


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

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

בכל יום שישי ניתן להשיג
את עיתון "כל ישראל" בדוכני העיתונים
ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

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

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-



את נמצאת בפתחה של דרך חדשה ומשמעותית בחייך ובחיי משפחתך. 
לקראת כל החוויות הראשונות וההתרגשויות הצפויות לך עם התינוק הקטן שלך,

זה הזמן להתכונן בתפילות ובקשות לקראת הרגע הגדול
בסדר הפרשת חלה - סגולה ללידה קלה.

האגיס המלווה אותך מהרגע הראשון ובכל רגעי האימהות המופלאים,
מזמין אותך לארח את חברותייך ולקיים סדר הפרשת חלה ביתי ומרגש

ומעניק לך ערכה לסדר הפרשת חלה - מתנה!

"ראשית 

תרימו תרומה..."
עריסותכם חלה

מה בערכה?

 לעטוף אותו ברכות מהרגע הראשון...
 ,Huggies Little Babies במיוחד עבורך פיתחנו את חיתולי
עם שכבת  Gentle Protection בעלת כריות רכות וייחודיות 
לספיגה אופטימלית ולהגנה מקסימלית על עור תינוקך.

להזמנת ערכה מתנה התקשרי עכשיו:
1-800-42-32-32

* כמות הערכות לחלוקה מוגבלת, עד גמר המלאי

 Little Babies חיתולי האגיס
להתנסות לך ולחברותייך

סדר הפרשת חלה 
ומתכון לאפיית חלה

עלון מידע 
להתחלה חדשה

פריטים לאירוח
חברותייך



בחולון בת ים    כ"א בסיון תשע"ז 415/6/17

החדשות המקומיות של    חולון ובת ים
על המקום

121//1 תש"ע בא "כ בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 
פקס: 03-5796645

Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל 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

 אמונה וביטוח
החדשים  משרדיה  את  השבוע  חנכה  קדמי  משפחת 
בבנייני עזריאלי בחולון. את המזוזה קבע רבה הראשי 
של חולון הרב אליהו יוחנן גור אריה, לאחר מכן גזרו 
את הסרט הרב ובנו יו"ר מוסדות חב"ד חולון הרב דוד 
גור אריה ומשפחת קדמי. באירוע השתתפו אישי ציבור 

נוספים, רבנים וחברים.

 לא בכושר
המועצה הדתית של בת-ים הודיעה על הפסקת שירותי 
בקשת  עקב  ים,  בבת  התיכון'  הים  מ'מגדלי  הכשרות 
ממסעדת  הכשרות  שירותי  הופסקו  כן,  כמו  הבעלים. 

'בא לי ציז', עקב החלפת הבעלים.

 בת ים החדשה
בימים אלו מתכננת עיריית בת ים תוכנית 'פינוי בינוי' 
נרחבת ברחוב יוספטל סמוך לנתיבי איילון )כביש 20(, 
בעתיד.  שייסלל  הקלה  הרכבת  ציר  ועל  ישראל  רכבת 
ברחובות  מגורים  בנייני   16 יהרסו  הפרויקט  במסגרת 
ובמקומם  כהן   ואלי  רזיאל  דוד  סיני,  מבצע  יוספטל, 

יבנה מתחם ענק הכולל תעסוקה, מסחר ומגורים.
את מקומן של 540 יחידות הדיור שמצויות כיום במקום, 
יתפסו 23 מגדלים שיכילו 2,085 יחידות דיור, 232 אלף 

מ"ר תעסוקה ומסחר ו-10 אלף מ"ר מבני ציבור.
עוד במסגרת התוכנית יבוצע שימור של 'בניין הרכבת', 
המגורים  לבניין  ונחשב  ה-60  שנות  באמצע  שנבנה 
הארוך ביותר בבת ים. המבנה, שתוכנן על ידי האדריכל 
היסטורי   - חברתי  ערך  בעל  הינו  פרלשטיין,  יצחק 
של  המסיבית  העלייה  קליטת  למדיניות  עדות  ומהווה 
משרד  הקצה  לאחרונה,  הדורות.  לאורך  ים  בת  העיר 

הבינוי והשיכון לתכנון הפרויקט כ- 4 מיליון ₪.

 הגננת המתעללת
בית משפט השלום בתל אביב גזר שבעה חודשי מאסר 
בחולון.  בגן  ילדים  בתקיפת  שהורשעו  גננות  שתי  על 
שלושה חודשי עבודות שירות נגזרו על נאשמת נוספת.

 ,2014 בשנת  איתן  צוק  מבצע  במהלך  אירעו  המקרים 
האישום,  כתב  לפי  ממוגן.  בלופט  הילדים  שהו  אז 
בכמה הזדמנויות תקף צוות הגן את הילדים, בין היתר 
ועוד.  מזרונים  על  גרירה  בחוזקה,  משיכה  בצביטות, 

האירועים תועדו במצלמות אבטחה.

הישג חרדי: מיכאל וידל ניצח ברמלה

בכר תובע 100,000 ₪ 
מחברת מועצה

מאת: אבי רבינא

שני  את  גדול  ברוב  הביס  וידל  מיכאל 
המתמודדים מולו בבחירות לראשות עיריית 
רמלה שנערכו השבוע. וידל, איש 'הליכוד', 
נציגים  שני  יש  לה   - ש"ס  ידי  על  נתמך 
ברוב  בעיר  ראשות  את  גרף  וכך  בעירייה, 

קולות.
וידל נבחר עם רוב של 53.71% מהקולות, 
הבחירות  לתאריך  עד  בתפקידו  לכהן  וצפוי 
לאוקטובר  שנקבע  המקומיות,  ברשויות 
הבחירות  שמערכת  כיוון  זאת   -  2018
הוקדמה באופן לא צפוי בעקבות התפטרותו 
שכיהן  לביא,  יואל  הקודם  העיר  ראש  של 

בתפקיד 24 שנים.
וידל גבר על ממלא מקום ראש העיר עו"ד 
יצחקי, שקיבל 26.19 אחוז מהקולות.  מוטי 
המתמודד עדי שטרנברג שנתמך על ידי שר 
ל-20.1  זכה  ומפלגתו  כחלון  משה  האוצר 
אחוז מהקולות בלבד. ככלל, שיעור ההצבעה 
זכות  בעלי   56,308 ומתוך  יחסית  נמוך  היה 

בחירה הצביעו 20,360 תושבים בלבד.
מאזניים  משקל  היוותה  ש"ס  מפלגת 
בבחירות הללו, למפלגה יש אמנם 2 מנדטים 
שלושה  שווה  שלה  הקולות  מאגר  אבל 
מנדטים, כ-3,600 קולות, בעוד הליכוד הביא 

כ-3,200 קולות. 
התמיכה של ש"ס בוידל לא באה בחינם, 
התופינים שהובטחו למפלגה הם סגן בשכר, 
ש"ס  יו"ר  דרעי,  מיכאל  יקבל  אותו  תפקיד 
יו"ר  והצבת  ועדות  ראשי  תפקידי  בעיר, 

מועצה דתית בעצה אחת עם ראשי ש"ס.
של  לבחירתו  עד  בשטח  נוכח  שהיה  מי 
יגאל  ח"כ  ש"ס  תנועת  מזכ"ל  הוא  וידל, 
וביום  לבחירות  שקדמו  בימים  גואטה, 

וניהל  לרמלה  גואטה  ירד  עצמו  הבחירות 
משם את מטה הבחירות של ש"ס, תוך שהוא 
ומעודד  למצביעים  טלפונים  בעצמו  מרים 

אותם להגיע לקלפי.
בנציגות  מחזיקה  לא  אמנם  התורה'  'דגל 
העצמאי'  'החינוך  מוסדות  אך  בעירייה, 
מ'דגל  נפרד  בלתי  חלק  הם  בעיר  ו'ושובו' 
ירדו לשטח והביעו תמיכה  התורה', ראשיה 
הנהלת  כי  סוכם  איתם  הליכוד,  במועמד 
הרשות תקבע כמדיניות שוויון מוחלט בכל 
בין  המשאבים  כל  ובהקצאת  התקציבים 

כדוגמת  החרדי,  לחינוך  הממלכתי  החינוך 
רשת מעין החינוך התורני, החינוך העצמאי, 
על פי קריטריון מספר התלמידים הנרשמים 

לכל המוסדות.
יממה לאחר בחירתו, עלה וידל לירושלים 
התורה  חכמי  מועצת  נשיא  ברכת  את  לקבל 
המועצת  נשיא  כהן,  שלום  רבי  הגאון  מרן 
בירכו בחום ש"יזכה להגשים את שאיפותיו 
להגדלת והרבצת התורה בעיר, לעשות נחת 
ועל  המקום  על  אהוב  ולהיות  לקב״ה,  רוח 

הבריות״.

מאת: אבי רבינא

יוסי בכר, ראש עיריית בת ים, הגיש בבית 
משפט השלום בתל אביב תביעת לשון הרע 
העיר  מועצת  חבר  נגד  שקל  אלף   100 בסך 
מטעם  העיר  במועצת  חברה  פיאסצקי,  קטי 
בישיבת  אותו  כינתה  שזאת  לאחר  מר"צ, 

מועצה "גזען".
משפט  לבית  שהוגש  התביעה  כתב  לפי 
פיאסצקי  כי  בכר  טוען  אביב,  בתל  השלום 
היא  מועצה.  בישיבת  "גזען"  אותו  כינתה 

טענה להגנתה כי מדובר בעוד ניסיון לפגיעה 
בחופש הביטוי.

בנושא  היתר  בין  שדנה  הישיבה  במהלך 
הילדים  כי  בכר  אמר  וקליטה,  עליה 
לו  ענתה  בתגובה  חדשים".  "עולים  הם 
של  אבא  זה  גזען?  לא  "אתה  פיאסטצקי: 
הגזענים", בכתב התביעה צוין כי בכר דרש 
סירבה  היא  אך  דבריה,  על  להתנצל  ממנה 
בזלזול  מתייחסת  שהיא  תוך  כן,  לעשות 

לדרישות של בכר.
כדי  בה  יש  כגזען  הצגתו  בכר,  לדברי 

להשפיע על קשריו האישיים עם קהל בוחריו 
לדרוש  בכר  את  שהביא  מה  העיר,  תושבי 
פיצוי בסך מאה אלף שקלים ללא הוכחת נזק.
מסרה  פיאסצקי  קטי  המועצה  חברת 
לטיפול  הועבר  התביעה  "כתב  בתגובה: 
עורכי הדין שלי, שילמדו אותו ויגיבו לדברים 
בבית המשפט. לצערי הנסיבות מצביעות על 
כך שראש העיר היה מעדיף שחברי המועצה 
בחופש  לפגוע  ומנסה  דעתם,  את  יביעו  לא 
הביטוי שלהם באמצעות הליכים משפטיים".

בתום מערכת בחירות סוערת, הביס מועמד 'הליכוד' את יריביו ברוב מוחץ  הצלחה 
מרשימה לש"ס ול'דגל התורה' - שהימרו על המועמד הנכון  הישג משמעותי לח"כ 

יגאל גואטה, שהוביל את המערכה בעיר מטעם ש"ס

נגד  הרע  לשון  תביעת  הגיש  ים  בת  עיריית  ראש 
שכינתה  לאחר  פיאסצקי,  קטי  העיר  מועצת  חברת 
אותו "גזען"  פיאסצקי: "ראש העיר מנסה לפגוע 

בחופש הביטוי באמצעות הליכים משפטיים"

צילום: זאבי גרין

בת ים פינת איילון

וידל מקבל את ברכת נשיא ה'מועצת'



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

שינפלד! זה כל ההבדל.

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

הקדימו להירשם! 

שה
 מה שעושה את החופ

זה

תאריכים: ינואר / פברואר ופסח 2018

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

ארוחות גורמה 
גלאט כשר עם טובי השפים 

והשפע של שינפלד

אירוח ברמה גבוהה 
 5 במלון הילטון הואה הין

המפואר במרכז עיר הקייט המקסימה

אפשרות לטיולי כוכב 
במיטב של תאילנד 

עם מדריכים מקצועיים

שנה שניה 
למהפך 
במזרח

חופשה נוספת ומפתיעה בפסח באירופה!

HILTON HUA HIN

שינפלד 
בהילטון 
הואה-הין
HUA HIN

מונטנגרו. ההצגה של הקיץ!

האוכל
כשרות, כמות ואיכות 

ברמת טופ עם טובי השפים של שינפלד

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

המלון 
הילטון 5  דלוקס 

ברמה מעל כולם ממוקם במרכז פודגוריצה

הטיולים
מסלולים נהדרים כולל אטרקציות למשפחות 

עם המדריכים המעולים של שינפלד

HILTON PODGORICA

שינפלד
בהילטון

במונטנגרו
MONTENEGRO

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

ישראל פרנס
12.7 פרשת פינחס

ישראל נחמן  תורג'מן
21.8 פרשת שופטים

ישי לפידות 
17.7 פרשת מטות-מסעי

יששכר הלמן 
3.7 פרשת בלק

צמד רעים 
28.8 פרשת כי תצא

אלי יפה 
14.8 פרשת ראה

הופעה מיוחדת 
של דודו פישר

 7.8 פרשת עקב 

היעד החם של החורף! 
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מאת: משה אברהמי

כי  שהתריעו  לאחר  חודשים  שלושה 
לחודשים  מספיקות  בעיר  הקבורה  רזרבות 
בחברה  השבוע  מדגישים  בלבד,  ספורים 
הקודרות  התחזיות  כי  לציון  ראשון  קדישא 

יגיעו לכדי מימוש בזמן הקרוב מאוד.
בחברה  התריעו  חודשים  שלושה  לפני 
הקבורה  רזרבות  כי  לציון  ראשון  קדישא 
מספיקות  בעיר  העלמין  בבתי  הקיימות 
בלבד.  ספורים  חודשים  של  זמן  לתקופת 
יימצאו  ולא  במידה  כי  בחברה  הדגישו  עוד 
ייאלצו  הם  מידי,  באופן  חלופיים  פתרונות 
למצוא חלופות לקבורה בבתי עלמין שמחוץ 
משפחות  את  שתיאלץ  אפשרות   - לעיר 
הנפטרים לשלם סכומי עתק על קבורה בניגוד 
לזכאות לקבורה חינמית בעיר שלה הם זכאים 

להיקבר כתושבים.
עתה מדגישים בחברה כי תחזיות הקבורה 
אלה.  בימים  מימוש  לכדי  מגיעות  הקודרות 
אל  נקודת  אל  הגיע  בעיר  הקבורה  "מצב 
חזור", מציין בכאב יו"ר חברה קדישא בעיר 
נגמרו,  הקבורה  "רזרבות  אריאב.  יקי  עו"ד 
וחלון הזמן הקצרצר שהיה קיים נגמר כמעט 
לשלוח  נצטרך  מאוד  קצר  זמן  ובעוד  סופית 
משפחות הנזקקות לשירותי קבורה אל מחוץ 

לעיר". 
החלקה  כרגע  כי  מסביר  אריאב  עו"ד 
היחידה שניתן לקבור בה היא חלקת "שנהב" 
ההולכת ונבנית סמוך מאד לבית העלמין גני 
אסתר, כאשר נכון לכתיבת שורות אלו נותרו 

בה כ- 150 מקומות קבורה בלבד. 
"שנהב"  בחלקת  נקברים  אנשים  "כרגע 
החדשה, שנמצאת בעיצומם של תהליכי בנייה 
קצב  לעכשיו  נכון  כאשר  תשתיות,  והכנת 

התשתית  עבודות  קצב  את  מקדים  הקבורה 
והחפירות שמתבצעות מסביב לשעון". עו"ד 
אריאב מגדיר את המציאות כפי שהיא היום 
עומדים  אבלים  שבה  "מציאות  כ"הזויה": 
כששני  יקיריהם,  קברי  מול  אל  שבורים 
מטר מהם מתבצעות עבודות בנייה ותשתית 
אינטנסיביות מלוות ברעש של כלים כבדים. 
בכבוד  והפגיעה  נסבל  הבלתי  לרעש  מעבר 
המת, הרי שקיים גם סיכון תמידי לביטחונם 
מן  ספורים  מטרים  שעומדים  האבלים  של 
עבודות התשתית ומבורות החפירה והעובדה 

שעד עכשיו לא קרה אסון היא בבחינת נס".
בעקבות חומרת המצב מתנהל בימים אלה 
מו"מ אינטנסיבי מול משרד הדתות והביטוח 
מוסדר  להסכם  להגיע  מנת  על  הלאומי 
הקבורה  שטחי  באותם  להשתמש  שיאפשר 
"אני  בלבד.  למכירה  החוק  פי  על  שנועדו 
שנותרו  בקברים  שימוש  לצורך  מו"מ  מנהל 
וגני  גורדון  העלמין  בבתי  רנדומלית  פזורים 
מנהל  אני  וכן  חינמית,  קבורה  לצורך  אסתר 
משא ומתן עם גופי הקבורה בערים הסמוכות 
המערכות  אופטימי.  לא  אני  לצערי  לנו. 
הציבוריות בכלל והממשלתיות בפרט פשוט 
'אינן זזות', ואני צריך לתת מדי יום פתרונות 

ל- 5-8 תושבי העיר הנפטרים בכל יום".
עו"ד אריאב מדגיש כי אותו היום, כאמור, 
ללכת  העיר  תושבי  את  להפנות  יצטרך  שבו 
לפינה  מעבר  אורב  אחרת   בעיר  ולהיקבר 
לכל  חודשיים  עד  חודש  של  במרחק  ונמצא 
העיר,  שקברניטי  "כדאי  מהיום.  היותר 
לליבם  יקר  האדם  שכבוד  מי  וכל  פעיליה, 
יהיה  לא  השעה.  צורך  את  ויבינו  יתעוררו 
גורם שיוכל לומר בדיעבד שלא זעקנו מבעוד 
מועד. אני מקווה מאוד שקולי נשמע, חייבים 

למצוא פתרונות כאן ועכשיו".

בחברה קדישא ראשון לציון עומדים חסרי אונים 
ומזהירים:  המצטמצמים,  הקבורה  שטחי  מול 
"הגענו לנקודת אל חזור, לא יהיה גורם שיוכל 
לומר שלא התרענו מבעוד מועד"  איך הגענו 
למצב הנוכחי? מי הגורמים האחראיים? ומה 

המפתח לפתרון?

"נעביר נפטרים 
לקבורה מחוץ לעיר"

מחפשים פתרונות בשטח
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האם על החסידים לממן חתונות צאצאי האדמו"רים?

כמה  בלעה"ר  מחתן  מויז'ניץ  האדמו"ר 
וכמה צאצאים בשנה, למרות זאת, החסידים 
אינם נדרשים לממן את החתונה. כמובן שיש 
רבים החפצים להעניק לרבי 'דרשה געשאנק' 
– מתנת "דורון דרשה" לחתונה, ורואים בכך 

זכות עצומה. אך אין זה חיוב של החסידים.
האדמו"ר  בית  מצד  מאמצים  נערכים 
לעמוד  כדי  החתונות  הוצאות  את  לצמצם 
בהוצאות המרובות. אין מנוס מלערוך חתונה 
על  יוותרו  לא  שהחסידים  כיוון  גדולה, 
ומשם,  מפה  אך  רבם.  בשמחת  ההשתתפות 
בשעת  גם  כמו  בהוצאות,  להמעיט  דואגים 
סיום החתונה, האדמו"ר עומד על כך בתוקף 
שהחתונות יסתיימו לא יאוחר מהשעה 1:30 
עד 2:00, כדי לאפשר קיום יום רגיל למחרת 

במוסדות החינוך ולציבור החסידים.
מה שכן נהוג בויז'ניץ, זה שהרבה חסידים 
מקפידים להיכנס אל הקודש בימי השמחה, 
גם  ואז  מיוחדות  רצון  עתות  הם  אלו  שכן 
מעניקים רבים את דמי ה"דורון דרשה" אשר 

הם מבקשים ליתן.
וכסף לחתונות מנלן?

אדמו"רי ויז'ניץ היו חדורי אמונה ובטחון 
בעניין זה והסיפור הבא ממחיש זאת: כאשר 

זי"ע להשיא  'אמרי ברוך'  עמד הרה"ק בעל 
את בנו הרה"ק רבי פנחס מבארשא זי"ע עם 
בת גיסו הרה"ק רבי שמואל מסקאהל זי"ע, 
בחצר  שהתקיימה  לחתונה,  לדרך  יצא  הוא 
הרה"ק מבעלזא, בלא שתהיינה בידו הוצאות 

החתונה, אולם בלב מלא אמונה בהשי"ת.
הנוסעת  לרכבת  בהמתינו  הדרך,  אם  על 
המפורסם  החסיד  הנגיד  את  פגש  לגליציה, 
הר"ר יודא עביר רוזנברג ז"ל, שידע כי הרבי 
שיצטרף  כך,  דרכו  וחישב  שם,  דרך  נוסע 
לפולין.  הגבול  את  יעברו  ויחד  הרבי,  אל 
בהבינו מראש, כי לרבי נחוץ כסף רב לצרכי 
חלק   - נכבד  כסף  סכום  לו  מסר  החתונה, 
ששלחו  ה'מעמדות'  מדמי  וחלק  מכספו, 

החסידים במארמורש. 
"יצאתי  לו:  ואמר  בחום  לו  הודה  הרבי 
יודע  הרי  ואתה  זהובים,  שבעה  עם  לדרך 
במה  כסף.  נחוץ  לפולין  לחתונה  לנסוע  כי 
בבנים  לך.  יש  הרי  ב"ה  בתורה?  אברכך, 
ב"ה  בעושר?  ב"ה.  לך  יש  הרי  טובים? 
הברכה מצויה אצלך. אלא אברכך, שהזכות 
כי  למדים,  אנו  מכאן  לצאצאיך".  תעמוד 
אפשר  אדמו"ר,  של  בשמחתו  מהשתתפות 

לזכות לגדולות ונצורות.

לא  שמחה,  עושה  הרבי  כאשר 
מילה  בברית  מדובר  אם  טיבה,  משנה 
רואים  שהחסידים  הרי  בנישואין,  או 
כספית  להשתתף  נטו,  כזכות  לעצמם 

בהוצאות השמחה. 
זה לא סוד, שהאדמו"ר שלנו, התברך 
בלי עין הרע במשפחה גדולה, ולפרנסתו 
הוא משמש כר"מ בישיבה. כעת, ישנם 
חצרות חסידיות, בהן לפני שהאדמו"ר 
עומד להשיא צאצא, הוועדה המסדרת 
לקחת  מהם  ומבקשת  לחסידים  פונה 
לגיטימי  וזה   - הרבות  בהוצאות  חלק 

לחלוטין. 
החליטה  אצלנו  המסדרת  הוועדה 
נישואי  קודם  הזו  הגישה  את  לאמץ 
ילדיו של הרבי, ולפיכך החליטה לפנות 
ולבקש  החסידים  לכל  מרוכזת  בצורה 
שנועד  קצוב,  כסף  סכום  לתת  מהם 
למימון  מסוימת  ומשענת  מטה  לתת 
יכול  שרצה  מי  שכל  כמובן  ההוצאות. 
היה לפרוס זאת בתשלומים, ורבים אף 

היו תורמים סכומי כסף גדולים יותר. 
רואה  או  מתרעם  היה  לא  אחד  אף 
בלאו  מופרז.  או  מופרך  משהו  בכך 

כמקובל  לרבי,  תמיד  לתת  נהגו  הכי, 
שמחה,  בעת  פדיונות  המקומות,  בכל 
שהפעם,  אלא  השנה.  ובעונות  בחגים 
חלף המצב הרגיל בו כל אחד מגיש את 
הפדיון בעצמו, הרי שהסכום כולו רוכז 
בידי הוועדה, וזו הגישה קוויטל מגובש 

לרבי, שבו הוזכרו כל התורמים. 
דרישה  הייתה  לא  שזו  לציין,  ראוי 
ופניה  בקשה  אלא  אולטימטיבית, 
להרים  יכלו  שלא  כאלו  וגם  הולמת, 
קוויטל  כמובן  להגיש  יכלו  תרומתם, 

כדי שהרבי יבקש עבורם. 
שנערכה  החתונה  כי  לציין,  ראוי 
הרבי,  של  כאופיו  ובצניעות  בפשטות 
ללא מותרות או הוצאות מפליגות בלתי 
מפגני  או  טריבונות  ללא  מוצדקות, 
כי  עדים,  כמאה  להעיד  יכולה  ראווה, 
אכן הייתה לחסידים זכות רבה, כאשר 
את  ולהושיט  הרבי  לימין  לעמוד  יכלו 

תרומתם בעין יפה. 
בגשמיות,  רבי  עם  מיטיבים  כאשר 
גדולות  השפעות  ומקבלים  זוכים 
בחזרה ברוחניות וגשמיות כאחד. זוהי 

בעצם קבלה ולא נתינה.

בעד: זכות שלנו
דודי ברנשטיין 

מעסקני חסידות סטריקוב י-ם

נגד: לצמצם הוצאות
מנדל אייזנברג 

סגר"ע בני ברק, ויז'ניץ  

מסעדה 
בשרית

רח’ קוגל 45 חולון | להזמנות: 03-5033377   

ביסטרו 45  
מסעדה בשרית כשרה למהדרין 

עכשיו בכשרות מהודרת 
של בד”צ בית יוסף 

המאפשרת לכם ליהנות מחגיגת בשרים
והטעם?! דביסטרו!

הנחה

על סועד שני% 
למביא קופון זה*

מיוחד לקוראי העיתון
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חדש! בכשרות מהודרת
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הדילמה של בכר: 
נאמנות או פוליטיקה
ההליך לבחירת רב עיר חדש לבת ים הולך ומסתרבל, 
ומה שהיה נראה כמו 'דיל' סגור מראש הופך לזירת 
התגוששות  לאחר שאנשי ש"ס קיבלו יד חופשית 
בגוף הבוחר, טוענים גורמים בעירייה כי בכר מחשב 

מסלול מחדש

מאת: ישראל פריי

המרוץ לרבנות העיר בת ים הולך ומתלהט, 
והופך לזירת התגוששות פוליטית בין גורמים 
כוח. לאחר שבישיבת  רבי  וארציים  מקומיים 
מנציגי  ארבעה  הוחלפו  האחרונה  המועצה 
העירייה בגוף הבוחר, מעלים גורמים בכירים 
הטענות  בעקבות  כי  האפשרות  את  בעירייה 
והסיטואציה שנכפתה עליו, ראש העיר יפעל 

לדחיית ההליך לזמן ארוך.
ים',  כפי שפורסם בהרחבה ב'השבוע בבת 
הרכב נציגי העירייה בגוף הבוחר נוטה באופן 
ש"ס,  סיעת  עם  המזוהים  לאנשים  מובהק 
ראש  של  הבכירה  הקואליציונית  שותפתו 
העיר יוסי בכר. אך לאחר שפורסמה הרשימה, 
החלה תסיסה של פעילי שטח ונציגי קהילות 
הרחקתם  על  שקובלים  לבכר,  המקורבים 
בלעדי  כמעט  באופן  ההליך  ומסירת  מהזירה 

לאנשי ש"ס.
כל הסימנים, אנשי ש"ס תפרו את  פי  "על 
הגוף הבוחר למידותיו של הגאון הרב אליהו 
אחד  "לאף  מעורה.  גורם  אומר  שלום",  בר 
חלילה אין מילה אחת רעה או רצון לערער על 
יש תחושה של אכזבה בסביבתו  כן  זה, אבל 
של הגאון הרב רזיאל אלול, שפועל בעיר מזה 
לראשות  הקריטיות  ובבחירות  ארוכות,  שנים 
הבטיח  השמועות  פי  שעל  בבכר,  תמך  העיר 
האילוצים  בגלל  העיר.  לרב  אותו  למנות 
המחויבות  את  נטש  פשוט  בכר  הפנימיים, 

והעביר את הכוח לגורמים אחרים".
ראשו  על  כעת  שמתרגשת  הפורענות  זרעי 
לראשות  הבחירות  בתקופת  נשתלו  בכר,  של 
העיר, אז תמכה סיעת ש"ס הרשמית במועמד 
הנגדי אלי יריב. מאידך, רבני שכונות ופעילים 
שטח  ועבודת  תמיכה  העניקו  כן  שונים 
ש"ס  הצטרפה  ניצחונו,  לאחר  בכר.  למען 
מה  התופינים,  לכל  וזכתה  בכר  לקואליציית 
הגדר"  על  ש"נשכבו  האנשים  בו  מצב  שיצר 
למען בכר, לא זכו לתגמול, בעוד אנשי ש"ס 

לוקחים את כל הקופה.
הגורם.  מנתח  במלכוד",  כעת  נמצא  "בכר 
"מצד אחד הוא מחויב לשותפים מש"ס, מצד 
מהשטח.  הקולות  את  ושומע  רואה  הוא  שני 
כל  את  שנוטש  כמי  להצטייר  רוצה  לא  הוא 
מי שהלך אתו דרך ארוכה והיה נאמן לו. לפי 
שגורם  ההתפכחות  בשלב  נמצא  הוא  דעתי, 
כל  את  מחדש  ולבחון  חושבים  לעשות  לו 

הזירה".
להעריך  מופרך  יהיה  לא  "זה  להערכתו, 
ביותר של בכר  ואולי החכם  היחיד  שהמוצא 
מה  הבחירות,  הליך  להאטת  לגרום  יהיה 
שיגרור אותם לעוד כשנתיים, לאחר הבחירות 
את  ירוויח  גם  הוא  בכך  המוניציפאליות. 
באנשים  יפגע  לא  גם  בו,  כולם  של  התלות 
עם  טובים  ביחסים  ויישאר  למענו  שעבדו 
כולם, וגם ישאיר את כל הקלפים צמוד לחזה".

