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י-ם  
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פרשת אמור

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

אגודת שמש ומגן
בשורה לחולי

פסוריאזיס
ולנזקקים לשהיה בים המלח

לראשונה בצבור החרדי
077-5518143

Psor.h2016@gmail.com

בס"ד

פרסם 
ותתפרסם
03-5796643

הנשיא מגיע: 223 חדרי 
המלון יהפכו למבצר

*5700

מחלת לב? א
פרגר? דיכאו�? כפייתיות? PDD? קוליטי
? שיתוק מוחי�? אפילפ
יה? אוטיז�? התק� לב? טרשת נפוצה? דלקת פרקי�? 
כרת? חרדות? הפרעות אכילה? קרוה�? אירוע מוחי? דמנציה? לקות שכלית? תאונת עבודה? מחלת מקצוע? ילד אלרגי? פרקינ
ו�? מיא
טניה גראבי
? מצב אחרי 
רט�? אלצהיימר? פו
ט פוליו? א
טמה? הפרעה דו קוטבית? הפרעת קשב וריכוז?

דכאו�?

ודיות מובטחת

התקשרו
עכשיו 

*החברה אינה נותנת שרותי� משפטיי�

אל תשל�מגיע ל� כ
� רב מביטוח לאומי, מ
 הכנ
ה וחברות הביטוחבליווי רופאי� אנחנו משיגי� לכ� יותר

דמי פתיחת תיק

053-3119543
בית מדרש ומקווה מטבח וחדר אוכל 

על ציון חוני המעגל

חדרי אירוח 
לקבוצות,ישיבות וכו 

בהרי הגליל 

ב-3 פורמטים משלוחים חינם

בס“ד

1800-350-330

דֹוש  ַהֹזַהר ַהקָּ
ָבׁש  תֹוק ִמדְּ ע“פ מָּ

הפירוש הנפלא שהתקבל 
בכל תפוצות ישראל

מבצע
ל“ג בעומר

מרן הגר"ח הורה 
להצביע עבורו 

ומקרון ניצח 
ברוב עצום

/ עמ' 12

סערת הרדיו 
החרדי: ש"ס וג' 

נגד התאגיד
/ עמ' 22 

האם עלינו לציין 
את יום ירושלים?

/ עמ' 12

ירושלים נערכת לקבל את פני נשיא 
ופמלייתו,  טראמפ  דונלד  ארה"ב 
  שינחתו לביקור בן יממה בישראל
מלון 'המלך דוד' ייסגר כולו ויהפוך 
המלכותית  והסוויטה  מבוצר,  ליעד 

תהיה משוריינת / עמ' 8

"לא נתפשר על תל אביב"
הנציגים החרדים החליטו להעביר חוק שימנע את חילולי השבת, 
אך ממתינים לבית המשפט  וכיצד יתמודדו עם כחלון וליברמן? 

"אי תמיכה בחוק תהווה הפרה קואליציונית" / עמ' 16

ליצמן וגפני ל'קו עיתונות' 

אבי בלום / בית ספר לפוליטיקה 

משבת ועד שב"ס /  עמ' 18-19

תנועה ירושלמית 
ל'חרדים עובדים'

פלטפורמה חדשה ל'חרדים העובדים' 
בירושלים ● אברימי קרויזר, ממובילי 
לא  "זו  עיתונות':  ל'קו  המהלך, 
מסגרת פוליטית" ● הערכה: יתמודדו 

בבחירות 2018 / עמ' 20

 פרסום

ראשון שטח
מרת אסתרמוניציפאלי

דרעי ע"ה
אמו  נפטרה  וייסורים,  סבל  שנות  לאחר 
של שר הפנים  במנחמים: גדולי ישראל, 
הממשלה  ראש  ציבור,  אישי  אדמו"רים, 

וצמרת המדינה / עמ' 22



טיול בשמי הארץ

פי מאה רכב שנת 2017

טיול משפחתי

זהב טהור

פטור חוב

ש'ק ענק

פטור חוב

פטור חוב

רכב

כרטיס ויזה  ספר תורה

תכשיט יוקרתי

ברכת צדיק

קניות בניו יורק

שרשרת יהלומים

שיקים של פייביש

פיצוץ של פרס

מזומן לכל שנה

קניה בחינם36,000 $ מוזמן

ועוד... ועוד....

מחיר כרטיס אחד בהגרלה, רק 20 ש"ח
ובאפשרותך לבחור אחד מ- 50 פרסים יוקרתיים שבהגרלה.

עורה עוסק בקירוב רחוקים זה למעלה מ-35 שנה, מקושר עם עשרות
משפחות באמצעות פעילויותיה השונים וקוצר הצלחה רבה.

בעזרת ה-20 ש"ח שלך- ילד יהודי נוסף ילמד לומר קריאת שמע!

לקבלת קטלוג הפרסים חייגו:

03-9290699
www.oorah.co.il

תאריך ההגרלה:

כ"ה באייר תשע"ז
20.5.2017

תיק פייביש- 100 ₪ בלבדבתרומה  של
מתנה!

20

 שימו לב: 
טעות דפוס בפליירים שחולקו בדואר.

פרס מס' 12, ערך מטיל זהב הוא לא 12,000 $.



יופלה

לדעת

לעצמך.
לפרגן

אם יצא לך בין 1-7

אם יצא לך בין 7-12

אם יצא לך בין 12-15

 את אוהבת לפרגן לעצמך דברים פשוטים ורגועים. את לא צריכה יותר מרגע לעצמך עם גביע יופלה או אפילו 
שמש טובה ואוויר צח כי את מבינה שבסופו של דבר, הקסם נמצא ברגעים הקטנים של החיים. 

 כשאת אומרת "פרגון" את מתכוונת ללימוד, הרצאה, קאוצ׳ינג וכל דבר שנועד להעניק משהו לנפש. 
בשבילך, כל מה שמרחיב את עולמך הרוחני הוא הפרגון הטוב ביותר. 

 בשבילך פרגון זה להשקיע. את תמיד תעדיפי יציאה משותפת עם חברות או סדנה מעניינת. מבחינתך, זו הדרך ליהנות 
ממה שהעולם מציע וככה את נוהגת בכל תחום בחיים.

סמני את התשובה הנכונה ובדקי איזה טיפוס מפרגן את:

בחני את עצמך:

את חייבת "משהו טעים". 
מה תבחרי לפרגן לעצמך?

מה היית בוחרת 
לעשות בערב חופשי?

מהי הפעילות הגופנית 
המועדפת עלייך?

2. פילאטיס בסטודיו 3. הליכה לילית1. תרגילים קצרים בבית

איזו פעילות מעשירה 
היית מפרגנת לעצמך?

3. קאוצ'ינג2. סדנה מיוחדת1. הרצאה מעניינת

חברה מציעה לך לצאת 
לשופינג. לאן תבחרי לצאת?

3. יריד אמנים2. חנות מותגים1. מרכז קניות

3. קריאת ספר2. לצאת להצגה1. קפה עם חברה

3. פרי1. גביע יופלה פרי 2. עוגה





בס״דבס״ד

 בשביעות הרצון של החברים
זו השנה השלישית ברציפות!

מכבי מובילה

החברים שלנו 
מרוצים יותר! 

ע״פ ממצאי סקר לאומי לבחינת מערכת הבריאות המבוצע ע״י מכון ברוקדייל

מוגש כמידע לחברי מכבי



על המקום
החדשות המקומיות של    ירושלים

י"ד באייר תשע"ז 1210/5/17 בירושלים6 1210//10 ד באדר תש"ע" 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

האדמו"ר קרא 'תנאים' לחסיד הגר-צדק
יעקב חיים דנציגר, בחור ישיבה וגר צדק שסיפור אירוסיו במלאות 3 שנים ליהדותו ריגש 

רבים - חגג השבוע 'תנאים' בהשתתפות אדמו"רים, רבנים וחברים

מאת: ישראל פריי

דונלד  ארה"ב  נשיא  לביקורו של  ההכנות 
לקראת  גבוה:  להילוך  נכנסות  טראמפ 
במאי  ב-22  שייערך  השעות   26 בן  הביקור 
בישראל, שוקדים כוחות הביטחון על מבצע 
אליה  משימה  הנשיא,  לאבטחת  כחול'  'מגן 
שדות  ברשות  שוטרים,  כ-10,000  מגויסים 
האווירי  המרחב  לסגירת  נערכים  התעופה 
את  לארח  שיזכה  ובמקום  נחיתתו,  בעת 

הנשיא, מפנים את מלוא 233 החדרים לטובת 
הנשיא ופמלייתו.

'המלך דוד' המשקיף לחומות העיר  מלון 
הזוג  של  הביקור  לטובת  ייסגר  העתיקה, 
לסיום  עד  מבוצר  ליעד  ויהפוך  הנשיאותי 
הפמליה  כל  את  גם  יארח  המלון  הביקור. 
של  בתו  טראמפ  איוונקה  ביניהם:  הקרובה, 
ההגנה  מזכיר  קושנר,  ג'ארד  ובעלה  הנשיא 
של ארה"ב מר ג'יימס מאטיס ומזכיר המדינה 

של ארה"ב מר רקס טילרסון ועוד.
רשת  בזה,  די  לא  אם 
לרשות  תציב  דן  מלונות 
האמריקאית  הפמליה 
נשיא  את  שתלווה 
ארה"ב את כל חדרי מלון 
ודן  ירושלים  פנורמה  דן 
למלון  הסמוכים  בוטיק 

"המלך דוד".
עבור אנשי המלון, לא 
תהיה זו הפעם הראשונה 
אישים  מארחים  הם  בה 
וחברי  מעלה  רמי 
אותם.  המלווה  הפמליה 
ברשימת  קצר  עלעול 
במקום  ששהו  האורחים 

לשעבר  ארה"ב  נשיא  את  היתר  בין  תגלה 
וו.  גורג'  לשעבר  הנשיאים  אובמה,  ברק 
בוש, ג'ורג' בוש האב, ביל קלינטון, רעייתו 
קנצלרית  קלינטון,  הילארי  המדינה  מזכירת 
ולדימיר  רוסיה  נשיא  מרקל,  אנגלה  גרמניה 
הנסיך  לשעבר,  ירדן  מלך  חוסיין  פוטין, 
הבריטי צ'ארלס, נשיא צרפת ניקולא סרקוזי 

ועוד רבים.
שועי  או  מדינות  נשיאי  שאינכם  למקרה 
עולם, ותחפצו לחוש באבק כוכבים, תצטרכו 
להכניס את היד עמוק לכיס בכדי לזכות ללון 
אקראית  בדיקה  לפי  האגדי.  במלון  לילה 
שערכנו השבוע, לילה אחד באמצע השבוע 
החדשה,  לעיר  )"פונה  במלון  בסיסי  בחדר 
מומלץ בעיקר עבור אורח יחיד"(, יעלה לכם 

2,570 שקלים. 
אם תרצו חדר משפחתי בקומות העליונות 
תיאלצו להיפרד מ-5,080 ₪ ללילה, סוויטת 
אקזקיוטיב תותיר אתכם עם חור של 10,170 
תיאלצו  'נשיאותית'  סוויטה  ועבור   ,₪

להיפרד מ-16,880 ₪.
סוויטה  באותה  תחפצו  אם  ולסיום, 
נא  גשו  ארה"ב,  נשיא  יתארח  בה  מלכותית 
שהמחירים  מכיוון  למלון,  ישירות  בבקשה 

אינם גלויים בפני פשוטי העם.

מאת: ישראל פריי

דנציגר  חיים  יעקב  הבחור  של  סיפורו 
הדים  עורר  בירושלים',  ב'השבוע  שנחשף 
וידידים  ממכרים  תגובות  וסחף  רבים 

המסלול  בלבם.  נגע  שהסיפור  ומיהודים 
המרתק שעשה הצעיר האנגלי מהכפר הנוצרי 
ועד  ובעולם  בארץ  יהודיות  קהילות  דרך 
להפיכתו לחסיד ובן ישיבה מן המניין, עורר 

השראה ונתן פרק באמונה ובדבקות באמת.
 3 במלאות  כי  בישרנו  שעבר  בשבוע 
בברית  לבוא  הצדק  גר  זכה  ליהדותו,  שנים 
חגג  השבוע,  טובה.  בשעה  האירוסין, 
התנאים,  שמחת  את  כלתו  עם  הטרי  החתן 
אדמו"רים,  ובראשות  ידידים  בהשתתפות 
וסאטמר  אמונים'  'שומרי  חסידי  ובמרכזם 

שבצלם חוסה החתן.
בקריאת הכתובה כובד האדמו"ר מ'שומרי 
רבני  ערכו  התנאים  שטר  ואת  אמונים', 
אברהם  מאיר  יהושע  רבי  הגאון  החסידות 
השתתפו:  עוד  פינצבסקי.  ברוך  רבי  והגאון 

ראש ישיבת סאטמר בבני ברק הגה"צ רח"צ 
הגה"צ  בירושלים  סאטמר  דומ"ץ  מייזליש, 
מנייטרא  והאדמו"ר  טייטלבוים,  משה  רבי 
בית שמש, שאף נשא מדברותיו לכבוד החתן. 
מצד החתן עמד העסקן ר' בנצי אוירינג ומצד 
הכלה עמד ר' משה מאיר ברקוביץ. מזל טוב.

 כן ירבה

במעמד חגיגי, נחנך בסוף השבוע האחרון מבנה הקבע 
יובל.  קרית  בשכונת  הישיבות'  'חניכי  תורה  לתלמוד 
התורה  בני  ילדי  יזכו  בו  משמעותי,  במהלך  מדובר 
והנחלה,  המנוחה  אל  להגיע  בשכונה  הספרדיים 

במשכן קבע. 
והביא לרגעים הגדולים  גלגלי המוסד  מי שמניע את 
הגאון  בהכוונת  שפועל  הדומיננטי,  ההורים  ועד  הם 
הרב  בראשות  חדש'  'אור  ומוסדות  פרץ,  אלחנן  רבי 

שמעון ישראל שלקח על עצמו את ניהול הת"ת.

 מתפללים אצל מרן

של  קברו 
הגר"ע  מרן 
זצוק"ל  יוסף 
העלמין  בבית 
הפך  'סנהדריה', 
למוקד  מכבר  זה 
עלייה של יהודים 
העולם,  מכל 
בו  שמעתירים 

לישועה ולברכה. כחלק מהניסיון להקל על הפוקדים את 
הציון, הונח בשבוע האחרון מתקן מיוחד לספרי קודש 
ותהילים, בסמוך לקבר. הארון הנו תרומת המשב"ק ר' 

צבי חקק. 

 שב לאיתנו

בהיכל ישיבת 'עמלה של תורה' קיבלו התלמידים 
זאב  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  את  בהתרגשות 
מאז  לראשונה   - שיעור  למסור  שהגיע  פיינשטיין, 
עבר אירוע מוחי ביום הפורים - לרגל 'פתיחת הזמן'. 
שבועות,  מספר  החולים  בבית  מאושפז  היה  הגר"ז 
רצון  לשביעות  לאיתנו  שב  הוא  שמים  ובחסדי 

רופאיו.

 ילדי ברסלב בבית הגאב"ד

ברסלב  ת"ת  ילדי  נכנסו  החומש,  מסיבת  לקראת 
לבית  קרמר  משה  רבי  הרה"צ  שבנשיאות  בירושלים 
גוש 80.  וייס במעונו בשכונת  הגרי"ט  'העדה'  גאב"ד 
הגאב"ד בחן אותם, בירכם בחום ואף שיבח את צוות 
המלמדים, המשגיח, והמנהל רבי מרדכי דושינסקי על 

השקעתם הניכרת בפני התלמידים.

 זהירות, מתחזים

כעובד  עצמו  ביתכם אדם שיציג  בדלת  ידפוק  באם 
גודל  את  למדוד  להיכנס  ויבקש  ירושלים,  עיריית 
פי  שעל  לאחר  יתרה,  בחשדנות  קבלוהו   - הדירה 
דיווחים מתושבים, בימים האחרונים מסתובבת כנופית 
נוכלים המבקשת להיכנס בדרך מרמה זאת לבתים, ואף 

הצליחה כבר להעלים מפתחות ורכוש.

מלון המלך דוד. צילום: יורם אשהיים ואורי אקרמן 

העומד מצד החתן מביט בקניין   האדמו"ר משומרי אמונים בקריאת התנאים 

 בחנוכת מבנה הקבע 

 הארון החדש 

 live צילום: משה מרקוביץ - ברסלב 

הנשיא מגיע: 223 חדרי
המלון יהפכו למבצר

דונלד  ארה"ב  נשיא  פני  את  לקבל  נערכת  ירושלים 
בישראל  יממה  בן  לביקור  ופמלייתו, שינחתו  טראמפ 
 מלון 'המלך דוד' ייסגר כולו ויהפוך ליעד מבוצר, 
בדקנו  וגם:    תהיה משוריינת  והסוויטה המלכותית 

כמה יעלה לכם לילה בחדר של טראמפ



הרופאים שלנו
ערים לבריאות 

הילדים שלך!

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם ברפואת ילדים יש קופות חולים    ויש מכבי

חדש: מומחי הילדים של מכבי
לשירותך בטלפון כל הלילה*

עם גישה לתיק הרפואי האישי של ילדכם
שעות פעילות המוקד: 

ימים א' - ה': 19:00 עד 7:00 | יום ו': 13:00 עד חצי שעה לפני כניסת שבת
מוצ"ש: חצי שעה לאחר צאת השבת עד 7:00 בבוקר

* המוקד מאויש ע״י צוות אחיות ורופאים
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מאת: ישראל פריי

בצער  השבוע  נפרדה  באיאן  חסידות 
ובכאב משתי דמויות הוד מזקני החסידים, 
בחצות  טובה.  בשיבה  לעולמם  שהלכו 
ליל רביעי נפטר הרה"ח רבי ישראל עוזר 
בביתו  שהתמוטט  לאחר  זצ"ל,  קליין 
השיב  הוא  בירושלים.  עמוס  ברחוב 
מיטתו  את  מקיפים  כשצאצאיו  נשמתו 

בבית החולים.
היה  ירושלים,  יליד  זצ"ל,  קליין  הרב 
שקדמה  וביראתו  המאירות  בפניו  ידוע 
נחשב  בתורה,  גדולתו  מלבד  לחכמתו. 
ספסלי  את  וחבש  בקבלה,  לבקיא  היה 
ישיבות המקובלים 'שער השמים' ו'אנשי 
הסוד  בתורת  ספון  היה  שם  מעמד', 

התמירה והנעלמה.
לרוחו  יכלו  לא  חייו  מאורעות  כל 
בה  התורה  ולשמחת  לדבקותו  האיתנה, 

על  הלכו  כאשר  גם  ימיו.  כל  השתעשע 
פניו בנו, הרב ראובן ז"ל, מנכ"ל מוסדות 
באיאן, שנפטר ממחלה לפני כשש שנים, 
בילא  הרבנית  בתו  של  בהסתלקותה  וגם 
בן  רחל ע"ה, שניהם לאחר מחלה קשה. 

97 היה בפטירתו.
בירושלים  המונים  ליוו  שישי,  ובצהרי 
למנוחות את הרה"ח רבי ישראל פרידמן 
חסידות  וחשובי  מזקני  הוא  גם  זצ"ל, 

באיאן, שהלך לעולמו והוא בן 92. 
מרוסיה  בצעירותו  שנמלט  ישראל,  ר' 
 - יהדותו  את  נפש  במסירות  שימר  בה 
בחצר  מקומו  אבל  ברק,  בבני  גר  אמנם 
אך  נפקד  היה  בירושלים  באיאן  הקודש 
באדמו"ר  דבק  והוא  רחוקות,  לעתים 
שואבת  אבן  והיה  גדולה,  באהבה 

לחסידים ומבקשי דעת. 
אבדו חסידים מהארץ, יהי זכרם ברוך.

מאת: ישראל פריי

'מיר' לקחו  זה לזה: בחורי ואברכי ישיבת  ערבים 
על עצמם לימוד משניות וקבלות טובות, לזכר נשמתו 
של גד אליסף בן אילנית אשטמקר ז"ל, שנהרג באורח 
חיילים  ידי  על  ונורה  כמחבל  שנחשד  לאחר  טראגי, 

במחסום חיזמא.
19, עבד במטבח הישיבה  ירושלמי כבן  גד, צעיר 
חרף  התלמידים,  על  והתחבב  כשנתיים,  משך 
מופנמותו ואופיו השקט. "שינע בכל יום אלפי מנות 
אלפי  להאכיל  וזכה  האוכל  לחדר  המרכזי  מהמטבח 
חיוך  עם  ויום  יום  בכל  מיר  ישיבת  ואברכי  בחורי 

פנימי", תיארו אותו מודעות האבל שנתלו בישיבה.

וסבל,  תלאות  למודי  היו  הצעיר  העובד  של  חייו 
והוא התמודד עם נתק משפחתי קורע לב, ועם בעיות 
למחסום  אליסף  גד  הגיע  שלישי,  ביום  נפשיות. 
חיזמא, שם ניסה ככל הנראה לדקור חיילת, והחיילים 
במקום שזיהו אותו כמחבל, פתחו ביריות שפגעו בו 

למוות.
חי  של  העגום  הסיום  את  בהלם  קיבלו  בישיבה 
הצעיר ששירת אותם נאמנה, ומודעות בלוחות קראו 
מסכת  לקחת  "נא  נשמתו.  לעילוי  משניות  ללמוד 
משניות לעילוי נשמתו של הבחור ידידנו וחברנו עדין 
במודעות,  נכתב  ז"ל",  אילנית  בן  אליסף  גד  הנפש 
סדרי  שישה  כל  את  פעמים  שבעה  לסיים  "נשתדל 

משנה לטובת נשמתו עד סוף ימי השבעה", נאמר.

באיאן נפרדה משניים 
מזקני החסידים

בגיל 97, הלך לעולמו הרה"ח רבי ישראל 
עוזר קליין זצ"ל, גאון וחסיד שדבק בתורת 

הנסתר ● בגיל 92, הלך לעולמו 
הרה"ח רבי ישראל פרידמן 
זצ"ל, מי שדורות 
של חסידים גדלו 
על סיפורי מסירות 

הנפש שלו

אסף טרמפיסט - ונדקר
הותר לפרסום: תושב העיר שיצא עם רכבו ממוסך בבית ג'אלה, 

העלה ערבי שביקש טרמפ - וזה דקר אותו 

תלמידי הישיבה זוכרים את עובד המטבח
ב'מיר' התקבלה בהלם הידיעה על מותו באורח טראגי של צעיר 

שקט שעבד במטבח הישיבה ● מודעות קראו לתלמידים לקחת על 
עצמם לימוד משניות לעילוי נשמתו

מאת: ישראל פריי

פרטי  את  לפרסום  התיר  הכללי  הביטחון  שירות 
פענוח פיגוע הדקירה שאירע לפני כחודש בפאתי בית 
החקירה,  פי  על  העיר.  תושב  ונפצע  נדקר  בו  ג'אלה, 
המחבל ביקש 'טרמפ' מיהודי שהגיע לתקן את רכבו 
ודקר  רעה,  למיטיבו  להשיב  ובחר  בשכונה,  במוסך 

אותו בסכין.
המחבל הוא עבדאללה מוחמד אחמד האדיה, בן 30 
מבית לחם, פעיל ג'יהאד אסלאמי פלסטיני. בחקירתו 
אותו  בבוקר  תוכנן  אשר  הפיגוע,  כי  התברר  בשב"כ 
אסאמה  המחבל  של  מותו  על  כנקמה  בוצע  היום, 
ג'יהאד  )פעיל  המפגע  של  משפחתו  קרוב  עסאס, 

שנהרג בעת ניסיון מעצרו ב2003(.
את  תיקן  שנפגע  היהודי  כי  עלה  הפיגוע  מחקירת 
אשר  לשטח  הסמוך  ג'אלה,  בית  באזור  במוסך  רכבו 
הפלסטינית  הרשות  של  מלאה  ביטחונית  בשליטה 
)שטח A(. הנפגע עזב את המוסך והסיע את המפגע, 

אשר ניצל את ההזדמנות ודקר אותו ברכבו.
במהלך החקירה עלה, כי מקום הפיגוע נבחר בשל 
נעצר  הפיגוע  לאחר  ליהודים.  משיכה  מוקד  היותו 
ולאחר  הפלסטינים,  הביטחון  כוחות  על-ידי  המפגע 
שחרורו נעצר ב-18/4 לחקירה על-ידי שב"כ וצה"ל. 
בימים הקרובים יוגש כנגד המפגע כתב אישום בבית 

המשפט הצבאי.

הרב פרידמן זצ"ל הרב קליין זצ"ל

הודעה בדבר הגשת בקשות
להקצאת מקרקעין לצרכי ציבור

מודגש בזאת כי על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים, הגורם המצוין בפרסום זה מחויב לשאת בעלות הפרסום. תשלום זה יהווה 
תנאי להעלאת הבקשה לדיון בוועדת ההקצאות, ויש להסדירו תוך 30 יום מיום פרסום זה. אין בפרסום מודעה זו משום 

התחייבות של העירייה לקבל בקשה כלשהי.
העירייה תהיה רשאית בכל שלב לבטל את הליך הפרסום וההקצאה בהתאם לשיקול דעתה של העירייה.

ברצוננו להסב את תשומת לב הציבור לכך שעיריית ירושלים הגדירה נוהל ותבחינים להקצאת מקרקעין בירושלים ללא 
תמורה או בתמורה סמלית )להלן: "הנוהל העירוני"( בכפוף ובהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה 
אתר  באמצעות  הציבור  לעיון  ופתוח  ביום 23.2.2012  העיר  במועצת  אושר  העירוני"  "הנוהל  הפנים.  משרד  של  סמלית 

.www.jerusalem.muni.il האינטרנט העירוני

כל המבקש להתנגד להקצאת הנכס ו/או המקרקעין לעמותה המפורטת לעיל או להתייחס להקצאה או לעמותה רשאי 
לפנות בכתב תוך 45 יום מיום פרסום הודעה זו לקבלת פרטים ניתן לפנות לגב' שני חזן ולגב' אביטל סואאה, מחלקת 

נכסים, כיכר ספרא 1 קומה 5 בימי רביעי בין השעות 10:00-13:00 בטל׳: 02-6296208

בכוונת עיריית ירושלים להקצות מקרקעין )חכירה( ו / או מתן רשות שימוש לצרכי ציבור כמפורט להלן. ההקצאה כפופה לנוהלי 
משרד הפנים, כפי שפורסמו בחוזרי מנכ"ל 5/2001, 6/2002, 7/2004 והנוהל העירוני והודעה זו על פיהם. להלן מגרשים המוצעים 

להקצאה ותאגידים המבקשים הקצאה:

רשות שימוש - פרסום שני להתנגדויות:

מספר שם המבקשמס' נכס
מטרת השימוש כתובת הנכסתאגיד

הערותהמבוקש

580011146אמונה תנועת האישה הדתית לאומית

הבבא סאלי 1, חומת שמואל 
מעון יום לגיל הרךתב"ע 10310 מגרש 510

העמותה מבקשת 
רשות שימוש בנכס 
להפעלת מעון יום

580503571עזר לחינוך
580588614שלהבת עילאי

580044261נעמת תנועת נשים עובדות ומתנדבות
580510014תפארת  לגיל הרך

580053999גני ילדים מעונות יום בית יעקב8863
580362911נאות מרגלית
580159275רשת דובדבן

580172674עץ הדעת
580038552מוסדות מאור חיים

580011146אמונה תנועת האישה הדתית לאומית

הרב מן ההר, חומת שמואל
מעון יום לגיל הרךתב"ע 7509 מגרש 531

העמותה מבקשת 
רשות שימוש בנכס 
להפעלת מעון יום

580503571עזר לחינוך
580588614שלהבת עילאי

580044261נעמת תנועת נשים עובדות ומתנדבות
580510014תפארת  לגיל הרך

580053999גני ילדים מעונות יום בית יעקב
580362911נאות מרגלית8819

580159275רשת דובדבן
580172674עץ הדעת

580038552מוסדות מאור חיים
580503571עזר לחינוך

גבעת האנטנה
מעון יום לגיל הרךתב"ע 5117 מגרש 3

העמותה מבקשת 
רשות שימוש בנכס 
להפעלת מעון יום

580588614שלהבת עילאי
580342871אוהל פרידה לאה

580510014תפארת  לגיל הרך8619
580053999גני ילדים מעונות יום בית יעקב

580362911נאות מרגלית
580159275רשת דובדבן

580172674עץ הדעת

"רבות בנות עשו חיל"
מערכת 'קו עיתונות' משגרת כוס תנחומים 

לידידינו, יו"ר תנועת ש"ס ושר הפנים, הפריפריה 
ופיתוח הנגב והגליל 

הרב אריה דרעי הי"ו

ולאחיו

הגאון רבי יהודה דרעי רבה של באר שבע 

הגאון רבי ניסים דרעי ראש כולל 'ראש פינה'

ועו"ד שלמה דרעי
בעקבות פטירת אם המשפחה הצדקת, אוהבת תורה 

ולומדיה, שנזדככה בייסורים מרים 

אלמנת הר"ר אליהו דרעי ז"ל
מרת  אסתר דרעי ע"ה

מי ייתן ובלע המוות לנצח ומחה ה' 
דמעה מעל כל פנים, ובבניין ציון 

וירושלים ננוחם בב"א



בלאומית תקבל יותר ותשלם פחות!

הצטרפו ללאומית 
1-700-507-507

מרגיש
מקופ״ח?

יותר רחב

> טיפולי התפתחות הילד כגון: תרפיה במוזיקה, 
שחייה טיפולית, תרפיה באומנות ועוד.

> הסרת משקפיים בלייזר בהשתתפות עצמית 
נמוכה וללא תקופת המתנה

> טיפולי רפואה משולבת ללא הגבלת 
טיפולים, ללא רופא ממיין וללא תקופת המתנה

> הנחות משמעותיות עבור מגוון רחב של 
תרופות ותכשירים בבתי המרקחת של לאומית

יותר אפשרויות

> התייעצות עם כל רופא מומחה בעל וותק   
של מעל 5 שנים לחוות דעת שניה

> ניתוחים עם רופאים מנתחים ממיטב 
המומחים בארץ

> ביצוע ניתוחים בבי״ח פרטיים או בשר״פ

יותר משתלם

> מצטרפים עוד היום ללאומית ומשלמים 
את התשלום החודשי הנמוך ביותר מבין 

כל קופות החולים, וחוסכים עד אלפי 
שקלים בשנה!

עוברים ללאומית ומצטרפים ללאומית זהב, הביטוח 
המשלים המשתלם בישראל, החל מ-16 ₪ לחודש בלבד*!

*הפרמייה מתייחסת לילדים בתכנית ״לאומית זהב״ ובכפוף לתנאי הסכם השב״ן ללקוחות לאומית ולמצטרפים חדשים.

רביעי חינם!החל מילד 
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הביאה   ,13 כבן  נער  שגילה  מדהימה  תושייה 
להסתיים  הייתה  שעלולה  תאונה,  של  קל  לסיום 
באסון. לקראת חצות ליל רביעי, התרחשה תאונה 
המעורבים  הרכבים  כשאחד  שאול,  גבעת  ברחוב 
בסמיכות,  המתגורר  הנער,  באש.  לעלות  החל 
יצא עם מטף כיבוי, וריסס את תכולתו על הרכב, 

שיושביו נחלצו בנס.
רכב  כלי  שני  מעורבים  היו  המורכבת  בתאונה 
החל  ההתנגשות,  כשמעוצמת  ומשאית,  פרטיים 
ובו   – המשאית  תוך  אל  שהתרסק  הרכבים  אחד 
היסס  לא  הנער  באש.  לעלות   - וילדיהם  הורים 
לרגע, רץ למקום כשפיג'מה לגופו ומטף כיבוי אש 

בידיו, והחל בפעולות כיבוי מהירות.
כולו  ראינו את הרכב שרוף  "כשהגענו למקום, 
אחד  בירושלים'  ל'השבוע  מספר  בוער",  לא  אך 
התאונה.  לזירת  שהוזעקו  ההצלה  כוחות  מאנשי 
"לצד הרכב ראינו את הנער שעמד מבויש, כשהוא 
צל  ללא  לי  ברור  מעשהו.  לגודל  מודע  לא  עצמו 
של ספק שלולי ההתעשתות המהירה שלו, הרכב 
היה עולה בלהבות ומי יודע מה היה עולה בגורל 

יושביו".
באורח  הרכב שנפצע  נהג  פונה  התאונה  מזירת 
טופלו  שחלקם  קל  נפגעים  שמונה  ועוד  בינוני, 
במקום, וחלקם הועברו להמשך קבלת טיפול בבית 

החולים. נסיבות התאונה עדיין בבדיקה.

עם פיג'מה ומטף: 
הנער הציל משריפה

  רכב ובו משפחה עם ילדים, שהתנגש במשאית ברחוב גבעת שאול, החל לעלות באש
מי שנחלץ לעזרה תוך שניות הוא נער המתגורר בסמוך, שתושייתו מנעה אסון 
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ל-36 55
חודשים ₪

החל מ:

החל מ:
₪ 1990

סה"כ:
₪ 6890

סה"כ:
₪ 5390

סה"כ:
₪ 2890

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

מקרר
כולל משמרת השבת

מכונת כביסה 6 קילו
תנור דו תאי

מקרר שארפ
מכונת כביסה בוש
תנור
סאוטר דו תאי

החל מ-1190 ₪

33₪

מזגן לחדר שינה

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-2090 ₪

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

החל 
מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים
₪110
מזגן 3.5 כ"ס

חבילות חתנים 
במחירים הכי 
נמוכים בשוק!

הרכיבו חבילה 
כרצונכם וקבלו את 
המחיר הזול ביותר!

מאות מוצרים במחירי כאסח וגם ב-36 תשלומים! לדוגמא:

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים

מאיר  רבי  אשדוד:  )בחניה(      32 עוזיאל  בן  יונתן  רח'  אלעד:   
ביתר  רח' שפת אמת 32    ז'    בית שמש:  רובע  הנס 26  בעל 
פי’  יהודה הלוי 25  רח' המגיד ממעזריטש 94     בני ברק:  עילית: 
גבעת שאול  נשרים 15  כנפי  בית התאומים,  ירושלים:  רבי עקיבא    

מוקד טלפוני ארצי: 03-5045000

אל תאמר מחר
פן יהיה מאוחםםם!!

ל-36 50
חודשים ₪

סה"כ:

סה"כ:
₪ 1790 ל-36 28

חודשים ₪

סה"כ:

סה"כ:
₪ 990 ל-36 47

חודשים ₪

סה"כ:

סה"כ:
₪ 1690 ל-36 70

חודשים ₪

החל מ:

החל מ:
₪ 2490

מקפיא 
ענק

 7 מגירות
NF

מבחר 
מגהצי 
קיטור

טפאל

מקפיא
6 מגירות

ל-36 28
חודשים ₪

החל מ:

החל מ:
₪ 990

תנור 
משולב

מקרר
dF 450

מקרר
420 ליטר

כולל התקן
משמרת השבת

ל-36 10
חודשים ₪

סה"כ:

סה"כ:
₪ 390 ל-36 44

חודשים ₪

סה"כ:

סה"כ:
₪ 1590

כיריים גז
אטלקיות

ראשי
סבאף

מכונת
כביסה

קונסטרוקטה
7 קילו

מקררי
בלומברג

תנור
דו תאי
משולב

במחירים
הכי זולים!

במחירים
הכי זולים!

מחירי טרום קיץ על כל המזגנים מכל המותגים!

הן
 כ

לי
גי

זולים!הכיהמחירים

גם
36

תשלומים!

וגם

*keep7

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!

