
 מבצעי

  >>    בעמוד  5  

תנור עומד
דו תאי

משולב כיריים
בקו

תנור עומד
דו תאי

משולב כיריים
סאוטר

₪2,990

₪4,990

₪7,590

מכונת כביסה 
פתח חזית 

מכונת כביסה 
פתח חזית 

 7 ק"ג

מכונת כביסה 
אלקטרה פתח 

חזית 8 ק"ג

מכונת כביסה 
בוש פתח חזית 

7 ק"ג

תנור עומד
משולב כיריים

תנור עומד
משולב כיריים

מקרר לזוגות 
צעירים אלקטרה

מקפיא עליון

מקרר מפואר 
אלקטרה

מקפיא עליון

מקרר מקפיא עליון 
סמסונג
מהדרין 

מקרר ענק 
מקפיא עליון 

האייר 

₪2,390
חבילת מתחתנים
-לזוגות צעירים-

חבילת מתחתנים
-קלאסית-

חבילת מתחתנים
-קלאסית פלוס-

חבילת מתחתנים
-יוקרתית-

 No-Frost

8 ק�ג

7 ק�ג

שלם וקח עוד היום אצלך בבית

מכירת ל״ג בעומר
עד יום ראשון כ�א אייר

מתנה על כל קניה

באלעד

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

בס"ד  העיתון המרכזי של אלעד מבית רשת 'קו עיתונות'  יום חמישי י"ח באייר תשע"ח  3/5/18 גיליון מס' 434



מדפסת צבעונית 
משולבת - אלחוטית

₪269
משולבת - אלחוטית

3835

Innova (ברקו) מקרן וידאו

₪499

₪10₪9
מגן מסך

Liquid Kristall
כבל טעינה מקורי

SAMSUNG

E1200
באישור ועדת הרבנים

₪199 
המרכזיתע�י החברה שנה אחריותבלעדי!

מוחדש

מדפסת לייזר משולבת 
ברדר כוללת צילום, 

סורק ופקס

₪759

₪599
מערכת מיני מיקרו פיוניר בידורית עוצמתית 

מיקרופון אלחוטי
BLUETOOTH

₪149 ₪99
רמקולי בלוטוס 

נטענים מוגני מים  

רק ב- 1+1

₪445
מסך מחשב 

"21.5

₪99
אוזניות 

JBL T210

רכינועים

החל מ- ₪449

₪499

מארז רסיבר + סט רמקולים לווינים

₪1,990

  15.6" HD מסך
 Intel Core i5 7200U מעבד
1TB 6, ד. קשיחGB RAM זיכרון

₪1,990
מסך מגע "15.6  

 Intel Core i3 7100U מעבד
1TB 6, ד. קשיחGB RAM זיכרון

₪1,990

מחסני חשמל
הרשת הזולה והמשתלמת בישראל
דיגיטל

₪199
טלפון מבוגרים

אופניים חשמליים
סוללת ליתיום 48 וולט, 

BRAKE-Vמעצורי
שלדת פלדה קלה ומתקפלת

₪2,979 

קורקינט 
חשמלי

סוללת 36 וולט
מעצור תוף אחורי

צמיגים 8"
חישוקי אלומיניום

₪1,690 

קורקינט 
חשמלי

xiaomi

₪1,990 

אופניים חשמליים
סוללת ליתיום 36 וולט, 

BRAKE-Vמעצורי
שלדת פלדה קלה ומתקפלת

₪1,999 

ערכה כוללת זוג צמיגים 
ופנימיות נוספים

טלפון סלולרי חכם 
מתנה
+

מחשב נייד "15.6
X541NA

₪990
מסך "15.6 

i3-6006u

₪1,790
 HP מחשב נייד
 15-bs001 nj

₪299
מקרן קול
GSB910

HDMI

15.6"

₪1,499
מעבד INTEL 4 ליבות

1000Gb :איחסון

₪389

רמקול אלחוטי 
JBL Flip 4

₪135

רמקול אלחוטי
JBL GO

JBL מקרן קול
BAR 2.1

₪1,099
LG SJ3 מקרן קול

300w

₪699
כולל מתקן 

תליה

₪790
מקרן קול אלחוטי 

SAMSUNG
HWM450

₪259
מערכת שמע 

מיני

HP מחשב נייחINTEL CORE 2 DUO מעבד
 4GB זיכרון

250GB דיסק קשיח
 NVIDIA כרטיס מסך מסך

Win 10 מ. הפעלה

מחודש
שנתיים אחריות

₪599
מערכת סטריאו 

LG

₪69
מעמד 

סטריאופוני 800X480 :רזולוציה
גודל הקרנה: ''36 ועד ''110 אינטש

₪399
בידורית ניידת ‘‘12
קישורית בלוטוס

UHF מיקרופון אלחוטי
USB אפשרות הקלטה על

בידורית ''12 
משולבת מיקרופון אלחוטי 

ובלוטוס

₪445
מצלמה 

קומפקטית 
Nikon

₪299
מצלמה לרכב
מצלמה דו כיוונית

365 O�ce תוכנת
Personal Hebrew 

₪239

 כולל את 
יישומי אופיס 

המעודכנים 
ביותר

₪599
Tello  רחפן 

צילום ושליטה 
ישירות מהסמארטפון

שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:00-15:00 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 23:00
תוקף 6.5.18 או/ו עד גמר המלאי המוקדם מבינהם. מלאי מינימלי 500 יחידות.



באלעד

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון
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זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

בהר

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:45
19:03
18:42

20:01
20:03
20:03

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

עו“ד ומגשר דור שוורצמן
סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה,

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

ָבׁש דֹוׁש ע"פ ָמתֹוק ִמְדּ ַהּזַֹהר ַהָקּ

 מוקד1800-350-330
הזמנות:

בס"ד

הפירוש הנפלא שהתקבל בכל תפוצות ישראל
 מבצע 

ל"ג בעומר

בס"ד

ניתן להשיג ב-3 פורמטים
 משלוחים חינם עד הבית

בית ספר לפוליטיקה / עמ' 12-14 

גרעין של אמת

שכבר  הביטחון  זרועות  ראשי  אם 
על  לעמוד  מהססים  אינם  כי  הוכיחו 
שבקלים  קל  חשד  חושדים  היו  דעתם, 
שביבי פועל ממקום ציני ולא כמי שחדור 
היינו  ציונית של הצלת המולדת,  תודעה 
רואים אותם, אחד אחד, קמים ומתנגדים. 
 – מלאה  תמיכה  מביעים  שהם  העובדה 

מדברת בעד עצמה.