תגובת ראש העיר יוסי בכר לא התקבלה עד 
למועד סגירת הגיליון.

 מאת: משה אברהמי
 

השיטור  יחידת  איילון,  במרחב  לראשונה 
ניתן יהיה  הרגלי מתרחבת ומשתדרגת, וכעת 
למצוא בין שומרי החוק לאורך רצועת החוף 
סגווי,  על  רכובים  שוטרים   - בעיר  והטיילת 
תחושת  את  ולחזק  להרחיב  במטרה  זאת 
בין  יותר  ומהיר  נוסף  לשירות  הביטחון, 
בחופיה  ולרוחצים  ים  בת  בטיילת  המטיילים 

בפרט.
הינה  ים  בת  בעיר  הרגלי  השיטור  יחידת 
לאורך  הים  חוף  באזור  מטפלת  אשר  יחידה 
כל הרצועה. היחידה כעת מונה כ-10 שוטרים 
בשנה  להתרחב  וצפויה  הסגווי  על  רכובים 

הקרובה לכ-16 שוטרים רכובים על סאגווי.
בהשתתפות  לאחרונה  שנערך  במפגש 
איילון  מרחב  ומפקדת  בכר  יוסי  העיר  ראש 
כלים  הושקו  צבי,  בר  סיגל  נצ"מ  במשטרה, 
ויגבירו  לאחרונה  לפעולה  שנכנסו  החדשים 
הטיילת,  באזור  והסדר  הביטחון  תחושת  את 

בחופי הים ובשדרות רוטשילד בעיר.
משמעותי  באופן  תוגבר  האחרונות  בשנים 
השיטור ברחובות העיר, בזכות שיתוף פעולה 
ביום  ישראל.  למשטרת  הרשות  בין  הדוק 
העצמאות האחרון זכה מפקד יחידת השיטור 
לתעודת  מוהגר,  רועי  פקד  בבת-ים,  העירוני 

הצטיינות במרחב איילון במשטרת ישראל.

עצור - סגווי לפניך: 
יחידת שיטור ניידת

הצועדים בטיילת החוף, הבחינו השבוע בכלי תחבורה 
חדש ויעיל בשירות אנשי החוק: סגווי  יחידת השיטור 

הרגלית מונה כיום 10 שוטרים וצפויה להתרחב

מאת יבניאל שירם
כח  יש  יהודית  חסידית  למוסיקה 
השומעים  את  מחברת  היא  עצום. 
מקרבת  היהדות,  ולערכי  למקורות 
לבבות ומגדילה את השמחה. מה רבה 
הייתה גם שמחתנו כשגילינו שבחברת 
שינפלד תיירות החליטו לצרף לחופשת 
הקיץ הקרובה שורה מכובדת וארוכה 
של כוכבי זמר יהודי – הם ישירו, ינגנו, 
בהילטון  הנופשים  קהל  את  וירקידו 
האחרונות  בשנים  כי  ידוע  מונטנגרו. 
ישנה חזרה לסגנון המקורי והאהוב של 
מוסיקת נשמה יהודית, ושירי הנשמה 
וסוחפים  לאופנה  חוזרים  החסידיים 
אחריהם קהל גדול של אנשים וחובבי 
פז  הזדמנות  יש  הקיץ  ובכן,  מוסיקה. 
לשלב בין אהבה גדולה למוסיקה לבין 
היפות  הערים  באחת  מפואר  נופש 

באירופה – מונטנגרו. 
דודו פישר, ישי לפידות, צמד 

רעים ועוד אמנים 
אחר  לא  הוא  הקיץ  של  הכבוד  אורח 
ובעצמו,  בכבודו  פישר  דודו  מאשר 
במונטנגרו.  הילטון  למלון  שיגיע 
העולם,  כל  את  כבשו  שלהיטיו  פישר, 
נשיאי  מול  ברודוויי,  במות  על  הופיע 
בימים  אירופה.  ומלכי  הברית  ארצות 
החדש  המחזמר  עם  מופיע  הוא  אלו 
את  להעיף  עומד  הוא   .JERUSALEM
במופע  מונטנגרו,  הילטון  של  הגג 
המוכרים  להיטיו  מיטב  את  המשלב 
עם סיפורים מעוררי צחוק והתרגשות, 

וכמובן עם שירתו הווקאלית הנדירה.
הוא  אף  מגיע  האהוב  לפידות  ישי  גם 
נאמר  לא  עוד  מה  הקיץ.  למונטנגרו 
"אוף  להקת  סולן  שהוא  בשבחו? 
שימחעס" והמפיק המוסיקלי של להקת 
אלבומו  את  "קינדרלעך".  הצעירים 
בכל  כמעט  יש  שלכם"  המנגינה  "ואני 
בביתכם.  גם  ובוודאי  בישראל,  בית 
אחת  מפעם  יותר  וצפיתם  האזנתם  גם 
ו"חמישה  בשישי"  "אישי  בתכניותיו 
את  לשמוע  ותשמחו  פרשה"  בעקבות 

קולו ושיריו שתמיד עושים שמח. 
ובני  גוטסדינר  ישראל  רעים  צמד 
לשגרירי  מזמן  כבר  הפכו  רוזנבאום 
 45 בעולם.  שלנו  היהודית  המוסיקה 
אלבומים   40 עם  הבמה,  על  שנים 
העומדים לזכותם, הם מזמרים כמעט 
רוסית,  יידיש,  בעברית,  שפה,  בכל 
במופעים  ופורטוגזית.  ספרדית 
מתקופות  שירים  השניים  משלבים 
עם  יחד  שונות,  ומחסידויות  שונות 

הקהל המצטרף לשירה בקול גדול. 
אמנים ידועים נוספים שיגיעו לחופשת 
מבאזל  הלמן  יששכר  הם  שינפלד 
שהוציא  המפורסם  החזן   - בשווייץ 
את האלבום המצליח "יעלה".  ישראל 
על  שהופיע  הזמרים  מגדולי   - פרנס 
של  ב"גלגולו  כולל  אפשרית  במה  כל 
העולמי  החזן  החיים".  ו"מעגל  ניגון 

החודר  המופלא  קולו   – שוורץ  יוסי 
עמוק לנשמה ומספק רגעי קסם בלתי 
יוצר   – יפה  אלי  מאסטרו  נשכחים. 
ובעיקר  רעננים  קלאסיים,  עיבודים 
חדש  ועומק  רוגע  ומביא  מפתיעים, 

ליצירות בלתי נשכחות. 
המלון, האירוח, האוכל 

והטיולים ברמה הכי גבוהה 
המדהימות  ההופעות  לכל  בנוסף 
ברמה  לחופשה  שינפלד  אורחי  יזכו 
באחד  היום,  הקיימת  ביותר  הגבוהה 
מבתי המלון הטובים ביותר באירופה, 
במונטנגרו  פודגוריצה  הילטון  מלון 
בנקודה  ממוקם  המלון  כוכבים.   5
פארקים  שלושה  בין  בעיר,  מרכזית 
הקניות  מדרחוב  וליד  ויפים,  גדולים 
המפורסם. מול המלון שוכן לו פארק 
נמצא  מהמלון  הליכה  ובמרחק  ירוק 
המציע  הרפתקאות  של  נוסף  פארק 
מהמלון  המשפחה.  לכל  מהנה  בילוי 
רגליים  לטיולים  בקלות  לצאת  אפשר 
בעיר הבירה של מונטנגרו פודגוריצה 
המדריכים  צוות  עם  ולטיולים 
האתרים  בין  שינפלד.  של  המעולים 
פארק  הצפוני  באזור  לבקר  ניתן 
קניון  ז’בליאק,  העיירה  הדורמיטור, 
העיר  בודווה,  של  הריביירה  טארה, 
העתיקה קוטור, עיירת ספא הרצגנובי, 
צייטיניה, אגם שקאדר  הישנה  הבירה 
על גבול אלבניה, פארק ביוגראדסקה 
בקרואטיה  ליפה,  הנטיפים  ומערת 
קבטאט.  החוף  ועיירת  דוברובניק 
יהנו  אתגרי  ספורט  וחובבי  משפחות 
אומגה  וטיולים,  אפשרויות  ממגוון 
סוסים,  טרקטורונים,  לב,  לאמיצי 
שילדים  הרפתקאות  פארקי  ג’יפים, 

מאד יאהבו, ועוד. 
יישאר  לא  שינפלד  מאורחי  אחד  אף 
הקיץ רעב, בזכות צוות ענק של שפים 
במאכלים  המתמחים  בינלאומיים 
יהודיים בסגנון אשכנזי ומזרחי. בחדרי 
הענקיים  הברים  להם  יחכו  האוכל 
סלטים,  מרקים,  דגים,  בשרים,  עם 
ובנוסף  ועוגות,  קינוחים  תוספות, 
כיבוד  המגיש  אירי  בר  פועל  במלון 
חופשת  היום.  במהלך  חופשי  ושתייה 
ארוחות  כוללת  שינפלד  של  הקיץ 
ובשבת  יום  מדי  מלאות  וערב  בוקר 
מיוחד,  רבא  קידושא  עם  מלא  פנסיון 
שמחפש  מי  כשר.  גלאט  כשהכשרות 
מחופשה  להנות  לחו”ל,  לטוס  הקיץ 
ברמה מאד גבוהה, ולהכניס טעם של 
נשמה יהודית ללב ושמחה מוסיקלית 
 – אחד  במקום  הכל  את  ימצא  לנפש, 
בתאריכים  יופיעו  האמנים  מונטנגרו. 
שינפלד.  של  הקיץ  בחופשת  נבחרים 
מקום  והזמנת  נוספים  לפרטים 
החברה  למשרדי  להתקשר   ניתן 
אתר  דרך  או   03-6189999 בטלפון  

www.shainfeld.com האינטרנט

להתחבר למוסיקה 
היהודית במונטנגרו

הקיץ, כך שמחנו לגלות, יגיעו כל כוכבי הזמר 
הגדולים לחגיגה ענקית של מוסיקה יהודית וזמר 

נשמה חסידי  הכל קורה במקום אחד – במונטנגרו, 
במסגרת חופשת הקיץ הגדולה של שינפלד

דודו פישרצמד רעים ישי לפידות יוסי שוורץ 
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מאת: הילה פאלח

כשאנחנו  אבל  בחזרה.  אלינו  ושיחייכו  לחייך  רוצים  כולנו 
סובלים מבעיות חניכיים, כנראה שנחייך פחות ואם כבר נחייך, 

החיוך יהיה קטן וסגור.
בגוף,  ביותר  הגדול  החיידקים  מרבץ  הוא  והפה  מאחר 
האיזור.  טובה של  לתחזוקה  ולדאוג  על המשמר  לעמוד  חשוב 
בבריאות  לרוב  ממוקדת  הדאגה  הפה,  בריאות  על  כשחושבים 
את  שמחזיקה  הרקמה   – החניכיים  לגבי  מה  אבל  השיניים. 

השיניים במקומן ודרכה חיידקים יכולים לחדור לשן?
שנוטים  עניין  הוא  שיניים  ציחצוח  בעת  מהחניכיים  דימום 
רקמת  של  בהיחלשות  מדובר  למעשה  אבל  ממנו,  להתעלם 
החניכיים. היחלשות כזו יכולה להתפתח לכדי דלקת מיסב השן, 

שתוביל לנסיגת חניכיים ולכיסי מוגלה בין החניכיים לשיניים. 
מחלת   - פריודנטית  מחלה  לכדי  להידרדר  עלולה  כזו  דלקת 
הלסת  עצם  של  לנזק  מהפה,  נעים  לא  לריח  שתגרום  חניכיים, 

ולנשירת שיניים.
יקרות,  שיניים  להשתלות  ולהידרש  שיניים  לאבד  לא  כדי 
מניעה  פעולות  כמה  הנה  החניכיים.  בריאות  על  לשמור  חשוב 

שניתן לעשות, כדי ליהנות מחניכים בריאות:
ויטמינים  נטולת  - תזונה  ומגוונת  להקפיד על תזונה מאוזנת 
יכולה למשל  בין השאר,  ובפירות  בירקות  ומינרלים, הנמצאים 
לגרום לרוק חומצי מדי, שיפגע בריריות הפה – החניכיים ויצור 

פצעים בפה.
להקפיד על ניקוי אבן אצל שיננית. הניקוי חיוני מאחר והוא 

מסיר את האבנית - רובד חיידקי השן.
לא להתעלם מכיבים ואפטות בפה. אלה יכולים להיות סימנים 

ראשונים של בעיית עיכול ועוד.
בפה  כיבים  מהחניכיים,  דימום  יש  כבר  אם  עושים  מה  אבל 

ואפטות? עכשיו יש מענה טבעי ויעיל לבעיה.

חניכיים בריאות בדרך הטבעית

הצורך  את  זיהתה   ,TTM בשם  ישראלית  חברה 

חניכיים  בבעיות  ובטיפול  לחניכיים  מניעתי  בטיפול 
בנושא.  איכותי  מענה  ובפיתוח  במחקר   והשקיעה 

הקו המנחה היה חיפוש אחרי טיפול טבעי, ללא תופעות לוואי, 
שיחזק את המערכת החיסונית של הגוף באופן רחב וייתן מענה 
מוצרים  הניב  המחקר  פרטני.  באופן  החניכיים,  לבעיות  מדויק 

חדשניים ושיטת טיפול מעמיקה ומקיפה.
צמחי  רפואת   – ההרבליזם  מתחום  מגיע   TTM של  הפתרון 
המרפא. רפואת הצמחים למעשה הועילה לבני האדם, עוד משחר 
האנושות. ביבשות שונות השתמשו בני אדם בצמחים ששמם עבר 
 מדור לדור, והיו ידועים כיעילים לפתרון בעיות גופניות שונות. 

מדעי.  ביסוס  יש  העממית,  שלחוכמה  התברר  השנים  בחלוף 
המסורתית,  ברפואה  לשימוש  מקובלים  שהיו  רבים  צמחים 
עומדים היום בחזית המחקר האוניברסיטאי ומוכחים כיעילים. 
בדיוק בצמחים אלה משתמשים בחברת TTM לטיפול בבעיות 

החניכיים. 
מרצה  ונטורופתית,  קלינית  הרבליסטית   ,M.SC זקס  אלינה 
ניסיון טיפולי של כ-15 שנה, שהרכיבה  בכירה ומטפלת בעלת 
את הפורמולות של מוצרי החברה, מפרטת על כמה מהצמחים 
מפני  כמחסן  יעיל  הוא  הקרח  השוש  "צמח  הטיפול:  שבבסיס 
ונוגד דלקת. צמח  מזהמים חיצוניים, מעודד התחדשות רקמות 
בחלל  זיהום  במצבי  לטיפול  יעיל  בערכה,  הנכלל  האנאמרנה 
הוא  גם  שנכלל  המור  שרף  דימומים.  ולעצירת  להרגעה  הפה, 
וירוסים  חיידקים,  נוגד  פעילות  בעל  הוא  המוצרים,  בערכת 

ופטריות, ממריץ חיסון, נוגד דלקת ומחטא".
ברחבי  מובחרים  גידול  מבתי  מיובאים  הצמחים 
מוודאים  שם  מובילות.  איכות  במעבדות  ונבדקים  העולם 
כוללים  ושהם  רעלים  נטולת  אדמה  על  גדלו  שהצמחים 
המוצרים  של  הייצור  פעילים.  חומרים  של  מספקת  כמות 
הבריאות,  משרד  ידי  על  המפוקח  בגליל  במפעל  מתבצע 
מהודרת.  ובכשרות  קפדניים  אירופאים  איכות  תקני   תחת 

יש לציין כי השימוש בצמחי מרפא נחשב היום לאיכותי ביותר, 

שכן נטילת צמחי מרפא פועלת באופן רחב על מספר מערכות 
בגוף, ממריצה ומחזקת אותן. למעשה תרופות תעשייתיות רבות 
מבוססות על סינתוז כימי של החומר הפעיל בצמחים. כך למשל 
ייצור האספירין והאטרופין מבוסס על מחקר מתחום הצמחים. 
כך שמי שבוחר בטיפול צמחי, מקבל את המקור הטבעי והטהור 
לטיפול בבעיה, כזה שלא מעמיס פעולת סינון רעלים על הכבד.

למה להתמודד לבד?

בבעיות  הזה  הטיפול  של  הייחוד  אבל  ויפה,  טוב  זה  כל 
שמגיע  זמין,  מקצועי  ליווי  של  עוטף  במערך  הוא  החניכיים, 
יחד עם המוצרים. המחויבות של TTM להצלחת הטיפול היא 
גבוהה במיוחד. כאן  לא מדובר על מטופל שרוכש מוצר והולך 
שאולי  שאלות  ועם  הטיפול  תהליך  עם  לבד  להתמודד  לדרכו 
יצוצו אצלו. לפי שיטת הטיפול של TTM, למן הרגע הראשון 

מדובר בליווי מותאם אישית.
עם  טלפון  בשיחת  נעשה  החניכיים  בעיית  של  האבחון 
בירור  מקיימים  אלה   .TTM  של המומחים  היועצים  צוות 
המתאים  הטיפול  את  ובוחרים  פונה  כל  עם  דיסקרטי  טלפוני 
ערכת  יממה,  בתוך  האישית,  ההתאמה  לאחר  עבורו. 
הדלת.  לפתח  עד  מגיעה    PLUS מסדרת   Periodontal 

יועצי החברה מלווים את תהליך הטיפול בשיחות טלפון וזמינים 
לכל שאלה ועניין. הם מוודאים שנטלתם את התמיסה והכמוסות, 
כך  רק  הטיפול.  לגמר  עד  מתמידים  ושאתם  להוראות  בהתאם 

רואים תוצאות. 
 לסיכום, אין סיבה לסבול מכאבים ואי נוחות. כשיש אפשרות 
לקבל עד הבית טיפול טבעי, מעמיק, אישי ויעיל, שעובד גם על 

מניעה לטווח הרחוק. 
התקשרו עוד היום לשיחת ייעוץ דיסקרטית בחינם, 

לטל': 072-3922-671
ותוכלו להתחיל לטפל כבר מחר. 

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

בעיות חניכיים לא מזניחים!
כשיש בעיות שיניים, ברור למי פונים. אבל איך מטפלים בבעיות חניכיים? חברה ישראלית פיתחה מענה טבעי 

ויעיל לבעיות בחלל הפה, שמוביל לשיפור מהיר. יש סיבה לחייך
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גזירות  תחת  חיים  של  תחושה  מהי  לחוות  שרוצה  מי 
אינסטנט  בטיסת  לקפוץ  מוזמן   – מזויפות  ולא  אמיתיות, 
יותר  קצר  זמן   – בלבד  דקות  וארבעים  שעה  הנמשכת 
יוון. לא רק  ממציאת מונית שירות בנתב"ג, לאתונה בירת 
גזירת גיוס אמיתית יש כאן, לכל צעיר בן 18 למשך תשעה 
חודשים, אלא בעיקר גזירות כלכליות. בשעות בין הערביים, 
לחזות  ניתן  היווניים,  האיים  של  האינסופיים  במפרצים 
הכלכלה  של  שקיעתה  ואיטית.  מרהיבה  חמה  בשקיעת 
היוונית לעומת זאת, נחזית בכל שעות היממה – והיא הרבה 

פחות מרנינה. 
כשחווים מהם חיים יומיומיים תחת אחוזי אבטלה בלתי 
יותר  במעט  להיזכר  אפשר   – נוראי  כלכלי  ושפל  נסבלים 
התורה  עולם  כלכלת  שרויה  הייתה  בו  במצב  מוחשיות, 
לפני מעט יותר משנתיים ימים, תחת שר האוצר לפיד. עם 
חופש  לקייטנות  מימון  ובתקציבים,  בקצבאות  קיצוצים 
גדול תוך הדרת ילדים חרדיים, עיצוב מפת הטבות נטולת 
יישובים חרדיים, כוללים וישיבות על סף קריסה ומשפחות 
אברכים שמטה לחמן נשבר. האופציה של יציאה להפגנות, 
בשעה שכל בן ישיבה באשר הוא שם, רשאי ויכול להתייצב 
בבקו"ם ולקבל דיחוי, אפשרית רק על בטן מלאה – אחרי 

שתי שנות שובע שמשכיחות את שנות הרעב.
החרדים,  הנציגים  על  ארסיים  פשקווילים  לפזר  אפשר 
עם טקסט משתפך ומייגע כאורך הגלות – מירושלים ועד 
בכל  מעמידתם  להתעלם  אפשרי  בלתי  אך  פארק,  בורו 
היעדים - הכלכליים. כשנתניהו עומד בדיבורו ומקיים את 
כל הבטחותיו, לא לבנט ולא לכחלון, לא למתיישבים ולא 
למפונים, אלא דווקא לדרעי וליצמן, גפני ופרוש – הקרדיט 

כולו מגיע לחברי הכנסת המושמצים.
קרב  לנהל  הכנסת  חברי  נאלצו  האחרונים  בשבועיים 
היהדות  בקרב  גבם,  החזית שאורגנה מאחורי  לנטרול  מר, 
לא  הזאת,  המלחמה  לים.  מעבר  האמריקאית,  החרדית 
ועלה  שכמעט  ופרוש  העמים,  למדינות  ישראל  בין  הייתה 
על מטוס פעמיים במהלך השבוע האחרון – לא יצא מגדרו 
רק כדי לגייס לצידו את אדמו"רי חו"ל. לפני הכול, הייתה 

זו מלחמה על הבית, כאן בישראל.
האמירות של ראשי ישיבות ואדמו"רים מארה"ב, חלחלו 
גם לכאן. פרוש מצא עצמו מתמודד מול אדמו”רים מבית, 
האדמה  הליטאי,  בציבור  גם  מביכות.  שאלות  ששואלים 
לשאול  שהחלו  הישיבות,  ראשי  של  רגליהם  תחת  זעה 
הרביעית,  נתניהו  בממשלת  הישיבה  שנות  במשך  שאלות. 
שמרו חברי הכנסת במכוון על זכות השתיקה. מול העתירות 
והחשש, שרק התעצם לאחרונה, מפסילת  לבג"ץ שהוגשו 
חברי  העדיפו   – העליון  המשפט  בבית  הגיוס  חוק  תיקון 
הכנסת שלא להשמיע קול. אם בזירה המשפטית, זו הייתה 
התנהלות נבונה, הרי שברמה הפוליטית - שקט הוא רפש. 
דרך  לחדור  לאחרים  אפשרה  ההסברה,  מזירת  ההיעלמות 
חורים וסדקים. להציג נתונים לא בדוקים, להפריח סיפורים 

לא מאומתים, לבנות נרטיב קליט – ולפעול באותן שיטות 
בהצלחה  אימצו  להבדיל,  שהפלסטינים,  מתוחכמות 

בקמפוסים באירופה ובארצות הברית.
פרוש ומקלב ולצדם נאמני הבתים, שיצאו מגדרם ופרצו 
ימה וקדמה, צפונה ונגבה, כשהם חושפים עצמם להתקפות 
יובסו בארצות הברית, הקרב הבא,  – הבינו שאם  אישיות 
נאלצו  והמבשר  יתד  נחיתות.  בישראל מעמדת  כאן  יתנהל 
לדבר עם הקוראים לא בסיסמאות הרגילות, אלא בנתונים 
מדורי  חדשות  כמו  להצניע,  העדיפו  שהם  ומספרים 
הקרב  על  שפיקד  פרוש  בישא.  לעינא  מחשש  הפלילים, 
'אחריי', סיפר השבוע,  והיה הראשון שהשמיע את קריאת 
שפנה גם לליצמן וקיבל סיוע ברמת הקרב על התודעה בבתי 
ב'המודיע'. בשלומי  הסיקור  לא במסגרת  אך  האדמו"רים, 
מעין  האלגנטית,  בהתעלמות  ראו  התורה  ובדגל  אמונים 
קריצה עם מבט לעתיד לכיוון הפלג הירושלמי, אבל אפשר 
להמשיך  שהעדיפה  המרכזית,  הסיעה  את  להבין  בהחלט 
ולנקוט באותו קו של ציות והתעלמות. במקום בו יש מנהיג 

אחד לבירה, אין צורך באמצעי הסברה.  

יקירי הקנאים

בראש  משרתת  שפוזרה  ההפגנה   – הפוך  על  בהפוך 
מאסף  קרב  כיום  שמנהלים  הכנסת  חברי  את  ובראשונה 
על תקנות חוק הגיוס. הפרס שהוכרז על ראשיהם מאפשר 
במשרד  המשפטית  המחלקה  אנשי  את  לצידם  לגייס  להם 
הביטחון. בשלוש הפגישות שהתקיימו השבוע בין העוסקים 
היותם  בגלל  דווקא  זהירה,  אופטימיות  נרשמה  במלאכה, 

בעין הסערה.
מזו,  נוחה  שסיטואציה  הוא,  הכנסת  חברי  של  הרושם 
תהיה.  אם  וספק  הייתה  לא   – מרוככות  תקנות  להעברת 
הקודם  הביטחון  שר  בתקופת  שגובשו  הנוסחאות  אלמלא 
בכנסת  הוועדות  ובפני  בג"ץ  בפני  והוצגו  יעלון,  משה 
מזמן  כבר  הייתה  התקנות  סאגת   - מוגמרות  כעובדות 

מאחורינו. 
לתקן  איווט  היכולת של  עומדת  בעוכרנו  כי  לומר,  ניתן 
לעצמו  להרשות  יכול  לא  איווט  קלקל.  שיעלון  היכן 
להצטייר כמושיעם של החרדים – ולא מלפיד אלא מיעלון. 
מה שחשוב מבחינתו הוא השקט בגזרה – וכאן חולק שר 
הביטחון, גזירה שווה עם חברי הכנסת החרדים. האג’נדה 
תקיפת  של  האופנה  עם  ביחד  נגוזה  החרדים  תקיפת  של 
עצמו  למצב  מבקש  הביטחון  משרד  של  ליברמן  נתניהו. 

כמבוגר אחראי, בכל התחומים.  
שנת השקט הראשונה בתפקיד, היא בסך הכול מבחינתו 
סימן לבאות. ליברמן מעוניין למלא שלוש שנים בתפקיד – 
ומאמין שבטווח הזמנים הזה לא יהא מנוס מעימות מתחדש 
לחסל  יצליח  לא  כבר  הוא  הנייה  את  ברצועה.  חמאס  מול 

תוך 24 שעות, אבל היעד מבחינתו הוא – לצאת מהעימות 
הבא עם הכרעה תודעתית ברורה. את הפסקת זרם החשמל 
מזווית  גם  לראות  אפשר  איווט,  של  בתמיכתו  לרצועה 

הראייה הזאת. 
העתידית  יוקרתו  כל  מוטלת  המאזניים  כף  על  כאשר 
טבעי  אך  המדינה,  הביטחונית של  יוקרתה  בשוליים,  וגם, 
מהיקלעות  ולהימנע  חזיתות  לצמצם  יעדיף  שליברמן 
לעימות עם המיינסטרים החרדי. מדובר במלאכה לא קלה 
לנוכח זהות מאגר מצביעי ישראל ביתנו שרובם הגדול אינו 
מצליח  הוא  להודעה חדשה,  ועד  עתה  לעת  חרדים.  חובב 
תוקפי  נגד  באמירות  הפוטנציאליים  תומכיו  את  להאכיל 
החיילים החרדים – מתוך ידיעה שהזמירות שנעימות לאוזני 

תומכיו, לא צורמות באוזני חברי הכנסת החרדים.
ניסוח  של  הפוליטי-משפטי  למישור  רלוונטי  זה  כל 
לפרטים  הירידה  זאת,  לעומת  המשפטית  בזירה  התקנות. 
לפסילת  ולהביא  להזיק  יכולה  העיתונים,  גבי  על  הקטנים 
החוק, על רקע העתירות התלויות ועומדות נגדו בבג"ץ. אם 
זה מה שיקרה לבסוף – שופטי בג"ץ יוכלו להתהדר בתואר 

'יקירי הקנאים'. 

