


לבחור תנובה זה... 

)יעקב מאלעד(

 ״לתת להם 
 את הטוב ביותר 
בעיניים עצומות״

בעיניים עצומות. בחירה אחת. 

הבחירה של הבית
תנובה

 אצלנו בבית הארוחות מגוונות, וכל אחד מעדיף לאכול משהו אחר, אבל יש דבר אחד
 שכולנו מסכימים עליו, מוצרי החלב של תנובה. כי בשבילנו תנובה היא חלק מהבית.

 היא מלווה אותנו מילדות, מעניקה לנו את ההרגשה הבטוחה שאנו נותנים
את הטוב ביותר לילדינו, והיא הטעם שתמיד כיף לשוב ולחזור אליו.
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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

החדשות המקומיות של    אלעד לא למחוק

על המקום
 קיץ בלהב"ה: בית ספר בקייטנה

עם  הקיץ  חופשת  את  פתח  אלעד  להב"ה  מרכז 
של  תכנית  זוהי  הגדול"-  החופש  של  ספר  "בית 
וג'  ב'  א'  כיתות  ילדי  לומדים  בה  החינוך  משרד 
כהמשך ללימודים הרגילים אך במתכונת של קייטנה 
עם פעילויות מגוונות וחווייתיות. במסגרת תכנית זו 
הגיעו תלמידי בתי הספר עמיעד, נועם ותפארת חיה 

וכן ת"ת פאר מנחם ותורת חסד. 
כ-770 תלמידים השתתפו בפעילות הנ"ל. הילדים 
נהנו מאוד והעשירו את ידיעותיהם במחשבים. הורי 
הילדים הודו על הפעילות הלימודית המיוחדת אשר 

נתנה מענה הולם במיוחד בימי החופשה.

 שירות 'עד הבית' לקשישים

מילגם,  חברת  עם  שנחתם  חדש  חוזה  במסגרת 
באלעד,  העירוניים  הגביה  שירותי  את  המפעילה 
מוגבלויות  לבעלי  חדש  שירות  העירייה  תציע 
ואזרחים ותיקים. במסגרת שירות זה, תעניק מחלקת 
הבית" במספר  "עד  שירות  אלו  לאוכלוסיות  הגביה 

תחומים הקשורים לפעילות הגביה.
בין השאר מדובר בשירות להוצאת אישורי הנחות 
שונים.  ואישורים  לתעודות  בקשות  וכן  בארנונה, 
השירות  של  ראשונה  בפעימה  מדובר  זה  בשלב 
הייחודי, כאשר בעתיד ובכפוף לצרכים ולאפשרויות, 

תיבדק האפשרות לביצוע תשלומים.
וריכוז  מראש  התושב  בקשת  לפי  יינתן  השירות 
נערכים  אלה  בימים  היעד.  אוכלוסיית  של  רשימה 
הגופים  עם  פעולה  בשיתוף  גם  הגביה,  במחלקת 
להגיע  כדי  חברתיים,  לשירותים  באגף  הרלוונטיים 
להם  ולסייע  זה,  בשירות  הנכללים  הציבורים  לכלל 

בהזמנת השירות.

 נערכים לאירועי הקיץ ולהפנינג
אירועי  לקראת  ההיערכויות  נשלמות  שנה  מידי 
הקיץ המרכזיים בעיר אלעד, שבמרכזם ההפנינג בן 
לונה פארק  יופעל  בו  ארבעת הימים בפארק אלעד, 
הצהריים  אחר  שעות  לאורך  מתקנים  עשרות  עם 
יוצגו  המסורת,  כמיטב  הערב,  בשעות  והערב. 
הצגות ומופעים חינוכיים על הבמה המרכזית. סיום 
האירועים יהיה בקומזיץ המרכזי באמפי, בהשתתפות 

צפויה של אלפי תלמידי ישיבות ותושבי העיר.
הטכניות  ההכנות  הושלמו  האחרונים  בשבועות 
דרכי  על  סיכומים  שכוללים  האירועים,  לקראת 
הצפויים,  המשתתפים  אלפי  עשרות  של  האבטחה 
בהכנת  ועוד.  הפעילות  סדרי  האירועים,  הפקת 
האירועים, אותם יוזם ומוביל ראש העיר הרב ישראל 
מחלקת  העירוני,  המתנ"ס  הנהלת  שותפים  פרוש, 

התרבות העירונית וצוות לשכת ראש העיר.
נרשמים השנה בהפעלות הלונה פארק,  חידושים 
ימים  ארבעה  יפעל  שהוא  לעובדה  מעבר  כאשר 
ברצף, יהיו בו מתקני ענק. כמו כן, מוסרים בעירייה, 
כי גם השנה תמשך פעילות עידוד המיחזור, כאשר 
ילדים שיביאו בקבוקי שתיה ריקים, ייכנסו להגרלות 

על פרסים יקרי ערך.

 משרד המשפטים יסייע לתושבים

בכדי  אלעד  העיר  לתושבי  ולסייע  לעזור  "נשמח 
מחוז  מנהלי  הודיעו  כך  זכויותיהם",  את  למצות 
המשפטים  במשרד  משפטי  לסיוע  באגף  אביב  תל 
האגף  וצוות  הרווחה  אגף  מנהלת  עם  פגישה  בתום 
האגף  ימשיך  ראשוני  בשלב  חברתיים.  לשירותים 
אביב,  בתל  המשפטי  הסיוע  ממשרדי  סיוע  לתת 
ויבדוק פתיחת שלוחה באלעד על מנת להנגיש את 

השירות.
המיזם המבורך ביוזמת שי"ל, אשר יצר לאחרונה 
להקל  כשהמטרה  ממשלה,  משרדי  מספר  עם  קשר 
על הציבור ולמצוא את הזכאיות לכל תושב ותושב. 
פרוש,  ישראל  העיר  ראש  ביוזמת  היא  זו  פעילות 

ומנהלת אגף הרווחה גב' לבינשטיין.

  זו שנה הרביעית ברציפות בה מקיים ראש העיר אלעד ישראל פרוש את יום העיון הציבורי
חברי העירייה ומנהלי המחלקות העירוניות קיבלו את מאות הפניות מהתושבים  במהלך ישיבת 

העירייה הוצגו תוכניות 'משולש העסקים' במערב העיר
אלי כהן

העיון  יום  ברציפות,  הרביעית  בפעם 
המתקיים  עגולים"  "שולחנות  הציבורי 
מאות  מרובה.  בהצלחה  הוכתר  באלעד, 
במסגרת  העיון,  ביום  השתתפו  תושבים 
ישראל  העיר  ראש  לשכת  של  הקהל  קבלות 
פרוש - "שלישי אישי". בשל העובדה כי צום 
הוקדם  שלישי,  ביום  השנה  חל  באב  תשעה 
יום העיון ליום ראשון, אך הדבר לא הפריע 

כאמור למאות להגיע למקום.
יום העיון הציבורי נפתח כמיטב המסורת 
בישיבת עירייה פתוחה, בהשתתפות תושבים 
ישיבת  של  בהתנהלותה  לצפות  שביקשו 
מספר  הועלו  הישיבה  במהלך  עירייה. 
הציג  סיומה  כשלקראת  עירוניים,  נושאים 
להקמת  שהופקדו  התוכניות  את  העיר  ראש 
העסקים  במשולש  והתעסוקה  המסחר  שטח 

שבמערב העיר, בין כביש 444 לכביש 6.
גיא  של  האדריכלים  משרד  נציגי 
מצגת  הציגו  המקום,  מתכנן  מילוסלבסקי, 
מפורטת כשהם מסבירים על הליך החשיבה 
ההתחשבות  ואת  התכנון,  את  שליווה 
בסביבה מחד ובצורך בעוגן כלכלי משמעותי 
לעיר מאידך, בדמותם של קרוב לשני מיליון 

מטרים מרובעים של מסחר ותעסוקה.
השולחנות,  סביב  שנידונו  הנושאים  בין 
חזות  ובניה.  היתרים  ההנדסה,  מחלקת  היו 
השיטור  וגינון.  תחזוקה  ניקיון,  העיר, 
העירוני, רווחה, חינוך, נוער, ארנונה וגביה, 
דת ותרבות, נושאי תחבורה, תעסוקה, שירות 

ייעוץ לתושב, ואנשי המתנ"ס העירוני. 
הקבועה  לפעילות  מצטרף  הדיונים  יום 
במסגרת  הציבור,  לפניות  הלשכה  ידי  שעל 
שבוע  מידי  המתקיימת  אישי"  "שלישי 
ביום שלישי בלשכת ראש העיר, בו מגיעים 

תושבים לפגישה אישית עם ראש העיר ללא 
הזמנת תור מראש.

בסיפוק  סיכם  פרוש  ישראל  העיר  ראש 
"משימתנו  כי  ואמר  הציבורי  העיון  יום  את 
הציבור.  שמשי  להיות  היא  הראשונה 
האפשרות של התושב להגיע למקום מסודר, 
ובמשך כמה שעות להעלות את כל הערותיו 
ונבחרי  המקצוע  אנשי  בפני  והארותיו 
הרביעית  בפעם  עצמה  את  מוכיחה  הציבור, 

בסייעתא דשמיא".

אלי כהן

ויז'ניץ  בת"ת  הוכרז  הקיץ  זמן  בתחילת 
על מבצע במגוון נושאים לתלמידי המכינה 
ובצבירת  בהצלחה  סיומה  ועם  לישיבה, 
האמורה,  התקופה  כל  לאורך  נקודות 
ל-52  הערכה  כפרס  נעלה'  'שבת  התקיימה 
בשכונת  שהתארחו  המצטיינים,  התלמידים 

רמות בירושלים.
שיחה  התלמידים  שמעו  שבת  בערב 
שבת  קבלת  לפני  מאונגוואר.  מהאדמו"ר 
יצחק  הרב  הת"ת  מנהל  פתיחה  דברי  נשא 
רוט. דבר הלכה בטוב טעם השמיע הבה"ח 

יעקב מאיר נ"י.  
הרב  הר"מ  הרחיב  שב"ק  ליל  בסעודת 
יעקב מאיר שטראוס על תפקידו ומהותו של 
ועל  לישיבה  הכניסה  בשערי  העומד  בחור 
הדרכים להתכונן כראוי לקראת שלב חשוב 
המוסדות  מנכ"ל  התכבד  ברכה  בדברי  זה, 
לתלמידים  שאיחל  כץ  מאיר  חיים  הרה"ח 
האוצרות  כל  עם  ד'  בהר  לעלות  שיזכו 

והקניינים שקנו במהלך השנים. 
לשמוע  התלמידים  זכו  הסעודה  לאחר 
שיחה מאלפת מהגאון רבי מנחם מנדל פוקס 
בעלי  ומגדולי  החומות"  "שומרי  קרית  רב 
ירושלים. באסיפת מרעים  ההוראה בעיה"ק 
של  דבריו  נשמע  הלילה  לתוך  שנמשכה 
נטילת  האורח הרב אהרן הולנדר על מעלת 
והנהגות  בעבודות  שזורים  שחרית  ידיים 

מצדיקי הדורות.
שמעו  שחרית  תפילת  לפני  השבת  ביום 
נפלאה  בעריבות  עיוני  פלפול  התלמידים 

מהרה"ג יצחק אייזיק טוביאס, ר"מ בישיבת 
עילית.  במודיעין  ברכפלד  בשכונת  ויז'ניץ 
צבי  הרב  הר"מ  דברים  נשא  רבא  בקידושא 

אריה כץ.
הרב  הר"מ  השמיע  השבת  יום  בסעודת 
קיום  בעניין  דברים  ברנט  מאיר  ישראל 
תחילה,  במחשבה  התורה  ולימוד  המצוות 
לשמוע  התלמידים  הלכו  הסעודה  לאחר 
קליין  ישראל  הרב  מישרים  ממגיד  שיחה 
התורה  לומדי  מעלת  על  והטעים  שביאר 

וכיצד על בן תורה להתנהג כראוי לבן מלך.
חינוכי  פנאל  נערך  אחה"צ  בשבת 
החידוש  כאשר  רוט,  הרב  המנהל  בהנחיית 
הבחורים  עיטרו  הפאנל  שולחן  שאת  הוא 
בעצמם, שענו לשאלות מעניינות ומעשיות. 
תורנות  התקיימה  השבת  כל  במשך  בנוסף, 
תורה  דבר  משמיעים  בתורם  כשהתלמידים 

על פרשת השבוע. 

על  פרסים  חלוקת  נערכה  במוצ"ש 
מגילה,  עמ"ס  במבחן  התלמידים  הצטיינות 
הנהלת  ע"י  ומזכרת  הוקרה  מתנת  בשילוב 
המוסדות. כן חולקו פרסים למצטייני מבצע 

שובבי"ם.
המוסדות  הנהלת  ע"י  התקיימה  במקביל 
שיעורי  לבחורי  נרגשת  פרידה"  "מסיבת 
סיומם  עם  בישיבה,  שנים  שלוש  מסיימי  ג' 
של שלוש שנות חזקה בבנין חייהם ולקראת 

כניסתם לישיבות הגדולות.
הרה"ג  הישיבה  ראש  פתח  המסיבה  את 
ברכר שהרחיב במהותם של תקופת  ישראל 
הלימודים בישיבה גדולה ועשה מעין סיכום 
על נקודות רבות החשובות לכל אחד בהמשך 
חייו כדי לשמר ולטפח את הקניינים הרבים 

שרכשו בשנות לימודם באלעד.
המוסדות  מנכ"ל  הביע  נרגשים  דברים 
את  לשבח  שציין  כץ,  מאיר  חיים  הרה"ח 
ושל  הישיבה  ראש  של  הקודש  עבודת 
והעלה  כהן,  מאיר  חיים  הרה"ג  המשגיח 
הנהלת  חברי  של  התמסרותם  את  נס  על 
יחזקאל  והר"ר  אשר  בערל  הר"ר  המוסדות 

מילר ומזכיר הישיבה הר"ר אהרן שטרן.
לסיום הפתיעו התלמידים והגישו תעודת 
המוסדות  ולמנכ"ל  הישיבה  לראש  הוקרה 
בהדגישם שקשה להביע את רגשות ההערכה 
שנות  ג'  במהלך  וההשקעה  הטובה  כל  על 
הם  מנסים  התעודה  אולם באמצעות  הבניין 
להביע ולו במעט את רחשי הכרת הטוב שיש 
להם למקום תורה זה. מנכ"ל המוסדות חילק 
לכל תלמיד את הספר "יסודות החתם סופר" 

כמזכרת נצח משנות לימודם בישיבה.

מאות תושבים השתתפו ב'שולחנות עגולים 4'

מסיבות פרידה בויז'ניץ
ייחודית  לשבת  יצאו  הת"ת  מצטייני 
וספוגה בשיעורי תורה בירושלים, ואילו 
מסיימי הישיבה קטנה השתתפו במסיבה 
מיוחדת - בה נשא דברים ראש הישיבה





שמחה
ברגעים של

הטעם האמיתי



שמחה
ברגעים של

הטעם האמיתי
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זיץ, בריכות וצ'ולנט: 'בין הזמנים' באלעד
כאלף תלמידי ישיבות בין הזמנים השתתפו באירוע ענק שאורגן על ידי לשכת מ"מ ראש העיר הרב שמואל גרוסברד 

בפארק "נחשונית במים"

אלי כהן

תלמידי   – אלעד  בעיר  הזמנים  בין  ישיבות  תלמידי  כאלף 
ואתחנן  פר'  שישי  בליל  השתתפו  בארץ,  המובחרות  הישיבות 
לטובת  ואיכותית,  מיוחדת  באווירה  שנערך  מושקע  באירוע 
כוחות  ואוגרים  אלו  בימים  הנופשים  הישיבות  תלמידי  ולהנאת 
וסגן  מ"מ  לשכת  ידי  על  הנוראים,  והימים  אלול  חודש  לקראת 
ראה"ע בעיר הרב שמואל גרוסברד בשיתוף קופ"ח "מאוחדת", 
בפארק  נערך  המיוחד  האירוע  אלעד.  בד"צ  בפיקוח  והתנהל 

"נחשונית במים" בתיאום "מיה שיווק בריכות לציבור החרדי".
בראשיתו של האירוע המיוחד נערך במקום 'זיץ ליל שישי' עם 
מיטב שירי השבת בליווי מוזיקה עם אמני הזמר והרגש ר' איציק 
הרב  העיר  ראש  מ"מ  נשא  פתיחה  דברי  קליגר.  חיים  ור'  כהן 
משנתם  פי  על  הזמנים"  "בין  ימי  מהות  את  שהסביר  גרוסברד, 
של גדולי הדורות, ואת דברי הסטייפלר זיע"א שעל בין הזמנים 
נאמר "אין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ" וזה מה שעושים 
תלמידי "ישיבות בין הזמנים" ולכן הוא שמח על האירוע המיוחד 

"בין  בימי  גם  תלמודם  על  היושבים  הישיבות  תלמידי  לטובת 
הזמנים". 

למנהלי  פרוש,  ישראל  הרב  העיר  לראש  הודה  דבריו  בסיום 
ישיבות בין הזמנים על שיתוף הפעולה המוצלח, למנהל לשכתו 
המיוחד,  באירוע  הפרטים  לכל  ודאג  שארגן  רבר  משה  הרב 
לקופ"ח "מאוחדת" ולרב משה כהן סגן מנהל המחוז של קופ"ח 
"מאוחדת", לחברת "טמפו" ולשאר נותני החסויות לערב מיוחד 

זה.
בהמשך נשאו דברי ברכה קצרים ראש העיר הרב ישראל פרוש 
שהודה בחום לממלא מקומו הרב שמואל גרוסברד על היוזמה 
הרב  בעיר  התורה  דגל  יו"ר  ברכה  דברי  נשאו  כן  המבורכת, 
אברהם שטרן, סגן מנהל המחוז של קופ"ח מאוחדת הרב משה 
כהן, כשדברי סיום נשמעו בקשב על ידי הציבור דברי חיזוק מפי 
שעושים  מה  שבכל  כך  על  בדבריו  שעמד  בראון,  יגאל  הרה"ג 
בבין הזמנים צריך להיות מורגש שהוא נעשה ע"י לומדי תורה 
ושיתקדש שם שמים על ידם, כשידעו שבכל מצב עיקר התכלית 

היא התורה. 

עם,  ברוב  מעריב  תפילת  נערכה  הברכה  ודברי  הזיץ  בתום 
בחורי  לטובת  שבפארק  והמגלשות  הבריכות  עמדו  לאחמ"כ 
הישיבות במשך למעלה מ-3 שעות, כשבמהלכן - תחת הכותרת 
צ'ולנט  של  מנות   1200 לציבור  חולקו   - זכו"  חיים  "טועמיה 
"חיים  חנות  ע"י  לאירוע  שנתרמו  בכלים  השבת,  מטעמי  ושאר 
"טמפו".  חברת  תרמת  שתיה  פחיות  אלפי  לצד  באלעד,  כלים" 

כשהאירוע כולו מגבש ומלכד את תלמידי הישיבות בעיר. 
הרב  אלעד  עיריית  מנכ"ל  גם  בנוכחותם  כיבדו  האירוע  את 
גזבר  הורביץ,  מנחם  בעיר  למתנ"סים  מנהל החברה  זאב קשש, 
העירייה שמעון מועלם, חלק מחברי מועצת העיר אלעד ומנהלי 
של  מרוממת  בהרגשה  הסתיים  כשהאירוע  בעירייה.  המחלקות 
חברת  ע"י  שבוצעו  ישירות  נסיעות  עם  כח"  יחליפו  ה'  "וקווי 
"קווים עילית" מפארק "נחשונית במים" לאלעד, שגם הביאו את 

בחורי הישיבות מאלעד בכוון הלוך. 
הרב  ראה"ע  למ"מ  הישיבות  תלמידי  ניגשו  הערב,  במהלך 
ממנו  וביקשו  המוצלח,  האירוע  על  לו  והודו  גרוסברד  שמואל 

לפעול לביצוע עוד אירועים דומים לטובת תלמידי הישיבות. 

בני ברק י"ז באב תשע"ז 12269/8/17

מאת: ארי קלמן

דירה  מיסוי  חוק  כי  השבוע  הכריע  בג"ץ 
של  הכספים  בוועדת  לחקיקה  יחזור  שלישית 
עתירתם  לאחר  זאת  מחדש,  לאישורו  הכנסת 
של כמה בעלי דירות שטענו כי ההליך בכנסת 

היה לא תקין. 
הסבירו  העליון  המשפט  בית  שופטי 
בהליך  מהותי"  פגם  "נפל  כי  בהחלטתם 
הדיון  את  להחזיר  יש  כי  וקבעו  החקיקה, 
בית  נשיאת  הכנסת.  של  הכספים  לוועדת 
המשפט העליון השופטת מרים נאור טענה כי 
"במקרה שלפנינו נחצו כל הקווים האדומים".

כחלון,  משה  האוצר,  שר  )שני(,  שלשום 
ועדת  ויו"ר  ביטן  דוד  חה"כ  הקואליציה  יו"ר 
כספים חה"כ משה גפני, סיכמו כי חוק מיסוי 
קריאה  לקראת  לדיונים  יחזור  שלישית  דירה 
שניה ושלישית בוועדת הכספים כבר במהלך 

התקופה הקרובה. 
בג"ץ  החלטת  על  בירך  גפני  הועדה  יו"ר 
לפסול את המס על בעלי שלוש דירות ומעלה. 
בראיון לתכניתה של קרן נויבך אמר גפני "אני 
בג"ץ.  שופטי  עם  מסכים  לא  פעם  אף  כמעט 
שכתבה  מה  עם  לחלוטין  מסכים  אני  הפעם 

מחוקק  לא  אני  צודקת.  היא  נאור.  הנשיאה 
שנחשב  גפני  של  אישי  בהישג  מדובר  ככה". 

מוביל ההתנגדות למהלך.
החורף  במושב  החקיקה  במהלך  כזכור, 
הקודם, ביקשו ח"כים ובראשם ראש הממשלה 
דירה  מיסוי  חוק  על  שלא להשתתף בהצבעה 
שלישית, משום שהם מחזיקים בשלוש דירות 
וחוששים לניגוד עניינים. היועמ"ש של הכנסת 
כי  וועדת האתיקה אף הציעה  ינון  אייל  עו"ד 
ימסרו  דירות  שלוש  ברשותם  שיש  ח"כים 
הודעה אישית קודם ההצבעה בכנסת על החוק 
המשפטים  משרד  אך  עניינים,  לניגוד  מחשש 
כי  קבע  בו  דעת משפטית,  חוות  בזמנו  פרסם 
בהצבעה על החוק אין משום חשש של ניגוד 

עניינים.
מחמשת  לאחד  האם  בדק  עיתונות'  'קו 
הנשיאה   - בהכרעה  שהשתתפו  השופטים 
מרים נאור, אסתר חיות, ניל הנדל, נעם סולברג 

ומני מזוז – ישנה דירה שלישית בבעלותם.
כי  נמסר  השופטת  הרשות  מדוברות 
שדנו  השופטים  חמשת   – שלילית  "התשובה 
של  בעלים  אינם  השאילתה  מושא  בעתירות 

שלוש דירות או יותר."

מאת: ברוך ברגמן

אחד  הרו,  ארי  דבר:  נפל  האחרון  בשבוע 
ומי  נתניהו  הממשלה  ראש  של  ממקורביו 
הפך  האחרונות,  בשנים  הסגל  כראש  ששימש 
רחבה.  משמעות  ישנה  למהלך  מדינה.  לעד 
אם עד עתה ברוב הפרשות הנתונים היו בגדר 
המדובר  המדינה  עד  של  שגיוסו  הרי  חשדות, 
הגשת  כדי  עד  החשדות  את  לחזק  עשוי   -
רבים  סיכויים  יהיו  שבו  מבוסס  אישום  כתב 

להרשעה. 
נתניהו  כתב השבוע  להתקדמות,  בהתייחסו 
כי הוא "לא מתייחס לרעשי הרקע", ו"ממשיך 
גם  אך  ישראל",  אזרחי  למענכם,  בעבודה 
נתניהו  היום שאחרי  כי  בליכוד החלו להפנים 
שרים  שונים,  דיווחים  פי  על  מתמיד.  קרוב 
על  לריצה  להיערך  החלו  במפלגה  בכירים 
ראשות המפלגה, חלקם אף עושים זאת כמעט 
בגלוי, כמו שר התחבורה ישראל כץ שלא סוד 

כי הוא מכוון לכס ראשות הממשלה. 
נתניהו רמז השבוע כי הוא שם לב מי משרי 
הליכוד מתראיין להגנתו ומי לא. חבר הכנסת 
דוד ביטן, מנאמני ראש הממשלה ומי שמשמש 

כיו"ר הקואליציה, אף הוסיף כי מי שלא יגן עם 
ראש הממשלה, "נבוא אתו חשבון בפריימריז".

למרות הדברים, נראה כי מי שמכוון לראשות 
המועמדים  עתה.  גם  זאת  עושה  הממשלה, 
ספק  ללא  הם  הימין  למחנה  מחוץ  הבולטים 
עתיד  יש  ויו"ר  גבאי  אבי  הציוני  המחנה  יו"ר 
שניהם  זאת.  מסתירים  שאינם  לפיד  יאיר 
יושבים באופוזיציה וכל רצונם הוא להפיל את 

שלטונו של ראש הממשלה נתניהו. 
אך לפיד וגבאי תלויים גם במפת המנדטים, 
הימין  גוש  כרגע,  מצביעים  שהסקרים  וככל 
עדיין שומר על ההובלה, כאשר בתוכו מסומנים 
שלושה מועמדים פוטנציאליים להנהגה - יו"ר 
תומך  חוץ  שכלפי  בנט  נפתלי  היהודי  הבית 
חזרתו  שמאז  סער  גדעון  הממשלה,  בראש 
לליכוד מסומן שוב כיורש העתידי וישראל כץ, 

שמעמדו בתוך הליכוד מבוסס היטב. 
כתב:  בה  הודעה  הוציא  אף  בנט  השבוע 
ואני  החפות  חזקת  עומדת  הממשלה  "לראש 
אישום".  כתב  ללא  תסתיים  שהחקירה  מקווה 
הגשת  לאחר  כי  היהודי,  הבית  יו"ר  רמז  בכך 
לראש  גיבוי  ייתן  אם  ספק  אישום,  כתב 

הממשלה. 

שלישית  דירה  מיסוי  חוק  האוצר:  שר  נגד  לגפני  הישג 
יחזור שוב להליכי חקיקה בועדת הכספים  בדיקת 'קו 
עיתונות': האם לשופטי ההרכב יש שלוש דירות ומעלה?

החקירות נגד ראש הממשלה מעמיקות ובמפלגות מתחילים 
להיערך ליום שאחרי  בעוד באופוזיציה המועמדים המרכזיים 
הם אבי גבאי ויאיר לפיד, בימין מתמודדים ראש בראש נפתלי 

בנט, גדעון סער וישראל כץ

בג"ץ ביטל את 
'חוק כחלון'

היערכות פוליטית 
ליום שאחרי נתניהו

  כיתות הלימודים של מכלול מתקיימות בפיקוח רוחני וחינוכי רצוף והדוק בכל תקופת הלימודים
  כמו"כ יתקיימו שיעורי קודש והשקפה.

  בסיום הלימודים יינתנו ליווי מקצועי ורוחני בתקופת התחלת העבודה בפועל

עקב עומס הפניות באין מענה יש להשאיר הודעה ונחזור בהקדם

בבעיות  וטיפול  לאבחון  רשמית  הכשרה  הלימודים:  הקניית 
הדיבור והשמיעה ברישיון משרד הבריאות

ניתן לעבוד במכוני טיפול פרטניים, בבתי  הלימודים:  בסיום 
בעמותות  וכן  המיוחד,  והחינוך  הרגיל  החינוך  במסגרות  ספר 
רב  ביקוש  קיים  כעצמאיות.  וכן  אלו  בתחומים  המסייעות 
לדוברות  ובמיוחד  החרדי,  המגזר  מקרב  תקשורת  לקלינאיות 

שפת האידיש.

הרווחה  משרד  מטעם  מוכרת  תעודה  הלימודים:  הקניית 
המאפשר רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

בסיום הלימודים: ניתן לעבוד במגוון תחומים בהם: טיפול 
של  בהתמודדות  סיוע  במצוקה,  ונערות  ילדות  של  בבעיות 
הפעילים  מגוונים  חסד  בארגוני  עבודה  ומשפחותיהם,  חולים 
במגזר החרדי. קיים ביקוש גדול לעובדות סוציאליות חרדיות 

בכל הערים החרדיות בארץ.



חליפות
נוער

מכנס
כותנה

חולצות
שרוול קצר

169 ₪

350 ₪

99 ₪

79 ₪

מכנסיים
מעורב צמר
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אסון בנגב: הרוג ופצוע 
בהתרסקות מסוק

זהר ז"ל

אלי מזרחי

נוסף  וקצין  נהרג  במילואים  צה"ל  קצין 
נפצע באורח קשה בלילה שבין שני לשלישי 
בהתרסקות מסוק בדרום הארץ. הקצין שנפצע 
החולים,  בבית  רפואי  טיפול  לקבלת  פונה 
"צה"ל  משפחותיהם.  לבני  נמסרה  והודעה 
שנהרג  הקצין  של  המשפחה  בצער  משתתף 
נמסר  ואת משפחת הפצוע",  וימשיך ללוותה 

מדובר צה"ל. 
דודי  במילואים  רב-סרן  הטייס  הוא  ההרוג 
)דוד( זהר ז"ל, איש צוות אוויר, בן 43 מחיפה. 
זהר נחשב לטייס ותיק וביצע שירות מילואים 
האוויר  חיל  בבסיס  הקסם"  "מגע  בטייסת 
וארבעה  אישה  אחריו  הותיר  הוא  ברמון. 

ילדים. 
מפקד חיל האוויר, אלוף אמיר אשל, הנחה 
על הקמת צוות מומחים בראשות קצין בדרגת 
עוד  המקרה.  נסיבות  לבדיקת  אלוף-משנה 
מערך  קרקוע  על  האוויר  חיל  מפקד  הנחה 
לפי תחקיר  לסיום התחקיר.  עד  מסוקי הקרב 

אימון  בטיסת  היה  המסוק  כי  עלה,  ראשוני 
באזור הדרום וכאשר שב חזרה לבסיס, דיווח 
למסלול  סמוך  והתרסק  טכנית  תקלה  על 

הנחיתה. 
הייתה  זה,  בסיפור  המכוערת  האנקדוטה 
שמועות  להכחיש  נאלץ  צה"ל  דובר  כאשר 
שמות  ובהם  החברתיות  ברשתות  שפורסמו 
בין  המסוק.  בהתרסקות  כביכול  הרוגים 
השמות שהופצו היה שמו של הרמטכ"ל גדי 
לאחת  בצה"ל.  נוספים  בכירים  וכן  אייזנקוט 
ההודעות צורפו אף קורות חייו של הרמטכ"ל, 

מה שהשווה נופך אמין להודעה המחרידה. 
כי  סיפר  בניהו  אבי  לשעבר  צה"ל  דובר 
במהלך הלילה קיבל שיחות מגורמים שקיבלו 
את השמועה וביקשו לדעת אם הדבר נכון. "זה 
חוליגנים שהפיצו את השמועה הזאת", אמר 
בניהו. "עכשיו זה עוד נסבל, מה יהיה במצב 
חייב  צה"ל  כאלו.  הודעות  כשיופצו  מלחמה 
אף  צה"ל  דובר  הלילה  במהלך  בזה".  לטפל 
מסר כי "כל שמועה בדבר מותם או פציעתם 
של מפקדים נוספים באירוע היא אינה נכונה".

