתד 
שלנות משנת תשס"א-

_____________________________________________)10-11ח(תשס"ה ועוד, 050-4103869

 דלת 70 מעוצבת 
פרפקטליין + צוהר, מהאריזה, 

רק 500 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(052-7687774/3

 פאקט כאמל רוסים, ב- 
_____________________________________________)10-11ח(215 ש"ח, 054-8419714

 פאקט פרלמנט רוסי, ב- 
_____________________________________________)10-11ח(230 ש"ח, 054-8419714

 בושם פואם מבית לנקום, 
100 מ"ל, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)10-11ח(054-9784433

 משחק פלייסטיישן 2 
איכותי עם שני גוייסטיקים 

ומשחקים, במצב מצוין, 500 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 סנדל בנות חדש, ד"ר 
סטפ, מידה 29, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(052-7663458

 מעקה בצורת ר' גודל 
3.65+0.58 מטר, גובה 1.20 

מטר, 500 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(052-7663458

 שמלת ארועים בצבע 
נחושת, מידה XL )למחותנת(, 

_____________________________________________)10-11ח(200 ש"ח, 054-8487627

 עץ ברוש - 250 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(054-8412903

 משחק פוקר מקצועי, 
חדש באריזה, 600 חלקים 
קרמיים ואיכותיים במחיר 

מציאה, 350 ש"ח, טל':
_____________________________________________)10-11ח(052-5708636

 3X2 ,שטיח כחול, כחדש 
מ', 320 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)10-11ח(054-8458397

 בובות חיות מבד/פרווה 
בגדלים שונים, 5-30 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(054-8458397

 כפכף אורטופדי, שחור, 
38, סוליה נשלפת לגבר/

לאישה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(054-8458397

 סט כלים ל- 12 סועדים, 
חדש, 160 ש"ח,

_____________________________________________)10-11ח(054-8458397

 סט כלים ל- 6 סועדים, 80 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 054-8458397

 פאה סינטטית, מצב טוב, 
קארה, 140 ש"ח,

_____________________________________________)10-11ח(054-8458397

 וילונות שיפון, גדלים 
שונים, מגוון צבעים, 35 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(כל חלק, 054-8458397

 כריות נוי כחול, גודל, 
_____________________________________________)10-11ח(35X35 ס"מ, 054-8458397

 עשר בתי מזוזות 
מעוצבים, נדירים מפרספקס, 

200 ש"ח בפתח-תקווה, 
_____________________________________________)10-11ח(052-2786557

 סט מתיבתא גדול, 115 
כרכים, 60 ש"ח לכרך,

_____________________________________________)10-11ח(052-7196035

 למסירה בחינם בירושלים, 
_____________________________________________)10-11ח(קולר חם/קר, 052-7634247

 פאות סנטטיות יפהפיות 
בכל הצבעים, מחיר 500 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(052-7163334

 פאה סנטטית צבע חום, 
ארוכה מואד, חלקה, לארוע, 

לפורים, במחיר 400 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(חדשה, 052-7163334

 פאה סנטטית בלונדינית 
מאוד, חדשה, קארה, ב- 250 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח בלבד, 052-7163334

 אופניים 26", 300 ש"ח, 
_____________________________________________)10-11ח(טל': 054-5385013

 פינות מתכת מוזהבות 
לספרים, חדשות, 4 ב- 10 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח בלבד, 050-4149474

 שקית גדולה מלאה 
בתחפושות, רק 100 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(פלאפון: 050-9089110

 כלי פלסטיק גדול ומיוחד 
לאחסון קורנפלקס + כפתור 

להוציא, 80 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(050-9089110

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)10-11ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)10-11ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(052-4831449

 ארנק מאלומיניום לבן 
לנשיאה אלגנטית של כרטיסי 

אשראי, 20 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 052-4831449

 למושבניקים, גשרים 
חזקים מעץ )20 מטר(, למעבר 

בתעלות בוץ, 380 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח()ליחידה 5 מ'(, 08-9926152

 3 מטבעות כסף זכר 
למחצית לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)10-11ח(052-7154392

 אופניים עם הילוכים, 190 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח, 052-5737813

 ציפור קנר מזמר 
"באוסתר" - 300 ש"ח,

_____________________________________________)10-11ח(054-8412903

 כלוב לציפורים - 80 ש"ח. 
בית הטלה - 30 ש"ח. אוכל 

לתוכים, 15 ש"ח,
_____________________________________________)10-11ח(03-9074725, 054-8412903