תחרות רובינשטיין

בתואר  להתהדר  פרישתו  עם  כיפה, שיכול  חובש  שופט 
הוא  דתל-אביב,  אלא  דירושלים,  לא  אך  קרתא',  'יקיר 
הרבה  עם  לגמלאות  השבוע  שפרש  רובינשטיין,  אליקים 
ירושלים  לענייני  בכל מה שנוגע  - השיפוטי.  במותב  טקס 
של מעלה – התבלט רובינשטיין לאורך השנים כאקטיביסט 

שיפוטי-דתי.
רובינשטיין, ועל כך כבר נכתב כאן בעבר, הפך לשופט 
שהפוליטיקאים החרדים למדו לחשוש מפניו יותר מאחרים. 
אידישאיים  שפתגמים  הכיפה,  סרוג  המשפטי  היועץ 
ופסקי  יומי,  דף  לימוד  מפספס  לא  לשונו,  על  שגורים 
מוסר  מאמרי  ומהלכה,  מהתלמוד  במקורות  שזורים  דינו 
ופתגמים יהודיים, עד שכל קריאת פסק דין נדמית לתחרות 
רובינשטיין בפני עצמה – במעין קונצרט של יהדות ומשפט, 

הלכה וערכאות. 
טובה  דוגמה  אין  פוליטי-שיפוטי,  רקע  על  כשמדברים 
יותר מהשופט שישב על כס העליון בשלוש עשרה השנים 
התשעים,  שנות  ותחילת  השמונים  שנות  בסוף  האחרונות. 
יצחק שמיר. שמיר  כיהן רובינשטיין כמזכיר ממשלתו של 
אומנם הציע לכמה מהשותפים של אותם ימים לתלות את 
ההסכמים על הקיר, אך תעודה ממוסגרת של יקיר המערכת 
ראוי היה להעניק למזכיר הממשלה של אותם ימים, שאיפשר 

לנציגים החרדים למצוא כתובת תורנית ראויה לכל אגורה.
כאן  תואר  כיועמ"ש,  בתור  הבא  בתפקידו  רובינשטיין 
בשעתו כרבי לוי יצחק של היועצים המשפטיים לדורותיהם, 

בית ספר לפוליטיקה

גזירות יוון

אבי בלום, אתונה      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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גדולה  באדיקות   – זכות  לכף  פוליטיקאים  שדן 
בקרב  לתהילה  שנודע  וינשטיין  יהודה  של  מזו 
הגדולה  האכזבה  את  השררה.  בעלי  הנחקרים 
מהאיש נחלנו דווקא בשבתו על כס השיפוט בבית 

המשפט העליון, כשהפך מסנגור לקטגור. 
כחובש כיפה, המכיר את המגזר הדתי והחרדי, 
בהרכבים  לשבת  אחת  לא  רובינשטיין  נבחר 
החרדי  שהציבור   – ומדינה  דת  לנושאי  הנוגעים 
עמד במרכזם. כמעט בכל הפעמים, יצאו החרדים 
רובינשטיין  של  הלחנים  ראשם.  על  כשידיהם 
לאור  אך  לאחרונה,  כאן  הושמעו  אומנם 
הפרישה, מן הראוי להביאם כאן בשנית כ'הדרן': 
רובינשטיין ישב בהרכבים שדנו בחוק טל, והוביל 
את התהליך שבסופו ביטל בג"ץ את ההסדר רגע 
יש  קמפיין  את  בעקיפין  והריץ   – הבחירות  לפני 
הבחירות  את  שביטל  בהרכב  ביושבו  עתיד. 
ניפק על גבנו פסיקה תקדימית  בבית שמש, הוא 
קולות  שמספר  למרות  בחירות  לביטול  שהביאה 
הרמאים היה קטן מהפער בין המועמדים )מעניין 
יהיה להיווכח אם התקדים ייושם גם בעתירות נגד 

תוצאות הבחירות בהסתדרות(. 
הסיוע העקיף ליאיר לפיד נמשך לאחר שנבחר 
בהרכב  ישב  כשרובינשטיין  אוצר,  לשר  ומונה 
למשפחות  הכנסה  הבטחת  הסדר  את  שביטל 
עם   – החרדים  במסכנים  מוסר  והרביץ  אברכים 
עיניו  לנגד  שצץ  נדבות  מקבץ  על  מבזה  תיאור 
פרסום  משמעות  התפילה.  בסיום  הכנסת  בבית 
דווקא  בו,  שנכללה  הסיפורת  עם  הדין  פסק 
באותה תקופה בה כיהן שר האוצר לפיד, הייתה 
אך  ומשפטית,  פוליטית  ציבורית,   – לכל  ברורה 
רובינשטיין השופט, בניגוד לרובינשטיין המזכיר 

והיועמ"ש, לא חס ולא חמל.
ואת  עמדותיו  את  הסתיר  לא  רובינשטיין 
הכנסת  לחברי  הזכיר  רבה  ובמידה  עקרונותיו, 
המכהן.  הכיפה  חובש  היועמ"ש  התנהלות  את 
כשבוחנים את התנהלותו של מנדלבליט בסוגיות 
דת ומדינה – ממתווה הכותל ועד למרכולי השבת, 
החרדית,  שליהדות  למסקנה,  מלהגיע  מנוס  אין 
עם  מגיע  שלא  כיפה  נטול  ניטרלי  יועמ"ש  עדיף 
עם  יועמ"ש  מאשר  העולם,  את  לשנות  שאיפות 
אג'נדה, חדור שליחות משיחית לעשות רצון קונו 

וראש ממשלתו.
לזכותו של רובינשטיין עומדת פסיקתו הדתית 
לנשיאת  אם  השבת.  מרכולי  בסוגיית  האחרונה 
חוק  פסילת  תיזכר  ביניש,  דורית  לשעבר  העליון 
טל כשירת הברבור, הרי שאת רובינשטיין אפשר 
האחרונה.  פסיקתו  בזכות   – ולטובה  להנציח 
במשבצת השופט הדתי, הפתיע רובינשטיין לפני 
את  דחה  לא  לציפיות  כשבניגוד  שבועות,  כמה 
שעתרו  והעצמאים  הסוחרים  התאחדות  עתירת 
מורחב  בהרכב  נוסף  דיון  לקיים  בבקשה  לבג”ץ 
אביב.  בתל  בשבת  העסקים  פתיחת  בסוגיית 
ובכך  בהחלטתו, ביקש לקבל את עמדת המדינה 
מוקש  על  לדלג  החרדים  הכנסת  לחברי  איפשר 
השבת בתל אביב, עד לתחנת השבת הבאה. תחנת 
הרכבת, שעליה – בהיפוך מענייני הגיוס, פורסם 

השבוע לראשונה, דווקא בביטאון המודיע. 
על  עלו  השבת  ענייני  ש"ס  סיעת  בישיבת 
התורה  יהדות  סיעת  בישיבת  אך  השולחן, 
שהתקיימה בחדר הסמוך בקומת הוועדות, נושא 
עצמו  הבריאות  ושר  עלה,  לא  כלל  רכבת השבת 
בתום  הזכיר  מהחברים  אחד  מהישיבה.  נעדר 
הישיבה מה מתרחש כאשר ליצמן מחליט באמת 
אדומים.  קווים  ולהציב  הסוף  עד  ללכת  ובתמים 
דוגמה  הוא  בהדסה  המתפטרים  הרופאים  משבר 
נציבת שירות המדינה, הוא  וטרפוד מינוי  טובה, 
דוגמה טובה עוד יותר. לא בטוח שרכבת השבת, 

תהיה הדוגמה השלישית בסדרה.

מזויף מתוכו 

ועדת המדע של ח"כ אורי מקלב, הפכה השבוע 
זו,  חגיגית  ובאווירה  הפייק-ניוז,  מדעי  לוועדת 
לשכת  מטעם  לאחרונה  שנערך  בפאנל  נזכרתי 
בוז'י  העבודה  יו"ר  בהשתתפות  הדין,  עורכי 
יו"ר  לצד  ביטן,  דוד  הקואליציה  ויו"ר  הרצוג 
עו"ד תמר   2 ערוץ  מועצת המנהלים של חדשות 
רוה ומנהל לשכת העיתונות הממשלתית, ניצן חן.
את  מספקת  העבודה,  הנהגת  על  ההתמודדות 
בעיר, חרף מדדי הפופולריות  טובה  הכי  ההצגה 
מתמודדים  הלא  מספר  המפלגה.  של  הנמוכים 

כולל  המתמודדים,  מספר  על  עולה  במפלגה, 
קיבלה   - שבמפתיע  אלמונית,  חרדית  מועמדת 
הכספים,  ועדת  מיו"ר  אידיאולוגי  חיזוק  השבוע 

בנאומו השמאלני בוועידת הארץ.  
אבי  המועמד  הוא  המערכונים,  מכוכבי  אחד 
גבאי, פליט כולנו – והשר הראשון שתקע למשה 
כחלון סכין בגב. גבאי היה הראשון שזינב, גלנט 
כך נראה, הוא הבא בתור. נטו כחלון, נטו סכסוך 

במשפחה.
הרצוג שמסרב לקבל את צו מספידיו, השמיע 
באותו מושב, את הנרטיב שלו על הכפלת מספר 
האחרונות,  בבחירות  העבודה  של  המצביעים 
יותר היה השימוש שעשה בכלי  אבל מה שעניין 
המלחמה של נתניהו. לא רק ביבי, מסתבר, אלא גם 
הרצוג, מאשים את ערוץ 2 במגמתיות. הוא דיבר 
על הקטנת דמותו באולפן מול הגדלת פרצופו של 
שבמסגרתו  הקצרצר  העימות  במהלך  המנהיג, 
הבטיח בוז'י )וקיים( לשמור על נתניהו מאוחדת, 
והזכיר את הכותרת שיצאה במהלך יום הבחירות, 

ולפיה בחמאס תומכים בבחירתו של הרצוג. 
הרצוג ירה את יריית הפתיחה, וביטן בעקבותיו 
הישראלית,  התקשורת  על  מלאה  בטן  עם   –
והטובים  הידועים  הטקסטים  כל  את  השמיע 
הצבעוניות  למרות  אוהבים.  שהליכודניקים 
ולהדביק  במערכונים  לדמותו  ללעוג  שמאפשרת 
לו סטיגמה של אורן חזן למתקדמים, ביטן מפתיע 
בכל פעם מחדש את שומעיו ושוטח את טיעוניו 
בשפה ברורה. הפוליטיקאים מהצד האחד, ובכירי 
על  בלהט  הגנו  השני,  מהצד  העיתונים  מערכות 
חופש הביטוי והאשימו זה את זה בזיופים הדדיים.
קו  מבית  הזמן'  'כל  חשיפת  את  להם,  הזכרתי 
חרדי  ששידל   2 ערוץ  לתחקירן  בנוגע  עיתונות, 
גבנו.  על  כותרת  עוד  להפיק  כדי   – דגל  לקרוע 
שאלתי אותם, אימתי לא תיפתח מהדורה עם עוד 
להפגין  שיוצאים  החרדים  על  מתסיסה  כותרת 
סובל  לא  ציבור בישראל  גסה ששום  – בהכללה 
המיינסטרים  נגד  הזיופים  מידה.  באותה  ממנה 
ומעניין  החרדי, הם חלק מפס הקול הישראלי – 
לעניין אפשר לסכם ולומר, כי הקנאים שמפיצים 
לחן  בכלל  מזמרים  משלהם,  חרדי  פייק-ניוז 

ישראלי.
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אפשר לפזר 
פשקווילים 
ארסיים על 

הנציגים החרדים, 
עם טקסט 

משתפך ומייגע 
כאורך הגלות – 

מירושלים ועד בורו 
פארק, אך בלתי 

אפשרי להתעלם 
מעמידתם 

בכל היעדים – 
הכלכליים

אחד מכוכבי 
המערכונים, הוא 

המועמד אבי גבאי, 
פליט כולנו – והשר 

הראשון שתקע 
למשה כחלון סכין 

בגב. גבאי היה 
הראשון שזינב, 
גלנט כך נראה, 
הוא הבא בתור. 

נטו כחלון, נטו 
סכסוך במשפחה

יקיר החרדים שהפך לשופט אימתני, אליקים רובינשטיין. צילום: המרכז הבינתחומי הרצליה
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בעקבות הנחייה חדשה מלשכת היועץ המשפטי לממשלה, 
את  נכניס  הבא  "בהסכם  עיתונות':  ל'קו  גפני  ח"כ  אומר 
הכל לבסיס, אחרת לא יהיה תקציב"  המשמעות: תקציבי 
ההשפלות  מסע  ויימנע  התקציב  לבסיס  יוכנסו  הישיבות 

שעוברים הנציגים החרדים בכל פעם מחדש

גפני חולל סערה – 
וספג מפרוש וגואטה
יו"ר ועדת הכספים שיבח את השמאל בכנס 'הארץ', 
שטען  למפלגה  מעמיתו  חריפה  ביקורת  וספג 
 גפני בתגובה:  "ההתחבקות עם השמאל תמוהה" 

"אמר דברים שלא היו ולא נבראו"

תם עידן הכספים 
הקואליציוניים

 ארי קלמן

)שני(  השבוע  שהתקיים  דיון  במהלך 
חשפה  שקיפות,  לענייני  המיוחדת  בוועדה 
המשנה  של  מלשכתה  פלבר  שרית  עו"ד 
המשפטי  היועץ  כי  זילבר,  דינה  ליועמ"ש 
בהליך  החל  מנדלבליט  אביחי  לממשלה 
אלו  כספים  הקואליציוניים'.  ה'כספים  לסיום 
משמשים בין היתר למטרות מפלגתיות כאשר 
בשנה.   ₪ מיליון  בכ-20  מתוקצב  ח"כ  כל 
במפלגת ש"ס ויהדות התורה, לדוגמה, מקצים 

את הכספים לטובת מוסדות הלימוד. 
העברת  הליך  בכל  שקיפות  אין  כיום, 
מטרת  אודות  מדוקדקת  בדיקה  ואין  הכספים 
ההעברות, אך מאידך אין חשש למקרים דוגמת 
פרשת ישראל ביתנו, אז שלשלו מקורבים כסף 
בראשות  השבוע  שכונסה  הועדה  לכיסיהם. 
שקיפות  להחיל  מבקשת  שפיר,  סתיו  ח"כ 
בדומה לשאר התקציבים  בכל ההליך,  מלאה 

הממשלתיים. 
כאמור  פועלים  המשפטי  היועץ  במשרד 
לבטל את התקציבים הללו. בהחלטה רשמית 
והגיעה  פלבר  עו"ד  של  לשכתה  שהוציאה 

לידי 'קו עיתונות' נכתב כי "בעקבות שיח עם 
שנשמעו  הערות  ובעקבות  הממשלה,  משרדי 
לאחרונה  אישר  המשפטי  היועץ  בוועדה, 
והבהרת  ההנחיה  לתיקון  אפשרות  לבחון 
הוראותיה. שינויים אפשריים בהוראה יסתכמו 

על הניסיון שנצבר במשרד המשפטים".
וכבר  יתכן  כי  היא  הדברים  משמעות 
אם  לכן  קודם  או   ,2019 לשנת  הבא  בתקציב 
קואליציוני  מו"מ  ויתקיים  תיפול  הממשלה 
סעיפי  לתוך  יכנסו  הללו  הכספים  מחודש, 
יד חופשית  יאפשרו  ולא  או התקציב  ההסכם 

בייעוד הכספים כפי שנהוג כיום.
דברים נחרצים בנושא אומר ל'קו עיתונות' 
ח"כ משה גפני: "לא יהיו בהסכם הקואליציוני 
הכול  את  נכניס  אנחנו  כאלו.  כספים  הבא 
לבסיס, אחרת לא נאשר את התקציב. אמרתי 
זה  את  אמרתי  לממשלה,  ליועמ"ש  זה  את 

לכולם".
כזכור, עד היום, בכל הסכם קואליציוני היה 
התקציבים  את  לקושש  החרדים  הח"כים  על 
ייכנסו  והכספים  במידה  רב.  בעמל  הללו 
מאליו  ברור  הדבר  יהיה  התקציב,  לבסיס 

וייחסכו המאבקים החוזרים ונשנים. 

ארי קלמן

גפני  משה  חה"כ  הכספים  וועדת  יו"ר 
שם  'הארץ'  בכנס  השבוע  בתחילת  השתתף 
אותי,  שואלים  "תמיד  כשאמר:  סערה  חולל 
לשמאל,  יותר  נוטה  מדינית  מבחינה  אתה 
למה אתה לא הולך איתם?" שאל גפני והשיב, 
"זה כי אתם יושבים עם הרפורמים, אנחנו לא 
מכירים בהם בכלל, הם פוגעים בעם היהודי. 
אני יושב עם כולם בכנסת, אבל עם הרפורמים 
הפגיעה  ביותר,  הקשה  הבעיה  זו  אצלי  לא. 

הקשה ביותר בעם היהודי".
"אני לא שמאלני ולא ימני אני עובד בשכל", 
יותר  אני  המדיני  שבנושא  "נכון  גפני.  אמר 
דגל  מצביעי  כל  וכך  השמאל  לעמדות  קרוב 
מדבר  לא  שאני  מבין  שאתה  משום  התורה, 
על דעתי אלא ממושמע לרבנים". לאחר מכן 
אינטליגנטים  יותר  "השמאלנים  כי  גפני  אמר 

מהימנים", וזכה למחיאות כפיים מהקהל.
בשיחה עם עורך 'הארץ', אלוף בן, המשיך 
גפני להתייחס לנושא המדיני ואמר: "אני לא 
מביאה  הזו  שהממשלה  החקיקה  את  אוהב 
זאת  אומר  גם  אני  ימניים.  נושאים  מיני  בכל 
לראש הממשלה. הרבה דברים אם הייתי יכול 
אין  ברית.  בן  לי  אין  אבל  נגד.  מצביע  הייתי 
בציפור  שאצלך  מה   – שיגיד  מי  בשמאל  לי 
אהיה  ואז  ובמים  באש  איתך  אנחנו  הנפש 

בנושאים  ובמים  באש  להיות  בתמורה  מוכן 
גפני  אמר  דבריו  במהלך  בנוסף,  שלכם". 
אלה  ואנחנו  לפנינו  פה  היו  "הפלסטינים  כי 

שהוצאנו אותם מפה". 
מאיר  השר  סגן  זעם  לדברים  בתגובה 
הפלסטינים,  אחרי  הגיע  גפני  "אולי  פרוש: 
אני נמצא כאן שמונה דורות. כל ההתחבקות 
עם השמאל היא תמוהה, מרגיזה ואין בה כל 
זה כבר בישיבת סיעה  לו את  תועלת. אמרתי 

לפני שבוע".
האחות  ש"ס  ממפלגת  גם  הגיעו  תגובות 
יגאל  ח"כ  חי' אמר  ל'קול  בראיון  הספרדית, 
שמאלני,  או  ימני  גפני  אם  "מעניין  גואטה: 
כך נדע אם הוא אינטליגנט. לא ידעתי שהוא 
בעיני  חן  למצוא  רצה  הוא  פובליציסט. 

המשתתפים".
אתמול:  גפני  אמר  למדי,  חריגה  בתגובה 
פרוש  פעם,  אחר  פעם  עצמו  על  חוזר  "זה 
מעביר ביקורת על מה שאני אומר, שאני אומר 
את  אומר  אני  התורה,  דגל  של  משנתה  את 
מורשתו של מרן הרב ש"ך זצ"ל. הוא גם לא 
שמע את הנאום, הוא אמר דברים שלא היו ולא 
"להגיד  כי  וציין  דבריו  על  חזר  גפני  נבראו". 
את זה במעוז השמאל, לדבר נגד הרפורמים, 
יעביר  שפרוש  זה  ואחרי  עמדתנו  את  להגיד 
הוא  אם  הזאת.  התופעה  תיגמר  ביקורת,  עלי 

לא יודע לדבר שלא ידבר".

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

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

אל תתעלמו 
מהכאב

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי  וליווי אישי של צוות המומחים

072-3922668

סדרת Soluroids – מכילה רכיבים טבעיים 
לטיפול מקיף ומיידי בבעיית הטחורים
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לאישה
תנו לישון בשקט

עיסוק  מצריך  שלא  היומיום  בחיי  בסיסי  לדבר  נחשבת  שינה 
מיותר. אנחנו כל כך רגילים לישון שאנחנו לא שמים לב לאיכות 
השינה שלנו ולגורמים המשפיעים עליה. מסקר שערכה חברת 
"אלטמן" )המשווקת את "נרוקסן"( עולה כי 80% מהאוכלוסייה 
היהודית בישראל סובלים מבעיות שינה לפחות פעם בשנה, וכ-

50% בתדירות שבועית. עם זאת, רק 25% מהם מגדירים עצמם 
כסובלים מבעיות שינה.

האירופאי  הלב  איגוד  בכתב העת של  מ־2011 שפורסם  מחקר 
מצא שאנשים שלא ישנים מספיק "נמצאים בסיכון מוגבר של 
48% לפתח או למות ממחלת לב כלילית בתקופת מעקב של 7 
ובסיכון מוגבר של 15% לפתח או למות משבץ  עד 25 שנים, 
גם מעלה את  זה". לפי מחקרים, שינה מועטה מדי  זמן  בפרק 
פוגעת  העור,  הזדקנות  ודיכאון,  ראש,  כאבי  לסוכרת,  הסיכון 

בזיכרון, בכושר השיפוט, ובזמן התגובה.

והתחדשות  בגידול  ומסייעת  לבריאותנו  הכרחית  טובה  "שינה 
של תאי הגוף, שליטה על משקל תקין, מניעת דלקות ושמירה 
ראשי  רוקח  גולדברג,  ברי  לנו  מסביר  ולמידה".  זיכרון  על 
שאינם  העובדה  כי  חשים  מהנשאלים  "כ-60%  ב"אלטמן", 
ישנים טוב בלילה משפיעה עליהם לרעה במידה כלשהי. שינה 
פיזית  חולשה  ריכוז,  חוסר  לעייפות,  בעיקר  להם  גורמת  שכזו 
בשיעורים  ציינו  שינה  מבעיות  הסובלים  כן,  כמו  ועצבנות. 

גבוהים יותר השפעה על הבריאות ועלייה במשקל".

לחץ נפשי הוא אחד הגורמים השכיחים להפרעות שינה. הלחץ 
גורם להפרעת שינה, והפרעת השינה גורמת לנו לנסות דרכים 
שונות כדי להתמודד עם העייפות - אבל בכך גורמת להפרעת 

השינה להתגבר.

הרבה  במיטה  שוהים  שינה  מהפרעות  שסובלים  האנשים  רוב 
יותר זמן מזמן השינה נטו. זה גורם לשינה להיות שטחית יותר 
שינה  על  עדיפה  טובה  אך  יותר  קצרה  שינה  מרעננת.  ופחות 

ארוכה יותר אך שטחית.

אז מה מדיר שינה מענינו? 
מתח הוא הגורם העיקרי לקשיי שינה בלילה, לאחר מכן גורמים 

נחירות  נשימה,  בעיות  רעים.  וחלומות  כאב  כמו  חיצוניים 
השינה  על  המשפיעים  הגורמים  בין  גם  נמנו  קפאין  וצריכת 
גבוהה  בתדירות  סובלות  נשים  כי  מראים  הסקר  שלנו. ממצאי 
מבוגרים  לרעה.  מכך  מושפעות  ויותר  טובה,  לא  משינה  יותר 
כסובלים  יותר  גבוהים  בשיעורים  עצמם  הגדירו   45+ בגילאי 

מבעיות שינה.

איך ניתן לטפל?

בעבר  טיפלו  או  כיום  מטפלים  כ-10%  שנערך  הסקר  פי  על 
בקשיי השינה. כ-20% נוספים היו מעוניינים לטפל בקשיים אלו 
בעתיד. כמו כן, בקרב אלה שקיבלו טיפול כ-80% סבורים כי 

הטיפול סייע להם לישון טוב יותר.

רבים מהנשאלים העידו כי שקט נמצא כגורם העיקרי המעניק 
להם שינה טובה ולאחריו קריאת ספר, טמפרטורת חדר נעימה 
והימנעות מצריכת מזונות שונים הטיבו גם את איכות השינה. 
של  והסדרה  איכותית  לשינה  כתורמת  היא  גם  נמצאה  תזונה 

הפרעות קיימות. 

כי  העידו  כרוני  באופן  שינה  מבעיות  סובלים  אשר  הנשאלים 
והזכירו את המושג "שקט, בשיעורים  נוטלים כדורי שינה  הם 
גבוהים יותר. אי שקט במהלך היום תורם להפרעות שינה במשך 
הלילה, עייפות ולחץ נוסף ביום- כך נוצר מעגל לחץ החוזר על 

עצמו.

אחד הפתרונות החדשים לטיפול בבעיות שינה הינו "נרוקסן" 
"טראומיל"  משחת  )יצרני    Heel מבית  מוצר    Neurexan
מנוחה  חוסר  של  מצב  לשיפור  בטבליות  מדובר  המצליחה( 
נרוקסן    Neurexan טבליות  שינה.  והפרעות  לחץ  במצבי 
מכילות תמציות של 4 רכיבים ממקור טבעי: פרח הפסיפלורה, 

שיבולת שועל, קפה, ומלח אבץ של ולריאן.

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

פוזילי ללא גלוטן ברוטב רוזה, עם ירקות וריקוטה

מסביר  הכביסה  של  הניקיון  את  למקסם  שמבקש  למי 
שמעון סבג, מנכ"ל Com איך להחזיר את הלבן לכביסה.

 איך להחזיר את הלבן ללבן?

1. השרו את הבגדים בקערה או גיגית מלאה במים.
אבקה  כוס  וחצי  אקונומיקה  כוס  חצי  פנימה  שפכו   .2

למדיח כלים )לא להשתמש בנוזל כלים(.
3. ערבבו את הבגדים בעזרת כף עץ והניחו את הגיגית בצד 

למשך שעה.
מיד  הבגדים  את  והכניסו  מהקערה  המים  את  רוקנו   .4
למכונת הכביסה. אם יש לכם לבנים נוספים תוכלו להוסיף 

אותם למכונה ולהתחיל את הפעולה כרגיל.

 איך להיפטר מהגוון האפרפר? 
אפרפר?  גוון  כביסות  כמה  לאחר  קבלו  הלבנים  הבגדים 
לרוב זה קורה בגלל איכות המים. הוסיפו חצי כוס חומץ 
תיפטרו  השטיפה  ובמהלך  למכונה,  הכביסה  אבקת  עם 
מהאפרפרות. חומץ לא רק מלבין את הבגדים באופן טבעי, 
אלא גם מחטא ומשמיד חיידקים. הטיפ הזה עובד טוב גם 

על בגדים מיוזעים פנימיים וגרביים שזקוקים לריענון. 

 איך לשמור על המגבות? 
ורכות מזכירות תמיד בית  וצחות, ריחניות  מגבות לבנות 
מלון מפנק אבל בבית,  אחרי אינספור כביסות, זאת כמעט 
משימה בלתי אפשרית. הטיפים הבאים יעזרו לשמור על 

המגבות רעננות וריחניות:
1. ראשית כבסו את המגבות הלבנות בנפרד משאר הכביסה. 
זה נשמע אולי כמו מטרד אבל ההפרדה תבטיח שלא יהיו 
שלא  טמפרטורה  או  הלבן  את  שיכתים  צבע  כמו  תקלות 

תתאים לבד.
2. כדי לשמור על הלובן, הוסיפו בזמן הפעלת המכונה חצי 

כוס סודה לשתייה לאבקת הכביסה.
השטיפה,  מחזור  סיום  לקראת  הכביסה  מכונת  כאשר   .3
האבקה  מגירת  את  פתחו  הסחיטה,  תהליך  לפני  קצת 
1-2 כפות חומץ. הוספת החומץ תעזור להשבת  והוסיפו 

הצבע הלבן והרכות.

 איך להיפטר משומנים?
שפכו  שומניים:  כתמים  להעלים  יעזור  הבא  הטריק 
קורנפלור ישירות על הכתם והמתינו כחצי שעה. שטפו את 
הכתם במים קרים אך היזהרו לא לשפשף חזק מידי, מה 
שיחדיר את השומן עמוק יותר. ככל שתבצעו את הפעולה 

בסמוך להכתמה כך תשיגו תוצאות טובות יותר..

 איך להחזיר את החגיגיות?
מפות שולחן לבנות ווילונות תורמים למראה החגיגי של 
הבית, אבל מה עושים כשהמפה הלבנה כבר ראתה כל כך 
הרבה כתמים של תבשילים והוילונות ספגו ריחות ואבק? 
מלאו סיר גדול במים עם כמה פרוסות לימון טרי והביאו 
שזקוקים  הפריטים  את  הוסיפו  האש,  את  כבו  לרתיחה. 
לריענון ותנו להם לנוח בסיר למשך שעה )במקרים קשים 
השאירו אותם למשך הלילה(. לאחר מכן הכניסו למכונת 
הכביסה וכבסו. הניחו להם להתייבש בשמש, מה שיבטיח 

התבהרות נוספת. 

 תוכנית מהירה
יודעים  אתם  תוככם  בתוך  אבל  לכאן  עד  הגעתם  אם 
שהסיכוי שתעשו שימוש בטריקים השווים האלה לא מאוד 
גדול והכי רחוק שתלכו זה להפריד בין צבעוני ללבן בפעם 
הבאה שתעשו כביסה, אז יש לנו טיפ שלא מצריך שינויים 
גם רבע  גדולים. בכביסה הבאה הוסיפו לאבקת הכביסה 

מיץ  כוס 
ורבע  לימון 
סודה  כוס 
 . ה י י ת ש ל
כרגיל  כבסו 
ו  ע ת פ ו ת ו

מהתוצאות.

טיפים

אופן ההכנה:

1. מבשלים את הפסטה לפי הוראות היצרן. שומרים 
חצי כוס ממי הבישול. 

2. בינתיים מכינים את הרוטב: קוצצים את הפלפל, 
הזוקיני והחציל לקוביות קטנות )בגודל אפון(. 

3. יוצקים את שמן הזית לסיר בינוני, ומוסיפים את 
קוביות  את  ומוסיפים  להזהבה  עד  מטגנים  הבצל. 

הפלפל. מערבבים ומטגנים כשלוש דקות, 
כדי  תוך  מטגנים  והחציל.  הזוקיני  את  מוסיפים   .4

ערבוב במשך כ-5 דקות על להבה בינונית. 
שמנת  כפות   3 העגבניות,  רוטב  את  מוסיפים   .5

לבישול, ומבשלים כמה דקות על להבה נמוכה.
יוצקים  לרוטב,  המבושלת  הפסטה  את  מוסיפים   .6
דקה  ומבשלים  מערבבים  הבישול,  ממי  כוס  חצי 

נוספת. מעבירים לצלחת הגשה,
ריקוטה  מניחים  מנה  כל  ומעל  למנות  מחלקים   .7

טרייה )רצוי למעוך אותה בממעך פירה לפני כן(.

