
בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון
חדרה-נתניה

בס"ד  מופץ בפתח תקוה, גבעת שמואל, שוהם, גני תקוה, אלקנה, שערי תקוה  יום שישי  כ"ט בסיון תשע"ז  23/6/17 גיליון מס' 1222

י-ם  
ב"ב
פ"ת

19:13
19:30
19:10

20:30
20:33
20:32

פרשת קורח

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

כשר למהדרין

שעות פתיחה: א' - ה' - בין השעות 12:00 ועד חצות • מוצ"ש - שעה לאחר צאת השבת ועד 1:00 בלילה

פצפ דּוהי
P i z z a  F o o d

בדרך אליך !

חדש
בבני ברק 

אמיתיתגבינה 100%

בלבד  להמחשה  התמונות  ׀  ט.ל.ח.  ׀  עת  בכל  המבצע  תנאי  את  לשנות  רשאית  החברה 

משפחתית ראשונה ב-45 ₪ + משפחתית שנייה ב-1/2 מחיר!

03-6281181להזמנות: *5851

שעה לאחר צאת השבת ועד 1:00 בלילה

ש
חד

בפתח תקוה

אאאאא

אבי בלום 
שבת וינפש

בי"ס לפוליטיקה / עמ' 12-13

סערת חילולי השבת

מתווה הכותל: הרבנות 
נגד היועהמ"ש

הרבנות  ביקשה  חוקה,  בוועדת  בדיון 
ייצוג עצמי בדיון בבג"ץ בנושא מתווה 
הכותל - מאחר והמשיב מטעם המדינה 
הוא היועץ המשפטי שיזם בעבר את 
המתווה  במשרד המשפטים התנגדו: 

"הרבנות איננה חזות הכל"
/ עמ' 14

משרד הרווחה מתחמק
היתר  לקבלת  הקריטריונים  בדבר  עיתונות'  'קו  לפניית  להשיב  סירבו  במשרד 
לעבודה בשבת, והסתפקו בתשובה ערטילאית: במידה והפסקת העבודות גוררת 

פגיעה בביטחון המדינה - רשאי השר להתיר / עמ' 14

 פרסום

ראשון

בשמחת  השבוע  שראינו  החגיגות 
את  משקפות  התורה,  יהדות  יו"ר 
מאשר  יותר  הרבה  נכוחה,  המציאות 
סיעת  עם  המשותפת  בישיבה  האווירה 
ש"ס. לא אווירת שבת חש ביבי בחברת 
תחושה  דווקא  אלא  השבוע,  החרדים 

של "וינפש".



'שבת לעם' המיזם החדש 
מבית חסידות 
מישקולץ מכה 

גלים / עמ' 6

הדס מלכא הי"ד, לוחמת מג"ב בת 23, נרצחה ביום שישי האחרון במתקפה משולבת 
בעיר העתיקה בירושלים  חוליית המחבלים תקפה שוטרים בעיר העתיקה, וכאשר 
הייתה החיילת בדרכה למקום - היא נדקרה בצווארה ונותרה ללא רוח חיים / עמ' 14

טרור בכניסת שבת: לוחמת מג"ב נרצחה

נחת בשפע: 
1,000 ילדים 

באירוע 
'אבות ובנים'

נתן חג'אני טבע בכנרת: גופתו 
נמצאה לאחר 5 ימים / עמ' 4

כהוקרה על מסירותם ללימוד התורה מדי מוצאי שבת במסגרת 'אבות 
  והוריהם  הילדים  בהשתתפות  ומרגש  חוויתי  אירוע  נערך  ובנים', 
ולמה הועתק מיקום האירוע מהיכל התרבות לרחבת הטרפז? / עמ' 4



20 שנות 

ניסיון

גלובלסק
מיטב החוקרים והעוקבים בארץ אנשי יוצאי מערכת הביטחון 

שימוש בטכנולוגיה המתקדמת ביותר בעולם

ניהול מעקבים וחקירות רחבות היקף בארץ ובחו"ל

חוקרים מורשים מטעם משרד המשפטים וחברים בלשכת החוקרים הפרטיים בישראל

שירותי מעקבים וחקירות

מכשירי   | אלקטרוני  ציוד 
זעירים  סמויים  הקלטה 
בעולם ביותר  המתקדמים 

שירות אישי בתאום לו"ז הלקוחמחירים קבועים מראשמקצועיות ואמינות סודיות מובטחת

רח' השר משה 41, רמת גן | לקביעת פגישה: 054-344-25-25

כל סוגי מצלמות נסתרות ומערכות 
למוסדות  לעסקים,  אבטחה 
סגור במעגל  פרטיים,  ולבתים 
הכי מתקדם בעולם+שליטה מרחוק

ובילוש  חשאיות  חקירות 
יעוץ   | ופרטיים  לעסקים 
מידע  ואבטחת  ביטחוני 

עובדים בשיתוף פעולה עם עיריות, משרדי עו"ד, חברות אשראי, בנקים גופים מסחריים ופרטיים ועוד



דגני הבוקר של תלמה במבצע - משחקים הכי מהר ויכולים 
לזכות במקרן אור קולי מבית מלכות וקסברגר

שלכם רוצה גם המשפחה 
מקרנצ'יק?

משחקים בצ'יק
ויכולים לזכות* במקרנצ'יק

 איך משתתפים?
קונים 2 אריזות ממגוון דגני תלמה 

ושומרים את החשבונית

מתקשרים לטלמסר 03-3739090 
ועונים הכי מהר במשחק הדגנים

עניתם בצ'יק?
זכיתם!

*מתקשרים לטלמסר, עונים נכונה ובמהירות על שאלות ידע  ויכולים לזכות בפרס: מקרן מבית מלכות וקסברגר | 10 זוכים ביום – סה"כ 150 זוכים | המבצע בתוקף בין התאריכים
י"ב בסיון- ב' בתמוז תשע"ז 6.6-26.6.17 בימים א'-ה' בלבד | ניתן להשתמש בגין קבלות קנייה מתאריך ז' בסיון 1.6.17 ואילך | יש לשמור את חשבונית הקניה לצורך השתתפות 

וכהוכחה לקניה | בכפוף לתקנון הנמצא במשרדי יוניליוור ישראל מזון בע"מ, רח' גלבוע 3, קרית שדה התעופה | התמונה להמחשה בלבד



מאת: משה אברהמי
תושבי מדינת היהודים, רגילים כנראה ללוח 
כשתחפצו  אך  ישראל.  ולחגי  העברי,  השנה 
כדאי  תקווה,  בפתח  הרישוי  למשרד  להגיע 
שתעקבו גם אחרי לוח השנה המוסלמי, באשר 

זמני קבלת הקהל מושפעים ממנו.
וכך, תושבים שהגיעו השבוע בשעות אחר 
סירקין  בקניון  הרישוי  משרד  לסניף  הצהריים 
בפתח תקווה, גילו להפתעתם כי הסניף סגור. 
את  הסביר  המקום,  בפתחי  שנתלה  השלט 
קבלת  תהיה  לא  הרמדאן,  חג  "בשל  הסיבה: 
יוני  בחודש  תקווה  פתח  בסניף  אחה"צ  קהל 

."2017
הדבר.  על  כעס  הביעו  מהממתינים  חלק 
הגיוני  לא  "זה  באוזנינו:  אמר  מהם  אחד 
שבמדינת ישראל, ייסגר משרד ממשלתי בגלל 
חג מוסלמי, יש גבול לכל דבר, גם ככה קשה 
זמני הפתיחה מצומצמים והתורים ארוכים, אז 
עכשיו הם עוד לוקחים את הפריווילגיה לסגור 

ועוד בגלל חג מוסלמי?", אמר בכעס.
מאידך, תושבים אחרים הביעו הבנה והכלה, 
למרות חוסר הנוחות. "רוב העובדות בסניף הן 
ערביות שנוהגות לצום ברמדאן. בלי שום קשר 
בהן.  להתחשב  ואנושי  ראוי  למדינה,  או  לדת 
צריך גם לזכור שמדובר ביום אחד בלבד שבו 
)יום שלישי, מ. א.( כך  מקבלים קהל אחה"צ 

שפעילות הסניף לא נפגעת משמעותית".

נחת בשפע: 1,000 ילדים 
באירוע 'אבות ובנים'

כהוקרה על מסירותם ללימוד התורה מדי מוצאי שבת 
ומרגש  חוויתי  אירוע  נערך  ובנים',  'אבות  במסגרת 
מיקום  הועתק  ולמה    והוריהם  הילדים  בהשתתפות 

האירוע מהיכל התרבות לרחבת הטרפז?

לרגל הרמדאן: 
משרד הרישוי סגור

תושבים שהגיעו למשרד 
הרישוי בפתח תקווה ביום 
היחיד בו הוא פתוח לקהל 

אחר הצהריים, נתקלו בדלתות 
מוגפות, בשל החג המוסלמי

בפתח-תקוה4  כ"ט בסיון תשע"ז 1223/6/17 121/3/1 תש"ע ב "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

 נתן חג'אני ז"ל
הסתיימו  וודאות,  וחוסר  אימה  של  ימים  חמשה 
אותרה  ז"ל  חג'אני  נתן  של  גופתו  טראגי:  באופן 
במימי הכינרת, והובאה למנוחת עולמים למגינת לב 
בני משפחתו, ידידיו, ועם ישראל שהעתיר בתפילה 
ונאחז בתקווה, עד לרגע האחרון. חג'אני, בני ברקי 
נישואיו  עם  תקווה  בפתח  להתגורר  עבר  במקור, 

באחרונה.
במימי  לשיט  ז"ל  נתן  יצא  האחרון,  שישי  ביום 
הכינרת. כשהיה במרחק מאות מטרים מהחוף, קפץ 
לשחות במים, אך ככל הנראה בשל סחף, לא הצליח 

לעלות לספינה, ומאז נעלמו עקבותיו.
לעזרה  בקריאות  לוו  החיפושים  ימי  חמשת 
ההצלה  לכוחות  גם  משפחתו,  בני  של  ובתחינות 
וגם  יכולותיהם,  מיטב  את  הפעילו  לא  שלדבריהם 
לקבלות טובות ותפילות שיעוררו חסדי שמיים. ביום 

שני, נמצאה גופתו והיא הועברה לזיהוי ולקבורה.

 ברוורמן בסין
ראש עיריית פ"ת איציק ברוורמן שב מביקור בן 
ארבעה ימים בעיר התאומה אי יאנג שבמחוז הונאן 
25 שנה  בסין. הוא הוזמן לביקור רשמי לרגל כינון 
ליחסים הדיפלומטיים בין ישראל לסין ובמלאת 10 
שנים לקשרי הידידות בין פתח תקוה לעיר התאומה 

אי יאנג.
ברוורמן נאם בפסטיבל המרכזי בפני אלפי צופים, 
והועבר  לסינית  תורגם  האנגלית  בשפה  ונאומו 
צפוף  לו"ז  העיר  לראש  ארגנו  הסינים  חי.  בשידור 
המקומיות,  ובתעשיות  במפעלים  סיורים  שכלל 
ומפגשים עם דמויות מרכזיות בממשל המקומי. בין 
היתר פגש ברוורמן רופאים שעברו הדרכה והכשרה 
ב'שניידר', קשר שנרקם הודות לשיתוף הפעולה בין 

פתח תקוה לאי יאנג.
ברוורמן הניח זר על קברו של חסיד אומות העולם 
ששימש  יאנג  אי  העיר  יליד  הו,  שאן   – פנג  ד"ר 
באוסטריה  סין  שגריר  השנייה  העולם  במלחמת 
והציל מאות יהודים מידי הנאצים כשהנפיק עבורם 

ויזות לסין.
נסיעתו של ברוורמן לוותה בצלילי מחאה של חבר 
ראש  חוק,  פי  על  כי  שטען  גרינברג,  רמי  המועצה 
למועצת  נסיעותיו  פירוט  את  להעלות  צריך  העיר 

העיר ולקבל את אישורה, דבר שלא נעשה.
בפתח  ל'השבוע  מסר  חקאק  חזי  העירייה  דובר 
קשרי  מנהל  בתפקיד  שאני  "מאז  בתגובה:  תקווה' 
עיר  ראש  נסיעת  האחרונות,  השנים  ב-18  חוץ 
לא  וגם  העיר  מועצת  לאישור  הובאה  לא  מעולם 
הובא לידיעתי שהדבר מתבקש. בעתיד נפעל על פי 

הנוהל".

 המשחק הפך לאסון
הוזעקו  שלישי,  יום  של   20:00 השעה  לקראת 
העצמאות,  ברחוב  מגורים  לדירת  הצלה  כוחות 
לאחר שדווחו על ילד שאיבד את נשימתו. כשהגיעו 
הנראה  ככל   – זר  גוף  שאף  הילד  כי  גילו  למקום, 
צפצפה של ברווז צעצוע – זה חסם את קנה הנשימה.

לאחר  חנק  סימני  עם   4.5 כבן  בילד  "טיפלנו 
חנן אפשטיין  סיפר  הנשימה",  לקנה  זר  גוף  ששאף 
הגוף  את  לחלץ  ניתן  אם  "בדקנו  מד"א.  פראמדיק 
הזר בשטח, ופינינו אותו במהירות תוך סיוע נשמתי 
הניתוח  לחדר  בדחיפות  להעבירו  כדי  חולים  לבית 

כשהוא מעורפל הכרה ומצבו מוגדר קשה ויציב".

על המקום
החדשות המקומיות של    פתח- תקווה

תושבת העיר, בת 30 ואם לשניים, נהרגה בתאונת דרכים, עת שעצרה בשול הדרך בגלל 
רק  "למה  נוקבות:  בתובנות  שיתף  הקשה,  מהזירה  שחזר  המתנדב    ברכבה  תקלה 

כשמישהו נהרג מוכנים לקבל בו הכול?"

"כשהחיבור נקטע - מתחילים להבין כמה הפסדנו"

מאת: משה אברהמי

אסון כבד: בתאונת דרכים על כביש 471, 
סמוך למחלף גת רימון, נהרגה תושבת העיר 
לילדים  ואמא  בלבד   30 בת  ישראלוב,  אתי 
בני 4 ו-7. היא נעצרה בצד הדרך בגלל תקלה 
העיפה  בכביש  שחלפה  ומשאית  ברכבה, 

אותה, וגדעה באחת את שירת חייה.
זירת התאונה הקשה שהתרחשה ביום  אל 
לא  אך  רבים,  הצלה  כוחות  הוחשו  ראשון, 
נותר להם מה להועיל, והם פינו את מקומם 
למתנדבי ארגון זק"א, שטיפלו בהעברת גופת 

המנוחה לקבורה.
חיים  היה  בשטח  המתנדבים  אחד 
ראה  שכבר  זק"א,  אנשי  מבכירי  אוטמזגין, 
התאונה  אך  בחייו,  ומורכבות  קשות  זירות 
הנוכחית לא נתנה לו מנוח. במילים מרגשות 

שהעלה מספר שעות לאחר התאונה, כתב:
"הידיים עוד לחות מהשטיפה של אחרי... 
הכוונה  אז  אותי,  מכירים  לא  אתם  אה, 

אישה  נהרגה  בה  בתאונה  הטיפול  'לאחרי' 
כנראה  ו-7,   4 בני  ילדים  ל-2  אמא  צעירה 
שהייתה לה תקלה ברכב, יצאה ועמדה בצד 
בצורה אחראית ואז הגיחה משאית שמחצה 

את הרכב עליה, נהרגה במקום.
יסיימו  "מחכים עד שצוות בוחני התנועה 
לחשוב  לחשוב,  זמן  יש  ובינתיים  מלאכתם 
היא שמה  לפני שעה  הילדים שלה שרק  על 
בבוקר  שיצא  הבעל  על  לחשוב  בגן,  אותם 
לעבודה והיה האחרון לקבל ממנה טלפון על 

תקלה ברכב, תבוא לעזור לי.
שמנע  ומה  לה  לעזור  בדרך  היה  "הוא 
זה מחסום  בעיניים  התופת  את  לראות  ממנו 
משטרה שחסם את הכביש ומנע מעבר לזירה 
המנוחה  אשתו  ובין  בינו  הפרידו  מטר   200
אליה יצא. וגם מחשבה על בעל שדיבר איתי 
רק הבוקר 'כמה קשה לו עם אשתו' היא ככה 

וככה וככה...
הדברים  רצף  בין  חיבור  עושה  אני  "מיד 
ושואל את עצמי בקול ואולי הבעל גם יקרא 

את הפוסט שלי, בעל יקר, האם אחרי שאתה 
 ... קורא את המציאות הקשה של אותו בעל 
בכל  אשתך  את  לקבל  מוכן  כבר  אתה  האם 
העיקר  מגרעותיה,  כל  על  שהיא  איך  מצב 

לקבל בחזרה את האישה שלך?
את  לקיים  זוג  לבני  קשה  לפעמים  "נכון 
הביחד אך כשהחיבור נקטע מתחילים להבין 
מה'ככה  קשה  יותר  עוד  כמה  הפסדנו  כמה 
הכול  לקבל  מוכן  הייתי  כמה  וככה',  וככה 
העיקר שזה לא יקרה לי, אז למה רק שמישהו 

נהרג מוכנים לקבל בו הכול, למה?"

מאת: משה אברהמי

והוריהם  תלמידים  מאלף  למעלה 
ובנים'  'אבות  סניפי  בעשרות  הרשומים 
ברחבי העיר פתח תקווה, הגיעו בסוף שבוע 
שעבר לכנס חיזוק מרגש שנועד להוקיר את 
מגיעים  אשר  התורה'  'עמלי  הצאן  צעירי 
בשבתו  שבת  מידי  בקביעות  להשתתף 

באחד ממסגרות 'אבות ובנים' בעיר.
האירוע התקיים ברחבת הטרפז שבקריית 
חזון עובדיה בעיר, בהשתתפות רבני העיר 
ראש  מ"מ  ובראשם  ש"ס  תנועת  ונציגי 
העיר הרב אוריאל בוסו, יו"ר האגף לחינוך 
יו"ר  גינת,  אליהו  הרב  תורניים  ותרבות 
האגף לשירותים חברתיים הרב אשר שוקר 
תורניים  ותרבות  לחינוך  האגף  ראש  וסגן 

הרב משה צלאח.
יואלי  הופיע  הערב  של  האמנותי  בחלק 
הזמר  לצד  המורחבת  ותזמורתו  דיקמן 
נערכה  וכן  שוואקי,  חיים  יוסף  החסידי 
הלוי  עופר  של  ומרתקת  חינוכית  הצגה 

בליווי שלושה שחקנים.
פרסים  וחולקו  הגרלות  נערכו  בנוסף 
לתלמידים ולהורים בהם שס השלם מהדורת 
זוגות  חמשה  רמב"ם,  סט  וילנא,  חתנים 
מצלמה,  עם  מקצועי  רחפן  מסוק  אופנים, 
מצלמות יוקרתיות, מערכות סטריאו לבית, 

לחנויות  זיכויים  גדולה,  אורגנית  קריוקי, 
משחקים ועוד.

את  בירך  בוסו  אוריאל  הרב  רה"ע  מ"מ 
האבות והתלמידים וציין בדבריו על אודות 
קבועה  השתתפות  של  העצומה  המעלה 
את  מעמיקה  גם  אשר  זו  ייחודית  במסגרת 
לתלמידים  האבות  בין  שיש  הרוחני  הקשר 
וגם גורמת לילדים להיות מונחים טוב יותר 

בלימודים.
נעשה  האירוע  כי  ציין  גינת  אליהו  הרב 
כפי  התרבות  בהיכל  ולא  הנ"ל  ברחבה 
ברקע  כאשר  שעברה,  בשנה  שנעשה 
שבנייתו  החדש  הת"ת  מבנה  פאר  מתנוסס 
מסתיימת בימים אלו. "אני שמח על הזכות 
עולם  את  ולרומם  לשרת  בחלקנו  שנפלה 
רק  "זה  והוסיף:  גינת  הרב  אמר  התורה", 
שבונים  מבנים  כמה  מתוך  אחד  מבנה 
בתמיכתם של ראש העיר מר איציק ברוורמן 

וממלא מקומו הרב אוריאל בוסו". 
אמר  במלאכה  לעוסקים  שהודה  לאחר 
הם  הערב  של  הכותרת  "גולת  גינת:  הרב 
כולנו  את  המחזיקים  ובנים'  'אבות  ילדי 
רק  הוא  הזה  האירוע  פיהם.  הבל  בזכות 
היקרים,  לילדים  קטנה  הערכה  סימבולי, 
יכולים לדמיין כמה חולים  אבל אין אנחנו 
לימוד  בזכות  נמנעו  אסונות  וכמה  נתרפאו 

התורה של הילדים במסגרת אבות ובנים".

סירות החיפוש בכינרת. צילום: זק"א 



כתבם
על לוח
ליבך

גדול יהיה המעמד
לכבודה של תורה
במעמד מרנן ורבנן, ראשי הישיבות ורבני העיר
חלוקת מילגות לכותבי החבורות המצטינים

מיד לאחר חג הסוכות תשע"ח 

5 החבורות של האברכים המובחרים ביותר יקבלו מילגות עד 2000שח 
כל חבורה לא תפחות מ-8 עמודים מוקלדים במחשב בלבד 

כמו כן המיזם "כתבם על לוח ליבך" לתלמידי הישיבות 

בעיצומו
ישיבות גבוהות על החבורות להיות 6 עמודים בחורים מיש"ק יוכלו להעביר 4 עמודים

החבורות יעברו תחת ביקורתם של רבני וחברי המערכת 

25 הכותבים המובחרים יקבלו מלגות גבהות עד 1200 שח
כל החבורות חייבים להגיע מוקלדים במחשב

את החבורות יש להכניס לתא דואר עד ר"ח אלול!!!
 מרכז העיר: בית לב המושבה רחוב סלומון 12 | גני הדר: מרכז קהילתי הדרים רחוב קהילות יעקב 8

כתיבת חידושי תורה

המיזם בהכונתם
של חברי ועדת הנשיאות

 הגאון רבי יגאל רוזן שליט“א
ראש הישיבה הגדולה אור ישראל

הגאון רבי דוד סלומון שליט“א
ראש הישיבה הגדולה נחלת דוד

הגאון רבי שאול גרונר
כולל לומזא

לאברכי הכוללים 
השנה גם אברכי הכוללים הפתח תקואים

יוכלו להשתתף בפרויקט
כתבם על לוח לבך 

בשורה משמחת

היחידה לחינוך חרדי ותרבות מורשת ישראל

המופע יתקיים ביום ראשון ט“ו בתמוז
בשעה 19:00 באולם היכל התרבות, רח‘ המכבים 5, פ“ת

הן
 כ

לי
גי

הזדמנות שכדאי

 
להקשיב לה!

