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בני ברק
ירושלים
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חדרה - נתניה

חולון - בת ים
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שרון
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י-ם  
ב"ב
פ"ת

19:13
19:31
19:10

20:30
20:33
20:33

פרשת חוקת

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

9%
24%

 70,000  - v
1700-500-835 

 

 - v
 

היתר עיסקה מהודר

בשנים האחרונות, המשקיעים שלנו הרוויחו 
בשנהבין 

על השקעתם

מחפשים השקעה 
אטרקטיבית ומניבה?

אנחנו במרכז הישראלי 
להשקעות,מעניקים גם לך 

הזדמנות להרוויח תשואות גבוהות 
ביחס לאלטרנטיבת השוק!

%

ניסיון עצום עם אלפי משקיעים

בטחונות והגנות מעולים 
בהתאם לסכום

השקעה מינימלית: החל 
מ100,000 ש‘‘ח

יחס אישי לכל אורך הדרך, 
שקיפות ואמינות

 18-24
הצטרף להצלחה!

/ עמ' 6

הכותל  מתווה  בהקפאת  ניצחונה  את  חגגה  החרדית  הנציגות 
וביטול הסמכויות שניתנו לרפורמים במקום, אך יש מי שמסמן 
את המטרה הבאה  במכתב לגר"ש רבינוביץ' ולשר הדתות הם 
מתבקשים להסיר את השלט 'עזרת ישראל'  הסיבה: "נוגד את 
ההלכה ויש בו פגיעה ברגשות המתפללים"  וגם: הרפורמים 

מגיבים בחריפות להחלטת הממשלה / עמ' 10

 פרסום

ראשון

אבי בלום 

אבי גרינצייג

ותודה לדונלד טראמפ

פייק הסתה

בי"ס לפוליטיקה / עמ' 12-13

 / עמ' 10

בשעה  ברגליים.  הצביעו  הישראלים 
שהכותל המערבי המה מאדם, במפלס התחתון 
של המתחם הדרומי נצפתה פחות מ"מניינית" 
מתפללות – כשברחבה העליונה מונח בביזיון 

ספר תורה על הבמה, כאבן שאין לה הופכין

ולפיד,  להס  ארגעה  צפירת  מכאן  נשגר 
רעייתו,  עם  להגיע  נפשו  שחשקה  יהודי 
הכותל  גם  המכונה  ברחבה  זאת  לעשות  יוכל 
הדרומי, שהפלא ופלא, ריקה בדרך כלל מאדם 

ומ'קהילות יהודיות ברחבי העולם'

הקפאת 'מתווה הכותל'




הניהול הכושל בכותל   
מגיע לכנסת

בהן  כתבות  סדרת  בעקבות 
העלה 'השבוע בירושלים' את 
מצוקת הנוסעים לכותל, יוזם 
בהול  דיון  מלכיאלי  חה"כ 
"אוטובוסים    במליאה 
שנראים כמכלאות אנושיות" 

/ עמ' 10

 בעקבות

 תחקיר 

'קו עיתונות'

שלומי כהן
צילום: 

האם צריך שני רבנים 
לעיר, אשכנזי וספרדי? 

/ עמ' 8

אחרי הניצחון: דרישה 
להסיר את השלט המטעה 

גדול מהדירי הספרים נטמן בבית שמש

כך מונתה חרדית על 
/ עמ' 6משבצת העיר הוותיקה

מפרויקט  חלק  לוקחים  ואמנים,  זמרים  עיריות,  ראשי 
לטובת  דייטש  חונה  החסד  איש  שמוביל  כספים  גיוס 
משפחה מבית שמש שביתה עומד בפני עיקול  סכום 

היעד: 350,000 ₪ / עמ' 4

קמפיין מרגש למען 
משפחה שנקלעה לקשיים

מחפשים עבודה? – 
היכונו ליריד התעסוקה
יריד תעסוקה והכשרה לעבודה בתעשייה, יתקיים בקרוב 
בעיר בית שמש, בו יציגו חברות הפועלות בעיר ובסביבתה 
 נשיא התאחדות התעשיינים, שרגא ברוש: "אני קורא 
למשפחת  ולהצטרף  לבוא  והסביבה,  שמש  בית  לתושבי 

התעשייה הישראלית" / עמ' 4



משהו גדול קורא!
יותר עמודים! יותר כותבים! יותר תוכן! יותר מאמרים! 
יותר כתבות! יותר סיפורים! יותר מדורים! יותר מעניין!

המהדורה החדשה של "כל ישראל" 
עיתון סוף השבוע של הציבור החרדי

בכל יום שישי ניתן להשיג
את עיתון "כל ישראל" בדוכני העיתונים

ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

בחצרות הקודש | פרסום | ביקורת מסעדות | מדור למשפחה 
החרדית | מדור ילדים | מוסיקה וספרות | בריאות | גרפולוגיה | 

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-



הם יכולים להיות הילדים שלכם, האחים שלכם, ההורים 
שלכם, המשפחה שלכם. אל תעצרו להם את הדרך!

1 מכל 3 הרוגים בתאונות דרכים, הוא הולך רגל.
1 מכל 4 הולכי הרגל שנהרגו - נהרג על מעבר חצייה.

מהיום, עוצרים לפני מעברי החצייה
ומצילים את הולכי הרגל!

עצרו! 
מחכים להם בבית
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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, 
שמעון ליברטי, 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, מלי סויסה
גרפיקה:  

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת
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 מרגש: שטיינמץ והילדים
במלאות שנה לפטירתה של מרת חנה שלזינגר ז"ל, 
ייבדל לחיים, ערכו בני המשפחה  אשת הרב שלמה 
הרה"צ  בהשתתפות  לזכרה  מסכת  סיום  והקהילה 
רבי אלימלך בידרמן ורבני השכונה. רגעים מרגשים 
נרשמו כאשר בעל המנגן מוטי שטיינמץ שליווה את 
של  הרכים  ילדיה  לצד  הבמה  על  התייצב  המעמד, 

המנוחה, יחדיו שרו נעימות של התעלות ונחמה.

 התוועדות ג' תמוז
השבוע  ציינו  ובעולם  בארץ  חב"ד  חסידי  רבבות 
האדמו"ר  הילולת  יום  תמוז,  ג'  את  בהתוועדויות 
זכו שהגיע  בבית שמש  זצוק"ל. החסידים  מלובביץ 
להתוועד אתם הרב יהודה לייב גרונר, מזכירו האישי 

ויד ימינו של האדמו"ר במשך עשרות שנים.

 גדול 'מימדים'
משרד פרסום חדש נחנך בעיר בית שמש, 'מימדים' 
שמו. המשרד נמצא בבעלות אנשי הפרסום הצעירים 
והמבטיחים אהרון דזילובסקי ומרדכי זלמן. השבוע 
נקבעה מזוזה בפתח המשרד, והוא נחנך בהשתתפות 

נכבדים ובהם ראש העירייה משה אבוטבול.

 תגובה לכתבה
ידיעה  שמש'  בבית  'השבוע  פרסם  שעבר  בשבוע 
של  הרכישה  בקבוצת  השליטה  מהפך  על  נרחבת 
מגרש 201 של מתחם גולובנציץ, ועל העברת הניהול 
הרוכשים.  לידי  אברהם'  רמת   – שלם  'בנין  מאנשי 
את תגובת הרב מנחם בלומנטל ממנהלי 'בניין שלם' 
כאן  היא  והנה  לדפוס,  הגיליון  ירידת  לאחר  קיבלנו 

במלואה:
שהציבור  כך  על  טענות  לנו  אין  כי  אומר  "בקצרה 
שנתיים  לפני  כבר  אחר  ניהול  ועד  לו  להקים  רוצה 
להם  להעביר  מהחברים  חלק  ששכרו  לעו"ד  הצענו 
היה  אז  אותם  שליווה  שהעו"ד  אלא  השרביט  את 
עו"ד מנוסה והעדיף שאנחנו נקדם את הבניה בדיוק 

מה שקרה  בפועל הגענו להסכמים ולתחילת בניה

 במגרשים אחרים
"הקבוצה הזו של המגרש הזה במשך השנים חתרה 
רווחים אישיים תוך כדי הפצת  תחתינו מסיבות של 
בידינו  ויש  וכו'  רע  שם  הוצאת  שקרים  השמצות 
ממניעים  זה  וכל  שיער  מסמרי  והקלטות  מכתבים 
אישיים ולא ענייניים ועל זה אמרנו שאין לזה מחילה. 
כמובן  הציבור  עם ההחלטות של  פעולה  נשתף  אנו 

לאחר מילוי התחייבויותיהם".

על המקום
החדשות המקומיות של    בית שמש

מאת: משה אברהמי

עיריית בית שמש והתאחדות התעשיינים, 
והכשרה  תעסוקה  יריד  ליולי   3 ב-  יקיימו 
מתמקד  היריד  בתעשייה.   לעבודה  ייחודי 
החדשות  השכונות  בתושבי  ראשון  בשלב 
דרך  השבע,  פסגות  במתנ"ס  ויתקיים  בעיר 
יצחק רבין 21, בשעות 11.30 - 13.30 לנשים 

ובשעות 14.00 - 17.00 לגברים. 
לתושבי  אמיתית  הזדמנות  מהווה  היריד 
מצליחה  בקריירה  לפתוח  והסביבה,  העיר 
מגייסת  אשר  הישראלית,  בתעשייה  ויציבה 
בימים אלו עובדים חדשים לשירותיה, בשל 

מחסור חמור בכוח אדם מקצועי איכותי.
באופן  לפגוש  יוכלו  היריד  משתתפי 
מהחברות  פוטנציאלים,  מעסיקים  אישי 
ביותר  והמתקדמות  המודרניות  המצליחות, 
את  יחדיו  עימם  ולאתר  שמש,  בית  באזור 

נתיב הקריירה המתאים להם ביותר. 
פיברו,  ביריד:  המשתתפים  המפעלים  בין 
טוטנאור,  מתכת,  תעשיות  אלקיים  אבקו, 
וייס, מלט הר  יקב טפרברג, כריכיית  ברזלן, 

טוב, מנועי בית שמש, מנה י.א בע"מ ועוד. 
למתאימים תובטח עבודה מעניינת ומאתגרת, 
ותנאים  תעסוקתית  יציבות  גבוהה,  משכורת 

מצוינים מתחילת הדרך.
אבוטבול:  משה  שמש,  בית  עיריית  ראש 
בתנופת  נמצאת  שמש  בית  העיר  "כידוע 
פיתוח נרחבת, בבניית שכונות ענק  חדשות 
בבד  בד  דיור.  יחידות  אלפי  עשרות  עם 
רבות  משקיעים  אנו  הבניה,  התפתחות  עם 
והגדלת  חדשים  תעשייה  אזורי  בפיתוח 

מקומות התעסוקה בעיר.
יריד  אנו  מקיימים  זו,  ממגמה  "כחלק 
התעשיינים  התאחדות  עם  בשיתוף  תעסוקה 
במטרה למשוך לעיר הקמת מפעלים נוספים 
תעסוקה  בפתרונות  העיר  לתושבי  ולסייע 

ופרנסה".
נשיא התאחדות התעשיינים, שרגא ברוש: 
והסביבה,  שמש  בית  לתושבי  קורא  "אני 
התעשייה  למשפחת  ולהצטרף  לבוא 
המתקדמות  מהתעשיות  שהנה  הישראלית- 
ביותר בעולם. בכך תבטיחו לעצמכם קריירה 
מצליחה ומהנה, בשכר הוגן )השכר הממוצע 

אלף   14 מ-  למעלה  על  עומד  בתעשייה 
זו  משמעותיות.  קידום  ואפשרויות  שקלים(, 
בתעשייה  אנחנו  לשינוי.  שלכם  ההזדמנות 

כבר מחכים לכם".
סובלת  הישראלית  התעשייה  כיום 
ממחסור חמור של אלפי עובדים בכל הרמות 
טכנאים  דרך  ייצור,  רצפת  מעובדי  החל   -
שערך  בסקר  במהנדסים.  וכלה  והנדסאים 
לאחרונה האגף למחקר כלכלי של התאחדות 
מכלל  כ-85%-80%  כי  עולה  התעשיינים, 
בגיוס  ממשי  קושי  על  מצביעים  המעסיקים 
עובדים מקצועיים.  המחסור מוביל לפגיעה 
התעשייה  של  התחרותיות  בכושר  ממשית 
וכבר  המשק,  של  בפריון  פוגע  הישראלית, 
היום מביא לסגירת או העתקת מפעלים ופסי 

ייצור לחו"ל.
במשק  כיום  שחסרים  בולטים  מקצועות 
)כ-2000  ומסגרים  רתכים  ובתעשייה: 
)כ-3000  ומתקינים  חשמלאים  עובדים( 
עובדים(, מפעילי מכונות )כ-2500 עובדים(, 

נהגי משא כבד )כ-5,500( ועוד.

מאת: משה אברהמי

מתנהל  המונים  למימון  מרגש  קמפיין 
לטובת  האחרונים,  בימים  העוצמה  במלוא 
משפחה מבית שמש העומדת על סף עיקול 
כואבת.  כלכלית  מנפילה  כתוצאה  דירתה 
לגיוס הכספים התגייסו בכירים ומפורסמים, 
בהם ראשי עיריות אלעד, בית שמש וביתר, 

והזמרים אברהם פריד וישי לפידות.
מועצה  חברי  עומדים  המגבית  מאחורי 
המועצה  חברי  ובהם  שמש,  בבית  ועסקנים 
אברהם נחמן פרנקל ומאיר בלעיש, המכירים 
לפני  עסק,  כבעל  הטובים  מימיו  האיש  את 
שנקלע לקשיים שהובילו אותו לפשיטת רגל. 
הבית",  את  "מצילים  הכותרת  תחת 
כואב:  סיפור  ההתרמה  יוזמי  מגוללים 
"בידכם לקבוע את הסוף של הסיפור. זעקת 
הבית,  בחלל  להדהד  מפסיקה  לא  הילדים 

אבא...  זועקים  הילדים  נוראיות,   הבכיות 
אמא... אייכם??

"אמא איננה היא מאושפזת בכפר שאול, 
האבא התמוטט מהתקף לב מרוב צער שאינו 
שעומדים  הקטנים  לילדיו  מענה  לתת  יכול 
וצועקים אבא אמא הצילו!!! אם לא נעזור 
סף  על  אנחנו  כי  שיקרה,  מה  זה  עכשיו 

התהום.
את  לרגלים,  מתחת  פעורה  "התהום 
המעט שבמעט רוצים לקחת להם מהידיים. 
זעופות  בפנים  לבית  נכנסו  הוצל"פ  אנשי 
באגרסיביות נוראית והתחילו לרשום ולקחת 
מכל הבא ליד. את הבובה של התינוקת ואת 

האופניים של הילד.
בכבוד  שהתפרנסו  נפלא  זוג  היו  "הם 
חנות  החזיק  האב  לתפארת,  משפחה  וגדלו 
נוכל  עם  הסתבך  מכובדת,  פרנסה  שהביאה 

שהכניס אותו לסחרור חובות נוראי.

"בית משפט קבע, במסגרת הסדר, תאריך 
לא  באם  ש"ח   350,000 סך  לתשלום  יעד 
השעון  הבית,  מהם  יילקח  בהסדר  יעמדו 
נגד הזמן כדי לעזור  מתקתק ואנחנו במרוץ 

להם בגיוס סכום זה.
בראשם  חשובים  ועסקנים  ציבור  "אישי 
ראש עיריית בית שמש הנמצא בעובי הקורה, 
האחרון  הרגע  זה  עכשיו  אחד,  פה  אומרים 
מהתרסקות  הזאת  המשפחה  את  להציל 
שיהיה  לפני  הזמן  זה  עכשיו  טוטאלית, 
הכיס  ואת  הלב  את  תפתחו  מידי.  מאוחר 

הדבר בידכם לשנות את המצב".
מימון  נעשה בפלטפורמת  גיוס התרומות 
המונים, ועד כה גויסו עשרות אלפי שקלים. 
כאמור, סדרה של מכובדים ואמנים התגייסו 
בהם  סרטונים  והפיקו  ההתרמה,  לקמפיין 
במצווה  חלק  לקחת  בציבור  הם  מפצירים 

הגדולה.

מחפשים עבודה? – היכונו ליריד התעסוקה
יריד תעסוקה והכשרה לעבודה בתעשייה, יתקיים בקרוב בעיר בית שמש, בו יציגו חברות הפועלות 
בית שמש  לתושבי  קורא  "אני  ברוש:  נשיא התאחדות התעשיינים, שרגא    ובסביבתה  בעיר 

והסביבה, לבוא ולהצטרף למשפחת התעשייה הישראלית"

בקביעת מזוזה 
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קמפיין מרגש למען 
משפחה שנקלעה לקשיים

איש  שמוביל  כספים  גיוס  מפרויקט  חלק  לוקחים  ואמנים,  זמרים  עיריות,  ראשי 
החסד חונה דייטש לטובת משפחה מבית שמש שביתה עומד בפני עיקול  סכום 

היעד: 350,000 ₪ 



בין המזמינים חופשה במונטנגרו עד סוף יוני, 
תערך הגרלה על שבוע אירוח בהילטון הואה הין עם שינפלד. )ללא טיסות(

שינפלד! זה כל ההבדל.

 03-618-9999
w w w . s h a i n f e l d . c o m

הקדימו להירשם! 

שה
 מה שעושה את החופ

זה

תאריכים: ינואר / פברואר ופסח 2018

יש תאילנד ויש תאילנד עם שינפלד!
www.shainfeld.com/clip65 צפו בסרטון ותבינו את ההבדל

ארוחות גורמה 
גלאט כשר עם טובי השפים 

והשפע של שינפלד

אירוח ברמה גבוהה 
 5 במלון הילטון הואה הין

המפואר במרכז עיר הקייט המקסימה

אפשרות לטיולי כוכב 
במיטב של תאילנד 

עם מדריכים מקצועיים

שנה שניה 
למהפך 
במזרח

חופשה נוספת ומפתיעה בפסח באירופה!

HILTON HUA HIN

שינפלד 
בהילטון 
הואה-הין
HUA HIN

מונטנגרו. ההצגה של הקיץ!

האוכל
כשרות, כמות ואיכות 

ברמת טופ עם טובי השפים של שינפלד

האירוח
יחס אישי של מנהלי שינפלד ושירות 
מקצועי מחברה בעלת 30 שנה ניסיון

המלון 
הילטון 5  דלוקס 

ברמה מעל כולם ממוקם במרכז פודגוריצה

הטיולים
מסלולים נהדרים כולל אטרקציות למשפחות 

עם המדריכים המעולים של שינפלד

צפו בסרטון ותבינו את ההבדל www.shainfeld.com/clip60תאריכים:  יולי / אוגוסט / ספטמבר

ישראל פרנס
12.7 פרשת פינחס

ישראל נחמן  תורג'מן
21.8 פרשת שופטים

ישי לפידות 
17.7 פרשת מטות-מסעי

יששכר הלמן 
3.7 פרשת בלק

צמד רעים 
28.8 פרשת כי תצא

אלי יפה 
14.8 פרשת ראה

הופעה מיוחדת 
של דודו פישר

 7.8 פרשת עקב 

היעד החם של החורף! 

HILTON PODGORICA

שינפלד
בהילטון

במונטנגרו
MONTENEGRO

 3.7
המטוס 

מלא

12.7 המטוס מלא 
נפתחה קבוצה נוספת 

ב-10.7

17.7 המטוס מלא 
נפתחה קבוצה נוספת 

ב-19.7

ההרשמה לאוגוסט 
בעיצומה. 

נפתחו תאריכים חדשים.
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גדול מהדירי הספרים 
נטמן בבית שמש

בהלוויה רבת משתתפים בראשות גדולי תורה, נטמן בבית שמש הגאון רבי מאיר 
זלטוביץ' זצ"ל, מייסד הוצאת 'ארטסקרול' שהביאה לעולם את ש"ס שוטנשטיין 

 במהלך ההלוויה, חילק הפטרון מעטפות עם מזומנים לאברכים

מאות השתתפו בסעודת ההילולא של גאב"ד חוג חתם סופר זצ"ל, בשילוב 
הדינר השנתי לטובת מוסדותיו הקדושים  בסיום הסעודה, עלו המשתתפים 

לקבר הגאב"ד זצ"ל

גם חווית קניה מושלמת ושירות מצוין! וגם המחיר הזול ביותר בהתחייבות מול ה"קרנות" ומול כל המכירות הביתיות!

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים
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 אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(  אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'
נשרים  כנפי  רח'  בית התאומים,  ירושלים:  רח' שפת אמת 32   בית שמש:   
מודיעין  עקיבא   רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  רח'  ברק:  בני  שאול   גבעת   15
עילית: רח' יהודה הנשיא 21 ברכפלד  ביתר עילית: רח' המגיד ממעזריטש 94

טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

שרב כבד!

למעוניינים: התקנה יהודית איכותית ומקצועית עם שירות מיוחד ואחריות כפולה!

זה הזמן למקרר חדש ומסובסד!
חברת סמסונג, בלומברג ושארפ מסבסדים לכם את המחירים ואתם מרוויחים!!!

מקררי
בלומברג

מקררי
סמסונג
4 דלתות, 3 דלתות

מקררי 
שארפ
1999

החל מ-

₪

מבחר ענק של מכונות כביסה תנורים דו תאיים

df 450מגהצי קיטור טפאל
מקרר + מכונת כביסה

+ תנור חד תאי

חבילות חתנים במחירים
הכי נמוכים בשוק!

הרכיבו חבילה כרצונכם וקבלו 
את המחיר הזול ביותר! לדוגמא:

סה"כ: 2990 ₪ סה"כ: 1690 ₪

החל מ- 1490 ₪ החל מ- 2090 ₪

₪ 83סה"כ
ל-36 חודשים

₪ 41החל מ-
ל-36 חודשים

₪ 58סה"כ
ל-36 חודשים

₪ 46סה"כ
ל-36 חודשים

במחירים
הכי זולים!

במחירים הכי זולים!במחירים הכי זולים!

בוש, סימנס, 
קונסטרוקטה

מקרר איכותי

החל מ-1190 ₪

33₪

מזגן לחדר שינה

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-2090 ₪

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-2988 ₪

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-3960 ₪

החל 
מ-

ל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

תשלומים!36

7
שנות אחריות 

מלאה ללא 
תוספת תשלום 

TOP בדגמי

מגוון מזגני טורנדו

שנות אחריות 5
מלאה ללא

תוספת תשלום

מזגני תדיראן אלפא

מגוון מזגנים מכל המותגים במחירים הכי זולים!

מזמינים עכשיו מזגן חדש ומפסיקים לסבול מהחום!
גם המחירים הכי זולים, גם ב-36 תשלומים וגם אחריות חינם על מגוון מזגנים 

התחזית: 

כולל התקן מובנה
של משמרת השבת

עובר למצב שבת אוטומטי

מאת: ישראל פריי

ומוקירי  רבנים  ישראל,  גדלי  בראשות  מאות 
מאיר  רבי  לגאון  אחרון  כבוד  לחלוק  הגיעו  תורה, 
זלטוביץ' זצ"ל, שהלך לעולמו. ארונו הגיע מארצות 
הברית לקבורה באדמת ישראל, והוא נטמן למנוחת 

עולמים בבית החיים של בית שמש.
מהדירי  לגדול  נחשב  זצ"ל  זלטוביץ'  הרב 
ייסד  והוא  האחרונה,  בעת  היהודי  הספרים  ארון 
היה  חייו  מפעל  'ארטסקרול'.  ספרים  הוצאת  את 
מתלמידיו  היה  הוא  המפורסם.  שוטנשטיין'  'ש"ס 
משה  רבי  הגאון  הדור  פוסק  מרן  של  המובהקים 

פיינשטיין זצ"ל, והיה מקורב לכל גדולי ישראל.
'ש"ס שוטנשטיין' שהוא הוציא פתח את הגמרא 
בפני ציבור דוברי האנגלית, וצירף למעגל הלומדים 
רבבות. בהמשך הגמרות תורגמו גם לעברית והפכו 

לחלק בלתי נפרד מארון הספרים היהודי.
הגמרות  הוצאת  על  כלכלית  חסות  שפרס  מי 
שוטנשטיין  ג'יי  היהודי-אמריקאי  הפילנתרופ  הוא 
נדבנים  לצד  אביו,  שם  על  ננקראים  שהמהדורות 

רבים מכל העולם.
רבים,  השתתפו  שמש  בבית  ההלוויה  במסע 
הספד  דברי  שנשא  אוירבך,  הגר"ש  מרן  בראשות 
מעוררים. גם הגר"י אפרתי הגיע ללוות את המנוח 

ונשא דברי הספד.
ההוצאה  פטרון  חילק  ההלוויה,  מסע  במהלך 
נכבד,  כסף  סכום  ובהם  לאברכים,  מעטפות  מאות 

לעילוי נשמת המנוח.
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כך מונתה חרדית על 
משבצת העיר הוותיקה

הפתעה ברשימת הגוף הבוחר את 
נבחרה  חרדית  אישה  העיר:  רב 
אחר'  'דור  סיעת  של  כמינוי 
מאיר  העיר  ראש  מ"מ  בראשות 
טוען:  בכיר  גורם    בלעיש 
מונטג  בין  פנימי  הסכם  במסגרת 
לבלעיש, העביר האחרון את כוחו 

לטובת הסיעה הליטאית
מאת: ישראל פריי

בית  העיר  לרב  הבחירות  לקראת  ראשון  כצעד 
בגוף  נציגיהם  את  העיר  מועצת  חברי  בחרו  שמש, 
כשהם  הגורלית  בהכרעה  רב  משקל  להם  הבוחר, 
עיון  בגוף.  החברים   32 מתוך  במחצית  מחזיקים 
לא  הפתעה  מגלה  העירייה,  נציגי  ברשימת  מעמיק 
מאיישת  אחר'  'דור  הסיעה  מקום  כשאת  צפויה, 

באורח פלא אישה חרדית.
העיר  של  למייצגת  נחשבת  אחר'  'דור  סיעת 
מקום  ממלא  של  בראשותו  עומדת  והיא  הוותיקה, 
ראש העיר מאיר בלעיש. על פי גורמים בכירים בעיר, 
מהלך שנרקם מאחורי הקלעים בין בלעיש לבין בכיר 
בו  פנימי  לסיכום  הביא  מונטג,  משה  התורה'  'דגל 
מעניק בלעיש את מקומו בגוף הבוחר לטובת אנשי 

הסיעה הליטאית.
על פי הגורם בעיר, בין מונטג לבין בלעיש קיימת 
מערכת יחסים של מחויבות, בעיקר של זה האחרון, 
ועל רקע חשבונות עברו, סיכם בלעיש לפני זמן רב 
עם מונטג כי את הנציג שלו בגוף הבוחר יעביר לידיו, 
פי הערכה,  יוכל לבחור את הישר בעיניו. על  והוא 
בגוף  לנשים  גברים  בין  לאזן  החוקי  הצורך  בגלל 

הבוחר, בחרו אנשי 'דגל' בגברת איינהורן לתפקיד.
מאיר  העיר  ראש  ממ"מ  תגובה  לקבלת  פנינו 

בלעיש, אך זה בחר להתעלם.



משקפיים?!
זו היסטוריה!

הסרת משקפיים עושים בבי״ח אסותא
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 תו תקן בינלאומי לאיכות

JCI Patient Safety

הפועל  בישראל  היחידי  המרכז 
בפיקוח ה-JCI  תו התקן המחמיר 

בעולם לבתי חולים

מחיר קבוצתי!

לבדיקת התאמה חינם חייגו:

03-7922031

  ללא שימוש בסכין
  חזרה לשגרה תוך זמן קצר

  מנתחי עיניים בכירים ומנוסים
  אחריות ללא מגבלת זמן
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האם צריך שני רבנים לעיר, אשכנזי וספרדי?

בראיה  נפתח  הדברים  בתחילת 
ויברא  נאמר  הקדושה,  מתורתנו 
הגדולים,  המאורות  שני  את  אלוקים 
הגדול  המאור  את  נאמר  ואח"כ 
הקטן  המאור  ואת  היום  לממשלת 
ומסבירים  וכו',  הלילה  לממשלת 
נבראו  בתחילה  שבאמת  רבותינו 
הלבנה  אך  בגודלם  שווים  שניהם 
באה וטענה לקב"ה: "אין שני מלכים 
משמשים בכתר אחד". על זה הקב"ה 
באה  שהיא  היות  אלא,  לה,  ענה  לא 
ומעטי  בטענה, אמר לה הקב"ה "לכי 
כי  את עצמך". אך מדברי חז"ל מובן 
מסכים,  עולם  בורא  טענתה  עצם  על 
בכתר  משמשים  מלכים  שני  שאין 

אחד. 
ישנה עוד ראיה, שבורא עולם אמר 
אחד  דבר  להם,  אמור  "לך  למשה: 
ברור  לדור",  דברים  שני  ולא  לדור 
מעל כל ספק שברגע שיש מנהיג אחד 
תגיע  היא  לספינה,  אחד  חובל  ורב 
בשלום ליעדה, מה שאין כן כשיש שני 
מנהיגים שכל אחד מושך לכיוון אחר. 

של  ההיסטוריה  את  לבדוק  אפשר 
מרן  הרי  לישראל,  הראשים  הרבנים 
יוסף  עובדיה  הרב  עולם  של  אורו 
זצ"ל, אשר הדברים ידועים ואין בהם 
כך  בשל  הרב,  סבל  כמה  הרע,  לשון 
הראשית  הרבנות  מועצת  אנשי  שכל 
)הרב  דאז  השני  לרב  שייכים  היו 

שלמה גורן(. 
בית  איזה  נפתח  שאם  ברור  והרי 
איש  שצריך  חתונות  אולם  או  חולים 
נאמן לפקח עליו, ואחד הרבנים רוצה 
השני  והרב  פלוני  אדם  את  להעסיק 
רוצה את אדם אלמוני, ומעשים כאלה 
יש בכל יום. הרי זה דבר פסול שגורם 
מתחת לפני השטח חיכוכים מיותרים. 
עם  המתפקדת  שמערכת  ברור  לכן 
ונקיה,  יעילה  יותר  היא  אחד  ראש 
והרבה חילול ה' יש כשהציבור שומע 
מתנהגים  הרבנים  שני  את  ורואה 
לרב  בכפוף  לכהן  מחפירה,  בצורה 
בטוח  אני   - מלאך  להיות  צריך  נוסף 

לא כזה...

אחת  מדת  בנוי  היה  תמיד  ישראל  עם 
וכל  העם  נפש  בנימי  שנגעו  שונות  ומעדות 
העם  שעיקר  אלה  אבותיו,  מסורת  לפי  אחד 
רבים  לדברים  הנוגעים  אופנים  משני  בנוי 
יומית,  היום  בהלכה  אפילו  שונים,  ומנהגים 
וזה לא דבר רע אלא דבר מהותי מאוד לכול 

אחד ואחד לפי מנהג אבותיו. 
גם מקדמת דנא ראינו בהיסטוריית העם את 
סוגי  שני  בין  הברוך  והשוני  לטובה  הפיצול 
והפולחן  הדת  בחופש  רואה  אני  אין  העם. 
את  האחר  חשבון  על  ולחסוך  מיותר  כדבר 
הזה,  כדבר  מהותי  דבר  חסר  שלאחר  החסך 
רב עיר או קהילה הצריך להנהיג את קהילתו 
עצמו  הוא  להיות  חייב  אבותיהם  מנהג  לפי 
לדעת  רק  ולא  קהילתו,  מנהגי  כל  עם  מזוהה 
את ההלכות הכרוכות במנהג העדה אותה הוא 

מנהיג. 
ידי  על  תינתן  שלא  מניעה  או  חיסכון  כל 
עדה  מאותה  העיר  רב  שהינו  הקהילה  מנהיג 
שיקולים  כאן  לתת  אין  חסר.  בבחינת  יהיה 
אחרים כמו שנותנים שאר שירותים קהילתיים 
ולא שואלים מדוע משקיעים בנגינת קונצרט 
מחזנות  מאוד  ושונה  מאוד  צורם  שזה 

לשני  לתת  לעירייה  ויש  למשל,  ירושלמית 
היצירות מקום בקהילתה, כך לפי הצדק ולפי 
שבמקרה  רבה  את  עדה  לכל  לתת  יש  האמת 
גם  נגזרת  ומכאן  גם מנהיגה הרוחני.  זה הוא 
דעתי שיש חובה לתת חופש דת לכל עדה ולא 
טעו בימים עברו שבחרו שני רבני ערים אחד 

אשכנזי ואחד ספרדי. 
כוח  לחיסול  מגמה  כיום  יש  לב  למגינת 
זה  אם  וחומר  וקל  הציבור  על  ההשפעה 
שייך לאג'נדה הקרובה לעניין דתי וההפחתה 
בשירות הדת, דהיינו קיצוץ בתקציב קודם כול 
לקצץ בעניין הרעיוני העומד מאחורי זה, כדי 
גורמים  אותם  שרוצים  וכוח  השפעה  למנוע 

ליטול אך ורק לעצמם. 
אני רואה בזה את עיקר המלחמה ואין כאן 
ממה  לבר  אחר,  ענייני  או  תקציבי  עניין  לא 
שנאמר כאן. המאבק הוא גם עקרוני שמצדם 
מיותרת,  היא  אחד  רב  אפילו  רב  משרת 
לשמחתנו הציבור הולך וגדל בעניין הדרישה 
לאל  שיש  היכן  ולכן  ולרוחניות.  לאמונה 
ידנו לפעול לבחירת שני רבנים זו היא מטרה 
נשגבה וקדושה, אשר מועילה ותועיל לחברה 

כולה.   

בעד: מחפשים לקצץ בדת
הרב דוד אוחיון

יו"ר ועד רבני ישראל

נגד: גם מרן סבל
הרב אליהו מימון
רבה של קריית אתא

לכבוד: ישראל ישראלי

לקוחות נכבדים,
בשל עיצומים בהם נוקטים עובדי חברת החשמל באישור בית הדין לעבודה, לא מופקים ולא נשלחים אליכם חשבונות 

החשמל עבור חודשים מאי - יוני.
חשבונות אלה ישלחו אליכם בתום העיצומים, כך שעלול להיווצר מצב שבו הם יהיו צמודים לחשבונות יולי - אוגוסט.
אנו מבקשים להסב את תשומת לבכם שמדובר בחודשי הקיץ בהם צריכת החשמל מוגברת, והחשבונות צפויים להיות 

גבוהים מהממוצע.
אנו מתנצלים על חוסר הנוחות.  