 סורג מגולוון חדש יפיפה 
לחלון, מעוצב עם בקבוקונים, 

_____________________________________________)10-11ח(199 ש"ח, 052-7633316

 מיטת תינוק איכותית 
ללא מזרון, 250 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)11-12ח(052-3073826

 מיטת תינוק "שילב" 500 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 כסא תינוק מתקפל עם 
מגש נשלף, 150 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)11-12ח(052-3073826

 כסא תינוק מתקפל עם 
מגש נשלף, 150 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)11-12ח(052-3073826

 טיולון "איזי בייבי" חדש 
לא היה בשימוש, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8449165

 דרוש מיטת תינוק ומטרנה 
_____________________________________________)11-12ח(בירושלים, 054-8495526

 עגלת תינוק, 150 ש"ח, 
מצב מצוין, בני-ברק,

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 עגלת תינוק יד 2, מצב 
מעולה כמו חדש, 150 ש"ח 

בלבד בבני-ברק,
_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 לול לתינוק, מצב טוב, 80 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, פל': 054-8458605

 סימילאק 400 גרם חלב 
_____________________________________________)11-12ח(נוכרי, 25 ש"ח, 050-4135002

 עגלה טיולון שנשכב פג, 
_____________________________________________)11-12ח(250 ש"ח, 050-4172197

 נייד סמסונג 3s + בטריה 
חדשה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(050-7463631

 מעמד לפלאפון המתחבר 
לתריס המזגן ברכב, חדש 
בקופסה, 35 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)11-12ח(054-6969961

 פלאפון "סוני" דגם 
xperea-m4 כחדש + 
אחריות, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(052-3463482

 s3 מטען סמסונג גלקסי 
אלחוטי חזק במיוחד - חדש 

מהקופסא, 99 ש"ח,
_____________________________________________)11-12ח(054-4783220

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(לפרטים: 052-7966786

 פלאפון טאצ' יאנו כשר, 
_____________________________________________)11-12ח(ב- 250 ש"ח, 053-3066383

 סים ב- 50 ש"ח בתוכנית 
ללא הגבלה, 15 ש"ח לחודש, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7167777

 LGK10 סמארטפון כשר 
2 סימים, חדש באריזה, 250 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, טל': 054-8561223

 טלפון חכם מאסיבי עמיד 
בפני מים ואבק, שחור באריזה, 

_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח, 052-4831449

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4145023

 אופניים להורדה במשקל, 
עדיין בקרטון, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-2338658

 שמלה לנשים/נערות, 
38, אופנתית, ארוכה ומפואר 
לאירועים, חדשה ברוקט, 150 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 058-4843223

 ספר לתסרוקות דיוויס, 
_____________________________________________)11-12ח(250 ש"ח, 058-4843223

 מעיל זארה בז' קצר פור 
לנערות s/m אופנתי + ג'קט 

אפור, 150 ש"ח לשניהם,
_____________________________________________)11-12ח(058-4843223

 אקווריום ענק על מעמיד, 
500 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)11-12ח(052-3073826

 כרית ספה/שינה/נוי 
ענקית כולל ציפה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(050-7463631

 שטיח מצב טוב, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-5705546

 דלת הזזה אלומיניום, 
שחור-זהב, ב- 90 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(052-7645405

 פאה חדשה טבעית 
מעוצבת שטנית, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4131038

 עליונית תחרה זהב/שחור, 
חדשה, מס' 42, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4131038

 נעלי ספורט נשים ניו 
בלאנס 37.5, 200 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(050-4131038

 ספרי קומיקס חדשים, 20 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7136052

 מטפחות מעוצבות, 100 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-7136052

 פראק בגיר חדש, גזרה 
טובה, מידה 38, 500 ש"ח, 

לחתנים, מציאה,
_____________________________________________)11-12ח(052-7136052

 גגון מתאים לכניסה 
לבית, לחנות, לביכ"נ וכו', 
1.65X0.85, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7600336 בב"ב

 גלגליות שמתלבשות על 
כל נעל, מצב מצוין, 25 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(בבני-ברק, 052-7600336

 אופני הרים 21 הילוכים, 
_____________________________________________)11-12ח(350 ש"ח. אלי, 052-4262221

 עגלת קניות כחדשה, 
מיוחדת ונוחה לשימוש, ניתן 
לכבס, 150 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)11-12ח(054-4906526

 כובע אלגנטי לכיסוי 
מלא/חלקי שחור, 150 ש"ח, 
במקום 300 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)11-12ח(054-4906526