אחר  וקצין  נהרג  צה"ל  קצין 
מסוק  בהתרסקות  קשה  נפצע 
אפאצ'י בבסיס חיל האוויר בנגב 
 מצה"ל נמסר כי מערך מסוקי 
להודעה  עד  הושבת  האפאצ'י 
חדשה  וגם: השמועה הזדונית 

שהופצה על הרמטכ"ל

נתיב שלילי: תקלה חמורה 
במכשירים 'כשרים'

בדיקה מגלה: באמצעות 
ניתן  פשוטה  טכניקה 
סלולר  במכשירי  לגלוש 
של חברת נתיב - במגוון 

אתרים שאינם כשרים

אוריאל צייטלין וישראל בר

תקשורת  "פתרונות   – נתיב  בחברת 
הרבה  קדימה  אחד  צעד  התקדמו  מתקדמים", 
ככשרה  שמצטיירת  מחברה  למצופה  מעבר 
לחלוטין. תחקיר 'קו עיתונות' חושף בעייתיות 
לידי  להגיע  שאמורים  במכשירים  ממש  של 

אברכים, מחנכים ולעיתים גם נערים. 
ראשיתו של הסיפור לפני תקופה, אז הגיעה 
פניה ל'קו עיתונות' מאחד מצרכני חברת נתיב, 
הוא מחזיק, כאשר  אותו  אודות כשל במכשיר 
העניין  את  לסדר  שעשה  ניסיונות  לטענתו 

בצורה שקטה ויעילה – לא צלחו. 
או  פעמית  חד  בתקלה  מדובר  האם  בדקנו 
נוכל  פשוטה  שבטכניקה  לנו  והסתבר  מגמה, 
במיוחד,  בעייתיים  לאתרים  להיכנס מהמכשיר 
מקומות בילוי מפוקפקים, ואפילו רח"ל יצירת 
בתפריט  עוד  רבים.  שהפילה  כת  עם  קשר 
פסולים,  צפייה  חומרי  עם  אתרים  האפשרי: 

אתרים נוצריים ואף גרוע מזה.  

מבית  הזמן'  'כל  באתר  הפרצה  פרסום  לפני 
'קו עיתונות', ניסינו בדרכים שונות ליצור קשר 
עם חברת נתיב, אך לא עלתה בידינו. רק למחרת 
גורם  עם  קשר  ליצור  הצלחנו  הכתבה,  פרסום 
בכיר בחברה, ולטענתו "גם חברות טכנולוגיות 
גדולות יש להן פרצות, מתקנים וסוגרים אותן. 
זה קורה, זה היה רק אצל לקוחות בודדים, זה 
עשרות  לנתיב  משפטי.  במבחן  ויעמוד  שקר 
אלפי לקוחות מרוצים. נתיב הוכיחה את עצמה 
הכי  עם הטכנולוגיה  כחברה  כ-15 שנה חברה 
יטופלו  הן  תקלות  ויש  במידה  בשוק.  חזקה 

באופן מידי".
הוחלט  התחקיר  כל  שלאורך  לציין  חשוב 
השיטה  את  הקוראים  לידיעת  להביא  שלא 
הקלילה בה ניתן להיכנס לאותם האתרים, וזאת 
בידם  המחזיקים  את  להכשיל  שלא  מנת  על 
בטכניקה  מדובר  כי  יובהר  ועדיין,  זה.  מכשיר 
והיא  מיוחדים,  באמצעים  צורך  ללא  פשוטה, 

נבדקה בכמה מכשירים שונים. 

צילום מסך מתוך אתר החברה

 חשיפת

 'קו 
עיתונות'

הסרת משקפיים בלייזר
התאמה מלאה לציבור החרדי

לבדיקת התאמה חינם:
03-7922031

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

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ

הסרת משקפיים עושים בבי״ח



מוטי
שטיינמץ

אמן הרגש

תחת שרביט
המנצח המפורסם

רובי בנט
בליווי תזמורת מורחבת

בת 18 כלים

קומזיץ בין הזמנים המרכזי
ליל שישי, כ"ה אב )17/8( | החל מהשעה 23:00 | באמפי-פארק אלעד

מרכז קהילתי אלעד
ה ח פ ש מ ה ל  כ ל ת  י ב ה

מחלקת תרבות

סוגרים את
'בין הזמנים'

באירוע המסורתי של אלעד

בהנחיית יוסי גיל

נוך
משמרת הקודש והחי

שע“י
בתי דין צדק

דק“ק בני ברק

באישור

בברכת קיץ בריא,
ישראל פרוש

ראש העיר

מקהלת
'מלכות'

אמן
הקומזיצים

מארה"ב

דודי
קנפלר

נעים
הזמירות

זאנוויל
ווינברגר

האירוע
לגברים
בלבד
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האם אלאור אזריה אכן אשם? 

סיפורו של אלאור אזריה אינו רק הסיפור 
זה הסיפור של   - האישי שלו ושל משפחתו 
בחג  הדממה  את  פילחה  אחת  ירייה  כולנו. 
הפורים לפני כשנה וחצי וחיסלה את המחבל, 

ומאז גרמה לטלטלה למדינה שלמה.
בעוול  נוסף  פרק  של  לסופו  כעת  הגענו 
לבלות  שבמקום  המצטיין,  ללוחם  שנעשה 
ולהגן  חבריו  עם  הצבאי  שירותו  המשך  את 
על עם ישראל בחברון, נאלץ לבלות בבסיס 

סגור לבדו מלא במחשבות על מה שקרה. 
היה  המחבל  שאם  כך  על  דובר  רבות 
- אלאור  דוקר מישהו  או  נפץ  מפעיל מטען 
היה נשפט, לו הוא היה נמנע מלעשות את מה 

שהוא אכן עשה בפועל.
בין  הדרך.  אורך  לכל  אלאור  את  ליוויתי 
כמה  ושמעתי  הדין  בבית  ישבתי  השאר, 
פעמים את צמד המילים "קדושת החיים" – 

"אלאור אזריה פגע בקדושת החיים".
חיים  קדושת  כזה  דבר  אין  ברור:  שיהיה 
קדוש  דבר  שום  במחבל  אין   - מחבלים  של 
שכל  אמרתי  תמיד  מחוסל!  שהוא  וטוב 
בראש.  כדור  עם  אירוע  לסיים  צריך  מחבל 
ולא  חיים  חפצת  במדינה  לנהוג  יש  כך 
לראות במקום זאת לוחם צה"ל מושפל ונתון 

למשפט ביזיוני.
יחד עם זאת, על מנת לסיים סוף סוף את 
למשפחתו  ייעצתי  הזו,  האומללה  הסאגה 

של אלאור ולפרקליטיו שלא לגשת לערעור 
לקוות  נותר  כעת  עשו.  אכן  הם  וכך  נוסף 

שהרמטכ"ל ימתיק את עונשו.
את  להפיק  מחובתנו  לכך,  מעבר 
של  מהבטחות  שבענו   - להמשך  הלקחים 
כנסת.  חברי  ושל  שרים  של  המדיני,  הדרג 
כמחוקקים היה לנו מספיק זמן בין ההחלטה 
בערכאה  ההחלטה  לבין  הראשונה  בערכאה 
אני  הפרשה.  של  לסיומה  להביא  השנייה 
אישית חיכיתי עד להכרעה בערעור וכעת יש 

לפעול במישור החקיקתי.
בהצעת  לתמוך  הכנסת  לחברי  קורא  אני 
החוק שלי שתגרע אחריות פלילית מפעולה 
כדי  וזאת  טרור,  אירוע  בעת  חיים  להצלת 
לעצור את 'אפקט אזריה', אשר מביא לרתיעה 
של גורמי הביטחון מלפעול בשטח ומלגדוע 
באמצעות  באיבו  בעודו  טרור  אירוע  את 

חיסולו של המחבל.
כולי תקווה שיהיה בכך כדי לסייע למניעת 
צה"ל  לוחם  שבו  מקרה,  של  הישנותו 
חבריו  על  להגנה  פועל  שהוא  לאחר  נכלא 
כלל  ועל  השורה  מן  אזרחים  על  הלוחמים, 

עם ישראל.
ברור:  בקול  לומר  יש  התחתונה  בשורה 
אסור  חנינה.  לקבל  צריך  אזריה  אלאור 

שיישב ולו דקה אחת בכלא!

שחור  דגל  הניף   הצבאי  הדין  בית 
מעבר  הישראלית.  החברה  של  פניה  מול 
להרשעה של החייל אלאור אזריה, הכרעת 
מחדש  ומגדירה  לכת  מרחיקת  היא  הדין 
מהו טוהר הנשק, מהו צבא מוסרי וכיצד 
החיילים והמפקדים בו אמורים להתנהג. 

הזה.  במשפט  צורך  היה  כך  לשם  רק 
בכפר  הטבח  לאחר  הונף  הדגל  בשעתו 
הונף  הדגל  השבוע   .1956 בשנת  קאסם 

שוב.
פרץ התגובות שבא אחרי הכרעת הדין 
הזו  שהארץ  הקשים  מהמחזות  אחד  היה 
במרכז  התאספו  מאות  רק  נכון,  ראתה. 
הגיבו  אלפים  על  אלפים  אבל  אביב,  תל 
השתוללה  ושם  החברתיות  ברשתות 
שנאה גדולה כלפי בית הדין הצבאי, כלפי 
הרמטכ"ל, כלפי מוסדות שלטוניים ואנשי 

ציבור.
יש לברך על החלטת בית הדין הצבאי. 
רק  אינה  זו  החלטה  וברורה.  חדה  היא 
אזריה,  אלאור  של  הפרטי  למקרה  נוגעת 
אלא שולחת מסר ברור לכל חיילי ומפקדי 
שלו,  היסוד  ערכי  כי  ומבטיחה  צה״ל 
בראשם טוהר הנשק, ימשיכו ללוות אותנו 
צה״ל  של  מבחינתו  באפילה.  לפיד  כמו 
צה״ל  וסופית.  פסקנית  אמירה  נאמרה 

ימשיך בדרכו המוסרית.

מה  כל  עשו  החייל  של  פרקליטיו 

המשפט  את  להפוך  כדי  שיכולתם 

עצמו.  בחייל  כל  קודם  ופגעו  לפוליטי 

להגיע  וענייני  שקט  בניהול  היה  אפשר 

מה  אזריה,  אלאור  עם  ולפשרה  להבנות 

שכמובן לא קרה. צירופו של יורם שפטל 

לדלקה  בנזין  להוספת  משול  לתביעה 

במקום להסתייע במכבי אש.

פרשת אזריה שיקפה שנאה גדולה של 

שחושב  למי  הישראלי  בציבור  חלקים 

באמצעות  הגשתי  בעבר  מהם.  אחרת 

על  ישראל  תלונה במשטרת  קצין הכנסת 

איומים שהגיעו אליי: "על התגובה שלך 

לך  מאחל  אני  אזריה,  אלאור  במשפט 

שהילדים שלך יירצחו על ידי מחבלים". 

הישראלית  החברה  כי  לדעת  צריך 

עברה מבחן גדול. אני שב ומשבח את בית 

הדין הצבאי על הכרעת הדין שהניפה דגל 

שחור, דגל של אזהרה בפניה של מדינת 

ישראל, של צה"ל ושל חייליו.

בעד: דגל אזהרה
ח"כ נחמן שי
המחנה הציוני

נגד: מחבל צריך למות
ח"כ אורן חזן

יההליכוד
פד

קי
 וי

ם:
מי

לו
צי
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ירושלים כנפי נשרים 5ירושלים עמוס 10 בני ברק רבי עקיבא 55בני ברק כהנמן 72

349
בלייזר

149
מכנס



   שעתיים לפני פתיחת האירועים ייסגר הפארק למבקרים עבור התארגנות    חל איסור על הבערת אש בכל שטח הפארק

מחלקת תרבות   

קיץ בריא

ישראל פרוש
ראש העיר

מחיר כניסה למתקנים 30 ₪ | ובהצגת כרטיס תושב 15 ₪
מחירי כניסה למתקני הענק: 10 ₪ח | ובהצגת כרטיס תושב 5 ₪

יום שלישי

20:00
מופע תעלולים

ואקרובטיקה

יום שני

20:00
מופע קסמים
שלומי בן דוד

19:00
ההצגה:

משפחת ג'מילי
עופר הלוי

19:00
ההצגה:

יום של שוק

התרחשויות משעשעות, מרגשות ומפתיעות עם מסר חינוכי, המתרחשות יום חמישי
בשוק של ירושלים של פעם, עם שלל דמויות מקשת העדות של עם ישראל.

מבית היוצר של תאטרון 'אוהל השם' ותאטרון 'זה מעשה שלי'.

להזמנות 054-8458275

שחקנים: יצחק אזולאי, אריה איזנברגר
תסריט: דנה שוורצמן ואריה איזנברגר

תפאורה: בת-שבע שפירא
מוזיקה מקורית: יצחק אזולאי 

מחזמר מקורי וחינוכי לכל המשפחה

"יום של שוק"
אריה-אומן בסיפורים הצגות ואנימציה יום רביעי

מופעי ענק 
  בכל יום

בשעות הערב בבמה המרכזית 
הכניסה למופעים חינם | הישיבה בהפרדה בלבד

מתקני ענק  מתנפחים  מתקנים חשמליים  ועוד ועוד

לונה פארק בין השעות 16:00-23:00

מגיעהפנינג הקיץ 
בגדול!

ימים שני עד חמישי
כ"ב – כ"ה אב | 14-17.8

בפארק אלעד
ילדים יקרים!

הביאו 3 בקבוקים למיחזור 
ותכנסו להגרלה

על פרסים יקרי ערך, 
שתתקיים כל ערב
בבמה המרכזית.
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חמישה ימים לפני ששרי מפלגתו יצאו להגנתו, הגיע 
התגובה  הן  רמות  תשואות  שבו  למקום  הממשלה  ראש 
המשתתפים  משטרתיות.  לחקירות  היחידה  הטבעית 
לצדו  שישבו  החרדים  והבכירים  בקהל  שנכחו  החרדים 
רך, הרעיפו  נתניהו בפשתן  על במת הכבוד, איתרגו את 
למרות  במחמאות  כיסיו  את  מלאו  תשבחות.  ראשו  על 
המאוחרות  לתגובות  בהשוואה  המחאות.  פיזר  שלא 
אין  היהודי,  והבית  כולנו  הליכוד,  שרי  של  והמאולצות 
מנוס מלקבוע כי יש משהו גלותי, בתגובת הרפלקס של 

הפוליטיקאים החרדים. 

השכונה  חנוכת  בטקס  נתניהו  שקיבל  החרדי  החיבוק 
החדשה בביתר עילית, אוזכר גם בסרטון הקצר שהעלה 
ומיד לאחר החתימה הרשמית  לרשת הווירטואלית תכף 
של עסקת עד המדינה עם ארי הרו, "נאמן ביתו" – כפי 
כבויות,  נראו  ביבי  של  עיניו  במחוזותינו.  זאת  שמכנים 
רק  מגבוה.  לו  שהוכתב  טקסט  המקריא  שבוי  כשל 
לרגע  נראה  עילית,  בביתר  המרגש  הביקור  את  כשאזכר 
ניכר  געגוע  של  שהבזק  חטוף  אותו  כמו  באישוניו,  זיק 
לו  המחזיקים  משפחתו  קרובי  את  מאזכר  כשהוא  בפניו 

אצבעות.
להזמין את נתניהו לחגיגת בנייה חרדית, זה בערך כמו 
להזמין את שי פירון לטקס פתיחת זמן אלול של ישיבה 
ולא  מעשים  של  בפרמטר  נבחן  היה  נתניהו  אם  גדולה. 
דיבורים, הוא היה צריך להיות אחרון המוזמנים לאירוע 
שבו כיכב בסופ"ש שעבר. לא היה ראש ממשלה שבמשך 
בכלל,  לחרדים  כך  כל  מעט  בנה  קדנציה  שנות  שמונה 
חרדי  פוליטיקאי  בפרט.  עילית  בביתר  היושבים  ולאלה 
אולמרט,  כהונת  שנות  שבשלוש  חשבון,  השבוע  עשה 
נבנו יותר יחידות דיור בביתר עילית מאשר בכל שמונה 

שנות שלטון נתניהו מאז נבחר בשנית ב-2009.
ההסבר לכך לא נעוץ רק בזהות מי שישב בבית הלבן. 
כתב  מול  לפחות   – מקלות  נסיבות  יש  אומנם  לנתניהו 
הראש  על  לו  היה  חודשים  כמה  לפני  עד  הזה.  האישום 
לאולמרט  שהתייחס  הבן  בוש  מול  העוין,  אובמה  את 
החיובי.  במובן  ולא  שלו,  את  תרם  ביבי  גם  אך  כחבר, 

אולמרט התחייב לבנות בתוך הגושים וניצל את הוויתור 
על הבנייה בישובים המבודדים כדי לשווק יחידות דיור 
הקפיא  זאת,  לעומת  נתניהו  ובאריאל.  עילית  בביתר 
הבחנה  לכל  סירב  ולאחריה  קצרה  לתקופה  הבנייה  את 
שנאכף  אמריקאי  וטו  הייתה  התוצאה  לביתר.  יצהר  בין 
באופן מלא על קרקעות המדינה ביישובים הגדולים. על 
הקרקעות הפרטיות ביישובים המבודדים שמחוץ לגושים 

– צצו דירות כמו פטריות.
של  שהיחס  להסביר  היה  ניתן  הקודמת,  לקדנציה  עד 
אי-יחסו  כמידת  שוויוני,  הוא  החרדית,  לבנייה  נתניהו 

מאז  השתנה  זה  כל  ישראל.  כלל  של  הבנייה  למצוקת 
קדנציית שר האוצר לפיד, עם היוזמות מדירות החרדים 
בוועדת  גפני  ידי  על  )שהוכשלה  אפס  מע"מ  ובמרכזן 
הכספים. עם או בלי תואר נלווה, מה שהיה הוא שיהיה(. 
גם בקדנציה הנוכחית, אנו רואים ניסיון ממשי לצנן את 
עליות המחירים, עם הצפת המדינה בפרויקטים של מחיר 
רצון,  מלהשביע  רחוקות  בינתיים  התוצאות  למשתכן. 
ניסיון, מה שאי אפשר  אבל במגזר הכללי לפחות נעשה 

לומר על מה שמתרחש במגזר החרדי. 
ח"כ מנחם לייזר מוזס שאף פעם לא עושה הנחות, גם 
לעצמו, הודה בסוף מושב הקיץ בכך שבכל הנוגע לפתרון 
נכשל.  הוא  החרדית  העסקונה  של  הציון  הדיור,  מצוקת 
הכנסת  חברי  מציגים  שבה  בקדנציה  דווקא  קרה  זה  כל 
החרדים הישגים מרשימים כמעט בכל התחומים, למעט 

בפתרון המצוקה הקשה מכל. 
מאיר  עילית  ביתר  עיריית  ראש  של  לזכותו  ייאמר 
ראש- בהשתתפות  האירוע  את  שהפיק  רובינשטיין 
תום.  עד  אותה  וניצל  הזדמנות  זיהה  שהוא  הממשלה, 
במקום להשתרך בדרכים, לשבת באולם מיוזע מול עשרות 
בכמה  אותו  שיזכו  הגואלות  להדלפות  ולחכות  בחורים 
התיישב  הוא  ומיד(,  תכף  כך  )ועל  במהדורות  כותרות 
ממלכתית.  ארומה  עם  כותרות  וקטף  הבמה  בקדמת 
נתניהו  הקשה,  הציבורית  באווירה  כי  הבין  רובינשטיין 
כטוב  ינדב  גם  ואולי  חיבוק  לקבל  ההזדמנות  על  יעוט 
ליבו אי אלו הבטחות. עוד לא נולד הפוליטיקאי, שחטף 

סטירה מאמירת מילה טובה.

להיבנות מהחורבן
הדיור,  שבתחום  היה  דומה  שבוע-שבועיים  לפני  עד 
בשנייה.  ימומש  לא  הראשונה,  במחצית  הושג  שלא  מה 
צופים  אנו  בהם  הזעזועים  שדווקא  להיות  מאוד  יכול 

בימים האחרונים, הם סיבה לתקווה. 
הראשון  הממשלה  לראש  להפוך  מתכוון  לא  נתניהו 
חקירות  רקע  על  עוד"  יכול  "איני  שמצהיר  בישראל 
פליליות. בניגוד לסיפורי המורשת )רבין( שכמה עיתונאים 
מנעמי  על  ויתר  לא  לפניו  ממשלה  ראש  אף  מטפטפים, 
הראשונה  בקדנציה  רבין  יצחק  בפני  מיוזמתו.  השלטון 
אולטימטום חד  ברק  דאז אהרון  היועמ"ש  ידי  על  הוצג 
נאחז  אולמרט,  אהוד  לדין.  לעמוד  או  לפרוש  משמעי: 
של  משותף  במהלך  מהקוקפיט  שנזרק  עד  בהגאים 
מבית  נתניהו,  של  לשותפיו  אין  עתה,  לעת  וברק.  לבני 
לבחירות,  והיסחפות  בהדחתו  מיידי  אינטרס  ומחוץ, 
מכל הנימוקים הידועים שפורסמו בעבר גם כאן. נתניהו 
עשוי לפרוש מיוזמתו טרם הגשת כתב אישום – אך ורק 
כי  כך  אחר  לטעון  כדי  מחדש,  ולהיבחר  לנסות  במטרה 
זכה באמון הציבור חרף כתב האישום המסתמן, ולפיכך 

ביכולתו להוסיף ולכהן.
בקונסטלציה הזאת, ובניגוד לקדנציות קודמות, דווקא 
חלקה האחרון של הקדנציה עשוי להפוך ל'תור הזהב' של 
השותפים בממשלה. כחלון שכבר זיהה את הסיטואציה, 
מיסוי  חוק  של  המחודשת  העברתו  את  ידרוש  כי  הכריז 
שהעריכו  קודמות  לתחזיות  בניגוד  וזאת  שלישית,  דירה 
ככל  כוחו מתחזק  כי  מבין,  כחלון  הניסיון.  על  יוותר  כי 
שנתניהו נחלש, וכי ראש הממשלה יעשה הכול כדי ששר 

האוצר ייתן לו חבל ולא יכרוך אותו סביב צווארו.
מחולשת  שחוששים  החרדים  הכנסת  חברי  עם  הצדק 
אפשר  אי  בחירות,  בואכה  נשואות  כשהעיניים  נתניהו. 
להגדיל תקציבים וגם לא לסגור את המדינה בשבתות – 
או  לפיד  של  אזרחי  לקמפיין  תבערה  חומר  לספק  ובכך 
דרישות  וצריך להציג  ויחידה, אפשר  גבאי. בחזית אחת 
הקשה  הדיור  במצוקת  כמובן  ומדובר  תוצאות,  ולהשיג 
משאבים  להקצאת  הדרישה  אם  החרדי.  המגזר  של 
תוצג  המדינה,  שמקדמת  בפרויקטים  לחרדים  שוויוניים 
בצורה הנכונה – היא לא תציף את כולנו בגל עכור של 
הסתה. המסר אמור להיות ברור: "איננו מבקשים להיות 
בן יקיר של הממשלה, אך לא נסכים להיות בנים חורגים", 
דוברם  אשר,  יעקב  ח"כ  בתבונה  בעבר  זאת  שניסח  כפי 

הבלתי רשמי של הבונים החורגים.
או  כדרכה  שתסתיים  הקדנציה,  תום  ועד  מעתה  אם 
שלא כדרכה, ימוקדו המאמצים בהנעת פתרונות אמיתיים 
למצוקת הדיור החרדית, ייתכן מאוד שלא רק כחלון, אלא 
גם אנחנו נצא מורווחים. העמדתו של אטיאס בראש ועדת 
ההיגוי לפרויקט הבינוי הגרנדיוזי בשפיר והכללת נציגים 
מכל פלגי המגזר בצוות שהוקם - היא התחלה טובה. גם 
הנכונות לחתום על הסכם גג לבניית 12 אלף יחידות דיור 
הקדנציה  תום  שמבחן  אלא  ראויה.  יוזמה  היא  באלעד, 

בית ספר לפוליטיקה

הראשונים שגיבו

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

פלטפורמה למסרים מושחזים. סימפוזיון 'בין הזמנים'
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עיניו של ביבי נראו 
כבויות, כשל שבוי 

המקריא טקסט 
שהוכתב לו מגבוה. 

רק כשאזכר את 
הביקור המרגש 

בביתר עילית, נראה 
לרגע זיק באישוניו, 

כמו אותו חטוף 
שהבזק של געגוע 
ניכר בפניו כשהוא 
מאזכר את קרובי 

משפחתו המחזיקים 
לו אצבעות

כמו קשיש שאיבד 
את זכרונו לטווח 

הקצר ומפליג על 
כנפי הזיכרונות מן 

העבר, הזכיר דרעי 
את התייצבותו של 
ליצמן לצידו בעת 
שהותו בגלות. על 
המתחים שהתגלו 

לאחרונה בין 
השניים, הנוכחים 

לא תוזכרו וגם מנויי 
העיתונות הספרדית 

המתחדשת, לא 
יקראו

המילים למעשים, ההבטחות  והפיכת  תום  עד  בניצול ההזדמנות  יהיה 
לעובדות. לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים, לימדונו חז"ל. 
של  בלפור,  בית  מחורבן  להיבנות  מסוגלות  שלנו  הדיור  יחידות  גם 

בנימין נתניהו.

ערבי שררה
חילול  של  האלמנט  )כולל  החילוני  לפוליטיקאי  'שבתרבות'  כמו 
הקודש, אך לא קדושת השבת(, כך הקעמפים הישיבתיים לפוליטיקאי 
אכסניה  מתחים,  להפגת  סדנה  קיטור,  לשחרור  מפלט  מקום  החרדי. 
להעצמת עימותים. העסקנים מדברים בחופשיות מול בני נוער נופשים 
תוקלט  לכך שכל אמירה מתסיסה  אלי אקשן, כשהם מודעים  הששים 
עוזרי  על  חזקה  הנוכחים,  ידי  על  תודלף  לא  ואם  ומיד,  תכף  ותודלף 
עם  כנתינתם.   - והמוסר  התורה  דברי  את  שיעבירו  המסורים  הח”כים 

הרבה אש ותימרות עשן. 
מרביצי תורה ומוסר אמיצים שפוגשים את הנערים השבים מהקעמפים 
הנוער  למיטב  שנגרם  החינוכי  שהנזק  מספרים  הזמן,  פתיחת  עם 
פגעי  על  לעיתים  עולה  הפוליטיים,  הסימפוזיונים  של  השררה  בערבי 
ההשתתפות בערבי שירה חסידיים )נפרדים, נפרדים(. כמה מהמחנכים 
אף נוהגים להיעדר בהפגנתיות ממופעי האגרוף המילולי הללו, בסוג של 
הלכה ואין מורין כן. לדאבון ההורים והמבוגרים האחראיים, טרם נמצא 
איש משמרות החינוך שיעז לצאת חוצץ נגד ערבי הזמר האקטואלי בהם 

מככבים בכירי הפוליטיקאים החרדים.
הראשון שזיהה את הפלטפורמה כהזדמנות להעברת מסרים מושחזים 
שמוקם  מהתקופה  עוד  הכספים,  ועדת  יו”ר  הוא  הנעורים  בני  דרך 
רשמית כח”כ השני ברשימת דגל התורה. הגולם הסימפוזיוני הזה קם 
השבוע על יוצרו. בשעה שגפני העביר את פגרת הקיץ בעוד דיון משמים 
נוכחותו, עמיתיו ראשי הסיעות החרדיות  בוועדת הכספים שחייב את 

הדרימו לסימפוזיון גור בערד. הרוצה להתחכם - ידרים.
הבית, שר  ונציג  דרעי  אריה  הפנים  הופיעו שר  פרחי החסידות  מול 
הבריאות יעקב ליצמן והציגו לנוכחים לכידות הדדית, דוגמתה נראתה 
כמו  היהודי.  הבית  יו”ר  לבין  ליצמן  בין  ורק  אך  האחרונות  בשנתיים 
הזיכרונות  כנפי  על  ומפליג  הקצר  לטווח  זכרונו  את  שאיבד  קשיש 
שהותו  בעת  לצדו  ליצמן  של  התייצבותו  את  דרעי  הזכיר  העבר,  מן 
בגלות, מחוץ לפוליטיקה הישראלית. על המתחים שהתגלו בין השניים 
מילים,  להכביר  לנכון  מצא  לא  מהשניים  איש  האחרונים,  בחודשים 
כך  על  תקראו  לא  הספרדית המתחדשת,  בעיתונות  להניח שגם  וסביר 

מילה בתקופה הקרובה.

נטו גפני
כל האהבה והאחווה, השלום והרעות האמורים לעיל, הפכו לבלתי 
רלוונטיים כשעניינו של החבר משה גפני עלה על סדר היום. מול עדת 
איש  ליצמן  את  לראות  כדי  כרטיסים  שקנו  התשחורת,  בני  המעריצים 
רופאים  מול  שמתעמת  הממלכתי  השר  את  ולא  הפנימיים  המאבקים 
סוררים, שיגר יענק’ל את הבליסטראות הפנים מפלגתיות לכיוונה של 
דגל התורה. חזקה על העיר ערד, שלא תצא מתחומיה התאספות חרדית 

ללא קטטה הגונה.
של  עודפות  גולגולות  ומנה  חסידית  עוצמה  של  מפגן  הציג  ליצמן 
היום בקעמפ משלו,  גפני שהופיע למחרת  ושטריימל.  ספודיק  חובשי 
הציע לערוך ספירה שתוכיח רוב ליטאי במגזר. הסיכוי שכל זה יקרה זהה 
להסתברות שיש עתיד תקיים פריימריז פנימיים לראשות המפלגה. כמו 
בסיומן של כל חופשות בין הזמנים בשני העשורים האחרונים, יחזרו בני 
הישיבות מהקעמפים היישר לפתיחת זמן אלול כשהם מורעלים - איש 

על מחנהו ואיש על דגלו. 
בהגיע רגע המבחן האמיתי, בליל סגירת הרשימות, תישאר דגל התורה 
עוד  היא  אחרות  בקונסטלציות  הטוב.  במקרה  האחוזים,  ארבעים  עם 
יכולה לסיים עם שניים מול ארבעה ולהזדקק לחסדיו הנורווגיים של סגן 
בזו  בסימפוזיונים  נמנע מהשתתפות  - שבינתיים  פרוש  השר האגודאי 
החופשה. תקופת הפריימריז שלו, מתפרשת על פני כל השנה, במחוזות 

אחרים. בחצרות ולא באספות.
טקסטים  כמה  יודע  המי  בפעם  והשמיע  מותקף,  עצמו  שמצא  גפני 
שאין להם כיסוי ברגע האמת, יכול להתנחם השבוע במספר-מזל מעולם 
אחר. הכרעת חמשת שופטי הבג"ץ שהורו על השבת הדיון בחוק מיסוי 
מול  גפני  נטו  שלו.  אישי  ניצחון  היא  הכספים  לוועדת  שלישית  דירה 

ברוטו כחלון, שצמרת האוצר התייצבה לצדו.
את העילות לפסילת הליך הבזק בוועדה גפני ניסח במעשיו, בכוונת 
לו  דווקא בבג"ץ, הסבה   – 'כוונת המחוקק החרדי'  מכוון. התממשות 
השבוע הנאה מרובה. גם העמדתה של ועדת הכספים במרכז, כחורצת 

גורלות, גרמה לו קורת רוח לא מעטה. 
את  מקיים  שאינו  כך  על  גפני  את  תקף  כחלון  הקדנציה  בראשית 
והנה,  נקמה,  הבטיחו  כחלון  אנשי  וכלשונן.  ככתבן  האוצר  הוראות 
בחלוף חצי קדנציה פלוס - רואים כולם מי מתדפק על דלתו של מי. לו 

רק ניתן היה לנחול הישגים מספריים שכאלה, גם בתוך יהדות התורה.