כשרות 
הבד"ץ

כולל התקן
משמרת השבת

23 ל-36 
חודשים

ל-36 
חודשים

ל-36 
150191חודשים 80₪₪ ₪

מקרר
מכונת כביסה
תנור חד תאי

1

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

תוספת 199 ₪
אחריות
מלאה

ל-5 שנים!
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מאת: ישראל פריי

בבעלותו  מחזיק  לבייב  לב  החרדי  העסקים  איש 
בהר  קבורה  מקומות   100 בת  ענקית  קבר  אחוזת 
המנוחות בירושלים. החלקה תחומה, מגודרת ושמורה, 
ונחשבת חריגה בגודלה בבית קברות בו הצפיפות רבה 

ומחיר כל סנטימטר פנוי מרקיע לשמים.
אחוזת  את  רכש  לבייב   ,2 בחדשות  הדיווח  פי  על 
דולר   9,000 של  בסכום  קדישא'  ה'חברה  מידי  הקבר 
לכל מקום קבורה, ובסך הכול קרוב למיליון דולר. על 
לאדם,  רק  קבר  רכישת  המתיר  החוק  את  לעקוף  מנת 
עוקפת,  משפטית  דעת  חוות  הוזמנה  ולהוריו,  לאשתו 
והחלקות נרשמו על שם אנשים שונים מעדת הבוכרים, 
בהם גם אנשים שטרם נולדו טרם ביצוע העסקה וכאלו 

שכבר מנוחתם עדן, אך קבורים במקומות אחרים.
מחברה קדישא הכללית נמסר בתגובה: "על פי החוק 
חברת קדישא דורשת שלכל שם יוצמדו פרטים מלאים, 
ואנו  הדברים  אמיתות  את  לבדוק  ביכולתנו  אין  אך 
מניחים כי הנתונים שנמסרים לנו הם נכונים ואמיתיים. 
אין בנמצא קבר מבלי שהרוכש סיפק פרטים מלאים על 
בעל החלקה המיועד. לגבי השאלה מי קנה את חלקות 
אחוזת הקבר וכיצד הועברו התשלומים- איננו מעבירים 

פרטים אודות תשלומי רוכשים עקב צנעת הפרט".
בקבוצת לבייב אמרו כי "נחצו כל הקווים האדומים, 
שקריות,  רסן,  חסרות  ומסקנות  בהאשמות  מדובר 
או  דבר  המציאות  לבין  בינן  שאין  וארסיות,  פוגעניות 
שחלים  והצנועים  המחמירים  הקריטריונים  דבר.  חצי 
מקומות  בהרבה  קיימים  ושאינם  במתחם  קבר  כל  על 
וחלים  יחולו  קדישא  חברת  ידי  על  הוכתבו  אחרים, 
על כל הקברים בחלקה ללא יוצא מן הכלל. כל פעולה 
שנעשתה מול חברת קדישא נעשתה בהתאם להוראות 
ולהנחיות שניתנו על ידי החברה עצמה ולמיטב הידיעה 
אלו פעלו בהתאם לייעוץ משפטי שקיבלו, וכי התמורה 
קברים  שרכש  הציבור  ידי  על  שבוצעו  והרכישות 

במתחם בוצע כדת וכדין וללא כל דופי".

אחוזת הקבר של 
לבייב בהר המנוחות

במרכז בית הקברות 
המבוקש בירושלים, 

נמצאת אחוזת קבר בת 100 
מקומות, שעל פי פרסומים 

נרכשה על ידי הטייקון 



גינקולוגיה

ליווי 
טרום 
לידה

מרפאה 
להריון 
בסיכון

בדיקות 
גנטיות 
וייעוץ 

גנטי

שירותי 
אחיות

סקירת 
מערכות

אחות 
נשים

אולטראסאונד 
תלת מימד 

לאבחון 
מתקדם

אולטרה 
סאונד

בדיקות 
פוריות 

בטכנולוגיות 
מתקדמות

נשות המגזר החרדי במרכז ירושלים גם לכן מגיע!

מרכז לבריאות האישה
ירמיהו רמת הצפון

כללית מובילה את רפואת הנשים בירושלים ומעמידה לרשותכן 600 מ״ר של שירותים 
מתקדמים בהתאמה מלאה לצרכי הקהילה החרדית במרכז לבריאות האישה – רמת הצפון 

בניהולו של פרופסור חיים יפה

לשירותכן במרכז טובי הרופאים והרופאות במגוון תחומי בריאות האישה:
ד״ר במולה ליפקנסקי

ד״ר מרים ברלב
בקרוב!  ד״ר ג׳ורדנה עניו

ד״ר אורית לוי
ד״ר רחל בביוף

ד״ר אלכסנדרה פולנסקי

חדש!  ד״ר ידידיה חובב מומחה לפוריות
ד״ר רפאל פולק מומחה לאולטרסאונד

ד״ר מיכאל שטטמן מומחה לאולטרסאונד

פרופ׳ חיים יפה 
מנהל המרכז ומומחה להריון בסיכון

חדש!  ד״ר עירית קפקא מנהלת יחידת הפוריות

בנוסף לשירותכן באזור פריסה רחבה של מרפאות ומרכזים רפואיים במרכז העיר ובמרחק הליכה

    מרכז רפואי רב שפע  |  מרכז רפואי מקור ברוך  |    מרפאת רוממה   |  מרפאת דבורה הנביאה   |   מרפאת כיכר השבת  |   מרפאת בר אילן   |  מרכז רפואי בני ברית  
טל׳  02-6706666 טל׳ 02-5324242  טל׳ 02-5002225 טל׳ 02-6214333   טל׳ 02-5017444   טל׳ 02-5311211 טל׳ 02-5011333

לשירותכן, יוכי קרני מנהלת אדמיניסטרטיבית, טל: 050-4102390
המרכז לבריאות האשה רמת הצפון, רח׳ ירמיהו 60, טל׳ 02-5316600
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צרפת בחרה מקרון
המרכז  מועמד  בין  בצרפת,  הגורליות  הבחירות  אחר  עקבו  העולם  בכל 
במועמד  שתמכו  היהודיות  בקהילות  חגיגה    הקיצוני  הימין  למועמדת 
המנצח עמנואל מקרון  "יש משפחות יהודיות שהתכוננו לעשות עלייה 

אם לה פן הייתה מנצחת", אומר נתן, יהודי פריזאי

יעקב אמסלם

הבחירות  מערכת  כי  האומרים  יש 
השבוע,  לסיומה  שבאה  צרפת  לנשיאות 
בעשורים  לצרפת  ביותר  המשמעותית  הייתה 
בשילוב  הרעוע  הביטחוני  מצבה  האחרונים. 
מצב כלכלי לא מזהיר, העמידו בפני המועמדים 
אתגרים קשים לצליחה. אם זו הייתה דעתם של 
אזרחי צרפת, הרי שליהודי צרפת הייתה סיבה 
נוספת לדאגה: המועמדת הימנית מארין לה פן 
שהעלו  הצהרות  שורת  האוויר  לחלל  שיגרה 

חשש בקרב הקהילות המקומיות. 
כאשר  השבוע  בתחילת  הותרו  הספקות  כל 
עמנואל מקרון גבר על לה פן בפער עצום וניצח 
הנחשב   - מקרון  המדינה.  לנשיאות  בבחירות 
כעת לנשיא הצעיר ביותר בארמון האליזה מאז 
נפוליון ואשר טרם חצה את גיל 40 - מעולם לא 
נבחר בבחירות כלשהן והתפקיד הציבורי היחיד 
שמילא היה כהונה כשר אוצר במשך כשנתיים.

זכה  מקרון  הבחירות,  תוצאות  פי  על 
לה  יריבתו  בעוד  הבוחרים  מקולות  ב-65.9% 
פן זכתה ב-34.1% מהקולות. "נפתח דף חדש 
ואמון",  תקווה  של  דף  צרפת,  של  בהיסטוריה 
ברחבת  ההמונים  תשואות  לקול  מקרון  אמר 
לבדו  צעד  הוא  לנאומו,  קודם  הלובר.  מוזיאון 
שוב  ששודר  בקטע  ברחבה,  דקות  כ-4  במשך 
באופן  יושבע  הוא  ימים  חמישה  בעוד  ושוב. 

רשמי וייכנס לתפקידו. 
רבה  לאופטימיות  גרמו  כאמור  התוצאות 
בקהילה היהודית, שם חששו מלה פן, המגיעה 
ממפלגה אנטישמית. במהלך הבחירות, נרשמה 
הקהילות  בקרב  לטובתו  נדירה  התגייסות 
הקהילות  נציגי  נכנסו  זו,  במסגרת  היהודיות. 
כהן  חיים  ירושלים  העיר  מועצת  חבר  בליווי 

להתייעץ במעונו של הגר"ח קנייבסקי, שהורה 
להם לתמוך בעמנואל מקרון, הנחשב למועמד 

המרכז הצרפתי. 
נתן,  בהומור  אומר  לפיד",  יאיר  כמו  "הוא 
צעיר יהודי המתגורר בפריז. "לא כולם יודעים 
דבר  אבל  אקוטיים,  בנושאים  שלו  הדעות  את 
אחד בטוח - הוא עדיף מלה פן". דברים דומים 

בצרפת.  יהודיים  שאינם  בחוגים  גם  משמיעים 
ליהודים",  קשורה  לא  פן  ללה  "ההתנגדות 
לשלטון  מעלייתה  הגדול  "החשש  נתן.  מסביר 
והצרפתים  היה ממלחמה. היא מאוד לוחמנית 
לא רוצים את זה. ברור שהייתה לזה משמעות 
והיא  מאחר  היהודים  עבור  לכת  מרחיקת 
ההתנגדות  למזלנו  אבל  למיעוטים,  מתנגדת 
והיהודים  כלליות  סיבות  בגלל  גם  הייתה 

הרוויחו".
נתן מציין כי היו לא מעט יהודים שהצהירו כי 
במידה ולה פן תיבחר, הרי שהם יעלו לישראל. 
"אני מכיר כמה משפחות שלקחו את האופציה 
הזאת בחשבון וחשבו לעלות לישראל". הסיבה 
לה  מטילה  שהייתה  ההגבלות  הם  לדבריו, 
כיפות,  לאסור  תכננה  "היא  היהודים.  כנגד  פן 
יכולים  היו  שלא  דברים  אלו  שחיטה.  לאסור 

להתקבל אצל אף יהודי".
של  בחירתו  על  לברך  הזדרזו  בישראל  גם 
ישראלי. שגרירת  פרו  מקרון, הנחשב למועמד 
צרפת בישראל, הלן לה גל, אמרה על התוצאות: 
תוצאה  נתן  הצרפתי  שהעם  חושבת  "אני 
אדירה מאוד למקרון. זו בחירה של תקווה, גם 
צרפת  בין  ליחסים  התייחסה  היא  לאירופה". 
ידידותיים.  לישראל ואמרה כי הם "יהיו מאוד 
שר  כשהיה  וחצי  שנה  לפני  כאן  ביקר  מקרון 
מהחדשנות  התרשם  מאוד  הוא  הכלכלה. 

בישראל וקיבל השראה מהאנרגיה פה."  ראשי הקהילות בצרפת אצל מרן הגר"ח
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האם עלינו לציין את יום ירושלים?

לפני  הצופים  הר  על  נולד  השורות  כותב 
קום המדינה, ולכך, ולא רק בשל כך – רואה 
הוא את עצמו כ'ירושלמי', עם כל המשתמע 
בטבור  אפוא  אני  מחובר  ולמוטב.  לטוב 
נשמתי לעיר הקודש והמקדש, ומודה להשי"ת 
ידי  על  לי-לנו,  אפשר  וחסדיו  רחמיו  שברוב 
שליחיו חיילי צה"ל, לשוב ולהתרפק על אבני 
הכותל המערבי, ולשפוך שם את צקון לחשנו 
המקדש  בית  בבניין  במהרה  ולראות  לזכות 
בנוי ומשוכלל בתפארתו על ידי משיח צדקנו.
וביחד עם זה, תמה תמה אקרא על ההטחה 
בי ובחרדים כמוני, מדוע כפויי טובה אנו כלפי 

קודב"ה בכך שאיננו אומרים 'הלל' ביום זה.
פתח דברי יעיר, ולא רק בגלל שדרך גוברין 
באמת,  אלא  במתקפה,  שמגיבים  יהודאין 
נוקבת,  שאלה  ולהציג  זו,  הזדמנות  לנצל 
כפיות  התיתכן  טובה:  כפיות  נדון  אפרופו 
טובה גדולה מזו, כאשר בטקסי יום ירושלים 
(ולא רק) שרים בדבקות את המנון 'התקוה', 
כאשר ב'המנון' זה - שם ה', או הודיה לה'  - 

פשוט 'אאוט'!
תוך  ההמנון,  בשירת  הפטריוטיות  ביטוי 
התעלמות מבישה מחסד ה' עם עמו וארצו? 
הודיה לה' מבלי להזכירו – הלזו הכרת הטוב 

תיקרא?
ומכאן – לגבי אמירת "הלל": אצל יראי ה' 
מקדמת דנא סידור התפילה הוא סגור וחתום 
בחותם קודש. לדוגמא: קדושי עליון ששרדו 
את השואה (כמו האדמו"ר מקלויזנבורג, הרב 
בסידור  להוסיף  ההינו  לא  ועוד)  מפוניבז' 

איזושהי תפילה לזכר השואה.
בחגים  התפילות  סדר  כי  מבואר  בקבלה 
ג'  העליונות:  ה"ספירות"  כנגד  מדויק  הוא 
חנוכה  תפארת.  גבורה,  חסד,  כנגד  הרגלים 
ושינוי  'תזוזה'  כל  והוד.  נצח  כנגד  ופורים – 
בסדרי התפילות הינם לא ראויים, שלא לדבר 
שזו פתיחת צוהר, לשינויים בסידור - משאת 
אלה  כולל  פרו-רפורמים  חוגים  של  נפשם 

המחופשים לאורתודוקסים.
והתרוממות  חדוה  חשים  כולנו  איברא, 
זה,  עם  ביחד  ברם,  ירושלים',  ב'יום  רוח 
ולהזהיר, שלא תתהווה  להיזהר  עלינו  שומא 
כ"יניקת  הסוד  בתורת  שמוגדר  מה  כך,  עקב 
טרמפ'  עלינו  'יתפסו  שלא  החיצוניים". 
למחוזותינו  תחלחל  אחורית'  וב'דלת 
'אסכולת המנון התקוה', כולל ספיחיה. וכבר 

היו דברים לעולמים.
 ותן לחכם ויחכם עוד.

נגד: 
יניקת החיצוניים
הרב דוד מאיר דרוקמן 

רב העיר קרית מוצקין 

המאופיין  יום  הוא  ירושלים  יום 
בשמחה גדולה, הסיבה לחגוג היא הזכות 
ללכת  יכולים  שאנו  בחלקנו  שנפלה 
מקדשנו,  בית  שריד  יד  על  שיח  ולשפוך 
מרוב  הלבבות  את  שקורעות  בתפילות 
בארץ  פה  היהודי  העם  שאנחנו  השמחה 
ישראל יכולים להתפלל במקום היחיד בו 

שורה השכינה.
לא  אנו  כי  לדעת  צריך  זאת  עם  יחד 
יד  על  לריקודים  שותפים  להיות  יכולים 
הכותל המערבי, ביום זה יש גם תחושות 
של עצב על חורבן בית מקדשנו. ומשום 
ירושלים  ביום  לראות  התנגדות  יש  כך 
אור  כאשר  וגאווה,  לתפארת  רק  מקור 
על  בערבוביא.  בזה  זה  משמשים  וחושך 
כך צריך לומר כי תחושות אלו שלכאורה 
בכפיפה  לדור  יכולות  לזו  זו  מנוגדות 

אחת. 
למה הדבר דומה? לאחד שאביו נפטר 
ימים  במשך  שלו.  הגופה  את  מצאו  ולא 
והתפללו  הגופה  את  חיפשו  ארוכים 
סוף  ימים  כמה  גופתו, לאחר  את  למצוא 
שמחה  והייתה  הגופה  את  מצאו  סוף 
גדולה, אך אף אחד לא רקד, כי סוף סוף 

כי  לשמוח  צריכים  לפניו.  מוטל  המת 
רואים כמה הציבור החרדי שומר אמונים 
השומרים  הם  בשבתות  המערבי,  לכותל 
שאנו  לומר  אפשר  העיקריים,  הנאמנים 

לא שמחים על זה?!
על  ירושלים  את  מעלים  אנו  זה  ביום 
בתקופתנו  שזכינו  לאחר  שמחתנו,  ראש 
לישיבות רבות ולריבוי תורה עצום שלא 
היה כדוגמתו. הציבור החרדי נמצא בכל 
והוא  ירושלים  בעיר  פינה  ובכל  שכונה 
לא בחסד אלא  זכאי לחלוקת המשאבים 
בזכות, אך עדיין צריך לזכור כי אלו צרות 

של עשירים.
ירושלים  יום  תפיסת  כי  סבור  אני 
"שמחה  של  סוג  היא  חרדיות  בעיניים 
מהולה בעצב", שמחה על כך שגרים עתה 
אלפי יהודים חרדים שומרי תורה ומצוות 
בירושלים, עצב על חורבן בית מקדשנו, 
שמחה אמיתית יהא ניתן לעשות כשיהיה 
שחרור "ירושלים של מעלה" - וזהו שאנו 
בתפילותינו:  יום  כל  ומבקשים  מתחננים 
תשוב...",  ברחמים  עירך  "ולירושלים 
אך   - הקודש..."  עיר   - ירושלים  "ובנה 

במצב הנוכחי גדול הצער מן השמחה. 

בעד: 
לשמוח אך לא לרקוד

הרב אליהו שלזינגר 
רבה של שכונת גילה 
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לפרטים נוספים:

*בכפוף לתקנון כללית מושלם ופלטינום

לקוחות כללית מושלם פלטינום



מאת יבניאל שירם

מציעה הכל, והרבה יותר.
יש אנשים שיוצאים לחופשה כדי לתפוס 
כמה ימי רוגע בשמש ולשכוח מהשגרה 
את  מחפשים  דווקא  אחרים  והעבודה. 
הטיולים שיקחו אותם למקומות חדשים 
האנשים  את  ויש  מדהימים.  ולנופים 
וספורט  הרפתקאות  להם  תביאו  שרק 
אז  השמיים.  עד  מרוצים  והם  אתגרי 
זאת  מה  מתאימה?  הכי  מונטנגרו  למי 
אומרת, היא מתאימה לכולם! מי שמגיע 
עם המשפחה והילדים ימצא במונטנגרו 
פעילויות  עם  ענקיים  ירוקים  פארקים 
המעוררים  מערות  טיולי  ומשחקים, 
את הדמיון, והמון שופינג במחירים של 
אזור הבלקן. חובבי ספורט אתגרי יוכלו 
סוערים,  במים  מרפטינג  הכל,  לעשות 
עמוק,  קניון  מעל  באומגה  ריחוף  דרך 
במסלולים  וג'יפים  טרקטורונים  ועד 
וטבע,  נופים  אוהבי  אתם  אם  הרריים. 
הרים,  ביופיים,  נופים מדהימים  תקבלו 
נהרות, אגמים, מערות, חופי ים, ערי נמל 
קסומות, עיירות ספא, וזו רק ההתחלה.  
אתם  מונטנגרו  בכלל  נמצאת  היכן 
שואלים? מדובר במדינה קטנה ונחבאת 
ואלבניה  סרביה  לקרואטיה,  הנושקת 
לחופי הים האדריאטי. מונטנגרו נראית 
של  והמלהיבה  הפראית  השווייץ  כמו 
יותר  יפה  שהיא  יגידו  ויש  הבלקן, 
את  קיבלה   2006 בשנת  רק  משווייץ. 
שעריה  פתחה  אט  ואט  עצמאותה 
לתיירים מכל קצוות תבל שבאו לגלות 
את יופיה הנסתר של מונטנגרו. הם אכן 
גילו במהרה עד כמה יפה ואטרקטיבית 
הרים  של  ומושלם  נדיר  שילוב   – היא 
אגמים  לשמיים,  הנושקים  גבוהים 
מערות  כראי,  צלולים  מים  עם  ונהרות 
קילומטרים  לאורך  המשתרכות  נטיפים 
ולקינוח  האדמה,  לפני  מתחת  רבים 

שרשרת של חופי ים מטריפים על שפת 
כחול-טורקיז.  שצבעו  האדריאטי  הים 
למזג  גם  התיירים  זוכים  במונטנגרו 
חייכנית  שמש  עם  ונוח  חמים  אוויר 

מאירה ובריזה מלטפת. 

הילטון. זה המלון שלכם.
פודגוריצה  מונטנגרו,  של  הבירה  בעיר 
 - לתפארת  חדש  מלון  לו  שוכן  שמה, 
יש  נכון,  פודגוריצה.  הילטון  הוא  הלא 
אבל  לינה  מקומות  ועוד  מלונות  עוד 
אין עוד מלון כמו הילטון, זאת יגיד לכם 
כל תייר מכל מדינה בעולם. מי שחולם 
להתפנק בכל רגע ורגע במהלך בחופשת 
שינפלד  בו.  להיות  המלון  זהו  הקיץ, 
פודגוריצה  הילטון  את  הוסיפו  תיירות 
הילטון  מלונות  של  מכובדת  לרשימה 
בהם הם מארחים את לקוחותיהם בשנים 
דרזדן,  בהילטון  מדובר  האחרונות. 
סופיה, הואה-הין בתאילנד, ברטיסלבה, 
פודגוריצה  הילטון  גם  וכעת  קפריסין, 
במונטנגרו והיד עוד נטויה. מלון זה יושב 
בנקודה מדהימה בין שלושת הפארקים 
הגדולים של העיר, כשמול המלון מרחק 
לבילוי  מושלם  פארק  נמצא  הליכה 
מוזמנים  ההורים  הילדים,  עם  משפחתי 
לנוח בכיף באחת מפינות הישיבה בעוד 
הצעירים משתובבים בפינת המשחקים. 
במרחק לא רב משם תגלו פארק נוסף, 
עם מסלולי חבלים והרפתקאות שתוכלו 
הזמן  איך  להרגיש  בלי  שעות  לבלות 

עובר. 
פודגוריצה  מהילטון  יוצאים  אם 
בעיר  קצת  להסתובב  ומתחילים 
ולשדרת  למדרחוב  מאד  מהר  מגיעים 
אליו  האזור  זהו  יוקרתיות,  חנויות 
והוא שמח  מגיעים תיירים מכל העולם 
חיים. אפשר לצאת לסיור בעיר  ושוקק 
העתיקה, לעבור ברחוב הרצגובאצ'קה, 

לסייר בארמון המלך, לראות את נהרות 
המוראצ'ה והריבניקה החוצים את העיר, 
הנהר  מעל  היפה  הגשר  השעון,  מגדל 
ועוד. אוהבי שופינג? פשוט היכנסו לכל 
בעיר,  הגדולים  הקניות  ממרכזי  אחד 
השופינג  סיטי  דלתא  את  תפספסו  ואל 
גם  הגדול מכולם שיפתיע אתכם  סנטר 
במגוון וגם במחירים. בקיצור, יש המון 
מה לעשות! בתוך המלון עומדים לרשות 
עם  ספא  מפואר,  כנסת  בית  האורחים 
מאובזר  כושר  חדר  ומסאז'ים,  טיפולים 
היטב, לובי נעים וגדול, סוויטות וחדרים 

יפהפיים וחדרי אוכל ענקיים. 

אוכלים ומטיילים. אתם באים?
בטיב  נמדדת  טובה  שחופשה  אומרים 
יכולים  אתם  כך,  אם  שלה.  האוכל 
כמו  מטבח  עוד  אין  כי  לחפש  להפסיק 
אנשים  תשאלו  שינפלד.  של  המטבח 
שכבר יצאו לחופשות בעולם – היכן הם 
טעמו את האוכל הטוב ביותר, ותקבלו 
שינפלד.   – מוחצת  אותה תשובה  תמיד 
ככה זה, כשמביאים לכם צוות ענק של 
שלהם  שההתמחות  בינלאומיים  שפים 
בסגנונות  כשרים  יהודיים  במאכלים 
אשכנזיים ומזרחיים. ככה זה, כשהברים 
בחדרי האוכל עמוסים בכל טוב, בשרים, 
דגים, מרקים, סלטים, תוספות, קינוחים 
מקבלים  כשהאורחים  זה,  ככה  ועוגות. 
יום  מדי  מלאות  וערב  בוקר  ארוחות 
רבא  קידושא  עם  מלא  פנסיון  ובשבת 
מיוחד. הכשרות גלאט כשר תחת פיקוחו 
אם  שליט"א.  נחשוני  משה  הרה"ג  של 
טיפונת  נותרתם  עדיין  זה  כל  אחרי 
רעבים, בין הארוחות אתם פשוט נכנסים 
לטרקלין האירי ששינפלד פותחים בתוך 
מעדנים  מיני  לכם  יציעו  ומיד  המלון, 
טריים,  פירות  טעימה,  עוגה  ומטעמים, 
או שתייה קרה וחמה. אין מצב שמישהו 

יישאר רעב במונטנגרו.
במונטנגרו לכל אזור סיפור מיוחד ויופי 
הצפוני  באזור  לטייל  תצאו  אם  משלו. 
תגיעו לפארק הדורמיטור שנחשב פנינת 
אגמים  בצמחיה,  מלאה  טבעית  יופי 
הסקי  עיירת  משם  רחוק  לא  והרים. 
גבוהה במיוחד  נקודת תצפית  ז'בליאק, 
1300 מטרים,  על קניון טארה שעומקו 
כמו  לאמיצים  אקסטרים  והרפתקאות 
הנהר  במי  רפטינג  הקניון,  מעל  אומגה 
ופארק חבלים מהגדולים באירופה. אזור 
לעיר  בקרואטיה  נמצא  נוסף  טיולים 
המוקפת  העתיקה  העיר  עם  דוברובניק 
חוף  ולעיירת  רומנטית,  וטיילת  חומה 
קבטאט בעלת נמל מקסים. ניתן לצאת 
לריביירה  מעניינים  מאד  טיולים  לעוד 
העתיקה  העיר  בודווה,  של  המדהימה 
לבירה  הרצגנובי,  ספא  עיירת  קוטור, 
הישנה של מונטנגרו הנקראת צייטיניה 
השחור  וההר  פאר  ארמונות  ובה 
המפורסם, אגם שקאדר השוכן על גבול 
ומערת  ביוגראדסקה  פארק  אלבניה, 
בבטן  טיולים  המציעה  ליפה  הנטיפים 
וחובבי  למשפחות  כאמור,  האדמה. 
עולם  היא  מונטנגרו  אתגרי  ספורט 
טרקטורונים,   – אפשרויות  של  ומלואו 
רכיבה על סוסים, טיולי ג'יפים, פארקים 
עם משחקים והרפתקאות, אומגות ועוד. 
אז איפה נרשמים לכל הטוב הזה? פשוט 
תתקשרו למשרדי שינפלד תיירות, משם 

כבר ידריכו אתכם.
 03-6189999 

www.shainfeld.com או

מוכנים להצגה 
של הקיץ?

היא חדשה, מסעירה, מרתקת ומעל הכל יפהפייה אמיתית. 
תכירו את הכוכבת החדשה של אירופה, מונטנגרו. היעד הכי 
חם של השנה שמתאים ל...כולם!



לקוחות כללית מושלם פלטינום

25 טיפולי התפתחות הילד נוספים בשנה
בתחומים: רכיבה טיפולית, ספורט טיפולי, שחייה טיפולית

וטיפולי הבעה ויצירה בהסדר. 
* גילאי 3-9 עד 70 טיפולים בשנה, גילאי 10-18 עד 55 טיפולים בשנה.

כולל הזכאות במושלם זהב לכלל תחומי התפתחות הילד.

לפרטים נוספים:

*בכפוף לתקנון כללית מושלם ופלטינום
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"לא נתפשר
על תל אביב"

הנציגים החרדים החליטו להעביר חוק שימנע את חילולי השבת, אך 
ממתינים לבית המשפט שיחליט אם לקיים דיון חוזר בפסיקתו על 
תל אביב  העברת חוק רטרואקטיבי צפויה להיתקל בהתנגדויותיהם 
של שר האוצר כחלון ושר הביטחון ליברמן, שהגיש מצדו הצעת 
חוק מתריסה המתירה תחבורה ציבורית בשבת  גפני וליצמן ל'קו 

עיתונות': "אי תמיכה בחוק תהווה הפרה קואליציונית"

ארי קלמן
סאגת השבת בעיצומה: פסיקת בית המשפט 
אביב  בתל  העסקים  פתיחת  את  שהתירה 
בשבת, מעיבה על שלמות הקואליציה. בשבוע 
הסיעות  ראשי  בין  מגעים  התקיימו  האחרון 
העברת  בדבר  הקואליציה  לראשי  החרדיות 
השבת  שמירת  את  קבוע  באופן  שיעגן  חוק 
החרדים  הנציגים  ישראל.  במדינת  בפרהסיה 
את  כוללת  האחת  לחוק,  גרסאות  שתי  הכינו 
את  מבטלת  ולמעשה  אביב  בתל  העסקים 
פסיקת בג"ץ, מה שצפוי לעורר התנגדות בקרב 

חלק מחברי הקואליציה. 
הצעת החוק השניה לא כוללת את תל אביב 
ההצעה  את  ולהבא.  מכאן  פקטו  דה  ותחול 
במידה  החרדים  הכנסת  חברי  יגישו  השניה 
ובית המשפט יקיים דיון חוזר בפסיקתו השנויה 
בחקיקה  הצורך  את  שיבטל  מה  במחלוקת, 
רטרואקטיבית. כעת, ממתינים הנציגים כאמור 
חוזר  דיון  לקיים  אם  המשפט  בית  להחלטת 
דרעי  אריה  הפנים  שר  של  לקימתו  ובמקביל 

היושב שבעה על פטירת אמו ע"ה. 
מתמודדים  עמו  האקוטי  המכשול 
שיחול  הראשון,  בחוק  הוא  החרדים  הנציגים 
האזרחית  השנה  מתחילת  רטרואקטיבית 
ולמעשה יבטל את פסיקת בג"ץ. על פי הערכת 
ראשי הקואליציה, כחלון, החס על כבוד בית 
להערכות,  בניגוד  אך  לחוק.  יתנגד  המשפט, 
טוען שר הבריאות יעקב ליצמן כי לדעתו לא 
"כחלון  למתווה.  כחלון  של  התנגדות  צפויה 
אמר  מתנגד",  לא  שהוא  במפורש  לי  אמר 

ליצמן השבוע ל'קו עיתונות'. 
מצד  דווקא  מגיעה  המפורשת  ההתנגדות 
השר מטעם מפלגת 'כולנו', אלי כהן שהצהיר 
כי יתנגד לכל חוק שהוא למעשה כפיה דתית. 
יכול לומר מה שהוא רוצה", פוסק  "אלי כהן 
גם  אחת.  באבחה  האיום  את  ומבטל  ליצמן 
הביטחון  שר  של  האופציונלית  התנגדותו  על 
אביגדור ליברמן, קובע ליצמן בזעף: "אם הוא 

לא רוצה להיות שר ביטחון, אז שיתנגד". 
החשש  כי  להדגיש  מבקש  גם  ליצמן 
הטון  את  קובע  לא  לפיד  של  מהתחזקותו 
עולה  לא  הוא  והבלים.  "שטויות  במאבק. 
חישובים  ולפי  מנדטים  ל-24  מעבר  בסקרים 
ממפלגות  שואב  הוא  שלו  הכוח  את  שלנו, 

האופוזיציה", הוא מסכם ל'קו עיתונות'.

 

 "או חקיקה או דיון"

מוביל  גפני  משה  ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר 
השבוע  בראיון  בעניין.  מיליטנטי  קו  הוא  גם 
ל'קו עיתונות', הוא מזכיר את החוק המתריס 
הקובע  ביתנו'  'ישראל  לאחרונה  שהגישה 
ציבורית  תחבורה  להפעיל  תוכל  עירייה  כי 
"יש  עירוני.  עזר  חוק  העברת  ידי  על  בשבת 
דבריו.  בפתח  גפני  אומר  קואליציוני",  הסכם 
מיני  כל  על  הצבעתי  האחרונות  "בשנתיים 
חוקים הזויים ומשונים שאני לא מסכים איתם, 
לכל  הקואליציוני.  ההסכם  בגלל  תמכתי  אבל 
ויש  ללבו  הקרובים  הנושאים  את  יש  שותף 

כבוד הדדי בין החברים בקואליציה".
לא  ביתנו  וישראל  במידה  כי  מדגיש  גפני 
התורה,  ליהדות  החשובים  בחוקים  תתמוך 
שיהיו  הרי  שהגישה,  לחוק  התנגדותה  בשל 
יקרה  לא  שזה  מעריך  "אני  השלכות.  לכך 
חלק  הזה  שהנושא  בגלל  דבר,  של  בסופו 
גם  קיום.  לנו פה  ואחרת אין  מהאג'נדה שלנו 

בישראל ביתנו מבינים את זה".
גפני התייחס גם לפסיקת בית המשפט בתל 
אביב, שהפכה את הקערה על פיה וביטלה את 
לרגיעה  להביא  צפויות  שהיו  ההסכמות  כל 
בנחרצות  גפני  קובע  אבוד",  לא  "זה  בנושא. 
ייפתר  אביב  תל  של  "העניין  עיתונות'.  ל'קו 
לפי  שנגיש  חוק  בהצעת  או  חוזר  בדיון  או 
להדגיש  ומבקש  אומר  הוא  ההתפתחויות", 
יהיה שום דבר אחר. אין מציאות כזו  כי "לא 
שבה תל אביב תופקר בעניין חילולי השבת". 
הממשלה  ראש  מצד  התנגדות  גם  לדבריו, 
לחקיקה רטרואקטיבית לא באה בחשבון, "יש 

הסכם קואליציוני וחייבים לקיים אותו".
גפני מתייחס גם הוא לחשש  בסיום דבריו, 
ההתנהלות  בעקבות  לפיד  של  מהתחזקותו 
הדברים.  את  דוחה  אך  השבת,  בסוגיית 
לפיד  החלה,  השבת  שסוגיית  לפני  "הרבה 
אמת,  בזמן  כי  ומעריך  אומר  הוא  התחזק", 
מספר המנדטים של לפיד לא יבוא לידי ביטוי, 
לא  הימין  גוש  לחלוטין.  שונה  יהיה  "המצב 
לא  למה  תירוצים  מישהו מחפש  אם  משתנה. 
תירוץ  זה  אולי  האלה,  החוקים  את  להעביר 

טוב, אבל עלינו זה לא משפיע".

גפני וליצמן. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90
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ההרשמה בעיצומה

בוגרת סמינר?
שואפת להקים בית של תורה המתפרנס בכבוד?

רוצה ללמוד במקום המעניק הרבה יותר?

מזמין אותך לממש את היכולת שלך ברכישת
מקצוע הפותח שערי פרנסה רבים ומגוונים.

