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פרשת ויחי

בס"ד  העיתון המרכזי של אלעד מבית רשת 'קו עיתונות'  יום חמישי י' בטבת תשע"ח  28/12/17 גיליון מס' 416

הסעות יאיר
עד 20 מקומות 

בכל רחבי הארץ 
רכבים 

מפוארים
יאיר-054-7420580

חוות דעת משפטיות שהונחו על שולחן חברי הכנסת החרדים  צ'אנס אחרון: 
 הבעיה:  גורסות, שחקיקת חוק גיוס עם שינויים מינוריים תיפסל על הסף 
במצבו הנוכחי כחלון לא יכול לאפשר פסקת התגברות שתפגע בסמכויות בג"ץ 
 ההצעה של מירון: להכיר בלימוד תורה כשווה ערך לגיוס  "אם ר' אהרון 
לייב היה בשיא כוחו ותפארתו, הוא לא היה מאפשר לנו להתקשקש כמו תגרים 

על חוק המרכולים, כשגורל עולם התורה מצוי בסכנה" 
/ עמ' 14אבי בלום, בית ספר לפוליטיקה / עמ' 10-11

מבוי סתום: תיקון חוק הגיוס בסכנה

"פסקת ההתגברות 
מיותרת"

סגן שר הביטחון ל'קו עיתונות'

הרוכש של וולדורף: 
יהודי צרפתי

/ עמ' 8

/ עמ' 6

/ עמ' 6

בישיבת המועצה  מיליון שקלים אושר   415 תקציב העיר לשנת 2018 בסך 
נמנע   התנגדות מבית: חבר סיעת ש"ס אבי עידן  האחרונה של העירייה 

בהצבעה, צברי וגיאת הצביעו נגד / עמ' 4

יש תקציב: מליאת העירייה 
אישרה את תקציב 2018

ליצמן יוזם: חוק חוסם לפיד
שר הבריאות לשעבר יוזם הצעת 
לפיה ראש ממשלה  חוק חדשה, 
או  אקדמי  בתואר  להחזיק  יחויב 
  בצה"ל  משמעותי  ברזומה 
התפקיד  את  למנוע  המטרה: 
יהודי  "ליצמן  דרעי:    מלפיד 
חכם עם חוש הומור" / עמ' 14 

זוכרים את השפפי"ם: עיריית 
אלעד ממשיכה במהפכה

/ עמ' 4

הצלחה מרשימה 
לאירועי חנוכה בעיר

הכירו: פורום שירות לתושב





חדש! סדרת מוצרי הבקר בכשרות מהודרת

היה שווה



freyisrael@gmail.com :לעדכונים
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משה אברהמי

העירוני  התקציב  זהו  שקלים  מיליון   415
לשנת הכספים 2018 לעיר אלעד. ביום חמישי 
את  אלעד  עיריית  מליאת  אישרה  האחרון 
להצבעה  והועלה  לחברים  שהוגש  התקציב 

ע"י ראש העיר ישראל פרוש.
 415 הוא  שאושר  הכולל  התקציב  כאמור 
מיליון שקלים. מתוכם 209,610,000 שקלים 
שקלים   206,407,388 ועוד  הכללי  לתקציב 

לתקציב הפיתוח.
ארוכה  עבודה  לאחר  אושר  זה  תקציב 
הצעת  העיר.  ראש  הוביל  אותה  ומאומצת, 
ארוכות  ונדונה במשך שעות  הוכנה  התקציב 
זו  תקציב  הצעת  הכספים.  ועדת  בישיבת 
הארבע  של  המאוזן  התקציב  את  ממשיכה 
הגירעון  צומצם  בהם  האחרונות  שנים 
ללא  הסתיים  הכלכלי  כשהמאזן  העירוני, 

צבירת חובות.
התקציב,  בעד  הצביעו  ש"ס  מפלגת  חברי 
שנמנע.  עידן  אבי  המועצה  חבר  מלבד 
בשיחה עם 'השבוע באלעד', הסביר עידן כי 
נפתחו  עכשיו  טוב,  ילד  הייתי  שנים  "ארבע 
שיתפו  לא  כי  הסביר  צברי  העיניים".  לי 
בהכנת  שותפתי  "לא  התקציב:  בהכנת  אותו 
התקציב, אף אחד לא הסביר לאן הלך הכסף, 
והועלו טענות ומענות על ידי צברי, לא רציתי 
שיגידו 'הצבעת בעד משהו שיעשה בלאגן' ".

לעשות  לא  לתושבים  טוב  לעשות  "באתי 
אמר  לא  אחד  "אף  עידן.  אמר  פוליטיקה", 
שיש החלטה, הכל נוהל על ידי צורי קריספל 
סיעה".  ישיבת  הייתה  לא  הכספים,  בוועדת 
עידן  מקריספל?  נזיפה  קיבל  האם  שאלנו 
לא  מקריספל,  גבה  הרמת  "קיבלתי  כי  ענה, 
בזה  לראות  אפשר  האם  לזה".  אותו  הכנתי 
פרומו לבחירות הבאות, שאלנו? עידן ענה כי 
"מוקדם מכדי לדבר, אני העברתי מסר שאני 
שלימה  שנה  לי  יש  אוטומטית.  מצביע  לא 

ליהנות מזה".
צברי,  ברק  העיר  ראש  סגן  לעידן,  בנוסף 
נגד  להצביע  בחרו  גיאת,  יובל  סיעתו  וחבר 

התקציב. 
ראש  כתב  התקציב  הצעת  חוברת  בפתח 
העיר ישראל פרוש כי "לא קלה היא המלאכה, 
לקבוע את סדרי העדיפויות, כאשר בעיר כמו 
אלעד, על כחמישים  אלף תושביה שמרביתם 
ילדים ובני נוער, איננו משופעים בתקציבים. 
של  הסוציו-אקונומי  דירוגה  גם  שני,  ומצד 
זאת,  ובכל  הכללי.  למדרג  ביחס  נמוך  העיר 
מצליחים  ידיים,  בשילוב  ועובדים  כשרוצים, 
וכך,  משוכה.  כל  על  לדלג  קושי,  כל  לחצות 
בסייעתא דשמיא גדולה, אנחנו יכולים להציג 
לכם עוד לפני תחילת השנה, שוב, את הצעת 

התקציב לעיונכם ואישורכם". 
ראש העיר אף סקר את הפעילות שנעשתה 
להמשך,  ועתידה  החינוך  מוסדות  לבינוי 

מאוד  פחת  היבילות  הכיתות  מספר  כאשר 
פעילות  את  סקר  כן  כמו  האחרונות.  בשנים 
לכל  רבים  תחומים  כיום  שמקיפה  התרבות 
המתנ"ס  פעילות  התרחבות  עם  השנה  אורך 

והספרייה לצד תכניות נוספות.
צוריאל  הכספים  ועדת  ויו"ר  סגרה"ע 
קריספל כתב בפתח החוברת הצעת התקציב 
כי "עבודה משותפת של כולנו ללא יוצא מן 
הכלל הניבה תוצאות טובות בעבר, ותקוותנו 
החברים  בין  פורה  פעולה  ששיתוף  הלאה 
טובות  תוצאות  בע"ה  הלאה  ויצמיח  יפרה 

ומבורכות לטובת כלל תושבי העיר".
את  שיבח  מועלם  שמעון  העירייה  גזבר 
המינהל  עובדי  "צוות  של  המסורה  עבודתם 
תוך מאמץ תמידי  כל השנה,  הכספי" במשך 
המנכ"ל  העבודה.  תהליכי  את  ולייעל  לשפר 
המשותפת  העבודה  את  בירך  קשש  זאב 
לשמש  גדולה  זכות  חש  הוא  כי  והוסיף 
מסורים  עובדים  יש  בה  בעירייה  בתפקידו 
טובת  את  העת  כל  שמחפשים  הנהלה  וצוות 

התושבים.
העיר  ראש  הודה  הישיבה  סיום  לקראת 
התקציב:  הצגת  למען  רבות  לאנשים שפעלו 
ועדת הכספים סגרה"ע צוריאל קריספל  יו"ר 
קשש,  זאב  העירייה  מנכ"ל  הוועדה,  וחברי 
ראש  רמ"ט  מועלם,  שמעון  העירייה  גזבר 
הצוותים  לאנשי  אמיתי,  מנחם  הרב  העיר 

המקצועיים ומנהלי האגפים והמחלקות.

אלי רובין

המהפכה אותה עוברת העיר אלעד בחודשים 
האחרונים בחזות העיר ובשבועות האחרונים 
גם במבצע "מגיעים עד אליכם", ממשיכה גם 
בשטחים הפרטיים הפתוחים )השפ"פים(. כך 
סוכם בפגישה שנערכה השבוע בלשכת ראש 
ועדי  מ'איגוד  התושבים  נציגי  עם  יחד  העיר 

בתים' ובכירי העירייה.
במבצע  העירייה  החלה  כשנתיים  לפני 
שיקום השפ"פים. המתחמים שהוזנחו במשך 
בהן  לפעול  העירייה  על  אחרי שנאסר  שנים, 
את  הטרידו  בהליכים,  בלבד  שלה  מתקציב 
ילדים,  אלפי  כשבתוכם  השפ"פ,  תושבי 
שמתמודדים יום יום עם מחסור בגינות ופינות 
בורות  ישיבה,  בספסלי  חוסר  שעשועים, 
ומפגעים מסוכנים בשטחים המשותפים ועוד. 
לעירייה  רבים  תושבים  פנו  השנים,  במהלך 
המוזנחים  המתחמים  את  לשקם  בדרישה 
הצורך  מבחינת  בחשיבות  העליון  כדבר 

לתושבים, כך עד כה, ללא הצלחה.

ראש  גדול,  ומאמץ  רבה  מחשבה  אחרי 
לראש העיר שי  והמשנה  פרוש  ישראל  העיר 
למתחמי  שיפוץ  תוכנית  לפועל  הוציאו  נתן 
כך.  לשם  במיוחד  שהושג  מתקציב  השפ"פ 
כאשר בהתייעצות עם משפטנים, נקבע מתווה 
מתחמים  ושיפוץ  שיקום  של  עירוני  לתקצוב 

אלו, בהשתתפות סמלית של דיירי המקום.
ועדי  'איגוד  הוא  הכפפה  את  שהרים  מי 
את  לרכז  לעירייה  הציע  שבשעתו  בתים', 
בנקאי  מימון  לארגן  מהתושבים,  הגביה 
התושבים  תשלומי  פריסת  את  שיאפשר 
התשלום  את  ולהעביר  נוחים  בתשלומים 

לעירייה במרוכז. 
התקופה  ובמהלך  לפועל  יצאה  התכנית 
שיפוץ  עברו  רבים  מתחמים  מאז,  שחלפה 
תיקון  מחודש,  גינון  בתוכו  שכלל  מסיבי, 
חניות  התקנת  משתלבות,  אבנים  שפה,  אבני 

חדשות ומתקני משחקים שהוחלפו.
לשיקום  שנוצר  הרב  הביקוש  בעקבות 
מתחמים מסוג זה, נוצר גם מחסור בצוותים, 
השיקום  בפעילות  עיכובים  בעקבותיו  שגרר 

נערכה  נוספים.  בשל כך, השבוע  במתחמים 
בהשתתפות  העיר,  ראש  בלשכת  פגישה 
הנהלת איגוד ועדי בתים נפתלי פלס ואברהם 
רמ"ט  לוי,  איזק  שפ"ע   אגף  מנהל  פרנקל, 
לנושא  העירייה  ונציג  אמיתי  מני  העיר  ראש 

השפ"פים  זאב טפר. 
בפגישה, העלו הנציגים, את הצורך להגביר 
את מהירות הפעילות. ראש העיר נעתר לנושא 
בעירייה  המקצועיים  הצוותים  את  והנחה 
והגינון  השיקום  צוותי  מספר  את  לתגבר 

באופן מידי.
ההתעניינות  כי  ציינו  בתים  ועדי  באיגוד 
הרבה שמגיעה מהתושבים, מוכיחה עד כמה 
לקחת  שמחים  "אנחנו  נחוצה.  הזו  הפעילות 
החיים  איכות  לקידום  החשוב  בצעד  חלק 
בסביבת המגורים של תושבי אלעד, וזה עוד 
לנגד  ששם  האיגוד,  של  רבות  ביוזמות  צעד 
עיניו לקדם ולשפר את איכות ורמת המגורים 

בשטחים המשותפים".
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 
פקס: 03-5796645

Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, עוזי ברק, אלי כהן, יעקב אמסלם, 

אבי רבינא, ישראל פריי, ארי קלמן, 
חיים בנשק, שרה פכטר

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין
גרפיקה:  

מיכל יפרח, ללי שרלין, מיכל ירחי, 
לאה טנז'י, מלי מתתוב 

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

החדשות המקומיות של    אלעד

על המקום

 הזוכה בחיבור תורניים: הרב דוד פנחס
ביום רביעי שעבר, זאת חנוכה, נערך בבני מעמד סיום 

תחרות החיבורים של מפעל הפיס. 
במקום הראשון בתחרות החיבורים, זכה תושב העיר 
אלעד הרב דוד פנחס, שנושא חיבורו היה "גרמא וכוחו 
במלאכת שבת". זכייה זו הקנתה לזוכה מלגת לימודים 

על סך 25,000 שקלים.

 תערוכת אמני אלעד
שני  בימים  תתקיים  בה  ברציפות,  השנייה  השנה  זו 
ושלישי, תערוכה ליצירותיהם של אמני העיר. התערוכה 
חינם  תהיה  והכניסה  העירוני,  הספורט  באולם  תוצג 

לתושבי העיר.
המאפשרת  העירייה,  של  מבורכת  ביוזמה  מדובר 
לאמנים תושבי העיר לקבל במה מכובדת להצגת יצירות 

עליהן הם עמלו במשך זמן רב.
לראשונה  התערוכה  התקיימה  שעברה  בשנה 
שיבחו  האמנים  כאשר  תושבים,  מאות  בה  והשתתפו 
את היוזמה המבורכת, שהעלתה את קרנה של האמנות 
הרבים  מהתושבים  הערכה  להם  וסיפקה  העירונית 
מהעיר,  ואמניות  אמנים  כעשרים  בתערוכה.  שביקרו 
כבר הבטיחו את השתתפותם באמצעות הצגת היצירות 

באולם.

 חוברת הדרכה למשפחתונים
הדרכה  חוברת  חולקה  האחרונים  הימים  במהלך 
מיוחדת בשם "המשחק בגיל הרך", על ידי מנהלת הגיל 

הרך באגף החינוך, הגב' אושרת צור. 
ייחודיים  ומשחקים  הדרכות  מספר  ישנם  בחוברת 
המשפחתונים  את  המאפיין  הרך,  לגיל  המתאימים 
ילדים  אלפי  שוהים  בהם  העירייה,  ידי  על  הפועלים 

רכים.

 אלפים בהפנינג חנוכה בגן החי
הפנינג  אלעד  חי  בגן  התקיים  החנוכה  ימי  במהלך 
בהשתתפות אלפי ילדים, לציון פתיחת המרכז הטיפולי 
המקום  ותראפיסנטר.  אלעד  קהילתי  למרכז  המשותף 
מיועד לסיוע לילדים שנדרשים לטיפולים אלו באמצעות 
המהודרת  הליטוף  פינת  נחנכה  כן,  כמו  חיים.  בעלי 

שנבנתה בשבועות האחרונים במתחם.
במהלך יום הפעילות, התקיימו במקום מגוון סדנאות, 
מודרך  סיור  וכן  החיים,  בעלי  עם  חווייתיות  פעילויות 
בגן. בשל העומס שנוצר, חלק מהפעילות הועתקו לבית 

הנוער הסמוך, שם נהנו הילדים מסדנאות מגוונות.

הרבות  הפניות  בעקבות   • )השפ"פים(  הפתוחים  הפרטים  השטחים  את  לשקם  ממשיכים  בעירייה 
מצד תושבים לשיקום מתחמים מסוג זה, נוצר מחסור בצוותים • ראש העיר ישראל פרוש הנחה את 

הממונים לתגבר את מספר צוותי השיקום

זוכרים את השפפי"ם: עיריית אלעד ממשיכה במהפכה

תקציב העיר לשנת 2018 בסך 415 מיליון שקלים אושר בישיבת 
המועצה האחרונה של העירייה • התנגדות מבית: חבר סיעת 

ש"ס אבי עידן נמנע בהצבעה, צברי וגיאת הצביעו נגד

יש תקציב: מליאת העירייה 
אישרה את תקציב 2018

צילום: איקי מימון 
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אצלנו את רגועה מכל הבחינות!
המרכז הרפואי מעיני הישועה השלישי בגודלו בילודה בישראל.

13 חדרי לידה חדישים | חדרי מיון נפרדים לכל יולדת | בכירי הרופאים | צוות מנוסה ומקצועי 
מחלקה מלונאית | שלושה לילות | חדרי ניטור ואולטראסאונד נפרדים | פרטיות מוקפדת

במעיני הישועה את במרכז!

ועכשיו! חלוק וערכת טיפוח מתנה 
ליולדת במעיני הישועה

עד גמר המלאי

                                   פרופ’ יוסי לסינג, מנהל אגף מיילדות וגינקולוגיה    פרופ’ ברי קפלן , מנהל 
סגנית מנהל אגף  ד”ר לינדה הראל,  מנהל מחלקת נשים   פרופ’ גבריאל אלסנר,  יולדות א’    מחלקת 
מיילדות וגינקולוגיה    ד”ר מירב רז, מנהלת מחלקת יולדות ב’   ד”ר איואנה אולתיאנו, מנהלת חדרי לידה 

נבחרת 
מנצחת:
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אירועים שהתקיימה  נהנו משרשרת  העיר  מתושבי  אלפים 
ההיענות  בעקבות    העירוני  באולם  החנוכה  ימי  לאורך 
הגדולה מצד התושבים, ראש העיר הורה להגדיל את תקציב 
פרויקט "מוצ"ש חם באלעד"  סיפוק רב בקרב התושבים

ביוזמת מנכ"ל העירייה יתכנס פורום מידי שבוע עם מנהלי 
האגפים והמחלקות הקשורות לנושאי הפניות למוקד

אלי רובין

העיר  תושבי  נהנו  החנוכה,  ימי  במהלך 
מעשרות אירועים שהתקיימו באולם האירועים 
את  החלה  העירייה  אבטליון.  ברחוב  העירוני 
מכירת הכרטיסים לשורת המופעים של חנוכה 
בעירייה  מוקדמת.  במכירה  קודם,  כשבועיים 
באירועים  המשתתפים  ממספר  מרוצים 
השונים במהלך ימי החג, כשהמספר עומד על 
קרוב לאלף משתתפים בכל ערב מימי החנוכה. 
בשלוחות  נמכרו  המוקדמת  במכירה 
כן,  כמו  כרטיסים.  אלפים  כששת  המתנ"ס 
על  רבים  עומסים  נוצרו  למופעים  סמוך 
הקופות, מציבור שלא הספיק לרכוש כרטיסים 
קודם. בעירייה מסבירים כי כמות המשתתפים 
במחירים  נמכרו  שהכרטיסים  מהסיבה  היא 
נמוכים, המתאימים לכל כיס, כמו גם אירועים 
שהתקיימו ללא תשלום, כמו אירועי הסביבה 
שהתקיימו על ידי האגף לחזות העיר, בשיתוף 
להפרדת  המודעות  להגברת  תמיר,  תאגיד 
רחבי  מכל  ילדות  מאות  השתתפו  בו  פסולת, 

העיר.
את  בסיפוק  מציינים  המתנ"ס  בהנהלת 
שהגיעו  התושבים  של  העצומה  ההיענות 
התגובות  זרם  כאשר  המגוונים,  לאירועים 
מקבלים  אותם  האחרונים,  בימים  והמכתבים 
לא  מרוצים,  מתושבים  ובעירייה  במתנ"ס 

פוסק. 
עם סיום החג, נערך ישיבת סיכום האירועים, 
מנהל  פרוש,  ישראל  העיר  ראש  בהשתתפות 

מחלקת  ומנהל  הורביץ  מנחם  המתנ"ס 
התרבות  ברק שטיגליץ. לאור ההיענות הרבה 
העיר  ראש  התושבים,  מצד  בחנוכה  שהייתה 
'מוצ"ש  פרויקט  עבור  תקציב  להוסיף  הנחה 
חם באלעד', זאת על מנת להרחיב את התכנית 
להצגות ומופעים שיתקיימו במוצאי השבתות 
הקרובים  בשבועות  כבר  החורף.  בימות 
ההצגות  לשורת  המלאה  התוכנית  תפורסם 

שיתקיימו עד סוף החורף.
התושבים  בפני  להתנצל  מבקשים  בעירייה 
שנאלצו לחזור על עקבותיהם בעקבות העומס 
הרב במופעים השונים. "קראנו אמנם לרכישה 
מוקדמת של כרטיסים, אבל בכל מקרה, אנחנו 
מתנצלים  אנחנו  המקומות.  במספר  מוגבלים 
אבל  להיכנס,  הצליחו  שלא  אלה  בפני 
נבנה מתחם התרבות  כי בימים אלה  מזכירים 
הגדול ברובע C, שם יהיו אלפי מקומות לכל 
ליהנות  יוכלו  יותר  רבים  כך שתושבים  מופע 

מהאירועים".

הצלחה מרשימה לאירועי חנוכה בעיר

הכירו: פורום שירות לתושב

אלי רובין

ביוזמת מנכ"ל העירייה זאב קשש החל להתכנס 
באופן קבוע "פורום שירות לתושב". פורום זה 
הוקם על מנת לשפר את רמת השירות וכן את 
מהירות הטיפול של המחלקות ואגפי העירייה 

לפניות שמגיעות למוקד העירוני – 108.
הטלפוני  המוקד  של  הפעילות  תגבור  עם 
נוסה  שכבר  המודל,  לפעול  החל  העירוני, 
גם  הגיע  וכעת  רשויות  במספר  בהצלחה 
לאלעד. פורום זה מתכנס מידי שבוע עם מנהלי 
האגפים והמחלקות הקשורות לנושאי הפניות 
התברואה,  מחלקת  שפ"ע,  אגף  כמו  למוקד, 
השיטור  ההנדסה,  אגף  הביטחון,  מחלקת 
הפיקוח  יחידות  העירוני,  והפיקוח  העירוני 
השונות וכן האגף לשירותים חברתיים, על פי 

הצורך.
הדיונים מתקיימים בניצוחו של המנכ"ל זאב 
בכדי  שונים,  נושאים  עולים  במהלכו   קשש. 
לבחון מקרים בהם התעכב טיפול ובכך לדעת 
עצמו  על  יחזור  שלא  בכדי  לשפר,  יש  היכן 
הביצוע  אחר  מעקב  מתקיים  במקביל,  להבא. 

שהמנהלים  תוך  השונות,  המחלקות  של 
מרכיבים זמני תקן לכל פניה.

ניהולי  כלי  יוצר  זה  פורום  כי  מסביר  קשש 
האגפים  מנכ"לי  מול  העירייה  להנהלת  הן 
ניהולי  כלי  גם  מכך  פחות  לא  אך  השונים, 
למנהלי המחלקות והאגפים, שיכולים להעלות 
השבועיים.  הדיונים  במהלך  וצרכים  חוסרים 
שיפור  באמת  רואים  "אנחנו  כי  אומר  קשש 
מידי בזמני התגובה ובטוחים שזה יוביל שיפור 

גדול יותר עם התקדמות התוכנית".
כנסי  מתקיימים  גם  לעת  מעת  במקביל, 
בעירייה,  המחלקות  מנהלי  כל  עם  המנהלים 
פעילות  ודרכי  רוחביות  סוגיות  מועלות  שם 
סינרגיה  יצירת  תוך  הרבות,  היוזמות  לקידום 

בין המחלקות השונות בעירייה.
ואמר  המבורכת  יוזמה  על  ברך  העיר  ראש 
הוא  המחלקות,  כלל  בין  פעולה  "שיתוף  כי 
בעיר,  יוזמות  לקדם  שייך  לא  שבלעדיו  דבר 
ומעבר לכך, השירות לתושב הוא אחד הדגלים 
האחרונות,  השנים  לאורך  אותנו  שמלווים 
כזו  פעילות  מכל  רצון  שביעות  מלאי  ואנחנו 

שמשפרת ומייעלת את השירות".

פיקוד העורף

המלאה  הציוד  לרשימת 
ומידע נוסף: 

חיוג   104 לטלפון  לפנות  ניתן 
חינם מכל טלפון מענה אנושי 

24 שעות ביממה, או באתר  

אין סומכים על הנס, 
מהיום כולנו מוכנים!

גם בשגרה, נערכים לשעת חירום 
בשלושה צעדים פשוטים:

אל תתנו למצב חירום
לסובב אתכם

לומדים את ההנחיות
לשעת חירום

בהישמע האזעקה יש להיכנס למרחב המוגן, 
במסגרת פרק הזמן העומד לרשותכם.

מכינים ציוד מתאים1

אמצעי תקשורת, מסמכים חשובים, מזון 
משומר, מטען, תרופות, ערכת עזרה ראשונה, 

תאורת חירום, מים, מטפה לכיבוי אש.

2

מתרגלים עם 
המשפחה

לומדים, מתרגלים ומשננים היטב עם כל 
המשפחה,  את הוראות פיקוד העורף לשעת 

חירום.

3
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מקווה ביתי של ״מקווה מלכות״   
יכול להיות שלכם באמצעות ״מחוץ למסגרת״ 

מימון בנקאי מחוץ למסגרת כרטיס האשראי.
ללקוחות כל הבנקים

 חושבים לבנות
מקווה טהרה בביתכם?
תחשבו מחוץ למסגרת!