גיבוי חרדי בלי תנאי מוקדם או חשבון עתידי. נתניהו בביתר עילית. צילום: ישראל ברדוגו
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חשוב לי שהציבור החרדי, שאני 
לו רוחש כבוד עמוק, לא יקופח

לראשונה - נתניהו בביתר עילית: במעמד מרשים 
סגן שר  הפנים,  בהשתתפות ראש הממשלה, שר 
כנסת  חברי  שרים,  הכספים,  ועדת  יו"ר  החינוך, 
ואישי ציבור רבים - נערך מעמד הנחת אבן הפינה 
  ג'  הגבעה השלישית של ביתר עילית  לגבעה 
  יח"ד חדשות  ייבנו למעלה מ-1,100  בשכונה 
באחווה,  יחד  פועלים  "אנחנו  בנאומו:  רה"מ 
בכבוד הדדי, בשותפות אמתית. לא בהתנגחויות, 
ולא בפוגענות"  רובינשטיין: "העיר היום היא 
שיהיה  רוצה  אני  תושבים,  'בן'  52,000  כמניין 

כמניין 'בת'  402,000 תושבים"

נתניהו בביתר עילית: 

"
"

אלי כהן

עֹוד ֶאְבֵנְך ְוִנְבֵנית: בטקס רב רושם – לראשונה בביתר 
העיר,  אל  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  הגיע   - עילית 
הגבעה   - ג'  לגבעה  הפינה  אבן  הנחת  בטקס  והשתתף 
חדשות  דירות  כ-1,100  ייבנו  עליה  והחדשה,  השלישית 

לציבור החרדי.
בעיר  נתניהו  הממשלה  ראש  של  הראשון  ביקורו  זהו 
השתתפו  רה"מ  ומלבד  יהודה,  בהרי  והחסידות  התורה 
ונשאו דברים רבני העיר שליט"א, שר הפנים הרב אריה 
דרעי, סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש, יו"ר ועדת הכספים 
הרב משה גפני, ראשי הקהל, מנהלי מוסדות, ואישי ציבור 

רבים נוספים.
המרא דאתרא הגאון רבי יעקב תופיק אביעזרי פתח את 
בביאור  מרחיב  כשהוא  המשתתפים,  את  בירך  האירוע, 
שלום  משמיע  מבשר  רגלי  ההרים  על  נאוו  "מה  הפסוק 
מבשר טוב משמיע ישועה", והקשר שלו לאירוע בו אנו 

חונכים גבעה חדשה לעיר.

שוויון ושותפות אמיתית
ראש הממשלה נתניהו חלק בנאומו שבחים לראש העיר 
רובינשטיין על "עשייתו ופעלתנותו הרבה", אבל גם סיפר 
על חיבתו לשם ההיסטורי של העיר ביתר: "ישנם מקומות 
שיש לי קשר נפשי אליהם – קודם כל בגלל ְשַמם. כשאני 

שומע את השם 'ביתר', איני יכול  להישאר אדיש". 
ממשלה  "אין  נתניהו,  אמר  ביו"ש  לבנייה  בנוגע 
שעושה יותר למען ההתיישבות בארץ ישראל מהממשלה 
כאן  ולקצר  עכשיו  כאן  לבנות  הולכים  אנחנו  בראשותי. 
עשרים  עד  שעה  רבע  בערך  יוריד  החדש  הכביש  כביש, 

דקות בהגעה".
עם  הקשר  על  לדבר  ההזדמנות  את  ניצל  גם  נתניהו 
 - מיוחד  באופן  הזה  ביום  מדגיש  "אני  החרדי:  הציבור 

עמוק,  כבוד  לו  רוחש  שאני  החרדי,  שהציבור  לי  חשוב 
לא יקופח. כולנו אחים, וכולנו שווים. אנחנו פועלים יחד 
באחווה, בכבוד הדדי, בשותפות אמתית. לא בהתנגחויות, 
הוא חלק  הציבור החרדי  דרכי.  איננה  זו  בפוגענות.  ולא 
מהמדינה וחלק מהעם, והוא צריך לקבל את מה שמגיע לו 

באופן הגון ושוויוני.

ממניין "בן" למניין "בת"
לכל  בדבריו  הודה  רובינשטיין  מאיר  העיר  ראש 
השותפים בהישגים הכבירים של העיר - לראש הממשלה, 
לסגן שר החינוך הרב מאיר פרוש, לשר הפנים והפריפריה 
גפני:  הרב משה  הכספים  ועדת  וליו"ר  דרעי,  אריה  הרב 
"הרב מאיר פרוש הוא מורי ורבי בעשייה, הוא נושם את 
העיר 24 שעות ביממה; שר הפנים הרב אריה דרעי הוא 
ידיד העיר, מסור בכל ליבו לשכבות החלשות, ומה שהוא 
עשה בשנה אחת – לא עשו שרי פנים בארבעים שנה; גם 
בוועדת הכספים אצל הרב גפני יש לנו עזרה גדולה, בכל 
פעם שאני מגיע אליו עם צורך, אני יודע שיש מי שמסייע 

ודואג".
ישראל  עם  ישב  יומיים  "לפני  רה"ע,  אמר  בנאומו 
וראה את  לנו, הביטה  "זכור ה' מה היה  ובכה  על הארץ 
והיום  לנכרים",  בתינו  לזרים  נהפכה  נחלתינו  חרפתינו, 
מגילת  של  האחרונים  הפסוקים  את  חוגגים  בס"ד  אנו 
זו  ימינו כקדם",  ונשובה חדש  איכה, " השיבנו ה' אליך 
השמחה והחגיגה של היום הזה והמעמד הזה, מהקינה של 

"בתינו לנכרים" לנבואה של "חדש ימינו כקדם".
מועצג"ת  חבר  שליט"א  מצאנז  האדמו"ר  מרן  "כ"ק 
שאל אותי כמה תושבים יש פה בעיר, עניתי לו 52 אלף 
"בת"  כמניין  שנהיה  ברכה  מבקשים  ואנו  "בן",  כמניין 
בבקשה  דבריו  את  וסיכם  רובינשטיין,  סיפר   ,"402,000
וכן  החדש,  התעשייה  אזור  בניית  "זירוז  על  להורות 
תכנון וקידום גבעות העיר החדשות ב'3 ו-ב'4, בהן יוכלו 

להיבנות עוד אלפי יחידות דיור".

"רשויות לא רוצות חרדים"
אמר  דרעי  אריה  הרב  ופריפריה  גליל  נגב  הפנים,  שר 
בנושא  הרבה  הכי  עושה  הזו  "הממשלה  כי  בנאומו, 
מצוקת הדיור, אבל המצוקה של הציבור החרדי - הרבה 
בגלל  בעיקר  מאוד,  קשה  המצוקה  בעייתית.  יותר  עוד 
סירוב רבים מראשי הערים - לבנות ולפתח שכונות למגזר 
מקלט.  למבקשי  הפכו  שלנו  הצעירים  הזוגות  החרדי. 
ללא  כמעט  לצערי  ורשות,  רשות  כל  עם  נאבקים  אנחנו 
השחור  מהגוש  מובן  בלתי  ופחד  סטיגמות  יש  הצלחה. 

הזה ומההשתלטות".
יחידות   9,000 לעוד  תכנון  יש  "בביתר  הוסיף,  דרעי 
דיור, אנחנו מניחים את אבן הפינה, אבל הבשורה הגדולה 
המתכננים  לגופים  להורות  היא,  לביתר  לתת  שאפשר 

לקדם 9,000 יח"ד בביתר"
לראש  בנאומו  פנה  פרוש  מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן 
הממשלה, "אנו מבקשים היום, אנא שלא תהיה הגבלות 
מעליהם.  בתים  ובבניית  הקרקעות  וברכישת  בעליה 
יחידות  לאלפי  הטבעי  הריבוי  עקב  זקוק  החרדי  הציבור 
דיור. התכנסנו כאן היום, לא סתם כדי להכריז, אלא כדי 

להחליט, להמשיך להאמין ולבנות עוד ועוד".

"חיבור טוב בקואליציה"
יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני אמר בנאומו, "כבוד 
גדול שאתה פה. עברנו שנתיים וחצי של חיבור טוב מאוד 
חלק  אופוזיציה.  איש  אני  שמטבעי  למרות  בקואליציה, 
גדול מזה שאנחנו יכולים להגיד לעולם כולנו - הנה העם 
היהודי חי וממשיך את מורשתו ולומד תורה - יש לך חלק 
גדול בעניין הזה ואנחנו מודים לך על כך. "אמרת שהכל 
לא  זה  אבל,  שזו המגמה שלך.  נכון  וזה  בשוויון,  נעשה 

קורה בכל בארץ".

צילום: ישראל ברדוגו
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בנושא ביתר אמר גפני, "כיו"ר וועדת הכספים, מאיר 
מייעץ  אני  שאיתו  היחיד  העיר  ראש  הוא  רובינשטיין 
כדאי  איך  מוניציפאליים,  תקציבים  על  הצבעה  כל  לפני 

להצביע בנושא הזה".
בנושא החקירות נגד נתניהו אמר גפני, "כל כך בולט 
כי  בבחירות,  שלא  לאדמה,  מתחת  אותך  שמחפשים 

בבחירות הם לא יצליחו, אנחנו נצביע עבורך".
מיוחד  שי  לרה"מ  העיר  ראש  העניק  הנאומים,  בתום 
חתמו  לאחריו  מיוחדת,  בהקדשה  כסף  מצופה  שופר   –
והניחו  היסוד המפוארת שהוכנה,  המכובדים על מגילת 

את אבן הפינה לשכונה החדשה, שיותר מ-200 יח"ד כבר 
שווקו בה והבנייה עומדת להתחיל. מאות דירות נוספות 
כבר אושרו, והשיווק צפוי להתחיל בימים הקרובים ממש.

1,100 יח"ד חדשות
הגבעה החדשה גבעה ג' - מצטרפת לשתי אחיותיה - 
גבעה א' וגבעה ב', המאכלסות כיום קרוב ל-8,000 יח"ד. 
עבודות התשתית בגבעה החדשה נמצאות בשלב מתקדם, 
של  הבנייה  עבודות  יחלו  הקרובים  בימים  כבר  וכאמור 
למעלה  הגבעה  תכיל  ס"ה  הראשונות.  הדירות  מאות 
והיצע  הבנייה  רצף  את  שמשמר  דבר  יח"ד,  מ-1,100 

הדירות החדשות בעיר.
בזמן  שהייתה  העמוקה  ההקפאה  למרות  כי  יצוין, 
אם  הבנייה,  רצף  העת  כל  נמשך  בביתר  אובמה,  ממשל 
למגורים  הגואה  לביקוש  יחסית  נמוכים  במספרים  כי 
כבירה  לחצים  למערכת  הודות  ניתנו  האישורים  בעיר. 
 - החרדי  הציבור  נציגי  באמצעות  העיר  ראש  שהפעיל 
ושר הפנים הרב אריה  סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש 
דרעי, שהצליחו להביא לעיר פעם אחר פעם מנות נאות 
של שיווקים, כאשר הפעם האחרונה הייתה עם 755 יח"ד 

חדשות.
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והיה עקב תשמעון
ְלַבְבֶכם  ַעל  ֵאֶּלה  ְּדָבַרי  ֶאת  ְוַׂשְמֶּתם 
ְלאוֹת  אָֹתם  ּוְקַׁשְרֶּתם  ַנְפְׁשֶכם  ְוַעל 
ֵעיֵניֶכם  ֵּבין  ְלטוָֹטפֹת  ְוָהיּו  ֶיְדֶכם  ַעל 
)דברים יא, יח(. הזוהר מכנה את התפילין 
ו ע"א(  'תגא דמלכא'. הגמרא אומרת )ברכות 
שהקב"ה כביכול מניח תפילין, ומה כתוב בהן? 
ּוִמי ְכַעְּמָך ְּכִיְׂשָרֵאל ּגוֹי ֶאָחד ָּבָאֶרץ )שמואל ב ז, 
כג(, ומה כתוב בתפילין שלנו? ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה' 
הקב"ה,  אמר  ד(.  ו,  )דברים  אחד  ה'  אלוקינו 
אתכם  מייחד  ואני  למטה  אותי  מייחדים  אתם 

מלמעלה )ברכות שם וחגיגה ג ע"א(.
התפילין הם הקשר שהיהודי קושר את עצמו 
תפילין"  "להשים  נאמר  לא  ולכן  הקב"ה,  עם 
ְוָהיּו ְלטוָֹטפֹת ֵּבין  ָיֶדָך  אלא ּוְקַׁשְרָּתם ְלאוֹת ַעל 
את  לקשור  מצוה  יש  ח(,  ו,  )דברים  ֵעיֵניֶכם 
התפילין על הזרוע כנגד הלב ועל הראש כנגד 
עולם,  ולהתחבר לבורא  ובכך להתקשר  המח, 
קושר  התפילין  מצוות  של  הזה  הנפלא  הקשר 
את היהודי לבוראו ומושך על עצמו אור נפלא 

וקדושה גדולה. 
מברדיצ'וב,  יצחק  לוי  רבי  על  מספרים 
סנגורם של ישראל, שלאחר תשעה ימים שלא 
וחג  הסוכות  חג  בשל  בחו"ל  תפילין  הניח 
שמיני עצרת, קם ממיטתו מבעוד לילה והמתין 
בצפייה גדולה שיגיע זמן הנחת תפילין, ומרוב 
שהניחם  שכח  התפילין  את  להניח  תשוקתו 
שבר  מהמהירות  וכתוצאה  הוויטרינה,  בתוך 
זאת  היא  פי שהתורה  על  ואף  הוויטרינה.  את 
ימי  בתשעת  תפילין  להניח  שאסור  שאמרה 
החג, מכל מקום בפועל לא הייתה לו המצווה 

היקרה הזאת, ולכן השתוקק כל כך לקיימה.
כמה  דמלכא".  "תגא  הם  התפילין  כאמור 
תפילין,  שמניח  בשעה  לשמוח  צריך  האדם 
ולא  במהירות,  מברכים  שלצערנו  אנשים  יש 
יודעים את מעלתה היקרה של מצוות תפילין. 

שדיבר  עליו  העלילו  מווילנא,  הגאון  בזמן 
כנגד  ומרד  הסתה  דברי  בשבת  בדרשתו 
המשפט  בית  אישור  נתינת  עם  מיד  המלכות, 
של  מדרשו  לבית  וקצינים  שוטרים  הגיעו 
בישראל  חלילה  נקמה  לעשות  כדי  הגר"א 

ולגרור אותו בבושה מבית המדרש. 
זמן הגר"א היה עטור בטלית  בדיוק באותו 
הקדושה,  התורה  בדברי  ושקד  ותפילין 
וראוהו  הגר"א  את  לקחת  נכנסו  כשהשוטרים 
והחלו  בליבם,  ופחד  מורא  נפל  התפילין  עם 
לדבר עמו בדרך ארץ בנימוס ובכבוד, והודיעו 

לו שראש העיר ביקשו למשפט. 
הכרכרה,  על  ועלה  לבקשתם  נענה  הגר"א 
ותלמידיו הלכו אחריו בציפייה לראות מה יקרה 
לאולם  בראשו  התפילין  עם  כשנכנס  לרבם, 
הדיונים פני שופט בית הדין השתנו, ופנה אל 
הגר"א בצורה יפה ומכובדת: "יש לנו ידיעות 
המלוכה  נגד  ומרד  הסתה  דברי  דיבר  שכבודו 
בדרשתו בשבת, האם הדברים נכונים?" הגר"א 
לא היסס וענה לשופט: אני אחזור בשבילך על 
כל מילה ומילה שאמרתי בדרשה בשבת, ואתה 
תחליט. וכך הגר"א חזר על כל דרשתו, ונמצאו 
דבריו אמת. לאחר הדיון שוחרר הגר"א בכבוד 

גדול. 
מה  שזה  יתכן  כיצד  המומים,  היו  תלמידיו 
פסוק  שזה  ואמר  אליהם  פנה  הרב  שקרה, 
ִנְקָרא  ִּכי ֵׁשם ה'  ָהָאֶרץ  ַעֵּמי  ָּכל  "ְוָראּו  מפורש, 
ודרשו  י(,  כח,  )דברים  ִמֶּמָּך"  ְוָיְראּו  ָעֶליָך 
אלו  ה'?  שם  מהו  ע"א(,  ו,  )ברכות  רבותינו 
תפילין שבראש. "אני הייתי עם תפילין בראש, 

ולכן הם פחדו ממני", סיים הגר"א.
התלמידים לא הסתפקו בתשובה זו והמשיכו 

שלקחו  יהודים  ראינו  הרי  "רבינו,  לשאול, 
אותם עם תפילין בראשם ובכל זאת הגויים לא 

פחדו מהם, יסביר לנו רבינו פשר הדבר".
חז"ל  נפלאה,  תשובה  הגר"א  להם  ענה 
ולכאורה קשה,  דרשו "אלו תפילין שבראש", 
הראש".  שעל  תפילין  "אלו  להגיד  להם  היה 
הבדל  שיש  בזה  לנו  הורו  ז"ל  חכמינו  אלא 
רק  היינו  הראש,  על  תפילין  שמניח  אחד  בין 
בתוך  אותם  שמניח  אחד  לבין  לראשו,  מעל 
הראש – שהתפילין ממלאות את כל חלל מוחו 
ומחשבתו, וכל זמן שלובשם מכוון לשעבד לה' 
יתברך את הנשמה שהיא במוח ואת הלב שהוא 
כנגד הזרוע, שהם עיקר התאוות והמחשבות.  

התפילין  את  "הנחתי  הגר"א,  אמר  "אני", 
ְוָראּו  הפסוק   דברי  בי  והתקיים  הראש,  בתוך 
ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ֵׁשם ה' ִנְקָרא ָעֶליָך ְוָיְראּו ִמֶּמָּך. 
אם התפילין הם באמת בתוך הראש של האדם, 
הגויים ירעדו מפניו, אך אם הם רק מעל הראש 

אין לגויים את הפחד והמורא ממנו.



הרוסים  הגלו  זצ"ל  גלינסקי  יעקב  רבי  את 
כיון  לו  לתת  יכלו  לא  פרך  עבודות  לסיביר, 
שהיה קטן קומה, ולכן נתנו לו לשטוף חדרים. 
ליהודים  נתנו  ולא  אכזר  היה  בסיביר  המשטר 
להיכנס עם חפצי קודש, אך הרב גלינסקי היה 
ומסתנן  מכנסיו  בכיס  התפילין  את  מחביא 

במעבר בלי שיראוהו בשל קטנותו.
רבים  יהודים  השחר,  בעלות  יום  מידי 
הרב  של  חדרו  ליד  התייצבו  לסיביר  שהוגלו 
שמע.  קריאת  וקראו  תפילין  הניחו  גלינסקי, 
לגלות  שנזרק  רוסי  קצין  גם  היה  חדר  באותו 
להניח  לילה  בעוד  קם  הרב  וכשהיה  בסיביר, 
את התפילין היה רואה את אותו קצין רוסי קם, 
מוציא מתיקו את בגדי הקצונה עם כל התארים 
וממלמל  לובשם  עליו,  התפורות  והדרגות 
דום",  לעמוד  "כולם  בלחש,  מילים  מספר 

"להתקדם, לקפוץ.."
לפשר  ושאלו  לקצין  ניגש  גלינסקי  הרב 
בעבר  ואמר,  התרגשות  הקצין  התמלא  הדבר, 
עלי  העלילו  אך  ומכובד,  גדול  גנרל  הייתי 
יודעים  שכולם  וכפי  לסיביר..  ונזרקתי  עלילה 
ועושים  כלל  האדם  את  מחשיבים  לא  בסיביר 
שאתרגל  חושש  ואני  חול,  של  גרגיר  ממנו 
לחיות כאדם מושפל, ולכן הבאתי עמי את בגדי 
הקצונה וכל בוקר אני לובשם וממלמל בלחש 
מילות פקודה כדי שארגיש שאיני מושפל ולא 

אאבד את העליוניות הפנימית שלי.
יהודי  בוקר  כל  ואמר,  גלינסקי  הרב  סיים 
ומניח תפילין, עושה אימונים  מתעטף בטלית 
מלכי  מלך  של  בנו  שהוא  לשכוח  שלא  כדי 
המלכים הקב"ה, לובש מדים, ברוך אתה ה'.. 
להניח  ה'...  אתה  ברוך  בציצית..  להתעטף 
ישראל  שמע  מילים,  כמה  ממלמל  תפילין, 
וזוכר  תפתח,  שפתי  ה'  אחד..  ה'  אלוקינו  ה' 
שהוא בנו של מלך, אתה במפקד המלוכה- אל 
תזלזל בעצמך, אל תשפיל את עצמך- תישאר 

ביהדותך.
כל יהודי מעלתו רמה ונישאה, בנו של מלך, 
ואף שכעת נמצאים אנו בגלות ומושפלים, אם 
נלבש את מדי המלוכה כל בוקר, נתעטף בטלית 
ונניח תפילין, נרגיש שאנו בנים של מלך מלכי 

המלכים, ולעולם לא נשכח זאת.
ישראל  בישועת  לראות  שנזכה  רצון  יהי 
ֱאֹלקיכם  יֹאַמר  ַעִּמי  ַנֲחמּו  ַנֲחמּו  השלימה, 

)ישעיה מ, א(, בקרוב, אמן.

תגא דמלכא

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

המלים  את  דרשו  מהמפרשים  רבים 
עקב  "והיה  בפרשתנו:  הראשונות  
אחד  כל  שונות.  מזוויות  תשמעון..." 
זי"ע  מקוצק  מענדל  מנחם  רבי  שלו.  והמסר 
הימים,  בסוף  הימים,  – בעקב  עקב"  "והיה  אמר 
רבי  לי.  ותשמעו  ברירה  לכם  תהיה  לא  תשמעון, 
משה לייב מסאסוב זי"ע אמר: אדם צריך לשמוע 
אם  ולבחון  עושה  שהוא  צעד  לכל  אוזן  ולהטות 
עקב  "והיה  יתברך.  ה'  רצון  את  בזה  ממלא  הוא 
הרגל תקשיבו  צעד של עקב  כל  על   – תשמעון" 

ותתנו דעתכם אם יש בזה רצון ה'.
אחרים פירשו שאין "והיה" אלא לשון שמחה. 
בבחינת  בעיניכם  תהיו  אם  למעלה  שמחה  תהיה 
'עקב', שתתנהגו בענווה, כמאמר הכתוב: "ויספו 
ענוים בה' שמחה" )ישעיהו כט, יט(. ועוד אמרו 
דמשיחא,  עקבתא  "עקב",  של  בזמן  אם  לפרש 
בשעה שתתנסו בניסיונות קשים – תשמעון בקול 
שמחה  מכך  תהיה   - ומצוותיו  תורתו  לשמור  ה' 

במרום.
דש  שאדם  מצוות  על  שהכוונה  מפרש  רש"י 
של  בקיומן  יש  שמחה  איזה  ולכאורה  בעקביו. 
מקיים  אדם  שלפעמים  י"ל  דווקא?  אלו  מצוות 
מצוה כבדרך אגב, בלא כוונה גדולה, כמו שהוא 
עליו  אך  ולהתכונן.  לכוון  מבלי  עקביו  על  דורך 
לדעת כי גם מצוות אלו גורמות ל"והיה" – לשון 
מפני  הבא  ובעולם  הזה  בעולם  שיצילנו  שמחה, 

עונש ותקלה.
את  אירח  מפוארת  בטירה  שגר  עשיר  איש 
הבשר  ריח  חמישים.  הולדת  יום  לרגל  חבריו 
וגירה  המעדנים  שאר  ריחות  עם  התערב  הנצלה 
את חושי הטעם. הריחות חדרו מבעד לסדקים של 
הצריף הקטן שעמד ליד, שם התהפכה קיבתם של 
דייריו. היו שם אישה וכמה ילדים רעבים שזמן רב 

לא טעמו תבשיל בשרי. העניות היא לחם חוקם.
אבי  בשפע,  להם  יש  ברוחניות  עשירות 
והרעב  העוני  אבל  ופרוש,  קדוש  המשפחה 
לעמוד  יכלו  לא  מהילדים  כמה  מאד.  מציקים 
מול הריחות המגרים וצנחו על הארץ מתעלפים. 
האם המבוהלת פרצה בצווחות ובקריאות לעזרה. 
בעל הבית המפואר, שהיה גם בעל הצריף שאותו 

השכיר לדייריו העניים, מיהר לבוא לעזרתה.
העוני  עיניו.  למראה  ונדהם  לבית  האיש  נכנס 
של  החיוורות  פניהם  פינה,  מכל  זעקו  והעליבות 
הילדים העידו על המצוקה הגדולה. לאחר שהעיר 
בעל  היכן  האיש  שאל  מעלפונם  הילדים  את 
האישה.  לו  אמרה  הכנסת",  בבית  "הוא  הבית? 
"אלך לראות מה הוא עושה שם", קרא בעל הבית 
בזעף. "אני חייב לברר אם אכן הוא איש קדוש או 
סתם בטלן, שאינו חס על בני משפחתו". בצעדים 
מהירים יצא מהצריף ומיהר לבית הכנסת. בבואו 
לשם ראה את האברך עומד בסמוך לכותל, שעון 
הבית  בעל  של  חמתו  בשרעפיו.  שקוע  ידו,  על 
עושה  ואינו  האברך  בטל  הולך  אכן,  בו.  בערה 
אל  התקרב  והוא  בזעם,  נקפץ  כבר  אגרופו  דבר. 

האברך במהירות.
באותו רגע הסתובב האברך לעברו. פניו האירו 
בנהרה שלא מן העולם הזה, עיניו דלקו כלפידים. 
אותי,  להכות  רצונך  "אם  מקומו.  על  קפא  השכן 
בבקשה!" אמר לו האברך. השכן סב על עקבותיו 

האברך  לאשת  נאה  כסף  סכום  נתן  לצריף,  ושב 
"אכן  המשפחה.  לבני  מזון  לקנות  ממנה  וביקש 
יום  קול. מאותו  הודה בשפל  קדוש",  איש  בעלך 
אימץ האיש את המשפחה ודאג לכל מחסורה. אף 
כבוד  חש  שמים,  מיראת  רחוק  היה  עצמו  שהוא 

לשכנו העני, הוא הבין שאין הוא אדם רגיל.
שנים חלפו, אט אט החל להתפרסם באזור שמו 
ומורם מעם הלא הוא רבי שלמה  של אדם קדוש 
בו  דבקו  חסידים  העני.  האברך   - זי"ע  מקרלין 
בית מדרשו  רבים החלו לפקוד את  ונהרו אחריו, 
שחולל  מופתים  סיפורי  תורתו.  לדברי  ולהאזין 
באו  לישועה  שנזקקו  ויהודים  לאוזן  מפה  עברו 

לתנות לפניו את צערם. 
והלך  העשיר  הבית  בעל  נפטר  אחד  שישי  יום 
להשתתף  יצא  מקרלין  שלמה  רבי  לעולמו. 
בהלווייתו. לאחר שנטמן בקברו ניגש רבי שלמה 
הקבר  בחלקת  אותו  ונעץ  ענף  תלש  סמוך,  לעץ 
סעודת  שעת  בהגיע  לפלא.  היה  הדבר  הטרייה. 
ליל שבת הייתה ארשת רצינית שרויה על פני רבי 
בגופו  כאן  שהוא  היה  נראה  בערו,  פניו  שלמה. 
אולם השעות  הנוכחים המתינו,  לא בנשמתו.  אך 
אינו  אחר,  בעולם  שרוי  כמו  שלמה  ורבי  חלפו 
מדבר ואינו טועם ממאכלי השבת. פתאום התנער, 
היום  קודש  שבת  כי  השבת  סעודת  את  "הגישו 
הסעודה  התנהלה  ואילך  מכאן  הורה.  להשם!" 
כרגיל. הדבר התמיה מאד את כל הסובבים אולם 

איש לא העז לשאול את הרבי לפשר הדבר. 
החסידים  אחד  את  במיוחד  הטריד  המחזה 
הצליח  לא  הלילה  כל  שלמה.  רבי  של  הקרובים 
לעצום עין. בבוקר לא יכול עוד לכלוא את תמיהתו 
וביקש להבין את סוד העניין. "אנא, יאמר לי רבנו 

מה ארע אתמול בליל שבת"? ביקש ברעדה. 
"שכני המנוח הגיע לשמים", פתח רבי שלמה, 
"ושם נוצר רעש גדול. מלאכי החבלה רצו לעשות 
בו שפטים. המוני מקטרגים הזכירו את כל העוונות 
מלהיות  רחוק  היה  הוא  אכן,  שעשה.  והחטאים 
התברר  אז  ואולם  במצוות.  ומדקדק  שמים  ירא 
שהמקטרג אינו מצליח לגעת לרעה בנפטר. התברר 
שפיסת העץ שנעצתי בקברו מגנה על האיש ואינה 
לדעת  וביקש  השתולל,  השטן  בו.  לפגוע  מניחה 
פשר הדבר. במהרה התברר שאני נעצתי את פיסת 

העץ בקבר. 
שלפני  מפני  זאת  שעשיתי  סיפרו  הסנגורים 
שנים רבות הציל האיש את בני ביתי מחרפת רעב 
ובעבודת  בתורה  להתעלות  שאוכל  בי  תמך  ואף 
הוא  הרי שהאיש  טענו המלאכים,  זה,  לפי  השם. 
בחזקת 'כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים 
של  דין  בית  להכרעת  הובא  העניין  מלא'.  עולם 
מעלה. בסופו של דבר, לאחר דיונים רבים, הוכרע 

דינו של שכני והוא יצא זכאי בדין". 
"אך אני", הוסיף רבי שלמה להמתיק סוד באזני 
שלא  מעלה  של  דין  מבית  "הוזהרתי  תלמידו, 

לחזור ולעשות שוב מעשה שכזה".
פעמים שמצווה שבאה בלא כוונה גדולה יכולה 
ובעולם  הזה  בעולם  והצלה  עונג  לאדם  לגרום 
הבא. וזהו: "והיה" – לשון שמחה על מצוות של 
בעקב  מקיים  שאדם  מצוות   – תשמעון"  "עקב 
מצוות  על  עאכו"כ  מיוחדת.  לב  תשומת  מבלי 

שאדם מקיים בכוונה.