מרכז תורני לטכנולוגיה ומדעים בירושלים

הנחה

משמעותית

לנרשמות עד

שבועות



בתוקף עד ה- 15/6/17
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לעיתים ניתן ללמוד על עומק הצרה, בהתאם לזהות הגורם 
שאליו נושאים עיניים בתקווה. בית המשפט העליון מעולם 
שעשו  החרדים,  הפוליטיקאים  של  תקוותם  מקור  היה  לא 
הכול כדי להימנע מלהביא נושאים ציבוריים להכרעה בפני 
הערכאה השיפוטית העליונה במדינה. הדברים נכונים כלפי 
ההיררכיה השיפוטית עצמה, אך רלוונטיים שבעתיים כלפי 

כמה מהאישים חובשי הגלימה היושבים על כס השיפוט.
שנקלעו  ירושלים,  אנשי  ושלמים,  יראים  יהודים  כמה 
בשבועות האחרונים לרוטינה של מעצרים ושחרור בתנאים, 
יכולים לספר מהאירועים שחוו על בשרם, כי זהות השופט 
עצמה.  ההיררכיה  מאשר  פחות  לא  חשובה  בדין,  היושב 
לזהות מיהו השופט  לומדים  דין,  עורכי  כמו  פוליטיקאים, 
בעל המזג השיפוטי הנכון לעניינם. מי נמנה על בית שמאי 
ומי על בית הלל. לעיתים, בית שמאי של החרדי מבני ברק, 
כבר  זהו  אך   – מירושלים  הפלוגתא  בר  הלל של  בית  הוא 

נושא למאמר אחר, באווירה אחרת.
לחשוש  למדו  החרדים  שהפוליטיקאים  שופט  יש  אם 
רובינשטיין.  אליקים  השופט  זהו  מאחרים,  יותר  מפניו 
היועץ המשפטי סרוג הכיפה, שפתגמים אידישאיים שגורים 
ערכי  את  להנחיל  כדי  לאום,  לחוקי  נזקק  לא  לשונו,  על 
מסורת ישראל בפסקי הדין שיוצאים תחת ידיו. האיש שלא 
יומי, שוזר מקורות מהתלמוד ומהלכה,  מפספס לימוד דף 
דין  פסק  קריאת  שכל  עד  יהודיים,  ופתגמים  מוסר  מאמרי 
הוא  וערכאות.  הלכה  ומשפט,  יהדות  של  לקונצרט  נדמית 
לא מפסיק לפרוט על המקלדת ולהנחיל שני עולמות, כאשר 
'תחרות  והולך במעין  מוסיף  רק  הוא  דין  דין לפסק  מפסק 

רובינשטיין' עצמית, שאף פעם לא נגמרת.
רובינשטיין מכיר את החרדים לפני ולפנים. לא רק מהיכל 
המשפט בו עולים אינספור נושאים הנוגעים לציפור הנפש 
החרדית, מהיכל בית המדרש ממנו הוא שואב את השראתו 
לפסקי הדין הארוכים והמגוונים, ומהיכל בית הכנסת הרב-
לצד  מתפלל  הוא  בו  בירושלים,  קטמון  שכונת  של  גוני 
חרדים. את הפוליטיקה החרדית, מכיר אליקים רובינשטיין, 
שנות  ותחילת  השמונים  שנות  בסוף  מהכנסת.  הכול  לפני 
התשעים, הוא כיהן כמזכיר ממשלתו של יצחק שמיר. לא 
החתונות  כל  על  חרדים  פוליטיקאים  רקדו  בהן  שנים  היו 
 - הקתדרלות  כל  על  ולומר  להוסיף  אפשר  הזה  ובשבוע   -
המסריח  התרגיל  האחדות,  ממשלות  של  ימים,  כאותם 

והממשלה הצרה שהוקמה בשלהי תקופת שמיר. 
ימים. כספות  נחלים שוצפים של תקציבים זרמו באותם 
אטומות הכילו הסכמים עלומים – שאת חלקם הציע שמיר 
הנפשות  את  הכיר  רובינשטיין  הקיר.  על  לתלות  בשעתו 
הפועלות, והן מצידן למדו לדעת שיש עם מי לדבר. בשנה 
הראשונה לכהונת רבין הוא נותר בתפקידו כמזכיר הממשלה, 
והיה שותף לקשרי העבודה ההדוקים עם שר הפנים שתפקד 
כמנכ"ל של המדינה, חרף העננה שריחפה מעל לראשו. את 
דמות האיש שנוח לבריות, הוסיפו הפוליטיקאים להכיר גם 

כשמונה לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה. 
רובינשטיין נחשב עד היום לרבי לוי יצחק של היועצים 
המשפטיים לדורותיהם, כזה שדן פוליטיקאים לכף זכות - 
ידובר בהמשך. לא פלא אפוא, שכאשר מונה  ועל כך עוד 
פוליטיקאים חרדים חשו  גם  האיש לבית המשפט העליון, 
נבחר לתפקיד, מישהו שמבין את השיח, מכיר  שסוף-סוף 

את השפה. גודל הציפייה – התחרה רק בגודל האכזבה.

נוטף דיו
בחודש הנוכחי חגג השופט רובינשטיין בר מצווה כשופט 
בבית המשפט העליון, אך הפוליטיקאים החרדים חשו למן 

הרגע הראשון, שעם היבחרו, הם קיבלו על עצמם עול.
נבחר  והחרדי,  הדתי  המגזר  את  המכיר  כיפה,  כחובש 
לנושאי  הנוגעים  בהרכבים  לשבת  אחת  לא  רובינשטיין 

דת ומדינה – שהציבור החרדי עומד במרכזם. כמעט בכל 
להתבונן  די  ראשם.  על  כשידיהם  החרדים  יצאו  הפעמים, 
למסקנה.  להגיע  כדי  האחרונות,  השנים  של  בפסיקות 
רובינשטיין ישב בהרכבים שדנו בחוק טל, והוביל באיטיות 
לפני  רגע   – ההסדר  את  בג"ץ  ביטל  שבסופו  התהליך  את 

הבחירות שהזניקו את יאיר לפיד.
את  שביטל  בהרכב  ביושבו  בחרדים  מוסר  הרביץ  הוא 
)מטאפורית,  הסכין  את  וסובב  שמש,  בבית  הבחירות 
כשביטל  לפיד,  יאיר  המכהן  האוצר  שר  תחת  משפטית(, 
את הסדר הבטחת הכנסה למשפחות אברכים, בעיתוי שבו 
היה ברור לכולם, כי פוליטית, החרדים לא יוכלו לתקן את 
המעוות. כמי שהיה בשר מבשרה של המערכת הפוליטית 
מהי  היטב  הבין  רובינשטיין  הטרום-משפטיים,  בתפקידיו 
קולמוסו  אך  שכזה,  בעיתוי  דין  פסק  מתן  של  המשמעות 

החד, נטף דיו.
לזכותו ייאמר, שהאיש לא ניסה להסתיר את עמדתו ולא 
מהפן  אותו  שהכירו  חרדים  פוליטיקאים  דעתו.  את  הצניע 
המקצועי כמזכיר ממשלה וכיועץ משפטי, למדו לראשונה 
דינו.  פסקי  של  השורות  מבין  עולמו  השקפת  את  לזהות 
הוא סיפר לא אחת, בפסקי דין שונים, על מקבצי הנדבות 
החסונים המופיעים בבית הכנסת שבו הוא מתפלל, ותיאר 

אותם ככאלה שכלואים בסיטואציה שנכפתה עליהם. 
הוסיף  הכנסה,  הבטחת  הסדר  בוטל  בו  הדין  בפסק 
בלתי  ספרותית,  אנקדוטה  הדין  פסק  בשלהי  רובינשטיין 
כשתיאר  מתפלל,  הוא  בו  הכנסת  מבית  בעליל,  משפטית 
בקול  שפנה  צעיר  חרדי  בחור  התפילה  בסוף  הופיע  כיצד 
"הוא  רובינשטיין,  כתב  "לדבריו",  המתפללים.  אל  נרגש 
המתפללים  אחד  לו.  לסייע  אביו  בידי  ואין  להינשא  עומד 
מי  לעבוד.  תלך  אולי  לעברו  התריס  הקמצנים  מן  שאינו 
שנתן נתן, אך התמונה העגומה של צעיר בריא המקים בית 
לא מקצוע וללא פרוטה לפורטה נותרה בזיכרוני". בתקופת 
שפל שבה הודר הציבור החרדי מכל מעגלי ההשפעה, וחטף 
הדין,  לפסק  שהתווספה  הזאת  הפסקה  מכה,  אחר  מכה 

הייתה כמו אגרוף בבטן הרכה.
עד  חסרות,  לא  השנים  במרוצת  נוספות  דוגמאות 
שפוליטיקאים חרדים התבטאו לא אחת, כי ישמחו להופיע 
לפני כל שופט אחר מלבדו. כל ההקדמה הזאת, ממחישה 

לאיזו סיטואציה נקלענו – כשהשבוע, בעתירת המרכולים 
על  יהבם  את  החרדים  הפוליטיקאים  השליכו  בתל-אביב, 
בו במשך  נהגו לסנוט  פסיקת השופט חובש הכיפה, שהם 

שנים.

תוספת שבת
השבוע  רובינשטיין  חזר  מלכתא,  שבת  של  בזכותה 
למשבצת חביב החרדים, אותה נטש ברגע בו מונה לתפקיד 
את  דחה  לא  רובינשטיין  השופט  המעלה.  רם  השיפוטי 
לבג"ץ  שעתרו  והעצמאים  הסוחרים  התאחדות  עתירת 
פתיחת  בסוגיית  מורחב  בהרכב  נוסף  דיון  לקיים  בבקשה 
את  לקבל  ביקש  ובהחלטתו,  אביב,  בתל  בשבת  העסקים 
הכנסת  לחברי  רובינשטיין  מאפשר  בכך,  המדינה.  עמדת 
החרדים לדלג על המוקש הגדול ביותר, במסגרת דרישתם 
לשנות את הסמכות לאישור חוקי העזר – ולחייב את אישור 
שר הפנים, רטרואקטיבית, גם על חוקי העזר שאושרו בתל 

אביב. 
לפני שבוע, הבהיר יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני, כי 
רטרואקטיבית  להחלה  מדרישתה  תיסוג  לא  התורה  יהדות 
של הצעת החוק, למרות הנפיצות הציבורית, ההתנגדות של 
כחלון וליברמן, והחשש מהזרמת שמן למדורת השבת של 
יש עתיד – שאותה אין בכוחו של אף רב ראשי או שר חינוך 

לדחות. 
מתפקידנו  שלנו.  להתחייבות  בציניות  תתייחסו  "אל 
לשמור על הפרהסיה הציבורית של ישראל ולא נוותר בעניין 
הזה", אמר לי גפני לפני שבוע, וכשאמר בלהט את דבריו, 
הוא דיבר כיליד תל-אביב, שכבוד השבת יקר לו, גם בעיר 

העברית הראשונה – שאחרים כבר איבדו לגביה תקווה.  
הרכיב  את  מנטרלת  רובינשטיין,  של  ההחלטה 
הרטרואקטיבי, לפחות נכון לעכשיו. דרעי היושב שבעה על 
המדינה,  בכירי  כל  ידי  על  ומנוחם  לעולמה,  שהלכה  אמו 
עם  שעה,  כצורך  השבעה,  במהלך  השבוע  כך  על  שוחח 
דעת  יחווה  המדרש  בית  אל  לנחמו.  שהגיעו  הבכירים 
בגלל  לא   – יצחק  תפארת  המדרש  בית  פני  על  )שהועדף 
ובאו  עלו  המקום(,  בעל  של  כבודו  מפני  אלא  המיקום, 
המנוחה  האם  זכתה  כחרדים.  חילונים  המדינה,  בכירי  כל 
תרחף  השבת  ששמירת   – שבת  בערב  לעולמה  שהלכה 

באולם המנחמים, במשך כל ימי השבעה.
בשיחות שנערכו בין החברים החרדים, הציע שר הפנים, 
בית  לפסיקת  להמתין  המכריע,  אך  הנמוך  מושבו  ממקום 
המשפט העליון לגבי הדיון הנוסף בסוגיית המרכולים בתל 
בלשכת  גורמים  עם  שיחותיו  סמך  על  העריך  דרעי  אביב. 
בתגובתה,  תסכים  שהמדינה  לממשלה,  המשפטי  היועץ 
 - יהיה  אכן  כך  אם  נוסף.  דיון  לקיום  הסוחרים  לדרישת 
טען דרעי - הרי שההחלה הרטרואקטיבית כלפי תל אביב 
נטרול  הבג"ץ.  לפסיקת  עד  רלוונטית,  ללא  תהפוך  ממילא 
להתמקד  החרדים  לחברים  יאפשר  הרטרואקטיבי,  הרכיב 
בשינוי חקיקתי עביר יותר ונפיץ פחות, ששם את הדגש על 
החלה פוזיטיבית של אישור שר הפנים לחוקי העזר והעברת 

סמכויות האכיפה משר העבודה לשר הפנים.
- שבמסגרתה  הקדנציה הקצרה של דרעי כשר הכלכלה 
היה השר המכהן היחיד שנפגש עם הנשיא הנבחר של צרפת 
עמנואל מקרון, בתפקידו אז כשר כלכלה מקביל בממשלת 
השר  של  רצונו  חוסר  בגלל  השאר  בין  הסתיימה   - צרפת 
רודפת  השבת  בשבת.  העבודה  היתרי  על  לחתום  החרדי 
וכיום מוצא עצמו דרעי בראש החזית שהועידו לו  אחריו, 
משר  האכיפה  סמכויות  העברת  את  דורש  כשהוא  חבריו, 

העבודה חיים כץ – לידיו. 
וייפול דבר.  יקום  בסופו של דבר, על סמכויות האכיפה 
במסמך שהובא כאן לפני כשנתיים, והופק על ידי קואליציית 
מספרי  של  המגוחכים  הנתונים  נחשפו  שוויון',  'שבת 

בית ספר לפוליטיקה

משבת ועד שב"ס
אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

מצא מנוח. הרה"ר לשעבר הרב יונה מצגר
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השונות.  ברשויות  יהודיים  הלא  הפקחים 
ויחיד  אחד  פקח  על  דווח  לדוגמה,  באשדוד, 
שעוסק ברישום עסקים הפעילים בשבת )ראש 
העירייה, יחיאל לסרי, הבטיח בשעתו להגביר 
את האכיפה. שווה בדיקה(. מי שרוצה לשמר 
סטטוס-קוו, צריך להתחיל את העבודה דווקא 
בערים המסורתיות, בהן האכיפה מתבצעת מן 

השפה ולחוץ, במקרה הטוב.
השר חיים כץ שמצוי בעצמו בעינה של סערה 
משפטית לא פשוטה, סירב השבוע לשמוע על 
החרדיות  במפלגות  מידיו.  הסמכות  נטילת 
שלא  מתואם,  הוא  מי  עם  ושאלו  מדוע  תמהו 
אך האמת שהתשובה במקרה שלו  דעתם,  על 
משולם  הפנים  שר  סגן  פשוטה.  יותר  הרבה 
נהרי שכיהן למשך תקופה קצרה וכואבת כסגן 
יותר  קל  כי  הקשה,  בדרך  למד  הרווחה,  שר 
להוציא שקל מהארנק האישי של ביבי, מאשר 
כץ,  )חיים  כץ  מהשר  כלשהי  סמכות  להוציא 

למרות שהמסקנה נכונה גם לכץ ישראל(. 

תוספת שב"ס
אחרי שהמפכ"ל כבר רמז בעבר לאן נושבת 
ואחרי  נתניהו,  נגד  המשטרה  בחקירות  הרוח 
הוסיפה  התיק  את  שמובילה  שהפרקליטה 
רק  נותר   – שעבר  בשבוע  שלה  הקריצה  את 
האחרונה  כמשענתו  מנדלבליט  היועמ"ש 
פוליטי  משבר  מכל  יותר  ראש-הממשלה.  של 
הקשור לשבתות, חגים וימי החולין – חקירות 
של  חייה  אורך  על  שישפיעו  אלה  הן  נתניהו 
הממשלה הנוכחית, שאיש ממרכיביה לא שש 

להתפזר.
האח"מים  שאגף  לקוות  רק  יכול  ביבי 

המיוחד שהוקם במעשיהו, ימשיך להתרוקן – 
מבלי שהבכירים היושבים בו יוחלפו בבכירים 
בדרגתם, המכהנים כיום. יו"ר דירקטוריון בנק 
הפועלים לשעבר דני דנקנר שוחרר השבוע וגם 
להגיע.  קרובה  אולמרט  של  השליש  תקופת 
חברים מספרים שאת הספר בן 1200 העמודים 
עוד  לכתוב  שהחל  אחרונות,  ידיעות  בהוצאת 
לפיד  יאיר  בשם  המערכת  שעיתונאי  בתקופה 
מ-2010(,  'גלובס'  פרסום  )לפי  בשכתובו  עזר 
אחרי  רק  לאור,  להוציא  אולמרט  מתכוון 

שיצלח בשלום את ועדת השחרורים.
האגף  בשערי  בא  העצמאות,  יום  ערב 
יונה מצגר.  המיוחד הרב הראשי לשעבר הרב 
השבוע  עמו  ששוחחו  אנשים  מפתיע,  באופן 
סיפרו שבקולו נשמעה תחושת השלמה. אולי 
אותו,  שליוותה  האחרונה  שהמנגינה  בגלל 
המשפט  בית  של  בערעור  הפסיקה  הייתה 
העליון שקיבל את עסקת הטיעון והפחית את 
ואולי  המחוזי,  דין  בפסק  לו  שנוספה  השנה 
בגלל השקט שנשאר, אחרי כל הבלגן. התנאים 
בהילטון של אגף האח"מים משופרים. שלושה 
בחדר, בלי מיטות קומותיים, אך עם כל כללי 
שהיתרון  דומה  שנשמרים,  הקפדניים  השב"ס 
האסירים.  מהמוני  בניתוק  בעיקר  הוא  הגדול 
בלי מניינים אומנם כמו באגף התורני – למעט 
רעש  פחות  הרבה  עם  אך  וחגים,  שבתות 

באוזניים וצלצולים. 
שירות בתי הסוהר השקיע מיליונים בבניית 
אחרי  גם  ולפרקו  לסוגרו  מתכוון  ולא  האגף, 
כיום.  בו  היושבים  האח"מים  של  שחרורם 
בכלל  ואולי  נתניהו,  של  הקדנציה  משימת 
בתור,  שהבא  לכך  לדאוג  היא  חייו,  מלחמת 

יהיה אחר מלבדו. 
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ההחלטה של השופט רובינשטיין, מנטרלת את הרכיב 
שהלכה  אמו  על  שבעה  היושב  דרעי  הרטרואקטיבי. 
שעה,  כצורך  במהלך השבעה,  כך  על  שוחח  לעולמה, 
עם הבכירים שהגיעו לנחמו בבית המדרש יחווה דעת 
)שהועדף על פני בית המדרש תפארת יצחק – לא בגלל 

המיקום, אלא מפני כבודו של בעל המקום(
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מחלקת המכרזים במינהל משאבי אנוש, כיכר 
ספרא בנין 3, קומה 4, ימים א'-ה' בין השעות 
8:00-12:00 בטל׳ 02-6297867/3611/6184

לטפסי הגשת המועמדות יש לצרף קורות חיים,   •
תעודות השכלה ואישורי ניסיון בהתאם לנדרש 

בתנאי המכרז )מכרז מס׳ 323116, 324116(.
מועד אחרון להגשת מועמדות יום שני, י"ט   •
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

ירושלים

טבריה

כרמיאל

נתיבות

חשיפה: תנועה ירושלמית 
חדשה לחרדים העובדים

 "מכרתם את העיר לחרדים"

"חרדים  עצמם  המגדירים  רבים 
לא  כי  האחרונות  בשנים  טוענים  עובדים" 
הם  לו  הפוליטי  מהבית  ראוי  מענה  קיבלו 
ונפלו, אך  משתייכים, מסגרות עבורם קמו 
כעת, נראה כי יש בשורה של ממש עבורם. 
נוסדה  זו  בתקופה  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
חדשה,  חברתית  מסגרת  מעין  לראשונה 
עובדים  אותם  בין  ולשלב  לאחד  המנסה 

בוגרי ישיבות ברובם אשר נותרו ללא בית.
אחד מיוזמי הקמת המסגרת הוא אברימי 
ויועץ  פוליטי  איש  השני  בכובעו  קרויזר, 
לענייני חרדים אצל ר"ע ירושלים ניר ברקת. 
כי  'קו עיתונות' מדגיש קרויזר  בשיחה עם 
"לא מדובר במפלגה או במסגרת פוליטית, 
ימות  בכל  פועלת  אשר  במסגרת  אלא 
מכל  עובדים  לחרדים  כבית  לשמש  השנה 

המפלגות".
גורם המעורה בהקמת המסגרת החדשה 
בוגרי  חרדים,  באלפי  מדובר  כי  מדגיש 
העולם  בחיי  שהשתלבו  הישיבות  עולם 
חרדים  אלו  "יתומים",  מרגישים  אך  הזה, 
ששאיפת חייהם להקים בית תורני אך יצאו 

לשוק העבודה לצורכי פרנסה.
כאנשי  מקוטלגת  לא  החדשה  הקבוצה 
הגורם  לדברי  הכחולות",  "החולצות 
ולא  חדש  חרדי  על  מדברת  לא  "התנועה 
ישיבות  בוגר  חרדי  אלא  'טוב',  סיעת  על 
שמתאים את עצמו למציאות הנוכחית, הוא 
להתנתק  רוצה  ולא  החרדי  מהציבור  חלק 

ממנו".
מי  לחשוף  מסרבים  החדשה  בתנועה 
הדמויות הרבניות העומדות מאחורי המיזם, 
השותפים  ממון  בעלי  ואנשים  רבנים  "יש 
להישאר  מעוניינים  אך  המסגרת  להקמת 

בעילום שמם", הם אומרים.

מהקשר  קרויזר  של  התנערותו  למרות 
בין המסגרת החדשה להשתייכות פוליטית, 
קהילה כזו, במידה ותרקום עור וגידים ניתן 
בבחירות  בקלפי,  קולות  לאלפי  לתרגמה 
הצביעו  ברובם  הללו  האנשים  הקודמות 
אך  לליכוד,  חלקם  החרדיות,  למפלגות 
לריצה  כוח  יצברו  כבר  אולי  הבאה  בפעם 

עצמאית עד כדי הכנסת נציג לעירייה.
מקווים  בקבוצה  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
בבוא  לרוץ  יסכים  עצמו  קרויזר  שאברימי 
מפלגת  של  הרשימה  בראש  ולעמוד  היום, 

החרדים העובדים בירושלים.
חרדי  ציבור  עבור  הוקמה  הפלטפורמה 
לעולם  ישיר  באופן  שייך  לא  כבר  שברובו 
הישיבות, אך כל שאיפתם שילדיהם יקבלו 
חינוך חרדי תורני, צריך לזכור כי לא מדובר 
מהציבור  באלפים,  אלא  שולית,  בקבוצה 

למסגרת  בעיקר שאינם משתייכים  הליטאי 
מחייבת כמו בציבור החסידי. יחד עם זאת, 
ישנם גם רבים הנמנים על חסידויות בעלזא, 
עליו  חזק  חברתי  גוף  המחפשים  ועוד  גור 
עבורה  להצביע  ועשויים  להישען  יוכלו 

מאחורי הפרגוד.  
את  למתוח  מוכנים  חרדים  מעט  לא 
הזיהוי  אף  ועל  הפוליטי,  הספקטרום 
האוטומטי עם המפלגות החרדיות – אפשר 
"הליכוד"  כמו  במפלגות  גם  אותם  למצוא 
ו"העבודה". "עם שותפים נוספים החלטנו 
צרכיהם  את  שיקדם  מערך  ולהקים  לנסות 
שאיש  מזוויות  העובדים,  החרדים  של 
יש  בהן.  מטפל  לא  החרדיות  מהמפלגות 
וזה  שלנו,  ברעיונות  שתומכים  רבנים  לנו 

לחלוטין לא ללכת נגד", אומרים בתנועה.

העיר הגלילית טבריה ידעה ימים רגועים 
מסע  מתנהל  האחרונים  בחודשים  יותר. 
החרדים  הגעת  נגד  תקדים  חסר  הסתה 
החרדית  הנציגות  ונגד  בעיר  להתגורר 
נגד  תושבים  החתמת  היתר  בין  בעירייה, 
בבתי  מלחמה  לעיר,  חרדי  ציבור  הגעת 
עבור  הקצאות  למנוע  מנת  על  משפט 
באמצעות  תיגר  וקריאות  החרדי  הציבור 

הטכנולוגיה נגד התחרדות העיר.
והסרטות  ציטוטים  הגיעו  עיתונות'  ל'קו 
אשר  העיר  תושב  קובי,  רון  נראה  בהם 
התמודד לראשות העיר והפסיד ברוב מוחץ 
ליוסי בן דוד ראש העירייה המכהן, כאשר 
האנטי  ההסתה  קמפיין  את  מוביל  הוא 

על  נאמרו  אשר  הציטוטים  מן  חלק  חרדי. 
אנחנו  מוצ"ש  בבקשה,  "תתעוררו  ידו: 
את  להחתים  כדי  הביג  למתחם  בכניסה 
תושבי טבריה על עצומה  נגד מכירת העיר 

לחסידויות מבני ברק וירושלים".
לבניין  לפעם  מפעם  מגיע  אף  קובי 
העירייה ומנהל מאבק אישי נגד מ"מ ראש 
העיר אליהו זיגדון ונציגי ש"ס בעירייה, את 
הקמפיין הוא מנהל בכל אמצעי אפשרי ואף 
סוחף אחריו קבוצת מתלהמים המתגוררים 
בעיר, אחד מהם החריף את הקמפיין וכתב: 

"שייחנקו אמן".
חבר מועצת העיר מטעם ש"ס יוסי אוקנין 
"במשך  עיתונות',  'קו  עם  בשיחה  אומר 

אך  מהאיש,  התעלמנו  ארוכים  חודשים 
לאחרונה הוא מצליח לסחוף אחריו אנשים 

תמימים מה שגרר אותנו להשיב מלחמה".
אלו  הם  בעיר  החרדים  אוקנין,  לדברי 
שהעלו את ראש העיר יוסי בן דוד לראשות 
העיר ולכן הקשר מולו מוגדר טוב, "הגעתם 
מראש  הניתן  והגיבוי  לעיר  החרדים  של 

העיר מוציאים את אותם אנשים מדעתם".
החרדים בעירייה מחזיקים היום בשלושה 
 2018 בחירות  לקראת  לדבריהם,  מנדטים, 
ניתן יהיה להגדיל את הכוח לפחות במנדט 
לעיר  רבים  חרדים  של  הגעתם  בשל  נוסף 

בשנים האחרונות.

רמת השרון

 פלטפורמה חדשה ל"חרדים העובדים" הוקמה בירושלים ● אברימי 
קרויזר, ממובילי המהלך, ל'קו עיתונות': "זו לא מסגרת פוליטית" ● 

הערכות: התנועה תתמודד בבחירות 2018

הדתי  והציבור  השרון  רמת  עיריית  ראש  יחסי 
שאירע  מה  פי  על  לפחות  שרטון?  על  עלו  בעיר 
השבוע בעיר, התשובה היא חיובית. השבוע פורסם 
כי ישנם איומים על חייו של ראש העיר רמת השרון. 
מכתב  בצירוף  גרובר  של  לרכבו  הוצמד  קליע   
של  ביתו  מתחת  בקרוב".  מחיר  "תג  כתוב  שעליו 
ראש העיר רוססו כתובות נאצה דומות וגם איומים 
שהתקבלה  לאחר  כי  הודיעה  המשטרה  חייו.  על 
האירוע  ונסיבות  חקירה  נפתחה  בנושא  תלונה 

נבדקות.
כי  העריכו   העיר  לראש  המקורבים  גורמים 
נפרדת  במה  להקים  סירובו  היא  לאיומים  הסיבה 

לדתיים במהלך חגיגות יום העצמאות בעיר.
השרון  רמת  ההסדר  וישיבת  ראשית  מקהילת 
המעשה  על  לשמוע  "הזדעזענו  בתגובה,  נמסר 
הנפשע והחמור של איומים כנגד ראש עירית רמת 
השרון. כמו כולם, אנחנו בטוחים שהמשטרה תשים 
את ידה על העבריין ותעמיד אותו לדין. אנו קוראים 
לדובר העיריה להתנצל על הניסיון הבזוי לקשור את 

האירוע לציבור מסוים ללא כל מידע מוסמך".

 הקליע שישפיע על הדו קיום

החרדים יכתירו את אלדר 
בפעם השביעית?

מועמד שהפסיד בהתמודדות לראשות העיר מנהל קמפיין נגד ראש 
העיר והמגזר החרדי בעיר ● "נגד מכירת העיר לחסידויות מבני 

ברק וירושלים"

 פרסום

ראשון

בעוד  יסיים  אלדר  עדי  כרמיאל  עיריית  ראש 
כשנה וחצי את הקדנציה השישית שלו. אילו זה 
תלוי בנציגות החרדית בעיר, אלדר ימשיך כראש 

עיר גם בפעם השביעית.
כיום  המונה  בכרמיאל,  החרדית  הסיעה 
שלושה מנדטים ומהווה הסיעה השנייה בגודלה 
לשון  להוות  צפויה  אלדר,  של  בקואליציה 
הזולים  "המחירים   .2018 בבחירות  מאזניים 
והאפשרות לקיים בה אורח חיים תורני מושכים 
סירוקה,  פנחס  לדברי  רבות".  חרדיות  משפחות 
יו"ר 'דגל התורה' בעיר, "הפעילות נגד התחרדות 
ולא קיימת בכרמיאל, היחס מראש העיר  כמעט 

הוגן ומתחשב".
התמיכה הגדולה באלדר מצד הסיעה החרדית, 
הובילה לקדנציה של שותפות מלאה בכל הנוגע 
למרות  זאת  החרדי,  המגזר  עבור  להקצאות 
נגד  שונים  ארגונים  שניהלו  חורמה  מלחמת 

הקמת ישיבת 'רינה של תורה' המפורסמת.
ראש עיריית כרמיאל הואשם לא פעם על ידי 
"אם  החרדים,  לתושבים  עודף  ביחס  מתנגדיו 
חוטא  אני  התושבים,  לכל  שירות  אתן  לא  אני 
לתפקידי". השיב אלדר לא פעם. דומה כעת, כי 
אין מה שיערער את סמכותו של אלדר שבשיחות 

סגורות מצהיר כי יתמודד לקדנציה שביעית.

קרויזר עם ר' שלמה פפנהיים 
ז"ל. צילום: פלאש 90

ב"ב התייצבה מאחורי יחימוביץ'
סולחה? יו"ר ש"ס השר אריה דרעי יושב בימים 
דרעי  אסתר  הרבנית  אמו  פטירת  על  שבעה  אלו 
ע"ה. רגע מיוחד נרשם במהלך השבעה עת הגיעו 
לנחם ראש עיריית נתיבות יחיאל זוהר וסגנו מטעם 

ש"ס יעקב מעלימי.
מעלימי, מתלמידיו של הרב יורם אברג'יל זצ"ל, 
הארציות  בבחירות  ש"ס  עם  יחד  ביד  יד  הלך  לא 
האחרונות. כעת, הוא נצפה בניחום האבלים לצידו 

של הרב אברג'יל.
זוהר שידע  כמו כן, ראש עיריית נתיבות יחיאל 
המקומיות,  בבחירות  ש"ס  מול  מתוחים  רגעים 
במועמד  תמיכה שבשתיקה  הביעו  לאחר שבש"ס 
אייל מסיקה, נפגש עם אריה דרעי בניחום האבלים 

ואף לחץ את ידו.

סולחה: רה"ע ניחם את דרעי
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בעוד חודש: בחירות למועצה

עיר חרדית חדשה בדרך

בנימינה

כסיף

מודיעין

מאת: אבי רבינא

צפת

ההסתדרות

התלבטות ב'דגל': יצחקי או וידל

גלבך: "נתמוך בשוחט" 
'דגל': "למה לא חרדי"?

בחשד  שנעצר  לאחר  חודשים  שלושה 
עיריית  ראש  ומרמה,  גניבה  שוחד,  לעבירות 
צפת.  בעיריית  לתפקידו  שב  שוחט  אילן  צפת 
עם זאת עדיין מנוע ראש העירייה בהוראת בית 
המשפט מלעסוק בענייני מנהל התכנון והבניה 
ונושאי  אדם  כוח  ענייני  שלוחותיו,  כל  על 

רווחה.
של  קולות  נשמעים  ארוכים  חודשים  כבר 
עולים  שמות  העירייה,  במסדרונות  בחירות 
שוחט  כי  ברור  החרדית  לנציגות  אך  ונופלים, 

הוא מועמד ריאלי מבחינתם לקדנציה נוספת. 
מפלגות:  לארבע  התפצלו  בעירייה  החרדים 
ש"ס, דגל התורה והכלל חסידי, )אליעזר לזר(, 
ג' )נחמן גלבך( וחב"ד. בשיחה עם 'קו עיתונות' 

כי  בקואליציה  מושבו  ממקום  גלבך  אומר 
החרדים בעיריית צפת קיבלו בשנות כהונתו של 
שוחט מה שלא קיבלו קודם, לכן, מעריך גלבך 
נוספת  לקדנציה  העיר  לראשות  בו  יתמכו  כי 

במידה ויצא זכאי מהאשמות נגדו.
מפולג  היה  החרדי  הציבור  גלבך,  לדברי 
אך   ,2013 בבחירות  בשוחט  תמך  לא  וחלקו 
וללכת  להתאחד  סיבה שלא  אין  כי  כעת  נראה 
תמיכה  ולהביע  הבאות  בבחירות  אחד  כגוף 

באילן שוחט.
ממהרים  לא  התורה'  ב'דגל  זאת  לעומת 
לראשות  מטעמם  המועמד  זהות  על  להכריז 
לקהילה  שוחט  של  היחס  לדבריהם,  העיר, 
החרדית היה משפיל בחצי הקדנציה הראשונה, 

חודשים  בשלושה  חמור  במשבר  הייתה  העיר 
מה  את  בלתקן  כעת  עסוקים  "אנו  האחרונים, 
יחד  העיר".  שעברה  הטלטלה  לאחר  שאפשר 
לתת  סיבה  אין  כי  ב'דגל'  מצהירים  זאת  עם 
את ראשות העיר למועמד חילוני בעור מרבית 

מתושבי העיר הנם חרדים.
בחודשים  לאוויר  הופרחו  רבים  שמות 
סבן,  תמיר  חדד,  שלמה  ביניהם  האחרונים, 
התורה  ביהדות  אבל  מימון  וישי  אלקבץ  ויקי 
עד  ויבדקו  רצינית  עבודה  יעשו  כי  מבטיחים 
כמה לכל אחד מהם יש, אם בכלל, סיכוי לכבוש 

את ראשות העיר מול אילן שוחט.

ביבס: "לא אכנע לחרדים"

ar0544335347@kav-itonut.co.il

בעוד קצת יותר מחודש ייערכו הבחירות בעיר 
רמלה, ורבים מהתושבים החרדים שיצביעו בהן 
עשויים להכריע את הכף לטובת אחד מארבעת 

המועמדים המתמודדים לראשות.העיר 
היו  וההשמצות  התדרוכים  מזמן  לא  עד  אם 
בחדרים סגורים, הרי שבשבוע האחרון הסכינים 
בשלטי  נמרחו  מכוערים  וקמפיינים  נשלפו, 
חוצות ובמקומונים המופצים בעיר. עו"ד מוטי 
יצחקי, מ"מ ראש העירייה המתמודד לראשות 
הפיץ קמפיין נגד מועמד 'הליכוד' מיכאל וידל 

תחת הסלוגן "וידל מכר את העיר".
במודעת הקמפיין נכתב: "כבר 12 שנה וידל 

לעסקנים  מסדר  עיר,  ראש  להיות  רוצה  נורא 
שעוד  מי  לכל  שווא  הבטחות  מבטיח  עבודה, 
מוכן לשמוע, משקיע כספי עתק, לוקח הלוואות 
ומוכן למכור את העיר ואותנו, רק כי הוא ממש, 
הזמן  הגיע  עיר,  ראש  להיות  רוצה  ממש  אבל 

לקומבינה אחרת".
בבחירות  קטן  בפער  הפסיד  וידל  מיכאל 
מועמד  וידל  לביא.  יואל  ליריבו  הקודמות 
'הליכוד' זוכה כעת לגיבוי מלא מראשי ובכירי 
ביטן  דוד  הקואליציה  יו"ר  השלטון.  מפלגת 
והביע  וידל  של  הבחירות  במטה  השבוע  סייר 

תמיכה במועמדותו.

מנהל  גפני,  משה  ח"כ  התורה'  'דגל  ראשי 
התורה'  'דגל  של  המוניציפאלית  המחלקה 
מנחם שפירא ומנכ"ל החינוך העצמאי אליעזר 
החינוך  במוסדות  השבוע  סיירו  סורוצקין 

העצמאי בעיר לקראת הבחירות הקרובות.
ממצב  נוחות  אי  מביעים  התורה'  ב'דגל 
החינוך בעיר, "יש חוסר שוויון ופער מזעזע בין 
היחס לציבור הכללי לזה שמקבלים ילדי החינוך 
עצמאי, וזה חייב להשתנות". לדבריהם, בסמוך 
לבחירות יכריעו גדולי ישראל במי לתמוך מבין 

שני המועמדים עו"ד יצחקי ומיכאל וידל.