 קסדת אופנוע, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(בירושלים, 054-8423405

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך", 

_____________________________________________)11-12ח(200 ש"ח, 052-3463482

 אופני כושר במצב טוב, 
_____________________________________________)11-12ח(400 ש"ח, 050-6256846

 סרטי טבע וסרטים כלליים 
לצפייה איכות גבוהה ומצונזר, 

_____________________________________________)11-12ח(19 ש"ח, 054-4783220

 בהזדמנות אופני פעלולים, 
450 ש"ח, גמיש, פלאפון, 

_____________________________________________)11-12ח(052-7681904

 אופניים 26", 300 ש"ח, 
_____________________________________________)11-12ח(טל': 054-5385013

 אופניים במצב מצויין, 180 
ש"ח בלבד כולל הילוכים, בבני-

_____________________________________________)11-12ח(ברק, 052-5737813

 מזוודה טובה, 4 גלגלים 
גדולה, 100 ש"ח בבני-ברק, 

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 סורג בטן בצורת חבית 
1.00X1.17 מגלוון נגד חלודה, 

עבה וחזק, 270 ש"ח, בב"ב, 
_____________________________________________)11-12ח(052-7600336

 HD סרטי טבע 
מפוקחים, 15-20 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(052-7603864

 סרטי ילדים איכותים 
ומחכימים, 15-20 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(052-7603865

 פאה סינטטית בלונדינית 
מאוד, חדשה, קארה, ב- 250 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, בלבד, 052-71693334

 סגירה אלקטרונית )דגם 
חדש( עם מסך, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(פלא', 058-3208315

 תוכן אוסטרלי + כלוב + 
אוכל + כלוב הטלה - 100 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח. אלי, 053-4255062

  2 שטיחים כל אחד, 100 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, פל': 054-8458605

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות, 12 ש"ח כל 

חוברת להזמנות,
_____________________________________________)11-12ח(050-4177726

 מדרש רבה הוצאת הרב 
מירקין, 11 כרכים, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(050-4177726

 תיבת דואר צבע חום, 
_____________________________________________)11-12ח(100 ש"ח. י-ם, 054-2633790

 מזוודה גדולה, צבע שחור 
במצב מצויין, 100 ש"ח. י-ם, 

_____________________________________________)11-12ח(054-2633790

 אופני BMX מס' 20, 
ב- 100 ש"ח, בב"ב,

_____________________________________________)11-12ח(052-7600336

 אופני ראלי פעלולים, 20 
אינץ', 150 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(054-8499865

 אופני הילוכים 24-26 
אינצ', 100 ש"ח,

_____________________________________________)11-12ח(054-3177932

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 
באלעד, )לב"ב וירושלים - 40 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח(, 050-4177726

 שמן הפלאים לעור הפנים, 
85 ש"ח במקום, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(058-3274646

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלנים וזמינים, 50 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)11-12ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)11-12ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(052-4831494

 ארנק מאלומיניום לבן 
לנשיאה אלגנטית של כרטיסי 

אשראי, 20 ש"ח,
_____________________________________________)11-12ח(052-4831449

 משחק תואם לגן משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח, 052-4831449

 14 כרכי גמרא שטיינזלץ 
במצב מצוין, 35 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)11-12ח(02-5387422

 שמלה תחרה אפרסק, 
מידה 46 כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8460621

 נברשת קריסטל יפהפיה, 
_____________________________________________)11-12ח(300 ש"ח, 054-8438824

 חליפות לבנים לחג, 3 
חלקים כחדשים בהזדמנות, 

120 ש"ח )במצב ומחיר 
_____________________________________________)11-12ח(מעולה(, 052-8833975

 אופני הרים לנערים, מידה 
24" במצב מצויין, 280 ש"ח, 

_____________________________________________)11-12ח(050-9340317

 מעילים חמים איכותיים 
וחדשים, מידות 8-12, 75 

ש"ח, 052-3805386,
_____________________________________________)11-12ח(02-6522251

 סט מושלם: שמלה + 
חולצה + נעליים + חגורה, 

צבע אפרסק, מידה 38, 320 
ש"ח, 02-6522251,

_____________________________________________)11-12ח(052-3805386

 ברז עם ראש מסתובב 
יוצא מהשיש, 120 ש"ח 

כחדש, 02-6522251,
_____________________________________________)11-12ח(052-3805386

 אופניים להורדה משקל, 
עדיין בקרטון, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(054-2338658