אבי בלום

ארכיון הגרעין נחשף

יותר ממאה אלף מסמכים נשלפו מהארכיון הסודי  הישג נדיר למודיעין הישראלי: 
ידי  על  גרעיני  נשק  לפיתוח  הראיות  את  הציג  נתניהו   • לישראל  והועברו  בטהרן 
איראן בשידור חי לכל העולם • בעקבות החשש מתגובה איראנית, מרן שר התורה 

הגר"ח קנייבסקי: "להרבות באמירת תהילים" / עמ' 10

נשק גרעיניכך מפתחת איראן

שנתיים להקמת פורום 
המנהלים החינוכיים 

/ עמ' 4

/ עמ' 4

משרד הבריאות: בקרוב - מכרז 
הפעלה לטיפות חלב

הרב אברהם שמחון 
וינון נחמן אריאל ז"ל

צפוי  הקרובים  בשבועות  התושבים:  למען  מתגייסים 
לצאת מכרז להפעלת טיפות החלב בעיר, כך על פי מכתב 
 כיום מטופלים בתחנות הפועלות  מסגן שר הבריאות 
כ-3000 תינוקות בלעה”ר, כאשר יש מחסור חמור בתקני 
אחיות, כשגם התקנים הקיימים מושאלים מערים שכנות

לאחר מחלה קשה, ביום רביעי ג' באייר, 
   63 בגיל  שמחון  אברהם  הרב  נפטר 
נפטר  שבת,  בערב  מכן,  לאחר  יומיים 

הילד נחמן אריאל לאחר מחלה קשה

להקמת  שנתיים  ציינו  החינוך  באגף 
‘פורום המנהלים החינוכיים’, שתפקידו 
למנוע תופעת נשירה של תלמידים, כמו 
מהשני  האחד  ותובנות  עצות  לקבל  גם 
“גאווה  פרוש:  ישראל  העיר  ראש   
חברים  הת”תים  מנהלי  שכל  גדולה 
ושותפים בפורום. מיזם מבורך שמסייע 

לגדל את דור העתיד שלנו”

/ עמ' 6 



freyisrael@gmail.com :לעדכונים

י"ח באייר תשע"ח 123/5/18 באלעד4

 חוברת זכויות לגיל הזהב

בעירייה,  חברתיים  לשירותים  באגף  שי”ל  מרכז 
עבור  ומידע  זכויות  חוברת  אלו  בימים  מחלק 
האזרחים הוותיקים בעיר, שיצאו או עומדים לצאת 
לגמלאות, ורוצים לדעת על זכיותיהם המוקנות להם 
על פי חוק. חוברת זו הופקה על ידי המשרד לשווין 
תעודת  על  ומידע  זכויות  בה  ומרוכזים  חברתי, 
ציבורית,  בתחבורה  הטבות  כמו:  וותיק,  אזרח 
קופות חולים, תשלומי מים חשמל ובבריאות ועוד. 

 טיש פסח שני

במוצאי שבת אמור, ליל פסח שני, ערך האדמו”ר 
ממעזיבוז טיש ‘פסח שני’, בבית משפחת למברגר 
בעיר, כאשר למקום הגיעו בני החסידות מכל רחבי 
הארץ, כאשר טיש זה נערך יומיים לפני הברית לבנו 

של האדמו”ר

 פעוט נכווה ממים רותחים 

בעיר,  נכווה  וחצי  שנה  כבן  פעוט  שבת,  במוצאי 
ממים רותחים שנשפכו עליו במטבח ביתו. כוחות 
טיפול  לתינוק  העניקו  למקום  שהוזעקו  הצלה 
גוף  בפלג  מכוויות  סובל  כשהוא  ראשוני,  רפואי 

עליון ומצבו הוגדר בינוני. 

 ניסיון שוד: צעירים פרצו לדירת מגורים

לדירת  נכנסו  צעירים  שלושה  שעבר,  רביעי  ביום 
מגורים בעיר וניסו לשדוד את בני הבית. הצעירים, 
את  לשדוד  ניסו  נפתחה  וכשזו  הבית  בדלת  נקשו 
יושבי הבית, אך האחרונים  לא נכנעו ונאבקו עמם 
מכן  לאחר  קצר  זמן  מהמקום.  נמלטו  שאלו  עד 
מעקב  לאחר  מהחשודים  שניים  המשטרה  עצרה 
תקוה,  בפתח  סירקין  לצומת  בסמוך  משטרתי, 
השלישי  החשוד  רכב.  באמצעות  נמלטים  כשאלו 

נעצר לאחר מכן. 

121/3/1 ר תש"עבא " 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

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

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, 
פישל רוזנפלד, יענקי קצבורג, יוסי גיטלר, 

חיים בנשק, שרה פכטר, אלי רובין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי, אלחנן רבינסקי 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין
גרפיקה:  

מיכל יפרח, ללי שרלין, מיכל ירחי, 
מלי מתתוב, שרה מור 

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

החדשות המקומיות של אלעד

על המקום

מאת: אלי רובין

אחרי אין ספור פניות מצד גורמים בעיר, 
בשבוע שעבר שלח סגן שר הבריאות יעקב 
מבשר,  הוא  בו  העיר,  לראש  מכתב  ליצמן 
להפעלת  מכרז  ייצא  הקרובים  כי בשבועות 
החולים.  קופות  ידי  על  בעיר  החלב  טיפות 
התורים  סאגת  את  לסיים  הצפוי  דבר 
וטיפולים  לחיסונים  הארוכים,  וההמתנות 

לילדי העיר, בתחנות טיפות החלב בעיר.
מזה מספר שנים פועלים הגורמים השונים 
בעירייה מול משרד הבריאות, להסדרת נושא 
כאשר  החלב,  לטיפות  הארוכים  התורים 
ארוכים  חודשים  להמתין  נאלצים  הורים 
בתינוקות.  ומעקב  לטיפול  תור  לקבל  בכדי 
מטופלים  בעירייה,  אומרים  כך  באלעד, 
בשתי תחנות טיפות החלב כ-3000 תינוקות, 
מול מחסור חמור בתקני אחיות. גם התקנים 
הקיימים באלעד, הם בעצם תקנים מושאלים 
מערים שכנות, כאשר בזמני עומס, גם תקנים 

אלה נעלמים.
בין  התריע  שנשלחו,  רבים  במכתבים 
העיר  כי  פרוש,  ישראל  העיר  ראש  השאר, 
שהוקמה לפני כמעט שני עשורים, מאכלסת 
כאשר  תושבים,  אלף  לחמישים  קרוב  היום 
פי  “על  ונוער.  ילדות  בגילאי  מהם   63%
נתוני הלמ”ס, מידי שנה אנו זוכים לכ-1,600 
ברוכה  תופעה  שזו  בעיר,  חדשים  תינוקות 
לכל הדעות”, כתב ראש העיר, אך בד בבד 
נושא  העלה את מצוקת ההורים: “לצערנו, 
הילדים,  בגידול  לאימהות  והסיוע  הטיפול 
טיפות  בתקני  מדובר  חמור.  ממחסור  סובל 
המאושרים,  התקנים  מבחינת  בעיר,  החלב 
לפני  עמדנו  בו  מצב  באותו  עומדים  אנחנו 
למעלה מעשור, אז נחנכה כאן טיפת החלב 

השנייה בעיר”.
פגישות עם הדרג המקצועי  לאחר מספר 
במחוז במשרד הבריאות, הוצע פתרון שהיה 
נראה כי הוא מוסכם על כל הצדדים ולפיו, 
שירותי  את  יפעילו  בעיר  החולים  קופות 

במספר  מיושם  שכבר  פתרון  החלב.  טיפות 
מקומות בארץ ומופעל בהצלחה רבה.