חברת החשמל 
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מאת: הילה פאלח

שהוא  בעצמו  חלקים  יש  אדם  לכל 
 50% אם  אבל  ברבים.  מגלה  ולא  מסתיר 
מהאוכלוסיה בישראל מתמודדת עם אותו 

חלק נסתר, האם עדיין מדובר בסוד?
מתושבי  שחצי  הנסתר  החלק  לא.  ובכן 
המדינה נוטים להסתיר הוא ציפורן כף רגל 
מדובר  כי  אותה  מסתירים  בפטרת.  נגועה 
הגרוע  הדבר  אבל  אסתטית.  לא  בתופעה 
ביותר שיכול אדם הסובל מפטרת לעשות, 

הוא להדחיק את הבעיה ולא לטפל.
יהיה  כך  בגוף,  תשתרש   שהפטריה  ככל 
המערכת  אותה.  להכחיד  יותר  קשה 
הפטריה  של  לקיומה  תתרגל  החיסונית 
תהיה  התוצאה  בה.  להילחם  ותפסיק 
פטרת שעוברת באין מפריע מציפורן אחת 
שיטתי.  באופן  כולן  את  ומכלה  לאחרת 
באין  תעבור  הפטריה  הרגליים  מכפות 
מפריע גם לאצבעות כפות הידיים ואת זה 

כבר לא ניתן יהיה להסתיר.  
זיכרו כי הציפורן היא שכבה מגנה שמונעת 
כשהציפורן  לגוף.  לחדור  מזיהומים 
מתפוררת, נהרסת שכבת ההגנה הזו. במצב 
יותר  וחשוף  פצוע  הוא  שנחשף  העור  כזה, 
לזיהומים. כמו כן, אם הציפורניים הרוסות, 
לפטריה יהיה קל יותר לעבור הלאה והאדם 

הופך למפגע סביבתי מדבק.
הכבד  להחלשה של  גורמת  פטריה  כן,  כמו 
מה  מתוק,  לאוכל  פוסקת  בלתי  ולכמיהה 
יותר  שתאכלו  ככל  מעגלי.  תהליך  שיוצר 
מתוק, הפטריה תתחזק והרצון באוכל מתוק, 

יהיה טורדני יותר ויחליש את הגוף.

איך מטפלים?

בפטרת  לטיפול  הקיימים  לפתרונות 
לקחת  שיש  גבוה  מחיר  יש  הציפורניים 
בפטריה,  לטיפול  מרשם  תרופות  בחשבון. 
בתדירות  כבד  תפקודי  בדיקת  מחייבות 
כרוכים  לפטרת,  לייזר  טיפולי  גבוהה. 
לחיזוק  מובילים  ולא  גבוהות  בהוצאות 
של  מוחלטת  ולהעלמה  הגוף  של  אמיתי 
קרמים  כגון  חיצוניים  טיפולים  הבעיה. 
וטיפות של שמנים אתריים, יתנו אולי מענה 
זמני ושטחי, אבל לא יטפלו בבעיה מהשורש 

ולא ימנעו חזרה של הפטרת.
זיהתה   ,TTM בשם  ישראלית  חברה 
פטרת  עם  המתמודדים  של  הצרכים  את 
הציפורניים ופיתחה שיטת טיפול המבוססת 
המרפא  צמחי  מתחום  מדעיים  מחקרים  על 

ועל ידע נטורופתי, מחקרי וטיפולי עשיר.
בצמחי  בחרו  החברה  של  המחקר  אנשי 
בפטרת  לטיפול  ביותר  המדויקים  המרפא 
בינלאומיות  איכות  במעבדות  אותם  ובחנו 
מובילות. שם וידאו שהצמחים כוללים ריכוז 
, שיחוללו שינוי  פעילים  גבוה של חומרים 

בגוף. 
מהצמחים יוצרו עבור המתמודדים עם פטרת 
טיפולית.  ומשחה  נוזלי  מיצוי  כמוסות,   -
הייצור הוא   במפעל בגליל המפוקח על ידי 
משרד הבריאות, תחת תקני איכות אירופאים 

קפדניים ובכשרות מהודרת.

ליווי אישי 

עד לתוצאות מצוינות

הפטריה  שבה  שנה  כל  על  גס,  "בחישוב 
יושבת בגוף, צריך חודש של טיפול", אומרת 
קלינית  הרבליסטית   ,M.SC זקס  אלינה 
בעלת  ומטפלת  בכירה  מרצה  ונטורופתית, 
שהרכיבה  שנה,  כ-15  של  טיפולי  ניסיון 
לא  "זו  החברה,  מוצרי  של  הפורמולות  את 
תוצאות  כבר  ראינו  מדויקת,  מתמטיקה 
למקרים  בודדים,   חודשים  תוך  מצוינות 
קשים של פטרת ותיקה, אצל אנשים שטיפלו 
לקחת  צריך  עדיין  אבל  שלנו.  בשיטה 
זמן  יותר  נמצאת  שהפטריה  שככל  בחשבון 
בגוף, כך יקח יותר זמן לטפל בה. לכן כדאי 

להתחיל לטפל מוקדם ככל האפשר."
לטלפן  מוזמן  פטרת,  עם  שמתמודד  מי 
לשיחת ייעוץ חינם עם יועצי החברה. אחרי 
מתאים  הרפואי,  והרקע  המצב  של  תיאור 
עד  נשלחים  המוצרים  הטיפול.   את  היועץ 
לשיפור  זה המחויבות  ומשלב  הדלת  לפתח 
המצב היא הדדית. המטופל מקבל המלצות 
לתזונה תומכת, שתחליש את הפטריה ותחזק 
את מערכת החיסון ומצופה להתמיד בטיפול 

שהותאם לו, במשך חודשיים לפחות. 
אחר  ועוקב  לכל שאלה  זמין  מלווה,  היועץ 
המטופלים  מעדויות  הטיפול.  התקדמות 
נסוגה  הפטריה,  עובדת.  שהשיטה  עולה 
התמדה  של  רב  לא  זמן  תוך  מתחזק  והגוף 

בטיפול.
לסיכום, אין סיבה להסתיר פטרת ציפורניים 
והלחות  החום  להיפך,  סגורות.  בנעליים 
את  להוציא  מומלץ  המצב.  את  יחמירו  רק 
ככל  הרגל  כף  את  לאוורר  לאור.  הבעיה 
הניתן ולהתקשר לשיחת ייעוץ חינם עם יועץ 

מקצועי 072-3922669

החברה:   לאתר  היכנסו  נוספים  לפרטים 
ttmisrael.com/plus
בברכת בריאות שלמה.  

לבלום את הפטרת עכשיו!
ככל שתידחו את הטיפול בפטרת הציפורניים, כך יהיה לגוף 
קשה יותר להיפטר מהפטרת וכל ציפורני הידיים והרגליים 

יהיו בסכנה. הכירו פתרון חדשני, טבעי ויעיל לבעיה, המבוסס 
על רפואת הצמחים המתקדמת

"אל תדחה למחר את מה שניתן לעשות היום" אומר הפתגם, 
החופשות  כשכל  הקיץ.  חופשת  לגבי  שבעתיים  הדבר  ונכון 
הטובות מתמלאות מהר, מומלץ להקדים ולהירשם. אחרת גם 

אתם עלולים להישאר הקיץ בארץ.

עדיין לא סגרתם 
חופשה לקיץ ?

אין  הקיץ  לחופשת  מגיע  "כשזה 
המקומות  כי  להסס,  או  להתמהמה  זמן 
כמו  ממש  נחטפים  הטובות  בחופשות 
לנו  מספרים  כך  טריות."  לחמניות 
במשרדי חברת שינפלד תיירות, המוציאים 
פודגוריצה  הילטון  למלון  חופשה  הקיץ 
המוקדים  את  "תיגברנו  במונטנגרו. 
כדי  האחרונים  בשבועות  הטלפוניים 
ושמחנו  הביקוש,  בכמות  שנצליח לעמוד 
לטעם  בדיוק  קלענו  השנה  שגם  לגלות 
של המטייל הישראלי. הפתענו הקיץ עם 
שרוב  ביותר  המבוקש  למקום  חדש  יעד 
התיירים עדיין לא זכו להכיר - מונטנגרו!"

מעדיפים לא להתפשר על האיכות 
של  בקטע  היו  הישראלים  רוב  "פעם 
ההנאה  חשבון  על  בא  זה  אם  גם  לחסוך, 
הקהל  השנים  עם  לשמחתנו  שלהם. 
אין  שלשמחה  והבין  התבגר  המקומי 
וללכת  יותר  קצת  להשקיע  וטוב  מחיר, 
כמו  על חופשה בטוחה עם חברה אמינה 
עם  הפכו  תיירות  שינפלד  שינפלד." 
נרדף  לשם  דיוק,  ליתר  שנים   30 השנים, 
את  ומקצועיות.  שירות  יושר,  לאמינות, 
מנהלי החברה תוכלו למצוא בשטח המלון 
או במסלולי הטיולים לאורך כל החופשה, 
שאלה  לכל  וקשובים  ללקוחות  צמודים 
או בקשה. הקיץ הם ילוו את לקוחותיהם 
הבירה  עיר  בפודגוריצה,  הילטון  למלון 
של מונטנגרו. מלון יוקרתי שנמצא במרכז 
מול  גדולים,  פארקים  שלושה  בין  העיר 
פארק כייפי לבילוי עם הילדים וליד פארק 
והרפתקאות.  חבלים  מסלול  עם  נוסף 
בשטח המלון ימצאו האורחים בית כנסת 
מפואר, ספא עם מגוון טיפולים ומסאז'ים, 
חדר כושר מאובזר היטב, לובי נעים וגדול, 
אוכל  וחדרי  יפהפיים  וחדרים  סוויטות 
הכל  האוכל?  בחדרי  יחכה  מה  ענקיים. 
שיכינו  טעמים  של  חגיגה  יותר!  והרבה 
צוות השפים של שינפלד שתכלול בשרים, 
קינוחים  תוספות,  סלטים,  מרקים,  דגים, 
ועוגות. בין הארוחות יהיה פתוח הטרקלין 
ושתיה  מעדנים  מיני  בו  שיוגשו  האירי 
בוקר  ארוחות  כוללת  חופשית.  החופשה 
פנסיון  ובשבת  כשר  גלאט  מלאות  וערב 
"הלקוחות  מיוחד.  רבא  קידושא  עם  מלא 
ותמיד אומרים  גדלים משנה לשנה  שלנו 
אותו דבר - שעל תנאים כאלו של לוקסוס 
לשלם,  הם שמחים  המלך  כיד  אירוח  עם 
ולא להתפשר על האיכות, וכך הם בטוחים 
המוצלחת  החופשה  את  מקבלים  שהם 

ביותר, נקודה".
מקדימים להירשם וממלאים טיסות

משובח,  ואוכל  מעולה  מלון  מלבד 
במונטנגרו  הקיץ  בחופשת  מקבלים 
הראשונה  מהשורה  אמנים  של  סדרה 

בתאריכים  הקיץ  לאורך  שיופיעו 
פישר  דודו  יהיו  האמנים  בין  נבחרים. 
יששכר  רעים,  צמד  לפידות,  ישי  הגדול, 
פרנס,  ישראל  בשווייץ,  מבאזל  הלמן 
יפה.  אלי  ומאסטרו  שוורץ,  יוסי   החזן 
באפשרויות  מאד  עשירה  גם  החופשה 
טיול – אם זה בעיר הבירה של מונטנגרו 
פארק  הצפוני  באזור  פודגוריצה, 
קניון  ז'בליאק,  העיירה  הדורמיטור, 
העיר  בודווה,  של  הריביירה  טארה, 
הרצגנובי,  ספא  עיירת  קוטור,  העתיקה 
שקאדר  אגם  צייטיניה,  הישנה  הבירה 
ביוגראדסקה  פארק  אלבניה,  גבול  על 
בקרואטיה  ליפה,  הנטיפים  ומערת 
דוברובניק ועיירת החוף קבטאט. משפחות 
ממגוון  יהנו  אתגרי  ספורט  וחובבי 
לב,  לאמיצי  אומגה  וטיולים,  אפשרויות 
פארקי  ג'יפים,  סוסים,  טרקטורונים, 
ועוד.  יאהבו,  מאד  שילדים   הרפתקאות 
במיוחד  נלהבים  שהישראלים  "גילינו 
רוב  מונטנגרו.  של  הקסם  את  לגלות 
טרם  אך  המקום  על  שמעו  האנשים 
מוקד  על  הסתערות  ויש  בו,  לבקר  זכו 
במשרדי  מדווחים  שלנו."  ההזמנות 
"השילוב  רצון.  בשביעות  שינפלד 
מאחד  הוא  כי  דופן  יוצא  השנה  שיצרנו 
ספורט  גם  חדשים,  לאתרים  טיולים  גם 
מלון  גם  למשפחות,  ומסלולים  אתגרי 
עטפנו  הכל  ואת  באירופה,  מהמפוארים 
 – תיירות  באריזה המושקעת של שינפלד 
עם האוכל ברמה והאירוח הקפדני באווירה 
יהודית שמחה." בזמן כתיבת הכתבה כבר 
 ,3.7 בתאריכים  מטוסים  שלושה  מלאים 
12.7 ו-17.7 ושינפלד פתחו טיסות נוספות 
ו-19.7   10.7 בתאריכים  הביקוש  לאור 
ולשריין  להזדרז  חשוב  זאת  עם  יחד  אך 
המקומות  וגם  מאחר  היום,  עוד  מקום 
במהירות.  אוזלים  החדשות   בטיסות 
ניתן  מקום  והזמנת  נוספים  לפרטים 
-03 החברה בטלפון   למשרדי  להתקשר 
www. 6189999 או דרך אתר האינטרנט
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סערת 'מתווה הכותל'
דרישה: להסיר את השלט ל'עזרת ישראל'

המאבק הבא כולל דרישה מרב הכותל להסיר את 
השילוט בכניסה ל'עזרת ישראל' מאחר והוא "גורם 

לחילול קדושת המקום" 
ארי קלמן

החרדים  הנציגים  ציינו  השבוע  בראשית 
ניצחון משמעותי בהקפאתו של מתווה הכותל 
הם  וכעת  לרפורמים,  מסוימת  הכרה  שהעניק 
 – במשמעותו  סמלי  נוסף,  למאבק  ממשיכים 
הדרומי  לכותל  בכניסה  שנתלה  הסרת השלט 
הגיע  עיתונות'  'קו  לידי  הרפורמי.  הכותל   –
מכתב שנשלח לרבנות הראשית, לשר הדתות 
הגר"ש  הקדושים  והמקומות  הכותל  ולרב 
את  להפעיל  מתבקשים  הם  בו  רבינוביץ', 

סמכויותיהם ולהסיר את השלט.
במכתב שנשלח בשם עמותת 'בצדק', נטען 
הכותל  למתחם  בכניסה  המוצב  בשלט  כי 
הרפורמי יש "משום חילול קדושתו של הכותל 
המערבי ופגיעה ברגשות המתפללים". נטען, 
והמונח  מאחר  ביטוי  לידי  באה  הפגיעה  כי 
'עזרת ישראל' הוא מונח בעל משמעות דתית, 
של  הנכון  להקשרם  מחוץ  בו,  השימוש  אשר 
קשה  פגיעה  לפגוע  כדי  בו  יש   – הדברים 

ברגשות המתפללים במקום. 
'עזרת  "המונח  כי  מסבירים  הכותבים 
המקדש  בית  בתוך  שטח  מתאר  ישראל', 
אשר עד אליו הורשו להיכנס ציבור רחב של 
ולכן אנו סבורים כי השימוש במונח  יהודים, 
ההלכתי 'עזרת ישראל' לתיאור שטח הרחבה 
שבו  )שטח  המערבי  הכותל  של  הדרומית 
ו/ רפורמים  דתיים של  טקסים  גם  מתקיימים 
היהודית- למסורת  בניגוד  קונסרבטיביים  או 
הלכתית(, נוגד את ההלכה, מהווה חילול של 
קשה  פגיעה  משום  בו  ויש  הקדוש  המקום 

ברגשות המתפללים".
מבדיקת 'קו עיתונות' עולה, כי לרב הכותל 
לפעול  הסמכות  ישנה  רבינוביץ'  הגר"ש 
שע"פ  משום  השלט  הסרת  את  ולדרוש 
להציב  איסור  חל  הקדושים,  המקומות  חוק 
ל'קו  המקום.  על  הממונה  אישור  ללא  שלט 
עיתונות' נודע, כי גם ברבנות הראשית מגבים 
את הדרישה וכי מתכוונים שם לפנות בעצמם 
הכותל  ולרב  הדתות  לשר  הקרובים  בימים 

בבקשה לפעול בעניין. 

נתניהו נגד הרפורמים
)ראשון(,  השבוע  יותר  מוקדם  כאמור, 
הוחלט בישיבת הממשלה כי 'מתווה הכותל' 
תחייב  וכל בקשה לחדשו  יקודם,  ולא  יוקפא 
הברורה  המשמעות  נוספת.  ממשלה  החלטת 

הכותל  מתווה  של  דה-פקטו  ביטול  היא, 
שהוא,  כפי  הכותל  ברחבת  המצב  והשארת 
ללא כל שינוי. ראשי המפלגות החרדיות דרשו 
והסכימו  המתווה,  ביטול  את  הדרך  מתחילת 
אין  בו  מצב  לאפשר  לא  כדי  להקפאתו  כעת 
החלטת ממשלה בנושא, מה שייתן פתח נרחב 
הנוגד  באופן  בנושא,  להכריע  לבג"צ  יותר 

לחלוטין את קדושת הכותל. 
ראש הממשלה קיבל כאמור את עמדת ראשי 
הסטטוס- שמירת  על  החרדיות  המפלגות 

על  הצביעה  הממשלה  הכותל.  ברחבת  קוו 
שינוי  וכל  יקודם,  לא  הכותל  שמתווה  כך 
במקום יחייב החלטת ממשלה חדשה. השרים 
שטייניץ וליברמן הצביעו נגד. לא היו נמנעים. 
על ההחלטה  ברכו  ראשי המפלגות החרדיות 
העם,  רוב  רצון  את  משקפת  היא  כי  ואמרו 
המעוניין לשמור על קדושת הכותל ומעמדו, 

כפי שהיה מימים ימימה.
לתנועות  כואבת  מכה  מהווה  ההחלטה 
הרפורמים והקונסרבטיבים אשר ניהלו בשנים 
האחרונות מאבק מר לקדם את תכניתם להשגת 
זאת,  למרות  בחלקו.  ולפחות  בכותל  שליטה 
דווקא בימים אלו, בהם ידידיו משכבר הימים, 
הברית,  בארצות  היהודיות  הפדרציות  ראשי 
אנשי היהדות הפלורליסטית מצפון אמריקה, 
נמצאים כאן בישראל – בחר נתניהו לקבל את 

ההחלטה המשמעותית.
אלו  ארגונים  ששחררו  הנזעמות  התגובות 
היו  הממשלה  בישיבת  ההחלטה  העברת  עם 
צפויות, אלא שספק אם ראש הממשלה העריך 
אותם  כעת  שמפגינים  הפגיעה  עוצמת  את 
ארגונים, שספגו באותה ישיבת ממשלה גם את 
ביטול מתווה הכותל וגם את חוק הגיור, שני 
היהדות  של  אפה  כנשמת  המוגדרים  חוקים 
הלא אורתודוכסית, המהווה רוב מוחלט בקרב 

יהדות ארצות הברית.
אגודת 'חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית' 
ארוחת  ביטול  על  ההחלטה  בעקבות  הודיעה 
הממשלה  ראש  עם  להתקיים  שתוכננה  ערב 
הוא  הסוכנות'  של  הנאמנים  'חבר  בכנסת. 
הסוכנות,  מדיניות  את  הקובע  המרכזי  הגוף 
הקהילות  כלל  נציגי  חברים  זה  בגוף  כאשר 
נציגיהם  וכן  הברית  ארצות  ברחבי  היהודיות 

של ארגונים יהודיים שונים ברחבי העולם.
הרפורמית  התנועה  ראשי  הודיעו  במקביל 
בישראל,  אלו  בימים  השוהים  ובעולם  בארץ 
כי הם מבטלים את הפגישה עם ראש הממשלה 
שהייתה אמורה להתקיים ביום חמישי הקרוב. 

פרסום
ראשון

"ממשלת ישראל נכנעה למפלגות החרדיות 
והותירה את הקהילות היהודיות ברחבי העולם 
נדהמות. לא היה כדבר הזה", את הדבר הזה, 
התנועה  מנכ"ל  פרסם  הזו,  המסיתה  ההודעה 
המסורתית יזהר הס, למי שלא יודע, התנועה 
הגג של  לארגון  כינוי מכובס  היא  המסורתית 

הקהילות הקונסרבטיביות בישראל.
שעד  לפיד,  יאיר  גם  הצטרף  לחגיגה 
החרדים  עם  סולחה  אחר  גישש  מכבר  לא 
וכנראה נואש מלהשיגה בעתיד הקרוב, "ראש 
הממשלה ביטל אתמול, מסיבות של שרידות 
לא  כבר  הוא  בתאריו:  החשוב  את  פוליטית, 
ראש הממשלה של כל העם היהודי. הוא ראש 
החרדים",  העסקנים  של  הבובות  ממשלת 
יהדות  של  מכריע  "רוב  נימק:  וגם  תקף, 
למקום  כניסה  איסור  אתמול  קיבלו  העולם 
הקדוש ביותר ליהודים. אנחנו מגרשים יהודים 
מה  ישראל?  עם  לאחדות  קרה  מה  מהכותל. 

קרה ליהודי לא מגרש יהודי?"
ארגעה  צפירת  מכאן  נשגר  ראשית  ובכן, 
כמימים  עומד  מכונו  על  הכול  וללפיד,  להס 
העולם'  ברחבי  מ'הקהילות  יהודי  ימימה, 
עם  המערבי  לכותל  להגיע  נפשו  שחשקה 
רחבה  באותה  זאת  לעשות  יוכל  רעייתו, 
של  המרפסת  או  הדרומי,  הכותל  גם  המכונה 
בכניסה  ימין  בצד  הקטנה  הפניה  או  בנט, 
לכותל, שהפלא ופלא, ריקה בדרך כלל מאדם 

ומ'קהילות יהודיות ברחבי העולם'.
איש לא מרחיק איש מהכותל המערבי, שום 

דבר לא השתנה, מה שהיה הוא שיהיה.
מה בכל זאת קרה? הנה כל הסיפור על רגל 
שוב  הנבון  הקורא  את  להלאות  ומבלי  אחת, 
הממשלה  בהחלטת  הכותל:  מתווה  ברכיבי 
והקונסרבטיבים  הרפורמים  קיבלו  המקורית, 
הכרה רשמית דה פקטו ממדינת ישראל כזרם 
לתת  יש  ואשר  מעמד  ובעל  לגיטימי  יהודי 
לשליטתו נתח מהכותל, נתח שכבר התאפשרה 
ההלכה.  כללי  לפי  שלא  תפילה  מכבר  זה  בו 
 69 שבכל  בכך  בהתחשב  מבוטל  בלתי  הישג 

שנות קיומה של המדינה טרם זכו לו.
הקפאת  על  מהשבוע  הממשלה  בהחלטת 
שמעוגן  קוו  הסטטוס  נשמר  בעצם  המתווה, 

לא  היהדות  חומות  קואליציוני,  בהסכם  גם 
שינוי  שום  רשמי.  באופן  לא  לפחות  נפרצו, 
של ממש או השפעה מציאותית אין כאן, רק 
ישראל חוזרת בה  אמירה עקרונית שממשלת 

מההכרה הפזיזה שהעניקה לרפורמים.
שלהם,  את  עושים  ולפיד  הס  נכון,  אז 
הראשון מתוקף רצונו להשיג שליטה במתחם 
יותר  להשיג  רצונו  מתוקף  והשני  הקדוש 
הרחק  לא  אחר  במתחם  שליטה  וגם  כיסאות 
להם  רצוי  ועדיין,  הממשלה,  בקריית  משם, 
ופילוג  הסתה  יפיצו  בטרם  לעובדות  להיצמד 

בעם.
ההסתה  למעגל  שהצטרפותו  מי  אבל 
ביתנו  ישראל  יו"ר  הוא  מכל  יותר  מכעיסה 
הופכת  "ישראל  כי  שהצהיר  ליברמן,  איווט 
לליברמן  להזכיר  כדאי  אולי  הלכה".  למדינת 
בסיס  על  שהוקמה  בממשלה  יושב  שהוא 
התחייבות  ישנה  בו  חתום,  קואליציוני  הסכם 
לפגוע  שלא  החרדיות  למפלגות  הליכוד  של 
זה  קוו  סטטוס  שהובהר,  וכפי  קוו,  בסטטוס 
הזרמים  בו   - הקיים  המצב  שימור  גם  כולל 

הזרים ליהדות אינם מקבלים הכרה רשמית. 
איך הוא מעז לנסות לקושש קולות באמצעות 
ובד  לחרדים'  'הכניעה  על  קולנית  מתקפה 
הביטחון  שר  כס  את  לחמם  להמשיך  בבד 
שניתן לו מכוח אותם סיכומים עם החרדים? 
יתכבד נא, יעזוב את הממשלה ויצטרף ללפיד 
על  עמו  להתקוטט  יוכל  שם  באופוזיציה, 

משבצת 'הכה בחרדים והשג מנדטים'.
נציגינו  של  החגיגות  גם  כי  נדמה  לסיום, 
סיבות:  משלוש  מוגזמות,  בכנסת  הנאמנים 
לחינם.  השנאה  גל  את  מזינות  הן  האחת, 
שלכם  בפשלה  מדובר  הכול  בסך  השנייה, 
האותיות  את  קוראים  הייתם  לו  שתוקנה, 
את  ומטרפדים  הראשון  בסיבוב  הקטנות 
לא  מלכתחילה  הזעקה  בחיתוליו,  המתווה 
הייתה קמה. והשלישית, עדיין הדברים תלויים 
האחרון,  וזה  בג"ץ,  מבחן  בפני  ועומדים 
של  דבריו  את  לשמר  מקפיד  הצער,  למרבה 
יאיר לפיד בזמנו, ו'אינו מקבל הוראות' מגפני, 

ליצמן או דרעי.

פייק שנאה
אבי גרינצייג / על סדר היום

פרשת 'מתווה הכותל' והזעקה האנטי חרדית 
בעקבותיו הם דוגמה מצוינת לגל הסתה חסר 
  בסיס עובדתי, הנשען על תעמולה ריקנית

וגם: שלוש סיבות לצמצום החגיגות 

הניהול הכושל 
בכותל מגיע לכנסת

בעקבות סדרת כתבות בהן העלה 
'השבוע בירושלים' את מצוקת 

הנוסעים בתחבורה ציבורית לכותל 
המערבי, יוזם חה"כ הרב מיכאל 

מלכיאלי דיון בהול במליאת הכנסת 
 "מצב בלתי נסבל של אוטובוסים 

שנראים כמכלאות אנושיות"

מאת: ארי קלמן וישראל פריי

בעקבות סדרת כתבות העומק בהן 'השבוע בירושלים' מבית 
'קו עיתונות' העלה על סדר היום את מצוקת הנוסעים בתחבורה 
מלכיאלי  מיכאל  הרב  חה"כ  יוזם  המערבי,  לכותל  הציבורית 
)ש"ס( דיון מהיר במליאת הכנסת בנושא. במכתב ליו"ר הכנסת 
בפרטי  דיון  לקראת  הטענות,  עיקרי  את  מעלה  הוא  אדלשטיין 

הסוגיה המעיקה.
את  לבדוק  בירושלים'  'השבוע  יצא  האחרונים,  בשבועות 
מצב קווי האוטובוס מהשכונות לכותל וחזור, והעלה ממצאים 
מטרידים. הפרסום פתח זרם פניות של נוסעים, ועדויות רבות על 

סבל מתמשך, זלזול מחפיר וטענות למחדלים חמורים.
תדירות  לתחנות,  הגעה  בזמני  עמידה  אי  הטענות:  בין 
לאוטובוסים  הופנו  הטענות  עיקר  ודילוגים.  חיסורים  נמוכה, 
ממושכות,  להמתין  המתפללים  נאלצים  להם  מהכותל,  חזור 
להיטלטל בחוסר וודאות בין התחנות, ובסופו של דבר, להירמס 
בטיחותיים,  סיכונים  ותוך  לחוק  בניגוד  צפופים,  באוטובוסים 

ביטחוניים ובעיות צניעות.
והטיל  מאחריות  גוף  כל  התנער  לאחראים,  הפניות  במסגרת 
הנהנית העיקרית מרווחי הקו  'אגד' –  כך  לרעהו.  את האשמה 

– מאשימה את קשיי האזור, גורמים בכירים במשרד התחבורה 
הכדור  את  מפנים אצבע מאשימה למשטרה, שבתורה מחזירה 

למשרד התחבורה, והנוסעים נשארים לסבול.
כאמור, בעקבות המצוקה, יוזם ח"כ מלכיאלי דיון בכנסת, על 
מנת להביא אחת ולתמיד לפתרון עבור הנוסעים. "מבדיקת נושא 
עולה  מקדשנו  בית  שריד  המערבי  לכותל  הציבורית  התחבורה 
תמונת מצב עגומה של עוול כלפי הנוסעים, סבל מתמשך, וזלזול 

משווע", כתב מלכיאלי לאדלשטיין.
מלכיאלי מוסיף: "במוקד התלונות קווי 1 ו-3, החל מתדירותם 
הלקויה, עובר לחוסר ידע בסיסי בזמני היציאות המיועדים. וכלה 
בשוועת הממתינים לנסיעה מהכותל המערבי לכיוון העיר, שם 
ממתינים  וטף  נשים  קשישים  ממש.  של  בקטסטרופה  מדובר 
זמנים ארוכים, וכשכבר מגיעים אוטובוסים ההתנפלות המונית, 
חמור,  וביטחוני  בטיחותי  מפגע  ומהווה  לחוק,  מנוגד  הדבר 

ורמיסת שארית של כבוד אנושי".
הבלתי  "המצב  הכישלון:  ליתמות  גם  מתייחס  הוא  לסיום, 
השילוט  אנושיות,  כמכלאות  שנראים  אוטובוסים  של  נסבל 
האלקטרוני עם זמני הנסיעות שלא עובד, וזריקת האחריות מגוף 

אחד לשני מצריכים חשיבה מחודשת".

 בעקבות

 תחקיר 

'קו עיתונות'
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הישג חרדי: ייצוג נפרד 
בבג"ץ המרכולים

היועץ המשפטי נוקט בפרשת המרכולים בדעה שאינה 
עולה בקנה אחד עם עמדת הנציגים החרדים  הפתרון: 

תקדים לפיו יתאפשר לשר הפנים להציג בפני בג"ץ 
עמדה נפרדת  התוצאה: תשובה משפטית עם שמונה 

נימוקים לטובת השארת הסטטוס קוו

ארי קלמן

לצד ההישגים של הנציגות החרדית השבוע, 
בג"ץ  מאבק:  מתחולל  עדיין  אחד  בתחום 
המרכולים. השבוע רשם שר הפנים אריה דרעי 
חריג  באופן  שהוחלט  בכך  משמעותי  הישג 
לאפשר לו להציג את עמדת משרד הפנים בפני 
הבג״צ באופן נפרד ובצורה מלאה. זאת לאחר 
טענתו כי עמדת היועמ״ש בנושא היא חלקית 
בלבד ולא כוללת את שאר הנימוקים לסגירת 

המרכולים בת״א בשבת. 
מרתוני  דיון  התקיים  האחרון  חמישי  ביום 
בנושא זה, כאשר שר הפנים דרעי הדגיש כל 
העת, כי תשובת המדינה לבג״צ כפי שמוצגת 
עליו,  מקובלת  איננה  היועמ״ש  בעמדת 
זה  הליך  בנפרד.  עמדתו  את  להגיש  וברצונו 
הוא חריג מאד, כאשר על פי רוב רק היועמ״ש 

מוסמך להציג את עמדת המדינה בפני בג״צ. 
ואכן, ביום שני השבוע, הגיש משרד הפנים 
השבת  שמירת  בחשיבות  משפטית  תשובה 
פני  על  המשתרעת  בתשובה  ישראל.  במדינה 
כי  נימוקים,  שמונה  השר  מציג  עמודים,   15
חוק  כאילו  המוטעית,  הפרשנות  את  להפריך 
המעסיק  רק  על  חל  והמנוחה  העבודה  שעות 

ולא על העובד, וכך יהיה מותר להעסיק אינו 
יהודי בשבת. השר דרעי מוכיח מעל לכל ספק 
מבחינתו, כי הסעיף בא לאסור על עצם פתיחת 

והפעלת עסקים בשבת לצרכי מסחר.
"הסוגיה  דרעי:  כותב  הדברים  בסיכום 
אך  ועוצרת  נוגעת  אינה  הפרק  על  העומדת 
ורק לגבולות עירית תל אביב יפו ולחוק העזר 
בעלת  הינה  אלא  הדין,  פסק  ניתן  שבגינו 
השלכות רחבות היקף על כלל מדינת ישראל, 
שמירת  הציבורי,  במרחב  השבת  של  צביונה 
החברתיות  וזכויותיהם  החברה  לכידות  על 
ישראל  מדינת  ותושבי  אזרחי  של  סוציאליות 
האוכלוסיות  על  בדגש  אלו,  של  ויכולתם 
ביום  לשבות  זכותם  את  לממש  המוחלשות, 

השבת ולהיות עם בני משפחתם". 
כי  סבור  "הנני  דרעי:  השר  מסכם  כן  על 
חשיבותה  רקע  ועל  השבת  של  כבודה  נוכח 
של ההלכה שנפסקה והיותנו מדברים בהלכה 
הנוגעת ומשליכה באופן מהותי על צביונה של 
מדינת ישראל והינה בעלת משמעות ציבורית 
רחבה, הרי שיש לראות בנסיבות המקרה כמי 
מחייבות,  אף  כי  סבור  והנני  עילה  שמקימות 

קיום דיון נוסף בפני הרכב מורחב".