 סורג בטן בצורת חבית, 
מתאים לחלון גדול לחדר, 

מגלוון נגד חלודה, עבה וחזק, 
280 ש"ח, בב"ב,

_____________________________________________)09-10ח(052-7600336

 גליונות "מגדלור" - עיתון 
לילדים כרוכים בכריכה קשה 
וחזקה, כל שנה ב- 2 כרכים, 

_____________________________________________)09-10ח(60 ש"ח לשנה, 052-7600336

 זוג קלטות שירי סוכות 
"והיית אך שמח" במארז, 

חדשות לגמרי, 14 ש"ח לזוג 
_____________________________________________)09-10ח(בב"ב, 052-7600336

 אופני BMX מספר 20 
ב- 100 ש"ח, בב"ב,

_____________________________________________)09-10ח(052-7600336

 5 מטבעות פדיון הבן 
מכסף, 500 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(052-7154392

 2 תוכים + כלוב, 180 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח בבני-ברק, 052-7154392

 אופניים 26, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(טל': 054-5385013

 סורג לחלון חדש עם בטן 
1X1 מ' - 400 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(054-8484544

 סט מתיבתא גדול חדש 
115 כרכים, 60 ש"ח לכרכך, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7196035

 אופני הרים מידה "24 
במצב מצויין - 280 ש"ח + 

אופניים לילדים לגיל 3 - 150 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, פלאפון: 050-9340317

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פיליפס 3 ראשים נטענת, גם 
930 ב- 190 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)09-10ח(052-7966786

 50X50X50 אקווריום 
כולל חצף, 160 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(053-3145019

 1 ק"ג מטבעות חו"ל ב- 
65 ש"ח בבני-ברק,

_____________________________________________)09-10ח(052-7154392

 גביע קידוש מכסף, 3.5 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח לגרם, 052-7154392

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(050-4145023

 אקווריום + כל החלקים 
_____________________________________________)09-10ח(ב-120 ש"ח, 050-4145023

 כלי פלסטיק גדול ומיוחד 
לאחסון קורנפלקס + כפתור 

להוציא, 80 ש"ח,
_____________________________________________)09-10ח(050-9089110

 משחק שולחן 
כדורגל חדש ואיכותי, חב' 

DIADORA, ב- 420 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(052-7366764

 טייפ סלילים משנות 
ה- 70, לא עובד, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(053-3145019

 מכונות ממתקים של 
שקל, 250-300 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(053-3145019

 מחזיק כוסות מנחושת, 
_____________________________________________)09-10ח(25 ש"ח, 053-3145019

 פדאל אקו של דן אלקטרו 
FAB אפקט לגיטרה לשירה, 

_____________________________________________)09-10ח(200 ש"ח, 053-3145019

 אופניים כל המידות ב- 80 
_____________________________________________)09-10ח(במצב טוב, 052-7145348



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה י”ז - י”ט באדר תשע”ז  15-17/3/2017 

■ 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(_____________________________________________

 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)47-15/17(בוגרי ישיבה, 053-3100363

 הסעה מאלעד מותנת בכמות העובדים היומית* 
 אפשרות להסעות מאלעד  

 פקס: 077-9555-000 הילה   | 
 לפרטים נוספים: 077-9555-555

jobs@callbiz.co.il

ההסעה מותנית בכמות העובדים היומית

דרושים/ות
לחברה המובילה בארץ במתן מענה 
טלפוני אנושי לעסקים במגוון תחומים

נציגי/ות שירות לקוחות
למוקד שיחות נכנסות בפ“ת (קרית מטלון)
העבודה במשמרות גמישות (בוקר / אחה“צ)

אפשרות 

להסעה 

מאלעד

 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(

 שכר גבוה!!! אנשי 
מכירות )למוקד גברים( 

טלפוניים, לסוכנות ביטוח 
בת"א, בשעות הבוקר, 

_____________________________________________)06-11(מיידי! 073-2271471

 מחפשת הכנסה מכובדת 
מהבית? מכירת מוצרי פוראוור 

בגישה מבוססת ויציבה!!! 
_____________________________________________)06-13ל(לרציניות! 052-7607181

 מטפלת לתקופה של 
3 חודשים ותנאים טובים 

למתאימה. נחמה,
_____________________________________________)07-10ל(054-8464616

 לישיבה בת"א דרוש עובד 
מטבח + נקיון, פרטים:

050-4145684)09-12(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דרוש מלגזן + עבודות 
_____________________________________________)10-13(מחסן בב"ב, 03-5709972