הלוואה בריבית משתנה בהתאם לנתוני הלקוח, מתן האשראי והיקפו כפוף לשיקול דעתו הבלעדי 
של הבנק. ללקוחות פרטיים בלבד. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים 
והליכי הוצאה לפועל. הבנק אינו אחראי בגין השירותים/המוצרים שיוצעו ו/או יימכרו ו/או יסופקו 

לרוכש, לרבות הספקתם, התאמתם, טיבם ואיכותם. J b a n k . c o . i l

 לפרטים נוספים בעניין המקווה:
mikveh-malchut.co.il  •  050-3828406
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הרוכש של וולדורף: 
יהודי צרפתי

לאחר מו"מ ארוך ומתיש שארך כחצי שנה נחתמה השבוע עסקת 
הענק  הנגיד הקנדי פול רייכמן מכר את המלון לאיש העסקים 
היהודי-צרפתי מישל אוחיון  על אף שאינו נחשב למלון רווחי 

ביותר, מעריכים בתעשייה כי המלון איננו מפסיד
פישל רוזנפלד

לא מעט דובר על העסקה הזאת - מזה מספר 
גם  כמו  בתעשייה,  גורמים  מנסים  חודשים 
מה  ולגלות  בקדרה  לבחוש  הנדל"ן,  כתבי 
עלה בגורלו של מלון היוקרה שבבעלותו של 
הנגיד החרדי למשפחת האצולה הקנדית - פול 

רייכמן.
הממוקם  יוקרה  מלון  הוא  אסטוריה  וולדורף 
בפינת הרחובות אגרון ודוד המלך בירושלים, 
היכן שעד לשנת 1935 שכן מלון הפאר הערבי 
המלון  חורבות  את  שרכש  רייכמן,  פאלאס. 
הערבי לפני כ-13 שנה, בנה במקום מלון פאר 

חדשני שפתח את שעריו כשנתיים לאחר מכן.
רייכמן עשרות  במסגרת הקמת המלון השקיע 
הקודם  המלון  קווי  בשחזור  דולרים  מיליוני 
מסעדות  וסוויטות,  חדרים   227 כולל  והוא 
ואולם אירועים. בתום שבע שנות בנייה וכחצי 
את  המלון  פתח  רייכמן  של  מותו  לאחר  שנה 

שעריו לפני כארבעה שנים.
לעסקת  הסיבה  כי  מעריכים  בעיר  גורמים 
נמוכה  רווחיותו  כי  בכך  נעוצה  מכירת המלון 
והצלחתו העסקית מוגבלת. זאת, על אף שאינו 

נחשב למלון מפסיד. 
עם זאת, על פי גורמים שהיו מעורים בעסקה, 
המוגבלת,  הרווחיות  איננה  היא  לכך  הסיבה 
התחום  אינו  המלונאות  תחום  כי  הסיבה  אלא 
בו עוסקים יורשיו של רייכמן. "אין להם עסקים 

נוספים בישראל, וגם אין להם מלונות נוספים 
בישראל", אומר המתווך הירושלמי אלי פולק, 
שאביו משה תיווך את העסקה. "זה לא תחום 

ההתמחות שלהם".
יהודי  עסקים  איש  הוא  המלון  את  שרכש  מי 
כיום  מחזיק  אוחיון  אוחיון.  מישל  מצרפת, 
מלון  ובהם  באירופה  רבים  מלונאות  נכסי 
וולדורף אסטוריה בעיר ורסאי בצרפת. על פי 
הדיווח, העברת הבעלות על המלון הירושלמי 

תתבצע ברבעון הראשון של 2018.
איש עסקים שומר  ידי  על  רכישתו של המלון 
באשר  החששות  את  מרגיעה  ומצוות  תורה 
לצביונה של השכונה, לאחר שהיו מי שחששו 
את  שישנו  גורמים  ידי  על  יירכש  המלון  כי 

אופייה של השכונה. 
המדוברת,  הרכישה  עסקת  אף  על  זאת,  עם 
המלון ימשיך להתנהל תחת זיכיון רשת מלונות 
וולדורף אסטוריה  'הילטון', המחזיקה במותג 

לעוד 15 שנה.
עתה  לעת  ההסכם  רייכמן  משפחת  "מבחינת 
הודעת  לקבלת  ממתינים  והם  תנאי,  על  הוא 
שלו  המימון  שהסכם  הקרובים  בימים  הקונה 
פלאי,  דעואל  עו"ד  הדיווח  את  סייג  סגור", 
מצדו  אוחיון  בעסקה.  רייכמן  את  שמייצג 
הוסיף בגאווה כי "ירושלים היא יעד יוצא דופן 
לתיירות מארה"ב, אירופה והמזרח הרחוק. אני 
גאה לצרף את המלון למבחר בתי המלון שלי 

באירופה".

פישל רוזנפלד

האוצר  במשרד  פרסמו  האחרון  השבוע  בסוף 
וחברות  אישים   52 הכוללת  רשימה  האמריקאי 
שהממשל הטיל עליהם סנקציות, בגין שחיתות 
גילו  הפלא,  למרבה  אדם.  זכויות  והפרות 
הישראלים כי מי ששמו מתנוסס ברשימת אלה 
מאשר  אחר  לא  הוא  סנקציות  עליהם  שהוטלו 

המיליארדר החרדי, הנגיד דן גרטלר.
של  שמותיהם  לצד  מתנוסס  גרטלר  של  שמו 
גולנרה  ג'מה,  יחיא  לשעבר  גמביה  נשיא 
לשעבר,  אוזבקיסטן  מנהיג  של  בתו  קרימובה, 
והגנרל מונג מונג סואי ממיאנמר, שאחראי על 

רצח בני הרוהינגיה.
על פי ההודעה שפורסמה מטעם משרד האוצר 
האמריקאי, הסיבה להטלת הסנקציות על גרטלר 
נובעת מקשריו עם הרפובליקה הדמוקרטית של 
דרך  הונו  הוא עשה את  קונגו, כאשר לטענתם, 
נכתב  בהודעה  מושחתות.  ונפט  כריה  עסקות 
תוך  דולרים  מיליארדי  הרוויח  גרטלר  כי  עוד, 
הרפובליקה  נשיא  עם  האישיים  קשריו  ניצול 
ג'וזף קבילה. "כתוצאה מכך, בין 2010 ל-2012 
הפסידה הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו יותר 
תמחור  בגלל  בהכנסות  דולר  מיליארד  מ-1.36 
נמוך מדי של נכסי כריה שנמכרו לחברות בחו"ל 

בעלות קשרים לגרטלר".
"ארה"ב נוקטת עמדה נחושה נגד הפרות זכויות 
הרחקת  באמצעות  העולם  בכל  ושחיתות  אדם 
הפיננסית  מהמערכת  האלה  הרעים  השחקנים 
האמריקאי  האוצר  שר  אמר  האמריקאית", 
סטיבן מנוצ'ין בהודעה. "משרד האוצר מקפיא 
המעשים  את  פומבי  באופן  ומגנה  נכסיהם  את 
המזעזעים שביצעו, ושולח מסר לפיו הם צריכים 

לשלם מחיר כבד על המעשים שלהם".
עסקיו  החרמת  היתר,  בין  יכללו  הסנקציות, 

אתו  לעשות  אמריקאים  על  איסור  גרטלר,  של 
בתחום  הנמצאים  נכסיו  כל  והקפאת  עסקאות 

השיפוט של ארה"ב.
הכוללים  רשת  אברכי  היו  לדאוג  הראשונים 
ייתקלו  שמא  לחשוש  שהחלו  גרטלר,  של 
החודשית,  המלגה  תשלום  במועד  בעיכובים 
הנחשבת למכובדת ומשולמת באופן סדיר. אלא 
שמהודעה שפורסמה מטעמו של יועץ התקשורת 
של גרטלר, רונן צור, נראה כי אין סיבה לדאגה 

וכי גרטלר משדר עסקים כרגיל.
שורבב  כיצד  לגלות  "מצער  כי  נכתב  בהודעה 
וחצי  דבר  לו  שאין  לסוגיה  גרטלר  דן  של  שמו 
משפחת  של  הקרן  ההיפך:  בדיוק  אלא  דבר 
גרטלר משקיעה הון הנאמד במיליארדי דולרים 
בהיקף של  מסים  אישי, משלמת  באופן  בקונגו 
עבודה  מקומות  אלפי  ויצרה  מיליונים,  מאות 
החינוך  הכבישים,  התחבורה,  תשתיות  ושיקום 

והבריאות למדינה שסבלה שנים מעוני קשה".
והביא  ארוכות  שנים  פעל  אישית  גרטלר  "דן 
לקונגו,  העולם  מכל  וטכנולוגיות  משקיעים 
ובזכות פעילות זו שופרה דרמטית רמת החיים, 
הרפואי  והטיפול  תעסוקה  מקורות  פותחו 
גרטלר  דן  של  פעילותו  מכך,  יתרה  במדינה. 
אף הוכרה על ידי הממשל האמריקאי ומוסדות 
מכריע  באופן  תרמה  אשר  כפעילות  האו"ם 

להפסקת שפיכות הדמים במדינה.
ממניעים  הפועלים  גורמים  ישנם  "לצערנו 
מר  של  בשמו  לפגיעה  אינטרסנטיים  עסקיים 
כדי לשרת את צרכיהם.  ולשרבוב שמו  גרטלר, 
להם,  מפריעה  קונגו  של  ושכשוגה  צמיחתה 
העם  בין  השנים  וארוכת  החזקה  והברית 
כתוצאה  תיפגע  לא  גרטלר  למר  הקונגולזי 
יתוקן  הקרוב  שבזמן  בטוחים  אנו  זו.  מפעילות 
מר  של  שמו  בשרבוב  הכרוך  המיותר  העוול 

גרטלר להודעה".

תדהמה: ארה"ב נגד דן גרטלר
של  שחורה  לרשימה  אותו  הכניסו  בקונגו  החרדי  המיליארדר  של  עסקיו 
משרד האוצר האמריקאי  מגרטלר נמסר: "ישנם גורמים הפועלים ממניעים 
אינטרסנטיים לפגיעה בשמו. אנו בטוחים שבזמן הקרוב יתוקן העוול המיותר"

 יד ושם יוצא בקריאה דחופה
להנצחת שמות קדושי השואה

בס"ד

“...שלא יישכח ולא ימחה שמנו מישראל...”
 מתוך פתק קטן שכתב ר’ ארי’ה בן לאה

כבקשה אחרונה לפני שנהרג על קידוש השם

הבטיחו שאף קדוש שואה לא יישכח
 עד היום נאספו במאגר השמות של יד ושם יותר מ-4,700,000 שמות
של קדושי השואה. שמותיהם של מעל מיליון נרצחים עדיין חסרים.

עזרו לנו להשלים את החסר

לקבלת דפי עד ולפרטים נוספים: 02-644-3808
names.proj@yadvashem.org.il

 ניתן לקבל סיוע במילוי דפי עד
ע”י מתנדבים/ות מהציבור החרדי.

הסרת משקפיים בלייזר

התאמה מלאה 
לציבור החרדי

 ימי בדיקות נפרדים לנשים ולגברים
 בדיקות לנשים ע"י נשים בלבד 

 בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד

לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031
הסרת משקפיים עושים בבי״ח

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ



תוקף עד 5.1.18 ו/או עד גמר המלאי. כמות מינימלית למבצע 4 יח׳ לסניף.

המחיר הקודם והמחיר לאחר הנחה של מגוון המוצרים מוצגים בנק׳ המכירה.

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

0737-219-219

אלעד
שמעון בן שטח 8, מרכז רימון 

0737-218-218

בני ברק
רבי עקיבא 55
0737-217-217

כשכולם מבטיחים הבטחות
אצלנו המחיר מדבר!

₪ 899
₪ 1175

מגהץ קיטור

GV8931 :דגם
• לחץ קיטור 6.5 בר

• מיכל נשלף לנוחות מילוי 
בזמן השימוש 1.6 ליטר

₪ 1290

DC80 :דגם
• 2500 וואט

• דלת חזיתית רחבה
• פאנל תצוגה בעברית

C דירוג אנרגטי •

מייבש כביסה 8 ק״ג + קונדנסור

₪ 1870

₪ 1290

KMM-710 :דגם
• קערת נירוסטה בנפח 7 ליטר

• 1200 וואט
• 3 מערבלים להקצפה ולישה

מיקסר מייגור 

₪ 1990

₪ 3990₪ 99

Gr-m6780s :דגם
• נפח כללי 515 ליטר

• נפח אחסון תא מזון 376 ליטר
• נפח אחסון תא הקפאה 130 ליטר

A דירוג אנרגטי •

QC-3321 :דגם 
• שנתיים אחריות ע«י אלקטרה

מכונת תספורת נטענת + מקרר מקפיא עליון
טרימר + קוצץ

₪ 4925₪ 199

₪ 990

 EDE1070PDW  :דגם
C דירוג אנרגטי •

מייבש כביסה 7 ק״ג

₪ 1280

₪ 1480

CS4200WXLD :דגם
• נפח קערה 3 ליטר

• מנוע אינדוקציה תעשייתי: הנעה שקטה 
וישירה ללא תמסורות ,ללא רצועות.

מעבד מזון

₪ 1785

₪ 170
מיחם לשבת

₪ 199

• תוצרת ישראל 
• ברז אמריקאי 

• גוף נירוסטה

₪ 1590

EWF1284BMW :דגם  •
•  1200 סל«ד

   A דירוג אנרגיה  •

מכונת כביסה 8 ק״ג

₪ 2390

₪ 290

 ME- 732 k :דגם
• 800 וואט

• פיקוד אלקטרוני
led תצוגת •

מיקרוגל דיגיטלי 22 ליטר

₪ 399

שנתיים
אחריות
ניופאן

שנתיים
אחריות
ניופאן

מהדרין
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בבוקר שלמחרת הפגנונת הימין בירושלים שבה השתתפו 
כחלון  משה  האוצר  שר  התיישב  סיעתו,  מחברי  שלושה 
יו"ר  שהמליך  מהאיש  הממשלה.  במליאת  נתניהו  של  לצדו 
תגמול  של  בנימוק  זאת  מסביר  כשהוא  כאמסלם,  קואליציה 
השר  לעבר  פנים  יזעיף  הפחות  שלכל  היה  מצופה  נאמנים, 
הנדל  יעלון,  כיכבו  שבה  להפגנה  לגיטימציה  נתנו  שאנשיו 

ואלדד. 
למרבה ההפתעה – ההיפך קרה. נתניהו חיבק את כחלון, 
לא  קרדיטים  בנטילת  שמומחיותו  האיש  בחום.  אותו  אימץ 
לו, שאינו מסוגל לפרגן לשר זולתו, הרעיף שבחים על ראשו 
על  חוץ מלחזור  כולנו.  ויו"ר  פותר המשבר, שר האוצר  של 
או  כחלונים",  "תהיו  הימים  משכבר  המפורסמת  המנטרה 

להניף שלט "נטו כחלון", ביבי עשה הכל.
השרים שישבו סביב השולחן, אשר נוקבו ככברה, כל אחד 
בתורו, בחיצי הנקם של ראש הממשלה, ובפרט בימי ראשון 
בזה  זה  הביטו  בקיסריה,  משפחתי  בסופ"ש  שהותו  שלאחר 
את  מהם  כמה  ייחסו  הדיונים,  שבין  בהפסקה  בהשתאות. 
בכחלון.  תלותו  למידת   – נתניהו  של  המוחצנת  התנהגותו 
כעומק הנרגון, כך עומק הפרגון. ככל שנתניהו המתלונן על 
מר גורלו, הולך ומתקרב למועד פרסום ההמלצות, כך הולכת 

וגוברת תלותו במשה כחלון.
פאזל  פיסת  עוד  של  חיבור  ואחרי  שעה-שעתיים,  בחלוף 
פירגן  לא  נתניהו  האסימון.  מהשרים  לשניים  נפל  לתמונה, 
ובגלל ההמלצות המתקרבות, אלא  לכחלון למרות ההפגנות 
כולנו  של  הכנסת  חברי  השתתפות  בגלל  דווקא  מגדרו  יצא 
דרך  בכל  קיטור  ישחרר  שכחלון  מבחינתו,  הימין.  בהפגנת 
אפשרית, ובלבד שיישאר בקרון הממשלתי. אחד מהם העלה 
בעניין  גם  כחלון  עם  מתואם  שנתניהו  ההשערה,  את  אפילו 

הזה. 
הצפויות",  ההמלצות  על  מילה  מדבר  לא  הוא  "איתנו 
נתניהו.  תיאר השבוע שר בממשלה שניסה לפתח שיחה עם 
"התגובה שלו בשיחות סגורות היא כמו תגובתו על הבמות. 
'מתי'  של  שאלה  אלא  'אם'  של  שאלה  לא  שזו  מפטיר  הוא 

ומתחמק מלהעלות את השאלה איך נגיב כשיגיע הרגע".
שנתניהו  הדופן  שיוצא  היא  מהשרים  כמה  של  ההערכה 
משוחח אתו על תרחישים אפשריים, זהו שר האוצר כחלון. 
ההתנהלות  "אבל  מהם,  אחד  אומר  באוזנינו",  שמענו  "לא 
ביניהם מרמזת שיש משהו באוויר. בשום מצב בעולם נתניהו 

נגדו  הפגנה  שאחרי  בבוקר  לפרגן  כדי  מגדרו  יוצא  היה  לא 
מבין  הוא  מהקואליציה.  כנסת  חברי  שלושה  השתתפו  שבה 
משותפת  רבה  במידה  שהבעיה  מבין  הוא  בבעיה,  שכחלון 
לשניהם. שניהם לא רוצים את ההמלצות – מסיבות אישיות. 
במצב  בשבילו  בחירות  כחלון.  וגם  מהתוצאות  חושש  ביבי 

הנוכחי עלולות להיות אסון".
בכל מה שנוגע לרצונו העז באריכות ימיה של הממשלה, 
אחד  כל  השרים.  לשולחן  חבריו  מיתר  שונה  לא  כחלון 
הישגי  את  לשחזר  שיוכל  בטוח  לא  הקואליציה  ממרכיבי 
הוא  הפוטנציאליים  המפסידים  ראשון  הנוכחית.  הקדנציה 
איווט שהצטרף באיחור וזכה בכל הקופה. אין שום ביטחון 
הוא  חדשות  בחירות  שאחרי  ערובה  כל  ואין  לביטחון, 
ימשיך לשבת בלשכה היוקרתית מכולן – בקריה בתל אביב. 
כשהם  מזו  מוצלחת  קריירה  מובטחת  לא  היהודי  לבית  גם 
מחזיקים בתפקיד היוקרתי מכולם – ועושים בית ספר, בעיקר 
תקשורתי, לשופטים שהם אוהבים לשנוא. על החרדים מיותר 

לדבר, אם כי, כדרך המדור, עוד ידובר, תכף ומיד.
נותרנו עם כחלון, שגם הוא לא חף מחששות. הישגים של 
ממש, למעט הוזלת מחירים על מוצרי צפייה ודומיהם, הוא 
בחזונו  וגם  עמוקה  בהקפאה  הדירות  שוק  להשיג.  מתקשה 
שנה.  בעוד  רק  צפויה  יותר  טובה  תוצאה  למדי,  האופטימי 
הסיעה שהוא עומד בראשה מפורקת מתוכה. גלנט כבר מזמן 
נחשב לנציג הליכוד בכולנו. אלי אללוף עלה השבוע לשידור 
וצידד בנמסיס הגדול, אבי גבאי. אחרים עושים שבת לעצמם 
הוא  היום  דווקא בהקשר של המרכולים. כחלון של  ולאו   –

גנרל נטול חיילים. 

 משחק ידידות
לא רק נתניהו יעמוד למבחן הציבור עם פרסום ההמלצות, 
אלא גם כחלון. האיש שרץ לבחירות הקודמות במסווה של מי 
שיסייע להחלפת נתניהו, התייצב לצדו עם פרסום התוצאות. 
לא בשישים ושש אצבעות נוסדה הקואליציה, אלא בשישים 

ואחת – ובמרכזן עשר אצבעותיו של כחלון.
'הכייס  כונה  בליכוד  שבימיו  מי  את  שמאפיינת  באומנות 
המנומס' – כחלון עשה לגוש המרכז, את מה שש"ס של שנות 
הדו-ספרתיות  התוצאות  בימי  למסורתיים.  עשתה  התשעים 
כנסת  לחברי  אותם  והפכה  חילוניים  מצביעים  לקחה  ש"ס 

חרדים. כחלון לקח מצביעי שמאל-מרכז והפך אותם לח"כים 
מאז  הייתה  לא  שכמותה   – ימין  קואליציית  שמתחזקים 

ממשלתו האחרונה של שמיר.
נמדדת  לא  הבינוי,  בתחום  כחלון  של  הגדולה  ההצלחה 
מעוררת  במומחיות  הפרסום.  בענף  אלא  המקרקעין,  בשוק 
של  הראשון  מיומה  מתחזק  שהוא  למרות  השתאות, 
העשורים  בשני  ביותר  הימנית  הממשלה  את  הקואליציה 
האחרונים – כחלון מצליח לשמר את תדמיתו מלפני הבחירות 
כאיש המרכז, המתון, המרסן, מגן ערכי הדמוקרטיה ויושבי 

מגדל השן.
במעין משחק שבו כל הצדדים מרוויחים, מסייעים לו בכך 
לאורך כל הדרך, ח"כי הבית היהודי. אלה מעלים חוקים שהם 
יודעים שהסיכוי להעברתם אפסי, בעוד כחלון נזעק להצהיר 
כי במשמרת שלו – החוקים לא יעברו. במשחק הידידות הזה, 
לא נדרשת הכרעה וגם לא תוצאה. מטרתו היחידה היא מכירת 

כרטיסים לעוד ועוד אזרחים תמימים.
לראשונה מאז הקמת הקואליציה, נדרש כחלון לעלות על 
המגרש ולשחק – ולא בכאילו. פרסום ההמלצות יאלץ אותו 
לבחור בפומבי בין שמאל לימין, בין הפלת הממשלה והליכה 
לבחירות לבין תחזוק ממשלת הימין ואובדן סופי של תדמית 

'הקול השפוי'. 
עם  וביחסיו  כחלון  של  בהתנהלותו  מהצד  הצופים  שרים 
ינסה  הוא  באיש,  תלוי  ככל שזה  כי  ראש הממשלה בטוחים 
ההדלפה  שגם  שבטוח  מי  יש  הצלה.  חבל  לנתניהו  להעניק 
מסופ"ש האחרון, של שיחותיו הפנימיות בנוגע לאבי גבאי, 
הייתה בתזמון מושלם. כאילו לומר, אין כל הבדל בין בנימין 

לאברהם, בין נתניהו לגבאי.  
כנראה  שיכלול  ההמלצות,  תוכן  היא  הגדולה  הבעיה 
הרבה יותר מענני טבק ואדי אלכוהול. בעניין הזה, אין צורך 
הרשמיים,  הפרסומים  על  דווקא  אלא  הדלפות  על  להסתמך 
החוקרים,  מלבד  היחיד  האיש   - עצמו  הממשלה  ראש  של 

שיודע במה הוא נחשד. 
נאום כמו זה שנשמע בחג החנוכה – מלמד שנתניהו מבין 
כי ההמלצות הצפויות יעוררו סערה. שוב לא נשמעה המנטרה 
של 'מותר רה"מ מהמתנות – אין'. "מותר לקבל מתנות", ועוד 
שאר סיסמאות, יען כי גם ביבי יודע כי לא רק בכך יתמקדו 
שהדליק  המשטרה  מפכ"ל  כי  דומה  הזה,  בעניין  ההמלצות. 
לנתניהו לחג החנוכה תבערת נפט ולא פך קטן, עשה עבודה 
מעין  כה  עד  בהסתרתן  יהיה  ההמלצות  של  כוחן  טובה. 
נשמרה  הרו,  ארי  המדינה  עד  של  הדרמטית  עדותו  הציבור. 
הרמטית – יחסית, ותיחשף לראשונה במסגרת ההמלצות. כך 

גם חקירותיהם של גורמים אחרים שמכרו מידע. 
כדי  נועד  להמלצה,  פרסום  להקדים  נתניהו  של  הניסיון 
להפוך את הפרסום עצמו למעין שידור חוזר של מה שכבר 
'כחלון  מעין  הקרובים  בשבועות  רואה  נתניהו  וסוקר.  דובר 
לנדוש.  מדרמטי  הצפוי  הפרסום  את  להפוך  הזדמנויות' 
מהבחינה הזאת, ההפגנות המוקדמות ברוטשילד, עושות לו 

טוב במידת מה כשהן מקדימות את המאוחר. 
אלא שבסוף, גם כחלון יישב או יפיל, על סמך מה שיאמר 
יצאו לרחובות  הרחוב. ההנחה היא שאם מאתיים אלף איש 
כן  אם  אלא  להישאר,  יתקשה  כחלון  גם  הפגנות,  של  ברצף 
בכינון  הנגמ"ש  בתוך  לירות  כדי  כמי שנשאר  אז  גם  יצטייר 
מה  את  מסבירה  הזאת,  התובנה  ראש-הממשלה.  על  ישיר 
בישראל,  מלך  אין  הממשלה.  ישיבת  בפתח  השבוע  שראינו 
לפי  ירקדו  וכולם  דברו  את  יאמר  הרחוב  אוצר.  שר  לא  וגם 

חלילו.