מצרכים: 

1 חב' פוזילי ללא גלוטן, “ברילה”
1 בצל קצוץ דק

1 פלפל אדום גדול
1/3 חציל

1/3 זוקיני גדול

המתכון באדיבות: מסימיליאנו די מטיו ל”ברילה”

רוצה שהבגדים ייראו חדשים?
מרגישים עייפים? אתם לא לבד 
 סקר חדש שנערך בדק ומצא כי 
ישנים טוב  80% מהישראלים לא 
בלילה  אז הגיע הזמן שתשימו 

לב להרגלי השינה שלכם

טעימה
1/3 כוס שמן זית מעולה

עגבניות  רוטב  צנצנת   1
עם בזיליקום 

3 כפות שמנת לבישול
250 גרם ריקוטה טרייה

ם
מבר

א
סף 

א
ם: 

צילו
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת בע"ח ועופות מהמקרא
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. נקי כפים, עושה ביושר ובתמים. "ויאחז צדיק דרכו ו___ 
___ יסיף אמץ" )איוב יז ט(

7. זכרון קיים, מצבת זכרון. "ונתתי להם בביתי ובחומתי ___    
___")ישעיה נו ה(

8. עליה לרגל למקדש לשם הקרבת קרבן. "והבכורים 
וה____" )פאה א א(

9. מילת קריאה לצער. הוי, אוי. "וכשמת אמרו עליו ___ 
חסיד ___עניו" )סנהדרין יא.(

10. כנוי מקוצר לברכת מאורי האש שמברכים על כוס 
הבדלה במוצאי שבת. "ובית הלל אומרים ____ ובשמים 

ומזון והבדלה" )ברכות ח ה(
12. רוח מזרחית-צפונית. "ואל המזרח ואל ה___" )דניאל 

ח ט(
13. סוטה, סורר, זד. "ושחטה ____ העמיקו" )הושע ה ב( 

)בלשון יחיד(
14. כחוש, יבש, דל, רזה. "פת ____ בקערה מברכין עליה 

המוציא" )ברכות לט.( )בלשון זכר(
15. אחד מבני עזיאל,דוד אהרן הכהן נשיא בית אב של לויים 

)הקהתי( בימי משה. )במדבר ג ל(

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

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

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

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

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

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

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

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

מאונךמאוזן

לנו:כתבו 

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

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

תגארינשטושמישפתגא

הגפתדאגשאיהשיאחרש

מונישראאגגדריבאוש

סנשפיבאילשסנלשחכא

גירשיאדבינשיאצילמ

רואמאהירשגהתבאטיי

צשימאמגדאישינשצדצ

תמאאישיאמשנכיעאעע

סנגדיצאלשתיגענאצי

ישישריחסנלשקידגיב

וצנוהיבאבשוגאנאדט

צתבפמלבחהברראהטבח

רגאנשיאניותאשרחתא

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

אפה, יוצר, בוקע עצים, ארג, לטש, גבור ציד, הגלבים, מלחים, ושאבי 
מים, הדיגים, סבל, חבלי הים, הטבח, סופר, חטבי עצים, המסגר, צורף, ידע 
ציד, חבליך, צידים, רב החבל, חצב, רוכל, תפשי משוט, חרש, אנשי אניות 

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

ע"פ שירת הים, 
מדוע פחדו 
הפלישתים 

כששמעו על הנס 
שנעשה לישראל? 

)פס' י"ד(
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עזרו לחתלתול להגיע אל החלב!



כ’ - כ”ב בסיון
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 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
לו

ב
03-6162228

3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

אופקים

דירות 
למכירה

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

2 יח“ד | 2/3 חדרים 
קומת קרקע

באופקים ברח‘ אלי כהן 
למכירה / השכרה / השקעה 

מטבחים אינסטלציה 
וחשמל חדשים!

בית שמש

משלוחים:
052-7123106

ספר ’שפת הגוף והנפש’ 

חובה בכל בית!
מדריך לשפת הגוף וחכמת הפנים

 בשכון ג', ברח' יהודית, 
דופלקס, משופצת 

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

עם כניסה נפרדת )ניתן 
לעשות טאבו משותף( 

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

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

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

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

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

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

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

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

03-5797756)28-28(_____________________________________________

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

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

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

מאירוביץ הרב קוק 23, 
,050-5308742

03-5797756)24-24(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

וילות ובתיםאלעד

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

בטון, עם אופציה לבנות 
על הגג, נוף מדהים, 

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

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

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

יפה ומתוחזק עם מעלית, 
דירת 4.5 חד', מפוארת, 

בק"4, חזית, מעליה 2 
חד' גדולים +מחסן+גג 

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

03-5797756)42-42(_____________________________________________

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת לדירת 

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

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

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

050-5308742)24-24(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

+5 חדרים

בבנין בוטיק בתחילת 
ר‘ עקיבא בני ברק

ללא 
תיווך!!!

החלה 
הבניה!!!

3 חדרים
מפרט עשיר וגבוה

כניסה תוך 14חודש 

03-5096186 לבעלי הון עצמי 
גבוה בלבד





נותרו 
דירות 
אחרונות

 בכהנמן /שפירא 
דופלקס + מעלית, 

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

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

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

050-5308742)36-36(_____________________________________________

דופלקסים

דופלקסים

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

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

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

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

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

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

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

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

באר שבע

 ברח' סיני מצדה, וילה דו 
משפחתי, 6 חד' + 2 יחידות 
להשכרה, 2,890,000 ש"ח, 

בלעדי, תיווך יעקב,
054-4901948)24-24(_____________________________________________

 בהרב קוק, דירת גג, 5 
חדרים, 200 מטר, 2 קומות, 
2 חניות + מחסן + מעלית, 

052-5340340)21-24(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

ש"ח. תיווך יעקב,
054-4901948)24-24(_____________________________________________

 בבלעדיות, בפרויקט 
ויז'ניץ לקראת אכלוס, 

2,790,000 ש"ח, 154 מ"ר, 
ק"א, ק"ג, ק"ו. תיווך,

054-8481688)22-24(_____________________________________________

 בבלעדיות בתחילת בניה, 
ק"א-ק"ד 4/5 חד' באזור ר"א, 
2,300,000-2,500,000 ש"ח. 

_____________________________________________)22-24(תיווך, 054-8481688

 בשכונת אור החיים, 140 
מ"ר, ק"ד + 140 מ"ר בגג, 

3,500,000 ש"ח, 4 כיווני אוויר. 
_____________________________________________)22-24(תיווך, 054-8481688

 חדש! כ- 90 מ"ר 
באלישע, כ- 4 חד' - שקט, 
מושקעת, 1,890,000 ש"ח. 

_____________________________________________)22-24(תיווך, 054-8481688

 בר"ע הראשונים, ק"ק 
דירת נכה, מחולקת 3.5 חד' 

+ יח' 2 חד', 2,400,000 
ש"ח, משופצת, בלעדי 

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

4-4.5 חדרים
 בבן שטח, 4 חדרים, 

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

 בבר אילן, דופלקס 3 חד', 
106 מ"ר + גינה + אופציה 
לתוספת, 1,295,000 ש"ח. 

תיווך אדר נכסים,
052-4834706)23-24(_____________________________________________

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

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

בקרן היסוד באזור מתחרד, 3 
חד', מסודרת, מזגן, 880,000 

ש"ח. תיווך אדר נכסים,
052-4834706)23-24(_____________________________________________

 במרכז 3 חד', ק"ק, 
מסודרת, אפשרות יציאה 
לחצר, רק 850,000 ש"ח. 

תיווך אדר נכסים,
052-4834706)23-24(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 במשלט, 2 חד', ק"ג, 

משופצת, מושכרת, רק 
685,000 ש"ח. תיווך אדר 

_____________________________________________)23-24(נכסים, 052-4834706

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

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

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

4-4.5 חדרים

 באבני נזר 5 חד' 
120 מ' חזית לסמטת 

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

2,550,000 ש"ח בלעדי 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

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

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

ש"ח, בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

050- 5308742
03-5797756)28-28(_____________________________________________  בבלעדיות "שחף נכסים" 

מציאה! ברשב"י 5 חד', סלון 
ענק, מטופחת, 1,650,000 

_____________________________________________)24-24(ש"ח, 054-9422194

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון! 3 חד' מושקעת + 

מחסן, נוף, 1,300,000 ש"ח, 
_____________________________________________)24-24(גמיש! 052-5752500

 דירה מחולקת ברח' 
אברהם אבינו - במחיר מציאה! 
_____________________________________________)24-24(משה אבני דרך, 054-3255667

 רח' בני אור, בקומה ב', 
דירה מחולקת ל- 2 יחידות 

דיור משופצות ויפות - שווה 
לראות! משה אבני דרך,

054-3255667)24-24(_____________________________________________

 דירה מחולקת ברחב 
ברא"ש, שכונה יא', משוכרת 

ב- 4,600 ש"ח - שווה לראות! 
_____________________________________________)24-24(משה אבני דרך, 054-3255667

 רח' חוגלה, שכונה ה', 
דירה מחולקת ל- 2 יחידות 

דיור, מושכרת ב- 4,000 ש"ח - 
שווה לראות! משה אבני דרך, 

054-3255667)24-24(_____________________________________________

 חברת "אבני דרך" 
סניף דרום מנהלת נכסים 

למשקייעם בבאר שבע, ביד 
רמה! כל המעוניין בניהול 

נכס על יד חברת "אבני דרך" 
סניף ב"ש - התקשרו עוד היום 
לקבלת פרטים נוספים - משה 

_____________________________________________)24-24(אבני דרך, 054-3255667

3-3.5 חדרים

 רח' רחבת הראל, דירת 3 
חד', 70 מטר, מושכרת 1,800 

ש"ח, מעול הלחלוקה - רק 
570,000 ש"ח! משה אבני 

_____________________________________________)24-24(דרך, 054-3255667

 ברחבת יותם, דירת 3 
חד', קומה 1, 80 מטר, מעולה 

לחלוקה ולהשקעה - במחיר 
מציאה! משה אבני דרך, 

054-3255667)24-24(_____________________________________________

 רח' מינץ, שכונה ב', 
דירת 3 חד', קומה 3, 72 מ', 

מושכרת ב- 2,100 ש"ח - 
מחיר מציאה! משה אבני דרך, 

054-3255667)24-24(_____________________________________________

 בשכונה-ד, 3 חד', 62 
מ"ר, ק"ב, משופצת חלקית, 

קרובה למכללה, 480,000 
ש"ח. אור-לנכס,
050-9500075)24-24(_____________________________________________

 ברחוב-החיד"א, 3 חד', 
76 מ"ר, ק"ד, מסודרת, סמוכה 

לגרנד-קנין, 585,000 ש"ח. 
_____________________________________________)24-24(אור-לנכס, 050-9500075

 בדב-יוסף, 3 חד', ק"ד, 
משופצת ומושכרת עד 

02/2019 מומלצת בחום!!! 
620,000 ש"ח. אור-לנכס, 

050-9500075)24-24(_____________________________________________

 בשכונה-יא, 3 חד', ק"ד, 
משופצת חלקית, מושכרת 

ב- 2,000 ש"ח, 590,000 ש"ח. 
_____________________________________________)24-24(אור-לנכס, 050-9500075

 במוריה, 3.5 חד', 76 מ"ר, 
ק"ג, מושכרת ב- 2,700 ש"ח, 

680,000 ש"ח. אור-לנכס, 
050-9500075)24-24(_____________________________________________

 בבר אילן, 6 חד' + אופ' 
לבניית 2 חד' נוספים, ניתן 

לחלוקה ל- 2 יח'. תיווך יעקב, 
054-4901948)24-24(_____________________________________________

 במתחרד הנרקיס, 4 חד', 
קומה 2, מרווחת, 900,000 

בהזדמנות! W נדל"ן,
052-5914047)24-24(_____________________________________________

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

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

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)24-24(_____________________________________________

 באזור כהנמן/עזרא, 130 
מ"ר, מחולקת ל- 3 גדולה 

+ יחידה דיור גדולה, ק"ב + 
מעלית, 2,300,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)24-24(_____________________________________________

 בבלעדיות, בחברון, 
כ- 90 מ"ר, משופצת + 
מחסן, יפיפיה, שקטה, 

אויר ונוף, 2,030,000 
_____________________________________________)24-25(ש"ח, 052-7654880

 בפרדס-כץ בחיים-לנדאו 
בתחילת בנייה בבלעדיות! 3 
חד', 1,250,000 ש"ח תיווך-

ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)24-24(_____________________________________________

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

מ- 1,650,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)24-24(_____________________________________________

 באבן-גבירול-סוקולוב, 
מחולקת 3 חדרים, 

80 מ"ר + סוכה על 
רלסים 12 מ"ר + 

יחידת דיור 20 מ"ר, 
משופצת ומושקעות, 

ק"א, 1,850,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)24-24(_____________________________________________

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

+ יחידת דיור, 2 חדרים + 
משרד, כולם משופצות 

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

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)24-24(_____________________________________________

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

4,600, רק 1,270,000, גמיש. 
_____________________________________________)24-24(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 ***בירדן, 2 חד' 
+ מרפסת גדולה, 

משופצים, ק"ב ואחרונה, 
1,290,000. בשיכון-ה', 
דירת-גן, חדשה, 5חד', 

2,600,000. "יאיר-נדלן" 
052-7633978)24-24(_____________________________________________

 בבן פתחיה ענקית, 
כ- 100 מ"ר אפשרות 
לחלוקה, 1,800,000, 

גמיש. 'אפיקי-נדלן-בועז'
,054-8474843
050-4156080)24-24(_____________________________________________

 ברמב"ם 110 מ"ר, ק"ב, 3 
כ"א, 1,800,000 ש"ח מפתח 
_____________________________________________)24-24(ב-"אפיק-נכסים" 03-5791514

וילות ובתים
 בהר שלום, דו 

משפחתי, 6 מפלסים, 
460 מ"ר, 12 חדרים עם 
פוטנציאל ענק, אפשרי 

בקלות להפוך ל- 3 דירות 
עם 5 חניות, 6,750,000. 

חיים מלול, חמד נכסים,
053-3357316)24-24(_____________________________________________

 במתחם אוסם פנטהאוז 
5 חד', 160 מ"ר, ק"7, חזית, 

חדשה, 3,100,000 ש"ח. 
_____________________________________________)24-24(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור הרב קוק בבניין 
חדש, דירת גן, 5 חד', 140 

מ"ר + יחידה 40 מ"ר + גינה 
80 מ"ר + חניה מושקעת. 

_____________________________________________)24-24(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

_____________________________________________)24-24(י.ד. נכסים, 054-4651233

 במרום-שיר, פנטהאוז 
יוקרתי, 105 מ"ר, 4 חד', 
ק"7 + 160 מ"ר מרפסות 

גג עם נוף מדהים 
עד הים!! + חניה. 

"מקסימום"
052-2452820)24-24(_____________________________________________

 התחלנו לבנות! בגולומב 
פנטהאוז 6 חד' ענק, קומה 

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

052-3344721 ,03-8007000)24-24(_____________________________________________

 בשחל בבניין-חדש, 
פנטהאוז ענק ומפואר, מיידי, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)24-24(_____________________________________________

 מציאה! דירת גן 
בשבזי, 3 חדרים, 75 

מ"ר פלוס חצר 90 מ"ר 
+ אופציה ליחידה, רק 

1,490,000. חיים מלול, 
חמד נכסים,

053-3357316)24-24(_____________________________________________

 בבנייה במרים-הנביאה, 
פנטהאוז 5 חד', חזית + 

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

052-3344721 ,03-8007000)24-24(_____________________________________________

 בחנה-סנש, דירת-גן, 
מפורת 150 + 200 חצר, 

כ.פרטית, 3,350,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)24-24(_____________________________________________

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

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

054-2545420 ,03-8007000)24-24(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור נורוק, 
ד.גג ענקית + אופשרות 

חלוקה, חזית, 1,790,00 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)24-24(_____________________________________________

 מרכזי ושקט, ד.גג 
מושקעת ומטופחת, 5 ענקית 
יפהפיה, 150 מ"ר, ק"ב, חזית, 

2,600,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)24-24(נכסים" 03-5791514

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

חזיתית, 3 כ"א! קרוב 
לעזרא - ניתנת לחלוקה 

בקלות. "מקסימום"
052-7683068)24-24(_____________________________________________

 דופלקס ליד העירייה. 
שי גוזלן רימקס פוקוס,

052-5370300)24-24(_____________________________________________

 בלעדי! בשאול-חדד, 
דופלקס, משוקעת, 5.5 
חד', 140 מ"ר, 3 כ"א, 

אופציה, פינוי-בינוי. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז'

052-3500040)24-24(_____________________________________________

 מציאה! בהמכבים, 
דופלקס, מושקעת, 5 

חד', סוכה, 110 מ"ר, 3 
כ"א, ק"ד, 1,500,000 

ש"ח. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 
052-3500040)24-24(_____________________________________________

 בנסנבוים המבוקש, 
דירת גג )דופלקס( 5 

חד', 180 מ"ר, משופצת 
ומושקעת מהיסוד + 

מעלית + חניה + יחידת 
דיור 30 מ"ר, 3,150,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)24-24(_____________________________________________

 דופלקס ליד העיריה, 
8 חדרים, 220 מ"ר, 
קומה 3 עם מעלית, 

סוכה גדולה ויש אופציה 
ליחידה, ב- 3,390,000. 
חיים מלול, חמד נכסים, 

053-3357316)24-24(_____________________________________________

 דופלקס בבעלי 
מלאכה, 5 חדרים, 140 

מ"ר, קומה 3 בלי מעלית, 
שמורה + אפשרות 

הרחבה, ב- 2,320,000. 
חיים מלול, חמד נכסים, 

053-3357316)24-24(_____________________________________________

 ברב אשי )ויזניץ(, דירת 
גג, 120 מ"ר פלוס 70 

מ"ר בגג עם פוטנציאל 
להפוך לכמה יחידות. 

חיים מלול, חמד נכסים,
053-3357316)24-24(_____________________________________________

 לא יאומן! ענקית, 
באבן שפרוט 2+3 + 

גג, 200 מ"ר, משופצת, 
2,450,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)24-24(- מתווכים" 03-5701010

 למבינים!!! בבן 
גוריון/מנחם בבניני 

משה"ב, דירת-גג 
)דופלקס(, כ- 190 מ"ר, 
5 חדרם + גג-גדול, ק"ד 

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

והשקעות"
052-7652801)24-24(_____________________________________________

 ביצחק-שדה בבנין יוקרתי 
בגמר שלד, 5 מרווחת + 
2 מרפסות, ק"ק, 3 כ"א, 
2,700,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)24-24(נכסים" 03-5791514

 באזור השומר/שיכון ה', 6 
ענקית, ק"א, חזית + מלעית, 

2,300,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)24-24(נכסים" 03-5791514

 אברבנאל 12, דירת 5 
חד', מרווחת ומשודרגת, 

114 מ"ר, קומה 2, 
משופצת בבניין וחדיש 

עם מעלית, חניה ממ"ד 
ומרפסת שמש 12 מ"ר 

מקורה מתאימה לסוכה1 
יח' הורים מיזוג מרכזי 
+ 4 מזגנים חדשים! 

מחיר: 2,190,000 ש"ח. 
שי גוזלן רימקס פוקוס, 

052-5370300)24-24(_____________________________________________

 בלעדי!! בעמי 
השקט, 5 חדרים, 105 

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

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)24-24(_____________________________________________

 למבינים! בשמעון 
הצדיק, 5 חדרים, 

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

והשקעות"
052-7652801)24-24(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
ישעיהו, כ- 5 חדרים, 

ענקית, 115 מ"ר, קומה 
ג' ואחרונה + תוכניות 

וחתימות שכנים! כניסה 
מיידית, ב- 1,950,000 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)24-24(_____________________________________________

 באברבנאל, 5 חד', 
כ- 110 מ"ר, מפוארת, קומה 

נוחה, סוכה + מעלית + 
חניה, 2,090,000, גמיש. 

נדל"ן הקריה, 050-3000121, 
054-8472222)24-24(_____________________________________________

 חדשה בקרית הרצוג, 6.5 
חד', ק"א ע"ע + 4 מזגנים 
חדשים + סוכה וגג נפתח, 

054-8402332)24-25(_____________________________________________

 באדמורי שאץ, 6.5 
חדרים על קומה שלמה, 

150 מ"ר עם מעלית 
וחניה, 4 כיווני אוויר, 

ב- 2,490,000 ש"ח. חיים 
מלול, חמד נכסים,

053-3357316)24-24(_____________________________________________

 בשכון-ג', חדשה! 
5ח', ק"ב, חזית + י.הורים, 

2,480,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)24-24(_____________________________________________

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

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

03-5791514)24-24(_____________________________________________

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

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

 בשכון ג', +5, בשמחוני, 
ק"א, ענקית. משה דסקל, רי/

_____________________________________________)24-24(מקס, 050-5926021

 בלעדי! בשיכון ה' בסיום 
בניה, 4 חד' + מרפסת שמש 
גדולה, 95 מ"ר, 8 דיירים, ק"ב 
מעלית, מושקעת, מתוכננת 

מעולה, 2,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)24-24(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בר' עקיבא אזו רגן 
ורשא, 4 חד', 92 מ"ר, ק"ב, 
חזית, משופצת חלקית + 

סוכה, בניין מסודר, 1,800,000 
_____________________________________________)24-24(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

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

03-5799308)24-24(_____________________________________________

 בפרדס כץ בבניה, 4 חד', 
103 מ"ר, ק"ד, חזית, 3 כ"א, 
כניסה בעוד שנה, 1,590,000 
_____________________________________________)24-24(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 באזור אבן-גבירול, 4 
יפהפיה, משוקעת, מרווחת, 
קומה נוחה, 3 כ"א. "אפיק 

_____________________________________________)24-24(נכסים" 03-5791514



כ’ - כ”ב בסיון תשע”ז  14-16/6/2017 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 

+5 חדרים

 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

 במימון אזור אלחריזי, 
3 חד', עם מרפסות, 

ק"ג, גג בטון, עם אופ' 
לבנות על הגג, 3 כ"א, 

חזית, מידי, 1,900,000 
ש"ח, בלעדי, ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

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

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

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

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

טבריה

 במרכז הקריה החרדית, 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

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

055-6650570)14-26/17(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

3-3.5 חדרים

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

גני תקווה

3-3.5 חדרים

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)42-42(_____________________________________________

~ פרויקט עין חנוך ~

בס"ד

למכירה דירות חדשות! 
לכניסה מיידית

0 5 0 - 5 5 1 9 8 9 8 דודי סיני
0רוני סיני 5 0 - 5 2 1 0 2 9 6

הרחוב סגור לתנועת רכבים בשבתרחוב סגור בשבת

דירת גן 4 חדרים
דירת 5 חד' עם מרפסת

6 חד' דופלקס עם מרפסות

מפרט 
טכני 
עשיר

 ירד המחיר! בהרב 
קוק 2.5 חד' עורפית 

ק"א אופציה לסוכה
8 מ"ר, לא משופצת 

1,240,000 ש"ח 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

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

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)46-46(_____________________________________________

דימונה

חיפה
 נווה שאנן, 7 ח', גינה + 

3 מרפסות + מקלט, ממוזגת 
+ 2 חניות, בסביבה מצויינת, 

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

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

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)09-43(_____________________________________________

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

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 ברח' רבי טרפון, ק"ק, 
לעלות 3 מדרגות, 2 חד', 

50 מ"ר, מרכזי ושקט, 
מזגן, לכניסה מיידית, 

1,400,000 ש"ח. תיווך 
זילברברג, 03-5754412,

052-2236671)21-24(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

 דו משפחתי, 10 ח', 
מחולק ל- 2 דירות, גינות, 

חניות וכניסות נפרדות, 
,050-7717977
050-6946306)21-24(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 בהרב שך אזור חגי, 
3.5 חד', ק"א, עורפי, 

פתוח + סוכה גדולה על 
רלסים, 1,680,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ,

,03-5797756
050-5308742)22-22(_____________________________________________

 3.5 חד', ק"א + סוכה 
נפתחת + 4 מזגנים + דודי 
שמש + סורגים + ארונות, 

אפשרות לדירת נכה,
054-8402332)23-24(_____________________________________________

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

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

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

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

_____________________________________________)23-26(03-7557655, שרון

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

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

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

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

 בקהילות יעקב בבניה, 4 
חד', קד' חזית! רק 1,730,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" -03
053-3128884 ,5791514)24-24(_____________________________________________

 בבניה באזור עמק-יזרעאל, 
4 גדולה! + מרפסת-שמש, 

חזית, ק"ג, 1,650,000 ש"ח, 
תוכנית ב- "אפיק נכסים"

053-3128884 ,03-5791514)24-24(_____________________________________________

 ביצחק-שדה בגמר שלד, 
4ח' במחיר הזדמנותי! "אפיק-

_____________________________________________)24-24(נכסים" 03-5791514

 בבלעדיות בעמק 
יזרעאל, 4.5 חדרים, 
סוכה, מעלית וחניה, 

1,720,000 גמיש. 
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)24-24(_____________________________________________

 במרכז סוקולוב, 4 חד', 
מושקעת מאוד + סכה, 
ק"ב.'אפיקי-נדל"ן-בועז'

052-3500040)24-24(_____________________________________________

 בשיכון-ג', 4 חד', 
משופצת מהיסוד + 

סוכה, חזית, ק"ב, 100 
מ"ר. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

052-3500040)24-24(_____________________________________________

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

מיידי. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 
052-3500040)24-24(_____________________________________________

 לגור ולקבל תשואה! 
באבוחצירא, 5 חד', 

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

03-5701010)24-24(_____________________________________________

 התחלנו לבנות! בגולומב, 
4.5 חד' אחרונה, גדולה 

וחזיתית. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)24-24(_____________________________________________

 בשיכון-ג' בבניה במיקום 
מעולה! 4 יפהפיה + י.הורים 

+ מ.שמש, ק"ג, חזית. "אפיק 
_____________________________________________)24-24(נכסים" 03-5791514

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)24-24(_____________________________________________

 ברמבם, 4 חד' יפהפייה 
ומתוכננת, חדשה + מעלית 

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

052-7168090 ,03-8007000)24-24(_____________________________________________

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

2,490,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)24-24(_____________________________________________

 בבן-זכאי/יהודה-הנשיא, 
4 חד' + אופציה בצד ובגג, 

2,050,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)24-24(_____________________________________________

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

2,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)24-24(_____________________________________________

 בגוטמכר בגמר בניה, 
4 חדרים + מ.שמש, 

קבלן אמין, רבה 
גבוהה, ק"א + מעלית 
+  חניה, 2,000,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)24-24(_____________________________________________

 ברמב"ם, 4 ענקית 
עם מרפסות, 105 

מ"ר, חזית, 3 כ"א, 
ז.לשיפוץ, אפשרות 

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

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)24-24(_____________________________________________

 בהזדמנות באיזור 
קובלסקי, 4.5 חד', קומה 
ג', כ 120 מ"ר, מושקעת 
+ מרפסת שמש + סוכה 
+ מחסן גדול בוני, רק ב- 
1,620,000 ש"ח. תיווך, 

050-9777755)24-24(_____________________________________________

 באברבנאל, 4 חד', כ- 
100 מ"ר, משופצת מהיסוד 

+חצר, 1,800,000 גמיש. 
_____________________________________________)24-24(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 ברבי עקיבא! 4 חד', 
ק"ב, חזית + סוכה + 

ש"כ + מזגנים. "אלוני 
_____________________________________________)24-24(נכסים" 052-7610603

 בבורוכוב השקט! דירה 
בתמ"א! 4 חד' גדולה! ממ"ד, 

2 מרפסות שמש, משופצת 
חלקית, מעלית, חניה 

משותפת, מחסן משותף, 
1,550,000 ש"ח. רם נכסים, 

054-5566145)24-24(_____________________________________________

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

כולל רשיון 48 מ"ר, מטבח 
חדש, אופציה למעלית, 
_____________________________________________)24-24(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

053-3128884 ,03-5791514)24-24(_____________________________________________

 באלישע, 4.5 שמורה 
+ מרפסות, ק"ג, 3 כ"א, 
2,190,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)24-24(_____________________________________________

 באזור נויפלד, 3 חד', 
ק"ב, חזית! + מעלית + 

אפרות לבניה ממשית! לעוד 
40 מ"ר, 1,580,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)24-24(_____________________________________________

 באזור ראבד, 3ח' + סוכה, 
ק"א, חזית + מלעית + חניה, 

1,780,000 ש"ח, מפתח 
_____________________________________________)24-24(ב-"אפיק-נכסים" 03-5791514

 3 חדרים ברחוב המכבים 
במקום מרכזי + אפשרות 

בנייה, מחיר 1,350,000 ש"ח. 
 ,SUPER HOUSE תיווך

_____________________________________________)24-24(דוד, 054-3355874

 בדנגור, 3.5 חד', קו' ד', 
חזית, אפשרות בניה לצד ולגג, 

1,400,000 ש"ח.
,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)24-24(אדוארד

 *באיזור הרצוג, 3.5 חד', 
95 מ"ר, ק"א, מטופחת + 

סוכה, חזית, 1,800,000 ש"ח. 
_____________________________________________)24-24(א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ה' בבניין חדש, 3 
חד' מרווחת, ק"ג + מעלית + 
חניה, חזית, 4 כ"א, 1,600,000 

_____________________________________________)24-24(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בסוקולוב בבניין חדיש, 3 
חד', 75 מ"ר, ק"ב + מעלית, 
מטופחת + מחסן 20 מ"ר, 
1,700,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)24-24(_____________________________________________

 באזור סירקין, 3ח', 
60 מ"ר, ק"ב + מעלית, 
1,480,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)24-24(נכסים" 03-5791514

 בלעדי! בבן-זכאי, 3, 
מרווחת ומסודרת, ק"ב, 3 כ"א 

+ חניה, 1,730,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)24-24(_____________________________________________

 מציאה, 3 חד' 
ביהושוע, 86 מ"ר, ק"ג 
ואחרונה + גג בטון, 3 

כ"א, חזית, במצב טוב, 
1,550,000 ש"ח. בית 
_____________________________________________)24-24(הנדל"ן, 052-4512404

 כדאי!!! בשלמה בן יוסף, 
ק"ד, 3 חד' + אופציה, בנין 

מטופח, 1,285,000.
"century21" 052-3744260)24-24(_____________________________________________

 בית פתוח!!!! 
בביאליק 3 - למבקרים 

ביום שישי כ"ב סיוון 
)16.6.17( בשעות -10:00
11:00 - לל"ת!, 3.5 חד' 
+ סוכ,ה 75 מ"ר, ק"א, 

משופצת ושקטה + 
גנרטור. "מקסימום-נדלן"

054-4340843)24-24(_____________________________________________

 ברב-אשי, 3.5 חדרים, 
80 מ"ר, ק"ק, חזית 
+ א.הרחבה 20 מ"ר 

במיקום ובמצב מעולה. 
"מקסימום"

052-7683068)24-24(_____________________________________________

 אברבנאל 36, קרית 
הרצוג, דירת 3.5 חד', 

מרווחת ושמורה, כ- 100 
מ"ר, חזיתית, קומה 3 

ללא מעלית אזור שקט, 
2 מרפסות, קרובה 

לתחבורה ציבורית, מחיר: 
1,590,000 ש"ח. שי 

גוזלן רימקס פוקוס,
052-5370300)24-24(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי 128 
בני-ברק, דירת 3 

חדרים, 75 מ"ר, קומה 
3 ואחרונה, משופצת 
מהיסוד!! סלון גדול 

ומרווחת, מטבח ענק, 
פינת אוכל גדולה, חלונות 

אטומי רעש, 3 מזגנים, 
פוטנציאל פינוי בינוי 

עתידי, מיקום מעולה 
לתחבורה ציבורית, מחיר: 

1,450,000 ש"ח. שי 
גוזלן רימקס פוקוס,

052-5370300)24-24(_____________________________________________

 תיווך. בהזדמנות, דירת 3 
חדרים באזור רבי עקיב, כ- 80 

מ"ר, קומה 4, משופצת + 
אופציה, 1.52 מליון,

054-7477054/050-5765449)24-24(_____________________________________________

 תיווך. דירת 3 חדרים, 
כ- 68 מ"ר, קומה נמוכה, 

ב"ב/פ"כ, אופצהי להרחבה, 
מחיר אטרקטיבי, הקודם זוכה, 
054-7477054 ,050-5765449)24-24(_____________________________________________

 קרית הרצוג, מבחר 
דירות, 3 חד' בטאבו משותף, 

990,000. נדל"ן הקריה,
054-8472222)24-24(_____________________________________________

 ברח' יהודית, 3.5 
חד', משופצים, חזית, 

1,700,000, הבנין החל 
בהליך פינוי בינוי, הקבלן 

יתן דירת 4 חד', 95 
מ' עם מעלית וחניה 

שווי עתידית כ- 2 מליון 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

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

050-5308742)24-24(_____________________________________________

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

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

054-8477179)24-27(_____________________________________________

 במינץ, 3 חד', 70 מ"ר, 
ק"א, חד' גדולים, משפצת, 
כחדשה, 1,380,000 ש"ח. 