של אוניברסיטת תל אביב

בהפרעות
תקשורת

תואר ראשון

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

w w w . m i v c h a r . o r g . i l

03-5785030
קמפוס ראשי: רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 
קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

לראשונה!
לימודי הפרעות בתקשורת יחלו בסמסטר א'

מכללת מבחר - המכללה החרדית של בני ברק, מציעה לך 
להצטרף למסלול המבוקש והמאתגר, תואר ראשון בהפרעות 

בתקשורת, בשיתוף אוניברסיטת תל אביב. 
התואר מקנה מיומנות תיאורטית ומעשית לטיפול במגוון 
רחב להפרעות תקשורת, שמיעה, שפה ודיבור ומאפשר 

לך להתפרנס בכבוד.
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מאת: משה אברהמי

כמידי שנה עורך 'כולל אור' שבמרכז העיר, כנס לפתיחת 
הייחודי  המיזם  י"ב.   – ז'  כיתות  ובנות  לבני  הקיץ  חופשת 
מבקש להעניק כלים ותובנות לקראת היציאה לימי החופש 
הגדול, הטומן בחובו הזדמנויות לצמיחה אישית מחד, אך 

גם סכנות ופתח להידרדרות, מאידך.
כבר מסורת שמידי שנה בפתחו של החופש הגדול, 'כולל 
יהודית שבניהולו של שמואל  לתרבות  אור' בשיתוף האגף 
זלצר ובראשותו של חבר מועצת העיר משה פלדמר, ומינהל 
עולי  וקליטת  יהודית  לזהות  המחלקה  העירוני  החינוך 
אתיופיה, שבניהולו של ישעיהו תמנו, עורכים כנס לפתיחת 

חופשת הקיץ לבני/ות כיתות ז- י״ב.
חנן  יהיו  הפתיחה  בכנס  המרכזיים  הדוברים  זו,  בשנה 
המסע  את  שיספר  בעברו,   2 ערוץ  ומנחה  השחקן  לדרמן, 
אל עצמו. וכן שרון נחשוני בסיפורו המרתק על אשר חווה 

בהיותו במוות קליני.
לדברי המארגנים, מומלץ מאוד גם להורים להגיע לכנס, 
שייערך כמובן עם כיבוד והחשוב  שהכניסה חופשית. הכנס 
הכנסת  בבית   17:30 בשעה  הקרוב,  שלישי  ביום  יתקיים 

הפועל המזרחי, רחוב שטמפפר 41.
שתתקיים  הזמנים  בין  לישיבת  והקדמה  פתיח  זאת  כל 
ובנוסף  לבנים,  יום  מידי  המרצים  מיטב  עם  אור  בכולל 
פתוחים  שיהיו  ומגוונים,  מיוחדים  ערבים  במקום  יתקיימו 
שהתחנך  אברהם  ירון  הצדק  גר  כדוגמת  הציבור,  לכלל 
התמודדות  על  צורי  עם  מרתק  ערב  וכן  והתגייר  במסגדים 
לעקוב אחרי הפרסומים  כדאי  ועוד.  עם התמכרויות שונות 

ולהגיע מידי יום.

המיזם החדש מבית חסידות מישקולץ מכה גלים
מרן האדמו"ר ממישקולץ - מנהיגה הרוחני של העיר, מגיע מידי כמה שבתות 

לשכונה אחרת בעיר, במסגרת המיזם החדש 'שבת לעם', לחזק את תושבי המקום 
ובתי הכנסיות  עשרות קהילות בעיר מצטרפות למיזם החדש

מאת: א. צור

המיזם החדש 'שבת לעם' מבית חסידות 
מישקולץ, מכה גלים בכל רחבי העיר.

את  ולחזק  לרומם  היא  המיזם  מטרת 
והשכונות  הכנסת  בתי  הקהילות,  כלל 
לאומים, מסורתיים, חרדים,  דתיים  בעיר, 

ספרדים ואשכנזים כאחד.
עשרות גבאי קהילות בעיר פונים למרן 
האדמו"ר ממישקולץ שליט"א – מנהיגה 
על  העיר  הנהגת  העיר, שעול  הרוחני של 
לכל  שלו  ישראל  באהבת  וידוע  כתפיו, 
מאחדת  דמות  והינו  הוא,  באשר  יהודי 
והקהילות  הקשת  גווני  כלל  בין  ומגשרת 
בעיר, להמשיך במיזם החדש של  'שבתות 
לעם' בכדי לחזק ולרומם את כלל תושבי 

העיר, בתי הכנסת והקהילות השונות. 
במהלך השבתות שבהן מגיע האדמו"ר 
הוא  נושא  והקהילות,  הכנסת  לבתי 
חיזוק  שיחות  המאלפים,  מדברותיו 
במקום  עורך  ואף  והלכה,  תורה  ושיעורי 
שירי  בליווי  תלמידיו,  עם  מיוחד  'טיש' 
אשר  מברכותיו  ומאציל  ונשמה  רגש 
מתקיימות במלואן על המוני המשתתפים, 
מה שנותן תנופה וחיזוק עצום בכל מקום 

ולכל תושב.
תמוז,  חודש  ראש  הקרובה  בשבת 

התשובה  זמני  על  שמרמז  החודש 
האדמו"ר  מרן  יגיע  ובאין,  שממשמשין 
'אם  לשכונת  המיזם,  במסגרת  שליט"א 
שתתקיים  מרוממת  לשבת  המושבות' 
איסר  רחוב  אהרן'  'שמחת  הכנסת  בבית 

הראל 4 , מתנ"ס אם המושבות.
רבים,  כנסת  ובתי  קהילות  כי  יצוין, 

ומתכוננים  החדש,  למיזם  כבר  הצטרפו 
בצל  לשבות  האדמו"ר  של  בואו  לקראת 

קורתם.
גבאים ובתי כנסת המעוניינים להצטרף 
מרן  למזכירות לשכת  יפנו  למיזם החדש, 
שמספרו: בטלפון  ממישקולץ   האדמו"ר 

0548-406-410

מרן האדמו"ר ממישקולץ - מנהיגה הרוחני של העיר

לקראת החופש: כנס לנוער'שבת לעם'
הקיץ של פתח תקווה: כנס הכנה 

לחופש לתלמידי כיתות ז-י"ב 
בהשתתפות חנן לדרמן ושרון נחשוני, 
ישיבת בין הזמנים, וערבים עשירים 
בתכניות ובהרצאות  שווה לעקוב

ברגשי גיל ושמחה ובהדרת כבוד, מקדמים אנו בברכה את פני קודש הקודשים
הגאון הצדיק, עמוד התורה וההלכה, פאר הדור והדרו,

כבוד קדושת מרן אדמו"ר ממישקולץ שליט"א
מנהיגה הרוחני של פתח תקוה

שבא לשבות השבת - פרשת 'קורח' - ראש חודש תמוז
לשבת חיזוק והתעוררות המונית בשכונתנו 'אם המושבות'

וישא מדברותיו ויאציל מברכותיו על קהל ההמונים

בית הכנסת 'שמחת אהרן' - אם המושבות
ע"ש רבי אהרן ראטה זצוק"ל

רחוב איסר הראל 4 במתנ"ס, שכונת אם המושבות - פתח תקוה

ברוך הבא בשם ה'

התפילות וה'טיש' יתקיימו בבית מדרשנו רחוב איסר הראל 4 (במתנ"ס)

תפילת מנחה וקבלת שבת:                     יום שישי (23.6.17) בשעה 18.30
תפילת שחרית:                                 שבת בבוקר (24.6.17) בשעה  6.30

שיעור מיוחד לנשים ע"י הרבנית ממישקולץ: יום שבת אחה"צ בשעה 16:00 
תפילת מנחה:                                             יום שבת אחה"צ בשעה 17:30

סדר השבת פרשת קורח - ראש חודש תמוז

לאחר תפילת מנחה ה'טיש' של מרן האדמו"ר שליט"א וסעודה שלישית המונית

אשורר שירה לכבוד התורה



דנטלית- 20 שנות מצוינות

ישור שיניים
במבצע חסר תקדים!

רק 7,200 ש”ח 

השתלת שיניים 
במבצע חסר תקדים!

רק 2750 ש”ח

בס"ד

ראול ולנברג 32 רמת החײל טלפון 03-5229038 

הקפה של בר

אירועים עד 120  כשר למהדרין

מועד
ל ה

חו
 ב

תוח
פ

ין 
דר

 למה
שרה

 כ
וכה

ס

הקפה של בר
כשר למהדרין

ראול ולנברג 32 רמת החײל
טלפון 03-5229038 

אירועים עד 120 איש
סוכה כשרה למהדרין 

פתוח בחול המועד

ראול ולנברג 32 רמת החײל טלפון 03-5229038 

הקפה של בר

אירועים עד 120  כשר למהדרין

מועד
ל ה

חו
 ב

תוח
פ

ין 
דר

 למה
שרה

 כ
וכה

ס

הקפה של בר
כשר למהדרין

ראול ולנברג 32 רמת החײל
טלפון 03-5229038 

אירועים עד 120 איש
סוכה כשרה למהדרין 

פתוח בחול המועד

ראול ולנברג 32 רמת החײל טלפון 03-5229038 

הקפה של בר

אירועים עד 120  כשר למהדרין

מועד
ל ה

חו
 ב

תוח
פ

ין 
דר

 למה
שרה

 כ
וכה

ס

הקפה של בר
כשר למהדרין

ראול ולנברג 32 רמת החײל
טלפון 03-5229038 

אירועים עד 120 איש
סוכה כשרה למהדרין 

פתוח בחול המועד

רבין 2 קרית אונו (גבול גבעת שמואל) 03-5329933

הנהלה חדשהאוירה פסטורלית

ארוחת בוקר זוגית
(כל שעות היום)

80&ב-
ראול ולנברג 32 רמת החײל טלפון 03-5229038 

הקפה של בר

אירועים עד 120  כשר למהדרין

מועד
ל ה

חו
 ב

תוח
פ

ין 
דר

 למה
שרה

 כ
וכה

ס

הקפה של בר
כשר למהדרין

ראול ולנברג 32 רמת החײל
טלפון 03-5229038 

אירועים עד 120 איש
סוכה כשרה למהדרין 

פתוח בחול המועד

אירועים עד 120 אישבד"ץ בית יוסף

קרית אונו



כ"ט בסיון תשע"ז 1223/6/17 בפתח-תקוה8

האם השופט אליקים רובינשטיין היה טוב לחרדים?

אין  כי  אדגיש,  הדברים  בראשית  כבר 
שהשופט  העובדה  על  לחלוק  בכוונתי 
נעים  אדם  דגול,  משפטן  הינו  רובינשטיין 
שיפוטי  מזג  בעל  סבר,  ונעים  הליכות 

מיוחד, ובנוסף תלמיד חכם ובר אוריין. 
האמור  כל  בגלל  ודווקא  זאת,  עם  יחד 
רבות  תקוות  תלה  החרדי  הציבור  לעיל, 
פסיקותיו  כי  וציפה  רובינשטיין,  בשופט 
וכגודל  היהדות,  לרוח  בהתאם  יהיו 
בכל  כי  דומני  האכזבה.  גודל  כך  הציפייה 
הנוגעים  בנושאים  הדיון  היה  בו  מקום 
השופט  לו,  וליקר  לקדוש  החרדי,  לציבור 
המתרס,  של  השני  בצד  היה  רובינשטיין 
ופסק בניגוד גמור לערכים כפי שאנו רואים 

אותם.
מהשופטים  אחד  דוגמאות,  מספר  ואתן 
המהדרין,  קווי  של  המתכונת  כי  שהכריעו 
גברים  בין  באוטובוס  בנסיעה  הפרדה 
השופט  היה  חוקית,  בלתי  הינה  לנשים, 

רובינשטיין. 
בנושאי הגיוס הוא היה אחד מהשופטים 
זאת תוך העברת  ועשה  שפסלו את החוק, 
ועל  החרדי  המגזר  על  חריפה  ביקורת 

מנהיגיו. 
רק כדי לחדד, בבג"ץ שהורה על פסילת 
הקיצונית  חולקות,  גישות  היו  טל,  חוק 
כי  שקבע  גרוניס  השופט  של  היא  שבהם 
אחרות  גישות  ואף  החוק.  את  לפסול  אין 

שקבעו כי יש להאריך את תוקפו של החוק. 
השופט רובינשטיין גם היה זה שפסל את 
מתווה השלמת ההכנסה לאברכים, אסר על 
כדי  הכותל,  נשות  על  פיזי  חיפוש  ביצוע 
לכותל  תורה  ספרי  להכניס  מהן  למנוע 
שוב  עשו  שהן  כפי  קדושתו,  את  ולחלל 

ושוב. 
לאחרונה, היה השופט רובינשטיין אחד 
מנעו  נחרצת  שבהחלטה  בג"ץ,  משופטי 
להתכנס  הגדול  הרבני  הדין  בית  מדייני 
ולדון שוב בשאלה הרגישה של כשרותו של 
"הגט מצפת" - בניגוד לדעתם של הרבנים 
הראשיים לישראל ושל רוב מנין ובניין של 
ודייני הדור, שחששו לתקלה חמורה  רבני 

בעקבות גט זה. 
והפגיעה היא לא רק במגזר החרדי, אלא 
אף ביהדות האורתודוקסית כפי שאנו ראינו 
אותה מימים ימימה. במה דברים אמורים, 
הרפורמים  כי  הורה  רובינשטיין  השופט 
של  במקוואות  שימוש  לעשות  יכולים 
המדינה לצורך גיור רפורמי, ובכך למעשה 
רגל  דריסת  אחרת,  או  כזאת  בצורה  נתן, 

לגיור זה.
מדוע  להבין  ניתן  מהאמור,  המורם 
עזב  עת  לרווחה  נשמה  החרדית  היהדות 
השופט רובינשטיין את כס השיפוט בבית 

המשפט העליון.

לציבור החרדי כחלק מהחברה האזרחית 
יהיו  הממלכה  ששופטי  רב  ענין  בישראל, 
של  בריבו  ידונו  אשר  דרך  וישרי  הגונים 
וללא  בצדק  בהגינות,  הרשות,  עם  האזרח 
משוא פנים. שופט שכזה היה מר אליקים 
רובינשטיין, המשנה לנשיאת בית המשפט 

העליון אשר פורש בימים אלו.
הטוב  הכרת  של  חוב  אני  חב  אישית, 
יהודי,  כשופט  דמותו  לי  תחסר  כלפיו. 
אוריין,  ובר  לבב  בר  במהותו,  "מענטש" 
לא  עיסוקו,  ותחומי  מעמדו  אף  על  אשר 

גבה ליבו.
לפניו,  שהובאו  בעתירות  הדיונים  את 
ניהל ביד רמה אך ברגישות ובתבונה, ידע 
המתדיינים  כיבוד  תוך  מתבן  מוץ  לבור 
מדי  רב  כבוד  תוך  לטעמי  כי  אם  לפניו, 

לטיעוני המדינה.
בדרישה  שהגשנו  בעתירה  כיצד  זכורני 
בעמידה  הנוסעים  מספר  להגבלת 
מילים  הרביתי  בינעירוניים,  באוטובוסים 
בצניעות  האנושי,  בכבוד  הפגיעה  בדבר 
נוסעים  מדחיסת  הנגרמת  ובבטיחות 
בעמידה. סיימתי באומרי "זר לא יבין זאת"  
בתחבורה  להשתמש  שרגיל  מי  רק  וכי 
הוציא  כהרגלו  להבין.  יוכל  הציבורית 
ממפרשי  הרוח  את  רובינשטיין  השופט 
לביהמ"ש  דרכו  את  הוא  אכן  כי  בהבהירו 

עושה מדי יום ביומו באוטובוס העירוני.

כך במספר עתירות שהגשנו, נגד הליכים 
בישובים  עיר  רבני  לבחירת  'תפורים' 
בחירות  וביטל  בידינו  סייע  הוא  שונים, 
אפילו סמוך למועדן. בנסיבות אלו הוסיף 
העיר  רב  של  תפקידו  חשיבות  על  מילים 
הליך  טוהר  חשיבות  ועל  דאתרא  כמרא 

הבחירה.
אחד מפסקי הדין האחרונים היה פסה"ד 
בעתירה שהגשנו נגד המשרד לשירותי דת 
יקבלו  לא  הכשרות  משגיחי  כי  בדרישה 
את שכרם במישרין מבעל העסק המפוקח 
את  מעמיד  הדבר  כי  בטענה  ידם,  על 
המשגיחים בניגוד עניינים מובהק, העולה 
כדי חשש ממשי למשוא פנים ופגיעה בטיב 

ההשגחה על הכשרות.
ועברה   2004 בשנת  הוגשה  העתירה 
לקראת  שנים.   13 במשך  רבות  תהפוכות 
צו  רובינשטיין  השופט  הוציא  פרישתו 
דת  לשירותי  למשרד  המורה  מוחלט 
ולרבנות הראשית לשנות את מבנה העסקת 
שנה.  בתוך  במשק,  הכשרות  משגיחי 
הממלכתית,  הכשרות  מעמד  למען  נקווה 
תטורפד  לא  זאת  מוצדקת  החלטה  כי 

באמצעות "רפורמות" פופוליסטיות.
לו  נכונו  עוד  נשלם,  לא  אך  תם 
בתפקידים  רבות  עלילות  לרובינשטיין 
רב  מניסיונו  לתרום  יוכל  בהם  ממלכתיים, 
השנים ורב האנפין למען החברה בישראל.

בעד: זכור לטוב
עו"ד מרדכי איזנברג

יו"ר התנועה להגינות שלטונית

נגד: תמיד נגדנו
עו"ד משה מורגנשטרן

לפרטים נוספים: 052-7272449

דרושות
לאשכול גנים בפ“ת 

סייעותמחנכות לגיל הרך
דרישות התפקיד:

 ראש גדול    אהבה למקצוע   מקצועיות

הסרת משקפיים עושים 
בבית חולים אסותא

 
אה
פו
בר
ת 

יחו
 ובט
 תו תקן בינלאומי לאיכות

JCI Patient Safety

המרכז היחידי בישראל הפועל 
בפיקוח ה-JCI  תו התקן 

המחמיר בעולם לבתי חולים

לבדיקת התאמה חינם חייגו:

03-7922031

משקפיים?!
זו היסטוריה!

מחיר 
קבוצתי!

שמחים אנו להודיע לציבור בני התורה על פרוייקט מיוחד
של כתיבת חבורות לעידוד בני התורה בעיר

אירוע חלוקת המילגות והפרסים יתקיים אי"ה

בחול המועד סוכות
 במעמד מרנן ורבנן שליט"א 

כתובת להגשת החבורות: 
משפ' סימן טוב, רח' חפץ מרדכי 13
משפ' חסן, רח' ר' יהודה הנשיא 53 

משפ' כהן רחוב הגר"א 1 כפר אברהם
טל. לבירורים: 050-4177553

להלן כללי הכתיבה הראויים להגשה:
• רשאים לכתוב אברכים ובחורים תושבי העיר בלבד.

• על החבורה להיות בגודל כתב ברור וקריא,
   לפחות באורך 4 דפי פוליו. 

• ניתן להגיש את החבורות עד לחודש אלול התשע"ז

 מקום ראשון 
&5000
7 נוספים

 1000& לכל אחד

5 ראשונים
 1300& כל אחד

5 נוספים 600& לכל אחד

4 נוספים 500& לכל אחד

5 ראשונים
 1000& כל אחד

4 נוספים

 400& לכל אחד

בחורי
בחוריאברכים ישיבה גדולה 

 ישיבה קטנה 

בברכת התורה
איציק ברוורמן

ראש העיר

הרב אוריאל בוסו
מ”מ ראש העיר

הרב אשר שוקר
יו"ר האגף לשירותים חברתיים

הרב אליהו גינת
יו”ר האגף

ועתה 
כתבו

4כם

 החבורות ייבדקו על ידי צוות תלמידי חכמים מובהקים 
בראשות גדולי ראשי הישיבות שליט"א



 |  
N

G

■ שפות באינטרנט: html, css, JS ■ תכנות באינטרנט - צד שרת ולקוח ■ בניית אתרי וורדפרס 
 ■ PHP תכנות מונחה עצמים בשפת ■ PHP -ו Jquery - מתקדמים ■ אינטרנט מתקדם
Angular וספריות נוספות לפיתוח יישומי רשת עוצמתיים ■ SQL עבודה עם בסיסי נתונים

בואו לגלות מקצוע מרתק המאפשר להתפרנס ברווח!

עולם ההייטק והיזמות
כרטיס כניסה

שמור לביקורת
עד גמר הקורס

לימודים פעם אחת בשבוע

תחילת השיעור:     נשים 10:00    גברים 18:30 פתיחת דלתות: כחצי שעה לפני השיעורשורה בכיתה: 1 | כסא: 4 (מול המרצה)
0 1 0 0 0 111

0 1 0 0 0 111

חדש בבית פרוג 

קורס פיתוח
ותכנות מתקדם!

מקצועי עימוד   | אתרים  פיתוח   | אתרים  ובניית  עיצוב   | חזותית  ותקשורת  גרפי  עיצוב 
הבית של היוצריםעריכה והפקת וידאו | צילום מקצועי | עיצוב פנים | תלת מימד ואנימציה | איור ממוחשב

בני ברק: מגדלי שקל ז'בוטינסקי 168 ירושלים: שטראוס 3
www.prog-school.co.il | 072-2201433 בית פרוג

מלגות
לזכאים

חדש! מוכרים לשנת שבתון!

הפתיחה החודש למסלולי גברים בירושלים ובבני ברק

בחוף 
שבו אתם 

לא שומעים 
את הקריאות 

של המציל, 
הביאו בחשבון 

שגם המציל 
לא  ישמע 

את הקריאות 
שלכם...

אין אדם נכנס למקום סכנה! אם אין מציל לא נכנסים!

שימרו על החיים

הרחצה בים יכולה להיות מהנה ומרעננת אבל לפעמים, חס וחלילה, היא גם מסוכנת.
את האסונות הקשים המתרחשים בחופים ניתן למנוע על ידי שמירה על כללי בטיחות: 
רק  מתרחצים   | המציל  להוראות  נשמעים   | מציל  עם  מוכרז  בחוף  רק  מתרחצים 
הדגל לצבע  לב  שמים   | המקומית  הרשות  הנחיות  ע"פי  המותרות  הרחצה  בשעות 

לפרטים נוספים ורשימת החופים המוכרזים באתר

משרד הפנים

קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה  |  קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

ההרשמה בעיצומה: 072-370-4319

הטבות ייחודיות לנרשמות ביום הפתוח

יום 
פתוח 
לנשים

 ט' תמוז 3.07.17
קמפוס ירושלים

 ג' תמוז 27.06.17
קמפוס אור יהודה

השבוע!

הידרותרפיה

 .B.A בחינוך וחברה - במקביל ללימודי תעודה בהידרותרפיה 
 .B.A בחינוך וחברה - עם מיקוד בטיפול בנוער בסיכון

 .B.A בחינוך וחברה - עם מיקוד בהדרכה והנחיית קבוצות

 מעוניינת ללמוד לתואר אקדמי
 יוקרתי ולעסוק במקצוע
מרתק של טיפול במים?