מועצת הנכדים
עזבו אתכם מחוק מרכולים ומחוק מסורת ישראל שכבודם 

בית ספר לפוליטיקה

אין מלך בישראל

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

נתניהו וכחלון. צילום: קובי גדעון, לע"מ
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הסיכוי שכחלון יעביר 
חקיקה עוקפת בג"ץ 

לטובת החרדים, שווה ערך 
לסיכוי שנכד מסוים )לשם 
המשל בלבד(, ייצא מגדרו 

ויפרגן לנכד מחצר מתחרה 
שמתמודד עמו ראש בראש, 
על כרטיס הכניסה למועצת 
הנכדים. בעניין הזה, והפעם 

לא כמשל וגם לא כנמשל, 
אלא כמציאות כאובה, אי 

אפשר שלא לצטט את מה 
שהשמיע השבוע ח"כ חרדי 

בכיר: "אם ר' אהרון לייב 
היה בשיא כוחו ותפארתו, 

הוא לא היה מאפשר לנו 
להתקשקש כמו תגרים על 

חוק המרכולים, כשגורל 
עולם התורה מצוי בסכנה"

אלו  שחוקים  מכך  ורק  אך  נובע  האמור  הכבוד  מונח.  במקומם 
פרסומים  לכך,  מעבר  הממשלה.  לשולחן  ליצמן  את  ישיבו 
ראשי  ייעצרו.  לא  ורכבות  ייסגרו  לא  חנויות  אך  יהיו,  וכותרות 
לקראת  שלהם  הספין  את  יעשו  כזכאים,  נחשדים  הערים, 
הבחירות לרשויות. שבת עבורם היא לא מקור הברכה אלא מקור 
הבוחר. החרדים שלא יכולים להבליג לפסיקת הבג"ץ – יעבירו 
את מה שהם חייבים, ובא למרכול גואל. את יציבות הקואליציה 
לא יסכנו מרכולי תל אביב בשבת אלא מפגיני רוטשילד במוצאי 

שבת.
למשרד  לשעבר  השר  של  לשובו  אצבעות  שמחזיקים  מי 
תפנית  בשל  וזאת  הירושלמי,  הפלג  אנשי  דווקא  הם  הבריאות, 
משרד  פרסומי  את  להחזיר  שעשויה   – האחרונים  מהימים 
ובעקבות  לרדאר,  שמתחת  מסתבר,  הביטאון.  לדפי  הבריאות 
להסיר את החרם מעל  הוחלט רשמית  איום בתביעה משפטית, 
לוקחים  בהם המשרדים  במקרים  למעט  בהפלס,  לפ"מ  פרסומי 
אחריותם  ועל  מדיניות  משיקולי  זאת  ומונעים  ישירה  אחריות 
של  הכנסת  חברי  היו  ראשון  מכלי  זאת  שלמדו  מי  המשפטית. 
משרדו  מטעם  שמודעה   – הפנים  שר  על  שזעמו  התורה,  דגל 
בהוראה  שמדובר  לו  התברר  בדק  כשדרעי  בביטאון.  פורסמה 
מצפים  התורה  בדגל  אם  המקצועי.  לצוות  שהועברה  מגבוה 
ספציפית  משרדית  חסימה  על  ויורה  סמכותו  את  יפעיל  שדרעי 
של פרסומים, הם מוזמנים לעלות לשידור ולהביע את תקוותם 

הכמוסה, מעל גלי תחנת השידור קול ברמה.  
הכנסת  חוק שחברי  יש  אם  המרכולים.  חוק  לרכילות  בחזרה 
החרדים היו צריכים להתאבד על העברתו, להצמיד אקדח לרקה, 
זהו בכלל חוק הגיוס, שתיקונו הולך ומתרחק ככל שמועד פרסום 
ההמלצות מתקרב. ככל שהקואליציה מחשבת את ימיה לאחור, 
התיקונים  להעברת  מתגייסים  מרכיביה  את  לראות  קשה  כך 
לחוק הגיוס. בהיעדר חוק שיגן על תורת ישראל, נותרנו עם פרס 

הניחומים הלא משמעותי, של מסורת ישראל.
החדשות בתחום הגיוס לא מרנינות. אחרי שכמעט מבלי משים, 
ההתגברות,  פסקת  להעברת  התנגדותו  לכחלון  ונמחלה  נסלחה 
הסבירו לנו כמה מחברי הכנסת שהאלטרנטיבה לא כל כך גרועה. 
אמרו לנו שהעברת חוק עם שינויים מינוריים תקנה לנו שנה וחצי 
זמן באותו תלם שהנהיג מרן ראש  עוד קצת  של שקט, תמשוך 

הישיבה זצ"ל – מאז שנות התשעים עם העברת חוק טל.
מי שחלק על הקביעה וגרס שיש למצות עם כחלון את הדין 
שר  עם  שלו  מהשיחות  דרעי.  אריה  ש"ס  יו"ר  היה  הפוליטי 
ליברמן, הבין דרעי שדווקא פסקת ההתגברות,  איווט  הביטחון 
התערבותו  כעצירת  אלא  חרדית  ביוזמה  כתמיכה  תתפרש  שלא 
כמו  בגרון,  חלק  לאיווט  תעבור  החקיקה,  בהליכי  הבג"ץ  של 
לא  שינויים  עם  חוק  שחקיקת  הזהיר  גם  דרעי  משובח.  ויסקי 

תוך  לא  בבג"ץ.  מיידית  לפסילה  להוביל  עלולה  משמעותיים, 
שנה וחצי-שנתיים, אלא בתוך חודש-חודשיים.

חוות  עגומה.  יותר  הרבה  המציאות  תמונת  כי  מתברר  כעת 
דעת משפטיות שהונחו על שולחן חברי הכנסת החרדים גורסות, 
שחקיקה עם שינויים מינוריים תיפסל על הסף כבר במעבר הצר 
מלשכת  גם  הועברו  דומים  מסרים  לכנסת.  היועמ"ש  דלת  של 

היועמ"ש לממשלה.
ההיגיון המשפטי שעומד מאחורי הדברים הוא, שכל חקיקה 
שלא תסדיר את סוגיית אי-השוויון עליה הצביע בג"ץ, לא תאושר 
משפטית, בשלב של העלאה להצבעה. המשמעות הקואליציונית 
הצעתו,  בשלב  עוד  מהחוק  צחוק  יעשה  היועמ"ש  אם  ברורה: 
קשה לראות את ח"כי הליכוד וכולנו – מתגייסים ודוחפים את 

העברתו.  
ושורשית,  ראויה  מירון,  עו"ד  שהעלה  המשפטית  האופציה 
אך ברמה הפרקטית נראית כלקוחה מתחום הפנטזיה המשפטית. 
בלימוד  תכיר  שהכנסת  היא  שלו  ההצעה  הכנסת,  חברי  לדברי 
התורה כשווה ערך לגיוס, ובכך, למעשה, ינוטרל רכיב אי השוויון 
לכאורה, עליו הצביעו שופטי הבג"ץ. דא עקא, והפלפול, שיסודו 
בהיכלי  מוסרית  בשיחה  להיאמר  יכול  אומנם  האמת,  בהררי 
סיכוי ממשי, להיכתב עלי ספר החוקים  נעדר כל  הישיבות, אך 

של מדינת היהודים.
הכנסת  חברי  שהותירו  המרחב  הוא  הגדול  שהפספוס  דומה 
רחוקות  היו  כשההמלצות  חודשיים-שלושה,  לפני  לכחלון. 
וכחלון הצטייר כמגן בית המשפט העליון, הייתה לו הלגיטימציה 
הציבורית "לחטוא" בהעברת פסקת התגברות מצומצמת לטובת 
ברחובות  כשהמפגינים  הנוכחי,  במצבו  הקואליציה.  שימור 
רוטשילד צובאים על מפתן דלתו, כחלון מעוקר מיכולתו. הסיכוי 
שיעביר חקיקה עוקפת בג"ץ לטובת החרדים, שווה ערך לסיכוי 
שנכד מסוים )לשם המשל בלבד(, ייצא מגדרו ויפרגן לנכד מחצר 
מתחרה שמתמודד עמו ראש בראש, על כרטיס הכניסה למועצת 
ולפי  היות  בתור,  ועימדו  צעירים,  חברים  מספר,  קחו  הנכדים. 

ההתפתחות האחרונה, כלל לא בטוח שהתפנה מקום. 
בעניין הזה, והפעם לא כמשל וגם לא כנמשל, אלא כמציאות 
ח"כ  השבוע  שהשמיע  מה  את  לצטט  שלא  אפשר  אי  כאובה, 
חרדי בכיר: "רואים בחוש את המציאות של דור יתום, כשהאיש 
כדי  ורק  אך  עצמו  את  לבזות  הסכים  עשורים  שלושה  שבמשך 
לשמר את עולם התורה, כבר לא נמצא. אם ר' אהרון לייב היה 
בשיא כוחו ותפארתו, הוא לא היה מאפשר לנו להתקשקש כמו 

תגרים על חוק המרכולים, כשגורל עולם התורה מצוי בסכנה".
חברי הכנסת החרדים אמורים היו להתכנס אתמול ולדון בעניין 
לאחר כתיבת השורות. מי ייתן וזכותו של רבי אהרון לייב זצ"ל, 

תעמוד להם ולנו. אם לא למעננו, למענו.

דור יתום. חברי הכנסת של דגל התורה עם מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל. צילום: משה גולדשטיין
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ארי קלמן

שוחח  הגיוס,  חוק  לתיקון  החרדי  הלחץ  בעקבות 
'קו עיתונות' עם סגן שר הביטחון הרב אלי בן  כתב 
דהן מהבית היהודי, בראיון שיפורסם במלואו בסוף 

השבוע ב'כל ישראל'.
"כרגע עובדים על חוק הגיוס, אני לא יודע אם הוא 
תקוע, זה נכון שאין מספיק הסכמות לגביו", אומר בן 
"אני חושב  לנושא פסקת ההתגברות:  ומתייחס  דהן 
שפסקת ההתגברות מיותרת והמקום שלה היא בחוק 

יסוד איסור השפיטה של שקד ובנט".
האם הבית היהודי ימשיכו לשבת בקואליציה גם 

אם יוגש כתב אישום נגד נתניהו?
"אתה מדבר עכשיו על העתיד, כרגע זה לא מעסיק 

אותנו".
כתב  עם  לתפקד  יכול  ממשלה  ראש  עקרונית, 

אישום?
"באופן עקרוני כן, תלוי מה יהיה בכתב האישום, 
חמור,  אישום  כתב  יהיה  שאם  לומר  יכול  כן  אני 
יש  אז  המדינה  לביטחון  שנוגעים  דברים  או  שוחד 
מה לדבר, כרגע לדעתי ראש הממשלה מתפקד מצוין 
למרות שיש לו חקירות, אני לא רואה כל סיבה לפגוע 

בממשלה שעובדת טוב".
שקלת להשתתף בהפגנת הימין?

לא. אני חושב שההפגנה הזאת מיותרת, המלחמה 
בשחיתות משותפת לכולם. אלא מה, תלוי למה אתה 
משתמש בזה, זה לא נראה שזה מגיע ממלחמה טהורה 
היועמ"ש  את  להביא  ניסיון  אלא  השחיתות,  נגד 

להגיש כתב אישום".
הופתעת מחקירות דוד ביטן?

הזאת  מהכנסת  רק  ביטן  את  מכיר  אני  "בהחלט, 
פה  מדובר  וישר,  הגון  כאדם  אותו  החשבתי  אבל 
בחקירות מ2012, לא חשבתי שיפתחו חקירות מלפני 

חמש שנים. הופתעתי". 
שפתוחים  המרכולים  לך  מפריע  לא  דתי,  כאדם 

בשבת או עבודות הרכבת?
בחיים  נעשה  זה  עוד  כל  לי.  כואב  שזה  "בוודאי 
הפרטיים אני חושב שלא צריך להתערב, לעומת זאת 
מה שנוגע לחיים הציבוריים אני חושב שזו חובתנו. 
כך  על  מצר  ואני  בנושא,  פעמים  כמה  התבטאתי 
פעולה.  איתי  לשתף  רצו  לא  החרדיות  שהמפלגות 
לוין  יריב  אצל  ישבנו  המרכולים  פסיקת  אחרי  מייד 
והשר בנט ביקש ממני לייצג את הבית היהודי והייתי 
שם, ומאז לא זימנו אותנו לשום ישיבה. היום לא יכול 
לדרוש דברים נוספים, כי יאמר לנו ראש הממשלה: 
רוצים  אתם  פתאום  מה  דורשים,  לא  החרדים  אם 

יותר?"

ארי קלמן

על  מרתוני  דיון  אלו  בימים  עורכת  הכנסת  מליאת 
אלפי הסתייגויות שהגישו סיעות האופוזיציה על חוק 
המוקדמות  הלילה  בשעות  שהחל  הדיון  ההמלצות. 
הלילה  שעות  עד  ברצף  להימשך  צפוי  שני  יום  של 
מח"כי  נאומים  של  פיליבסטר  כולל  היום,  המאוחרות 

האופוזיציה.
ראשון הנואמים היה מגיש 
הקואליציה  ויו"ר  החוק 
"הבלוף  החוק:  את  שהציג 
בו  שנתקלתי  גדול  הכי 
עכשיו.  קורה  שלי  בחיים 
יש פה איזה שקר שמתגלגל 
מאמין,  לא  שאני  בעוצמות 
יש  בתקשורת.  שהתחיל 
שמכירים  כאן  אנשים 
נותנים  ולא  העובדות  את 
לעובדות לבלבל אותם, והם 
כדי  הגס  בשקר  ממשיכים 
לטעת מצג שווא ושקרי אצל 
בקיא  לא  שבאמת  הציבור, 

בחוק, הוא לא יודע על מה מדובר. הוא שומע מבוקר 
מתחיל  והוא  ושחיתות,  ושחיתות  שחיתות  ערב  עד 

להאמין לזה". 
המשטרה  כאשר  כי  לקבוע  מבקשת  החוק  הצעת 
ללא  יועבר  הוא  לפרקליטות,  חקירה  חומר  מעבירה 
החשוד.  נגד  אישום  כתב  הגשת  לעניין  בכתב  עמדתה 
לעניין  בכתב  עמדתה  ככלל,  תצורף,  החקירה  לחומר 
נגד  האשמה  לביסוס  הראייתית  התשתית  מכלול 

מלווה,  פרקליט  יש  שבה  בחקירה  ואולם,  החשוד, 
עמדה זו תועבר רק אם היועמ"ש לממשלה או פרקליט 

המדינה ביקשו זאת. 
התכנסה  לדיון,  עלה  ההמלצות  שחוק  לפני  רגע 
ישיבת סיעת הליכוד לראשונה מאז נפתחה חקירת יו"ר 
החברים  קיבלו  הסיעה  בישיבת  לשעבר,  הקואליציה 
באחת  התיישב  הוא  גדול.  בחיבוק  ביטן  דוד  ח"כ  את 
זה  אחר  ובזה  החדר  מפינות 
ערים  ראשי  שרים,  אליו  הגיעו 
ידו,  את  לחזק  ליכוד  ופעילי 
יצא  הממשלה  ראש  אף  כאשר 
של  השני  לצד  והגיע  מגדרו 

החדר ללחוץ את ידיו. 
ראש  בירך  דבריו  בפתח 
הקואליציה  יו"ר  את  הממשלה 
והוסיף  אמסלם  דוד  הנכנס 
שוב  להודות  רוצה  "אני  כי 
לחברינו דוד ביטן. תודה רבה". 
ומחא  אדיש  נשאר  לא  הקהל 
הנכנס  הקואליציה  יו"ר  ארוכה.  דקה  במשך  כפיים 
אתה  החברים,  כל  בשם  לך  מודה  "אני  ואמר:  הוסיף 
אני מאחל  לי צער עמוק בכל הסיפור.  יש  נפלא,  איש 

ומתפלל שכל העננה הזאת תתפזר".
החמישית  בפעם  ביטן  נחקר  השבוע  ראשון  ביום 
במשך חמש שעות, אך על פי הדיווחים שמר על שתיקה 

לאורך כל החקירה.
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חה"כ יעקב ליצמן, שלא מזמן התפטר 
חילולי  בעקבות  הבריאות  כשר  מתפקידו 
מן  כנסת  כחבר  לעבודתו  וחזר  השבת 
חוק  הצעת  אלו  בימים  מציע  השורה, 
לו תואר  פרטית חדשה, לפיה אדם שאין 
משמעותי  שירות  של  עבר  או  אקדמי 
ממשלה.  כראש  לכהן  יוכל  לא  בצה"ל 
ידי  על  לראשונה  שנחשפה  הצעה 

העיתונאי יקי אדמקר מוואלה!.
הישירה  חוק שמטרתה  מדובר בהצעת 
יו"ר  לפיד,  יאיר  של  התמודדות  למנוע 
ישראל.  עתיד, לתפקיד ראש ממשלת  יש 
בין לפיד וליצמן שוררת מתיחות וליצמן 
לפיד  רץ  מאז  עמו,  לדבר  אף  מסרב 
חרדים  גיוס  דגלה  על  שחרטה  במפלגה 

וניהלה מאבקים בנושאי דת ומדינה.
לפיד, שלפני כשש שנים נחשף כי אינו 
מחזיק בתואר אקדמי, כתב בזמנו בעניין 
התואר כי "לא משנה לי אם יהיה לי תואר 

או לא".
הסיכוי  כי  אומרים  הכנסת  במסדרונות 

לספר  ייכנס  ואכן  יעבור  כזה  שחוק 
כי  הטוענים  יש  למדי,  קלוש  החוקים 
ש"ס,  יו"ר  חוקתית".  "אינה  אף  ההצעה 
הוא  אף  הגיב  דרעי,  אריה  הפנים  שר 
חכם  יהודי  הוא  "ליצמן  כי  ואמר  בעניין 
יותר  פה  שיש  מבין  אני  הומור,  חוש  עם 

אמירה בהצעה הזו".
ללפיד  ליצמן  בין  היחסים  כאמור, 
בזמן  אוצר  כשר  לפיד  כיהן  מאז  עכורים 
רואה  ליצמן  באופוזיציה,  היה  שליצמן 
שקידם  לאחר  החרדים,  אויב  בלפיד 
שורה של חוקים נגד המגזר החרדי. מאז, 
עם  אופן  בשום  ישב  שלא  ליצמן  הצהיר 
לפיד באותה ממשלה ואף מסרב לומר לו 

'שלום' במסדרונות הכנסת. 
במקרה אחר שהתפרסם, לפני כשנתיים, 
לנאום  סיים  ליצמן  דאז  הבריאות  כששר 
אחריו  שעלה  לפיד,  הכנסת.  בימת  מעל 
לשעבר  השר  כתפו.  על  טפח  לנאום, 
לאחר  מיד  חליפתו  את  בתגובה  "ניקה" 

מכן.
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בקריאה  אישרה  הכנסת  מליאת 
שנייה ושלישית את הצעת חוק שעות 
התחשבות   - )תיקון  ומנוחה  עבודה 
התשע"ח-2017.  ישראל(,  במסורת 
ובהצעה  ממשלתית  בהצעה  מדובר 

פרטית של ח"כ משה גפני.
שר  כי  לקבוע  מוצע  בחקיקה 
בשיקולים  יתחשב  והרווחה  העבודה 
עובדים  להעסקת  היתר  במתן  הבאים 
רווחת  השבועית:  המנוחה  בשעות 
העובד, מסורת ישראל, חלופה שאינה 
המנוחה  בשעות  העסקה  מחייבת 
השבועית, ההשפעה שיש במתן ההיתר 
תתבצע  בו  הציבורי  המרחב  אופי  על 
בו  שיש  אחר  שיקול  כל  וכן  העבודה 

כדי להגשים את תכליות החוק.
"לאחרונה  נכתב:  ההסבר  בדברי 
דוגמת  ממשלתיים  גופים  כי  התברר, 
הלאומית  והחברה  ישראל  רכבת 
ליום  השבת,  יום  את  הפכו  לדרכים, 
מועדף לביצוע עבודות תשתית בכבישי 
ישראל ובמסילות הרכבת. עבודות אלו 
פגיעה  פוגעות  בפרהסיה,  המבוצעות 
קשה הן בצביונה היהודי של המדינה 
תושבים  מיליוני  של  ברגשותיהם  והן 

דתיים ומסורתיים במדינת ישראל. 
פוגעות  העבודות  לכך  "בנוסף 

רבים  יהודים  בהם  בעובדים,  גם 
אשר  להם,  חשובה  ישראל  שמסורת 
משפחותיהם,  מבני  להיפרד  נאלצים 
ולחלל  המנוחה  ביום  לעבוד  וללכת 
מהעובדים  חלק  כאשר  השבת,  את 
בחברה  החלשות  לשכבות  משתייכים 
חשש  מתוך  בשבת,  לעבוד  ונאלצים 
את  יאבדו  בשבת,  לעבוד  יסרבו  שאם 
מקום עבודתם גם בשאר ימי השבוע."

החוק  את  תקפה  האופוזיציה 
מדובר  כי  טען  לפיד  בחריפות, 
לביא  עליזה  ח"כ  פוליטית,  בסחטנות 
בצביעות,  מדובר  כי  טענה  ממפלגתו 
"שר  הקשה:  לוי  מיקי  ח"כ  ואילו 
העבודה יתחשב.. מה זה יתחשב? איך 
זה? אתם מחוקקים  אפשר למדוד את 
כדי להגן על מסורת ישראל, האם היא 

בסכנה?"
"אנחנו  טענה:  רוזין  מיכל  ח"כ  גם 
נמצאים במצב של מלחמה בין ציבורים 
הדת  שמלחמות  נקווה  דת.  מלחמת 
תפסיק  ישראל  מדינת  לכך  יגרמו  לא 
להתקיים. חוקים של מיעוט שכופה על 
רוב. אתם מביאים אותנו למלחמת דת 

שתביא אותנו לחורבן בית שלישי."
עבר  החוק  כאמור,  זאת  למרות 
50 תמכו  הקואליציה, כאשר  בתמיכת 

לעומת 38 שהתנגדו.

ליצמן יוזם: חוק  "פסקת ההתגברות מיותרת"
חוסם לפיד

'מסורת ישראל' 
אושרה בכנסת

התנהלות  על  מצר  הביטחון  שר  סגן 
השבת,  בנושא  החרדיות  המפלגות 
הגיוס  חוק  תיקון  מצב  את  מסביר 
וטוען שגם אם יוגש כתב אישום שאינו 
חמור במיוחד - נתניהו יכול להמשיך 

ולתפקד כראש ממשלה

שר הבריאות לשעבר יוזם הצעת חוק חדשה, לפיה 
או  אקדמי  בתואר  להחזיק  יחויב  ממשלה  ראש 
 המטרה: למנוע את  ברזומה משמעותי בצה"ל 
יהודי חכם עם   דרעי: "ליצמן  התפקיד מלפיד 

חוש הומור" 

התיקון לחוק שעות עבודה ומנוחה שיזמו המפלגות החרדיות, 
קובע כי שר העבודה והרווחה יתחשב במסורת ישראל לפני שיתיר 

ביצוע עבודות בשבת  זעם באופוזיציה: "סחטנות פוליטית"

הראיון המלא בסוף השבוע ב-

אחרי החלפת ביטן: מרתון 
בדרך לאישור חוק ההמלצות

הכנסת מקיימת מרתון דיונים שצפוי להימשך כ-50 שעות 
במטרה לאשר את חוק ההמלצות  למרות החלפתו בתפקיד 
יו"ר הקואליציה, ח"כ דוד ביטן זכה לכבוד בסיעת הליכוד



יש שמן, 
ויש שמן זית משובח!

שמן זית אמיתי, הוא שמן שעומד בסטנדרטים גבוהים ההופכים אותו 
לאיכותי וטהור. "ענף הזית" אמון על שמירת איכות שמן הזית בישראל 
זית  שמן  בקבוק  או  מיכל  כל  הבד.  בתי  על  קבועה  בקרה  ומקיים 
ואיכות  החתום בחותמת תו האיכות של ענף הזית מעיד על בקרה 

השמן. בחרו רק שמן זית עם "תו איכות", גם שם טוב, גם שמן טוב!

 חפשו את 

תו האיכות 

על השמן!

עוברים לשימוש בשמן זית ישראלי
עם תו האיכות, הכי טרי, הכי בריא, הכי ישראלי.
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת בגדים ומלבושים
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.עונש,פסק דין של השופט."נכונו ללצים ___" )משלי יט 
כט()בלשון רבים(

6.שערה. "המוציא שתי ____ מזנב הסוס")שבת צ: ( 
)בלשון יחיד(

7.חלק,בחינה. "ה___ השוה שבהן שדרכן להזיק" )בבא 
קמא א א(

8.שמץ,משהו,אבק-,צל-.  "ובכל מקום שיש שם ____" 
)פסחים נ: ( )בכתיב חסר(

10.הסכם על-ידי ויתורים מסוימים בין רבים."ויפה כח ____ 
מכח הדין" )סנהדרין ה: ()רבים(

12.מכשול,תקלה."נתנו רשעים ___ לי" )תהלים קיט קי(
13.קיצור המילים : יד אבשלום.

14.תכשיט,קישוט. "זהב ו___-כתם" )משלי כה יב(
15.עשה מלאכת הקודש במשכן או במקדש."והיה על אהרן 

ל____" )שמות כח לה(
17.חליפות,בחילופי משמרות. "את משמרת הבית _____" 

)מלכים ב יא ו( )בהיפוך אותיות(
18.מספר של גוזמה,הרבה מאוד. "מהכות כסיל ___" )משלי 

יז י( )בהיפוך אותיות(

1.חוד החנית או הכידון או להב החרב."שלף ____ 
והניחה באונקלו" )סנהדרין פב.(

2.אסון,צרה. "ו____ שניהם מי יודע" )משלי כד כב(
3.התנכל להרע לו,זמם להכשילו.  _____    _____            

)על פי תהלים קמב ד(
4.לאחר שכבר נואש לקבלו בחזרה.                                