ולאחר שפתרון  ארוך,  ודברים  דין  לאחר 
זה התעכב במשך זמן ממושך, עתה כאמור 
כאשר  הבריאות,  ממשרד  הבשורה  הגיעה 
סגן השר ליצמן כותב במכתבו, כי “שירותי 
במשרד  תקציבים  ואגף  הציבור  בריאות 
עבודת  של  בעיצומה  נמצאים  הבריאות 
בעיר.  חלב  טיפות  לקידום  הנדרשת  המטה 
אנו מקווים שהפניה לקופות תצא בשבועות 

הקרובים”. 
“אנחנו  כי  בתגובה  אמר  העיר  ראש 
שהפעם  העיר,  ילדי  למען  מאוד,  מקווים 
התהליך יתבצע במהירות. עד כה היינו כמו 
בהשאלה  שירות  המקבלים  חורגים,  בנים 
אם  כל  לפועל,  ייצא  המכרז  אם  משכנינו. 
המידית  מההקלה  תהנה  בעיר  לתינוק 

בתורים ובטיפולים”.

אלי רובין         

בהפרש של יומיים, איבדה העיר שניים מטובי בניה, לאחר מחלות 
קשות מהם סבלו בתקופה האחרונה.

הרב אברהם שמחון ז"ל
ג' אייר הלך לעולמו לאחר מחלה קשה תושב העיר  ביום רביעי 
אברהם  הרב 
בגיל  שמחון, 
הלווייתו   .63
אחר  יצאה 
של  הצהריים 
מבית  אייר  ג' 
ירקונים  העלמין 

- שם נטמן.
נולד  המנוח 
להוריו,  במרוקו 
בעת  ארצה  עלה 
ולמד  בחרותו 
'נווה  בישיבת 

ארץ' בבאר יעקב ולאחר מכן בישיבת 'אור התורה'. לאחר נישואיו 
כמייסד  הרבה,  תלמידים  העמיד  שם  צפת,  הקודש  בעיר  התגורר 
'שערי  בכולל  למד  ובהמשך  בעיר,  'אלקבץ'  תורה  תלמוד  ומנהל 
 שמחה'. בשנים האחרונות עבר להתגורר עם משפחתו בעיר אלעד.
תמך  שתמיד  עצום,  חסד  בעל  של  דמות  על  מספרים  ממכריו 
סביבתו.  את  משמח  תמיד  והיה  לכך,  שנצרכו  באלו   וסייע 
הותיר אחריו את רעייתו תחי' ודור ישרים מבורך של שמונה ילדים 

ונכדים ההולכים בדרכו.
הילד ינון נחמן אריאל ז"ל

כיומיים לאחר מכן, שעות ספורות טרם כניסת שבת קודש פרשת 
אחרי מות קדושים, נפטר הילד ינון נחמן אריאל ז"ל, לאחר מחלה 
סמוך  התקיימה  הלווייתו  סבל.  ממנה  האחרונים  בחודשים  קשה 

לכניסת השבת בבית העלמין בראש העין. 
נפרדים  האמת.  דיין  "ברוך  נכתב:  משפחתו  שפרסמה  בהודעה 
מינון שלנו, ערב שבת קודש אחרי מות קדושים". בני המשפחה אף 
שלא  שיודע  שמי  וכן  לפטירה  להגיב  לא  הפטירה  בהודעת  ביקשו 
להשתתף  יגיע  שלא  השבת,  כניסת  טרם  לביתו  בזמן  לחזור  יצליח 

בהלוויה.
תהא נשמתם צרורה בצרור החיים

לצאת  צפוי  הקרובים  בשבועות  התושבים:  למען  מתגייסים 
מכרז להפעלת טיפות החלב בעיר, כך על פי מכתב מסגן שר 
הבריאות  כיום מטופלים בתחנות הפועלות כ-3000 תינוקות 
בלעה”ר, כאשר יש מחסור חמור בתקני אחיות, כשגם התקנים 

הקיימים מושאלים מערים שכנות

לאחר מחלה קשה, ביום רביעי ג' באייר, נפטר הרב אברהם שמחון בגיל  63 יומיים 
לאחר מכן, בערב שבת, נפטר הילד נחמן אריאל לאחר מחלה קשה

משרד הבריאות: בקרוב - מכרז 
הפעלה לטיפות חלב

הרב אברהם שמחון וינון נחמן 
אריאל ז"ל

צילום: איציק מימון
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הילה פלח

הבריאות  שירותי  את  מרחיבה  'לאומית' 
שלה באלעד לטובת המבוטחים בעיר. הגידול 
באלעד,  'לאומית'  של  המבוטחים  במספר 
הביא את הנהלת 'לאומית' בעיר, הוציא לפועל 
הבריאות  שירותי  מגוון  להרחבת  המהלך  את 
במסגרת  העיר.  תושבי  לרווחת  שיועמדו 
הרחבת שירותי הבריאות, יתבצע שיפוץ נרחב 
של המרכז הרפואי אלעד מרכז, שיהפוך אותו 
שירותי  מתן  שיבטיח  מתקדם,  רפואי  למרכז 
כלל  לרווחת  ומקצועיים  איכותיים  רפואה 

מבוטחי 'לאומית' באלעד.
נעשית  באלעד,  הרפואה  שירותי  הרחבת 
את  שמנחה  האישי  השירות  תפיסת  מתוך 
נרחבת  פעילות  נעשית  ובמסגרתה  'לאומית', 
להנגשה של שירותי הרפואה למבוטחים כמה 
שיותר קרוב לבית. כחלק מהתפיסה אסטרטגית 
זו, לא חוסכים ב'לאומית' במשאבים ופועלים 
המרכזים  של  הפריסה  את  להרחיב  העת  כל 
המרכזים  את  לחזק  ומאידך  מחד,  הרפואיים 
העת  כל  אותם  ולהצעיד  הקיימים  הרפואיים 