_____________________________________________)24-24(א.פנחסי, 03-5799308

 מציאה אמיתית! המחיר 
ירד! בניימן ליד אור ישראל, 
3 חדרים + חצי, משופצת 

חלקית, מרפסת סוכה, בניין 
מטופח, רק ב- 1,345,000.
_____________________________________________)24-24(רם נכסים, 054-5566145

 ברוטשילד! בבלעדיות! 
דירה שקטה ועורפית! 

3.5 חדרים ענקית!! קומה 
רשונה, מסודרת, מאווררת 
רק 1,350,000. רם נכסים, 

054-5566145)24-24(_____________________________________________

 מציאה! במנחם בגין 
באזור הטוב, 2.5 חדרים, 

כ- 60 מ"ר, קומה ג' 
ואחרונה + אופציה בגג 
ובצד, 3 כיווני אוויר! רק 

ב- 1,290,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)24-24(נכסים, 050-4177750

 בבלעדיות בחרל"פ 11, 
דירת 3 חדרים, קומה ג', כ- 75 
מ"ר, משופצת + אופציה. דוד 
_____________________________________________)24-24(גרוס רי/מקס, 050-4122744

 בלעדי, 3.5 ח' 
בז'בוטינסקי, עופרית, 83 

מטר, קומה ג' בניין אברכים, 
1,400,000, גמיש,

054-5500263)24-24(_____________________________________________

 בהחלוצים, 3 חד' 
ענקית, ק"ג + גג-בטון, 
משופצת ברמה גבוהה, 
1,630,000 ש"ח תיווך-

ישוב-הארץ,
,03-8007000
054-2545420)24-24(_____________________________________________

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

לחלוקה/השקעה. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז'

052-3500040)24-24(_____________________________________________

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

"אביחי - מתווכים"
03-5701010)24-24(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 3 חד' גדולות, 

1,700,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)24-24(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)24-24(_____________________________________________

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

1,580,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)24-24(_____________________________________________

 באזור אבן-שפרוט, 3.5 
חד' ענקית, משופצת ויפה 

+ אופציה, 1,900,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)24-24(_____________________________________________

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

1,550,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)24-24(_____________________________________________

 ברוזנהיים, 3.5 חד' + 
מרפסות, אופציה לתוספת 

יחידות, 1,750,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)24-24(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 3 
חדרים, משופצת חלקית, 

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

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)24-24(_____________________________________________

 באיזור רשי, 3 חדרים, 
כ- 60 מ"ר מחולקת 

ל- 2 יחידות יפות, קומת 
ביניים, הסכם שיתוך, 

רק ב- 1,350,000. תיווך, 
050-9777755)24-24(_____________________________________________

 3 חד' במצב מצוין + 
גג פנוי לבניה, בנחום, -03
052-2222640 ,6185975)24-25(_____________________________________________

 בלעדי! בפרדס כץ, 2 
חד', 50 מ"ר, אופציה בצד 

30 מ"ר + בגג בטון, שמורה, 
חזית, 1,180,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)24-24(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור הרב שך, 2.5 חד' 
+ מרפסת סוכה 68 מ"ר + 

אופציה בצד, מסודרת, חזית, 
3 כ"א, 1,570,000 ש"ח. 

_____________________________________________)24-24(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העיריה, 2.5 חד', 
62 מ"ר, ק"ג + אופצהי בצד 
35 מ"ר ובגג בטון, שמורה, 
1,440,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)24-24(_____________________________________________

 בקוטלר, 2.5, ענקית, 
כ- 80 מ"ר, ק"א, חזית, 

1,530,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)24-24(_____________________________________________

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

1,650,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)24-24(נכסים" 03-5791514

 בלעדי, 2.5 ח' 
בז'בוטינסקי עורפית, קומה 

ב', בניין אברכים, כ- 70 מטר, 
אפשר בקלות להפוך ל- 3 ח' 

+ סוכה, 1,360,000. תיווך 
_____________________________________________)24-24(אלטרנטיב, 054-5500263

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

.1,250,000
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)24-24(_____________________________________________

 בבלעדיות באברבנאל, 
2.5 חדרים, כ- 60 מ"ר, 
אופציה ענקית לבניה, 

.1,250,000
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)24-24(_____________________________________________

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

'אפיקי-נדלן-בועז'
054-8474843)24-24(_____________________________________________

 באבוחצירא, 2.5 חד', 
אופציה גדולה להרחבה, 

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

נדל"ן-בועז'
052-3500040)24-24(_____________________________________________

 הקודם זוכה! 
בחלוצים! 56 מ"ר, ק"ב 
+ 3 מרפסות, מושכרת 

ב- 3,000 ש"ח, רק 
1,180,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)24-24(- מתווכים" 03-5701010

 מציאה!!! בבלעדיות 
ברח'-השניים, 2 חד', 48 מ"ר, 

1,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)24-24(_____________________________________________

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

1,120,000 ש"ח, גמיש.
,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)24-24(אדוארד

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

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

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)24-24(אדוארד

 מציאה באפשטיין, 50 
מטר, משופצת + אוציה 

מאושרת, 1,310,000. תיווך, 
054-8421867)24-25(_____________________________________________

 ברח' טבריה, יח"ד, כ- 26 
מ"ר + אופ' 730,000. נדל"ן 

הקריה, 050-3000121,
054-8472222)24-24(_____________________________________________

 דירות 3-4 חדרים במחיר 
מציאה עם השבחה עתידית! 

_____________________________________________)24-24(משה אבני דרך, 054-3255667

 ועוד מבחר דירות וקרקעות 
לבניה מיידית במאגר המשרד. 
_____________________________________________)24-24(תיווך-לב-העיר, 052-7166160

 למשקיעים! באזור מצוין, 
דירה 150 מ"ר, ק"א, אופציה 
לחלוקה, במחיר מעולה! א.א 

_____________________________________________)24-24(נכסים, 052-7131584/3

 בידך נכס בטבריה? 
מעוניין למכור? ברשותינו 
לקוחות רציניים לעסקה 

מיידית!!! א.א נכסים,
052-7131584/3)24-24(_____________________________________________

וילות ובתים
 בית-דו-משפחתי 

בטבריה-עילית, 5 חד', מגרש 
- 365, גינה גדולה ומטופחת, 

1,070,000 ש"ח.
_____________________________________________)24-24(תיווך-לב-העיר, 052-7166160

 קרוב-לקרליץ, בית-קרקע, 
215 מ"ר בנוי-חדש ומפואר 

במפפלס אחד + זכויות-בניה, 
1,670,000 ש"ח. תיווך-לב-

_____________________________________________)24-24(העיר, 052-7166160

פנטהאוזים ודירות גן
 בטבריה-עילית 

במתחרדים, דירת גן, 5 חד' 
משופצת + גינה ענקית, נוף 
לכינרת, 870,000 ש"ח. תיווך-

_____________________________________________)24-24(לב-העיר, 052-7166160

 ברחוב - שז"ר המבוקש, 
דירת 5 חד', 150 מ"ר, 

ק"ב, פינתית + יח' הורים 
+ מרפסת סוכה + מחסן, 

משופצת ברמה, 1,000,050. 
_____________________________________________)24-24(תיווך-לב-העיר, 052-7166160

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 בקרית שמואל! 4 חד', 

100 מ"ר, ק"ב, 660,000 ש"ח. 
א.א נכסים, 052-7131584/3 

_____________________________________________)24-24(ועוד מבחר דירות

 ברחוב-ירושלים, 3 חד' 
פינתית, נוף לכינרת + אופציה 

להרחבה, 490,000 ש"ח. 
_____________________________________________)24-24(תיווך-לב-העיר, 052-7166160

 דירת נופש, 3 חד' גדולה 
ומרווחת + מרפסת-ענקית 

נוף לכינרת באזור טוב, 
תשואה-יפה, 670,000 ש"ח. 
_____________________________________________)24-24(תיווך-לב-העיר, 052-7166160

 דירות 3-4 חדרים במחיר 
מציאה עם השבחה עתידית! 

_____________________________________________)24-24(משה אבני דרך, 054-3255667

 גבעת זאב דרום, דו 
משפחתי כוילה, 220 מ"ר 

משופץ + מחסן וגינה 200 
מ"ר היקפית לנוף + 2 יחידות 

דיור ואופצ' לנוספת, במחיר 
מפתיע!!! תיווך מאור,

02-5730077)24-24(_____________________________________________

 בגבעה הצרפתית 
המתחרדת, 4 חדרים, 1,600, 

052-6566361)24-24(_____________________________________________

 גבעת זאב המתחרדת, 
יחידה ומיוחדת, 4 חד' + פינת 
אוכל ומרפסת סוכה 18 מ"ר 
לנוף, ק"א, הסקה, מושקעת 

ומוכנה לכניסה, לזריזים!!! 
_____________________________________________)24-24(תיווך מאור, 02-5730077

 גבעת זאב, משה"ב, 
בבניין אבן יפה, 4 חד' גדולה 

ומרפסת סוכה, ק"ב + 
מעלית, יחידת הורים, הסקה, 

במחיר קטן!!! תיווך מאור, 
02-5730077)24-24(_____________________________________________

 גבעת מרדכי בתחילת 
השח"ל, בקומת כניסה 

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

להרחבה, כניסה מיידית, 
מפתחות במשרד! תיווך מאור, 

02-5730077)24-24(_____________________________________________
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מחסנים

■ 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

 למכירה בשד' 
גרשטנקורן, משרד מפואר, 

מושקע, 2 חד', ק"ק 
32 מ"ר כניסה נפרדת,, 
675,000 ש"ח, תשואה 
מעל 5%,  בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הר' קוק 23 
050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

חנויות

לפרסום
בלוח

03-6162228

1-1.5 חדרים

 בנתן הנביא, 2 חד' 
גד' )לא יחידה(, ק"ק, 

חזית, מיידי, 3,500 
ש"ח. בלעדי  ש. 

מאירוביץ 03-5787756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

עסקים

ביקוש 
דירות

נדל”ן 
מסחרי

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

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

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

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

 5 חד' בבנין חדיש 
ברח' הזיתים )באזור בית 

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

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

ארוכה בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

גבעת שמואל

בני ברק

דירות 
להשכרה

פנטהאוזים ודירות גן

קריות
 דירות במחירי מציאה, 

ניהול נכס, אחזקות ושיפוצים. 
שרות בהנהלה חרדית, 

052-7644050)54-26(_____________________________________________

צפת

2-2.5 חדרים

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

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

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

+5 חדרים

שערי תקווה

 להשכרה 40 מ', ברח'  
ר' עקיבא ליד בי"כ של 

הרב שטרן, ק"ק, מתאים 
גם למשרד, 3,000 ש"ח, 
בלעדי  תיווך ש. מאירוביץ

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

דופלקסים

 בדסלר, 3 חד' בדסלר, בנין 
חדש, נוף מדהים! חדישה, 

מושקעת וממוזגת! כ- 55 מ"ר 
_____________________________________________)21-24(3,700 ש"ח.052-7140101

פתח תקווה

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

כניסה נפרדת, בבנין 
יפה, משופץ כחדש,  

מתאים למשרד, אדריכל, 
לקוסמטיקאית, אולם 

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

תיווך ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23 050-5308742

03-5797756)34-34(_____________________________________________

משרדים

 4 חד' גדולים ק"ד, 
חזית + חניה בבן גוריון 

מול השלישות )שייך 
לב"ב( מיידי, 4,800 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)09-43(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 2 חד' גדולים + מרפסת 
סוכה, כ - 60 מ"ר בשיכון ה', 

_____________________________________________)21-24(מכ"ה סיוון, 053-3370813

 לזו"צ יח"ד בהראשונים, 
בנין חדש, מרוהטת, קומפלט, 

ממוזגת, ק"כ, 2,200 ש"ח, 
050-4194376)21-24(_____________________________________________

 יחידת דיור, לזו"צ, באבן 
שפרוט 11, ק"ב, מזגן, גנרטור, 

סוכה, מיידי, 052-3258679, 
058-7673752)23-25(_____________________________________________

 למסירה עסק פעיל 
"פלאפלי" מקום מרכזי, 

שכירות נמוכה כולל ציוד, 
_____________________________________________)21-24(מיידי, 054-3010310

 להשכרה 30 מ"ר 
שטח מסחרי משופץ 

ומסודר בא.ת. בבני-ברק, 
למשרד, חנות, מחסן 
ולכל מטרה. שרותים 

וחניה צמודים,
052-3087018)21-24(_____________________________________________

קריית מלאכי
 בית מושקע בגבעת 

הסביונים, 5.5 חד' + מעלית 
גג, על מגרש 325 מ"ר,

050-7345401)22-25(_____________________________________________

 מדמשק אליעזר, יחידת 
דיור ממוזגת, לא מרוהטת, 

מ- 1.7.17, 2,000 ש"ח,
054-5634160)22-25(_____________________________________________

 למכירה קיוסק פעיל 
בב"ב, מיקום מרכזי,

052-8819988)22-25(_____________________________________________

 ברח' עמי, 4 חד', 
ק"א, משופצת, חזית, 

5,500 ש"ח. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ,

,03-5797756
050-5308742)22-22(_____________________________________________

וילות ובתים

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

054-8194748)23-26(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חדים בבני-
_____________________________________________)23-24ח(ברק לקניה, 052-7396092

השקעות

 דרוש משקיע 
לפרוייקט בראש העין 

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

 להשכרה חנות/2 חנויות, 
26 מ"ר כ"א, קיר משותף, 

בבר כוכבה 11 ב"ב, מיידית, 
2,900 ש"ח כ"א,

052-8141717)23-24(_____________________________________________

מבנים
 דרוש מבנה מתאים 

לישיבה/ארגון חסד בבני-ברק 
_____________________________________________)23-24(והסביבה, 054-4227196

 דרוש מחסן או דירה, 
ק"ק, בב"ב עד 100 מטר, 

050-5961147)23-24(_____________________________________________

בני ברק

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

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

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

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

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

אור הגנוז

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

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

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

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

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

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-36/17(_____________________________________________

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף, 

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

בית חורון

 "אורחן אור הזוהר" - 2 
צימרים כפריים ומבודדים: 

סוויטה פנטהאוז + חדר 
שינה וצימר קרקע + 

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

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

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

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

בית חלקיה
 וילה חדשה, ממוזגת, 

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

08-8683777)03-30(_____________________________________________

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

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

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

בית שמש
 וילה מקסימה + 4 חדרי 

שינה עד 30 מיטות נקיה 
ומאובזרת, לשבתות במחיר 

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

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)24-24/17("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

ביריה

אשקלון
 במרינה באשקלון, ק"ק, 

2 חדרים וסלון, מהממת, 
משוקעת ומרוהטת קומפלט, 

054-7290016)12-24(_____________________________________________

 צימרים באור הגנוז. בית 
בצפת. לשבתות, חגים ובין 

הזמנים, מבצעים לזוגות 
וקבוצות, 052-7632474

052-7633683)17-28(_____________________________________________

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

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

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

מאובזרת, גינה פרטת + 
מתקנים ודשא, מרפסת + נוף 

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

 וילה לשבתות ובין הזמנים, 
ממוזגת חצר גדולה + 

מתקנים, נוף למירון,
052-7655090)21-24(_____________________________________________

 לשבתות וחגים, יח"ד 
יוקרתית + 2 מזגנים בבנין 

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

 להשכרה 30 מ"ר 
שטח מסחרי משופץ 

ומסודר בא.ת. בבני-ברק, 
למשרד, חנות, מחסן 
ולכל מטרה. שרותים 

וחניה צמודים,
052-3087018)24-27(_____________________________________________

דופלקסים

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

המבוקשים בפתח תקווה 
לפרטים אנגלו סכסון

03-9301122)29-28/17(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

פתח תקווה

+5 חדרים

עמנואל
 בהזדמנות, דירת גן, 
4 חד', משופצת מהיסוד, 
מפוארת, חצר ענקית עם 
אופציה להרחבה, שכונה 

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

3-3.5 חדרים

 קטמון הישנה, רח' 
החי"ש המבוקש! 4 כיווני 

אוויר! בבית ערבי דו קומתי, 
3 חד', 85 מ"ר + מרפסת 

25 מ"ר, לשימור, ק"א 
ואחרונה, מגרש 459 מ"ר, 

בחלקה זכויות בניה, המבנה 
כלול בתכנית תמ"א 38, 

ירדו במחיר!!! תיווך מאור, 
02-5730077)24-24(_____________________________________________

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

אוכל, ק"א, במיקום מרכזי 
ואישור הרחבה מיידי! כל 

הקודם זוכה!!! תיווך מאור, 
02-5730077)24-24(_____________________________________________

 גבעת זאב דרום, בניין 
אבן! 3.5 חד', 95 מ"ר, חדרים 
גדולים + מרפסת סוכה גדולה 

לנוף + מחסן והסקה, כל 
הצעה תשקל!!! תיווך מאור, 

02-5730077)24-24(_____________________________________________

 בקריית יובל רחוב זנגוויל, 
דירת 3 חדרים משופצת 

מהיסוד! בהזדמנות 1,380,000 
ש"ח, בלעדית ל"צימוקי" 

02-5638221)24-24(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 אנגלו-סכסון, פנטהאוז 
ביוסף-נקר, 6 חדרים, 200 
מ"ר + מרפסת 200 מ"ר, 

03-9301122)24-24(_____________________________________________

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

מרפסת שמש בבניין מפואר, 
03-9301122)24-24(_____________________________________________

 דירת דופלקס, 5 חדרים 
כולל יחידת דיור נוספת 

להשכרה, 2,500,000. טל': 
054-6579789)24-24(_____________________________________________

FOX  נדל"ן. בכפר 
אברהם, דירת גג, 4 חד' 

+ יחידת דיור גדולה, חניה 
_____________________________________________)24-24(ומעלית, 050-6925400

 אנגלו-סכסון ביונה גרין, 
דופלקס-גג, 120 מ"ר + 35 
_____________________________________________)24-24(מ"ר מרפסות, 03-9301122

 אנגלו-סכסון. 
בטרופמלדור, דופלקס-גג, 6 
חד' בבנין חדש, בן 3 שנים, 

03-9301122)24-24(_____________________________________________

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

_____________________________________________)24-24(מ"ר, 03-9301122

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

_____________________________________________)24-24(ומרווחת, 03-9301122

 אנגלו-סכסון באויערבך 
המבוקש, 5 חד', מרפסת 

_____________________________________________)24-24(ו- 2חניות, 03-9301122

 בפנחס-חגין, 5 חד', 131 
מ"ר + מרפסת-סוכה, 2 חניות 

_____________________________________________)24-24(ומחסן, 03-9301122

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

03-9301122)24-24(_____________________________________________

 בהרצל, 5 חד', ק"ב, 140 
מ"ר, מ.שמש, מעלית שבת, 

חניה, חדר מתבגר, 1,875,000 
ש"ח. רחלה, 052-3524841,
052-3506176, אסתי ג'ובני 

_____________________________________________)24-24(יזמות נדל"ן

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

משופצת, יש שוכרים. רי/
מקס, משה דסקל,

050-5926021)24-24(_____________________________________________

 בכץ, 4.5 חדרים, קומה 1 
+ חנייה ומעלית, 1,750,000 

_____________________________________________)24-24(ש"ח, 050-3528252

 ברוטשילד/גן הנשיא, 
4 ח' גדולה, כ- 120 מ"ר 

+ מעלית + חניה מקורה - 
מיידית!! רק 1,450,000 ש', 

_____________________________________________)24-24(סגירה!! 050-4811122

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

וחניה מקורה בטאבו,
03-9301122)24-24(_____________________________________________

 בהרצל השקט, 3.5 
חדרים, מרווחת, קומה 1 + 

מעלית, 1,530,000 ש"ח,
050-3528252)24-24(_____________________________________________

 דירה ברחוב פרנקפורט, 
3.5, 80 מ"ר, ק"א, משופצת, 

,077-2050410 .1,400,000
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)24-24(אדוארד

 3.5 באיזור אנה פרנק, 
ק"א, מרווחת, 1,250,000 
_____________________________________________)24-24(ש"ח. נטלי, 052-2948691

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

_____________________________________________)24-24(באזור שקט, 03-9301122

 אנגלו-סכסון בסלנט, 3 
חדרים משופצת קומפלט כולל 

_____________________________________________)24-24(נצרת וביוב, 03-9301122

 בעמישב, דירת 3 חד', 
 FOX .מתאימה גם להשקעה

_____________________________________________)24-24(נדל"ן, 050-6925400

 בכפר גנים א', 3 חד', 
92 מ"ר, ק'ג', 3 כ"א, מעלית 
וחניה בטאבו, כניסה יולי 17, 

1,625,000 ש"ח. רחלה,
,052-3524841

052-3506176, אסתי ג'ובני 
_____________________________________________)24-24(יזמות נדל"ן

 בדף היומי, ק"א, 
משופצת! מיידית! רק 

1,300,000 ש"ח, סגירה!! 
050-4811122)24-24(_____________________________________________

 ברמת ורבר, 2.5 חד', 
ק"ב, 1,140,000 ש"ח, פינוי 
גמיש. רחלה, 052-3524841,
052-3506176, אסתי ג'ובני 

_____________________________________________)24-24(יזמות נדל"ן

 בפינס/חפץ חיים, 2 ח', 
ק"ב, מסודרת ויפה בהזדמנות, 

970,000 ש"ח בלבד!!
050-4811122)24-24(_____________________________________________

 רחוב ירושלים )הפלמח( 
135מ', 6ח' וחצר ומרפסת 

נוף, 1,300,000 ש"ח,
050-3202551)24-24(_____________________________________________

+5 חדרים

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

_____________________________________________)24-24(520 אלף, 052-8045458

רמת גן

 מבוא יהלום 2 - גג/
פנטהאוז במרכז העיר, 

חדשה מהניילונים, 4 חד', 
דירה חדשה מהקבלן!! 

95 מ"ר + מרפסת גג 
60 מ"ר שמקיפה את 
כל הדירה, מוארת עם 

חלונות ענקיים בכל 
הדירה! נוף אורבני 

למרחקים! לובי מפואר, 
מחסן, ממ"ד וחניה 

מקורה, קומה 8, מחיר: 
3,090,000 ש"ח. שי 

גוזלן רימקס פוקוס,
052-5370300)24-24(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים
 ישורון 9, משופצת 
ומרווחת בבניין של 3 
דיירים, רצפת פרקט, 

אמבטיה ושירותים 
משופצים, חדר שינה, 

דירת 3 חדרים, 74 מ"ר, 
קומה 1, ענק, מרפסת 
שירות גדולה, שלושה 
כיווני אוויר, פינוי בינוי 

עתידי, מחיר: 1,690,000 
ש"ח. שי גוזלן רימקס 
_____________________________________________)24-24(פוקוס, 052-5370300

 בית פרטי, 5 חד' בנוי, 
170 מ"ר, מגרש 280, 

2,100,000 ש"ח.
,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)24-24(אדוארד

בית שמש
 5, דופלקס ברמה ג'1, 
נוף מרהיב, מעלית. חנויות 

ברמב"ש ג'2 בכל הגדלים. לזר 
_____________________________________________)24-24(נדלן והשקעות, 052-6900020

 בבניין-חדש בשמעיה 
)ליד בי"ס מרכז(, דירות 3 ו- 4 
חד' מפוארות, החל מ- 4,900 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)24-24(_____________________________________________

 תיווך. להשכרה דירות 
2-3-4 חדרים, מיידי ב"ב ופ"כ, 

054-7477054)24-24(_____________________________________________

 בלעדי ברמת אהרון, בית 
פרטי, 3 קומות, משוקע + 
מעלית, מתאים לפנמייה ו/

או להוסטל ו/או לכולל ו/או 
למחסן, 14,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)24-24(אלטרנטיב, 054-5500263

 דירת גן בחנה סנש, 
5 חדרים, 120 מ"ר פלוס 
חצר יפה של 170 מ"ר. 
חיים מלול, חמד נכסים, 

053-3357316)24-24(_____________________________________________

 בניסנבוים, דירת גג, 4 
חדרים, 3 + +1 גג פתוח, 
משופצת ומטופחת, ק"ג 
+ מעלית + חניה, מיידי, 

5,500 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות"

052-7652801)24-24(_____________________________________________

 דופלקס בהר שלום, 
5.5 חדרים, 170 מ"ר, 
משופצת ומרווחת, רק 
6,900 כולל הארנונה. 

חיים מלול, חמד נכסים, 
053-3357316)24-24(_____________________________________________

 בקרית-הרצוג בגני-
הזית, חדשה, 5 חדרים, 

קומה ד' + סוכה + 
מעלית + חניה, 5,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)24-24(_____________________________________________

 מציאה! ברבי עקיבא 
אזור הראשונים, כ- 5 

חדרים, ענקית, 115 מ"ר, 
קומה ג' מיידי! ב- 4,400 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)24-24(_____________________________________________

 4 חד' בסביבת מוהליבר, 
ק"א + מעלית + חניה, 

ממוזגת + יח' הורים, 4,950 
ש"ח, לל"ת, 058-6371595, 

03-6192284)24-27(_____________________________________________

 לוי יצחק, 4 חדרים + 
גג 30 מ"ר, קומה ב', 4,800 
ש"ח, מיידי. 077-2050410,
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)24-24(אדוארד

 ***בשיכון ה', 4 חד', 
חדשה + מלעית, 5,000. 
במרכז רבי-עקיבא, 4 חד', 

ק"א לכל מטרה, 5,000. 
"יאיר-נדלן" 

052-7633978)24-24(_____________________________________________

 להשכרה דירת 3 חדרים, 
חדשה, ברבי עקיבא, ק"ב, 

052-6224648)24-25(_____________________________________________

 3 חד' בחנקין, מרווחת 
וממוזגת + מעלית + דוד"ש 

+ נוף + חשמל שבת,
054-8432995/4)24-27(_____________________________________________

 להשכרה בק.הרצוג, דירה 
בבניין חדש מקבלן, רחוב 

משולם ראט, 3 חדרים 70 מ"ר 
+ מעלית. תיווך

SUPER HOUSE, דוד, 
054-3355874)24-24(_____________________________________________

 בוולפסון, 3 חדרים 
בבנין חדיש, גדולה במצב 

מצויין, ק"א, חזית + 
מעלית, מיידי, 4,600 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)24-24(_____________________________________________

 המכבים, 3 חד', קומה ג' 
מקרקע, 2,800, מיידי.

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)24-24(אדוארד

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

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

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

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

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

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

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

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

 בנעם אלימלך, לבודד/ת 
דירת חדר + אמבטיה, 

מרוהטת + מוצרי חשמל, 
מיידי, 03-5700880,

050-4101553)24-27(_____________________________________________

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

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

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

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)24-24(אדוארד

 חדר ב"רמת אהרון" 
בקומת כניסה )לא למגורים( 

לצורך עבודה שקטה וכדו' 
מתאים במיוחד לסופרי סת"ם, 

כולל מיזוג, מים, שירותים, 
053-3157272)24-24(_____________________________________________

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

052-7188368)24-27(_____________________________________________

 חדר ליחיד מרוהט 
קומפלט, בדירה עם שותף, 

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

ירושלים
 מיידית!!! ירושלים, 

רמות, אשכולי אהרון הטוב, 
5 חד' חדשה, 100 מ"ר + 

מרפסת סוכה, ק"א, קרוב לכל 
דבר במחיר השווה לכל כיס! 