נשיא ה'מועצת' לגראי"ל: 
"מתפלל עליכם יום יום"
נשיא מועצת חכמי התורה מרן הגר"ש כהן הגיע לביקור 
בבית מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן  גדולי הדור 
שוחחו בדברי תורה וציינו את אחדות השורות של הנציגים 

החרדים שמובילה להצלחה במאבקים על עיקרי הדת 

אבי רבינא

התרגשות רבה נרשמה השבוע )שני( כאשר 
נשיא מועצת חכמי התורה, מרן ראש הישיבה 
מרן  עם  להיוועד  הגיע  כהן,  שלום  חכם 
איש  חזון  שברחוב  בביתו  שטיינמן  הגראי״ל 

בבני ברק. 
בדברי  ארוכות  דקות  שוחחו  הדור  גדולי 
נשיא המועצת מרן הגר״ש כהן  תורה, כאשר 
הביא את דברי ה׳חתם סופר׳ שהקב״ה משאיר 
את  שסיימו  לאחר  גם  שבדור  הצדיקים  את 
תפקידם בעולם הזה, משום שהדור זקוק להם. 
״אני מתפלל עליכם יום יום״, אמר מרן הגר״ש 

למרן הגראי״ל, שהגיב: ״תבורכו״. 
באריכות  הדור  מנהיגי  שוחחו  בהמשך 
והזכירו  הפרק  על  העומדים  השעה  בענייני 
הכותל  מתווה  הקפאת  נושא  את  היתר  בין 
משתי  שהנציגים  כך  על  ודיברו  הגיור,  וחוק 
במאבקים  יחד  פועלים  החרדיות  המפלגות 

משותפים למען כלל ישראל. 
״מאז  כי  לגראי״ל  אמר  המועצת  נשיא 
הצלחה  רואים  אנו  הזו  הקדנציה  תחילת 
גדולה וסיעתא דשמיא מיוחדת בכל העניינים, 

שלכם  והנציגים  שלנו  שהנציגים  משום 
עובדים יחד ובשיתוף פעולה כאיש אחד בלב 
״ככל  כי  הגראי״ל השיב לחכם שלום  אחד״. 
יותר  ההשפעה  כך  לשמה,  יותר  שמתכוונים 

גדולה״. 
ידידות  שוררת  הדור  גדולי  בין  כי  יצוין, 
גלויה  וחיבה  רבות  שנים  במשך  עמוקה 
שהורגשה היטב בעת הביקור המיוחד שארך 
דקות ארוכות, כשבסיומו ביקש מרן הגראי״ל 
להודות למרן הגר״ש על שהטריח עצמו לבא 
כהן  בברכת  בירכו  המועצת  ונשיא  לבקרו, 
ישראל  כלל  את  ולהנהיג  להמשיך  שיזכה 

בבריאות גופא ונהורא מעליא.
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בבוקר שלמחרת הקפאת מתווה הכותל בממשלה, נפתחה 
מרואיינים  שלושה  של  ברצף  בגל"צ  בוער'  'מה  התוכנית 
שדובר  חביב  איש  מהם,  אחד  המפה.  של  הרפורמי  מהצד 
דן  לשעבר  הברית  ארצות  שגריר  היה  חצי-רהוטה,  עברית 
שפירו, יהודי בעל לב חם שממשיך להתגורר בישראל עד 

לתום הלימודים של בנותיו במוסדות החינוך הישראליים.
שפירו הוא דיפלומט בכל רמ"ח אבריו, שמצליח לצעוד 
כהונתו  שנות  במשך  להירטב.  מבלי  שוטף  גשם  תחת 
שלמים  ראיונות  להעביר  הצליח  הוא  ארה"ב,  כשגריר 
נתניהו לאובמה – בכישורי  בין  ולהתכחש למשבר האישי 
אלא  החמקן.  מטוסי  יכולות  על  שמתעלים  הרואיים  מלל 
יחסי  לו  לפרוטוקול שהיו  והזכיר  שהפעם, אחרי שהקדים 
ידידות עם הקהילה החרדית, הוא חרג מנוהגו המתון ושטף 

במבול את ההתנהלות האורתודוקסית.
השיב  משתייך,  הוא  קהילה  לאיזו  לבסוף  כשנשאל  רק 
עם  מזוהים  משפחתו  ובני  שהוא  בכנות,  לשעבר,  השגריר 
לא  גם  ולפיכך  נשאל  לא  שפירו  הקונסרבטיבית.  הקהילה 
השיב, על המעורבות האישית של רעייתו בפרשה. בשיחה 
שקיימתי עמו בעבר, הוא סיפר כי אשתו נמנתה על גרעין 
לקיים  להן  לאפשר  שדרשו  הכותל,  נשות  של  המייסדות 

תפילה שוויונית ברחבה.
רזי ברקאי שהעלה לפני ואחרי שפירו קולות מהצד  אם 
השגריר  את  מנגד  להעלות  מצליח  היה   – בלבד  האחד 
חובש  אורתודוקסי  יהודי  בישראל,  המכהן  האמריקאי 
כיפה שחורה )לסירוגין, בהתאם לאירועים(, או את השליח 
המיוחד של הנשיא המכהן למזרח התיכון, ג'ייסון גרינבלט, 
חובש הכיפה גם כן )כנ"ל( הוא היה שומע מן הסתם קולות 

אחרים לגמרי.  
אחרי  ולדוברים,  לשגרירים  להגיע  צורך  אין  ובעצם, 
לרחבה  וסר  לאחרונה  אך  כאן  ביקר  עצמו  שהקודקוד 
שאיש  אף  על  בתו,  לבין  בינו  מלאה,  בהפרדה  הנכונה, 

מלבדם לא נכח ברחבה הסטרילית והמבודדת.
שאושר  המתווה  בין  ההבדל  על  האצבע  את  כששמים 
לפני שנה לבין ההקפאה שאושרה השבוע, אפשר לשים את 
וזאת משום  על חלופי הגברי בממשל האמריקאי,  האצבע 
אמריקאי  ונותר  היה  הכותל,  מתווה  במימוש  שהאינטרס 
מהשופט  )להבדיל  המקומי  הבוחר  את  ישראלי.  ולא 
הישראלי(, כל השיח הזה, לא עניין, לא מעניין ויש לקוות 
שגם לא יעניין בעתיד. אחד משרי הליכוד ששוחח השבוע 
עם החברים החרדים, הסביר להם על רגל אחת, את ההבדל 
בין תמיכתו בהקפאת מתווה הכותל לבין התנגדותו לעצירת 

עבודות הרכבת.
נחסמו  איילון  כשנתיבי  מכליו  שיצא  החילוני  "למצביע 
עניין  שום  "אין  השר,  הסביר  העבודות",  עיכוב  בגלל 
בהגברת הזהות הרפורמית. את מי שזקוק לוויזה כדי לצאת 
מתל אביב ולעלות לירושלים זה בטוח לא מעניין. מי שכבר 
כפי  בדיוק  הנפרדת,  לרחבה  ללכת  מעוניין  לכותל,  עולה 
כנסת  בבית  לתורה  לעלות  מעדיף  האותנטי  שהישראלי 

אורתודוקסי עם הפרדה". 
המציאות מדברת בעד עצמה, כאשר עד היום, למרות כל 
שמתאפשר  העובדה  וחרף  האוהדים  והמאמרים  הכותרות 
משפחתית  גיבוש  באווירת  הרפורמית  ברחבה  לשהות 
מהרחבה  רגליו  את  מדיר  הישראלי  הציבור  מחיצות,  ללא 
בעיניי  לראות  כדי  הלכתי  ברגליים.  ומצביע  השוויונית 
בשעה  חודש.  בראש  התקשורתיים,  השיא  מימי  באחד 
שהכותל המערבי המה מאדם, במפלס התחתון של המתחם 
כשברחבה   – מ"מניינית" מתפללות  פחות  נצפתה  הדרומי 

כאבן  על הבמה,  מיותם  תורה  ספר  בביזיון  מונח  העליונה 
שאין לה הופכין. 

הציבור האמריקאי  בקרב  כנראה  הציבורי שתוסס  הזעם 
של  הסיפור  כל  בעיניו,  הממוצע.  לישראלי  רלוונטי  אינו 
ערך  שווה  אינו  הרפורמים,  מעמד  והקפאת  הכותל  מתווה 
אחד  ולבוקר  איילון,  בנתיבי  פקק  של  אחת  לשעה  ציבורי 
שבו החיילים משתרכים באוטובוסים, בגלל עצירת עבודות 

הרכבת בשבת.

הכותל הדמוקרטי
העובדה שיאיר לפיד, שנצר את לשונו במשבר הרכבת, 
מצא לנכון לטפס על החומה דווקא בנוגע למתווה הכותל, 
לא נובעת מהזדמנות הפז שנקרתה לפניו, אלא מהסיטואציה 
עם  שמתחרה  מישהו  יש  אם  הקהל.  דעת  בסקרי  המביכה 
נתניהו באובססיית הסקרים זהו יאיר לפיד, ובסקרי העומק 
מבחינתו,  שהמצב  מגלה  הוא  עבורו,  שנערכים  האחרונים 
מדאיג עוד יותר מזה שבא לידי ביטוי בסקרים שמתפרסמים 
בתקשורת. ניסיון הזיגזג שלו על גבנו, נובע אך ורק משפל 
מצבו. אלא שגם הוא הבין כנראה שמהכותל לא תבוא לו 
שתכנן  ההפגנתי  הסיור  את  ביטל  נוסף,  ובזיגזג  הישועה, 

ברחבה.
הקהל  דעת  שלא  למסקנה  מובילה  הזאת  התובנה 
הישראלית ואפילו לא חרב הבג"ץ המתהפכת, הם שהובילו 
כדי  מנדלבליט,  אביחי  דאז,  מזכירו  את  לשגר  נתניהו  את 

לגבש מתווה שיפיס את דעתה של הקהילה הרפורמית. 
אם נתניהו היה נשאל בחברת מי הוא מעדיף לסעוד, הוא 
היה מבכר כנראה את ידידיו הרפורמים מעבר לים, שדוברים 
הערבים  המאכלות  את  ואוכלים  עליו  האהובה  השפה  את 
לחכו. אלא שאצל נתניהו אין שיקולים חבריים והמאזניים 
היחידים שנעים כל הזמן ושוקלים כיצד להכריע, הם מאזני 

הכדאיות. 
נתניהו, שמכיר את נפש מצביעיו, מודע לכך שהרפורמים 
לא מעניינים אותם. התגייסותו למענם בשנה שעברה, נבעה 
בתמיכת  שנעטף  אמריקאי  נשיא  ישב  הלבן  שבבית  מכך 
הזמין  נשיא,  אותו  נדיביה.  ובכספי  הרפורמית  הקהילה 
כזכור )לרע( לאירועי החג שנערכו בבית הלבן רבה ולא רב, 
הדלקת  מעמד  )באותו  התפילה  לשון  מטבע  את  ששינתה 
נרות חנוכה בהשתתפות הנשיא ריבלין(. מרם עמנואל ועד 
תקופות  בשתי  אובמה  של  הקרובים  ידידיו   – שפירו  לדן 
כהונתו נמנו על הקהילה שדרשה רחבה משל עצמה. הדבר 
האחרון שהיה חסר לנתניהו באותה תקופה – היה לפתוח 

חזית נוספת עם הקהילה היהודית שמקיפה את הנשיא. 
תחת הנשיא לשעבר אובמה, ביבי לא היה מעלה בדעתו 
יושב  שהוא  לפני  יממה  המתווה  הקפאת  את  להעביר 
לארוחת ערב עם ראשי הקהילה הרפורמית, חביבי הנשיא. 
רק שהסיטואציה הזאת השתנתה, במעין תהליך מזורז של 
הבר  חגיגות  על  הפרסום  שאפילו  מסתבר  בתשובה.  חזרה 
אדלסון  שלדון  הרפובליקני  המיליארדר  של  לנכדו  מצווה 
לפי   - בהתגלמותו  ניוז  פייק  היו  הרפורמית,  ברחבה 
המעוות.  הפרסום  את  לתקן  שביקש  משפחתו  מבני  אחד 
כ"רחבה  להגדיר  לפיכך  אפשר  הרפורמית,  הרחבה  את 
הדמוקרטית". אפרופו פייק-ניוז ואדלסון - לפי מקור בכיר 
הסכסוך  גם  רה"מ,  בלשכת  הפועלות  הנפשות  את  המכיר 
המתוקשר בין הזוג נתניהו לזוג אדלסון, הוא בסך הכול עוד 
אחד מתרגילי ההסוואה, טרום חקירת האדלסונים בפרשת 
תיק 2000. עוד לא אבדה תקוותנו, התקווה תיק אלפיים - 

ועל כך עוד ידובר, יתואר ויתושאל. 

לא  זוהי  טראמפ.  של  והציוץ  העבודה  לסביבת  בחזרה 
החדש,  הנשיא  של  בסביבתו  ששוהים  האנשים  זהות  רק 
כולל חתנו ובתו המתפללים בבית כנסת אורתודוקסי, אלא 
יחסי הגומלין בין הנשיא לקהילה. ראשי הקהילות  מכלול 
הרפורמית והקונסרבטיבית בארצות הברית עמדו ועומדים 
בראש החץ של המאבק התקשורתי נגד לגיטימיות הבחירה 
של טראמפ. הם הוקיעו את טראמפ אל עמוד הקלון, הצביעו 
הדמוקרטית,  ההכרעה  את  לקבל  וסירבו  כאנטישמי  עליו 
לאחור,  במבט  בישראל.  כאן  לקבלה,  מסרבים  שהם  כפי 
"שעשה  טראמפ,  בחירתו של  לנוכח  לברך  בהחלט  אפשר 
הכותל  ששלמות  מי  ולכל  לאמותינו,  לאבותינו,  ניסים". 

ברוח ישראל סבא, יקרה בעיניו.

מחאה ומחמאה 
שרי הממשלה אולי עודכנו על העלאת ההצבעה להקפאת 
האבנים  את  אבל  הממשלה,  ישיבת  בתום  הכותל  מתווה 
דג"ל,  סיעת  חברי  דחפו   – למהלך  שהובילו  המתגלגלות 

דרעי גפני וליצמן, ביום חמישי שעבר.
שהתקיימה  הממשלה  ראש  עם  המשותפת  הישיבה 
בסוגיית  לעסוק  כדי  מלכתחילה  נועדה  האחרון  בחמישי 
העבודות בשבת – אלא שהחברים ניצלו את ההזדמנות כדי 

לסגור פינות ולעגל קצוות גם בסוגיות נוספות.
שר  במחאות.  ולא  במחמאות  החלה  המדוברת  הישיבה 
התחבורה ישראל כץ עדכן את החברים על עצירת העבודות 
של  לעברם  היטב  מכוונת  עקיצה  בדבריו  ושזר   – בדרום 

החברים האשכנזים שחוללו את המהומה.
להודות  "צריך  אמר,  הוא  כך",  על  תודה  לי  תגידו  "אל 
לחברי הכנסת מלכיאלי ובן צור שפנו אלי בצורה מסודרת, 
בלי כותרות. כשעובדים בצורה כזאת יש גם תוצאות". כץ 
אריק  מכולם,  הגדול  הסרקזם  נוטף  של  כעוזרו  ששימש 
אחת  באמירה  חזיתית  התנגשות  לחולל  איך  יודע  שרון, 

תמימה, אלא שהפעם הוא נתקל בחומה חרדית בצורה.
הכנסת  חברי  עצמם  על  קיבלו  חשובה  אחת  החלטה 
לסיבוב  בניגוד  הפעם,  המערכה.  את  שהובילו  החרדים 
שתושמע  אחידה  עמדה  תוצג  הכותל,  מתווה  של  הקודם 
באותו טון ואינטונציה הן באוזני ראש הממשלה והן מעל 
גלי האתר. המודל הזה, של הסכמה חרדית שקטה בחדרי 
יותר  רלוונטי  לא   – הביטאונים  גבי  מעל  ומתקפה  חדרים 

במציאות התקשורתית העכשווית.
אחרי שפקחי עבודות השבת סיימו לדון בסידורי העבודה 
היועץ   – לפגישה  טלפונית  צורף  הקרובה,  השבת  לקראת 
המשפטי לממשלה. בשני נושאים שעלו על הפרק, המתינו 
הנוכחים למוצא פיו. הראשון, מתווה הכותל. השני, בג"ץ 
החרדים  הנציגים  הפכו  הללו,  הפרשות  בשתי  המרכולים. 
לשק חבטות – הן של התקשורת הכללית והן של החרדית. 

הדחיפות לפיכך, הייתה רבה.
בפרשת מתווה הכותל השמיע מנדלבליט באותה שיחה 
יאומץ  ולא  כליל  יבוטל  המתווה  אם  למדי.  הגיוני  טיעון 
וואקום  ייווצר  המלומד,  היועמ"ש  הסביר  אחר,  מתווה 
חייבת  הממשלה  משלו.  הסדר  שיציג  בג"ץ,  ייכנס  אליו 
לפיכך, להציג את ההתפתחות החדשה כרצף של החלטות, 
שהממשלה מובילה. לא ביטול אלא הקפאה והמשך עבודה 
מי שהציע  היה  ראש הממשלה  חלופי. בלשכת  על מתווה 
למחזר מחדש את הקצאת הכספים לרחבה הדרומית, באותו 
נתניהו  שמשגר  הממוחזרות  ההודעות  את  שמזכיר  תהליך 
הכספים  בהתנחלויות.  חדשה  בנייה  על  המתנחלים,  לעיני 
ההודעות  אבל  יחידות,  אותן  היחידות  כספים,  אותם 

בית ספר לפוליטיקה

ותודה לדונלד טראמפ

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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מרנינות. 
מנדלבליט שהוביל את מתווה הכותל בתפקידו 
מיידית  חשוד  אומנם  הממשלה,  כמזכיר  הקודם 
יוקרתו,  את  לשמר  שמנסה  כמי  הצעותיו  בכל 
אוזניים קשובות.  על  נפלו  הזה  בעניין  דבריו  אך 
בתום  התקבלה  הקפאה  של  להליך  ההסכמה 
יתר  בחמישי.  זאת  ידעו  החרדים  שיחה.  אותה 
של  עמדתו  האחרונה.  בדקה  רק  הממשלה,  שרי 
שמקפיא  בבג"ץ  למבחן  תעמוד  עוד  מנדלבליט, 
הזה, חברי  יד, אך לפחות בשלב  ומפשיר בהינף 

הכנסת החרדים – את שלהם עשו.

דרך יגאל אלון
עסק  היועמ"ש  עם  הנוסף  המשפטי  השיח 
שההתפתחויות  בת"א  השבת  מרכולי  בפרשת 
סביבה סוקרו כאן בהרחבה. הדיון עסק במחלוקת 
נוסף.  לדיון  לבקשה  בנוגע  שהתפתחה  העזה 
אביב  בתל  הסוחרים  הגישו  עצמה  הבקשה  את 
והשופט הפורש רובינשטיין שישב בדין, הפתיע, 
וביקש  הבקשה  את  דחה  לא  לציפיות  כשבניגוד 

לקבל את עמדת המדינה.
מכאן ואילך התקיים שיח נפיץ בלשכת היועץ 
המשפטי לממשלה ופרקליטות המדינה. מהפגישה 
המכרעת שהתקיימה במשרדי פרקליטות המדינה 
מנדלבליט  היועמ"ש  נעדר  א-דין,  צלאח  ברחוב 
חובש הכיפה, ומי שניהל את הישיבה היה פרקליט 
המדינה שי ניצן, שומר השבת. חילופי ההאשמות 
בישיבה התנהלו סביב השאלה מדוע לא הגישה 
להצגת  ארכה  לקבלת  לבג"ץ בקשה  הפרקליטות 
מודעת  שהייתה  למרות  הפנים,  משרד  עמדת 
ההתנהלות  השר.  של  המתגבשת  הדעת  לחוות 
את  שקיבלה  פסיקה  כזכור,  הולידה  החובבנית, 

התעלמות שר הפנים – כהסכמה שבשתיקה לחוק 
העזר העירוני. 

דרישת משרד הפנים שהובעה בישיבה על ידי 
משה  למשפטים  הדוקטורנט  השר,  לשכת  רל"ש 
הנוסף  הדיון  לבקשת  שההסכמה  הייתה,  ארבל 
לנוכח  העובדתי,  למישור  גם  להתייחס  צריכה 
העובדה שבעת מתן פסק הדין עמדת שר הפנים 

כבר הוגשה לפרקליטות המדינה.
בפרקליטות סירבו והסכימו רק לכך שהבקשה 
לדיון נוסף תתמקד במישור המשפטי. לא מדובר 
בזוטי דברים ובפלפולים משפטיים אלא בשאלה 
הסוגיה.  של  ליבה  לב  שהיא  ועקרונית  מהותית 
לבקשה  הסכמתה  את  תלתה  המדינה  פרקליטות 
המשפט  בתי  לחוק  30)ב(  סעיף  של  בלשונו 
בחמישה  נוסף  דיון  של  קיומו  את  המאפשר 
הלכה  נקבעה  בו  במקרה  יותר,  או  שופטים 
או  קושי  חשיבות,  המעוררת  חדשה  משפטית 

חידוש.
ה"הלכה" החדשה שנקבעה וסומנה בפרקליטות 
עבודה  שעות  לחוק  9א  סעיף  לתחולת  נוגעת   –
הקבועים...  המנוחה  "בימי  כי  הקובע  ומנוחה 
ולא  מלאכתו,  בבית  מלאכה  בית  בעל  יעבוד  לא 
בעל מפעל תעשיה במפעלו ולא יסחר בעל חנות 
סעיף  פרשנות  סביב  הפלפול המשפטי  בחנותו". 
זה, הציע שתי חלופות. האחת, שנתקבלה בפסק 
הדין, גורסת כי איסור העבודה הוא אישי, על בעל 
העסק היהודי, ולפיכך – ניתן ואפשרי להפעיל את 
העסק בבעלות יהודית, על ידי העסקת מי שאינם 

יהודים בשבת. 
בעצת  הפנים  שר  שהציע  הפרשנית  החלופה 
האיסור  את  להחיל  מבקשת  מומחים,  משפטנים 
באופן גורף על העסק ולא על בעל העסק – כאשר 

ההשלכה המשפטית הרלוונטית הינה, כי לרשות 
המקומית אין אפשרות לגבור על המחוקק ולאשר 
פתיחת עסק שנאסר בחקיקה ראשית של הכנסת. 
הפרשנות של דרעי נתמכת גם בפרוטוקולים של 
בכנסת  שהושמעו  ההסבר  ובדברי  הכנסת  זקני 
בעת החיקוק על ידי שר העבודה דאז יגאל אלון. 
מפקד הפלמ"ח המעוטר ששמו נשלף מהארכיון 
לאחרונה בחגיגות היובל למלחמת ששת הימים, 
צורף לרגל השעה גם לענייני היום השביעי. ערב 
לשר  מינויו  האחרון  ברגע  טורפד  הימים  ששת 
השבת,  יום  של  לכבודו  כי  לקוות  ויש  הביטחון, 

אזכור שמו יביא מעט יותר מזל.

הפקחים של ש"ס
המחוקק,  מדברי  הברורים  הסימוכין  למרות 
 – בבג"ץ  שנקבעה  העמדה  את  המדינה  אימצה 
והסכימה לדיון נוסף בהלכה המשפטית החדשה, 
פתיחת  את  שתתיר  בפרשנות  תומכת  שהיא  תוך 
עמדתו  כי  שדרש  דרעי  אביב.  בתל  החנויות 
אביחי  ליועמ"ש  דרישה  כתב  שיגר  תושמע, 
מגלה  השנה  בלוח  עיון  סיון.  בכ"א  מנדלבליט, 
סבב  תום  אחרי  ספורים  ימים  שוגר  שהמכתב 
חקירות 'מפעלות שמחה', אך במכתב הזה, דרעי 

עסק אך ורק בשמחת השבת. 
"לאור שיחתי עם כבודו", כתב השר ליועמ"ש, 
שעמדת  לנכון  רואה  הנך  כי  הרושם  "התקבל 
כמשיב  עמי  ובהסכמה  בתיאום  תוגש  המדינה 
טיוטת  נוסח  את  לעיוני  קיבלתי  הבוקר  בתיק. 
דבר  שום  כי  לראות  והופתעתי  המדינה  תשובת 
מעמדתי האמורה לא מופיע בכתב התשובה. זאת 
שלא  להרחיב  הפרקליטות  נציגי  האריכו  ועוד, 
לצורך בעת הזו בקביעת מסמרות בשאלת עמדת 
מבלי  האמור  לחוק  9א  סעיף  לפרשנות  המדינה 
לשון  בכל  אבקש  עתה.  לעת  כלל  נדרש  שהדבר 
כי יתאפשר לי להגיש לבית המשפט כמשיב בתיק 

את עמדתי במלואה". 
וניתנה  התמהמה  מנדלבליט  של  תשובתו 
שדרעי  אחרי  שלושתם",  "במעמד  רק  לבסוף 
להביע  לו  יתאפשר  לא  אם  כי  הבהיר  לראשונה, 
את עמדתו הוא מתקשה לראות איך יוכל להמשיך 
ולשבת על כס שר הפנים. בין אם היה באיום ממש 
כדי  הממשלה  לראש  הספיק  זה  לאו,  אם  ובין 
להבנה.  ולהגיע  הקו  על  מנדלבליט  את  להעלות 
של  בציטוטים  שנפתחת  דרעי,  של  הדעת  חוות 
אחד העם וביאליק על ערך השבת ומתפרשת על 
ליועמ"ש  כמכתב  הוגשה  עמודים,  עשר  חמישה 
לבג"ץ  אותה  הגיש  בתורו,  והוא  מנדלבליט, 

כעמדת שר הפנים.
שר  של  עצמאית  עמדה  בהגשת  התקדים 
יפה בפני עצמו, אך בשורה  באמצעות היועמ"ש 
התחתונה ולנוכח עמדת המדינה, הצפי הרווח הוא 
כי בג"ץ כדרכו לא ישנה את פסיקתו ויקבל על פניה 
החברים  ושאר  שדרעי  מה  החרדית.  העמדה  את 
שהתעקשו על המהלך מול ראש הממשלה רוצים 
אביב,  בתל  החנויות  סגירת  את  לא  הוא  להשיג, 
אלא את מניעת פתיחת החנויות בכל רחבי הארץ.

העת  מגיעה  וכעת  הוצגה  העקרונית  העמדה 
לעבודה מעשית. החקיקה שהם מבקשים להחיל, 
הפנים  שר  של  אישורו  את  תחייב  ואילך,  מכאן 
לחוקי העזר, ולא תאפשר לו רק זכות וטו פריכה. 
של  במהלך  החלו  כבר  הפנים  במשרד  בנוסף, 
שאינם  עובדים  ארבעים  לגיוס  מתקנת  העדפה 
רשות  כפקחי  החול  בימות  שישמשו   – יהודים 
ההגירה ובימי השבת יפקחו על שמירת חוק שעות 

עבודה ומנוחה.
משרד  מטעם  פקחים  במשורה  פעלו  היום  עד 
אכפו  בשבת,  העבודה  השבתת  שאת  העבודה, 
בעיקר על עצמם. אם עשרות "פקחים של ש"ס", 
תהיה  האכיפה,  לרשות  מעשית  יצטרפו  אכן 
לכל אמירה  ומעבר  אמיתית, מעל  לכך משמעות 

משפטית-עקרונית.

13 

כץ ששימש כעוזרו 
של נוטף הסרקזם 

הגדול מכולם, 
אריק שרון, 

יודע איך לחולל 
התנגשות חזיתית 

באמירה אחת 
תמימה. "אל תגידו 
לי תודה", הוא אמר 

לליצמן ולגפני, 
"תודו למלכיאלי 

ובן צור שפנו אלי 
בלי כותרות והשיגו 

תוצאות"

הישראלים הצביעו 
ברגליים. בשעה 

שהכותל המערבי 
המה מאדם, 

במפלס התחתון 
של המתחם 

הדרומי נצפתה 
פחות מ"מניינית" 

מתפללות – 
כשברחבה 

העליונה מונח 
בביזיון ספר תורה 
מיותם על הבמה, 

כאבן שאין לה 
הופכין 

הישראלים הצביעו ברגליים. רחבת הכותל הרפורמית בבוקר ראש-חודש )צילום: אבי בלום(
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לאישה

חשוב לדעת: האם הקייטנה מבוטחת? 

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

מילק שייק גלידת וניל פצפוצים 
עם אספרסו ונס קפה 

המשפיע  הראשון  הגורם  מהו  כשבדקנו 
רוכשות,  שאנחנו  הנעליים  בחירת  על 
הנשים  בקרב  לשתיים:  התשובה  נחלקה 
הייתה חד משמעית:  הצעירות, התשובה 
המבוגרות  בקרב  זאת,  לעומת  יופי! 
והתייחסות  אופי  קיבלו  התשובות  יותר 
היו:  שנשמעו  האמירות  לחלוטין.  שונה 
"הבריאות מתחילה בכף הרגל", "נעליים 
כל  לתפקד  הכח  את  לי  נותנות  נוחות 
היום", "לא משחקים עם הרגליים" ועוד 
נוחות  ובקצרה-  הזה.  הסוג  מן  תשובות 
ביותר  החשוב  הפרמטר  היתה  הנעליים 

עבורן בבחירת נעליים.

רובנובסקיה  אולגה  אומרת  "אכן", 
ספק  "אין   ,'Scholl' המותג  מנהלת 
הרגל,  כף  בריאות  על  לשמור  שחשוב 
הדבר  כולו.  הגוף  ליציבות  הבסיס  שהיא 
בעיות  למנוע  כדי  צעיר  בגיל  גם  חשוב 
בהמשך. בדיוק בשל כך, כדאי שתחשבו 
על הנקודות הבאות כשאתן יוצאות לקנות 
נעליים ליום יום, לעבודה או לבית, כאלה 
חשוב  ביום  רבות  שעות  נועלות  שאנחנו 
מקסימלית.  נוחות  ברמת  שתהיינה  מאד 
של  רבות  דוגמאות  למצוא  ניתן  כיום 

נעליים אופנתיות ונוחות".

 אם יש לך נעלים שאת אוהבת במיוחד 
ברפידות  היעזרי  לך,  נוחות  אינן  הן  אך 
נוחות  לך  יעניקו  אשר  מקצועיות  נוחות 
ורכות בהליכה ובעמידה בהן, וישפרו את 

יציבותך. 

 חשוב  מאד לאוורר את כף הרגל כדי 
ופטריות.  למנוע התפתחות של בקטריות 
לכן מומלץ להשתמש בימי הקיץ החמים 
למי  האפשר.  ככל  פתוחות  נעליים 
שמשתמשת באופן קבוע בנעליים בגזרה 
ככל  הרגליים  את  לאוורר  מומלץ  סגורה 
שניתן ולהשתמש לפחות בבית בנעלי בית 

פתוחות.

כותנה  בגרבי  להשתמש  חשוב   
שנוהגת  למי  גם  ונעימות.  מאווררות 
לגרוב גרבי ניילון מומלץ להשתמש בתוך 
את  שסופגות  מכותנה  בגרביים  הבית 
הזיעה בכף הרגל ומאפשרות לה ‘לנשום'.

 כדאי מאד לטפח את כף הרגל, למנוע 
התפתחות של עור יבש ולטפל בו במידת 
עלול  הרגל  בכף  היבש  העור  הצורך. 
ולמצב שדורש  להביא לסדקים מכאיבים 

טיפול רפואי.

טיפים

אופן ההכנה:

מערבלים את הכל 
בבלנדר ושותים בהנאה

שלוש כדורי גלידת וניל עם 
 פצפוצים.

 50 מ"ל חלב
אספרסו קצר או מנה קטנה 

של נס קפה שהכנתם

כף הרגל שלך תעבור את 
הקיץ הזה בשלום

לקייטנה הילד  את  שרושמים  לפני  לברר  שצריך  מה  כל  הגדול:  החופש  לקראת  מדריך 

טעימה

ק 
טי

פי
ס

קנ
ם: 

צילו

מרכיבים )מנה(:

לירן מגרג בנמל מעניק לנו מתכון קייצי טעים, שאפשר להכין בבית:

בעיצומן.  הקיץ  לקייטנות  ההרשמה  אלו,  בימים 
הורים רבים בודקים לפני רישום הילדים לקייטנה 
את המחיר, המיקום, סוג הפעילות בקייטנה והתכנים שמועברים במהלכה. 
עם זאת, אינם נותנים את הדעת לסוגיה החשובה ביותר: ביטוח. חלקם אף 
סבורים כי לכל מפעיל קייטנה יש פוליסת ביטוח ועל כן אין סיבה לדאגה. 
 "מדובר בעניין מורכב", אומר לנו עו"ד עמיקם חרל"פ, "ישנן קייטנות 
משלל סוגים, ביתיות, מקצועיות, וקייטנות המופעלות על ידי המדינה. על 
כל אחת מהן חלים חובות ביטוח שונות. כמו כן, קייטנות רבות כוללות 
ביקורים  בטבע,  טיולים  כגון  מסוכנות  אף  ולעיתים  מורכבות  פעילויות 
)כגון  חדים  חפצים  עם  עבודה  ומשחקים,  ספורט  במגרשי  בבריכה, 

מספריים או כלי עבודה(, פעילות עם בעלי חיים וכדומה".
חשוב להכיר את זכויות ילדיכם ולדעת מה מגיע להם ולכם על פי חוק, 

במקרה של תאונה בקייטנה, שאלנו את חרל"פ את השאלות החשובות.

אילו סוגים של קייטנות יש? 
לתלמידי  קייטנות  מופעלות  הקיץ  במהלך  החינוך,  משרד  החלטת  לפי 
את  יש  אלה,  לצד  סטודנטים.  או  מורים  ע"י  הספר,  בבתי  א'-ב'  כיתות 
הקייטנות של המתנ"סים המופעלות כמעט בכל עיר, קייטנות "מקצועיות" 
וכן, קייטנות פרטיות המופעלות אפילו בבתים, כמו קייטנות המופעלות 
כי  יחד. לכן, על מנת לדעת בוודאות  ילדים  ע"י הורים המאגדים מספר 

הילד שלנו נמצא ומבלה במקום בטוח – יש לבדוק היטב את הפרטים. 

יש דבר כזה קייטנה חוקית ולא חוקית? 
רישוי  חובת  קובע   1990 משנת  ופיקוח(  )רישוי  הקייטנות  חוק 

כ"קייטנה"  המוגדרת  ישות  אותה  היא  מה  מופיע  בחוק  לקייטנה. 
ומוגדרת החובה להפעיל קייטנה רק אם בידי המפעיל מצוי רישיון 
לפי חוק רישוי עסקים. בחוק נקבע אפילו כי אדם המנהל קייטנה 
מותנית  בפועל,  למאסר.  צפוי   – החוק  לסעיפי  בהתאם  שאינה 
הפעלת קייטנה בקבלת רישיון לכך מטעם משרד החינוך והרשות 
המקומית. רישיון כזה אינו מבטיח להורים כי הגוף המפעיל את 
עמידה  על  המעיד  ברישיון  מדובר  למצער,  אחראי.  הקייטנה 
בסטנדרטים מינימאליים בלבד. כמו כן, שר החינוך רשאי לפטור 

ידי  קייטנות המנוהלות על  רישוי, סוגים של  בצו מחובת 
קייטנות  יש  בהחלט  אך  שיקבעו.  ארגונים  או  גופים 
הדרושים.  האישורים  את  לקבל  פונות  שלא  פרטיות 
כזו,  בקייטנה  שהות  במהלך  תאונה  ואירעה  במקרה 

מפעילי הקייטנה עשויים לעמוד בפני כתב אישום פלילי.  

שעלי  חשובים  הכי  הדברים  מהם  לילד  כהורה 
לבדוק לפני שאני רושם את הילד לקייטנה? 

הדברים שחשוב לבדוק הם: מי מפעיל את הקייטנה? מה הניסיון שיש 
לצורך  מהעירייה  הדרושים  האישורים  את  קיבלה  הקייטנה  האם  לו? 
לגיל  מתאימה  הפעילות  והאם  בקייטנה  הפעילות  סוגי  מה  הפעלתה? 
כדאי  מדריכים?  מספיק  יש  והאם  קבוצה  בכל  יש  ילדים  כמה  הילדים? 
בה  המתקיימות  הפעילויות  לסוגי  הקייטנה  התחייבויות  את  לבדוק 
ולשאול את כל השאלות – משאלות בסיסיות כמו האם יש תכנית מסודרת 
מה עושים כל יום, האם הקייטנה מספקת מזון ושתייה, מה היא הכשרת 
לביטוח  הנוגעות  שאלות  להעלות  חשוב  זה,  ולצד  וכיוב'.  המדריכים 
הזו  השאלה  פרטיות  בקייטנות   – הביטוח  סוג  מה  מפציעות,  המכסה 
חשובה במיוחד מכיוון שהדבר אינו וודאי, כדאי להתעקש לראות פוליסת 
ביטוח בתוקף. אחרת, במקרה חלילה של תאונה ובהעדר ביטוח, תביעות 
נזיקין עלולות להיות מורכבות ומתישות. במידה והקייטנה מופעלת על 
מוסדר  הביטוח  כי  להניח  סביר  המתנ"סים,  רשת  או  מקומית  רשות  ידי 
רוב,  פי  על  הרשות.  או  המוסד  של  הכוללת  הביטוח  פוליסת  במסגרת 
גופים אלה דואגים לביטוח מתאים לקייטנות. אך תמיד כדאי לברר את זה.