הדפנה,  זרי  על  נחים  לא  ב'לאומית'  קדימה. 
פרטנית,  ומחשבה  וכסף  זמן  ומשקיעים 
המבוטחים  כל  יום,  של  שבסופו  שמבטיחה 
ביותר  זוכים לקבל את המענה הרפואי הטוב 

והמקצועי ביותר לו הם זכאים. 
הרפואיים  המרכזים  מנהל  נהרי  אשר  הרב 
של לאומית באלעד מוסר, כי בעקבות השיפוץ 
הממוקם  מרכז  אלעד  הרפואי  המרכז  של 
ברחוב בן זכאי 32, יורחבו שעות הפעילות של 
רימון,  המסחרי  במרכז  צפון  הרפואי  המרכז 
והוא יעניק שירותי רפואה , בימי ראשון ועד 
חמישי מהשעה 8.00 בבוקר ועד השעה 07.30 
בערב רצוף, ומשעה 07.30 בערב ועד השעה 
מרפאת  של  למתכונת  יעבור  בלילה   11.00

לילה למקרים דחופים. 
א'  בימי  יפעל  המרכז הרפואי אלעד מרכז, 
– ה ' עד השעה 12.30 בלבד. ובימי ו'  -08.00

 12.00
לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד הטלפוני 
03- צפון'  'אלעד  הרפואי  למרכז  או   *507

9083800 בשעות הפעילות.

מאת: אלי רובין

אגף  ידי  על  שעבר  בשבוע  שנערך  בכנס 
פעילות  של  שנתיים  ציינו  בעירייה,  החינוך 
המנהלים  ‘פורום  ידי  על  ומסייעת,  פורה 
רבים  העלתה  שפעילותה  החינוכיים’, 
סייעה  ובעיקר  המלך,  דרך  על  מהתלמידים 

למניעת תופעות נשירה וכדומה.
על  כשנתיים  לפני  כאמור,  הוקם  הפורום 
ביוזמתו  בארי,  מרדכי  החינוך  אגף  מנהל  ידי 
מהחזון  כחלק  פרוש,  ישראל  העיר  ראש  של 
במהלך  נשירה.  למניעת  מוקדמת  לפעילות 
השנתיים התקיימו כינוסים רבים של הפורום, 
חינוכיות  סוגיות  מקצועי  באופן  נדונו  בהם 

שונות.
ועידת  הייתה  הפעילות  של  שיאה 
מאות  השתתפו  בה  נא’,  ‘והערב 
שנערכה  הוועידה  ומחנכים.  מנהלים 
בעירייה  החינוך  אגף  והפקת  ביוזמת 
חפץ   - בכפר”  “ציפורי  הכנסים  במרכז 
הגובר  הצורך  לאור  התקיימה  חיים, 
 - חינוכיים  ועזרים  כלים  להעניק  והולך 
והמחנכים,  המנהלים  לציבור  מקצועיים 
חינוך  של  הקודש  בעבודת  העוסקים 
בבד  ובד  ביומו,  יום  מידי  ישראל  ילד 
ההערכה  את  ולבטא  להוקיר  הזדמנות 
הכנה לציבור המחנכים, המגדל את דור 

העתיד בנאמנות ובמסירות אין קץ.
כלל  של  מפגש  נערך  הוועידה  טרם 

מנהלים  ‘פורום  במסגרת  בעיר  המנהלים 
חינוכיים’. הפורום מתכנס מידי חודש לדיונים 
פוריים והעמקה בשדה החינוך, בהנחיית מנהל 
המפגש  במהלך  כאשר  בארי,  מרדכי  האגף 
על  ערני  דיון  והתקיים  הועידה  תכני  הוצגו 
התכנים ומנחי המושבים, כשהתכנית התרקמה 
כשכלל  יועץ,  ברוב  ובתשועה  אחת  בעצה 

המנהלים שותפים לה.
גאווה  “זו  אמר:  פרוש  ישראל  העיר  ראש 
חברים  הת”תים  מנהלי  שכל  לעיר  גדולה 
ושותפים בפורום. זה מיזם מבורך שאין ספק 
שהוא מסייע לגדל את דור העתיד שלנו בצורה 
למנהל  מודה  אני  יותר.  ונכונה  יותר  טובה 
את  ומקדם  רבות  שפועל  בארי  מרדכי  האגף 

פעילות האגף באופן משמעותי וחיובי”.

'לאומית' באלעד 
מתרחבים ומשפצים

שנתיים להקמת פורום 
המנהלים החינוכיים 

החינוכיים’,  המנהלים  ‘פורום  להקמת  שנתיים  ציינו  החינוך  באגף 
עצות  לקבל  גם  כמו  תלמידים,  של  נשירה  תופעת  למנוע  שתפקידו 
ותובנות האחד מהשני  ראש העיר ישראל פרוש: “גאווה גדולה שכל 
מנהלי הת”תים חברים ושותפים בפורום. מיזם מבורך שמסייע לגדל 

את דור העתיד שלנו”

‰כירו ‡˙ ˘ו˜י
‰נ‰‚ ˘לנו ‚ם ‡ב‡ ˘לי ו‚ם חמי

עברו ‡˙ ‰‰כ˘ר‰
ב"˜ווים-עילי˙".

עכ˘יו ‚ם ‡ני ‰ˆטרפ˙י.
‡חי, בו‡ ו‰ˆטרף ‚ם ‡˙‰!

אשר מכיר לכם את
החברים המאושרים שלו

התקשר עוד היום לטל' 2060 * שלוחה 9
והצטרף למשפחת נהגי "קווים-עילית"!

———————————————

—
—

—
—

—
—

אם עד היום התלבטת – עכשיו הזמן. התהליך הפך למהיר יותר!
אם עד היום לא חשבת על זה – הגיע הזמן לעשות חושבים!
כמה חודשים – ואתה על ההגה!...