לקראת  העיר  לראשות  מועמדים  שני  בין  מתלבטים  החרדית  בסיעה 
הבחירות שייערכו בעוד כחודש 

ריח בחירות בצפת: בעוד נציג חרדי אחד מודיע כבר על תמיכה בראש העיר המכהן, 
בהנחה שיוכל להתמודד שוב, ב'דגל' שואפים להציב מועמד חרדי לראשות העיר

הוא  ביבס  חיים  מודיעין  עיריית  ראש 
גם  וממש  בליכוד  החזקים  האנשים  אחד 
כיו"ר מרכז השלטון המקומי, בעוד יש מי 
העירייה,  בניהול  תחתיו  להיכנס  שחותר 
מקדם  "אני  השבוע:  להצהיר  מיהר  ביבס 
אני  את תכנית העבודה לקדנציה שלישית, 
מתכוון להישאר כאן עוד הרבה שנים כראש 

עיר". 
המגזר  מול  היתקלויות  בעבר  ידע  ביבס 
בחבר  הטיח  כאשר  זה  היה  בעיר,  החרדי 
על  היושב  בוחניק  ברוך  העיר  מועצת 
יד  אתן  "לא  בעירייה,  החרדי  הנציג  תקן 
להשתלטות חרדית, לא בשביל זה נבחרתי, 
זאת עיר פלורליסטית. ראיתי מה קרה בבית 
שאן כשנכנסו גורמים חרדיים, לא אתן לזה 

יד".
ביבס המנסה לשדר את תדמית הממלכתי 
של  לקומבינות  אכנע  "לא  אומר:  נשמע 
לטובת  באתי  שלי.  במשמרת  לא  החרדים, 

העיר הזאת. זאת האמת שלי".

ראשי 'דגל התורה' בסיור השבוע בעיר רמלה

הבחירות  לקראת  החרדי  הקול  על  הקרב 
כשבועיים  בעוד  תאוצה:  תופס  בהסתדרות 
אבי  מול  יחימוביץ  שלי  בראש  ראש  יתמודדו 
נראה  אז  עד  ההסתדרות,  ראשות  על  ניסנקורן 
בקרב  רבה  לתמיכה  זוכה  יחימוביץ  ח"כ  כי 

העובדים החרדים.
ח"כ יחימוביץ' הגיעה בשבוע שעבר לפגישת 
של  כאורחת  ברק  בני  בעיריית  נדירה  תמיכה 
ליחימוביץ'  וסגניו.  זייברט  חנוך  העירייה  ראש 
ש"ס  תמיכת  את  שיזם  גואטה  יגאל  ח"כ  נלווה 
ביחימוביץ להסתדרות. יחימוביץ' נדהמה לגלות 
מונפים  בה  תמיכה  שלטי  תקדים:  חסר  מחזה 
אשר  העובדים  ועשרות  העירייה,  בניין  מתוך 
הביעו תמיכה במועמדותה לראשות ההסתדרות.

התמיכה החרדית ביחימוביץ' מגיעה בין היתר 
לאור העובדה כי היא דוגלת בצורך להכריז על 
חוק  כי  עולמה,  השקפת  מנוחה".  כ"יום  שבת 
שעות עבודה ומנוחה הוא חוק סוציאלי, חילוני, 

שאינו שנוי במחלוקת. 
בין  נעשית  ההסתדרות  לראשות  התמודדותה 
העובדים  זכויות  על  תשמור  כי  בידיעה  היתר 
אלפי  בן  סוציאלי  ציווי  "זהו  לדבריה,  בשבת, 

העובדה  נוכח  נתפס  בלתי  באופן  נאור  שנים, 
עבדות  בה  נהוגים  שהיו  בתקופה  שנכתב 
נחלת  שהפך  היהודי,  הציווי  האחר.  ושיעבוד 
יש  אדם,  לכל  לאדם,  כי  קבע  כולה,  האנושות 
לגביר  רק  ולא  בשבוע.  אחד  מנוחה  ליום  זכות 
ואפילו,  לגר,  וגם  לאמה,  וגם  לעבד,  גם  אלא 

שימו לב, לבהמה".

ב"ב התייצבה מאחורי יחימוביץ'
המועמדת המובילה לראשות ההסתדרות ביקרה בעיריית בני ברק וזכתה לגיבוי 
גורף של העובדים, שגם תלו שלטים עם קריאה לתמוך בה ● הסיבה לתמיכה 

החרדית: תמיכתה הבלתי מסויגת בשמירת השבת

הראשות  על  יתמודדו  כי  הודיעו  שלושה 
ראש  של  פטירתו  לאחר  בנימינה  במועצת 
המועצה פינקי זוארץ. הבחירות ייערכו בעוד 
מתושבי  שלושה  הודיעו  והשבוע  כחודש, 
ושלומי  וייסברג  איתי  פיין,  רם  המושבה, 

סלמה כי יתמודדו על התפקיד.
המתמודד רם פיין הפסיד בבחירות ב-2013 
בפער קטן לזוארץ, כיהן בשנתיים האחרונות 
יו"ר המועצה. שלומי סלמה שימש אף  כסגן 
המתמודד  המועצה,  יו"ר  סגן  בתפקיד  הוא 
איתי וייסברג כיהן בשתי הקדנציות האחרונות 

כחבר מועצה.

רמלה

הבינוי  משרד  הוציא  שעבר  בשבוע 
של  להקמתה  העבודות  את  לדרך  והשיכון 
תיועד  אשר  המזרחי,  שבנגב  כסיף  העיר 

לאוכלוסיה חרדית. 
הקמתה של העיר כחרדית נתפסת כמשגה 
החרדית,  בהנהגה  חלקים  בקרב  רק  לא 
הסבורים  נוספים,  רבים  גורמים  בקרב  אלא 
ילדים  מרובות  משפחות  אלפי  שליחת  כי 
ומעוטות הכנסה לפריפריה הרחוקה, בה גם 
כך קיים היצע מוגבל של מקורות תעסוקה, 

היא שגויה.
יזמים חרדים ושאינם, הביעו תרעומת על 
הקמת העיר בדרום הרחוק: "מדובר במהלך 
חרדית  עיר  דירות,  לבניית  מעבר  מוטעה. 
בשלב  אך  לתושביה,  פרנסה  לספק  צריכה 
זה, עדיין לא הוגדרו בכסיף אזורי תעשייה". 

אמרו היזמים.
החוסר  את  נימק  אף  היזמים  אחד 
מקצועיות בהקמת העיר החרדית הדרומית: 
"מהלך של העברת קהילה בת עשרות אלפי 
המעשי  פירושו  תעסוקה,  לא  לעיר  איש 
באוכלוסיה  מדובר  עוני.  פרבר  יצירת  הוא 
במרכז  ככולה,  רובה  להתגורר,  המבקשת 
הממוקמות  שכונות  או  ובערים  הארץ, 
וכל  העבודה  למקומות  קצר  נסיעה  במרחק 
לידי  יבא  לא  צריכות  שהן  השרותים  מערך 

ביטוי בעיר החדשה". 
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סערת הרדיו החרדי: 
ש"ס וג' נגד התאגיד 
משבר תקשורתי: בעקבות אי הכנסת סעיף לחוק התאגיד 

על הקמת רדיו חרדי - הודיעו הסיעות החרדיות כי 
יצביעו נגד החוק  מאמצים למציאת פתרון

ארי קלמן

במהלך דיונים שהתקיימו השבוע בוועדה 
התאגיד  חוק  דיוני  לצורך  מיוחדת שהוקמה 
גואטה  יגאל  הכנסת  חברי  הגישו  החדש, 
לפיה  הסתייגות,  מש"ס  מלכיאלי  ומיכאל 
רדיו שישרת  התאגיד  שידורי  במסגרת  יוקם 

את הציבור החרדי. 
לאחר  לדרישה  נענה  הקואליציה  יו"ר 
התקשורת  משרד  נציגי  עם  ארוך  מו"מ 
ראש  קיבל את הסכמת  ואף  ואנשי התאגיד, 

הממשלה נתניהו בנושא.
דיון  במהלך  בלילה,  שני  שביום  אלא 
ארוך בנושא, גילו נציגי ש"ס שנשארו ערים 
יוכנס  לא  ההתחייבות  למרות  כי  בוועדה 
החרדי.  לרדיו  עצמאי  תדר  על  בחוק  סעיף 
גואטה הודיע לאלתר כי אם לא יוכנס בנוסח 
חוק התאגיד כי משרד התקשורת יקצה תדר 
לנושא תוך 90 יום מאז הקמת התאגיד - הוא 

לא יתמוך בחוק. 
המשבר  )שלישי(  אתמול  יום  במהלך 
דרעי  אריה  השר  ש"ס  יו"ר  כאשר  החריף, 
שרוי  היותו  אף  על  בנושא  להתערב  נאלץ 
בימי ה'שבעה' על אמו הרבנית אסתר ע"ה, 
ארבל  משה  עו"ד  לשכתו  מראש  וביקש 
לפעול בנושא, ולהקים צוות מיוחד עם אנשי 

החקיקה של ש"ס. 
הצהרים  בשעות  שהחל  הדיון  בפתח 

אתמול הודיע יו"ר הסיעה בכנסת חה"כ יואב 
בן צור כי ש"ס יחד עם יהדות התורה תתנגד 
לחוק התאגיד בועדה ובכנסת. בן צור ביקש 
התנגדותם  למרות  התורה,  יהדות  עזרת  את 
שהסביר  כפי  בכללותו,  בנושא  הנחרצת 
'קו עיתונות',  חה"כ אורי מקלב בשיחה עם 
"אנחנו נגד הקמת רדיו, אנחנו לא מתעסקים 
נגבה  אנחנו   - תתנגד  ש"ס  אם  אבל  בזה, 

אותה ונתנגד גם כן".
נמצא  לא  השורות  כתיבת  לשעת  נכון 
לעלות  צפויה  החוק  והצעת  הולם  פתרון 
במהלך היום )רביעי( לאישור סופי. עם זאת, 
גורם בכיר במשרד התקשורת אומר בשיחה 
להתחייב  יוכל  המשרד  כי  עיתונות'  'קו  עם 
תדר  יימצא  כי  ש"ס,  של  הכנסת  חברי  בפני 
מתאים תוך חודשיים מיום הפניית הבקשה, 
אך בעניין ניסוח החוק "זה לא קשור אלינו".

גואטה. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

ארי קלמן

המונים ליוו ביום שישי את הרבנית אסתר 
דרעי ע"ה, אמו של יו"ר ש"ס השר הרב אריה 
דרעי, אשר הזדככה בייסורים קשים והשיבה 

את נשמתה ליוצרה והיא בת 80 בפטירתה.
תרצ"ז  אדר  בי"ד  נולדה  ע"ה,  המנוחה 
ז"ל  אברהם  רבי  לאביה  שבמרוקו  במקנס 
ואמה מרת מרים ע"ה. ב-1968 עלתה לארץ-
עם  והתגוררה  משפחתה  כל  עם  יחד  הקודש 
ים.  בת  בעיר  ז"ל  דרעי  אליהו  רבי  בעלה 
קשיי  עם  והתמודדה  בדוחק  חיה  המשפחה 
פרנסה רבים. למרות זאת, שמרה מכל משמר 
על בניה ובמסירות נפש גידלה אותם לתורה, 
ולאחר  תורניים  ספר  לבתי  אותם  ושלחה 
ואחווה  לאהבה  תמיד  חינכה  לישיבות.  מכן 
ואת  תעצומות  לילדיה  והעניקה  האחים  בין 
ביקשה  לא  לעצמה  ואילו  להצליח,  היכולת 
דבר. ב"ה זכתה למשפחה מאוחדת לתפארת 
מכל  ונחת  בעמלה  ברכה  רואה  כשהיא 

צאצאיה.
מאוחר יותר עברה יחד עם בעלה להתגורר 
המשיכו  שם  בירושלים,  נוף  הר  בשכונת 
במעשי החסד הרבים והארת הפנים לכל אחד 
בעלה  עליה  נפטר  תשע"ב  אייר  בא'  ואחת. 
רבי אליהו דרעי ז"ל שהיה מופלא במידותיו. 
הקשה,  במחלה  חלתה  שנים  כ-9  לפני 

באופטימיות  לחיות  המשיכה  זאת  ולמרות 
להחדיר  המשיכה  מחלתה  ימי  בכל  רבה. 
בקב"ה.  ובטחון  אמונה  דברי  למשפחתה 
בימים האחרונים הידרדר מצבה והיא הורדמה 
והרבנים הוסיפו לה  והונשמה בבית החולים 
את השם חיה. בנה הרב אריה ובני משפחתה 
נגזרה  אך  חוליה,  ימי  כל  ממיטתה  משו  לא 

הגזרה והיא השיבה את נשמתה ליוצרה. 
ערש"ק  שישי,  ביום  התקיימה  הלווייתה 
אחרי מות קדושים, בבית ההלוויות הספרדי 
הרבנים  הספידוה  בירושלים.  המנוחות  בהר 
הגאונים הראשל"צ הגר"י יוסף, הגר"ד יוסף 
ביהמ"ד  וראש  התורה  חכמי  מועצת  חבר 
גדולי  מועצת  חבר  כהן  הגר"ד  דעת,  יחווה 
לאו  הגר"ד  חברון,  ישיבת  וראש  התורה 
רבה  יוסף  הגר"א  לישראל,  הרה"ר  שליט"א 
של חולון, בנה הגר"י דרעי רבה של באר שבע 

ובנה יו"ר ש"ס ושר הפנים הרב אריה דרעי.
בניה  מבורך.  ישרים  דור  והעמידה  זכתה 
שבע,  באר  של  רבה  דרעי  יהודה  רבי  הגאון 
וגן  בית  שכונת  רב  דרעי  ניסים  רבי  הגאון 
פינה",  "ראש  ומכון  כולל  וראש  בירושלים 
יו"ר ש"ס השר הרב אריה מכלוף דרעי, עו"ד 
שלמה דרעי, בתה חנה, אשת חתנה הגאון רבי 
זרע  ונינים  נכדים  ועשרות  נעים,  בן  שלמה 

קודש ברך ה'.
ת.נ.צ.ב.ה

מרת אסתר
דרעי ע"ה

לאחר שנות סבל וייסורים, נפטרה אמו 
גדולי  במנחמים:    הפנים  שר  של 
ישראל, אדמו"רים, אישי ציבור, ראש 

הממשלה וצמרת המדינה
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לפרטים נוספים חייגו 8840* 
מותנה בהצגת תעודת אזרח ותיק

ט.ל.ח   עם תעודה נושאת תמונה |

s a d o t o u r s . c o . i l

ההצעה כוללת:
לינה בבית מלון במרחק הליכה מהכותל המערבי, 

בכשרות מהודרת במחיר מיוחד ו
 סיור מודרך בעיר ו מופע מרכזי ו מבחר פעילויות ו

הרצאות מרתקות:
הרב מיכאל לסרי - לגעת באושר

הרב מרדכי נויגרשל - יהדות מזווית שונה
הרב זמיר כהן - סוד האושר במשפחה

חיליק פרנק והלהקה - מופע שירה ונגינה - המופע המרכזי

אזרחים ותיקים
ואזרחיות ותיקות,

לגיל שלכם יש פלוס!
"שלישי בשלייקס+" מזמין אתכם 

לשלושה ימים של נופש ״כשר למהדרין״ בירושלים

בין התאריכים כ׳-כב' באייר תשע"ז )16-18.5.17(

המחיר ל-2 לילות  הסעות ממספר נקודות מרכזיות ברחבי הארץ
)כרוכות בעלות נוספת(

לפרטים נוספים: 04-8611111, שלוחה 3 
בימים א׳–ה׳ 09:00-16:00 

"שלישי בשלייקס +" ביוזמת המשרד לשוויון חברתי

מלאי החדרים מוגבל | הרשמה על בסיס מקום פנוי בלבד
בסיס האירוח במלונות הינו חצי פנסיון 

ירקות
חסלט

בשר
גלאט חלק

מוצרי חלב
 מהדרין העדה החרדית 

מלון לאונרדו ו מחיר לשניים - ₪1,900 ו מחיר לאדם - ₪1,655
  המלון בכשרות רבנות ירושלים 

 לאורחי "שלישי בשלייקס+" כשרות מהודרת  אזור ובישול בנפרד 
 הכשר במיוחד עבור תאריכי האירוח 

 הכשרת המטבח תבוצע על ידי משגיחי הכשרות של המלון 



23 בירושלים י"ד באייר תשע"ז 10/5/17

הועד

ישראלים,  מיליון  מחצי  יותר  ילכו  שבועיים,  בעוד 
אל  החדשה,  הכללית  העובדים  הסתדרות  חברי 
כהונתו  את  להמשיך  האם  יבחרו  שם  הקלפיות, 
ולתמוך  מהפכה  לחולל  או  ניסנקורן,  אבי  המכהן  היו"ר  של 
יחימוביץ' מהמחנה  הכנסת שלי  במועמדת החברתית, חברת 

הציוני.
ייצוג  היה  ולא  כמעט  הללו,  הבחירות  עד  מפתיע,  באופן 
מחבריה  אלפים  שעשרות  למרות  למעשה,  בהסתדרות,  חרדי 
הם חרדים, לא השכילו המפלגות החרדיות לנצל את המשאבים 
העצומים והכוח שיש בהסתדרות ולנתב אותם למען העובדים 

הללו.
בפועל, יש לתנועת ש"ס – המפלגה היחידה שכן מחזיקה 
ייצוג כלשהו בהסתדרות – מספר זעום של נציגים, אך בעקבות 
החלטה דרמטית שקיבל שר הפנים ויו"ר התנועה אריה דרעי, 
צפויה מהפכה של ממש.   – יצליח  שנטל  ההימור  אכן  ובאם 
מאחר ויחימוביץ' נושאת דגל הסיוע לעובד החלש – דגל אליו 
ש"ס מתחברת בקלות. חבר הכנסת ה'עממי' של התנועה, יגאל 
בין  שנחתם  ההסכם  על  אחראי  והוא  למלאכה  נקרא  גואטה, 

הצדדים, כמו גם על המאבק כולו.

"רגילה לעבוד עם ש"ס"
בראיון בלעדי ל'קו עיתונות', מסבירה יחימוביץ' את החיבור 
עם ש"ס והחיזוק שנגרם בעקבות כך, מפרטת את השקפותיה 
ומקווה  בשבת  עבודה  בנושא  רבות(  שנים  זה  )המוכרות 

שההליכה המשותפת תאחה קרעים ותגבש פלגים בעם.
מה יש לך בעצם להציע לעובד הדתי והחרדי?

"הייתה הזנחה קשה מאוד של כל עובדי המועצות הדתיות. 
הבלניות. אנשים שעובדים קשה ומשרתים ציבור גדול ולא היו 
קיימים בסדר יום של ההסתדרות, זה תמיד הייתה נישה זנוחה 
והזכויות המגיעות להם,  כל הכבוד  יקבלו את  כזו. אצלי הם 
גם בגלל תפיסת העולם שלי וגם בגלל שיהיו מיוצגים בצורה 

רצינית ומשמעותית על ידי ש"ס שהיא שותפה משמעותית.
שהסכים  מי  כל  והיקב  מהגורן  שהביא  ניסנקורן  לא  "אני 
הולכים  אנחנו  אצלנו  הליכוד.  ועד  מחד"ש  איתו,  לבוא 
לשותפות, ואני חושבת שהמכנה המשותף החברתי שלנו הוא 

פשוט עצום".
ועושה  מאמינה  חושבת  הזמן  כל  אני  להסביר,  לי  "חשוב 
ומכנה  מאחד  דבק  איזה  שלנו  השסועה  המדינה  בתוך  לייצר 
על  ביותר  הגדול  המשותף  שהמכנה  חושבת  ואני  משותף. 
סדר היום הוא הנושא החברתי. יש כאן באמת לא סתם חיבור 
פוליטי אלא תקווה גדולה לחיבור אמיתי על בסיס חברתי של 
צדק ושוויון ודאגה לחלש. יש כאן ניסיון לאיחוד פלגים בעם 
שאני מייחלת ומתפללת שהוא יצליח ויש לכך סיכוי גדול כי 

אנחנו מאוד חזקים ביחד".
בניגוד לניסנקורן, את סבורה מאז ומתמיד שהשבת צריכה 

להיות יום מנוחה לכלל העובדים?
כך  על  כתבתי  שנים,  עשרות  כבר  שלי  העמדות  "אלה 
וגם   ,2011 ב  שיצא  'אנחנו'  שלי  בספר  ומנומק  ארוך  פרק 
זה כתבות תחקיר:  כשהייתי עיתונאית סברתי כך ועשיתי על 
ביותר  זו המתנה המדהימה  אני מאמינה שיום מנוחה שבועי 
שהיהדות העניקה לאנושות, ואתה רואה שכל הדתות העתיקו 
של  בעולם  שנים  אלפי  לפני  קרה  גם  זה  מאתנו.  הרעיון  את 
יש  נאור,  כך  וכל  מוסרי  כך  כל  באופן  ופתאום,  עבדות, 
החוק  בעצם  זה  והגר.  והאמה  העבד  על  אפילו  ציווי שהוחל 
הסוציאלי הראשון בהיסטוריה האנושית, שבימינו עוגן בחוק 
שעות עבודה ומנוחה. אני מאמינה שיש מאות אלפי עובדים 
לכן  כרחם.  בעל  לעבוד  ונאלצים  בשבת  לעבוד  רוצים  שלא 
לעבוד  עסק  או  אדם  לאלץ  שאוסר  החדש  החוק  על  שמחתי 
בו על החוק  גואטה שאני קצת מקנאה  ואמרתי לח"כ  בשבת 

הזה והייתי רוצה לחוקק אותו בעצמי".
מה הסיכוי לדעתך לניצחון?

"לא הייתי נכנסת להרפתקה הזו אלמלי היה ברור לי שמדובר 
בסיכוי גבוה מאוד, ואלמלא האמנתי שזה מקום שאפשר לשנות 
ממנו את החברה בצורה יסודית. יש סחף אדיר בשטח, הרבה 
מנגנון  ולמרות  ההסתדרותי  המנגנון  לתדהמת  ועדים   מאוד 
של הפחדה ואיומים שהם נוקטים – נוהרים אלינו. אנשים לא 
מפחדים, זוקפים ראש, ובאים אתנו. אנחנו פרושים בכל הארץ 
בועדים הגדולים והקטנים, במפעלי תעשייה, בהייטק, בשרות 
תמיכה  לנו  יש  מקומות,  ובעוד  המקומיות  ברשויות  המדינה, 

אדירה". 

עודף בזבוז וחוסר ייצוג
"יש שלוש סיבות שבגללן אנחנו הולכים להסתדרות", פותח 
"הנושא  עיתונות',  ל'קו  הריאיון  את  גואטה  יגאל  חה"כ  גם 
הראשון הוא החלק החברתי של זכויות העובד, הנושא השני 
הוא הצורך בייצוג הולם לעובד הדתי והמסורתי בכל מוסדות 
הוא  השלישי  והנושא  היום,  עד  שהיה  כפי  ולא  ההסתדרות, 
לעבוד  אילוצים  בלי  בשבוע,  מנוחה  ליום  העובד  של  הזכות 

בשבת חלילה".
נתחיל בנושא הראשון של זכויות העובד, מה היה עד כה?

עדיפות  שיש  היא  בהסתדרות,  היום  הרווחת  "המציאות 
לטפל בענייניהם של ועדים חזקים כמו עובדי בנקים וכדומה, 
וחמישים  מאה  עד  מאה  של  הקטנים  הוועדים  זאת,  ולעומת 
עובדים, נדחקים לשוליים ולא מעניינים אף אחד. אנחנו רוצים 
ומיד  גואטה  אומר  שמחתנו",  ראש  על  אותם  דווקא  לשים 
מחריף את הטון: "הבעיה האמיתית היא שהתפיסה בהסתדרות 

ההסתדרות,  את  שמעשיר  זה  הוא  שהעובד  הייתה  היום  עד 
והמטרה שלנו שהיא תתהפך - שההסתדרות היא תהיה למען 

העובד, כדי להצדיק את קיומה ומטרותיה המקוריות".
במה מתבטא שהעובד מעשיר את ההסתדרות?

"אנחנו חושבים שיש קצת עודף בזבוז במנגנון ההסתדרות, 
כספים שבמקום להגיע חזרה לעובד הפשוט, מנווטים אותם 

לאחזקת כל מיני תפקידים מיותרים".
איך הגעתם לחיבור הבלתי טבעי לכאורה?

חברתי  אדם  הוא  דרעי  שאריה  לכולם  ידוע  המפקד,  "רוח 
בכל רמ"ח אבריו, ואין ספק שבנושא החברתי ובנושא זכויות 
העובד, התפיסה שלו ושל מפלגת ש"ס עולה בקנה אחד עם 
שלה  האחרות  הדעות  יחימוביץ'.  שלי  של  עולמה  תפיסת 
בעניינים מדיניים לא רלוונטיות כאן, מכיוון שמדובר נטו על 

רווחת העובד".
מה בעצם קיבלתם בהסכם עם יחימוביץ'?

יחידה דתית שמתמודדת במסגרת הזו, אין  "אנחנו מפלגה 
בוחרים  גם  לכן  מש"ס,  חוץ  דתית  מפלגה  ההסתדרות  בכל 
המפלגה  על  לסמוך  יכולים  ש"ס  מצביעי  שאינם  חרדים 
שתוביל קו שלא היה עד היום, שהשינוי המהותי בו יהיה בין 
והמתין לחסדיו  זה שעד היום העובד הדתי עמד כעני בפתח 
והנהגת  בהנהלת  מלאים  שותפים  נהיה  וכעת  הפריץ,  של 
הן  מלאים,  שותפים  נהיה  אנחנו  שלנו  בהסכם  ההסתדרות. 
והן  לנו,  שיש  הנוכחי  מהכוח   6 פי  עם  ההסתדרות  בהנהגת 
בצמרת  וניהוליים  בכירים  בתפקידים  הדתי  העובד  בשילוב 

ההסתדרות".
יש לך הערכה כמה קולות אתם 'שווים'?

המקומיות,  הרשויות  בכל  המרץ  במלוא  עובדת  "ש"ס 
וכידוע יש לש"ס משהו שאין להרבה מפלגות – מנגנון שטח 
רב זרועות בפריסה ארצית מסונפת, כולל ברשויות המקומיות 
ובמועצות הדתיות השונות. לפי המספרים שבידינו יש מאגר 
החברים  האחרונה,  בכנסת  ש"ס  מצביעי  אלף  כ-50  של 
בהסתדרות ומחזיקים בזכות הצבעה, ואין ספק שאם הציבור 
ויירתם למאבק  פה,  וגודל המערכה  הנושא  יבין את חשיבות 

בהמוניו - אז הניצחון יהיה בעז"ה מובטח".
זכות  בעלי  כולו,  והדתי  החרדי  שהציבור  ספק  לי  "אין 
חילולי  לצמצום  העניין,  לטובת  יירתמו  בהסתדרות  ההצבעה 
שבת ורווחתם, אני לא מעלה על דעתי שיש אדם דתי, ובטח 
ייצוג  שום  בה  שאין  אחרת  למפלגה  שיצביע  חרדי,  ובטח 
ניסנקורן שאמר  ושומרי מסורת, במיוחד אבי  כיפות  לחובשי 
רבדים  בו  שיש  השבת  נושא  על  לתקשורת  הראיונות  באחד 

לכאן ולכאן והוא לא ממהר להכריע בו.
"כל אחד מוזמן גם לשאול את רבותיו ולשמוע מהם, בוודאי 
ובוודאי שכל רב שישמע את הסיבות הללו, יורה באופן מיידי 

להצביע לרשימה המשותפת ולקדש שם שמיים".

שלי  הכנסת  חברי  בפתח:  מהפכה 
יחימוביץ' ויגאל גואטה, שיצאו בקמפיין 
בראיון  להסתדרות,  בבחירות  משותף 
בלעדי  יחימוביץ': "הזכות לנוח בשבת 
בשבת.  לעבוד  מהזכות  פחותה  לא 
ואיומים  הפחדה  של  מנגנון  למרות 
מפחדים,  לא  אנשים   - נוקטים  שהם 
גואטה:    ובאים אתנו"  זוקפים ראש 
דתי,  אדם  שיש  דעתי  על  מעלה  "לא 

ובטח חרדי, שיצביע למפלגה אחרת"

אבי גרינצייג

הקרב
על







י”ד - ט”ז באייר
תשע”ז           

10-12/5/2017 

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■












 ■













■







■







■

















■














■

















■




















 ■










■













■








■









■








■






■






■












■






■








■









■










■








■












■








■











■






■









■








■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■







■








■






■






■








■









■







■















דלתון

■









■









■











■















■

















■







■












wwwzlbrcom






■















ם
מילי

 10
ם

אי
קור

 1,000,000
0

3
-6

1
6

2
2

2
8

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■












 ■













■







■







■

















■














■

















■




















 ■










■













■








■









■








■






■






■












■






■








■









■










■








■












■








■











■






■









■








■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■







■








■






■






■











■















■

















■







■












wwwzlbrcom






■















ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
לו

ב
03-6162228

3-3.5 חדרים

בני ברק

דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

אופקים

 בצירלסון, כ. נפרדת, 
4 חד' ק"ק מוגבהת 90 
מ' מושקע, לדירה חצר 
גינה 60 מ', בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)46-46(_____________________________________________

וילות ובתים

דירות 
למכירה

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

 2 דופלקסים: באברהם 
בן דוד ובדוד מחלוף, ק"ג: 3-5 

חד', קומת גג: 1-2 חדרים, 
130-170 מ"ר + מעלית. 

_____________________________________________)01-21(052-4312840."שיווק נדלן"

4-4.5 חדרים

 באזור מימון, 6 חד' 
גדולים, ב-2 מפלסים, 
ק"א וק"ב, עם כניסה 

נפרדת, במצב טוב, יש 
גם יחידה קטנה בק"ק, 
מושכרת. 2,600,000  

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

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

 במינץ בבנין חדיש 
4 חד' גדולה בק"5 עם 

מעלית ומעליה 2 חד' + 
גג, )יש כניסה נפרדת 
לגג( הכל משופץ, נוף 

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

2 יח“ד | 2/3 חדרים 
קומת קרקע

באופקים ברח‘ אלי כהן 
למכירה / השכרה / השקעה 

מטבחים אינסטלציה 
וחשמל חדשים!

בית שמש

■ מציאה! בבירנבוים 
קרוב לגינת משה, חזית, 
משופצת ומחולקת ל 4 

חד', עם מרפסת של 18 
מ'+יחידה 2 חד', 30 
מ'+יחידת חדר, הכל 

מושכר ב-7500 ש"ח, 
ניתן להרחבה עוד כ- 25 
מ"ר, 2,225,000 ש"ח, 

בלעדי ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

אליהו עזריאל

052-7123106

חכמת הפנים
ושפת הגוף

אבחון, ייעוץ ולימוד

 באבני נזר 5 חד' 
120 מ' חזית לסמטת 

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

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

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

 בשכון ג', ברח' יהודית, 
דופלקס, משופצת 

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

עם כניסה נפרדת )ניתן 
לעשות טאבו משותף( 

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

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

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

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

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

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

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

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

03-5797756)28-28(_____________________________________________

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

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

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

מאירוביץ הרב קוק 23, 
,050-5308742

03-5797756)24-24(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

אלעד

וילות ובתים

■ במירון למעלה 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 23 5308742 -050
03-5797756)42-42(_____________________________________________

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

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

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

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

03-5797756)42-42(_____________________________________________

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת לדירת 

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

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

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

050-5308742)24-24(_____________________________________________

אחיסמך
 באחסימך, זכות לדירת 
3 חדרים, 95 מ"ר, במחיר 
מציאה! לפרטים נוספים: 

054-7371245)17-20(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

+5 חדרים
 דירה חדשה, 5 חדרים 

ברח' המאירי, מטופחת, 
_____________________________________________)17-20(להכנס ולגור, 054-9484883

 ישירות מקבלן ברמב"ש 
ג' 2, 4 חדרים + מחסן צמוד. 
6,5 חדרים, הבניה בעיצומה, 

050-2222544)17-20(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 דופלקס בהמכבים, 
משופצת ברמה גבוהה, 

כ- 100 מ"ר + סוכה, ק"ב 
ואחרונה, 1,600,000. תיווך, 

055-6789653)17-21(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

באר שבע

+5 חדרים

2-2.5 חדרים

בבנין בוטיק בתחילת 
ר‘ עקיבא בני ברק

ללא 
תיווך!!!

החלה 
הבניה!!!

3 חדרים
מפרט עשיר וגבוה

כניסה תוך 14חודש 

03-5096186 לבעלי הון עצמי 
גבוה בלבד





נותרו 
דירות 
אחרונות

 בשבטי ישראל, 
דופלקס, 3.5 חד', ק"ב 
ומעליה חדר 30 מ"ר + 
גג 1,750,000, בלעדי, 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23, 050-5308742,

03-5797756)24-24(_____________________________________________

 בבלעדיות, בעליון 
המבוקש, דירת גן 4 וחצי 
חדרים מרווחת + מחסן 

+ סלון ענק + גינה גדולה. 
_____________________________________________)19-22("אריאל נכסים" 052-8631264

דופלקסים
 בבלעדיות "שחף נכסים" 

דופלקס 5 חד', 140 מ"ר, 
יח"ה + ח"א, 1,950,000 ש"ח, 

_____________________________________________)19-19(גמיש, 054-9422194

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

מחסן, נוף, מחיר גמיש!
052-5752500)19-19(_____________________________________________

אשדוד
 בהזדמנות! ביהודה 

המכבי, 5 חדרים ענקית! + 
חצר חדשה מקבלן, 170 מ', 

054-8446438)19-21(_____________________________________________

 בתלמוד, משופצת 
מדהים, 3 חד', מרוהטת 

קומפלט ומושכרת ב- 2,700 
ש"ח, 600,000 ש"ח. אור-

_____________________________________________)19-19(לנכס, 050-9500075

 בחיד"א שכונה-יא, 3 חד', 
76 מ"ר, ק"ד, מיקום מעולה, 

595,000 ש"ח. אור-לנכס, 
050-9500075)19-19(_____________________________________________

 הוותיקים - 140 מ"ר, 
מחולקת ל- 2 יח', תשואה 

_____________________________________________)19-19(גבוהה. רימקס, 054-2374666

 הרצל - קומה 2, מיקום 
_____________________________________________)19-19(מרכזי. רימקס, 050-8789888

 ברח' סיני מצדה, 
וילה דו משפחתי, 6 חד' 

+ 2 יחידות להשכרה, 
2,940,000 ש"ח, בלעדי. 

תיווך יעקב,
054-4901948)19-19(_____________________________________________

 בבר אילן, דירת גן, 3 
חד' מחולקת ל- 2 יחידות 

2+2, 1,350,000 ש"ח. 
)תשואה חודשית 4,500 

ש"ח(. תיווך יעקב,
054-4901948)19-19(_____________________________________________

 המעפילים - 6.5 חד', 
קומה 1, אפשרות לחלוקה, 
מצוינת להשקעה. רימקס, 

054-6512030)19-19(_____________________________________________

 דם המכבים, 7 חד', 240 
מ"ר בנוי, אפשרות לחלוקה! 

_____________________________________________)19-19(רימקס, 054-6512030

 הוותיקים - 6חד', נוף 
מדהים! אפשרות לחלוקה! 

_____________________________________________)19-19(רימקס, 054-6512030

 בבר אילן, 6 חד' + 
אופציה לעוד 2, אפשרות 
לחלוקה ל- 2 דירות 4+4 

חד'. תיווך יעקב,
054-4901948)19-19(_____________________________________________

 מציאה! בבר-אילן, 5 
חד', 1,245,000 ש"ח, 
דירה מאוד משופצת. 

תיווך יעקב,
054-4901948)19-19(_____________________________________________

 בן אליעזר - 4 חד', קומה 
7, מעלית. רימקס,

054-2374666)19-19(_____________________________________________

 קרן-היסוד, 4חד', קומה-ג, 
מרפסת גג בהזדמנות!!! 

_____________________________________________)19-19(רימקס, 050-8789888

 נרקיס - 3 חד', קומה 4, 
שמורה הפונה לנוף מדהים! 