"אבל לאחר ____" )בבא קמא סז: (
5.דברי העדים המעידים לפני בית הדין שראו את 

הירח במולדו. "כשרין ל____ החדש" )ראש השנה 
כב.(

9.חקירה,בדיקה,הצגת שאלות לשם קבלת ידיעות.        
"ב____ ובחקירה" )סנהדרין ד א(

11.מפרשיות השבוע.
12.מאזנים,מכשיר לשקילה. "ושקל ב___" )ישעיה 

מ יב(
14.הקיצור של : ח חלקים.

16.שלם,שאין בו מום.                                                   
"בכור מוכרין אותו ____ חי" )בבא קמא יב: (

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

טהרת הקדש-שונתה והיא:
 www.tashbetz.mysite.com

רדידי,  כסות,  בגד,  פתיגיל,  חלצתו,  אפוד,  סדין,  חלפת,  אזור,  נעל  חגרת,  אדרת,  מעיל,  חגר,  אבנט, 
שק,  מכנסי,  והרעלות,  שמלה,  מחלצות,  והמעטפות,  שלמה,  לבש,  הצעיף,  רקמה   , כתנת  המטפחת, 

ותכריך, מלבוש, כלי, גבר 

תכתנתוהמעטפותנישא

שואיסנלישרתחפטמהא

יהנתאבמשסנואגלאנפ

תרתדוחגעתשסנהזאית

נעישלנאשינכגואעדי

שליצסנאמאלשריצנסג

תווגאהמשסנניהאישי

דתתאמכסנדתענאשליל

תאכקנשבגדילסנמדגר

טשרסנתשיתשיתהאידי

נסישריתבפגרחנאיוש

בדכדכנינלגגאשדיפק

אמאשותצלחרבגילכאא

1. מה זה "לשון נופל על לשון"?
2. אלו צורות הן "שמור ו"זכור"?

3. איך נקרא תרגום התורה לארמית?                                                                                                                       
4. מהו "פרא" בתנ"ך?

5. מהו בט"ש?
6. "בר מצווה" ברבים

7. הסכל הוא טיפש או חכם?
8. המוכ"ז פירושו...

9. האם שם אורי הוא שם תנכ"י?
10. "עוג" הוא כינוי ל...

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
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 

לנו:כתבו 

1. מלים דומות בצלילן ושונות במובנן 2. צורות מקור 3. תרגום אונקלוס 4. חמור בר 
5. מטחון שוטף 6. בני מצווה 7. טיפש 8. המוסר כתב זה 9. כן 10. ענק



 בהזדמנות וילה מאוד 
מפוארת, חלומית, בהר 
שלום, 3 מפלסים, 400 
מ"ר עם מעלית שבת, 

6,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)37-37(_____________________________________________

ט’ - י”א בטבת תשע”ח           
27/12-29/12/2017

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה
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ב
03-6162228

3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

דירות 
למכירה

בית שמש

■ בהרב קוק השקט 
קרוב לרח' חרל"פ, בבנין 

יפה ומתוחזק עם מעלית, 
4.5 חד', מפוארת, בק"4 

חזית, מעליה 2 חד' 
גדולים +מחסן+גג גדול, 

חניה בטאבו, 3,000,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23

050- 5308742
03-5797756)42-42(_____________________________________________

דופלקסים

 בשיכון ה', בשדרה, 
במפלס אחד בק-5 בניין 
חדש, 215 מ"ר ומעליו 

גג צמוד 200 מ"ר, כולל 
מחסן וחניה, 4,500,000 

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

ב"ב 03-5797756
050-5308742)09-43(_____________________________________________

 בלעדי בבר אילן, 3.5 
חדרים + מרפסת סגורה, 

מחולקת ל- 2 יחידות, 
תשואה 4,700 ש"ח לחודש, 

1,220,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)52-52(_____________________________________________

 במינץ, 4.5 חד', 
106 מ', משופצת, 

ק"1 ומעליה, 2 יחידות 
המושכרות ב- 6,200 

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

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)34-34(_____________________________________________

 הוזל המחיר, מיוחדת 
באלוף הנצחון - גבול 

ר"ג, בבנין חדיש, 3 חד', 
70 מ' בק"ג עם מעלית 
וכן דירת 45 מ', 2.5 חד' 

בק"א, שניתן להשכיר 
וכן 2 מחסנים ו- 3 חניות, 
2,320,000. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 במינץ, 8 חד', ק"ד וגג 
עם מעלית + חניה ומחסן 

גדול שאפשר לעשות 
ממנה יחידה, 2,700,000 

ש"ח. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)34-34(_____________________________________________

 ברח' בן דוד אזור 
עוזיאל בק"ג 100 מ', 
משופץ ברמה גבוהה 
ומעליה גג בנוי, ניתן 

לעשות טאבו משותף או 
לחלק 2,800,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ רח' 

הרב קוק 23 ב"ב 
 03-5797756
050-5308742)39-39(_____________________________________________

וילות ובתים

אלעד

 5 חד', 135 מ' נטו, 
סלון ענק וחדרים גדולים, 
ק"ב, ללא, דירה בקומה, 

4 כ"א, מסודרת עם חניה 
בטאבו באזור חתם סופר/

הרב ישראל מסלנט, 
2,600,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)30-30(_____________________________________________

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים
 בבן אליעזר, 4 חד', 

משופצת מאוד, 1,240,000. 
_____________________________________________)52-52(תיווך יעקב, 054-4901948  דופלקס 5 חד' לל"ת, 

מושקעת ומתוחזקת + ריהוט 
_____________________________________________)50-1/18(חלקי, 052-8330459

 ברח' טבריה, 5 חד', 
חזית, ב- 2 מפלסים, 

בק"א, סלון, מטבח ופינת 
אוכל גדולה. בק"ב, 4 

חדרים, דלת נפרדת בכול 
קומה, כולל חניה. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 

 ,03-5797756 ,23
050-5308742)50-50(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 במוהליבר ענקית, 
6 חד', ק"2, 140 מ"ר 

עם אישורים לתוספות, 
55 מ', כולל חניה, פינוי 
מיידי, 2,520,000 ש"ח 

גמיש בלעדי ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23

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

 בקרית משה 5 חד' 
חזית לגינה, ק"ג+ חניה+ 

מחסן, 2,500,000 ש"ח 
גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756 
050-5308742)39-39(_____________________________________________

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת ל 3.5 
חד' ול 2 חד' מושכרת 
ב- 6,700 ש"ח בק"ק 

מוגבהת, משופצות 
כחדשות,  אפ' לטאבו 
משותף, 1,900,000 

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

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

 ביהושע, בפרוייקט גן 
העיר, 5 חד', חדשה + מ. 
שמש וסוכה גדולה, ק"ב, 

חזית לגן העיר, כולל 
מחסן וחניה, 2,950,000 

גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)09-43(_____________________________________________

 בר"ע הראשונים, בנין 
חדיש, ק"ק דירת נכה, 
מחולקת 3.5 חד'+ 2 

חד', מושכרת ב- 2,800 
ש"ח 2,400,000 ש"ח, 
משופצת, בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ,
,03-5797756
050-5308742)22-22(_____________________________________________

 בהזדמנות! 6.5 חד', ק. 
הרצוג, חדשה + סוכה + 4 

מזגנים + תוספות, אפשרות 
להחלפה לדירה יותר זולה, 

_____________________________________________)48-05/18(2,100,000ש"ח 054-8402332 

 באזור פינוי בינוי, 4 חד' + 
מרפסת ענקיתאפשר לחלק 

ל- 2 יחידות + אופציה לבניית 
יחידה נוספת, תיווך יעקב

054-4901948)52-52(_____________________________________________

 בהזדמנות ברח' 
בעש"ט קרוב לחזון איש, 

3 חד', 3 כ"א, גג בטון עם 
חתימת שכנים לבניה על 

הגג, 1,950,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23, ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)51-51(_____________________________________________

 בגינחובסקי, 6 חד', 123 
מ"ר, ק"א, משופצת  מהיסוד 

ברמה, אפשרות ליחידה, 
054-8405486 ,054-8442170)51-52(_____________________________________________

 בבלעדיות! הוילה 
היפה והמושקעת ביותר 

עם נוף פסטורלי+ 2 יח"ד 
מושכרות, בנוי על מגרש 
600 מ', רק 5,200,000 
ש"ח גמיש. )בב"ב היה 

עולה 9 מליון. "אלעד 
נכסים" 03-9088872 
_____________________________________________)52-52(רפאל 052-8939050

 מציאה! בבלעדיות! 
ברש"י דופלקס 5 חד' 

+ מדרגות חיצוניות 
לבניית יחידה נוספת, רק 
1,880,000 ש"ח. "אלעד 
נכסים" 03-9088872 שני 

050-3756925)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות בשמעון 
הצדיק דירת דופלקס 5 חד' 

2,000,000 ש"ח גמיש. ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן 

052-3251213)52-52(_____________________________________________

דופלקסים

 באזור המאירי דירת 4 חד' 
רק 1,580,000 ש"ח. ישראל 

אלבלינק שוק הנדל"ן 
052-3251213)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בבית וגן, 3 חד' מרווחת, בנין 

קטן, אופ' להרחבה.
054-9422194)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון! 3 חד' מרווחת 

ומושקעת, 1,320,000 ש"ח 
_____________________________________________)52-52(גמיש. 052-5752500

 ברחוב רש"י דירת 3 חדרים 
משופצת ממוזגת מרפסת 

_____________________________________________)52-52(מעלית לל"ת. 054-3455437

 בבעלי התוספות דירת 
3 חדרים משופצת, מזגנים, 

חדשים מטבח חדש מרפסת 
_____________________________________________)52-01(ונוף. לל"ת 054-3455437

 מציאה! בבלעדיות! 
בניסים גאון המבוקש, 3 

חד'+ גג בטאבו לבניה רק 
1,400,000 ש"ח. "אלעד 

נכסים" 03-9088872 
_____________________________________________)52-52(זהבה 050-2838399

 בעליון דירת 3 חד' גג 
בטאבו. ישראל אלבלינק שוק 

_____________________________________________)52-52(הנדל"ן 052-3251213

 באלקנה, זכות ל- 5 חד' 
מ.ש שמש 29 מ"ר 2 חניות. 
איכלוס 24 חודש, 750,000 

_____________________________________________)52-52(ש"ח. 052-3524841

אלקנה

 דירה מחולקת מושכרת 
4400 ש"ח קומה 4 במחיר 

_____________________________________________)52-52/18(מציאה! משה 054-3255667 

 דירה מחולקת מושכרת 
4200 ש"ח קומה 4 במחיר 

_____________________________________________)52-52/18(מציאה! משה 054-3255667 

 דירה מחולקת קומה 1 
ב- 4,000 ש"ח במחיר מציאה! 

_____________________________________________)52-52/18(משה 054-3255667 

באר שבע

 מבחר דירות מעולות 
להשקעה והשבחה עתידית 

במחירים שפויים. משה 
 054-3255667)52-52/18(_____________________________________________

 דירת 4 חדרים 100 
מטר מעולה לחלוקה במחיר 

_____________________________________________)52-52/18(מציאה! משה 054-3255667 

 דירת 4 חדרים 90 מטר 
מעולה להשקעה וחלוקה 

במחיר מציאה! 
_____________________________________________)52-52/18(משה 054-3255667 

4-4.5 חדרים

 במתחרד בר אילן דירת גן 
4 חד' מפוארת+ חצר ענקית, 

 W תנורים וכיורים כפולים
_____________________________________________)52-52(נדל"ן 054-4502728

 בבלעדיות במגדל המים- 
קרוב לקריה החרדית, 3 חד' 

97 מ"ר+ מרפסת במחיר 
מציאה. W נדל"ן 

054-4502728)52-52(_____________________________________________

 במרכז מתחרד בבנין דו 
קומתי 3 חד' ק"ב, אופציה 
מיידית ל- 2 חד' פינוי בינוי, 

1,020,000 ש"ח. אדר נכסים 
052-4834706)52-52(_____________________________________________

 בגפן מתחרד 3 חד' ק"א, 
כ- 80 מ"ר, מסודרת שמורה 

ומרווחת, כלולה בתוכנית 
פינוי בינוי, 925,000 ש"ח. אדר 

_____________________________________________)52-52(נכסים 052-4834706

 במעפילים מתחרד 3 חד' 
מסודרת, אופציה ל- 2 חד' 

פינוי בינוי 920,000 ש"ח. אדר 
_____________________________________________)52-52(נכסים 052-4834706

 בהרצל, מתחרד 3 חד' 
ק"ב, אופציה מיידית ל- 2 חד' 
מושכרת, 935,000 ש"ח. אדר 

_____________________________________________)52-52(נכסים 052-4834706

 בבר אילן מתחרד 3 חד' 
ק"א+ מרפסת גדולה, מזגנים, 
ש.כ. חדר שרות, מסודרת. אדר 

_____________________________________________)52-52(נכסים 052-4834706

3-3.5 חדרים

 כ- 70 מ"ר ברש"י 
מחולקת לדירה ועסק, תשואה 

יפה עם אופציה.
_____________________________________________)52-1/18ל(050-5305219

 התחלנו לבנות 
בז'בוטינסקי דירות 3/4 ח' 
החל מ- 1,340,000 ש"ח+ 
פנטהאוז. תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)52-52(_____________________________________________

 באזור שיכון ג'! 5 
חד'+ מעלית+ חניה+ 

מחסן+ מרפסת שמש+ 
3 שירותים+ 2 אמבטיות 

כחדשה! *בקרית 
משה 4 חד'+ מעלית+ 
חניה+ מרפסת שמש+ 
מחסן כחדשה. *באזור 

האדמו"ר מגור 3 חד' 
חדשה+ מעלית+ סוכה+ 

מרפסת שמש. "אלוני 
_____________________________________________)52-52(נכסים" 052-7610603 

 בניה חדשה! בבית 
יוסף דירות 3/4 חד' החל 

מ- 1,550,000 ש"ח. תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

052-3344721)52-52(_____________________________________________

 מציאה! באזור ויזניץ' 240 
מ' מחולקת ל- 4 + גג מוצמד 

בטאבו. תיווך יישוב הארץ
052-7168090 03-8007000)52-52(_____________________________________________

 מציאה! בר' טרפון 130 
מ"ר מחולקת משופצת 3 

כ"א, 2,100,000 ש"ח. תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

052-7168090)52-52(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא קו' ב' 
ואחרונה+ אופציה 1,650,000 

ש"ח. תיווך יישוב הארץ 
052-7168090 03-8007000)52-52(_____________________________________________

 התחלנו לבנות! 
בז'בוטינסקי 3/4 חד' מרווחות 

החל מ- 1,400,000 ש"ח. 
תיווך יישוב הארץ 

052-3344721 03-8007000)52-52(_____________________________________________

 דירת קוטג' 188 מטר 
אופציה 130 מ' ניתן לחלוקה 

לכמה יחידות בק. הרצוג. 
050-5265899)52-3/18(_____________________________________________

 בלעדי! חדש! בהר 
שלום בית פרטי כ- 400 

מ"ר 4 מפלסים, נוף 
מדהים, מיקום מיוחד+ 

חניה, מיידי, 5,900,000 
ש"ח. גמיש "סלומון 

נכסים והשקעות"
054-4290600)52-52(_____________________________________________

 בנורדאו דופלקס 5.5 חד' 
קומה ג, ד, מעלית, חניה, 3 

כ"א, גג בטון, 2,000,000 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ל(לל"ת 054-8455015

 בבלעדיות בקובלסקי 
11 דופלקס 4 חדרים, גדולה 
במיוחד+ מרפסות, קומה 4, 

חזית, משופצת 116 מ"ר. דוד 
_____________________________________________)52-52(גרוס רימקס 072-3263850

 בלעדי! באזור העיריה 
דופלקס 5 חד' ק"ב אחרונה, 

משופצת כחדשה, ניתן 
להפריד ליחידה, 2,100,000 

_____________________________________________)52-52(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור רח' טבריה 
דופלקס ענק 180 מ"ר 6 

חד' חדש, מושקע, ק"ג+  
מעלית+ חניה מקורה, חזית. 

_____________________________________________)52-52(א. פנחסי 03-5799308

 ברב שך דופלקס 6 חד' 
)4+2( 180 מ"ר ק"ד+ מעלית, 

חזית, מצב מצוין. א. פנחסי 
03-5799308)52-52(_____________________________________________

 בבעש"ט דופלקס, 6 
חד' כ- 160 מ"ר+ מרפסות, 

משופצת ניתנת לחלוקה, 
2,430,000 ש"ח. נדל"ן הקריה 
052-7673622 050-3000121

)52-52(_____________________________________________

 באזור יהודה הלוי דופלקס 
מושקע, 5, ענקית, יפהפיה, 

150 מ"ר, ק"ב, חזית, 
2,580,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514
)52-52(_____________________________________________

 באחיה השילוני דירת 
גג 150 מ"ר, 3 חד' 75 

מ"ר+ 2 למעלה וגג ענק, 
ק"ב ואחרונה, משופצת, 
מיידית, 2,350,000 ש"ח 

גמיש. "סלומון נכסים 
והשקעות"

052-7652801)52-52(_____________________________________________

 בלעדי! בגוטמכר אזור 
הווילות דירת גג )דופלקס( 

בבנין בוטיק, 280 מ"ר, 
גג ענק, ק"ג+ מעלית, 

חזית, 3 כ"א, ברמה 
גבוהה, 4,900,000 ש"ח 

גמיש. "סלומון נכסים 
והשקעות"

054-4290600)52-52(_____________________________________________

 בהזדמנות! בפדרמן 
פנטהאוז 5 חד' חדשה 

מפרט גבוה כניסה מיידית 
קומה 6. "בפרויקט גני 

הזית" לל"ת )חב' אדירים( 
מנהל מכירות

052-7411717)52-52(_____________________________________________

 בשיכון ה' בבנין חדש 
פנטהאוז מפואר, מעל 200 

מ"ר. תיווך יישוב הארץ
052-3344721 03-8007000)52-52(_____________________________________________

 בלוין דירת גן 5 חד' 140 
מ'+ 80 מ' גינה, 3,000,000 

ש"ח. תיווך יישוב הארץ 
052-7168090 03-8007000)52-52(_____________________________________________

 באמצע בניה! בגולומב 
פנטהאוז מפואר 5 חד', 

3,300,000 ש"ח. תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000 

052-3344721)52-52(_____________________________________________

 באמצע בניה! בגולומב 
דירת גן 4 חד' 2,500,000 

ש"ח. תיווך יישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)52-52(_____________________________________________

 במימון פנטהאוז 170 
מ"ר, מחולקת 80/80 

מושקעת מאד, 2 סוכות 
ממ"ד 2 מטבחים. 'אפיקי 

נדל"ן בועז' 
052-3500040)52-52(_____________________________________________

 בבמברגר, דירת גן 
יוקרתית, 150 מ"ר, 6 

חד' )כולל יח"ד(, כניסה 
פרטית+ חצר 100 מ"ר. 

"מקסימום נדל"ן" 
054-4340843)52-52(_____________________________________________

 בבנין חדש פנטהאוז 
מפואר ונדיר באהרון דב 200 

מ'. תיווך יישוב הארץ
052-7168090 03-8007000)52-52(_____________________________________________

 פנטהאוז לכניסה 
מיידית אהרונוביץ- לוי יצחק 

)מברדיצוב( נוף נפלא 4 חד'+ 
גג, עליון )פוטנציאל ליח'( 
במחיר מפתיע. בלעדיות 

_____________________________________________)52-52(לתיווך המרכז 053-313-60-60

 באבן שפרוט! הקודם 
זוכה! 5 חד', שני 

מפלסים+ גג, 225 מ"ר 
מ"ר, 2,250,000 ש"ח. 

"אביחי- מתווכים" 
03-5701010 )52-52(_____________________________________________

 מציאה!!! באזור 
ישעיהו 5 חדרים כ- 115 

מ"ר מטופחת, קומה 
ראשונה חזית+ חניה 

בבנין ייחודי רק ב- 
2,070,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)52-52(נכסים 050-4177750

 בבלעדיות! בנגב פינת 
החלוצים, דירת 5 חד' ענקית, 

דירה יחידה בקומה, מעלית 
וחניה. נטלי סולו רוזנברג 

_____________________________________________)52-52(רימקס 054-2171235

 מציאה בהמכבים 110 
מ"ר 5 חד' משופצת+ 

סוכה, ק"ד, 1,500,000 
ש"ח. 'אפיקי נדל"ן בועז' 

052-3500040)52-52(_____________________________________________

 מציאה! מחולקת! 
באבוחצירא, 5 חד', 

1,535,000 ש"ח. בית 
פתוח היום! בואו לראות! 

"אביחי- מתווכים"
03-5701010)52-52(_____________________________________________

 באברבנאל 6 חד' 
145 מ"ר משופצת חצר, 

2,100,000 ש"ח. נדל"ן הקריה 
052-7673622 050-3000121)52-52(_____________________________________________

 בעזרא 5 חד' ענקית 
חדשה 2,600,000 ש"ח. תיווך 

יישוב הארץ 03-8007000 
052-7168090)52-52(_____________________________________________

 באזור רש"י 5 חד' חדשה, 
מיידית, 3 כ"א, 2,450,000 

ש"ח. תיווך יישוב הארץ
052-7168090 03-8007000)52-52(_____________________________________________

 בגני גד 5 חד' כ- 120 מ"ר 
קומה ג', מפוארת 2,190,000 

ש"ח גמיש. נדל"ן הקריה 
050-3000121)52-52(_____________________________________________

 בחזון איש אזור שיכון ג' 5 
חד' 130 מ"ר ק"ג+ מעלית, 3 
כ"א+ מחסן+ חניה, משופצת, 

2,400,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)52-52(_____________________________________________

■ 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. ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)25-25(_____________________________________________

 4 חד' ברח' ירושלים 
פינת יגאל, קרקע, עם 

חצר של 40 מ"ר, שיפוץ 
כחדש. מפתח בתווך 
_____________________________________________)52-01(אשכנזי 03-5791770

 בבלעדיות! בוילקומירר 
4 חדרים קומה 1 2,120,000 

ש"ח. "שדכן- הנדל"ן"
053-3107379)52-52(_____________________________________________

 "שדכן- הנדל"ן" 
בבלעדיות! בוילקומירר 

בבלעדיות! בוילקומירר 4 
חדרים קומה 1, נאתר לכם 
בעז"ה מגוון דירות גדולות 

_____________________________________________)52-52(ברחבי העיר. 053-3107379

 בשלש השעות 4.5 חד' 
ק"ב מעלית, ענקית ומפוארת, 

סוכה+ מרפסת שמש+ 
מחסן+ חניה, מציאה! חדשה. 

רק 1,790,000 ש"ח. מ. כהן 
_____________________________________________)52-52(נכסים 052-7684074

 התחלנו לבנות! באנילביץ 
היוקרתי דירות 4 חד' גדולות, 
2,200,000 ש"ח. תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
052-3344721)52-52(_____________________________________________

 בשמעיה/ הלוחמים 
בבני חדשה, 4 חד'+ אופציה 
ליחידה החל מ- 1,800,000 

ש"ח. תיווך יישוב הארץ
052-3344721 03-8007000)52-52(_____________________________________________

 באנילביץ 4 חד' מיידית+ 
חניה+ מחסן, 2,300,000 

ש"ח. תיווך יישוב הארץ
052-7168090 03-8007000)52-52(_____________________________________________

 בחנה סנש 4 חד' 
מפוארת+ 2 יחידות, 

3,500,000 ש"ח. תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-7168090)52-52(_____________________________________________

 בבן זכאי 4 חד' משופצת 
חזית, 2,180,000 ש"ח. תיווך 

יישוב הארץ 03-8007000 
052-7168090)52-52(_____________________________________________

 בלעדי בשפת אמת 4 
חדרים 100 מ"ר משופצת 

מהיסוד, ק"ב, חזית+ 
סוכה+ חניה, 2,150,000 

ש"ח גמיש. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

052-7652801)52-52(_____________________________________________

 לזריזים!!! 
בבלעדיות!!! באזור 

הראשונים!!! 4 חד'+ 
מעלית+ אפשרות חניה+ 

סוכה+ יחידת הורים! 
בבנין חדיש! 1,690,000 

ש"ח. "אלוני נכסים" 
 052-7610603)52-52(_____________________________________________

 בעמק יזרעאל בלעדי 4 
ח'+ חדר סוכה+ מרפסת 

שמש, 103 מ' ק"ב, 
כולל חניה רשום בטאבו 

1,720,000 ש"ח. 
'אפיקי נדל"ן בועז' 

050-4156080)52-52(_____________________________________________

 בפלמ"ח 4 חד' כ- 130 
מ"ר+ מרפסת מפוארת!!! 