 "לנקי 10" בבני-בק, דרוש 
נהג עם רשיון ג'/רשיון עד 

4,000 ק"ג, לפרטים:
053-5251290)08-11(_____________________________________________

 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(_____________________________________________ 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

 למנהלי ת"תים/ בחורים, 
שיטה מנוסה לגיוס כספים 

_____________________________________________)08-11(בפורים. 0722125956

 לגן בר"ג ליד מרום נווה, 
דרושה סייעת לגן וצהרון, 

משרה מלאה, אפשר אחרי 
_____________________________________________)09-12(פסח, 052-2801555

 למוסד חינוכי לבנות 
בב"ב, דרוש איש תחזוקה + 

ידע בחשמל, לפרטים:
_____________________________________________)09-10ל(054-8443453

 לעבודה כללית במחסן 
מזון וכלים חד-פעמיים 
בר"ג )גבול ב"ב(, דרוש 

בחור לעבודה +רשיון 
נהיגה רגיל,עבודה קבועה
beny631@gmail.com

052-6364614)09-10(_____________________________________________

 לרשת גני ילדים 
- סייעת לגן ילדים 

בגבעתיים למשרה מלאה 
או למשרת צהרון, שכר 
_____________________________________________)09-12(מעולה, 052-3838484

 התפנו מס' מקומות 
לכולל להוראה ביהוד 

לאברכים מצויינים!
050-4182971)09-12(_____________________________________________

 למשרד רואה חשבון 
בפ"ת, מנהלת חשבונות, 

קורות חיים ל-
   gasnercpa@gmail.com

טל': 077-4316572,
_____________________________________________)09-10ל(פקס: 077-5316573

 לחברת הסעות 
בירושלים, דרושים נהגי 

אוטובוס ומיניבוסים, 
תנאים טובים,
050-4030501)09-12(_____________________________________________

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

גילאי 2-3

מדריכת צהרון
לחצי משרה

תנאים טובים

דרושה גננת
לחצי משרה 

 לחברה מובילה בארץ 
במענה טלפוני, דרושים/

ות נציגי/ות שירות 
לקוחות, למוקד שיחות 

נכנסות בפ"ת, משמרות 
גמישות! 077-9555555, 

_____________________________________________)09-12(הילה

 לקראת פורים - דרושים 
לאיסוף תרומות למטרות 

מצווה, שכר גבוה! הכנסה 
_____________________________________________)09-12(בטוחה! 052-7505847

 לצרכניה בבת - ים 
*קופאיות לבוקר/ 

צהריים,*מחסנאי/ סדרן 
לשעות גמישות. שכר מעל 

המינימום! 03-5512122 
)51-18/17(              0526732122_____________________________________________

 לצרכניה בבת - ים 
*קופאיות לבוקר/ 

צהריים,*מחסנאי/ סדרן 
לשעות גמישות. שכר 

מעל המינימום!
03-5512122

)09-18/17(         052-6732122_____________________________________________

 לגן במרכז תל אביב, 
דרושה סייעת, שעות 

גמישות, תנאים טובים,
)09-12(           0544-704811_____________________________________________

 דרושה עובדת משמרת 
בוקר במשרה מלאה חרוצה 

ונמרצת עם כושר ארגון, ניהול 
ושרות לקוחות, לפרטים: 

053-5251290)10-13(_____________________________________________

 למספרת אריאל 
ברחובות, דרוש ספר! עם נסיון 

במגזר חרדי/דתי,
052-7811338)10-11(_____________________________________________

 דרושה סייעת/גננת 
בהדר גנים פ"ת, גילאי 
2-3, מ- 7:30-16:00, 
תנאים טובים, מיידי, 

050-3904445)10-11(_____________________________________________

 למעון במרכז פ"ת, 
מטפלות למשרה מלאה, 

8.00-16.00 ולצהרון -14.30
16.00, תנאים מעולים, 

052-7648776)10-11(_____________________________________________

 נציגות מכירה למוקד 
למחזורי משכנתא 

בגבעתיים, 
שכר שעתי גבוה + 

בונוסים. אין צורך בנסיון 
קודם!!! 

הדרכה והכשרה ע"ח 
החברה!!! 