_____________________________________________)24-24(תיווך מאור, 02-5730077

נתיבות
 3 ח' מרווחת, רחוב חזני, 
משופצת, ללא תיווך, מיייד, 

054-8454971)24-24(_____________________________________________

עפולה
 3 חד' במצב מעולה, ק"א, 

1,900 ש"ח, גמיש באיזור 
מתחרד, 75 מ"ר,

058-4651468)24-24(_____________________________________________

 בשפירא בבנין חדיש, 
4 חדרים, קומה 1 + חנייה 

ומעלית, 4,100 ש"ח,
050-3528252)24-24(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)24-25ח(052-7396092

 דרושה דירה לקניה עד 
1,100 ב"ב, פ"ת, אלעד,

_____________________________________________)24-25ח(052-7606225

 תיווך, דרושות בדחיפות 
דירות למכירה, 3-4 חדרים 

בב"ב ללקוחות רציניים, פרסום 
ומכירה עלינו! שירות מהיר 

ללא עמלה, 050-5765449, 
054-7477054)24-24(_____________________________________________

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

 בבלעדיות! למכירה 
חנות בבני-ברק ברבי-עקיבא, 

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

054-2545420 ,03-8007000)24-24(_____________________________________________

 למכירה עסק בתחום 
בגדי ילדות בב"ב, מוניטין 

10 שנים, קהל לקוחות 
גדול, אחוזי רווח גבוהים, 

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

 למסירה עסק פעיל )חנות 
לבגדי נשים( במיקום  מרכזי 

_____________________________________________)22-25(בב"ב, 052-7602380

 מציאה להשקעה, קרקע, 
רווח מובטח, השקעה מצויינת, 

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

 השקעה ושותפות 
בפרוייקטים יזמיים ריווחי 

םבתחום הנדל"ן החל 
מ- 100,000 ש"ח. קבוצת 

פרפקט, שמעון איגרא, 
052-7710462. משרד ראשי, 

077-5166040
office@perfectpro.co.il)24-24(_____________________________________________

 רוצים לקנות דירה 
להשקעה? אנחנו הכתובת! 
לפרטים: אמיתי גולדשטיין - 

קבוצת פרפקט,
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)24-24(_____________________________________________

 למשקיעים מבחר דירות 
בקרית מלאכי, חצי שעה 

נסיעה מבני-ברק, החל מ- 
630,000 ש"ח, תשואה יפה. 
_____________________________________________)24-24(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 במגדל בסר להשכרה, 
360 מ"ר, 14 חדרים עם נוף 

לפארק, עד 24 עמדות עבודה 
+ 7 חניות.

תיווך SUPER HOUS, דוד, 
054-3355874)24-24(_____________________________________________

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

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

 להשכרה במרכז ר'-
עקיבא, 45 מ"ר, ק"ק למשרד 

וכד' 5,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)24-24(נכסים" 03-5791514

 לחנות/משרד/סטודיו/
קליניקה - להשכרה, מפואר! 

במרכז זכרון מאיר, כ- 36 מ"ר, 
_____________________________________________)24-25(ללא תיווך, 050-4115510

מגרשים
 ביסודות, 8.5 דונם 

בשלמות, בטאבו, קרוב לכביש 
_____________________________________________)24-24(6, בהזדמנות, 052-2457617

 בגדרה, 1-20 דונם טאבו, 
בתכנית המתאר החדשה של 

_____________________________________________)24-24(גדרה, 052-2457617

 במושב רמות מאיר, 7 
דונם בשלמות, טאבו, מצוד 

_____________________________________________)24-24(למגורים, 052-2457617

 קונים קרקעות בכל רחבי 
הארץ!!! התקשרו עכשיו!!! 

_____________________________________________)24-24(מחירים הוגנים, 052-2457617

 בבת שלמה, 1-40 דונם 
טאוב פרטי על כביש 70 
_____________________________________________)24-24(בהזדמנות, 052-2457617

 בלב השרון, בגוש 7808, 
110 דונם בשלמות, חקלאי 

פרטי בהזדמנות!
052-2457617)24-24(_____________________________________________

 בחרוצים )ליד נתניה(, 
85 דונם, חקלאי פרטי, 

_____________________________________________)24-24(בהזדמנות! 052-2457617

 במושב גני-הדר 
)רחובות(, מגרשים אחרונים 

500 מ"ר טאבו!!
052-2457617)24-24(_____________________________________________

 חדר ב"רמת אהרון" 
בקומת כניסה )לא למגורים( 

לצורך עבודה שקטה וכדו' 
מתאים במיוחד לסופרי סת"ם, 

כולל מיזוג, מים, שירותים, 
053-3157272)24-24(_____________________________________________

 משרד בבית הרופאים 
מול מכון מור לקליניקה 

לרו"ח, ליועץ, מיידי,
,054-3975683

03-5704670)24-24(_____________________________________________

 חדר ב"רמת אהרון" 
בקומת כניסה )לא למגורים( 

לצורך עבודה שקטה וכדו' 
מתאים במיוחד לסופרי סת"ם, 

כולל מיזוג, מים, שירותים, 
053-3157272)24-24(_____________________________________________

 למכירה משרד, ברח' 
הברזל רמת החייל, 2 
חד' כולל חניה פרטית 

בטאבו, 500,000 ש"ח, 
052-7606073)24-25(_____________________________________________
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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
03-6162228

הלוואות ומשכנתאות

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

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

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

 הסעות: נסיעות לכל 
חלקי הארץ, 4-20 מקומות, 

נהגים אדיבים, לפרטים:
054-8430702 ,053-5662246)12-38(_____________________________________________

 צימרים במושב ספסופה, 
ע"י מירון + בריכה + ג'קוזי, 

מתאים לזוגות ומשפחות, טל': 
054-6465188)52-24/17(_____________________________________________

 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 + ברכה מוצנעת, נוף 
עוצר נשימה! 780 ש"ח ל- 2 

לילות - תחבורה ציבורית מכל 
הארץ עד המקום, שעון מים 

_____________________________________________)27-24/17(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(_____________________________________________

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

052-7679018 ,077-7677018)51-24/17(_____________________________________________

 צימר זוגי מאובזר, ממוזג 
ונקי + חצר ונוף, מרחק הליכה 

_____________________________________________)12-38(מהעתיקה, 052-3455254

ערד

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

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול ביכנ"ס בירב )קרליבך( 

לזוג + 2, חניה, 
03-9363752 ,050-6241690)16-24/17(_____________________________________________

תפרח
 במרכז תפרח עד 55 

מיטות, מתקנים ומדשאות + 
גנרטור. *ברמה *יחודית, מוכר 

_____________________________________________)53-25/17(במס, טל': 052-7612965

 "בנצי טיולי ג'יפים" - 
חוויית שטח יחודית, מס' 1 

בארץ, באיכות! נסיון 30 שנה! 
050-2403750 ,052-2403750)09-21/17(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

■ דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-49/17(_____________________________________________

■ "הפגודה בפינה" - 4 יח' 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קרוב לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-18/18(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)42-37/17(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

■ קונה לפירוק + נסיעה 
כל המכוניות, משאיות, 
טרקטורים, אמינות + 

אישורים, 052-5752933, 
052-3239123)1-54(_____________________________________________

 קונה רכבים ואופנועים 
לפירוק, לנסיעה ולברזל, 

_____________________________________________)08-09/18(מחירים הוגנים, 052-6371796

■ "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 
מיטות, יוקרתיות, 
למשפחות/זוגות, 

ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית 

+ נוף מרהיב + בריכה, 
_____________________________________________)29-28/17(נדנדות 052-5856465

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-20/18(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-29/17(_____________________________________________

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
057-3112314 ,052-7183288)26-25/17(_____________________________________________

סיטרואן

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

 נופש בערד, מבצע, 
300 ש"ח לזוג לשישי/שבת, 

אפשרות לקבוצות,
053-3120962)17-36(_____________________________________________

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

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול ביכנ"ס בירב )קרליבך( 

לזוג + 2, חניה,
03-9363752 ,050-6241690)18-25(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
,054-8592082

058-3245275/2/4)18-17/18(_____________________________________________

 בכניסה לעתיקה, צמוד 
ללעלוב, 4 חד' עד 14 מיטות, 

חדשה יפהפיה, מרפסת 
ענקית, נוף מרהיב למירון, 

050-4148184)17-28(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

חדש ומאובזר, ג'קוזי, קרוב 
לאטרקציות ומסלולים, בריכה 
_____________________________________________)17-16/18(נפרדת ביישוב, 054-2232004

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-34/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

נדנדות, חצר גדולה ומטופחת, 
מש' סופר. 052-8401847 

04-6989734)50-45/17(_____________________________________________

 יחידות נופש מאובזרות 
- קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 

במחירים נוחים, מרציאנו,
04-6987450 ,054-5989347)25-24/17(_____________________________________________

 דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

לזוגות, 052-2979067,
04-6980624)25-24/17(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים - 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-28/17(וחדר אוכל, 054-6987257

 בעליה לציון הרשב"י - 
דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

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

נתניה

ספסופה

 "ארמונות שלזינגר" - 
התחדשנו ברמה גבוהה!!! 

לקבוצות בלבד עד 50 איש + 
חדר אוכל מרווחת, 5 דקות 

_____________________________________________)49-22/17(לציון, 054-5990551

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מהחוף הנפרד, גדול 
ומרווח, למשפחות וציבור 
דתי, כ- 13 מיטות בכ"א 

+ גינה, בקרבת בי"ח 
לניאדו, מבצעים לחגים! 

052-6460451)53-25/17(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-47/18(_____________________________________________

 וילה גדולה ונקיה לאירוח 
מהנה במיוחד )4 חד' + סלון(, 

בריכהת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד, 

אפשרות לתשלום באשראי, 
054-5726412 ,077-5590283)07-34(_____________________________________________

 "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

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

050-4443803)08-13/18(_____________________________________________

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-12/18(_____________________________________________

נהריה
 מבצע! דירת אירוח 

בהנריה, 300 ש"ח, ללילה לזוג, 
_____________________________________________)16-27(לפרטים: 050-4770782

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

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

מושב תרום

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 
052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)54-06/18(גישה לנכים, 052-8013000

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

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)01-27(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)09-31/17(_____________________________________________

כרם בן זמרה
 חופשה יוקרתית 

מהחלומות, נוף, בריכה מקורה 
ומחוממת + מקווה. "אהבה 

בגבהים" כרם בן זמרה,
050-7220147

www.gadiab.com)13-13/18(_____________________________________________

מושב גורן
מעלות

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות 

ומאובזרות, בריכה מקורה, 
החל מ- 550 ש"ח לזוג,

,052-7400402/1
04-9978889

www.שירהמעלות.co.il)19-31(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 
לביהכנ"ס, עד 70 איש. יורם, 

055-9858585)19-41(_____________________________________________

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

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

052-7154585)19-31(_____________________________________________

צפת
 מספר דירות נופש, 

גדולות וקטנות, בעיר העתיקה, 
לאמצע השבוע, שבתות וחגים 

_____________________________________________)19-45(050-4666403 ערן

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה 
גבוהה לזוגות/משפחות/
_____________________________________________)20-23/18(קבוצות, 058-7506090

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

לפרסום
בלוח

03-6162228

כפר יעב”ץ

 וילה + חצר גדולה 
ממוזגת, בריכה, עד 16 

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

מירון
 צימר נקי ממוזג, 

משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 
לרשב"י, משפחת אלק,

04-6989119 ,054-8042119)14-07/18(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-35/17(_____________________________________________

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

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

 "אחוזת אפרת" צמרים 
בעתיקה, מהודרים, מאווזרים 

ברמה גבוהה, ג'קוזי ומפרסת, 
052-2840299)21-28(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
נופש וצימרים בצפת 

וסביבותיה, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)21-32(_____________________________________________

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

052-7153475)21-24(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 הובלות קטנות וגדולות, 
אפשרות לפרוק והרכבה, 

058-6596683)21-24(_____________________________________________

 צימרים יפיפים, 
ממוזגים עם גינה, בריכת 

שחיה, ג'קוזי, קרוב 
לרשבי, ביהכנ"ס,

050-2004839)21-45/17(_____________________________________________

 במושב גורן, וילת נופש 
+ בריכה פרטית, אפשרות 
לנופש זוגי בצימר המערה, 

050-5990545)22-25(_____________________________________________

יונדאי

קיה

 יונדאי אקסנט פמילי, 
מודל 2003, יד שלישית, 

מצב מכני מעולה,
_____________________________________________)22-25(058-6180108, דב

 צימרים במרכז + בריכה 
פרטית, 20 דקות מהים + 

פינת חי במחיר מבצע,
055-6681561)23-26(_____________________________________________

 סיטרואן פיקאסו, מודל 
2008, 7 מקומות, יד ראשונה, 

53,000 ק"מ, מצב מעולה, 
_____________________________________________)23-26(שמורה, 052-6222001

 הובלות *הובלות בקירור 
*מחירים זולים *משלוחים 

*קווים *שרות מהיר,
053-3329341)23-26(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)24-22/17(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-24/18(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,900
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ ובהשכרה 
לחו"ל, שירות אישי 

ומקצועי לכל אורך הדרך! 
02-5805870

info@e-z-rent.co.il)52-01/18(_____________________________________________

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, 
מבצע חודשית ב-2071 ש"ח 

כולל מע"מ!
0722-777-200)50-02/18(_____________________________________________

השכרת רכב בארץ ובחו“ל
ב“ה

של החברות הגדולות
הרץ - באדג‘ט - קל אוטו

מרכז הזמנות ארצי
המחירים
ירדו !!!

050-576-54-49
052-712-34-19

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, קרייזלר )על 

גז(, 300 ש"ח ליום, 350 ש"ח 
_____________________________________________)03-25(לשבת, 052-7696100

לימוד נהיגה
 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, מבצע סתיו 

מיוחד, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 110 
ש"ח, ידני 110 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)23-34/17ל(

 "אופן משכנתאות" 
*יועצי הבנק טיפול מהיר 

*בתנאים מועדפים *שרות  
מהיר *משכנתא הפוכה 

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

יבניאל

ירושלים והסביבה

 צימר הכהנים- 10 דק' 
מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 

052-7150124)36-32/17(_____________________________________________

 מבנה חדש- לשבתות 
חתן, שמחות ושבתות 
נופש כולל בית כנסת 
מפואר, בית מדרש, 2 
אולמות, 2 מטבחים, 

48 חדרי שינה, חנייה 
וחצרות, 058-3232627 

)30-29/17(           02-5003414_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

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

 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

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, חלקם 

עם נוף לים, ביכנ"ס 
במקום, מחירים נוחים! 

050-8818678)42-43/17(_____________________________________________

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

+ ביהמ"ד + חדר אוכל,
052-7634389)38-37/17(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

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

050-4133082 ,050-4133098)25-24/17(_____________________________________________

טבריה

 צימר "פסגות החן" - 
בפוריה, בריכה מחוממת 
ומוצנעת + ג'קוזי ענק, 
מאובזר + נוף, בקרבת 
ביהכנ"ס, לזוגות בלבד, 

052-7772913)52-51/17(_____________________________________________

 סוכות מעל המים - חדרי 
ארוח מאובזרים במחירים 
מוזלים, מבצעים מיוחדים 

לחגים!!! אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)37-36/17(_____________________________________________

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

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

052-5948777)01-01/18(_____________________________________________

■ דירת נופש +צימר  
בק. שמואל נוף לכנרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
)12-24/17(             050-4154145_____________________________________________

 צימר יפה במיקום הכי 
טוב ביבניאל, מבצע!!! רק 

_____________________________________________)13-24(350 ש"ח, 050-4102275

 "אחוז נוף כנרת" 
צימרים חדשים ומפוארים 
בטבריה + ג'קוזי, מחומם 

+ נוף לכינרת, חצר 
ענקית, במחירי השקה!!

052-7134905)54-42/17(_____________________________________________

 2 דירות גדולות, ממוזגות 
ומאווזרות ב-ק"ש עם חצר 

פרטית! קרוב לטיילת,
052-7130111)17-37(_____________________________________________

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

לילדים לשבתות ולחגים 
במחירים נוחים!

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

חשמונאים
 סוויטות מפוארות 

+ ברכה מוצנעת + חצר 
מרהיבה, אתר - "צימר דן" 

058-7736573)12-38(_____________________________________________

 2 דירות אירוח, חדשות, 
יפיפיות, עד 10 מיטות, כל 

_____________________________________________)18-29(דירה, 052-7648264

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

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

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

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

055-6678585)51-17/18(_____________________________________________

בר יוחאי

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

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

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

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

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

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

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

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

 דירות נופש ממוזגות 
ומאובזרות + בריכה, למשך 

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

 דירת נופש חדשה 
וממוזגת, 7 דקות 

מהכנרת ומהשטיבלאך, 
לשבתות, ימי חול,

,050-4121032
052-7606968
058-3221726)05-06/18(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

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

 יחידות נופש, לזוגות 
ומשפחות + בריכה מחוממת, 

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

050-2187690)23-26(_____________________________________________

 מתחם דירות ללינה 
בטבריה ליד קבר הרמב"ם, 
10-60 איש, מחירים זולים, 

מתאים לקבוצות. רפאל, 
058-7123119)23-24(_____________________________________________

 דירת נופש חדישה 
ומרווחת + חצר, מרוהטת 

קומפלט + נדנדה + פ.ישבה,
050-8712711)23-26(_____________________________________________

 בקרית שמואל, דירת 
גן חדשה, קרוב לשטיבלאך 

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

 צימר מפואר וגדול 120 
מ"ר + נוף ומדהים, בריכה 
צמודה, מתאים למשפחות 

גדולות, 055-6641468,
055-6654434)23-24(_____________________________________________

 וילה גדולה לקבוצות
15-35 איש + צימרים 

למשפחות, אפשרות לארוחות 
במקום, 054-8470433,

054-3069143)23-24(_____________________________________________

כלנית
 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

מכל רחבי הארץ למקום, 
054-6242965)28-27/17(_____________________________________________

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)40-40/17(ובית מדרש, 052-7646764

 סוויטות מפוארות
רק 10 דקות מטבריה !!! עם 

ג'קוזי ובריכה מפוארת + פינת 
_____________________________________________)24-35(מנגל 050-2565636

הר כנען
 בהר כנען עולה וילה 5 

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

050-3327788)24-27(_____________________________________________

בצורה 
מושלמת!!

מפוארת 
ומאובזרת 

052-8187700 

במרכז העניינים

נופש כנרת 

 דירה נופש בטבריה 
להשכרה לפי ימים במחיר 

_____________________________________________)24-27(מיוחד, 058-7797817

טלזסטון
 וילה פסטורלית עם 

בריכה, מרווחת, ממוזגת + 
נוף, פרטיות מוחלטת,

054-6808425)24-35(_____________________________________________

 וילה מקסימה בגליל 
בריכה גדולה, ג'קוזי, נוף 

_____________________________________________)24-27(מדהים ושקט, 052-2816785

 "נופש בצפת" להשכרה 
וילה/צימר מול נוף הכינרת 
לבן הזמנים, מחירים נוחים, 
_____________________________________________)24-33(לפרטים: 050-4250702, גדי

 בעתיקה, בככר המגינים, 
סוויטת אירוח משפחתי + 

צימר זוגי + מרפסת + בריכה 
_____________________________________________)24-27(לילדים, 052-7642459

 פינה באופק, מתחם עם 
4 צימרים + בריכה וג'קוזי, 

נוף פסטורלי לחרמון, אהובה, 
050-6582939)24-35(_____________________________________________

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, מבצע בין הזמנים, 
לשבוע, 700 ש"ח במקום 

1,000 ליום, כ"א אב-כ"ז אב, 
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 + 
ג'קוזי + נוף לכנרת + קרוב 

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

נופש בחו”ל
 דירות נופש באירופה, 

טיסות זולות לאירופה,
03-5077363

a035077363@gmail.com)24-31(_____________________________________________

 קיה קרניבל 2002 
אוטומטי, 7 מקומות מרווחים, 

יד שניה, שמורה ומטופלת, 
_____________________________________________)24-24(14,000 ש"ח, 050-2222077



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה כ’ - כ”ב בסיון תשע”ז  14-16/6/2017   

לפרסום
בלוח

03-6162228

ריהוט

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

 מייל gmail ללא אינטרנט, 
ב- 25 ש"ח לחודש, בין 

 052-7611936 17:00-20:00
a0527611936@gmail.com)14-04/18(_____________________________________________

 שואב אבק על רגל, 
מעולה לשטיחים, 150 ש"ח, 

054-8527470)17-20(_____________________________________________

 מחשבים ניידים מ- 500 
ש"ח. ב"ב, 052-7171228. 

ירושלים, 054-8470594. ב"ב, 
אשדוד, 054-3558949 )נייחים 

_____________________________________________)21-33(ומקרנים(

 שני איכותי - ריהוט יד 
שניה קרוב לחדש שולחנות, 

מיטות משולשות ועוד, 
מ- 20:00-23:00, בתאום, 

054-8415779)21-28(_____________________________________________

 בהזדמנות, תנור 2 תאים 
+ גז, בלרס כחדש, נרוסטה, 

_____________________________________________)22-23ח(490 ש"ח, 054-7748602

 מחשב נייח Dell, מסך 
ורמקולים במצב מצוין, 450 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 052-2421622

 אורגן וולסון חום, דרוש 
תיקון קל, 250 ש"ח, -02
_____________________________________________)22-23ח(5373056, 050-4150123

 מתאם רשת אלחוטית 
)מגדיל טווח(, חדש באריזה, 

_____________________________________________)22-23ח(50 ש"ח, 052-3463482

 מחשב נייח בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)22-23ח(250 ש"ח, 052-2421622

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

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 054-5823874

 מקרר משרדי חב' 
"וריפול" 4 מדפים + תא 

מקפיא, ב- 500,
_____________________________________________)22-23ח(054-5823874

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

_____________________________________________)22-23ח(ב- 500 ש"ח, 050-4145023

 סוללה לאופניים חשמליים, 
שבע חודשים בשימוש, מצב 

מעולה, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ח(050-4145023

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

_____________________________________________)22-23ח(054-5823874

 מחשב נייד חברה 
איכותית וידועה, 15 אינץ + 

מטען, 500 ש"ח,
058-6545655)22-23(_____________________________________________

 מחשב נייד HP מיני 
 + USB קומפקטי, 3 יציאות

קורא כרטיסים, 450 ש"ח, 
058-6545655)22-23(_____________________________________________

 מכשיר הליכה חשמלי 
במצב מצוין כולל ק"מ 

וקלוריות, מחיר: 500 ש"ח, 
_____________________________________________)22-23ח(טל': 053-3100341

 מכונת תפירה במצב 
_____________________________________________)22-23ח(טוב, 052-2786557

 מקרר "אלקטרה" לזוג 
צעיר )ג - 1.45/ ר - 55/ 

ע - 58 ס"מ(, פ"ת, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)22-23ח(052-2786557

 נגן סובו בלי רדיו, חדש 
באריזה, באחריות, 145 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(050-4110471

 מקרר אמקור גדול, ישן, 
מקולקל, 200 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(050-4160880

 פלטה חשמלית גדולה, 
43X56 ס"מ במצב מצוי, 110 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 050-5343924

 סדין חשמלי למטה זוגית, 
חדש, 150 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(054-4912680

 מייבש כביסה עובד 
מצויין, 350 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)22-23ח(052-3073826

 אוזניות סיליקון עוצמתיות 
ונוחות לשימוש לזמן רב, 

באריזה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ח(052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 052-4831449

  HP מדפסת צבעונית 
משולבת: פקס, סורק, צילום 
J4580, )ללא דיו(, 320 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(054-5705546

 תנור משולב לבן, שמור 
מאוד, 150 ש"ח )חולון(,

_____________________________________________)22-23ח(050-7869140

 מחשבים ניידים חדשים 
+ חבילת תוכנות משתלמת, 

במחירים זולים במיוחד, 
_____________________________________________)22-23(בירושלים 052-7109368

 למשפחת אברך דרוש 
ארון אמבטיה + כיור במצב 

_____________________________________________)23-24ח(טוב, 054-8491154

 מעוניין לקנות אופני ילדים 
_____________________________________________)23-24ח(ומקרר קטן, 050-5343924

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

_____________________________________________)23-24ח(050-3337530

 מכונת יבוש, מצב טוב, 
_____________________________________________)23-24ח(500 ש"ח, 050-3337530

 אורגן רהיט במצב טוב, 
ימהה, ב - 250 ש"ח בלבד!! 

_____________________________________________)23-24ח(054-2252171

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פיליפס, 3 ראשים, נטענת, 

דגם 930 ב- 190 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(לפרטים: 052-7966786

 מחשב פנטיום 4 
בהזדמנות, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(052-2421622

 מחשב נייח - 350 ש"ח. 
מחשב נייד - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(בירושלים, 052-7692405

 כיריים נרוסטה על מסגרת 
שעל השיש, 250 ש"ח,

_____________________________________________)23-24ח(050-5206337

 מקרר שארפ 455 ליטר, 
נירוסטה, 1.70X0.70 במצב 

חדש, בהזדמנות,
052-7611946)23-26(_____________________________________________

 HP מדפסת צבעונית 
משולבת: פקס, סורק, צילום 
J4580 )ללא דיו(, 260 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(054-5705546

 נגן "דוקו" כמעט חדש, 
100 ש"ח במקום 180 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(בב"ב, 052-7600336

 הזדמנות! מייבש כביסה 
מצויין, 350 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)23-24ח(052-3073826

 קוויקשינרי סורק ומתרגם 
- חדש ממשה, אחריות 

מלאה, מציאה, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(052-7601490

 אוזניות סיליקון עוצמתיות 
ונוחות לשימוש לזמן רב, 

באריזה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-4831449

 רדיאטור בטיחותי לילדים, 
חדיש + שעון שבת, ללא 

_____________________________________________)23-24ח(צלעות, טל': 054-8303051

 רמקול סריוס חדש 
באריזה, 12 אינטש' 2 
מקרופונים, 500 ש"ח,

_____________________________________________)23-24ח(050-4184747

 מקרר סמסונג 502 ליטר, 
עובד מצויין, 350 ש"ח,

_____________________________________________)23-24ח(03-5701930, 050-4164687

 מקרר 2 דל' הקפאה 
עליונה, 600 ליטר, צבע 

לבן, במצב מעולה. 
_____________________________________________)23-26(שמשון 052-7669035

 ברה"ע למכירה מ.דשא 
איטלקית 1300W, ב- 190 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, לפרטים: 052-7966786

 ברה"ע למכירה קוצץ 
ירקות חשמלי קנווד באריזה, 
_____________________________________________)22-23ח(ב- 150 ש"ח, 052-7966786

 מזגן חלון במצב מצוין, 
שלושה מצבים, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(מס': 052-7171845

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)23-24ח(054-5705546

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)23-24ח(052-3073826

 שולחן עץ מלא צמוד 
 ,79X59 לקיר, מתקפל, מידות

ב- 130 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)23-24ח(052-3073826

 ספפה מעולה נפתחת 
לעוד מיטה + א.מצעים, 
הקודם זוכה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)23-24ח(7601470

 שולחן זכוכית למטבח 
איקאה + 4 כסאות, יפיפיה, 

כחדש, 350 ש"ח, ב"ב,
_____________________________________________)23-24ח(077-3004602

 כורסת לובי דמוי עור, 
עגולה, מיוחדת בצבע חום 
כהה כולל רגלי מיקל, 200 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 ארון 2 דלתות איכותי, 
בעיצוב עדכני, צבוע צהבהב - 

_____________________________________________)23-24ח(ב- 400, 03-6198233

 ספה 2+3 צבע שמנת, 
500 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 ספה 3 מושבים צבע 
ככה, 350 ש"ח, עור אמיתי, 

_____________________________________________)23-24ח(בני-ברק, 052-5737813

 שולחן פינת אוכל גדול 
נפתח + 6 כסאות, 480 

ש"ח, עץ מלא, בני-ברק, -052
_____________________________________________)23-24ח(5737813

 שולחן כתר עגול בצבע 
ירוק, רק 80 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)23-24ח(050-9089110

 ספפה היירייזר תכלת, 
רק 350 ש"ח בשילוב עץ, 

_____________________________________________)23-24ח(050-9089110

 שולחן + 6 כסאות 
חדשים, צבע וונגה, אפשרות 

לכסאות או שולחן לבד, ספות 
מעור 2+3, מיידי,

052-4227714)23-26(_____________________________________________

 6 כסאות צבע עץ בהיר, 2 
עם ידיות אבא, ריפוד המושב 

מעור, 120 ש"ח,
052-4227714)23-26(_____________________________________________

 שולחן מחשב עץ ב- 100 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-7141735

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

_____________________________________________)23-24ח(054-8458605

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

_____________________________________________)23-24ח(054-8458605

 מיטה מתקפלת, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(054-8458605

 ארון אמבטיה + כיור + 
מראה, במצב חדש, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(054-4359093, 052-6321169

 קומודה לחדר שינה עם 
מראה + שידה, צבע וונגה, 

_____________________________________________)23-24ח(ב- 480, 052-7696264

 קומודה + מראה בצבע 
אגוז, 4 מגירות, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(טל': 054-6529852

 ארון 4 דלתות בצבע אגוז, 
450 ש"ח, כחדש, טל':

_____________________________________________)23-24ח(054-6529852

 מיטה יהודית )ללא 
מזרונים(, 500 ש"ח, במצב 
_____________________________________________)23-24ח(מעולה, טל': 054-6529852

 ספפה - היירייזר מצויינת 
נפתחת + א.מצעים, הקודם 
_____________________________________________)23-24ח(זוכה, 500 ש"ח, 03-6186676

 שולחן + 6 כסאות, נפתח 
במצב מעולה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(054-8402540

 ארון 4 דלתות סנדוויץ, 
300 ש"ח בלבד, טל':

_____________________________________________)23-24ח(054-8411499

 שולחן לסלון מעץ מלא, 
1.80X1.00 נפתח ל- 2.50, ב- 

_____________________________________________)23-24ח(500 ש"ח, 052-7644782

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

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(050-3286875

 שולחן וכסאות כ"ח, 500 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 054-8303051

 חדר ילדים עץ מלא כ"ח 
_____________________________________________)23-24ח(500 ש"ח, טל': 054-8303051

 מיטת היירייזר כחולה, 
במצב מצוין, זוגית, מזרונים לא 

נשלפים, 450 ש"ח.
03-9323012, אלעד.