לאילו "אותיות קטנות" חשוב לשים לב בשלב הרישום?
חשוב  מספיקה.  לא  אך  חשובה  היא  ביטוח,  יש  באם  שלעיל  הבדיקה 

לבדוק כי הביטוח מתאים לפעילות הקייטנה, לגילם של הילדים וכדומה. 
בין  הבדלים  קיימים  עליו.  ולעבור  הביטוח  של  עותק  גם  לבקש  מומלץ 
הפוליסות השונות, אשר עלולים להיות מהותיים במידה ויש צורך להפעיל 
הינו  לקייטנות  הרלוונטי  הביטוחי  הכיסוי  כי  להבין  הביטוח. חשוב  את 
ביטוח לנזקי גוף במסגרת כיסוי צד ג'. מדובר בביטוח החל על פעילותם 
של הילדים בקייטנה, באתרים אחרים אליהם הם נלקחים לפעילויות, ואף 

בדרכם לקייטנה ובחזרתם הביתה. 

האם ביטוח תלמידים תקף?  
ע"י  המופעלים  גנים  או  ספר  בבתי  תלמידים  אך  זאת,  יודעים  לא  רבים 
הרשות המקומית או משרד החינוך – מבוטחים גם בימי החופש הגדול 
במסגרת  ההורים  משלמים  עליו  לתלמידים  אישיות  תאונות  בביטוח 
תשלומי החובה לבית הספר או לגן. הביטוח מכסה גם את תקופת החופש 
הגדול ושעות הפנאי. סכומי התביעה והזכאות במקרה של פציעה הינם 
לפי תנאי הפוליסה. כך גם לגבי ילדים בפעוטונים, מעונות יום וגני ילדים, 
המופעלים על ידי הרשויות המקומיות. ניתן לדרוש לקבל את הפוליסה 
באמצעות מזכירות בית הספר ולבדוק את הזכויות הנקובות בה. כל זאת, 
בנוסף לפוליסת הביטוח של הקייטנה, עליה יש לתת את הדעת. אך כמו 
תמיד, גם כאן, יהיו מקרים חריגים: מקרים בהם נפגע ילד בתאונת דרכים 
אינם נכללים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים. מקרים נוספים 
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מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות
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למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום
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 אין צורך בידע מוקדם
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בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי - 02-6482264 
להזמנות: אבישי - 050-6322047
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תפזורת זמנים מהמקרא
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. סבלן כלפי אחרים. "טוב ___ ____ מגבה רוח" )קהלת 
ז ח(

6. קרח,מים שקפאו. "והשלג והכפור וה____"  )אהלות ח ה(
7. לוח דק של מתכת פח. "_____ של זהב" )סוכה ה.(

9. בשעות הליל, בשעת החשכה. "ויברחו ויצאו ____ מן 
העיר" )ירמיה לט ד( )בלשון רבים(

11. קיצור המילים : תלמוד ירושלמי.
12. ____ חוב. התחיבות בכתב לפרוע חוב. "זה גובה 

____חובו וזה גובה____ חובו" )כתובות יג ט(
13. זה, זאת. "_____ לעגם בארץ מצרים" )הושע ז טז(

14. חפירה במעמקי האדמה לחצוב משם מחצבים. "ו____ 
מלח" )צפניה ב ט(

15. דרך להפעלת דבר מה, לגילויו או לפתרונו. "ג' ____ 
בידו" )תענית ב.(

17. חצי, מחצה. "_____ השקל בשקל הקדש" )שמות ל יג(

1. ארמון, מצודה, בית גדול ומבוצר. "אם חומה היא נבנה 
עליה____ כסף" )שה"ש ח ט( )לא בלשון סמיכות(

2. בארץ הזאת. "בארעא ____" )סוכה מד: (
3. שובע, שפע. "ותוציאנו ל____" )תהילים סו יב(

4. אחד מבני שאול המלך. "יונתן ו____" )שמואל א יד מט(
5. זבל. "כ____ על פני השדה" )מלכים ב ט לז(

6. יושר,צדקה,תום. "הלך צדקת ודבר____" )ישעיה לג טו(
10. בעל בינה, חכם, פיקח. "לב חכם ו___" )מלכים א ג יב(

11. משא, כובד. "כבד אבן ו____ החול" )משלי כז ג(
12. צהל, השמיע קול צהלה. "סוס ש____ וחמור שנער" 

)בבא קמא יח: (
13. קיצור המילים : שלושה אבות.

14. פרח, הופיע בו ציץ. "____המטה פרח הזדון" )יחזקאל 
ז י(

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

מאונךמאוזן

לנו:כתבו 

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

מצאו לפחות 5 הבדלים בין התמונות! חידות פרשת השבוע

נטותהיומיטחריצקאת

שבידואתוגשיוהאתוק

מישבתדמחסצמרנמצאו

טנלתאישרקמיסוחאיפ

ההחנמאשפנמתלשאתרת

מעדהאביברסתעשסינה

ירשדרגעשתחתגהצגאש

מבשתגושבהנשנקממגנ

יימהשאמארנאוייחתה

חמשילתגשיעעמתשרעד

ררהשמימאארינתחודצ

יקאמונלוזושאמבשיש

תבבאישונלילהשיקשא

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
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ה

אמש, יומם, שנה, אתמול, ימים, שנתים, בקר, לילה, תמול, האביב, מחר, בא 
השמש, המחרת, ערב, באישון לילה, הסתיו, עת, בין הערבים, ואשמורה, צהרים, 

זרע וקציר, וחרף, קיץ, ירח ימים, חדש, קציר, נטות היום חצות, רגע, קציר 
חטים, יובל, שבוע, תקופת השנה, יום, שחר, יומים, שמטה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

מדוע נענשו משה 
ואהרון דוקא על 

עוון המים?

מדוע הציב משה 
רבנו דמות של 

נחש לצורך 
רפואה?

עזרו לתרנגולת להגיע אל האפרוח!
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת זמנים מהמקרא
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. סבלן כלפי אחרים. "טוב ___ ____ מגבה רוח" )קהלת 
ז ח(

6. קרח,מים שקפאו. "והשלג והכפור וה____"  )אהלות ח ה(
7. לוח דק של מתכת פח. "_____ של זהב" )סוכה ה.(

9. בשעות הליל, בשעת החשכה. "ויברחו ויצאו ____ מן 
העיר" )ירמיה לט ד( )בלשון רבים(

11. קיצור המילים : תלמוד ירושלמי.
12. ____ חוב. התחיבות בכתב לפרוע חוב. "זה גובה 

____חובו וזה גובה____ חובו" )כתובות יג ט(
13. זה, זאת. "_____ לעגם בארץ מצרים" )הושע ז טז(

14. חפירה במעמקי האדמה לחצוב משם מחצבים. "ו____ 
מלח" )צפניה ב ט(

15. דרך להפעלת דבר מה, לגילויו או לפתרונו. "ג' ____ 
בידו" )תענית ב.(

17. חצי, מחצה. "_____ השקל בשקל הקדש" )שמות ל יג(

1. ארמון, מצודה, בית גדול ומבוצר. "אם חומה היא נבנה 
עליה____ כסף" )שה"ש ח ט( )לא בלשון סמיכות(

2. בארץ הזאת. "בארעא ____" )סוכה מד: (
3. שובע, שפע. "ותוציאנו ל____" )תהילים סו יב(

4. אחד מבני שאול המלך. "יונתן ו____" )שמואל א יד מט(
5. זבל. "כ____ על פני השדה" )מלכים ב ט לז(

6. יושר,צדקה,תום. "הלך צדקת ודבר____" )ישעיה לג טו(
10. בעל בינה, חכם, פיקח. "לב חכם ו___" )מלכים א ג יב(

11. משא, כובד. "כבד אבן ו____ החול" )משלי כז ג(
12. צהל, השמיע קול צהלה. "סוס ש____ וחמור שנער" 

)בבא קמא יח: (
13. קיצור המילים : שלושה אבות.

14. פרח, הופיע בו ציץ. "____המטה פרח הזדון" )יחזקאל 
ז י(

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

מאונךמאוזן

לנו:כתבו 

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

מצאו לפחות 5 הבדלים בין התמונות! חידת פרשת השבוע 
ע"פ רש"י

נטותהיומיטחריצקאת

שבידואתוגשיוהאתוק

מישבתדמחסצמרנמצאו
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מעדהאביברסתעשסינה

ירשדרגעשתחתגהצגאש

מבשתגושבהנשנקממגנ

יימהשאמארנאוייחתה

חמשילתגשיעעמתשרעד

ררהשמימאארינתחודצ

יקאמונלוזושאמבשיש
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3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

אופקים

דירות 
למכירה

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

2 יח“ד | 2/3 חדרים 
קומת קרקע

באופקים ברח‘ אלי כהן 
למכירה / השכרה / השקעה 

מטבחים אינסטלציה 
וחשמל חדשים!

בית שמש

לפרסום
03-6162228

משלוחים:
052-7123106

ספר ’שפת הגוף והנפש’ 

חובה בכל בית!
מדריך לשפת הגוף וחכמת הפנים

 בשכון ג', ברח' יהודית, 
דופלקס, משופצת 

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

עם כניסה נפרדת )ניתן 
לעשות טאבו משותף( 

2,370,000 ש"ח בלעדי 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23 

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

■ 5 חד', חדישה, ברח' 
שמעיה, ליד רמב"ם, ק"ג, 

יפה וגדולה, עם נוף 
ומאווררת, 3 כ"א עם 

מעלית, 2,500,000 ש"ח, 
גמיש, ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 050-5308742 
03-5797756)25-25(_____________________________________________

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

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

03-5797756)28-28(_____________________________________________

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

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

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

מאירוביץ הרב קוק 23, 
,050-5308742

03-5797756)24-24(_____________________________________________

אלעד

■ במירון ליד טבריה 
3,5 חד' כ-100 מ', ק"ג 
משופצת, חזית עם גג 

בטון, עם אופציה לבנות 
על הגג, נוף מדהים, 

1,950,000 ש"ח, בלעדי 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

050- 5308742 23
03-5797756)42-42(_____________________________________________

■ 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, לדירה חניה בטאבו, 

3,000,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)42-42(_____________________________________________

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת לדירת 

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

משופצות כחדשות,  אפ' 
לטבו משותף, 1,980,000 
ש"ח גמיש, בלעדי, תיווך 

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

050-5308742)24-24(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

+5 חדרים

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(_____________________________________________

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

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

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

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

באר שבע

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 בבר אילן, קרוב לקריה, 
4 חד', משופצת + גינה + 
מרפסת, מיידי, 1,320,000 

ש"ח. תיווך יעקב,
054-4901948)26-26(_____________________________________________

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

2 חד', 2,400,000 ש"ח, 
משופצת, בלעדי תיווך 

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

4-4.5 חדרים

 בבן שטח, 4 חדרים, 
דת"ל, יחידת הורים, מרפסת 
_____________________________________________)23-26(גדולה, מחסן, 052-8466335

 מיידית, במתחרד, בהרצל, 
5 חד' + יחידה, ק"א ואחרונה, 

לל"ת, 1,150,000 ש"ח,
050-4175491/0)23-26(_____________________________________________

 ברח' ר' עקיבא/
שמואל הנביא, 4 חד' 
ענקית, 117 מ', ק"ג 

ואחרונה, אופ' לבניה על 
הגג, גג בטון, יש חתימות 
שכנים, 1,850,000 ש"ח 
בלבד. תיווך ש.מאירוביץ, 

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

4-4.5 חדרים

■ הזדמנות מציאה! 
בבירנבוים קרוב לגינת 
משה, חזית, משופצת 
ומחולקת ל 4 חד', עם 

מרפסת של 18 מ' + יח' 
2 חד', 30 מ'+יח' חדר, 

הכל מושכר ב-7500 
ש"ח, ניתן להרחבה עוד 
כ- 25 מ"ר, 2,100,000 

ש"ח, בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

3-3.5 חדרים

וילות ובתים

 בבמברגר, פינוק ויוקרה, 
קרקע, 150 מ"ר + 100 מ"ר 

גינה, יחידת הורים + יחידה 
להשכרה, 3,170,000 ש"ח. 

_____________________________________________)25-28(י.ד. נכסים, 054-4651233

 חדשה בקרית הרצוג, 6.5 
חד', ק"א ע"ע + 4 מזגנים 

חדשים + סוכה, אפש' 
החלפה לדירה זולה

054-8402332)26-27(_____________________________________________

 בקריית הרצוג, דירת 
5 חד', מחולקת ל- 2 דירות, 
משפצת ומושקעת, כ- 100 

מ"ר, 1,790,000 ש"ח, גמיש, 
052-3440078)24-27(_____________________________________________

 בבר אילן, בבנין מטופח, 
בית 4 חד', משופצת, 

1,260,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)26-26(_____________________________________________

 בעזרא בפרוייקטים 
החדשים, 120 מ"ר, חזית 

+ יח"ד 40 מ"ר, נוף, 
בלעדי. 'אפיקי-נדל"ן-
_____________________________________________)26-26(בועז' 052-3500040

 בבן פתחיה ענקית, 
כ- 100 מ"ר אפשרות 
לחלוקה, 1,700,000, 

גמיש. 'אפיקי-נדלן-בועז'
,054-8474843
050-4156080)26-26(_____________________________________________

 באזור הרב שר, דופלקס 5 
חד' + סוכה מקורה, ממוזגת, 

מסורגת, רשתות + חניה + 
מחסן משותף, נוף מהמם, 

2,700,000 ש"ח,
054-6674009)25-27(_____________________________________________

 בלעדי! בשאול-חדד, 
דופלקס, מושקעת, 

5.5 חד', 140 מ"ר, 3 
כ"א, אופצהי פינוי-בינוי. 

'אפיקי-נדל"ן-בועז'
052-3500040)26-26(_____________________________________________

 מציאה! בהמכבים, 
דופלקס מושקעת, 5 חד', 

סוכה, 110 מ"ר, 3 כ"א, 
ק"ד, 1,500,000 ש"ח. 

'אפיקי-נדל"ן-בועז'
052-3500040)26-26(_____________________________________________

 ברח' נחמיה, דירת 
דופלקס, ק"ג ו- ק"ד, 

6 חד', לא מעלית, 
משופצת, עורפית, 

2,200,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
קוק 23, 050-5308742, 

03-5797756)25-25(_____________________________________________

 דירת גן מפוארת 
5 חד' בשד' רמז, 

חדשה מקבלן עם חצר 
6,800 ש"ח, בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

■ בנועם אלימלך, דירת 
גן עם גינה בק"א, 5 חד', 

משופצים, מפוארים 
וגדולים ב- 6,100 ש"ח + 
מחסן, מידי, בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23

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

 לחוץ למכור?! קח מזומן 
תוך 24 שעות,

"ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן"
050-4156317 ,052-3251213)26-26(_____________________________________________

וילות ובתים
 "ישראל אלבלינק שוק 

הנדל"ן" וילה בעליון המבוקש 
מושקעת ברמה גבוהה, יושבת 

על שטח ענק.
שי, 050-3133287.

_____________________________________________)26-26(ישראל, 052-3251213

דופלקסים
 "ישראל אלבלינק שוק 
הנדל"ן" דופלקס גג, 5 חד', 

מושקע באזור המאירי.
שי, 050-3133287.

_____________________________________________)26-26(ישראל, 052-3251213

 חדשה בשוק! במאירי! 
דופלקס! ניתן לחלוקה! 

4 חדרים + 2 חדרים בגג! 
מדרגות חיצוניות! מושקע 
ברמה גבוהה! "תיווך-קזן" 

054-8420522)26-26(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה! באזור המאירי, 5 
חד', סלון ענק, מטופחת, 

1,650,000 ש"ח,
054-9422194)26-26(_____________________________________________

 4 חד', ליד נחלת יצחק + 
אופציות קיימות + הכנסה, 

_____________________________________________)26-27(קומה 2מתוך 3, 03-9185046

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאת השנה! בעליון! 4 חד' 
מושקעת + י"ה, 2 מרפסות, 

רק 1,450,000 ש"ח,
052-5752500)26-26(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאת השנה! באזור המאירי, 
4 חד', ענקית, רק 1,450,000 

_____________________________________________)26-26(ש"ח, 054-9422194

 בלעדי! ברשי! 4 חדרים 
ענקית ומשוקעת + יחידת 
הורים + מרפסת מהסלון! 

1,410,000 ש"ח. "תיווך-קזן" 
054-8420522)26-26(_____________________________________________

 "ישראל אלבלינק שוק 
הנדל"ן" 3 חד' + גג בטאבו 
מרכז העיר, 1,350,000 ש"ח.

שי, 050-3133287.
_____________________________________________)26-26(ישראל, 052-3251213

 "ישראל אלבלינק שוק 
הנדל"ן" 3 חד' במרכז העיר, 

1,230,000 ש"ח.
שי, 050-3133287.

_____________________________________________)26-26(ישראל, 052-3251213

 שכונה ט', רח' בית אל 
המבוקשת, ק"4, מושכרת ב- 
2,200 ש"ח, רק ב- 640,000 

_____________________________________________)26-26(ש"ח. משה, 054-3255667

 בשכונה ו' החדשה, 
4.5 חד', 100 מ"ר, משופצת, 

ממוזגת, 755,000 ש"ח
_____________________________________________)26-26(סוגדא נכסים 054-4490025

 בשכונה רמות, 4 חד', 
מעלית, ממוזגת, 2 מרפסות, 

ממ"ד, 1,188,000 ש"ח
_____________________________________________)26-26(סוגדא נכסים 054-4490025

 שכונה ג', דירת 3 חד', 
מחולקת, מושכרת ב- 3,100 

ש"ח, רק ב- 615,000 ש"ח.
_____________________________________________)26-26(משה, 054-3255667

 שכונה יא' דירת 3 חד' 
מחולקת ומושכרת ב- 4,600 

ש"ח, מחיר מציאה. משה, 
054-3255667)26-26(_____________________________________________

 שכונה ד', רח' סנהדרין 
הטוב, דירת 3 חד', מושכרת 

ב- 1,800 ש"ח, מעולה 
לחלוקה, רק ב- 490,000 

_____________________________________________)26-26(ש"ח. משה, 054-3255667

 שכונה ה', רח' מינץ, 3 
חד', מושכרת ב- 2,100 רק 

615,000 ש"ח. משה,
054-3255667)26-26(_____________________________________________

 דרך מצדה, 3 חד', קומה 
1, 78 מ"ר, מעולה לחלוקה, 

רק 640,000 ש"ח. משה, 
054-3255667)26-26(_____________________________________________

 רח' רחבת הראל דרי, 
3 חד', ק"3, מושכרת ב- 

1,800 ש"ח מעולה לחלוקה, 
רקב - 570,000 ש"ח. משה, 

054-3255667)26-26(_____________________________________________

 בשכונה ו' החדשה, 3 
חד', 84 מ"ר, ממוזגת, מעלית, 

מושכרת, 780,000 ש"ח 
_____________________________________________)26-26(סוגדא נכסים 054-4490025

 במתחרד 102 מ"ר 
+ היתרים לעוד 102 מ"ר, 
אפשרות לחלוקה ל- 4 יח'.

_____________________________________________)W)26-26 נדל"ן, 052-5914047

 בחפציבה, 4 חד' + חצר, 
מרווחת, מוארת ומאווררת, 
נוף + 2 יח"ד + אופציות, 

2,300,000 ש"ח,
054-8406303)26-29(_____________________________________________

 במתחרד הנרקיס, 4 חד', 
קומה 2, מרווחת, 930,000 

בהזדמנות! W נדל"ן,
052-5914047)26-26(_____________________________________________

 באיזור המתחרד, 4 חד', 
קומה 2, משופצת, 1,060,000 

בהזדמנות! W נדל"ן,
052-5914047)26-26(_____________________________________________

 באיזור המתחרד, 4 חד', 
קומה רביעית במחיר מציאה, 

830,000 ש"ח. W נדל"ן, 
052-5914047)26-26(_____________________________________________

 במתחרד הרצל, 3 חד', 
קומה 3, משופצת, 990,000 

_____________________________________________)26-26(ש"ח. W נדל"ן, 050-3333505

 באזור עזרא/דמשק-
אליעזר, קומה שלמה, 210 
מ"ר, מחולקת ל- 4.5ח' + 

יחידה גדולה + מרפסת 
ענק, ק"ג, 3,000,000 ש"ח. 

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)26-26(_____________________________________________

 באזור כהנמן/עזרא, 130 
מ"ר מחולקת לדירת 3 ח', כ- 
80 מ"ר + יחידת דיור גדולה, 
ק"ב + מעלית, 2,300,000 

ש"ח. "אפיק-נכסים"
053-3128884 ,03-5791514)26-26(_____________________________________________

 מציאה באזור רש"י 
דירה כ- 50 מ"ר, מחולקת 

ל- 2 יחידות חדשות, רק 
1,260,000 ש"ח, הסכם 

שיתוף. תיווך,
050-9777755)26-26(_____________________________________________

 בהשלושה, ק"ג, 60 מ"ר 
+ אופ' בצד ובגג, 1,650,000 

ש"ח. "מוטי פורינדליך"
03-6444025)26-26(_____________________________________________

 לוח דירות חינם לציבור 
החרדי למוכר למשכיר לא דמי 

מנוי, פרסמו וכנסו
dira4me.co.il)26-26(_____________________________________________

 בלעדי 82 מטר 
בז'בוטינסקי רחוק מאוד 

מהכביש, כניסה מפ"כ שכנים 
אברכים + אפשרות למעלית, 
1,380,000. תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)26-26(_____________________________________________

 בפרדס-כץ בחיים-לנדאו 
בתחילת בנייה בבלעדיות! 3 
חד', 1,180,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)26-26(_____________________________________________

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

מ- 1,650,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)26-26(_____________________________________________

 באבן גבירול - סוקולוב 
מחולקת, 3 חדרים, 
80 מ"ר + סוכה על 

רלסים 12 מ"ר + 
יחידת דיור 20 מ"ר, 

משופצות ומושקעות, 
ק"א, 1,880,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)26-26(_____________________________________________

 בבירנבוים, 130 מ"ר 
מחולקת, 3 חדרים, 75 
מ"ר + סוכה, משופצת 

+ יחידת דיור, 2 חדרים + 
משרד, כולם משופצות 

ומושכרות, ק"ב + 
מעלית, מיידי, 2,100,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)26-26(_____________________________________________

 לזריזים! בז'בוטינסקי 
2.5 חד', 1,199,000 

ש"ח *ברבי עקיבא 4 חד' 
+ סוכה *ביונתן, 3 חד', 

ק"א, מטופחת *בטבריה, 
3 ענקית + אופציה 

*בסמטאות הרב שך, 
2 חד' כחדשה *"אלוני 
_____________________________________________)26-26(נכסים" 052-7610603

 בלעדי! בשיכון ג' 
ברביעיות, 6 חד', 150 מ"ר, 
ק"ק, מחולקת לדירת 4 חד' 

+ דירת 2 חד' + מחסן, מצב 
מעולה, 3,000,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)26-26(פנחסי 03-5799308

 בז'בוטינסקי, 60 מ"ר, 
מחולקת ל- 2, מושכרת ב- 

4,600, רק 1,270,000, גמיש. 
_____________________________________________)26-26(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 מציאה בלעדית באזור 
מהרשל דירה מחולקת 
לשני יחידות דיור, רק 

1,250,000 ש"ח למזומן 
בלבד בלעדי "אלמוג 

נכסים" ר"ע 56,
,03-6166105
054-8483810)26-26(_____________________________________________

 בשכונת הלל 
היוקרתית! 5 חד', דו 

משפחתי + זכויות, 
4,000,000 ש"ח 

מפתחות אצל
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)26-26(_____________________________________________

 במרום-שיר, פנטהאוז 
יוקרתי, בלנדא 6, ק"7, 

105 מ"ר בנוי + 160 
מ"ר גג, עם נוף מדהים 

עד הים!! + חניה -- בית 
פתוח!! - למבקרים ביום 
שישי יג' תמוז )7.7.17( 

בשעות 10:00-11:00 
- לל"ת!!! "מקסימום" 

054-4340843)26-26(_____________________________________________

 פנטהאוזים מובחרים 
במבחר אזורים, החל מ- 

2,700,000 ש"ח תוכניות 
במשרד "מוטי פורינדליך" 

03-6444025)26-26(_____________________________________________

 התחלנו לבנות! בגולומב 
פנטהאוז 6 חד' ענק, קומה 

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

052-3344721 ,03-8007000)26-26(_____________________________________________

 בשחל בבניין-חדש, 
פנטהאוז ענק ומפואר, מיידי, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)26-26(_____________________________________________

 בבנייה במרים-הנביאה 
פנטהאוז 5 חד', חזית + 

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

052-3344721 ,03-8007000)26-26(_____________________________________________

 בהרב-קוק, דירת נכה, 
5 חד' מרווחת + יחידה 

מושכרת, 2,800,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)26-26(_____________________________________________

 בבירנבוים, דירת-גג 
מרווחת, 5ח', ק"ד + 

מעלית, מטופחת ומאווררת, 
2,190,000 ש"ח.

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)26-26(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור נורוק, 
ד.גג ענקית + אפשרות 

חלוקה, חזית, 1,790,000 
ש"ח. "אפיק-נכסים"

053-3128884 ,03-5791514)26-26(_____________________________________________

 באזור יהודה הלוי, ד.גג, 
מושקעת ומטופחת, 5 ענקית, 
יפהפיה, 150 מ"ר, ק"ב, חזית, 

2,600,000 ש"ח.
_____________________________________________)26-26("אפיק-נכסים" 03-5791514

 באמרי-ברוך, דירת גג, 
125 מ"ר, 4.5 חדרים 
+ 60 מ"ר מרפסות, 

חזיתית, 3 כיווני אוויר, 
קרוב לעזרא ולויז'ניץ, 

ניתנת לחלוקה בקלות. 
_____________________________________________)26-26(מקסימום 052-2452820

 לא יאומן! ענקית, 
באבן שפרוט 2 + 3 + 

גג, 200 מ"ר, משופצת, 
2,450,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)26-26(- מתווכים" 03-5701010

 בהרב שך, ק"ג, חזית, 
דופלקס 160 מ"ר ניתן 

לחלוקה. "מוטי פורינדליך" 
03-6444025)26-26(_____________________________________________

 למבינים!!! בבן-גוריון/
מנחם בבניני משה"ב, 

דירת-גג )דופלקס(, 
כ- 190 מ"ר, 5 חדרים 

+ גג-גדול, ק"ד + 
מעלית + 2 חניות 

מקורות, 2,400,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)26-26(_____________________________________________

 בנסנבוים המבוקש, 
דירת גג )דופלקס(, 

5 חדרים, 180 מ"ר, 
משופצת ומושקעת 
מהיסוד + מעלית + 
חניה + יחידת דיור 

30 מ"ר, 3,150,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)26-26(_____________________________________________

 דירת גג למכירה! 
בלעדי! ברמת אהרון 
אזור הוילות דירת גג 

נדירה, ק"ב ואחרונה, 4 
דיירים בבנין, 220 מ"ר, 6 
חדרים + גג ענק פתוח, 

מושקעת ומעוצבת 
מהיסוד ברמה גבוהה, 

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

פרטית, 4,200,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)26-26(_____________________________________________

 באזור בעלי מלאכה קרוב 
לויז'ניץ, דופלקס 5 חד', 200 
מ"ר )1+4(, ק"ג + מעלית 
+ חניה יש גם מדרגות לגג 

מחדר מדרגות, חזית, 6 דיירים, 
2,850,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)26-26(א.פנחסי, 03-5799308

 דופלקס 6 חד' 
מטופחת יפה, מעלית, 
באזור גן ורשא, מיידית, 
פרטים בתיווך אשכנזי, 

03-5791770)26-27(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
באדמורי שאץ, דופלקס 5.5 

חד', 2 מרפסות, כ- 50 מ"ר, 
054-9422194)26-26(_____________________________________________

 בשיכון-ג' במיקום מעולה! 
6 ח', ק"א, חזית + מעלית, 
2 כניסות, 2,700,000 ש"ח. 
_____________________________________________)26-26("אפיק-נכסים" 03-5791514

 ביצחק-שדה בבנין יוקרתי 
בגמר שלד, 5, מרווחת + 2 

מרפסות, ק"ק, 3 כ"א. "אפיק-
_____________________________________________)26-26(נכסים" 03-5791514

 בשיכון-ג', חדשה, 
מיידית! 5ח', ק"ב, חזית + 
י.הורים, 2,480,000 ש"ח. 

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)26-26(_____________________________________________

 בבן-פתחיה ענקית! 8ח', 
160 מ"ר + 90 מ"ר מרפסות, 

ק"א + מעלית, 3,200,000 
ש"ח. "אפיק-נכסים" -03

5791514)26-26(_____________________________________________

 בשיכון ג', בשמחוני, +5, 
ק"א, ענקית, מיידית. משה 

_____________________________________________)26-26(דסקל רי/מקס, 050-5926021

 בלעדי 5 ח' באזור חגי, 
קומה 4 ללא מעלית, 130 

מטר + גג בטו, 1,970,000. 
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)26-26(_____________________________________________

 באברמסקי, 6 חד', ק"ב 
+ מעלית, חניה בשפע, איכותי 
מאוד + סוכה, בבלעדיות נ.י.ל 

_____________________________________________)26-27(נכסים, 054-8433210

 בלעדי!! בעמי 
השקט, 5 חדרים, 105 

מ"ר, משופצת, חזית, 3 
כ"א, חצי קומה + מחסן 
כ- 25 מ"ר, 2,290,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)26-26(_____________________________________________

 למבינים! בשמעון 
הצדיק, 5 חדרים, 

ענקית ומרווחת, חזית, 
3 כ"א, ק"א, משופצת, 
4 דיירים בבנין + חניה 
+ מחסן, 2,700,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)26-26(_____________________________________________

 בבלעדיות ברבי 
עקיבא, 5 חד', בנין 

מפואר, ק"ב, חזית, ב- 
2,050,000 ש"ח. "דלוקס 

_____________________________________________)26-26(נכסים" 052-8555594

 בלעדי! בבירנבוים, 4 חד', 
85 מ"ר, ק"ב + מעלית + 
חניה, חזית, שמור המאוד, 

אופציה גדולה להרחבה, 
1,780,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)26-26(_____________________________________________

 ברח' ירושלים איזור 
העיריה, 4 חד', גדולה, 110 
מ"ר, ק"ב, חזית, משופצת, 
1,900,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)26-26(_____________________________________________

 ברח' ירושלים/יהושע, 
דירת 4 חד', משופצת 
כחדשה + חצר כ- 40 
מ"ר. מתאים גם לגן 

ילדים או קליניקה. מפתח 
במשרד תיווך אשכנזי, 

03-5791770)26-27(_____________________________________________

 באברבנאל אזור 
פרמישלאן בבניה 

מתקדמת, 4 חדרים, 
חזית בבניין מפואר 

ואיכותי, רק ב- 
1,600,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)26-26(נכסים, 050-4177750



ד’ - ו’ בתמוז תשע”ז  28-30/6/2017 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 

לפרסום
בלוח

03-6162228
 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

 באהבת שלום 2.5 
חד' משופצים 45 מ"ר 

ק"א, חזית, 1,250,000 
ש"ח, בלעדי, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 באהבת שלום, 2 חד', 
30 מ"ר, משופצים ק"א, 
עם אופציה לתוספת 15 

מ' 1,100,000 ש"ח, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

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

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

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות! דרושות דירות 
לעולי צרפת "הולילנד 
_____________________________________________)09-43(נכסים" 02-6763740

טבריה

 במרכז הקריה החרדית, 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

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

055-6650570)14-26/17(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ירד המחיר! בהרב 
קוק 2.5 חד' עורפית 

ק"א אופציה לסוכה
8 מ"ר, לא משופצת 

1,240,000 ש"ח 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

■ למכירה 3 חד' ברח' 
רבינוביץ/בירנבוים ק"ב 
חזית 3 כ"א בבנין של 5 
דירות 1,500,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)46-46(_____________________________________________

חיפה

 נווה שאנן, 7 ח', גינה + 
3 מרפסות + מקלט, ממוזגת 
+ 2 חניות, בסביבה מצויינת, 

3,600,000 ש"ח,
050-5785137)20-29(_____________________________________________

 ברח' נחל סורק, 3 
חד', ק"1 ואחרונה, גג 

בטון, אופ' להרחבה בצד 
ובגג, 1,500,000 ש"ח. 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

 ברח' רחל 3, ק"ד, 2 חד' 
+ הול ממנהלי עיזבון.

_____________________________________________)23-26(03-7557655, שרון

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

 ללא תיווך בז'בוטינסקי 
פינת הרב שך, 3 חד', 65 מ"ר, 

משופצת, עורפית, קומה ג' 
אחרונה )רעפים(, 1,320,000, 

054-8477179)24-27(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 במימון, 3 חד', 75 מ"ר 
+ סוכה, ק"ק, מצוינת 

לחלוקה/השקעה. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז'

052-3500040)26-26(_____________________________________________

 באבוחצירא, 2.5 חד,' 
אופציה גדולה להרחבה, 

ק"ק, פינוי מיידי, 
1,200,000 ש"ח. 'אפיקי-

נדל"ן-בועז'
052-3500040)26-26(_____________________________________________

 בביאליק, 2.5 חד', 
65 מ"ר, חזית + סוכה, 

1,250,000 ש"ח. 'אפיקי-
נדל"ן-בועז'

052-3500040)26-26(_____________________________________________

 בבלעדיות בהזדמנות 
בפלמ"ח, 2 חדרים 
ענקיים כ- 70 מ"ק, 

.1,250,000
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)26-26(_____________________________________________

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

'אפיקי-נדלן-בועז'
054-8474843)26-26(_____________________________________________

+5 חדרים

 דירה בירושלים בשמואל 
הנביא )דושנסקי( מינוס חצי 

20+40 מ"ר + טאבו, ירד 
המחיר - 1,250,000, ללא 

_____________________________________________)25-28(תיווך, 050-4125213

 5 חד' בקמינץ + יח' דיור. 
_____________________________________________)26-26(תיווך משה, 054-9388085

+5 חדרים

 באשר וולך, 3 חד', קומה 
אחרונה + תב"ע מאושרת על 

הגג. תיווך משה,
054-9388085)26-26(_____________________________________________

 בשד' נווה יעקב, 3 חד', 
תב"ע מאושרת, כניסה מיידית. 