א'-ה' 09:00-15:00 מייל:
neomi@vidiomit.com

טל': 050-7779764
_____________________________________________)10-13(פקס: 077-4703237

 דרוש/ה מתאמ/ת 
פגישות טלפונית לחצי משרה 

בשעות אחה"צ בבני-ברק,
050-6964424)10-13(_____________________________________________

 למשרד רואה חשבון 
במתחם בסר ב"ב, דרושה 
רו"ח לצורך ליווי ביקורות 

משרד החינוך בתחום עובדי 
הוראה, נסיון חובה, תנאים 

טובים למתאימות, קו"ח 
_____________________________________________)10-11(לפקס: 03-6183345

 לפיצוחיה בב"ב, דרוש 
עובד רציני ואחראי לשעות 

_____________________________________________)10-13(גמישות, 052-4036430

 מטפלת למעון משרה 
חלקית/מלאה פ"ת/גבעת 

שמואל, עד 13:30 ועד 17:00, 
תנאים טובים למתאימה, 

054-8461589)10-13(_____________________________________________

 עובד נקיון לחדרי 
מדרגות, חרוץ + נסיון, 

תנאים טובים,
,052-7121858
_____________________________________________)10-13ל(052-4003742

 למעון במרכז פ"ת, 
מטפלות למשרה מלאה, 

8.00-16.00 ולצהרון -14.30
16.00, תנאים מעולים, 

052-7648776)10-11(_____________________________________________ דרושים

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

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

■ למשרד חרדי בתחום 
המשכנתאות פקיד/ה לעבודה 
מהבית, לעבודה מול לקוחות 

חדשים וקיימים, שעות 
גמישות, 7,000 ש"ח. קריירה 

072-22-222-62)10-10(_____________________________________________

 למשרד ממשלתי 
בירושלים מזכיר/ה לעבודה 

משרדית, א-ה עד 15:30, 
5,500 ש"ח. קריירה

072-22-222-62)10-10(_____________________________________________

 לראש ישיבה חשוב 
באיזור בני ברק עוזר אישי, 

שעות גמישות, שכר הולם. 
____________________________________________)10-10(קריירה 072-22-222-62

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-16/17(או מבוגרים. 054-8442722

 איש אחזקה מבקש 
פרנסה מבתים, לבתי מדרש, 

בתי כנסיות, ישיבות ומשרדים, 
או נהג חצי משרה

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 מזכ"ל עמותה של רב, 
אנגלית, ניהו"ח, הו"ק, מרכב"ה, 

מס"ב, כספים ותרומות 12 
_____________________________________________)10-11ח(שנים, 052-7633316

 בע"ת ותיק, תואר 
שניה, נסיון בניהול בעסקים 

ובעמותות, במשרה בכירה!!! 
_____________________________________________)10-11ח(050-4160390

 אקדמאי חרדי + אנגלית 
ומחשב, מעוניין בעבודה בשכר 

גבוה בלבד, אפשרי מהבית! 
_____________________________________________)10-11ח(050-4160390

 בחור בגיל 23 עם 
רשיון נהיגה B בתוקף מעל 

לשנתיים, מחפש עבודה באזור 
_____________________________________________)10-11ח(המרכז. מיכאל, 058-7528855

 מעונין לעבוד כל יום 3-4 
שעות בירושלים בכל תחום, 

_____________________________________________)10-11ח(053-3188973

 מעוניין לעבוד פעמים 
בשבעו בירושלים בעבודה 

_____________________________________________)10-11ח(מעניינת, 052-7163334

 למשרד מהנדסים בר"ג 
דרוש/ה מנה"ח סוג 3 עם נסיון 
לעבודה מיידית 052-3313122 

itzhak@ :יצחק קו"ח למייל
shahamm.co.il)10-13(_____________________________________________

 למאפיה בפ"ת, דרושים 
עובדים למגוון משרות, 
לילה ויום. לא נדרשת 

הכשרה מוקדמת
050-3663002)11-14(_____________________________________________

ם י ק ס ע ל ם  י ת ו ר י ש ל  ו ל כ מ
לפרטים: אסנת 03-5382335

לחברת קייטרינג מובילה דרוש/ה
לחברת הייטק גדולה בפ"ת
אחראי/ת קפיטריות
סידור מטבחים, קבלת סחורה ועוד.
משרה מלאה מ-06:00 עד 15:00

תנאים טובים !!!