780,000 ש"ח. רימקס,
052-4887227)19-19(_____________________________________________

 הרצל - 3 חד', קומה 4, 
משופצת!!! 915,000 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19(רימקס, 052-4887227

 הרצל - דירת 3 חד', קומה 
3, משופצת!!! רימקס,

054-6512030)19-19(_____________________________________________

 ביאליק - קומה ראשונה, 
3 חד', שמורה, מיועדת לפינוי-

_____________________________________________)19-19(בינוי. רימקס, 050-8789888

 בבר אילן, 3 חד' + 
אופציה לתוספת עוד 45 

מ"ר. תיווך יעקב,
054-4901948)19-19(_____________________________________________

 ביאליק - 2חד', גינה 
משופצת )לא בטאבו( מיועד 

לפינוי ובינוי. רימקס,
050-8789888)19-19(_____________________________________________

 למשקיעים!!! 
למכירה בלעדי, דירת 
גג + אופציה ממשית 

לבניית דירה שלמה בגג 
עם פיצול בטאבו!!! 

+ זכויות בניה עתידית 
בטאבו, דירה שקיבלה 
אישור שבס + מעלית, 

בנין קטן. "ידידיה נכסים" 
,058-4664411
053-3130802)19-19(_____________________________________________

 אתר לוח דירות חינם 
dira4me.co.il למוכר, לקונה 
ולמשכיר, למוכרים אפ' בטל': 

074-7020616
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)19-19(_____________________________________________

 בעמק יזרעאל, פנטהאוז 
נדיר ביופיו, 4 חדרים + יחידה 
מושכרת - 2,800 ש"ח + גג, 

2,500,000. יעל,
050-9299049)19-20(_____________________________________________

 במשולם-רהט, 160 מ', 
ק"ב ואחרונה, ניתן לחלק 

בקלות, אופ' להרחבה. 
_____________________________________________)19-19("צ'מפיון נדל"ן" 053-3121812

 בבלעדיות ר' עקיבא/
בעל שם טוב, קרקע, 92 מטר 

מחולק ל- 2 דירות יפיפיות, 
הכנסה 6,200 ש"ח. פנחס 

מילר, מתווך מוסמך,
050-4103310)19-19(_____________________________________________

 ע"י העיריה בבנין חדש, 2 
דירות פאר 4/5 חד' סמוכות, 

ק"ב, חזיתיות. פנחס מילר, 
_____________________________________________)19-19(מתווך מוסמך, 050-4103310

 בשכונת אור החיים, 240 
מ"ר, קומה רביעית + 240 
מ"ר בגג: 3,500,000 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19(תיווך, 054-8481688

 בבלעדיות, בפרויקט 
עזרא/חזו"א בגמר בניה 
)כחודש כניסה(, ק"א, 

2,800,000, 154 מ"ר. תיווך, 
054-8481688)19-19(_____________________________________________

 בבלעדיות בתחילת 
בניה, כ- 150 מ"ר באזור ר"ע, 

2,500,000. תיווך,
054-8481688)19-19(_____________________________________________

 פרויקט חדש בדב גרונר, 
דירות 3-4 חדרים - מרפסות 

- אפשרות לחלוקה, בלעדיות 
_____________________________________________)19-19(לתיווך המרכז, 053-3136060

 בלעדי אבן שפרוט, דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות 3-2, 

משופצת, 1,830,000 ש"ח. 
,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)19-19(אדוארד

 באזור נורדאו דירה ענקית, 
משופצת ומחולקת לשני 

יחידות דיור, רק 1,420,000 
ש"ח בלעדי "אלמוג נכסים" 

ר"ע 56, 03-6166105,
054-8483810)19-19(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
ירושלים, 5 חדרים, 110 

מ"ר, מחולקת ל- 4 
חד' + 1 חד', משופצת 
חלקית, ניתנת לחלוקה 

נוספת ל- 3 יחידות, 
מיידי, 1,850,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)19-19(_____________________________________________

 בפרדס-כץ בחיים-לנדאו 
בנייה חדשה בבלעדיות! 

2.5/3/3.5 החל מ- 1,150,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)19-19(_____________________________________________

 בשלוש-השעות בבניה, 
דירות 4 חד', ופנטהאוזים, 
החל מ- 1,650,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)19-19(_____________________________________________

 בבניה מתקדמת, 
בשמעיה-מימו, נוף אדיר, דירות 

3-4 חד', דירת גן 5.5 חד'. 
_____________________________________________)19-19(תיווך הנדל"ן, 050-4177419

 באזור דבורה-הנביאה, 
יחידה בקומה, 210 מ"ר 

מחולקת ל- 4.5ח' + יחידה 
גדולה + מרפסת ענק, ק"ג, 

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

053-3128884)19-19(_____________________________________________

 בפלמ"ח 60 מ"ר, ק"א, 
1,240,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)19-19(_____________________________________________

 בהזדמנות בקרית הרצוג 
105 מ"ר, משופץ, ק"א, 
1,700,000. בי.א נדל"ן,

054-8462882)19-19(_____________________________________________

 בנורוק, כ- 100 מ"ר, 
מחולקת הכל חדש, 

1,800,000, גמיש. נדלן 
_____________________________________________)19-19(הקריה, 054-8472222

 בז'בוטינסקי, כ- 95 מ"ר, 
קומה נוחה, מחולקת ל- 2, 

הכל חדש, 1,390,000, גמיש. 
_____________________________________________)19-19(נדלן הקריה, 050-3000121

 מציאה!!! בז'בוטינסקי, 
כ- 95 מ"ר, קומה ג' ואחרונה, 

חניה, גג בטון, 1,370,000, 
גמיש. נדלן הקריה,

054-8472222)19-19(_____________________________________________

 בלעדי מבחר דירות גג 
באזור הרב קוק, 2.8 מליון. 

תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)19-19(_____________________________________________

 בזבוטינסקי צד בני-ברק, 
חזית, 3 חד', 75 מ"ר, קומה 

א', 1,270,000 ש"ח.
,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)19-19(אדוארד

 מציאה בלעדית באזור 
מהרשל, דירה מחולקת לשני 

יחידות דיור, רק 1,250,000 
ש"ח, בלעדי "אלמוג נכסים" 

ר"ע 56, 03-6166105,
054-8483810)19-19(_____________________________________________

 בלעדי! בז'בוטינסקי, 
דירה מחולקת ל- 2 
יחידות, כ- 80 מ"ר, 

משופצות מהיסוד, חזית, 
ק"ב, תשואה 5,000 ש"ח 
בחודש, מיידי, 1,380,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)19-19(_____________________________________________

 בבלעדי! בהר השלום, 
בית פרטי, 600 מ"ר בנוי + 

חניות, מטופחת, נוף מרהיב, 
פיר מוכן למעלית, 6,900,000 
_____________________________________________)19-19(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בסמוך לגלגל היוקרתי, 
5 חד', 135 מ"ר + 

זכויות במגרש, תוכניות 
ומפתח במשרד. "אביחי - 

_____________________________________________)19-19(מתווכים" 03-5701010

 בלעדי!! ברמת-אהרון 
אזור הוילות, דירת-גג, 
3 מפלסים, מושקעת 

מאוד, 6 חדרים, גג-ענק, 
ק"ב, 220 מ"ר + אופציה 
לחדרים נוספים חזית, 3 
כ"א + חניה, 4,200,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)19-19(_____________________________________________

 בית פרטי מיוחד! באזור 
יוקרתי! 260 מ"ר, 3 מפלסים, 

סלון מטבח ענקיים! סוכת 
ענק! גינה יפהפיה! 4,900,000 

ש"ח. "אפיק נכסים"
03-5791514)19-19(_____________________________________________

 במכבים, דירת-גן, 
3 חד', 75 מ"ר + חצר 
40 מ"ר, חזית פתוחה, 

משופצת, 3 כ"א + 
א.הרחבה. "מקסימום-

_____________________________________________)19-19(נדלן" 052-2452820

 בשיכון ה' בבנין חדש 
פנטהאוז נדיר 360 מ', 

אפשרות לחלוקה, 4,100,000 
ש"ח. פנחס מילר, מתווך 

_____________________________________________)19-19(מוסמך, 050-4103310

 התחלנו לבנות! בגולומב 
פנטהאוז 6 חד' ענק, קומה 

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

052-3344721 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

 בשחל בבניין-חדש 
פנטהאוז ענק ומפואר, מיידי, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

 בחנה-סנש דירת-גן 
מפוארת, 150 + 200 חצר, 
כ.פרטית, 3,350,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

 באזור עזרא/נחמיה, 
דופלקס 5.5 ח', 130 מ"ר, 
משופצת כחדשה, ניתנת 
לחלוקה, ק"ג, 2,300,000 

_____________________________________________)19-19(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בשאול-חדד, דופלקס/
גג, ק"ב, 5.5 חד', 140 

מ"ר, אופציה לפינוי בינוי.
'אפיקי נדל"ן בועז'

052-3500040)19-19(_____________________________________________

 בזכרון מאיר, דופלקס 
200 מ"ר, נוף אדיר, מטופח, 
3,500,000 ש"ח - בצירלזון, 

פנטהאוז חדש, ק"ה, 175 מ"ר 
+ גג מוצד, 3,200,000. תיווך 

_____________________________________________)19-19(הנדל"ן, 050-4177419

 בטבריה, דופלקס 
מושקע ומרוהט 160 מ"ר, 

ק"ג ללא, ניתן לחלק בקלות, 
2,270,000. תיווך "מעוף 

_____________________________________________)19-19(מגורים" 03-6121091

 בהרצוג, דופלקס מרווח, 
5 חד', ק"ג, ללא, 2 מרפסות 

שמש, פינוי גמיש, 2,040,000. 
תיווך "מעוף מגורים"

03-6121091)19-19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בלעדי! באזור רמבם 
בבניין חדש, 5 חד', 115 מ"ר, 

ק"ב + מעלית, חזית, נוף, 
חדשה, 3 כ"א, כניסה מיידית, 

2,100,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)19-19(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור בן זכאי/יהודה 
הנשיא, 5 חד', ק"ב + מעלית 

+ חניה מקורה, מושקעת 
במיוחד, 3 כ"א, חזית, 

2,750,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)19-19(_____________________________________________

 בבלעדיות!! ברח' חברון, 
6 חד', כ- 140 מ"ר בנוי + 

מרפסת כ- 50 מ"ר ניתן 
לחלוקה, משופץ ##ברח' הרב 

שטרסר, כ- 160 מ"ר, בנוי, 
_____________________________________________)19-19(מחולק. תיווך, 050-4144602

 בבניה לוי יצחק - 
אהרונוביץ, דירת 5 חדרים 2+ 

מרפסות )מוכנה לחלוקה(, 
1,900,000 ש"ח, בלעדיות 

_____________________________________________)19-19(לתיווך המרכז, 053-3136060

 בבן פתחיה, 5 חד', 
חזית + מעלית + 

אופציה ממשית לחלוקה, 
שמורה ויפה, ק"ב, 

ב- 2,050,000. "דלוקס 
_____________________________________________)19-19(נכסים" 052-8555594

 באברבנאל )איזור 
פרמישלן(, 5 חד', 

משופצת, חזית פתוחה, 
3 כ"א, מושקעת, 

2,150,000, גמיש + 
אופציה להרחבה 35 
מ"ר. "דלוקס נכסים" 

052-8555594)19-19(_____________________________________________

 באזור המכבים 5 חדרים 
+ מרפסת 30 מ"ר + נוף + 

א. להרחבה, 1,550,000 ש"ח 
בלעדי "אלמוג נכסים" ר"ע 56, 

054-8483810 ,03-6166105)19-19(_____________________________________________

 פנקס 5.5 חד', עורפית, 
חדשה, מפוארת + חניה, 

2,900,000 ש"ח. פאר-הנדל"ן, 
058-7111860 ,03-8084242)19-19(_____________________________________________

 בבן גוריון/מנחם 
דירת גג, כ- 200 מ"ר, 5 

חדרים + גג-גדול, ק"ד 
+ מעלית + 2 חניות 
בטאבו, 2,400,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)19-19(_____________________________________________

 בפרדו, 5 חדרים 
ענקית, כ- 150 מ"ר, 
חזית, ק"ג + מעלית 
+ חניה, 2,500,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)19-19(_____________________________________________

 ברבי-עקיבא, 5 חד', 
גדולה ומשופצת, מחולקת 

+ אופציה, 1,820,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

 בחזון איש, 5.5 חד' 
ענקית, 120 מ"ר, ק"א, מצב 

מעולה, 2,590,000. תיווך 
_____________________________________________)19-19("מעוף מגורים" 03-6121091

 באזור גורדון, 5 חד', 120 
מ', 3 כ"א, ק"ב, מעלית, 

ממ"ד, חדישה ושמורה, חניה 
ומחסן, 2,800,000 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19("מעוף מגורים" 03-6121091

 בא.הנביאים, 5חד', 
קומה נוחה, מעלית, מרווחת, 
2,400,000 ש"ח. "נדלן-בעיר" 

053-3177272)19-19(_____________________________________________

 באזור הרצוג, 140 מ"ר, 5 
ענקית מפוארת! סלון ענק! 

יחידה בקומה! ק"ג + מעלית, 
4 כ"א, 2,700,000 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור מימון/רמב"ם, ד.גג 
5ח' ענקית, ושקעת יפהפיה, 

ק"ב, חזית, 3 כ"א, 2,600,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

03-5791514)19-19(_____________________________________________

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

ק"א + מעלית, 3,200,0000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

03-5791514)19-19(_____________________________________________

 באברבנאל, 5 חד', קומה 
נוחה עם מעלית מפוארת 

+ אופציה גדולה, חניה, 
2,150,000. נדלן הקריה,

054-8472222 ,050-3000121)19-19(_____________________________________________

 בשכון ג' בשמחוני, 5 חד', 
120 מ"ר + אופציה בניה 10 

מ"ר לסוכה. רי/מקס משה 
_____________________________________________)19-19(דסקל, 050-5926021

 באזור רמת אלחנן, 5 
חדרים, גדולה ויפה + מרפסת 

140 מטר, 2,800, גמיש. 
_____________________________________________)B.D.A)19-19 תיווך, 054-8449423

 באדמור מגור, 5.5 חדרים, 
גדולה, 120 מטר, משופצת, 

חזית, 2,550,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)B.D.A)19-19 תיווך, 054-8449423

 בצירלזון, 5 חד' בגמר 
בניה, ק"ו נוף, 1,900,000. 

_____________________________________________)19-19(תיווך הנדל"ן, 050-4177419
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■ בבניה מתקדמת, 
בהרב קוק, 3 חד', קבלן 
אמין, 1,470,000 ש"ח. 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

  מכוניות למכירה  נותני שירות בתחומים שונים
  מכירת פריט יד שניה מ- 500 ש"ח ומעלה 

 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה
מחירים לפרסום בלוח

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים 
2 פרסומים - 129 ש"ח | 4 פרסומים - 192 ש"ח

8 פרסומים - 319 ש"ח | 12 פרסומים - 424 ש"ח 
מודעות מילים מודגשות עד 10 מילים

2 פרסומים - 173 ש"ח | 4 פרסומים - 256 ש"ח 
8 פרסומים - 424 ש"ח | 12 פרסומים - 579 ש"ח
ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים 

בתוספת 25% למחיר
המחירים כוללים מע"מ התשלום בכרטיס אשראי

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה
מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' 

בשעה 14:00 בצהרים. לפרסום שלא בכרטיס אשראי 
יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף 
נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב ת.ד. 51108

luach@kav-itonut.co.il :כתובת הדוא"ל
מספר הפקס: 03-6162229

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

1. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד (כולל מספרי טלפון).
2. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד, 

לפרסום בשבוע שאחרי
3. יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת תת 

המדור באם יש.
לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל

4. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת 
למספר הטלפון, שמכיל יותר מ- 10 מילים ושלא מצויינים 

בו שם השולח וכתובתו.
5. מודעה שתישלח פעמיים (גם בנוסחים שונים) לא 

תפורסם כלל!
6. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת 

למודעה.
7. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס (עד יום ה'):

 יש לציין בהדגשה: מודעה לביטול, מדור ונוסח המודעה 
כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

 יש שניה - קונים
 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח (חובה לציין מחיר)
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח (חובה לציין מחיר)

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס 03-6162229

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

גבעת שמואל

■ בהרב שר, 3 חד', 
כ-70 מ', דירה יפה, עם 
מעלית ועם נוף, קומה 

גבוהה, 1,515,000 
ש"ח בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

 ברח' אהבת שלום 
2.5 חד' משופצים 45 

מ"ר ק"א, חזית, 
1,250,000 ש"ח, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

 באהבת שלום, 2 
חד', 30 מ"ר, 

משופצים ק"א, עם 
אופציה לתוספת 15 
מ' 1,100,000 ש"ח, 

בלעדי, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

2-2.5 חדרים

 במימון אזור אלחריזי, 
3 חד', עם מרפסות, 

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

ירושלים

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

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

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

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

טבריה

+5 חדרים

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

המבוקשים בפתח תקווה 
לפרטים אנגלו סכסון

03-9301122)29-28/17(_____________________________________________

 במרכז הקריה החרדית, 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

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

055-6650570)14-26/17(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

פתח תקווה

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

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

3-3.5 חדרים

■ בשיכון ה' בצירלסון 
4 חד', ק"ק, כ. פרטית, 
מוגבהת 90 מ' מושקע, 
לדירה חצר גינה 60 מ', 
מתאימה גם לגן ילדים, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756 
050-5308742)46-46(_____________________________________________

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

גני תקווה

זכרון יעקב
 בשכונה החרדית בזכרון 

יעקב, 5 חדרים, מרווחת, 
מסודרת ויפה, פנוי גמיש, 
מחיר מציאה, 1,990,000 

_____________________________________________)17-22(ש"ח, 052-5727888

 בבית וגן *למכירה/
השכרה, 2,3,4,5,6 חד' *עם/
בלי מעלית *5 חד' + מחסן 
_____________________________________________)17-22(*מחסן. תיווך, 053-3196069

פנטהאוזים ודירות גן

 בגבעת שאול, 5 חדרים, 
כניסה פרטית + מחסן וגישה 
לנכים, ללא תיווך, 2,550,000 

_____________________________________________)17-20(ש"ח, 054-6600198

3-3.5 חדרים

כרמיאל
 5 חד', 127 מ', מרפסת 

ענקית + פרטיות ונוף, 50 מ' 
מהציון של התנא בר קפרא, 

052-7680520)17-20(_____________________________________________

■ ברח' דניאל 3 חד' 
קומה ג' ואחרונה, 

אופציה להרחבה מידית, 
40 מ"ר +אופציה, בניה 

על הגג, 1,480,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 בקרית הרצוג באזור 
מעולה, 3 חדרים, חזית, קומה 

רביעית ללא תיווך,
052-7621678)18-21(_____________________________________________

 בזכרון משה, 4 חד', 
מושקעת, ק"כ + חצר ללא 
מדרגות, 1,830,000 ש"ח, 

052-6616695 ,058-3232946)18-19(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 בעמק יזרעאל 4חד', 
115 מ"ר, מרפסת, מעלית, 

חניה, סוכה, 1,830,000 ש"ח. 
050-8898020)18-21(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 דירת 4.5 חד', משופצת 
ומושקעת + מעלית באזור 

_____________________________________________)17-20(אלישע, 03-6199479

■ 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(_____________________________________________

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

ענק נפרד. 'אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)19-19(בועז' 052-3500040

 באבן-גבירול, 4 חד', 
95 מ"ר, ק"ב, מושקעת 

+ סוכה, 1,930,000 
ש"ח. 'אפיקי נדל"ן בועז' 

052-3500040)19-19(_____________________________________________

 בבלעדיות, בשלמה 
בן יוסף המתחדש, שמורה 
ומרווחת, קומה ג', 4 חד', 

 ,"century21" .1,620,000
_____________________________________________)19-19(טל': 052-3744260

 באזור חרל"פ דירת/
חנות כ- 30 מ"ר + 

א.הרחבה גדולה, רק 
850,000 ש"ח בבלעדיות 
מפתחות במשרד "אלמוג 

נכסים" ר"ע 56,
,03-6166105
054-8483810)19-19(_____________________________________________

 בבלעדיות ביהודית 
10, דירת 4 חדרים, 107 

מ"ר )בארנונה( + מרפסת 
שמחולקת ל- 2 חדרים + 
סוכה. דוד גרוס, רי/מקס 

_____________________________________________)19-19(ספיריט, 050-4122744

 בבית יוסף, 4 חד' + 
מרפסת סוכה, קומה 

ראשונה, חזית, מיידי! 
ב- 1,950,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)19-19(נכסים, 050-4177750

 בלעדי! בשיכון ה' בסיום 
בניה, 4 חד' + מרפסת שמש, 
8 דיירים בבנין, ק"ב + מעלית, 

2,050,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)19-19(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ג', 4 חד', 
100 מ"ר + חצר פרטית 70 

מ"ר, חזית, 8 דיירים, מצב 
טוב,  2,100,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)19-19(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה, 4.5 
חד', 90 מ"ר, ק"ב, משופצת 

כחדשה + סוכה, 4 כ"א, 
1,850,000 ש"ח. *באזור הרב 
קוק, 4.5 חד', 90 מ"ר, ק"ג, 
אחרונה, א.בגג, חזית, חניה, 
1,850,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)19-19(_____________________________________________

 בלעדי! בזכרון מאיר, 4 
חד', 86 מ"ר + אופציה 30 
מ"ר כולל תקרה ועמודים, 
מצב מצוין, חזית, 3 כ"א, 

ק"ק, מוגבה, 2,100,000 ש"ח, 
_____________________________________________)19-19(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308

 בבלעדיות!! ברחוב 
הרב קוק )קרוב לרחוב עמי( 
4 חדרים, כ- 90 מ"ר, ק"ג, 

משופץ ברמה גבוהה, אופצהי 
בגג, חזית. תיווך,

050-4144602)19-19(_____________________________________________

 בגניחובסקי, 4 חד', חזית,  
92 מ', הרחוב סגור בשבת, 

אופ' להגדלה. "צ'מפיון-נדל"ן" 
053-3121812)19-19(_____________________________________________

 בסוקולוב, 4 חד', 
ק"ב + סוכה, 80 מ"ר 

משופצת מהיסוד. 'אפיקי 
נדל"ן בועז'

052-3500040)19-19(_____________________________________________

 בשיכון-ג', דופלקס 4 
חד' + מ.סוכה כחדשה, 

3 כ"א, אופציה להרחבה. 
'אפיקי נדל"ן בועז'

052-3500040)19-19(_____________________________________________

 בגוטליב, 4 חדרים, 
כ- 100 מ"ר משופצת 

מהיסוד! קומה ראשונה 
+ חניה ומעלית, ב- 

2,150,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)19-19(נכסים, 050-4177750

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

1,720,000, גמיש. 
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)19-19(_____________________________________________

 התחלנו לבנות! בגולומב, 
4.5 חד' אחרונה, גדולה 

וחזיתית. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

 בחולדה-הנביאה, 4 חד' 
משופצת, ק"א, 1,650,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

 ברמבם, 4 חד' בבנין חדש 
+ מעלית וחניה, 1,950,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

 בעמק-יזרעאל, 4 חד', 
משופצת מהיסוד + מרפסת 

שמש, 1,620,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 

052-2545420 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

 בקלישר, 4 חד', חדישה, 
מעלית, ק"ב, 110 מ"ר, 
1,800,000 גמיש. תיווך 
_____________________________________________)19-19(הנדל"ן, 050-4177419

 בגבעת רוקח, 4 חד' 
מקסימה, ק"ב, מעלית, בנין 
חדיש, נוף פתוח, 2 שכנים 
בקומה, 1,820,000 תיווך 

_____________________________________________)19-19("מעוף מגורים" 058-7071702

 בעמי, 4.5 חד', כ- 90 
מ"ר, ק"ג, ללא, חזית, 3 כ"א 

גג בטון, בנין מטופח, פינוי 
מיידי, 1,840,000. תיווך "מעוף 

_____________________________________________)19-19(מגורים" 03-6121091

 בגני-טל, 4 חד' + 
מרפסת, ק"ז, נוף מדהים, 

2,150,000 ש"ח. "נדלן-בעיר"
053-3177272)19-19(_____________________________________________

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

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

053-3128884 ,03-5791514)19-19(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח', משופצת 
ומושקעת בדב גרונר, ק"ק 
+ חצר, 1,650,000. תיווך 
_____________________________________________)19-19(אלטרנטיב, 054-5500263

 באזור דובק, כ- 4 
חד', מסודרת ויפה, 3 
כ"א, סוכה + מעלית, 

1,750,000 ש"ח 
בבלעדיות מפתחות 

משרד "אלמוג נכסים" 
ר"ע 56, 03-6166105, 

054-8483810)19-19(_____________________________________________

 מציאה! בפתיאה, 
3 חדרים, כ- 70 מ"ר, 
אופציה לבניית כ- 50 

מ"ר, 1,270,000. 'אפיקי-
נדלן-בועז'

054-8474843)19-19(_____________________________________________

 בבלעדיות 
בז'בוטינסקי, 3 חדרים 
גדולים, אפשרי בקלות 

להפוך ל- 4, 1,350,000.
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)19-19(_____________________________________________

 ברוזנהיים, 3.5 חד' + 
מרפסות, אופציה לתוספת 

יחידות, 1,750,000 ש"ח. תיווך 
ישוב הארץ, 03-8007000, 

052-7168090)19-19(_____________________________________________

 באזור הרב שך מרכזי 
ושקט, 3 חד', 70 מ"ר, ק"ב, 

חזית, שמורה, 4 כ"א, א. 
להרחבה, 1,570,000 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור הרצוג בבניין 
חדיש, 3 חד', 70 מ"ר, ק"ב 

+ מעלית, 3 כ"א, משופצת, 
חזית, 1,570,000 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19(א.פנחסי, 03-5799308

 בביאליק, 3.5 חדרים 
+ מרפסת סוכה סגורה, 
70 מ"ר, ק"א, משופצת 

ושקטה. "מקסימום-נדלן"
052-2452820)19-19(_____________________________________________

 בבלעדיות בהרב קוק, 
3 חד', ק"ג, כיוונים טובים, 
גג בטון, ממוזגת ושמורה. 

פנחס מילר, מתווך מוסמך, 
050-4103310)19-19(_____________________________________________

 בבני-אברהם, 3 חד', 
70 מ"ר, ק"ב, משופצת, 
1,350,000 ש"ח. 'אפיקי 

נדל"ן בועז'
052-3500040)19-19(_____________________________________________

 בבניה מתקדמת בלוי 
יצחק )חזית ז'בוטינסקי(, דירת 

3 חדרים גדולה + מרפסת 
סוכה + אופציה, קומה נוחה, 
רק 1,400,000 ש"ח, בלעדיות 
_____________________________________________)19-19(לתיווך המרכז, 053-3136060

 פנטהאוז בלוי יצחק, 
3 חד' - מרפסות, בלעדיות 

_____________________________________________)19-19(לתיווך המרכז, 053-3136060

 באזור הרצל, 3 חד', 
משופצת ויפה, כ"א טובים, 
א.הרחבה, 1,380,000 ש"ח, 

בלעדי "אלמוג נכסים" ר"ע 56, 
054-8483810 ,03-6166105)19-19(_____________________________________________

 הקודם זוכה! ביונתן, 
3 חד', מקסימה, בהליך 
פינוי ובינוי, 1,360,000 

ש"ח כולל תיווך.
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)19-19(_____________________________________________

 מציאה! בעלי-הכהן, 
3.5 חדרים, משופצת 
מהיסוד בבנין חדיש, 
מיידי! ב- 1,585,000 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)19-19(_____________________________________________

 באזור בן פתחיה - 
סלבודקא, 3 חד' בבנין 
חדיש ומפואר, מיידי! 

1,520,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)19-19(נכסים, 050-4177750

 נורדאו, 3 חד', חדשה, 
גדולה, קומה 1, חזית, 

1,490,000 ש"ח. פאר-הנדל"ן, 
058-7111860 ,03-8084242)19-19(_____________________________________________

 תיווך. 3 חדרים, כ- 70 
מ"ר, משופצת + אופציה, 

קומה נמוכה אזור פ"כ, פינוי 
מהיר, 1.32 מיליון, גמיש,

054-7477054/050-5765449)19-19(_____________________________________________

 בקרית הרצוג טאבו 
משותף, 3 חד', רק 990,000 

מזומן. נדלן הקריה,
054-8472222)19-19(_____________________________________________

 מציאה! באזור מימון, 
3.5ח', ק"ג, חזית, אופציה בגג 
בטון, מיידי, 1,690,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)19-19(_____________________________________________

 מציאה בשלמה בן 
יוסף, ק"ד, 3 חד', שקטה, 
חניה בשפע, בנין מטופח, 

 052-3744260 ,1,285,000
"century21")19-19(_____________________________________________

 תיווך באזור רבי עקיבא, 
3 חדרים, משופצת, 80 מ"ר, 

קומה 4 + אופציה קטנה. 
1.55 מיליון גמיש,

הקודם זוכה,
054-7477054/050-5765449)19-19(_____________________________________________

 תיווך. באזור ז'בוטינסקי/
קרונר, 3 חדרים, קומה 3, 

משופצת, כ- 90 מ"ר, אופציה 
קטנה, 1.38 מיליון

גמיש, מיידי.
054-7477054/050-5765449)19-19(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 3 חד' גדולות, 

1,700,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

 בתחילת בנייה ברבי-
עקיבא, 3 חד', גדולה, חזית, 
1,500,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)19-19(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)19-19(_____________________________________________

 ברבי-עקיבא 3חד' 
מרווחת בבניין חדש, ק"א, 

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

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

1,580,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

 באבן-גבירול, 3 חד' 
גדולה + מרפסות, מעלית, 

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

 במימון, 3 חד' + מרפסת, 
משופצת, ק"ק, 1,580,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

 בדונולו 3 חד', ק"א, 
משופצת כליל, חזית, כ- 80 
מ"ר, 780,000, גמיש. תיווך 

_____________________________________________)19-19(הנדל"ן, 050-4177419

 בתנאים, 3.5 ענקית, 
כ- 100 מ"ר, ק"ג, ללא, נוף 
פתוח, 3 כ"א, אופציה על 

הגג, 1,550,000. תיווך "מעוף 
_____________________________________________)19-19(מגורים" 03-6121091

 בחזו"א 3 חד', ק"ג, 
75 מ"ר, אופציה ענקית, 

2,190,000 ש"ח. "נדלן-בעיר" 
053-3177272)19-19(_____________________________________________

 בבן-זומא, 3ח' + אישור 
בניה, ל- 20 מ"ר נוספים, ק"ב, 
חזית, 3 כ"א, 1,880,000 ש"ח 

מפתח ב- "אפיק נכסים"
054-2250000 ,03-5791514)19-19(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי/בגין, 3 
ענקית! סלון ענק, חדרים 
ענקיים + מרפסות, מצב 

מעולה, גג בטון, 1,390,000 
ש"ח, מיידי. "אפיק נכסים" 

03-5791514)19-19(_____________________________________________

 בבן-זומא, 3ח' + אישור 
בניה ל- 20 מ"ר נוספים, ק"ב, 

חזית, 3 כ"א, 1,880,000 ש"ח, 
מפתח ב- "אפיק נכסים" -03

054-2250000 ,5791514)19-19(_____________________________________________

 מציאה! באזור מימון, 
3.5ח', ק"ג, חזית, אופציה בגג 
בטון, מיידי, 1,690,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)19-19(_____________________________________________

 בהזדמנות בקרית הרצוג, 
3.5 חדרים + יחידה 2 חדרים, 

משופץ, ק"ג, בי.א נדל"ן, 
054-8462882)19-19(_____________________________________________

 ביגאל-אלון, 3חד', יפה 
+ אופציה ענקית ומאושרת 
להרחבה, 1,450,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
054-2545420 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב הארץ,
054-2545420 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

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

'אפיקי-נדלן-בועז'
,054-8474843
052-3500040)19-19(_____________________________________________

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

.1,250,000
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)19-19(_____________________________________________

 בדניאל, 2.5 חד' + 
אופציה בצד 35 מ"ר + 

אופציה בגג בטון, 1,480,000 
_____________________________________________)19-19(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בז'בוטינסקי עורפית 
להירדן, 2.5 חד', 66 מ"ר, 

ק"ב, 1,390,000 ש"ח, 
מעולה. 'אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)19-19(בועז' 052-3500040

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

1,120,000 ש"ח, גמיש.
,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)19-19(אדוארד

 ברוט, 2 חד', קומה ג' 
מקרקע, 1,100,000 ש"ח. 

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)19-19(אדוארד

 מציאה ברב קוק, 
2 חדרים, 50 מ"ר, 

ק"א, עורפית + 
אופציה, 1,220,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)19-19(_____________________________________________

 בבלוי, 2 חד', מרווחת + 
מרפסת, יפהפייה, 1,440,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
054-2545420 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

 בדוד-המלך, 2.5 חד', 
שקטה ושמורה, 1,400,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

 דניאל 2.5 חד', 60 מ', 
ממוזגת, ק"ג ללא, גג בטון, 

חמודה ושמורה, 1,480,000, 
פינוי מיידי. "מעוף מגורים" 

03-6121091)19-19(_____________________________________________

 בלעדי בברוט, 2 ח' + 
אופציה קיימת לעוד 20 מטר 
+ סוכה 8 מטר, 1,200,000. 

תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)19-19(_____________________________________________

 בלעדי! בפרדס כץ אזור 
מצוין, 2 חד', 50 מ"ר, ק"ב 

ואחרונה + רישיון לבניה בגג 
בטון, משופצת, 1,300,000 

ש"ח, גמיש. א.פנחסי, -03
5799308)19-19(_____________________________________________

 באזור העיריה, 2 חד' 
+ מרפסת גדולה, 70 מ"ר 
ניתן לחלק ל- 3 חד', ק"ב, 

מצב מצוין, 1,490,000 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19(א.פנחסי, 03-5799308

 בהרצוג, דירת גן, 10 חד', 
280 מ"ר בנוי + 200 מ"ר 

גינה, 2 יחי' מושכרות. משה 
דסקל - רי/מקס עוצמה, 

050-5926021)19-19(_____________________________________________

 בהזדמנות בשכונה 
הדתית ישמח משה, 4.5 חד', 

ענקית, ק"ב, 1,580,000. 
"century21" טל':

052-3744260)19-19(_____________________________________________

~ פרויקט עין חנוך ~

בס"ד

למכירה דירות חדשות! 
לכניסה מיידית

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

הרחוב סגור לתנועת רכבים בשבתרחוב סגור בשבת

דירת גן 4 חדרים
דירת 5 חד' עם מרפסת

6 חד' דופלקס עם מרפסות

מפרט 
טכני 
עשיר

חדרה
 בגבעת אולגה, 3 חד', 
קרובה לים, איזור של פינוי 

בינוי, אופ' להרחבה, מצויינת 
_____________________________________________)19-22(להשקעה, 052-3279430

חולון
 קוטג' מדהים בח' - 300 

היוקרתית, 4 מפלסים, 
10 חדרים, קרוב להכול, 

052-7171579 .4,300,000)19-21(_____________________________________________

 דירה בירושלים "שמואל 
הנביא" )דושינסקי(, מינוס 
חצי 40+20 מ"ר + טאבו, 

1,350,000 ללא תיווך,
050-4125213)19-21(_____________________________________________

 בנווה יעקב בקמיניץ, 
דירת גן, 4.5 חד' + 2 
חצרות + יח"ד. תיווך 
_____________________________________________)19-19(משה, 054-9388085

 חדשה בשוק ברמת-שרת 
בנובומיסקי בצמוד לבית 
הכנסת "זכות אבות", 5, 

מסודרת + מרפסת סוכה 
גדולה + חניה מקורה + 

מחסן, גישה ללא מדרגות, 
_____________________________________________)19-19(בלעדי לצימוקי, 02-5638221

 בנווה יעקב, בדונה 
החדשה, דירה מקבלן, 5 
חד', חדשה + גינה של 
222 מ', כניסה מיידית. 