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

   הרה"ג ראובן אלבז 
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה
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מצעד הספרים
בית הספר "שירת שרה" זכה בתחרות של משרד החינוך על השתתפותו בפרויקט מיוחד לעידוד הקריאה. 

כל כתה הציגה רעיון יצירתי אחר שכלל כתיבת סיפורים וספרים באופן עצמאי, תאור דמויות ורגשות, 
ראיונות בהשראת ספרים ומוצגים תלת מימדיים שהמחישו את הרעיונות המרכזיים של הספרים שנקראו. 

הפרס ישמש לרכישת ספרים חדשים לספריה הגדולה בבית הספר

מאת: מירי שבתאי

"שירת  הספר  בית  תלמידות  אבל  בעיצומו,  הגדול  החופש 
הלימודים  שנת  לפתיחת  רוח  בקוצר  ממתינות  באלעד  שרה" 
החדשה, ויש להן סיבה טובה לכך: ספריית בית הספר, הגדולה 
והמרתקת, עומדת לקבל עוד ספרים חדשים רבים, כפרס מיוחד 
ממשרד החינוך שניתן לבית הספר ולתמידותיו בעקבות זכייתם 

בתחרות מצעד הספרים.
למערכת  שנועד  החינוך  משרד  של  מיוחד  בפרויקט  מדובר 
החינוך המוכר שאינו רשמי. באופן רשמי נועד המבצע לעידוד 
הגבוהה  הלימודים  ברמת  הידוע  שרה,  בשירת  אבל  הקריאה, 
לפעילות  אותו  לשדרג  החליטו  התלמידות,  של  וברמתן  שלו, 
בכלל,  מיוחד.  באופן  כיתה  לכל  שהותאמה  מיוחדת  מאתגרת 
המחזיק  הספר,  בבית  כבוד  של  מקום  תופס  הספרים  נושא 
באנגלית,  מיוחדת  ספרייה  בעברית,  ספרים  עשירה  בספריה 
בנוסף  זאת  בה.  נעזרות  הבנות  שגם  למורות  עיונית  וספרייה 
הנקרא  והבנת  ההבעה  הספרות,  מקצועות  של  הגבוהה  לרמה 
הנלמדים בבית הספר. זו גם הסיבה שהמדריכה המלווה את בית 
הספר מטעם משרד החינוך המליצה בכל פה להשתתף בפרויקט 
עברית  בשיעורי  ונערך  גייזל,  א.  המורה  ריכזה  אותה  המיוחד 

במהלך חודשי האביב והקיץ.
שבועות  ונמשך  הפסח,  חג  לאחר  מיד  התחיל  "המבצע  
ארוכים", מספרת הגב' גייזל. "רצינו להכניס את הבנות לאוירה 
ולכן החלטנו על  בובות מרהיבות בגודל ענק שהוצבו במקומות 
מענינים  בכיתובים  מלוות  היו  הבובות  הספר.  בבית  שונים 
וכדומה במטרה לעורר את  כמו "תולעת ספרים" "קול קורא" 
את  לבחור  הבנות  התבקשו  הבא  בשלב  הבנות.  של  הסקרנות 
המורות  עם  ירדה  כתה  כל  הפרויקט.  יערך  שמסביבו  הספר 
לספרייה, הבנות עברו בין המדפים, דפדפו בספרים, והתרשמו 
מהמבחר הגדול והאיכותי. במשך שבועיים הבנות קראו וקראו, 
שקלו ודנו, ולאחר מכן הבאנו לבית הספר קלפי אמיתית, וכל 
היא  ואליו  אוהבת  היא  שאותו  הספר  שם  את  כתבה  תלמידה 
מתחברת, והכניסה לתיבה. הספרים שנבחרו בסופו של דבר היו 
על  מספרים  ילדים  וולדר:  חיים  הסופר  של  עטו  מפרי  בעיקר 
עצמם, אנשים מספרים על עצמם, ילדים עקבות העבר, סיפורים  
מתוך הלב של אורי, וכדומה, ספרים שהיו מוכרים לחלק גדול 
מהתלמידות עוד לפני התחרות. לאחר הבחירה ברוב קולות ירדו 
התלמידות שוב לספריה, כדי לקרוא בספרים שנבחרו במטרה 
הרגשות  ועולם  העלילה  את  להבין  הדמויות,  לתוך  להכנס 

ולאחר מכן החלטנו על סוג הפעילות שמתאים לכל כיתה". 

מסיפור עד כריכה
מרהיב  והביצוע  מרתקים,  מקוריים,  היו  הרעיונות  ואכן, 
יכלו  גבוהה  רמה  לאיזו  האמינו  לא  המורות  אפילו  ממש.  עין 
הבנות להגיע בכל הכיתות כולן, כולל שתי הכתות המקדמות 
תפס  הלב  תשומת  מרכז  את  הדברים,  מטבע  הספר.  בבית 
הכתה  למדה  השואה  נושא  את  ח'.  כתה  של  המיוחד  הביצוע 
הזו במשך שנת הלימודים האחרונה, ואך טבעי היה שהוא יככב 
לייצג  היה  והמורה  התלמידות  שבחרו  הרעיון  בתערוכה.  גם 

תחנות:  ארבע  באמצעות  כך  כל  והטעון  המורכב  הנושא  את 
ומחנות  הגטאות  נפש,  במסירות  תורה  לימוד  בשואה,  ילדים 
המוות.  כל קבוצת בנות המחישו את הנושא באמצעות תמונות 
גדרות  כמו  השתאות  ומעוררי  מדהימים  ומוצגים  אוטנטיות 
תיל, מדי אסירים, תמונות של ילדים ועוד. להשלמת הפרויקט 
המדהים, שהצליח להפתיע אפילו את צוות המורות והמנהלת 
גם  התלמידות  חיברו  בוצע  הוא  בה  והמקצועיות  במקוריותו 
של  קורותיה  את  ללב  ונוגעת  מרגשת  בצורה  שתארו  שירים 
להפתיע  הצליחה  המקדמת  ח'  כתה  גם  הזו.  הנוראה  התקופה 
ברעיון מרשים ובביצוע לא פחות מקורי: היא התמקדה בנושא 
המעפילים ,שנלמד במשך השנה, ובנתה אונית מסע מרהיבה, 
אליה צורף יומן מסע שנכתב כאילו על ידי אחד הנוסעים ותיאר 

את תלאות ההפלגה בצורה מרתקת ומושכת, 
היתה  שלה  התוצאה  וגם  פחות,  קשה  עבדה  לא  ז'  כתה 
התלמידות  הפרויקט  בתחילת  כבר  ממושלמת:  יותר  הרבה 
שונים  בנושאים  הסטורי  חומר  לקריאת  המורה  ידי  על  הופנו 
הביצוע  ועוד.   תימן  יהדות  הציונות, המעפילים, השואה  כמו 
התמקד במיומנות שנרכשה בכתה במהלך השנה ונועדה ללמד 
את הבנות כיצד לבצע ראיון: הבנות ראיינו בני משפחה שעברו 
והוסיפו  מרתקת  בצורה  הראיון  את  כתבו  דומה,  חיים  מסכת 
מוצגים מוחשיים כמו מטוס שייצג את מרבד הקסמים, אונית 
מעפילים וכדומה. היה צריך להיות שם כדי לראות במה מדובר, 

ולא לגמור להתפעל.
המקסימות  הבנות  המתוקה.  א'  לכתה  עברנו  חד,  במעבר 
סיפור  בעצמן  כתבו  השנה  במהלך  וכתוב  קרוא  היטב  שלמדו 
אותו  לעטר  השתדלו  מצידם  ההורים  בעוד  וחמוד,  קצר  אישי 
ואפילו  לראווה,  הוצגו  הסיפורים  מענינת.  גרפית  בצורה 
התלמידות וההורים בחרו את הכתה הזו כאחת הזוכות בתחרות. 
דווקא  התמקדה  היא  ו':  כתה  היתה  שזכתה  השנייה  הכתה 
"אנשים  הספרים  לסדרת  חדשה  כריכה  יצרו  והבנות  בכריכה 
מספרים על עצמם". כל סיפור קיבל כריכה נפרדת עם תקציר 
של הסיפור בצד האחורי, וגרפיקה מענינת בצידה הקדמי. כתה 
ו' המקדמת עסקה אף היא בכריכות לסיפורים, אבל עם היבט 
רגשי מעמיק ומרתק. ייתכן מאוד והכתה הזו תהווה את הבסיס 
אם  האמיתיות,  הכריכות  ויוצרות  הגרפיקאיות  של  הבא  לדור 

נשפוט לפי הביצועים בתערוכה הזו לפחות.
בשלחן הסמוך מצאנו את הרעיון המדהים של המורה בכתה 
היתה  ההחלטה  כולה:  הכתה  של  המרהיב  הביצוע  ואת  ב' 
שהתבסס  קומיקס,  בצורת  סיפור  של  משותפת  בצורה  לכתוב 
בכתה  שהתרחשה  והתלמידות  המורה  עם  אמיתית  עלילה  על 
וניסוח,  טעם  בטוב  נכתבה  העלילה  הלימודים.  שנת  במהלך 
אבל במקום להסתפק באיורים, התמונות שליוו את הסיפור היו 
תמונות אמיתיות של התלמידות בכתה. התוצאה הסופית היתה 
ספר קומיקס יפהפה, פרי עטן של כל בנות הכתה, שהפך לחלק 

אינטרגרלי מחייהן.
התוצרת של כתה ג' כבר עלתה כיתה: בהכוונת המורה יצרו 
הבנות סיפור אישי מפרי עטן, בהשראת הספר "ילדים מספרים 
על עצמן". כל תלמידה בחרה סיפור אמיתי מחייה, כתבה אותו 
השם  את  שקבל  מיוחד  בספר  אוגדו  הסיפורים  וכל  בעצמה, 

גבוהה  רמה  כבר  הציגה  ד'  כתה  עצמן".  על  מספרות  "ילדות 
הרבה יותר: הבנות כתבו מכתבים אישיים לגיבורו הסיפורים, 
הציגו את הדמויות המרכזיות בעזרת פלסטלינה או בריסטולים 
ויצירות תלת מימדיות אחרות והתחברו בעיקר לעולם הרגשות 
בוערת  אש  חמודים,  ברווזים  שם  ראינו  כך  הסיפורים.  של 
בשלל צבעים, לב מלא תוכן, ועוד ועוד. אי אפשר היה להאמין 
שמדובר בבנות צעירות כל כך, שהצליחו להגיע לרמת ביצוע 

כזו.
הבנות התמקדו בסדרת  הכזיבו:  לא  ה' התוצאות  גם בכתה 
הספרים "ילדים מספרים על עצמם". כל שלוש בנות בחרו סיפור 
שאהוב עליהן, וכתבו מעין תעודת זהות על הדמויות המרכזיות 
או  משפחתי  מצב  מחשבות,  רגשות,  בתאורי  התמקדות  עם 
ניתן  היה  שזה  ככל  הדמות,  של  חיצוני  תאור  ואפילו  חברתי 
להבנה מהסיפור. ללא ספק נדרשה כאן יכולת ניתוח מבריקה, 
דמיון פורה במיוחד וכמובן הרבה מאוד כשרון ויצירתיות של 

המורה והתלמידות.

 פעילות חינוכית, לימודית וערכית
הפעילות החוויתית הזו ארכה מטבע הדברים זמן רב, כאשר 
שלה  הייחודי  הפרויקט  את  להכין  סיימה  כתה  שכל  לאחר 
הוא הוצג לפני כולן באולם הספרייה הגדול. לכל מוצג נלווה 
דברי הסבר על הפרויקט ותאור ששופך אור על הרקע ליצירה, 
את  לדרג  התבקשו  ההורים  וכן  התלמידות  והמטרה.  הביצוע 
המוצגים ולבחור בכתות המנצחות . המשימה היה קשה מאוד, 
בהתחשב בכך שכל כתה הצליחה להפתיע במקוריות, בביצוע 
עם  א'  כתה  בתחרות  זכו  קולות  ברוב  ואכן,  מושלם.  ובגימור 
הסיפורים האישיים של הילדות, והכריכות המענינות של כתות 
ו'. גם המפקחות מטעם משרד החינוך הגיעו בעצמן להתרשם 
במילים,  חסכו  לא  הן  שיאים.  שברה  וההתפעלות  מהמוצגים, 
של  הגבוהה  הרמה  על  דעתם  את  נרגשים  במשפטים  והביעו 
התערוכה, רמתן הגבוהה של התלמידות וכמובן על התוצאות 
המרשימות. בשלב הבא כל הפעילות היצירות והמוצגים צולמו 
ותועדו ונשלחו למשרד החינוך בצורת מצגת עם שקופיות, כדי 

להשתתף בתחרות.
התלמידות  של  הגבוהה  והרמה  הגדולה  ההשקעה  ואכן, 
והיצירות זיכו את "שירת שרה" יחד עם בית ספר נוסף בזכייה 
בתחרות של משרד החינוך. הפרס שניתן לבית הספר כלל שובר 
שהתלמידות  כדי  העשירה,  לספרייה  חדשים  ספרים  לרכישת 
הספרותי,  עולמן  את  ולפתח  להנות  ולקרוא,  להמשיך  יוכלו 

הערכי והרגשי.
"בסך הכל, הפעילות שנועדה לעודד קריאה הצליחה הרבה 
מעבר למצופה", מסכמת בסיפוק מנהלת בית הספר, הגב' ש. 
הכלל.  מן  יוצאת  ללא  בפעילות  מעורבות  היו  "הבנות  סגל. 
יכולת  בריאה,  סקרנות  יצרו  התחרות  של  השונים  השלבים 
בחירה והחלטה, פיתוח הדמיון והיצירתיות והווי חברתי עשיר 
. ההתרגשות והמעורבות של הבנות בכל ההיבטים של  ופורה 
הפרויקט היו ללא ספק נכס חשוב מאוד מהבחינה  החינוכית, 
והחוויות  המסרים  ספק,  ללא  והחוויתית.  ,הערכית  הלימודית 
שליוו את התלמידות ייצרבו בזיכרונן כפעילות מאתגרת ובונה, 

שתשאיר את רישומיה לשנים רבות".
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת כלי נגינה חלק ב'
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. קנאה. "ועל הגזל ועל ____  ה____" )ערכין טז.(
7. הוא פוגע בכל מי שמזדמן עמו. "פרא אדם ____   

____" )בראשית טז יב(
8. קיצור המילים : קרבן פסח.

9. לפי, בגלל, בשל, בסיבת. "אתנהלה לאטי ____ 
המלאכה" )בראשית לג יד(

11. הכחיש כל חטא. "וארחץ ב____ כפי" )תהלים 
עג יג(

12. ____ חזקה. כנוי לספר "משנה תורה" לרמב"ם
13. מתנה."לך יובילו מלכים ____" )תהלים סח ל(

14. נדנוד, ניע, זיז. "ו____ שפתי יחשך" )איוב טז ה(
16. משבחיה של ארץ ישראל. ארץ זבת חלב ו____

17. תערובת של אפר,קנים וטיט שטחים בה 
את קורות התקרה או את הנסרים שבה  בבתים 

שגגותיהם שטוחים. "תקרה שאין עליה ____" )סוכה 
א ז(

11. קמצנים. "ה_____ שורפין אותו" )פסחים ז ח(
2. עסק בהבלים, היה ריק ופוחז. "אפרים רעה רוח ו____ ____" )הושע 

יב ב( )בלשון עבר(
3. מאותיות ה - א"ב.

4. מחלת עין הנגרמת ע"י חדירתם של כלי דם שמקורם בלובן שבעין 
לתוך הקרנית הגורמת לכך שהקרנית תתעכר. "או דק או ____" )ויקרא 

כא כ( )בכתיב מלא(
5. אביו של פגעיאל הנשיא למטה אשר בימי משה. )במדבר א יג(

6. רשום את האותיות לפי ערכן הגימטרי מלמעלה למטה : א' - 10, 
ב' - 30, ג' - 3

10. ליטוש,השחזה והברקה. " ____ טהור" )כלים יד א(
13. רסיס הניתז בשעת חטיבת עץ או בשעת הקצעת מתכת. "כי___ 

יהיה" )הושע ח ו( )בלשון יחיד(
15. ____ בלי די. לאין שיעור,ולאין סוף. "ברכה ___ בלי די" )מלאכי ג י( 

)בהיפוך אותיות(
16. רב, מספיק. "אני הוא שאמרתי לעולם ____" )חגיגה יב.(

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

מאונךמאוזן

לנו:כתבו 

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

מצאו לפחות 5 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם!

תגאעדגשסנגנאשסנתא

תנבליאראמאממכתאגת

תדנמשנאאריתיאנתאנ

התגוסורתקשתרעתוסא

רינתתשיאישמלדנורנ

צדתדתפנגתקניצגעתא

ותגתתדישרדוגנמאנג

ציתדגתאנשתצראישאמ

חישריתדתגלסנשנתגא

אןתחסנבגצתשונמגדת

תדלתשגתלארפדינאית

גיתדואיגתרניתדתגא

לדגעגמישילשתרגתדת

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
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כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

גתית, עוגב, חליל, עלמות, חצוצרה, צלצלים, כנור, קרן, מנים, שופר, מנענעים, 
שלישים, מצלתים, שמינית, משרוקיתא, תף, נבל, קתרוס

  28תשבץ מספר ש
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י”ז - י”ט באב תשע”ז  9-11/8/2017 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 

 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

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(_____________________________________________

חיפה

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

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

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

פתח תקווה

עמנואל

 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, 1,650,000 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(_____________________________________________

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

להרחבה, שכונה חרדית 
שקטה ואיכותית וכן דירות 

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

גבעת שמואל

דופלקסים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 ברח' יהודית, דירת 
3 חד', משופצת עם 

אופ' לעתיד של 35 מ', 
ק"ג, טאבו משותף, 

1,150,000. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

ב"ב, 03-5797756,
050-5308742)28-28(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים  ברח' אלישע, 3 
חד', מאוד שמור, ק"א 

עם מעלית, 3 כ"א, 
1,720,000 בלעדי, תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 
,050-5308742 ,23

03-5797756)29-29(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ברש"י, 2 חד', ענקית, 
70 מ', ק"א, חזית, 

1,650,000 ש"ח. בלעדי, 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23, 050-5308742,

03-5797756)29-29(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 מפרטי ברחוב כץ כפ"ג ב', 
5 חד' קומה קומה שלישית, 

120 מ', מעלית שבת, 
מרפסת סוכה, 1,890,000, 

054-4859570)29-32(_____________________________________________

 בתחתית, בהזדמנות!!! 
דירת גן 46 מ"ר + 20 מ"ר 

חצר, משופצת, 440,000 ש"ח 
055-9494648)29-33(_____________________________________________

 למכירה ולהשכרה בבית 
וגן, 2 חד', חדישה, 3 חד' 
+ אופציה, ק"א, 4 חד', 

משופצת, 5 חד' + נוף, מגרש, 
_____________________________________________)30-35(מחסן. תיווך, 053-3196069

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

1,000,000 ש"ח,
_____________________________________________)31-04/18(054-4418142 שיכון א'

וילות ובתים

+5 חדרים

וילות ובתים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

דופלקסים

אלעד

דירות 
להשכרה

אופקים

 3 בהראשונים, בנין חדש, 
ממוזגת, קומה חמישית + 

מעלית, 55מ' בנוי + 20 מ"ר 
מ. שמש + סוכה, עורפית,   

_____________________________________________)29-33(3,500 ש"ח, 052-7671305

 בפלמ"ח, 3 חד', כ- 55 
מ"ר, קומה ב', 3,000 ש"ח. 

נדל"ן הקריה, 054-8472222, 
050-3000121)29-32(_____________________________________________

צפת

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 דירת 3 חדרים, רח' 
בן איש חי, קומה רביעית, 
מאווררת, ממוזגת במחיר 

מוזל, 052-7618640,
054-8409058)30-33(_____________________________________________

 4 חד', קומה שניה, 
מזגנים, מעלית + סוכה, 

סורגים, מיידי, 4,200,
050-4187204/1)30-33(_____________________________________________

 בקוטלר, 3 חד', קומת 
כניסה, כ- 65 מ"ר, דירה 

חמודה, 3,950 ש"ח,
052-7123300)30-33(_____________________________________________

קריית אתא

פנטהאוזים ודירות גן

לפרסום
בלוח

03-6162228

 פדרמן בק.הרצוג, 5 חד', 
מקבלן, קומה 4, מזגנים 

וסורגים, 4,900 ש"ח,
054-5980203)31-34(_____________________________________________

 3 חד' משופצת, ק"ב, 
בשלמה בן יוסף, 60 מ"ר, 

_____________________________________________)31-32(מיידי, 054-8460983

 בבלעדיות! להשכרה דירה 
3 חדרים גדולה, ברחוב בן 

גוריון/טבריה ב"ב
נעימה, מוארת, מיזוג, וארונות 

במצב מצוין, 3,800 ש"ח 
_____________________________________________)31-32(תיווך, אבישי 052-2671133

 דו-משפחתי
בטבריה-עילית, 110/370, נוף 
יפה וגינה מושקעת, 985,000 
ש"ח. תיווך - לאנ"ש ידידיה - 

_____________________________________________)32-32(לוינגר, 052-7166160

 בית חדש ענק ליד קרליץ, 
350/500, מחולק ל- 5 דירות 

מושכרות תשואה גבוהה, 
2,500,000 ש"ח.

תיווך - לאנ"ש ידידיה - לוינגר, 
052-7166160)32-32(_____________________________________________

 דירה ענקית בשז"ר 
המבוקש, 160 מ"ר, 5 חד', 

משופצת מהיסוד, פינתית + 
יחי' הורים + מ.סוכה + מחסן. 
תיווך - לאנ"ש ידידיה - לוינגר, 

052-7166160)32-32(_____________________________________________

 בויצמן קרוב ליש-חסד, 
3 חד', ק"א משופץ, 67 מ"ר. 
תיווך - לאנ"ש ידידיה - לוינגר, 

052-7166160)32-32(_____________________________________________

רחובות
 קוטג' 7 חד' + יחידה 

נפרדת 3 חד', מיקום 
הכי חם, מרים מזרחי, 

מושקעת! חייבים לראות. 
אקספרס נכסים
054-8485567)32-32(_____________________________________________

 באברבנאל, קומה 
ב' 60 מ"ר, 3 חדרים + 

סוכה - יפיפיה - מציאה!
"מקסימום-נדלן"

054-4340843)32-32(_____________________________________________

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

אופ', 1,340,000 לל"ת,
052-7021678)30-34(_____________________________________________

 במנחם-בגין, כ- 3 
חדרים, קומה ג' ואחרונה 

גג בטון! + אופציה 
גם בצדדים! מיידי! ב- 
1,280,000 ש"ח. להב-
_____________________________________________)32-32(נכסים, 050-4177750

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירת 3 חד' אחרונה 

בבניין! 1,700,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)32-32(_____________________________________________

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

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

03-8007000 ,054-2545420)32-32(_____________________________________________

 בבלעדיות! בחברון, 3 חד' 
גדולה ומשופצת, 1,450,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
054-2545420 ,03-8007000)32-32(_____________________________________________

 בבלעדיות! בראב"ד, 
3 חד' במחיר מציאה! 

1,500,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)32-32(_____________________________________________

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

1,580,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)32-32(_____________________________________________

 באיזור וילקומירר, 3 חד' 
חדשה ומרווחת + מעלית, 
נוף, 1,640,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)32-32(_____________________________________________

 בלעדי!! באבן 
גבירול-מימון, מחולקת, 

3 חדרים, 80 מ"ר + 
סוכה על רלסים 12 

מ"ר + יחידת דיור 20 
מ"ר, משופצות, ק"א, 

1,890,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות"

052-7652801)32-32(_____________________________________________

 בלעדי!! בפלמ"ח, 3.5 
חדרים, שמורה, כ- 90 

מ"ר, חזית, ק"ב + אופ' 
1,490,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות"
052-7652801)32-32(_____________________________________________

 בבלעדיות, 
בגניחובסקי, 3 חד', ק"ג 
+ אופציה, 1,330,000 
ש"ח. "דלוקס נכסים" 

052-8555594)32-32(_____________________________________________

FOX  נדל"ן. הזדמנות 
שלא תחזור, דירת 3 חדרים 

באברבנאל, סוכה וחניה,
050-6925400)32-32(_____________________________________________

 לחטוף! במכבים, 
3 חד', ניתן להפוך 

בקלות ל- 4 חד', ק"א, 
,1270,000 ש"ח, גמיש. 

"אביחי - מתווכים"
03-5701010)32-32(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי צד ב"ב! 
3.5 חד', 80 מ"ר, קג' 

ואחרונה + אופציה, 
1,320,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)32-32(- מתווכים" 03-5701010

 ברבי-עקיבא אזור 
ישעיהו בטאבו משותף, 

60 מ"ר + מרפסת 
20 מ"ר + מעלית, ב- 

1,200,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)32-32(נכסים, 050-4177750

 מציאה! בפרויקט 
פינוי בינוי מתקדם מאוד 
בגבול רמת גן בני-ברק! 
60 מ"ר, מחולקת ל-2, 
מכניסה 4,600, רק ב- 
1,350,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)32-32(נכסים, 050-4177750

 מציאה! בברוט, 3 
חדרים, קומה שלישית 
ואחרונה + מדרגות לגג 

מהבית למרפסת שמש! 
מיידי! רק ב- 1,280,000 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)32-32(_____________________________________________

 בלעדי, 3ח' בז'בוטינסקי, 
70 מטר + הול גדול + 

מרפסות, קומה א', עורפית 
בניין אברכים, אופציה לסוכה, 
משופצת, 1,370,000. תיווך 

_____________________________________________)32-32(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי, 3.5 חד' 
בז'בוטינסקי, ק"ב, חזית ועורף 

אזור הרב שך, בניין אברכים, 
משופצת, כ- 80 מטר, 

1,310,000. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)32-32(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים בשלמה בן 
יוסף בבלעדיות, כ- 60 מטר, 

משופצת, סוכה, מעלית, חניה 
בטאבו. יוסף אורלינסקי. רי/

_____________________________________________)32-32(מקס ב"ב, 050-4174049

 בלעדי בטרומפלדור, 2.5 
חד', כ- 65 מ"ר, מסודרת, 

קומה א', עורפי, פינוי גמיש, 
1,300,000 ש"ח.
,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)32-32(אדוארד

 בהזדמנות! ביואל, 2.5 
חד', ק"א, 1,400,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)32-32(_____________________________________________

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

1,270,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)32-32(_____________________________________________

 בלעדי ליד דוב גרונר, 2 
ח', 55 מטר + אופציה קיימת 

בגג בטון + בנייה בצד 35 
מטר, קומה ג', לא משופצת, 

1,250,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)32-32(אלטרנטיב, 054-5500263

 בעוזיאל, 6 חד', כ- 170 
מ"ר, דו משפחתי, 2 מ"ש, 
ממ"ד. "רי/מקס" - משה 

_____________________________________________)32-32(דסקל, 050-5926021

 בהרצוג 10 חד', 280 
מ"ר בנוי + 200 מ"ר גינה, 4 

כ"א, 2 יח' מושכרות, תשואה 
גבוהה. "רי/מקס" משה דסקל,  

050-5926021)32-32(_____________________________________________

וילות ובתים

דופלקסים
 דופלקס 6 חד' 200 מ"ר 

+ מרפסת שמש + גג 90 
מ"ר, משופץ מהיסוד. "רי/

מקס" - משה דסקל,
050-5926021)32-32(_____________________________________________

 קטמון הישנה! 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, המבה כלול 
בתוכנית תמ"א 38, ירדו 

במחיר!!! תיווך מאור,
050-5500323 ,02-5730077)32-32(_____________________________________________

 בגבעת זאב בית בודד 
חדש! במיקום מעולה וגישה 

נוחה, 270 מ"ר בנוי, גינה 
180 מ"ר, סלון גדול וחדרים 
מרווחים ויחידת דיור 3 חד' 

מניבה. תיווך מאור,
050-5500323 ,02-5730077)32-32(_____________________________________________

 בגבעת זאב דו משפחתי 
כוילה, 220 מ"ר, משופץ 
+ מחסן וגינה 200 מ"ר 

היקפית לנוף, כולל יחידות 
דיור ואופציות נוספות, במחיר 

דירה!!! תיווך מאור,
050-5500323 ,02-5730077)32-32(_____________________________________________

 חדשה בשוק ובהזדמנות 
אמיתית, ברמת שרת צמוד 
לבית הכנסת זכות-אבות, 
קוטג' 4 חדרים + טרסה, 

_____________________________________________)32-32(בלעדי ל"צימוקי" 02-5638221

פנטהאוזים ודירות גן
 רמות א', באזור מבוקש, 

כניסה פרטית לדירת גן, 3 
חד', גדולה + פינת אוכל וגינה 

60 מ"ר, משופצת כחדשה, 
פרטיות, גישה לא מדרגות, 

לזריזים! תיווך מאור,
050-5500323 ,02-5730077)32-32(_____________________________________________

דופלקסים
 בקרית משה, מיוחדת 
במינה, דירת גג 2 מפלסים, 

זכויות בניה + מעלית שבת + 
חניה + יחידת מחסן, בלעדי 

_____________________________________________)32-32(לצימוקי, 02-5638221

 בגבעת מרדכי, כניסה 
פרטית וגישה נוחה לדירת 
גן, 5חד' גדולה + גנה 40 

מ"ר ניתנת לחלוקה בקלות, 
כחדשה, מרכזית, שקטה, כל 
הקודם זוכה!!! תיווך מאור, 
050-5500323 ,02-5730077)32-32(_____________________________________________

 בגבעת זאב, בבניין 
איכותי, אבן! 5 חד' + פינת 

אוכל,מרפסות וחניה, יח' 
הורים, כחדשה, ק"ב, מעלית, 

שטופת שמש, מתאימה 
גם למבוגרים/נכים, אסור 

לפספס! תיווך מאור,
050-5500323 ,02-5730077)32-32(_____________________________________________

 בגבעת זאב, שאול המלך, 
קוטג' 6 חד' + מרתף, מחסן 
גינה וחצר גדולה, שקט, גישה 
נוחה ותב"ע מאושרת לקומה 

נוספת. תיווך מאור,
050-5500323 ,02-5730077)32-32(_____________________________________________

 גבעת זאב משה"ב, 
פינתית, 4 חד' מרווחת + 

מרפסת סוכה לנוף, כוללת 
יחידת הורים, ק"ב + מעלית, 

הסקה דירתית, במחיר דירת 3 
חד'! תיווך מאור,

050-5500323 ,02-5730077)32-32(_____________________________________________

 גבעת זאב המתחרדת, 
כניסה פרטית לדירת גן 4 חד' 
+ גינה 100 מ"ר ויחידת דיור 2 
חד' מוכנה, בבניין קטן מרכזי 

ושקט, מיידית! במחיר קטן!!! 
תיווך מאור, 02-5730077, 

050-5500323)32-32(_____________________________________________

 גבעת זאב השקעה/
מגורים, 3 חד', מרווחת + 

פינת אוכל מוגדרת ומרפסת 
סוכה + תב"ע מאושרת 

להרחבה של חדר ומרפסת, 
קרוב לכל דבר, במציאה!!! 
תיווך מאור, 02-5730077, 

050-5500323)32-32(_____________________________________________

נתניה
 ברחוב יוספטל לאחר 

שיפוץ קומפלט, 2.5 
חד', 50 מ"ר + מרפסת 

שמש 45 מ"ר, ק"ג, 
840,000 ש"ח, לל"ת, 

054-2000030)32-35(_____________________________________________

 4 חד' + מרפסת ענקית 
+ חצר, כ- 120 מ"ר, ליד 

המרכז המסחרי,
03-6199716 ,052-7142624)32-33(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

 בן יהודה, 155 מ"ר, דירה 
בקומה ומיוחדת, 2,400,000 

_____________________________________________)32-32(ש"ח, 050-3528252

 אנגלו-סכסון. פנטהאוז 
ביוסף-נקר, 6 חדרים, 200 
מ"ר + מרפסת 200 מ"ר, 

03-9301122)32-32(_____________________________________________

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

מרפסת שמש בבניין מפואר, 
03-9301122)32-32(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בעצמאות, 
נפטהאוז דופלקס 6 חדרים + 

_____________________________________________)32-32(3 מרפסות, 03-9301122

 אנגלו-סכסון ביונה גרין, 
דופלקס-גג, 120 מ"ר + 35 
_____________________________________________)32-32(מ"ר מרפסות. 03-9301122

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

_____________________________________________)32-32(בן 3 שנים, 03-9301122

 אנגלו-סכסון בטרומפלדור, 
דופלקס-גג, 5 חד' + גג 80 

_____________________________________________)32-32(מ"ר, 03-9301122

 בהדר גנים בבניין של 
דתיים, 5 חדרים, מושקעת 
+ מרפסת סוכה + מחסן, 

050-3528252)32-32(_____________________________________________

 140 מ"ר מפנקים, מעלית 
שבת, חדר מתבגר, מ.שמש, 

1,850,000 ש"ח. אסתי ג'ובני, 
052-3524841)32-32(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון. יוסף-נקר, 6 
חד' ששודרגה ל- 5 חד', גדולה 

_____________________________________________)32-32(ומרווחת, 03-9301122

 אנגלו-סכסון באויערבך 
המבוקש, 5 חד', מרפסת ו- 2 

_____________________________________________)32-32(חניות, 03-9301122

 אנגלו סכסון בפנחס-חגין, 
1311 מ"ר + מרפסת- 5

סוכה, 2 חניות ומחסן, 
03-9301122)32-32(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון. בנקש, 6 
חד', 137 מ"ר + מרפסת 13 
מ"ר, תקרה בגובה 3 מטר! 