מסלולי לימוד נוספים לנשים באונו:
 .B.A במנהל עסקים בהתמחות בשיווק ופרסום או במשאבי אנוש

 .B.A במנהל עסקים בהתמחות בחשבונאות )ראיית חשבון(
 .L.L.B במשפטים )עריכת דין(
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בשורה: בית ספר 
'מיוחד' בבני ברק 

 ASD לילדי
טיפול יחידני, דגש על שילוב, סימולציה של מכולת שכונתית, מסגרת לשעות אחר-הצהריים   אלו 
רק חלק מהיוזמות בבית הספר 'אור חדש', בית ספר לילדים מיוחדים שהולך ומוקם בימים אלו בבני 
ברק לקראת שנת הלימודים הבאה  מנכ"ל העמותה: "הכול נבנה במחשבה רבה למען הילדים, 

שיטת הלימוד ייחודית ומלווה על ידי גדולי אנשי המקצוע בתחום" 

ברוך ברגמן

בית הספר החדש שמוקם בימים אלו בבני ברק אמור 
להוות בשורה ממשית עבור הורים לילדים על הספקטרום 
הקטנים  הפרטים  כל  על  חשבו  הספר  בבית  האוטיסטי. 
והמשמעותיים לקידום הילד. כך לדוגמה, ייבנה לראשונה 
סופר המדמה מכולת שכונתית בכדי להרגיל את הילדים 

להתנהל עצמאית בחייהם. 
יותר  קצת  אבל  ברחוב,  שיש  כמו  סופר  ממש  "זה 
בית  מנהלת  אורזל,  רוחי  עיתונות'  ל'קו  מסבירה  קטן", 
האמתיים.  לחיים  אותם  להרגיל  היא  "המטרה  הספר. 
אותם  מלמדים  אנחנו  מוצרים.  שיבחרו  לקופה,  שילכו 
שכשחסר הולכים לקנות, צריך להבין שישנם ילדים שזה 
לא מובן מאליו עבורם. עבור ילדים בתפקוד גבוה מדובר 
כבר בהכשרה לחיי עבודה: במכולת המדומה הם ילמדו 
למדו  שהם  הידע  את  וליישם  סחורה,  להזמין  למכור, 
לכך,  בדומה  חווייתית."  בדרך  וזאת   – חשבון  בשיעורי 
ייבנה בבית הספר גם מטבח טיפולי שירגיל את התלמידים 

לעשות בו שימוש עצמאי.
סדר  בראש  כאמור  עומדת  האמתיים  לחיים  ההכנה 
אלו.  בימים  ומוקם  שהולך  הספר,  בית  של  העדיפויות 

"חוץ מהמכולת והמטבח", אומרת אורזל. "אנחנו בונים 
הלבשה  תאי  יהיו  אליו  כשבצמוד  לילדים,  כושר  חדר 
בעניין  גם  איך להתנהל  ומקלחות. אנחנו מלמדים אותם 
הזה. אנחנו משקיעים בו הרבה מבחינה חיצונית. המטרה 
שלנו היא שלהורים ולילדים תהיה הרגשה טובה ומקום 

מרחיב עיניים לגדילת והתפתחות הילד".
הספר  בית  רבה.  מחשבה  הושקעה  הבנייה  בשלב  גם 
ועל  הילדים  של  המיוחדים  צרכיהם  על  במחשבה  נבנה 
ספק  ללא  "המקום  חושיים:  לגירויים  הרבה  רגישותם 
אורזל.  לילדים עם בעיות שונות", אומרת  פיזית  מותאם 
לפרטים  עד  שהגיעה  רבה  במחשבה  נבנה  חדר  "כל 
הקטנים כמו תאורה מיוחדת, תקרה אקוסטית ורצפה שלא 
נותר  יהיו במבנה, עכשיו  כל התנאים ללמידה  מרעישה. 

רק לאכלס אותו".
הרשת  מדיניות  של  יוצא  פועל  היא  הלמידה  צורת 
הנפשי,  הטיפול  בין  אינטגרציה  לקיים  יש  כי  הגורסת 
ההתנהגותי, הגופני והשפתי. "לשם כך", אומרת אורזל, 
בהם  בשוק,  ביותר  הטובים  המקצוע  אנשי  את  "לקחנו 
אגודת  ויו"ר  תקשורת  כקלינאית  המשמשת  חורי  סיגל 
האוטיזם בישראל, ואלה לבון, מרפאה בעיסוק ומדריכת 
לצד  בתחום.  רבות  שנים  של  ניסיון  עם  שתיהן   ,DIR

יחד  לי ספק שכולן  ואין  עם מנתחת התנהגות  עבדנו  זה 
תצעדנה את בית הספר קדימה". 

בית הספר מותאם לילדים בכל רמות התפקוד, מהנמוך 
מעטפת  יקבלו  שונות  תפקוד  ברמות  ילדים  הגבוה.  ועד 
טיפולית ולימודית עם ילדים ברמתם. "בבית הספר שלנו 
יש ילדים בכל שכבות התפקוד ואנחנו מתאימים לכל אחד 
תכנית לימודים אישית", אומרת אורזל. לדבריה, זאת גם 
ועומדות על  הסיבה שכיתות הלימוד קטנות משמעותית 

חמישה עד שישה תלמידים בכיתה. 
"בכל ילד אנחנו לוקחים את התחום שבו הוא מתמקד 
ובו הוא מוכשר, ומפתחים את זה למקצוע עבורו, מתוך 
הנחה שזה הסיכוי שלו לעבוד בהמשך החיים". ההתאמה 
להשתלב  הילד  לומד  היתר  בין  מישורים.  בשלל  נעשית 
כמה  עד  בית,  ולנהל  נורמליים  חיים  לקיים  בקהילה, 

שיכולותיו משיגות.
תכנית  הספר  בבית  תופעל  הצהריים  אחר  בשעות 
ייחודית, במסגרתה ילמדו הילדים לצד ילדים נורמטיביים 
בני גילם. "כך הילדים יוכלו להשתלב עם ילדים רגילים 
בני גילם בסביבה בטוחה ובהמשך לנתב את זה לקהילה 
כדי שידעו לתפקד  בגינה,  או  כנסת  כמו בבתי  האמתית, 

כיאות בסביבה נורמטיבית".
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בית הספר ייפתח כאמור בשנת הלימודים הקרובה באזור 
צפון בני ברק. "בימים אלו עובדים הפועלים מסביב לשעון 
בכדי שהמבנה יהיה מוכן עד פתיחת שנת הלימודים". בסיום 
לא  שחשובה  נוספת  נקודה  לציין  אורזל  מבקשת  הריאיון 
פחות: "הורים רבים מתקשים להתנהל ביומיום עם הילדים, 
במיוחד כאשר הם יוצאים מן הבית ובייבי סיטר רגילה לא 
במסגרתה  תכנית  יזמנו  כך  לשם  בדיוק  מתאימה.  בדיוק 
יוכלו ההורים להשאיר את הילדים בבית הספר עד לשעה 8 
בערב פעמיים בשבוע. זה כמובן נתון לבחירתם, אך אנחנו 

מעניקים את האופציה". 
 

מעצמת 'שתילים'
האחרונות  בשנים  רחבה  למודעות  זכה  האוטיזם  נושא 
על  פרסומים  ובשל  הלוקה  האוכלוסייה  התרחבות  בשל 
דרכי טיפול שונות. על פי מחקרים, מספר הילדים הלוקים 
באוטיזם בישראל נמצא בעלייה: 1 מכל 87-66 ילדים נמצא 
על הרצף האוטיסטי. בקרב בנים בלבד, שם התופעה שכיחה 

יותר, המספרים עומדים על 1 מכל 57 ילדים.
על  המשפיעה  נוירולוגית  לקות  הוא  קלאסי  אוטיזם 
צדדים שונים בהתפתחות. אנשים הלוקים באוטיזם סובלים 
הפרעות  ורגשית,  מילולית  בהבעה  יכולת  מאי  היתר  בין 
בקואורדינציה  בעיות  פעולות,  על  חזרה  בדיבור,  חמורות 
ורגישות רבה למגע. בדרך כלל ניתן לאבחן ילד בספקטרום 
האוטיסטי רק בשנה השלישית לחייו, אולם באחרונה פורסם 
מחקר חדש שמצא שהתנועות הראשונות של הילדים יכולות 

לסייע לאבחן אוטיזם לפני גיל שנה. 
גם  תינוקות מתפתחת  והגדילה של  בתהליך ההתפתחות 
כבר  אולם  המילים.  מכן  ולאחר  ההברות  תחילה  השפה. 
הרמת  למשל:  כמו  הילד  שמפגין  מחוות  ישנן  לכך  קודם 
ידיים כשהוא רוצה לבקש שההורה ירים אותו על ידיו, יצירת 
קשר עין, ביצוע תנועות שלום ומחיאות כפיים. תנועות הגוף 
הללו מתפתחות לפני המילים. מחקר שבוצע על ידי חוקרים 
בהפגנת  מתקשה  הילד  שאם  מצא  מנצ'סטר  מאוניברסיטת 
ייתכן שהתפתחות הלשונית שלו תהיה  מחוות הגוף הללו, 
מאוטיזם  לסבול  הללו  הילדים  סיכויי  לטענתם,  לקויה. 

גבוהים יותר.
אם  החרדי.  העולם  על  פסחה  לא  שהסוגיה  מסתבר 
על  לילדים  ממש  של  מענה  ניתן  לא  האחרונות  לשנים  עד 
והוכיחה  'שתילים'  עמותת  הגיעה  האוטיסטי,  הספקטרום 
כי ניתן להעניק טיפול מיטבי גם לילדים האוטיסטים במגזר 

ידי  על  שנים   7 לפני  שהוקמה  'שתילים'  עמותת  החרדי. 
ישראל רייסנר ומפעילה כיום 3 בתי ספר בירושלים לילדים 
חיפה  בירושלים,  הרך  לגיל  גנים  וכן  האוטיסטי  הרצף  על 

ובמקומות נוספים. 
הרצף  על  ילדים   300 כיום  לומדים  שתילים  במוסדות 
לתפקוד  וכלים  לחיים  הכשרה  מקבלים  אשר  האוטיסטי 

מקסימאלי, בהתאם למצבם. 
"עמותת  רייסנר, מספר:  ישראל  מנכ"ל עמותת שתילים, 

שתילים הוקמה לפני 7 שנים במטרה לתת מענה לילדים עם 
צרכים מיוחדים במגזר החרדי. במוסדות שתילים אנו נותנים 
קשיים  למידה,  לקויות  בעלי  ילדים  לאוטיסטים,  מענה 
רגשיים, נוער בסיכון וילדים עם בעיות שפה, אולם ספינות 

הדגל הם המוסדות לילדים האוטיסטים". 
הזאת  לסוגיה  "נחשפתי  מוסיף:  הוא  נוצצות  כשעיניו 
לפני תקופה, וכשראיתי שאין מענה של ממש במגזר החרדי, 
כיום  שתילים".  את  הקמנו  וכך  מעשה,  לעשות  החלטתי 

כ-700  עובדים  הינה מעצמה של ממש. בשתילים  שתילים 
יותר  ומתחנכים  אחרים  צוות  ואנשי  מטפלים  מחנכים, 
שתילים  במוסדות  הטיפול  ותלמידות.  תלמידים  מ-1000 
הנפוצות,  השיטות  באמצעות  מתבצע  האוטיסטים  בילדים 

 .ABAו DIR
התנהגות.  דפוסי  לשינוי  טיפולית  גישה  היא   ABA
כי תגובת הסביבה היא בעלת  השיטה מבוססת על ההנחה 
הטיפול  ולכן  האדם,  התנהגות  על  משמעותית  השפעה 
מסביבתו  חיזוקים  ומתן  תכנית  עיצוב  כולל  זו  בגישה 
את  מגבירה  מהסביבה  החיזוקים  התאמת  המטופל.  של 

ההסתברות להופעת ההתנהגות הרצויה.
שמקבלים  הטיפול  מהות  את  יותר  טוב  להבין  מנת  על 
הילדים האוטיסטים בעמותת שתילים אנו פונים לגב' ליסה 
שמסבירה:  בירושלים,  שתילים  מוסד  מנהלת  ליבוביק, 
בעלי  וגם  הגבוה  התפקוד  בעלי  גם  האוטיסטים,  "הילדים 
התפקוד הנמוך והבינוני דורשים תכנית אינטנסיבית לעבודה 
יחידנית וזאת בנוסף לעבודה קבוצתית. מוקד העבודה שלנו 
את  לעשות  יוכלו  שהילדים  כדי  התקשורת.  תחום  על  הוא 
הצעדים שכל ילד רגיל עושה בשוטף, כמו יצירת קשר עין, 
לדעת לבקש דברים ולחיות ביחד עם האחר. אנו נותנים דגש 

על עצמאות כדי לאפשר להם איכות חיים".
ואיך הטיפול מתבצע בפועל? אנו שואלים את המנהלת 
מקצועי.  צוות  אנשי  הרבה  מצריך  "הדבר  שמשיבה, 
רגשיות,  מטפלות  בעיסוק,  מרפאות  תקשורת,  קלינאיות 
התפקידים  כשאחד  ועו"ס,  פסיכולוגיות  פיזותרפיסטיות, 
על  שאחראיות  התנהגות  מנתחות  של  הינו  המשמעותיים 

בניית תכנית הטיפול".
והנערות  הנערים  בהכנת  מתחילים   14 שמעל  בגילאים 
לחיים. בתוך בתי הספר נערכות מגוון פעילויות תעסוקתיות 
ששם  פנימית  מכולת  מנות,  חלוקת  ארוחת,  הכנת  ובהם 
שבה  מכבסה  ולמכור,  בעצמם  לארוז  הילדים  לומדים 

לומדים לכבס כביסה ועוד. 
ואם חשבנו שהעבודה של שתילים מתבצעת רק במוסדות 
לא  היא  "העבודה  לכך.  מעבר  הרבה  שזה  מסתבר  החינוך 
רק בבתי הספר אלא גם עם ההורים כדי שידעו איך להתנהל 
עם הילד בבית ולאפשר לו לנצל את המיומנות שרכש בבית 

הספר ולקחת את זה הביתה". 

את  לוקחים  אנחנו  ילד  בכל 
התחום שבו הוא מתמקד ובו 
הוא מוכשר, ומפתחים את זה 
הנחה  מתוך  עבורו  למקצוע 
לעבוד  שלו  הסיכוי  שזה 
ההתאמה  החיים".  בהמשך 
בין  מישורים,  בשלל  נעשית 
להשתלב  הילד  לומד  היתר 
חיים  לקיים  בקהילה, 
נורמליים ולנהל בית, עד כמה 

שיכולותיו משיגות

"
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השר  לנכדת  השבע-ברכות  חגיגות  על  להתבונן  אפשר 
ולפרגן  חיוך  חצי  להגניב  גם  וניתן  עקומה,  בעין  ליצמן 
בהנאה. אפשרי לשאול מה לזוג צעיר גוראי בשבוע חופתו 
ולחגיגה פוליטית שבה משתתפים מנהיגי המדינה, אך רצוי 
לראות בכך סימן לחוזקה, קידוש השם בעגה המגזרית, הכל 
כך חביבה. השר הפופולרי בישראל, הוא הראשון שהצליח 
משני  ואותה  אותו  ולהושיב  לרעייתו,  רה"מ  בין  להפריד 

עברי המחיצה.
התורה,  יהדות  יו"ר  בשמחת  השבוע  שראינו  החגיגות 
משקפות את המציאות נכוחה, הרבה יותר מאשר האווירה 
הן  מלמדות  התמונות  ש"ס.  סיעת  עם  המשותפת  בישיבה 
היהדות  של  מעמדה  על  הן  ליצמן,  של  האישי  מעמדו  על 
החרדית בקדנציה הנוכחית והן על איתנותה של הקואליציה, 
בחברת  ביבי  חש  שבת  אווירת  לא  ועכשווית.  אקטואלית 
מי  "וינפש".  של  תחושה  דווקא  אלא  השבוע,  החרדים 
שמאיים בישיבת סיעה משותפת במשבר פוליטי אמיתי על 
ראש-הממשלה, בשל חילולי השבת, לא מזמין את הגורם 
המאוים בלילה שלפני לסעודת מרעים. אמור לי מי מוזמניך, 

ואומר לך להיכן מועדות פניך. 
נעיצת  הכותל.  מתווה  במשבר  גם  נכונה  הזאת  התובנה 
העיר  בחומות  מנדלבליט  של  הדווקנית  הציפורניים 
בפני  שערורייה  היא  מהרבנות  ייצוג  למנוע  והתעקשותו 
עצמה ששווה כמה הפגנות מול בית היועמ"ש. מנדלבליט 
מעורב אישית במתווה, אחרי שדחף בכל כוחו את המהלך 
אישי  לכישלון  יהפוך  המתווה  כישלון  הממשלה.  כמזכיר 
מונע  הוא  כיועץ משפטי  הנוכחי  בכובעו  זאת,  ובכל  שלו, 
במהלך  הצורך  די  מעורבים  היו  שלא  הראשיים  מהרבנים 
של  הפילטרים  בלי  עמדתם  את  להשמיע   - התהוותו  בעת 

הפרקליטות והיועמ"ש.
לשמש  יכולה  אינה  מנדלבליט  נגד  הזאת  שהטענה  רק 
לבטל  פעם  לא  שהתחייבו  החרדים,  הכנסת  לחברי  תירוץ 
קורה  לא  זה  בינתיים  הממשלה.  במסגרת  המתווה  את 
כשהמפתחות נותרות בשלב זה בידי הפרקליטות והיועמ"ש, 
ובשלב הבא – בידי שופטי הבג"ץ. שק החבטות של העשור 
אך  מתפקידו,  פרש  רובינשטיין,  אליקים  השופט  האחרון, 
התורן  האשם  הסתם  מן  יימצא  דברו  את  יאמר  כשבג"ץ 

בביהמ"ש העליון.
חברי הכנסת החרדים, מקיימים את חובת המחאה שלהם 
בדיבורים, אך הרושם שנוצר הוא שאין בכוונתם ללכת עד 
שהרי  תחילה.  במחשבה  ואולי   – במעשים  ולנקוט  הסוף 
רצוי  אך  אימים,  ולהלך  השררה  מעוצמת  להתבשם  קל 
לזכור תמיד את מגבלות הכוח. אם לא נזכור זאת בעצמנו, 
כפי  הבא  בסיבוב  לנו  זאת  יזכירו  הישראלים  המצביעים 
הצילו  וחבריו  ליצמן  סיבובים.  שני  לפני  רק  לנו  שהזכירו 
התורה.  עולם  של  הכלכלי  קיומו  את  הנוכחית  בקדנציה 
לעולם  לא  אך  יתירה,  בהצלחה  עמדו  הם  הזאת  במשימה 
שנאת  את  עלינו  ונעורר  כמיעוט  להתנהג  נשכח  אם  חוסן. 
זו  כמו  להיראות  עלולה  הבאה,  הקדנציה   – ההמונים 

הקודמת ולא הנוכחית.
את המסר שמשגרים חברי הכנסת בין הקריאות, הזעקות 
בעל  נתניהו,  הממשלה  ראש  מכולם  טוב  מבין  והאזהרות, 
הסנסורים הרגישים לזיהוי משברים. במשבר השבת הקודם 

מול ישראל כץ, ביבי נשכב על מסילת הברזל בערב שבת, 
כץ משגר  ישראל  במוצאי השבת, שנהג הקטר  לגלות  כדי 
אליו שלוחים חרדים – שמעוניינים גם כן להישאר על הקרון 
הקואליציוני. את הלקח שלו, נתניהו למד. על הבלמים הוא 
ילחץ להבא, רק אחרי שאחרון חברי הכנסת החרדים יישכב 

על המסילה. 
ללכת  מחליטים  בראשם  וליצמן  החרדים  כשהחבר'ה 
עד הסוף, אין צורך בכינוסים משותפים וגם לא בהצהרות 
מהותיות  לסוגיות  נכונה  הזאת  התובנה  תקשורתיות. 
הכללית  והחשבת  בהדסה  הרופאים  כאחת.  ומקצועיות 
לנציבות  שמועמדותה  בויאנג'ו,  עבאדי  מיכל  לשעבר 
שירות המדינה טורפדה - יכולים להעיד מה באמת מתרחש 
תקנה,  אין  חזרה,  דרך  אין  הגב.  על  מסומנת  כשהמטרה 
ניסתה  הממשלה  ראש  של  כשרעייתו  ורפואה.  תרופה 
שהות  יממה.  תוך  נסוגה  היא  הרופאים,  במשבר  להתערב 
נתניהו  קצרה מאחורי המחיצה, הספיקה כנראה גם לשרה 
כדי להבין שהתערבותה בתחומי סמכותו של ליצמן תערער 

את יציבות הממלכה.
עד לאחרונה יכלו להעיד על כך גם ראשי איגוד הישיבות, 
שהתנגדו לתקנות המזון במוסדות החינוך שהוביל ליצמן. 
שר הבריאות ראה בהתנהלותם מעין הכרזת מלחמה, וקידש 
את התקנות שקודמו במשרדו, כאילו היו 'תקנות' רוחניות 
המזון,  תקנות  והנה,  לערער.  אין  שעליהן  אחר  מתחום 
אושרו השבוע בנוסח מרוכך שהשביע את רצונם של מנהלי 

הישיבות )ויש לקוות כי ישביע גם את התלמידים(. 
מתחת  לליצמן  חמק  שהנושא  משום  לא  קרה,  זה  כל 
לספודיק במהלך שבוע החגיגות, כפי שהתאגיד חמק לביבי 
גובשו  המעודכנות  התקנות  איתן.  בצוק  לרדאר  מתחת 
אחרי  ברכתו  את  לו  נתן  ומוסכם, שליצמן  מתואם  במהלך 
שכל הצדדים חישבו מסלול מחדש. מי שהזהיר בשעתו את 
מנהלי הישיבות שלא להיקלע לעימות חזיתי עם ליצמן היה 
אריה דרעי. "ליצמן מדבר כסב לנכדים שלומדים בישיבות. 
אל תתעלמו מהטענות, לכו דברו איתו, בלי מתווכים ובלי 
משחקים דרך חברי כנסת אחרים – ונסו למצוא פתרונות", 
נכבדי הפנים שביקשו ממנו להיקלע  הציע דרעי למנהלים 

עבורם למאבקי פנים.
כותרות  בלי  הישיבות,  ראשי  עם  המשותפות  הפגישות 
הולידו הבנות שקטות.  בוועדות,  ידיים  וכיפופי  בתקשורת 
אם רופאי הדסה היו משכילים לאמץ את דפוס הפעולה בו 
נקטו המנהלים בסוגיית תקנות המזון, היו נחסכות מאיתנו 
הזנה  עם  באוהלים,  שוכבים  קטנים  ילדים  של  מראות 
את  וגם  באורייתא,  רמיזא  דלא  מידי  ליכא  לקויה.  רפואית 
הדרך לפתרון המשבר בהדסה, ניתן אפוא ללמוד מהתובנות 

שהוסקו בהיכלי עולם התורה.
  

שולה מוקשים
בלי חלוקת עבודה של שישים ארבעים בין דגל לאגודה, 
ובלי מחלוקת סיעתית על זהות הגורם שיזכה בג'וב המבוקש 
לרדאר,  מתחת  לאחרונה  אושרה   – מוקשים"  "שולה  של 
התוכנית להוצאת ונטרול המוקשים הצה"ליים בשטח האש 

הגדול ביותר באזור המרכז.