תהליך הוצאת רישיון אוטובוס 

התקצר מאוד!
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לאור השינוי בזמני כניסת השבת

החל מיום שישי
כ"ו אייר תשע"ח 11/05/2018 

שירותי הנסיעות בערבי שבתות יסתיימו מאוחר יותר
ובמוצאי שבתות יתחילו מאוחר יותר

ביותר  המהירה  בצורה  הנוסעים  כל  של  איסוף  לאפשר  כדי 
האוטובוסים יוצאים ממספר נקודות לאורך המסלול, בדיוק הזמן 

הנקוב בלו"ז כך שרצוי להגיע לתחנה לפני הרגע האחרון

כולנו נזהרים בכבוד השבת ומקדימים להגיע לתחנה
"כשישראל משמרים שבת כהלכתה מיד נגאלים"

בטרם צאתכם לנסיעה, נא עיינו בזמני הנסיעות
ושימו לב לשעות המסומנות בצבעים מבליטים או בסימונים: #, ^, &







אלעד חוגגת ירושלים
צעדה ומופע לכבודה של ירושלים בסימן 70 שנה למדינה

בשעה 10:15 | באולם הספורט, רח' אבטליון 3, אלעד

צעדת ירושלים

פעילויות חינוכיות אינטרקטיביות וחוייתיות בנושא ירושלים ו-70 שנה למדינה יתקיימו בבתי הספר ברשות

אסי ויהונתן הם שני חברים שממש לא מסתדרים, כלומר הפוכים לחלוטין האחד 
מהשני, כלומר רבים כל הזמן, כלומר היו מעדיפים שהשני לא יהיה קיים.  יום 
מתעורר  המשחק  להפתעתם,   . ומסתורי  ישן  קופסא  משחק  מוצאים  הם  אחד 
לחיים והם נשאבים לתוכו. כדי להגיע לסיים את המשחק ולשוב הביתה יהיה 
עליהם לנדוד במרחבי אירועים הסטורים שונים בתולדות המדינה. האם יספיקו 
לסיים את המשחק או שישארו כלואים בתוכו לנצח? האם יצליחו לשמור על 
ההיסטוריה ומה ילמדו ממנה? האם על אף הקושי יצליחו ליצור ביניהם אחדות?

יום ו׳ | כ״ו אייר | 11.5.18
יציאה בשעה 9:00 בדיוק 

מבית ספר נועם, ירידה מיהודה הנשיא לכיוון רח׳ 

בן זכאי , כיכר רבי טרפון וסיום באולם הספורט.

דברי ברכה מפי:

הרב אברהם נחשון 
רב הקהילה הדתית לאומית

במהלך הצעדה יחולקו כובעים ובלונים.

צעדת ירושלים חגיגית בהשתתפות 
תלמידי ביה"ס  ממ"ד נועם ועמיעד וכלל הקהילה

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

שומרי הזמן עם  
יונתן ואסי מערוץ מאיר

קומדיה מוזיקלית ערכית וישראלית במיוחד:
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יענקי קצבורג. צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ

"הלילה אנחנו הולכים להראות לכם משהו שהעולם לא ראה 
מעולם. הלילה אנו הולכים להציג הוכחה חדשה וחד-משמעית 
לתכנית הגרעין הצבאית החשאית שאיראן מסתירה במשך שנים 
שלה.  החשאיים  האטומיים  בארכיונים  הבינלאומית  מהקהילה 
אנחנו נראה לכם את המסמכים הגרעיניים החשאיים של איראן", 
כך פתח ראש הממשלה בנימין נתניהו את נאומו ביום שני בערב, 
במסיבת עיתונאים ששודרה בכל ערוצי התקשורת ובכל העולם.  
"אתם יודעים שמנהיגי איראן מכחישים שוב ושוב שהם חתרו 
אי פעם לנשק גרעיני. אתם יכולים להקשיב לדבריו של המנהיג 
הרוחני עלי חמינאי, נשיא איראן חסן רוחאני וחזר על כך גם שר 
לומר  כדי  כאן  אני  הלילה  ובכן,  זריף,  ג'וואד  איראן,  החוץ של 
לכם דבר אחד - איראן שיקרה, ובגדול. אחרי החתימה על הסכם 
הגרעין ב-2015, איראן הגבירה את מאמציה להסתיר את התיקים 
האטומיים החשאיים שלה. ב-2017 איראן העבירה את התיקים 
זהו  בטהראן.  מאוד  חשאי  לאתר  שלה  הגרעיני  הנשק  בנושא 
הארכיונים  את  הסתירו  הם  כאן  טהראן.  בדרום  שורבאד  אזור 
האטומיים. איראנים מעטים ידעו על המיקום, מעטים מאוד, וגם 

קומץ ישראלים.
"מבחוץ זה היה מתחם תמים למראה, נראה כמו מחסן רעוע. 
אבל מבפנים המתקן הכיל את הארכיונים האטומיים החשאיים 
ישראל  אדיר,  מודיעיני  בהישג  שבועות,  כמה  לפני  איראן.  של 
מה  והנה  כספות,  אותן  בתוך  שנמצא  מהחומר  טון  חצי  השיגה 
 183 גבי  על  מסמכים   55,000 ועוד  דפים   55,000  - שמצאנו 
תקליטורים. כל מה שאתם הולכים לראות הוא תעתיק מדויק של 
החומר האיראני המקורי. אתם אולי רוצים לדעת היכן המקור? 
להלן  בטוח.  מאוד  במקום  עכשיו  נמצא  שהוא  לומר  יכול  אני 
מה שכוללים התיקים הללו – מסמכים, גרפים, מצגות, תכניות, 

תמונות, סרטונים מרשיעים ועוד.  
"חלקנו את החומר הזה עם ארה"ב, וארה"ב יכולה להעיד על 
האותנטיות שלו. כמו כן שיתפנו אותו עם מדינות אחרות ובכוונתו 
לשתף אותו עם הסוכנות הבינ"ל לאנרגיה אטומית. תנו לי לספר 
יודעים  אנו  שנים  במשך  הזה.  החומר  של  ההיסטוריה  על  לכם 
שלאיראן יש תכנית נשק גרעיני חשאית הקרויה 'פרויקט עמאד'. 
מקיפה  תכנית  היה  עמאד  שפרויקט  להוכיח  יכולים  אנו  כעת 
להוכיח  גם  יכולים  אנו  גרעיני.  נשק  של  וניסוי  ייצור  לתכנון, 
כדי  הנוגעים לפרויקט עמאד  שאיראן מאפסנת בחשאי חומרים 

להשתמש בהם בזמן שתבחר לצורך פיתוח נשק גרעיני.  
גרעיני.  נשק  יצירת  עמאד:  פרויקט  של  המוצהרת  "המטרה 
זוהי מצגת איראנית מקורית מאותם מסמכים", אמר נתניהו והציג 
לעצב,   - המשימה  הצהרת  "ולהלן  הרלוונטיים,  המסמכים  את 
להפיק ולערוך ניסוי בחמישה ראשי חץ, כל אחד עם תפוקה של 
10 קילוטון TNT לשילוב על טיל. לא צריך לקרוא פרסית כדי 
לראות עשרה קילוטון של TNT. זהו היעד הספציפי של פרויקט 
עמאד. זה מקביל לחמש פצצות כמו זו שהומטרה על הירושימה 
גיליון  זהו  בליסטיים.  טילים  על  מורכבות  להיות  שאמורות 
איראני מקורי מתוך הארכיונים של פרויקט עמאד. תראו מה יש 
מיזם  בצנטריפוגות,  הליך העשרת  צהובה",  "עוגה  ייצור   - כאן 
מה  את  כשניתחנו  ואכן,  וניסויים.  סימולציה,  מיזם  חץ,  ראשי 
שנמצא בארכיונים הללו, מצאנו שלפרויקט עמאד היו כל חמשת 