03-9301122)32-32(_____________________________________________

 בההגנה, 4 חד', מעל 
המדרחוב, משופצת מהיסוד, 
מצויינת להשקעה. "רי/מקס" 
_____________________________________________)32-32(- משה דסקל, 050-5926021

 אנגלו-סכסון. 4 חדרים 
בביל"ו, 125 מ"ר, מעלית 

וחניה מקורה בטאבו,
03-9301122)32-32(_____________________________________________

 אנגלון-סכסון בכפר 
אברהם, 4 חדרים + חניה, 

מעלית ומרפסת סוכה,
03-9301122)32-32(_____________________________________________

 בטרומפלדור, חרדי, 
דירת 3 חד', ק"ב, 75 

מ"ר, 1,250,000 ש"ח, 
_____________________________________________)32-35(מיידי, 052-8995977

 בהרצל/שפירא מחולקת 
ל- 3 ח', תשואה גבוהה 

ביותר - משופצת, ק"ג, רק 
1,300,000 ש"ח,

050-4811122)32-32(_____________________________________________

 בדף היומי, 3 ח' + חצי, 
ק"א, משופצת - שרותים 

כפולים - מיידית!! 1,300,000 
_____________________________________________)32-32(ש"ח, 050-4811122

 בהרצל השקט, 3.5 חד', 
מרווחת, קומה 1 + מעלית, 

050-3528252)32-32(_____________________________________________

 בהדר גנים, 3 חד', ק'1 + 
מחסן ללא מעלית, 1,350,000 

_____________________________________________)32-32(ש"ח, 050-3528252

 במרכז העיר, דירת 3 
_____________________________________________)32-32(חדרים מצויינת, 050-6925400

 אנגלו-סכסון. אחד העם, 
3.5 חדרים, 80 מ"ר, משופצת 

_____________________________________________)32-32(באזור שקט, 03-9301122

 אנגלו-סכסון בסלנט, 3 
חדרים, משופצת קומפלט 

_____________________________________________)32-32(כולל צנרת וביוב, 03-9301122

 אנגלו-סכסון בארלוזורוב, 
3.5 חד' 85 מ"ר, משופצת! 

03-9301122)32-32(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון ביוספטל, 3 
חד', קומה 4 + אפשרות בנייה 
_____________________________________________)32-32(על הגג, מציאה! 03-9301122

 בפינס 2 ח', ק"ב, 
מושכרת ב- 2,700 ש"ח, 

מסודרת ופוטנציאלית! רק 
959,000 ש"ח, 050-6610501, 

050-4811122)32-32(_____________________________________________

 דרום העיר, 3 ח', 
משופצת לגמרי, כניסה פרטית 

וחצר, 490 אלף,
050-3202551)32-32(_____________________________________________

 רחוב ירושלים )הפלמ"ח( 
135 מ', 6ח' חצר ומרפסת 

נוף, 1,250,000 ש"ח,
052-8045458)32-32(_____________________________________________

 בק.אתא, הנרייטה סולד, 
4 חד', ק/2, שכירות עוברת, 
2,500 ש"ח, 670,000 ש"ח 
- מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)32-32(פרוייקטים, 052-2790370

 בק.אתא, סוקולוב, 
4 חד', ק/3, רק 785,000 

ש"ח - המלצת השבוע - מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 

052-2790370)32-32(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 בק.אתא, יוספטל, ק/2, 3 
חד', שכירות עוברת של 1,800 

ש"ח, 485,000 ש"ח - מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 

052-2790370)32-32(_____________________________________________

 בק.אתא ביוספטל, ק/2, 
3 חד', רק 455,000 ש"ח 

- מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)32-32(פרוייקטים, 052-2790370

בני ברק

 יח' דיור בת 2 חד' 
מרוהטת, אם חצר וכניסה 

פרטית מיידית. טל':
_____________________________________________)32-32(050-2838399, זהבה

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים
 יחד' בת חדר, 16 

מ"ר למטרת קליניקה או 
משרד, אפשרות להשכיר 
לפי שעות חודשי, מיידי. 

טל': 050-2838399 
_____________________________________________)32-32(זהבה

 תיווך. בהזדמנות דירות 
2-3-4 חדרים בב"ב ובפ"כ. 

במחירים טובים, מיידי, 
אפשרות לריהוט חלקי,

 ,054-7477054/03-5444815
_____________________________________________)32-32(מוטי

וילות ובתים
 בית פרטי בדב גרונר, 
משופץ, 150 מ"ר + גינה, 
מסודרת + מרפסת, מיידי, 

053-3160767)32-33(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 בהראשונים, פנטהאוז 
3 חדרים + מרפסות 

קומה 5 + מעלית, מיידי, 
3,600 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות"
052-7652801)32-32(_____________________________________________

 בלעדי! בחרל"פ, 
דירת-גג ענקית, 5 חדרים, 

כ- 170 מ"ר, חדשה, 
משופצת אדריכלית 

ברמה גבוהה מהיסוד + 
גג ענק פתוח, ממוזגת, 

ק"ג )ללא( + חניה, 7,200 
ש"ח, גמיש. "סלומון 

נכסים והשקעות"
052-7652801)32-32(_____________________________________________

 בהר סיני, 4 חד', 
ממוזגת, 3 כ.אוויר, 

מטבח אמריקאי, מיידי, 
,054-3975683

_____________________________________________)32-32(03-5704670 מצב מצוין

 באהרונוביץ, 4 חד', 
חדשה, מרווחת, ממוזגת, 

סוכה + מעלית. תיווך שמואל, 
054-8040055)32-33(_____________________________________________

 דירת 4 חדרים צמוד 
לבני-ברק, דירה כחדשה! נוף 

מכל חלון!! לטווח ארוך, מחיר 
_____________________________________________)32-35(5,400 ש"ח, 052-4483630

 בבניין-חדש בשמעיה 
)ליד בי"ס מרכז(, דירת 4 חד' 
מפוארת, 6,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)32-32(_____________________________________________

 להשכרה 4 חד' גדולה 
ומשופצים, ק"ב, עם 

מעלית, חזית ברח' הרב 
יצחק ניסים, לממושכת, 

4,800 ש"ח. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797766, 

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 3 חד', ממוזגת, מרוהטת 
חלקית, ק"א, ברח' אברבנאל, 

פינוי 1.9 )י' אלול(,
050-4521306)32-33(_____________________________________________

 תיווך. בהזדמנות דירת 
3.5 חדרים בפ"כ + דירות 
2 חדרים, מחירים טובים 

לשוכרים רציניים, שירות מהיר 
ומקצועי, 052-2213344, 

054-7477054)32-32(_____________________________________________

 הקודם זוכה! בבילו, 3 
חד', חזית, קא', מסודרת 

ומתוכננת בקפידה.
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)32-32(_____________________________________________

 בקרית הרצוג! 
באברבנאל, 3 חד', 85 
מ"ר, חזית, רק 3,500 

ש"ח. "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)32-32(_____________________________________________

 בגבול ר"ג, בסמטת 
החושן, 3.5 חד', גדולה 

ומאווררת, בנין יוקרתי + חניה 
מקורה, 4,700 ש"ח, מיידי, 

03-6776552 ,054-8591080)32-33(_____________________________________________
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■ 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

עסקים

ביקוש 
דירות

נדל”ן 
מסחרי

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

הרב שטרן, ק"ק, מתאים 
גם למשרד, 2,400 ש"ח, 
בלעדי  תיווך ש. מאירוביץ

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

משרדים

השקעות

בני ברק

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

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

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

אור הגנוז

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

 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, 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
 "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(_____________________________________________

 לשבתות וחגים, יח"ד 
יוקרתית + 2 מזגנים בבנין 

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

 הזדמנות אחרונה, 
זכות לדירה בשרון, שדה 

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

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

■ 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

 וילה חדשה, ממוזג, 
מתאימה למשפחות גדולות, 

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

גורנות הגליל
 נופש מושלם למשפחה 

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

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

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

תמורת אחוזים על מכירות

contact@konim.biz
050-2860217 | 02-9998291   

בניית אתרים מסחריים
ברמה גבוהה לחנויות 

להקפיץ את העסק
ללא תשלום

חצור הגלילית
 בית קרקע, 2 חד', 

מטבח מאובזר, מזגנים + 
מרפסת גדולה, נוף מרהיב, 

052-8982353)26-33(_____________________________________________

 במרכז בעלי מלאכה, 
יחידת דיור יפיפיה, מרוהטת, 
ומאובזרת ברמה + גנרטור, 

לימים ולשבתות,
050-4195652)27-38(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת, 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133082 ,050-4133098)27-26/18(_____________________________________________

טבריה

 דירות נופש ממוזגות 
ומאובזרות, למשך כל ימות 

השנה, לפרטים תקוה:
052-7149402)20-32(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-21/18(_____________________________________________

 בקרית שמואל, דירת 
גן חדשה, קרוב לשטיבלאך 

ולכנרת + חצר, ממוזגת 
_____________________________________________)23-34(ומאובזרת, 053-3125382

מגרשים

חנויות

 להשכרה חנות במרכז 
ר"ע )גן ורשא( 18 מ"ר, 

נדרשים דמי פינוי,
03-5308631)29-32(_____________________________________________

אשדוד
 "תווך נופשים" מאגר 
של דירות באזורים החרדים 

והמתחרדים באשדוד,
054-8495745)29-32(_____________________________________________

 דירת פנטהאוז 
בק.שמואל, נקיה, מסודרת, 

ממזוגת, נוף לכינרת 
_____________________________________________)29-32(ומרוהטת, 054-8475006

 דירת 4 חדרים בקריה 
החרדית, נוף מהמם לכינרת, 
4 כיווני אוויר, ממוזגת במחיר 

_____________________________________________)29-32(מוזל, 052-7691497

 דירת נופש בטבריה + נוף 
מרהיב, דירה גדולה מרווחת, 

ממוזגת ברמה גבוהה, 
מטופחת, בקריה החרדית ליד 

_____________________________________________)29-32(הכינרת, 050-4164453

 וילה מהממת לקבוצות 
עד 26 איש, 8 חד', בטבריה 

עילית, 058-7665298,
053-3128110)29-32(_____________________________________________

 יחידה מפוארת לזוג + 2 
ילדים, גג ענק + נוף לכינרת, 

054-7474193)29-32(_____________________________________________

 בכפר גנים בדב הוז, 4 
חד', משופצת, עורפית + 

מעלית, כניסה 1.8.17,
052-7577070)30-33(_____________________________________________

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

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

בק"א, שניתן להשכיר 
וכן 2 מחסנים ו- 3 חניות, 
2,500,000. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 נופש הרימון 
בטבריה, דירות וחדרי 

נופש איכותיים לזוגות, 
משפחות ולקבוצות, 

תאריכים, אחרונים לבין 
הזמנים, מבצע!!!
3 לילות סופ"ש,

1,500 ש"ח בלבד,
050-8818678)42-43/17(_____________________________________________

מבחר צימרים ממוזגים
+ גקוזי + בריכה

054-8818699

חדש בטבריה 
קרוב לחוף הים

1-1.5 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

פתח תקווה

ירושלים

 במרכז בעלי מלאכה, 
יחידת דיור יפיפיה, מרוהטת 
ומאובזרת ברמה + גנרטור, 

050-4195652)27-38(_____________________________________________

 יח"ד לזו"צ, כחדשה, 
יפיפיה, מרוהטת וממוזגת 
בז'בוטינסקי ליד רמב"ם, 

_____________________________________________)29-32(2,300 ש"ח, 052-7660172

 ברמב"ם יח"ד 25 מטר, 
קומה ב', חדשה ומרוהטת, 
2,000 ש"ח, פינוי י"ב אב, 

052-6166852)29-32(_____________________________________________

 יח"ד להשכרה, יפה 
ומרוהטת במרכז העיר ב"ב, 

פינוי בקרוב, פרטים:
054-6379570)30-33(_____________________________________________

 בחיד"א יחידת חדר גדולה 
+ מטבחון + מקלחת, ק"ד, 

לל"מ, 052-7652206,
052-7642348)30-32(_____________________________________________

 יחידת דיור, מרוהטת 
וממזוגת, בבנין חדש בבן 

פתחיה, 054-8432995 מאחרי 
054-8432994 20:00)30-32(_____________________________________________

 בבארי - לזו"צ, 2 חד', 
ק"ק, סורגים, מזגנים, מרכזי 

ושקט, כ- 45 מ"ר, 2,800 
_____________________________________________)30-33(ש"ח, 054-4797080

 במרכז בית וגן, 5 חדרים, 
משופצת כחדשה, ק"ג, 

מרפסות, מזגנים, 6,700 ש"ח, 
054-4636410)30-33(_____________________________________________

+5 חדרים

נתיבות

 דירה להשכרה בנתיבות, 
3 ח' גדולים בקהילה החרדית, 

קומה ג', משופצת, מטבח 
_____________________________________________)30-32(חדש, כ.מיידית, 054-8454971

 חדר 23 מ"ר בגן ורשא, 
כולל ארנונה, לא למגורים, 

050-4123655)31-34(_____________________________________________

 יח"ד בשפת אמת, חדישה 
ומרוהטת, מיידית, 2,000 ש"ח 
052-7141903 054-8468888)31-32(_____________________________________________

 חדר 23 מ"ר בגן ורשא, 
כולל ארנונה, לא למגורים, 

050-4123655)31-34(_____________________________________________

 יח"ד בשפת אמת, חדישה 
ומרוהטת, מיידית, 2,000 ש"ח 
052-7141903 054-8468888)31-32(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)31-32ח(052-7396092

 מחפשים דירת 3 חד' 
באלעד לשכירות בעליון, מיידי, 

_____________________________________________)31-32ח(054-8435741

 דירת 130 מ"ר מפוארת 
ומאובזרת היטב, ממזוגת, עד 
13 מיטת לשבתות ולתקופות 

_____________________________________________)31-38(קצרות, 050-7877492
 3 חד' ליד קריית שמואל, 

ממוזגת ומרוהטת + נוף 
לכנרת, חדשה, לאנ"ש

052-4404256)31-32(_____________________________________________

 2 דירות נופש חדשות, 
ק.קרקע, ממוזגות, מקום 

שקט, 5 ד' מהכינרת,
052-2823329)31-32(_____________________________________________

 דירת נופש ברמה גבוהה 
בשיכון צאנז בטבריה, ליחידים 

ולקבוצות, לל"ת,
02-6263663 ,058-3777500)31-34(_____________________________________________

 בטבריה עילית, 
מאובזרת, מתאימה לחרדים, 

600 ש"ח ללילה )מיחם + 
_____________________________________________)31-34(פלטה( 054-8422425

 דירת נופש לזוגות, 400 
ש"ח ולמשפחות עד 12 איש 

)1,000 ש"ח(, מאובזרת + 
בריכה + נוף, הליכה לביכ"נ 

ולכנרת, 058-3227877,
054-2076792)29-32(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - 
ארוח כפרי לזוגות 

ולמשפחות, בריכה 
מחוממת )ג'קוזי סאונה 
בהזמנה( מקווה לגברים 

וס"ת במקום, 
050-3388668)48-47/18(_____________________________________________

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

 ארוח כפרי בווילה 
יפה + בריכה פרטית, 

מושב דתי,
,02-9913107

,054-6928116
054-8470055)09-31/17(_____________________________________________

 וילה + חצר גדולה 
ממוזגת, בריכה, עד 16 

מיטות, 1,650 ש"ח ללילה, 
050-3804386)21-32(_____________________________________________

 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-(           02-5003414)29/17_____________________________________________

 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

 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

מגדל
 צימר מפנק במגדל, 7-10 

מיטות, חצר + נוף, ג'קוזי, 
סאונה, בית כנסת, מקווה, 

מתאים לחרדים,
058-3242225)25-34(_____________________________________________

מושב תעוז
 מתחם בריכה 150 מ"ר 
הכולל בריכת שחיה פרטית 
מוצנעת, מטבחון, שרותים, 

מקלחת, פינות ישיבה ועוד... 
25 ש"ח לשעה. לקבוצות 

ומשפחות, פרטיות מוחלטת 
באווירה כפרית, מותאם לציבור 

_____________________________________________)28-35(הדתי/חרדי, 052-3135105

 מבצע ענק!!! רק 270 
ש"ח!!! צימר יפיפה במיקום 

הכי טוב ביבניאל,
050-4102275)25-36(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים ליחידים 
ובקיץ לקבוצות - מנגל, בריכה 
גדולה, סנוקר, כדורגל, פארק 

לילדים לשבתות ולחגים 
במחירים נוחים!

052-3594875 ,052-3540874)17-32(_____________________________________________

 "נופי ירדן" "בנצימר" 
סוויטה ענקית מפנקת + 

מרפסת נוף + ג'קוזי, אפשרות 
לכל הבית, 050-7362739, 

050-2403750)28-01/18(_____________________________________________

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 
_____________________________________________)29-02/18(מדהים, 052-7170576

 בגבעת שאול, 4 חד', 
יוקרתית, ממוזגת, מאובזרת, 

מרכזית, נקיה, 13 מיטות, 
,052-7635710

052-7690091 ,052-7184145)29-32(_____________________________________________

כרמיאל
 להשכרה יחידת נופש 

בכרמיאל, 2 ח' + גינה לזוגות 
ומשפחות לבין הזמנים 

_____________________________________________)29-32(וחופשות, 052-4821690

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד 
פינוקים, קרוב להכל, עד 
_____________________________________________)19-32(15 איש, 052-7164243

 דירת נופש חדשה 
וממוזגת, 7 דק' מהכנרת 
ומהשטיבלאך, לשבתות, 

ימי חול, 054-8452365
,050-4121032
052-7606968
058-3221726)05-06/18(_____________________________________________

 חדרי אירוח מאובזרים 
במחירים מוזלים, מבצעים 
מיוחדים לחגים, אפשרות 

להסעה, טל': 052-3224835, 
052-2634477. טל' לבין 

_____________________________________________)37-40/17(הזמנים: 050-6324477

 דירת נופש, 2 חד', קרקע, 
נוף לים, נקיה, מסודרת, 

מרפסת גדולה, חניה וחצר, 
054-8597111 ,052-8355839)28-33(_____________________________________________

יבניאל
 צימר הכהנים- 10 דק' 

מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 
052-7150124)36-32/17(_____________________________________________

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, 

חלקם עם נוף לים, 
ביכנ"ס במקום, מחירים 

_____________________________________________)42-43/17(נוחים! 050-8818678

 צימר "פסגות החן" 
- בפוריה, בריכה 

מחוממת ומוצנעת + 
ג'קוזי ענק, מאובזר + 
נוף, בקרבת ביהכנ"ס, 

לזוגות בלבד, 
052-7772913)52-51/17(_____________________________________________

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

מתאים למשפחות עד 20 
איש, בריכה בכל צימר, 
טרמפולינה, פרגולות, 
ערסלים, פינת ליטוף, 

055-6678585)51-17/18(_____________________________________________

טלזסטון
 וילה פסטורלית עם 

בריכה, מרווחת, ממוזגת + 
נוף, פרטיות מוחלטת,

054-6808425)24-35(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה 

רומנטים לזוגות, בריכה 
מחוממת מוצנעת, 
ג'קוזי ענק + נוף, 

ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)24-23/18(_____________________________________________

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-01/18(_____________________________________________

 "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 יוקרתיים ביבניאל 
לזוגות ולמשפחות, אזור חרדי, 

_____________________________________________)29-32(קרוב לכינרת, 050-6377843

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-02/19(_____________________________________________

 דירת נופש, ממוזגת קרוב 
לשטיבלעך ולכנרת, מרכזית, 

052-7139760)32-33(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 2 ח' משופצים לחלוטין, 
ק"א, כולל 2 מזגנים, בצירלזון 

_____________________________________________)31-34(שיכון ה', 054-4770245

 2 חדרים, מרוהטת 
קומפלט, מעלית, דוד"ש 
ברח' ירושלים, כניסה 15 

_____________________________________________)31-34(אוגוסט, 050-9375052

 בהרב שך רד"ק, 2 
חדרים גדולים, ק"ג, משופצת 

ברמה גבוהה, 3,600 ש"ח, 
 ,03-5705498 ,054-8428241

_____________________________________________)31-34(ללא ריהוט

 רח' הר סיני 7, 2 
חדרים נפרדים מטבח 

אמריקאי, סוכה סגורה, 
מרוהטת, ממוזגת, מיידי, 

,054-3975683
03-5704670)32-32(_____________________________________________

 בהגרא בהזדמנות 
למבינים!!! כ- 2 חדרים 

+ מרפסת גדולה עם 
םפינת ישיבה, כחדשה! 

מטופחת ביותר! מרוהטת 
קומפלט!!! מיידי! לזו"צ 
ללא ילדים! 3,150 ש"ח,

053-3121640)32-32(_____________________________________________

 במקובר, יחידת דיור, 2 
חדרים, משופצת כחדשה 

+ ריהוט מלא, ק"ק, 
3,000 ש"ח כולל ארנונה 

**ברב קוק, 2 חדרים, 
40 מ"ר, ק"ק, 3,000 
ש"ח. "סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)32-32(_____________________________________________

 דירת חדר מהרב קוק, 
מרוהטת, ממוזגת, מטופחת 

מיידי, 1,700 ש"ח, מתאים 
_____________________________________________)32-35(לבודד, 054-5634160

 הרצל, 1.5 קו' ב' עורפי, 
2,700 ש"ח, פינוי מיידי.

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)32-32(אדוארד

 בר אילן, 1.5, קומת 
קרקע, 2,800 ש"ח.

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)32-32(אדוארד

 בז'בוטינסקי, עורפית, 
ק"ב, 1.5 חד', 30 מ"ר, 

מרוהטת קומפלט וממוזגת, 
2,300 ש"ח כולל ארנונה ומים, 

052-7158998)32-35(_____________________________________________

 בחזני בקהילה, 4 חד', 
ק"ב, משופצת חלקית, בניין 
בתהליך שיפוץ, מיידי, 2,200 

_____________________________________________)32-35(ש"ח, 050-8444490

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

עמנואל
 4 חד' גדולה + מרפסת 

_____________________________________________)32-35(במדורגים, 054-8446858

 4 חד' משופצת, מטבח 
+ דוד"ש חדשים + סורגים 
+ מרפסות + נוף מדהים, 

054-2300995)32-35(_____________________________________________

 4 חד', מזגן בכל חדר, 
פינוי 1.9.17, 4,300 ש"ח, 

,052-4248686
054-3394727 ,054-6393429)32-35(_____________________________________________

 דרושה דירת 120 מ"ר 
לקניה באזור הרב לנדא ב"ב, 

_____________________________________________)32-33ח(050-4147688

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)32-33ח(052-7396092

 דרושה דירת 5 חדרים 
לקניה באזור הרב לנדא ב"ב, 

_____________________________________________)32-33ח(050-4106788

 חנות מכולת בן יצחקי 
ברחוב פתאיה פ"כ + מוניטין, 
03-5786847 ,052-7618662)32-35(_____________________________________________

 למכירה חנות בבני-ברק 
ברח' רבי עקיבא, 1,250,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)32-32(_____________________________________________

 להשכרה חנות בבני-ברק 
בהרב-קוק/רבי-עקיבא, 63 

מ"ר, 17,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)32-32(_____________________________________________

 קו חלוקה במרכז, 4 
שעות בלילה, הכנסה, 10,000 
ש"ח חודשי ברכב פרטי, מחיר 
_____________________________________________)32-33(110,000 ש"ח, 052-6377741

 השקעה של 63,000$ 
ורווח חודשי נטו 800$ בקניין 

בית )וילה( במישיגן עם טאבו, 
058-4770789)32-35(_____________________________________________

 במשרדנו חתימות מוכנות 
לתמ"א בקריות - מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים,
04-8441111)32-32(_____________________________________________

 דרושים יזמים/קבלנים 
לפינוי בינוי בפתח-תקווה, 

לאחר החתמת דיירים - מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 

04-8441111)32-32(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי באזור מגדלי 
שקל, 50 מ"ר, חזית, שירותים 
מוצמדים לחנות 3,300 ש"ח, 

גמיש, 077-2050410,
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)32-32(אדוארד

 להשכרה חנות במרכז 
רבי עקיבא בפסג' 30 מ"ר, רק 
3,200 עם חלון ראווה גדול על 
רבי עקיבא. תיווך BA יזמות, 
054-4980159 ,03-6138886)32-32(_____________________________________________

 בק.אתא, מגרש לבנייה 
רוויה, פרטים במשרד - מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 
04-8441111)32-32(_____________________________________________

 בחיפה מת"מ 2 המבוקש, 
מגרש של 750 מ"ר לבניית 
1,500 מ"ר, רק 1,950,000 
ש"ח - מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים,
04-8441111)32-32(_____________________________________________

בלעדי תיווך
ש. מאירוביץ הר' קוק 23

03-5797756

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.

050-5308742

מחסנים
 להשכרה ב"ב, 

בהזדמנות, מחסן מעל 
300 מ"ר, גישה לפריקה 

במקום מחיר מציאה, 
מקום שקט,

053-2807550)32-33(_____________________________________________

 להשכרה ברחוב 
הרב קוק משרד/חנות 

כ- 40 מ"ר, חזית, ק"ק, 
משופץ, מיידי, 3,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון 

נכסים והשקעות"
052-7652801)32-32(_____________________________________________

 מציאה: משרד 40 
מטר עם ריהוט מלא 

ומזגנים, רק 3,400 ש"ח 
איזור הרב קוק + חניה. 

תיווך BA יזמות,
,03-6138886
0544-980159)32-32(_____________________________________________

 משרד מפואר 
להשכרה 80 מ"ר במרכז 

העיר, קומה א' עם 
מעלית במחיר מציאה, 

אפשרות לריהוט לכניסה 
מיידית. תיווך BA יזמות, 

,03-6138886
0544-980159)32-32(_____________________________________________

 ברשותנו משרדים ברחבי 
העיר בבני-ברק בגדלים שונים 
במחריים אטרקטיביים. תיווך 

BA יזמות, 03-6138886, 
0544-980159)32-32(_____________________________________________

 במטרסדורף, 4 חד', ק"ק, 
ממזוגת, 10 מיטות, מרפסת, 
יח' - כה' באב, 02-5373650, 

050-4150649)32-32(_____________________________________________

מושב אחיעזר
 דירה גדולה לבין הזמנים, 
גינה, נדנדות וערסלים במחיר 

_____________________________________________)32-32(מוזל, 054-8463911
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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

לפרסום
בלוח

03-6162228

הלוואות ומשכנתאות

הלבנת שיניים

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

הארץ, 14,20,30,40,55 
מקומות, נהגים חרדים 

ואדיבים, 054-5990390, 
053-3166566)38-34/17(_____________________________________________

חולמ/ת על שיניים 
לבנות ויפות?