קומה א' טאבו משותף 
1,490,000 ש"ח. מזומן אופ' 

לתשלומים. נדל"ן הקריה 
050-3000121)52-52(_____________________________________________

 בחיי טייב 4 חד' כ- 100 
מ"ר קומה ג'+ מעלית+ חניה, 
1,800,000 ש"ח. נדל"ן הקריה 

050-3000121)52-52(_____________________________________________

 בשבזי 4.5 חד' כ- 116 
מ"ר קומה ב' סוכה, חניה, 

גמיש, 1,870,000 ש"ח. נדל"ן 
_____________________________________________)52-52(הקריה 050-3000121

 בברטנורא 4.5 חד' 104 
מ"ר+ מרפסת סוכה קומה 

נוחה, ללא, משופצת מהיסוד, 
גמיש, 2,150,000 ש"ח. נדל"ן 

הקריה 050-3000121
052-7673622)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות! בשיכון ג' 4 
חדרים קומת כניסה, שמורה 

ומסודרת. לפרטים "תיווך 
_____________________________________________)52-52(אריה" 0533-172-172

 בהרצוג 4 חד' חדשה 
ומפוארת, 3 כ"א+ חניה, 

2,300,000 ש"ח. תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000 

052-7168090)52-52(_____________________________________________

 בצייטלין 4 חד' מושקעת, 
חזית, 2,000,000 ש"ח. תיווך 

יישוב הארץ 03-8007000 
052-7168090)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות, בשלמה בן 
יוסף השקט, 4 חד', גדולה, 
ק"ב, 3 כ"א, מעלית, חניה, 

בנין, חרדי, 1,580,000 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52("פנחס נכסים" 055-6789653

 מציאה, בעמק יזרעאל, 
4 חד', ק"א, מעלית, סוכה, 

ממ"ד וחניה+ אופציות, 
1,580,000 ש"ח. תיווך

054-2345633)52-52(_____________________________________________

 בשאול חדד בנין חדש 4 
חד'+ סוכה, ממ"ד במרפסת, 
חזית, 1,700,000 ש"ח. תיווך 

054-2345633)52-52(_____________________________________________

 בבן זכאי קרוב לשד' 
גרשטנקורן דירת 95 

מ' לא משופצת, קומת 
קרקע, 1,750,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)52-52(_____________________________________________

 בניסנבוים, 4 חדרים, 
94 מ"ר, קומה 2 

ואחרונה! חזיתית, 
3 כיווני אויר! רק 6 

דיירים!+ א. הרחבה 
בצד+ בגג. "מקסימום 
_____________________________________________)52-52(נדל"ן" 052-2452820

 בלעדי 4 ח' חזית, 
מושקעת+ מעלית+ חניה, 

באזור חיד"א 1,980,000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)52-52(_____________________________________________

 4 חד' חזית, בקוק מרכזי, 
ק"ג+ מעלית, יפיפיה, בנין 

חדיש+ מחסן 28 מ"ר מושכר, 
2,300,000 ש"ח גמיש מאד. 

_____________________________________________)52-3/18ל(054-8410041

 בשיכון ה' 4 חד'+ 
יחידת דיור גדולה+ חצר 

משופצות ומושכרות, 
2,500,000 ש"ח. )4 חד' 
לבד ב- 1,500,000( "יאיר 

_____________________________________________)52-52/18(נדל"ן" 052-7633978

 בחת"ם סופר 4.5 
חדרים ענקית כ- 115 

מ"ר מטופחת מאד 
ומיוחדת קומה ראשונה 

חזית+ מעלית וחניה 
מקורה, ב- 2,200,000 

ש"ח. להב נכסים 
050-4177750)52-52(_____________________________________________
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 מציאה גדולה בז'בוטינסקי 
)חרדי( קומה שלישית 4 חדרים 

נקיה ושמורה, רק 715,000 
ש"ח. תיווך ארץ הצבי 

08-9931163 052-5253470)52-52(_____________________________________________

 דירה מהממת להשקעה 
4 חדרים קומה ראשונה 92 

מ"ר+ מרפסת בחדר הורים+ 
מזגן מיני מרכזי, מושקעת 

מאד, רק 780,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)52-52(ארץ הצבי 052-5253470

 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

 דירה מחולקת ל- 2 
יחידות, 90 מ"ר ו- 30 מ"ר, 
משופצת כחדשה, קרקע, 

1,000,000 ש"ח,
_____________________________________________)31-05/18(054-4418142 שיכון א'

לפרסום
בלוח

03-6162228

טבריה

 דירה 5 ח' + יחידה 2 ח' 
בק.שמואל + חצר בהזדמנות, 

050-4103173)33-33/18(_____________________________________________

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

שכנים בקומה, חניה + מחסן, 
לל"ת, 795,000 ש"ח,

052-7103979)49-08/18(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בנחל סורק, 3 חד', 
ק"1 ואחרונה, גג בטון, 

אופ' להרחבה בצד ובגג, 
1,430,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 בבעש"ט ק"ב, חזית, 
3 חד' 74 מ' 1,580,000 

ש"ח. מפתח במשרד. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
 03-5797756
050-5308742)39-39(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 4 חד' בויינברג, עולים 
4 מדרגות, מתאימה 
למבוגרים וגם לנכה, 

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח.תיווך 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 בדוד המלך, ליד 
העיריה, ק"ב, עורפי, 

מטופח, 75 מ' + אופ' 
ממשי של 15 מ"ר,  

1,600,000ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 מציאה בר' עקיבא 
קרוב לישעיהו, 2 דירות 
של 3 חד', ק"א, טאבו 

משותף, 2,025,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ, הרב קוק 23 
ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)46-46(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

נתיבות

מודיעין עילית

 בהזית, 3.5 חד', ק"ב, 
חזית, אופציה להרחבה ענקית, 

לל"ת, 1,750,000 ש"ח, 
_____________________________________________)49-52ל(054-7602042

 2.5 חד' + מרפסת, 
ק"א, ברח' טבריה, קרוב 

לרח' עמי, משופצת, 
עורפית, 1,430,000 

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

 ,03-5797756
050-5308742)49-49(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

חיפה
 בארלוזורוב החרדי, 
4 חד', ק"ג, 3 כיווני אור, 

משופצת, מאווררת + נוף, 
990,000 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)49-52ל(050-4167200

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

שכנים בקומה, חניה + מחסן, 
לל"ת, 795,000 ש"ח, 

_____________________________________________)49-8/18ל(052-7103979

 בהזדמנות בר' יהודה 
הנשיא, 4 חד' + אופציה לחדר 
נוסף + מקווה + יחידת דיור, 
_____________________________________________)50-01/18ל(ק"ק + 2 גינות, 08-6555368

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

דופלקסים

וילות ובתים

פתח תקווה

 בכפר גנים ג' מזרח, 
דופלקס פנטהאוז 5 חד', 
כ- 150 מ"ר + מרפסות 

+ גג פתוח -70 מ"ר, 
3,270,000 ש"ח, 

 ,052-2461865
03-6769084)47-6/18(_____________________________________________

 4 בשטמפפר, מחולקת, 
חדרים גדולים, במרכז העיר, 

 053-2759816 ,03-6180646
_____________________________________________)50-1/18()אפשרות להשכרה(

 בהזדמנות ברח' 
בעש"ט קרוב לחזון איש, 

3 חד', 3 כ"א, גג בטון עם 
חתימת שכנים לבניה על 

הגג, 1,950,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23, ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)51-51(_____________________________________________

 בדוד המלך, 3 חד', 70 
מ"ר, ק"ק, משופצת מהיסוד 

+ חצר צמודה, גנרטור, 
052-7171748)51-02/18(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 "הס נכסים" בשכונת 
חדר גנים באזור הוילות 

השקט, 4 בתים חדשים, 220 
מ"ר בנוי + גינה, כ- 100 מ"ר 

+ 2 חניות. יהודה הס, 
050-3003455)51-07/18(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 4 חד' ברח' בלוי, ק"ק, 
85 מ' + 50 מ' חצר, 

כניסה פרטית, מתאימה 
גם לגן ילדים, 1,900,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ, 

הרב קוק 23, 
 ,03-5797756
050-5308742)50-50(_____________________________________________

 ברח' ירמיהו ק"א, 
עורף, 4 חד', משופצים, 

סלון גדול מאוד, חד' 
גדולים, 3 כ"א, כולל 

חניה, 1,890,000 ש"ח. 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23, ב"ב,
 ,03-5797756
050-5308742)51-51(_____________________________________________

 בגניחובסקי, דירת 4 חד' 
+ מרפסת סוכה ענקית, ק"ב, 

ממוזגת ושמורה, 
_____________________________________________)49-52ל(052-6351154

 בקוק השקט, 4 חד', 
102 מ"ר, ענקית + היתר 
ל- 48 מ"ר בגג, אפשרות 
ליחידה, אופציה ממשית 

למעלית + נוף, לל"ת, 
2,170,000 ש"ח,

_____________________________________________)49-10/18ל(054-4472666

 בשמעיה ליד רמבם, 
4 חד' עם נוף, ק"ב, 

משופצים ברמה גבוהה, 
בבנין חדש, 1,880,000 

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

 ,03-5797756
050-5308742)49-49(_____________________________________________

 4 חד' מרווחת ומוארת, 
מיקום מרכזי ונוח, סמוך 

למרכז העיר, ק"א, 
054-6355073)51-52(_____________________________________________

 דירות אחרונות בתחילת 
בניה בפ"כ דב גרונר 4 חדרים 

אפשרות לחלוקה )כמו"כ 
פנטהאוז ודירת נכה( בלעדיות 
_____________________________________________)52-52(לתיווך המרכז 053-313-60-60

 בבלעדיות! 4 חדרים 
בפרדס כץ, חזית לשלמה בן 
יוסף השקט, ק.4 אפשרות 

לבניה על הגג. נטלי סולו 
רוזנברג רימקס 054-2171235

)52-52(_____________________________________________

 באזור הרצוג 4 ח'+
 י. הורים+ 2, סוכות, ק"א, 3 
כ"א, 1,890,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514 
053-3128884 )52-52(_____________________________________________

 בבן זכאי 4 חד' 93 מ"ר 
ק"ק, 1,750,000 ש"ח. *באזור 

העיריה 4 חד' 98 מ"ר, ק"א, 
משופצת כחדשה, חזית+ 

חניה, 3 כ"א, 1,920,000 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52(א. פנחסי 03-5799308

 באבני נזר 4.5 חד' 110 
מ"ר ק"ב+ מעלית+ חניה, 

חזית, 3 כ"א. א. פנחסי
03-5799308)52-52(_____________________________________________

 בלעדי! באזור בן דוד 4.5 
חד' 105 מ"ר, ק"ב, מושקעת, 

3 כ"א, 2,000,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)52-52(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור סוקולוב 
4.5 חד' 90 מ"ר ק"ב,  חזית, 

משופצת, סוכה גדולה, 
משופצת כחדשה, 1,850,000 
_____________________________________________)52-52(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי מציאה 
בז'בוטינסקי )צד של ב"ב( 
קרוב לרב שך 3.5 חדרים, 

75 מ"ר, ק"ג, סוכה, 
משופצת מהיסוד, בנין 
חרדי 1,360,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)52-52(_____________________________________________

 בקובלסקי 3 חדרים 
במצב מצוין, ק"ד 

)ללא( גג בטון+ אופ' 
בצד ובגג )+חתימות 

שכנים( 1,330,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)52-52(_____________________________________________

 בלעדי! מציאה! 
ביגאל אלון 3 חדרים 

70 מ"ר מסודרת+ אופ' 
70 מ"ר מעטפת בנויה 

מוכנה להרחבה מיידית, 
אפשרות לחלוקה, 

ק"ב, 1,520,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)52-52(_____________________________________________

 בלעדי! בפלמ"ח! 3.5 
חדרים שמורה 87 מ"ר, 

חזית, ק"ב+ אופציה 
לסוכה 1,400,000 

ש"ח. "סלומון נכסים 
והשקעות" 

052-7652801)52-52(_____________________________________________

 בדוב הוז בלעדי 3 חד' 
75 מ"ר, ק"א, חזית, 
מרכזי, מיידי. 'אפיקי 

נדל"ן בועז'
054-8481204)52-52(_____________________________________________

 בפ"כ להפוך ל- 3.5 
חד' או לחלוקה 72 מ' 

ק"א+ מפתחות רק 
1,250,000 ש"ח. 'אפיקי 

נדל"ן בועז'
050-4156080)52-52(_____________________________________________

 3.5 חד' קומה א' 3 כ"א 
כ- 80 מ"ר, 1,470,000 ש"ח 

גמיש. נדל"ן הקריה
052-7673622 050-3000121)52-52(_____________________________________________

 בחנקין 3 חד' קומה א' 
כ- 70 מ"ר משופצת מהיסוד, 
1,520,000 ש"ח גמיש. נדל"ן 

הקריה 050-3000121
052-7673622)52-52(_____________________________________________

 בבניה! בחיים לנדאו דירות 
3 חד' 1,200,000 ש"ח. תיווך 

יישוב הארץ 03-8007000 
052-3344721)52-52(_____________________________________________

 בסוקולוב 3.5 חד' חדשה, 
חזיתית, מעלית+ חניה 

1,700,000 ש"ח. תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-7168090)52-52(_____________________________________________

 בבן פתחיה 3.5 חד', 
משופצת+אישורי בניה בגג, 

1,850,000 ש"ח. תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000 

052-7168090)52-52(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 3.5 חד', 
ק"ב, 80 מ"ר+ חניה 

בטאבו, רק 1,350,000 
ש"ח. "אביחי- מתווכים" 

03-5701010)52-52(_____________________________________________

 במנחם בגין, 3 חד', 60 
מ"ר+ אופציה 44 מ"ר, קרקע, 

מיידי. "רי/מקס משה דסקל 
050-5926021)52-52(_____________________________________________

 באלישע- נחום 3 
חד' 75 מ'+ 2 חד' וגג, 

אפשרות לטאבו משותף, 
2,300,000 ש"ח. "יאיר 

_____________________________________________)52-52/18(נדל"ן" 052-7633978

 במימון, בנין חדש, 
3 חד', 80 מ"ר, ק"ג, 

חזית+ סוכה+ מ. שמש. 
"מקסימום נדל"ן" 

054-4340843)52-52(_____________________________________________

 בוולפסון, 3 חד', 70 
מ"ר+ מ. סוכה 13 מ"ר, 
קומה ב' חזית, משופצת 

ויפיפיה. "מקסימום 
_____________________________________________)52-52(נדל"ן" 054-4340843

 באברבנאל 3.5 
חדרים+ סוכה, קומה ב', 

60 מ"ר- יפיפיה, מציאה! 
"מקסימום נדל"ן" 

052-2452820)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות החלוצים 17 
דירת 3 חדרים קומת קרקע 

)מוגבהת מהכביש( 70 מ"ר+ 
חצר. דוד גרוס רי/מקס 

072-3263850)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות יהודה הנשיא 5, 
ר"ג )גבול ב"ב( דירת 3 חדרים, 

קומה 2 כ- 60 מ"ר עורפית. 
דוד גרוס רי/מקס 

072-3263850)52-52(_____________________________________________

 בלעדי קובלסקי 3 
חד'+ סוכה, מעלית 
וחניה+ היתרי בניה 

ומעטפת. "אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)52-52(בועז" 054-8474843

 בלעדי בקובלסקי 3 
חד' 65 מ"ר חתימות 

שכנים לבניה בגג, 
1,330,000 ש"ח. "אפיקי 

נדל"ן בועז" 
054-8474843)52-52(_____________________________________________

 באזור פרמישלאן 4 
חד'+ סוכה ומ. שמש, 

מעלית וחניה כ- 100 מ"ר 
1,700,000 ש"ח. 

"אפיקי נדל"ן בועז" 
054-8474843)52-52(_____________________________________________

 באזור יהושע/ טרפון, 3, 
ענקית, 93 מ"ר שמורה, ק"א, 
חזית, 1,950,000 ש"ח מיידי. 
"אפיק נכסים" 03-5791514 

052-7635635)52-52(_____________________________________________

 באזור רבינא 3 ח' גדולים+ 
מרפסות, ק"ג, חזית, 3 כ"א+ 
א. למעלית, 1,650,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514 

053-3128884)52-52(_____________________________________________

 באזור סירקין 3 ח' 67 מ"ר 
ק"א, חזית, 1,490,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514 

053-3128884)52-52(_____________________________________________

 באזור כהנמן/ עזרא 3.5 
ח' ק"ג, חזית+ א. בניה 35 

מ"ר, 1,790,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514

053-3128884 )52-52(_____________________________________________

 בפ. כץ במיקום מעולה 
בתחילת בניה 3 יפה+ מ. 
שמש, 1,330,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514 
053-3128884)52-52(_____________________________________________

 מציאה. באברבנאל 3 
חדרים, מעלית+ היתר 

מאושר לעוד 70 מ', 
1,550,000 ש"ח. בלעדי 

למתחם הנדל"ן 
050-4000640)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות בנורדאו 3.5 
חד', 62 מ"ר, ק"א+ סוכה 10 
מ"ר, שרותים כפולים, אופציה 

1,320,000 ש"ח. "פנחס 
_____________________________________________)52-52(נכסים" 055-6789653

 בלעדי 3 ח' ברב שך 
קומה א' 3 כ"א+ אופציה 

לסוכה, משופצת, בנין 
מטופח, 1,500,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)52-52(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בברוט קומה 
ב' מושקעת חזית, בנין 

אברכים. תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)52-52(_____________________________________________

 באזור הרב שך 3 חד' 
70 מ"ר+ סוכה, משופצת 

כחדשה, ק"א, חזית, 
1,520,000 ש"ח. *ברב קוק, 3 

חד' 70 מ"ר, ק"ב, משופצת, 
חזית, 1,590,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)52-52(פנחסי 03-5799308

 באזור בן זכאי 3.5 חד' 
95 מ"ר+ א. בגג, ק"ג, חזית, 

2,200,000 ש"ח. *באזור 
העיריה 3 חד', 74 מ"ר ק"ב, 

משופצת, 1,580,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)52-52(פנחסי 03-5799308

 בשיכון ג' בתחילת בניה 3 
חד' 4 חד' 4.5 חד' 4 + גינה 
5 + גינה מפרט עשיר קבלן 
_____________________________________________)52-52(אמין. א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בחברון 3 חד' 60 
מ"ר ק"א+ אופציה 20 מ"ר 

במצב מצוין, 1,440,000 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52(א. פנחסי 03-5799308

 בר' עקיבא/ הראשונים 
בבנין חדש עם מעלית 

וחניה ק"א, עורפית, 
1,650,000 ש"ח. תיווך 

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

050-508742)39-39(_____________________________________________

 ברח' אביי ורבא 4 
חד' משופצת עד היסוד, 

יפהפיה, ק"ב, 1,990,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-508742)39-39(_____________________________________________

 ברח' בן גוריון ליד רח' 
מנחם, ק"ב 4 חד',

משופץ, סלון גדול וחד' 
גדולים, חזית, מעלית, 
כולל חניה, 1,950,000 

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

 ,03-5797756
050-5308742)49-49(_____________________________________________

 המחיר הוזל ברח' 
רש"י / שפת אמת, 4 

חד' + סוכה ענקית 105 
מ' משופץ ק"א עורפית, 
1,900,000 ש"ח גמיש, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 באבוחצירא 3 חד' 65 
מ"ר+ אופציה הרחבה, 
40 מ"ר. 'אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)52-52(בועז' 052-3500040

 בלעדי 3.5 חד' 
בפ"כ, מושקעת. *2.5 ח' 

בז'בוטינסקי 1,190,000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות! רח' מוהליבר 
פינת פנקס, 2.5 חד' כ- 60 

מ"ר עם אופציות, קומה 
2 חזית. נטלי סולו רוזנברג 

_____________________________________________)52-52(רימקס 054-2171235

 לא יאומן! 
בז'בוטינסקי, 2 חד' 60 

מ"ר, מחולקת לשתי 
יחידות מושכרות! רק 

1,170,000 ש"ח הקודם 
זוכה! "אביחי- מתווכים" 

03-5701010)52-52(_____________________________________________

 תיווך דירת 2.5 חדרים+ 
חצי קומה ב' באזור מנחם 

בגין, גדולה כ- 70 מ"ר, זקוקה 
לשיפוץ אופציה להרחבה, 

1.4 מליון גמיש. 03-5444815 
054-7477054)52-52(_____________________________________________

 בחלוצים 2.5 חד' 64 מ"ר 
קומה ב' ואחרונה, מתוחזקת, 
1,320,000 ש"ח. נדל"ן הקריה 
052-7673622 050-3000121)52-52(_____________________________________________

 ברבי עקיבא )פנימי( 2 + 
חצי, שמורה+ אישורים לבניה 
בגג. בבלעדיות "תיווך אריה" 

0533-172-172)52-52(_____________________________________________

 בירושלים 2.5 חד'+ אופ' 
גדולה 1,550,000 ש"ח גמיש. 

תיווך יישוב הארץ -03
052-7168090 8007000)52-52(_____________________________________________

 ברמב"ם 5.5 חד' ענקית, 
כ- 145 מ"ר, מעלית+ חניה, 
3 כ"א, קו'1. "רי/מקס משה 

_____________________________________________)52-52(דסקל 050-5926021

 בעוזיאל, 6 חד' כ- 170 
מ"ר, דו משפחתי, 2 מ"ש, 

ממ"ש. "רי/מקס משה דסקל 
050-5926021)52-52(_____________________________________________

גבעת שמואל

 ברימון קו' 12 4 חד' 
ענקית, 118 מ"ר+ נוף. "רי/

מקס משה דסקל 
050-5926021)52-52(_____________________________________________

 ישמח משה 3.5 חד' 
120 מ"' ק"ד ללא, 1,530,000 

ש"ח. רחלה 052-3506176 
_____________________________________________)52-52(אסתי 052-3524841

גני תקוה

 דירת 3 חדרים רחוב 
העצמאות במחיר מציאה 

_____________________________________________)52-52/18(דימונה. משה 054-3255667 

 דירת 3 חדרים קומה 3, 
מושכרת ב- 1,300 במחיר 

_____________________________________________)52-52/18(מציאה. משה 054-3255667 

 דירת 2 חדרים קומה 
1 מושכרת ב- 1,400 ש"ח 

במחיר מציאה. משה 
 054-3255667)52-52/18(_____________________________________________

דימונה

 למכירה מצוין להשקעה 
פנטהאוז 180 מטר+ 

מרפסות, ניתן לחלק ל- 2 
דירות, 750,000 ש"ח. המרכז 

הישראלי לנדל"ן 
IRC 050-244-244-6)52-52(_____________________________________________

 בהזדמנות צמוד לצאנז 
שלב ג' ק"א 82 מ"ר 560,000 

ש"ח. ידידיה לוינגר 
0527-166-160)52-52(_____________________________________________

 למכירה בשופטים דירת 
5 חדרים 125 מטר משופצת, 

קומה 3 ללא מעלית, 640,000 
ש"ח גמיש. המרכז הישראלי 
IRC 050-244-244-6 52-52(לנדל"ן(_____________________________________________

+5 חדרים

 למכירה בלב קרית שמואל 
דירת 4 חדרים 120 מטר 

מרווחת מאד, קומה 4 ללא 
מעלית, פוטנציאל מעולה, 
680,000 ש"ח גמיש מאד 
לרציניים. המרכז הישראלי 

IRC 050-244-244-6 52-52(לנדל"ן(_____________________________________________

 צמוד לצאנז דירת נוף 
)ש(- פנורמי לכינרת- והארבל 
מבודדת, 4.5 חד' 100 מ"ר, 
850,000 ש"ח. ידידיה לוינגר 

0527-166-160)52-52(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 למכירה בבר כוכבא 
באזור מתפתח מאד דירת 
3 חד' 75 מטר, משופצת 

מהיסוד, קומה 3, 560,000 
ש"ח גמיש. המרכז הישראלי 
IRC 050-244-244-6 52-52(לנדל"ן(_____________________________________________

 למכירה בברנד דירת 
3.5 חדרים קומה ראשונה, 

מסודרת, מושכרת ב- 2,000 
ש"ח גמיש. 530,000 ש"ח. 

המרכז הישראלי לנדל"ן 
IRC 050-244-244-6)52-52(_____________________________________________

 בשיכון ד' במתחרדים 3 
חד' ק"ב, משופץ- מהיסוד, 

סוכה, בנין מתחרד 515,000 
ש"ח. ידידיה לוינגר 

0527-166-160)52-52(_____________________________________________

 בגילה א' החרדית!!!                         
מאות אברכים!

למכירה/ השכרה 2-3-4 
חד'+ תב"ע להרחבה!!! 

מבצע! ק.יובל, ק. 
מנחם ועיר גנים! הנחות 

לאברכים! שמאות 
לדירות! דרושות דירות 

לצרפתים. "הולילנד 
_____________________________________________)52-25/18(נכסים" 02-6763740

ירושלים

 ברמות ג': קוטג' 5 + 
חצר פרטית 25 מ"ר, חלל 45 

מ"ר ליחידה, אזור מבוקש, 
2,250,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)52-52(הכוכבים: 02-571-3375

וילות ובתים

 4 חדרים בגבעה 
הצרפתית המתחרדת רק 

1,620,000 ש"ח. תיווך רומן 
_____________________________________________)52-52/18(מס 052-6566361

 ברמות ג': 4 משופץ
 )104 מ"ר נטו( + מחסן, 
מרפסת נוף לסוכה, גישה 

נוחה, 2,620,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)52-52(הכוכבים: 02-571-3375

4-4.5 חדרים

 ברמות א': חדש מהקבלן, 
3 חד'+ חלל+ מרפסת סוכה, 
ק"ב, מעלית, נוף, 1,850,000 

ש"ח. תיווך הכוכבים: 
02-571-3375)52-52(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 מציאה בקהילה קומה 
רביעית 52 מ"ר הכל חדש 

דירה מהממת ניתנת להשכרה 
ב- 1800 ש"ח רק 585,000 
ש"ח. תיווך ארץ הצבי -052

08-9931163 5253470)52-52(_____________________________________________

 אלפסי מול בית חב"ד 
קומה שניה, 75 מ"ר מושקעת 
מאד, רק 690,000 ש"ח. תיווך 

ארץ הצבי 052-5253470 
08-9931163)52-52(_____________________________________________

 דירה חדשה במערב העיר 
קרוב לרכבת, קומה ראשונה, 

5 חדרים, מהממת, 130 
מ"ר+ מרפסת 10 מ"ר במחיר 
מציאה, רק 1,190,000 ש"ח. 