המרכיבים, חמשת מרכיבי המפתח של תכנית נשק גרעיני".  
נתניהו מנה את השלבים, והמשיך: "המסמכים הללו מוכיחים 
באופן חד משמעי שאיראן משקרת במצח נחושה כשהיא טוענת 
המסמכים  גרעיני.  נשק  לפיתוח  תכנית  לה  הייתה  לא  שמעולם 
איראן  ב-2003  בהמשך:  שקרה  מה  הנה  אבל  זאת.  מוכיחים 
פרויקט  את  להקפיא  נאלצה  היא  וגדל,  הולך  לחץ  בפני  ניצבה 
ולכן  הגרעיניות,  שאיפותיה  את  הקפיאה  לא  היא  אבל  עמאד. 

איראן רקחה תכנית לעשות שני דברים: ראשית, לשמר את הידע 
הגרעיני, ושנית, להמשיך ולפתח את יכולות הנשק הגרעיני שלה. 
התכנית הזאת הגיעה ישירות מההנהגה העליונה של איראן. להלן 
משר  החדשות  ההנחיות  בעקבות  זה  מהארכיונים,  נוסף  מסמך 
ההגנה האיראני, מר שמחאני, היום הוא משמש מזכיר המועצה 
על  הורה  האיראני  ההגנה  שר  של  החדש  הצו  לאומי.  לביטחון 

פיצול העבודה לשני חלקים - גלוי וחשאי.  
שימשיכו  חדשים  ארגונים  להקים  היה  בתכנית  מרכזי  "חלק 
את העבודה. כך ניסח זאת ד"ר מוחסן פחריזאדה, ראש פרויקט 
עמאד, זכרו את השם הזה, פחריזאדה, ולהלן הנחייתו: המטרה 
הכללית היא להודיע על סגירתו של פרויקט עמאד, אבל אז הוא 
'פעילויות מיוחדות ימשיכו להתבצע תחת הכותרת של  מוסיף: 
המשיכה  שאיראן  מה  בדיוק  זה  ולמעשה  מדעי',  ידע  פיתוח 
 ,SPND ע"י  מבוצעת  הזאת  העבודה  ב-2018,  היום,  לעשות. 
לשמוע  תופתעו  ולא  האיראני,  ההגנה  משרד  בתוך  ארגון  זהו 
ש-SPND מנוהלת ע"י אותו אדם שעמד בראש פרויקט עמאד, 
 SPND-פחיזאדה, וכמובן, שלא במקרה, רבים מאנשי המפתח ב

עבדו תחת פחיזאדה בפרויקט עמאד. 
מהמתקן  איראן  של  להונאה  נוספת  דוגמה  הביא  נתניהו 
בפורדו, ששימש להעשרת אורניום ועקשנותה של איראן לשמר 
המסמכים  מתוך  הוכחות  של  שורה  הציג  גם  נתניהו  אותו. 
וסיכם:  הבינלאומית  הפיקוח  לסוכנות  איראן  שמסרה  לשקרים 
שיש  החומר  מכלל  קמצוץ  רק  הוא  הערב  לכם  שהראיתי  "מה 
ארבע  להסיק  אפשר  הזה  הקמצוץ  מתוך  אפילו  אבל  ברשותנו. 
שמעולם  כשטענה  שיקרה  איראן  ראשית,   - מרכזיות  מסקנות 
ההסכם,  אחרי  אפילו  שנית,  גרעיני.  נשק  תכנית  לה  הייתה  לא 
איראן המשיכה לשמר ולהרחיב את הידע הגרעיני שלה לשימוש 
עתידי. למה שמשטר טרור יחביא ויקטלג בדקדקנות את התיקים 
הגרעיניים שלו אם לא כדי להשתמש בהם במועד מאוחר יותר?  
ב-2015 כשלא התוודתה בפני  איראן שיקרה שוב  "שלישית, 
הגרעיני  ההסכם  ולבסוף,  הגרעין.  הסכם  שדרש  כפי  סבא"א, 
השורה  הנה  אז  איראנית.  והונאה  שקרים  על  מבוסס  איראן  עם 
התחתונה – איראן ממשיכה לשקר. רק בשבוע שעבר זריף אמר 
זאת: 'מעולם לא רצינו להפיק פצצה'. ודאי שרציתם, ודאי שאתם 

זאת. התכנית הגרעינית  והארכיונים האטומיים מוכיחים  רוצים, 
זאת  עושה  היא  אטומי.  לארסנל  ברור  מסלול  לאיראן  מעניקה 
כיוון שהיא מעניקה לה את שלושת המרכיבים ההכרחיים לייצור 
מוגבלת בתוך מספר שנים,  בלתי  ראשית, העשרה   – זה  ארסנל 
והם מתכוונים לעשות זאת, הם מתכוונים שיהיו להם כמה מאות 
הרבה  להעשיר  יוכלו  באמצעותן  מתקדמות  צנטריפוגות  אלפי 
מאוד אורניום עבור אותה ליבה שהראיתי לכם קודם, ליבות רבות 
טילים  הפיתוח של  לא מטפלת בהמשך  כלל  היא  שנית,  כאלה. 
לא  כלל  היא   - חדש  דבר  וזה  ושלישית,  איראן.  ע"י  בליסטיים 
מטפלת בתכנית הפצצה הגרעינית החשאית של איראן ובפעילות 

ההתחמשות המתקדמת שלה.
"לכן זוהי עסקה איומה. היא מעולם לא הייתה צריכה להיחתם, 
יחליט מה לעשות עם הסכם  ימים הנשיא טראמפ  ובעוד מספר 
הגרעין. אני משוכנע שהוא יעשה את הדבר הנכון עבור ארה"ב, 
שלום  עבור  הנכון  הדבר  ואת  ישראל  עבור  הנכון  הדבר  את 
הצופים  עבור  באנגלית  שנאמרו  הממשלה  ראש  דברי  העולם". 