קל 
ומהיר

ערכה להלבנת שיניים

054-8527470

תוצאות 
מיידיות

 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(_____________________________________________

ערד

 "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

■ 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

 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(_____________________________________________

 לשבת וחול דירה פרטית 
נקיה ומסודרת, מזגנים וחצר, 
052-7113937 ,086601778)21-30(_____________________________________________

 וילה אטרקטיבית בערד, 
+ מרפסת ונוף + חצר עם 

מתקנים למשפחות ולקבוצות,
053-3120962)17-36(_____________________________________________

 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

נתניה

ספסופה

 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 מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-12/18(_____________________________________________

נהריה

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, 

052-6024900)19-41(_____________________________________________

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

■ "סוויטות ארגמן" + 
ג'קוזי ספא פרטי לכל יחידה + 

ברכת בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-13/18(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 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(_____________________________________________

 "אופן משכנתאות" 
*יועצי הבנק טיפול מהיר 

*בתנאים מועדפים *שרות  
מהיר *משכנתא הפוכה 

למבוגרים. עמינדב לוין,
052-7655660)21-33(_____________________________________________

 "נופש ליחידים וקבוצות" 
וילה/צימר מול נוף הכינרת 

+ בריכה לבין הזמנים, מחירים 
_____________________________________________)24-33(נוחים, 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, לכל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר 
052-7623725)24-06/18(_____________________________________________

 דירה בעיר העתיקה בכיכר 
המגינים, נקיה, מסודרת, 

ממוזגת וכן צימרים לזוגות, 
052-7679018 ,052-7687778)24-35(_____________________________________________

 בחד-נס צימר מפנק לזוג 
+ 2, ג'קוזי + נוף לכנרת + 

קרוב לביה"כ ואטרקציות.
_____________________________________________)24-35(אבי, 054-4623705

נופש בחו”ל
 דירות נופש באירופה, 

טיסות זולות לאירופה,
03-5077363

a035077363@gmail.com)24-31(_____________________________________________

 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

 בלב העתיקה מול מלון 
- רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)25-36(_____________________________________________

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

חניה פרטית, 054-7641994, 
054-4602280)18-43(_____________________________________________

התקנת דלתות

 מבצע - דירת אירוח 
לימות החול,

400 ש"ח ללילה,
לשבת - 500 ש"ח לזוג,

050-4770782)28-32(_____________________________________________

עמנואל
 דירה מקסימה ומטופחת, 

טובלת בנוף פסטורלי, 
ממוזגת, רק 270 ש"ח ללילה, 

052-7602522)28-35(_____________________________________________

 במדורגים, ליד תחנה 
מרכזית, דירת נופש, 2-16 

_____________________________________________)29-32(מיטות, 052-8703577  למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

למשפחות ולזוגות,
04-6980449 ,052-4604609)29-28/18(_____________________________________________

 דירת נופש לזוגות, 
משפחות + ג'קוזי, גינה ענקית 

_____________________________________________)29-36(ובריכה, 052-2797223

 דירת ארוח סמוך 
לעתיקה, מיקום שקט, נקיה 

ומאובזרת בצפת,
050-4115872)29-32(_____________________________________________

 וילה בהר כנען, בריכה, 
גניה, נוף מדהים, טרמפולינה 

עד 12 איש, ג'קוזי,
053-3138826)29-32(_____________________________________________

 בעתיקה, 4 חד', ממזוגת 
מרפסות, נוף למירון,

053-3133173. 6 חד' קרקע 
+ חצר, יפה וממוזגת,

052-7154585)19-31(_____________________________________________

 דירת נופש 5 חד' 
וצימר זוגי מאובזר, ממוזג 

ונקי + חצר ונוף, מרחק 
הליכה מהעתיקה,

052-3455254)12-38(_____________________________________________

 צימרים "אחוזת נופר/
נוף כנרת" 4 יחידות מרווחות, 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות 

+ ג'קוזי בכל יחידה, בריכה 
מובנית מחוממת, קרוב לקברי 

צדיקים, מתאים לקבוצות, 
משפחות וזוגות. 050-5384778
www.zimmer.co.il/nofar)29-28/18(_____________________________________________

שלומית

מכירת רכבים
קיה

גמ”ח
 מתחתן? אנו נסייע לך 
בהשגת תרומות לחתונה. 

כרגע ליתומים.
_____________________________________________)29-32(יהודה, 054-8590659

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב
 בצאנז נתניה, דירות 

ווילות יוקרתיות, צמודות לים, 
לקבוצות, משפחות וזוגות, 

,052-7170190
058-3205078 ,052-7148239)30-32(_____________________________________________

 בעתיקה, "הצימר 
של מולי", 2 חד' חדישה, 

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול קרליבך, לזוג + 2, חניה, 
03-9363752 ,050-6241690)30-37(_____________________________________________

 בעתיקה בכיכר 
המגינים, דירות אירוח 

חדשות ומפוארות 
למשפחות ולזוגות + 

בריכה לילדים, 
052-7642459)30-34(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

 בצפת בהר כנען וילה 
יפיפיה מאובזרת היטב נוף
_____________________________________________)31-32(10 מיטות, 054-5238601

 5 ח' ממזוגת + גינה 
גדולה + חנייה, מרכזית קרובה 

לעתיקה, 052-2252275, 
052-3230907)31-32(_____________________________________________

קריית שמונה
 להשכרה מספר דירות 

עם נוף ואויר מדהים. 4  חד' 
מרוהטות, למשפחות

לבין הזמנים, 400 ש"ח 
לזוג + ילד, כל ילד נוסף

90 ש"ח, מיידי.
שמעון 052-2794695

_____________________________________________)31-32(אבי 050-2442421

מבצע!
השכרת רכב

בין הזמנים
החל מ- 2,250& לחודש 

ללא הגבלת ק"מ
*שירות 24 שעות

050-6666-599

 ברוך המתקין, מתקין 
דלתות פנים מכירה והתקנה 

כל סוגי הדלתות, דלתות 
פנים/אקורדיון ופלדלת,

050-6391562 - יעוץ ללא 
_____________________________________________)31-34(תשלום

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא פשרות, 
מבצעים מיוחדים לחתונות 

0525-778544)28-27/18(_____________________________________________

צילום אירועים

 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

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

072-239-1111)17-16/18(_____________________________________________

 "שידוכים לבחורי ישיבה" 
עם רקע רפואי לשם שמים, 
למגזר החרדי והדתי וכן פרק 

שני, לנשים בלבד
052-7163442)25-32(_____________________________________________

רפדים

אבידות

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(_____________________________________________

 מקבלים עבודות ריפוד, 
כסאות, ספות, מזרונים 
במבחר בדים/דמוי עור, 

כמובן תיקוני נגרות. 
מבצע ריפוד מושב לכסא, 

_____________________________________________)32-35(80 ש"ח, 052-4227714

 לפני כשבוע בלילה שבין 
שני לשלישי מישהו פגע 

ברכבי )יונדאי אקסנט( ברחוב 
שלמה בן יוסף בבני-ברק, הנ"ל 
השאיר פרטים על דף, אך הדף 

נעלם. אבקש מהנהג הפוגע 
שיצור עמי קשר בהקדם, 

054-8456298)28-31(_____________________________________________

 גמ"ח שידוכים לשם 
שמים, לדתיים חרדים ולאומים 
ולבני ישיבות, למטרה רצינית! 

מכל הארץ, 052-4738511, 
08-9458704)29-32(_____________________________________________

 "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

₪

₪

₪

לימוד נהיגה

 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(

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

מתנה, 050-4101236 )באזור 
_____________________________________________)51-45/17(ירושלים(

סת”ם
 ספרי תורה, כתב 

אר"י וב"י מהודרים ויפים 
סופרים יר"ש,
052-7623142)17-29(_____________________________________________

 מבצע קולמוסים 
מנירוסטה עם שוקת,

2 ב- 165 ש"ח עד שמרוצים! 
052-7105645)21-33(_____________________________________________

עריכת מצגות
 עריכת מצגות לכל 

מטרה! ואלבומים 
דיגיטליים "שרי עיצובים" 

להזמנות שרי:
050-4171813)26-29(_____________________________________________

■ 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)29-28/18(_____________________________________________

קורסים
 מבצע: קורס מנעולים 
מקצועי של חברת פמסון 

בועז, ב- 4,000 במקום, 
054-8529934 ,6,000)30-33(_____________________________________________

 נמצאה שרשת זהב 
באזור דבורה הנביאה 18 

בשבת פרשת חקת )תאריך 
ז' תמוז(, ימסר ע"פ סימנים: 

_____________________________________________)30-31ח(052-3073826

 אבד צמיד זהב של אישה, 
המוצא מתבקש להתקשר: 

_____________________________________________)30-31ח(03-6773671, 054-8459287

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון בצבע אפור, נרתיק 

תכלת, באוטובוס/בחפץ חיים 
בחודש תמוז תשע"ו, המוצא 

_____________________________________________)30-31ח(יפנה ל: 052-7145526

 נמצאו אוזניות בקו 402 
לב"ב ביום ראשון )בערב( ח' 

_____________________________________________)30-31ח(תמוז, 052-7102809

 נמצא טבעת באזור עזרת 
תורה בירושלים לפני שבועיים, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4160457

 נמצא ביום כ"א תמוז 
בשעות הערב בקו 5 ב"ב, 

_____________________________________________)30-31ח(כרטיס מצלמה, 052-7116399

 נמצא שטריימל בתחנת 
אוטובוס בטבירה )ליד מלון 

פלטרין( לכיוון ירושלים,
_____________________________________________)30-31ח(052-7142081/2

 נמצא כרטיס זכרון 
למצלמה בפארק ב"ב, בפסח 
_____________________________________________)30-31ח(לפני שנתיים, 052-7171872

 נמצא צמיד זהב עם 
תליונים בחודש סיוון באזור 
חזו"א/ר' עקיבא, לפרטים: 

_____________________________________________)31-32ח(054-8526668

 נאבד ביום ראשון בערב 
- כב' בתמוז, שקית שחורה 

עם רוכסן של חנות פנסי, עם 
שמלה בתוכה באזור ר' עקיבא 
_____________________________________________)31-32ח(110 )בני-ברק(, 050-4143824

 נאבד צרור של 3 
_____________________________________________)31-32ח(מפתחות, 054-8471038

 נמצא שעון יד בקו 65 
בירושלים בכד' בתמוז,

_____________________________________________)31-32ח(052-7627197

 נמצאה בב"ב מתנה ארוזה 
של חברת נעמן,
_____________________________________________)31-32ח(052-7617880

 אבד עגיל היקר לבעליו 
בליל שבת במרכז ב"ב,

_____________________________________________)31-32ח(054-8420620

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-27/18(וחדר אוכל, 054-6987257

■ בעליה לציון הרשב"י 
- דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

050-9989500 ,050-6393480)46-44/17(_____________________________________________

 "אחוזת אסתר" - 
צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
פינת חי 052-8723705, 

050-4443803)08-13/18(_____________________________________________

 "בוסתן לביא" - דירות 
נופש יפיפיה, נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)28-01/18(_____________________________________________

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(_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-24/18(_____________________________________________

 בין טבריה למירון בכפר 
חנניה, יחידת נופש 2 חדרים 

זוג + 4, צנוע, נוף מדהים 
_____________________________________________)26-33(וביהכנ"ס, 050-4989295

 צימר ענק + דירת אירוח 
במעלות מול אגם מונפורט, 

אטרקיות, נוף מדהים, לזוגות 
ולמשפחות, מחירים נוחים, 

054-9174659)32-33(_____________________________________________

 בצאנז, נקיה, מסודרת, 
ממזוגת, משופצת, קומה 

נמוכה, 7 מיטות,
053-3114368 ,053-3114369)32-33(_____________________________________________

 דירת 5 חד', ממוזגת, 
מטופחת מאוד, נקיה + חצר 

במחירים מצויינים,
054-8476755/6)32-33(_____________________________________________

 יח"ד זוגית באזור יפה 
נוף, מול נוף מדהים, ממוזגת, 
מאובזרת, חדשה, ק"ק, 300 
ש"ח ללילה, גם לתקופםהת 

_____________________________________________)32-35(כלייזמרים, 052-7627932

 צימר חדש וממוזג לזוג 
בעיר העתיקה של צפת, 
מיקום מעולה!! מומלץ, 

052-7153475)32-35(_____________________________________________

 צימרים ודירות נופש 
בצפת העתיקה, החל 

מ- 400 ש"ח לזוג. יובל, 
050-2777611)32-32(_____________________________________________

 להשכרה בצפת 
דירות נקיות ונעימות 

זוגות/משפחות/קבוצות 
לתקופת בין הזמנים, 

052-7614323)29-32(_____________________________________________

 2 יחידות נופש בצפון 
כולל בריכה פרטית, מושקעות 

ויפיפיות + נוף מרהיב,
053-4283107)32-35(_____________________________________________

 קיה קרניבל 2009, 2900 
סמ"ק, 7 מקומות, שניה, 
170,000 ק"מ, שמורה, 

_____________________________________________)32-35(49,000 ש"ח, 052-7707700

בישול
 מבשלת לקשישים בביתם 
ומארחת חברה, באיזור המרכז, 

מחירים נוחים. דבורה,
052-4353024)32-33(_____________________________________________

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

רכבים לנוסעים 7-9 
_____________________________________________)32-31/18(מקומות, 03-5790909

לפרסום
03-6162228

סיעוד
 אדם יר"ש, אחראי ומסור, 

מעוניין לשמור על חולים 
מאושפזים ביום או בלילה, 

050-5394208)32-33(_____________________________________________

 הגמ"ח הארצי להשבת 
אבידה. אבד לך משהו? מצאת 

משהו? התקשרו בהקדם: 
_____________________________________________)32-33ח(1-599-500-003

 בט"ז בתמוז נפל מידי 
שעון עם רצועת מתכת לבן 
בפתח האולם ארמונות חן, 

_____________________________________________)32-33ח(050-4179960

 נמצאה שרשרת זהב 
באזור דבורה הנביאה 18 

בשבת פרשת חקת )תאריך 
ז' תמוז(, ימסר ע"פ סימנים: 

_____________________________________________)32-33ח(052-3073826

 לפני שנתיים נמצא 
שרשרת ביום ההילולא של 

הבבא סאלי וכן למעלה מעשר 
שנים נמצא צמיד בגני יהושוע, 
_____________________________________________)32-33ח(050-4116085, 050-4111985

 נמצא צמיד זהב,
_____________________________________________)32-33ח(050-4102942, 02-5376689
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לפרסום
בלוח

03-6162228

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(

סנדוויצ‘ים לאירועים וכנסים

&

08-9278574 / 052-6779004
בהשגחת הבד“צ העדה החרדית

 מזגן חלון 1 כ"ס ב- 500 
+ מזגן 1.5 ב- 500 של 

אלקטרה, מתאים לסוכה, 
_____________________________________________)26-31(לאברכים, 052-2530036

 תנור עם כיריים, תמי 
4, מזגן עילי לחדר, מכונת 

תפירה, במצב מצויין, כל פריט 
_____________________________________________)32-35(500 ש"ח 052-4227714

ריהוט
 דרושה קלטת אלקטרונית 

לטייפ בעלת חיבור לנגן 
_____________________________________________)30-31ח()במחיר סמלי( 052-7171872

 דרושה עגלת תאומים 
"מונטובאגי" במצב טוב במחיר 

_____________________________________________)30-31ח(סמלי, 052-7171872

 מעוניין לקנות/למכור/
להחליף/ דגי נוי טורפים, 

_____________________________________________)30-31ח(055-6777117

 מקדחה מקיטה כחדשה 
במחיר מציאה, 250 ש"ח, 

052-7630089)30-33(_____________________________________________

 שידות וקומודה, מגירות 
עם מראה וחדר שניה צבע 

וונגה במצב חדש,
052-4227714)30-35(_____________________________________________

 6-8 כסאות ושולחן 
צבע וונגה חדשים, אפשרות 

לשולחן או כסאות בנפרד, 
052-4227714)30-35(_____________________________________________

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)28-05/18(הלקוח, 054-2821847

 דרוש לאברך מזגן בחינם/
אפשרי שאנו נפרקו ונוציאו 

_____________________________________________)30-31ח(מהקיר, 050-6651365

 דרושים כיסויים לעגלת 
תאומים בייבי ג'וגר וכן גלגל 

_____________________________________________)30-31ח(קדמי, 058-3245685

 דרושה מגבעת בורסולינו 
במסירה ללא תמורה, בכל 

_____________________________________________)30-31ח(מצב, 058-3245685

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)30-31ח(054-7938941

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)30-31ח(בתרומה, 054-8432271

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)30-31ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)30-31ח(בתרומה, 052-7396092

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)30-31ח(תורה, 054-8432271

 דרוש אופנים במצב טוב 
לילד בן 12 "היפר" אקטיבי, 

_____________________________________________)30-31ח(לבריאות, 058-3225810

 לישיבה בב"ב דרוש מכונת 
כביסה וייבוש למסירה, בתודה 

_____________________________________________)30-31ח(מראש, 052-7682822

 דרוש פקס מחברת 
"פנסוניק" לא תקין, לחלקי 

_____________________________________________)30-31ח(חילוף, 054-6389446

 דרוש בתרומה מזגן עילי 
לספריית ביהכ"נ ביהוד,

_____________________________________________)30-31ח(050-6778763

 דרוש אופניים חשמליות 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)30-31ח(תורה, 058-3203567

 דרוש כלוב לתוכי במצב 
טוב )למסירה( בב"ב,

_____________________________________________)30-31ח(054-8412976

 לכולל אברכים רציני, 
דרושים ספרי לימוד בתרומה, 

_____________________________________________)30-31ח(לפרטים: 052-7189933

 דרוש לאברך מזגן בחינם/
אפשרי שאנו נפרקו ונוציאו 

_____________________________________________)31-32ח(מהקיר, 050-6651365

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)31-32ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרוש כלוב לתוכי במצב 
טוב - במסירה בב"ב,

_____________________________________________)31-32ח(054-8412976

 דרוש מכשיר הליכה 
איכותי במחיר מוזל/למסירה, 

_____________________________________________)31-32ח(054-8490511

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)31-32ח(בתרומה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)31-32ח(בתרומה, 052-7396092

 דרושה קלטת אלקטרונית 
לטייפ בעלת חיבור לנגן 

_____________________________________________)31-32ח()במחיר סמלי(, 052-7171872

 מעוניין בקלטות טייפ/
דיסקים לסיפורי ילדים,

_____________________________________________)31-32ח(052-7171872

 מעוניין לקנות ש"ס 
שוטנשטיין במצב חדש במחיר 

_____________________________________________)31-32ח(מוזל, 052-7171872

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)31-32ח(054-7938941

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)31-32ח(תורה, 054-8432271

 דרושים לאברך: 2 
מיטות. כסאות למטבח. כינור, 
050-4175368, אפשר להשאיר 

_____________________________________________)31-32ח(הודעה

 רדיאטור מעוצב קומפקטי, 
מצוין כחדש, 80 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(050-4113059

 אורגנית ימהה במצב טוב, 
_____________________________________________)31-32ח(250 ש"ח, 054-8457681

 תנור גריל חשמלי ענק ב- 
_____________________________________________)31-32ח(280 ש"ח, 050-4127373

 שואב אבק ציקלין, 150 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 050-4127373

 פלטה חשמלית גדולה 
ל- 6 סירים, ב"ב, 110 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(054-9985503

 בהזדמנות! מכשיר 
להסרת שיער "בראון" )12 

פנצטות( 90 ש"ח!
_____________________________________________)31-32ח(03-6197750

 מקרר משרדי במצב טוב, 
_____________________________________________)31-32ח(200 ש"ח, 053-3146162

 מכונת תפירה במצב 
מצוין, זיגזג/ישר/לולאות, 500 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 050-6651365

 מחשב נייד לכתיבה 
וצפייה במצב טוב, רק 500 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, טלפון: 052-3281503

 מסך דק למחשב 120 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-7432035

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)31-32ח(054-7938941

 BCD מנורת הבריאות 
האלקטורמגנטית המיוחדת 
"בסד" 500 ש"ח, נקנתה ב- 

_____________________________________________)31-32ח(2,200 ש"ח, 03-6199806

 טאבלט כשר + תוכנות 
ומשחקים + בלוטוס ואחריות 

ל- 9 חודשים, ב- 200 ש"ח, 
_____________________________________________)31-32ח(053-4107706

 מסך דק למחשב, 150 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-3595314

 מכונת נס אספרסו 
כמו חדש, אורגינל + מתקן 

הקצפה, 350 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(052-4076070

 מכונת כביסה בוש במצב 
מצוין, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(052-7619851/2

 מסך דק 18.5 אינץ כמו 
חדש, 200 ש"ח בפ"ת,

_____________________________________________)31-32ח(054-4410812

 מקרר לבן "שארפ" 500 
ליטר, מצב מעולה, ב- 500 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-5823874

 מקרר משרדי חב' 
"וריפול" 4 מדפים + תא 

מקפיא ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(054-5823874

 מכונת כביסה פ.תחתון 
חב' "אלקטרה" 5 ק', 3 שנים, 

_____________________________________________)31-32ח(ב- 500 ש"ח, 050-4145023

 סוללה לאופניים חשמלי 
36V כשבע חודשים בשימוש, 

מצב מעולה, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)31-32ח(050-4145023

 מכונת כביסה פ.תחתון 
חב' אלקטרה, 7 קילו, ב- 500 

ש"ח, מצב טוב מאוד,
_____________________________________________)31-32ח(054-5823874

 אופניים חשמליות, דרוש 
תיקון קל, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(054-5823874

 ציפסר 3 ליטר, חדש 
באריזה, בהזדמנות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(טל': 054-8486993

 טאבלט נאון 7 אינץ', 250 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 050-7463631

 מסחטת מיץ הדרים 
חשמלית, 120 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(050-7463631

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה 

_____________________________________________)31-32ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד. חדש באריזה, 30 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(052-4831449

 מאוורר בלוסטאר מגדל, 
עומד מסתובב במצב מועלה, 

_____________________________________________)31-32ח(100 ש"ח, 052-4076070

 רדיאטור 12 צלעות, 70 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-4076070

 מקרוגל - 50 ש"ח, מצב 
_____________________________________________)31-32ח(מעולה, 052-4076070

 רדיאטור חימום 9 צלעות, 
_____________________________________________)31-32ח(60 ש"ח, 052-4076070

 רדיאטור חימום 7 צלעות, 
_____________________________________________)31-32ח(50 ש"ח, 052-4076070

 שולחן סלון במצב מצוין, 
בהזדמנות, 200 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)31-32ח(054-8486993

 שולחן נפתח + 2 כסאות 
במצב מצוין! ב- 350 ש"ח 

גמיש! בב"ב, לפרטים:
_____________________________________________)31-32ח(050-4119202

 שולחן מטבח נפתח 
במצב טוב, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(בב"ב, לפרטים: 050-4119202

 מיטת נוער משולשת 
במצב טוב, 500 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)31-32ח(03-6180520, 052-7152807

 מזנון )2.20( לסלון, שולחן 
)0.80X1.20( לסלון, 400 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 050-6235101

 שולחנות אוכל נפתחים 
במצב מצויין, כל אחד ב- 500 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-4919299

 ארגז מצעים לבן במצב 
מצוין + 2 מגירות, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(054-4919299

 ארון 4 דלתות, כוננית, 
שולחן כתיבה, מיטה, טואלט, 

_____________________________________________)31-32ח(450 ש"ח, 050-9337411

 לתרומה, ארונות ומיטות 
במצב מצוין, 3 ארונות, 2 

מיטות, ספריה, שולחן מחשב 
במצב מצוין, 054-5482231, 

_____________________________________________)31-32ח(ראשון לציון

 שולחן סלון - שחור - 
זכוכית, 2 מגירות, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(טל': 050-6247140

 שולחן לסלון )מרובע( - 
150 ש"ח + אופניים למבוגר, 
הרים "26 - 280 ש"ח במצב 
_____________________________________________)31-32ח(מצוין! 050-9340317 בערב

 2 כסאות עץ מרופדים, 
מעוצבים, 80 ש"ח כ"א,

_____________________________________________)31-32ח(054-8418449

 בהזדמנות גדולה, חדר 
שינה יהודית, חדשה כולל 

שתי מיטות ומזרונים, טואלט 
גדול, 2 שידות וארגז לשמיכות 
בצבע חום דמוי עור יפה, 500 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-5482231

 ספה 3 מושבים דמוי עור, 
צבע שחור, 500 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)31-32ח(054-8458605

 שולחן קפה מלבן שחור, 
חדש, 350 ש"ח, פל':

_____________________________________________)31-32ח(054-8458605

 מיטה מתקפלת, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)31-32ח(פל': 054-8458605

 שלושה מדפי נוי צבעוניים 
לחדר ילדים, יפים מאוד 

מסנדוויץ אדום, 60 ש"ח למדף 
_____________________________________________)31-32ח(בב"ב, 052-7500336

 שולחן אוכל יפהפה במצב 
מצויין, 400 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(053-5303037

 שולחן סלוני )לספות( עץ 
טבעי, 350 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(050-7463631

 שידה 80 סמ' עם ארונית 
עץ טבעי, 250 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(050-7463631

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(050-3286875

 שולחן לפינת ישיבה, 
90/60 גוברי, 45 ס"מ, עץ 

מלא לגמרי, 150 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(052-4076070

תינוקות

 שידה לבנה רחבה במיוחד, 
מצויינת, 200 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(050-4113059

 סל-קל לתינוק, מצב טוב, 
_____________________________________________)31-32ח(50 ש"ח, 054-8457681

 בבני-ברק, כסא אוכל 
לתינוק עם מגש, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(054-8457681

 עגלת תאומים מקלרן 
במצב מצוין, רק 250 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(טל': 054-8486993

 למסירה, כסא אוכל 
לתינוק, שמתחבר ע"ג כסא 

_____________________________________________)31-32ח(רגיל, 03-5741096

 עגלת פג מפוארת, 
משולבת: שכיבה + טיולון, 

ב- 500 ש"ח בלבד!
_____________________________________________)31-32ח(052-7116411

 ברה"ע לול מתקפל מעץ 
מלא + מזרון, ב- 490 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(052-7966786

 מוניטור נשימתי לתינוק 
babyl sense 4, ב- 150 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-3595314

 כסא אוכל לתינוק - 70 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-8418449

 סל-קל, 80 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(054-8432271

 עגלת תאומים, 500 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-7396092

 מיטת תינוק מעץ מלא, 
ללא מזרון עם גלגלים במצב 
_____________________________________________)30-31ח(טוב, 200 ש"ח, 03-9307308

 עגלת תינוק ברייטקס 
כמעט חדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-5078585

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרון לתינוק, במצב 

חדש, 250 ש"ח, טל':
_____________________________________________)30-31ח(052-8380655

 שידה של שילב צבע עץ, 
רוחב 110, עומק 55, גובה 57, 

מחיר - 300 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(054-7300563

 עגלת טיולון לתינוק
Baby Safe במצב מצוין, 

בפ"ת, בצבע ירוק, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)30-31ח(054-7716364

 כרית הנקה במצב מצוין, 
בפתח-תקווה, 50 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)30-31ח(054-7716364

 כסא אוכל מתקפל עם 
מגש נשלף, 50 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(055-6777117

 עגלת ד"ר בייבי, צבע 
ג'ינס, שחור, ידית מתחלפת, 

שמורה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(055-6777117

 מיטת תינוק ד"ר בייבי 
עם מזרון אורטופדי, רק 250 
ש"ח, מצב מצוין, בירושלים, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4120286

 עגלת תאומים ב- 500 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-7396092

 שידה ארבע מגירות, 
סנדוויץ, גדולה, להחתלה וכו' 

במצב מצוין, 200 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(052-7660512, ירושלים ת"ו

 מוצץ מד חום, חדש 
באריזה, 30 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7167995

 סימילאק 400 גרם חלב 
נוכרי, 25 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4135002

 עגלת תינוק כחדשה 
במצב מעולה, במחיר מציאה, 

_____________________________________________)30-31ח(260 ש"ח, 058-3230089

 כסא בטיחות לרכב, 100 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, ב"ב, טל': 052-7633401

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(052-7676969

 עגלת בייבי ג'וגר במצב 
טוב מאוד, רק 450 ש"ח, 
_____________________________________________)30-31ח(בב"ב, פל': 054-8433715

 עגלת אמבטיה + טיולון, 
מפוארת כחדשה, חברת 
jane-rider, כחולה, 500 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, טל': 052-7177593

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)32-33ח(בתרומה, 054-8432271

 מעונין במכתב מהרבי 
מחב"ד או הרב וואזנר, ב- 300 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 050-4158682

 דרוש כיסוי פלסטיק 
35X37 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)32-33ח(אלקטרה, 052-3595314

 לאברך דרוש שולחן כתיבה 
סת"ם בתרומה או במחיר 

_____________________________________________)32-33ח(סמלי, 054-8440158

 מעוניינים במקפיא של 
גלידות קטן, מצב מצוין בלבד, 

_____________________________________________)32-33ח(054-8474221

 דרושה מכונת תפריה 
_____________________________________________)32-33ח(בתרומה, 052-7396092

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)32-33ח(054-7938941

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)32-33ח(תורה, 054-8432271

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)32-33ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרוש פקס מחברת 
"פנסוניק" לא תקין, לחלקי 

_____________________________________________)32-33ח(חילוף, 054-6389446

 דרוש בתרומה מזגן עילי 
לספריית ביהכ"נ ביהוד,

_____________________________________________)32-33ח(050-6778763

 דרושים לאברך: 2 
מיטות. כסאות למטבח. כינור, 
050-4175368, אפשר להשאיר 

_____________________________________________)32-33ח(הודעה

 דרוש לאברך מזגן בחינם/
אפשרי שאנו נפרקו ונוציאו 

_____________________________________________)32-33ח(מהקיר, 050-6651365

 מעוניין לקנות במחיר 
סמלי ערכה ללימוד אידיש 

_____________________________________________)32-33ח()מעברית( 03-5701931, דוד

 דרוש חלקים לפאלפון 
נוקיה 208 לקניה,

_____________________________________________)32-33ח(052-7149509

 מעוניינת לקנות אקרודיון, 
_____________________________________________)32-33ח(052-8459091

 מצלמת ניקון איכותית 
+ כרטיס זיכרון, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(053-3121020

  MP3 ,VSB מערכת סוני 
רמקולים נוספים, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(053-3121020

 טוסטר אובן גדול כחדש, 
חלבי, 150 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)32-33ח(050-9089110

 מסך דק למחשב PC, ב- 
_____________________________________________)32-33ח(150 ש"ח, "22, 050-4119140

 מחשב נייח Dell מסך 
ורמקולים במצב מצוין, 450 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-2421622

 מחשב נייח בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)32-33ח(250 ש"ח, 052-2421622

 מזגן חלון 3/4 כוח ג'וניור 
אלקטרה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(052-3595314

 למסירה מקרר, יתכן 
ודרוש תיקון קל,
_____________________________________________)32-33ח(052-7150479

 מזגן עילי "טורנדו" 1 כ"ס 
+ שלט, 500 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(054-7938941

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-7432035

 נגן וידאו DVD - פוג'י, 
כמו חדש - 150 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)32-33ח(052-2727474

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 מכונת תפירה, במצב 
מצויין, זיגזג/ישר/לולאות, 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 050-6651365

 מזגן חלון 3/4 כ"ס מצב 
_____________________________________________)32-33ח(טוב, 350 ש"ח, 052-7126314

 כסא מנהלים. מזוודה 
ושואב אבק חזק, 100 שח 

בלבד כל אחד, בני-ברק,
_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 מסך מחשב, מצב מצוין, 
90 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 תנורי ספרילות כחדשים, 
30 ש"ח כל אחד,

_____________________________________________)32-33ח(02-5376689, 050-4102942

 שלט אונברסלי לכל סוגי 
המזגנים, חדש, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(בב"ב, 052-7679123

 זוג רמקולים 170 ווט כל 
אחד, 250 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(077-8211118