_____________________________________________)23-24ח(054-8465707

 2 מזרוני יחיד, חדשים, 
עובי 12 ס"מ, במחיר 
_____________________________________________)19-26(מוזל, 054-4584974

 2 עמודונים עם דלתות 
מזכוכית, 400 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)22-23ח(050-4193382

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

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ח(050-3286875

אבידות

שיפור הראייה

■ יוסי זיו - צלם 
אירועים מקצועי! צוות 
מורחב, שירות ואיכות 
ללא פשרות, מבצעים 

מיוחדים לחתונות 
0525-778544)28-27/17(_____________________________________________

צילום אירועים

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

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

■ מחשב נייד מחודש החל 
מ- 500 ש"ח כולל אחריות, 

הוותיק בענף.
054-4543701
03-5066331)54-29/17(_____________________________________________

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-28/17(_____________________________________________

סת”ם

 שידוכי "זיווג הגון 
בקרוב" לרווקים/ות ופרק 

שני, מגיל 18 ומעלה ובוגרים, 
)מטפלים גם בקשיי שידוך(, מ- 

_____________________________________________)49-47/17(10:00 בבוקר, 052-3340338

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

מ- 10:00 בבוקר, 
052-3340338)47-45/17(_____________________________________________

שידוכים

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים לטאים 
וספרדים,שדכן מקצועי עם 

המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)40-39/17(_____________________________________________

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-54(21:00 בלבד, 052-7333955

 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(_____________________________________________

 ספרי תורה, כתב 
אר"י וב"י מהודרים ויפים 

סופרים יר"ש,
052-7623142)17-29(_____________________________________________

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

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

שיעורי עזר
 מורה מקדמת 

באנגלית, ספרות ודקדוק. 
ברמה גבוהה מאוד. 

לכיתות יסודי.
45 ש"ח לשיעור.

054-6337121)19-26(_____________________________________________

 מבצע קולמוסים 
מנירוסטה עם שוקת,

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

מכירת בולים
 למכירה בולי דואר 

למשלוח בארץ, 15% - הנחה 
פחות, מתאים למשלוח 

הזמנות לארועים
052-7614851)23-24(_____________________________________________

 נמצאו משקפי שמש של 
ילד בשביל של רח' התור 1-5, 
_____________________________________________)23-24ח(ניתן לקבלן ב- 054-2252171

 נמצא בגדים בתיק של 
מתלה של מעיל, באוטובוס 
של חברת דרך החיים בלג 

_____________________________________________)23-24ח(בעומר, 02-5382564

 נמצא שעון יד ברח' דסלר, 
_____________________________________________)23-24ח(052-7672721

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים בחודש תמוז תשע"ו, 
בצבע אפור, נרתיק תכלת, 

_____________________________________________)23-24ח(052-7145526

 לפני כחודש נמצאה 
עגלת טיולון של מקלרן במצב 

חדש ממש, באזור שיכון ה', 
_____________________________________________)23-24ח(03-6184026 אחה"צ

 נמצא מפתח פלדלת 
באלעד בסביבות רח' אייר ליד 

_____________________________________________)23-24ח(רח' רמב"ם, 054-8597171

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)48-23/17(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)23-24ח(בתרומה, 054-8432271

 ביה"ס מעונין במקרר 
משרדי במצב מצוין, תודה, 

_____________________________________________)23-24ח(050-4103290

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)23-24ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)23-24ח(תורה, 054-8432271

 מעוניין בחלקים 1-9 של 
סדרת הספרים

baker's dozen באנגלית,
_____________________________________________)23-24ח(052-7677306

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)23-24ח(בתרומה, 052-7396092

הודעה לצרכני מיני פסק זמן קלאסי חטיף שוקולד חלב 
במילוי ופל וקרם אגוזים –מגדים באריזה משפחתית

400 גרם )ברקוד7290010116355(

במספר מועט של אריזות משפחתיות  מתאריך אחרון 
לשימוש  15.12.2017 בלבד 
המסומנות בכשרות מגדים,

 נארזו גם מוצרי מיני פסק זמן המסומנים  בכשרות רבנות.
אין כל חשש בריאותי בצריכת המוצר

למקפידים על כשרות בד"צ, יש לבדוק את סמל כשרות 
מגדים על היחידות הבודדות

 
שטראוס מתנצלת על התקלה, פועלת לאיסופם של 

המוצרים ממספר נקודות מצומצם בהן הופצו
ומזמינה  את כל מי שרכש מוצרים אלה לפנות

למוקד הצרכנים לבירור וקבלת פיצוי:

1-800-777-777 
רפואה משלימה

 מוצרים לשלמות הבית 
מכל המינים לגברים ונשים, 

_____________________________________________)24-27(יעוץ חינם, 054-8518428

 שידוכי: "כל האמת", 
בהדרכת ר' שמואל בן עטר, 

_____________________________________________)24-27(ליווי אישי, 050-6398690

 כל סוגי השיפוצים, 
פנים וחוץ, איטום, חדרי 

מדרגות, צבע
החל מ- 1,500 ש"ח,

050-3143261)24-27(_____________________________________________

שיפוצים

סנדוויצ‘ים לאירועים וכנסים

6&

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

בלבד

 נמצאה שקית ברח' ר' 
עקיבא ב"ב של החנות יורו 

קולקשן עם בגד חדש ובנוסף 
בתוך השקית היו עוד קניות 

של תכשיטים ועוד דברים 
נוספים, אפשר לקבל ע"פ 

_____________________________________________)24-25ח(סימנים, 054-8482705

 נמצאו משקפי שמש של 
ילד בשביל של ר' התור 1-5, 

ניתן לקבלן ב: 054-2252171, 
_____________________________________________)24-25ח(9087136

 נמצא ארנק קטן של ילדה 
באזור רבי יהודה הנשיא, הדר 

_____________________________________________)24-25ח(גנים, 054-5485613

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם: 

_____________________________________________)24-25ח(1-599-500-003

 אבדו לנו תפילין נוסח חבד 
4 על 4, עטיפה שחורה כל 

המוצא תבוא עליו הברכה נא 
ליצור קשר, לפל':

_____________________________________________)24-25ח(052-8212652

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)24-25ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)24-25ח(בתרומה, 054-8432271

 משפחה ברוכה בירושלים 
זקוקה לארון בגדים במצב טוב 

_____________________________________________)24-25ח(בלבד, 050-6256846

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)24-25ח(תורה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)24-25ח(בתרומה, 052-7396092

 דרוש ארון 5 דלתות לחדר 
_____________________________________________)24-25ח(ילדים, טל': 054-8428615

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למפשחת אברך, 

_____________________________________________)24-25ח(054-7938941

 מעוניינים לקנות בד ריפוד 
לעגלת סיטי מיני תאומים, 

_____________________________________________)24-25ח(053-3164018

 אני מעוניין לקנות נגן 
סנדיסק במצב מעולה במחיר 

_____________________________________________)24-25ח(סמלי, 052-7163334

 בחורי ישיבה מעוניינים 
במקרר קטן במצב מעולה וכן 
מאוור או מזגן נייד בירושלים, 

_____________________________________________)24-25ח(052-7163334

 מעוניינים לקנות מזגן 
נייד במחיר סביר במצב מצוין, 

_____________________________________________)24-25ח(052-7163334

 מעונין לקנות מחשב 
נייד במצב מצוין במחיר עד 

500 ש"ח, 053-3188973 או 
_____________________________________________)24-25ח(052-7163334

 אם יש ברשותך כיסוי סלון 
לספרה של 2 שלא בשימוש, 
_____________________________________________)24-25ח(אשמח לקבל, 050-4101558

 קישוט רכב לכלה סגול/
לבן, 100 ש"ח בלד,

_____________________________________________)24-25ח(054-2252171

 מעוניין לקנות פלאפון 
סמסנוג טאצ' במצב מצוין 

_____________________________________________)24-25ח(במחיר סמלי, 052-7163334

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, 054-7432035

 מסך דק )LCD( במצב 
מצוין בהזדמנות!!! 250 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(053-3346080

 סיר בישול חשמלי, 50 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, לפרטים: 053-3176630

 תנור + גז במצב מצוין, 
500 ש"ח - גמיש, טל':

_____________________________________________)24-25ח(054-8428615

 מערכות רמקולים למחשב 
לוגיטק, מעולה - 50 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(טל': 050-2897977

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)24-25ח(054-7938941

 תנור + כיריים של ברלרנס 
במצב מעולה, רק 350 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(050-9089110

 מנורות לתקרה כחדשות 
+ ומנורת מאוורר כחדשה, רק 

_____________________________________________)24-25ח(150 ש"ח, 050-9089110

 תנור גז בלרס, 4 להבות 
במצב טוב, 500 ש"ח,

_____________________________________________)24-25ח(052-2227070

 מקרר אמקור גדול במצב 
מצוין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)24-25ח(052-7407070

 מכונת כביסה קריסטל 7 
קילו במצב מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(052-8301256

 מכונת כביסה, 7 ק"ג - 
400 ש"ח, טל':

_____________________________________________)24-25ח(052-7172893, ירושלים

 מגהץ - 280 ש"ח. טל': 
_____________________________________________)24-25ח(052-7172893, ירושלים

 שואב אבק - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)24-25ח(טל': 052-7172893, ירושלים

 סיר בישול איטי - 80 ש"ח. 
_____________________________________________)24-25ח(טל': 052-7172893, ירושלים

 מקרר משרדי במצב מצוין, 
250 ש"ח, כל הקודם זוכה, 

_____________________________________________)24-25ח(058-3240168

 פקס + מכונת צילום 
של חב' HP, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(052-7156347

 מסך דק למחשב PC ב- 
_____________________________________________)24-25ח(150 ש"ח, 22", 050-4119140

 תנור אפיה עם כיריים - 
150 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)24-25ח(054-4526211

 מזגן מפוצל אינורטור, 
5 שנים, 500 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)24-25ח(054-4526211

 מסך DVD מסתובב 
חברת מאג, 200 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)24-25ח(054-4526211

 לרגל מעבר, מקרר - 500 
ש"ח. תנור - 200 ש"ח. כיריים 
- 200 ש"ח. שידות - 300 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(ועוד... 052-2514352

 תנור חימום מסתובב, 70 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, טלפון: 052-7366764

 הזדמנות! מייבש כביסה 
מצויין, 350 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)24-25ח(052-3073826

 מסך דק למחשב, 150 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, 052-3595314

 אוזניות סיליקון עוצמתיות 
ונוחות לשימוש לזמן רב, 

באריזה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)24-25ח(052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, 052-4831449

 אורגן רהיט במצב טוב 
ימהה, ב- 250 ש"ח בלבד!! 

_____________________________________________)24-25ח(054-2252171

 פלטה חמשלית גדולה 
43X56 ס"מ, במצב מצוין, 

_____________________________________________)23-24ח(110 ש"ח, 050-5343924

 בב"ב, מזגן 3.5 כ"ס, 
אלקו עלי - עובד מצוין, מפורק 

מקצועי, 500 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(054-8428616

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 054-7432035

 מצלמת ניקון + כרטיס 
וכניסות + מסך גדול, כולל 

נרתיק, 300 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(053-3121020

 מערכת סוני קולנועית 
- usb + רמקולים + דיסק 

MP3, ב- 450 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(053-3121020

 תנור + כיריים של 
ברלנרנס במצב מעולה, רק 

_____________________________________________)23-24ח(350 ש"ח, 050-9089110

 מחשב שולחני ליבה 
כפולה, מצוין, ווינדוס 7 כולל 

מסך, 500 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ח(053-3346080

 מיטת נוער, 450 ש"ח 
במצב מצוין, נפתח לשניים, 

ארגז מצעים, טלפון:
_____________________________________________)24-25ח(054-4526211

 מזנון נמוך במצב חדש 
עם זכוכיות - 500 ש"ח,

_____________________________________________)24-25ח(050-9340317

 שולחן אוכל במצב מצויין - 
_____________________________________________)24-25ח(500 ש"ח, 050-9340317

 ספה 2+3, מצב מצוין, 
מחיר כולל 480 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)24-25ח(בני-ברק, 052-5737813

 שולחן אוכל גדול + 
כסאות, 290 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)24-25ח(נפתח, 052-5737813

 2 שידות קטנות עם  
מגירות, מעוצבות, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(050-9089110

 שולחן כתר עגול בצבע 
ירוק, רק 80 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)24-25ח(050-9089110

 ספפה היירייזר תכלת, 
רק 350 ש"ח בשילוב עץ, 

_____________________________________________)24-25ח(050-9089110

 כסא משרדי מנגנון 
סינכרוני וגלגלים כחדש, 350 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, מפורמט, 050-4119140

 שידה לאיפור מעץ מלא + 
מראה, צבע לבן, במצב טוב, 

_____________________________________________)24-25ח(250 ש"ח, 03-9307308

 ארון כתר, 2 דלתות, 
יציב וחזק, 220 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)24-25ח(בני-ברק, 052-5737813

 מזרון יחיד, 70 ש"ח, מצב 
_____________________________________________)24-25ח(מצוין, בני-ברק, 052-5737813

 4 שולחנות נמוכים לסלון, 
צבע שחור ונגה, כל שולחן - 

_____________________________________________)24-25ח(200 ש"ח, 050-4101420

 ארונית 
164.5X38.5X61.5, צבע 

כחול, מגירה, 2 דלתות 
כחולות ומדף אחד, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(054-7972972

 ארון אמבטיה + כיור + 
מראה 1.20 מ' במחיר 500 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, 054-4359093

 קומודה + מראה מצבע 
אגוז, 4 מגירות, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(054-6529852

 ארון 4 דלתות בצבע אגוז, 
450 ש"ח, כחדש, טל':

_____________________________________________)24-25ח(054-6529852

 מיטה יהודית )ללא 
מזרונים(, 500 ש"ח במצב 
_____________________________________________)24-25ח(מעולה, טל': 054-6529852

 קומודה כחדשה, 5 מגיות 
ומראה + שידה צבע וונגה, 

_____________________________________________)24-25ח(400 ש"ח, 052-7696264

 ספה מעור דו מושבית 
צבע בהיר עם ריקליינרים 

)נוחה מאוד(, 400,
_____________________________________________)24-25ח(052-7696264

 מיטת נוער שלישיה 
"הנגר" כחדש בשימשו 

שנתיים, 500 ש"ח, בביתר, 
_____________________________________________)24-25ח(054-8415048

 2 ספריות עץ טבעי, 6 
מדפים, כ"א 500 ש"ח,

_____________________________________________)24-25ח(050-7463631

 שולחן סלון נמוך - 200 
ש"ח, טל': 052-7172893, 

_____________________________________________)24-25ח(ירושלים

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)24-25ח(052-3073826

 כחדש - שולחן עץ מלא 
צמוד לקיר, מתקפל, מידות: 

79X59, ב- 130 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)24-25ח(052-3073826

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

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)24-25ח(050-3286875

 כוננית כוורת, 8 מדפים - 
100 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)24-25ח(052-7366764

 מראה גדולה לאמבטיה 
חדשה, 80 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)24-25ח(052-7366764
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כללי

תקשורת

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-47/17(בלבד! 054-8443223

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

תינוקות

 בייביסנס 4 באריזה 
כחדש, 200 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(054-8400242

 מיטת תינוק כחדשה, 
שמנת, 500 ש"ח כולל מזרון 

_____________________________________________)22-23ח(והובלה, 054-8400242

 עגלת תינוק משולבת, 
חדש באריזה, 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)22-23ח(052-7667128

 לול תינוק + מזרון, כחדש, 
_____________________________________________)22-23ח(120 ש"ח, 03-6182911

 עגלת תאומים במצב 
מצוין + כיסויים לגשם, 500 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 050-6651365

 מיטת תינוק כחדשה 
בצבע לבן, 320 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 מעמד לאמבטיה של 
תינוק, רק 50 ש"ח, פאלפון: 

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 עגלה + אופנים תלת אופן 
כחדש, 350 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 לול כחדש מתקפל, רק 
180 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 כסא בטיחות לתינוק 
ברכב, חדש, 150 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(052-3463482

 עגלת ציקו לייט וואי 
FLUO צבע ירוק במצב 

מעולה - ללא פגוש קדמי, 
מחיר: 380 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)22-23ח(052-7125823

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ח(052-7676969

 עגלת תאומים, 500 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 054-7432035

 שידת החתלה, 260 
ש"ח בלבד, עץ מלא, בני-ברק, 

_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 עגלת סילבר קוסט + 
שק שינה ותיק תואם, 500 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 052-7675934

 סל-קל, 100 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ח(054-8432271

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

_____________________________________________)22-23ח(054-7716364

 עגלת תינוק במצב מצויין 
בפתח-תקווה, בצבע ירוק, 

_____________________________________________)22-23ח(300 ש"ח, טל': 054-7716364

 עגלת שכיבה חדשה 
באריזה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(054-8452085

 מיטת תינוק "שילב" 500, 
_____________________________________________)22-23ח(טלפון: 052-3073826

 כסא תינוק מתקפל עם 
מגש נשלף, 150 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)22-23ח(052-3073826

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מעולה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(052-2421622

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(054-8454536

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(050-4145023

 שמלת ערב סגולה 
ארוכה מהממת, כולל חולצת 

בסיס תואמת, נלבשה פעם 
אחת בלבד! מחיר 180 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(לפרטים: 052-7125823

 שטיח, מצב טוב, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(054-5705546

 + voice נגן סנדיסק 
הקלטה + אחריות, 16 ג'יגה, 

_____________________________________________)22-23ח(140 ש"ח, 054-8464420

 גמבוי + נגן ומצלמה, 230 
ש"ח במקום 300 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)22-23ח(03-6182130

 מכשיר סודה סטרים, חדש 
ללא שימוש + בקבוק, 100 

ש"ח, לפרטים: 053-3176630 
_____________________________________________)22-23ח(או 02-5371981

 לגו מכבי אש גדול, חברת 
לגו, חדש באריזה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(054-8452085

 אופניים 26 של חברת 
TREK דגם 4400, מצויינת, 

_____________________________________________)22-23ח(500 ש"ח, 054-8496816

 שעון חתנים יוקרתי 
מחברת MOVADO, ציפוי 

זהב, 500 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)22-23ח(054-8464909

 אופניים חדשות כמעט 
ללא שימוש, 21 הילוכים, 

הקודם זוכה, רק ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)22-23ח(לפרטים: 054-8525012

 מיכל אחסון גדול 
לקורנפלקס, מיוחד כמו במלון, 

_____________________________________________)22-23ח(80 ש"ח, 050-9089110

 מעיל 3XL, ענק, עבה 
מאוד, 500 ש"ח, חדש,

_____________________________________________)22-23ח(050-9869140

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)22-23ח(20 ש"ח, 052-4831449

 משחק תואם לגן משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(052-4831449

 משחק אוקי גדול כחדש, 
מיוחד, 290 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 אופניים הילוכים 26" 
במצב טוב, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)22-23ח(052-2421622

 מזוודה טרול גדולה עם 
גלגלים במצב טוב, צב עשחור, 

_____________________________________________)22-23ח(100 ש"ח, 03-9307308

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)22-23ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)22-23ח(65 ש"ח, 052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(052-4831449

 2 תוכונים + כלוב + כל 
האביזרים + תא הטלה, ב- 

_____________________________________________)22-23ח(170 ש"ח, 054-8415693

 וילון לסלון 2X5, מתאים 
ל- 3.5 מטר, צבע בז', 250 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 054-8439777

 נעליים אפורות לבחורות 
עם שרוכים, מדוגמות, 

מהממות, באריזה, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)22-23ח(050-4146777

 מצעים זוגיים מהממים, 
 ,160X200 ,בז'/מוקה, סטאן
_____________________________________________)22-23ח(ב- 200 ש"ח, 050-4146777

 חלוק סרפן של אורדמן, 
יפיפה, במידה 1, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(050-4146777

 מסכת ב"ק וילנא החדש 
מהדורה מורחבת, כחדש, 50 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 054-8471351

 ספרי ברסלב יד שניה, 
2-10 ש"ח, טל':
_____________________________________________)22-23ח(054-8471351

 נהר הסולם 21 כרכים, 
150 ש"ח, בטל':

_____________________________________________)22-23ח(054-8471351

 עשרה בתי מזוזות 
מעוצבים מהרסקס )נדירים(, 

250 ש"ח )פ"ת(,
_____________________________________________)22-23ח(052-2786557

 אדניות )ריקות( בגדלים 
שונים, 10 ש"ח ליחידה וכן 

משפך גינה בינוני, 20 ש"ח, 
_____________________________________________)22-23ח(בב"ב, 052-7600336

 תיק נשים, זארה, גדול, 
שחור בהזדמנות, כחדש, 170 

_____________________________________________)22-23ח(גמיש, 054-5485613

 כרטיסיות מתכונים 
לידלים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)22-23ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעי, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ח(052-4831494

 עגלת ברייטקס שכיבה + 
טיולון מצב כמו חדש, ב- 400 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, טל': 053-3180904

 ברה"ע למכירה כסא אוכל 
לתינוק + מגש מתקפל, ב- 

_____________________________________________)23-24ח(150 ש"ח, 052-7966786

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרון לתינוק, במצב 

חדש, 250 ש"ח, טל':
_____________________________________________)23-24ח(052-8380655

 עגלת תינוק טיולון + 
אמבטיה במצב מעולה, 300 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 050-5206337

 מיטת תינוק לבנה + ירוק 
פיסטוק כחדשה, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(050-5206337

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 כסא תינוק מתקפל עם 
מגש נשלף, 150 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)23-24ח(052-3073826

 עגלת תאומים במצב 
מצויין + כיסויים לגשם, 500 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 050-6651365

 עגלת תינוק במצב 
מעולה, 400 ש"ח - גמיש. 

_____________________________________________)23-24ח(ירושלים, 052-7611433

 סל-קל, 100 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(054-8432271

 שידת החתלה, צבע 
שמנת, יפיפיה ושמורה, 330 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-7606681

 מיטת תינוק מעץ מלא 
עם גלגלים במצב טוב, 200 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 03-9307308

 משאבות חלב מודלה 
חשמלי, חדש באריזה + 

אחריות, ב- 390 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)23-24ח(050-4127708

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(050-4127708

 עגלת תינוק + אמבטיה, 
_____________________________________________)23-24ח(500 ש"ח, טל': 054-8462466

 עגלת סילברקרוס 
כחדשה, מרצדס ממש, מחיר 

מציאה, 500 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(052-7601490

 עגלת פג כולל אמבטיה 
ותקי תואם, הופך לטיולון, 
במציאה, 500 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)23-24ח(077-3004602

 עגלת דר' בייבי כחדשה 
צבע שחור/אפר, ידית 

מתהפכת, 300 ש"ח, ב"ב, 
_____________________________________________)23-24ח(077-3004602

 מיטת תינוק משכל עץ 
מלא לבנה כולל מזרון, רק 300 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 שידת החתלה עץ מלא 
על גלגלים, 240 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)23-24ח(בני-ברק, 052-5737813

 לול תינוק צבע לבן, 150 
ש"ח, בני-ברק, מצב מצוין, 

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 כסא רכב עד גיל 3, מצב 
מצוין, 100 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 נדנדה לתליה על משקוף 
עד משקל 11.3 ק"ג כחדשה, 

_____________________________________________)23-24ח(150 ש"ח, 052-7644782

 עגלת תאומים "סטרול 
אייר", 500 ש"ח,

_____________________________________________)23-24ח(052-7396092

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

_____________________________________________)23-24ח(050-4135002

 מטרנה צמחית, 700 גרם 
מהדרין, 40 ש"ח, מגיל שנה, 

_____________________________________________)23-24ח(050-4135002

 מספר זהב ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(052-7167777

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)23-26(_____________________________________________

 עצרת תפילה וישועה 
במערת התנא הקדוש 
"חוני המעגל" זיע"א 
שמתקיימת בכל יום 

רביעי ע"י אברכים רבנים 
ותשב"ר של הישיבה, 

להשכרת שמות על הציון 
במערה חייגו:
055-9657650)23-26(_____________________________________________

 כרית לכינור גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)23-24ח(054-8454536

 שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(054-5705546

 בית ילדים מפלסטיק 
קשיח עם חלונות ודלת, 

מידות: 78*93*107, ב- 250 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 בהזדמנות מהאריזה, 
דלת 70, וונגה, מעוצבת, 

חלונות, ב- 500,
_____________________________________________)23-24ח(052-7681174

 סט צלחות, כוסות, סכום 
לפקניק, חדש, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(054-8458605

 מילון צרפתי 1814 
 LAROUSSE עמודים

תמונות צבעוניות, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(050-5206337

 זוג מזרוני אוויר מתנפחים 
בים כחדשים, 100 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)23-24ח(050-5206337

 כלוב קטן לאוגר בצבע 
תכלת לבן, 15 ש"ח,

_____________________________________________)23-24ח(050-5206337

 טלפון נוסטלגיה לחיצים 
_____________________________________________)23-24ח(זמיר, 40 ש"ח, 050-5206337

 מצלמת קנון 145 איקסוס 
במצב מצוין, פרטים בטלפון: 

_____________________________________________)23-24ח(052-7158960

 אופניים למסירה, 18 
אינץ BMX, ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(03-5746201

 BMX אופני הילוכים 
ב- 300 ש"ח, גמיש, 26 אינץ' 

_____________________________________________)23-24ח()ירושלים(, 052-7672445

 מנורות לתקרה כחדשות 
+ ומנורת מאוורר כחדשה, רק 

_____________________________________________)23-24ח(150 ש"ח, 050-9089110

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)23-24ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)23-24ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)23-24ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(052-4831494

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)23-24ח(20 ש"ח, 052-4831449

 שעון סוויטש לגבר, חדש 
באריזה, רצועה מתכת, 120 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-7644782

 משחק מודולר כבישים 
כ- 100 חלקים, 95 ש"ח )חצי 

_____________________________________________)23-24ח(מחיר(, בב"ב, 052-7600336

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות, 12 ש"ח כל 

חוברת, להזמנות,
_____________________________________________)23-24ח(050-4135002

 ספר יד יהודה, הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)23-24ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 שטיחון כרמל בצבע 
אדום/כחול, 120X74 ס"מ, 50 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 050-5206337

 בושם פואם מבית לנקום, 
100 מ"ל, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)23-24ח(054-9784433

 שלווים יפנים למכירה, 
1 ב- 25 ש"ח, 2 ב- 45 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(לפרטים: 054-8407777

 קרש גיהוץ, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(054-8458605

 צידנית רכב מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)23-24ח(052-4831449

 משקפי שמש ברמה 
חברת "אופטיקנה" חדש ב- 

_____________________________________________)23-24ח(50 ש"ח, 052-5918474

 מצלמה חברת סמסונג, 
דיגיטלית, משוכללת מאוד, 
מסך מגע, נטענת, ב- 500 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-5918474

 שעון יד חדש לגבר עם 
תאריך, 120 ש"ח,

_____________________________________________)23-24ח(052-5918474

 כלוב גדול ומקצועי על 
גלגלים, 500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)23-24ח(054-8303057

 נעלי שבת עור לגברים, 
מידה 42, 100 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)23-24ח(054-8303051

 רפואות תימן ג' ספרים - 
_____________________________________________)23-24ח(180 ש"ח, 050-4147729

 דשא סינטטי 2X4 מטר, 
44 מ'מ, חדש באריזה, רק 
_____________________________________________)23-24ח(400 ש"ח, 050-4184747

 חלון צבע משי + תריס 
גודל 90 ס"מ, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(050-4184747

 1 ק"ג מטבעות חו"ל, ב- 
65 ש"ח בבני-ברק,

_____________________________________________)23-24ח(052-7154392

 טלכרדים לאספנים, 5 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-7154392

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-4831449

 שעון מעורר + רטט 
מחובר לחשמל, חדש באריזה 

נרכש בארה"ב, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(054-8536423

 כלי עבודה לילדים, 25 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, ב"ב, 052-7600336

 סורג מקסידור - מגולוון 
 - 1.24X1.90 עם פגם קטן

)ניתן לקצר את המידה(, 100 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 050-4147729

 חליפת בר מצווה חדשה 
ואופנתית, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)23-24ח(054-9303051

 כסא על גלגלים, 95 ש"ח 
בלבד, מצב מצוין, בני-ברק, 

_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 ספה 3 מושבים, עור 
אמיתי, מצב מצוין, 480 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 למסירה בב"ב, 2 מיטות 
במצב מצויין - ללא מזרונים, 

_____________________________________________)22-23ח(02-6798401

 למסירה בב"ב ארון 
ספרים, 3 מטר - עם ויטרינה, 

_____________________________________________)22-23ח(02-6798401

 למסירה בב"ב ארון בגדים 
במצב מצוין - 5 דלתות, 

_____________________________________________)22-23ח(02-6798401

 שולחן מחשב איכותי, 
תוצרת צרפת כחדש, 200 

ש"ח, מיוחד מאוד,
_____________________________________________)22-23ח(052-7655688