תיווך ארץ הצבי 052-5253470 
08-9931163)52-52(_____________________________________________

+5 חדרים

 השקעה מעולה 
מציאה גדולה, מיקום 

מעולה, קומה ראשונה, 
3 חדרים יפהפיה רק 

680,000 ש"ח מושכרת 
כבר שנים לאותו שוכר. 

תיווך ארץ הצבי
052-5253470
08-9931163)52-52(_____________________________________________

 להשקעה ברב צבאן 
קומה 3 עם מעלית 3 חדרים+ 

מרפסת, מושכרת ב- 2,100 
ש"ח, רק 715,000 ש"ח. תיווך 

ארץ הצבי 052-5253470 
08-9931163)52-52(_____________________________________________

 מציאה גדולה רחוב אלפסי 
במתחרד קומה שניה 3 חדרים 

54 מ"ר רק 580,000 ש"ח 
)זקוקה לשיפוץ קל(. תיווך 
ארץ הצבי 052-5253470 

08-9931163)52-52(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בבלעדיות! במרכז 
החרדי המבוקש כ- 80 מ"ר 

מושכרת ב- 5,000 ש"ח מחיר 
1,300,000 ש"ח בלבד! "בית 

_____________________________________________)52-52(ישראל" 054-8070-418

 מעולה להשקעה דירת 
שותפים חוקית משופצת, 

תשואה גבוהה במיוחד, 
1,330,000 ש"ח. תיווך יוחנן 

050-4104044)52-52(_____________________________________________

 באזור בת גנים בית פרטי 
290 מ' בנוי על המגרש של 
300 מ'+ מרתף. לרציניים 
_____________________________________________)52-52(בלבד 052-2948691 נטלי

 רח' אביאל  5 חדרים 
156מ"ר!!! יחידת הורים, 

מעלית שבת, בבניין חדר כושר 
ועולם ארועים ג'ניה אמא 

_____________________________________________)52-52(נכסים 0542390027

+5 חדרים

 בחיים כהן היוקרתי
 4 ח'+ מעלית+ חניה מקורה! 

בהזדמנות 1,525,000 ש"ח. 
050-4811122)52-52(_____________________________________________

 בפתח תקוה כפר 
גנים ג' לזריזים 4 וחצי 

חדרים מקסימה הזדמנות 
בלתי חוזרת, 1,890,000 
ש"ח. mbm נדל"ן -050

5483322)52-52(_____________________________________________

 נחלת צבי 4 חד' ק"א 
100 מ"ר, מעלית וחניה, מיידי, 

1,490,000 ש"ח
 רחלה 052-3506176
_____________________________________________)52-52(אסתי 052-3524841

 בהס 4 חד' ק"ב מהקרקע 
עורפית, משופצת מהיסוד, 

1,290,000 ש"ח.
רחלה 052-3506176
_____________________________________________)52-52(אסתי 052-3524841

 בית דו משפחתי בעמישב 
4 חד' על רבע דונם מושכר 

_____________________________________________)52-52(לגן. fox 050-6925400 נדל"ן

 בעמישב, דירת 4 חד' 
משופצת ומטופחת, שווה. 

_____________________________________________)fox 050-6925400)52-52 נדל"ן

 בהסתדרות/ מונטיפיורי 
3 ח' מסודרת ויפה, ק"ג 

)פוטנציאל עתידי( בהזדמנות, 
1,255,000 ש"ח.

050-4811122)52-52(_____________________________________________

 בהסתדרות/ הרצל 
מחולקת ל- 3 יח' הכנסה 

7,600 ש"ח- רק -1,300,000 
_____________________________________________)52-52(משופצת!! 050-4811122

 עמישב, רח צלח שלום, 3 
חד, ממ"ד יחידת הורים

מרפסת שמש מעלית ג'ניה 
_____________________________________________)52-52(אמא נכסים 0542390027

 בכפר אברהם, רח 
צרלסון, 3 חדרים נעימה 

ומשופצת, קומה 2 ללא ג'ניה 
_____________________________________________)52-52(אמא נכסים 0542390027

 פתח תקוה כפר 
גנים מציאה! מעולה 

להשקעה, 3.5 חדרים 3 
כיווני אויר, 1,440,000 

ש"ח. mbm נדל"ן 
050-5483322)52-52(_____________________________________________

 במרכז העיר דירת 3 חד' 
משופצת קומפלט, כניסה 

מיידית. 050-6925400 
_____________________________________________)fox)52-52 נדל"ן
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תינוקות

כללי

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-43/18(_____________________________________________

 סטוק של 100 
חולצות מכופתרות 

מהמותגים ראלף לורן, 
טומי הילפינגר, נאוטיקה 
צבעונית ולבנות, מידות 
L,XL,XXL, ב- 15,000 

_____________________________________________)49-52(ש"ח, 055-9894908

 כסא רכב מעולה וחזק, 90 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 מצעים חדשים למיטת 
תינוק, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-7676856

 משאבת חלב ידנית של 
מדלה, חדשה באריזה!!! 220 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 050-4176776

 תיק של ליטל מרסל, 
עגלה/לימודים, 160 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(050-4176776

 מיטת תינוק במצב חדש 
במחיר מציאה, 500 ש"ח + 

_____________________________________________)51-52ח(מזרון, 052-8494774

 שידת החתלה צבע חום 
כהה, עץ מלא, 330 ש"ח 

בלבד, מצב מצוין, 
_____________________________________________)51-52ח(052-5737813

 עגלת טיולון שכיבה 
מלאה "pergo" מצב כמו 

חדש, 290 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)51-52ח(052-5737813

 עגלת ג'ויה במצב מצוין, 
בבצע סגול הדגם החדיש, 200 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח לאברכים, 052-8378727

 מטען איכותי לטלפון 
גלקסי, טעינה מהירה באריזה 

מקורית, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)51-52ח(052-4831449

 מספר כשר לחסידי 
ברסלב עם הספרות 148, ב- 

_____________________________________________)51-52ח(150 ש"ח, 052-716-77-77

 מציאה!! טלפון אלחוטי, 
חדש באריזה של "יונידן", 80 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 052-7185620

LGA6  חדש לחלוטין 
בקרטון, GB 32, מחיר 
_____________________________________________)51-52ל(מציאה, 054-5508500

לפרסום
בלוח

03-6162228

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,I5 מחשב חזק 

מושלם לתוכנות גרפיות 
מחודש כולל שנה 

אחריות בחצי מחיר 
מחדש, 054-4543701, 

03-5066331)35-10/18(_____________________________________________

 ניתוק אינטרנט 
ממחשבים בלבד, ללא נזק 

למחשב. אזור המרכז בין 
052-7611936 17:00-20:00)01-05/18(_____________________________________________

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה תנור וכיריים "בילד 

_____________________________________________)51-52ח(אין", 053-3155532

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה 2 מזרונים, גודל 

_____________________________________________)51-52ח(80X80, טל': 053-3155532

 דרוש פקס "פנסוניק" לא 
תקין, לחלקי חילוף, 

_____________________________________________)51-52ח(03-5700672

 לזוג צעיר דרוש בתרומה 
תנור במצב מצוין, בירושלים, 

_____________________________________________)51-52ח(050-7911973

 דרושה תרומה למייבש 
כביסה עבור משפחה ברוכת 

ילדים במצוקה כלכלית! 
_____________________________________________)51-52ח(050-4188923

 מקרר במצב מצוין, 200 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 050-4110225

 שולחן גהוץ "כתר" כמו 
חדש ומגהץ אדים, 90 ש"ח כל 

_____________________________________________)51-52ח(אחד, 052-5737813

 בהזדמנות, חיישני רוורס 
לאוטו, בצבע לבן, חדש 

באריזה, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)51-52ח(052-3444565

 2 נברשות יפות כחדשות, 
100 ש"ח, כל אחת, 

_____________________________________________)51-52ח(052-7658888

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)51-52ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 052-4831449

 טוסטר אובן 26 ליטר, 
 ,1503T דגם DAVO חברת

_____________________________________________)51-52ח(ב- 500 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 052-4831449

 רדיו דיסק מקורי, חדש 
לרכב מזדה 3, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(054-8435872

 דיסק מן כחדש, 150 
ש"ח, 052-3805386, 

_____________________________________________)51-52ח(02-6522251

 כיריים גז 4 להבות, 
גולדליין חדש באריזה, 250 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 052-7653548

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 050-4128920

 מקרר סמסונג 500 ליטר 
במצב טוב, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-7407070

 נגן 16GB, סנדיסק 
clip voice הקלטה, חדש 

באריזה!!! כולל מטען ללא 
רדיו ובלוטוס, ב"ב, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(050-4176776

 מכונת גילוח חדשה 
באריזה מבית פיליפס, דגם 

PT740, ב- 190 ש"ח, 
_____________________________________________)51-52ח(050-4176776

 ,A 4000 מצלמה של קנון 
צבע כחול X8, מצב מעולה! 

16 מגה פיקסל, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)51-52ח(050-4176776

 טוסטר אובן 35 ליטר 
)גדול(, במצב חדש )שחור( - 

500 ש"ח, בערב: 
_____________________________________________)51-52ח(050-9340317

 מכשיר DVD חדש 
משוכלל, תוצרת פיוניר עם 
חיבורים למכשירים נוספים, 

_____________________________________________)51-52ח(100 ש"ח, 03-9307308

 מחשב לבית, זיכרון 
300GB, ווינדוס XP, תוכנת 
כתיבת מסמכים מצויןח, 250 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, טל': 050-2897977

 גוף תאורה עדין ביותר, 2 
פלורוסנטים דקים, 120 ש"ח, 

אור חזק כחדש, 80 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)51-52ח(050-2897977

 מערכת רמקולים 
למחשב או לפאלפון לשמיעת 
מוזיקה צליל מעולה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(טל': 050-2897977

 תנור חימום כמו מאוורר 
מסתובב ימינה ושמאלה 1200 

וואט כחדש, 150 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)51-52ח(050-2897977

 פלטת שבת גדולה חדשה 
באריזה, אלקטרו חנן, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-7183620

 מצלמת אקסטרים 
חדשה באריזה חברת 

ROYAL, ב- 430 ש"ח, 
_____________________________________________)51-52ח(054-8488715

 שואב אבק, איי רובוט 
כמו חדש, 160 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)51-52ח(052-5737813

 מקרר אמקור דגם ישן, 
עובד מצוין, 350 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)51-52ח(גמיש, 054-8517870

 מכונות תפירה - זינגר 
תפר ישיר - 490 ש"ח. זינגר 

ישר וזיגזג- 650 ש"ח. ברלינה 
- 1,850 ש"ח. שירות ואיסוף 

תיקונים מהבית. דסלר 15 
ב"ב, 03-5791036,

050-5894918)45-20/18(_____________________________________________

 למכירה מזגן חלון 2.5 
כוח מתאים לסוכה. יצחק 

_____________________________________________)39-43(בני ברק 054-4584974

 מכונת תפירה מרדיקס 
שמורה, חשמלית, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-2786557

 כיריים גז 4 להבות, חדש 
לגמרי, 120 ש"ח בלבד )כשר 

_____________________________________________)50-51ח(לפסח(, 050-3329999

 סטפר - מכשיר ספורט 
חדש ממש במחיר מציאה, 

200 ש"ח בב"ש, 
_____________________________________________)50-51ח(054-8445650

 מחשב PC פנטיום 4 
משודרת WIN7, ב- 350 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, טל': 052-8401909

 מכונת כביסה בוש 6 ק"ג, 
מצב טוב מאוד, 350 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בירושלים, 050-4154203

 טוסטר אובן קנווד, חדש 
+ תעודת אחריות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(טלפון: 052-7661604

 סורק מסמכים ותמונות 
למחשב A4, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(טל': 052-8380655

 2 נברשות יפות כחדשות 
כל אחת 100 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7658888

 מזגן מפוצל 2.5 כס' 
במצב מצוין, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7658888

 מצבר 65 אמפר לרכב, 
במצב חדש, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(055-6777117

 טרקטרון ילדים ממונע 
12V במצב מצוין, 650 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(055-6777117

 טרקטרון ילדים ממונע 
6V במצב מצוין, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(055-6777117

 MX320 פקס של קנון 
+ דיו צבעוני, מצב מצוין, 500 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 02-5713361

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-4831449

 קוויקשינרי סורק ומתרגם 
- חדש ממש, אחריות מלאה, 

מציאה, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(052-7601490

 רדיו דיסק מקורי חדש 
לרכב מאזדה 3, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(054-8412903

 מחשב + מסך + מקלדת 
כחדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(050-5203761

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-7396092

 מסחטת פירות קשים 
במצב חדש, 80 ש"ח בפ"ת, 

_____________________________________________)50-51ח(טל': 052-8380655

איחוד תיקים!!!
צוואות וירושות!!!

ביטול על הגבלת רישיון!!!
שקוע בחובות???

קיבלת עיקולים???
פיגורי משכנתאות???

הבנק לוחץ???

משתחררים 
מהחובות!

054-3815710

ריהוט

 ספרייה לתלמיד כוללת 
שידת מגירות כוללת כוורת 
של 4, עמוקה, מצב מצוין, 

כחדשה, 500 ש"ח, צבע עץ, 
_____________________________________________)51-52ח(052-6140800

 שידת 4 מגירות על 
גלגלים - 300 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-6140800

 ספה 3 מושבים, עץ מלא, 
_____________________________________________)51-52ח(300 ש"ח, 050-4110225

 שולחן עץ בוק + 4 
כסאות עם ריפוד, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(050-4110225

 כסא מרופד, נוח, גלגלים, 
משענות, כוונונים, צרעה, 

_____________________________________________)51-52ח(מצוין, 150 ש"ח, 03-6182911

 ארון 4 דלתות, צבע חום, 
בני-ברק, 380 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)51-52ח(052-5737813

 ארון 2 דלתות, צבע לבן, 
חזק ויציב, 260 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)51-52ח(סנדוויץ, 052-5737813

 מציאה בבת ים, ארון חדש 
3 דלתות, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-7658888

 מדפים "כתר" שחור, 140 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 ספה חזקה ויציבה, 3 
מושבים, רק 380 ש"ח, 
_____________________________________________)51-52ח(בני-ברק, 052-5737813

 שולחן אוכל קטן ויפה 
70*70, רגל אמצעית, 120 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים ומזרון בנפרד, 190 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 052-5737813

 למסירה ספת דמוי עור, 
צבע חום כהה, תלת מושבי 

_____________________________________________)51-52ח(2.30 מטר, 0544-620206  שולחן וכסאות חדשים, 
אפשרות לכסאות בלבד, סלון 

2+3 שחור מעור איטלקי, 
052-4227714)51-51(_____________________________________________

 מזרון יחיד, 90 ש"ח, מצב 
אורטופדי, מצוין, בני-ברק, 

_____________________________________________)51-52ח(052-5737813

 דרושה עגלת בוגבו בי 5 
_____________________________________________)52-01ח(לקניה. 058-3245685

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)52-01ח(תורה. 052-7396092

 למכירה רדיאטור 12 
צלעות גולד ליין בב"ב 100 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד. 052-7127261

 למכירה טוסטר אובן 
35 ליטר )גדול( במצב חדש 
)שחור( 500 ש"ח+ רדיאטור 

במצב מצוין, 300 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)52-01ח(בערב 050-9340317

 בהזדמנות מקרר אמקור 
במצב טוב 450 ליטר, צבע 

_____________________________________________)52-01ח(לבן, 500 ש"ח. 03-9307308

 מחשב שולחני ליבה 
כפולה + מסך 17" דק+ 

מדפסת 400 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-2421622

 מחשב נייח XP מצוין 
_____________________________________________)52-01ח(150 ש"ח. 052-2421622

 וידאו עם  5 קלטות וידאו 
לילדים 500 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(050-3337530

 מכונת כביסה בוש דגם 
wol1270 ב- 500 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(050-3337530

 מגפון נייד עוצמתי חדש 
באריזה כולל מקרופון עם 

חוט במחיר יבואן 280 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(054-3132330

 כירה חשמלית לסיר 1 
חדש באריזה )כשר( 60 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(בפ"ת 052-8380655

 מחשב + עכבר+ מקלדת 
+ רמקולים במצב חדש, 500 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-8401909

 מקרר 450 ליטר 500 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 054-8428037

 אורגן ימהה EL-7 במצב 
טוב, 450 ש"ח בב"ב.

_____________________________________________)52-01ח(052-7650091

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 
גלקסי s3 חדש מהקופסא 
_____________________________________________)52-01ח(149 ש"ח. 054-4783220

zm- שלט חדש דגם 
9067n מתאים למזגנים 
תדיראן/ טורנדו 50 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-3463482

 3 גופי תאורה נורות הלוגן 
_____________________________________________)52-01ח(100 ש"ח. 052-3463482

 כיריים גז )בילדאין( רוזינס 
4 להבות כחדשות, 200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-3463482

 מכונת תספורת תקינה 
_____________________________________________)52-01ח(100 ש"ח. 052-3463482

 נוסטיק חדש דור 4 לבן 
_____________________________________________)52-01ח(250 ש"ח. 054-8426180

 סורק מסמכים ותמונות 
למחשב A4 ב- 150 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-8380655

 מחשב נייח בהזדמנות ב- 
_____________________________________________)52-01ח(250 ש"ח. 052-2421622

 מייבש כביסה במצב 
טוב בירושלים 300 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-7698767

 מפזר חום עילי )כמו מזגן 
קטן( עם שלט 100 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בפ"ת. 054-7561146

 מחשב נייד WIN10 ב- 
_____________________________________________)52-01ח(500 ש"ח. 054-7561146

 מחשב שולחני ליבה 
כפולה מצוין 370 ש"ח מסך 
_____________________________________________)52-01ח(דק, 100 ש"ח. 053-3346080

 pc "22 מסך דק למחשב 
_____________________________________________)52-01ח(ב- 120 ש"ח. 050-4119140

 למכירה 2 סטנדים 
לרמקול מוגבר 300 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים+ שלט 

חברת לוגיטק 400 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(052-2437292

 A8500 למכירה מדפסת 
HP שמורה כחדשה, משולב 

פקס, צילון מסמכים, ועוד. 
מסך גדול מגע 400 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-2437292 כל הקודם זוכה

 2 נברשות פלורוסנט 
יפות כחדשות 100 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)52-01ח(052-7658888

 דיסקמן כחדש 150 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(02-6522251 052-3805386

 למכירה רדיו דיסק לרכב 
jvc ללא כניסת usb ב- 130 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-7161030

 מקרר תדיראן גאלקסי 
_____________________________________________)52-01ח(למסירה. 050-5296356

 נגן mp3 חדש באריזה עם 
בלוטוס, הקלטה, מד צעדים 

ועוד... 120 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(054-8483141 בשעות הערב

 מגהץ קיטור מורפיריצארד 
_____________________________________________)52-01ח(80 ש"ח. 054-8423031

 מקרר מיני 50 ליטר + 
 55X55X60 תא הקפאה, גודל
ס"מ כחדש 399 ש"ח. *מחשב 

שולחני אינטל מהיר לשימוש 
משרדי וורד אקסל 299 ש"ח. 

מסך דק 17 אינץ' + עכבר 
ומקלדת 150 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(058-7845712

 רדיאטור 12 צלעות במצב 
מצוין 200 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-7154426

 צ'יפסר 50 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-7154426

 טוסטר אובן 26 ליטר 
 1503T דגם DAVO חברת
_____________________________________________)52-01ח(ב- 500 ש"ח. 052-4831449

 מקרן איכותי רק 500 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 054-8470594

 למכירה פקס מכונת 
צילו משולב 90 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-01ח(052-5737813

 למכירה שואב אבק 
לרכב, איכותי 140 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(052-5737813

 טוסטר אובן של פילוט 
כחדש 130 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)52-01ח(052-8571371

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כ"ס במצב מצוין 500 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח, 052-7396092

 למכירה הארד דיסק 3 
טרה לא היה בשימוש כלל 
_____________________________________________)52-01ח(500 ש"ח. 052-7161030

 מעבד מזון 
CHROMEX סגור באריזה, 

240 ש"ח. הקודם זוכה!
_____________________________________________)52-01ח(058-3232026

 HEMILTON מצנם 
סגור באריזה, לא היה בשמוש 
_____________________________________________)52-01ח(בכלל, 35 ש"ח. 052-7191512

 תנור סאוטר- נירוסטה 
במצב מעולה 2 תאים בילדאין 
_____________________________________________)52-01ח(במחיר מציאה. 0544-514210

 מחשב נייד כמו חדש 
מציאה 500 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(054-8470594

 מסך דק 20 אינץ' 170 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 054-8470594

 מציאה מחשב נייד שמור 
ותקין כחדש רק 499 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-7171228

 שטיח 2X3 מ', כחול. 
_____________________________________________)52-01ח(בערב 058-4458397

 מעמד פינתי מעץ, על 
רגל, 2 מדפים, 100 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(בערב 058-4458397

 ספת סלון חומה נפתחת 
לכפולה, כחדשה, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(בערב 050-6370452

 שולחן וינטג' משפחתי חום 
מעץ מלא, נפתח, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(050-6370452

 כסא משרדי מנגנון 
סינכרוני וגלגולים כחדש, 230 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 050-4119140

 למסירה שידה 5 מגירות 
מצויינת, 98/83 ס"מ. -050

_____________________________________________)52-01ח(4148831

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ 500 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(054-5705546

 שטיח במצב מצוין 
2.35X1.65 ב- 250 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(054-5705546

 כסאות לסלון 8 מרופדות 
ומפוארות רק 60 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(050-9089110

 מיטות לחדר שינה+ 
מזרונים 20 ס"מ עובי ב- 500 

ש"ח כ"א בב"ב. 
_____________________________________________)52-01ח(050-4196197

 שולחן סלוני מעץ מסיבי 
וחז 5 כסאות במצב טוב, 190 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-7114387

 שולחן סלוני במצב מצוין 
במחיר מציאה 250 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(053-3157940

 3 מדפי נוי צבעוניים לחדר 
ילדים יפים מאד, מסנדויץ 

אדום 50 ש"ח. למדף.
_____________________________________________)52-01ח(052-7600336 בב"ב

 שולחן אוכל קטן ויפה 
70X70 רגל אמצעית 100 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים ומזרון בנפרד 150 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-5737813

 מזרון יחיד 70 ש"ח מצב 
אורטופדי מצוין. בב"ב

_____________________________________________)52-01ח(052-5737813

 למכירה ארון 4 דלתות 
צבע חום 320 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-01ח(052-5737813

 ארון 2 דלתות צבע לבן 
חזק ויציב 280 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)52-01ח(סנדביץ מלא. 052-5737813

 למכירה כורסאת יחיד 
_____________________________________________)52-01ח(120 ש"ח. 052-5737813

 למכירה כסא מנהלים עם 
גלגלים+ ידיות 80 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-01ח(052-5737813

 שידת מראה מעץ מלא 
בעיטור קריסטל חדשה 

מהאריזה, 499 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(054-4783220

 מראה גדולה מלבנית, 
מקובעת בתוך מסגרת, מידות 

2.15X0.60 ב- 150 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(03-9307308

 שידת סנדוויץ 3 מגירות 
ארוכות ו- 2 קטנות ב- 200 
ש"ח. שולחן מחשב ב- 100 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-7655688

 ספה 2 מקום עור סינטטי 
אדום בורדו, בחולון 150 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-8380655

 כסא מנהלים רחב ונוח, 
צבע חום, מצב טוב, י-ם ב- 

_____________________________________________)52-01ח(300 ש"ח. 054-2633790

 שידה ברוחב 50 ס"מ, 5 
מגירות צבע חום אגוז כהה, 

במצב מצוין, 400 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-7628985

 למכירה 2 שידות נמוכות, 
2 מגירות כ"א צבע חום כהה 
אגוז, במצב מצוין, 400 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-7628985

 שולחן מחשב בפ"ת 
אפור- שחור מצוין, 150 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-7115498

 בב"ב כורסאת לוהי 2 מו 
שבים וונגה 280 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-7115498

 בית מנורה + לדים מוגן 
מים מתאים למרפסת 50 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-7115498

 ספות ישיבה במצב חדש 
1+2+3 כל חלק 250 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(053-3157940

 שידת מראה מעץ מלא 
בעיטור קריסטל חדשה 

מהאריזה, 499 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(054-4783220

 ספת סקיי צבע בז' במחיר 
_____________________________________________)52-01ח(250 ש"ח. 052-7676409

 4 כריות נוי 30X30 ס"מ 2 
ורודות 21 ירוקות 40 ש"ח לכל 

_____________________________________________)52-01ח(הארבע. בב"ב 052-7600336

 2 כורסאות צבע כחול עם 
רגליים מעץ בוק- 500 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(050-6658234

 ספה פינתית עגולה צבע 
תכלת שמונה מקומות ישיבה 

_____________________________________________)52-01ח(500 ש"ח. 050-6658234

 כסא נוח מתקפל 50 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-3463482

 ספריה צבע עץ משולב 
כולל כוורת מחולקת ל- 4 
כולל שידת 3 מגירות 500 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-6140800

 שידת 4 מגירות על גלגלים 
_____________________________________________)52-01ח(300 ש"ח. 052-6140800

 כוננית ספרים, רוחב 1.50 
מטר מדפים למעלה דלתות 

למטה 250 ש"ח. בערב 
_____________________________________________)52-01ח(058-4458397

 למכירה שידה 4 מגירות 
צבע חום עץ מלא רוחב 80 

ס"מ, במצב מצוין, 260 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(052-5737813

 מזרוני שינה מתנפחים 
חדשים רק 120 ש"ח מציאה! 