המבשר שהודיע על פריצת הדרך, אינו דובר צה"ל וגם לא 
איש חטיבת ההנדסה. ח"כ יעקב אשר הכריז על כך בשבוע 
האחרון בגאווה, וראש עיריית אלעד ישראל פרוש שהעדיף 
מלכתחילה לשמור על שתיקה עד ליישום המיזם – מאשר 
בדיעבד את המידע. האגף ההנדסי שנערך בהתאם, הוא לא 
בעיריית  הנדסה  אגף  גם  אלא  בצה"ל  ההנדסה  חטיבת  רק 
 – אלעד  של  בשטחיה  הגובל  האש  בשטח  מדובר  אלעד. 
אותו הפשיר בקדנציה הנוכחית שר הביטחון איווט ליברמן. 
ליצמן  של  לעברו  ליברמן  הפטיר  יידשקייט",  "אביסלע 
הוצאת  במסגרת  השבת  שמירת  על  לו  הודה  כשהאחרון 
להיות  מאוד  יכול  הביטחון.  שר  לשכת  דוברות  הודעות 
שדווקא מכיוונו של השר שיחסיו עם החרדים ידעו עליות 
הפשרת  דירות.  אביסלע  הזאת  בקדנציה  נקבל  ומורדות, 
שטח האש הצה"לי הסמוך לאלעד, יכולה לספק נתח שוק 

דרמטי של אלפי יחידות דיור לחרדים באזור המרכז. 
נערכים  שבעקבותיה  הזאת,  בבשורה  לזלזל  אפשר  אי 
בשבועות האחרונים מגעים מתקדמים להודעה על חתימת 
דיור,  יחידות  אלפים  מעשרת  למעלה  לבניית  גג  הסכמי 
אוטופי  בחזון  מדובר  אלעד.  לעיריית  האוצר  משרד  בין 
סחבת  של  לפחות  עשור  מחייבת  המעשית  שהגשמתו 
ביום אחד,  נבנתה  לא  רומא העתיקה  גם  בירוקרטית. אבל 
ובדוגמה קצת יותר עדכנית – גם לא מגדלי הענק בבני ברק.  
לציבור  הדיור  בשורת   - הנייר  על  ההבטחות  מכל  אם 
החרדי לטווח הרחוק תגיע בקדנציה הזאת דווקא מכיוונה 
העיר  ראש  של  יכולותיו  על  רק  לא  יעיד  זה  אלעד,  של 
המכהן, ישראל פרוש, שלא נח לרגע, אלא גם על חולשתה 

של המערכת הפוליטית הארצית. 
ועדת  יו"ר  תחת  החרדית,  היהדות  של  הזהב  בקדנציית 
חרדים  ושרים  הנכונה,  למטרה  אגורה  כל  שמנתב  כספים 
הדיור  מצוקת   – משפחה  כבני  רה"מ  בלשכת  שמתקבלים 
פאנל  עם  ועידה  קיימה  אומנם  יתומה. ש"ס  נותרת  החרדי 
ראשי ערים, הצהרות פוזרו, מצגות הוקרנו, אך טרקטורים 
קרקעות  בכל  כי  נדמה  ולעיתים  עלו,  טרם   – השטח  על 

המדינה, הוטמנו מוקשים נגד חרדים. 

דירה להזכיר
מימיו של אטיאס במשרד השיכון, עבור לימי אורי אריאל 
ועד לימיו של השר המכהן )עדיין( גלנט, ההגבלות שהטיל 
רה"מ על הבנייה בשטחים, כולל בירושלים המזרחית – היו 
סוד גלוי. אטיאס סיפר בשעתו איך ההנחיות הגיעו ישירות 
זאת בשפה קצת פחות ברורה  מלשכת רה"מ. אריאל אמר 
וגלנט שחותר את דרכו לליכוד – נזהר בלשונו עוד יותר, אך 
ויוסי  בנט  נפתלי  הזה,  העובדתי  ובעניין  ברורה,  המציאות 

דגן צודקים בכל מילה. 
לחרדים.  הדירות  לא  וגם  במילים,  נבנית  אינה  ירושלים 
ח"כ יעקב אשר, שסימן לעצמו מטרה עם כניסתו לתפקיד, 
את  בשעתו  הגדיר  המפה,  על  החרדי  הדיור  את  גם  לשים 
יקיר",  "בן  להיות  וכחלון  מנתניהו  דורשים  לא  אנו  היעד. 
אך גם לא "בנים חורגים". לא לקבל פתרונות קסם עבורנו, 
אך גם לא להיות מודרים מכלל המיזמים שהממשלה מריצה 
מחיר  פרויקט  ובמרכזם,  האוכלוסייה,  כלל  עבור  בשטח 

בית ספר לפוליטיקה

שבת וינפש 

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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למשתכן. 
לאחרונה  מתעסק  אומנם  המכהן  השיכון  שר 
בהכרח  ולא  פוליטי  אחר,  מסוג  חלופי'  ב'דיור 
כך  ועל  מסודר,  הוא  האחרון  )בתחום  נד"לני 
המדינה(,  מבקר  בדו"ח  בהרחבה  דובר  כבר 
בכיר  גורם  כאן  שאמר  במה  להיזכר  כדאי  אך 
"אין  שנה.  מחצי  למעלה  לפני  השיכון  במשרד 
לחרדים ניירות עמדה מסודרים, אין דעה אחידה. 
פוליטיקאי חרדי אחד מסביר לנו שחייבים להכליל 
פוליטיקאי  למשתכן.  מחיר  במכרזי  החרדים  את 
אחר מסביר לנו שאסור לאפשר זאת, כי להגרלות 
יסתננו גם חילונים ולכן יש לשחזר את אפשרות 
על  אמיתי  לחץ  אין  עמותות.  של  ההתמודדות 
ראש הממשלה, על שר האוצר ועל הגורם הבכיר 
בתחום, ראש מטה הדיור אביגדור יצחקי. יצא לי 
כבר לראות מאבקים חרדיים מוצלחים והקביעה 
לא  החרדים  הזה,  שבמקרה  היא  שלי  הנחרצת 

מפעילים מנופים". 
למעלה מחצי שנה חלפה, ומעט מאוד השתנה. 
התכנסו  התורה  ויהדות  ש"ס  של  הכנסת  חברי 
ישיבה  עוד  משותפת,  סיעה  לישיבת  השבוע 
מצוקת  השולחן  על  עלתה  לא  בה  שגם  עקרה 
השגה.  ברי  משותפים  יעדים  הוצגו  ולא  הדיור 
ההנחיות שמאפשרות לשווק מכרזים בעלי צביון 
יחידים,  עבודת  בעקבות  אומצו  אומנם   – חרדי 
אך המימוש בפועל רחוק מלהרשים וגם לא ממש 

ישים.  
נוגעת  והיא  בעבר  פה  הועלתה  הזאת  הסוגיה 
הנוכחיות,  להנחיות  בהתאם  שקיימת,  לאופציה 
למשתכן  מחיר  מכרזי  במסגרת  דירה  לרכוש 
אפשרות  ואין  הואיל  לאחרים.  ולהשכירה 
לגשת  חרדים  לא  מרוכשים  למנוע  משפטית 
מראש  להכריז  היא  היחידה  האופציה  למכרזים, 
כל  מראש,  להרחיק  ובכך,  המתוכנן  הצביון  על 
רוכש פוטנציאלי שצביונו זר לתכנון המקורי והוא 
אינו מעוניין לשמוע ניגונים ללא הפסקה בכניסת 
השביעי  ביום  ברחובות  רגלית  לצעוד  השבת, 

ולהתגורר בשכונה ברוכת ילדים.
כל זה רלוונטי לרכישה לצרכי מגורים, אך ברגע 
ולהשכיר,  לרכוש   – המכרז  את  למסחר  שניתן 
מתריעה.  אינה  חרדי'  'צביון  על  מראש  ההכרזה 
בהגדרה  הרשמית  ההכרה  בטרם  עוד  אירע,  כך 
של 'צביון חרדי', במכרזי מחיר למשתכן ב'רמת 
שלמה'. רוכשים חילוניים שהבינו את הפוטנציאל 
במחיר  החרדית  בשכונה  דירה  ברכישת  הגלום 
על  הסתערו   – השוק  במחירי  והשכרה  מוזל, 

המכרזים. עשו קופה, על הכיפה.
לפעול  הכנסת  חברי  הבטיחו  שנה  כחצי  לפני 
צביון  בעלי  שבמכרזים  מנת  על  היועמ"ש  מול 
חרדי, יוכלל סעיף שמחייב מגורים במהלך חמש 
השנים שלאחר הרכישה. לעת עתה, הנוסחה לא 
מגזרים.  בין  אפליה  מנימוקי  משפטית,  מאושרת 
ח"כ יעקב אשר שנפגש לאחרונה עם שר האוצר 
ומנכ"ל  באב"ד  האוצר  משרד  מנכ"ל  כחלון, 
היה  היכן  השאלה  )על  רזניק  חגי  השיכון  משרד 
ברות  שהתקנות  סבור  להשיב(,  מיותר  השר, 
איזה  ונראה  נחיה  רק במגזר החרדי.  ולא  השגה, 
מהחלומות יתממש בראשונה. הסכמי הגג באלעד 

או רצפת הקריטריון של מחיר למשתכן.

התמלוגים לפרקליטות

לשהות  לי  הזדמן  חודשים  כשלושה  לפני 
אהוד  של  החופשיים  מידידיו  כמה  של  בחברתם 
הממשלה  ראש  נחשד  דברים  בהרבה  אולמרט. 
להפרת  הנוגע  בכל  אך  הואשם,  ואף  לשעבר 
אמונים לחברים – הוא לא נחשד מעולם. האיש 
ערך  לשמר  שידעו  הפוליטיקאים  מאחרוני  הוא 
של נאמנות אישית, ויעידו על כך חבריו שצועדים 

עמו משך שנים, חרף כל המשברים. 
באותה שיחה, עלה בהרחבה עניינו של הספר 
עליו אהוד אולמרט עמל במהלך שהותו מאחורי 
הסורגים. החברים ששומרים עם אולמרט על קשר 

רציף, שוחחו בחשש על השלכות כתיבת הספר, 
שבועות  כמה  כאן.  זה  שאנקרה  תחושה  ועוררו 
לפני שהתפוצץ הסיפור שמאחורי ספר הזיכרונות, 
נכתב כאן, בנימה קצת קונספירטיבית, על רצונו 
מעשיהו  בכלא  האח"מים  באגף  האסיר  של 
כ-1,200  בן  הזיכרונות  ספר  את  לאור  להוציא 
המאשימה  שהאצבע  מכך  חששו  ועל  העמודים, 
שהוא מפנה כלפי הפרקליטות, תגרום להכשלתו 
בדיוני ועדת השחרורים ותטרפד את קיצור שליש 

מתקופת מאסרו.  
מעשה,  לאחר  מתואר  קונספירציה  כשתרחיש 
כאן  אבל  נוחות.  ובאי  בחשש  מתקבל  הוא 
העובדות הפוכות. סביבתו הקרובה של אולמרט 
נפץ  חומר  בתוכה  עוטפת  הספר,  שכריכת  ידעה 
של  הפרסום  מאובססיית  החששות  תקשורתי. 
של  חיצונית,  ולא  עצמית  צנזורה,  בלי  אולמרט 
ואף  הושמעו  והפרקליטות,  המשטרה  נגד  המלל 
ודווקא   – לאחד  אחד  התממש  התרחיש  נכתבו. 
לעומת  הסוד,  משומרי  לאחד  שנחשב  אולמרט 
בביטחון  בפגיעה  מואשם  ומחליפו,  קודמיו 

המדינה. 
אולמרט אומנם לקח את המקרה ללב, אך יכול 
מאוד להיות, שמבחינתו, הצדק הפעם, ייעשה וגם 
ייראה. מאז שפרצה פרשת הספר המצונזר לחיינו 
והשיח  המזומנים,  מעטפות  על  מדבר  לא  איש 
כולו עוסק במעטפות המסמכים. משפל המדרגה 
של מדורי הפלילים, אולמרט שב לרום החדשות 
הכור  תקיפת  הביטוי.  וחופש  ביטחון  נושאי  של 
זרים, שבה  פרסומים  פי  על  לו  שיוחסה  הגרעיני 
ונדבקת לשמו. מומחי ביטחון ומשפט – מהפכים 
בזכותו. בחריצות המופרזת שלהם, הפכו השב"ס 
החדש,  לספר  מכירות  למקדמי   – והפרקליטות 
תרומתם.  עם  להתמודד  מסוגל  לא  יחצ"ן  ששום 
גם  בשלום  לעבור  בנוסף,  יצליח  אולמרט  אם 
השב"ס   – לחופשי  ולצאת  השחרורים  ועדת  את 
הפרחים  תמלוגים.  ידרשו  עוד  והפרקליטות 

לשב"ס, התמלוגים לפרקליטות המדינה.

13 

קל להתבשם 
מעוצמת 

השררה ולהלך 
אימים, אך רצוי 

לזכור תמיד את 
מגבלות הכוח. 

ליצמן וחבריו 
הצילו בקדנציה 

הנוכחית את 
קיומו הכלכלי 

של עולם 
התורה, אך 
לא לעולם 

חוסן. אם 
נשכח להתנהג 
כמיעוט ונעורר 

עלינו את 
שנאת ההמונים 

– הקדנציה 
הבאה, עלולה 
להיראות כמו 

זו הקודמת ולא 
הנוכחית

מאחורי המחיצה. רה"מ נתניהו בשמחת השבע ברכות לנכדת השר ליצמן. צילום: שלומי כהן
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מתווה הכותל: הרבנות 
נגד היועהמ"ש

בדיון  עצמי  ייצוג  הרבנות  ביקשה  חוקה,  בוועדת  בדיון 
מטעם  והמשיב  מאחר   - הכותל  מתווה  בנושא  בבג"ץ 
  המדינה הוא היועץ המשפטי שיזם בעבר את המתווה 

במשרד המשפטים התנגדו: "הרבנות איננה חזות הכל"
ברוך ברגמן

החוקה  בוועדת  השבוע  התקיים  סוער  דיון 
הכותל  מתווה  הפרק  כשעל  הכנסת  של 
הרפורמי. הרבנות הראשית הציגה את דרישתה 
במסגרתה באופן חריג יתאפשר לה להציג את 
עמדתה בפני בג"ץ באמצעות ייצוג חיצוני. לפי 
הרבנות  את  מייצגת  המדינה  המקובל,  הנוהג 
לממשלה  המשפטי  היועץ  משרד  באמצעות 
שבו כיום יושב אביחי מנדלבליט שהיה מיוזמי 
לדעת  בניגוד  בו,  יתמוך  ובוודאי  המתווה 
ייצוג  הרבנות  מבקשת  כך,  בעקבות  הרבנות. 
חיצוני בכדי להגן את האינטרסים הדתיים של 

הרבנות במקום. 
הראשי  לרב  בכיר  יועץ  פרנק,  רפאל  הרב 
בדיון  אמר  הראשית  הרבנות  מועצת  ומזכיר 
כי "אנחנו מבקשים שלא יסתמו לנו את הפה, 
אותה.  להביע  רוצים  ואנחנו  דעה  לרבנות  יש 
ייתכן שדעתנו לא תישמע, אי אפשר לדון  לא 
בסוגיה חשובה שכזאת מבלי לשמוע את עמדת 
גם  לנו את הפה,  יסתמו  הרבנות הראשית. לא 
- אנחנו דורשים  אם הדעה שלנו לא מתאימה 

שדעתנו תישמע".
ועו"ד  לכך  התנגדו  המשפטים  במשרד 
מדברת  "המדינה  כי  בשמם  אמר  נויבואר  רני 
אנחנו  לממשלה.  היועמ"ש  מפי  אחד  בקול 
ולעמדת  הרבנות  לעמדת  רבה  חשיבות  רואים 

רב הכותל ועם זאת הרבנות איננה חזות הכל. 
המשפטי  היועץ  בהם  רבים  לדיונים  בניגוד 
הממשלה  כאן  מהממשלה  אחרת  חושב 
עמדת  הדבר.  אותו  חושבים  והיועמ"ש 
כפי  תובא  הרבנות  שעמדת  היא  היועמ"ש 
לא  אך  בה  לעיין  שיוכל  לבימ"ש  שנכתבה 
הדברים,  בעקבות  בנפרד".  שייצג  עו"ד  יהיה 
המשפטים  משרד  את  השווה  מלכיאלי  ח"כ 
שגרמו  ל"בריונים"  המשפטים  והיועצים 

לחורבן הבית וגרם לסערה.
האבסורד  את  הבהיר  מקלב  אורי  חה"כ 
בעניין כאשר בדרישות לתפקיד היועמ"ש אין 
ולו דרישה אחת לידע בהלכה היהודית. "האם 
זה לא פוגע בתהליכים בהם מעורבת ההלכה", 
אמר מקלב. "מה שעומד לנגד עיני הרבנים הוא 
מנקודת  יוצאים  והם  בלבד  היהודית  ההלכה 
לא  אנחנו  לכן  אותה.  סותר  לא  שהחוק  מוצא 
להם  יהיה  שלא  הדעת  על  להעלות  יכולים 
ייצוג  להם  להיות  צריך  מזאת  ויתרה  ייצוג, 
עצמאי באופן כללי כשמדובר על ערכי הלכה. 
בנושאי  אבל  שייצג  אחד  שיהיה  הוא  הסדר 

הלכה הוא לא יכול לייצגם לבד".
בוועדה לא הגיעו להסכמה והדיונים יימשכו 
בישיבות הבאות. יצוין כי יום ראשון הבא הוא 
המועד האחרון בו המדינה תשיב לעתירת נשות 
מדוע  לשאלה  הרפורמים  והארגונים  הכותל 

מדינת ישראל לא מיישמת את מתווה הכותל.

ברוך ברגמן

למנוחת  הובאה  )ראשון(,  השבוע  בתחילת 
עולמים רס"ר הדס מלכא הי"ד, בת 23 וחצי, 
במסגרת  שישי  ביום  דקירה  בפיגוע  שנרצחה 

פעילות מבצעית בשער שכם. 
רס"ר הדס מלכא, התגייסה למשמר הגבול 
בשנת 2012, לאחר שירות של 7 חודשים בחיל 
הים במסגרתו נאבקה להגיע למג"ב. בשירותה 
ירושלים,  עוטף  במרחב  שירתה  במג"ב 
כפרית  וביחידה  החילי  ההדרכה  בבסיס 
בדרום. בשירותה הדס ז"ל הוכשרה כמפקדת 

וכלוחמת יסמ"ג.
משולב  פיגוע  במהלך  נרצחה  הדס 
לפני  דקות  האחרון,  שישי  ביום  שהתרחש 
מג"ב  שוטרי  נקראו  תחילה  השבת.  כניסת 
לזירה ברחוב סולטאן סולימן בסמוך למערת 
צדקיהו. בדרכם למקום, התנפל אחד משלושת 
בצווארה  אותה  דקה  החיילת,  על  המחבלים 
מיהרו  הלוחמים  אנוש.  באורח  אותה  ופצע 
מידי:  מאוחר  זה  היה  אך  במחבל,  לירות 
שעה קלה לאחר שהובהלה לבית החולים הר 
שוטר  נפצע  עמה  יחד  מותה.  נקבע  הצופים, 

נוסף באורח קל ואושפז בבית החולים.
ניצב  במשטרה,  ירושלים  מחוז  מפקד 
העניינים  השתלשלות  את  שתיאר  הלוי,  יורם 

שלושה  עם  משולב  "בפיגוע  מדובר  כי  אמר 
של  מרווח  עם  שונות  זירות  בשתי  מחבלים 
כמאה מטרים ביניהן. בזירה אחת, מול מערת 
עם  אחד  מחבלים,  שני  מגיחים  צדקיהו, 
לפגוע  מנסים  סכין,  עם  והשני  אוטומט  נשק 
כאמור  השוטרים  בירי".  שמגיבים  בשוטרים 
בתגבורת  אך  במקום,  המחבלים  את  חיסלו 

שהוזעקה, הייתה המנוחה שנדקרה בדרך. 

טרור בכניסת שבת: 
לוחמת מג"ב נרצחה

הדס מלכא הי"ד, לוחמת מג"ב בת 23, נרצחה ביום שישי 
  בירושלים  העתיקה  בעיר  משולבת  במתקפה  האחרון 
וכאשר  העתיקה,  בעיר  שוטרים  תקפה  המחבלים  חוליית 
הייתה החיילת בדרכה למקום - היא נדקרה בצווארה ומתה

סערת חילולי השבת: משרד 
הרווחה מתחמק מהסבר

למרות הטענה כי העבודות בשבת נעשו בהיתרים 
ממשרד העבודה האחראי על כך, במשרד סירבו 
להשיב לפניית 'קו עיתונות' בדבר הקריטריונים 

לקבלת היתר שכזה והסתפקו בתשובה ערטילאית: 
במידה והפסקת העבודות גוררת פגיעה בביטחון המדינה 

- רשאי השר להתיר עבודות בשבת  חברי הכנסת החרדים 
התכנסו לישיבה משותפת, דרעי ביקש לחשוב יחד, ליצמן 
אמר כי מדובר בהפרת ההסכם הקואליציוני וגפני הציע כי 

ראש הממשלה ייכנס לעובי הקורה

ארי קלמן

שוב  עולים  השבת  חילולי  שבו  בשבוע 
ציפו  החרדים,  הכנסת  חברי  של  לשולחנם 
העבודה,  משרד  תגובת  את  לשמוע  כולם 
הממונה בין היתר על הענקת היתרי העבודה 
פנתה  עיתונות'  'קו  לעבודות בשבת. מערכת 
ומי  פועלת השיטה  כיצד  להבין  כדי  למשרד 
דהיינו,  בשבת,  מותרת  עבודה  איזו  קובע 
תתבצע  עבודה  ואיזו  נפש,  בפיקוח  כרוחה 

ביום ראשון תוך הימנעות מחילולי שבת. 
חוק  כי  כל  קודם  להבהיר  ביקשו  במשרד 
שעות עבודה ומנוחה אוסר על העסקת עובדים 
מועד  כאשר  השבועי,  מנוחתם  יום  במהלך 
שבת,  הינו  יהודי  לעובד  השבועית  המנוחה 
הבחירה  זכות  ניתנה   – יהודי  שאינו  ולעובד 

בין שישי, שבת או ראשון. 
העבודה,  במשרד  מבהירים  זאת,  עם 
בסמכות השר לתת היתרים מיוחדים למקומות 
השבועית  במנוחה  עובדים  להעסקת  עבודה 
כי הפסקת העבודה  הוא משוכנע  אם  שלהם, 
בהגנת  לפגוע  עלולה  השבועית  למנוחה 
בתהליך  הרכוש,  או  הגוף  בביטחון  המדינה, 
או  לציבור  חיוניים  צרכים  בסיפוק  עבודה, 
לחלק ממנו או לגרום לפגיעה רבה בכלכלה.  

עבודות  כיצד  ברור  לא  הדברים,  למרות 
מחויבות  הרכבת  במסילות  התשתיות 
במשרד  קודש.  שבת  המנוחה  ביום  להתבצע 
מסבירים  כץ,  חיים  השר  בראשות  העבודה 
ל'קו עיתונות' כי "בעת הגשת היתר להעסקה 
בשבת, בוחנים הגורמים המקצועיים במשרד 
המנויות  לעילות  בהתאם  לגופו  מקרה  כל 
המשרד  פעל  כך  הנדרשת.  וברגישות  בחוק 

תמיד וכך הוא ממשיך לעשות גם כעת".
של  במקרים  וכן  העבודות  עתיד  לגבי 
העבודה  במשרד  אומרים  ספציפיות,  עבודות 
כי "לרבות תמהיל העובדים )צמצום מקסימלי 
של היתרי עבודה בשבת לעובדים יהודים( וכן 
במקומות  משטרה  אישורי  של  קיומם  בדיקת 
בהם, אין מתאפשר ביצוע עבודות שלא בשבת 

מחשש לפגיעה בבטיחות הציבור".
העבודות  הן  מה  קובע  מי  לברר  ביקשנו 
הפוגעות בבטיחות הציבור, מה כרוח ב'פיקוח 
נפש' וכן האם ישנו מסמך רשמי עם מאפיינים 
השר  שמא  או  זאת,  לקבוע  ניתן  פיהם  על 
פוגע  מה  שיחליטו  אלו  הם  הממונה  והפקיד 
 – נפש  פיקוח  נחשב  ומה  האזרחים  בביטחון 
המסמך,  את  ולתת  להגיב  סירבו  במשרד  אך 
שקיפות  המחייב  המידע  חופש  חוק  למרות 

מלאה בנעשה במשרדי הממשלה. 