_____________________________________________)26-26(תיווך משה, 054-4388085

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

המבוקשים בפתח תקווה 
לפרטים אנגלו סכסון

03-9301122)29-28/17(_____________________________________________

פתח תקווה

עמנואל

פנטהאוזים ודירות גן

 בכפר אברהם, דירת גג, 4 
חד' + יחידת דיור גדולה, חניה 

ומעלית, 050-6925400.
_____________________________________________)FOX)25-28  נדל"ן

 דירה! ללא תווך, 4 
חדרים באוסם, מטבח פסח, 

מושקעת, ממוזגת, 2,270 
_____________________________________________)25-26(גמיש, 050-4116828

 בשיכון-ג', 4 חד', 
מושקעת + סוכה, חזית, 
ק"ב, 100 מ"ר + אופציה 

להרחבה. 'אפיקי-נדל"ן-
_____________________________________________)26-26(בועז' 052-3500040

 בשיכון-ג', 4 חד', 80 
מ"ר, משופצת + סוכה, 

מיידי. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 
052-3500040)26-26(_____________________________________________

 ברש"י/ שפת אמת, 
4 חד'+סוכה ענקית 105 
מ' משופץ ק"א עורפית, 
2,050,000 ש"ח גמיש, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

■ ברח' אהרונסון 4 חד' 
ק"ב עורפית משופצת 
ומושקעת 1,980,000 
ש"ח, בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)42-42(_____________________________________________

 בבנין חדש, 4 חד', 
בצירלזון/שפירא, ק"6 
+ נוף, מושקעת ויפה 

2,070,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)09-43(_____________________________________________

 ביהושע, בפרוייקט 
גן העיר, 4 חד', ק"ב 

+ מרפ' שמשמ, חזית 
לגינה, גדולה, כולל מחסן 
וחניה 2,450,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 ברח' ר' עקיבא/
שמואל הנביא, 4 חד' 
ענקית, 117 מ', ק"ג 

ואחרונה, אופ' לבניה על 
הגג, גג בטון, יש חתימות 
שכנים, 1,850,000 ש"ח 
בלבד. תיווך ש.מאירוביץ, 

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

3-3.5 חדרים

 ללא תיווך, בשלוש 
השעות, 4.5 חדרים, חזית, 

100 מ"ר, 3 כ"א, ק"א, 
מעלית וחניה, 1,650,000, 

054-5395460)26-26(_____________________________________________

 דירת 4.5 חד' 
בהמכבים, ק"ק, מסודרת, 

מפרטי, 
054-5561500)26-33(_____________________________________________

 בבלעדיות!! בקרית 
הרצוג בקובלסקי, 4 חדרים, 
כ- 115 מ"ר, אופציה, ק"ד, 

מעלית, משופץ. תיווך,
050-4144602)26-26(_____________________________________________

 באזור הרצוג ענקית! 4 
גדולים + מרפסות, סלון ענק, 
ק"ג, חזית, 2,080,000 ש"ח. 
_____________________________________________)26-26("אפיק-נכסים" 03-5791514

 באזור יונה-הנביא, כ- 4ח', 
משופצת, סלון גדול, ק"ב, 

חזית + מעלית, 1,950,000 
ש"ח. "אפיק-נכסים"

053-3128884 ,03-5791514)26-26(_____________________________________________

 באלישע, 4.5, שמור 
ה+ מרפסות, ק"ג, 3 כ"א, 

2,190,000 ש"ח.
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)26-26(_____________________________________________

 באזור דסלר, 4ח', 100 
מ"ר, ק"א, חזית, 2,100,000 

ש"ח. "אפיק-נכסים"
03-5791514)26-26(_____________________________________________

 באזור עוזיאל בבניה, 
4ח', 85 מ"ר, ק"ד + מעלית, 

חזית! 1,730,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)26-26(_____________________________________________

 בלעדי! באזור בעלי 
מלאכה, 4 חד', 90 מ"ר, ק"א 
+ מעלית + חניה, משופצת 

+ א.להרחבה, 3 כ"א, 
סלון ומטבח גדולים, חזית, 
2,000,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)26-26(_____________________________________________

 בבנין חדש בשיכון ה', 
4 חד', מרווחת + מרפסת 

שמש גדולה, 95 מ"ר, ק"6 + 
מעלית, נוף פתוח, מושקעת 

מאוד + משרד 11.5 מ"ר 
2,100,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)26-26(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור 
קובלסקי, 4.5 חד', ק"ג, 

כ- 115 מ"ר, משופצת 
מהיסוד + יחי' הורים + 
מרפסת שמש + מחסן 

גדול בנוי, רק 1,620,000 
ש"ח. תיווך,

050-9777755)26-26(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
באדמורי שאץ, 4 חד', ענקית, 

מרפסת סוכה, מיידי,
054-9422194)26-26(_____________________________________________

 לגור ולקבל תשואה! 
באבוחצירא, 5 חד', 

מחולקת, רק 1,620,000 
ש"ח. "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)26-26(_____________________________________________

 בקוטלר, ק"א, חזית, 
4 חד', 100 מ"ר, משופצת, 

1,950,000 ש"ח, גמיש. "מוטי 
_____________________________________________)26-26(פורינדליך" 03-6444025

 באזור שמעיה בבניה, 4 
חד', תוכניות במשרד. "מוטי 

_____________________________________________)26-26(פורינדליך" 03-6444025

 בגורדון, ק"א, חזית, 
4 חד' כחדשה + מ.שמש, 

2,190,000 ש"ח, גמיש. "מוטי 
_____________________________________________)26-26(פורינדליך" 03-6444025

 בלעדי בקרית הרצוג, 
4.5 ח' באזור שקט, קומה ב' 

+ מעלית + חנייה בטאבו, 
משופצת, 3 כ"א, 1,630,000. 

תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)26-26(_____________________________________________

 בהרי גולן, 4 חד' + 
אופציה מיידית ומעשית, 

ק"א + סוכה + חניה, חזית 
בבלעדיות נ.י.ל. נכסים,

054-8433210)26-27(_____________________________________________

 התחלנו לבנות! בגולומב 
4.5 חד', ק"א, גדולה וחזיתית. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)26-26(_____________________________________________

 בשיכון ג', 4 חד', 80 מ"ר, 
משופצת, מצב מצוין, ק"א, 

חזית, 3 כ"א, 1,690,000 ש".ח 
_____________________________________________)26-26(א.פנחסי, 03-5799308

 ברב קוק, 4 חד', 102 
מ"ר, ק"ג + אופציה בגג בטון 

כולל רשיון 48 מ"ר, מטבח 
חדש, אופציה למעלית. 
_____________________________________________)26-26(א.פנחסי, 03-5799308

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)26-26(_____________________________________________

 ברמבם, 4 חד' יפהפייה 
ומתוכננת, חדשה + מעלית 

וחניה, 2,200,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)26-26(_____________________________________________

 במרום-שיר, 4 חד' 
עניקת, יפהפייה ומושקעת, 

2,490,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)26-26(_____________________________________________

 ברמבם, 4 חד' מתאימה 
לחלוקה, ק"ב, 3 כ"א, 

1,750,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)26-26(_____________________________________________

 בדניאל, 100 מ"ר, 
חזיתית + אופציה להרחבה 

2,100,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)26-26(_____________________________________________

 בהעליה-השניה, 4 חד', 
ק"א + מעלית וחניה, חזיתית, 

2,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)26-26(_____________________________________________

 בשלוש-השעות, 4.5 חד' 
יפה + מעלית וחניה בטאבו, 

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)26-26(_____________________________________________

 בגוטמכר אחרונה!! 
בגמר בניה, 4 חדרים, 
100 מ"ר + מ.שמש, 

קבלן אמין, רמה 
גבוהה, ק"א + מעלית 

+ חניה, 2,000,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)26-26(_____________________________________________

 ברמב"ם, 4 ענקית 
עם מרפסות, 105 

מ"ר, חזית, 3 כ"א, 
ז.לשיפוץ אפשרות 

לחלוקה ליחידות, ק"ב, 
פינוי מיידי, 1,760,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)26-26(_____________________________________________

 באזור דובק, כ- 4 
חד' מסודרת ויפה, 3 

כ"א, סוכה + מעלית, 
1,650,000 ש"ח, 

בבלעדיות מפתחות 
במשרד "אלמוג נכסים" 
ר"ע 56, 03-6166105, 

054-8483810)26-26(_____________________________________________

 באברבנאל, 4 חד', כ- 
100 מ"ר, משופצת מהיסוד + 
חצר, 1,800,000, גמיש. נדל"ן 

_____________________________________________)26-26(הקריה, 050-3000121

 בביאליק, 4 חדרים + 
מ.סוכה, 75 מ"ר, ק"א, 

משופצת ושקטנה + 
גנרטור.

"מקסימום-נדלן"
054-4340843)26-26(_____________________________________________

 בהתנאים, 3 חד', ק"ק, 
משופצת, סלון וחצר ענקיים, 

סוכה, 1,550,000 ש"ח. תיווך, 
055-6770859)26-29(_____________________________________________

 באזור נויפלד, 3 ח', ק"ב, 
חזית + מעלית + א.בניה 

ל- 40 מ"ר נוספים, 1,580,000 
ש"ח. "אפיק-נכסים"

053-3128884 ,03-5791514)26-26(_____________________________________________

 בלעדי! בהזדמנות! בבן-
זכאי, 3.5, מסודרת, ק"ב, 3 

כ"א + חניה, 1,680,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)26-26(_____________________________________________

 באזור סירקין, 3 ח', 
60 מ"ר, ק"ב + מעלית, 

1,480,000 ש"ח.
_____________________________________________)26-26("אפיק-נכסים" 03-5791514

 ברב-אשי, 3.5 חדרים, 
80 מ"ר, ק"ק, חזית 

+ א.הרחבה 20 מ"ר, 
במיקום ובמצב מעולה. 

"מקסימום"
052-2452820)26-26(_____________________________________________

 באזור רח' הרצוג, 3.5 
חד,' 75 מ"ר, ק"ג + א.בגג 
בטון, משופצת, 1,650,000 

ש"ח. *ברח' הרצוג, 3.5 חד', 
95 מ"ר, ק"א, חזית + חניה, 
1,800,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)26-26(_____________________________________________

 בדסלר, 3 חד', משופצת, 
ק"א, חזית, 1,690,000 ש"ח, 
גמיש. *בבן זכאי, 3 חד', 75 

מ"ר, ק"ב + חניה, מטבח 
חדש, 3 כ"א, 1,680,000 ש"ח 
_____________________________________________)26-26(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308

 בדסלר, 3 חד', משופצת, 
ק"א, חזית, 1,690,000 ש"ח, 

גמיש. *בבירנבוים, 3 חד,' 
65 מ"ר, ק"ב, שמורה, חזית. 

_____________________________________________)26-26(א.פנחסי, 03-5799308

 חדש בשוק, במנחם בגין, 
קרוב למכון מור, 3 חד', קרקע 

+ אופציה לבניית 44 מ"ר, 
מיידי. רי/מקס, משה דסקל, 

050-5926021)26-26(_____________________________________________

 3 חד' בחנקין, סוכה 
מהסלון, שמור היפה, 

ק"ב עם מעלית, פרטים 
בתיווך אשכנזי,

03-5791770)26-27(_____________________________________________

 בבנייני משהב ברח' 
מנחם באזור ביה"כ 

"אוריתא" 3 חד' גדולים, 
85 מ', ק"ג, חזית, 3 
כ"א, מסודרת, בבנין 

מעלית, כולל חניה 
מקורה, 1,700,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23, ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)26-26(_____________________________________________

 ברח' עזרא קרוב 
לוויז'ניץ, 3 חד', 70 מ' 
עם אופ' להרחבה של 
35 מ' )השכנים כבר 

הרחיבו(, קומת קרקע, 
1,800,000 ש"ח, מפתח 

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

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 ע"י רוזנהיים! 3 ענקית, 
ק"ב, חזית, א.הרחבה גדולה, 

פינוי מיידי. תיווך עולמי,
050-4129019 ,03-6167744)26-26(_____________________________________________

 בבלעדיות בבן גוריון 67 
ב"ב פונה לטבריה, דירת 3 
חדרים גדולה, קומה 3, 80 

מ"ר. דוד גרוס רי/מקס ב"ב, 
050-4122744)26-26(_____________________________________________

 באברבנאל, 3 חד', ק"א, 
מעלית, 70 מ"ר, 1,500,000, 

גמיש. תיווך עוצמה,
052-7113508)26-26(_____________________________________________

 במצליח, 3 חד', ק"ד, 
אופציה, 1,260,000. תיווך 

_____________________________________________)26-26(עוצמה, 052-7113508

 בגניחובסקי, 3 חד', ק"ב, 
65 מ"ר, אופציה, 1,350,000. 
_____________________________________________)26-26(תיווך עוצמה, 052-7113508

 במינץ בבנין חדיש, 
3 חד', משופצת ברמה 

ומושכרת ב- 3,500 לדייר 
איכותי, רק ב- 1,050,000 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)26-26(_____________________________________________

 באברבנאל אזור 
פרמישלאן בבניה 

מתקדמת, 3 חדרים, 
ענקית, כ- 80 מ"ר, 
3 כיווני אויר, קומה 

ראשונה, ב- 1,400,000. 
להב נכסים,

050-4177750)26-26(_____________________________________________

 חייבת להימכר! 
בגניחובסקי 3 חד', ק"ד 
+ אופציה, בואו לראות! 

"אביחי - מתווכים"
03-5701010)26-26(_____________________________________________

 במכבים, ענקית, 
3 חד', ניתן להפוך 

בקלות ל- 4 חד', ק"א, 
1,290,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)26-26(- מתווכים" 03-5701010

 בבלעדיות בהרב דנגור 12, 
דירת 3 חדרים, קומה 4, 65 
מ"ר + אופציה. דוד גרוס רי/

_____________________________________________)26-26(מקס ב"ב, 050-4122744

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

1,580,000 ש"ח. "מוטי 
_____________________________________________)26-26(פורינדליך" 03-6444025

 בבילו בבניה, 3 חד', 
יפיפיות החל מ- 1,550,000 

ש"ח. "מוטי פורינדליך"
03-6444025)26-26(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח', קומה 
ב', בז'בוטינסקי, עורפית 

לבני-ברק, מסודרת אפשרות 
לסדרת את הדירה בקלות, 

3.5, מיידי. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)26-26(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בפ"כ, 
משופצת מהיסוד, 65 מטר, 
קומה ב', 1,340,000. תיווך 

_____________________________________________)26-26(אלטרנטיב, 054-5500263

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 3 חד' גדולות, 

1,700,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)26-26(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)26-26(_____________________________________________

 בבלעדיות! בחברון, 3 חד' 
גדולה ומשופצת 1,540,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
054-2545420 ,03-8007000)26-26(_____________________________________________

 בבלעדיות! בראב"ד 3 
חד', ק"ק, 1,500,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)26-26(_____________________________________________

 ברש"י 3 חד' + מרפסת 
שמש, בניין-חדש, חזיתית, 

1,580,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)26-26(_____________________________________________

 בשיכון-ה', 3 חד', יפה 
+ מעלית, מרפסת שמש, 

1,550,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)26-26(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 3 
חדרים, משופצת חלקית, 

ק"ב, כ- 70 מ"ר, חזית, 
מיידי, 1,385,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)26-26(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 3.5 חד', 
כ- 75 מ"ר, משופצת חלקית 

גג, קומה אחרונה, גג בטון, 
1,390,000. נדל"ן הקריה, 

050-3000121 ,054-847222)26-26(_____________________________________________

 במנחם בגין, 3.5 חד', 
כ- 75 מ"ר, קומה נוחה, 

רק 1,290,000 גמיש. נדל"ן 
_____________________________________________)26-26(הקריה, 050-3000121

 קרית הרצוג מבחר 
דירות, 3 חד' בטאבו משותף, 

990,000 במזומן!!! נדל"ן 
_____________________________________________)26-26(הקריה, 054-8472222

 באזור רד"ק, 2.5 
גדולה, 70 מ"ר, ק"ב, חזית, 

1,650,000 ש"ח. "אפיק-
_____________________________________________)26-26(נכסים" 03-5791514

 בקוטלר, 2.5 ענקית, 77 
מ"ר, ק"א, חזית, 1,530,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" -03
053-3128884 ,5791514)26-26(_____________________________________________

 באזור העיריה, 2.5 חד', 
62 מ"ר, ק"ג + אופציה בצד 

35 מ"ר ובגג בטון, שמורה 
1,440,000 ש"ח. *בז'בוטינסקי 
עורף, 2.5 חד', 65 מ"ר, ק"א, 

מסודרת, 1,180,000 ש"ח. 
_____________________________________________)26-26(א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ג' ברביעיות, 2.5 
חד', 60 מ"ר + חצר גדולה 

א.הרחבה עד 150 מ"ר, 
2,150,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)26-26(_____________________________________________

 במנחם-בגין, 2.5 חד', 
ק"ג, אופציה בצד ובגג-בטון, 

1,290,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)26-26(_____________________________________________

גבעת שמואל
 בהרצוג, 10 חד', 280 

מ"ר בנוי + 200 מ"ר חצר, 2 
יחי' מושכרות. רי/מקס משה 

_____________________________________________)26-26(דסקל, 050-5926021

 בידך נכס בטבריה? 
מעוניין למכור? ברשותינו 
לקוחות רציניים לעסקה 

מיידית!!! א.א נכסים,
052-7131584/3)26-26(_____________________________________________

 ברח' דוד אלעזר, 4 חד', 
מרווחת ומשופצת + מרפסת 

סוכה במחיר הזדמנות! א.א 
נכסים, 052-7131584/3 ועוד 

_____________________________________________)26-26(מבחר דירות!

 בהזדמנות! באיזור 
מבוקש במתחרדים, 3 חד', 
ק"א, משופצת מהיסוד + 

ממזוגת, רק 490,000 ש"ח. 
_____________________________________________)26-26(א.א נכסים, 052-7131584/3

 גבעת זאב מבחר 
קוטג'ים/בתי ודו משפחתי 

כוילה, 220 מ"ר, משופץ + 
מחסן וגינה 200 מ"ר היקפית 
לנוף + 2 יחידות דיור ואופצ' 

לנוספת, במחיר דירה!!! תיווך 
_____________________________________________)26-26(מאור, 02-5730077

 רמות ד': קוטג' 4 חד' + 
חצר פרטית + מרפסות, כ"פ, 
נוף, משופץ, במחיר מציאה!!! 

_____________________________________________)26-26(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

מרפסת, נוף, כ"פ, משופצת, 
במורגנטאו, 2,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)26-26(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

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

_____________________________________________)26-26(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 בקרית יובל צמוד לבית 
וגן ברחבו בורוכוב, 5 חדרים, 
קומה ב' + טרסה 60 מ"ר, 

_____________________________________________)26-26(בלעדי לצימוקי, 02-5638221

 בנוף-רמות: 5 חד' 
משופצת, מרפסת, ק"ב, 

נוף, קרוב לחנויות, לתחבורה 
ול-"אוהל יוסף"! 1,930,000 

ש"ח. תיווך הכוכבים:
02-5713375)26-26(_____________________________________________

 בעוזיאל פונה לנוף 
המרהיב של ירושלים, 5 חדרים 

כחדשה + טרסה ענקית, 
משופצת קומפלט, מפתחות 
_____________________________________________)26-26(במשרד צימוקי, 02-5638221

 גבעת זאב דרום, בניין 
אבן! 3.5 חד', 95 מ"ר, חדרים 

גדולים + מרפסת סוכה 
גדולה לנוף + מחסן והסקה, 

ירדו במחיר!!! תיווך מאור, 
02-5730077)26-26(_____________________________________________

 גבעת זאב המתחרדת, 
יחיד ומיוחדת, 4 חד' + 

פינת אוכל ומרפסת סוכה 
18 מ"ר לנוף, ק"א, הסקה, 
מושקעת ומוכנה לכניסה, 

למביני עניין!!! תיווך מאור, 
02-5730077)26-26(_____________________________________________

 גבעת זאב המבוקשת, 
כניסה פרטית לדירת גן, 4 חד' 
+ גינה 100 מ"ר ויחידת דיור 2 
חד', בבניין קטן, מרכזי ושקט, 
מיידית! במחיר קטן!!! תיווך 

_____________________________________________)26-26(מאור, 02-5730077

 ברמות א': 4 חד' 
מחולקת ל- 2 יחידות המכניס, 

5,900 ש"ח לחודש, ק"ב, 
1,700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)26-26(הכוכבים: 02-5713375

 רמות א', צבי הרץ, כניסה 
פרטית לדירת גן, 3 חד', גדולה 

+ פינת אוכל וגינה 60 מ"ר, 
משופצת כחדשה, פרטיות, 
גישה ללא מדרגות, לזריזים! 

_____________________________________________)26-26(תיווך מאור, 02-5730077

 קטמון הישנה, רח' החי"ש 
המבוקש! 4 כיווני אוויר! בבית 
ערבי דו קומתי 3 חד', 85 מ"ר 
+ מרפסת 25 מ"ר, לשימור, 

ק"א ואחרונה, מגרש 459 מ"ר, 
בחלקה זכויות בניה, המבנה 

כלול בתוכנית תמ"א 38, 
במחיר מעולה!!! תיווך מאור, 

02-5730077)26-26(_____________________________________________

 גבעת מרדכי, שח"ל 
לעמק הצבאים, בקומת 

כניסה גבוהה, ללא מדרגות! 
3 חד' + פינת אוכל ותב"ע 
מאושרת להרחבה, מיידית, 

כל הקודם זוכה! תיווך מאור, 
02-5730077)26-26(_____________________________________________

 גבעת זאב מרכז, 3 חד' + 
מרפסת 70 מ"ר ופינת אוכל, 

ק"א במיקום מרכזי ואישור 
הרחבה מיידי! במציאה!!! 
_____________________________________________)26-26(תיווך מאור, 02-5730077

 ברמות ב': 3 חד' +חדר 
נוסף, ק"ב, 3 כיווני אוויר, נוף, 

ת.ב.ע., 1,600,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)26-26(הכוכבים: 02-5713375

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

אור, שמש, מקום מרכזי, 
1,620,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)26-26(הכוכבים: 02-5713375

 בהזדמנות, דירת גן, 5 
חד', חצר ענקית, אפשרות 

להרחבה, שכונה חרדית 
שקטה ואיכותית וכן דירות 

נוספות. תיווך בית יוסף,
054-8476888)12-32(_____________________________________________

FOX  נדל"ן בכפר 
אברהם, דירת גן מחולקת, 

מיקום מצויין לרציניים בלבד, 
050-6925400)26-26(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בבן צבי, 
מיני-פנטהאוז, 6 חדרים + 

מרפסתשמש בבניין מפואר, 
03-9301122)26-26(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בעצמאות, 
פנטהאוז דופלקס 6 חדרים + 

_____________________________________________)26-26(3 מרפסות, 03-9301122
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לפרסום
בלוח

03-6162228

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)48-47/17(_____________________________________________

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

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

קיט 
ונופש

1-1.5 חדרים

עסקים

ביקוש 
דירות

נדל”ן 
מסחרי

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

 5 חד' בבנין חדיש 
ברח' הזיתים )באזור בית 

וקאנטרי( ק"ג, מרווחת 
ויפה, לדירה מחסן+חניה, 

6,200 ש"ח פינוי בסוף 
החודש, אפשרי לתקופה 

ארוכה בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

גבעת שמואל

בני ברק

דירות 
להשכרה

 מציאה להשכרה 40 
מ', בר"ע ליד בי"כ של 

הרב שטרן, ק"ק, מתאים 
גם למשרד, 2,800 ש"ח, 
בלעדי  תיווך ש. מאירוביץ

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

פתח תקווה

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

כניסה נפרדת, בבנין 
יפה, משופץ כחדש,  

מתאים למשרד, אדריכל, 
לקוסמטיקאית, אולם 

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

תיווך ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23 050-5308742

03-5797756)34-34(_____________________________________________

משרדים

 4 חד' גדולים, ליד נתן 
הנביא ק"ד, חזית + חניה 
בבן גוריון מול השלישות 

)שייך לב"ב( מיידי, 4,500 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)09-43(_____________________________________________

מחסנים
 להשכרה 30 מ"ר 
שטח מסחרי משופץ 

ומסודר באזור תעשיה 
בבני-ברק, למשרד, 

חנות, מחסן ולכל מטרה. 
שרותים וחניה צמודים,

052-3087018)25-28(_____________________________________________

 בעמי, 4 חד', ק"א, 
משופצת, חזית, 5,500 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ, 03-5797756,

050-5308742)22-22(_____________________________________________

דופלקסים

וילות ובתים

 חדשה מהקבלן, 5 חד', 
100 מ"ר, בפדרמן, קרית 
הרצוג, מיידי, לטווח ארוך, 

054-8194748)23-26(_____________________________________________

השקעות

 דרוש משקיע 
לפרוייקט בראש העין 

לבניה רוויה,
050-4142732)23-26(_____________________________________________

בני ברק

 דירת ארוח, ק"א, 
מפוארת, מאובזרת וממוזגת, 

באזור רח' סוקולוב, לזוג, 
052-7662345)18-30(_____________________________________________

 דירת 130 מ"ר מפוארת 
ומאובזרת היטב, ממוזגת, עד 

13 מיטות לשבתות ולתקופות 
_____________________________________________)19-27(קצרות, 050-7877492

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-20/18(_____________________________________________

אור הגנוז

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

לזוגות ומשפחות,
052-7655095)54-27(_____________________________________________

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

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

_____________________________________________)24-24/18(לקייטרינג, 054-5747012

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-36/17(_____________________________________________

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף, 

מדהים!!! 052-3488910, 
052-5807915)07-36(_____________________________________________

בית חורון

 "אורחן אור הזוהר" - 2 
צימרים כפריים ומבודדים: 

סוויטה פנטהאוז + חדר 
שינה וצימר קרקע + 

2 חד', ג'קוזי + בריכה 
מחוממת ומוצנעת כל 

השנה לכ"א, 
050-6752875)25-27/17(_____________________________________________

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

050-8490663 ,02-5361771)54-01/18(_____________________________________________

בית חלקיה
 וילה חדשה, ממוזגת, 

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

08-8683777)03-30(_____________________________________________

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

משפחה, 2 חד' שינה וסלון, 
ג'קוזי, בריכה בעונה, כשל"פ

,054-5461450
02-5361450 ,052-2611920)09-43(_____________________________________________

בית שמש
 וילה מקסימה + 4 חדרי 

שינה עד 30 מיטות נקיה 
ומאובזרת, לשבתות במחיר 

_____________________________________________)02-40/17(מוזל מאוד, 053-4100529

■ מתחם נופש מדהים - 8 
ח' + ברכה סגורה ומחוממת 

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)25-24/18("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

ביריה

 צימרים באור הגנוז. בית 
בצפת. לשבתות, חגים ובין 

הזמנים, מבצעים לזוגות 
וקבוצות, 052-7632474

052-7633683)17-28(_____________________________________________

 "אחוזת אלטונא" מערות 
לארוח לזוגות )+ תינוק( + 
ג'קוזי ובריכה, פרטיות, נוף 

_____________________________________________)17-19/18(וחצר, 052-7703470

 צימר, 2 חדרי שינה + 
סלון לזוגות עד 12 מיטות, 

מאובזרת, גינה פרטת + 
מתקנים ודשא, מרפסת + נוף 

מדהים, ממוזגת,
052-7655177)18-42(_____________________________________________

 וילה לשבתות ובין הזמנים, 
ממוזגת חצר גדולה + 

מתקנים, נוף למירון,
052-7655090)25-28(_____________________________________________

 לשבתות וחגים, יח"ד 
יוקרתית + 2 מזגנים בבנין 

חדש בלנדא/חזון איש,
054-8466850)21-34(_____________________________________________

חנויות
 להשכרה 30 מ"ר 
שטח מסחרי משופץ 

ומסודר באזור תעשיה 
בבני-ברק, למשרד, 

חנות, מחסן ולכל מטרה. 
שרותים וחניה צמודים,

052-3087018)24-27(_____________________________________________

אלעד

4-4.5 חדרים
 4 חד' בעובדיה 6 ליד 

מוהליבר, ק"א + מעלית + 
חניה פרטית, ממוזגת + יח' 
הורים + סוכה, 4,900 ש"ח, 

לל"ת, 050-9462145,
058-6371595)24-27(_____________________________________________

 3 חד' במנחם בגין, חדשה 
וממוזגת + סוכה, מיידי, 3,200 

ש"ח, להתקשר בין -13:00
054-7590321 ,22:00)24-27(_____________________________________________

 2 חדרים משופצים, 
ממוזגים עם מרפסת 60 מטר, 
לא מרוהט, רח' מינץ 4, 3,500 

_____________________________________________)24-27(ש"ח, 052-2723556, מיידי

 דירת 2 חד' משופצת 
כחדשה, ריהוט מלא, ברח' 

ירושלים, ק.כניסה, מיידי, 
052-7188368)24-27(_____________________________________________

 בנעם אלימלך, 2 חד' 
+ מטבח נפרד + סוכה, 

מרוהטת, מיידי, 2,500 ש"ח, 
050-4101553 ,03-5700880)24-27(_____________________________________________

 יחידת דיור, 1.5 חד', 
בסוקולוב, 35 מ"ר במצב 

שמור, רק 2,400 ש"ח,
050-6355883)24-27(_____________________________________________

 יחידת דיור מסודרת 
ומושקעת ליחיד, ריהוט מלא, 
ק.כניסה ברח' ירושלים, מיידי, 

052-7188368)24-27(_____________________________________________

 חדר ליחיד מרוהט 
קומפלט, בדירה עם שותף, 

ברח' ירושלים, ק.כניסה, מיידי, 
052-7188368)24-27(_____________________________________________

עמנואל

 למכירה פיצריה מצליחה 
_____________________________________________)24-27(בב"ב, לפרטים: 053-3310177

 למכירה עסק בתחום 
בגדי ילדות בב"ב, מוניטין 

10 שנים, קהל לקוחות 
גדול, אחוזי רווח גבוהים, 

מיקום אסטרטגי,
054-4399122)24-27(_____________________________________________

 מציאה להשקעה, קרקע, 
רווח מובטח, השקעה מצויינת, 

_____________________________________________)24-27(ללא סיכונים, 054-2321111

 להשכרה ברבי-עקיבא 
111, חנות 20 מ"ר + 8 מ"ר 

גלריה, פינוי מיידי,
050-8227125)24-27(_____________________________________________

 בעמי, 4.5 חדרים, 
משופצת וממוזגת + סוכה, 

_____________________________________________)25-26(058-5783835, לל"ת

 ביחזקאל, 3, חדשה 
ומושקעת, קומת קרקע לחצר, 

לטווח ארוך, 050-4119420, 
050-8676410)25-30(_____________________________________________

 במינץ, 3 חד' + מרפסות, 
גדולה ומרווחת, 80 מ"ר, 

_____________________________________________)25-26(ממוזגת, מיידי, 054-8573707

 בהראשונים, פנטהאוז 
3 חד', בנין חדש, מרפסות 
שמש, ממוזגת + מעלית, 

קומה ה', 4,000 ש"ח,
052-7671305)25-26(_____________________________________________

 באברבנאל, 3 חדרים, 
כ- 70 מ"ר, שמורה 

ומסודרת, 3,300. 'אפיקי-
נדלן-בועז' 050-4156080

054-8474843)26-26(_____________________________________________

 2 חדרים, חדשה + 
מרפסת גדולה, ק.א'.
_____________________________________________)25-26(058-7744421, לל"ת

 יח"ד כחדשה, יפה 
ומרוהטת, בעיקר יחיד בהרב 

רוזובסקי, 1,750 ש"ח,
050-4113074)25-28(_____________________________________________

 באמרי חיים, חדר ליחיד 
או לפעילות שקטה, מרוהטת 

ממזוגת, לממושכת, מיידי, 
052-3632080)25-28(_____________________________________________

 בנעם אלימלך, לבודד/ת 
דירת חדר + אמבטיה, 

מרוהטת + מוצרי חשמל, 
מיידי, 03-5700880,

050-4101553)24-29(_____________________________________________

גני תקווה
 דירת גן, 5 חדרים בגני 

תקווה, נוף סביון + 2 חניות, 
מחסן + רהיטים, בנוי - 160. 
גינה - 150, 054-3974254, 

054-3972920)25-28(_____________________________________________

מגדל העמק
 4 חד' מרווחת, בקריה 

החרדית, מקום נגיש לסוכה, 
מיידי, 1,950 ש"ח,

052-6233387)25-28(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)25-26ח(052-7396092

 מעוניין לשכור דירה 
בגאולה, מקור ברוך, בדמי 
מפתח, 2.5-3 חד' במרכז 

_____________________________________________)25-26(ירושלים, 052-7624315

 הזדמנות אחרונה, 
זכות לדירה בשרון, שדה 

ורבורג, עולל עלויות בניה, 
388,000 ש"ח, חברת 

בניה ידועה,
050-5483322)25-32(_____________________________________________

 להשכרה בר"ג רח' 
סוקולוב, ק"ק, משופצת, 36 

מ"ר + 10 גלריה, לחנות, 
קליניקה, משרד, מכון יופי, 

_____________________________________________)25-28(וכד', 050-3720730

 בלעדי! למכירה, 
ברחוב ירושלים, חנויות 

פעילות, קרוב לר"ע. 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)26-26(_____________________________________________

 מחסן מעל 400 מטר, 
כניסה נפרדת + חניה, 

דלת רחובה, מקום שקט,
053-2807550)25-26(_____________________________________________

 להשכרה בפ.תקווה, 
משרדים, 180 מ"ר, מפוארים, 

בקרית מטלון, 60 ש"ח למטר, 
03-9232202 ,054-4888044)25-28(_____________________________________________

 וילה מפוארת וחדשה, 
בריכה ונדנדות, חוויה שלא 
תשכח, למשפחות גדולות, 

050-4146708)25-28(_____________________________________________

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-14/18(בקרו באתר(_____________________________________________

גליל מערבי

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)03-32/17(_____________________________________________

דימונה

דלתון
 ארוח לרוויה - בגליל ארוח 
פאר, בריכה מחוממת, ג'קוזי, 

ח.אוכל, ערסלים,
,050-2230470

04-6970537 ,050-7230470)16-12/18(_____________________________________________

חשמונאים
 נופש אמיתי לזוגות בלבד 

סוויטות מפוארות + ברכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, אתר 

_____________________________________________)12-38(- "צימר דן" 058-7736573

בר יוחאי

■ הנופש המושלם - "סולם 
יעקב": צימרים ממוזגים, נוף, 

גינה, בריכה וג'קוזי ענק,
054-2273670)52-51/17(_____________________________________________

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

04-6987547 ,052-3771789)31-30/17(_____________________________________________

 2 צימרים משפחתיים 
יפים, ממוזגים ומאובזרים + 
מרפסות, דשא וטרמפולינה, 

_____________________________________________)19-44/17(במרכז היישוב, 053-2552555

 צימר חדש, ממוזג + 
ג'קוזי, מתאים למשפחה, 10 

מיטות קרוב לרשב"י,
052-5207326)21-33(_____________________________________________

 יחידות נופש, לזוגות 
ומשפחות + בריכה מחוממת, 

4X8 מטר + משחקי חצר, 
 ,04-6980913 ,050-8566778

050-2187690)23-26(_____________________________________________

הר כנען
 בהר כנען עולה וילה 5 

חדרים, ממוזגת, בריכה + נוף, 
טרמפולינה, עד 12 נפשות, 

050-3327788)24-27(_____________________________________________

גורנות הגליל
 נופש מושלם למשפחה 

בגרנות הגליל, מרווחת + חצר 
גדולה, בריכה, מרפסות, נופים 
מרהיבים בקרבת אטרקציות. 