בעולם.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר שעה קלה לאחר מכן כי נאום 
של  הצבאית  הגרעין  תכנית  על  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
איראן הוכיח את הביקורת שלו על ההסכם בין טהראן למעצמות. 
"נאום נתניהו הראה שצדקתי ב-100% נראה מה יקרה, לא אומר 

לכם מה אני עושה, הרבה אנשים חושבים שהם יודעים". 
לעומת זאת שרת החוץ של האיחוד האירופי פדריקה מוגריני 
של  הפרה  הציג  לא  "נתניהו  כי  בהצהרה  ומסרה  לחמוק  ניסתה 
הסכם הגרעין עם איראן לאחר שנחתם ב-2015. ההסכם הזה אינו 
מבוסס על הנחות, רצון טוב או אמון; הוא מבוסס על התחייבויות 

מוצקות ומנגנון שמאמת אותם, המסמכים ייבדקו".
התורה  שר  מרן  של  ביתו  מבאי  כמה  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
הדברים  פרסום  כי  חשש  אמש  בפניו  הביעו  קנייבסקי  הגר"ח 
להרבות  יש  כי  ונענו  חלילה,  מלחמה  למצב  ישראל  את  יגרור 

באמירת תהילים.

כך מפתחת איראן נשק גרעיני
ממאה  יותר  הישראלי:  למודיעין  נדיר  הישג 
בטהרן  הסודי  מהארכיון  נשלפו  מסמכים  אלף 
הראיות  את  הציג  נתניהו    לישראל  והועברו 
במסיבת  איראן  ידי  על  גרעיני  נשק  לפיתוח 
בעקבות    העולם  בכל  ששודרה  עיתונאים 
החשש מתגובה איראנית, מרן שר התורה הגר"ח 

קנייבסקי: "להרבות באמירת תהילים"

ארכיון הגרעין נחשף
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במקום נאום פתיחת מושב, מלא וגדוש בקריאות ביניים וצעקות 
של חברי כנסת מהספסלים האחוריים, קיבלנו השבוע את נתניהו 
כמה  יודע  המי  בפעם  נוכחנו  שוב  מפריעים.  נטול  יחיד  במופע 
שבתקופה הנוכחית של חיינו הלאומיים, העומד בראש הממשלה 

הוא ענק בין גמדים – כפי שהגדיר זאת משה ארנס לאחרונה.
"יש לנו מזל גדול שזהו ראש הממשלה שמכהן בתקופה כזאת", 
בדרך  בקבינט  לשר  הביטחון  מערכת  זרועות  מראשי  אחד  אמר 
לישיבה הדחופה שנערכה ביום שני, לא בירושלים בירת השגרירות 
מכנה  שהוא  למה  בתל-אביב.  הקריה  במתחם  אלא  האמריקאית, 

מזל אנחנו קוראים סייעתא דשמיא.
הישיבה נערכה בקריה בתל-אביב כדי שהשרים יוכלו להיחשף 
כתפאורה  שהוצגו  והדיסקים  הריקים  לקלסרים  לא  בעיניהם, 
במסיבת העיתונאים, אלא לחומרים המסווגים שמאוחסנים בקריה 
בתל אביב ונשמרים ברמת המידור הגבוהה ביותר – קצת יותר מזו 

שהאיראנים הצליחו ליישם.
זרועות  ראשי  של  עמדותיהם  את  משקפת  הזאת,  האמירה 
הצעדים  את  עושה  נתניהו  כי  בדעה  כולם  שמאוחדים  הביטחון 
בסוריה.  האיראנית  בנוכחות  הפשרות  חסרת  במלחמתו  הנכונים 
בניגוד לסבב הדיונים הקודם בנוגע לתקיפת אתרי הגרעין באיראן 
- כשנתניהו כראש ממשלה וברק כשר ביטחון מצאו עצמם בעמדה 
לעומתית מול ראשי מערכת הביטחון, הרי שהפעם נרשמת תמימות 
דעים של שרי הקבינט ובכירי מערכת הביטחון )למעט המפכ"ל, 

כנראה...(. ביבי לטעמם, הוא האיש הנכון במקום הנכון. 
גם  מלמדת  נתניהו,  לצד  לקיר  מקיר  כמעט  ההתייצבות 
צבאי  משבר  שממנף  כמי  נתניהו  את  להציג  שמנסים  שהפרשנים 
לצרכים פוליטיים, הם לא יותר מהולכי רכיל שקולמוסיהם נוטפים 
רוע. מדובר באותם פרשנים שהסבירו לנו בשעתו כי נתניהו הולך 
לנאום בקונגרס עם הראש בקיר וכי התנגדותו להסכם המעצמות 

עם איראן היא פוליטית ולא מדינית. 
אם ראשי זרועות הביטחון שכבר הוכיחו כי אינם מהססים לעמוד 
על דעתם, היו חושדים חשד קל שבקלים שביבי פועל ממקום ציני 
רואים  היינו  המולדת,  הצלת  של  ציונית  תודעה  שחדור  כמי  ולא 
אותם, אחד אחד, קמים ומתנגדים. העובדה שהם מביעים תמיכה 

מלאה – מדברת בעד עצמה.
במסיבת  השיג  הוא  לשרים  ביבי  שהציג  המטרות  שתי  את 
העיתונאים יוצאת הדופן, שהפכה את המודיעין האיכותי שהושג 
נתניהו  כיוון  ובראשונה  בראש  במעלה.  ראשון  הסברה  לחומר 
לצופה האדוק מכולם בערוצים האמריקאים שיושב ומזפזפ בחדר 
הסגלגל, הנשיא טראמפ. הרשתות האמריקאיות העבירו את מסיבת 
מראים  כשהם  המסכים  את  פיצלו  ובסיומה  במלואה,  העיתונאים 
בהמתנה  הלבן  בבית  על המדשאה  הפודיום שהוצב  את  במקביל 
להודעתו של נשיא ארצות הברית. כשראש הממשלה סיים והנשיא 
החל לדבר, הוא סיפר שצפה זה עתה בנאומו של ראש-הממשלה 
זה נראה עד לפני שנתיים כמו  הישראלי והשתכנע. תרחיש מעין 
מציאות מדומה. גם בעניין הזה, מסתבר, ביבי היה הראשון שזיהה. 
זרים,  ביון  ארגוני  סיוע  ללא  השגתם  דרך  שהוצגו,  החומרים 
הישראלי,  הממשלה  ראש  של  דופן  יוצאת  בהופעה  והצגתם 

ההסכם,  ביטול  עם  הסוף  עד  ללכת  האמריקאי  לנשיא  מאפשרים 
מבלי שיוצג כנשיא המזגזג ומבטל את ההבנות עליהן חתם קודמו. 
הפרשנים הלא מפרגנים האריכו להסביר כי בנתונים שהציג נתניהו 
כהולכי  כמוהם  ההסכם.  את  הפרו  שהאיראנים  ללמד  כדי  די  אין 
 – השבת  של  בעיצומה  בנט  השר  של  לצלחתו  שנכנסו  הרכיל 
מול  ולבדוק  להמתין  ומבלי  שיעור  להם  שאין  ורוע  בחטטנות 