הח"כים התכנסו ושחררו 

הצהרות
התכנסו  התורה  ויהדות  ש"ס  כך,  בתוך 
חילולי  בעקבות  מיוחדת  לישיבה  השבוע 

במהלך  האחרונה.  בתקופה  המתרבים  השבת 
הישיבה, שיגר השר יעקב ליצמן איום מפורש 
יתערב  הממשלה  שראש  "חייב  כי  ואמר 
של  הפרה  זו  נסבל.  בלתי  זה  זה.  את  ויפסיק 
הסכם הקואליציוני ולא בטוח שנוכל להמשיך 
גם  שיתערב  חייבים  אנחנו  כרגע  שם.  לשבת 
כדי  כץ  חיים  השר  עם  וגם  בתחבורה  זה  אם 
להפסיק את העניין. ויפה שעה אחת קודם. זו 

הפרה של הסטטוס קוו".
עם זאת, יו"ר וועדת הכספים ח"כ משה גפני 
נמנע מלאיים על שלמות הקואליציה והסתפק 
גינוי. "בתקופה האחרונה שבת הפכה  בדברי 
ליום שבו רכבת ישראל משדרגת את המסילה. 
מהעבודות  גדול  שחלק  לחלוטין  ברור 
אפשר לעשות ביום חול". גפני גם הזכיר את 
התחבורה הציבורית בשבת שמתרבה והולכת. 

"ראש הממשלה צריך להיכנס לעניין", דרש.
חה"כ מקלב מצא את האשם - העיתונאים. 
לא  שהעיתונאים  שעד  היא  "הבעיה  לדבריו, 
הם  מהקואליציה,  נפרוש  שאנחנו  ישמעו 
אלו  כל  לסיפוקם,  הגיעו  לא  שהם  ירגישו 
מכבוד  אותם  מעניין  לא  בחדר  פה  שנמצאים 
לא  שאנחנו  כעת  נודיע  לא  אם  כי  השבת, 

פורשים מהקואליציה – כולם יתפזרו מפה".
רעיון  דווקא  הציע  אייכלר  הכנסת  חבר 
"אני  מהקואליציה,  בפרישה  כרוך  שלא  אחר 
או  פורשים  אם  להציע שעד שיחליטו  מבקש 
לא פורשים צריך לדעת שאם הממשלה תזלזל 
הקואליציוניים  בצרכים  נזלזל  אנחנו  בשבת 
חוקים  עשרות  יעבירו  שהם  יתכן  לא  שלהם. 
ילדים  כמו  בהם  נתמוך  ואנחנו  שבוע  בכל 

קטנים, והם יזלזלו בשבת הקדושה לנו".
הסיעות  פרסמו  המשותפת  הישיבה  בסיום 
הודעה: "אנו דורשים מראש הממשלה לקיים 
את ההסכם הקואליציוני, להחזיר את הסטטוס 
עבודות  את  מידית  ולהפסיק  לקדמותו,  קוו 
נכתב  צורך".  ללא  הרכבת  של  התשתית 
בהודעה. "כן הדבר לגבי תוספת קווים בשבת 
וחוסר אכיפה של חברות פיראטיות המפעילות 
תחבורה ציבורית בשבת. הסיעות רואות במצב 
הקואליציוני.  בהסכם  חמורה  הפרה  הנתון 
הנוגעים  והשרים  ראה״מ  עם  הישיבה  לאחר 
גדולי  של  להכרעתם  יובאו  הדברים  בדבר, 

ישראל".

פרסום 

ראשון
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לאישה

על הפנים

מתבגרים  של  במראה  חמלה  ומעורר  ללב  נוגע  משהו  יש 
מטריד  מביך,  נעים,  לא  מבוגרים.  שכן  כל  מאקנה  הסובלים 
מי  באקנה.  מלאים  וגוף  פנים  עם  להסתובב  מבייש  ולעיתים 
שאין לו חוסן נפשי עלול לסבול מדימוי עצמי נמוך, מביטחון 
שהבעיה  מאד  ייתכן  אכזריות.  מהקנטות  ואפילו  ירוד  עצמי 
כוללת יותר, הוליסטית, ואפשר לטפל בה בהצלחה עם קבלות. 
איך? פנינו להלגה רקנטי המומחית לבעיות עור ולטיפוחו בכדי 
להבין קצת יותר על פצעי האקנה שלא נעימים לאף אחד ובשום 

שלב בחיים.
 אך בואו נתחיל מהתחלה, מהי למעשה אקנה? תופעה שכיחה 

מאד, אך מהי מקורה?
אקנה )חטטת / פצעי בגרות( היא דלקת של בלוטות החלב וזקיקי 
השערות, הנובעת מהפרשה נמרצת של שומן מבלוטות החלב 
בעור, מתגובה לקויה להורמון הטסטוסטרון, ומליקוי בתהליכי 
הייצור והתחדשות תאי העור )קרטיניזציה( שאינם מתנקזים אל 

פני העור אלא נאגרים ככיס שומן תת עורי )קומדון(. 
הבנתם?

שכיח  מצב  כאמור,  היא  אקנה   - נחמה  יש  אך   – רבים  צרת 
ביותר המופיע בקרב 80 אחוזים מהאוכלוסייה, וקשורה מאוד 
היא  ההתבגרות,  לגיל  בעיקר  ליחסה  שנהוג  למרות  לגנטיקה. 
יכולה להופיע כבר בגיל 9 ולהמשיך עד גיל 40 ואף יותר. סימני 
האקנה חמורים יותר אצל גברים, אך נמשכים בדרך כלל פחות 

זמן מאשר אצל נשים. 
משחות  תרופות,  עור,  רופא  כולנו.  כמו  הכול.  ניסיתם  בטח 
עקשן  אויב  להיות  יכול  אקנה  עוזר,  תמיד  לא  ותרחיצים... 

וסרבן... אבל יש מה לעשות! 

מה הפצע מספר לנו? 
האקנה,  לתופעת  המקור  איתור  גישה:  שינוי  ראשון-  "דבר 
את  הכולל  לריפויה  עד  בה  והטיפול  הבעיה  שורש  מציאת 
סיפור  יש  פצע  לכל  כלומר,  והסימפטומים.  הלוואי  תופעות 
מסורתיים  מטיפולים  להבדיל  לפענח,  שואפים  אנו  ואותו 

המתמקדים בפצעים בלבד. נקודתית".
יש שיטות טיפול חדשניות שמציעות פתרון טבעי לאקנה תוך 
נשמע  לוואי-  תופעות  וללא  כאבים  ללא  בלבד,  יום  שישים 

מבטיח? כדאי לנסות במכון של הלגה.

איך זה קורה? 
"רוב טיפולי האקנה עד היום נטו להיות ממושכים ומתסכלים, 
הפנים  בעור  רב  ויובש  רגישות  כמו  לוואי  בתופעות  ולוו 
ולתופעות קשות אחרות כמו כאבי שרירים ופרקים, נזק לכבד, 
עלייה ברמת שומני הדם, דיכאון ועוד )בעיקר בנטילת התרופה 

רוקוטן(.
הבעיה,  בשורש  מטפלים  החדשים  הטיפולים  זאת,  לעומת 
כאמור, ולא רק בסימפטומים, ומציעים פתרון טבעי לאקנה תוך 
שישים יום בלבד, ללא כאבים וללא תופעות לוואי, באמצעות 

שילוב של שיטות טיפול מתקדמות".

אז יש תקווה
"שיטות אלו פועלות בשלושה מישורים – טיפול, שינוי ושימור, 
המבטיחים לא רק טיפול יעיל ומהיר באקנה, אלא גם שמירה על 

התוצאות לאורך זמן. 
טיפול - שילוב בין עבודה פנימית וחיצונית.

ושינוי  מזון  תוספי  נכונה,  לתזונה  תפריטים  פנימית:  עבודה 
באורח חיים.

עבודה חיצונית: תכשירים ייעודיים, קרמים ומכשור מתקדם. 
שילוב זה יוצר מעטפת טיפול הוליסטית כוללנית בעלת השפעה 
מתחיל  הטיפול  העור.  מצב  על  טווח  וארוכת  משמעותית 
ייעודית, אשר  נוצרת תכנית טיפול  יסודי, ולאחר מכן  באבחון 
בסימנים  בפצעים,  מרבית  ביעילות  ומטפלת  העור  את  מחייה 

אדומים ובצלקות, תוך שישים יום. 
השאר  בין  כוללים  בשוק  כיום  הקיימים  החדשניים  הטיפולים 
הבעיה  את  המייבשים  ייעודיים  ובתכשירים  בחומצות  טיפול 
מהשורש - קומבינציה אפקטיבית של קוקטייל תכשירים ייחודי 
עם שימוש במכשור רפואי מתקדם, המאפשר ייבוש וריפוי של 

הדלקת, אשר גורמת להיווצרות הפצעים והסימנים האדומים.
הזה,  האויב  את  לנצח  דרך  יש  תקווה.  בהחלט  יש  בקיצור- 
האקנה, שמשבש לנו את העור ומתמקם לו בחוצפה על הפנים".

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

סלמון בלימון על מצע לקט ירקות מוקפצים

מזג האוויר החם בחוץ, יכול להעיק על הקטנטנים ולכן 
טיפים  מספר  להלן  האפשר.  ככל  עליהם  להקל  חשוב 
מהיועצת לפיליפס AVENT - עדי חיון, ומייסדת "בייבי 
בית- טיפת חלב פרטית עד הבית", כך שתוכלו לשמור 
על התינוקות שלכם רגועים ובטוחים, בזמן שהם נהנים 

מהשמש.

 תינוק בשבועות הראשונות לחייו לא מסוגל לווסת את 
או שנמצאים מחוץ  לכן, אם החדר לא ממוזג  גופו.  חום 
לבית, הלבישו אותו רק בשכבה אחת דקה ונעימה. בחרו 
פשתן  ובגדי  טבעית  כותנה  כמו  ונושמים  דקים  בבדים 
בצבעים בהירים שיעזרו לשמור על קרירות בחודשי הקיץ. 
אם חם מאוד, הסתפקו בחולצה ללא שרוולים או חולצת 
למגע,  חם  מרגיש  עדיין  הפעוט  ואם  קצרים  שרוולים 
כמובן  זאת  בלבד,  חיתול  עם  ערום  להשאירו  גם  אפשר 

במידה ואינו חשוף לשמש.

  עיניו של הבייבי שלך רגישות יותר לאור השמש. כדי 
בעגלה  טיול  או  ברכב  נסיעה  בזמן  ותסכול  סנוור  למנוע 
הקפידו לחסום את קרני השמש הישירות עם חיתול טטרה. 

בחודשים  הבייבי?  עם  בבריכה  להתקרר  רוצים   
בית  לבריכת  רק  הבייבי  את  להכניס  העדיפו  הראשונים 
יותר,  קטנטונת או אפילו גיגית, ואם תרצו בריכה גדולה 
בנוסף, הקפידו  כלור.  עם מלחים במקום  בבריכה   בחרו 
למרוח את כל גופו העדין בתחליב הגנה לתינוקות מפני 
וללא  היפואלרגני  קרם  העדיפו   .UVA/UVB קרני 

פראבנים כך תמנעו גירוי לעורם העדין.

הרבה  מאבדים  מזיעים  תינוקות  שרבי,  אוויר  במזג    
חיוניים.  ונוטריינטים  מינרלים  גם  ואיתם  בזיעה  נוזלים 
לכן, לתינוקות יונקים עד גיל חצי שנה מומלץ לא להסתפק 
במים בלבד אלא לצופף הנקות או להוסיף ארוחות תמ”ל 

בשעות החום או בזמן טיול בחוץ.  

יש  ולכן  ראשו  דרך  רב  גוף  חום  מאבד  שלך  הבייבי   
העדיפו  לשמש.  חשיפה  בכל  כובע  חבישת  על  להקפיד 
ואוזניו  עורפו  את  גם  שיכסה  רחבים  שוליים  בעל  כובע 
של הבייבי. רצועת סנטר קצרה תעזור לשמור על הכובע 

במקום. לכובעים מסוימים אפילו יש הגנת UV נוספת.

לתת  הקפידו  פעוטות!  לגירוי  מצוין  חומר  הוא  חול   
רק בשעות  זאת  ובגינה, אך עשו  בים  זמן משחק  לפעוט 
ולאחר  נחלשות  השמש  קרני  כאשר  המאוחרות  אחה”צ 
שווידאתם שהחול נקי מלכלוכים מסוכנים. כדאי להשגיח 

כך שהפעוט לא יכניס חול לעיניו או לפיו.

ביותר  החשובים  הדברים  אחד  הוא  שמגע  הידעת   
בהתפתחות הבייבי שלך? גם בחום הכבד הקפידו לעשות 
הפסקה מכל הפלאפונים ושאר העיסוקים ועשו לו עיסוי, 

שירו שיר והכי חשוב, חבקו אותו מכל הלב.

טיפים

אופן ההכנה:

1. מחממים מחבת עם שמן זית
2. צורבים את הסלמון על המחבת )כ2 דקות כל צד(

3. מפזרים על הפילה מעט מלח ומעט פלפל שחור 
גרוס

את  לתוכה  ומוסיפים  נוספת  מחברת  מחממים   .4
ירוקה,  שעועית  אפונה,  סגול,  בצל  הפטריות,  רבעי 

עגבניות שרי, זיתי קלמטה
לימון,  ומיץ  זית  שמן  מעט  שום,  כפית  מוסיפים   .5
וממשיכים  קצוצה  פטרוזיליה  כף  +פלפל,  מלח 

להקפיץ הכל ביחד
6. מערבבים בכלי כף שמן זית, כפית שום כתוש וכף 

פטרוזיליה קצוצה
7. מניחים את לקט הירקות בצלחת

8. מניחים לצד הירקות את פילה הסלמון
9. מורחים בעזרת מברשת את חלקו העליון של הדג 

עם התערובת שהכנו )שמן זית/שום/פטרוזיליה(

פילה סלמון
קורט מלח

קורט פלפל שחור גרוס
שמן זית

מיץ לימון
כף שום כתוש

2 כפות פטרוזיליה קצוצה דק

50 גר פטריות חתוכות לרבעים
50 גר בצל סגול חתוך לרצועות דקות

30 גר אפונה )סנפרוסט(
50 גר שעועית ירוקה )סנפרוסט

3 עגבניות שרי חצויות
7 זיתי קלמטה חצויים

המלצת הגשה: עם רבע לימון בצלחת

כך תגנו על התינוק במזג 
אוויר קיצי

את תופעת האקנה אין צורך 
להציג, כולנו מכירים  האם 
ניתן לטפל בבעיה מהשורש 
העובדה  עם  להשלים  או 
זעם?  יעבור  עד  ולחכות 
מופיעה  ומדוע  קורה  מה  לבדוק  הלכנו   
חזרנו עם תקווה    עור הפנים  על  החטטת 

טעימה

ק 
טי

פי
ס

קנ
ם: 

צילו

מרכיבים )מנה(:

ארוחה  לכל  שמתאים  ובריא  פשוט  מתכון  מעניקה  גרג  קפה  רשת 
ודגים  ירקות  המשלבים  יותר  קלים  מזונות  על  המתבססת  חגיגית 

בבישול וטיגון בריא. 
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת בשמים
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. מנין, ספירה. "מספר____ העם אל המלך" )שמואל ב 
כד ט(

5. יופי, נועם, נוי. "דברי פי חכם____" )קהלת י יב(
6. ערום, חשוף,שאינו לבוש. "האי תנא שליח____" )כתובות 

סה: (
8. גרגרי חיטה מיובשים וכתושים לגריסים. "במכתש בתוך 

ה____ בעלי" )משלי כז כב(
10. אין___ לדבר. יש לו עוד ועוד. "רעתך רבה ואין____ 

לעונתיך" )איוב כב ב( )בהיפוך אותיות(
11. נעוץ, תקוע. "השפוד ה____ באהל" )אהלות א ג(

13. קיצור המילים : הר הזיתים.
15. מידת היבש, מן המידות שנזכרו במקרא. "וחמר שערים 

ו____ שערים" )הושע ג ב(
16. _____ החשמונאי.

17. רעב, חוסר לחם. "בחסר וב____ גלמוד הערקים ציה" 
)איוב ל ג(

18. קיצור המילים : ארון קודש.
 

1. גרזן גדול לחטיבת עצים. "מסעף פארה ב____" )ישעיה 
י לג(

2. קטיפה, תלישת הפרי. "אין דרך תלישה בכך ואין דרך____ 
בכך" )שבת עג: (

3. תלש, ניתק חלק של הצמח. "את ראש יניקותיו____" 
)יחזקאל יז ד(

4. עניות, חוסר כל. "אין קרבנו ב____" )נזיר מ: (
5. כל אשר נשמה באפו. "מה יתאונן אדם____" )איכה ג לט(

7. ראשית הגאולה. ____ דגאולה. "מלחמה נמי____ דגאולה" 
)מגילה יז: (

9. חיץ, רשת לכיסוי ולגידור. "ויפל אחזיה בעד ה____ 
בעליתו" )מלכים ב א ב(

12. נאמן, ישר, מי שדעתו מיושבת עליו. "_____נתתיך 
באומות נאמן" )שבת קה.(

14. עת, מועד. "לכל____ ועת לכל חפץ" )קהלת ג א(
 

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

מאונךמאוזן

לנו:כתבו 

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

מצאו לפחות 5 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם!

תאמנדתאאנשתנאקשתא

נוירתהאסתטשאתיניג

ריתדלאתנגאפתנדרתא

תנגותגתרנתכנאהגצנ

תיתדתיתדגתראהגתתק

תאתנגלתתגנכנתלאצר

תתואכנגיטאוסחאיסנ

שסנאריאותבמשנענממ

הנקאנתלדלאנגהתשני

תנדנשתאגאתקנגבאתל

דתבתמנאנגניסנגדנה

יראלנותתהאתתאתנאא

תאנאחונתדתכופראנא

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

אהלות, נטף, אהלים, נכאות, בשם, נרד, חלבנה, צרי, כופר, קידה, כרכום ,קנה 
לבונה, קנמון, לוט, קציעה, מור, שחלת

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

טהרת הקדש-שונתה והיא:
 www.tashbetz.mysite.com
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03-6162228
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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

לפרסום
03-6162228

משלוחים:
052-7123106

ספר ’שפת הגוף והנפש’ 

חובה בכל בית!
מדריך לשפת הגוף וחכמת הפנים

 בשכון ג', ברח' יהודית, 
דופלקס, משופצת 

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

עם כניסה נפרדת )ניתן 
לעשות טאבו משותף( 

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

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

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

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

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

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

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

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

03-5797756)28-28(_____________________________________________

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

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

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

מאירוביץ הרב קוק 23, 
,050-5308742

03-5797756)24-24(_____________________________________________

אלעד

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

בטון, עם אופציה לבנות 
על הגג, נוף מדהים, 

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

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

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

יפה ומתוחזק עם מעלית, 
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

בהזדמנות בבירנבוים _____________________________________________)42-42(03-5797756
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

 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

 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

ש"ח. תיווך יעקב,
054-4901948)25-25(_____________________________________________

 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

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

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

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

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

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

ש"ח, בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

לחלוקה ל- 2 יח'. תיווך יעקב, 
054-4901948)25-25(_____________________________________________

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

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

וילות ובתים

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

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

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

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

חדשים + סוכה, אפש' 
החלפה לדירה זולה

054-8402332)24-25(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

מחסן, נוף, 1,300,000 ש"ח, 
_____________________________________________)25-25(גמיש! 052-5752500

 בלעדי! למבינים! בחסידי-
ליטאי! 5 חדרים ענקית 

ומושקעת + יח"ה + חדר 
ארונות + מחסן וחניה מקורה! 

1,800,000 ש"ח. "תיווך-קזן" 
054-8420522)25-25(_____________________________________________

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

_____________________________________________)25-25(ש"ח, 054-9422194

 במתחרד, 102 מ"ר 
+ היתרים לעוד 102 מ"ר, 

אפשרות לחלוקה ל- 4 יח', 
052-5914047)25-25(_____________________________________________

 בית שמש במתחרד בבר 
אילן, 5 חדרים, ק"א, מרווחת 

ומושקעת, 2 גינות, 2 מרפסות 
+ מחסן, רק 1,450,000 ש"ח. 

052-2604463)25-25(_____________________________________________

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

1,270,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)25-25(_____________________________________________

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

בהזדמנות! W נדל"ן,
052-5914047)25-25(_____________________________________________

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

בהזדמנות! W נדל"ן,
052-5914047)25-25(_____________________________________________

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

052-5914047 ,830,000)25-25(_____________________________________________

 בבית שמש במתחרד, 
רמב"ם, 3 חד', ק"א + 

מרפסת, רק 870,000 ש"ח, 
052-2604463)25-25(_____________________________________________

 באזור עזרא/דמשק-
אליעזר, קומה שלמה, 210 

מ"ר, מחולקת ל- 4.5 ח' 
+ יחידה גדולה + מרפסת 

ענק, ק"ג, 3,000,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)25-25(_____________________________________________

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

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

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)25-25(_____________________________________________

 בעזרא בפרוייקטים 
החדשים, 120 מ"ר, חזית 

+ יח"ד 40 מ"ר, נוף, 
בלעדי. 'אפיקי-נדל"ן-
_____________________________________________)25-25(בועז' 052-3500040

 פרויקט חדש בדב גרונר 
המכירה בעיצומה, דירות 3-4 
חדרים - מרפסות #אפשרות 

לחלוקה, פנטהאוז מרהיב 
# דירת נכה - חצר גדולה, 

מחירים ותשלומים מעולים, 
בלעדיות לתיווך המרכז,

053-3136060)25-25(_____________________________________________

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

גמיש. 'אפיקי-נדלן-בועז'
,054-8474843
050-4156080)25-25(_____________________________________________

 באיזור הנביאים! 
2 חד', ק"א כחדשה. 

*ברבי עקיבא! 4 חד' + 
סוכה + ש"כ + מזגנים. 
*למשקיעים1 2 + חצי 

בז'בוטינסקי, עורפית 
ושקטה לחלוטין. *ביונתן, 

3 חד', ק"א, שקטה. 
"אלוני נכסים"
052-7610603)25-25(_____________________________________________

 בבלעדיות בפרויקט 
נדבורנא באכלוס, 2,790,000, 
154 מ"ר, ק"ג + ק"ו, 4.5 + 
_____________________________________________)25-25(יחידה. תיווך, 054-8481688

 בבלעדיות בתחילת בניה, 
ק"א-ק"ד 4/5 חד', 155 מ"ר 

ברמת אלחנן, 2,475,000 
- 2,250,000 ש"ח. תיווך, 

054-8481688)25-25(_____________________________________________

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

3,500,000 ש"ח, 4 כיווני אוויר. 
_____________________________________________)25-25(תיווך, 054-8481688

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

ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)25-25(_____________________________________________

 בשלוש-שעות בבנייה, 
דירות 4 חד' ופנטהאוזים החל 

מ- 1,650,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)25-25(_____________________________________________

 בשכונת הלל, דו 
משפחתי, 5 חד' + זכויות 
נוספות במגרש, תוכניות 
ומפתחות אצל "אביחי - 
_____________________________________________)25-25(מתווכים" 03-5701010

 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)25-25(_____________________________________________

 באזור שבטי ישראל, 
בבניה, פנטהאוז 180 מ"ר, 

ק"6 + מעלית + חניה, 
חזית, נוף, 2,500,000 ש"ח. 