_____________________________________________)25-50(052-4015816, הראל.

קריות
 דירות במחירי מציאה, 

ניהול נכס, אחזקות ושיפוצים. 
שרות בהנהלה חרדית, 

052-7644050)54-26(_____________________________________________

צפת

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

דופלקסים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 כפר אברהם )צירלסון(, 
3 ח' + מ"ש + מעלית 

)מושכרת ב- 3,500 ש"ח, עד 
5/2020 - מחיר 1,350,000 

_____________________________________________)26-26(ש"ח, 050-4811122

 בדף היומי, 3 ח' + חצי, 
2 שרותים, מזגנים, ק"א, 
מיידית, 1,300,000 ש"ח,

050-4811122)26-26(_____________________________________________

 2 מציאה!! 2 ח', ק"ב, 
אפשרות פינוי בינוי, רק 

970,000 ש"ח, 050-6610501 
050-4811122)26-26(_____________________________________________

דופלקסים

 בן יהודה, 155 מ"ר, 
דירה בקומה ומיוחדת + גג, 

2,500,000 ש"ח,
050-3528252)26-26(_____________________________________________

 בחיים כהן, דירת דופלקס 
5 חדרים כולל יחידת דיור 

נוספת להשכרה 2,500,000, 
_____________________________________________)26-28(טל': 054-6579789

 אנגלו-סכסון ביונה גרין, 
דופלקס-גג, 120 מ"ר + 35 
_____________________________________________)26-26(מ"ר מרפסות, 03-9301122

 אנגלו-סכסון בטרומפלדור, 
דופלקס-גג, 6 חד' בבנין חדש 

_____________________________________________)26-26(בן 3 שנים, 03-9301122

 אנגלו-סכסון בטרומפלדור, 
דופלקס גג, 5 חד' + גג 80 

_____________________________________________)26-26(מ"ר, 03-9301122

 בכפר אברהם, דירת גג, 
5 חד', יפהפייה, 110 מ"ר 
של פינוק עם 80 מ"ר גג, 

1,650,000 ש"ח. רחלה,
,052-3524841

052-3506176, אסתי ג'ובני 
_____________________________________________)26-26(יזמות נדל"ן

 במנדלסון, דירת גג, 5 
חדרים, משופצת, מרפסת 

שמש, ממד, מחסן פרטי עם 
חלון, גג 70 מטר, 2,150,000. 

אתי, 054-3320655, תיווך 
_____________________________________________)26-26(דרים טרגט

 אנגלו-סכסון, פנטהאוז 
ביוסף-נקר, 6 חדרים, 200 
מ"ר + מרפסת 200 מ"ר, 

03-9301122)26-26(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון, יוסף-נקר, 6 
חד', ששודרגה ל- 5 חד', גדולה 

_____________________________________________)26-26(ומרווחת, 03-9301122

 אנגלו-סכסון באויערבך 
המבוקש, 5 חד', מרפסת ו- 2 

_____________________________________________)26-26(חניות, 03-9301122

 אנגלו סכסון בפנחס-חגין, 
1311 מ"ר + מרפסת- 5

סוכה, 2 חניות ומחסן, 
03-9301122)26-26(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בנקש, 6 
חד', 137 מ"ר + מרפסת 13 
מ"ר, תקרה בגובה 3 מטר! 

03-9301122)26-26(_____________________________________________

 בהרצל )שפירא(, 5 חד' 
+ מעלית + חניה + מרפסת 
שמש, רק 1,850,000 ש"ח, 

050-4811122)26-26(_____________________________________________

 בהרצל, 5 חד,' ק' ב', 140 
מ"ר, מ.שמש, מעלית שבת, 

חנייה, חדר מתבגר, 1,850,000 
ש"ח, רחלה. 052-3524841,
052-3506176, אסתי ג'ובני 

_____________________________________________)26-26(יזמות נדל"ן

 אנגלו-סכסון, 4 חדרים 
בביל"ו, 125 מ"ר, מעלית 

וחניה מקורה בטאבו,
03-9301122)26-26(_____________________________________________

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

משופצת, יש שוכרים. רי/מקס 
_____________________________________________)26-26(משה דסקל, 050-5926021

 באיזור כפר אברהם, 
מעלית, חניה, מ"ש, סוכה, 

_____________________________________________)26-26(052-2948691, נטלי

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

מעלית וחניה, 1,690,000. 
054-3320655, אתי תיווך 

_____________________________________________)26-26(דרים טרגט

 בניימן, 4.5 חדרים 
,סלון גדול, ממד, מרפסת 

שמש, סוכה מלאה, מחסן, 
1,990,000. אתי,

054-3320655, תיווך דרים 
_____________________________________________)26-26(טרגט

 בתשעים ושלוש 
המבוקש והיוקרתי, 3 

חדרים, 75 מ"ר, קומה 
ב', בבנין חדש + ממד 

+ מעלית + חניה, 
מעוצבת ברמה גבוהה. 

"מקסימום"
052-2452820)26-26(_____________________________________________

 בכפר אברהם, באונטרמן, 
3 חד', ק' 12, מעלית שבת 
ומרפסת שמש, 1,245,000 
ש"ח. רחלה, 052-3524841,
052-3506176, אסתי ג'ובני 

_____________________________________________)26-26(יזמות נדל"ן

 בברעה, בכפר אברהם 
באונטרמן, 3 חד' ק' 12, 

מעלית שבת ומרפסת שמש, 
1,245,000 ש"ח. רחלה, -052

,3524841
052-3506176, אסתי ג'ובני 

_____________________________________________)26-26(יזמות נדל"ן

 בהרצל השקט, 3.5 חד', 
מרווחת ,קומה 1 + מעלית, 

1,530,000 ש"ח,
050-3528252)26-26(_____________________________________________

 למהירי החלטה בעמישב 
צמוד לגני הדר, דירת 3 חד', 

 FOX .מצויינת גם להשקעה
_____________________________________________)26-26(נדל"ן, 050-6925400

 אנגלו-סכסון, אחד-העם, 
3.5 חדרים, 80 מ"ר, משפצת 

_____________________________________________)26-26(באזור שקט, 03-9301122

 אנגלו-סכסון בסלנט, 3 
חדרים, משופצת קומפלט 

_____________________________________________)26-26(כולל צנרת וביוב, 03-9301122

 בברנדה צמוד לאחד 
העם! 3 חדרים + יחידה! 

משופצת מהיסוד! 
מאווררת, ממזוגת, שווה 
לראות! לפרטים נוספים: 
_____________________________________________)26-26(רם נכסים, 054-5566145

 בבן יהודה, 4 חד', 115 
מ"ר, פוטנציאל אדיר כ"א צפ' 

מז' מעלית וחניה בטאבו, 
מיידי, 1,600,000 ש"ח,

,052-3524841
052-3506176, אסתי ג'ובני 

_____________________________________________)26-26(יזמות נדל"ן

 בבילו, 3 חדרים, חזית, 
גדולה ומרווחת, סלון גדול, 2 
מרפסות, 1,490,000, שווה 
לראות. 054-3320655, אתי 

_____________________________________________)26-26(תיווך דרים טרגט

 מציאה אמיתית! 
בבלעדיות בהאורים 

המבוקש! 2.5 חדרים, 
משופצת חלקית, 3 כיווני 
אוויר, ממוזגת, מסודרת, 
רק 1,195,000 לפרטים 

נוספים: רם נכסים,
054-5566145)26-26(_____________________________________________

 ברמת ורבר, 2.5 חד', 
ק' ב', 1,140,000 ש"ח, פינוי 
גמיש, רחלה. 052-3524841,
052-3506176, אסתי ג'ובני 

_____________________________________________)26-26(יזמות נדל"ן

 בכפר אברהם בהרצוג, 
2.5 חד' פלוס מרפסת, 3 כ"א, 
מיידי, 1,060,000 ש"ח. רחלה, 

,052-3524841
052-3506176, אסתי ג'ובני 

_____________________________________________)26-26(יזמות נדל"ן

 במציאה ברחוב שפרינצק 
2 דירות מחוברות, 5 חד' בנוי, 

120 מ"ר. "תיווך-יעקב" נתן 
סלם, 058-4814555. יוסף 

_____________________________________________)26-26(אדרעי, 053-7203695

 )נכס מניב( בלוחמי 
הגטאות, 9 חד', קרקע הכולל 
יחידות דיור, מיידי... נתן סלם, 
058-4814555. יוסף אדרעי, 

053-7203695)26-26(_____________________________________________

 הרצל, דופלקס 90 מ', 4 
ח', פלוס חצר, ניתן לחלוקה, 

_____________________________________________)26-26(800 אלף, 050-3202551

 רחוב הנשיא, 3 חד', 
קומה נוחה, מצב טוב, נוף, 

_____________________________________________)26-26(640 אלף, 052-8045458

קריית מלאכי
 שלד של קוטג' פינתי, 
192 מ"ר, מגרש 230 מ"ר, 

1,518,000 ש"ח,
058-7701677)26-29(_____________________________________________

 בלעדיות! *בנחלת יצחק! 
4 חדרים + 3 מזגנים! מיידית! 
3,800 ש"ח *בשמעיה החרדי! 

3 חדרים + 2 מזגנים + 
מרפסת גדולה! 10.8

_____________________________________________)26-26("תיווך-קזן" 054-8420522

 בשיכון ה' באזור יוקרתי, 
בית פרטי 300 מ"ר בוני, 300 
מ"ר חצר, 2 קומות + מרתף, 

תכנון לפי דרישת השוכר, 
מתאים לכל מטרה. א.פנחסי, 

03-5799308)26-26(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בבר כוכבא, דירת גן, 3 

חדרים, משופצת ברמה 
+ מרפסת + גינה מסביב 

לבית, ב- 4,200 ש"ח, 
052-7773526)26-26(_____________________________________________

 באזור עמיאל, דופלקס 
4 חד' משופץ ומפואר 

+ מעלית + חניה 
לכניסה מיידית, 5,500 

ש"ח בבלעדיות "אלמוג 
נכסים" ר"ע 56,

054-8483810)26-26(_____________________________________________

 בהבנים בבנין חדש, 
5 חדרים, מושקעת, 

חזית, ק"ב כולל ריהוט + 
מעלית + חניה, 6,500 

ש"ח. "סלומון נכסים 
והשקעות"

052-7652801)26-26(_____________________________________________

 4 חדרים, ק"ב ב"זכרון 
מאיר" דופלקס + מרפסת 

גג + ריהוט, מיידית המפתח 
_____________________________________________)26-26(ב"תיווך-אריה" 053-3172172

 באזור הרב שך סמטת 
אזר, 4 חדים, ענקית, 

קומה ראשונה, חזית + 
מעלית וחניה, מיידי! להב 

_____________________________________________)26-26(נכסים, 050-4177750

 בניסנבוים, דירת גג, 4 
חדרים, 3 + 1 + גג פתוח 
משופצת ומטופחת, ק"ג 
+ מעלית +  חניה, מיידי, 

5,500 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות"

052-7652801)26-26(_____________________________________________

 ברב קוק השקט, 
ענקית, 4 חדרים + 

סוכה, מסודרת, 4 כ"א, 
ק"ג + מעלית + חניה, 

מיידי, 5,500 ש"ח, 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)26-26(_____________________________________________

 ברחוב ירושלים, 4 חד', 
110 מ"ר, משופצת כחדשה + 

סוכה גדולה, ק"ג, חזית, נוף, 
אוויר, 5,500 ש"ח גמיש.
_____________________________________________)26-26(א. פנחסי 03-5799308

 בהראשונים פנטהאוז, 
3 חד', קומה 5, בנין חדש 

+ מרפסות שמש, ממוזגת, 
מיידית, 3,800 ש"ח,

052-7671305)26-26(_____________________________________________

 במקובר, ק"א, 2.5 חד', 
80 מ"ר שמורה, 4,000 ש"ח. 
_____________________________________________)26-26("מוטי פורינדליך" 03-6444025

 2 יחידות דיור, 1.5 חד', 
מאובזרות, ממזוגות ומרוהטות 
ברבינו אשר, מיידי, 1,600 ש"ח 

_____________________________________________)26-29(כולל מים, 050-9734807

 יח"ד מרוהטת כחדשה, 
ממוזגת + מטבח, שקטה 

ליחיד/ה בגבורי ישראל,
050-6521476)26-27(_____________________________________________

 בטבריה, יח"ד 26 מ"ר 
+ אופ' רק 740,000. נדל"ן 

הקריה, 054-8472222,
050-3000121)26-27(_____________________________________________

 ברמב"ם, יח"ד 25 מטר, 
קומה ב', חדשה ומרוהטת, 

2,000 ש"ח, מאחרי ט' באב, 
052-6160852)26-28(_____________________________________________

 לזו"צ בז'בוטינסקי עורפית 
1.5 חד', מרוהטת קומפלט, 

2,300 ש"ח כולל ארנונה ומים, 
052-7158998)26-29(_____________________________________________

 3 חד' בעמנואל משופצת 
כחדש + 2 מרפסות + נוף 

מדהים, 1,450 ש"ח,
054-2300995)26-27(_____________________________________________

 בהדר גנים, בפינצ'י! 3 
+ חדר ארונות, ש"כ, מזגנים, 
מרפסת סוכה ושרות, מעלית 

_____________________________________________)26-26(שבת, 050-8103369

פנטהאוזים ודירות גן
 FOX .'דירת גן, 3 חד 

_____________________________________________)26-26(נדל"ן, 050-6925400

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)26-27ח(052-7396092

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-27ח(למבוגרת, 050-5952474

 להשכרה בית מאפה פעיל 
_____________________________________________)26-27(בב"ב, 050-7755442

 חנות, 32 מ"ר ברח' 
ירושלים/רבי עקיבא, 
חזית, כניסה מיידית, 

מפתח בתיווך אשכנזי, 
.03-5791770

_____________________________________________)26-27(ארי, 052-5554201

 להשכרה חנות 200 
מ"ר, בחזו"א/דסלר, 
חזית. תיווך אשכנזי,

.03-5791770
_____________________________________________)26-27(ארי, 052-5554201

 חנות ברבי עקיבא 
באזור מרכז מאוד, ק"א, 

70 מ"ר, משופצת 
מהיסוד + מיזוג, מיידי 
לתקופה ממושכת, רק 

7,200 ש"ח. תיווך,
050-9777755)26-26(_____________________________________________

 בלעדי! למכירה, 
ברחוב ירושלים, חנויות 

פעילות, קרוב לר"ע. 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)26-26(_____________________________________________

 להשכרה חנות 
לאוכל פלאפל וכדו' 

ברחוב ירולשים קרוב 
לרבי עקיבא, 25 מ"ר + 

גלריה כולל כל הציוד, 
חזית, מיידי, 5,500 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)26-26(_____________________________________________

 להשכרה משרד לעבודה 
שקטה )לנשים(, בק.הרצוג, 

ממוזג + שרותים,
054-8417851)26-27(_____________________________________________

 להשכרה חדר/משרד 
באיזור גן ורשא, 15 מ"ר + 

שירותים, מיידי, 052-6485090, 
050-5931436)26-27(_____________________________________________

תמורת אחוזים על מכירות

contact@konim.biz
050-2860217 | 02-9998291   

בניית אתרים מסחריים
ברמה גבוהה לחנויות 

להקפיץ את העסק
ללא תשלום

 וילה מקסימה לבין 
הזמנים, נקיה וממזוגת + חצר 

גדולה + בריכה )אינטקס( + 
טרמפולינה, מיקום מעולה, 

055-6624822)26-29(_____________________________________________

חיספין

חצור הגלילית

 דירת נופש גדולה לבין 
הזמנים בחיספין רמת הגולן, 
_____________________________________________)26-29(מחירים נוחים, 053-3398550

 בית קרקע, 2 חד', 
מטבח מאובזר, מזגנים + 

מרפסת גדולה, נוף מרהיב, 
052-8982353)26-33(_____________________________________________
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הובלות והסעות

 "הובלות המרכבה" - 
כל סוגי ההובלות, הובלה 
עצמית - )יח' דיור( בב"ב 
- 150 ש"ח. קו יומי לכל 
המרכזים החרדים - 150 
לפריט, 052-7117676, 

055-6688870)50-45/17(_____________________________________________

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

ואירועים 053-3188842 
050-7532336)33-32/17(_____________________________________________

  "הסעות דניאל" - 
רכבים ממוזגים וחדשים! 
14,16,20 מקומות שרות 

אמין, מחירים זולים!! 
052-7101020)47-46/17(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

הלוואות ומשכנתאות

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

הארץ, 14,20,30,40,55 
מקומות, נהגים חרדים 

ואדיבים, 054-5990390, 
053-3166566)38-34/17(_____________________________________________

 הסעות: נסיעות לכל 
חלקי הארץ, 4-20 מקומות, 

נהגים אדיבים, לפרטים:
054-8430702 ,053-5662246)12-38(_____________________________________________

 וילה מטופחת וממוזגת, 
ברכיה פרטית + 2 יח' צימרים 

גדולים ומפוארים + בריכה 
פרטית, שולחן פינג פונג, 

מדשאות, ערסלים ועוד
050-5313031)02-29(_____________________________________________

צפון

 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + בריכה מוצנעת, 
נוף עוצר נשימה! 780 ש"ח 

ל- 2 לילות - תחבורה ציבורית 
מכל הארץ עד המקום, שעון 

_____________________________________________)25-24/18(מים מהדרין. 054-5742965

 בין סמטאות העתיקה - 
בתי ארוח מפוארים, מאובזרים 
וממוזגים לזוגות ולמשפחות, 

בין בתי הכנסת העתיקים, 
050-8550462/1)52-50/17(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים 
053-3147542 052-7155422)37-36/17(_____________________________________________

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר מקצועי, נוף 

מדהים לחרמון,
,050-4296661
050-7477127)03-29(_____________________________________________

 צימר זוגי מאובזר, ממוזג 
ונקי + חצר ונוף, מרחק הליכה 

_____________________________________________)12-38(מהעתיקה, 052-3455254

ערד

תפרח
 במרכז תפרח עד 55 

מיטות, מתקנים ומדשאות + 
גנרטור. *ברמה *יחודית, מוכר 

_____________________________________________)53-25/17(במס, טל': 052-7612965

 "בנצי טיולי ג'יפים" - 
חוויית שטח יחודית, מס' 1 

בארץ, באיכות! נסיון 30 שנה! 
050-2403750 ,052-2403750)25-36(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

■ דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-49/17(_____________________________________________

■ "הפגודה בפינה" - 4 יח' 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קרוב לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-18/18(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)42-37/17(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

■ קונה לפירוק + נסיעה 
כל המכוניות, משאיות, 
טרקטורים, אמינות + 

אישורים, 052-5752933, 
052-3239123)1-54(_____________________________________________

 קונה רכבים ואופנועים 
לפירוק, לנסיעה ולברזל, 

_____________________________________________)08-09/18(מחירים הוגנים, 052-6371796

■ "אחוזת נועם" - 6 
דירות נופש, עד 30 
מיטות, יוקרתיות, 
למשפחות/זוגות, 

ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית 

+ נוף מרהיב + בריכה, 
_____________________________________________)29-28/17(נדנדות 052-5856465

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-20/18(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-29/17(_____________________________________________

סיטרואן

 לשבת וחול דירה פרטית 
נקיה ומסודרת, מזגנים וחצר, 
052-7113937 ,086601778)21-30(_____________________________________________

 נופש בערד, מבצע, 
300 ש"ח לזוג לשישי/שבת, 

אפשרות לקבוצות,
053-3120962)17-36(_____________________________________________

 "הצימר של מולי" - 
בעתיקה, 2 חד', חדישה, 

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול ביכנ"ס בירב )קרליבך( 

לזוג + 2, חניה,
03-9363752 ,050-6241690)18-25(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
,054-8592082

058-3245275/2/4)18-17/18(_____________________________________________

 בכניסה לעתיקה, צמוד 
ללעלוב, 4 חד' עד 14 מיטות, 

חדשה יפהפיה, מרפסת 
ענקית, נוף מרהיב למירון, 

050-4148184)17-28(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

חדש ומאובזר, ג'קוזי, קרוב 
לאטרקציות ומסלולים, בריכה 
_____________________________________________)17-16/18(נפרדת ביישוב, 054-2232004

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-34/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

נדנדות, חצר גדולה ומטופחת, 
מש' סופר. 052-8401847 

04-6989734)50-45/17(_____________________________________________

 דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

לזוגות, 052-2979067,
04-6980624)25-24/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים - 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-28/17(וחדר אוכל, 054-6987257

 בעליה לציון הרשב"י - 
דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

050-9989500 ,050-6393480)46-44/17(_____________________________________________

נתניה

ספסופה

 "פנינת הכפר" - 
ארוח כפרי לזוגות 

ולמשפחות, בריכה 
מחוממת )ג'קוזי סאונה 
בהזמנה( מקווה לגברים 

וס"ת במקום, 
050-3388668)48-47/18(_____________________________________________

 וילה גדולה ונקיה לאירוח 
מהנה במיוחד )4 חד' + סלון(, 

בריכהת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד, 

אפשרות לתשלום באשראי, 
054-5726412 ,077-5590283)07-34(_____________________________________________

 "אחוזת אסתר" - 
צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
פינת חי, 

 ,052-8723705
050-4443803)08-13/18(_____________________________________________

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-12/18(_____________________________________________

נהריה
 מבצע! דירת אירוח 

בהנריה, 300 ש"ח, ללילה לזוג, 
_____________________________________________)16-27(לפרטים: 050-4770782

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

חניה פרטית, 054-7641994, 
054-4602280)18-43(_____________________________________________

מושב תרום

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 
052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)54-06/18(גישה לנכים, 052-8013000

 "בוסתן לביא" - דירות 
נופש יפיפיה, נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)01-27(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה 
יפה + בריכה פרטית, 

מושב דתי,
,02-9913107

,054-6928116
054-8470055)09-31/17(_____________________________________________

כרם בן זמרה

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)19-31(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 
לביהכנ"ס, עד 70 איש. יורם, 

055-9858585)19-41(_____________________________________________

 בעתיקה, 4 חד', ממזוגת 
מרפסות, נוף למירון,

053-3133173. 6 חד' קרקע 
+ חצר, יפה וממוזגת,

052-7154585)19-31(_____________________________________________

צפת
 מספר דירות נופש, 

גדולות וקטנות, בעיר העתיקה, 
לאמצע השבוע, שבתות וחגים 

_____________________________________________)19-45(050-4666403 ערן

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה 
גבוהה לזוגות/משפחות/
_____________________________________________)20-23/18(קבוצות, 058-7506090

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

לפרסום
בלוח

03-6162228

כפר יעב”ץ

 וילה + חצר גדולה 
ממוזגת, בריכה, עד 16 

מיטות, 1,650 ש"ח ללילה, 
050-3804386)21-32(_____________________________________________

מירון

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

לרשב"י, משפחת אלק,
04-6989119 ,054-8042119)14-07/18(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-35/17(_____________________________________________

■ "סוויטות ארגמן" + 
ג'קוזי ספא פרטי לכל יחידה + 

ברכת בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-13/18(_____________________________________________

 "אחוזת אפרת" צמרים 
בעתיקה, מהודרים, מאווזרים 

ברמה גבוהה, ג'קוזי ומפרסת, 
052-2840299)21-28(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
נופש וצימרים בצפת 

וסביבותיה, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)21-32(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

מזגן ונוף מדהים, בהזדמנות! 
058-3266448)30-29/17(_____________________________________________

 דירת נופש גדולה 
ומרווחת בסמוך לעיר 

העתיקה, מאובזרת וממוזגת, 
לשבתות/ימים וחגים,

054-2468262 ,052-3953998)09-35(_____________________________________________

 צימרים יפיפים, 
ממוזגים עם גינה, בריכת 

שחיה, ג'קוזי, קרוב 
לרשבי, ביהכנ"ס,

050-2004839)21-45/17(_____________________________________________

 צימרים במרכז +
בריכה פרטית + פינת חי 

במחיר מבצע,
050-7227248)23-26(_____________________________________________

 סיטרואן פיקאסו, מודל 
2008, 7 מקומות, יד ראשונה, 

53,000 ק"מ, מצב מעולה, 
_____________________________________________)23-26(שמורה, 052-6222001

 הובלות *הובלות בקירור 
*מחירים זולים *משלוחים 

*קווים *שרות מהיר,
053-3329341)23-26(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)25-24/18(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-24/18(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,900
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ ובהשכרה 
לחו"ל, שירות אישי 

ומקצועי לכל אורך הדרך! 
02-5805870

info@e-z-rent.co.il)52-01/18(_____________________________________________

השכרת רכב

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

סוכנות ארצית להשכרת רכב
סניפים בכל הארץ

077-40-900-70

 שירות|אמינות|מקצועיות 

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
סוכנות להשכרת רכב בארץ 
ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר!

0722-777-200)50-02/18(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

לימוד נהיגה

 "אופן משכנתאות" 
*יועצי הבנק טיפול מהיר 

*בתנאים מועדפים *שרות  
מהיר *משכנתא הפוכה 

למבוגרים. עמינדב לוין,
052-7655660)21-33(_____________________________________________

 מבנה חדש- לשבתות 
חתן, שמחות ושבתות 
נופש כולל בית כנסת 
מפואר, בית מדרש, 2 
אולמות, 2 מטבחים, 

48 חדרי שינה, חנייה 
וחצרות, 058-3232627 

)30-29/17(           02-5003414_____________________________________________

 בצור-הדסה וילה יפיפיה 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 
20 איש, לשבתות גיבוש 

משפחתיות ולחגים, 1,800 
_____________________________________________)38-38/17(ש"ח ללילה, 054-6987004

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

+ ביהמ"ד + חדר אוכל,
052-7634389)38-37/17(_____________________________________________

כלנית
 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

מכל רחבי הארץ למקום, 
054-6242965)28-27/17(_____________________________________________

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)40-40/17(ובית מדרש, 052-7646764

 סוויטות מפוארות
רק 10 דקות מטבריה !!! עם 

ג'קוזי ובריכה מפוארת + פינת 
_____________________________________________)24-35(מנגל 050-2565636

 וילה מקסימה בגליל 
בריכה גדולה, ג'קוזי, נוף 

_____________________________________________)24-27(מדהים ושקט, 052-2816785

 "נופש בצפת" להשכרה 
וילה/צימר מול נוף הכינרת 
לבן הזמנים, מחירים נוחים, 
_____________________________________________)24-33(לפרטים: 050-4250702, גדי

 פינה באופק, מתחם עם 
4 צימרים + בריכה וג'קוזי, 

נוף פסטורלי לחרמון, אהובה, 
050-6582939)24-35(_____________________________________________

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, מבצע בין הזמנים, 

700 ש"ח במקום 1,000 ליום, 
למזמינים שבוע שלם

_____________________________________________)24-06/18(מ-כ"א-כ"ז אב, 052-7623725

 דירה בעיר העתיקה בכיכר 
המגינים, נקיה, מסודרת, 

ממוזגת וכן צימרים לזוגות, 
052-7679018 ,052-7687778)24-35(_____________________________________________

 בחד-נס צימר מפנק + 
ג'קוזי + נוף לכנרת + קרוב 

לביה"כ ואטרקציות. אבי, 
054-4623705)24-35(_____________________________________________

נופש בחו”ל
 דירות נופש באירופה, 

טיסות זולות לאירופה,
03-5077363

a035077363@gmail.com)24-31(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

יפהפיות ברמה במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)54-51/17(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)08-38(_____________________________________________

 בבית ישראל, 3 חד', 
מטופחת, מרווחת וממוזגת, 
לשבתות ותקופות קצרות, 

לחרדים בלבד,
054-8431078/6)25-36(_____________________________________________

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

וממוזגת, מרפסת ענקית, נוף 
_____________________________________________)25-28(מדהים, 052-7170576

מגדל
 צימר מפנק במגדל, 7-10 

מיטות, חצר + נוף, ג'קוזי, 
סאונה, בית כנסת, מקווה, 

מתאים לחרדים,
058-3242225)25-34(_____________________________________________

 בס"ד, נופש במעלות, 
דירה לבין הזמנים, נוף מהמם, 

_____________________________________________)25-28(לפרטים: 050-4295536, אבי

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מהחוף נפרד, גדול 

ומרווח, למשפחות וציבור 
דתי, כ- 13 מיטות בכ"א 

+ גינה, בקרבת בתי 
_____________________________________________)25-50(כנסת, 052-6460451

 בכפר זיתים )בסמוך 
לטבריה(, בית 3 חד' + חצר 

לסופ"ש ובין הזמנים,
054-8457896)25-26(_____________________________________________

 דירת נופש בצפת, קרקע, 
2 קומות עד 14 איש, גינה, 

מתקנים, ממוזגת.
_____________________________________________)25-28(054-2468261, אשר

 בלב העתיקה מול מלון 
- רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)25-36(_____________________________________________

 וילה 7 חד' ממוזגת + 
מתקנים לילדים, בריכה, צמוד 

לבית-כנסת ולסופר,
053-2827371)25-28(_____________________________________________

 חופשה בצפת 
והסביבה - בין הזמנים, 

מגוון דירות נופש וצימרים 
לזוגות ומשפחות. יובל 

_____________________________________________)25-25(כהן, 050-2777611

 3 צימרים בצפת על 
צלע ההר, נוף מדהים 

כולל בריכה.
_____________________________________________)25-28(053-5264272, אהרון

 מתחם יחידות ארוח 
סטודיו, מקום מרכזי, 

שקט ויפה + חצר, קרוב 
_____________________________________________)25-28(לעתיקה, 053-2303846

 יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-24/18(_____________________________________________

 להזמנות:
 Sales@nofeshbateva.com
nofeshbateva.com04-826-7854 

 בקמפוס ישנם:
 מגרשי ספורט

 בתי כנסת
 מרחבים ומדשאות    אודיטוריום מפואר חדרי אוכל

רחבי ידיים  

מותאם למוסדות, 
 

סמינרים ומחנות קיץ

ניתן להזמין לינה בלבד

 פסטורליקמפוס 
לאירוח קבוצותבנתניה

 
 החל מ-200 עד 400 אורחים

יבניאל

 צימר הכהנים- 10 דק' 
מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 

052-7150124)36-32/17(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)24-23/18(_____________________________________________

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, חלקם 

עם נוף לים, ביכנ"ס 
במקום, מחירים נוחים! 

050-8818678)42-43/17(_____________________________________________

טבריה

 צימר "פסגות החן" - 
בפוריה, בריכה מחוממת 
ומוצנעת + ג'קוזי ענק, 
מאובזר + נוף, בקרבת 
ביהכנ"ס, לזוגות בלבד, 

052-7772913)52-51/17(_____________________________________________

 סוכות מעל המים - חדרי 
ארוח מאובזרים במחירים 
מוזלים, מבצעים מיוחדים 

לחגים!!! אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)37-36/17(_____________________________________________

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-01/18(_____________________________________________

 מבצע ענק!!! רק 270 
ש"ח!!! צימר יפיפה במיקום 

הכי טוב ביבניאל,
050-4102275)25-36(_____________________________________________

 "אחוז נוף כנרת" 
צימרים חדשים ומפוארים 
בטבריה + ג'קוזי, מחומם 

+ נוף לכינרת, חצר 
ענקית, במחירי השקה!!

052-7134905)54-42/17(_____________________________________________

 2 דירות גדולות, ממוזגות 
ומאווזרות ב-ק"ש עם חצר 

פרטית! קרוב לטיילת,
052-7130111)17-37(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים ליחידים 
ובקיץ לקבוצות - מנגל, בריכה 
גדולה, סנוקר, כדורגל, פארק 

לילדים לשבתות ולחגים 
במחירים נוחים!

052-3594875 ,052-3540874)17-32(_____________________________________________

 2 דירות אירוח, חדשות, 
יפיפיות, עד 10 מיטות, כל 

_____________________________________________)18-29(דירה, 052-7648264

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד 
פינוקים, קרוב להכל, עד 
_____________________________________________)19-32(15 איש, 052-7164243

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

מתאים למשפחות עד 20 
איש, בריכה בכל צימר, 
טרמפולינה, פרגולות, 
ערסלים, פינת ליטוף, 

055-6678585)51-17/18(_____________________________________________

 דירות נופש ממוזגות 
ומאובזרות, למשך כל ימות 

השנה, לפרטים תקוה:
052-7149402)20-32(_____________________________________________

 דירת נופש חדשה 
וממוזגת, 7 דקות 

מהכנרת ומהשטיבלאך, 
לשבתות, ימי חול,

,050-4121032
052-7606968
058-3221726)05-06/18(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-21/18(_____________________________________________

 דירת נופש חדישה 
ומרווחת + חצר, מרוהטת 

קומפלט + נדנדה + פ.ישבה,
050-8712711)23-26(_____________________________________________

 בקרית שמואל, דירת 
גן חדשה, קרוב לשטיבלאך 

ולכנרת + חצר, ממוזגת 
_____________________________________________)23-34(ומאובזרת, 053-3125382

 צימר מפואר וגדול 120 
מ"ר + נוף ומדהים, בריכה 
צמודה, מתאים למשפחות 
גדולות, אפש' לצימר קטן 

,055-6641465
055-6654434)25-26(_____________________________________________

 דירה נופש בטבריה 
להשכרה לפי ימים במחיר 

_____________________________________________)24-27(מיוחד, 058-7797817

טלזסטון
 וילה פסטורלית עם 

בריכה, מרווחת, ממוזגת + 
נוף, פרטיות מוחלטת,

054-6808425)24-35(_____________________________________________

 בקרית שמואל, דירת 
נופש, 3 חד', מרוהטת, 

ממוזגת, נוף לכנרת, מיקום 
_____________________________________________)26-29(מרכזי. 052-7173469, יאיר

 דירת נופש, 4 חד', ק"ב, 
נקיה ומסודרת + נוף לכנרת, 

050-4145926)26-29(_____________________________________________

 דירת נופש חדש במרכז 
הקריה, 4 חד', נוף לכנרת, 

054-8475059)26-29(_____________________________________________

 בטבריה, דירת 3 חד' 
באיזור קרית שמואל, ק"ג עג 
10 מיטות, 400 ש"ח ללילה, 

מציאה, הקודם זוכה,
052-7113508)26-26(_____________________________________________

 דירת נופש ענקית 
וממוזגת, 4 חדרי שינה, ליד 
השטיבלעך, 5 דק' נסיעה 
_____________________________________________)26-27(מהכנרת. 052-7117313

 להשכרה לשבתות 
ולתקופות קצרות, דירה גדולה, 

ממוזגת, מטופחת ומאבזרת, 
15 מיטות, 050-4171148, 

02-6421987)26-29(_____________________________________________

 3 סויטות זוגיות 
מהחלומות, נוף בריכה 

מחוממת, מקורה, החל 
מ- 750 ש"ח ללילה. "אהבה 

בגבהים כרם בן זמרה"
050-7220147

www.gadiab.com)26-26(_____________________________________________

 בין טבריה למירון בכפר 
חנניה, יחידת נופש 2 חדרים 

זוג + 4, צנוע, נוף מדהים 
_____________________________________________)26-33(וביהכנ"ס, 050-4989295

 בעתיקה בכיכר המגינים, 
דירות אירוח חדשות ומפוארות 

למשפחות ולזוגות + בריכה 
_____________________________________________)26-27(לילדים, 052-7642459

 לנופשים בצפון וילה 
למשפחות בצפת וצימרים 

בקרית שמונה, לפרטים:
052-2357579)26-29(_____________________________________________

 3 צימרים בצפת, על 
צלע ההר, נוף מדהים 

כולל בריכה
_____________________________________________)26-29(053-5264272 אהרון

 צימר חדש וממוזג, 
לזוג, בעיר העתיקה של 

צפת, מיקום מעולה, 
מומלץ!!!

052-7153475)26-29(_____________________________________________
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יד שניה 
מוכרים

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)53-35/17(_____________________________________________

 ניתוק אינטרנט 
ממחשבים בלבד, ללא נזק 

למחשב. אזור המרכז בין 
052-7611936 17:00-20:00)01-04/18(_____________________________________________

 מכונות תפירה - "זינגר" 
תפר ישיר - 490 ש"ח. ישיר 
וזיגזג - 650 ש"ח. ברנינה - 
1,850 ש"ח. שרות ואיסוף 

תיקונים מהבית, דסלר 15 ב"ב
050-5894918
03-5791036 )04-32(_____________________________________________

מוצרי חשמל
 תכולת דירה: מקרר, 

פינת אוכל, תנור, מ.כביסה, 
_____________________________________________)49-47/17(סלון מעור וכו', 054-9776977

 מחשבים ניידים מ- 500 
ש"ח. ב"ב, 052-7171228. 