_____________________________________________)52-01ח(מי-ם 058-3216830

 מציאה! בבת  ים ארון 
חדש בז', 3 דלתות 400 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-7658888

 2 יחידות אחסון מצויינות 
צבע לבן 100 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(054-8423031

 שולחן מתקפל פלסטיק 
_____________________________________________)52-01ח(50 ש"ח. 054-8423031

 מיטת תינוק חדשה צבועה 
_____________________________________________)52-01ח(בלבן 200 ש"ח. 058-3245685

 כסא אוכל חדש חדש. 
_____________________________________________)52-01ח(058-3245685

 מזרן לעריסה 90/50 חדש 
_____________________________________________)52-01ח(באריזה. 058-3245685

 נדנדה לתינוק פישר פריס 
עם צלילים ואורות ב- 400 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-7186997

 כסא רכב לתינוק, שמור 
במצב מעולה, כל כסא 130 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד. 052-8571371

 אמבטיה מאונטבאג'י 
תאומים כחדשה כולל כל 

החלקים, 500 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-7199361

 עגלת בייבי ג'וגר 3 גלגלים 
_____________________________________________)52-01ח(ב- 300 ש"ח. 050-4121442

 למכירה מזרון מיטת 
תינוק איכותי כמו חדש 120 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 מיטת תינוק עץ בוק 
במצב חדש כולל מזרון 500 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 054-7561146

 כמות מצומצמת של 
מטרנה/ סימיאלק בזול.

_____________________________________________)52-01ח(054-8423031

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל  מזרן לתינוק, במצב 

חדש 250 ש"ח בפ"ת.
_____________________________________________)52-01ח(052-8380655

 עגלת טיולון בריטקס 400 
ש"ח. טרמפולינה לא רטט 

100 ש"ח. שידת החתלה 200 
ש"ח. מזנון עץ מייפל 200 

ש"ח. נעליים של קייטי ורוד 
משובץ מידה 25-26 ב- 100 

ש"ח. 054-2626408
_____________________________________________)52-01ח(

 עגלת ד"ר בייבי במצב 
מצוין צבע אפור שמנת 250 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 050-4191988

 מיטת תינוק  של "שילב" 
מעץ מלא צבע עץ טבעי 

במצב מעולה ללא מזרון, 300 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 054-8385013

 עגלת תאומים בייבי ג'וגר 
גלגלי אויר 400 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(058-3245685

 כסא תינוק חדש יפה של 
_____________________________________________)52-01ח(אינפנטי 058-3245685

 עגלת ברייטקס תכלת 
בהיר משולבת אמבטיה+ 

_____________________________________________)52-01ח(טיולון. 058-3245685

 זיכוי בחנות לתינוקות ב- 
_____________________________________________)52-01ח(15% הנחה. 058-3245685

 מיטת תינוק חדשה, 
צבועה בלבן 200 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(058-3245685

 מזרון חדש לעריסה, 
_____________________________________________)52-01ח(90/60 באריזה. 058-3245685

 2 מזרונים לעגלה באיכות 
מצויינת 20 ש"ח כ"א.

_____________________________________________)52-01ח(054-8423031

 עגלה במצב חדש נוחה 
 walkobaby במיוחד חברת
_____________________________________________)52-01ח(ב- 450 ש"ח. 054-8423031

 למכירה/ החלפה 
סמסונג גלקסי פוקט תומך 
_____________________________________________)52-01ח(כשר דו סים. 054-8443873

 דרוש גלקסי יאנג כשר יד 
שניה לקניה/ החלפה בתומך. 

_____________________________________________)52-01ח(054-8443873

 נוקיה c2 חדש באריזה 
210 ש"ח. ירושלים שמואל 

_____________________________________________)52-01ח(הנביא 054-8411608

 אלקטל טאצ' ומצלמה 
תומך אורנג' כשר ב- 250 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 054-8495940

 מטען מקורי סמסונג, 
או סוללה לדגם 1200 ב- 20 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 054-8495940

 כלבקרי 9900 מאמריק 
החדש 250 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(054-8495940

 E1200 פלאפון סמסונג 
חדש לגמרי רק 120 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בלבד. 053-3127941

 פלאפון טלגו כשר דור 3 
במצב חדש רק ב- 150 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(053-3127941

 מגבר סטריאו ביתי ימהה 
)רסיבר( 180 וואט שמור 300 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-2437292

 מספר כשר עם הספרות 
05832 ב- 150 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(052-7167777

 נוקיה 206 )תואם 208 
רק עם סים כפול( 250 ש"ח 
ללא סוללה. *אביזרים לנוקיה 
206 + 2 סוללות מקוריות 50 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 058-7845712

 פלאפון מוטורולה נייח 
לרכב חדש באריזה רק 150 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בב"ב. 050-4196197

 נוקיה c2 עם בעיה קלה 
_____________________________________________)52-01ח(ב- 150 ש"ח. 052-7616622

 טלפון אופטימוס LG ב- 
_____________________________________________)52-01ח(250 ש"ח. 052-2421622

 למכירה דיבורית לרכב 
דגם מוטורולה 60 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(050-3337530

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי s3 - חדש מהקופסא 
_____________________________________________)52-01ח(149 ש"ח. 054-4783220

 סמארטפון סמסונג 
S55570 כולל נרתיק 150 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח בפ"ת. 054-7561146

 מעונין למכור דיבורית 
קבועה לרכב במצב מצוין, 
חברת אורנג' ב- 200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(055-6777117

 טלפון נייד חדש 
מהקופסא דגם AIEK בעלות 

_____________________________________________)52-01ח(120 ש"ח. 054-8475577

 G2000 למכירה טרה של 
כולל סרטי טבע 500 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-7603864

 אופני הילוכים 26 300 
ש"ח אופני ילדים 20" 150 
ש"ח. אופני ילדים 14" 120 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 054-5385013

 מגילת אסתר 500 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח()צריכה תיקון(. 050-6651365

 קרש גיהוץ 80 ש"ח. 
*שטיח לסלון 120 ש"ח. 
*בגדים חדשים ביד שניה 

לנערות נשים מ- 20 ש"ח. 
מגש לחיתוך לחם מהודר חדש 
90 ש"ח. סט צלחות לפיקניק 

עם סכום וכוסות מפלסטיק 
_____________________________________________)52-01ח(110 ש"ח. 034-8458605

 טרקטוררון ילדים ממונע 
6v  במצב מצוין 400 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(055-6777117

 מעונין לקנות/ למכור/ 
להחליף דגי נוי טורפים.

_____________________________________________)52-01ח(055-6777117

 דררה שורקת ומאולפת 
לטיול ברחוב ומטופחת 370 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 03-5740868

 מעונין לקנות אופני 
ילדים עם או בלי גלגלי עזר. 

_____________________________________________)52-01ח(050-5343924

 ליקוטי הלכות "הקרן" יד 
שניה כריכה אדומה 70 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(054-8471351

 למכירה כובע חברת 
ROHS מידה 44 במצב 

מצוין ב- 350 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)52-01ח(03-6188471

 xsos חליפה 3 חלקים 
פסים, כחדשה, 100 ש"ח 

בלבד. 03-6188471
_____________________________________________)52-01ח(03-6188471

 אוזניות איכותיות במחיר 
רצפה ב- 21 ש"ח במקום 60 

ש"ח למטרת פרסום בב"ב. 
_____________________________________________)52-01ח(0504-196197

 בב"ב למכירה מסגרות 
משקפי ראיה מיוחדות לחתנים 

חדש באריזה רק 250 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(050-4196197

 שמלה חדשה להשכרה 
מהממת בשילוב זהב ותכלת 

להשכרה מידה 36-38 ב- 250 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 050-4146777

 ציוד לרכיבת אופניים 
כולל ביגוד ואביזרים משלימים 

מפרטי- 490 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-2727474

 ווסט שחור מידה 13.5 
כותנה חדש באריזה 40 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(ירושלים 054-8411608

 קמין חשמלי חדש 400 
ש"ח. מושב שיאצו חדש 500 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 03-9342918
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 מנכ"ל רב מנהל עמותה, 
גיוס כספים, תקציב משרד 

_____________________________________________)52-01ח(החינוך. 052-7633316

 מעוניינת לעבוד כמזכירה 
+ ידע בהנהלת חשבונות, 

להשאיר הודעה.
_____________________________________________)52-01ח(050-3000129

 אדם מסור ונאמן מעונין 
בנקיון. 055-6672036 + 

_____________________________________________)52-3/18(המלצות

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 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

 מגיה מקצועי ותיק מעונין 
בעבודה בכל הסוגים בב"ב, 

054-8476500)25-28(_____________________________________________

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

 התפנה בחור בעל 
קורא קול טוב לשבתות, 

054-6337121)47-50(_____________________________________________

 גננת מוסמכת עם ותק 
ונסיון מעוניינת בניהול והובלה 
ואחראית צוות עובדים במעון 

וכו', אפשרות למילוי מקום 
ולימי חופשה... באיזור ב"ב 

_____________________________________________)51-52ח(והסביבה, 054-5570248

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

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

03-5792841

רק השבוע
מנקים מדפים

ירושלים 52 ב“ב

”אצל בתיה"

10:00-20:00 רצוף | שישי סגור
03-5792841 | 054-5792841

₪10
עד₪29.90

הקודם זוכה!

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

 שולחן גהוץ "כתר" כמו 
חדש ומגהץ אדים, 90 ש"ח כל 

_____________________________________________)51-52ח(אחד, 052-5737813

 שטיח פרסי קטן, עבודת 
יד, צבעים יפים, 160 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(בלבד, 052-5737813

 זוג תוכונים בכלוב יפה 
+ מתקנים + אוכל, ב- 125 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 08-9765927

 מכירת - אוגרים! ב- 15 
ש"ח ליחידה, ברחוב קוטלר, 

_____________________________________________)51-52ח(ב"ב, 050-4126451

 סורג בטן בצורת חבית 
1.00X1.17 מגלוון נגד חלודה 
עבה וחזק במיוחד, 225 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(בב"ב, 052-7600336

 חליפות לבנים מידות 
1.6.7.9 כמעט חדשות, 150 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 052-7676856

 שמלה למחותנת מחחנות 
רצי במצב חדש, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-7676856

 תכולת דירה: מקרר, 
ספריה, מיטות וכו', 500 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(כ"א, טל': 050-4183200

 פילטר + חמצן לאקווריום, 
_____________________________________________)51-52ח(260 ש"ח, 054-8435872

 שולחן גיהוץ כתר חזק 
ויציב, 80 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)51-52ח(052-5737813

 15 מארזים של צמר, 80 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, נייד: 052-8620743

 שעון יד מוזהב נגד מים, 
רצועה מעור שחור, מחוגים 

זהב, רקע לבן, מצוין, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)51-52ח(טל': 050-2897977

 זיכוי בחנות "שילב" ע"ס 
112 ש"ח במחיר של 90 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(050-4176776

 מעיל חורף לגיל שנתיים, 
חדש באריזה, מרשת "פוקס" 

_____________________________________________)51-52ח(100 ש"ח, 052-7183620

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(054-8454536

 פריטי לבוש, נעליים 
וצעצועים, מ- 9 ש"ח לפריט, 

_____________________________________________)51-52ח(052-57377813

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים + מנורת קיר, 20 ש"ח 

כ"א, 02-6522251, 
_____________________________________________)51-52ח(052-3805386

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)51-52ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)51-52ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)51-52ח(052-4831449

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)51-52ח(60 ש"ח בלבד, 052-5737813

 למכירה תכולת דירה, 
מוצרי חשמל, ריהוט, וכו', 

_____________________________________________)51-52ח(במצב מצוין, 052-4668429

 רדיאטור 14 צלעות 150 
ש"ח. תנור מסתובב 60 ש"ח. 
סיר חשמלי לחמין 120 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(03-9342918

 חליפה חדשה- צמר- 
עבודת יד- לר"ג שלושה חלקים 

_____________________________________________)52-01ח(450 ש"ח. 050-6658234

 סורג בטן לחלון 200 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(בירושלים. 054-8423405

 קומקום גדול "הציר 
היהודי" חדש לגמרי 40 ש"ח 

במקום 60 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-7600336 בב"ב

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון מדריך מוסמך, 

_____________________________________________)52-01ח(100 ש"ח. 052-3463482

  עלוני פרשת שבוע 25 
שנה. מבחר גדול 200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-3463482

 אוטו פלא )בימבה כיף( 
גלגלי פלסטיק 30 ש"ח בב"ב. 

_____________________________________________)52-01ח(052-7600336

 זוג ארנבות +כלוב 180 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-7119645

 מגרות למקרר אמקור 
בשימוש מס' חודשים 110 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח כ"א. 052-7154426

 מנורה דקטרטובית 
כחולה בצורת קוביה חדש 

באריזה 50 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים 50 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב 15 ליטר 

חדשה 40 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון 20 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(052-4831449

 עכבר+ מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 052-4831449

 ספר שער הגילגולים 
אריז"ל עם הגהות ומראות 

מקומות 50 ש"ח.
_____________________________________________)52-01ח(052-4831449

 מטען איכותי לטלפון 
גלקסי, טעינה מהירה, באריזה 

מקורית, 40 ש"ח. -052
_____________________________________________)52-01ח(4831449

 ונטה לפעולת יניקה, חד 
פאזי, קוטר 41 ס"מ, 250 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 050-3286875

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים+ מנורת קיר, 20 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(כ"א. 02-6522251

 מעילים איכותיים וחדשים 
מידות 8-12 60 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(052-3805386

 למכירה מזוודה טובה 
ונוחה רק 60 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-01ח(052-5737813

 אופני ילדים גיל 2-4 ב- 
_____________________________________________)52-01ח(80 ש"ח. 054-8423031

 2 שמלות לבנות גיל 2-3 
של NEXT חורפיות יום יום. 

_____________________________________________)52-01ח(054-8423031

 פלטת שבת בינונית 
שחורה במצב מצוין 50 ש"ח. 

כסא מחשב עם גלגלים 70 
ש"ח. כלוב תוכים עגול 50 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 054-3132330 ב"ב

 מציאה- 2 שמלות ערב 
חדשות מידה 2,4 - וורוד+ 

אביזרים 80 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(054-6800702

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי, חדש מאירופה 130 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 0544-514210

 מצבר לרכב רק 100 ש"ח 
הגה כיסוי איכותי חדש 80 

_____________________________________________)52-01ח(מי-ם. 058-3216830

 רשת לכסא חדשה 
לקטנוע 120 ש"ח. סבל כנף 

100 ש"ח. מי-ם.
_____________________________________________)52-01ח(058-3216830

 ג'ק לרכב חדש 60 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(מי-ם 058-3216830

 אזעקה לקטנועים 199 
ש"ח גמיש. מי-ם

_____________________________________________)52-01ח(058-3216830

 פלטת שבת כחדשה רק 
50 נוקיה 208 ומגן לא תומך 

_____________________________________________)52-01ח(כשר 230. מי-ם 058-3216830

 בלקברי כחדש דגמי 
9770 250 מציאה. מי-ם

_____________________________________________)52-01ח(058-3216830

 טוסטר אובן מבית המותג 
HOME כחדשה 35 ליטר 
3 מצבים 250 ש"ח. מי-ם 

_____________________________________________)52-01ח(058-3216830

 ערכה לטיפול פנים 
קמטים חורים ועוד, מיוחד רק 
_____________________________________________)52-01ח(199 ש"ח. מי-ם 058-3216830

 אלקטל כשר ת' סלקום 
120 ש"ח. מטען מגן לאיפון 

5s חדש 50 ש"ח. מי-ם
_____________________________________________)52-01ח(058-3216830

 מנעול שרשרת קשה 
לפריצה וארוך, חדש 150 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(מי-ם 058-3216830

 ספר "בית הבובות 
הורודות" מצופה בנילון במצב 

מצוין 60 ש"ח בב"ב. 
_____________________________________________)52-01ח(052-7600336

 כלי גדול לאחסון 
קורנפלקס רק 60 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(050-9089110

 ספרי קריאה כחדשים 
_____________________________________________)52-01ח(20-30 ש"ח. 03-5796293

 עליונית פיטים שחורה 
חדשה מ' 42 ב- 100 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(058-4131038

 תחפושות כחדשות 30 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח כ"א. 058-4131038

 מעיל חדש צמר מ' 42 ב- 
_____________________________________________)52-01ח(200 ש"ח. 058-4131038

 IXUS 182 מצלמה קנון 
איכותית כחדשה )חצי שנה( 

_____________________________________________)52-01ח(450 ש"ח. 054-8400577

 אופניים גודל 14 לבנות, 
עם גלגלי עזר ורודות, 120 

ש"ח. 054-5339488 להתקשר 
_____________________________________________)52-01ח(אחרי 16:00

 למכירה שעון גברים 
KENNETH-COLE חדש 

_____________________________________________)52-01ח(350 ש"ח. 052-4238831

 למכירה טיטולים חדשים 
באריזה לגבר, מידה 38/40 15 

יחידות 50 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(050-3337530

 תלת אופן לילדים במצב 
מצוין 140 ש"ח, הזריז נשכר! 

_____________________________________________)52-01ח(058-3232026

 שעון קיר דקורטיבי חדש 
באריזה 40 ש"ח הקודם זוכה! 

_____________________________________________)52-01ח(058-3232026

 זוג מצעים בצבע לבן 
לחדר שינה חדשים באריזה 30 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח כ"א. 058-3232026

 ספרים "גדול בקרבך" 
על הרב שטיימן והרב קניבסקי 

חדשים 40 ש"ח כ"א.
_____________________________________________)52-01ח(052-7191512

 3 סורגים )קשת( בגדלים 
שונים 150 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(050-4109392 י-ם

 מאוורר לרכב חדש 
באריזה רק 50 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(054-6580174

 קונסולת משחקים של 
בינה ודעת עם המון משחקים 

_____________________________________________)52-01ח(רק 80 ש"ח. 054-6580174

 למכירה קילו מטבעות 
_____________________________________________)52-01ח(חו"ל 60 ש"ח. 052-7154392

 בהזדמנות חיישני רוורס 
לאוטו, חדש באריזה 100 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(052-3444565

 משחק פלייסטיישן 2 
איכותי עם שני ג'וייסטקים 

ומשחקים במצב מצוין 500 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. ב"ב 054-3132330

 לפורים! רמקול מוגבר 
איכותי 3 כניסות 100 וואט 

מתאים עד 100 איש, קל 
לנשיאה, 500 ש"ח ב"ב. 

_____________________________________________)52-01ח(054-3132330

 עט סורק )קוויקשלרי( 
טקסט ומתרגם מאנגלית 

לעברית גם עם קול, חדש, 
450 ש"ח. בב"ב 

_____________________________________________)52-01ח(054-3132330

 נעליים לנער שבתיות 
שחורות לאק אופנתיות 

שרוכים מידה 38 ב"ב, 120 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 054-3132330

 גיטרה חדשה יפיפיה 
שחורה 190 ש"ח.

_____________________________________________)52-01ח(058-3245685

 רמקולים לרכב 2 ב- 100 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. מי-ם 058-3216830

E1200  כשר+ מגן תומך 
הכל 120 ש"ח לא דור 3. מי-ם 

_____________________________________________)52-01ח(058-3216830

 סמסונג B110 חדש כשר 
2 סמים 150 ש"ח. סמסונג 

רדיו דיסק לרכב, של סוני 
חדש, 200 ש"ח. מי-ם -058

_____________________________________________)52-01ח(3216830

 בית מנורות יפה+ 
פלורוסנטים במצב מצוין. 

סוללה חירום להתנעת רכבים 
עד 3,500 חדש באריזה 350 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. מי-ם 058-3216830

 כיסוי למיטה + וילון יורד 
מסביב, בד עמינח, ריפוד רחיץ, 
צבע בז', מהמם, כמעט חדש, 
450 ש"ח, במקום 800 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(שעלה, בב"ב, 052-7600336

 מיטה וחצי במצב מעולה, 
350 ש"ח ומכשיר תמי 4 

כחדש, 450 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)50-51ח(050-2332924

 שטיח מצב מצוין, 
1.65X2.35, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(054-5705546

  2 שמלות לאירוע, מידות 
2, ו- 4, כחול )מאנגלס(, 80 

_____________________________________________)50-51ח(כ"א, 052-7111061

 2 שמלות שבת, מידות 
2, ו- 4, פסים אפור ואדמדם, 

חדשות, 40 כ"א, 
_____________________________________________)50-51ח(052-7111061

 מסגרות משקפי ראיה 
מיוחדות לחתנים, חדש 
באריזה, רק 250 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(050-4196197

 שמלה חדשה להשכרה, 
מהממת בשילוב זהב ותכלת, 

להשכרה, מידה 36-38, ב- 
_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח, ב"ב, 050-4146777

 שני ז'קטים במצב מצוין, 
מספר 58, ב- 200 ש"ח. 
_____________________________________________)50-51ח(ירושלים, 050-4160457

 אופני ילדים במצב מצוין, 
_____________________________________________)50-51ח(210 ש"ח, 054-5656154

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)50-51ח(140 ש"ח, 054-5656154

 תריסים כולל מסגרת 3 
פלטות, 3.15X1.29, ב- 300 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 050-5925647

 חלונות זכוכית כולל 
 ,3.15X1.29 מסגרת 3 פלטות

_____________________________________________)50-51ח(ב- 300 ש"ח, 050-5925647

 תריסים 3 פלטות כולל 
מסגרת, 3.50X1.40, ב- 300 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 050-5925647

 אופנים BMX גדולות 
עם הילוכים, 190 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 יש בידינו חלב אם למסירה 
_____________________________________________)50-51ח(- בב"ב, 054-8487062

 אופני הרים במצב מצוין, 
_____________________________________________)50-51ח(320 ש"ח, 050-9340317

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-4831449

 ספר שער הגילגולים, 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(052-4831449

 נרות צפים מעוצבים 
לעיצוב אירועים, 6 חבילות - 
12 יח' כל אחת, הכול ב- 20 
ש"ח! חנוכיה יפהפייה חדשה 

לגמרי 2 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)50-51ח(052-3186268

 שעון סווץ לאישה חדש 
לגמרי, רצועה שרשראות, רק 

_____________________________________________)50-51ח(150 ש"ח, 050-3329999

 מגן משובח לקרש גיהוץ 
מסוג "קל גיהוץ", האפור, של 

חברת טפאל כחדש ממש, 
ב- 50 ש"ח )עולה בחנות 120 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח(, 052-7689543

 מציאה: שעון יד לנשים 
ברמה איכותי חברת "סווס" ב- 

_____________________________________________)50-51ח(60 ש"ח, 052-5918474

 משקפי שמש חברת 
"אירוקה" ברמה, חדש, ב- 50 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-5918474

 ציוד לרכיבת אופניים 
כולל ביגוד ואביזרים משלימים 

מפרטי - 490 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)50-51ח(052-2727474

 כלי לאחסון קורנפלקס, 
גדל, רק 80 ש"ח, פאלפון: 

_____________________________________________)50-51ח(050-9089110

 סורג בטן לחלון, 200 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(בירושלים, טל': 054-8423405

 כרכי שוטנשטיין פורמט 
קטן, 75 ש"ח עד גמר המלאי, 

_____________________________________________)50-51ח(050-4116860

 נעליים ניו באלאנס, גברים 
41.5 כחדש ממש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(02-5713361

 קופסה לכובע לגבר 
MELMONTI מפלסטיק, 
שחור, חדש לגמרי, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7169771

 נעלי בית clarks, מידה 
39, חדש בקופסה, מאוד נוח, 
ומאווררת, שחור, 220 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7169771

 פילטר + חמצן לאקווריום, 
_____________________________________________)50-51ח(260 ש"ח, 054-8412903

 מציאה! חולצות יוקרה 
משובצות, חדשות לחלוטין, 

ב- 100 ש"ח, פולו וכו', 
_____________________________________________)50-51ח(055-6777117

 מעונין לקנות/למכור/
להחליף דגי נוי טורפים, 

_____________________________________________)50-51ח(055-6777117

 שעון סייקו צלילה 200 מ', 
אוטומטי כחדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7671681 בערב

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות 12 ש"ח כל 

חוברת להזמנות, 
_____________________________________________)50-51ח(050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 

באלעד, 050-4135002 
_____________________________________________)50-51ח()לב"ב וירושלים - 40 ש"ח(

 טיטולים למבוגרים, 15-18 
_____________________________________________)50-51ח(יח', 45 ש"ח, 053-31555415

 מזוודה טובה ונוחה רק 80 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש, חדש, ב- 

_____________________________________________)50-51ח(70 ש"ח, 050-4177726

 זיכוי לרכישה אחת 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(050-4135002

 שטיח צמר מצב מצוין, 
_____________________________________________)50-51ח(300 ש"ח, י-ם, 050-4172700

 אופני הילוכים 26", 
ב- 300 ש"ח, אופני ילדים 

BMX , ב- 150 ש"ח, 18", 
_____________________________________________)50-51ח(0545-385013

 מציאה: שמיכות פוך 
נוצות, חדשות באריזה, 100 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח כ"א, 054-8421886

 שטיח במצב מצוין, 
220/160, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(טלפון: 052-7661604

 ספרי קריאה יד שניה, בין 
10 ש"ח ל- 40 ש"ח בבני-ברק, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7600336

 כלי עבודה לילדים, 15 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, בב"ב, 052-7600336

 14 מארזים של זוג 
קלטות שירי סוכות "והיית אך 

שמח" חדשות וארוזות, 13 
ש"ח לזוג בב"ב, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7600336

 ילקוט "הלו קיטי" מעולה 
ומדהים לכיתות הנמוכות, 
מתאים לנשיאה עם עגלה 

בלבד, 70 ש"ח, ב"ב, 
_____________________________________________)50-51ח(052-7600336

 זוג תוכונים בכלוב יפה + 
מתקנים + אוכל ב- 125 ש"ח. 