_____________________________________________)25-25(א.פנחסי, 03-5799308

 במינץ בבניין חדיש, 
פנטהאוז 7 חדרים, 

מפואר ומחולק ל- 2 
דירות + מעלית וחנייה 
מקורה, ב- 3,150,000 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)25-25(_____________________________________________

 התחלנו לבנות! בגולומב 
פנטהאוז 6 חד' ענק, קומה 

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

052-3344721 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

 בשחל בבניין-חדש 
פנטהאוז ענק ומפואר, מיידי, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

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

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

054-2545420 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

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

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

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

 בהזדמנות באזור נורוק, 
ד.גג ענקית + אפשרות 

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

053-3128884 ,03-5791514)25-25(_____________________________________________

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

2,600,000 ש"ח.
_____________________________________________)25-25("אפיק-נכסים" 03-5791514

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

מחדר מדרגות, חזית, 6 דיירים, 
2,850,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)25-25(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בשאול-חדד, 
דופלקס, מושקעת, 

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

'אפיקי-נדל"ן-בועז'
052-3500040)25-25(_____________________________________________

 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)25-25(_____________________________________________

 בהרב שך, ק"ג, חזית, 
דופלקס, 160 מ"ר, 6 חד', 

ניתן לחלק! "מוטי פרוינדליך" 
03-6444025)25-25(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
באדמורי שאץ, דופלקס, 5.5 
חד', 2 מרפסות, כ- 50 מ"ר, 

054-9422194)25-25(_____________________________________________

 בלעדי, דופלקס 7 ח', 
כ- 170 בנוי + גג ענק באזור 

חרל"פ + מעלית + חניה, פנוי 
שנה וחצי, 2,800,000. תיווך 

_____________________________________________)25-25(אלטרנטיב, 054-5500263

 ברח' נחמיה, דירת 
דופלקס, ק"ג ו- ק"ב, 6 חד', 

לא מעלית, משופצת, עורפית, 
2,200,000 ש"ח, בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ, הרב קוק 23, 
03-5797756 ,050-5308742)25-25(_____________________________________________

 לא יאומן! ענקית, 
באבן שפרוט 2 + 3 + 

גג, 200 מ"ר, משופצת, 
2,450,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)25-25(- מתווכים" 03-5701010

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

_____________________________________________)25-25(נכסים" 03-5791514

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

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

053-3128884)25-25(_____________________________________________

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

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

03-5791514)25-25(_____________________________________________

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

_____________________________________________)25-25(מקס, 050-5926021

 תיווך. בבלעדיות, דירת 5 
חדרים ברחוב שמואל הנביא 
בבני-ברק, מרווחת, מוארת 

ומאווררת, 12 מטר + אופציה 
לבניה על הגג + חתימות, 

שכנים, גג בטון, קומה 2.5 - 
אחרונה, במחיר - 2,000,000, 

052-7617711)25-25(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)25-27("חכמת רחוב" 052-2585808

 בצייטלין, 4.5 חד', ק"א, 
3 כ"א, 2 מרפסות בגודל של 

חדר, כ"א, סוכה, מעלית, חניה 
+ אופ' להרחבה, 2,000,000, 

_____________________________________________)25-25(גמיש, 052-4503738

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

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

 4 חדרים, ק"ב, ב'זכרון 
מאיר', דופלקס + מרפסת 

גג + ריהוט, מיידית, המפתח 
_____________________________________________)25-25(ב"תיווך-אריה" 053-3172172

 בלעדי באזור חנקין, 
4.5 ח', ענקית, משוקעת 

+ מעלית, גמיש. תיווך 
_____________________________________________)25-25(אלטרנטיב, 054-5500263

 באזור הרצוג, ענקית! 4 
גדולים + מרפסות סלון ענק, 
ק"ג, חזית, 2,080,000 ש"ח. 
_____________________________________________)25-25("אפיק-נכסים" 03-5791514

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

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

053-3128884 ,03-5791514)25-25(_____________________________________________

 באלישע, 4.5, שמורה 
+ מרפסות, ק"ג, 3 כ"א, 

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

053-3128884)25-25(_____________________________________________

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

ש"ח. "אפיק-נכסים"
03-5791514)25-25(_____________________________________________

 בקרית הרצוג, 4.5 חד', 
ק"א, כ- 100 מ"ר, יפיפה 
ומושקעת, מעלית, חניה 

בטאבו, רחוב שקט, 3 כיוו"א, 
חזית, 8 דיירים, סוכה מהסלון, 

1,680,000. בית-הנדל"ן,
052-4512404)25-25(_____________________________________________

 בגניחובסקי, 94מ', 4 
חד', חזית, אופציה לבניה בגג. 
_____________________________________________)25-25("צ'מפיון-נדל"ן" 053-3121812

 במרכז סוקולוב, 4 חד', 
80 מ"ר, מושקעת מאוד 

+ סוכה, ק"ב. 'אפיקי-
נדל"ן-בועז'

052-3500040)25-25(_____________________________________________

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

להרחבה. 'אפיקי-נדל"ן-
_____________________________________________)25-25(בועז' 052-3500040

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

מיידי. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 
052-3500040)25-25(_____________________________________________

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

כולל רשיון 48 מ"ר, מטבח 
חדש, אופציה למעלית. 
_____________________________________________)25-25(א.פנחסי, 03-5799308

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

+ מעלית, מושקעת, מתוכננת 
מעוהל, 2,000,000 ש"ח. 

_____________________________________________)25-25(א.פנחסי, 03-5799308

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

אופציה גדול הלהרחבה, 
1,780,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)25-25(_____________________________________________

 בפרדס כץ בבניה, 4 חד', 
103 מ"ר, ק"ד, חזית, 3 כ"א 

+ מ.שמש, כניסה בעוד שנה, 
1,590,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)25-25(_____________________________________________

 בשלוש השעות בבניה, 4 
חד', 1,650,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)25-25("מוטי פרוינדליך" 03-6444025

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

1,750,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

 בדניאל 110 מ"ר, 2 
חזיתות + אופציה להרחבה, 

2,100,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

 בבן-זכאי/יהודה-הנשיא, 
4 חד', משופצת + אופציה, 
בטאבו-משותף, 1,700,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

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

2,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

 בטרפון, ק"א, חזית, 
4 חד', 120 מ"ר + חניה, 

2,250,000 ש"ח, גמיש. "מוטי 
_____________________________________________)25-25(פרוינדליך" 03-6444025

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

2,190,000 ש"ח, גמיש. "מוטי 
_____________________________________________)25-25(פרוינדליך" 03-6444025

 במבצע בגמר בניה בלוי 
יצחק, פנטהאוז מרהיב, נוף 
נפלא, כ- 4 חד' - מרפסות 

וגג, בלעדיות לתיווך המרכז, 
053-3136060)25-25(_____________________________________________

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

1,720,000, גמיש. 
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)25-25(_____________________________________________

 לגור ולקבל תשואה! 
באבוחצירא, 5 חד', 

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

03-5701010)25-25(_____________________________________________

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

מרפסת סוכה, מיידי,
054-9422194)25-25(_____________________________________________

 באלישע השקט, 
כ- 90 מ"ר באלישע, כ- 4 

חד' - שקט, מושקעת מאוד, 
1,850,000. תיווך,

054-8481688)25-25(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

 ברמבם, 4 חד', יפהפייה 
ומתוכננת, חדשה + מעלית 

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

052-7168090 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

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

2,490,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)42-42(_____________________________________________

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

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)09-43(_____________________________________________

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

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

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

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

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

3-3.5 חדרים
 בלעדי! בהזדמנות! 
בבן-זכאי, 3.5, מרווחת 

ומסודרת, ק"ב, 3 כ"א + חניה, 
1,680,000 ש"ח.

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)25-25(_____________________________________________

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

_____________________________________________)25-25(נכסים" 03-5791514

 בבלעדיות, בחרל"פ 11, 
דירת 3 חדרים, קומה ג', כ- 75 

מ"ר, משופצת מהיסוד. דוד 
_____________________________________________)25-25(גרוס רי/מקס, 050-4122744

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

_____________________________________________)25-25(מקס, 050-4122744

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

_____________________________________________)25-25(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308
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לפרסום
בלוח

03-6162228

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

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

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

לפרסום
03-6162228

קיט 
ונופש

לפרסום
בלוח

03-6162228

1-1.5 חדרים

עסקים

ביקוש 
דירות

נדל”ן 
מסחרי

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

 5 חד' בבנין חדיש 
ברח' הזיתים )באזור בית 

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

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

ארוכה בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

גבעת שמואל

בני ברק

דירות 
להשכרה

+5 חדרים

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

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

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

פתח תקווה

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

כניסה נפרדת, בבנין 
יפה, משופץ כחדש,  

מתאים למשרד, אדריכל, 
לקוסמטיקאית, אולם 

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

תיווך ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23 050-5308742

03-5797756)34-34(_____________________________________________

משרדים

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)09-43(_____________________________________________

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

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

מחסנים
 להשכרה 30 מ"ר 
שטח מסחרי משופץ 

ומסודר באזור תעשיה 
בבני-ברק, למשרד, 

חנות, מחסן ולכל מטרה. 
שרותים וחניה צמודים,

052-3087018)25-28(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

השקעות

 דרוש משקיע 
לפרוייקט בראש העין 

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

בני ברק

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

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

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

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

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

אור הגנוז

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

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

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

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

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

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-36/17(_____________________________________________

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף, 

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

בית חורון

 "אורחן אור הזוהר" - 2 
צימרים כפריים ומבודדים: 

סוויטה פנטהאוז + חדר 
שינה וצימר קרקע + 

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

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

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

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

בית חלקיה
 וילה חדשה, ממוזגת, 

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

08-8683777)03-30(_____________________________________________

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

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

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

בית שמש
 וילה מקסימה + 4 חדרי 

שינה עד 30 מיטות נקיה 
ומאובזרת, לשבתות במחיר 

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

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

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

בית מאיר

ביריה

 צימרים באור הגנוז. בית 
בצפת. לשבתות, חגים ובין 

הזמנים, מבצעים לזוגות 
וקבוצות, 052-7632474

052-7633683)17-28(_____________________________________________

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

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

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

מאובזרת, גינה פרטת + 
מתקנים ודשא, מרפסת + נוף 

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

 וילה לשבתות ובין הזמנים, 
ממוזגת חצר גדולה + 

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

 לשבתות וחגים, יח"ד 
יוקרתית + 2 מזגנים בבנין 

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

חנויות
 להשכרה 30 מ"ר 
שטח מסחרי משופץ 

ומסודר באזור תעשיה 
בבני-ברק, למשרד, 

חנות, מחסן ולכל מטרה. 
שרותים וחניה צמודים,

052-3087018)24-27(_____________________________________________

אלעד

4-4.5 חדרים
 4 חד' בעובדיה 6 ליד 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

נתיבות

 דרושה דירה לקניה עד 
1,100 ב"ב, פ"ת, אלעד,

_____________________________________________)24-25ח(052-7606225

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

 למכירה עסק בתחום 
בגדי ילדות בב"ב, מוניטין 

10 שנים, קהל לקוחות 
גדול, אחוזי רווח גבוהים, 

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

 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

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

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

 לחנות/משרד/סטודיו/
קליניקה - להשכרה, מפואר! 

במרכז זכרון מאיר, כ- 36 מ"ר, 
_____________________________________________)24-25(ללא תיווך, 050-4115510

 למכירה משרד, ברח' 
הברזל רמת החייל, 2 
חד' כולל חניה פרטית 

בטאבו, 500,000 ש"ח, 
052-7606073)24-25(_____________________________________________

קריית מלאכי
 בית מושקע בגבעת 

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

050-7345401)22-25(_____________________________________________

קריית ביאליק

קריית מוצקין

 3.5 חדרים, 77 מטר, 
וקמה 3 מתוך 4, מתאימה 

לחלוקה, מחיר 530,000 ש"ח. 
_____________________________________________)25-25(נופר מרסיאנו, 052-7395150

 רחוב גושן, 2 חדרים, 
קומה 1, אפשרות להרחבה 

השכן למטה בנה, צפי שכירות 
2,100 ש"ח, מחיר 420,000 
_____________________________________________)25-25(ש"ח. ניר דהן, 050-2962666

 בלעדי! בשמעיה האיכותי! 
3 חדרים + נוף + 2 מזגנים 

+ מרפסת גדולה! פינוי 8.10. 
_____________________________________________)25-25("תיווך-קזן" 054-8420522

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

במחירים טובים לזוכרים עם 
צ'קים, 03-5444815
_____________________________________________)25-25(052-2213344, דוד

 בשיכון ה' באזור יוקרתי, 
בית פרטי, 500 מ"ר בנוי, 500 
מ"ר חצר, 2 קומות + מרתף, 

תכנון לפי דרישת השוכר, 
מתאים לכל מטרה. א.פנחסי, 

03-5799308)25-25(_____________________________________________

 בשיכון ה' באזור יוקרתי, 
בית פרטי, 300 מ"ר בנוי, 300 
מ"ר חצר, 2 קומות + מרתף, 

תכנון לפי דרישת השוכר, 
מתאים לכל מטרה. א.פנחסי, 

03-5799308)25-25(_____________________________________________

 בבן פתחיה, 5 חדרים 
חדשה מהקבלן, מפוארת 

ביותר! כ- 140 מ"ר, 
מיידי! ב- 6950 ש"ח. 

להב נכסים,
050-4177750)25-25(_____________________________________________

 ביחזקאל, 4, חדשה, 
מושקעת, קומת קרקע לחצר 

לתווך ארוך, 050-4119420, 
050-8676410)25-28(_____________________________________________

 בעמי, 4.5 חדרים, 
משופצת וממוזגת + סוכה, 

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

 בעזרא, 4 חדרים, חדשה 
כולל יחידת הורים + מרפסת 

גדולה + סוכה,
_____________________________________________)25-26(058-7744421, לל"ת

 ביחזקאל, 3, חדשה 
ומושקעת, קומת קרקע לחצר, 

לתווך ארוך, 050-4119420, 
050-8676410)25-28(_____________________________________________

 במינץ, 3 חדרים + 
מרפסות, גדולה ומרווחת, 80 

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

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

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

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

ומסודרת, 3,300. 'אפיקי-
נדלן-בועז',

,050-4156080
054-8474843)25-25(_____________________________________________

 בבר כוכבא השקט, 3 
חדרים משופצת מהיסוד, 

קומת קרקע + גינה 
גדולה מסביב לבית, 3 
כיווני אוויר, ב- 4,250 
_____________________________________________)25-25(ש"ח, 052-7773526

 בבלעדיות בשיכון ה', 3 
חד', קומה ראשונה, ממוזגת, 

חזית, מ.סוכה. תיווך,
058-7663012)25-25(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים, 70 מטר 
ברחוב חתם סופר בבני-ברק, 

חדשה, מוארת, מאווררת 
ומסודרת, ב- 4,300 ש"ח, 

052-7617711)25-25(_____________________________________________

 ברח' סוקולוב ליד רח' 
אבן גבירול, 3 חד' גדולים 

ומשופצים, חזית, ק"5 
עם מעלית, 4,600 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23,
,050-5308742

03-5797756)25-25(_____________________________________________

 ביחזקאל, 50 מ"ר לל"ת, 
_____________________________________________)25-25(3,300 ש"ח, 050-2229247

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

 יח"ד כחדשה, יפה 
ומרוהטת, בעיקר יחיד בהרב 

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

 באמרי חיים, חדר ליחיד 
או לפעילות שקטה, מרוהטת 

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

גני תקווה
 דירת גן, 5 חדרים בגני 

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

054-3972920)25-28(_____________________________________________

מגדל העמק
 4 חד' מרווחת, בקריה 

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

052-6233387)25-28(_____________________________________________

 3 ח' בנתיבות ברחוב חזני, 
קומה ג', מסודרת, מרווחת, 

_____________________________________________)25-25(מיידי, 054-8454971

 בשפירא בבנין חדיש, 4 
_____________________________________________)25-25(חד', קומה 1, 050-3528252

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 בכפר אברהם, דירת 3 
חד', משופצת, חדשה, מיידי.
_____________________________________________)FOX)25-25 נדל"ן, 050-6925400

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)25-26ח(052-7396092

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

_____________________________________________)25-26(ירושלים, 052-7624315

 לתיווך דרושות בדחיפות 
דירות מכירה 3-4 חדרים בב"ב 

ללקוחות רציניים, פרסום 
ומכירה עלינו! שירות מהיר 
ללא עמלה, 052-2213344 

_____________________________________________)25-25(03-5444815, דוד

 הזדמנות אחרונה, 
זכות לדירה בשרון, שדה 

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

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

 *בהזדמנות! *דירה 
להשקעה במרכז ירושלים. 

*משופצת ומעוצבת מדהים. 
*הכנסה חודשית - 13,500 

ש"ח. *תשואה שנתית - 5%. 
*טאבו. *תכנית עתידית לפינוי 
בינוי שתשלש את שווי הדירה. 

*רק 3,120,000 ש"ח. טל': 
053-2852752)25-25(_____________________________________________

 למהירי החלטה!!! דירה 
להשקעה, הכנסה פאסיבית 
מהיום הראשון! במרכז העיר 

ירושלים, רשומה בטאבו, 
מושכרת ב- 24,000 ש"ח 

בחודש עם בטחונות! 5.5% 
תשואה שנתית = 288,000 

ש"ח בשנה! אזור מבוקש 
מאוד לשכירות. פוטנציאל 

השבחה ממשי להכפלה ויותר 
של שווי הדירה, רק 5,280,000 

_____________________________________________)25-25(ש"ח לפרטים: 055-9464693

 להשכרה באור החיים 
28, מרתף + חלונות בלגים, 

כניסה נפרדת + מעלית, 
110 מ"ר, לל"ת, 7,500 ש"ח, 

050-2229247)25-25(_____________________________________________

 בר"ג רח' סוקולוב, 
ק"ק, משופצת, 36 מ"ר + 
10 גלריה, לחנות, קליניקה, 

משרד, מכון יופי, וכד',
050-3720730)25-28(_____________________________________________

 להשכרה חנויות ושטחי 
מסחר באזור היציאה 

קוקה קולה + אהרונוביץ - 
ז'בוטינסקי. בלעדיות לתיווך 

_____________________________________________)25-25(המרכז, 053-3136060

 בלעדי! למכירה, 
ברחוב ירושלים, חנויות 

פעילות, קרוב לר"ע. 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)25-25(_____________________________________________

 בבלעדיות! למכירה 
חנות בבני-ברק ברבי-עקיבא, 

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

054-2545420 ,03-8007000)25-25(_____________________________________________

 מחסן מעל 400 מטר, 
כניסה נפרדת + חניה, דלת 

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

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

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

 משרד להשכרה בב"ב 
בחזו"א-גרוסברד, כ- 15 

מטר, מפואר מאוד,
052-7124555)25-25(_____________________________________________

 בסוקולוב-קוטלר, משרד 
7 מטר, ק' קרקע, משופץ, 
ממוזגת ושקט, ללא תיווך, 

_____________________________________________)25-25(מיידי, 050-4103310

 להזמנות:
 Sales@nofeshbateva.com
nofeshbateva.com04-826-7854 

 בקמפוס ישנם:
 מגרשי ספורט

 בתי כנסת
 מרחבים ומדשאות    אודיטוריום מפואר חדרי אוכל

רחבי ידיים  

מותאם למוסדות, 
 

סמינרים ומחנות קיץ

ניתן להזמין לינה בלבד

 פסטורליקמפוס 
בנתניה

לאירוח קבוצות
 

 החל מ-200 עד 400 אורחים

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

050-4146708)25-28(_____________________________________________

יבניאל

 צימר הכהנים- 10 דק' 
מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 

052-7150124)36-32/17(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

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

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, חלקם 

עם נוף לים, ביכנ"ס 
במקום, מחירים נוחים! 

050-8818678)42-43/17(_____________________________________________

■ 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_____________________________________________

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

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

 "אחוז נוף כנרת" 
צימרים חדשים ומפוארים 
בטבריה + ג'קוזי, מחומם 

+ נוף לכינרת, חצר 
ענקית, במחירי השקה!!

052-7134905)54-42/17(_____________________________________________

 2 דירות גדולות, ממוזגות 
ומאווזרות ב-ק"ש עם חצר 

פרטית! קרוב לטיילת,
052-7130111)17-37(_____________________________________________

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

לילדים לשבתות ולחגים 
במחירים נוחים!