ירושלים, 054-8470594. ב"ב, 
אשדוד, 054-3558949 )נייחים 

_____________________________________________)21-33(ומקרנים(

 מקרר 2 דל' הקפאה 
עליונה, 600 ליטר, צבע 

לבן, במצב מעולה. 
_____________________________________________)23-26(שמשון 052-7669035

יד שניה 
קונים

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

סנדוויצ‘ים לאירועים וכנסים

&

08-9278574 / 052-6779004
בהשגחת הבד“צ העדה החרדית

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)24-25ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)24-25ח(בתרומה, 054-8432271

 משפחה ברוכה בירושלים 
זקוקה לארון בגדים במצב טוב 

_____________________________________________)24-25ח(בלבד, 050-6256846

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)24-25ח(תורה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)24-25ח(בתרומה, 052-7396092

 דרוש ארון 5 דלתות לחדר 
_____________________________________________)24-25ח(ילדים, טל': 054-8428615

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למפשחת אברך, 

_____________________________________________)24-25ח(054-7938941

 מעוניינים לקנות בד ריפוד 
לעגלת סיטי מיני תאומים, 

_____________________________________________)24-25ח(053-3164018

 אני מעוניין לקנות נגן 
סנדיסק במצב מעולה במחיר 

_____________________________________________)24-25ח(סמלי, 052-7163334

 בחורי ישיבה מעוניינים 
במקרר קטן במצב מעולה וכן 
מאוור או מזגן נייד בירושלים, 

_____________________________________________)24-25ח(052-7163334

 מעוניינים לקנות מזגן 
נייד במחיר סביר במצב מצוין, 

_____________________________________________)24-25ח(052-7163334

 מעונין לקנות מחשב 
נייד במצב מצוין במחיר עד 

500 ש"ח, 053-3188973 או 
_____________________________________________)24-25ח(052-7163334

 אם יש ברשותך כיסוי סלון 
לספרה של 2 שלא בשימוש, 
_____________________________________________)24-25ח(אשמח לקבל, 050-4101558

 קישוט רכב לכלה סגול/
לבן, 100 ש"ח בלד,

_____________________________________________)24-25ח(054-2252171

 מעוניין לקנות פלאפון 
סמסנוג טאצ' במצב מצוין 

_____________________________________________)24-25ח(במחיר סמלי, 052-7163334

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, 054-7432035

 מסך דק )LCD( במצב 
מצוין בהזדמנות!!! 250 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(053-3346080

 סיר בישול חשמלי, 50 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, לפרטים: 053-3176630

 תנור + גז במצב מצוין, 
500 ש"ח - גמיש, טל':

_____________________________________________)24-25ח(054-8428615

 מערכות רמקולים למחשב 
לוגיטק, מעולה - 50 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(טל': 050-2897977

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)24-25ח(054-7938941

 תנור + כיריים של ברלרנס 
במצב מעולה, רק 350 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(050-9089110

 מנורות לתקרה כחדשות 
+ ומנורת מאוורר כחדשה, רק 

_____________________________________________)24-25ח(150 ש"ח, 050-9089110

 תנור גז בלרס, 4 להבות 
במצב טוב, 500 ש"ח,

_____________________________________________)24-25ח(052-2227070

 מקרר אמקור גדול במצב 
מצוין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)24-25ח(052-7407070

 מכונת כביסה קריסטל 7 
קילו במצב מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(052-8301256

 מכונת כביסה, 7 ק"ג - 
400 ש"ח, טל':

_____________________________________________)24-25ח(052-7172893, ירושלים

 מקרר משרדי במצב מצוין, 
250 ש"ח, כל הקודם זוכה, 

_____________________________________________)24-25ח(058-3240168

 פקס + מכונת צילום 
של חב' HP, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(052-7156347

 מסך דק למחשב PC ב- 
_____________________________________________)24-25ח(150 ש"ח, 22", 050-4119140

 תנור אפיה עם כיריים - 
150 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)24-25ח(054-4526211

 מזגן מפוצל אינורטור, 
5 שנים, 500 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)24-25ח(054-4526211

 מסך DVD מסתובב 
חברת מאג, 200 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)24-25ח(054-4526211

 לרגל מעבר, מקרר - 500 
ש"ח. תנור - 200 ש"ח. כיריים 
- 200 ש"ח. שידות - 300 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(ועוד... 052-2514352

 תנור חימום מסתובב, 70 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, טלפון: 052-7366764

 הזדמנות! מייבש כביסה 
מצויין, 350 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)24-25ח(052-3073826

 מסך דק למחשב, 150 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, 052-3595314

 אוזניות סיליקון עוצמתיות 
ונוחות לשימוש לזמן רב, 

באריזה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)24-25ח(052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, 052-4831449

 אורגן רהיט במצב טוב 
ימהה, ב- 250 ש"ח בלבד!! 

_____________________________________________)24-25ח(054-2252171

 דרושים לאברך: 2 
מיטות. כסאות למטבח. כינור, 
050-4175368, אפשר להשאיר 

_____________________________________________)25-26ח(הודעה

 דרושה מכונת תפריה 
_____________________________________________)25-26ח(בתרומה, 052-7396092

 לנצרך דרוש תפילין 
)ספרדי( בדחיפות )של נפטר 

_____________________________________________)25-26ח(וכדו'(, לפרטים: 052-7625767

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)25-26ח(בתרומה, 054-8432271

 דרושה עגלת תאומים 
"מונטובאגי" במצב טוב במחיר 

_____________________________________________)25-26ח(סמלי, 052-7171872

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)25-26ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)25-26ח(054-7938941

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)25-26ח(תורה, 054-8432271

 מסך דק למחשב, 100 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-3595314

 פלטה חשמלית גדולה 
43X56 ס"מ במצב מצוין, 100 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 050-5343924

GPS  חדש באריזה, דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות, מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, טל': 054-8405498

 מכשיר להכנת שווארמה, 
חברת המילטון - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-3537660

 תנור אפיה + כיריים, 500 
ש"ח במצב מצוין )ירושלים(, 

_____________________________________________)25-26ח(054-4680218

 מקרר אמקור, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(ירושלים, 054-4680218

 די.וי.די 7 אינץ', שמור 
כחדש + USB, ב- 135 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7621123

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 054-7432035

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(054-7938941

 מדפסת משולבת כולל 
סורק ומכונת צילום 1510 
חדשה כמעט ללא שימוש, 

_____________________________________________)25-26ח(200 ש"ח, 052-7183042

 מחשב נייד HP מיני 
10 אינץ + תכונות + מטען, 

כחדש, 500 ש"ח,
054-2423785)25-26(_____________________________________________

 למכירה מחשבים 
במחירים הזולים ביותר שיש 
מכל הדגמים, החל מ- 800 

_____________________________________________)25-26(ש"ח, 054-8571796

 תנור קינג שני תאים, 
מעולה, 350 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-8162617

 תנור בילד אין, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(052-7366764

 פקס + מכונת צילום, 
HP, ב- 100 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-7366764

 אוזניות סיליקון עוצמתיות 
ונוחות לשימוש לזמן רב, 

באריזה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)25-26ח(052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-4831449

 הזדמנות: מייבש כביסה, 
מצויין, 350 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)25-26ח(052-3073826

 2 סטנדים לרמקול מוגבר, 
_____________________________________________)25-26ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 בטריה לאופניים 
חשמליות, 300 ש"ח, -052

_____________________________________________)25-26ח(7647337 להתקשר עד 16:00

 מטען לאופניים חשמליות, 
120 ש"ח, 052-7647337 

_____________________________________________)25-26ח(להתקשר מ- 13:00 עד 16:00

 רדיאטור חימום, 7 צלעות, 
70 ש"ח, 052-4076070, 

_____________________________________________)25-26ח(03-7519794

 רדיאטור חימום 9 צלעות, 
80 ש"ח, 052-4076070, 

_____________________________________________)25-26ח(03-7519794

 רדיאטור חימום 12 
צלעות, 90 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-4076070, 03-7519794

 רדיו דיסק מקורי, חדש, 
מפורק מרכב מאזדה 3, 

ב- 500 ש"ח, 03-9074725, 
_____________________________________________)25-26ח(054-8412903

 תנור בילד אין - גומחה, 
דגם צרפתי באיכות, 450 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, טל': 052-4668429

 אוזניות שמע מטורפות 
במחיר מצחיק, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(בטל': 050-4146777

 נברשות נאון עגולות, יפות 
לסלון, בירושלים, רק 75 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-8430281

 דיסק לחיתוך עץ )מתחבר 
למשחזת/דיסק(, חדש באריזה, 

_____________________________________________)25-26ח(30 ש"ח, 052-7171872

 אזעקה מיוחדת + שני 
שלטים, מנוע מהשלט, ב- 200 

_____________________________________________)25-26ח(מירושלים, 058-3216830

 פלטת שבת לשני סירים, 
רק 50 בירושלים,

_____________________________________________)25-26ח(058-3216830

 home טוסטר אובן 
כחדשה, 3 מצבים, 35 ליטר, 

ב- 300 ש"ח מי-ם,
_____________________________________________)25-26ח(058-3216830

 תנור חימום 3 מצבים + 
וונטה, בטחוני, מציאה, רק 

150 ש"ח מי-ם,
_____________________________________________)25-26ח(058-3216830

 רמקולים לרכב פיונר, 600 
וואט + תבניות, 300 ש"ח 

)מייצב מטח למערכות 250(, 
_____________________________________________)25-26ח(מי-ם, 058-3216830

 רמקולים לרכב קדמיים 
של פוקסל 440 וואט + 

קומפוננטים ושנאים, 400 
_____________________________________________)25-26ח(מי-ם, 058-3216830

 רדיאטור בטיחותי לילדים, 
חדיש + שעון שבת, לל 

_____________________________________________)25-26ח(אצלעות, טל': 054-8303051

 מכונת כביסה כחדשה, 
קונסטרוקטה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-8439395

 מייבש כביסה, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(054-8439395

 פקס + מכונת צילום 
של חב' HP, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7156347

 רמקול נייד מיני היפבוקס 
חיבור לנגן או סלולרי בלוטופ, 

_____________________________________________)25-26ח(99 ש"ח, 054-4783220

 פלטה חמשלית גדולה 
ל- 6 סיירם, ב"ב, 110 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-9985503

 מדפסת משולבת כולל 
פקס, סורק ומכונת צילום 
2645 חדשה כמעט ללא 

שימוש, 400 ש"ח,
_____________________________________________)25-26ח(052-7183042

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 
ש"ח, ידני 120 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)23-34/17ל(

■ יוסי זיו - צלם 
אירועים מקצועי! צוות 
מורחב, שירות ואיכות 
ללא פשרות, מבצעים 

מיוחדים לחתונות 
0525-778544)28-27/17(_____________________________________________

צילום אירועים

צבע ופוליש

 "האחים ירושלמי" - 
שרותי צביעת דירות בגימור 

ובאיכות מעולה, פוליש 
מתנה, 050-4101236 )באזור 

_____________________________________________)51-45/17(ירושלים(

■ מחשב נייד מחודש החל 
מ- 500 ש"ח כולל אחריות, 

הוותיק בענף.
054-4543701
03-5066331)54-29/17(_____________________________________________

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-28/17(_____________________________________________

סת”ם

 שידוכי "זיווג הגון 
בקרוב" לרווקים/ות ופרק 

שני, מגיל 18 ומעלה ובוגרים, 
)מטפלים גם בקשיי שידוך(, מ- 

_____________________________________________)49-47/17(10:00 בבוקר, 052-3340338

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

מ- 10:00 בבוקר, 
052-3340338)47-45/17(_____________________________________________

שידוכים

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים לטאים 
וספרדים,שדכן מקצועי עם 

המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)40-39/17(_____________________________________________

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-54(21:00 בלבד, 052-7333955

 ספרי תורה, כתב 
אר"י וב"י מהודרים ויפים 

סופרים יר"ש,
052-7623142)17-29(_____________________________________________

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

072-239-1111)17-16/18(_____________________________________________

שיעורי עזר
 מורה מקדמת 

באנגלית, ספרות ודקדוק. 
ברמה גבוהה מאוד. 

לכיתות יסודי.
45 ש"ח לשיעור.

054-6337121)19-26(_____________________________________________

 מבצע קולמוסים 
מנירוסטה עם שוקת,

2 ב- 165 ש"ח עד שמרוצים! 
052-7105645)21-33(_____________________________________________

רפואה משלימה
 מוצרים לשלמות הבית 
מכל המינים לגברים ונשים, 

_____________________________________________)24-27(יעוץ חינם, 054-8518428

 שידוכי: "כל האמת", 
בהדרכת ר' שמואל בן עטר, 

_____________________________________________)24-27(ליווי אישי, 050-6398690

 כל סוגי השיפוצים, 
פנים וחוץ, איטום, חדרי 

מדרגות, צבע
החל מ- 1,500 ש"ח,

050-3143261)24-27(_____________________________________________

שיפוצים

 למכירה מחשבים 
במחירים הזולים ביותר שיש 
מכל הדגמים, החל מ- 800 

_____________________________________________)25-26(ש"ח, 054-8571796

 "שידוכים לבחורי ישיבה" 
עם רקע רפואי לשם שמים, 
למגזר החרדי והדתי וכן פרק 

_____________________________________________)25-32(שני, 050-6721743

שיפור הראייה
 שיפור הראייה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 
עדשות מגע, או ניתוחים, 

טיפול בליקויי הראייה ומחלות 
עניים, 050-4145359,

072-2828034, יואל לוי
www.yoel-levy.com)12-38(_____________________________________________

שרותי נקיון
 שרותי נקיון ברמה גבוהה 

למוסדות ופרטיים, מעל 
20 שנות ותקן, איכות ללא 

_____________________________________________)25-28(פשרות. חיים, 052-5225756

אבידות

 נמצאה שקית ברח' ר' 
עקיבא ב"ב של החנות יורו 

קולקשן עם בגד חדש ובנוסף 
בתוך השקית היו עוד קניות 

של תכשיטים ועוד דברים 
נוספים, אפשר לקבל ע"פ 

_____________________________________________)24-25ח(סימנים, 054-8482705

 נמצאו משקפי שמש של 
ילד בשביל של ר' התור 1-5, 

ניתן לקבלן ב: 054-2252171, 
_____________________________________________)24-25ח(9087136

 נמצא ארנק קטן של ילדה 
באזור רבי יהודה הנשיא, הדר 

_____________________________________________)24-25ח(גנים, 054-5485613

 אבדו לנו תפילין נוסח חבד 
4 על 4, עטיפה שחורה כל 

המוצא תבוא עליו הברכה נא 
ליצור קשר, לפל':

_____________________________________________)24-25ח(052-8212652

 נמצא חלק של עגלת 
_____________________________________________)25-26ח(בוגבו בגאולה, 052-7163960

 הגמ"ח הארצי להשבת 
אבדה. אבד לך משהו? מצאת 

משהו? התקשרו בהקדם: 
_____________________________________________)25-26ח(1-599-500-003

 נמצא כרטיס זכרון 
למצלמה בפארק ב"ב, בפסח 
_____________________________________________)25-26ח(לפני שנתיים, 052-7171872

 אבדה מצלמת איקוסוס 
175 קנון בצבע אפור, נרתיק 

תכלת, באוטובוס/בחפץ חיים 
בחודש תמוז תשע"ו,

_____________________________________________)25-26ח(052-7145526

 נמצא לפני כחודש, שעון 
יד לגבר/בחור באזור השומר, 

_____________________________________________)25-26ח(קוקה קולה, 052-7168623

 נמצאה חליפה חדשה בקו 
33, היוצא מהר נוף לבית וגן, 
ביום חמישי בסביבות 23:00, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7627628

 נמצאו תפילין בירושלים + 
סידור עם השם עזרא ח.ברוך, 

_____________________________________________)25-26ח(נא לפנות: 02-6769875

 נאבדה מזוודה כחולה 
באוטובוס קו 350 מאשדוד 

לבני-ברק במוצאי שבת,
_____________________________________________)25-26ח(050-4187773

עריכת מצגות
 עריכת מצגות לכל 

מטרה! ואלבומים 
דיגיטליים "שרי עיצובים" 

להזמנות שרי:
050-4171813)26-29(_____________________________________________

 עבודות צבע ושפכטל 
במחירים מוזלים בבני-ברק 

_____________________________________________)26-29(והסביבה, 052-2920921

אוצרות חיים: 03-6880091, 050-3131740

מלון רויאל אין טבריה
ספא, בריכה, וארוחות מפנקות בשפע ישראלי

בתאריכים 6-10.8.17 י"ד-י"ח אב
מוצרים העדה החרדית, בשרים הרב מחפוד, משגיח צמוד מטעמנו

בס"ד

טיול במפלי
רמת הגולן

מופע סטנדת עם
שלומי לניאדו

יום כיף
בלונה גל

מופע טלפתיה
וקוסמויות

שייט
קייקים

הקרקס
האפריקאי

מתנפחים

מופע מוסיקלי סוחף
על סיפור ירושלים

הפעלות ופרסים
לילדים

הופעות עם:

ועוד הפתעות...

בריכה מקורה בשעות נפרדות

אייל טויטו
ותזמורתו

בהשתתפות:
רגן

הרב מרדכי איפ

ן נון
הרב עמוס ב הרב שחר לוי

הנופש המושלם לכל המשפחה
100% פינוק

לנרשמים עד ה- 13/7/17 

הגרלה על 1000 ₪

יר
ע
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 אבד לפני חצי שנה ארנק 
ובו סכום גדול באזור שיכון 

ג' בבני-ברק, 054-8436056, 
_____________________________________________)26-27ח(03-6767360

 אבד לפני חצי שנה צרור 
מפתחות החשוב מאוד לבעליו 

באיזור שיכון ג' בבני-ברק, 
_____________________________________________)26-27ח(054-8436056, 03-6767360

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם: 

_____________________________________________)26-27ח(1-599-500-003

 אבד צמיד זהב בי"ז סיוון, 
כנראה באזור עזרא,

_____________________________________________)26-27ח(053-4108048

 נמצאה טבעת כסף 
בשבת הגדול ברחוב חזו"א, 

_____________________________________________)26-27ח(ב"ב, 050-7400577

 לפני כחודש נמצא שעון 
ברח' עמוס ירושלים, ניתן 

לקבלו עפ"י סימנים,
_____________________________________________)26-27ח(058-3229696

 נמצא סכום כסף לפני 
פסח באיזור עזרא ב"ב,

_____________________________________________)26-27ח(053-3123681

 אבדה מצלמה בקו 450 
מטבריה לצפת או באזור 
מדרחוב צפת, ביום שישי 

_____________________________________________)26-27ח(פרשת קורח 053-3110372

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)26-27ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)26-27ח(בתרומה, 054-8432271

 אם המקסר קנווד שלכם 
התקלקל נשמח לקבל את 

_____________________________________________)26-27ח(החלקים, 052-7614782

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)26-27ח(תורה, 054-8432271

 דרוש לנזקקים, מיטה 
נפתחת לב' מיטות, עמודון 

_____________________________________________)26-27ח(לספרים, 054-8410655

 דרוש למסירה ארון 
)שיתאים לספרים( בכל מצב 

_____________________________________________)26-27ח(שהוא, 053-3126053

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)26-27ח(בתרומה, 052-7396092

 מזגן חלון 1 כ"ס ב- 500 
+ מזגן 1.5 ב- 500 של 

אלקטרה, מתאים לסוכה, 
_____________________________________________)26-29(לאברכים, 052-2530036

 מקרר אמקור ב- 300 
ש"ח - לאברכים ישיבות, 

052-2530036)26-29(_____________________________________________

 HP מחשב נייד 10 אינץ 
כולל תוכנות +  מטען ותיק, 

כחדש, 450 ש"ח,
054-2423785)26-27(_____________________________________________

 פלטה חשמלית גדולה, 
ל- 6 סירים במצ בטוב מאוד 

_____________________________________________)26-27(בבני-ברק, 054-9985503

 מחשב מיני נייד, מצב 
מעולה, 400 ש"ח,

053-3120620)26-26(_____________________________________________

 מחשב נייד + תוכנות 
במצב מעולה, רק ב- 500 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, טלפון: 052-3281503

 מחשב נייח בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)26-27ח(250 ש"ח, 052-2421622

 מחשב נייח DELL מסך 
ורמקולים במצב מצוין, 450 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-2421622

 בפ"ת: מקרר נורמנדה 
חדש + אחריות עקב קניית 
מקרר יותר גדול, צבע לבן, 

_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח, 03-9307308

 מסך 24", ב- 200 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 פלטה לשבת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 רדיאטור חימום, 200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 ,850V דיסק השחזה חדש 
_____________________________________________)26-27ח(ב- 300 ש"ח, 054-4273857

 תמי 4, 200 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 רמקולים ענקיים, 300 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 מגבר, 100 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 תנור חדש, 40X60, ב- 
_____________________________________________)26-27ח(250 ש"ח, 054-4273857

 מאוורר עמוד חדיש, 50 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 תנור אפיה מדגם בוש 
)BOSCH( נירוסטה תא 

אחד, כחדש, 500 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)26-27ח(052-8905416

 מחשב נייד + תוכנות 
- במצב טוב, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(טלפון: 052-4054469

 מקרר 500 ליטר אמקור, 
_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח, 052-7674767

 ,J 430 פקס חדש ברדר 
דיו, דפים, 400 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(052-7658245

 מסך מחשב דק, 90 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(052-7658245

 ,DVD מסך דק למכשיר 
_____________________________________________)26-27ח(ב- 80 ש"ח, 052-7658245

 מסך עבה רגיל, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(052-7658245

 מכונת כביסה פ.תחתון, 
3 שנים בשימוש, חב' 

אלקטרה, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(050-4145023

 מערכות רמקולים 
למחשב לוגיטק, צליל מעולה - 

_____________________________________________)26-27ח(50 ש"ח, טל': 050-2897977

 מדיח כלים קינג גדול, 250 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 מגפון, 100 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 פרוז'קטור, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מנגל חשמלי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(חדש, 054-4273857

 מחבת ווק, 50 ש"ח, חדש, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 טוסטר, 25 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מקרר משרדי חב' וריפול, 
4 מדפים + מגירה, מצב 

מעולה, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(050-4145023

 מכונת כביסה פ' תחתון, 
7 קילו, ב- 450 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(054-5823874

 אופניים חשמליות, לא 
כולל סוללה ומטען, דרוש 

תיקון, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-5823874

 מקפיא 5 מגירות, שנתיים 
בשימוש, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(054-5823874

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-7432035

 תנור אפיה + כיריים, 
450 ש"ח, כחדש, ירושלים, 

_____________________________________________)26-27ח(054-4680218

 מחשב שולחני ליבה 
כפולה, מצוין, 450 ש"ח, מסך 
_____________________________________________)26-27ח(דק, 200 ש"ח, 053-3346080

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(052-3463482

 תנור גז במצב מעולה, 
_____________________________________________)26-27ח(300 ש"ח, טל': 054-7245911

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-7938941

 מסך מחשב דק, 120 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-7938941

 מסך דק למחשב PC ב- 
150 ש"ח, 22 אינץ,

_____________________________________________)26-27ח(050-4119140

 רמקול קריוקי חדש 
באריזה נקנה ב- 800 ש"ח, רק 

_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח, 054-8404243

 מכונת כביסה קריסטל, 
מצב מצוין, 500 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7676402

 מסך דק למחשב, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-3595314

 כיריים גז זכוכית, 200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מפזר חום, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה, 50 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 מאוורר טורבו 20", 200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 שואב אבק חדיש, 200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 מכשיר פקס 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(HP, טל': 052-7156347

 תנור חימום מסתובב, 60 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-7156347

 סדין חימום, חדש, 60 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-7156347

 אורגנית איכותית 
מתקפלת, מגומי, 85 ש"ח 
)במקום 150 ש"ח(, )ב"ב(, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8589574 בערב

 מצלמת קנון איכותית, 
מס' דגם 175 + נרתיק 395 
ש"ח )ב"ב(, 054-8589574 

_____________________________________________)26-27ח(בערב

 מכשיר עיסוי על בטריות, 
חדש מהאריזה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8480077

 הזדמנות! מייבש כביסה 
מצויין, 350 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)26-27ח(052-3073826

 HP מדפסת צבעונית 
משולבת: פקס, סורק, צילום, 

J4580 )ללא דיו(, 260 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-5705546

 מצנם, 30 ש"ח, -054
_____________________________________________)26-27ח(4273857

 מיקסר כחדש, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(גמיש, 054-4273857

 מקרר אמקור 500 ליטר, 
300 ש"ח במצב עובד, -03

6749806)26-27(_____________________________________________

 הליכון מתקפל איכותי 
במצ במצוין, גובה 91 ס"מ, 

רוחב 49 ס"מ, 150 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4919299

 רדיאטור בטיחותי לילדים, 
חדיש + שעון שבת ללא 

צלעות, 400 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-8303051

 תנור בילד אין לבן - 500 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-7156347
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כללי

תקשורת

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-47/17(בלבד! 054-8443223

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

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)23-26(_____________________________________________

 עצרת תפילה וישועה 
במערת התנא הקדוש 
"חוני המעגל" זיע"א 
שמתקיימת בכל יום 

רביעי ע"י אברכים רבנים 
ותשב"ר של הישיבה, 

להזכרת שמות על הציון 
במערה חייגו:
055-9657650)26-29(_____________________________________________

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מעולה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-2421622

 s3 מטען סמסונג גלקסי 
אלחוטי, חזק במיוחד - חדש 

מהקופסא, 99 ש"ח,
_____________________________________________)25-26ח(054-4783220

 מכשיר נוקיה 208 מאושר 
מוועדת הרבנים, תומך רמי לוי, 

_____________________________________________)25-26ח(250 ש"ח, 052-7168623

 טלפון נייד לרכב, חברת 
מוטורולה כולל הכל, באריזה, 

_____________________________________________)25-26ח(250 ש"ח, 050-4146777

 מטען מגן לאיפון, חדש, 
805s מירושלים,

_____________________________________________)25-26ח(058-3216830

 גיטרה קלאסית כחדשה, 
 ,c7 יפהיפה + נרתיק, גולדין
_____________________________________________)25-26ח(ב- 480 ש"ח, 050-4149122

 נעליים סקטשרס, מידה 
38, נשים, שחור/אפור עם 

שרוך באריזה, רק 200 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(052-7161090

 תרסיסים כולל מסגרת, 3 
פלטות, 3.15X1.29, ב- 400 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 050-5925647

 חלונות זכוכית כולל 
מסגרת, 3 פלטות,   

3.15X1.29, ב- 400 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(050-5925647

 תרסיסים, 3 פלטות כולל 
מסגרת, 3.50X1.40, ב- 400 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 050-5925647

 תרסיסים כולל מסגרת 
1.55X1.40, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(050-5925647

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)25-26ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלין וזמינים, 50 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)25-26ח(65 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)25-26ח(052-4831494

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)25-26ח(20 ש"ח, 052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)25-26ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-4831449

 זוג מפוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, -052

_____________________________________________)25-26ח(4831449

 חומשים יד שניה 
לתלמידים, 5 ש"ח, בטל': 

_____________________________________________)25-26ח(054-8471351

 ליקוטי הלכות "הקרן" יד 
שניה כריכה אדומה, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-8471351

 בית לילדים, מפלסטיק 
קשיח עם חלוקונת ודלת, 

מידות: 78*93*107, ב- 250 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 אופניים הילוכים, 26" 
במצב טוב, 400 ש"ח, פ"ת, 

_____________________________________________)25-26ח(טל': 052-2421622

 אופנים 20" במצב טוב 
מאוד, 150 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(050-5343924 )ב"ב(

 בושם פואם מבית לנקום, 
100 מ"ל, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)25-26ח(054-9784433

 כסא ומוט קפיץ לאופניים, 
100 ש"ח בשעות 13-16, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7647337

 מוט מתקפל אופניים 
חשמליות לכסא, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(בשעות 13-16, 052-7647337

 צופר ואיתותים ואור ברקס 
לאופניים, 100 ש"ח בשעות 

_____________________________________________)25-26ח(13-16, 052-7647337

 משחק אוקי גדול כחדש, 
מיוחד, 200 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(050-9089110

 מנורה לתקרה כחדשות 
+ ומנורת מאוורר כחדשה, רק 

_____________________________________________)25-26ח(150 ש"ח, 050-9089110

 נעלי נשים השפפיס, 
חדשות, מידה 38, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-8409126

 שמלה מהממת קצרה 
לארוע, בשילוב זהב ותכלת, 

_____________________________________________)25-26ח(050-4146777

 אופניים מידה 16, ב- 20 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-7145348

 אופני הילוכים, 26, 
במצב מצוין, ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7145348

 מחבר לצינור 6 צול + 
מצמד כפול, חדשים, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7171872

 ברה"ע למכירה מזון מיוחד 
לכלב וחתול, שק 15 ק"ג, ב- 

_____________________________________________)25-26ח(200 ש"ח, 052-7966786

 תיק מזוודה שחור מידות: 
55X35X15, ב- 60 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7966786

 דלת עץ + משקוף, רוחב 
0.75 ס"מ, 100 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7600336

 אופני הילוכים שימנו 
20 במצב מצוין, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-8409126

 עגלה + אופניים תלת 
אופן כחדש, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(פלאפון: 050-9089110

 עליונית תחרה חדשה, 
מס' 42, שחור/זהב, 100 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 070-4131038

 נעלי ניו בלנס נשי, 200 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 050-4331038

 חלוק רחלי ברית, שבתי 
חדש, M, ב- 150 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(058-3289108

 פאה לצרכי לימוד, 100 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 058-3289108

 משחק פוקר מקצועי, 
חדש באריזה, 600 חלקים 
קרמיים ואיכותיים במחיר 

מציאה, 350 ש"ח, טל':
_____________________________________________)25-26ח(052-5708636

 גלגלים 20 אינץ, הילוכים 
וראלי, קדמי ואחורי, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-3177932

 למסירה מחבת פסים 
כמעט חדש כולל מכסה, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7168623

 דיסקים חדשים ארוזים 
באריזה, לא חדישים מהשנים 

האחרונות, 8 ש"ח ליחידה 
_____________________________________________)25-26ח(בב"ב, 052-7600336

 זוג משקפי שמש איכותי 
ברמה, חדש ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(050-2461758

ריהוט
 שני איכותי - ריהוט יד 

שניה קרוב לחדש שולחנות, 
מיטות משולשות ועוד, 

מ- 20:00-23:00, בתאום, 
054-8415779)21-28(_____________________________________________

 שולחן + 6 כסאות 
חדשים, צבע וונגה, אפשרות 

לכסאות או שולחן לבד, ספות 
מעור 2+3, מיידי,

052-4227714)23-26(_____________________________________________

 6 כסאות צבע עץ בהיר, 2 
עם ידיות אבא, ריפוד המושב 

מעור, 120 ש"ח,
052-4227714)23-26(_____________________________________________

 2 מזרוני יחיד, חדשים, 
עובי 12 ס"מ, במחיר 

_____________________________________________)19-26(מוזל, 054-4584974 ב"ב

 ספריית ילדים, 200 ש"ח, 
ירושלים במצב טוב מאוד, 

_____________________________________________)25-26ח(054-4680218

 פינת אוכל + 4 כסאות, 
500 ש"ח במצב טוב מאוד, 

_____________________________________________)25-26ח(ירושלים, 054-4680218

 מיטת מעבר, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(מעולה, 052-8162617

 ארון 2 דלתות סנדוויץ 
במצב מצוין, 450 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)25-26ח(טל': 054-8411499

 ספריה לחדר ילדים מעץ 
במצב מצוין, 200 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-7366764

 מיטה יהודית + מזרון + 
ארגז מצעים, מצוינת, 500 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-7366764

 מזנון באורך 2 מ' בצבע 
שחור עם זכוכיות - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(050-9340317

 שולחן כתר עגול בצבע 
ירוק, רק 80 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)25-26ח(050-9089110

 2 שידות קטנות עם 
מגירות, מעוצבות, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(050-9089110

 ספה לחדר שינה )2 
מיטות(, 300 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-7130020

 2 שידות עץ לבנות עם 
2 מגירות כל אחת במחיר 75 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח כל אחד, 052-5737813

 ספה 2 מושבים, מצב 
מצויין, 250 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

 ארונית עץ מלא עם חלק 
פתוח וחלק עם דלת, 210 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שידת מגירות איכותי, 
גדולה, 260 ש"ח בלבד, בני-

_____________________________________________)25-26ח(ברק, 052-5737813

 כורסא חשמלית כחולה 
אמריקאית, ריקליינר, שכיבה 

- עמידה לנכה כחדשה, 2,500 
_____________________________________________)25-25(ש"ח, 052-7611946

 שולחן אליפסה, נפתח 
לגדול + 6 כסאות, ריפוד 

קטיפה, במצב מצוין, אפשרות 
בנפרד. ספורת 2+3 מעור, 
_____________________________________________)25-26(בהזדמנות, 052-4227714

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(052-7633316

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(054-4783220

 שולחן דלפק למטבח + 
מגירות, מצב טוב, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(050-5925647

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)25-26ח(050-3286875

 שולחן פינת אוכל, עץ 
מלא, מידות מטר על 1.8 

מטר נפתח, 260 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

 ספפה, 50 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)25-26ח(052-4668429

 ספה דו מושבית, שמנת, 
חדשה, 400 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(054-8439395

 כחדש - שולחן עץ מלא 
צמוד לקיר )ללא רגליים( 

מתקפל, מידות: 79X59, ב- 
130 ש"ח. טלפון:

_____________________________________________)25-26ח(052-3073826

 8 כסאות ויוטג חדשים 
לפינת אוכל, כל כיסא 150 

ש"ח, 052-4076070,
_____________________________________________)25-26ח(03-7519794

 ספר עור, 3 מושבים, 
צבע בהיר, איכותית, עץ חזק 

ומאסיבי על 5 רגליים, 380 
ש"ח בלבד, בני-ברק,

_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

תינוקות

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"baby sense 4")25-26ח(_____________________________________________

 עגלת טיולון, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(052-8162617

 עגלת תאומים "סטרול 
אייר", 500 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-7396092

 עגלת שכיבה 2 מצבים 
"איזי בייבי", שחורה, כחדשה, 
בחצי מחיר - 350 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)25-26ח(לפרטים: 058-3230089

 מעמד לאמבטיה של 
תינוק, רק 50 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)25-26ח(050-9089110

 לול כחדש מתקפל, רק 
150 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)25-26ח(050-9089110

 עגלת תינוק במצב 
מעולה, 400 ש"ח - גמיש, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7611433, ירושלים

 סל-קל, 100 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)25-26ח(054-8432271

 טיולון JOIE צבע כהה 
מצב כמו חדש, 210 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(בלבד, 052-5737813

■ 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

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-16/17(קלות. 03-6197601

 גרפיקאית בעלת נסיון 
רב, מעוניינת במשרה חלקית 

_____________________________________________)25-26ח(באיזור ב"ב, 050-3143334

 מעוניין לעבוד במטבח 
בתור טבח/עזור טבח,

052-7663672
ar0527663672@gmail/com)25-26ח(_____________________________________________

 גבר עם פיגור שכלי מאוד 
קל, מעוניין לעבוד בנקיון, 

_____________________________________________)25-26ח(053-3123256

 בע"ת ותיק, אקדמאי 
+ אנגלית, נסיון ב"קירוב" 
ובניהול, במשרה אחראית/

_____________________________________________)25-26ח(ניהולית, 050-4160390

 עוזר אישי של רב מנהל 
עמותה, גיוס כספים, תקציב 
_____________________________________________)25-26ח(משרד החינוך, 052-7633316

 מגיה מקצועי ותיק מעונין 
בעבודה בכל הסוגים בב"ב, 

054-8476500)25-28(_____________________________________________

 בלי רכב, מעוניין לשמש 
כנהג לרב/איש עסקים בבני-

_____________________________________________)25-28(ברק, 054-8476500

 אקדמאי חרדי, עברית 
רהוטה, אנגלית טובה + 

מחשב, במשרה עם שכר 
גבוה בלבד, אפשרי מהבית, 

_____________________________________________)26-27ח(050-4160390

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני + אנגלית, נסיון בניהול, 

במשרה בכירה בעסק/
עמותה/שרות ציבורי!