תיווך משה,
054-9388085)19-19(_____________________________________________

 בקריית משה, דופלקס 
ברחוב גת, 6 חדרים מהממת 

אחרי שיפוץ כללי, במיקום 
מצויין, לפרטים: קבוצת 
פרפקט, 052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)19-19(_____________________________________________

 רמת אשכול, 4 חד', 
כ- 120 מ', 3 כ"א, מעלית, 
נוף, שמורה, מיקום מעולה, 

2,590,000 ש"ח,
054-7804800)19-19(_____________________________________________

 בהזדמנות בקרית היובל, 
בזנגוויל, 3 חדרים משופצת 

מהיסוד, ק.ב. בלעדי ל- 
_____________________________________________)19-19("צימוקי" 02-5638221

בג. שאול 3 חד', קומה 
ראשונה + יציאה לחצר + 

אופציות... בלעדי ל- "צימוקי"
02-5638221)19-19(_____________________________________________

נתיבות

 בבלעדיות במערב העיר, 
4 חדרים + מרפסת סוכה 

נפתחת, יש מעלית, רק 
860,000 ש"ח. תיווך ארץ 

_____________________________________________)19-19(הצבי, 052-5253470

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 בבלעדיות שדרות ויצמן 
קומה ראשונה, 3 חדרים, 79 

מ"ר, מושקעת מאוד, רק 
630,000 ש"ח. תיווך ארץ 

_____________________________________________)19-19(הצבי, 052-5253470

נתניה
 דירת 2.5 חדרים + 

אופציה גדולה להרחבה או 
למרפסת שמש, 805,000, 

_____________________________________________)19-22(טל': 054-2000030

 במרכז נתניה, 2.5 
חד', 50 מ"ר + אפשרות 

הרחבה 45 מ"ר, מיידי,
ב- 800,000 ש"ח. 

להב נכסים,
050-4177750)19-19(_____________________________________________

 בבלעדיות בברנדה 
השקט! מצוינת להשקעה! 

3 חד' משופצת מהיסוד! 
מאוררת, מסודרת + יחידת 2 
חד', מושכרת, רק 1,440,000 

ש"ח. רם נכסים,
054-5566145)19-19(_____________________________________________

 "רי/מקס עוצמה" 
דופלקס ברחוב כץ, כפר 
גנים! 5 חדרים, ק' 11. 
חניתה, 054-4723517, 

03-9337985)19-19(_____________________________________________

 רוטשילד/הרב קוק, 
6 חדרים )דירה בקומה( + 

מעלית ומרפסת שמש, 
2,150,000 ש"ח,

050-4464170)19-19(_____________________________________________

 באברבנאל, 4 חד', קו' 
2, מעלית, ממ"ד, משופצת. 

מיידית. משה דסקל - רי/מקס 
_____________________________________________)19-19(עוצמה, 050-5926021

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

משופצת, מיידית. משה 
דסקל - רי/מקס עוצמה, 

050-5926021)19-19(_____________________________________________
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מבנים
 להשכרה בב"ב בק.הרצוג, 

מבנה לכל מטרה, דלתות 
גבוהות בגובה הקרקע, חשמל, 

תלת פאזי. 052-3307454, 
_____________________________________________)08-20(רמי

מחסנים

משרדים

 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. ללא 

דמי תיווך, בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23 

050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 30 איש 
למשפחות ולקבוצות, מחירים 

אטרקטיביים, מבצע לקיץ, 
052-7655120)18-20/17(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

אור הגנוז

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

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

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

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

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

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

_____________________________________________)24-23/17(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(_____________________________________________

קיט 
ונופש

 משרדים בב"ב להשכרה! 
כולל: ריהוט, נקיון, דמי ניהול, 
אינטרנט, מטבחונים, ארנונה, 

במחיר הכרות!!! 
072-2159193)48-21/17(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

בית שמש
 וילה מקסימה + 4 חדרי 

שינה עד 30 מיטות נקיה 
ומאובזרת, לשבתות במחיר 

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

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

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

 וילה פינתית ומרווחת + 
דירת ארוח לשבתות, חגים 

_____________________________________________)06-18(ובכלל. 050-7223891, שבתאי

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

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

בית מאיר

ביריה

אשקלון
 במרינה באשקלון, ק"ק, 

2 חדרים וסלון, מהממת, 
משוקעת ומרוהטת קומפלט, 

054-7290016)12-24(_____________________________________________

בני ברק

 למכירה בשד' 
גרשטנקורן, משרד מפואר, 

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

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

חנויות

בבני ברק
03-80-500-80

להשכרה 
חנויות 

נדל”ן 
מסחרי

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

לפרסום
בלוח

03-6162228

1-1.5 חדרים

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

חזית, מיידי, 3,500 
ש"ח. בלעדי  ש. 

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

 מבחר דירות ומגרשים 
להשקעה בטבריה ובירושלים. 

"מקצועני הנדל"ן"
055-9894908)20-19/17(_____________________________________________

 בצירלזון, לגן ילדים, 
4 חד' עם ממ"ד, ק"ק 

+חצר 60 מ"ר, כ. נפרדת, 
בלעדי  תיווך ש. מאירוביץ

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

ביקוש 
דירות

 תעצור דקה !! 
מעוניין להרוויח ?? 
השקעה סבירה!! 

רווחים משמעותיים!! 
אל תפספס !! תתקשר 

058-7701070)21-22/17(_____________________________________________

השקעות

 עבור פטנט מהפכני, 
לפתיחת בקבוקי יין, 

דרושים משקיעים 
שותפים רציניים, הפטנט 
נמצא בשלבים מתקדמים 

ביותר, 054-6970525
או באתר -

www.new-cork.com)14-22(_____________________________________________

 יח"ד ברוזנהיים, מרוהטת 
קומפלט, חדשה ומפוארת, 

כניסה מיידית, 053-3161734, 
052-7125954)16-19(_____________________________________________

עמנואל

 חדר וחצי ברמת אלחנן, 
ק"ק, מרוהטת, ממוזגת, 

מסורגת, 2,400 ש"ח,
052-7614934)17-20(_____________________________________________

 יח"ד, 2 חד', ק"א, 
בפוברסקי, מרוהטת, 2,600 

ש"ח, 03-5791661,
052-5932500)17-20(_____________________________________________

 בחתם סופר, דירת גן 
2 חד', מרווחת, לזו"צ, פינוי 

בעוד חודשיים, 950 ש"ח, 
054-6648933)17-20(_____________________________________________

 בבאר שבע, דירה 
להשקעה, מחולקת ל- 3, 

שכירות ב- 5,500, נמכרת ב- 
050-7775343 ,1,150,000)17-20(_____________________________________________

 שטח כ- 70 מ"ר, משופץ, 
עורפי בר' עקיבא, כ.נפרדת, 
מרכזי, 6,500 ש"ח לא כולל 

_____________________________________________)17-20(מע"מ, 058-5853500

 בין המרכזית לסנטר 
בירושלים מול הרכבת לת"א, 
כ- 45 מ"ר, להשכרה 9,800 

_____________________________________________)17-20(ש"ח, מיידי, 058-4115889

 מחסנים ב"ב בגדלים 
שונים עד 60 מטר עם גישה 

_____________________________________________)17-20(לרכב, 052-7142450

 להשכרה בב"ב בריינס בר 
אילן, מחסן מכירות + מגרש 
_____________________________________________)17-20(גדול שימושי, 054-6677997

 להשכרה לאנ"ש, 30 מ"ר, 
מפואר, בחזון איש/רשב"ם, 
כולל מטבח, שרותים ומזגן, 

054-8401025)17-20(_____________________________________________

 צימרים באור הגנוז. בית 
בצפת. לשבתות, חגים ובין 

הזמנים, מבצעים לזוגות 
_____________________________________________)17-28(וקבוצות, 052-7632474

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

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

 צימר חדש, ממוזג + 
ג'קוזי, מתאים למשפחה, 8 

מיטות קרוב לרשב"י,
052-5207326)17-20(_____________________________________________

 ברח' קוטלר, מציאה צפת
למכירה גג עם 2 יחידות 

ק"4, המושכרות 
ב- 5,000 ש"ח )טאבו 
משותף(, 1,200,000 

ש"ח, בלעדי  ש. 
מאירוביץ 03-5787756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

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

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

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

 ברח' חברון, יח"ד חדשה 
ויפיפיה, מרוהטת קומפלט, 

ממוזגת, 2,500 ש"ח,
050-6285999)18-19(_____________________________________________

 ברח' בארי, לזו"צ, 2 חד', 
כ- 45 מ"ר, כחדשה, ממוזכת, 

ק"ק, סורגים, 3,000 ש"ח, 
054-4797080)18-21(_____________________________________________

 בא. בעלי מלאכה, יח"ד, 
2 חד', כ- 50 מ"ר + מרפסת 

סוכה גדולה + מעלית, 
_____________________________________________)18-19(משופצת, 054-3455437

 מציאה! לזו"צ, משופצת, 
ממוזגת, אפשרי לריהוט חלקי, 
אזור גן וורשא, כניסה פרטית, 

_____________________________________________)18-21(2,500, מיייד, 054-6804376

 בשיכון ה', 1.5 חד', 
ק"ק, חצר, ממוזגת, לזו"צ או 
_____________________________________________)18-21(סופרים, מיידי, 054-8518688

ירושלים

 באזור עזרא - וויז'ניץ, 
משרד/חנות, 25/30 מ"ר, 
חדש, מושקע, שרותים + 

_____________________________________________)18-21(מזגן, 053-3117595

 בהזדמנות, חנות - משרד 
להשכרה במרכז ב"ב, כ- 30 

מ"ר + שרותים, מיידי,
054-8405062)19-20(_____________________________________________

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

מאובזרת, גינה פרטת + 
מתקנים ודשא, מרפסת + נוף 

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

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

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

 ברבי עקיבא 5 חד', 2 
מפלסים + גג, 3 כ"א, מיידי, 

ממוזגת, ק"ד + מעלית
052-7143994)18-21(_____________________________________________

 1 חדר פרטי לבודד, 
כניסה משותפת, רח' חברון, 
כולל מים, חשמל, ארנונה + 

ריהוט, 1,800 ש"ח
054-4400074)18-21(_____________________________________________

 זכות לדירה ליד 
רעננה, 300 מ"ר, 

388,000 ש"ח. מחיר 
סופי עד דירה, ללא עלות 

_____________________________________________)18-21(נוספת 050-5483322

 לשבת ל"ג בעומר דירת 
3 חד', מרווחת, יפיפיה, 2 

מרפסות, נוף מדהים
054-5259470)19-22(_____________________________________________

 5 חד' בבנין חדיש 
ברח' הזיתים )באזור בית 

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

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

ארוכה בלעדי ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב 

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

גבעת שמואל

בני ברק

דירות 
להשכרה

פנטהאוזים ודירות גן

קריות
 דירות במחירי מציאה, 

ניהול נכס, אחזקות ושיפוצים. 
שרות בהנהלה חרדית, 

052-7644050)54-26(_____________________________________________

רעננה

צפת

4-4.5 חדרים

בית שמש

3-3.5 חדרים

 מפרטי, 4 חד', מרווחים 
באיריסים, 4, ק"5, מעלית + 
חניה, נוף פתוח, 1,660,000 

_____________________________________________)19-22(ש"ח, 050-7346232

2-2.5 חדרים
 ברוטשילד 2.5 חדרים, 
80 מ"ר, קומה 3, אחרונה, 

עורפית בלי מעלית + מרפס 
סוכה גדולה! דירה שמורה, 

1,265,000 ש"ח. "בני נכסים" 
050-8663347)17-20(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

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

משופצים, מפוארים 
וגדולים ב- 6,700 ש"ח + 
מחסן, מידי, בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23

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

FOX  נדל"ן. בגני הדר, 
דירת 4 חדרים גדולה ומרווחת, 

050-6925400)19-19(_____________________________________________

 במרכז - העיר, קומה א', 
משופצת, דירה מניבה 8,000 

ש"ח לחודש, 1,350,000 ש"ח, 
050-7505449)19-19(_____________________________________________

 "רי/מקס עוצמה" 
אחד העם 37, 4 חדרים, 
עורפית, מעלית, חניה, 

פינוי 8.17. חניתה,
,054-4723517

03-9337985)19-19(_____________________________________________

 במרכז 4ח' )במקור(, כ- 
90 מ"ר, ק"א )כיום משרד( + 
מעלית, רק 1,300,000 ש"ח, 

050-4811122)19-19(_____________________________________________

 בשפירא, 4 חדרים, קומה 
א' + מרפסת שמש + מעלית 

וחניה, 1,590,000 ש"ח,
050-3528252)19-19(_____________________________________________

 באזור ה- 93, 3.5 ח', 
ק"א - מיידית!! רק 1,350,000 

_____________________________________________)19-19(ש"ח, 050-4811122

 בהזדמנות ברמבם, 3 
חדרים, קומה 4 ללא מעלית, 

050-3528252 ,1,080,000)19-19(_____________________________________________

 בפרישמן, 3 + חצי, 
קומה א', 1,270,000 ש"ח, 

050-3528252)19-19(_____________________________________________

 ברחוב פרנקפורט, 3.5 
חד', 80 מ"ר, קומה א', 

משופצת, 1,400,000 ש"ח.
,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)19-19(אדוארד

 בבלעדיות! בניימן השקט, 
ע"י אור ישראל, 3.5 חד' גדולה, 

מסודרת, מאווררת, מרפסת 
סוכה, חניה, 1,420,000 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19(רם נכסים, 054-5566145

 בפינס! 2 ח', ק"ב, 
מסודרת ויפה )מושכרת(, רק 
_____________________________________________)19-19(990,000 ש"ח, 050-4811122

 בויניצקי, 2.5 ח' במקור, 
ק"ב, משופצת ויפה - רק 

1,125,000 ש"ח,
050-4811122)19-19(_____________________________________________

 בכפר אברהם, 2 ח', 
ק"ב - מיידית!! רק 1,030,000 

_____________________________________________)19-19(ש"ח, 050-4811122

 למכירה בעיר הקודש 
צפת, רח' שפרינצק 
)מציאה בהזדמנות( 

דירת 45 מ"ר, קומה 
2, משופצת כחדשה, 

450,000 ש"ח.
_____________________________________________)19-19(052-2888181, שניר

 מציאה בעיר הקודש 
צפת, דירת 45 מ"ר, 

פינתית, קומה 2 מתוך 
3, מעולה לזוג צעיר, 

410,000 ש"ח.
_____________________________________________)19-19(052-2888181, שניר

 הרצל, 4 ח', 100 מ' פלוס 
יחידת דיור 60מ', השקעה/

_____________________________________________)19-19(מגורים, 050-3202551

 דרום העיר, 4ח', 117 
פלוס מרפסת לנוף מדהים, 

_____________________________________________)19-19(780 אלף, 052-8045458

 בהזדמנות בעיר הקודש 
צפת, 4 חד', 86 מ"ר, 

איזור חרדי, מרפסת )לא 
בבניין(! 610,000 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19(052-2888181, שניר

 מציאה בעיר הקודש 
צפת, דירת 3 חד', 75 
מ"ר, קומה 1, שמור 

מאוד, מעולה למגורים/
השקעה, 550,000 ש"ח.

_____________________________________________)19-19(052-2888181, שניר

 בפרויקט חדש, דירות 
4-5 חד' מרווחות, מיקום 

מרכזי ונגיש )מרכזי 
קניות, פארקים( ברחוב 

שקט, ליווי בנקאי, מחירי 
מבצע ותנאי תשלום 

נוחים במיוחד, החל מ- 
_____________________________________________)19-19(2.4 מיליון, 054-3487578

פנטהאוזים ודירות גן
 דירת פנטהאוז 

יוקרתית, 6 חד', 162 
מ"ר + 19 מ"ר מרפסת 
+ 81 מ"ר מרפסת גג, 

מיקום מרכזי ברחוב 
שקט, מחיר מבצע 

- הנחה משמעותית 
)תחילת שיווק(, תנאי 
תשלום 25% בחוזה, 

75% לקראת איכלוס, 
054-3487578)19-19(_____________________________________________

 בפרוייקט חדש, דירות 
4 חד', מיקום מרכזי, 

שקט ונגיש, ליווי בנקאי, 
מחירי מבצע פריי - סייל 
מיוחדים ותנאים תשלום 

25% בחוזה, 75% 
לקראת איכלוס, החל מ- 
_____________________________________________)19-19(2 מיליון, 054-3487578

 6 דופלקס, מעלית, נוף. 
ברמה א'. 4 מיקום מרכזי, 
מיידי, 4,000 ש"ח. 3 חד' 

ברמה ג'. לזר נדלן והשקעות. 
_____________________________________________)19-19(משה, 052-6900020

 *בראשונים, חדשה, 3 
חד', מ.שמש + מעלית, 4,500 
ש"ח. *בראשונים, חדשה, 2.5 

חד', מ.שמש + מעלית, 4,200 
_____________________________________________)19-22(ש"ח, 052-7671305

 בבניין-חדש בשמעיה 
)ליד בי"ס מרכז(, דירות 3/4 

חד' מפוארות, החל מ- 4,900 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

 בנועם אלימלך, 5 חד', 
ק'א, גדולה ויפה + גינה 

סגורה )מדורג(, ב- 6,700 
ש"ח. "דלוקס נכסים" 

052-8555594)19-19(_____________________________________________

 באזור מוהליבר, 5 
חדרים בבניין חדיש, 

קומה ראשונה + מעלית, 
חניה ומרפסת שמש, 

מיידי! ב- 6,200 ש"ח. 
להב נכסים,

050-4177750)19-19(_____________________________________________

 בקרית הרצוג בגני-
הזית בבנין חדש, 5 

חדרים, קומה 5, מוארת 
ומאווררת + סוכה + 
מעלית, מיידי, 5,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)19-19(_____________________________________________

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

_____________________________________________)19-19(אדוארד

 ברב-קוק, דירת 4 חד', 
קומה 2, משופצת, 4,200 

ש"ח. פאר-הנדל"ן, -03
058-7111860 ,8084242)19-19(_____________________________________________

 בלעדי!! בבית יוסף, 4 
חדרים + מרפסת + סוכה 

שמורה ומטופחת, ק"ג, 
חזית + מעלית + חניה 

פרטית, מיידי, 5,300 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)19-19(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים, רח' 
הרצוג 19 + 2 חניות, בנין 
חדש, 4,000, מיידי, לל"ת, 

054-2000030)19-22(_____________________________________________

 3 חד' ברח' סנהדרין, 
ק"ב, עורפית, כיווני אוויר 

דרום/מזרח, חדשה, 
מעלית, חניה, לכניסה 
מיידית, ריקה, 5,500 
ש"ח. תיווך זילברברג,

,03-5754412
052-2236671)19-22(_____________________________________________

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

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)19-19(אדוארד

 בעלי-הכהן, 3.5 חד' 
בבנין-חדיש, משופצת 

וממוזגת, מיידי, ב- 4,400 
ש"ח. להב נכסים,

050-4177750)19-19(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, 
3 חדרים, משופצת, 
חזית, ק"א, 4,300 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)19-19(_____________________________________________

 ליד קרית הרצוג, יח"ד, 
מקסימה, ממוזגת לזוג, מיידית 

_____________________________________________)19-22(במחיר מבצע, 052-7658517

 באברבנאל, 2.5 חד', 
40 מ"ר, קו' א', 2,600 ש"ח, 

מיידי. 077-2050410,
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)19-19(אדוארד

 ברח' יחזקאל 50 מ"ר 
להשכרה, משופצת, ק"ק, 

3,300 ש"ח, לל"ת,
050-2229247)19-19(_____________________________________________

 בבירנבוים, יח"ד, 2 חד', 
ריהוט חדש, ממוזגת ומאווררת 

_____________________________________________)19-22(+ נוף, 050-4112720

 יחידת דיור בבנין חדש 
ברב שר, 2 חד', קומה 2-, 

1,900 ש"ח, 054-8435566 
_____________________________________________)19-22()בערב(

 הרצל 1.5 קו' ב', עורפי, 
2,700 ש"ח, פינוי 15.05.17. 

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)19-19(אדוארד

 בהזדמנות! בנורוק, 
קד', יחידת דיור גדולה, 
2,350 ש"ח, מפתחות 

ב"אביחי - מתווכים"
03-5701010)19-19(_____________________________________________

 יחידת 2 חדרים, קומה 1- 
באיזור רשב"ם, משופצת, רק 

2,000 ש"ח. תיווך BA יזמות, 
054-4980159 ,03-6138886)19-19(_____________________________________________

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

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

כולל מיזוג, מים, שירותים, 
500 ש"ח - אפשרי גם להיכנס 

_____________________________________________)19-19(כשותף, 053-3157272

 ברמת אהרון, חדר ק"ק 
כולל מזגן ושירותים לכל 

_____________________________________________)19-22(מטרה, 054-8457459

 בותיקה, בית פרטי, 5 חד' 
+ גינה. משה דסקל - רי/מקס 

_____________________________________________)19-19(עוצמה, 050-5926021

+5 חדרים

וילות ובתים

 ברחוב הנשיאים, חמישה 
חדרים, חדשה, 130 מ"ר + 

מרפסת. "תווך יעל"
050-9299049)19-19(_____________________________________________

 בהר שמואל )גבעת זאב( 
מגוון דירות - 2,3,4 חדרים, 

החל מ- 2,000 ש"ח,
054-7804800)19-19(_____________________________________________

 דירת 4 חד' ברח' יפה 
נוף, ק"ב, נוף, ב- 2,000 ש"ח, 

052-7908214)19-20(_____________________________________________

 לתיווך דרושות בדחיפות 
דירות למכירה 3-4 חדרים 

בב"ב ובפ"כ, פרסום ומכירה 
עלינו! שירות מהיר

ללא עמלה,
054-7477054/050-5765449)19-19(_____________________________________________

 לחברת סטארטאפ עם 
פטנט עולמי לפני פריצה, 

דרושים משקיעים,
055-6681561)19-22(_____________________________________________

 מציאה להשקעה!! 
חנות ברבי עקיבא, 

כ- 90 מ"ר, מושקעת, 
ק"א, חזית, מושכרת 

לתקופה ארוכה, תשואה 
חודשית, 11,500 ש"ח + 
מע"מ, 2,250,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)19-19(_____________________________________________

 השקעה ושותפות 
בפרוייקטים יזמיים ריווחים 

בתחום הנדל"ן החל 
מ- 100,000 ש"ח. קבוצת 

פרפקט, שמעון איגרא, 
052-7710462. משרד ראשי, 

077-5166040
office@perfectpro.co.il)19-19(_____________________________________________

 רוצים לקנות דירה 
להשקעה? אנחנו הכתובת! 

לפרטים: אמתית גולדשטיין - 
קבוצת פרפקט,
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)19-19(_____________________________________________

 להשכרה - במרכז 
זכרון מאיר, כ- 36 מ"ר, 

מפוארת, ללא תיווך - מתאים 
לקליניקה/משרד,

050-4115510)19-20(_____________________________________________

אולמות
 אולם להשכרה בבני-ברק 

)מאפית מצות( עד לחגים, 
052-2437389)19-22(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 50 מ"ר 
לכל מטרה, 3,500 ש"ח. 

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)19-19(אדוארד

 למכירה חנות ברבי עקיבא 
ב"ב, 48 מטר, במרכז + 45 
מטר למעלה, כניסה נפרדת, 

050-9299049 ,5,100,000)19-19(_____________________________________________

 אור החיים 24 פינת 
חזון-איש, מרתף וחלונות 

בלגים, 100 מ"ר + מעלית, 
7,500 ש"ח להשכרה/למכירה 

1,300,000 ש"ח, לל"ת,
050-2229247)19-19(_____________________________________________

 תיווך. למכירה חנות ברבי 
עקיבא כ- 30 מ"ר, משופצת 

במיקום מרכזי. 1.6 מיליון, 
גמיש.

054-7477054/050-5765449)19-19(_____________________________________________

 מציאה חנות להשכרה 
30 מ"ר פינת ירושלים/רבי 

עקיבא למהירי החלטה. תיווך 
BA יזמות, 03-6138886, 

054-4980159)19-19(_____________________________________________

 אנחנו נלווה אותך לחנות 
החדשה שלך בבני-ברק, 

ברשותנו מבחר חנויות בגדלים 
שונים. תיווך BA יזמות,

054-4980159 ,03-6138886)19-19(_____________________________________________

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

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

כולל מיזוג, מים, שירותים, 
500 ש"ח - אפשרי גם להיכנס 

_____________________________________________)19-19(כשותף, 053-3157272

 בבן פתחיה - ר"ע, מחסן 
18 מ"ר, ק"ק, גישה נוחה 

לרכב, מיידי, גמיש, 
050-4160119)19-19(_____________________________________________

 להשכרה באסם!!! 2 
חד' חדשים, מפוארים, 

מזגן וחלון בכל חדר 
מטבחון ושירותים נפרד!! 

לכל מטרה!! כמו"כ 
מחסן 9 מ"ר מיידי!!

054-8452750)19-19(_____________________________________________

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

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

כולל מיזוג, מים, שירותים, 
500 ש"ח - אפשרי גם להיכנס 

_____________________________________________)19-19(כשותף, 053-3157272

 ברשותנו מבחר משרדים 
להשכרה בגדלים שונים, החל 

 BA מ- 2,000 ש"ח. תיווך
יזמות, 03-6138886,

054-4980159)19-19(_____________________________________________

 בב"ב לרופאים, 
קליניקה, רו"ח, יועצים, 
עו"ד, מחולק ל- 2 חד' 

בבית הרופאים מול מכון 
מור, מיידי!

,054-3975683
03-5704670)19-20(_____________________________________________

*החווה בהנהלת חרדית

סוסים חוות 
במושב חמד

רכיבה טיפולית 
בסבסוד קופות החולים

חוגי רכיבה מערבית
פעילויות

לקבוצות/משפחות

�

�
�

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

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

רמת גן

 בשכ' מאור חיים, 4 
חד', 90 מ"ר, משופצת, 

אזור חרדי בלבד 845,000 
_____________________________________________)19-19(ש"ח 052-2888181,שניר
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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 057-3188842 
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

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(_____________________________________________

הלוואות ומשכנתאות

הלבנת שיניים

השכרת רכב
 אביב השכרה רכב 
- פרטיות ומסחריות 

אוטומטיות ל- 9 נוסעים 
ומטענים, השכרה 
לצעירים וחדשים, 

03-5790909)46-18/17(_____________________________________________

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

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

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

 באזור המרכז ובכל 
הארץ - הובלות והסעות, 

במקצועיות, אמינות 
ומחירים נוחים!
053-3126630)09-21/17(_____________________________________________

חולמ/ת על שיניים 
לבנות ויפות?

קל 
ומהיר

ערכה להלבנת שיניים

054-8527470

תוצאות 
מיידיות

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 לטווח 
ארוך, החל מ- 2,000 

ש"ח לחודש כולל מע"מ 
ללא הגבלת קילומטרים, 

שרות 28 ש"ח,
,052-5306666
054-8160001)09-21(_____________________________________________

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

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

 קרסט - מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! 03-6199567 רח' 
_____________________________________________)12-20(עזרא 66 ב"ב

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

כלי כסף

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, קרייזלר )על 

גז(, 300 ש"ח ליום, 350 ש"ח 
_____________________________________________)03-25(לשבת, 052-7696100

 צלחות וקערות פסח, 
כוסות אליהו, דגמים מיוחדים 

054-8448548)07-20(_____________________________________________

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

_____________________________________________)50-22/17ל(

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)12-24(_____________________________________________

הונדה

 לחוץ? קח 300,000 ש"ח 
מהבנק ללא שעבוד נכס/רכב, 
אופציה ל- 10 שנים, מתמחים 

לאברכים בעלי הכנסות 
_____________________________________________)14-22(נמוכות, 054-8526180

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

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

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

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

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

לפרסום
03-6162228

■ למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה לזוגות 

ומשפחות, 052-4604609, 
04-6980449)18-20/17(_____________________________________________

 צימרים במשוב ספסופה, 
ע"י מירון + בריכה + ג'קוזי, 

מתאים לזוגות ומשפחות, טל': 
054-6465188)52-24/17(_____________________________________________

 וילה מטופחת וממוזגת, 
ברכיה פרטית + 2 יח' צימרים 

גדולים ומפוארים + בריכה 
פרטית, שולחן פינג פונג, 

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

צפון
 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + ברכה מוצנעת, נוף 
עוצר נשימה! 780 ש"ח ל- 2 

לילות - תחבורה ציבורית מכל 
הארץ עד המקום, שעון מים 

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

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

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

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

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

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

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

■ מתחם נופש לזוגות/
משפחות/קבוצות,עד 18 איש, 

ברמה גבוהה, חצר + ברכה 
_____________________________________________)25-24/17(ענקית + נוף. 058-7506090

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר מקצועי, נוף 

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

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

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

 דירת נופש גדולה 
ומרווחת בסמוך לעיר 

העתיקה, מאובזרת וממוזגת, 
לשבתות/ימים וחגים,

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

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

052-7679018 ,077-7677018)51-24/17(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
נופש בצפת וסביבותיה, 

ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)47-20/17(_____________________________________________

 בס"ד - צימר לתפארת עד 
11 מיטות, כל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר! 
052-7623725)04-05/18(_____________________________________________

 צימר זוגי מאובזר, ממוזג 
ונקי + חצר ונוף, מרחק הליכה 

_____________________________________________)12-38(מהעתיקה, 052-3455254

ערד

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

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול ביכנ"ס בירב )קרליבך( 

לזוג + 2, חניה, 
03-9363752 ,050-6241690)16-16/17(_____________________________________________

 "אחוזת אפרת" צמרים 
בעתיקה מהודרים - מאובזרים 
ברמה גבוהה, ג'קוזי ומרפסות, 

052-2840299)16-19(_____________________________________________

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

052-7153475)16-19(_____________________________________________

 לשבת ל"ג בעומר, דירת 
3 חד' מרווחת, יפיפיה, 2 

מרפסות, נוף מדהים,
054-5259470)19-22(_____________________________________________

תפרח
 במרכז תפרח עד 55 

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

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

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

בארץ, באיכות! נסיון 30 שנה! 
050-2403750 ,052-2403750)09-21/17(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

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

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

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

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

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

ראש פינה

קוממיות

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

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

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

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

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

יונדאי

 קונה רכבים ואופנועים 
לפירוק, לנסיעה ולברזל, 

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

■ "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 
מיטות, יוקרתיות, 
למשפחות/זוגות, 

ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית 

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

 "אחוזת רימון" - במרכז 
העתיקה! סוויטות מפוארות 

ומאובזרות + נוף, למשפחות 
וזוגות, גישה נוחה,

054-7750080)49-21/17(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-20/17(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-29/17(_____________________________________________

 "סוויטות הארי" - יחידות 
נופש בעתיקה, מפוארות, 

ממוזגות ונקיות, נוף וג'קוזי, 
050-4156810)17-17/17(_____________________________________________

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
057-3112314 ,052-7183288)26-25/17(_____________________________________________

פורד

 לשבת וחול דירה פרטית 
נקיה ומסודרת, מזגנים וחצר, 
052-7113937 ,086601778)16-20(_____________________________________________

 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

 הונדה סיויק שנת 2001 
_____________________________________________)17-20(במצב מצוין, 058-4918488

חשמל
 א.ח עבודות חשמל, מיזוג 
אוויר ושירותי נקיון למשרדים, 

052-5225756)17-20(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

מירון

 צימרים חדשים, 
מאובזרים וממוזגים, 

לזוגות 7 דק' לרשב"י, 
אפשרות לקבוצות + חדר 

אוכל, מש' שלג,
 ,04-6980744
050-8989641)16-17/17(_____________________________________________

 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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-35/17(_____________________________________________

 בעליה לציון הרשב"י - 
דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

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

נתניה

ספסופה

 "ארמונות שלזינגר" - 
התחדשנו ברמה גבוהה!!! 

לקבוצות בלבד עד 50 איש + 
חדר אוכל מרווחת, 5 דקות 

_____________________________________________)49-22/17(לציון, 054-5990551

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מהחוף הנפרד, גדול 
ומרווח, למשפחות וציבור 
דתי, כ- 13 מיטות בכ"א 

+ גינה, בקרבת בי"ח 
לניאדו, מבצעים לחגים! 

052-6460451)53-25/17(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-47/18(_____________________________________________

 אירוח לזוגות ומשפחות 
באווריה כפרית, פרטיות, נוף, 
_____________________________________________)05-19ל(ג'קוזי לזוגות, 054-4519521

 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(_____________________________________________

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

לרשב"י, משפחת אלק,
04-6989119 ,054-8042119)14-07/18(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 טויוטה 2009 אוטומט, 
שניה, טסט לחצי שנה, 

שמורה, 30,000 ש"ח,
054-8484544)18-19(_____________________________________________

טויוטה

 פורד פוקוס 2013, 
130,000 קמ"ש, שמורה + 

אחריות, 42,000 ש"ח
052-7695162)18-19(_____________________________________________

מושב תרום

יבניאל

טלזסטון
 "הארובה האדומה" - 

חדרי ארוח בוילה יפהפיה )עד 
12 איש( לזוגות/משפחות 

)קרוב לבית החלמה(,
050-6613661)23-22/17(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

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

052-7150124)36-32/17(_____________________________________________

 מבנה חדש- לשבתות 
חתן, שמחות ושבתות 
נופש כולל בית כנסת 
מפואר, בית מדרש, 2 
אולמות, 2 מטבחים, 

48 חדרי שינה, חנייה 
וחצרות, 058-3232627 

)30-29/17(           02-5003414_____________________________________________

כלנית

 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

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

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)23-22/17(_____________________________________________

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

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

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

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

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, חלקם 

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

050-8818678)42-43/17(_____________________________________________

 "טל בכפר" - לנופש 
מושלם, צימרים קסומים, 
מעיינות במרחק הליכה. 
*סוויטה חדשה ומפנקת 

+ ג'קוזי + סוכה, 
052-7203715/20)43-16/17(_____________________________________________

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

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

 "נופי ירדן" - בנצימר - 
סוויטה מפנקת ומרפסת נוף, 

ענקית + ג'קוזי,
050-2403750 ,050-7362739)09-21/17(_____________________________________________

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

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

 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(_____________________________________________

 8 דק' מטבריה - 2 צימרים 
חלומיים + ג'קוזי וברכה, 400 

ש"ח ללילה, 750 2 לילות, 
050-2565636)07-19(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)08-38(_____________________________________________

מגדל
 צימר מפנק במגדל, 7-10 

מיטות, חצר + נוף, ג'קוזי 
סאונה ביהכנ"ס, מקווה, 

מתאים לחרדים,
_____________________________________________)08-32ל(058-3242225

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)09-31/17(_____________________________________________

■ 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, 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

 להשכרה בטבריה 
בק.שמאול, דירה חדשה 

וממוזגת, 3 חד' קרוב 
לשטיבלאך, לשבתות 

וימי חול,050-4121032, 
058-3221726)05-06/18(_____________________________________________

 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_____________________________________________

 וילה בוטיק במושבה 
מגדל, 6 חד', בריכה ענקית, 

לנופש שמפחות מושלם, 
050-4612999)13-21(_____________________________________________

 צימר יפה במיקום הכי 
טוב ביבניאל, מבצע!!! רק 

_____________________________________________)13-24(350 ש"ח, 050-4102275

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

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

+ נוף לכינרת, חצר 
ענקית, במחירי השקה!!