 מכונת קפה חם/קר 
תוצרת "נס קפה" חדשה 

באריזה מקורית )בני-ברק( 300 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח בלבד, 054-7216671

 תנור אפיה אלקטרה + 
גז 5 להבות, במצב מעולה 
)בני-ברק(, 450 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 למסירה מפזר חום חדש, 
_____________________________________________)32-33ח(דרוש תיקון קל, 052-7168623

 מזגן חלון אלקטרה במצב 
מצוין, 1.5 כ"ס, רק 500 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(בירושלים, 050-4120285

GPS  כחדש, מסך גדול, 
מעודכן 2017 וכרטיס הרחבה 
לתמונות ושירים, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(050-4149122

 מכשיר לבלינצס יחיד, 90 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח בלבד, 058-3289108

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)32-33ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 30 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

 אזעקה לקטנועים מנוע 
_____________________________________________)32-33ח(מבשט 199, 058-3216830

 פלטת שבת כחדשה, רק 
50. נוקיה 208 מגן לא כשר, 

_____________________________________________)32-33ח(230  מי-ם, 058-3216830

 טוסטר אובן מבית המותג 
HOME כחדשה, 35 ליטר, 3 

מצבים, 250 מי-ם,
_____________________________________________)32-33ח(058-3216830

 רמקול קריוקי, חדש 
באריזה, ללא שימוש, עוצמת 
קול גבוהה, רק 500 ש"ח, 2 

_____________________________________________)32-33ח(רמקולים, 052-7682482

 מזגן במצב מצוין, 2.5 
כ"ס טורנדו, רק 500 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-7682482

 כסא אוכל לילד סלקל. 
ספה זוגית מעור יוקרתי, 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-8432773

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(טלפון: 052-3073826

 שולחן עץ מלא, צמוד 
לקיר )ללא רגלים(, מתקפל, 
כחדש, מידות: 79X59, ב- 

130 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)32-33ח(052-3073826

 שידה קטנה לבן ושמנת, 
מעוצבת ומיוחדת, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(050-9089110

 כסא מנהלים רחב ונוח, 
צבע חום, מצב טוב, י-ם, 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-2633790

 כסא משרדי מנגנון 
סינכרוני וגלגלים, כחדש, 350 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 050-4119140

 מציאה בב"ב, 6 כסאות 
ריפוד מלא, עץ חזק, 400 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-8447917

 מזרון ליחיד נקי ושמור, 
מידות: 90X1.80, עובי 20 

_____________________________________________)32-33ח(ס"מ, 100 ש"ח, 03-9307308

 שולחן סלון מעץ טבעי 
)באמצע זכוכית(, כחדש, 150 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 050-9337411

 ארון 4 דלתות מעץ לבן 
)2.40X1.60( במצב מצוין, 

_____________________________________________)32-33ח(200 ש"ח, 050-6235101

 )70X2.20( מזנון לסלון 
מעץ, ויטרינות, במצב מצוין, 

_____________________________________________)32-33ח(150 ש"ח, 050-9337411

 מיטת נוער מעץ לבן עם 
מזרון במצב מצויין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(050-6235101

 טואלט לבן, מראה ושידת 
מגירה ברוחב 60, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(050-9337411

 ארון 2 דלתות + מגירה 
במצב מצוין מאוד, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(גמיש, 054-9770855

 שידה + מראה יפיפיה עץ 
מלא עם מגירה בעיטור ידית 

קריסטל, חדשה מהאריזה, 
_____________________________________________)32-33ח(499 ש"ח, 052-7633316

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(052-7633316

 זוג מיטות מצוינות, היירייזר 
+ מזרונים נשלפים, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(052-7620558, 052-7620958

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(054-5705546

 2 מיטות נוער מעץ עם 
ארגז מצעים, 200 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(050-8732245

 שולחן סלון דקורטיבי 
)90X90(, צבע חום, 250 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון נעליים מעץ דקורטיבי 
)1.20X0.84X0.16(, ב- 200 

ש"ח, 3 מגירות,
_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

X2  בסיס למיטה מעץ, 
מצב חדש חדש, רוחב 80 

ס"מ, 250 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)32-33ח(052-7168623

 מיטה מעץ, רוחב 90 ס"מ 
כולל ארגז כולל ראש, צבע 

שמנת, 100 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-7168623

 שולחן כתיבה + 4 מגירות 
ניידות )60-120(  מעץ לבן, 

_____________________________________________)32-33ח(150 ש"ח, 050-6235101

 ארונית ספרים 4 מדפים, 
בתחתית הארונית סגורה 
)1.95X85( ב- 150 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(050-6235101

 מזרון קפיצים יחיד, חדש, 
_____________________________________________)32-33ח(250 ש"ח, 053-3364930

 כסא מנהלים. מזוודה 
ושואב אבק חזק, 100 שח 

בלבד כל אחד, בני-ברק,
_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 ספה, מצב מעולה וחזקה 
2+3 יחד, 490 ש"ח, אפשר 

גם בנפרד, בני-ברק,
_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 מיטת מעבר 60 ש"ח, 
מעולה, בהרצליה,

_____________________________________________)32-33ח(052-8162617

 מזרונים לחדר שינה במצב 
מעולה, במחיר מציאה, 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-8413099

 תחתית הייריזר בצבע 
אפור, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(03-6749553

 כסא משרדי מושב גבוה 
בצבע שחור, רק 150 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(בירושלים, 050-4120286

 שולחן סלון גדול במצב 
מצוין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(054-5925787

 8 כסאות סלון במצב טוב, 
_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח, 054-5925787

 בהזדנות גדולה, חדר 
שינה יהודית, חדשה, כולל 

שתי מיטות ומזרונים, טואלט 
גדול, 2 שידות וארגז לשמיכות 
בצבע חום, דמוי עור, יפה, 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-5482231

 מעוניין לתרום ארונות 
ומיטות במצב מצוין, 3 ארונות, 
2 מיטות, ספריה, שולן מחשב 

במצב מצוין, 054-5482231 
_____________________________________________)32-33ח(ראשון לציון

 2 מיטות נוער מעץ עם 
ארגז מצעים, 200 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(050-8732245

 מזנון 2 חלקים בצבע חום 
דובדבן בהיר בהזדמנות בלתי 

חוזרת )בני-ברק, 400 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(בלבד, 054-7216671

 ספת יחיד, מצב כחדש, 
120 ש"ח בלבד!

_____________________________________________)32-33ח(054-8463244

 כורסא - מצב כחדש, 120 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח בלבד, 054-8463244

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(050-3286875

 ארון 2 דלתות ומגירות, 
במצב מצוין, 500 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)32-33ח(לפרטים: 054-9770855

 סל-קל, 80 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(054-8432271

 כסא אוכל לילד סלקל. 
ספה זוגית מעור יוקרתי, 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-8432773

 עגלה עם אמבטיה, פרגו, 
_____________________________________________)32-33ח(290 ש"ח, 052-5737813

 עגלה מאקלארן, 210 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(בלבד, 052-5737813

 עגלת אמבטיה וטיולון 
של ניו יורק, שמורה - קרם, 

_____________________________________________)32-33ח(450 ש"ח, 052-7733994

 כסא בוסטר חברת בייבי 
סייף במצב מצוין, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-7733994

 סל קל במצב מצוין, נקנה 
לפני כשנה, 150 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(052-7733994

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 הזדמנות כחדשה! עגלת 
תינוק איטלקית )אמבטיה 

וטיולון(, צבע כתום + אפור, 
____________________________________________)32-33ח(טלפון: 052-3073826

 עגלת תאומים דגם 
ELITE "בייבי גוגר" - 400 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 050-6651365

 עגלת אמבטיה + טיולון 
חברת בייב ג'וקר, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(טל': 054-8413099

 עגלת טיולון בצבע אדום 
במצב טוב, 100 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)32-33ח(054-8413099

 עגלת טיולון לתינוק
Baby Safe במצב מצויין 

בפ"ת, בצבע ירוק, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(טל': 054-7716364

 מיטת תינוק ד"ר בייבי 
במצב טוב מאוד, רק 180 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח בירושלים, 050-4120286

 עגלת תאומים, 500 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-7396092

 תינוקיט, מהממת 
לתינוקת עם שכבת מזרון רכה 

+ רשת, 50 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-7661343

 לול חום מעץ - 200 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(053-3364930

 שידת החתלה צבע חום, 
4 מגירות מצויינות, 180 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813
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אחרי

 ספרי חשבון מתמטיקה 
לתיכון 1,2,3 כל חלק 10 

ש"ח, מצב מצוין.
_____________________________________________)27-30(054-9916837, י-ם

 ספר אנגלית לתיכון 
relative for example, ב- 

10 ש"ח בלבד, 054-9916837, 
_____________________________________________)27-30(י-ם
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 ילדותנו לכיתה ו'. ישורון. 
מצב מצוין, 25 ש"ח, ב"ב, 

054-8063853)29-32(_____________________________________________

 "הדקדוק בלשון שלי". 4. 
כהן. 20 ש"ח.

"בין השורות" ד'. 20 ש"ח. 
"מבט למרחב" ג'. 20 ש"ח

"יש פיתרון" גיאומטריה ה' 10 
_____________________________________________)29-32(ש"ח, 054-8063853 ב"ב

 פלאפון סמסונג לבן כשר 
במסגרת האחריות, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(054-8469223, 03-9332486

 טלפון נייח קוברה אלחוטי 
+ מזכירה אוטומטית, כחדש, 

_____________________________________________)30-31ח(130 ש"ח, 054-6389446

 טלפון נייד לרכב חברת 
מוטורולה כולל הכול, באריזה, 

_____________________________________________)30-31ח(250 ש"ח, 050-4146777

 שעון חכם חדש עם 
פלאפו ו- SD חדש, רק ב- 

_____________________________________________)30-30(150 ש"ח, 054-8461535

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(054-8454536

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4145023

 שטיח, מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(054-5705546

 מראת אמבטיה חדשה, 
גודל 1X0.6 מטר, מסגרת 
ניקל, ב- 200 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)30-31ח(לפרטים: 058-3230089

 בית לילדים מפלסטיק 
קשיח עם חלונות ודלת. 

מידות: 78*93*107, ב- 250 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 בהזדמנות, גיטרה כולל 
כיסוי, 300 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)30-31ח(052-3073826

 ברז נשלף חדש, ב- 180 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 054-8460234

 לישיבה בב"ב דרוש מכונת 
כביסה וייבוש למסירה, בתודה 

_____________________________________________)30-31ח(מראש, 052-7682822

 2 שמלות ערב חדשות 
מידה 2,4 - וורוד + אביזרים, 

_____________________________________________)30-31ח(80 ש"ח, 054-6800702

 7 ויטרינות, זכוכית כהה, 
גודל - 2.25X103 למפרסת 

כחדש, במחיר מציאה,
_____________________________________________)30-31ח(054-4514210

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתית, חדש מאירופה, 130 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 054-4514210

 לאספנים בהזדמנות, שטר 
של 20 ש"ח, 60 שנה למדינת 

ישראל, ב- 90 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)30-31ח(03-6167949

 תיק ענק לנסיעות עם 
גלגלים, ניתן לקיפול לפי 

הצורך, 100 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(052-7660512

 עגלת שוק ברזל ענק, 4 
גלגלים, 100 ש"ח, ירושלים 

_____________________________________________)30-31ח(ת"ו, 052-7660512

 חליפות כחדשות, נוער, 
אפור כהה, 90 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)30-31ח(ירושלים ת"ו, 052-7660512

 עליונית תחרה חדשה 
אלגנטית, מס' 42, שחור/זהב, 

_____________________________________________)30-31ח(100 ש"ח, 050-4131038

 פאה לצרכי לימוד, 100 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 050-4131038

 נעלי ניו באלנס נשים, 
מס' 37.5, 200 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(058-3289108

 טטריס אלקטורני חדש עם 
בטריות, 50 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)30-31ח(03-6182130

 ,JVC רדיו דיסק לרכב 
מצוין ללא VSB, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(טל': 052-7161030

 ברז חמת מתחבר לקיר, 
מצויין, גם ברבור ארוך, 100 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 054-8430025

 אופנים במצב טוב, 
אלומיניום, קפיץ אחורי, בב"ב, 

_____________________________________________)30-31ח(300 ש"ח, 055-6788302

 5 מטבעות פדיון הבן 
מכסף, 500 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7154392

 כלוב לארנב 80 ס"מ 
במצב טוב אביזרים, 120 

ש"ח, ירושלים, 054-8412382, 
_____________________________________________)30-31ח(הודעה

 אופניים חשמליים, דרושים 
תיקון, 500 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)30-31ח(054-9985503

 אופניים "20" במצב טוב 
מאוד, 150 ש"ח, ב"ב,

_____________________________________________)30-31ח(050-5343924

BMX  לילדים במצב 
מצוין, 50 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)30-31ח(050-5343924

 ב"ב אופני הילוכים "26" 
במצב טוב מאוד, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(050-5343924

 מוט כיסא מתקפל 
לאופניים חשמליים, 65 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(ב"ב, 050-5343924

 גלגל לאופני ילדים, 20 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 050-5343924

 צמיג לאופני ילדים, 20 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 050-5343924

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)30-31ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-4831449

 מטבע מהאדמו"ר 
מבאבוב, 500 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7154392

 1 ק"ג מטבעות חו"ל, ב- 
65 ש"ח, בבני-ברק,

_____________________________________________)30-31ח(052-7154392

 3 מטבעות כסף, זכר 
למחצית לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-7154392

 פאקט מלבורו אדום/לייט, 
250 ש"ח בלבד - בירושלים, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4125224

 פאקט סגריות ווינסטון, 
ישראלי אורגינל, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-7142640

 שעון שבת ללוח חשמל, 
חדש באריזה, חברת טבן, 90 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-4208522

 מזוודות טרול עם גלגלים 
במצב טוב, גדולה - 120 ש"ח. 
_____________________________________________)30-31ח(קטנה - 70 ש"ח, 03-9307308

 בושם אסקיפ ופרשס, 
100 מ"ל, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)30-31ח(054-9784433

 ארנק עור יוקרתי של 
מותג עימנואל, חדש ללא 
שימוש, 180 ש"ח לאישה, 

_____________________________________________)30-31ח(054-9784433

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-4831449

 BMX אופנים לילדים 
גודל בינוני, 150 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)30-31ח(050-9089110

 אוזניות בלוטוס חדשות 
ואיכותיות, רק 70 במקום 150, 

_____________________________________________)30-31ח(באלעד, 050-4128016

 2 ארנבות מלאות שיער, 
50 ש"ח )גמיש(, באלעד, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4128016

 2 מכשירי c2 חדשים 
באריזה סגורה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(053-3105941

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(לפרטים: 052-7966786

 לרתמיקאיות, אקורדיון 
אטלקי קטן, 32 בסים, 

במצב מצוין,
052-2503617)31-34(_____________________________________________

 תיקים לסמינר וכן תיקי 
צד מהממים במגוון צבעים 
ובמצב חדש! 10-30 ש"ח! 

_____________________________________________)31-31(054-9916837 )י-ם(

 *ספרי חשבון "נחשב 
גאומטריה" חלק ב' ורוד. חלק 

א' ירוק *"עלי כותרת"
*"קשר ולעניין" *דקדוק-הפועל 

בפועל, 10 ש"ח כ"א
_____________________________________________)31-34(054-9916837 י-ם

 חלונות, דלתות, וירינות 
לסלון יד 2 וחדש, מהיצרן 

לצרכן, 050-5274348,
03-6884123)31-34(_____________________________________________

 למכירה אותיות, לספר 
תורה עם תעודה מסודרת 

_____________________________________________)31-32(מעמותה 050-9610060

 קרש גיהוץ מעץ, חדש 
באריזה, בהזדמנות, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(טל': 054-8486993

 הליכון עזר מתקפל ברמה 
איכותית במצב מצוין, גובה 

91 ס"מ, רוחב 49 ס"מ, 150 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-4919299

 שולחן לסלון )מרובע( - 
150 ש"ח + אופניים למבוגר, 
הרים "26 - 280 ש"ח במצב 
_____________________________________________)31-32ח(מצוין! 050-9340317 בערב

 קרש גיהוץ, 80 ש"ח, פל': 
_____________________________________________)31-32ח(054-8458605

 סט צלחות, כוסות, סכום, 
לפקניק, חדש, 100 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)31-32ח(054-8458605

 פאקט סגריות ווינסטון, 
אירופי דיוטי פרי, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(052-7142640

 פאקט סגריות ווינסטון, 
ישראלי אורגינל, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(052-7142640

 סגריות מרלבורו גולד 
בפאקט בלבד, 270 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(050-4106788

 מצלמה 175
canon ixus כחדשה, 

שנתיים אחריות, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)31-32ח(054-8443867

 גליונות "מאורות הדף 
היומי" של שנים רבות, 250 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-5699552

 אופניים במצב מצוין, 
הילוכים, גודל 20, 175 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(054-8409126

 נעליים חדשות לנשים 
)לאשה-נערה( השפפיס, 

ספורט עם שרוכים, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)31-32ח(054-8409126

 שילובים במתמטיקה 
כחול, חלקים א' ב' ג', כתה ז', 

_____________________________________________)31-32ח(80 ש"ח הכול, 052-2729146

 נקרא בדרכינו ספר הבנת 
הנקרא דורות אופק מהדורה 

חדשה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(052-2729146

 well done 5 אנגלית 
ספר וחוברת עבודה, 35 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(הכל, 052-2729146

 מתמטיקה לכתה ז' חלק 
א', סדרת צמרת, 15 ש"ח 

plug ti in חוברת עבודה, 10 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-2729146

 מעמד לטלפון/עציץ עץ 
_____________________________________________)31-32ח(טבעי, 50 ש"ח, 050-7463631

 מעמד לעיתונים/מערכת/
כל דבר עץ טבעי, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(050-7463631

 3 תמונות נוי לתליה 
גובה 40-45 סמ', 100 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(050-7463631

 4 וילונות ארוכים, 2 לבן 
פרחוני קטן ו- 2 תחרה - 150 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 050-7463631

 נעלי לייק חדשות ללא 
נעילה, מידה 40 - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(050-7463631

 הר דיסק TB1 כחדש 
ממש במחיר של 270 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(052-7122839

 נעלי בית קרוקס חדשות, 
בז', מידה 6-8, 100 ש"ח! 

_____________________________________________)31-32ח(03-6197750

 מעיל גשם לאישה, כחול, 
חדש, מידה 12, 190 ש"ח! 

_____________________________________________)31-32ח(03-6197750

 casio מצלמה דיגיטלית 
טובה מאוד, 220 ש"ח + 

נרתיק בירושלים,
_____________________________________________)31-32ח(052-7117847

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(054-8454536

 גדר לבנה למרפסת, כ- 6 
מטר, 200 ש"ח, מחולקת, 

_____________________________________________)31-32ח(050-4113059

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(050-4145023

 רדיו דיסק מקורי החדש 
מפורק מרכב מזדה 3, 500 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-8412903

 כלוב לציפורים - 70 ש"ח. 
אוכל לתוכים ולקנרים - 10 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-8412903

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)31-32ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)31-32ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(052-4831494

 ארנק מאלומניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)31-32ח(20 ש"ח, 052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(052-4831449

 נעלי גבר "פאקו מרטין" 
מידה 42, כמעט חדשות, 120 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-7676856

 סט שמלות לאירוע לנשים 
ולילדות, 100 ש"ח, תמונות 

_____________________________________________)31-32ח(במייל, 02-5371647

 ארנבת לבנה ויפה במחיר 
50 ש"ח, 03-6180242,

_____________________________________________)31-32ח(054-8414641

 שעון קיר חדש באריזה, 40 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 050-6247140

 2 שמלות ערב חדשות, 
מידה 2,4 - וורוד + אביזרים, 

_____________________________________________)31-32ח(80 ש"ח, 054-6800702

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי, חדש מאירופה, 130 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-4514210

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים, 300 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 נוסטלגיה: פרימוס גדול, 
180 ש"ח. פרימוס קטן, 100 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 כלוב אוגרים כולל אביזרים, 
_____________________________________________)31-32ח(50 ש"ח, 050-4169800

 אופנים הילוכים מס' 26, 
מצב טוב, 180 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(050-4169800

 מנשא לאופניים לרכב, 
_____________________________________________)31-32ח(120 ש"ח, 054-8441119

 תוכי מאולף מסוג קוואקר, 
יכול לדבר, במחיר מציאה, 450 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-8483305

 שמלה למחותנת מחנות 
רצי, מידה 48 כמעט חדש, 

_____________________________________________)31-32ח(450 ש"ח, 052-7676856

 כיפות מעוטרות מידה 
6-7 גזרת "גור" 15 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)31-32ח(052-7676856

 סטנדר בסיס ברזל במצב 
_____________________________________________)31-32ח(טוב, 120 ש"ח, 052-7676856

 כותרת וילות תחרה 7 
מטר, 150 ש"ח, תמונה במייל, 

_____________________________________________)31-32ח(02-5371647

 אופניים במצב מעולה 
_____________________________________________)31-32ח("24, 70 ש"ח, 052-4076070

 ג'ים בוי חדש באריזה, 80 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 050-4169800

 ספרי קריאה יד שניה בין 
10 ש"ח ל- 40 ש"ח בבני-ברק, 

_____________________________________________)31-32ח(052-7600336

 שעון יד לגבר במצב מצוין, 
ב- 50 ש"ח בלבד, בטל': 

_____________________________________________)30-31ח(054-8471038

 כלוב אוגרים כולל אביזרים, 
_____________________________________________)30-31ח(50 ש"ח, 050-4169800

 כינור גודל חצי במצב 
חדש, 500 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(058-3245685

 בושם קוק שנל, חדש גודל 
כפול, 500 ש"ח, 200 מ"ל, 

_____________________________________________)30-31ח(058-3245685

 חליפה לנער בן 15 
אמסלם חדשה צבע אפור, 

מידה 48 נוער, במחיר מציאה - 
_____________________________________________)30-31ח(100 ש"ח, 052-7163334

 מכשיר בריתה חדש 
באריזה, הקנקן ללא מסנן, 50 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח בלבד, 052-7168623

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)30-31ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)30-31ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(052-4831494

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מעולה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-2421622

 פלאפון סמסונג B110 ב- 
120 ש"ח, מאושר ועד הרבים, 

_____________________________________________)32-33ח(052-7149509

 טלפון חכם איכותי, 5 
אינץ, חדש באריזה, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

E1200  כשר + מגן, תומך 
_____________________________________________)32-33ח(הכול, 120, 058-3216830

 פלאפון חברת אקסניום, 
מצב מעולה, 100 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(054-8430025

 בהזדמנות תכולת דירה 
עקב מעבר לחו"ל, מכשירי 
חשמל וריהוט במצב מצוין, 

054-8433048)32-33(_____________________________________________

 בית לילדים מפלסטיק 
קשיח עם חלונות ודלת, 

מידות: 78*93*107, ב- 250 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 גיטרה כולל כיסוי, 300 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 שטיח במצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(054-5705546

 מכשיר בריתה חדש 
בקופסא ללא מסנן, 50 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(בלבד, 052-7168623

 אריגים )בדים( במחיר 
מיוחד, 500 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 התקן למניעת נחירות, 
חדש באריזה, 350 ש"ח 

במקום 690 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(050-8883932

 בהזדמנות 4 אופניים עם 
גלגלי עזר, 100 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(050-9089110

 משקפת גדולה כחדשה, 
באריזה, ב- 240 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(054-8445520

 מגש לחלות שילוב עץ 
וכסף, חברת הצורפים, 200 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-7154392

 פאה חדשה באריזה 
במחיר סמלי של 350 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(050-6205147

 טיטולים למבוגרים 
שקמה, מידה L, ב- 40 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(054-8312459 ירושלים

 מכונות ממתקים של 
שקל ב- 250 ש"ח כ"א,

_____________________________________________)32-33ח(050-4111837

 שרקנים בוגרים, 35 ש"ח 
כ"א )זכרים ונקבות(,

_____________________________________________)32-33ח(050-4111837

 2 חוברות מג'יקל לניגון 
בגיטרה, חדשות ממש, 90 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 050-4149122

 פאה ללימוד פאנות, 100 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 058-3289108

 גמרא לישיבות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(058-3289108

 בלון גז גדול, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(050-7656408

 אופני ילדים ורודים "18", 
ב- 130 ש"ח, פ"ת,

_____________________________________________)32-33ח(052-2421622

 אופניים הילוכים 26" 
במצב טוב, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)32-33ח(052-2421622

 אופני הילוכים "26, ב- 
_____________________________________________)32-33ח(300 ש"ח, 052-2421622

 וילון לסלון 4 חלקים, 
צבעים קרמל ושמנת, 

5.2X2.5, ב- 250 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(054-8476805

 כלי עבודה לילדים, 20 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, בב"ב, 052-7600336

 ילקוט "הלו קיטי" מעולה 
ומדהים לכיתות הנמוכות 
מתאים לנשיאה עם עגלה 

בלבד, 80 ש"ח, בב"ב,
_____________________________________________)32-33ח(052-7600336

 פאקט מלבורו אדום, 
250 ש"ח בלבד - בני-ברק, 

_____________________________________________)32-33ח(053-3181042

 גמ"ח תיקים לגג הרכב 
)צמיגג(, כלולים מתקפלים 
ללא עלות, לפרטים: -052
_____________________________________________)32-33ח(7153054, 054-8484434

 נעלי עקב שפיץ חדשות 
39, ג'מש שחור "ספרינג" 

מהממות, 180 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-7661343

 נעלי ספורט קאטר פילר 
כחדשות, מידה 42, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-7663109

 סוללה לאופניים 
חשמליות, חדש באריזה, 

חברת סמסונג, 36 וולט, 499 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 058-3271551

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)32-33ח(65 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

 ארנק מאלומניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)32-33ח(20 ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

 שעון יד לבחורה עם 
תאריך, חברת "שווס" חזק 

ואיכותי, ב- 150 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-5918474

 משקפי שמש חברת 
"ארוקה" במצב חדש, ב- 100 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-5918474

 ארנק לאישה חדש יפה, 
_____________________________________________)32-33ח(ב- 50 ש"ח, 052-5918474

 כלוב לארנב, 80 ס"מ 
במצב טוב, אביזרים, 120 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, ירושלים, 054-8412382

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)32-33ח(150 ש"ח, 052-3463482

 קסדה לאופניים מידה
X/XL כחדש, 50 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 ארנבת יפה וחמודה, 50 
ש"ח בלבד, 03-6180242, 

_____________________________________________)32-33ח(054-8414641

 אוגרים סבירים, לא נושכים 
ב- 12 ש"ח )בין השעות חמש 
לתשע(, פל': 052-7117882 

_____________________________________________)32-33ח(מרדכי

 מדבר לרכב רק 100 הגה 
כיסוי איכותי חדש 80 מי-ם, 

_____________________________________________)32-33ח(058-3216830

 רשת כסא חדשה לקטנוע, 
120 סבל כנף למובי 100 

_____________________________________________)32-33ח(מי-ם, 058-3216830

 מדבר חדש + אחריות, 
לרכב 299 ג'ק לרכב חדש 60 

_____________________________________________)32-33ח(מי-ם, 058-3216830

 ערכה לטיפול פנים 
קמטים חורים פצעים ועוד, 

מיוחד, רק 199 - מי-ם
_____________________________________________)32-33ח(058-3216830

 מנעול שרשרת קשה 
לפריצה וארוך, חדש, 150 

_____________________________________________)32-33ח(מי-ם, 058-3216830

 רמקולים לרכב אחוריים 2 
ב- 100 רדיו דיסק 100 מי-ם, 

_____________________________________________)32-33ח(058-3216830

 חליפות שלושה חלקים 
לבנים במצב חדש, כחול ככה, 
מידות 1,5,7,8,9, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-7676856

 X 4 דשא סנטטי 2 מטר 
מטר, חדש באריזה, רק 400 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-7682482

 תריס וחלון, צבע משי, 
גודל 90 ס"מ, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-7682482

 מזוודת איפור נפתחת, 
קשיחה, כסופה - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(053-3364930

 ברה"ע למכירה, 
תיק מזוודה שחור, מידות 

55X35X15, ב- 160 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(052-7966786

 ברה"ע למכירה, מזון 
מיוחד לכלב וחתול, שק 15 

ק"ג, ב- 190 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-7966786

 בב"ב, אופניים ירוקות, 
גלגל 20, ב- 80 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(03-6749553

 חליפה לגבר, מידה 50 
אפורה, חדשה + עניבה, 220 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-8430025

 מכשיר כושר סטפר 
כמעט חדש, 230 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(054-8430025

 כובע קנייטש 55 שנקנה 
בועד הרבנים, ב- 250 ש"ח, 

כחדש, ב- 130 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-7115512

 תוכי מאולף מסוג קווקר, 
יכול לדבר במחיר מציאה, 450 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-8483305

 הגדה של פסח חב"ד, 500 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-7154392

 ארנבת + כלוב חדש, 250 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, לפרטים: 054-8450888

 אופניים לילד, גודל 20 
כמו חדש, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 כסא מנהלים. מזוודה 
ושואב אבק חזק, 100 שח 

בלבד כל אחד, בני-ברק,
_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 שמלת ערב מחנות רצי 
כמעט חדש, מידה 48, 450 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-7676856

 סטנדר במצב טוב רגלי 
מתכת, 150 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(052-7676856

 ספרי לימוד שילובים 
במטמתיקה, סודות הלשון, 30 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-7676856

 זוג פינקים לבנים מטופחים 
ב - 70 ש"ח, אפשרות לכלוב, 

_____________________________________________)32-33ח(054-8415693

 אקווריום גדול + פילטר 
+ חצץ וצמחים + 6 דגים 

ומנקה, ב- 200 ש""ח, גמיש, 
_____________________________________________)32-33ח(054-8415693

 ילקוט מודן לילדה, הייברי, 
מצב מצוין, בירושלים, 30 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-7128580

 2 חולצות תלבושת ב"י 
מטרסדורף, מידה 8+6, 20 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח כ"א )י-ם(, 052-7128580

 ספר חשבון, מסלולים 
1+2 לכיתה ח', 30 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)32-33ח()י-ם(, 052-7128580

 ידיעת הטבע ז' ח' +
take it easy )ללא דיסק(, 30 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח כ"א, 052-7128580 )י-ם(

 מזוודה לפאה, חדשה, 
תוצרת חוץ - 100 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(050-4102942, 02-5376689

 תנור נפט חדיש, 400 ש"ח 
+ ג'ריקן נפט, 02-5376689, 

_____________________________________________)32-33ח(050-4102942
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■ 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

?

   
 

www.glatjobs.co.il

  

073-70-55-666

  4000

לוח הדרושים הדתי מספר 1 בישראל

סביבת עבודה 
נעימה והטרוגנית

 לארגון זק"»א

לפרטים:052-3000241

דרושים/ות נציגי/ות 
מכירות טלפוניים

שעות עבודה נוחות 
9:00-14:00

שכר בסיס 30& 
+ בונוסים גבוהים לשעה 

ותנאים סוציאליים.