_____________________________________________)26-27ח(050-4160390

 מעוניין לטפל בקשישים 
בביתם אם אפשרות לינה, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7122279

 ארון 1.80X75X50, ב- 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח, 054-4273857

 כסאות החל מ- 10 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 שולחנות, 100-200 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מיטה מתקפלת, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 כסאות משרד, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 שולחן פלסטיק מתקפל, 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח, 054-4273857

 ספריה לילדים, 250 ש"ח, 
ירושלים, חדשה,
_____________________________________________)26-27ח(054-4680218

 פינת אוכל + 4 כסאות, 
500 ש"ח, כחדשה, ירושלים, 

_____________________________________________)26-27ח(054-4680218

 כסא משרדי אורטופדי גב 
גבוה/נמוך, לבית/למשרד, 200 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 050-4119140

 פינת אוכל במצב טוב 
מאוד + 6 כסאות מרופדים 
מעץ בוק - 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)26-27ח(054-5494443

 2 שולחנות אוכל נפתחים 
במצב מצוין כל אחד, 500 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4919299

 ארגז מצעים לבן במצ 
במצוין, גובה 90 ס"מ, 531.18 

X ס"מ + 2 מגירות, 450 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4919299

 שלושה מדפי נוי צבעוניים 
לחדר ילדים, יפים מאוד, 
מסנדביץ אדום, 65 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(למדף, בב"ב, 052-7600336

 ספריית עץ לחדר 
ילדים כחדשה, צבע חום 

אגס + מקומות ישיבה 
לשיעורי בית,

054-8527470)26-26(_____________________________________________

 שידת מגירות צרה עץ, 
_____________________________________________)26-27ח(150 ש"ח, 052-7130020

 ארון אמבטיה + כיור + 
מראה במחיר מצחיק, 500 

ש"ח, 054-4359093,
_____________________________________________)26-27ח(052-6321169

 מיטות נוער עץ מלא 
נפתחות + מגירות, שמנת/

כחול, 350 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-8460913

 שידה מגירות גודל 
120/60 ס"מ 7 מגירות, מעץ 
אגוז שמור מאוד ויפה, כחדש, 
_____________________________________________)26-27ח(400 ש"ח. נייד, 052-8905416

 ארון כתר 2 מטר כחדש - 
6 מדפים, 150 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(053-3156349

 ארונית 
164.5X38.5X61.5, צבע 

כחול, מגירה, 2 דלתות 
כחולות ומדף אחד, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(אלי, 054-7972972

 ספה לסלון, 280 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(073-7404717

 ספה מעור אמיתי, 3 
מקומות, צבע חום, 459 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8436125

 עמודון ספרים עץ מלא, 
דלתות למטה, 400 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(03-5782763, 054-8592040

 מיטה ליחיד + מזרון 200, 
מיטה נפתחת - 300, בשיכון 

_____________________________________________)26-27ח(ה', טל': 050-8737224

 שידה קטנה לבן ושמנת, 
מעוצבת ומיוחדת, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 מיטת נוער נפתחת 
לשניים במצב חדש, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(053-3156349

 מיטות נוער עץ מלא 
נפתחות + מגירות שמנת/

כחול, 350 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-8460913

 כסא מנהלים רחב ונוח, 
צבע חום, מצב מצוין, י-ם, 
_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח, 054-2633790

 ספריה לחדר ילדים, 
מצוינת, 200 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(052-7156347

 מיטה יהודית + מזרון 
איכותי, 500 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(052-7156347

 ארון 3 דלתות מעץ מלא, 
_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח, 052-7156347

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)26-27ח(052-3073826

 שולחן עץ מלא צמוד לקיר 
)ללא רגליים(, מתקפל, מידות 
79X59, ב- 130 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)26-27ח(052-3073826

 4 כסאות עץ, ריפוד בד, 
_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח, 054-5705546

 שולחן - כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)25-26ח(052-3073826

 6 כסאות פינת אוכל, כל 
אחד, 60 שח בלבד, עץ מלא, 

_____________________________________________)25-26ח(בני-ברק, 052-5737813

 כסא של ספר/פאנית ב- 
500 ש"ח במקום 2,500 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7145450, 02-6649498

 שולחן עץ מלא, ללא 
שימוש, 150 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-4076070, 03-7519794

 עגלת תינוק ג'רקו, 200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כסא לרכב, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(גמיש, 054-4273857

 לול מתקפל לבית חזק 
מברז בצבע אדום כחדש, 220 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, טל': 050-2897977

 כסא בטיחות לילדים לרכב 
במצב מצוין - 170 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)26-27ח(02-6561606, 050-2897977

 כסא אוכל לתינוק - ד"ר 
בייבי, מעץ מלא, חזק, בצבע 

טבעי, 60 ש"ח, טל':
_____________________________________________)26-27ח(050-2897977

 סל-קל, 100 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)26-27ח(054-8432271

 כרית הנקה במצב טוב, 
בפתח-תקווה, 50 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)26-27ח(054-7716364

 עגלת תינוק עם אמבטיה 
וטיולון, מצב מצוין, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(בני-ברק, 052-5737813

 טיולון "פרגו" מצב מעולה, 
בני-ברק, 160 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

 סל קל איזופיקס לרכב, 
שמור, 130 ש"ח, בגבעתיים,   

_____________________________________________)26-27ח(054-3000929

 מציאה! קשתות )שלדה( 
של גגון עגלת בוגבו B ב- 60 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד!! 054-8455030

 מציאה! גגון לעגלת בוגבו 
B בז' כחדש ממש, ב- 250 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד!! 054-8455030

 מציאה! גגון לעגלת בוגבו 
B בז' כחדש ממש, ב- 190 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד!! 054-8455030

 מציאה! רצועות קשירה 
 B חגורה( לעגלת בוגבו(

כחדש, ב- 50 ש"ח בלבד!! 
_____________________________________________)26-27ח(בב"ב, 054-8455030

 עגלת תינוק איזי בייבי, 
צבע שחור, כחדשה, 250 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 050-4110991

 מיטת תינוק כחדשה, 
צבע שמנת, 350 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(050-4110991

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"baby sense 4", ב- 150 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-3595314

 מיטת תינוק כחדשה, 
לבנה, רק 290 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 לול כחדש, מתקפל, רק 
150 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 לול מפלסטיק במצב טוב 
מאוד + מזרון, חדש בניילון - 

250 ש"ח, טל':
_____________________________________________)26-27ח(054-5494443

 לול גדול מעץ, רק 270 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, פלאפון: 050-9089110

 עגלת תאומים, 350 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-7396092

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 עגלת תינוק כחדשה! 
צבע כתום + אפור, איטלקית, 

_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח, 052-3073826

 כסא תינוק להרכבה על 
אופניים במצב מעולה, 100 

ש"ח, בבני-ברק,
_____________________________________________)26-27ח(054-9985503

 לול לבן מלבני מטר על 
חצי מטר עם מזרון איכותי, 

130 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

 עגלת תאומים במצב 
מצויין + כיסויים לגשם, 500 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 050-6651365

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 כסא אוכל מתקפל, דר' 
בייבי, 80 ש"ח, מצב מצוין, 

_____________________________________________)25-26ח(בני-ברק, 054-8409126

 פלאפון, 50 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 טלפון אלחוטי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 טלפון קומברה אלחוטי + 
מזכירה אוטומטית כחדש, 150 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-6389446

 טלפון סמסונג ומטען, 
במצב מעולה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(052-2421622

 פלאפון סליידר מאושר של 
חברת סמסונג במצב מצוין, ב- 

_____________________________________________)26-27ח(250 ש"ח, 052-7119593

 פאלפון c2 במצב מצוין, 
ב- 20 ש"ח, תומך כשר,

_____________________________________________)26-27ח(052-7600088

 פלאפון איכותי - 2 סימים 
+ פנס אחורי, ומגן - 70 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח()ב"ב(, 054-8589574 בערב

 חדש!!! שירות מזהה 
שיחה חסויה, רק 19.90 
ש"ח לחודש כמנוי שנתי,

052-7100896)26-27(_____________________________________________

 אופניים - תיקון-השכרה-
מכירה-קניה-החלפה, מגוון 

חלקים ואביזרים בב"ב, 
054-9985503)26-29(_____________________________________________

 בריכה פיברגרלס )קשוחה( 
מתאים לגנים וקיטנות, ב- 500 

_____________________________________________)26-29(ש"ח, 052-2530036

 גגון אלומיניום כמו למונית, 
_____________________________________________)26-29(500 ש"ח, 052-2530036

 שעון גברי סיטיזן סולרי 
טטניום, 1,000 במקום 3,000, 

053-3120620)26-26(_____________________________________________

 אופניים 29", שיפוך מלא, 
קרבון, חדשות, 9,000 ש"ח 

במקום 26,000 ש"ח, גמיש, 
053-3120620)26-26(_____________________________________________

 שואב אבק רגל, מיועד 
לשטיחים, במצב מצוין, 100 
ש"ח, 054-8527470 בשעות 

_____________________________________________)26-26(הערב

 מעמד מדפים מפלסטיק, 
ב- 100 ש"ח, 054-8527470 

_____________________________________________)26-27ח(בשעות הערב

 מכשיר סודה קלאב כולל 
בקבוק חדש, 100 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(054-8527470 בשעות הערב

 ג'ק לרכב, 50 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 שטיח צמר - 150 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 נברשת לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 אופניים לילדים, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(גמיש, 054-4273857

 סיר לחץ, 50 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 קשתות לרכב, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 קסדה לאופנוע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 טלית כחדשה, תמני, 200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 צידנית ענק כחדשה, 250 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 סקטים וסקט בורד, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 רימונים לספר תורה, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 פינת אוכל, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 תג תורה מפורשה, 120 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 סידורים, תורת אבות, 25 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 ארגז לספר תורה, 250 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 ש"ס טלמן, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מנשא אופנים לרכב, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 מסור מקיטה, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 גיטרה קלסית, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(כחדשה, 054-4273857

 קטלן יתושים, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 סולם 2 מ', חדש, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 כינור עבודת יד, חדש 
באריזה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(054-8404243

 נעליים מוקסין + אבזם 
עור אמיתי, חדש, מידה 44, 

_____________________________________________)26-27ח(150 ש"ח, 054-8404243

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(054-8454536

 שעון "מומנטוס" לגבר 
צבע זהב, 400 ש"ח נקנה ב- 

_____________________________________________)26-27ח(800 ש"ח, 054-8404243

 פאה באורך בינוני, מעורב, 
פוני צדדי, שחור, מצב מצוין 
כמו חדש, 150 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7167525 )י-ם(

 סיר חשמלי אידוי, בישול, 
חדש באריזה, סך 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(טלפון: 054-4220065 רשל"צ

 אופני הילוכים )חברת 
פנתר( במצב ממש חדש 

במחיר 430, גמיש, לגילאי - 
 ,054-8436056 ,12-13-14

_____________________________________________)26-27ח(03-6767360

 זוג תוכים קוואקר 
מאולפים, בהזדמנות, 500 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 02-5370452

 ספרי קריאה )סיפורי 
צדיקים וסיפורי תנ"ך(, חדשים 
לגמרי וכמעט חדשים, 8 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(לספר בב"ב, 052-7600336

 קומיקס גדול "הציר 
היהודי" חדש לגמרי, 40 ש"ח 

במקום 60 ש"ח, בב"ב,
_____________________________________________)26-27ח(052-7600336

 אדניות )ריקות( בגדלים 
שונים, 10 ש"ח ליחידה בב"ב, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7600336

 נעלי שבת עור לגברים, 
מידה 42, 100 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)26-27ח(054-8303051

 חליפת בר מצווה חדשה 
ואופנתית, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)26-27ח(054-8303051

 אופניים הילוכים 26" 
במצב טוב, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)26-27ח(052-2421622

 תיק גב out door כתום/
חום, 5 תאים, ריפוד ברצועות 

ובגב, לנשיאה רכה - 40 ש"ח,  
_____________________________________________)26-27ח(טל': 050-2897977

 זוג תוכונים + כלוב + 
מזון, ב- 100 ש"ח, טל':
_____________________________________________)26-27ח(03-5709465 )אחה"צ(

 שתי נברשות מקריסטל 
יפיפיות + נורות, 300 ש"ח כל 

_____________________________________________)26-27ח(אחת, 054-8460913

 כלוב אוגרים כולל כל 
האביזרים, 150 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(054-8460913

 מנורות תליה 3 יחידות 
לסלון או חדר שינה, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(052-8905416

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(052-3463482

 מכשיר לסלט סלייסטר, 
_____________________________________________)26-27ח(חדש, 70 ש"ח, 052-7156347

 10X70 משקפת גדולה 
BINOKUL חדשה, ב- 220 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד, 054-8445520

 נברשת לסלון, חדשה, 
יפיפיה מקריסטל, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-5925787

 72.5X1.10 חלון אלומניום 
ס"מ במצב טוב, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(לפרטים: 052-7185586

 שמלת תחרה אפרסק, 
מידה 46, 500 ש"ח כחדשה, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8460621

 30X30 ,ארבע כריות נוי 
ס"מ, 2 ורודות ו- 2 ירוקות, 

45 ש"ח לכל הארבע, בב"ב, 
_____________________________________________)26-27ח(052-7600336

 מגש לחלות שילוב עץ 
וכסף, חברת הצורפים, 200 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-7154392

 ברה"ע למכירה מגירות 
למקרר + מדפי זכוכית, החל 

_____________________________________________)26-27ח(מ- 50 ש"ח, 052-7966786

 ברה"ע למכירה אופניים 
24" טורנדו כחול/אפור, ב- 

_____________________________________________)26-27ח(390 ש"ח, 052-7966786

 נברשת קריסטלים יפייפיה 
כחדשה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(050-4110991

 עליונית תחרה חדשה 
אלגנטית, מס' 42 שחור/זהב, 

_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח, 050-4131038

 גמרות במחיר מוזל,
_____________________________________________)26-27ח(050-4131038

 פאה לצרכי לימוד, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 058-3289108

 קופסא של כובע 
מפלסטיק, חדש! 50 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8480077

 בגד אלגנטי לשמחות 
לנשים, מידה 46, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(050-9742004

 שעוני יד לנשים במצב 
טוב - 20 ש"ח, טל':

_____________________________________________)26-27ח(050-9742004

 תיק של laborsa תיק 
סמינר במצב חדש, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(03-6168168

 בית לילדים מפלסטיק 
קשיח עם חלונות ודלת, 

מידות: 78*93*107, ב- 250 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 עגלה + אופנים תלת אופן 
כחדש, 200 ש"ח, פאלפון: 

_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 משחק אוקי גדול, כחדש, 
מיוחד, 200 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 מגבעת )אברכים( חדשה 
בקופסה, 400 ש"ח, לאחר 

_____________________________________________)26-27ח(הנחות, 053-3150575

 שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-5705546

 נעלי סניקרס חדשות 
מהקופסא במחיר מציאה, 60 

_____________________________________________)26-27ח(במקום 200, 052-7144246

 נעליים של "ספרינג" 
מהממות!! כחדשות ממש, 

מציאה1 100 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(052-7144246

 גגון מתאים לכניסה 
לבית, לחנות לביכ"נ וכו', 

1.65X0.85, ב- 220 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(בב"ב, 052-7600336

 20 יח' של בלוק אייטונג, 
15 ס"מ, קרשים לבניה, 500 

ש"ח, בב"ב,  לפרטים:
_____________________________________________)25-26ח(052-7628985



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה ד’ - ו’ בתמוז תשע”ז  28-30/6/2017 

לפרסום 
בלוח

03-6162228

■ 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
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)23-48(_____________________________________________

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

 יודעת לשכנע? פנויה 
בשעות הערב? ארגון "חברים 

לרפואה" מחפש אותך! 
למשמרת ערב חדשה, דרושות 

נציגות רציניות, תורמים 
פוטנציאלים ביותר, שיחות 

נכנסות ויוצאות, בונוסים 
גבוהים במיוחד, סביבת עבודה 

חרדית, לפרטים:
054-5319192)14-08/18(_____________________________________________

 בשכונת שעריה למעון 
בפ. תקווה, דרושות לשנה"ל 

הבאה, גננת, מטפלות למשרה 
מלאה, מטפלת לצהרונית, 

050-8757189)24-27(_____________________________________________

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

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

 מיידי, למוסד בב"ב, עובד 
ניקיון א-ה, בשעות -8:00

16:30, יום שישי, 8.00-12.30, 
משרה מלאה זריז ואכפתי, 

6,300 ברוטו, 03-5779500, 
058-4777734)19-32(_____________________________________________

 מעוניינת לעבוד בשעות 
שנוחות? במשכורת מלאה 

בפוטנציאל אדיר?
050-4112499)19-26(_____________________________________________

?

   
 

www.glatjobs.co.il

  

073-70-55-666

  4000

לוח הדרושים הדתי מספר 1 בישראל

 שכר טוב!! עבודה 
בשעות גמישות, אפשרי גם 

_____________________________________________)20-26(כעבודה נוספת, 053-9673452

 דרושות מטפלות, 
סייעות וגננות לרשת מעונות 

וצהרונים, תנאים מעולים! 
טל': 077-9002147,
_____________________________________________)21-28(פקס: 072-2448465

 למעון בפ"ת, דרושה 
גננת+סייעת, לגילאי 
שנה וחצי, רצוי נסיון.

052-4491044)22-29(_____________________________________________

 למשרד פרסום מזכירה 
ומנהלת פרויקטים משרה 

מלאה, שליטה ביישומי מחשב, 
סביבה מאתגרת, העבודה 

בירושלים
workingoodv@gmail.com)23-26(_____________________________________________

 במפעל דכוטן בקרית 
אריה פ"ת, דרושים עובדים 

לעבודת יד, מספר פקס 
לקו"ח: 072-2555631,

_____________________________________________)23-26(טל': 03-5447262

 למעון בגבעת שמואל 
גננות/מטפלות למשרה מלאה 
או חלקית 8:00-13:00, תנאים 

_____________________________________________)23-26(טובים, 050-7884864

 לגן בפ"ת דרושות סייעות 
וגננות לשנה"ל הבאה ולחופש 

_____________________________________________)23-26(הגדול, 050-5636364

 לשנה"ל הבעל"ט, דרושה 
סייעת צמודה, )משלב( בעלת 

תעודת חינוך מיוחד לילד בן 
3, לשילוב בגן ריגל בגבעת 

שמואל, לשמרה מלאה, קו"ח 
_____________________________________________)23-26(לפקס: 077-5558232

 לגן ילדים בקרבת ב"ב, 
דרושות לשנה"ל הבעל"ט.

1. גננת קבועה לגילאי 3-4, 
מנוסה )3 שנים(.

2. גננת צהרון לגילאי 4-5 
מנוסה, שכר גבוה, קו"ח 
_____________________________________________)23-26(לפקס: 1533-7511558

 למעון ותיק בב"ב, 
דרושה מנלהלת בעלית 

ראש גדול, תנאים טובים 
למתאימה, קו"ח למייל:
korot0098@gmail.com)23-26(_____________________________________________

 למעון חב"ד במרכז 
רשל"צ, דרושות מטפלות. 

054-6277016 )ניתן להשאיר 
)SMS)23-26(_____________________________________________

 לבית מאפה פקאן
בבני ברק, דרוש אופה

050-7755442 050-8227125)23-26(_____________________________________________

 דרוש נהג חלוקה 
משרה מלאה תנאים 

מצוינים. באזור
רמת גן - ב"ב. עבודה 
_____________________________________________)23-27(קבועה. 052-6364614

 לאופטיקה ב"ב, 
דרושות עובדות, תנאים 

מעולים למתאימות, 
_____________________________________________)24-27(לפרטים: 053-3182836

 לסוכנות ביטוח גדולה 
בגבעת שמואל, דרוש/ה, 

מכורן/ית, ידע במחשב, ללא 
נסיון, תנאים טובים, אבי, 

052-8653434)24-27(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בר"ג/
בני-ברק, מנה"ח סוג 
3/יועצת מס וחשבת 

שכר מקצועית ואמינה, 
עצמאית עד מאזן. נסיון 

במשרד רו"ח ובשע"מ 
חובה, אפשרות למשרה 

חלקית, קוח:
 ,oded@oded-cpa.co.il

_____________________________________________)24-27(פקס: 03-7511199

 דרוש עובד לחנות 
למוצרי תינוקות בגבעת 

שמואל במשמרות,
052-4254111)24-27(_____________________________________________

 חנות משקאות בירושלים, 
בהנהלה חרדית מחפש מוכר - 

_____________________________________________)24-27(עובד כללי, 052-7615294

 למעון פרטי ברמת גן 
דרושות מטפלות עם נכונות 
למשרה מלאה בלבד, שכר 

_____________________________________________)24-27(טוב למתאימה, 054-6622142

 למינימרקט במתחם 
בסר דורש עובד רציני עם 

נסיון לשעות 15:00-23:00 
כולל שישי, תנאים מעולים!! 

_____________________________________________)24-27(לפרטים: 052-7426426

 לרשת מעונות יום 
בק.הרצוג, דרושה מטפלת, 

תנאים טובים, 054-4499177, 
053-3119204)24-27(_____________________________________________

 דרוש דחוף אב בית למוסד 
חרדי לבנות, 5 שעות ביום 
מגיל +45, 050-4124967, 

03-5700706)24-27(_____________________________________________

 לחברת ביטוח גדולה 
בת"א, דרוש/ה פקיד/ה 

תפעול למלאה, קו"ח לפקס: 
03-9205309

office@malam-gemel.
com)24-27(_____________________________________________

 למעון חרדי בפתח-תקוה, 
דרושה לשהלמ'ד הבאה 
מטפלות למשרה מלאה/
משלימה, תנאים טובים,

052-7642542)24-27(_____________________________________________
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chany.tb@gmail.com :קו"ח למייל

לארגון גדול באזור המרכז 

דרוש
קצין בטיחות בתעבורה 

בס"ד
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המ  העבודה כוללת: 
 • פיקוח תקינות מערך הרכבים  

 • אחריות ניהולית על צי רכבי ליסינג
 • חקירת תאונות, מניעתן בעתיד 

   ופעילות ליישום המסקנות
 • ניהול תיקים ורישומים המשקפים 

   את סדרי הבטיחות
 • הדרכה ופיקוח בנוגע לאחזקתם 

   התקינה של כלי הרכב ע"פ תקנות   
   התעבורה

 לדוחן פסקינו סניף רמת-גן 
דרושה ספרית/פאנית, ידע 

בספורות וכמימיה,
052-3369738)25-28(_____________________________________________

 לרשת ביתן המלך בב"ב, 
דרושות מוכרות, לפרטים: 

052-4878110)25-26(_____________________________________________

 דרוש עובד )בוקר/ערב( 
חרוץ לפיצריה באיזור גאולה, 
עדיפות לבעל נסיון, תשלום 

_____________________________________________)25-26(הוגן, 054-5538716

 עובדת אדמיניסטרטיבית 
לטיפול בתיקי-לקוחות )לא 

מכירות(, 08:00-16:00 
ברמת-גן, 050-2436777, מייל: 

adi31@rightscenter.co.il)25-26(_____________________________________________

 לרשת סופרים באזור 
המרכז, דרושות: *פקידות 
למחלקת גזברות - משרה 

מלאה. *קלדניות. *פקידה עם 
ידע בהנה"ח - ספקים,

תנאים טובים למתאימה, 
racheli@netivc.co.il :קו"ח

פל': 052-6817735
_____________________________________________)25-26(פקס: 03-5325668

 דרושה מתנדבת בוגרת 
מנוסה בעבודה עם מוגבלים 

לעבודה ברחובות לליווי בחורה 
נכה, נא לפנות:

bat3107@012.net.il)26-29(_____________________________________________

 דרושות מוכרות - אצל 
בתיה, אחראית משמרת 

בוקר/ערב, נסיון חובה, רח' 
ירושלים 52 ע" עריית ב"ב, 

03-5792841 ,054-7212985)25-26(_____________________________________________

מזכיר/ה 
ראש גדול, שליטה בתוכנות אופיס,

ידע בתוכנת InDesign יתרון
יכולת עבודה בתנאי לחץ ובריבוי משימות

כ-80% משרה
קו"ח לפקס: 03-6162229

yair@kav-itonut.co.il. :דוא"ל

דרוש/ה

 לצרכניה בבת ים, 
קופאיות/סדרניות בוקר-ערב 

+ מחסנאי/סדרן לחצי משרה, 
שכר מעל המינימום,

052-6732122)24-27(_____________________________________________

 דרוש עובד לעסק של 
תפילין בירושלים, חצי משרה, 
_____________________________________________)24-27(לפרטים אריה: 052-6572442

 למעון חרדי בפתח-תקוה, 
דרושה לשהלמ'ד הבאה 
מטפלות למשרה מלאה/
משלימה, תנאים טובים,

052-7642542)24-27(_____________________________________________

 דרוש מדריך רווק, לישיבה 
במושב תירוש, לינה במקום, 

052-7639276)24-27(_____________________________________________

 דרוש נהג על סיה דוקאטו, 
באזור בני-ברק, משרה מלאה, 

תנאים טובים למתאימים, 
053-5251290)24-35(_____________________________________________

 לרשת מזון חרדית בב"ב, 
דרושים אחראי מחלקת ירקות 

+ ירקנים מקצועיים,
054-8426800)25-26(_____________________________________________

 לגן מקסים בגבעת 
שמואל, דרושות מטפלות 

לשנה הבאה, שכר נאה,
052-6471287)25-28(_____________________________________________

 לעמותה באור יהודה 
דרושה מזכירה חרוצה ויסודית 
עם ידע בהנה"ח לעבודה חצי 
משרה בשעות הבוקר, קו"ח:

garorye1@gmail.com)25-28(_____________________________________________

הכשרה בתחום חנוך מיוחד ונסיון בפועל-חובה!
עבודה עם הרבה אתגר וסיפוק, 

ברשת ותיקה ומבוססת.

דרושה גננת לגן שפתי

קוח‘ לפקס: 03-9048221 
טל‘: 050-6528522 בין השעות 8:00-15:00

קו עיתונות דתית / 8113166 / 

עבודה בשעות 17:00-20:00 5 ימים בשבוע
שכר של 50 ₪ לשעה ויותר

ידע בסיסי במחשב, אסרטיביות, ניסיון בגביה יתרון

לחברת אשראי ברמת החייל
דרושים/ות למוקד שיחות יוצאות

asi@pama-lis.co.il קו"ח
טל' 054-8877470

נציגי/ות גבייה טלפוני

 מנהח"ש, סוג 3, פ"ת, 
נסיון בחשבשבת ומכפל, 

קו"ח ל-
ml1264@015.net.il)26-29(_____________________________________________

 דרושה קוסמטיקאית 
בב"ב, אפלטורית, 

סדיקורסתית וידע בליזר עם 
נסיון, 054-8417851

ester2130@walla.co.il)26-27(_____________________________________________

 דרושה מזכירה בב"ב, 
שיווקית, כריזמתית, ידע 

במחשבים, תנאים טובים, 
054-8417851, קו"ח לפקס: 

ester2130@walla.co.il)26-27(_____________________________________________

 במפעל דכוטן בקרית 
אריה פ"ת, דרושים עובדים 

עבודת יד, מספר פקס 
לקו"ח: 072-2555631, ט': 

03-5447262)26-29(_____________________________________________

 קורס מסובסד מטעם 
חברת סלקום עבור 

המעוניינים להצטרף 
למערך הסוכנים 

הקהילתיים, לפרטים 
והרשמה, בוקר: 

058-4700800. ערב: 
052-7111999)26-29(_____________________________________________

 מזכיר/ה לעבודה מהבית 
לביצוע אישורי הגעה לאירועים 

וחתונות, שעות נוחות, 39 
ש"ח לשעה. קריירה,

072-22-222-62)26-26(_____________________________________________

 למוסד לימודי בירושלים 
פקיד/ה, א-ד 8:00-14:30, 

6,000 ש"ח. קריירה,
072-22-222-62)26-26(_____________________________________________

 למשרד סמוך לבני-ברק 
דרוש/ה פקיד/ה לתחום 

הייבוא, משרת בוקר, 8,000 
_____________________________________________)26-26(ש"ח. קריירה, 072-22-222-62

 דרושה בב"ב מזכירה 
למשרד נדל"ן, רצוי ידע 

בהנהלת חשבונות, קו"ח 
_____________________________________________)26-26(בפקס: 03-8007050

 "לחלום של גן" בגבעת 
שמואל, דרושים/ות 

לשנה"ל הבאה: 1. גננת 
לגילאי טרום טרום )משרד 

החינוך(
2. סייעת בוקר/צהריים 

לגילאי מעון, תנאי עבודה 
מעולים, שכר גבוה,

052-7177524)26-29(_____________________________________________

 סייעות וגננות לרשת 
מעונות וצהרונים באזורים: 

מרכז, שפלה, מודיעין, +18, 
תנאים מעולים, טל': -077

9002147, פקס:
072-2448465)26-29(_____________________________________________

 בב"ב להוסטל
"עזרה-למרפא" לאנשים 

עם פיגור שכלי
1. מטפלים )במשמרות(
2. אח/ות )חצי משרה(

3. פיזיותרפיסט/ית 
)חלקיות משרה(

4. מרפא/ה בעיסוק 
)חלקיות משרה(

פקס: 073-2229988, 
מייל:

baitlachaim@Ezra-
Lemarpe.org)26-27(_____________________________________________

 דרושות נשים עם כושר 
שכנוע ועם אמבציה ורצון 

להצליח למכירת מוצר 
קוסמטי מהפכני חדשני,

055-6610818)26-26(_____________________________________________

 לבגדי נשים בב"ב ובי-ם 
דורשות בחורות צעירות אחרי 
סמינר או י"ב לעבודה קבועה, 

30 ש"ח למתאימה,
050-4499560/1)26-29(_____________________________________________

 לחנות חדשה שתפתח 
בקרוב בב"ב דרושות מוכרות 
מנוסות + מנהלת 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-29(למתאימה, 050-4499560/1

 סייעת לגננת/אחראית 
קבוצה, לעמון משפחתי ברמת 

אביב לגילאי 2-3, לשנה"ל 
הבאה, מנוסה ואחראית, 

050-4088034)26-29(_____________________________________________

 דרוש/ה עובד/ת כללי 
לחנות המפעל אלדג בקרית 

אריה פ"ת, אפשרות לפנסיונר/
_____________________________________________)26-27(ית 052-8535523

 דרוש עובד עם נסיון 
לעבודה קבועה בהתקנות 

מיזוג אוויר בפרוייקטים,
052-7236748)26-29(_____________________________________________

 למעון יום בב"ב, דרושה 
אחראית צהריים עם נסיון 

במעון, לפרטים:
054-5841018)26-27(_____________________________________________

 למכבסה בירושלים דרוש 
עובד אחראי ומסודר + רשיון 
נהיגה )הילוכים/ידני(, משרה 

_____________________________________________)26-27(מלאה, 054-3090601

 לחברה סיטונאית 
בחולון דרושה מנה"ח 

סוג +2, יתרון לידע ונסיון 
בתוכנת SAP, אופיס 

וכן לחשבות שכר יתרון, 
קו"ח:

 Haim.c@Rekah.co.il
או לפקס:

.03-5508044
_____________________________________________)26-29(הסעות הלוך ושוב.

 דרוש עובד אחראי 
ואמין * ראש גדול, משרה 

מלאה, לחנות מכולת בב"ב, 
14:00-22:00, משרה מיידית 

054-7840987)26-29(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
בב"ב, תנאים טובים, גמישות 

_____________________________________________)26-27(בשעות, 054-5558835

 דרושות מטפלות 
למעון בתל-אביב, 20 

דקות מב"ב למשראה 
מלאה, עדיפות נסיון, 

052-8750036)26-27(_____________________________________________

 דרושים/ות עובדים/ות 
לנקיון משרדים ובתי ספר 
בשעות הערב באיזור ב"ב 

בתנאים טובים,
03-5494080)26-29(_____________________________________________

 למעון דתי ומשפחתי, 
מטפלות מנוסות ומסורות 

למשרה חלקית/מלאה, מיידי 
לשנה"ל הבאה, לפרטים: 

054-4984209)26-29(_____________________________________________

 לגן פרטי בת"א דרושות: 
מטפלות וסייעות, מגיל 7 
+ חודשים, תנאים טובים 

למתאימות. 052-8119226, 
_____________________________________________)25-29(רבקה

 לקו חלוקה במרכז, דרוש 
נהג, רשיון ג', מעל גיל 24, 

052-6330175)25-26(_____________________________________________

 לרשת מאפה נאמן 
פ"ת, מנהלי מטבח, טבחים, 

אחמשי"ם, ברמן קפה, 
מלצרים, 052-7722921, 

054-6600212)25-28(_____________________________________________

 דרוש מדריך רווק, לישיבה 
במושב תירוש, לינה במקום, 

052-7639276)24-27(_____________________________________________

 למינימרקט במתחם 
בסר דורש עובד רציני עם 

נסיון לשעות 15:00-23:00 
כולל שישי, תנאים מעולים!! 

_____________________________________________)24-27(לפרטים: 052-7426426

 לקונדטוריה בגאולה - 
ירושלים, דרוש מנהל עבודה 

ועובדי יצור מעל גיל 24, 
053-3133344)26-29(_____________________________________________

 דרושה מטפלת לטיפול 
בילדים בגילאי 2-13 בגבעת 

שמואל משעה 13:00, 5 ימים 
_____________________________________________)26-29(בשבוע, 050-3935525
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צאו לדרך!
ש

ש"ח לחוד
סים: 20 

שה בלבד. עלות 
מח

מונה לה
הת

 Waze המכשיר הינו לאפליקציית
בלבד וסים חסום לחלוטין לשאר 

האפליקציות ולאינטרנט

מ-370 ₪ בלבד מחיר מיוחד לרגל ההשקה

0722-55-55-88

הטבה מיוחדת 

באפליקצית 
סלופארק

 30 & במתנה

שימו waze וצאו לדרך!

ניווט בכל העולם 
ללא עלות

בלעדי בהדרן 
חיפוש קולי

אפשרות לעזרי נהיגה 
אפליקצית פנגו וסלופארק

אלפים כבר מתניעים ונוסעים בטוח 
עם מכשיר שמור ל-waze בלבד מבית הדרן

חדש ובלעדי בהדרן
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