052-7134905)54-42/17(_____________________________________________

 בית במושב דלתון, עד 
15-16 נפשות, מסודר, גדול 

ומרווח + חצר, פנוי לל"ג 
_____________________________________________)17-20(בעומר, 050-2263233

 להשכרה דירות נופש 
בטבריה על בסיס יומי/חודשי 

מ- 80 ש"ח ללילה,
054-2566965)17-18(_____________________________________________

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

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

 צימרים מאובזרים ליחידים 
ולקבוצות - 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(_____________________________________________

 דירת נופש משופצת, 
גדולה ויפה, קרוב לקרית 

שמואל על בסיס יומי,
054-8437033)18-19(_____________________________________________

 2 דירות אירוח, חדשות, 
יפיפיות, עד 10 מיטות, כל 

_____________________________________________)18-29(דירה, 052-7648264

 במושב גורן, וילת נופש 
+ בריכה פרטית, אפשרות 

לנופש זוגי בצימר המערה... 
050-5990545)18-21(_____________________________________________

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

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

 דירה ענקית נקיה 
ומסודרת + נוף לכינרת + 

חצר + חניה גדולה,
054-8597111 ,052-8355839)19-20(_____________________________________________

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

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

055-6678585)51-17/18(_____________________________________________

 בגאולה! לנופש יוקרתית 
ונוחה + גינה, 5 חד', יפיפיה 

+ חצר. בתכלת מרדכי, 
חדישה, זלוג, מ- 240 ש"ח, 

053-3131809)19-21(_____________________________________________

 בירמיהו יחידה לזוג, 
ממוזגת, מרוהטת, לשבתות 

_____________________________________________)19-20(וימים, 053-3112605

כרמיאל
 ל"ג בעומר, דירת פטיו 

פרטית + חצר ענקית בקרית 
הישיבה, רבע שעה מהרשב"י, 

072-2114727)19-19(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 ל"ג בעומר סמוך 
לרשב"י, צימרים יפיפיים 

ומאובזרים, ג'קוזי בכל 
צימר ספא, בכינ"ס, 
בריכת שחיה בנויה,

,050-2004839
04-6980959)17-20/17(_____________________________________________

 יחידת ארוח במיקום 
_____________________________________________)19-21(מעולה בערד! 050-4100845

 אחוזת רויאל דרום בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 
לביהכנ"ס, עד 70 איש. יורם, 
050-527881 ,052-6024900)19-41(_____________________________________________

 בית ארז אירוח יהודי בהר 
כנען מתחם אירוח 50 מיטות, 
במקום חצר, חדר אוכל, בריכה 

_____________________________________________)19-21(וביהכנ'ס, 052-4281804

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

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

052-7154585)19-31(_____________________________________________

 טויוטה קורולה רובוטית 
2008 שמורה, יעילה וחסכונית, 

23,000 ש"ח, לפרטים טל': 
054-8083737)19-20(_____________________________________________

 מכונית יונדאי שנת 96, 
170,000 ק"מ, מצב מכני טוב, 

מחיר אלף חמש מאות ש"ח, 
_____________________________________________)19-20(בהזדמנות! 053-3160767

 יונדאי אקסנט שנת 2009 
אוטומטי, שמורה מטאלית, 

054-4458730)19-19(_____________________________________________

 חיסכון של 100,000 
ש"ח ומעלה בייעוץ 

משכנתא מקצועי 
אובייקטיבי ובהתאמה 
אישית, יועץ מאושר 

ע"י כל הבנקים, הקניית 
ידע, תיכנון, וניהול מו"מ, 

ליווי מלא עד לקבלת 
כספי משכנתא, המלצות 

בשפע. שירות ארצי, 
1-700-703-700)19-19(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-22/17(_____________________________________________

צפת
 מספר דירות נופש, 

גדולות וקטנות, בעיר העתיקה, 
לאמצע השבוע, שבתות וחגים 

_____________________________________________)19-45(050-4666403 ערן
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לפרסום
בלוח

03-6162228

ריהוט

 מכתביה לשיעורי בית 
+ מגירות + מדפים, צבע 

חום וג'ינס כחדש, 600 
_____________________________________________)17-20(ש"ח, 054-8527470

יד שניה 
מוכרים

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)53-35/17(_____________________________________________

 גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים חינם, שירות י-ם 

_____________________________________________)01-04/18(וב"ב בלבד, 052-7611936

 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

 שרותי מייל gmail ללא 
גישה לאינטרנט, החל מ- 25 
_____________________________________________)14-04/18(ש"ח לחודש, 052-7611936

 שואב אבק על רגל, 
מעולה לשטיחים, 150 ש"ח, 

054-8527470)17-20(_____________________________________________

 מחשב נייד Dell מעולה, 
700 ש"ח, גמיש,

053-3120620)17-18(_____________________________________________

 מצנן אויר )תאדירן( במצב 
מצוין, שנה אחריות, 300 ש"ח,  

_____________________________________________)18-19ח(054-8450075

 מזגן חלון 3/4, מצב מצוין, 
_____________________________________________)18-19ח(500 ש"ח, 050-4128920

 רדיאטור 9 צלעות כחדש, 
במחיר - 159 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)18-19ח(052-7667000

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(לפרטים: 054-8453370

 sony מערכת סטריאו 
משוכללת כחדשה + כניסה 
ל- USB ונגן, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-7146288

 מקרר לבן, 500 ליטר, 
מצב טוב, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)18-19ח(054-5823874

 מקרר משרדי + תא 
מקפיא, מצב מעולה, ב- 500 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 050-4145023

 מכונת כביסה פ' תחתון, 
4 שנים בשימוש, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(054-5823874

 סוללה לאופניים חשמליים 
36V, בשימוש - 10 חודשים, 
_____________________________________________)18-19ח(ב- 500 ש"ח, 054-5823874

 מקרר לבן, 500 ליטר, 
אמקור, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)18-19ח(050-4145023

 למסירה מקרר, לפרטים: 
_____________________________________________)18-19ח(052-7619663, 03-6186733

 מקרר sumsung, ב- 500 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 572 ליטר, 03-5701930

 שואב אבק, 90 ש"ח 
בלבד, מצב מצוין, בני-ברק, 

_____________________________________________)18-19ח(052-5737813

 טאבלט + מטען + 
נרתיק כחדש, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(03-6169081

 מיקסר בוש במצב מצוין, 
_____________________________________________)18-19ח(קטן, 250 ש"ח, 050-4131038

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)18-19ח(50 ש"ח, 052-4831449

 אוזניות סיליקון עוצמתיות 
ונוחות לשימוש לזמן רב, 

באריזה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)18-19ח(052-4831449

 מכשיר ניווט G.P.S חדש 
באריזה, מפות 2017 ותוספות, 

_____________________________________________)18-19ח(280 ש"ח, 053-3120547

 מזגן מפורק, 2.5 כ"ס, 
טורנדו, כולל תושבת, רק 500 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 050-4184747

 רמקול קריוקי, חדש 
באריזה כולל 2 רמקולים, 500 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 050-4184747

 שואב אבק איכותי, רק 95 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 מסך מחשב, מצב מצוין, 
90 ש"ח בלבד, בני-ברק,

_____________________________________________)18-19ח(052-5737813

 43X56 פלטה חשמלית 
ס"מ, במצב טוב מאוד, 120 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 054-9985503

 שידה עם מראה גדולה 
ומגירות במצב חדש לגמרי - 

500 ש"ח, טל':
_____________________________________________)18-19ח(02-5371677, 052-767000

 מיטת מעבר + מזרון, 
שנה היה בשימוש, ב- 250 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 053-3114819

 עמודון לספרי קודש + 
ויטרינה + מגירות, צ.שחור 

מט, ב- 250 ש"ח,
_____________________________________________)18-19ח(054-5823874

 שולחן + כסאות, עדיין 
בקרטון חדש, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(054-2338658

 כסא מנהלים, עדיין 
בקרטון, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)18-19ח(054-2338658

 שולחן כוורת לחדר ילדים, 
500 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)18-19ח(052-3073826

 חדש באריזה - כסא 
בר צבע לבן בוהק על רגל 

מוכספת, 200 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)18-19ח(052-3073826

 ספה שנפתחת לזוגי 
במצב טוב, 400 ש"ח, 

להתקשר בערב,
_____________________________________________)18-19ח(054-8001611

 כסא מנהלים אורטופדי, 
100 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)18-19ח(052-5737813

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים, 220 ש"ח, מצב חדש, 

_____________________________________________)18-19ח(בני-ברק, 052-5737813

 שידה, 5 מגירות, חום, 
240 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)18-19ח(052-5737813

 ספה, 2 מושבים, צבע 
אגוז/חום, 240 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)18-19ח(052-5737813

 שולחן ומזנון לסלון, מעץ 
מלא, חדש, 450 ש"ח, אהרון, 

_____________________________________________)18-19ח(052-5344914

 6 כסאות לסלון, חדשים. 
_____________________________________________)18-19(בהזדמנות, 052-4227714

 ארון עץ מלא, 2 דלתות 
לבן עם 4 מגירות, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-7681174

 שולחן עגול יפיפה 
11.10X1.10 + הגדלה, אחרי 

תיקון קל, 100 ש"ח,
_____________________________________________)18-19ח(052-7600531

 4 כסאות צבע שחור, 
ריפוד סקאי/שמנת, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(כ"א, 052-7600531

אבידות

■ קונה לפירוק + נסיעה, 
לל המכוניות, משאיות, רטק
טורים, אמינות + אישורים, 

052-5752933)21-20/17(_____________________________________________

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(_____________________________________________

שיפור הראייה

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)24-22/17(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

עורכי דין

סת”ם

 כ- 18 שנות עשיה 
בבניית בית יהודי, מגוון רחב 

של הצעות לנשים וגברים 
מגיל 18 ומעלה וכן פרק שני 
+ מטפלים בצרכים מיוחדים, 

לכל המגזרים הדתיים, מ- 
_____________________________________________)49-47/17(10:00 בבוקר, 052-3340338

■ "חסדי נועה" - שידוכים 
לכל הגילאים, לכל המגזרים 

בארץ ובעולם - סודיות 
_____________________________________________)23-21/17(מובטחת! 054-7195111

  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

סיוע בשכר דירה
 מתקשים בסיוע בשכר 

_____________________________________________)12-21(דירה? 054-8526034

 עורכת דין ונוטריון, 
מומחית בנזקי גוף, תאונות 

דרכים, תאונות עבודה, 
ורשלנות רפואית, נסיון רב 

שנים, קבלה בתל-אביב, ב"ב 
_____________________________________________)12-20(עו"ד לילן יפת, 052-2919524

 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 מחשוב

שירותי מחשוב

052-5622080

לביקור

תיקון | שדרוג | מכירה 
לכל סוגי המחשבים

בעת 
התיקון  0&

מחשב + מסך + 1000 
משחקים וסרטי טבע - 850& 

עריכת מצגות
 עריכת מצגות: מקצוע 

מרשים לכל מטרה וכן 
אלבומים דיגיטליים!

"שרי עיצובים":
050-4171813)16-19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 צלם ארועים מקצועי 
בעל נסיון, בתחום - התמורה 

הטובה לכסף שלכם!
_____________________________________________)18-21(054-7494088, מיכאל

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון בצבע אפור/נרתיק 

תכלת, באוטובוס בחפץ חיים 
בחודש תמוז תשע"ו,

_____________________________________________)18-19ח(052-7145526

 נמצא באלעד, כרטיס 
זיכרון לפני מס' שבועות, 

_____________________________________________)18-19ח(052-7172772

 נמצאה חצאית שחורה 
ברח' רבי עקיבא,

_____________________________________________)18-19ח(052-2260221

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)18-19ח(בתרומה, 054-8432271

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

_____________________________________________)18-19ח(הודעה

 דרוש בתרומה, כסא ילדים 
מתחבר לאופניים,

_____________________________________________)18-19ח(050-4165680

 דרוש למסירה לאברך 
בירושלים, אופניים חשמליות, 

_____________________________________________)18-19ח(053-3141470

 דרוש למסירה למשפחת 
אברך, סימילאק/מטרנה 
_____________________________________________)18-19ח(בירושלים, 053-3141470

 רותי, צילום ארועים, 
צלמת רק מגזר החרדי, כל 

_____________________________________________)19-22(סוגי האירועים, 058-7662852

קורס תופים

רפדים

שיעורי עזר

 קורס תופים פרטי ע"י 
מורה מקצועית לבנים ולבנות. 

_____________________________________________)19-21(רבקי, 052-7179825

 ריפוד כסאות וספות 
במבחר בדים/עור, תיקוני 

נורית ופוליטורה, מבצע 
ריפוד מושב וכסא כולל 

בד/עור, 80 ש"ח, שרות 
עד הבית!

052-4227714)19-22(_____________________________________________

 "ברכת יוסף" - שידוכים 
עבור גילאים 30-40 איכותיים 

מהמגזר הדתי והחרדי,
050-5559877)19-22(_____________________________________________

 מורה מקדמת 
באנגלית, ספרות ודקדוק. 

ברמה גבוהה מאוד. 
לכיתות יסודי.

45 ש"ח לשיעור.
054-6337121)19-26(_____________________________________________

לפרטים והרשמה:

050-313741
03-6880091
052-7117036

 נמצא בימבה ג'וק בפארק 
הלאומי ביום שני כ"ח ניסן, 

_____________________________________________)19-20ח(050-4184168

 ביום שישי ב' אייר תשע"ז 
נסעו איתי במונית בבני-ברק 

משפחה עם עגלת תינוק, 
בירידה מהמונית הם שכחו 

תיק של התינוק, התיק מכיל 
בגדים, בקבוק ומטרנה וכו', 

_____________________________________________)19-20ח(054-4960877

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים בחודש תמוז תשע"ו, 
צבע אפור נרתיק תכלת, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7145526

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם: 

_____________________________________________)19-20ח(1-599-500-003

 מגבעת בקופסה קשוחה 
עפה מרכב בכביש 40 ליד 

פ"ת, בערב פסח,
_____________________________________________)19-20ח(052-6305010

 נמצא כובע בטרמפ 
מטלסטון לירושלים ביום שישי 
_____________________________________________)19-20ח(ב' אייר, טלפון: 050-4128080

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)19-20ח(בתרומה, 054-8432271

 דרוש מקפיא בתרומה, 
_____________________________________________)19-20ח(054-7432035

 דרוש למסירה שולחן 
גיהוץ במצב מצוין בבני-ברק, 

_____________________________________________)19-20ח(055-6656434

 דרוש למסירה שידת 
החתלה במצב מצוין,

_____________________________________________)19-20ח(055-6656434

 כלה יתומה זקוקה 
בדחיפות לתורם לקניית 
כיריים גז ומכונת כביסה, 

_____________________________________________)19-20ח(050-6256846

 למקווה חדש דרוש תורם 
למזגן + התקנה 1.5 כ"ס, 

_____________________________________________)19-20ח(050-9913060

 דרושה אמבטיה לעגלת 
בייבי ג'וגר דגם סיטי מיני, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7650730

 דרוש לאברך שולחן 
למטבח וכן כסאות לסלון 

במצב מצוין, 03-5702991, 
_____________________________________________)19-20ח(052-7124642

 דרושה לאברך מכתביה 
+ מדפים/כוורת במחיר סמלי, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7124642, 03-5702991

 נשמח לקבל אלמגוב 
למטבח צבע חום במחיר 

סמלי, 050-4102263,
_____________________________________________)19-20ח(072-5161338

 דרוש פקס לאברך,
052-7110102)19-19(_____________________________________________

 תנור אפיה + כיריים, 500 
ש"ח, במצב מצוין,

_____________________________________________)19-20ח(054-4680218

 מקרר אמקור, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(054-4680218

 סורק למחשב תוצרת 
_____________________________________________)19-20ח(קנון, 50 ש"ח, 052-3463482

 מדפסת/פקס/סורק
H.P5510, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-3463482

 מקרר משרדי במצב מצוין, 
200 ש"ח, כל הקודם זוכה, 

_____________________________________________)19-20ח(058-3232322

 AEG מדיח כלים גדול 
גרמני במצב מעולה, 500 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 054-4728198

 מייבש כביסה 
קונסטרוקטה, תוצרת גרמניה, 
300 ש"ח כמו חדש, בני-ברק, 

_____________________________________________)19-20ח(052-5737813

 טוסטר אובן חדש, קטן 
- 100 ש"ח, גדול - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(בב"ב, 054-8429421

 מכונת תפירה, תפר ישר, 
_____________________________________________)19-20ח(400 ש"ח, 054-8429421

 פלטה גדולה, 43X56 ס"מ 
במצב טוב מאוד, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(054-9985503

 מעבד מזון תקין, 150 
ש"ח, גמיש, טלפון:

_____________________________________________)19-20ח(054-8457681

 כיריים אפורות על מסגרת 
שעל השישי, 350 ש"ח,

_____________________________________________)19-20ח(050-5206337

 תנור נרוסטה 5 להבות 
במצב מעולה, במציאה, 500 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 052-7829808

 מדיח כלים במצב מעולה, 
_____________________________________________)19-20ח(500 ש"ח, 052-7829808

 ,ASUS טאבלט איכותי 
מצב חדש, 10.1 אינץ', כולל 

נרתיק ומטען, 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)19-20ח(054-7561146

 מחשב נייד מנורו עם 
ווינדוס ואופיס, 500 ש"ח, 

052-7611936)19-21(_____________________________________________

 מקרר, תנור, מכונת 
כביסה ומקפיא, חדישים 

_____________________________________________)19-20(בהזדמנות, 052-4227714

 מגהץ אדים איכותי, 120 
ש"ח בלבד עם תושבת נפרדת, 

_____________________________________________)19-20ח(בני-ברק, 052-5737813

 מכונת טחינת בשר 
"קנווד" 160 ש"ח בלבד, בני-

_____________________________________________)19-20ח(ברק, 052-5737813

 מטען לאופניים חשמליות, 
120 ש"ח, בבני-ברק,

_____________________________________________)19-20ח(052-7133114

36V  סוללה לאופניים 
חשמליות, 300 ש"ח, בבני-

_____________________________________________)19-20ח(ברק, 052-7133114

48V  מטען לאופניים 
חשמליות, 180 ש"ח,

_____________________________________________)19-20ח(052-7133114

 מקרר לבן, 500 ליטר, 
מצב טוב, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)19-20ח(054-5823874

 מקרר משרדי + תא 
מקפיא, מצב מעולה, ב- 500 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 050-4145023

 מכונת כביסה פ' תחתון, 
4 שנים בשימוש, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(054-5823874

 סוללה לאופניים חשמליים, 
36V, בשימוש 10 חודשים, ב- 

_____________________________________________)19-20ח(500 ש"ח, 054-5823874

 מקרר לבן, 500 ליטר 
"אמקור" ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)19-20ח(050-4145023

 שואב אבק, מצב מצוין, 
110 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)19-20ח(052-5737813

 טאבלט + מטען + 
נרתיק, כחדש, ב- 250 ש"ח, 
נא להשאיר הודעה בתא קולי 

_____________________________________________)19-20ח(במספר: 03-6169081

 מצלמת קנון, חדש 
לגמרי, אחריות שנתיים + 

חצובה, 430 ש"ח,
_____________________________________________)19-20ח(052-7174154

 מקלדת ארגונומית נגללת 
אידיאלי לטיולים, 5 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)19-20ח(052-3186268

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)19-20ח(50 ש"ח, 052-4831449

 אוזניות סיליקון עוצמתיות 
ונוחות לשימוש לזמן רב, 

באריזה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)19-20ח(052-4831449

 גמבוי + נגן ומצלמה, 
250 ש"ח במקום 300, גמיש, 

_____________________________________________)19-20ח(03-6182130

 סדין וכרית חשמלי, 70 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 054-8429421

 למסירה בחינם! מקרר 
אפולו תדיראן, 500 נפח, טל': 

_____________________________________________)19-20ח(050-4183200

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים, 300 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 מחשב + עכבר + 
מקלדת + רמקולים במצב 

חדש, 450 ש"ח, טל':
_____________________________________________)19-20ח(052-8401909

 לישיבה באשדוד, דרושה 
מכונת כביסה, אפשרי בסכום 

_____________________________________________)19-20ח(סמלי, 052-7634619

 תנור קינג דו תאי מצויין 
כולל גז, 500 ש"ח, -054

_____________________________________________)19-20ח(8404243

 מקרר שארפ עליון כמו 
חדש בב"ב, 500 ש"ח,

_____________________________________________)19-20ח(052-7676402

 מדפסת HP, ב- 100 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 052-7676402

 מכונת תפירה תקינה 
בב"ב, 230 ש"ח,

_____________________________________________)19-20ח(052-7676402

 רמקול קריוקי חדש 
באריזה, 2 מקרופונים 
אלחוטיים, 500 ש"ח,

_____________________________________________)19-20ח(054-8404243

 טאבלט 8 של הדרן עובד 
מצויין ללא מסך מגע, 390 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 054-8404243

 מכשיר ניווט G.P.S חדש 
באריזה, מפות 2017 ותוספות, 

_____________________________________________)19-20ח(280 ש"ח, 053-3120547

 מכונת כביסה 7 ק' - 400 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, טל': 052-7172893

 מגהץ - 280 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)19-20ח(052-7172893

 שואב אבק - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(טל': 052-7172893

 סיר בישול איטי - 80 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(טל': 052-7172893

 שואב אבק, ריצ'רד מורס, 
120 ש"ח, ירושלים,

_____________________________________________)19-20ח(052-7172893

 מגהץ גרץ, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(ירושלים, 052-7172893

 מערכת פנסוניק, מצב 
טוב, 5 דיסקים, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(ירושלים, 052-7172893

 מסך מחשב, 90 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(בני-ברק, 052-5737813

 ספריית ילדים, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(054-4680218

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

_____________________________________________)19-20ח(054-4680218

 מיטה מתקפלת חדשה 
באריזה, 400 ש"ח,

_____________________________________________)19-20ח(054-8429421

 שולחן + 4 כסאות 
מתקפלים חדשים באריזה, 

_____________________________________________)19-20ח(400 ש"ח, 054-8429421

 ויטרינה מפוארת + 
תאורה, גובה 1.50 רוחב 1.00, 

_____________________________________________)19-20ח(500 ש"ח, 054-8429421

 ארגז מצעים צבע חום 
כהה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)19-20ח(054-8429421

 ספה + מיטה נפתחת, 
בסגנות עתיק, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(054-8429421

 ספות 2+3 עור איטלקי 
בב"ב, 500 ש"ח,

_____________________________________________)19-20ח(054-8404243

 שולחן - כוורת לחדר 
ילדים, 500 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)19-20ח(052-3073826

 חדש באריזה - כסא 
בר צבע לבן בוהק על רגל 

מוכספת, 200 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)19-20ח(052-3073826

 שולחן סלון נמוך - 200 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, טל': 052-7172893

 מזרון גדול, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(ירושלים, 052-7172893

 שולחן סלוני, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(ירושלים, 052-7172893

 שולחן מחשב הכולל מדף 
עליון לאביזרי מחשב, 400 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 052-3565330

 שולחן מטבח לבן במצב 
מצוין עם שתי פתיחות, 300 

ש"ח, 077-5161338,
_____________________________________________)19-20ח(050-4102263

 למכירה ספה,
052-7611917)19-19(_____________________________________________

 6 מזרוני יחיד, חדשים, 
עובי 12 ס"מ, 15 ס"מ, 

במחיר מוזל,
054-4584974)19-22(_____________________________________________

 עקב מכירת דירה, 2 
מיטות + שידות ומראה,

050-7325610)19-20(_____________________________________________

 6 כסאות איטלקים 
ושולחן, חדשים, צבע וונגה, 

אפ' לכסאות או שולחן בלבד, 
052-4227714)19-20(_____________________________________________

 שידת 2 מגירות, 120 
ש"ח בירושלים, טל':

_____________________________________________)19-20ח(054-8423405

 כסא מתכוונן על גלגלים, 
בירושלים, 150 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)19-20ח(054-8423405

 שולחן כתיבה קטן, צבע 
חום, 90 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)19-20ח(052-5737813

 כסא 95 ש"ח בלבד, מצב 
_____________________________________________)19-20ח(מצוין, 052-5737813

 כורסא יפה, 95 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 ספה דו מושבית וארגז 
מצעים כחדשה, בד קטיפה 

ורוד עתיק, סך 350 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(054-6481333, י-ם

 2 מזנונים משולב 
וויטרינה, עתיק, 350 ש"ח כל 

_____________________________________________)19-20ח(אחד, 052-3662700

 שולחן יפה לפינת אוכל 
130X130, צבע חום, 500 

ש"ח, 03-5789940,
_____________________________________________)19-20ח(050-8616829

 ספת לובי זוגית בצבע בז' 
כחדשה ממש )שנה בשימוש(, 

בסך 500 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)19-20ח(050-4170010

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

_____________________________________________)19-20ח(054-8458605

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

_____________________________________________)19-20ח(054-8458605

 ספה נוחה דו מושבי, 
מקור ברוך, י-ם, ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(058-3245345

 שידה מעץ מלא, 2 
מגירות, רק 100 ש"ח,

_____________________________________________)19-20ח(050-9089110

 למסירה במחיר סמלי, 
שש כסאות סלון בצבע 

שחור עם ריפוד כחול במושב 
ובמשענת, במצב מצוין, 100 

ש"ח בלבד לכיסא,
_____________________________________________)19-20ח(02-5713265, 052-7673768

 4 כסאות מעץ ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)19-20ח(054-5705546

 6 כסאות סלוני במצב 
מצוין כל אחד, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(050-4160457

 מיטת מעבר + מזרון, 
שנה היה בשימוש, ב- 250 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 053-3114819

 עמודון לספרי קודש + 
ויטרינה + מגירות, צ.שחור 

מטב, ב- 250 ש"ח,
_____________________________________________)19-20ח(054-5823874

 שולחן + כסאות עדיין 
בקרטון, חדש, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(054-2338658

 כסא מנהלים עדיין בקרטון, 
_____________________________________________)19-20ח(ב- 500 ש"ח, 054-2338658

 שולחן עם מגירות, 200 
ש"ח, לכסא תואם, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(בני-ברק, 052-5737813

 מזרון יחיד, 90 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)19-20ח(בני-ברק, 052-5737813

 מיטת נוער עם ארגז 
מצעים, 240 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)19-20ח(052-5737813

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

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)19-20ח(050-3286875

 ארון תרופות, 3 דלתות + 
אפשרות לתאורה, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(גמיש, 054-8429421

 מיטה מתקפלת, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(פל': 054-8458605

 מיטה נפתחת )סגנון 
ספפה( במצב מצויין, 450 

ש"ח, בירושלים,
_____________________________________________)19-20ח(058-3245345

 ספות 2 ו- 3, מעור אמיתי 
איטלקי, ארון ספרים,

052-4227714)19-20(_____________________________________________

 בב"ב כורסת סלון יחידה 
עם ריקליינר נפתח, צבע 

ברונזה חדש ממש עור הפוך, 
נוחה מאוד, ב- 950 ש"ח, 

052-7773526)19-20(_____________________________________________

 8 כסאות, 2 כסאות עם 
ידיות ושולחן מעץ מלא, צבע 

עץ חום בהיר, מושב מעור, 
אפשרות לכסאות בלבד, 

במצב מעולה, 1,600 ש"ח 
_____________________________________________)19-20(בהזדמנות! 052-4227714

 למסירה בחינם, סלון 
קומפלט: ספה תלת מושבית 

גדולה + ספה דו משובית 
בצבע ורוד עתיק + שולחן 
_____________________________________________)19-19(כתיבה גדול, 055-8819559
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לפרסום
בלוח

03-6162228

טלפנים/ות מוקדנים/ות
 לעבודה בבני-ברק
30 & לשעה + בונוסים
משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות/טלמרקטינג חובה

לפרטים: 03-6162228
yair@kav-itonut.co.il :דוא"ל

דרושים/ות
כללי

תקשורת

 סטוק של מאה חולצות 
לגברים מכופתרות בצבעים 
לבן פסים ומשבצות, מידות 

XL ומעלה, מהמותגים ראלף 
לורן, נאוטיקה, טומי ולקוסט 

מקורי, ב- 15,000 ש"ח
055-9894908)20-19/17(_____________________________________________

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-47/17(בלבד! 054-8443223

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

תינוקות

 סט תאג תורה מפורשה, 
120 ש"ח, חדש,

_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 סידורים נוסח בלאדי, 20 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 נרתיק עץ לספר תורה, 
מ- 350 ש"ח, גמיש, מעולה, 

_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 צלחות במחיר מצחיק, 4 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 054-4273857

 ש"ס טלמן, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(גמיש, 054-4273857

 אופנים לנער כחדש, 200 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מנשא לאופניים לרכב, 
100 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 טלכרדים לאספנים, 5 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 052-7154392

 קרש גיהוץ, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(פל': 054-8458605

 פאה ללימוד פאנות, 100 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 058-3289108

 סורג מגולוואן )פגם קטן( 
מקסידור 1.24X1.19 )ניתן 

לקצר את המידה( - 100 ש"ח 
בי-ם, להתקשר אחרי השעה 

_____________________________________________)17-18ח(15:00, 050-4147729

 רפואות תימן ג' ספרים 
- 180 ש"ח, להתקשר אחרי 
_____________________________________________)17-18ח(השעה 15:00, 050-4147729

 אופני אלומניום 21 
 TREK הילוכים שומנו חברת

- מחיר מצאה - 300 ש"ח 
בי-ם להתקשר אחרי השעה 

_____________________________________________)17-18ח(15:00, 050-4147729

 תוכי מסוג דררה, 90 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(טלפון: 052-7663092

 נעליים אלגנט כחדשה, 
חב' "סקורו איטלינו" מידה 41, 
ב- 150 ש"ח, 053-3127941, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8498410

 אופניים קטנות וישנות, 
שני גלגלים, 300 ש"ח,

_____________________________________________)17-18ח(050-5206337

 אופניים מידה 26 
כחדשות, 500 ש"ח,

_____________________________________________)17-18ח(052-7154392

 אופניים לילדים במצב 
מצוין, 150 ש"ח,

_____________________________________________)17-18ח(052-7126106

 מזוודה במצב טוב, 90 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 052-7126106

 ספרי ברסלב יד שניה ב- 
_____________________________________________)17-18ח(7 ש"ח, 054-8471351

 חליפת גבר חדשה, 
נקנתה ב- 700 נמכרת ב- 

_____________________________________________)17-18ח(100, 052-3186268

 קנר זכר שורק מהמם, רק 
_____________________________________________)17-18ח(200 ש"ח, 052-7151075

 כלוב רביעייה לציפורים, ב- 
_____________________________________________)17-18ח(120 ש"ח, 052-7151075

 30X30 ארבע כריות נוי 
ס"מ, 2 ורודות, 2 ירוקות, 50 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח בב"ב, 052-7600336

 קורקינט במצב מצוין של 
חברת BMX במחיר 200 

ש"ח, 03-5704368,
_____________________________________________)17-18ח(054-8463316

 3 ספרי בישול חדשים 
של אביגייל מייזליק ב- 60 
ש"ח )נקנה ב- 100 ש"ח(, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8599342

 אופניים למבוגרים עם 
הילוכים במצב חדש, 350 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 050-9340317

 סורג בטן בצורת חבית 
1.00X1.17, מגלוון נגד חלודה, 

עבה וחזק, 260 ש"ח,
_____________________________________________)17-18ח(052-7600336 בב"ב

 אופני BMX מספר 20, 
ב- 100 ש"ח, בב"ב,

_____________________________________________)17-18ח(052-7600336

 מנוי לשלושה חודשים 
ל"חלי ממן", ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(במקום 630, 052-7199361

 משקולת יד )פלטה(, 5 
קילוגרמים, 50 ש"ח,

_____________________________________________)17-18ח(052-7150343

 1 ק"ג מטבעות חו"ל, ב- 
65 ש"ח בבני-ברק,

_____________________________________________)17-18ח(052-7154392

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(052-3463482

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות, 12 ש"ח כל 

חוברת, להזמנות:
_____________________________________________)17-18ח(050-4135002

 תמונה ממוסגרת של 
ברכת הבית על קלף עם 

_____________________________________________)17-18ח(ציורים, 050-4177720

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)17-18ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 אופני הילוכים 26 
מצוינות למכירה, מצב חדש, 

_____________________________________________)17-18ח(450 ש"ח, 03-6190893

 להכנסת ס"ת!! 3 
שלטי חוצות לתלייה מרהיבים 

ואיכותיים )לא מבד( בגודל 
1*6, 450 ש"ח, ב"ב,

_____________________________________________)17-18ח(054-3132330

 בריכה מתנפחת ענקית, 
חדשה, 265*175*55 + 

משאבה חשמלית, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(052-7637380

 שטר 20 ש"ח, 60 שנה 
למדינת ישראל, ב- 60 ש"ח, 

052-2530036)17-17(_____________________________________________

 עגלת ילדים, טיולון, ב- 50 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 053-3114819

 עגלת רכבת בקו במצב 
מצוין, 150 ש"ח,

_____________________________________________)18-19ח(054-8419707

 עגלת תינוק צ'יקו, 
אמבטיה + טיולון + אביזרים 

נלווים, כחדשה, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(052-7213040

 סלקל - כסא תינוק לרכב, 
צ'יקו כחדש, 250 ש"ח,

_____________________________________________)18-19ח(052-7123040

 תופסנים לגגון בוגבו פרוג, 
_____________________________________________)18-19ח(רק 30 ש"ח, 052-7603865

 מסגרת למושב בוגבו 
פרוג, 100 ש"ח,
_____________________________________________)18-19ח(052-7603865

 גלגלים בוגבו פרוג, 40 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח כ"א, 052-7603865

 DEIZEIN-ABC עגלת 
וספורט + תיק + ניילון לגשם, 

_____________________________________________)18-19ח(ב- 500 ש"ח, 054-8420250

 מצעים חדשים למיטת 
תינוק, 30 ש"ח כ"א בב"ב, 

_____________________________________________)18-19ח(052-7676856

 אמבטיה פג בורדו שמנת, 
דגם nabetta כחדשה, 250 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 052-7603865

 ברה"ע למכירה כסא אוכל 
+ מגש מתקפל לתינוק, ב- 

_____________________________________________)18-19ח(150 ש"ח, 052-7966786

 משאבות חלב מודלה 
חשמלי, חדש באריזה + 

אחריות, ב- 390 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)18-19ח(050-4127708

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)18-19ח(050-4127708

 מיטת תינוק "שילב" 500 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 כסא תינוק מתקפל עם 
מגש נשלף, 150 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)18-19ח(052-3073826

 במציאה! עגלת תאומים, 
מושבים עוקבים, במצב טוב, 

_____________________________________________)18-19ח(500 ש"ח, 054-8415471

 כסא רכב כמו חדש, 90 
ש"ח בלבד, בני-ברק,

_____________________________________________)18-19ח(052-5737813

 כסא בטיחות לרכב + סל-
_____________________________________________)18-19ח(קל, 100 ש"ח, 054-8432271

 מטען סלולארי מקורי, 
אייפון, 2 מטר, רק 50 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(בני-ברק, 052-5737813

 לרגל מעבר דירה, חדר 
שינה, מייבש, שולחן סלון ספה 

_____________________________________________)18-19(ועוד, 052-7611917

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)18-19ח(054-8454536

 גגון לרכב מאלומניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(050-4145023

 אופניים להורדה במשקל, 
עדיין בקרטון, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(054-2338658

 שני זוגות אופני הרים 
במצב מצוין, 150 ש"ח,

_____________________________________________)18-19ח(054-8419707

 מזוודה 4 גלגלים, 90 ש"ח 
בלבד, מצב חדש, בני-ברק, 

_____________________________________________)18-19ח(052-5737813

 קורקינט במצב מצויין 
של חברת BMX במחיר 150 

ש"ח, 03-5704368,
_____________________________________________)18-19ח(054-8463310

 חלוק רחלי ברית, מדיום, 
שבתי, חדש, 120 ש"ח,

_____________________________________________)18-19ח(050-4131038

 עליונית שבתית אלגנטית 
מס' 2, 100 ש"ח, שחור/זהב, 

_____________________________________________)18-19ח(050-4131038

 נעל ניו באלנס, נשים, מס' 
_____________________________________________)18-19ח(37.5, טל': 050-4131038

 קוצץ ירקות קטן, 50 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 052-7676856

 שמלה למחותנת מחנות 
רצי, כמעט חדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-7676856

 סטנדר ללמוד, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(בב"ב, 052-7676856

 תמונת גובלן יפהפיה, 70 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח בב"ב, 052-7676856  כרטסיות מתכונים לילדים, 

מעודד אכילה בריאה, חדש, 40 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)18-19ח(052-4831494

 ארנק מאלומיניום לבן 
לנשיאה אלגנטית של כרטיסי 

אשראי, 20 ש"ח,
_____________________________________________)18-19ח(052-4831449

 משחק תואם לגן משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 052-4831449

 כובע רוטשה חדש, מידה 
52, 300 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)18-19ח(055-6796167