 שולחן מחשב חדש! 
כולל ארונית ומדף - 300 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(לפרטים: 050-4160833

 ספה גדולה פינתית לבנה, 
נוחה, דמוי עור, 490 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 ספה פינתית קטיפה בורדו 
עם פרחים, מחיוחדת, 450 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 052-7681462

 מיטת היי רייזר תכלת + 
עץ, 450 ש"ח, 050-9089110 

_____________________________________________)22-23ח(או: 054-7748602

 2 שידות קטנות עם 
מגירות, מעוצבות, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 ארון 4 דלתות ומיטה 
יהודית ללא מזרונים, 400 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 054-8411499

 בפ"ת, שולחן + ספריה 
מחוברת מעל, צבע בוק 

 98X2.14 ומעט תכלת גובה
 78X78 ,ארונית תואמת +
במצב מעולה, 430 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(050-6474999

 שלושה מדפי נוי צבעוניים 
לחדר ילדים, יפים מאוד 

מסנדוויץ אדום, 70 ש"ח למדף 
_____________________________________________)22-23ח(בב"ב, 052-7600336

 שולחן לסת"ם עם תאורה, 
ב- 500 ש"ח, פל': -052

_____________________________________________)22-23ח(7605468, 052-7605468

 שולחן למטבח, דו צדדי, 
מתקפל, צבע חום במצב טוב, 

_____________________________________________)22-23ח(100 ש"ח, 03-9307308

 קומודה + מראה בצבע 
אגוז, 4 מגירות, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(טל': 054-6529852

 ארון 4 דלתות בצבע אגוז, 
450 ש"ח, כחדש, טל':

_____________________________________________)22-23ח(054-6529852

 מיטה יהודית )ללא 
מזרונים(, 500 ש"ח, במצב 
_____________________________________________)22-23ח(מעולה, טל': 054-6529852

 4 כסאות מעץ ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(054-5705546

 כסא מתכוונן על גלגלים 
בירושלים, 150 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)22-23ח(054-8423405

 שידה 2 מגירות, 120 
ש"ח, בירושלים, טל':

_____________________________________________)22-23ח(054-8423405

 מ ספריה למחשב, כמו 
חדשה - 350 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(054-8452085

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)22-23ח(052-3073826

 חדש באריזה - כסא 
בר צבע לבן בוהק על רכגל 
כסופה, 200 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)22-23ח(052-3073826

 שולחן עץ מלא צמוד 
 ,79X59לקיר, מתקפל, מידות

ב- 130 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)22-23ח(052-3073826

 כסא נדנדה עתיק, צבע 
חום + ריפוד, 500 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח()חולון(, 050-9869140

 בב"ב תוכי דררה ב- 90 
ש"ח, אפשרות להחלפה, 

_____________________________________________)22-23ח(בטל': 052-7663092

 עגלת תינוק, מצב 
מעולה, 210 ש"ח בלבד, בני-

_____________________________________________)24-25ח(ברק, 052-5737813

 שידת החתלה עץ 
מלא על גלגלים ומסילות 

טלסקופיות, מצב חדש,
_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

 עגלת תאומים במצב 
מצוין + כיסויים לגשם, 500 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, 050-6651365

 סל-קל, 100 ש"ח,
_____________________________________________)24-25ח(054-8432271

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

_____________________________________________)24-25ח(052-7966786

 מצעים חדשים למיטת 
תניוק, 30 ש"ח כ"א בב"ב, 

_____________________________________________)24-25ח(052-7676856

 סלקל - כסא בטיחות 
לרכב במצב מצוין בחצי מחיר, 

_____________________________________________)24-25ח(052-7676856

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"baby sense 4" ב- 150 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, 052-3595314

 כסא אוכל לתינוק - ד"ר 
בייבי מעץ מלא, חזק, בצבע 

טבעי, 60 ש"ח, טל':
_____________________________________________)24-25ח(050-2897977

 כסא בטיחות לילדים 
לרכב, מלידה, איטלקי במצב 

מצוין - 100 ש"ח, טל':
_____________________________________________)24-25ח(02-6561606, 050-2897977

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)24-25ח(052-7676969

 אמבטיה לתינוק עם 
רגלים, מעמיד, רק 80 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(050-9089110

 שידת החתלה, בצע 
שמנת, יפיפיה ושמורה, 330 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, 052-7606681

 כסא בטיחות לתינוק 
ברכב, חדש באריזה, 150 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, 052-3463482

 למסירה עגלת שכיבה 
חברת ICANDY, שמורה, 

_____________________________________________)24-25ח(דרוש תיקון קל, 052-7606681

 מיטת תינוק החדשה, 
שמנת, 500 ש"ח כולל מזרון 

_____________________________________________)24-25ח(והובלה, 054-8400242

 עגלת תאומים 
"strol-air" ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(052-7396092

 מיטת תינוק - 300 ש"ח, 
_____________________________________________)24-25ח(טל': 052-7172893, ירושלים

 שידת החתלה - 300 
ש"ח, טל': 052-7172893, 

_____________________________________________)24-25ח(ירושלים

 כסא אוכל - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)24-25ח(טל': 052-7172893, ירושלים

 כסא לרכב - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)24-25ח(טל': 052-7172893, ירושלים

 מעמד אמבטיה לתינוק, 
_____________________________________________)24-25ח(30 ש"ח, 052-7366764

 מזרון לעריסה - 60 ש"ח, 
_____________________________________________)24-25ח(052-7366764

 מובייל למיטת תינוק, 30 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, 052-7366764

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 כסא תינוק מתקפל עם 
מגש נשלף, 150 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)24-25ח(052-3073826

 עגלה + אופנים תלת אופן 
כחדש, 300 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)24-25ח(050-9089110

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

_____________________________________________)24-25ח(050-4135002

 מטרנה צימחית, 700 
גרם מהדרין, 40 ש"ח, מגיל 

_____________________________________________)24-25ח(שנה, 050-4135002

 לול מתקפל לבית, חזק 
מברזל בצבע אדום, כחדש, 

_____________________________________________)24-25ח(220 ש"ח, טל': 050-2897977

 לול כחדש, מתקפל לקטן, 
_____________________________________________)24-25ח(רק 180 ש"ח, 050-9089110

 מיטת תינוק כחדשה 
לבנה, רק 320 ש"ח,

_____________________________________________)24-25ח(050-9089110

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(לפרטים: 052-7966786

 טלפון נייד לרכב, חברת 
מוטורולה כולל הכל, באריזה, 

_____________________________________________)24-25ח(250 ש"ח, 050-4146777

 טלפון חכם מאסיבי עמיד 
בפני מים ואבק, שחור באריזה, 

_____________________________________________)24-25ח(500 ש"ח, 052-4831449

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)24-25ח(054-8454536

 מכשיר סודה סטרים חדש 
+ בקבוק, 70 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)24-25ח(053-3176630

 קוטל יתושים וזבובים 
כחדש - 30 ש"ח, טל':

_____________________________________________)24-25ח(02-6561606

 שטיח כרמל חדש קינג, 
צבעים מרהיבים, 3X4 מטר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)24-25ח(052-8410290

 מקלחון חמת, חדש, 
80X80, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)24-25ח(לפרטים: 052-8410290

 4 שטיחים, 2X1.50 כל 
הצבעים, כל שטיח סך 200 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, 050-4101420

 מזוודה גדולה - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)24-25ח(טל': 052-7172893, ירושלים

 אופניים B.M.X גודל 
24 ועוד, כחדש, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(לפרטים: 054-8419707 בערב

 הגדה של פסח חב"ד, 500 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, 052-7154392

 שמלת ערב ארוכה בצבע 
כסוף, מידה 42 מטאץ חדשה, 

_____________________________________________)24-25ח(500 ש"ח, 050-4133900

 אופני BMX, ב- 80 ש"ח, 
_____________________________________________)24-25ח(052-7366764

 מעיל קסטרו חדש לנשים 
ונערות, 100 ש"ח,

_____________________________________________)24-25ח(052-7366764

 בריכה מעולה, קוטר 
2.40 בירושלים, בצהרים, 

_____________________________________________)24-25ח(050-4172197

 חליפות וסט ופליסה, 
מידה 46 לנשים בלבד! 150 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, טל': 058-3245613

 תיק נשים שחור מחברת 
זארה כחדש ובהזדמנות, 170, 

_____________________________________________)24-25ח(גמיש, 054-5485613

 פאות קאסטם, מחיר 
מטורף, מכירה חד פעמית 

בתאריך 15.6, רבן גמליאל 13 
ב"ב, משפ' קוייפמן,

052-7613243)24-24(_____________________________________________

 שמלה מהממת קצרה 
לארוע בשילוב זהב ותכלת, 

_____________________________________________)24-25ח(050-4146777

 מצעים זוגיים מהממים בז' 
מוקרה, סטאן, 160X200, ב- 

_____________________________________________)24-25ח(200 ש"ח, 050-4146777

 חלוק סרפן של אורדמן 
יפיפה במידה 1, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(050-4146777

 בית לילדים מפלסטיק 
קשיח עם חלונות ודלת, 

מידות: 107*93*78, ב- 250 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 סטנדר מרגלי מתכת, 150 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, בב"ב, 052-7676856

 מפה לשולחן שסרוגה 
2X1 מטר בב"ב, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(052-7676856

 שמלה למחותנת מחנות 
רצי, כמעט חדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(052-7676856

 בד ריפוד של עמינח רחוץ 
ואיכותי במיוחד, בצבע ירוק 

תפוח, רוחב 2 מטר, 160 
ש"ח במקום 300 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)24-25ח(052-7600336

 מתקן מים )תמי( עם 
מסננות, בירושלים, 500 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(בצהרים, 050-4172197

 תמיסת ניקוי של בוסטון 
לעדשות מגע קשות, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(054-8476805

 וילון לסלון, 4 חלקים, 
צבעים כרמל ושמנת, 

5.2X2.5, ב- 350 ש"ח,
_____________________________________________)24-25ח(054-8476805

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)24-25ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)24-25ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)24-25ח(052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)24-25ח(052-4831494

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגלנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)24-25ח(20 ש"ח, 052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)24-25ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(052-4831449

 זוג מפוטים דקורטיביים 
מברז שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)24-25ח(052-4831449

 משחק אוקי גדול כחדש 
מיוחד, 290 ש"ח,

_____________________________________________)24-25ח(050-9089110

 אופנים ראל 20, מצב 
מצוין, 400 ש"ח כחדש,

_____________________________________________)24-25ח(03-543249, 052-7601424

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי, חדש מאירופה, 130 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, 054-4514210

 שולחן כדורגל חדש 
ומסיבי, 400 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)24-25ח(052-7366764

 שמיכת חימום חדשה 
חשמלית, 60 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)24-25ח(052-7366764

 מכשיר סלייסר המקורי, 
חדש, 80 ש"ח, טלפון: -052

_____________________________________________)24-25ח(7366764

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות, 12 ש"ח כל 

חוברת, להזמנות:
_____________________________________________)24-25ח(050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)24-25ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 טלכרדים לאספנים, 3 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, 052-7154392

 מצלמת ניקון איכותית + 
כרטיס + VSB + וידיאו, ב- 

_____________________________________________)24-25ח(300 ש"ח, 053-3121020

 נעליים אפורות לבחורות 
עם שרוכים מ' 36, מהממות, 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)24-25ח(050-4146777

 סט בגדי ארועים לנערות 
של נגל'ס, 6 שמלות, ב- 500 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, 054-8430370

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)24-25ח(052-3463482

 מציאה - 2 שמלות ערב 
חדשות, מידה 2,4 - וורוד + 

אביזרים, 80 ש"ח,
_____________________________________________)24-25ח(054-6800702

 כיורים במידות מיוחדות, 
37X24 ס"מ - חדש, 200 
ש"ח, כחדש - 100 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(052-7628661
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לפרסום
בלוח

03-6162228

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעו 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" - יעו חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעו זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)23-48(_____________________________________________

 הסעה מאלעד מותנת בכמות העובדים היומית* 
 אפשרות להסעות מאלעד  

 פקס: 077-9555-000 הילה   | 
 לפרטים נוספים: 077-9555-555

jobs@callbiz.co.il

ההסעה מותנית בכמות העובדים היומית

דרושים/ות
לחברה המובילה בארץ במתן מענה 
טלפוני אנושי לעסקים במגוון תחומים

נציגי/ות שירות לקוחות
למוקד שיחות נכנסות בפ“ת (קרית מטלון)
העבודה במשמרות גמישות (בוקר / אחה“צ)

אפשרות 

להסעה 

מאלעד

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 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

 יודעת לשכנע? פנויה 
בשעות הערב? ארגון "חברים 

לרפואה" מחפש אותך! 
למשמרת ערב חדשה, דרושות 

נציגות רציניות, תורמים 
פוטנציאלים ביותר, שיחות 

נכנסות ויוצאות, בונוסים 
גבוהים במיוחד, סביבת עבודה 

חרדית, לפרטים:
054-5319192)14-08/18(_____________________________________________

 בשכונת שעריה למעון 
בפ. תקווה, דרושות לשנה"ל 

הבאה, גננת, מטפלות למשרה 
מלאה, מטפלת לצהרונית, 

050-8757189)24-27(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 מיידי, למוסד בב"ב, עובד 
ניקיון א-ה, בשעות -8:00

16:30, יום שישי, 8.00-12.30, 
משרה מלאה זריז ואכפתי, 

6,300 ברוטו, 03-5779500, 
058-4777734)19-32(_____________________________________________

 מעוניינת לעבוד בשעות 
שנוחות? במשכורת מלאה 

בפוטנציאל אדיר?
050-4112499)19-26(_____________________________________________

?

   
 

www.glatjobs.co.il

  

073-70-55-666

  4000

לוח הדרושים הדתי מספר 1 בישראל

 לתינוקיה בגבעת שמואל, 
סייעת חרוצה, מיידי! לטווח 

ארוך 8:00-13:00,
050-4697257)20-24(_____________________________________________

 שכר טוב!! עבודה 
בשעות גמישות, אפשרי גם 

_____________________________________________)20-26(כעבודה נוספת, 053-9673452

 לחברה פיננסית בפ"ת, 
עובדת למשרה מלאה, 

לתפעול, 8 שעות
doronw13@gmail.com)20-24(_____________________________________________

 למעון פרטי ברמת גן, 
דרושות סייעות לתקופת 
הקיטנה, מ- 9 לאוגוסט, 

מ' 7:00-17:00, שכר טוב 
_____________________________________________)20-24(למתאימות, 054-6622142

 דרושות מטפלות, 
סייעות וגננות לרשת מעונות 

וצהרונים, תנאים מעולים! 
טל': 077-9002147,
_____________________________________________)21-28(פקס: 072-2448465

 למרפאה וותיקה ופעילה  
בב"ב, דרושה מזכירה רצינית 

ויצוגית, קו"ח לפקס:
03-5798077, או למייל:

wo532280970@gmail.
com)21-24(_____________________________________________

 דרושה מטפלת מסורה 
למעון במרכז ב"ב, עבור כיתת 

תינוקיה, תנאים מצויינים 
_____________________________________________)21-24(למתאימות, 054-2058545

 דרוש עובד לנקיון חדרי 
מדרגות, באזור פ"ת-ב"ב,

054-2421996)20-24(_____________________________________________

 דרושה עו"ס בתחום 
הסיעוד, אזור ב"ב והמרכז, 

02-6233185 ,050-5928625)21-24(_____________________________________________

 לרו"ח בתל-אביב, 
יועצת מס מנוסה כולל 

דוחות שנתיים והנהח"ש, 
קו"ח ל: 03-6044165, 

מייל:
shimoncpa@012.net.il)21-24(_____________________________________________

 עובדת כללית לעזרה וסיוע 
לאדם נכה לא סיעודי, 70 ש"ח 

לשעה, ימים ושעות גמישים, 
03-9030207 050-3590212)21-24(_____________________________________________

 למעון איכותי
בצפון תל-אביב לגילאי 1.5-3, 

סייעת מסורה וסבלנית, 
למלאה. תנאים טובים.

_____________________________________________)21-24(050-5792272, יוסף

 ליועץ מס בפ"ת, סוג 3 
חובה נסיון בחשבשבת, מכפל, 

וורד, קו"ח ל:
ML1264@smile.net.il)21-24(_____________________________________________

 דרוש איש אחזקה למוסד 
לימודים בירושלים, ידע 

בחשמל, אינסטלציה ובינוי, 
נסיון חובה, משרה מלאה, 

קו"ח ל:
drushim264@gmail.com

_____________________________________________)21-24(או לפקס: 073-2166338

 לחנות לחד פעמי בבני-
ברק, דרושה מוכרת +40, 

עדיפות לדוברת שפות, עם 
_____________________________________________)22-25(נסיון, לפרטים: 052-7135002

 לגן מעון דתי בפ"ת, 
דרושה במיידי סייעת חייכנית 

ומסורה, 8:00-14:00, -052
052-8226582 ,8530061)22-25(_____________________________________________

 דרושה סייעת אחראית 
מנוסה ומסורה למשרה מלאה 

בקרבת מרום נווה, לפנות 
_____________________________________________)22-25(ליעל, 052-2826659

 יועצת מס עם נסיון 
בשכר, במשרד בתל-אביב

shimon@astax.co.il
03-6884343)22-25(_____________________________________________

 למעון ברמת אביב דרושות 
בחגורות מנוסות לצהרונים 
עם אופציה לעבודה בבוקר. 

_____________________________________________)22-25(050-4088034, אודליה

 למעון בפ"ת, דרושה 
גננת+סייעת, לגילאי 
שנה וחצי, רצוי נסיון.

058-3230099)22-29(_____________________________________________

 דרוש רציני ואחראי 
לחלוקת מכלי גז ביתי ב"ב, 
בשעות הבוקר המוקדמות, 

052-2578085)21-24(_____________________________________________

 לבית אבות, עובדת 
סוציאלית ישרה חלקית/
מלאה + נסיון, קו"ח ל-

nechama@vatikim.net
_____________________________________________)21-24(פקס: 03-6745034

 לסופרמרקט בב"ב דרוש 
עובד אברך רציני, חרדי לעבודה 

אחה"צ כולל ימי שישי, שכר 
נאה )אפשרי לעבוד במוצ"ש(, 

050-4927000)21-24(_____________________________________________

 דרושה קופאית לחנות 
בתל-אביב, מהשעה -13:00
18:00 להתקשר מהשעה 

12:00 בצהריים,
054-6379400)21-24(_____________________________________________

קו עיתונות דתית / 8113166 / 

עבודה בשעות 17:00-20:00 5 ימים בשבוע
שכר של 50 ₪ לשעה ויותר

ידע בסיסי במחשב, אסרטיביות, ניסיון בגביה יתרון

לחברת אשראי ברמת החייל
דרושים/ות למוקד שיחות יוצאות

asi@pama-lis.co.il קו"ח
טל' 054-8877470

נציגי/ות גבייה טלפוני

קו עיתונות דתית / 8113298 / 

לארגון גדול דרושים:

נציגי/ות 
קשרי לקוחות 

לבני ברק ורחובות

הגשת מועמדות לפקס: 
 03-7900920

או
 giyus112233@gmail.com

*המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

עבודה במשמרות
תנאים טובים

 מדריכת תעסוקה לבית 
אבות בפ"ת לשעות אחה"צ, 
תנאים טובים, קו"ח לפקס: 

03-9128411)23-24(_____________________________________________

 דרוש עובד חרדי, לחנות 
חליפות בב"ב, לשעות -16:00

053-3391691 ,22:00)23-24(_____________________________________________

 למשרד פרסום מזכירה 
ומנהלת פרויקטים משרה 

מלאה, שליטה ביישומי מחשב, 
סביבה מאתגרת, העבודה 

בירושלים
workingoodv@gmail.com)23-26(_____________________________________________

 במפעל דכוטן בקרית 
אריה פ"ת, דרושים עובדים 

לעבודת יד, מספר פקס 
לקו"ח: 072-2555631,

_____________________________________________)23-26(טל': 03-5447262

 למחלקה הטכנית של 
ארגון "ערכים" בני-ברק, 
דרוש עובד רציני וקבוע 

מידי ערב לאירועים 
בכל הארץ בעל יכולת 
פיזית, ידע בהפעלת 

הגברה וצידו אלקטורני, 
רישיון נהיגה ב' - גיר 

רגיל )לא נהג צעיר או 
חדש(. שעות העבודה בין 
השעות 3 בצהריים עד 1 
בלילה. קורות חיים ניתן 

לשלוח לפקס
03-6747872 או  למייל:
machsan@arachim.org

או להתקשר לנייד:
050-4119440

)לא מתאים לבחורים 
_____________________________________________)23-24(בחופשת בין הזמנים(

 למעון בגבעת שמואל 
גננות/מטפלות למשרה מלאה 
או חלקית 8:00-13:00, תנאים 

_____________________________________________)23-26(טובים, 050-7884864

 לגן בפ"ת דרושות סייעות 
וגננות לשנה"ל הבאה ולחופש 

_____________________________________________)23-26(הגדול, 050-5636364

 עוזרת לנקיון לבית 
בגבעת שמואל, ימי חמישי 

ב- 16:00, 4 שעות, 50 ש"ח 
_____________________________________________)23-24(לשעה, 054-5325570

 דרושים עובדי פס/
מטבח חרוצים לאולם אירועים 
בשעות הערב, תנאים טובים 

למתאימים, תחילת עבודה 
_____________________________________________)23-26(מיידית, 058-4746000

 לשנה"ל הבעל"ט, דרושה 
סייעת צמודה, )משלב( בעלת 

תעודת חינוך מיוחד לילד בן 
3, לשילוב בגן ריגל בגבעת 

שמואל, לשמרה מלאה, קו"ח 
_____________________________________________)23-26(לפקס: 077-5558232

 לגן ילדים בקרבת ב"ב, 
דרושות לשנה"ל הבעל"ט.

1. גננת קבועה לגילאי 3-4, 
מנוסה )3 שנים(.

2. גננת צהרון לגילאי 4-5 
מנוסה, שכר גבוה, קו"ח 
_____________________________________________)23-26(לפקס: 1533-7511558

 למעון ותיק בב"ב, 
דרושה מנלהלת בעלית 

ראש גדול, תנאים טובים 
למתאימה, קו"ח למייל:
korot0098@gmail.com)23-26(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח, דרושה 
פקידה, נסיון בביטוח, מתאים 

_____________________________________________)23-25(לאמהות, 054-5965153

 מכירת מוצרים שנמכרים 
מצויין! רווחים נאים + בונוסים, 

לתאום פגישה,
054-8413270)23-24(_____________________________________________

 למעון חב"ד במרכז 
רשל"צ, דרושות מטפלות. 

054-6277016 )ניתן להשאיר 
)SMS)23-26(_____________________________________________

 לבית מאפה פקאן
בבני ברק, דרוש אופה

050-7755442 050-8227125)23-26(_____________________________________________

 לפנימיה חרדית 
בירושלים, דרושות עובדות 

נקיון, עבודה קבועה, תנאים 
טובים, 30 ש"ח לשעה

052-7174720)23-24(_____________________________________________

 דרושה מתאמת פגישות 
שליטה במחשב חובה, -16:00
19:00, בגבול רמת גן בני ברק 

050-2436777)23-24(_____________________________________________

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני בתקשורת, נסיון במדיה, 

ב"קירוב" ובניהול, במשרה 
_____________________________________________)23-24ח(בכירה! 050-4160390

 אקדמאי חרדי, עברית 
רהוטה, אנגלית טובה + 

מחשב, במשרה עם שכר 
גבוה, אפשרי מהבית,

_____________________________________________)23-24ח(050-4160390

 דרוש נהג חלוקה 
משרה מלאה תנאים 

מצוינים. באזור
רמת גן - ב"ב. עבודה 
_____________________________________________)23-27(קבועה. 052-6364614

 לאופטיקה ב"ב, 
דרושות עובדות, תנאים 

מעולים למתאימות, 
_____________________________________________)24-27(לפרטים: 053-3182836

 לסוכנות ביטוח גדולה 
בגבעת שמואל, דרוש/ה, 

מכורן/ית, ידע במחשב, ללא 
נסיון, תנאים טובים, אבי, 

052-8653434)24-27(_____________________________________________

 מזכיר/ה לעבודה מהבית, 
לניהול תיקי לקוחות, 2-3 

שעות ביום, גמיש, לא נדרש 
נסיון, 45 ש"ח לשעה. קריירה, 

072-22-222-62)24-24(_____________________________________________

 למשרד בירושלים מזכיר/ה 
לעבודה משרדית, 3 שעות 
ביום בשעות הבוקר, 2,500 

_____________________________________________)24-24(ש"ח. קריירה, 072-22-222-62

 לחברה קטנה סמוכה 
לבני-ברק, קלדן/ית ומנהל/ת 
משרד. שעות נוחות, 10,000 
_____________________________________________)24-24(ש"ח. קריירה, 072-22-222-62

 למשרד רו"ח בר"ג/
בני-ברק, מנה"ח סוג 
3/יועצת מס וחשבת 

שכר מקצועית ואמינה, 
עצמאית עד מאזן. נסיון 

במשרד רו"ח ובשע"מ 
חובה, אפשרות למשרה 

חלקית, קוח:
 ,oded@oded-cpa.co.il

_____________________________________________)24-27(פקס: 03-7511199

 דרוש עובד לחנות 
למוצרי תינוקות בגבעת 

שמואל במשמרות,
052-4254111)24-27(_____________________________________________

 חנות משקאות בהנהלה 
חרדית מחפש מוכר - עובד 

_____________________________________________)24-27(כללי, 052-7615294

 לצרכניה בבת ים, 
קופאיות/סדרניות בוקר-ערב 

+ מחסנאי/סדרן לחצי משרה, 
שכר מעל המינימום,

052-6732122)24-27(_____________________________________________

 דרוש עובד לעסק של 
תפילין בירושלים, חצי משרה, 
_____________________________________________)24-27(לפרטים אריה: 052-6572442

 למעון חרדי בפתח-תקוה, 
דרושה לשהלמ'ד הבאה 
מטפלות למשרה מלאה/
משלימה, תנאים טובים,

052-7642542)24-27(_____________________________________________

 למיזם בשבילי הגמרא 
דרושים/ות מארגני/ות חוגי 

_____________________________________________)24-24(בית, 054-8167715

 דרוש מדריך רווק, לישיבה 
במושב תירוש, לינה במקום, 

052-7639276)24-27(_____________________________________________

 לקונדטוריה בגאולה - 
ירושלים, דרוש מנהל עבודה 

ועובדי יצור מעל גיל 24, 
053-3133344)24-25(_____________________________________________

 למעון פרטי ברמת גן 
דרושות מטפלות עם נכונות 
למשרה מלאה בלבד, שכר 

_____________________________________________)24-27(טוב למתאימה, 054-6622142

 דרוש נהג על סיה דוקאטו, 
באזור בני-ברק, משרה מלאה, 

תנאים טובים למתאימים, 
053-5251290)24-35(_____________________________________________

 לארגון חסד בבני-ברק, 
דרוש מתרימים גברים בין 

השעות 16:00-21:00, תנאים 
מצויינים, לפרטים: -072

_____________________________________________)24-25(2281181 ניתן להשאיר הודעה

 למינימרקט במתחם 
בסר דורש עובד רציני עם 

נסיון לשעות 15:00-23:00 
כולל שישי, תנאים מעולים!! 

_____________________________________________)24-27(לפרטים: 052-7426426

 לרשת מעונות יום 
בק.הרצוג, דרושה מטפלת, 

תנאים טובים, 054-4499177, 
053-3119204)24-27(_____________________________________________

 דרושים רבנים )המקבלים 
שעות רשת( ללמד בת"ת 

מצוין בבני-ברק, קו"ח לפקס: 
03-5781832)24-25(_____________________________________________

 לחברה פיננסית במרכז, 
טלפניות מנוסות מעל גיל 

25 לתיאום פגישות, לשעות 
09:00-15:00, שכר גבוהה, 

054-8114394 ,03-6979606)24-25(_____________________________________________

 נהג משלוחן לירקות, מעל 
גיל 24, רשיון ב' מאיזור ב"ב, 

_____________________________________________)24-25(למלאה, 054-8416672

 דרוש דחוף אב בית למוסד 
חרדי לבנות, 5 שעות ביום 
מגיל +45, 050-4124967, 

03-5700706)24-27(_____________________________________________

 לחברת ביטוח גדולה 
בת"א, דרוש/ה פקיד/ה 

תפעול למלאה, קו"ח לפקס: 
03-9205309

office@malam-gemel.
com)24-27(_____________________________________________

 דרוש עובד לעסק של 
תפילין בירושלים, חצי משרה, 
_____________________________________________)24-27(לפרטים אריה: 052-6572442

 למעון חרדי בפתח-תקוה, 
דרושה לשהלמ'ד הבאה 
מטפלות למשרה מלאה/
משלימה, תנאים טובים,

052-7642542)24-27(_____________________________________________

 למיזם בשבילי הגמרא 
דרושים/ות מארגני/ות חוגי 

_____________________________________________)24-24(בית, 054-8167715

 דרוש מדריך רווק, לישיבה 
במושב תירוש, לינה במקום, 

052-7639276)24-27(_____________________________________________

 לקונדטוריה בגאולה - 
ירושלים, דרוש מנהל עבודה 

ועובדי יצור מעל גיל 24, 
053-3133344)24-25(_____________________________________________

 למינימרקט במתחם 
בסר דורש עובד רציני עם 

נסיון לשעות 15:00-23:00 
כולל שישי, תנאים מעולים!! 

_____________________________________________)24-27(לפרטים: 052-7426426
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