בחורים
ישיבתיים

מייִדי באופן
חִדשים) 3 (שֹליחות

14.00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

053-2707727

למוקד מתן מידע של חברת פרטנר באלעד

דרושות נציגות
שיחות נכנסות בלבד

משמרות גמישות
אווירה צעירה ונעימה

לפרטים:

 לתות קידס בגדי ילדים, 
דרושות עובדות לחופשת 

_____________________________________________)11-12(הפסח, 054-7694963

 אישה מסורה לעבודות 
בית קלות באזור קרית הרצוג, 

_____________________________________________)11-12(לפרטים: 053-3129947

 חברת ביטוח מובילה 
בקרבת ב"ב מכשירה 

צוות נשים חרדיות 
לביטוחי שיניים, 

שיחות נכנסות ללא 
מכירות, שכר גבוה 
+ תנאים והטבות, 

חופשה בחוה"מ, ידע 
במחשב חובה! לפרטים 

"בראשית"
073-25-90-300)11-11(_____________________________________________

 מנהלות תיקי לקלוחות 
במרכז נפרד למהדרין 

לנשים בבני-ברק, עבודה 
במשרת אם, שכר + 
תנאים מעולים, ידע 

בסיסי במחשב חובה! 
לפרטים "בראשית"

073-25-90-300)11-11(_____________________________________________

 למשרד יחסי ציבור, 
דרושות מנהלות בעלות 

ניסיון - חובה, עוזר אישי ונהג 
צעיר אחרי צבא וסוכנים 

עדיפות לבעלי נסיון חובה, 
054-5663798

yaronlav35@gmail.com)11-15(_____________________________________________

 לחברה גדולה לבניית 
אתרים, דרוש איש 

מכירות, שכר 6,000 
ש"ח + בונוסים גבוהים, 

072-3902280
job@kidumplus.co.il

_____________________________________________)11-14(פקס: 074-7174070

 דרוש סוכן נדל"ן 
למשרד תיווך בב"ב 

במיידי + רשיון תיווך, 
03-5702323)11-11(_____________________________________________

 דרושה מנהלת משמרת 
ברמת-גן, נסיון חובה,

8:30-15:30, קו"ח:
adi31@rightscenter.co.il

_____________________________________________)11-12(טל': 050-2436777

 למרכז עלה בב"ב, מורות 
לשיעורי פנאי ורכזת התנדבות 

לשעות אחה"צ,
052-2095409)11-12(_____________________________________________

 לנקיון בתים בירושלים, 
בחורי"ש אחראים וחרוצים, 

שכר יפה למתאימים,
_____________________________________________)11-14ל(054-8538959

 משגיח מטפל למבוגר יום 
שלם, 20 ש"ח לשעה, לילה 
_____________________________________________)11-12ל(200 ש"ח, 052-5180770, 

 לחברה בפ"ת, מנהלת 
חשבונות למילוי מקום, קו"ח 
morbog@014.net.il :11-11(למייל(_____________________________________________

 יזמים צעירים ומבוגרים 
כאחד המחפשים להיות 

שותפים למיזם חברתי בינ"ל, 
_____________________________________________)11-14(פרטים: 053-3144553

 דרושה סייעת חרוצה 
וזריזה לגן בתל-אביב, תנאים 

_____________________________________________)11-14ל(טובים, טל': 052-7120369

 למשרד רו"ח במגדלי 
שקל - ב"ב, מנהח"ש + נסיון 
בהנהח"ש ובמשכורות. פקס: 

03-6774781
shr7240@gmail.com)11-12ל(_____________________________________________

 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 למשכורות של 10-15 

אלף בחודש(. *אפשרויות 
קידום. בא תצטרף להצלחה, 

קו"ח ניתן לשלוח למייל:
job@kidumplus.co.il

_____________________________________________)11-12(טלפון: 072-3902280

 למעון בגבעת שמואל, 
דרושות מטפלות לקבוצת 

תינוקות/פעוטות לחצי יום/יום 
מלא, תנאים נוחים,

050-7884864)11-14(_____________________________________________

 מזכירה לאולם אירועים 
בב"ב, עבודה במשמרות, 

עדיפות לנסיון, קו"ח:
office@keterharimon.co.il)11-14(_____________________________________________

 למעון איכותי בגבעת 
שמואל, דרושה סייעת בין 

השעות 14:00/14:30-17:00, 
תנאים מצויינים,
052-7177524)11-14(_____________________________________________

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-16/17(קלות. 03-6197601

072-22-222-62

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

■ לחברה פיננסית במרכז 
תל אביב, דרושה מנהלת 

חשבון למשרה מלאה, קו"ח 
_____________________________________________לפקס: 03-9205309        )11-10(

 עוזר אישי של רב מנהל 
עמותה, גיוס כספים, תקציב 
_____________________________________________)11-12ח(משרד החינוך, 052-7633316