 דשא סנטטי חדש באריזה, 
2 מטר על 4 מטר, רק 400 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 050-4184747

 מטבע מהאדמו"ר 
מבאבוב, 500 ש"ח, -052

_____________________________________________)18-19ח(7154392

 דלת, 70, מעוצבת, חומה 
+ חלונות, מהאריזה, 500 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 052-7681174

 זוג תוכונים וגוזל + 
מטילים + כל האביזרים + תא 
הטלה + אוכל, כלוב גדול, ב- 

_____________________________________________)18-19ח(200. מאיר, 052-7145348

 מציאה - 2 שמלות ערב 
חדשות, מידה 2,4 - וורוד + 

איבזרים, 80 ש"ח,
_____________________________________________)18-19ח(054-6800702

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)18-19ח(65 ש"ח, 052-4831449

 מציאה - שעון 
"ספקטרום" היוקרתי, חדש 
מאירופה לגבר, 130 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(054-4514210

 גלגליות שמתלבשות על 
כל נעל, מצב מצוין, 25 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(בבני-ברק, 052-7600336

 צמיד פנדורה +5 חרוזים 
)נקנה ברויאלטי(, 320 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-7157077

 אופני כושר חזקות 
וטובות, 280 ש"ח,

_____________________________________________)18-19ח(052-7157077

 אופני BMX גיל 8-12 
בערך, 100 ש"ח, דרוש תיקון, 

_____________________________________________)18-19ח(052-7157077

 חליפות אלגנטיות לנשים, 
מידה 44/6 - 50 ש"ח,

_____________________________________________)18-19ח(050-9742004

 ברה"ע למכירה אופניים 
"24 טורנדו כחול/אפור, ב- 

390 ש"ח, לפרטים:
_____________________________________________)18-19ח(052-7966786

 ברה"ע למכירה, מ.דשא 
איטלקית, 1300w ב- 190 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, לפרטים: 052-7966786

 שולחן גדול נפתח וונגה, 
8 כסאות תואמים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-7135923

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

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)18-19ח(050-3286875

 מיטה וחצי, 195 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(בני-ברק, 052-5737813

 עגלת סטוקי + טיולון, 
_____________________________________________)19-20ח(500 ש"ח, 052-7676402

 "עגלת גרקו" כולל סל 
קל תואם בצבע תכלת וצהוב, 
מתאים לבן או בת, 350 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(לשניהם, 050-7470075

 לול מתקפל לתינוק קטן 
מתאים לטיולים, כחדש, רק 

_____________________________________________)19-20ח(320 ש"ח, 050-9089110

 בהזדמנות לול פלסטיק 
גדול כחדש, רק 290 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(050-9089110

 מיטת תינוק כחדשה, רק 
_____________________________________________)19-20ח(290 ש"ח, 050-9089110

 במציאה! עגלת תאומים, 
מושבים עוקבים, במצב טוב, 

_____________________________________________)19-20ח(500 ש"ח, 054-8415471

 עגלת "פג" ישיבה 
שנשכבת לגמרי, 250 ש"ח 
בירושלים, 050-4172197 

_____________________________________________)19-20ח()בצהריים(

 שידת החתלה, צבע 
שמנת, יפיפיה ושמורה, 330 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 052-7606681

 מיטת תינוק "שילב" 500 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 כסא תינוק מתקפל עם 
מגש נשלף, 150 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)19-20ח(052-3073826

 עגלת בייבי - סייף, ירוק/
אפור, שכיבה מלאה, שמורה 

מאוד, 350 ש"ח,
_____________________________________________)19-20ח(052-7626235

 מיטת תינוק "שילב" מצב 
מצוין, צבע תכלת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7655653

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרון לתינוק, במצב 

חדש, 250 ש"ח, טל':
_____________________________________________)19-20ח(052-8380655

 מיטת תינוק - 300 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(טל': 052-7172893

 שידת החתלה - 300 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, טל': 052-7172893

 כסא אוכל - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(טל': 052-7172893

 כסא לרכב - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(טל': 052-7172893

 מיטת תינוק מעץ במצב 
מצוין, תוצרת שילב, מחיר 

מציאה 500 ש"ח.
_____________________________________________)19-20ח(054-2025300, מיכאל

 טיולון לתינוק שמור כחדש 
נעשה בו שימוש פעמים 
בודדות בלבד, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(054-2025360

 סל-קל, 100 ש"ח,
_____________________________________________)19-20ח(054-8432271

 עגלת תינוק, מצב חדש, 
חברת צ'יקו צ'יקו, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(טל': 054-8462466

 מיטת תינוק עץ מלא, 
מצב טוב, 300 ש"ח. ירושלים, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7172893

 כסא תינוק לרכב, 150 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, ירושלים, 052-7172893

 עגלת תאומים "מקלרן" 
_____________________________________________)19-20ח(350 ש"ח, 054-7432035

 עגלה + אמבטיה במצב 
מצוין, כמעט חדשה, אדום, 

_____________________________________________)19-20ח(500 ש"ח, 054-8406447

 סימילאק 400 גרם שלב 
1 חלב ישראל, ב- 35 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(בני-ברק, 055-6656434

 עגלת ילדים, טיולון, ב- 
_____________________________________________)19-20ח(500 ש"ח, 053-3114819

 כסא בטיחות לתינוק 
ברכב, חדש, 180 ש"ח,

_____________________________________________)19-20ח(052-3463482

 אופניים הילוכים, מידה 
26, ב- 220 ש"ח,

_____________________________________________)19-20ח(03-6166999

 טיולון "מקלרן" 130 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 ברה"ע למכירה כסא אוכל 
+ מגש מתקפל לתינוק, ב- 

_____________________________________________)19-20ח(150 ש"ח, 052-7966786

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

_____________________________________________)19-20ח(052-7966786

 סימילאק 400 גרם חבל 
נוכרי, 25 ש"ח, הקושם זוכה, 

_____________________________________________)19-20ח(050-4135002

 מטרנה צמחית, 700 גרם 
מהדרין, 40 ש"ח, מגיל שנה, 

_____________________________________________)19-20ח(050-4135002

 ערכת שי ליולדת והדרכה 
אישית בביתך בתשלום סמלי, 

20 ש"ח לילד ראשון ושני, 
_____________________________________________)19-20ח(077-3324477

 מתאם רשת אלחוטית 
)מגדיל טווח(, חדש באריזה, 

_____________________________________________)19-20ח(50 ש"ח, 052-3463482

 פלאפון סמסונג השחור 
הקטן, חדש תקין לחלוטין 
במחיר מציאה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(054-8454363

 פאלפון ב- 20 ש"ח, נא 
להשאיר הודעה בתא קולי 

_____________________________________________)19-20ח(במספר: 03-6169081

 טלפון חכם מאסיבי עמיד 
בפני מים ואבק, שחור באריזה, 

_____________________________________________)19-20ח(500 ש"ח, 052-4831449

 סמסונג דוס, ללא 
אינטרנט, תומך וואטסאפ 
בלבד, מצב מצוין, במקום 

800, 250 ש"ח,
054-6337121)19-20(_____________________________________________

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, וירטינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)19-22(_____________________________________________

 אופניים לכל הגילאים 
מ- 100 ש"ח תיקון ומכירת 

_____________________________________________)19-21(חלקים וחלפים, 054-9985503

 מכשיר סודה קלאב, 
מצב מצוין, כולל בלון, 

130 ש"ח,
054-8527470)19-20(_____________________________________________

 שובר של 2,500 ש"ח 
לקניה באתגר אופניים במחיר 

של 2,300 ש"ח,
052-7693172)19-20(_____________________________________________

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)19-20ח(054-8454536

 כיור של חרסה + שיש 
גרניט, מציאה, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7829808

 קלרינט חדש באריזה, 500 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 054-8404243

 מתקן מים עם כל 
החלקים, 500 ש"ח בירושלים, 

_____________________________________________)19-20ח(050-4172197 )בצהריים(

 חוברות "זרקור" לילדים 
משנת תשל"ח עד תשמ"ז, כל 
_____________________________________________)19-20ח(חוברת 5 ש"ח, 052-7655653

 מזוודה גדולה - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(טל': 052-7172893

 מזוודת swiss, 4 גלגלים, 
חדשה בניילון + אחריות, 50 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 054-8406447

 אופני כושר במצב 
מעולה, במחיר 500 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(טלפון: 050-4170010

 קרש גיהוץ, 80 ש"ח, פל': 
_____________________________________________)19-20ח(054-8458605

 סט צלחות, כוסות, סכום 
לפקניק, חדש, 100 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)19-20ח(054-8458605

 שטיח מצב טוב, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(054-5705546

 תוכי מסוג דררה, ב- 90 
ש"ח בבני-ברק, טל': -052

_____________________________________________)19-20ח(7663092

 ,10X70 משקפת גדולה 
חדשה, ב- 220 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)19-20ח(054-8445520

 דיסק של הזמר בני 
פרידמן, 50 ש"ח,

_____________________________________________)19-20ח(050-9742004

 פאזל 4,000 חלקים 
)שלם(, הורכב פעם אחת, 250 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 052-7608113

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(050-4145023

 אופניים להורדה במשקל, 
עדיין בקרטון, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(054-2338658

 אופנים כחדשות, 26, 
הילוכים, 350 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)19-20ח(050-4174795

 שולחן משחק הוקי גדול 
כחדש, רק 390 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)19-20ח(050-9089110

 כל עצי פרי המוכנים 
לשתילה במחיר - 110 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(כ"א, 052-7693172

 עניבה אופנתית + חפתים 
חדשים שמחירם כ- 120 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(למכירה ב- 50, 050-4158682

 בושם פואם מבית לנקום, 
100 מ"ל, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)19-20ח(054-9784433

 5 מטבעות פדיון הבן 
מכסף, 500 ש"ח,

_____________________________________________)19-20ח(052-7154392

 1 ק"ג מטבעות חול, ב- 
65 ש"ח, בבני-ברק,

_____________________________________________)19-20ח(052-7154392

 הגדה של פסח, חב"ד, 
_____________________________________________)19-20ח(500 ש"ח, 052-7154392

 מטבעות ומדליות 
לאספנים, מ- 1 ש"ח למטבע, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7154392

 2 סטנדים לרמוק מוגבר, 
_____________________________________________)19-20ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 עלוני פרשת השבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)19-20ח(200 ש"ח, 052-3463482

 מזוודה גדולה, 110 ש"ח, 
מצב מצוין, בני-ברק,

_____________________________________________)19-20ח(052-5737813

 כלי פלסטיק גדול ומיוחד 
לאחסון קורנפלקס + כפתו 

להוציא, 80 ש"ח,
_____________________________________________)19-20ח(050-9089110

 פמוטים נחשות ויינברג, 
_____________________________________________)19-20ח(180 ש"ח, 052-7154392

 מאסטר סלייסר מקורי 
חדש באריזה מתנה, 100 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(בלבד, 050-4102263

 ברה"ע למכירה מזון מיוחד 
לכלב וחתול, שק 15 ק"ג, ב- 

_____________________________________________)19-20ח(190 ש"ח, 052-7966786

 סורג מקסידור - מגולוון 
 - 1.24X1.19 עם פגם קטן

)נית ןלקצר את המידה(, 100 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 050-4147729

 רפואות תימן ג' ספרים - 
_____________________________________________)19-20ח(180 ש"ח, 050-4147729

 חליפת גבר חדשה, 
זקט ומכנס, נקנתה ב- 700, 

נמכרת ב- 100, נייד:
_____________________________________________)19-20ח(052-3186268

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)19-20ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד איכלה בריאה, 
_____________________________________________)19-20ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)19-20ח(052-4831494

 ארנק מאלומיניום לבן 
לנשיאה אלגנטית של כרטיסי 

אשראי, 20 ש"ח,
_____________________________________________)19-20ח(052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכב כמו תיק צד, 
15 ליטר, חדשה, 35 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-4831449

 אופניים 20" ב- 150 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(בפלא': 054-5385013 )ב"ב(

 אופני הילוכים 26" ב- 
300 ש"ח, בפלא':

_____________________________________________)19-20ח(054-5385013 )ב"ב(

 אופני כאלי במצב מצוין, 
380 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)19-20ח(054-8529136

 סט מושלם: שמלה + 
חולצה + נעליים + חגורה 
בצבע אפרסק, 320 ש"ח, 

מידה 38, 02-6522251,
_____________________________________________)19-20ח(052-3805386

 מעילים חמים איכותיים 
וחדשים, מידות 8-12, 75 

ש"ח, 052-3805386,
_____________________________________________)19-20ח(02-6522251

 שוטנשטיין קטן כחדש 
- שבועות, זבחים, מנחות, 60 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח לכרך, 054-8463975

 ש"ס מהדורת ליבוביץ 
כחדש, 12 כרכים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(054-8463875

 דפנות לסוכה, מצב טוב, 
16 דפנות, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7671589

 נעליים אלגנט כחדש, חב' 
"סקורו איטליאנו", מידה 41, 

ב- 150 ש"ח, 053-3127941, 
_____________________________________________)19-20ח(054-8498410

 סולם 5 שלבים, 120 
ש"ח, סולם קטן 80 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(054-8429421

 קרש גיהוץ איכותי, 80 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 054-8429421

 חצובה 54/137 "טריפוד", 
200 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)19-20ח(054-8429421

 רשימת כתובת של 
תורמים, 50 ש"ח,

_____________________________________________)19-20ח(052-6233642

 שובר למסעדה בת"א 
בהכשר "בית יוסף" ששווים 

100 ש"ח, למכירה ב- 40 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 08-8491768

 מכנס טיטול למבוגרים, 
מידה M, ב- 50 ש"ח, פלא': 

_____________________________________________)19-20ח(052-7660512, ירושלים

 זוג נעלי רוקפורט לגבר 
בצבע חום, מידה 44, חדשות, 

_____________________________________________)19-20ח(130 ש"ח, 052-7692405

 מתקן למברשות שיניים, 
מפואר של חמת, 50 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(חדש באריזה, 050-4102263

 כלוב קטן לאוגר בצבע 
תכלת לבן, 30 ש"ח,

_____________________________________________)19-20ח(050-5206337

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות, 12 ש"ח כל 

חוברת, להזמנות:
_____________________________________________)19-20ח(050-4135002

 ספר יד יהודה הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)19-20ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 טלכארדים לאספנים, 5 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 052-7154392

 פראק חדש בגיר, מידה 
42, מציאה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)19-20ח(058-3200078

 משחק לפעוטות "חילזון 
התאם צורה" של פישר פרייס, 
_____________________________________________)19-20ח(30 ש"ח בב"ב, 052-7600336

 גליונות "מגדלור" - עיתון 
לילדים כרוכים בכריכה קשה 

וחזקה, כל שנה ב- 2 כרכי, 60 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח לשנה, 052-7600336

 דלת עץ + משקוף, רוחב 
0.75 ס"מ, 100 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7600336

 משקפת זום אופטי, 
ראיית לילה 1000 מ', חדשה 

+ נרתיק, 85 ש"ח,
_____________________________________________)19-20ח(054-8401619

 זוג מזרוני ים מתנפחים 
כחדשים, 250 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)19-20ח(050-5206337

 אופני הילוכים חדשים 
לגמרי, 24 אינץ, 350 ש"ח, 

03-6749806)19-20(_____________________________________________

 סורג בטן בצורת חבית 
1.00X1.17, מגלוון נגד חלודה, 

עבה וחזק, 250 ש"ח, בב"ב, 
_____________________________________________)19-20ח(052-76003366

 30Z30 ארבע כריות נוי 
ס"מ, 2 ורודות, 2 ירוקות, 50 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, בב"ב, 052-7600336

 דיסקים חדשים ארוזים 
באריזה לא חדישים מהשנים 
האחרונות, 8 ש"ח ליחידה, 

_____________________________________________)19-20ח(בב"ב, 052-7600336

 ספרי קריאה )סיפורי 
צדיקים וסיפורי תנ"ך ועוד 

קומיקסים וכו'( חדשים לגמרי 
וכמעט חדשים, 8 ש"ח לספר, 

_____________________________________________)19-20ח(בב"ב, 052-7600336

 שטיחון כרמל בצבע 
אדום/כחול עז, 120X74 ס"מ, 

_____________________________________________)19-20ח(180 ש"ח, 050-5206337

 שמלה לנשים/נערות, 38, 
אופנתית, ארוכה ומפוארת 

לאירועים, חדשה ברוקט, 150 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 058-4843223

 ארנק מאלומיניום לבן 
לנשיאה אלגנטית של כרטיסי 

אשראי, 20 ש"ח,
_____________________________________________)17-18ח(052-4831449

 גביע קידוש מכסף, 3.5 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח לגרם, 052-7154392

 מדליה מכסף לבר מצווה, 
_____________________________________________)16-17ח(200 ש"ח, 052-7154392

 עצי נוי לגינה, 100-450 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 054-8412903

 כלוב לציפורים, 80 ש"ח. 
אוכל לתוכים ולקנרים, 15 

ש"ח. אדניות מתחיל מ- 50 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 054-8412903

 עליונית תחרה זהב/שחור, 
חדשה, מס' 42, ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(050-4131038

 נעלי ניו בלאנס מס' 
37.8, נשים חדשות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(058-3289108

 פמוטים נחושת וויינבראג, 
_____________________________________________)16-17ח(180 ש"ח, 052-7154392

 5 מטבעות פדיון הבן 
מכסף, 500 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(052-7154392

 מגש לחלות שילוב עץ 
וכסף, חברת הצורפים, 200 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7154392

 למכירה מטבעות ומדליות 
לאספנים מ- 1 ש"ח למטבע, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7154392
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לפרסום
בלוח

03-6162228

יש
עבודה.

כל המשרות למגזר החרדי

073-70-55-666
www.glatjobs.co.il

גלאט ג'ובס

■ 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 - ייעוץ 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)48-22/17(_____________________________________________

 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

 לצרכניה בבת - ים 
*קופאיות לבוקר/ 

צהריים,*מחסנאי/ סדרן 
לשעות גמישות. שכר מעל 

המינימום! 03-5512122 
)51-19/17(              0526732122_____________________________________________

 לצרכניה בבת - ים 
*קופאיות לבוקר/ 

צהריים,*מחסנאי/ סדרן 
לשעות גמישות. שכר 

מעל המינימום!
03-5512122

)09-19/17(         052-6732122_____________________________________________

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

לצהרון בצפון ת“א
דרושה גננת

054-4827797

+נסיון והמלצות
לקיץ בשנה“ל הבאה

תנאים מעולים למתאימות

דרוש איש מכירות מנוסה 
לרשת חנוית רהיטים מובילה. 

_____________________________________________)13-21(אסף, 050-2266802

 דרוש/ה בדחיפות 
מלווה בהסעה לתינוקת 

בת שנה מתל ציון 
לירושלים וחזרה, בבוקר 

ובצהריים בתשלום סביר, 
,052-7113982
050-4190456)13-17(_____________________________________________

 לצרכניה בפתח-תקווה, 
דרושה קופאית, יראת שמים, 

גמישות בשעות, שכר נאה 
_____________________________________________)16-19(למתאימות! 052-7620537

■ למעון חמים בפ"ת, 
מטפלת, מובילת כיתה, 

עבודה מידית, לפרטים, רויטל 
054-2449121)13-17(____________________________________________

■ סייעת לגן ילדים 
בגבעתיים, למשרה 
מלאה/חלקית, שכר 

גבוה! תנאים טובים! 
)13-17(  052-3838484____________________________________________

054-3036882

דרושה לגן 
בפ”ת

גננת לגילאי 2-3 
אחראית צהרון 

תנאים טובים

 בירושלים, מנקה לבנק 
בשכונת גאולה, 6 ימים + 

פיצול בצהרים פעמים בשבוע, 
050-5305916)16-19(_____________________________________________

 למעון בב"ב, דרושה גננת/
סייעת, משרה חלקית, תנאים 

_____________________________________________)16-17(טובים, 050-4115695/4

 לגילאי 2-3 בגבעת 
שמואל, סייעת, 11-16:30, 

מיידי, תנאים טובים,
052-6471287)16-18(_____________________________________________

 למוסד תורני בב"ב, עובד 
נקיון 8.5 שעות ביום כולל 

הפסקה, משרה מלאה, חרוץ 
וממושמע, שכר 6,000 ש"ח 

_____________________________________________)16-17(ברוטו, 058-4777734

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, במיידי: 1( סייעת 

בוקר/צהריים. 2( גננת לגילאי 
שנתיים, תנאים מעולים,

052-7177524)16-19(_____________________________________________

 דרושה מטפלת/סייעת 
למעון בגבעת שמואל, מיידי, 

אוירה חמה ומשפחתית, שכר 
נאה למתאימות,

050-8883909)16-19(_____________________________________________

 למשרד רו"ח ותיק 
בירושלים, דרוש/ה מזכיר/ה 

ראשי/ת למשרה מלאה 
אחראי/ת, מסורה/ה, יוזמ/ת 
בעל/ת יחסי אנוש מעולים, 

קו"ח למייל :
yair@bar-eil.com)16-19(_____________________________________________

למעבדת קוסמטיקה 
מובילה דרושה פקידה 

בעלת ידע ב-
office, excel ,word 

לעבודה קבועה, ארוכת תווך
קורות חיים לפקס:

 03-6166595, או למייל:
 ofelia0807@gmail.com

 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(_____________________________________________

 לחברת הובלה במרכז 
דרושים נהגים רשיון ג', חובה 

תנאים טובים למתאימים, 
052-6628690)17-20(_____________________________________________

 למעון דתי ומשפחתי 
מטפלות מנוסות ומסורות 

למשרה חלקית/מלאה, מיידי 
_____________________________________________)17-20(לשנה"ל הבאה, 054-4984209

 לחברת מיזוג אוויר באזור 
המרכז, דרושים עובדים בעלי 

נסיון, עדיף רשיון,
053-3365505)17-20(_____________________________________________

 דרוש עובד ניקיון יסודי 
ואחראי לנקיון בישיבה בת"א, 
_____________________________________________)17-20(תנאים מעולים, 050-4145684

 התפנה מקום לכולל 
הוראה בת"א, הסעות מב"ב, 

052-7117085)17-19(_____________________________________________

 למשפחתון בגבול ר"ג-
בני-ברק, דרושות סייעות/גננות 

עם נסיון למשרה מלאה/
_____________________________________________)17-20(חלקית, 050-8938869

 למינימרקט בבסר 
דרוש/ה עובד כללי, אפשרי 
גם ערב, נסיון חובה, תנאים 

_____________________________________________)17-20(מעולים, 050-3235555

 למשרד בגבעת שמואל 
דרושה מנהלת משרד למשרת 

אחה"צ, דרישות:
דוברת אנגלית - חובה,

שליטה בישומי מחשב - חובה, 
שירותית, תקתקנית, ראש 

_____________________________________________)17-20(גדול, 03-5320266

 יזמים צעירים ומבוגרים 
כאחד, המחפשים להיות 

שותפים למיזם חברתי בינ"ל, 
_____________________________________________)17-20(לפרטים: 053-3144553

 עו"ס למשרה חלקית 
בבית אבות לעצמאיים 

בב"ב תנאי העסקה 
טובים ונוחים, קו"ח 
_____________________________________________)17-20(לפקס: 03-6040771

 דרוש עובד לנקיון חדר 
מדרגות, באזור פ"ת-ב"ב,

052-4003742
054-2421196)17-21(_____________________________________________

 למעון, דרושה גננת 
ומטפלת חמה ומסורה, 

תנאים טובים למתאימה, 
_____________________________________________)17-20(בבני-ברק, 054-8499728

 לאל גאוצו ברמת-גן, 
מלצרים/יות + נסיון, תנאים 

_____________________________________________)17-20(טובים, 052-2745177

 ליועץ מס בפ"ת, סוג 3, 
חובה נסיון בחשבשבת, מכפל, 

וורד, קו"ח ל:
ml1264@smile.net.il)17-20(_____________________________________________

 דרושה עובדת לחנות חד 
פעמי "נקי 10" 8:00-15:00 

אחראית עם כושר ניהול, 
תנאים טובים למתאימה, 

053-5251290)17-20(_____________________________________________

 לחברה גדולה בתל-
אביב, מנהל/ת חשבונות 

מתחיל/ה, מתאים לסביבה 
חרדית, במיידי, קו"ח לפקס: 

03-9205309, מייל - 
office@malam-gemel.

com)17-20(_____________________________________________

 דרושה מטפלת מסורה 
למעון במרכז ב"ב עבור כיתה 

תנוקיה. תנאים מצויינים 
_____________________________________________)17-20(למתאימות 054-2058545

 מעוניינת להכפיל 
הכנסה? עבודה מהבית, 

רווחים גבוהים, הדרכה צמודה, 
058-3204202)18-20(_____________________________________________

 דרוש/ה בתחום הביטוח, 
תנאים מעולים, אפשרות 

למשרת אם, פ"ת
bituchimpi@gmail.com

_____________________________________________)19-22(פקס: 03-6182118

 מנקה למשרד בב"ב, 5 
ימים בשבוע בשעות הערב, 

03-5702045)18-19(_____________________________________________

 דרוש נהג משאית בב"ב 
_____________________________________________)18-19(עם נסיון, 03-5709972

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, מטפלות עם נסיון, 

תנאים טובים. 050-7250631, 
_____________________________________________)18-21(ניקול

 בירושלים: חנות 
משקאות בהנהלה חרדית 

מחפש מוכר-עובד כללי,
052-7615294)18-21(_____________________________________________

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

 בוגר נתיבות עולם, נסיון 
בניהול פרוייקטים חברתיים 
ועסקיים, במשרה בכירה!!! 

_____________________________________________)18-19ח(050-4160390

 לישיבה בב"ב דרוש איש 
אחזקה מקצועי 03-6714809 

_____________________________________________)18-19(להתקשר 10:00-15:00

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

 למשרד רו"ח במתחם 
בסר, דרושה רואת חשבון. 

נסיון בעמותות יתרון. לפרטים: 
פקס 03-6183345 מייל:

zy@zycpa.co.il)18-21(_____________________________________________

דרושים אנשי מכירות
למוצר פיננסי בפריסה ארצית

מועד תחילת עבודה מיידי 
שעות גמישות עבודה מתגמלת

טל': 054-9408089
yana@matarotltd.co.il :דוא"ל

דרישות:
ראש גדול אכפתיות מוטיבציה גבוהה

כל השאר זה בונוס.

בחורים
ישיבתיים

ִדחוף באופן

14.00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

˜ו"ח לפ˜ס: 077-3181361 
shlomoshlomo100@gmail.com :ו למייל‡

 ₪ ל˘עה

למו˜„ ‚יוס ˙רומו˙ בירו˘לים

„רו˘ו˙ נˆי‚ו˙ ‡י˘יו˙

+ בונוסים ו˙מריˆים מיוח„ים | ניסיון מוכח חובה.
46.5

 דרושה מטפלת למעון 
בב"ב, גמישות בשעות, שכר 

_____________________________________________)17-20(הולם, 054-5558835

 לצהרון ברמת אביב של כ- 
10 ילדים, דרושה גננת וסייעת 
לקייטנת הקיץ בין התאריכים, 

2/7-10/8 )2 מחזורים(, 
_____________________________________________)17-20(לפרטים: ענת, 052-7906460

 מיידי! למעון בפ"ת/
גבעת שמואל, -7:00/13:00
17:00, תנאים משודרגים, 

054-8461589)17-20(_____________________________________________

דרושים
עובדים

לפרטים:
050-3785572

לרשת אופנה
מובילה לגברים

עדיפות לבעלי ניסיון

 לחברה פרטית בב"ב 
המובילה בתחומה, 

דרושים/ות מאתרים/
ות טלפונית לעבודה 
מאתגרת, דרוש ידע 

בסיסי באינטרנט, 
העבודה בימים א-ה, 

משמרת בוקר בין השעות 
09:00-17:00, משמרת 
ערב בין השעות: -14:00

20:00, 30 ש"ח + 
בונוסים, קו"ח למשרה:
jobs@aeh.co.il בציון 

_____________________________________________)19-20(משרה 666

 דרושה מטפלת למעון 
בגני הדר בפתח-תקווה, תנאים 

_____________________________________________)19-20(טובים: 052-7635591

 למוסד תורני בב"ב, עובד 
נקיון 8.5 שעות ביום כולל 

הפסקה, משרה מלאה, חרוץ 
וממושמע, שכר 6,200 ברוטו, 

03-5779500)19-20(_____________________________________________

 לבית אופנה יוקרתי בב"ב, 
דרושה מוכרת + ידע בתפירה, 

תנאים מעולים,
054-3332005 ,050-2334373)19-22(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב, עובד נקיון 
מ- 14:00-22:00, 37 ש"ח 

לשעה, תנאים טובים,
054-8498540)19-20(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח בפ"ת, 
דרושות טלפניות, מתאים 

לאימהות, שכר נאה 
_____________________________________________)19-22(למתאימות, 054-5965153

 לגן ותיק בגבעת שמואל, 
דרושה סייעת למשרה מלאה/

חלקית, תנאים טובים,
050-3277666)19-22(_____________________________________________

 ברשת שמעיה מחפשים 
עובדים חרוצים, מחסנאי, 

קשרים לציציות ועוד,
052-6242872)19-22(_____________________________________________

 דרוש/ה פקיד/ה 
לעבודה בחברה 

המספקת שירותים 
תפעוליים לגביה ביבנה 
בעל/ת שליטה מלאה 

באופיס וראש גדול, 
העבודה בימים א-ה בין 
השעות: 08:00-13:00 

ובימים ב'+ד'
בין השעות

08:00-18:30 ללא ימי 
ו', תנאים טובים מאוד 

למתאימים. קו"ח למייל: 
jobs@aeh.co.il בציון 

משרה 3386, רק מאזור 
יבנה! דרישות: ראש 

גדול, אחריות, רצינות, 
כושר ביטוי מעולה, 

_____________________________________________)19-20(שליטה מלאה באופיס

 דרוש עוזר אישי ונהג בעל 
נסיון, צעיר ודינמי וכמוכן ראש 

מערך מכירות, לאיזור פ"ת, 
054-5663798)19-22(_____________________________________________

 דרוש קצב מקצועי לאטליז 
בב"ב, שכר נאה למתאימים! 

052-6391018 או
03-6771783)19-22(_____________________________________________

 בשכונת שעריה למלון 
בפ. תקווה, דרושות לשנה"ל 

הבאה, גננת, מטפלות למשרה 
מלאה, מטפלת לצהרונית, 

050-8757189)19-21(_____________________________________________

 לאולם בוטיק בב"ב, 
מלצרים רציניים לשבתות, 
בריתות, קיטרינג, עבודה 

_____________________________________________)19-20(קבועה, 053-8546777

 מעוניינת לעבוד בשעות 
שנוחות? במשכורת מלאה 

בפוטנציאל אדיר?
050-4112499)19-26(_____________________________________________

 למוסד חינוכי לבנות בבני-
ברק, דרוש איש תחזוקה + 

ידע בחשמל, 6 ימים בשבוע, 
_____________________________________________)19-21(לפקס: 073-2394620

 למוסד חינוכי לבנות 
בבני-ברק, דרוש שרת למשרה 
מלאה, 6 ימים בשבוע, לפקס: 

073-2394620)19-21(_____________________________________________

 למעון חרדי בפ"ת, 
מטפלת למשרה מלאה, צהרון 
+ יומיים בוקר, תנאים טובים, 

052-7642542)19-21(_____________________________________________

 מתמחים לטיפול 
משפחתי לעבודה במרכז 

טיפולי דתי ברחובות,
054-4999380

nitsan770@gmail.com)19-20(_____________________________________________

 מדריכה ליולדות ב"ב/
בית-שמש, רכב חובה, חלקית, 
עדיפות לעצמאית, שכר הולם, 

050-3224000, קו"ח:
oded@first-steps.co.il)19-20(_____________________________________________

 לחברת אשראי בב"ב 
נציגות שרות, סביבה חרדית 

משרת אם
syl33160@gmail.com

_____________________________________________)19-20(פקס: 15388640344

 לחברת קידום פלוס 
דרושה מנהלת משרד איכותית 
ומנוסה, ידע בהנהלת חשבונות 

יתרון, 074-7174090
Amichay.kidum@gmail.com)19-22(_____________________________________________

 קידום פלוס - בניית 
אתרים ושיווק באינטרנט, 
מחפשת חברה שיודעים 

למכור! באו להרוויח שכר גבוה 
ובונוסים ללא הגבלה!! *אווירה 
מדהימה. *העבודה בבני-ברק. 

ק"ח ניתן לשלוח למייל:
job@kidumplus.co.il

_____________________________________________)19-22(טלפון: 072-3902280

 לארגון בתחום הרפואי 
מזכיר/ה לעבודה מהבית 

לניהול תיקי לקוחות ועבודה 
משרדית, שעות נוחות, 50 

ש"ח לשעה. קריירה,
072-22-222-62)19-19(_____________________________________________

 למשרד סמוך לבני-ברק, 
מזכיר/ה לניהול משרד, א-ה 

9:00-13:00, 52 ש"ח לשעה. 
_____________________________________________)19-19(קריירה, 072-22-222-62

 לגוף עירוני מוכר בירושלים 
מזכיר/ה לניהול פרוייקטים, 

יכולת ארגונית, שעות נוחות, 
8,000 ש"ח. קריירה,

072-22-222-62)19-19(_____________________________________________

 למשרד נסיעות בבני-ברק, 
דרושה פקידת מכירות דוברת 

אנגלית לעבודה במשרה 
מלאה, לאימייל:

touristjob2016h@gmail.com)19-20(_____________________________________________

 למשרד תיווך בבני-
בר', דרושה מזכירה 

לשעות אחה"צ בלבד. 
15.00 עד 20.000, 

ימים א-ה, תנאים טובים 
למתאימות, לפרטים: 

052-7652801)19-19(_____________________________________________

 עובד למפעל בפ"ת, 
חבר חרדית, קו"חלפקס: 

03-6161865)19-22(_____________________________________________

 עובדת לעבודות משק בית 
קלות בב"ב, 60 ש"ח לשעה, 

054-3607420)19-19(_____________________________________________

 בב"ב לחברה חרדית 
מזכירה לשות לקוחות, ידע 

בתוכנות חשבשבת + אופיס, 
_____________________________________________)19-22(קו"ח ל- 03-6161865

 האחת והיחידה! בואי 
להיות חלק ממעון, ברמה 
אחרת, בפתח תקווה, מ- 

8:00-16:00, תנאים מעולים 
למתאימה, לפרטים: בשעות 

_____________________________________________)19-20(הבוקר, 050-4144711/2

 דרושה בב"ב מזכירה 
מנוסה לניהול משרד נדל"ן, 

משרה מלאה, קו"ח ל:
077-4810568)19-19(_____________________________________________

 לתות קידס בגדי ילדים 
בב"ב דרושות עובדות לשעות 

_____________________________________________)19-20(אחה"צ, 054-7694963

 למשרד רו"ח בפ"ת, 
דרושה מנהלת חשבונות 

למשרה חלקית, ראש גדול, 
ידע בפריורטי, ואקסל יתרון,

קו"ח למייל:
office@ha-cpa.co.il)19-20(_____________________________________________

 דרוש עובד מחסן בר"ג 
11:00-17:00 )חצי משרה(, 

רציני, אמין, חרוץ, תנאים 
טובים, עבודה מיידית,

052-6364614)19-20(_____________________________________________

 לפנימיה לבנות באשדוד, 
דרושות מדריכות רווקות + 

_____________________________________________)19-20(לינה, 058-3218120

 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(_____________________________________________

 צלם תמונות רוצה לעבוד 
עם צלם וידיאו במרכז,

_____________________________________________)19-20ח(052-9922849

 אברך מעוניין לתייג מזוזות, 
_____________________________________________)19-20ח(טל': 050-4141517

 אקדמאי חרדי, עברית 
רהוטה, אנגלית טובה + 

מחשב, במשרה עם שכר 
גבוה, אפשרי מהבית, -050

_____________________________________________)19-20ח(4160390

 מעוניין להיות אחראי 
פנימיה בישיבה בבית-שמש או 

_____________________________________________)19-20ח(בסביבה, 054-8430112



ארוחת עמק טעימה, 
לבריאות!

בכשרות              באריזה עם פס הזהב
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