2 קוקטיילים ב- 190 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(08-9765927 

 פינת מטבח מפלסטיק, 
_____________________________________________)50-51ח(80 ש"ח, 052-7117487

 תיק של ליטל מרסל מקורי 
חדש באריזה, לימודים/עגלה, 

_____________________________________________)50-51ח(160 ש"ח, 050-4176776

 מגפיים של 'מרשה 
בלרינה', חדשות, היו בשימוש 

מספר שעות, ב- 200 ש"ח 
)במקום 230 ש"ח(, 

_____________________________________________)50-51ח(054-8448055

 עלוני פרשת שבוע )25 
שנה(, מבחר גדול, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)50-51ח(100 ש"ח, 052-3463482

 שולחן פינג פונג חוץ 
כחדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(050-5203761

 ארנק עור יוקרתי של 
מותג עמנואל, חדש ללא 

שימוש, 150 ש"ח לאישה, 
_____________________________________________)50-51ח(054-9784433

 זיכוי על סך 300 ש"ח 
בטרקלין חשמל רבי עקיבא, 

_____________________________________________)50-51ח(280 ש"ח, 054-8419486
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לפעוטון  בתל אביב
דרושה סייעת

052-6225544
תנאים טובים למתאימה

noam6196896@gmail.com

(תחבורה נוחה)

■ 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 - ייעו 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
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

המפתח שלכם לפרנסה■ 

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

yakov@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, מחיר התחלתי 30 
_____________________________________________)37-37/18(ש"ח לשעה, 052-8286090

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

לצפיה במשרות
www.glatjobs.co.il 

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

 מחפשת נשים שאוהבות 
לעבוד למעוניינות לתוספת 
מהבית בסיפוק ומשכורת 

_____________________________________________)28-02/18(הולמת, 050-4112499

 דרושות גננות וסייעות 
אוהבות, מחבקות, ומסורות 

לגן בפ"ת, 050-5636364 
_____________________________________________)43-2/18(- מיידי

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

 למעון בגבעת שמואל 
דרושות מטפלות, משרה 
מלאה/חלקית וגננת וכן 

לצהרון גננת וסייעת, תנאים 
_____________________________________________)45-52(טובים!! 050-7884864

ייצוג עובדים בגביית שכר עבודה ופיצויי פיטורים
ממקום עבודה שנסגר / בפשיטת רגל / חדל פרעון.

הוצאה לפועל - אכיפת פסקי דין ופסקי בוררות.

ייצוג חייבים -  מחיקת חובות, הסדרי חוב וצווי הפטר.

אריאל כוכבי, משרד עו"ד | טל':  052-8631264







לרו”ח בתל אביב דרוש/ה

מנהל/ת 
חשבונות

ניסיון קודם בחשבשבת 
ומשכורות במשרד מנהלי 

חשבונות/רו”ח
תחבורה נוחה

פקס: 03-5607320
avnerg@avner-gilboa.com

 למשרד עו"ד בבסר 4, 
דרושה מזכירה לשעות 
צהריים - אחה"צ, קו"ח:
gellinek@gellingk.co.il)47-50(_____________________________________________

 דרושה סייעת לגן לגילאי 
4 עם נסיון, יר"ש, מסורה 

_____________________________________________)47-50(ונאמנה, 050-4146721

למערך דיור
”צהר הלב“ ברכסים

דרושים/ות
מדריכים/ות

רווקים/ות

050-4100777
072-3324646 לפרטים:

 דרושה אחראית משמרת 
ערב רצינית ומנוסה לעמותה 

גדולה בבני-ברק, בעלת 
יכולת קידום וייעול מערך 

הטלמרקטינג, תנאים מעולים 
למתאימות, ק"ח למייל: 

fraidi@haverim.org.il)48-14/18(_____________________________________________

 לטחינת קמח בריחיים 
של יד )רוטל(, דרושים בב"ב 

עובדים בוגרי ישיבה,
053-3100363)48-11/18(_____________________________________________

 לרגל התרחבות מחלקת 
טלמרקטינג - משמרת 

ערב, בעמותה גדולה בב"ב, 
דרושות נציגות טלפוניות 
מקצועיות ומנוסות, שכר 

גבוה למתאימות + בונוסים, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 

נכנסות ויוצאות, לפרטים: 
052-5540334)48-7/18(_____________________________________________

 דרושות טלפניות 
לטלמרקינג בבני-ברק שכר 

גבוה למתאימות + בונוסים, 
כושר ביטוי ושכנוע חובה, 

053-3165058)49-51(_____________________________________________

 דרוש נהג ג/1c זריז 
ונמרץ לחלוקת לילה, 5 לילות 

בשבוע )ללא חמישי בערב(, 
כ- 9 שעות כל ערב, תחילת 

עבודה בשעה 20:00, משכורת 
10,000/11,000 ש"ח, יציאה 
מסגולה-פתח תקווה, הגעה 

_____________________________________________)49-50(עצמית, טלפון: 050-3404072

 דרושה מטפלת/גננת 
אחראית ומנוסה למשרה 

מלאה/חלקית תנאים טובים 
_____________________________________________)49-50(למתאימות, 054-8487716

 לתינוקיה בגבעת שמואל 
דרושה סייעת, לרציניות 
בלבד!! תנאים טובים, 

054-4819999)49-52(_____________________________________________

 דרוש/ה עוזרת מקצועית 
לסוכנת ביטוח בפ"ת, משרה 
חלקית, מיומנות בעבודה על 

המחשב, קו"ח:
Ayeleteshel@gmail.com)49-52(_____________________________________________

 למעון באווירה חמה 
ברמת אביב, דרושה מטפלת/

אחראית קבוצה + נסיון 
_____________________________________________)49-52(למשרה מלאה, 050-4088034

 למוסדות תורה בבני 
ברק מנהל אתר אינטרנט עם 
ראש גדול ונסיון מוכח בתחום 
אפשרויות קידום, קוח למייל: 

shiloc27@gmail.com)49-52(_____________________________________________

 לחברת הסעות 
בירושלים, דרושים נהגים 

למיניבוסים, תנאים 
טובים, רשיון אוטובוס 
_____________________________________________)51-02/18(חובה, 050-4030501

 לבית קפה למהדרין  
בגבעתיים, דרוש טבח, שכר 

נאה, תנאים מעולים, 
_____________________________________________)49-50ל(052-5930909

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה מלאה/חלקית בגבול 

_____________________________________________)49-52ל(ב"ב/ר"ג. חן, 050-8938869

 לישיבה בבני ברק: 1. 
מחסנאי ראש גדול. 2. נהג 

לישיבה לשליחויות. להתקשר 
03-6714809 ,10:00-15:00)49-52(_____________________________________________

 למעון חרדי במרכז פתח-
תקווה, מטפלת חמה ומסורה, 
משרה מלאה, תנאים מעולים 
במיוחד + בונוסים למתאימה, 

052-7144468)49-52(_____________________________________________

 דרושים עובדים למאפיית 
מצות באיזור המרכז

_____________________________________________)49-52(050-4116523 עקיבא

 ל"פרפרים" דרושים 
מנהלות עם נסיון, שכר 

גבוה למתאימות + 
בונוסים, 

_____________________________________________)49-52ל(050-8266772, רחלי

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

 דרוש/ה מנהל/ת 
אדמיניסטרטיבי/ת  למשרה 
מלאה. התפקיד כולל ניהול 
יומן של עו"ד, ניהול שוטף 

של המשרד תוך ביצוע מגוון 
משימות במקביל, נדרשת 

אחריות רבה והתמודדות עם 
עבודה תחת לחץ.

  jobs@aeh.co.il קו"ח למייל
או לפקס: 03-6180638 בציון 

_____________________________________________)50/51(משרה 1018

 "מתן-סיעוד" בני-ברק, 
הרב כהנמן 111, דרושים 

מטפלים/ות 
לקשישים/ות, 

03-5782180)50-23/18(_____________________________________________

 דרוש קצב קבוע 
לאיטליז בב"ב למשרה 
מלאה, תנאים טובים 

למתאים, 052-6391018, 
052-3391017)50-1/18(_____________________________________________

 למפעל תפילין בב"ב, 
דרושים עובדים חרוצים 

)וירא"ש(, עדיפות לבעלי 
_____________________________________________)50-1/18ל(רקע טכני, 054-8409148

 לחנות חליפות גברים 
יוקרתית בב"ב דרוש מוכר 

עם נסיון בלבד, תנאים 
_____________________________________________)50-2/18(טובים, 052-7998010

 דרושה עובדת למשק בית, 
פעמיים בשבוע, באזור רח' בר-

_____________________________________________)50-02/18(אילן, ב"ב, 054-8455040

 לדפוס בבני-ברק דרוש 
עובד רציני, ראש גדול ויכולת 
לעבוד בלחץ, תנאים טובים, 

_____________________________________________)50-01ל(052-7498025

 לחב' נקיון דרושים/ות 
למשמרות בוקר/צהרים/ערב 

לב"ב והסביבה, 
054-5888747 ,052-7646401)50-01/18(_____________________________________________

 במיידי!!! קופאים/יות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים, 
052-6580906)50-53(_____________________________________________

 דרושים למפעל באזור 
המרכז, 1( נהג משאית עם 
רשיון מעל 12 טון. 2( עובד 

מעדניה אפשרות לפנסיונר/ית 
בימי חמישי ושישי, 

052-8535523)50-1/18(_____________________________________________

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 
מנוסה לתינוקיה, משרה 
מלאה, תנאים מעולים, 

_____________________________________________)50-01/18ל(050-7250631

 למשרד יועץ מס במגדלי 
בסר מזכירה/פקידת גבייה עם 

נסיון, שליטה טובה בתוכנת 
אופיס, ידע בביטוחי חיים - 

יתרון, קו"ח:
korotgviya@gmail.com)50-52ל(_____________________________________________

 לאולמי רויאל בבני ברק 
דרוש איש תחזוקה עם ראש 

גדול תנאים מעולים. לפרטים: 
052-7183803)50-01(_____________________________________________

 התפנה מקום לכולל 
הלכה בתל-אביב, הסעה 

_____________________________________________)51-52(מב"ב, 052-7117085

 לחברה פיננסית, מתאמת 
פגישות בב"ב, 4 שעות, 

054-9474755 ,12:30-16:30)50-51(_____________________________________________

דרושה עובדת
לעבודה מידית

לחנות יוקרתית
בבני ברק

ניסיון במכירות - יתרון

058-3225055
לפרטים:

 מתאם/ת פגישות 
לסוכנות בפ"ת, נדרש 

נסיון בתחום פיננסי/
 ,office -ביטוח, ידע ב
שעות גמישות, שכר 

_____________________________________________)51-52(ובונוסים, 054-9192174

 לעזר מציון בב"ב דרושות 
מוקדניות למשרה מלאה 
)8-16( כולל יום ו' )8-12( 

לתקופה של חודשיים, קו"ח 
sariku@ami.org.il :למייל

או להשאיר הודעה בתא-קולי: 
073-3956667)51-52(_____________________________________________

 למשרד רואה חשבון, 
דרושה מנהלת חשבונות, 

סביבה חרדית, באזור המרכז, 
_____________________________________________)51-52ל(קו"ח לפקס: 03-6889831

 למשרד רו"ח במטלון 
פ"ת סמוך לז'בוטינסקי דרושה 

מנה"ח + נסיון 
Zviarose@gmail.com

_____________________________________________)51-02/18ל(052-2430366

 דרושה עובדת למשק 
בית, פעמיים בשבוע, באזור 

רח' בר-אילן 35, בני-ברק, 
054-8455040)51-02/18(_____________________________________________

 דרוש/ה מתאמ/ת 
פגישות טלפוני לחצי משרה 

בשעות אחה"צ בבני-ברק, 
050-6964424)51-02/18(_____________________________________________

 לחברה בינלאומית 
בתחום השיווק דרושים חרדים 

רציניים, אין צורך בנסיון, 
הדרכות ע"ח החברה, אפשרות 

לעבודה מהבית. לגברים: 
 .058-4115265

_____________________________________________)51-03/18(לנשים: 052-8706565

 לחנות יודאיקה יוקרתית 
בקניון איילון )באזור המרכז(, 
דרושים אנשי מכירות, תנאים 

_____________________________________________)51-52ל(טובים, 058-4848504

יואל )חב”ד(

הכי
קשור!!

058-3275870

למעון איכותי בשיכון ה‘ ב“ב
מטפלת מצויינת 

למשרה מלאה
8:00 - 16:00

052-7626309/10

דרושה

להשארת הודעה 03-7265626

דרושה סייעת 

 שכר  זכויות ייחס נפלא 
צוות חרדי

לפעוטון חב“ד בגני תקווה 
(סמוך לבני ברק)

רשת קמעונאית

tal@ve-ahavta.co.il
050-8280770

 מחפשת
איש/אשת שיווק 

לעבודה במשרדי ההנהלה בפ”ת 
שליטה בפייסבוק חובה

 "אצל בתיה"- דרושות 
דחוף אחראיות משמרת 
בוקר וערב, ניסיון חובה 

במכירת בגדים. 
054-7212985)52-3/18(_____________________________________________

 דרושה סייעת צהרון 
לגן בגבעת שמואל גילאי 4,5 
תנאי שכר של משרד החינוך. 

_____________________________________________)52-01ל(052-7132306

 למשרד הנה"ח בירושלים 
דרושה מנהלת חשבונות, נסיון 

של 3 שנים לפחות. קו"ח 
Dani@adanei- למייל

hakesef.co.il)52-3/18(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
למ. מלאה/ חלקי, אוירה 

_____________________________________________)52-03/18(טובה. 052-7686713

 לדרכי נועם דרושים נהגי 
אוטובוס, שכר גבוה במיוחד. 

050-6929282)52-11/18(_____________________________________________

 לחברה בין לאומית 
מצליחה דרושים אנשים 

רציניים המעוניינים בהכנסה 
נוספת, א. עבודה מהבית, 

_____________________________________________)52-1/18(גברים/ נשים. 055-6783785

 דרושה מזכירה 
למרפאת שיניים בשעות 

אחה"צ. קו"ח לפקס- 
03-6310203)52-3/18(_____________________________________________

 דרוש/ה סייע/ת 
למרפאת שיניים. קו"ח 

_____________________________________________)52-3/18(לפקס- 03-6310203

 לחברה בין לאומית 
דרושות נשים רציניות להכנסה 

נוספת, אפשרות עבודה 
_____________________________________________)52-1/18(מהבית. 054-8428788

 דרוש עובד למכבסה 
מ- 9:00-2:30 ת. טובים 

_____________________________________________)52-1/18(למתאימים. 052-7699655

 למעון חילוני בגבעתיים 
)הנהלה חרדית( סייעות למ. 

מלאה/ חלקית מ- -7:30
16:45 קרוב לב"ב, ת. מעולים 

_____________________________________________)52-3/18(למתאימה. 054-2391308

 למשרד "עו"ד זעירא" 
בר"ג דרושה מזכירה מ. מלאה 
9:00-5:00 מיידי. 03-6006003 

_____________________________________________)52-3/18(חני

 למסעדת בוטיק חלבית 
בב"ב עובד חרוץ ואחראי 

_____________________________________________)52-1/18(למשמרת ערב. 052-6607070

 למעון פרטי ומקסים 
בפ"ת דרושה עובדת לשעות 
אחה"צ 14:00-17:00 תנאים 

טובים למתאימה!
058-4457040)52-3/18(_____________________________________________

 מטפלת חרוצה עם לב 
גדול למעון בגבעת שמואל 

לתינוקיה/ בוגרים 6,000 
ש"ח+ תנאים סוציאליים 

מעולים, צוות נחמד! 
_____________________________________________)52-3/18ל(050-8883909

 מנקה לבנק ברח' עמוס 
בירושלים לשישה ימים בשבוע 

כולל רענון צהריים פעמיים 
_____________________________________________)52-1/18ל(בשבוע. 050-5305916

 לגן חרדי בפ"ת מטפלת 
למשרה מלאה, תנאים טובים 

_____________________________________________)52-3/18ל(למתאימה. 052-7642542

 לגן פרטי בהוד השרון 
דרושה מנהלת + נסיון. קו"ח 
לפקס- 077-4564101 מייל: 

hanny41976@gmail.com)52-3/18(_____________________________________________

 לחלוקה ברמת גן/ב"ב, 
עיתון גלובס 18:00-20:00 

בערב, חמישה ימים בשבוע, 
שכר גבוה. גיל- 054-2204060  

_____________________________________________)52-6/18(עם אופנוע/אופניים חשמליות

 דרושים עובדים לחנות 
_____________________________________________)52-3/18("ביגל" בגאולה. 02-5375516

 לחברה הנותנת שירותי 
ניהול משרד דרוש/ה מזכיר/ה 

מנהל/ת משרד לעבודה 
מהבית, לניהול יומן, עבודה 

משרדית, ועוד. 36 ש"ח לשעה. 
_____________________________________________)52-52(קריירה 072-22-222-62

 לסוכנות ביטוח בבני 
ברק דרוש/ה פקיד/ה למענה 

בתחום הבריאות, לא נדרש 
ניסיון, שעות נוחות, 6,500 

_____________________________________________)52-52(ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 לחברה בתחום הפיננסי 
דרוש/ה פקיד/ת מכירות 

לעבודה מהבית, משרה נעימה 
בשעות נוחות, שכר ממוצע 

7,000 ש"ח. קריירה 
072-22-222-62)52-52(_____________________________________________

 לגן ת"ת בנתניה דרושה 
גננת, קו"ח לפקס: 

_____________________________________________)52-01/18ל(09-8342344

 לחברה גדולה ברמת גן 
דרושה נציגה לתיאום פגישות, 
משמרת בוקר/ ערב 31 לשעה 

_____________________________________________)52-01/18ל(+ בונוסים. 050-2436777

 למשרד עו"ד דרושים/ות 
מאתרי מידע עבודה מאתגרת 
ללא צורך  בניסיון קודם, דרוש 
ידע בסיסי באינטרנט, משרה 

מלאה/ חלקית, בסיס+ בונוס. 
הכשרה מלאה ע"ח החברה. 

קידום מהיר למתאימים. קו"ח 
למייל: jobs@aeh.co.il או 
לפקס: 03-6186181 בציון 

_____________________________________________)52-07(משרה 9988

 לעזר מציון בני ברק 
לפרויקט זמני דרושות טלפניות 
למשמרות בוקר/ ערב, תנאים 
מצויינים למתאימות. לפניות: 

052-5808957)52-01(_____________________________________________

 לסלון פאות בפ"ת דרושה 
פאנית/ פניסטית, מקצועית 
_____________________________________________)52-52(אפש' קידום. 050-6925400
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נתיב החסד סניפים  בני ברק: רח’ קוטלר 18. 5791433-03 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 5789482-03 | רח’ כהנמן 151. 
5448588-03| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 5796771-03  | רח’ נויפלד 15. 5704963-03. | רח’ יגאל אלון 12 קריית 
| רח’ הרב מלצר 24. 5226858-03  | רח’ הרב קוק 11. 6324538-03  הרצוג. 6099821-03| רח’ רשב’’ם 15. 6566551-03 
 |  5755232-03  .17 קלישר   |  5179802-03  .1 חיים  תורת   |  9479944-03  .25 חבקוק  רח’   |  5703078-03  .2 פרדו  רח’   |
אשדוד:   |  35 רשבי  רח'  ברכפלד:   |  9099366-03  .1 הריף  רח’   |  7364441-03 יוסף’’.  ’’מרכז   19 שמעיה  רח’  אלעד: 
-04  .9 מיכאל  חיפה:   |  8523639-08  .15 רשבי  רח’    |   6103663-08  .8 הלל   |6430456-08  .22 הורקנוס   |  8 הורקנוס 
| רכסים: א.ת כפר חסידים. 9040905-04 | קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 )גפן לשעבר( 9419465 08-    6899718

י"ד-י"ח בטבת1-5.1.18

עד שישימבצעים בימי שני 

קוסקוס/פתיתים 
איטריות סבתא

1-3.1.18
י"ד-ט"ז בטבת

גרעיני תירס/אפונת גינה/אפונה וגזר/
חומוס/שעועית לבנה ברוטב עגבניות/

רסק עגבניות 22%

שמפו/מרכך הוואי שישיית מחית 
פריטוב טעמן

במבה שוש/צ'יטוס/
תפוצ'יפס קידס

קקאו 500 גר' טעמן/
אבקת שוקו 1 ק"ג

טעמן/'מעולה'

קמח רובינפלדלחמית/קרקר

כוסות יהלום/
צבעוני 'מעולה'

אבקת מרק עוף
1 ק"ג
אסם

550-580 גר'
שימורי 'מעולה'

700 מ"ל
סוגים שונים מארזי עלית

920-1 ק"ג
סוגים שונים

אסם

1 ק"ג
100%/80%

2990
המבצע בין התאריכים: 1-5.1.18 י"ד-י"ח בטבת

4-5

קנה ממגוון מוצרי עלית חטיפים מלוחים

₪ב-

תמרים מג'הול עוגיות מיני נשנוש
1 ק"ג 200 גר'

סוגים שונים
עבאדי

מגבונים 'מעולה'להבונים 'מעולה'

10
7 ב-

שרינק מיני מילקיקוטג'מאגדת יוגורט לבןגבינה צהובה
600 גר'
תנובה

250 גר'
טרה

16 יח'
שטראוס

קוד: 14761274/53998/
/14758117

1478110
תנובה

י"ז-י"ח בטבת

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

גבינה 
250 גר'
תנובה

10
5 ב-

790
ליח'

1790
ליח'

2 ב-
15901790

790 10
3 ב-

'מעולה'/שיבולים
350-500 גר'

20
2 ב-

50 יח'
4 שעות

590

זוג מרק נמס
אסם

בשר שריר מס' 8
מוצפי

בד"ץ בני ציון

גליליות רולעדין

3 ב-
1390

מרכך כביסה סוד
1 ליטר

סוגים שונים

790

להיט!

קבל 
במתנה
משחק 
בייבלייד

10
3 ב-

3 ב-
1090279010

2 ב- 1290

10
2 ב-

במבה/ביסלי
45-80 גר'

אסם

10
4 ב-

סוכריות זאזא טעמן
אריזה משפחתית

סוגים שונים
21-50 יח'

1790

10
ליח'

קורנפלקס 'מעולה'
1 ק"ג

2990
10לק"ג

78901290 ב-
15ליח'

6 ב-

1390

ליח'



באלעד

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

י-ם  
ב"ב
פ"ת

16:09
16:25
16:04

17:24
17:25
17:25

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת ויחי

בס"ד  העיתון המרכזי של אלעד מבית רשת 'קו עיתונות'  יום חמישי י' בטבת תשע"ח  28/12/17 גיליון מס' 416

הסעות יאיר
עד 20 מקומות 

בכל רחבי הארץ 
רכבים 

מפוארים
יאיר-054-7420580

חוות דעת משפטיות שהונחו על שולחן חברי הכנסת החרדים  צ'אנס אחרון: 
 הבעיה:  גורסות, שחקיקת חוק גיוס עם שינויים מינוריים תיפסל על הסף 
במצבו הנוכחי כחלון לא יכול לאפשר פסקת התגברות שתפגע בסמכויות בג"ץ 
 ההצעה של מירון: להכיר בלימוד תורה כשווה ערך לגיוס  "אם ר' אהרון 
לייב היה בשיא כוחו ותפארתו, הוא לא היה מאפשר לנו להתקשקש כמו תגרים 

על חוק המרכולים, כשגורל עולם התורה מצוי בסכנה" 
/ עמ' 14אבי בלום, בית ספר לפוליטיקה / עמ' 10-11

מבוי סתום: תיקון חוק הגיוס בסכנה

"פסקת ההתגברות 
מיותרת"

סגן שר הביטחון ל'קו עיתונות'

הרוכש של וולדורף: 
יהודי צרפתי

/ עמ' 8

/ עמ' 6

/ עמ' 6

בישיבת המועצה  מיליון שקלים אושר   415 תקציב העיר לשנת 2018 בסך 
נמנע   התנגדות מבית: חבר סיעת ש"ס אבי עידן  האחרונה של העירייה 

בהצבעה, צברי וגיאת הצביעו נגד / עמ' 4

יש תקציב: מליאת העירייה 
אישרה את תקציב 2018

ליצמן יוזם: חוק חוסם לפיד
שר הבריאות לשעבר יוזם הצעת 
לפיה ראש ממשלה  חוק חדשה, 
או  אקדמי  בתואר  להחזיק  יחויב 
  בצה"ל  משמעותי  ברזומה 
התפקיד  את  למנוע  המטרה: 
יהודי  "ליצמן  דרעי:    מלפיד 
חכם עם חוש הומור" / עמ' 14 

זוכרים את השפפי"ם: עיריית 
אלעד ממשיכה במהפכה

/ עמ' 4

הצלחה מרשימה 
לאירועי חנוכה בעיר

הכירו: פורום שירות לתושב
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