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

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(_____________________________________________

 דירת נופש חדישה 
ומרווחת + חצר, מרוהטת 

קומפלט + נדנדה + פ.ישבה,
050-8712711)23-26(_____________________________________________

 בקרית שמואל, דירת 
גן חדשה, קרוב לשטיבלאך 

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

 צימר מפואר וגדול 120 
מ"ר + נוף ומדהים, בריכה 
צמודה, מתאים למשפחות 
גדולות, אפש' לצימר קטן 

,055-6641465
055-6654434)25-26(_____________________________________________

הר כנען
 בהר כנען עולה וילה 5 

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

050-3327788)24-27(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

גורנות הגליל
 נופש מושלם למשפחה 

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

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

 "הובלות המרכבה" - 
כל סוגי ההובלות, הובלה 
עצמית - )יח' דיור( בב"ב 
- 150 ש"ח. קו יומי לכל 
המרכזים החרדים - 150 
לפריט, 052-7117676, 

055-6688870)50-45/17(_____________________________________________

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

ואירועים 053-3188842 
050-7532336)33-32/17(_____________________________________________

  "הסעות דניאל" - 
רכבים ממוזגים וחדשים! 
14,16,20 מקומות שרות 

אמין, מחירים זולים!! 
052-7101020)47-46/17(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

הלוואות ומשכנתאות

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

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

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

 הסעות: נסיעות לכל 
חלקי הארץ, 4-20 מקומות, 

נהגים אדיבים, לפרטים:
054-8430702 ,053-5662246)12-38(_____________________________________________

 וילה מטופחת וממוזגת, 
ברכיה פרטית + 2 יח' צימרים 

גדולים ומפוארים + בריכה 
פרטית, שולחן פינג פונג, 

מדשאות, ערסלים ועוד
050-5313031)02-29(_____________________________________________

צפון

 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + בריכה מוצנעת, 
נוף עוצר נשימה! 780 ש"ח 

ל- 2 לילות - תחבורה ציבורית 
מכל הארץ עד המקום, שעון 

_____________________________________________)27-24/17(מים מהדרין. 054-5742965

 בין סמטאות העתיקה - 
בתי ארוח מפוארים, מאובזרים 
וממוזגים לזוגות ולמשפחות, 

בין בתי הכנסת העתיקים, 
050-8550462/1)52-50/17(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים 
053-3147542 052-7155422)37-36/17(_____________________________________________

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר מקצועי, נוף 

מדהים לחרמון,
,050-4296661
050-7477127)03-29(_____________________________________________

 *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

תפרח
 במרכז תפרח עד 55 

מיטות, מתקנים ומדשאות + 
גנרטור. *ברמה *יחודית, מוכר 

_____________________________________________)53-25/17(במס, טל': 052-7612965

 "בנצי טיולי ג'יפים" - 
חוויית שטח יחודית, מס' 1 

בארץ, באיכות! נסיון 30 שנה! 
050-2403750 ,052-2403750)25-36(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

■ דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-49/17(_____________________________________________

■ "הפגודה בפינה" - 4 יח' 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קרוב לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-18/18(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)42-37/17(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

■ קונה לפירוק + נסיעה 
כל המכוניות, משאיות, 
טרקטורים, אמינות + 

אישורים, 052-5752933, 
052-3239123)1-54(_____________________________________________

 קונה רכבים ואופנועים 
לפירוק, לנסיעה ולברזל, 

_____________________________________________)08-09/18(מחירים הוגנים, 052-6371796

■ "אחוזת נועם" - 6 
דירות נופש, עד 30 
מיטות, יוקרתיות, 
למשפחות/זוגות, 

ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית 

+ נוף מרהיב + בריכה, 
_____________________________________________)29-28/17(נדנדות 052-5856465

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-20/18(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-29/17(_____________________________________________

 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  "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(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

מזגן ונוף מדהים, בהזדמנות! 
058-3266448)30-29/17(_____________________________________________

 דירת נופש גדולה 
ומרווחת בסמוך לעיר 

העתיקה, מאובזרת וממוזגת, 
לשבתות/ימים וחגים,

054-2468262 ,052-3953998)09-35(_____________________________________________

 צימרים יפיפים, 
ממוזגים עם גינה, בריכת 

שחיה, ג'קוזי, קרוב 
לרשבי, ביהכנ"ס,

050-2004839)21-45/17(_____________________________________________

 במושב גורן, וילת נופש 
+ בריכה פרטית, אפשרות 
לנופש זוגי בצימר המערה, 

050-5990545)22-25(_____________________________________________

יונדאי
 יונדאי אקסנט פמילי, 
מודל 2003, יד שלישית, 

מצב מכני מעולה,
_____________________________________________)22-25(058-6180108, דב

 צימרים במרכז +
בריכה פרטית + פינת חי 

במחיר מבצע,
050-7227248)23-26(_____________________________________________

 סיטרואן פיקאסו, מודל 
2008, 7 מקומות, יד ראשונה, 

53,000 ק"מ, מצב מעולה, 
_____________________________________________)23-26(שמורה, 052-6222001

 הובלות *הובלות בקירור 
*מחירים זולים *משלוחים 

*קווים *שרות מהיר,
053-3329341)23-26(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)25-24/18(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-24/18(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,900
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

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(_____________________________________________  מבנה חדש- לשבתות 

חתן, שמחות ושבתות 
נופש כולל בית כנסת 
מפואר, בית מדרש, 2 
אולמות, 2 מטבחים, 

48 חדרי שינה, חנייה 
וחצרות, 058-3232627 

)30-29/17(           02-5003414_____________________________________________

 בצור-הדסה וילה יפיפיה 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 
20 איש, לשבתות גיבוש 

משפחתיות ולחגים, 1,800 
_____________________________________________)38-38/17(ש"ח ללילה, 054-6987004

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

+ ביהמ"ד + חדר אוכל,
052-7634389)38-37/17(_____________________________________________

כלנית
 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

מכל רחבי הארץ למקום, 
054-6242965)28-27/17(_____________________________________________

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)40-40/17(ובית מדרש, 052-7646764

 סוויטות מפוארות
רק 10 דקות מטבריה !!! עם 

ג'קוזי ובריכה מפוארת + פינת 
_____________________________________________)24-35(מנגל 050-2565636

 וילה מקסימה בגליל 
בריכה גדולה, ג'קוזי, נוף 

_____________________________________________)24-27(מדהים ושקט, 052-2816785

 "נופש בצפת" להשכרה 
וילה/צימר מול נוף הכינרת 
לבן הזמנים, מחירים נוחים, 
_____________________________________________)24-33(לפרטים: 050-4250702, גדי

 פינה באופק, מתחם עם 
4 צימרים + בריכה וג'קוזי, 

נוף פסטורלי לחרמון, אהובה, 
050-6582939)24-35(_____________________________________________

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, מבצע בין הזמנים, 
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(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

יפהפיות ברמה במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)54-51/17(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)08-38(_____________________________________________

 בבית ישראל, 3 חד', 
מטופחת, מרווחת וממוזגת, 
לשבתות ותקופות קצרות, 

לחרדים בלבד,
054-8431078/6)25-36(_____________________________________________

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

וממוזגת, מרפסת ענקית, נוף 
_____________________________________________)25-25(מדהים, 052-7170576

מגדל
 צימר מפנק במגדל, 7-10 

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

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

 בס"ד, נופש במעלות, 
דירה לבין הזמנים, נוף מהמם, 

_____________________________________________)25-28(לפרטים: 050-4295536, אבי

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מהחוף נפרד, גדול 

ומרווח, למשפחות וציבור 
דתי, כ- 13 מיטות בכ"א 

+ גינה, בקרבת בתי 
_____________________________________________)25-50(כנסת, 052-6460451

 בכפר זיתים )בסמוך 
לטבריה(, בית 3 חד' + חצר 

לסופ"ש ובין הזמנים,
054-8457896)25-26(_____________________________________________

 דירת נופש בצפת, קרקע, 
2 קומות עד 14 איש, גינה, 

מתקנים, ממוזגת.
_____________________________________________)25-28(054-2468261, אשר

 בלב העתיקה מול מלון 
- רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

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

 וילה 7 חד' ממוזגת + 
מתקנים לילדים, בריכה, צמוד 

לבית-כנסת ולסופר,
053-2827371)25-28(_____________________________________________

 חופשה בצפת 
והסביבה - בין הזמנים, 

מגוון דירות נופש וצימרים 
לזוגות ומשפחות. יובל 

_____________________________________________)25-25(כהן, 050-2777611

 בעתיקה בכיכר המגינים, 
דירות אירוח ברמה גבוהה, 
למשפחות ולזוגות + חצר 

_____________________________________________)25-27(ובריכה, 052-7642459

 3 צימרים בצפת על 
צלע ההר, נוף מדהים 

כולל בריכה.
_____________________________________________)25-28(053-5264272, אהרון

 מתחם יחידות ארוח 
סטודיו, מקום מרכזי, 

שקט ויפה + חצר, קרוב 
_____________________________________________)25-28(לעתיקה, 053-2303846

■ יוסי זיו - צלם 
אירועים מקצועי! צוות 
מורחב, שירות ואיכות 
ללא פשרות, מבצעים 

מיוחדים לחתונות 
0525-778544)28-27/17(_____________________________________________

צילום אירועים

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

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

■ מחשב נייד מחודש החל 
מ- 500 ש"ח כולל אחריות, 

הוותיק בענף.
054-4543701
03-5066331)54-29/17(_____________________________________________

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-28/17(_____________________________________________

סת”ם

 שידוכי "זיווג הגון 
בקרוב" לרווקים/ות ופרק 

שני, מגיל 18 ומעלה ובוגרים, 
)מטפלים גם בקשיי שידוך(, מ- 

_____________________________________________)49-47/17(10:00 בבוקר, 052-3340338

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

מ- 10:00 בבוקר, 
052-3340338)47-45/17(_____________________________________________

שידוכים

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים לטאים 
וספרדים,שדכן מקצועי עם 

המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)40-39/17(_____________________________________________

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-54(21:00 בלבד, 052-7333955

 ספרי תורה, כתב 
אר"י וב"י מהודרים ויפים 

סופרים יר"ש,
052-7623142)17-29(_____________________________________________

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

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

שיעורי עזר
 מורה מקדמת 

באנגלית, ספרות ודקדוק. 
ברמה גבוהה מאוד. 

לכיתות יסודי.
45 ש"ח לשיעור.

054-6337121)19-26(_____________________________________________

 מבצע קולמוסים 
מנירוסטה עם שוקת,

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

רפואה משלימה
 מוצרים לשלמות הבית 
מכל המינים לגברים ונשים, 

_____________________________________________)24-27(יעוץ חינם, 054-8518428

 שידוכי: "כל האמת", 
בהדרכת ר' שמואל בן עטר, 

_____________________________________________)24-27(ליווי אישי, 050-6398690

 כל סוגי השיפוצים, 
פנים וחוץ, איטום, חדרי 

מדרגות, צבע
החל מ- 1,500 ש"ח,

050-3143261)24-27(_____________________________________________

שיפוצים

 למכירה מחשבים 
במחירים הזולים ביותר שיש 
מכל הדגמים, החל מ- 800 

_____________________________________________)25-26(ש"ח, 054-8571796

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

_____________________________________________)25-32(שני, 050-6721743

שיפור הראייה
 שיפור הראייה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 
עדשות מגע, או ניתוחים, 

טיפול בליקויי הראייה ומחלות 
עניים, 050-4145359,

072-2828034, יואל לוי
www.yoel-levy.com)12-38(_____________________________________________

שרותי נקיון
 שרותי נקיון ברמה גבוהה 

למוסדות ופרטיים, מעל 
20 שנות ותקן, איכות ללא 

_____________________________________________)25-28(פשרות. חיים, 052-5225756

אבידות

 נמצאה שקית ברח' ר' 
עקיבא ב"ב של החנות יורו 

קולקשן עם בגד חדש ובנוסף 
בתוך השקית היו עוד קניות 

של תכשיטים ועוד דברים 
נוספים, אפשר לקבל ע"פ 

_____________________________________________)24-25ח(סימנים, 054-8482705

 נמצאו משקפי שמש של 
ילד בשביל של ר' התור 1-5, 

ניתן לקבלן ב: 054-2252171, 
_____________________________________________)24-25ח(9087136

 נמצא ארנק קטן של ילדה 
באזור רבי יהודה הנשיא, הדר 

_____________________________________________)24-25ח(גנים, 054-5485613

 נמצא חלק של עגלת 
_____________________________________________)25-26ח(בוגבו בגאולה, 052-7163960

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

משהו? התקשרו בהקדם: 
_____________________________________________)25-26ח(1-599-500-003

 נמצא כרטיס זכרון 
למצלמה בפארק ב"ב, בפסח 
_____________________________________________)25-26ח(לפני שנתיים, 052-7171872

 אבדה מצלמת איקוסוס 
175 קנון בצבע אפור, נרתיק 

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

_____________________________________________)25-26ח(052-7145526

 נמצא לפני כחודש, שעון 
יד לגבר/בחור באזור השומר, 

_____________________________________________)25-26ח(קוקה קולה, 052-7168623

 נמצאה חליפה חדשה בקו 
33, היוצא מהר נוף לבית וגן, 
ביום חמישי בסביבות 23:00, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7627628

 נמצאו תפילין בירושלים + 
סידור עם השם עזרא ח.ברוך, 

_____________________________________________)25-26ח(נא לפנות: 02-6769875

 נאבדה מזוודה כחולה 
באוטובוס קו 350 מאשדוד 

לבני-ברק במוצאי שבת,
_____________________________________________)25-26ח(050-4187773
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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(_____________________________________________

 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

 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

 מקרר 2 דל' הקפאה 
עליונה, 600 ליטר, צבע 

לבן, במצב מעולה. 
_____________________________________________)23-26(שמשון 052-7669035

 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,
_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 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

 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

 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

 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

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

סנדוויצ‘ים לאירועים וכנסים

&

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

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)24-25ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)24-25ח(בתרומה, 054-8432271

 משפחה ברוכה בירושלים 
זקוקה לארון בגדים במצב טוב 

_____________________________________________)24-25ח(בלבד, 050-6256846

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)24-25ח(תורה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)24-25ח(בתרומה, 052-7396092

 דרוש ארון 5 דלתות לחדר 
_____________________________________________)24-25ח(ילדים, טל': 054-8428615

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למפשחת אברך, 

_____________________________________________)24-25ח(054-7938941

 מעוניינים לקנות בד ריפוד 
לעגלת סיטי מיני תאומים, 

_____________________________________________)24-25ח(053-3164018

 אני מעוניין לקנות נגן 
סנדיסק במצב מעולה במחיר 

_____________________________________________)24-25ח(סמלי, 052-7163334

 בחורי ישיבה מעוניינים 
במקרר קטן במצב מעולה וכן 
מאוור או מזגן נייד בירושלים, 

_____________________________________________)24-25ח(052-7163334

 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

 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

 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

 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

 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

 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

 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

 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

 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

 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

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

_____________________________________________)25-26ח(הודעה

 דרושה מכונת תפריה 
_____________________________________________)25-26ח(בתרומה, 052-7396092

 לנצרך דרוש תפילין 
)ספרדי( בדחיפות )של נפטר 

_____________________________________________)25-26ח(וכדו'(, לפרטים: 052-7625767

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)25-26ח(בתרומה, 054-8432271

 דרושה עגלת תאומים 
"מונטובאגי" במצב טוב במחיר 

_____________________________________________)25-26ח(סמלי, 052-7171872

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)25-26ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)25-26ח(054-7938941

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)25-26ח(תורה, 054-8432271

 מסך דק למחשב, 100 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-3595314

 פלטה חשמלית גדולה 
43X56 ס"מ במצב מצוין, 100 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 050-5343924

GPS  חדש באריזה, דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות, מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, טל': 054-8405498

 מכשיר להכנת שווארמה, 
חברת המילטון - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-3537660

 תנור אפיה + כיריים, 500 
ש"ח במצב מצוין )ירושלים(, 

_____________________________________________)25-26ח(054-4680218

 מקרר אמקור, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(ירושלים, 054-4680218

 די.וי.די 7 אינץ', שמור 
כחדש + USB, ב- 135 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7621123

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 054-7432035

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(054-7938941

 מחשב נייד HP מיני 
10 אינץ + תכונות + מטען, 

כחדש, 500 ש"ח,
054-2423785)25-26(_____________________________________________

 למכירה מחשבים 
במחירים הזולים ביותר שיש 
מכל הדגמים, החל מ- 800 

_____________________________________________)25-26(ש"ח, 054-8571796

 תנור קינג שני תאים, 
מעולה, 350 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-8162617

 תנור בילד אין, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(052-7366764

 פקס + מכונת צילום, 
HP, ב- 100 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-7366764

 אוזניות סיליקון עוצמתיות 
ונוחות לשימוש לזמן רב, 

באריזה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)25-26ח(052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-4831449

 הזדמנות: מייבש כביסה, 
מצויין, 350 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)25-26ח(052-3073826

 2 סטנדים לרמקול מוגבר, 
_____________________________________________)25-26ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 בטריה לאופניים 
חשמליות, 300 ש"ח, -052

_____________________________________________)25-26ח(7647337 להתקשר עד 16:00

 מטען לאופניים חשמליות, 
120 ש"ח, 052-7647337 

_____________________________________________)25-26ח(להתקשר מ- 13:00 עד 16:00

 רדיאטור חימום, 7 צלעות, 
70 ש"ח, 052-4076070, 

_____________________________________________)25-26ח(03-7519794

 רדיאטור חימום 9 צלעות, 
80 ש"ח, 052-4076070, 

_____________________________________________)25-26ח(03-7519794

 רדיאטור חימום 12 
צלעות, 90 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-4076070, 03-7519794

 רדיו דיסק מקורי, חדש, 
מפורק מרכב מאזדה 3, 

ב- 500 ש"ח, 03-9074725, 
_____________________________________________)25-26ח(054-8412903

 תנור בילד אין - גומחה, 
דגם צרפתי באיכות, 450 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, טל': 052-4668429

 אוזניות שמע מטורפות 
במחיר מצחיק, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(בטל': 050-4146777

 נברשות נאון עגולות, יפות 
לסלון, בירושלים, רק 75 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-8430281

 דיסק לחיתוך עץ )מתחבר 
למשחזת/דיסק(, חדש באריזה, 

_____________________________________________)25-26ח(30 ש"ח, 052-7171872

 אזעקה מיוחדת + שני 
שלטים, מנוע מהשלט, ב- 200 

_____________________________________________)25-26ח(מירושלים, 058-3216830

 פלטת שבת לשני סירים, 
רק 50 בירושלים,

_____________________________________________)25-26ח(058-3216830

 home טוסטר אובן 
כחדשה, 3 מצבים, 35 ליטר, 

ב- 300 ש"ח מי-ם,
_____________________________________________)25-26ח(058-3216830

 תנור חימום 3 מצבים + 
וונטה, בטחוני, מציאה, רק 

150 ש"ח מי-ם,
_____________________________________________)25-26ח(058-3216830

 רמקולים לרכב פיונר, 600 
וואט + תבניות, 300 ש"ח 

)מייצב מטח למערכות 250(, 
_____________________________________________)25-26ח(מי-ם, 058-3216830

 רמקולים לרכב קדמיים 
של פוקסל 440 וואט + 

קומפוננטים ושנאים, 400 
_____________________________________________)25-26ח(מי-ם, 058-3216830

 רדיאטור בטיחותי לילדים, 
חדיש + שעון שבת, לל 

_____________________________________________)25-26ח(אצלעות, טל': 054-8303051

 מכונת כביסה כחדשה, 
קונסטרוקטה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-8439395

 מייבש כביסה, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(054-8439395

 פקס + מכונת צילום 
של חב' HP, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7156347

 רמקול נייד מיני היפבוקס 
חיבור לנגן או סלולרי בלוטופ, 

_____________________________________________)25-26ח(99 ש"ח, 054-4783220

 פלטה חמשלית גדולה 
ל- 6 סיירם, ב"ב, 110 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-9985503

 מדפסת משולבת כולל 
פקס, סורק ומכונת צילום 
2645 חדשה כמעט ללא 
שימוש, 400 ש"ח, -052

_____________________________________________)25-26ח(7183042

 מדפסת משולבת כולל 
סורק ומכונת צילום 1510 
חדשה כמעט ללא שימוש, 

_____________________________________________)25-26ח(200 ש"ח, 052-7183042

 ספריית ילדים, 200 ש"ח, 
ירושלים במצב טוב מאוד, 

_____________________________________________)25-26ח(054-4680218

 פינת אוכל + 4 כסאות, 
500 ש"ח במצב טוב מאוד, 

_____________________________________________)25-26ח(ירושלים, 054-4680218

 מיטת מעבר, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(מעולה, 052-8162617

 ארון 2 דלתות סנדוויץ 
במצב מצוין, 450 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)25-26ח(טל': 054-8411499

 ספריה לחדר ילדים מעץ 
במצב מצוין, 200 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-7366764

 מיטה יהודית + מזרון + 
ארגז מצעים, מצוינת, 500 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-7366764

 מזנון באורך 2 מ' בצבע 
שחור עם זכוכיות - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(050-9340317

 שולחן כתר עגול בצבע 
ירוק, רק 80 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)25-26ח(050-9089110

 2 שידות קטנות עם 
מגירות, מעוצבות, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(050-9089110

 ספה לחדר שינה )2 
מיטות(, 300 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-7130020

 2 שידות עץ לבנות עם 
2 מגירות כל אחת במחיר 75 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח כל אחד, 052-5737813

 ספה 2 מושבים, מצב 
מצויין, 250 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

 ארונית עץ מלא עם חלק 
פתוח וחלק עם דלת, 210 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שידת מגירות איכותי, 
גדולה, 260 ש"ח בלבד, בני-

_____________________________________________)25-26ח(ברק, 052-5737813

 כורסא חשמלית כחולה 
אמריקאית, ריקליינר, שכיבה 

- עמידה לנכה כחדשה, 2,500 
_____________________________________________)25-25(ש"ח, 052-7611946

 שולחן אליפסה, נפתח 
לגדול + 6 כסאות, ריפוד 

קטיפה, במצב מצוין, אפשרות 
בנפרד. ספורת 2+3 מעור, 
_____________________________________________)25-26(בהזדמנות, 052-4227714

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(052-7633316

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(054-4783220

 שולחן דלפק למטבח + 
מגירות, מצב טוב, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(050-5925647

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

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)25-26ח(050-3286875

 שולחן - כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)25-26ח(052-3073826

 6 כסאות פינת אוכל, כל 
אחד, 60 שח בלבד, עץ מלא, 

_____________________________________________)25-26ח(בני-ברק, 052-5737813

 כסא של ספר/פאנית ב- 
500 ש"ח במקום 2,500 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7145450, 02-6649498

 שולחן עץ מלא, ללא 
שימוש, 150 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-4076070, 03-7519794

 שולחן פינת אוכל, עץ 
מלא, מידות מטר על 1.8 

מטר נפתח, 260 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

 ספפה, 50 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)25-26ח(052-4668429

 ספה דו מושבית, שמנת, 
חדשה, 400 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(054-8439395

 כחדש - שולחן עץ מלא 
צמוד לקיר )ללא רגליים( 

מתקפל, מידות: 79X59, ב- 
130 ש"ח. טלפון:

_____________________________________________)25-26ח(052-3073826

 8 כסאות ויוטג חדשים 
לפינת אוכל, כל כיסא 150 

ש"ח, 052-4076070,
_____________________________________________)25-26ח(03-7519794

 ספר עור, 3 מושבים, 
צבע בהיר, איכותית, עץ חזק 

ומאסיבי על 5 רגליים, 380 
ש"ח בלבד, בני-ברק,

_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

 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

תינוקות
 מוניטור נשימתי לתינוק 

"baby sense 4")25-26ח(_____________________________________________

 עגלת טיולון, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(052-8162617

 עגלת תאומים "סטרול 
אייר", 500 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-7396092

 עגלת שכיבה 2 מצבים 
"איזי בייבי", שחורה, כחדשה, 
בחצי מחיר - 350 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)25-26ח(לפרטים: 058-3230089

 מעמד לאמבטיה של 
תינוק, רק 50 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)25-26ח(050-9089110

 לול כחדש מתקפל, רק 
150 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)25-26ח(050-9089110

 עגלת תינוק במצב 
מעולה, 400 ש"ח - גמיש, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7611433, ירושלים

 סל-קל, 100 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)25-26ח(054-8432271

 טיולון JOIE צבע כהה 
מצב כמו חדש, 210 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(בלבד, 052-5737813

 לול לבן מלבני מטר על 
חצי מטר עם מזרון איכותי, 

130 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

 עגלת תאומים במצב 
מצויין + כיסויים לגשם, 500 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 050-6651365

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 כסא אוכל מתקפל, דר' 
בייבי, 80 ש"ח, מצב מצוין, 

_____________________________________________)25-26ח(בני-ברק, 054-8409126
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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

 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

 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

 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

 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

 1 ק"ג מטבעות חו"ל, ב- 
65 ש"ח בבני-ברק,

_____________________________________________)23-24ח(052-7154392

 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

 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

 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

 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

 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

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מעולה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-2421622

 s3 מטען סמסונג גלקסי 
אלחוטי, חזק במיוחד - חדש 

מהקופסא, 99 ש"ח,
_____________________________________________)25-26ח(054-4783220

 מכשיר נוקיה 208 מאושר 
מוועדת הרבנים, תומך רמי לוי, 

_____________________________________________)25-26ח(250 ש"ח, 052-7168623

 טלפון נייד לרכב, חברת 
מוטורולה כולל הכל, באריזה, 

_____________________________________________)25-26ח(250 ש"ח, 050-4146777

 מטען מגן לאיפון, חדש, 
805s מירושלים,

_____________________________________________)25-26ח(058-3216830

 גיטרה קלאסית כחדשה, 
 ,c7 יפהיפה + נרתיק, גולדין
_____________________________________________)25-26ח(ב- 480 ש"ח, 050-4149122

 נעליים סקטשרס, מידה 
38, נשים, שחור/אפור עם 

שרוך באריזה, רק 200 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(052-7161090

 תרסיסים כולל מסגרת, 3 
פלטות, 3.15X1.29, ב- 400 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 050-5925647

 חלונות זכוכית כולל 
מסגרת, 3 פלטות,   

3.15X1.29, ב- 400 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(050-5925647

 תרסיסים, 3 פלטות כולל 
מסגרת, 3.50X1.40, ב- 400 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 050-5925647

 תרסיסים כולל מסגרת 
1.55X1.40, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(050-5925647

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)25-26ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלין וזמינים, 50 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)25-26ח(65 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)25-26ח(052-4831494

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)25-26ח(20 ש"ח, 052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)25-26ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-4831449

 זוג מפוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, -052

_____________________________________________)25-26ח(4831449

 חומשים יד שניה 
לתלמידים, 5 ש"ח, בטל': 

_____________________________________________)25-26ח(054-8471351

 ליקוטי הלכות "הקרן" יד 
שניה כריכה אדומה, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-8471351