 מדביר בעל רשיון מוסמך 
ונסיון, מעונין בהצעות 

_____________________________________________)11-12ח(מתאימות, 052-3463482

 קלדנית מחפשת עבודה, 
עימוד, עיצוב גרפי ועריכה, 

_____________________________________________)11-12ח(054-8414669

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני בתקשורת, נסיון במדיה, 

ב"קירוב" ובניהול, משרה 
_____________________________________________)11-12ח(בכירה! 050-4160390

 אקדמאי חרדי, עברית 
רהוטה, אנגלית טובה + 

מחשב, במשרה עם שכ4ר 
גבוה, אפשרי מהבית,

_____________________________________________)11-12ח(050-4160390

 מנשא אופניים לרכב, 90 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 050-5343924

 מעילים חמים איכותיים 
וחדשים, מידות 8-12, 75 

ש"ח, 052-3805386,
_____________________________________________)09-10ח(02-6522251

 סט מושלם: שמלה + 
חולצה + נעליים + חגורה 
בצבע אפרסק, מידה 38, 

ב- 320 ש"ח, 02-6522251, 
_____________________________________________)09-10ח(052-3805386

 ברז עם ראש מסתובב 
יוצא מהשיש, 120 ש"ח 

כחדש, 02-6522251,
_____________________________________________)09-10ח(052-3805386

 14 כרכי גמרא שטיינזלץ 
במצב מצוין, 35 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)09-10ח(02-5387422

 צמיד טניס כסף טהור, 
_____________________________________________)09-10ח(100 ש"ח, 052-7157077

 תחפושות לילדים איש 
חלל + צב נינגה, גיל 7-10, 

ב- 40 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)09-10ח(052-7157077

 נעלי קדס חדשות שחורות 
לנשים/נערות, מידה 40, 90 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 052-7157077

 פאקט/מלברו לייט רוסי, 
_____________________________________________)09-10ח(ב- 230 ש"ח, 052-7142640

 פאקט סגריות ווינסטון 
)הסוג הטוב(, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7142640

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)09-10ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)09-10ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-4831494

 שמלה למחותנת )מחנות 
רצי( מידה 48, כמעט חדש 

בב"ב, 500 ש"ח,
_____________________________________________)09-10ח(052-7676856

 קורקינט במצב טוב לילד 
במחיר מציאה, 30 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)09-10ח(054-8471038

 אופני כושר במצב מעולה, 
ב- 280 ש"ח כולל הובלה 

_____________________________________________)09-10ח()בי-ם(, 054-8474221

 ארנק מאלומיניום לבן 
לנשיאה אלגנטית של כרטיסי 

אשראי, 20 ש"ח,
_____________________________________________)09-10ח(052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 052-4831449

 משקולת יד, 9 ק"ג 
כחדשה, 118 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(050-4149474

 גמרות במחיר מוזל 50 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח כ"א, 050-4131038

 פאה טבעית חדש 
מעוצבת, 500 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(050-4131538

 פאה לתלמידה, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(050-4131038

 תחפושות לפורים 
כחדשים, 50 ש"ח כ"א,

_____________________________________________)09-10ח(050-4131038

 תלת אופן לילדים חדש 
באריזה, 450 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(053-3155415

 טיטולים למבוגרים 
שקמה, 15 יחידות בחבילה, 

_____________________________________________)09-10ח(50 ש"ח, 053-3155415

 מציאה! 3 חליפות מידה 
48 אלגנט ישיבתי, רק 250 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 054-4514210

 שעון "קלווין-קליין" חדש 
לגבר רק - 80 ש"ח,

_____________________________________________)09-10ח(054-4514210

 תיק לטלית ותפילין 
קטיפה + ניילון, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(בירושלים, 054-8446370

 מגילת אסתר ספרדית 
ישנה )טעונה תיקון(, ב- 500 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 050-6651365

 קסדה סגורה לאופנוע 
חברת אראיי האיכותית ללא 

משקוף, 250 ש"ח, ב"ב, 
_____________________________________________)09-10ח(054-3132330

 פטיפון cec לא עובד, 80 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 053-3145019

 אקווריום צנצת עגול, 35 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 053-3145019

 פיקאפים של סימור 
דנקן - האמבקר, 300 כ"א, 

_____________________________________________)09-10ח(053-3145019

 פדאל דיסטורשיין של 
B055 אפקט לגיטרה, 150 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 053-3145019
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