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

 דרוש נהג על סיה דוקאטו, 
באזור בני-ברק, משרה מלאה, 

תנאים טובים למתאימים, 
053-5251290)24-35(_____________________________________________

 סייעות וגננות לרשת 
מעונות וצהרונים באזורים: 

מרכז, שפלה, מודיעין, +18, 
תנאים מעולים,

טל': 053-2321446,
_____________________________________________)30-33(פקס: 072-2448465

 לבגדי נשים בב"ב ובי-ם 
דורשות בחורות צעירות אחרי 
סמינר או י"ב לעבודה קבועה, 

30 ש"ח למתאימה,
050-4499560/1)30-33(_____________________________________________

 לחנות חדשה שתפתח 
בקרוב בב"ב דרושות מוכרות 
מנוסות + מנהלת 50 ש"ח 
_____________________________________________)30-33(למתאימה, 050-4499560/1

 לגן מעון דתי בפ"ת, 
דרושה סייעת מנוסה 

וחמה לשנה הבאה 
לגילאי 1-1.5 שנים, 

למשרה מלאה -7:00
 ,052-8530061 ,16:00

052-8226582)29-33(_____________________________________________

 לרשת מעונות לדודס 
בגבעת שמואל, דרושות 

מטפלות מסורות למשרה 
מלאה/חלקית, תנאי שכר 

מעולים: 054-2681695,
054-6759370)29-32(_____________________________________________

 מעוניינת בעבודה בשעות 
שנוחות לך? משכורת מלאה 

ופוטנציאל אדיר,
050-4112499)28-01/18(_____________________________________________

 דרושה מטפלת לחצי 
משרה בשעות הצהריים כולל 

עבודות בית קלות,
058-7454567)29-32(_____________________________________________

 למעון איכותי בצפון ת"א 
לגילאי 1.5-3, סייעת + גננת 
מסורות וסבלניות, למלאה, 

_____________________________________________)29-36(תנאים טובים, 050-5792272

 דרוש עובד לחנות במרכז 
ב"ב טמבוריה ומוצרי בית, 

רצוי נסיון בעבודה ובשכפול 
מפתחות, טלפון:

052-4887430, פקס:
03-6889943)29-32(_____________________________________________

 בב"ב דרושה מטפלת 
למעון מלאה, אווירה חמה, 

תנאים טובים + עוזרת מטבח, 
052-7686713)29-32(_____________________________________________

 לחנות פרחים בב"ב, 
עובדת מנוסה לחצי 

משרה, תנאים טובים, 
03-6183505)29-32(_____________________________________________

■ 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

 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

 אדם מנוסה, אחראי 
ואמין עם המלצות, מעוניין 

לטפל בקשישים בביתם, 
_____________________________________________)28-29ח(054-8403007

 רואת חשבון עם רשיון 
מחפשת עבודה, טל':

_____________________________________________)28-29ח(054-7569472

 בבחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה,

_____________________________________________)28-29ח(050-5452474

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

yakov@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

למרכז השירות והמכירות של חברת קליר באיירפורט סיטי

דרוש/ה נציג/ת קשרי לקוחות
לעבודה מול לקוחות עסקיים

העבודה כוללת ניהול קו לקוחות טלפוני, ביצוע שוטף
של הזמנות קבועות, מתן שירות ושימור הלקוח.

ניסיון קודם במוקד שירות/מכירה - יתרון
אוריינטציה מכירתית - חובה!
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 לגן מקסים בגבעת 
שמואל, דרושה שכר גבוהה, 

סייעת לגילאי 2-3, תנאים 
מעולים למתאימות, לפרטים: 

052-6471287)30-33(_____________________________________________

 לעזר מציון ב"ב לפרויקט 
ימים נוראים, דורשות טלפניות 

לעבודה מיידית. משמרת 
בוקר - תמי, 052-5808957. 

משמרת ערב - שירה,
054-8496283

_____________________________________________)30-33(להשאיר הודעה בתא הקולי

 לפנימיה בצפון,
דרושים/ות אח/ות

פסיכולוג/ית, מדריכים/
ות, אב-בית, רכזת חברתית, 
סטודנטים למקצועות שונים 

לעבודה מעשית
OL77777@walla.com)31-34(_____________________________________________

 לחברה פיננסית דרושה 
עובדת לחישוב עמלות, ריבית. 

ידע באקסל, תעודת בגרות 
בהצטיינות יתרון

Riki@tlp-ins.co.il)31-34(_____________________________________________

 דרושות מטפלות מיידי 
למעון ולצהרון לגן חבד 

_____________________________________________)30-33(בגבעתיים, 052-6521726

 דרושות גננת וסייעת 
איכותיות לגן בתל-אביב, 

_____________________________________________)30-33(תנאים מעולים, 050-4175115

 לת"ת בב"ב דרושה 
מזכירה עם ראש גדול, קו"ח 

_____________________________________________)32-33(לפקס: 03-5794257

 דרושה עובדת חרוצה 
עם לב גדול למעון ילדים 
לתינוקיה/בוגרים בגבעת 

שמואל, צוות משפחתי, שכר 
נאה + בונוסים למתאימה, 

050-8883909)30-33(_____________________________________________

 קופאית מנוסה לעבודה 
קבועה בת"א 12:00-18:30 
משכורת מעולה, להתקשר 

_____________________________________________)30-33(מ- 12:00, 054-6379400

 דרושים נהגים, רשיון 
אוטובוס, תנאים מעולים ציפי, 

052-3821702)30-41(_____________________________________________

 בפ"ת לשנת הלימודים 
תשע"ה - סייעת למעון 

חמוד ובחורה/אישה, לתגבור 
_____________________________________________)30-33(בספטמבר, 052-6420120

 דרושים: *אחראית למעון 
בשעות הצהריים, בלעת נסיון 

בתחום וידע במחשב.
*מטפלת. *גננת משלימה.
_____________________________________________)30-33(*מתגברת 054-8487716

 דרושות סייעות וגננות 
לרשת מעונות וצהרונים 
באזורים: מרכז, שפלה, 

מודיעין, +18, תנאים מעולים, 
טל': 053-2321446. פקס: 

072-2448465)30-33(_____________________________________________

 שף מומחה לישיבות 
_____________________________________________)30-31ח(לעבודה מיידית, 050-6560424

 מעוניין לעבוד פעמים 
בשבוע בכל תחום בבני-ברק 
_____________________________________________)30-31ח(או בירושלים, 053-3147562

 בע"ת ותיק, תואר שני + 
אנגלית, נסיון בניהול, במשרה 

_____________________________________________)30-31ח(הולמת, 050-4160390

 אישה חרדית מנקה בתים 
+ גיהוץ, סידור ארונות,

_____________________________________________)30-31ח(053-3020279

 מוכרת למוצרי 
תינוקות בגבעת שמואל 

שלושה ימים בין השעות 
15:00 - 19.30 וביום 

שישי 9:00 עד 14:00,
_____________________________________________)30-33(טל': 052-4254111

 לרשת מעונות יום 
בק.הרצוג, דרושה מטפלת, 

תנאים טובים, 054-4499177, 
053-3119204)31-32(_____________________________________________

 בכולל ללימוד הלכה בתל-
אביב, התפנה מקום, הסעות 
מב"ב ומפ"ת, מלגה הולמת, 

058-3233307)31-32(_____________________________________________

 לחברת יבוא, ציוד רפואי 
בקריית שדה התעופה, דרושה 
מזכירת מכירות, קו"ח לפקס: 

03-9733994
M.l@asyah.co.il)31-34(_____________________________________________

 למעון במטלון )5 דק' 
מב"ב(, מטפלת אחראית 

קבוצה קטנה, תנאים 
_____________________________________________)31-32(טובים, 050-2822333

 דרוש נהג אוטובוס זעיר 
ציבורי/מיניבוס, מאיזור ב"ב 

_____________________________________________)31-34(והסביבה, 053-3140202

 סדרן/ית ודייל/ת לעבודה 
באיזור המרכז לסידור סחורה 

_____________________________________________)31-32(וקד"מ. 054-2814481

 נהג לחלוקה וסידור סחורה 
בעל רשיון ג', מאיזור המרכז 

054-2814481)31-32(_____________________________________________

 דרושה נציגת גיוס 
משאבים לקרן הילד ב"ב, 

_____________________________________________)31-34(לפרטים: 072-2288601

 לבית-אבות גני-מרגוע 
בב"ב, מדריכת תעסוקה 

לשעות 15.30-18.15 
אחה"צ, קו"ח למייל:

roniayk55@gmail.com)31-34(_____________________________________________

 עוזרת למנה"ח במרכז 
ר"ג, חצי משרה ידע באקסל, 

קו"ח ל-
pbk3@netvision.net

_____________________________________________)31-34(פקס: 03-6759580

 למשפחה דתית ברעננה, 
דרושה בחורה חייכנית 

ומקסימה לעזרה עם הילדים + 
עבודות בית קלות, 2-3 ימים 

בשבוע, אחה"צ עד הערב, 
052-4478444)31-32(_____________________________________________

 לרו"ח בב"ב, חשבת 
שכר ומנה"ח, למילוי מקום, 
נסיון 3 שנים, קו"ח לפקס: 

03-5706330)31-32(_____________________________________________

 דרוש עובד נקיון לישיבה 
בבני-ברק, פרטים:

050-4111609 להשאיר 
_____________________________________________)31-32(בתא-קולי

 פרנסה מכובדת! קורס 
סוכני נדל"ן ארציים, זכאות 

למאגרי נתונים ופרסום ע"ח 
החברה, לרציניים!!

050-4103002)30-33(_____________________________________________

 למעון בפ"ת, דרושה 
סייעת/מטפלת + נסיון 

לגילאי שנה וחצי
_____________________________________________)22-30(מ.מלאה, 052-4491044

 לחנות מזון שתפתח 
בקרוב באזור גאולה, דרושים 
עובדים בוקר/ערב, עדיפות 
לבעלי נסיון בתפעול חנות 

מזון. תשלום הוגן למתאימים,
054-5538716)30-31(_____________________________________________

 אברך פנוי לנקות את 
בניינכם פעם בשבוע,

_____________________________________________)31-32ח(052-7137706

 מתפנה אקדמאי חרדי 
+ נסיון בניהול והקמת צוותי 
מכירות וטלמרקטינג עסקי! 

_____________________________________________)31-32ח(050-4160390

דרושים 
מאבטחים 

וסיירים
למוסדות

חינוך

לב"ב וגבעת שמואל

לבעלי תעודת 
מאבטח ינתן מענק

שכר טוב + תנאים 
סוציאליים

לאחר שרות צבאי מלא
050-4461633

לחברת ש.נ.ל

03-7105700

לפרויקט זמני )לא מכירות(
בחברת הביטוח הגדולה בישראל

דרושות 
בוגרות סמינר איכותיות

מיומנויות מחשב חובה

שכר
גבוה מאוד

תחילת 
עבודה 
מידית

חופשה 
בערבי חג 
ובחוה"מ

073-25-90-300
לקביעת ראיון

לאביב התורה
בס"ד

סייעות וגננות
לרשת הצהרונים בת"א

שכר גבוה למתאימות
פקס: 03-6963721
נייד: 052-2866128

דרושות

 סוכני/ות מכירות 
לעבודה בב"ב, למכירת 
שטחי פרסום. בסיס + 
עמלות. נסיון במכירות 

חובה.קו"ח למייל:
9898717

@gmail.com)30-35(_____________________________________________

 למוקד טלפוני דרושים/ת 
טלפנים/יות לשיחות יוצאות. 

בסיס + בונוסים. משרה 
חלקית. קו"ח לפקס:

077-2204728)24-35(_____________________________________________  דרוש/ה מנהל/ת משרד 
לחברה קטנה סמוכה לבני-
ברק, שעות נוחות, 8,500 

_____________________________________________)32-32(ש"ח. קריירה, 072-22-222-62

 דרושה עובדת חרוצה 
עם לב גדול למעון ילדים 
לתינוקיה/בוגרים, צוות 

משפחתי, שכר החל מ- 6,000 
נטו גלובלי למתאימה + 
_____________________________________________)32-34(בונוסים, 050-8883909

 דרוש עובד מקצועי 
למטבח בב"ב, שכר מצויין 
_____________________________________________)32-34(למתאימים, 054-2068068

 דרוש נהג לחלוקה רשיון 
הילוכים, עבוד הקבועה, תנאים 
מצויינים!!! אפשרי גם לבעלי 

_____________________________________________)32-35(אופנוע, 052-6364614

 למספרה בב"ב דרוש ספר 
_____________________________________________)32-35(עם נסיון, 054-7855585

 עבור פטנט מהפכני 
לפתיחת בקבוקי יין, 

דרושים משקיעים 
שותפים רציניים, הפטנט 
נמצא בשלבים מתקדמים 

ביותר,
054-6970525 או באתר 
www.new-cork.com)32-39(_____________________________________________

 דרושים אנשים עם 
אופניים חשמליות מכל הארץ 

להכנסה צדדית,
053-3142824)32-33(_____________________________________________

 למספרה בב"ב, ספר 
מקצועי וחרוץ עם נסיון בלבד! 
_____________________________________________)32-35(לעבודה קבועה, 052-3993562

 לחברה טכנולוגית 
בצמיחה בגבעת שמואל, 
איש/ת טלמיטינג, שעות 
גמישות, בסיס + עמלות, 

קו"ח למייל:
anat4963@gmail.com)32-35(_____________________________________________

 דרושה גננת וסייעת, 
חרוצות אוהבות ורציניות לגן 
ילדים פרטי בפ"ת, גילאים 3 

חודישם ועד 5, מיידי,
050-5636364)32-35(_____________________________________________

 דרוש עובד )נשוי( לחנות 
_____________________________________________)32-32(חליפות בב"ב, 053-3391691

 בפ"ת, מנהח"ש סוג 3, 
נסיון בחשבשבת, מכפל, וורד, 

קו"ח ל- 
m/1264@015.net.il)32-35(_____________________________________________

 לאיזור הבורסה בר"ג, עובד 
חרדי חרוץ ואמין, ל- 6 שעות, 
7:00-13:00, שכר 4,300 כולל 
נסיעות, ידע באנגלית ואקסל 

_____________________________________________)32-33(בסיסי, קו"ח: 03-5754628

 דרוש נהג אוטובוס מב"ב, 
להסיע תלמידים תנאים טובים, 

054-8474605)32-33(_____________________________________________

 למעון בגני-הדר בפ"ת 
מטפלת תנאים טובים 

למתאימה, 052-7635591, 
054-8408829)32-33(_____________________________________________

 לארגון תורני קלדן/ית 
לעבודה מהבית, להקלדת 

חומר תורני, שעות גמישות, 
40 ש"ח לשעה. קריירה,

072-22-222-62)32-32(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח חרדית 
בירושלים, מזכיר/ה לעבודה 

משרדית, משרת בוקר, 6,000 
_____________________________________________)32-32(ש"ח. קריירה, 072-2-222-62

 דרוש/ה מתאמ/ת 
פגישות טלפוני/ת לחצי משרה 

בשעות אחה"צ בבני-ברק, 
050-6964424)32-35(_____________________________________________

 דרושות סייעות למעון 
איכותי ברמת גן, שכר 

התחלתי 30 ש"ח, -052
8280838)32-35(_____________________________________________

 למחסן שיווק מזון באזור 
המרכז דרושים: נהג משאית 

מעל 15 טון, מלגזנים, 
מלקטים, תנאים טובים 

_____________________________________________)32-33(למתאימים. 052-6817737

 אקדמאי חרדי, עברית 
רהוטה, אנגלית טובה + 

מחשב, במשרה עם שכר 
גבוה בלבד, אפשרי מהבית, 

_____________________________________________)32-33ח(050-4160390

 התפנה מנהל חברה 
ומקדם מכירות וותק 19 שנה, 

_____________________________________________)32-33ח(ידע מקיף, 050-7656408

 גרפיקאית מקצועית 
בעלת נסיון מעוניינת במשרה 

בכל תחומי הגרפיקה,
_____________________________________________)32-33ח(050-4127701

 מזכ"ל עמותה של 
רב, אנגלית, ניהו"ח, הו"ק, 

מרכב"ה, מס"ב, כספים 
ותרומות 12 שנים,

_____________________________________________)32-33ח(052-7633316

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני בתקשרות, נסיון במדיה, 

ב"קירוב" ובניהול, במשרה 
_____________________________________________)32-33ח(בכירה! 050-4160390

 2 אוגרים ב- 20 ש"ח, 
_____________________________________________)30-31ח(בבני-ברק, 054-8415692

 נגן דוקו חדש באריזה 
סגורה, 150 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7692555

 שובר למלכות וקסברגר 
200 ש"ח, ב- 150 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7692555

 מגבעת לבר מצווה, 
חדשה, 200 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7168509

 סט גמרא וילנא בינוני, 
חדש, 250 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7168509

 ספרי ילדים, 5 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)30-31ח(לא קומיקס, 052-7168509

 קסדה לאופניים, מידה
X/XL כחדש, 50 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)30-31ח(150 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-3463482



ף 
וק

בת
ם 

עי
בצ

המ
6.

8.1
ב 7

בא
ד 

 י"
שון

רא
ם 

מיו
18

.8
.17

ב 
בא

"ו 
 כ

שי
שי

ם 
 יו

עד

בק
לו

זוג

 
ב-

 2 25
ח/

אוו
מל

א/
פו”

 ת
קס

ור
ב

פי
יס

קר
ו/

יל
/פ

ים
על

ק 
בצ

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

בן
 ל

וד
ה

17
90

ר'/
3 ג

00
ה 

רמ
סט

פ
ר'/

6 ג
00

ה 
רמ

סט
 פ

ות
וג

ז
ר'/

7 ג
00

מי 
סל

ק 
קני

נ
ת/

סיו
לא

 ק
ות

יצ
קצ

דו
הו

 מ
צל

שני
פי 

טי
ח

ח’
לי

טר
לי

 1
.5

ים
שונ

ם 
וגי

ס
ג/

רינ
ספ

תה
נג 

רי
ספ

ב-
 4 20

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

טר
לי

 1
.5

ים
שונ

ם 
וגי

ס
ב-

 4 20
ים

עמ
בט

ם 
מי

טר
 וו

פס
שוו

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

טר
לי

 1
ים

שונ
ם 

וגי
ס

בי
ביי

ל 
ול

 כ
לא

ים
יל

גל
 4

8

פט
סו

ט 
אל

טו
ר 

ניי
ה 

יס
כב

ך 
רכ

מ
דין

ב
32

90

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

12
90

ח’
2 י

5
”מ

 ס
85

*7
5

תון
שפ

א
790

ם/
לו

יה
ת 

סו
כו

טון
קר

ת 
סו

כו
ב-

 3 10

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

ח’
4 י

0/
50

ה’
ול

מע
‘

שר
פי

ר 
ד”

ך/
רכ

/מ
פו

שמ
ל 

רק
ס

כך
מר

פו+
שמ

ל 
רק

ס
ר/

יט
1 ל

ון 
סב

ל 
א

ם/
רי

ש
 ק

יר
מת

ל 
רק

ס
רין

זמ
רו

ם 
קר

ל 
רק

ס
19

90
ח’

לי

טר
לי

 1
ים

שונ
ם 

וגי
ס

ק 
צ’י

מינ
יט

ו
890

טר
לי

 1
ור

ומ
יל

מ

לה
קנו

מן  
ש

ב-
 3 20

ר’
3 ג

00
-5

00
ים

שונ
ם 

וגי
ס

הן
 כ

פי
 ר

לל
כו

בר
 צ

טי
סל

ב-
 2 20

ות
ית

 פ
ית

רי
שי

ע
מן

בר

590

890

ת 
ניו

חמ
 ל

ית
שי

שי

סם
 א

רזי
מא

ב-
 2

17
90

ר’/
2 ג

5*
10

ה 
מב

 ב
רז

מא
 /’

גר
 60

*4
ט 

וג
ה נ

מב
 ב

רז
מא

ר’/
2 ג

5*
5 /

50
*3

פו 
רו

אפ
רז 

מא
ר’/

5 ג
5*

ל 4
רי

י ג
סל

בי
רז 

מא
גר’

 50
*4

סי 
יפ

צ’
רז 

מא

ר’
4 ג

5-
65

ית
על

ם/
אס

ס/
טו

רי
דו

י/
סל

בי
ה/

מב
ב

ל/
בצ

ת 
עו

טב
ס/

טו
צ’י

דס
קי

ס 
יפ

צ’
פו

ת

ב-
 5 15

מח
/ק

כר
סו

ב-
 3

”ג
 ק

1
ות

ול
גד

 ה
ות

חנ
הט

ב-10
 3

ית
רמ

/כ
ה’

ול
מע

‘
לו

איג
890

ח’
1 י

8
ות

פי
רו

ט
10

ח’
2 י

4/
30

ה 
יד

גל
עי 

בי
ג

ה’
ול

מע
‘

ב-
 2

11
90

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

ות
יד

גל

  

ב-
 2

גר'
 25

0
רה

ט

ג' 
וט

ק

₪
תתף במבצע990

מש
    

ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

לו
 יו

דן
מע תתף במבצע

מש
    

ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

ים
שונ

ם 
וגי

ס
בה

תנו

ב-
 3

₪
10

₪

רה
ט

מוו
ת 

צפ
 ק

דן
מע תתף במבצע790
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

ב-
 4

₪
ב-

 3

ים
שונ

ם 
וגי

ס
רה

ט

קס
מי

ר 
ול

מ

11
תתף במבצע90

מש
    

ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

טר
 לי

1
ים

שונ
ם 

וגי
ס

בה
תנו

לב
 ח

ות
קא

ש
מ

890
₪

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

15
90

ה ₪
פל

 יו
דת

אג
מ

נת
וד

מע
ת 

קו
תי

במ
14

75
97

01
/5

29
46

וד:
ק

בה
תנו

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

11
90

"ל
 מ

22
5*

6
בה

תנו

ית
שי

שי
ת 

גד
מא

קו
שו

ת 
קיו

ש

₪

14
76

12
92

וד:
ק

בה
תנו

YY
Y 

לה
ופ

י

890
₪

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

דן
מע

ת 
גד

מא
לו

קר

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

ניל
ו/ו

וק
ש

בה
תנו

ב-
 2 22

₪

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

14
75

81
17

/ :
וד

ק
53

99
8/

14
75

81
00

בה
תנו

ה 
פל

 יו
דת

אג
מ

רט
וגו

ן/י
לב

₪1
290

53
98

ד:1
קו

בה
תנו

ת 
גד

מא
רי

 פ
לה

ופ
י

19
90

₪

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

טר
 לי

1
בה

תנו

טון
קר

 ב
לב

ח

₪

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

ב-
 2 10

גר’
 40

0
בה

תנו

בה
הו

 צ
נה

בי
ג

₪

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

19
90

ם 
רי

הי
המ

ם 
עי

בצ
המ

ר! 
צו

ע
אן!

 כ
בר

 כ
יץ

הק
של 

25 14
90

11
90

59
90

39
90

14
9035 ”ג

לק

”ג
לק

”ג
לק

”ג
לק

סם
א

ר’/
1 ג

.75
ר 

יב
פת

ק”ג
 1 

ית
חמ

ל
18

90
ח’

לי

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

ר’
2 ג

00
סם

/א
ית

על
19

90
ח’

לי
אג

 מ
רד

ס /
נמ

ה 
קפ

”ג
 ק

1
ס 

לק
נפ

ור
ק

ה’
ול

מע
‘

12
90

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

ר’
1 ג

20
-1

60
ים

וק
קל

לי
ת/

טנו
טנ

 ק
ות

רי
וכ

ס
דה

מי
יר

פ
890 ח’

לי

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

ר’
5 ג

5
יל

גר
עי/

טב
ס 

גל
רינ

ף 
טי

ח
ה’

ול
מע

‘
ב-

 3 10

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

ץ’
אנ

קר
ף/

כי
קו 

שו
לה

סט
/נ

או
רי

וף
 ע

גר
ור

מב
/ה

בב
ק

וד
חפ

מ

יה
מר

קר
ה 

 ל
דת

לי
ג

טר
לי

 1
.2

ים
שונ

ם 
וגי

ס
לה

סט
נ

קר
 ב

גר
ור

מב
 ה

בב
ק

וד
חפ

מ

גל
לי 

ן ג
לגו

ש
וה

רו
/פ

בי
חל או
רי

ף 
עו

ת 
קיו

קני
נ

ר’
4 ג

00
וד

חפ
-מ

ים
של

רו
ף י

עו

יס
מינ

ת 
יד

גל או
רי

פי
וצ

 מ
8 

ס’
 מ

יר
שר די
בל

וד
חפ

 מ
וף

 ע
ים

פי
כנ

פי
וצ

 מ
5 

ס’
 מ

תף
 כ

לי
צ

די
בל

דא
לנ

ף 
עו

ם 
פיי

כנ

ב-
 3 ב-
 6

15
90

14
90

29
90

10

ב-
 2 ב-
 2

ב-
 2

ת 
ם/ו

שי
רו

ד
ה 

וד
עב

 ל
ות

ם/
אי

ופ
ק

ם 
טי

פר
ת 

רו
שמ

במ
05

4-
37

51
18

0

ם:
ניי

ופ
הא

כי 
זו

"ב
 ב

לד
יפ

 נו
יף

סנ
ר 

כט
רו

 פ
פ'

ש
מ

"ב
 ב

לר
וט

 ק
יף

סנ
יג 

קנ
פ' 

ש
מ

עד
אל

ף 
רי

 ה
יף

סנ
ון 

יט
 ס

אל
רי

גב
פר

 ס
ית

קר
ף 

סני
מן 

ש
יר

 ה
פ'

ש
מ

”ב
 ב

הו
מי

יר
ף 

סני
ני 

יא
 ל

פ’
ש

מ

ול
ה ז

ככ
ב, 

רו
 ק

מה
כ

ם 
ב’’

רש
ח’ 

ר
 |

 6
09

98
21

-0
3

ג. 
צו

הר
ת 

ריי
ק

 12
ון 

אל
ל 

גא
 י

רח’
 |

 .5
70

49
63

-0
3

 .1
5

ד 
פל

נוי
ח’ 

ר
 57

96
77

1-
03

ג. 
צו

הר
ת 

ריי
ק

 2
3

קי 
בס

חו
גני

ח’ 
ר

 |5
44

85
88

-0
3

 .1
51

מן 
הנ

כ
ח’ 

ר
 |

 57
89

48
2-

03
הו. 

מי
יר

ת 
פינ

 3
4

א 
יב

עק
ר’ 

ח’ 
ר

 |
 57

91
43

3-
03

 .1
8

לר 
וט

ק
ח’ 

ר
ק: 

בר
ני 

ב
  

ים
יפ

סנ
ד 

חס
ה

יב 
נת

 9
09

93
66

-0
3

 .1
ף 

הרי
ח’ 

ר
 |

 7
36

44
41

-0
3

 .’’
סף

יו
כז 

מר
’’ 

19
ה 

עי
שמ

ח’ 
ר

ד: 
לע

א
 |

 57
55

23
2-

03
 .1

7
שר 

לי
ק

 |
 51

79
80

2-
03

 .1
ם 

חיי
ת 

תור
 |

 9
47

99
44

-0
3

 .2
5

ק 
קו

חב
ח’ 

ר
 |

 57
03

07
8-

03
 .2

דו 
פר

ח’ 
ר

 |
 5

22
68

58
-0

3
 .2

4
צר 

מל
ב 

הר
ח’ 

ר
 |

 63
24

53
8-

03
 .1

1
ק 

קו
ב 

הר
ח’ 

ר
 |

 65
66

55
1-

03
 .1

5
 -0

8
 9

41
94

65
ר( 

עב
לש

פן 
)ג

 4
0

ט 
שפ

המ
ת 

בו
תי

 נ
רח'

ר: 
ספ

ת 
קרי

ש!
חד

  
90

40
90

5-
04

ם. 
די

סי
ח

ר 
כפ

ת 
א.

ם: 
סי

רכ
 |

 6
89

97
18

-0
4

 .9
ל 

כא
מי

ה: 
יפ

ח
 |

 8
52

36
39

-0
8

 .1
5

בי 
רש

ח’ 
ר

  
| 

 61
03

66
3-

08
 .8

ל 
הל

 |6
43

04
56

-0
8

 .2
2

ס 
קנו

הור
 |

 8
ס 

קנו
הור

ד: 
דו

ש
א

 |
 3

5
בי 

רש
ח 

ר
ד: 

פל
רכ

ב
 |

ים
שונ

ם 
וגי

ס
ית

על
ע/

שב
 ל

בע
ר

ות
חצ

ד 
ע

ב-
 2 20

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

ון!
עד

מו
רי 

חב
 ל

די
לע

ב

ת 
עיי

בי
ר

לי
תו

ני 
בו

מג
890

ה 
יס

כב
ך 

רכ
מ

וד
ס

טר
לי

 4
12

90
ופ

ש
קט

וג 
ז

"ל
 מ

75
0*

2
סם

א
15

90
רק

 מ
די

שק

ר'
4 ג

00
סם

א
790

רס
תי

ת 
שיי

לי
ש

קה
לס

א
5

ס/
קו

וס
/ק

ים
ית

פת
ה/

סט
/פ

ות
רי

יט
א

לס
וד

ל נ
כול

א 
ה ל

חמ
ה 

מנ

סם
א

ב-
 3

10
90

ר'
5 ג

50
-5

80
ה'

ול
מע

רי '
מו

שי
ר/

גז
ה ו

פונ
/א

רס
תי

ס/
מו

חו
ה/

פונ
א

ה/
בנ

 ל
ית

וע
שע

 2
2%

ת 
ניו

גב
 ע

סק
ר

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

ך/
תו

 ח
יר

 ני
ית

שי
שי

שו
טי

ת 
שיי

מי
ח

ה'
ול

מע
'

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

790

וב
קר

 ה
יף

סנ
ת ל

ש
לג

א 
, נ

שה
חד

ה 
שנ

ס ל
טי

כר
 ה

קף
תו

ש 
דו

חי
ל

ים
ש

מו
מי

 3
ל-

ל 
גב

מו
י/

נת
ש

וי 
מנ

מי 
 ד

"ח
ש

 2
0

ב-
 5 20

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.

רי
וצ

 מ
יג

ש
לה

תן 
ני

ש
הא

ל 
וע

ל 
נג

מ
ון!

עד
מו

רי 
חב

ל
וף

שיז
ם 

קר
30

ול 
אס

טר
אול

29
90

₪


	Kvel1p001
	Kvel1p002
	Kvel1p003
	Kvel1p004
	Kvel1p005
	Kvel1p006
	Kvel1p007
	Kvel1p008
	Kvel1p009
	Kvel1p010
	Kvel1p011
	Kvel1p012
	Kvel1p013
	Kvel1p014
	Kvel1p015
	Kvel1p016
	Kvel1p017
	Kvel1p018
	Kvel1p019
	Kvel1p020
	Kvel1p021
	Kvel1p022
	Kvel1p023new
	Kvel1p024
	Kvel1p025new
	Kvel1p026
	Kvel1p027
	Kvel1p028
	Kvel1p029
	Kvel1p030
	Kvel1p031
	Kvel1p032