 בית לילדים, מפלסטיק 
קשיח עם חלוקונת ודלת, 

מידות: 78*93*107, ב- 250 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 אופניים הילוכים, 26" 
במצב טוב, 400 ש"ח, פ"ת, 

_____________________________________________)25-26ח(טל': 052-2421622

 אופנים 20" במצב טוב 
מאוד, 150 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(050-5343924 )ב"ב(

 בושם פואם מבית לנקום, 
100 מ"ל, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)25-26ח(054-9784433

 כסא ומוט קפיץ לאופניים, 
100 ש"ח בשעות 13-16, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7647337

 מוט מתקפל אופניים 
חשמליות לכסא, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(בשעות 13-16, 052-7647337

 צופר ואיתותים ואור ברקס 
לאופניים, 100 ש"ח בשעות 

_____________________________________________)25-26ח(13-16, 052-7647337

 משחק אוקי גדול כחדש, 
מיוחד, 200 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(050-9089110

 מנורה לתקרה כחדשות 
+ ומנורת מאוורר כחדשה, רק 

_____________________________________________)25-26ח(150 ש"ח, 050-9089110

 נעלי נשים השפפיס, 
חדשות, מידה 38, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-8409126

 אופני הילוכים שימנו 
20 במצב מצוין, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-8409126

 עגלה + אופניים תלת 
אופן כחדש, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(פלאפון: 050-9089110

 עליונית תחרה חדשה, 
מס' 42, שחור/זהב, 100 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 070-4131038

 נעלי ניו בלנס נשי, 200 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 050-4331038

 חלוק רחלי ברית, שבתי 
חדש, M, ב- 150 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(058-3289108

 פאה לצרכי לימוד, 100 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 058-3289108

 משחק פוקר מקצועי, 
חדש באריזה, 600 חלקים 
קרמיים ואיכותיים במחיר 

מציאה, 350 ש"ח, טל':
_____________________________________________)25-26ח(052-5708636

 גלגלים 20 אינץ, הילוכים 
וראלי, קדמי ואחורי, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-3177932

 למסירה מחבת פסים 
כמעט חדש כולל מכסה, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7168623

 דיסקים חדשים ארוזים 
באריזה, לא חדישים מהשנים 

האחרונות, 8 ש"ח ליחידה 
_____________________________________________)25-26ח(בב"ב, 052-7600336

 זוג משקפי שמש איכותי 
ברמה, חדש ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(050-2461758

 עגילים זהב חישוק, יפות, 
מעוצבות, חדש, ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(050-2461758

 אופני כושר במצב חדש, 
250 ש"ח, 052-4076070, 

_____________________________________________)25-26ח(03-7519794

 עצי נוי לגינה, 100-450 
ש"ח, 03-9074725,

_____________________________________________)25-26ח(054-8412903

 כלוב לציפורים - 80 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(03-9074725, 054-8412903

 אוכל לתוכים ולקנרים - 15 
ש"ח, 03-9074725, -054

_____________________________________________)25-26ח(8412903

 אדניות מתחיל מ - 50 
ש"ח, 03-9074725, -054

_____________________________________________)25-26ח(8412903

 זוג נעלי רוקפורט לגבר 
בצבע חום כהה, מידה 44, 

חדשות, 130 ש"ח, -052
_____________________________________________)25-26ח(7692405

 אבקת פדיאשור וניל, 
400 גרם, חדש בקופסא, 

סגורה - 30 ש"ח,
_____________________________________________)25-26ח(054-8495953

 תוכי מסוג דררה, לא 
מאולף, ב- 90 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)25-26ח(בב"ב, טל': 052-7663092

 שואב אבק. סלקל. כסא 
רכב. מזוודה. מזרון יחיד, כל 

אחד 70 ש"ח בלבד, -052
_____________________________________________)25-26ח(5737813

 מצעים זוגיים מהממים, 
 ,1.60X200 ,בז'/מוקה, סטאן

_____________________________________________)25-26ח(ב- 200 ש"ח, 050-4146777

 חלוק סרפן של אורדמן, 
יפיפה, במידה 1, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(050-4146777

 נעליים אפורות עם 
שרוכים, לבחורות, מידה 36, 
מהממות, באריזה, 60 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(050-4146777

 שמלה מהממת קצרה 
לארוע, בשילוב זהב ותכלת, 

_____________________________________________)25-26ח(050-4146777

 אופניים מידה 16, ב- 20 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-7145348

 אופני הילוכים, 26, 
במצב מצוין, ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7145348

 מחבר לצינור 6 צול + 
מצמד כפול, חדשים, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7171872

 ברה"ע למכירה מזון מיוחד 
לכלב וחתול, שק 15 ק"ג, ב- 

_____________________________________________)25-26ח(200 ש"ח, 052-7966786

 תיק מזוודה שחור מידות: 
55X35X15, ב- 60 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7966786

 דלת עץ + משקוף, רוחב 
0.75 ס"מ, 100 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7600336

 גגון מתאים לכניסה 
לבית, לחנות לביכ"נ וכו', 

1.65X0.85, ב- 220 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(בב"ב, 052-7600336

 20 יח' של בלוק אייטונג, 
15 ס"מ, קרשים לבניה, 500 

ש"ח, בב"ב,  לפרטים:
_____________________________________________)25-26ח(052-7628985

 משחה לריפואי קמטי 
עור, חורים ופצעים, מיוחד, 

_____________________________________________)25-26ח(בירושלים, 200, 058-3216830

 קסדה לאופנוע, 100, 
מנעול לאופניים + קד 40 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(חדש מי-ם, 058-3216830

 חדש מנעול שרשרת 
לאופנועים, קשה לפריצה 

וארוך, 150 ש"ח מי-ם,
_____________________________________________)25-26ח(058-3216830

 למסירה לגמ"ח פרטי 
תרופות וכדורים שונים, -052

7658245 להתקשר עד 14:00, 
_____________________________________________)25-26ח(052-7658245

 כסא אחורי לאופנים לילד, 
_____________________________________________)25-26ח(רק 170 ש"ח, 052-7603864

 כלוב גדול ומקצועי על 
גלגלים, 500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)25-26ח(054-8303057

 נעלי שבת עור לגברי, 
מידה 42, 100 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)25-26ח(054-8303051

 חליפת בר מצווה חדשה 
ואופנתית, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)25-26ח(054-8303051
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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 וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)23-48(_____________________________________________

 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

 שכר טוב!! עבודה 
בשעות גמישות, אפשרי גם 

_____________________________________________)20-26(כעבודה נוספת, 053-9673452

סביבת עבודה 
נעימה והטרוגנית

 לארגון זק"»א

לפרטים:052-3000241

דרושים/ות נציגי/ות 
מכירות טלפוניים

שעות עבודה נוחות 
9:00-14:00

שכר בסיס 30& 
+ בונוסים גבוהים לשעה 

ותנאים סוציאליים.

 דרושות מטפלות, 
סייעות וגננות לרשת מעונות 

וצהרונים, תנאים מעולים! 
טל': 077-9002147,
_____________________________________________)21-28(פקס: 072-2448465

 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,
052-8226582 ,052-8530061)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.

052-4491044)22-29(_____________________________________________

 למשרד פרסום מזכירה 
ומנהלת פרויקטים משרה 

מלאה, שליטה ביישומי מחשב, 
סביבה מאתגרת, העבודה 

בירושלים
workingoodv@gmail.com)23-26(_____________________________________________

 במפעל דכוטן בקרית 
אריה פ"ת, דרושים עובדים 

לעבודת יד, מספר פקס 
לקו"ח: 072-2555631,

_____________________________________________)23-26(טל': 03-5447262

 למעון בגבעת שמואל 
גננות/מטפלות למשרה מלאה 
או חלקית 8:00-13:00, תנאים 

_____________________________________________)23-26(טובים, 050-7884864

 לגן בפ"ת דרושות סייעות 
וגננות לשנה"ל הבאה ולחופש 

_____________________________________________)23-26(הגדול, 050-5636364

 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

 למעון חב"ד במרכז 
רשל"צ, דרושות מטפלות. 

054-6277016 )ניתן להשאיר 
)SMS)23-26(_____________________________________________

 לבית מאפה פקאן
בבני ברק, דרוש אופה

050-7755442 050-8227125)23-26(_____________________________________________

 דרוש נהג חלוקה 
משרה מלאה תנאים 

מצוינים. באזור
רמת גן - ב"ב. עבודה 
_____________________________________________)23-27(קבועה. 052-6364614

 לאופטיקה ב"ב, 
דרושות עובדות, תנאים 

מעולים למתאימות, 
_____________________________________________)24-27(לפרטים: 053-3182836

 לסוכנות ביטוח גדולה 
בגבעת שמואל, דרוש/ה, 

מכורן/ית, ידע במחשב, ללא 
נסיון, תנאים טובים, אבי, 

052-8653434)24-27(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בר"ג/
בני-ברק, מנה"ח סוג 
3/יועצת מס וחשבת 

שכר מקצועית ואמינה, 
עצמאית עד מאזן. נסיון 

במשרד רו"ח ובשע"מ 
חובה, אפשרות למשרה 

חלקית, קוח:
 ,oded@oded-cpa.co.il

_____________________________________________)24-27(פקס: 03-7511199

 דרוש עובד לחנות 
למוצרי תינוקות בגבעת 

שמואל במשמרות,
052-4254111)24-27(_____________________________________________

 חנות משקאות בהנהלה 
חרדית מחפש מוכר - עובד 

_____________________________________________)24-27(כללי, 052-7615294

 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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ֹלעבוִדה�במרכז�יום�טיפוֹלי�ֹלבעֹלי�מוגבֹלות�שכֹלית28

בבני�ברֱק
העבוִדה�במשרה�מֹלאה/חֹלֱקית

: Rachel@ohelsara.org03-5781539ֱקו"ח�ֹלמייֹל –או�בפֱקס

ִדרושים�מִדריכים
בעֹלי�ֹלב�רחב�ונשמה�יתרה

chany.tb@gmail.com :קו"ח למייל

לארגון גדול באזור המרכז 

דרוש
קצין בטיחות בתעבורה 

בס"ד
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המ  העבודה כוללת: 
 • פיקוח תקינות מערך הרכבים  

 • אחריות ניהולית על צי רכבי ליסינג
 • חקירת תאונות, מניעתן בעתיד 

   ופעילות ליישום המסקנות
 • ניהול תיקים ורישומים המשקפים 

   את סדרי הבטיחות
 • הדרכה ופיקוח בנוגע לאחזקתם 

   התקינה של כלי הרכב ע"פ תקנות   
   התעבורה

ִדרושות
מִדריכות

ֹלעבוִדה�עם�נשים
בעֹלות�צרכים�מיוחִדים

בבני�ברֱק
ובסופ”ש בוֱקר, במשמרות�ֹליֹלה-
ֹלמייֹל: מפורטיםנא�ֹלשֹלוח�ֱקו"ח
lehagr35@gmail.com

03-5781539 - פֱקס

AMERICAN TAX BENEFITS

1000
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08-86609402013
מסתיימת

הטבות עד 
לילד 

דרוש אדם אחראי 
לצורך בקרת פנים

לפרטים: 058-6111-119 

מסור ונאמן

באיזור המרכז

 רשיון חובה

 לדוחן פסקינו סניף רמת-גן 
דרושה ספרית/פאנית, ידע 

בספורות וכמימיה,
052-3369738)25-28(_____________________________________________

 לרשת ביתן המלך בב"ב, 
דרושות מוכרות, לפרטים: 

052-4878110)25-26(_____________________________________________

 מזכיר/ה לעבודה מהבית 
לביצוע אישורי הגעה לאירועים 

וחתונות, שעות נוחות, 39 
ש"ח לשעה. קריירה,

072-22-222-62)25-25(_____________________________________________

 למוסד תורני בירושלים 
עוזר/ת מנכ"ל, יכולת ניהול 

פרוייקטים, שעות נוחות, 
10,000 ש"ח. קריירה,

072-22-222-62)25-25(_____________________________________________

 לחברה בבני-ברק דרוש 
נהג ב' למשרה קבועה, 8,500 
_____________________________________________)25-25(ש"ח. קריירה, 072-22-222-62

 דרוש עובד )בוקר/ערב( 
חרוץ לפיצריה באיזור גאולה, 
עדיפות לבעל נסיון, תשלום 

_____________________________________________)25-26(הוגן, 054-5538716

 עובדת אדמיניסטרטיבית 
לטיפול בתיקי-לקוחות )לא 

מכירות(, 08:00-16:00 
ברמת-גן, 050-2436777, מייל: 

adi31@rightscenter.co.il)25-26(_____________________________________________

 לרשת סופרים באזור 
המרכז, דרושות: *פקידות 
למחלקת גזברות - משרה 

מלאה. *קלדניות. *פקידה עם 
ידע בהנה"ח - ספקים,

תנאים טובים למתאימה, 
racheli@netivc.co.il :קו"ח

פל': 052-6817735
_____________________________________________)25-26(פקס: 03-5325668

 דרושה מתנדבת בוגרת 
מנוסה בעבודה עם מוגבלים 

לעבודה ברחובות לליווי בחורה 
נכה, נא לפנות:

bat3107@012.net.il)26-29(_____________________________________________

 דרושות מוכרות - אצל 
בתיה, אחראית משמרת 

בוקר/ערב, נסיון חובה, רח' 
ירושלים 52 ע" עריית ב"ב, 

03-5792841 ,054-7212985)25-26(_____________________________________________

 לגן פרטי בת"א דרושות: 
מטפלות וסייעות, מגיל 3 
+ חודשים, תנאים טובים 

למתאימות. 052-81192226, 
_____________________________________________)25-28(רבקה

 לקו חלוקה במרכז, דרוש 
נהג, רשיון ג', מעל גיל 24, 

052-6330175)25-26(_____________________________________________

 לרשת מאפה נאמן 
פ"ת, מנהלי מטבח, טבחים, 

אחמשי"ם, ברמן קפה, 
מלצרים, 052-7722921, 

054-6600212)25-28(_____________________________________________

מזכיר/ה למילוי מקום
ראש גדול, שליטה בתוכנות אופיס

יכולת לעבוד בתנאי לחץ ובריבוי משימות
כ-80% משרה

קו"ח לפקס: 03-6162229
yair68@gmail.com :דוא"ל

דרוש/ה

 לצרכניה בבת ים, 
קופאיות/סדרניות בוקר-ערב 

+ מחסנאי/סדרן לחצי משרה, 
שכר מעל המינימום,

052-6732122)24-27(_____________________________________________

 דרוש עובד לעסק של 
תפילין בירושלים, חצי משרה, 
_____________________________________________)24-27(לפרטים אריה: 052-6572442

 למעון חרדי בפתח-תקוה, 
דרושה לשהלמ'ד הבאה 
מטפלות למשרה מלאה/
משלימה, תנאים טובים,

052-7642542)24-27(_____________________________________________

 דרוש מדריך רווק, לישיבה 
במושב תירוש, לינה במקום, 

052-7639276)24-27(_____________________________________________

 לקונדטוריה בגאולה - 
ירושלים, דרוש מנהל עבודה 

ועובדי יצור מעל גיל 24, 
053-3133344)24-25(_____________________________________________

 לרשת מזון חרדית בב"ב, 
דרושים אחראי מחלקת ירקות 

+ ירקנים מקצועיים,
054-8426800)25-26(_____________________________________________

 לגן מקסים בגבעת 
שמואל, דרושות מטפלות 

לשנה הבאה, שכר נאה,
052-6471287)25-28(_____________________________________________

 לעמותה באור יהודה 
דרושה מזכירה חרוצה ויסודית 
עם ידע בהנה"ח לעבודה חצי 
משרה בשעות הבוקר, קו"ח:

garorye1@gmail.com)25-28(_____________________________________________

 אקדמאי חרדי + אנגלית 
ומחשב, מעוניין בעבודה בשכר 

גבוה בלבד, אפשר מהבית! 
_____________________________________________)25-26ח(050-4160390

 גרפיקאית בעלת נסיון 
רב, מעוניינת במשרה חלקית 

_____________________________________________)25-26ח(באיזור ב"ב, 050-3143334

 מעוניין לעבוד במטבח 
בתור טבח/עזור טבח,

052-7663672
ar0527663672@gmail/com)25-26ח(_____________________________________________

 גבר עם פיגור שכלי מאוד 
קל, מעוניין לעבוד בנקיון, 

_____________________________________________)25-26ח(053-3123256

 בע"ת ותיק, אקדמאי 
+ אנגלית, נסיון ב"קירוב" 
ובניהול, במשרה אחראית/

_____________________________________________)25-26ח(ניהולית, 050-4160390

 עוזר אישי של רב מנהל 
עמותה, גיוס כספים, תקציב 
_____________________________________________)25-26ח(משרד החינוך, 052-7633316

 מגיה מקצועי ותיק מעונין 
בעבודה בכל הסוגים בב"ב, 

054-8476500)25-28(_____________________________________________

 בלי רכב, מעוניין לשמש 
כנהג לרב/איש עסקים בבני-

_____________________________________________)25-28(ברק, 054-8476500



יריד עודפים ענק
מחסני חשמל

בחנות העודפים ראשון לציון 
כביש איילון מחלף משה דיין - רח� השר חיים משה שפירא 2

רביעי עד שניהפתיחה היום
21-26.6
(סגור במוצ�ש)

מייבש כביסה 7 ק�ג
אלקטרולוקס

₪699במקום 1,190 ₪
מכונת כביסה 6 ק�ג

אלקטרולוקס
₪999במקום 1,490 ₪
מכונת כביסה 6 ק�ג6מכונת כביסה 6מכונת כביסה 6

אלקטרולוקס
₪1,290במקום 2,290 ₪

מכונת כביסה 6 ק�ג
סמסונג

₪1,190במקום 1,990 ₪
מכונת כביסה

₪599 במקום 1,199 ₪

מגלח בדים 
פיליפס

₪29 במקום 149 ₪

מייבש שיער 
פיליפס

₪49 במקום 52 ₪

₪99
שואב אבק 

פיליפס

במקום 799 ₪

קומקום חשמלי 
סאוטר

₪49 במקום 119 ₪

בלנדר מוט 
פיליפס

₪69 במקום 199 ₪

מצנם 
פיליפס

₪99 במקום 199 ₪

בלנדר 
פיליפס

₪99 במקום 249 ₪

₪199
מגהץ קיטור 

פיליפס
₪199במקום 499 ₪

שואב אבק רובוטי 
פיליפס

במקום699 ₪

₪99 במקום 699 ₪

מסחטת מיץ
פירות וירקות 

פיליפס

₪149
אופה לחם 

סאוטר
₪149במקום 699 ₪ במקום 499 ₪

מטחנת בשר 
סאוטר

₪199 במקום 690 ₪

מיקסר עוצמתי 
סאוטר

₪99 במקום 799 ₪

מעבד מזון 
סאוטר

₪99 במקום 570 ₪

אלקטרה מיני 
בר ספירל

אלקטרה מיני 

₪490 במקום 1,290 ₪

סיר טיגון 
ללא שמן 

פיליפס

₪99 במקום 199 ₪

מיקרוגל סאוטר
20 ליטר

במקום 149 ₪

מאוורר ריצפתי
אלקטרה

₪39

כיריים גז 
אלקטרולוקס

₪299 במקום 599 ₪

מדיח כלים צר חצי אינטגרלי 
אלקטרולוקס

₪1,490במקום 2,490 ₪
מדיח כלים רחב 

AEG - אינטגרלי מלא
₪1,490במקום 2,490 ₪

במקום 899 ₪
גריל גז

₪199

מקרר הפוך מקפיא תחתון 
סמסונג

₪2,990במקום 4,990 ₪
מקרר טריפל מקפיא תחתון 

סמסונג
₪4,990במקום 7,990 ₪

מקרר 4 דלתות
מקפיא תחתון סמסונג

₪8,888במקום 11,990 ₪

תנור בנוי 
סמסונג

₪1,390במקום 1,990 ₪

עודפי מזגנים

מקרר 3 דלתות נירוסטה

₪4,790 במקום 13,999 ₪
נפח 724 ליטר

מקרר 4 דלתות נירוסטה
היטאצי

₪3,990במקום 5,990 ₪

תנור בנוי 
סאוטר

₪999במקום 1,390 ₪
כיריים גז 

סאוטר
₪499 במקום 899 ₪

כיריים אינדוקציה 
ווירלפול

₪1,190במקום 2,490 ₪

תנור בנוי
AEG

₪1,499במקום 2,490 ₪

מדיח כלים על השיש 
אלקטרה

₪599 במקום 1,150 ₪

מקרר מקפיא עליון
אלקטרה

₪1,790במקום 2,990 ₪ NO FROST

₪399 במקום 699 ₪

קולט אדים 
אלקטרה

תנור בנוי 
סאוטר

₪1,440 עיצוב כפרי

במקום 1,799 ₪

הינם  המוצרים   | מביניהם  המוקדם  המלאי,  גמר  עד  או   26.6.17 בתוקף  בלבד.  ראשל�צ  העודפים  לחנות  מתייחסים  והמחירים  המוצרים 
מעודפים וסוג ב� | מינימום 2000 פריטים במכירה, 2 בהנחה מקסימלית לפחות מוצר אחד במלאי מכל פריט מפורסם | המוצרים ומחיריהם 
מוצגים בסניף | המחיר הקודם של המוצרים שבמבצע היה בתוקף לפחות יומיים | המחירים אינם כוללים הובלה  | אין כפל הנחות ומבצעים

לקוח יקר, הינך זכאי לפינוי מוצר ישן מהבית ללא עלות בעת 
רכישת מוצר חדש במחסני חשמל. יש לתאם פינוי מראש.

קונים חדש 
ממחזרים ישן בקרו www.payngo.co.ilאתר עם כתובת

אותנו

רח�  לציון,  ראשון  העודפים  חנות  כתובת: 
השר חיים משה שפירא 2, מתחם אלקטרה

ה�, א� 10:00-20:00,  ד�,  שעות פעילות: 
סגור מוצ�ש   ,9:00-15:00 ו�   יום 

חיסול עודפים ותצוגות
מדיחים ‰ תנורים ‰ כיריים  מקררים ‰ מכונות כביסה

מכונת 
תספורת 

פיליפס
₪49 במקום 199 ₪

מסיר שיער 
פיליפס

₪69 במקום 149 ₪

מכונת גילוח 
פיליפס

₪99 במקום 249 ₪

₪149
במקום 999 ₪

חיסול שואבי אבק ביסל
שואבים שוטפים, שואבים עומדים, 

שואבי מטאטא, שואבים נטענים

מטהר אוויר 
אלקטרה

₪99 במקום 499 ₪

המזגן של ישראל
רדיאטור 
9 צלעות 
אלקטרה

₪49 במקום 199 ₪

המזגן של ישראל

₪699 במקום 989 ₪

סקייטבורד חשמלי 
נטען 6.5 אינץ
סוללת ליתיום

תנור בנוי 
אלקטרולוקס
₪999במקום 1,390 ₪


	Kvpt1p001
	Kvpt1p002
	Kvpt1p003
	Kvpt1p004
	Kvpt1p005
	Kvpt1p006
	Kvpt1p007newnew
	Kvpt1p008
	Kvpt1p009
	Kvpt1p010
	Kvpt1p011
	Kvpt1p012
	Kvpt1p013
	Kvpt1p014
	Kvpt1p015
	Kvpt1p016
	Kvpt1p017
	Kvpt1p018
	Kvpt1p019
	Kvpt1p020
	Kvpt1p021
	Kvpt1p022
	Kvpt1p023
	Kvpt1p024