הסועד מה העמיס על צלחתו ולאיזו מטרה. 
בישיבת הקבינט הבהירו גורמי המודיעין כי לאיראנים אינטרס 
עין  ולהמשיך בעוד שבע שנים, שהן כהרף  עליון לדבוק בהסכם 
תכנית  את  עצרו  שבה  נקודה  מאותה  היסטוריים,  זמן  במונחי 
הגרעין הצבאית – שמסמכיה אופסנו בדיסקרטיות כדי שניתן יהיה 

לשלוף אותם ולסיים את המלאכה עם פקיעת ההסכם. 
המסמכים אכן נשלפו, אך לא בתאריך המיועד וגם לא על ידי 
הוכיח  למעשה  נתניהו  המלאכה.  את  לו  הועידו  שהמאפסנים  מי 
כשטענו  העת  כל  שיקרו  האיראנים  כי  בנאומו,  התמקד  גם  ובזה 
האחראים  הגורמים  כל  וכי  שלום,  לצרכי  גרעין  מפיקים  הם  כי 
מוכנים  מכריעות,  בעמדות  נותרו  מטעמם  הצבאי  הפרויקט  על 
יותר  סיום ההסכם, בעוד קצת  לקו הסיום ברגע  ומזומנים להגיע 

מחמש שנים.
בניגוד ליחסיו עם אובמה, הרי שהפעם נתניהו לא התכוון ללחוץ 
באמצעות  ההסכם  לביטול  להביא  בניסיון  האמריקאי  הנשיא  על 
הצגת חומרי המודיעין – אלא רק לחזקו תודעתית לדבוק בהחלטת 
הביטול שכבר נפלה. למעשה, נתניהו תפקד השבוע כשר ההסברה 
של הנשיא האמריקאי שמתגלה, חרף עילגותו, כביזנס-מן ממולח 
כקודמו  מתרשם  ואינו  הפרסים  הסוחרים  עם  להתמודד  שיודע 

ממתק שפתיים ולשון חלקלקות.
המסר השני נועד לאוזני האיראנים. בערבו של יום בו הותקף, 
על פי פרסומים זרים, מצבור נשק של כ-200 טילים מדויקים על 
אדמת סוריה, אותת להם נתניהו כי יש להם עוד הרבה מה להפסיד, 

בטרם יתפתו להגיב.
בשולי  רק  כיוון  שנתניהו  היה  דומה  ישראליות  לאוזניים 
ההצגה.  לסוף  שהותיר  בעברית  המלל  לפיסת  בהתאם  הדברים, 
יותר  וזרועות הביטחון עסקו השבוע בנושאים  הקבינט הישראלי 
מדי רציניים מכדי שניתן יהיה להאשים את נתניהו בכך – שהוא 
לזהיר  היום  עד  שנחשב  נתניהו  זרים.  לצרכים  בהם  משתמש 
שבראשי ממשלות ישראל, יודע שעל הבמה הזאת של דעת הקהל 
שימוש  כי  יודע  כמוהו  מי  מתחרים.  לו  אין  ממילא  הישראלית, 
בטקטיקה צבאית לצרכי אסטרטגיה פוליטית – הוא משחק מסוכן 
שעלול להביא ברגע אחד של חוסר אחריות, לשיטפון שישליך אל 
הסלעים גם את מדריך השבילים המיומן ביותר. בעניין הזה, מיותר 
להטיל ספק בכנות כוונותיו של ראש הממשלה, ומיותר גם לשאול 

האם יש לו אלטרנטיבה – יען כי אין.

השלום האשכנזי
כפי  חז"ל.  למדונו  אחד",  בסגנון  מתנבאים  נביאים  שני  "אין 

להתמודדות  בנוגע  שההכרעה  הרי  שעבר,  בשבוע  כאן  שתואר 
בבית שמש, נפלה אחרי שרבני התנועה עלו למעונותיהם של מרן 
הגרי"ג אדלשטיין ומרן הגר"ח קנייבסקי, ליבנו את הדברים במשך 
במפתיע  שלא  טעמיה.  ועל  ההכרעה  על  והודיעו  ארוכה  שעה 
גדולי  שני  זהה.  הייתה  הסופית  ההוראה  השונה,  הסגנון  ולמרות 
ישראל בחרו בדרך המו"מ שתמיד צריכה לקדום להכרזת מלחמה. 
כמו שנאמר: כי תצור על עיר וקראת אליה לשלום. וכשדגל התורה 

רוצה להטיל מצור היא יודעת, ועוד איך יודעת, לעשות זאת. 
וזה אומר שגדול השלום האשכנזי מזה הספרדי שעליו התבשרנו 
בשבוע שעבר. גדול במובן זה שנפלה החלטה זהה בשני הבתים 
וגדול במובן זה שהוא כולל בתוכו את כל היהדות החרדית שהייתה 
עלולה להיקלע למלחמת גוג ומגוג במקרה של התמודדות נפרדת 

בבית שמש. 
הזהה  הסופית  ההנחיה  שניתנה  עד  הסגנון  חז"ל,  מאמר  ברוח 
- אכן היה שונה. ביום ראשון שעבר הייתה נטיית הלב הראשונית 
דגל  מטעם  הראשות  על  להתמודד  אדלשטיין  הגרי"ג  מרן  של 
התורה. בהנהגה הפוליטית של התנועה היו מי ששיערו כי יקבלו 
הנחיה להתמודד עצמאית, גם בבית מרן הגר"ח קנייבסקי, על סמך 

הדברים ששמעו ממנו בעבר.
אלא שמרן הגר"ח קנייבסקי ביקש מרבני דגל התורה על רקע 
שלום  לצרכי  למו"מ  להיכנס  שהוצגו,  הפנים-עירוניים  הנתונים 
מול ראש העיר המכהן, בטרם תכריז דגל התורה על הרצת מועמד 
נחה  אדלשטיין  הגרי"ג  מרן  לפני  השיקולים  כשהובאו  מטעמה. 
ועשוי  הגר"ח  מרן  בבית  שהוצע  למתווה  בהתאם  לפעול  דעתו 
למנוע היקלעות למלחמת בחירות מיותרת בין ציבור היראים בבית 
שנשמעה  ההוראה  של  התחתונה  השורה  יום,  של  בסופו  שמש. 
בבית מרן הגרי"ג אדלשטיין, הייתה בדיוק זו שנפלה במעונו של 
מרן הגר"ח קנייבסקי: כניסה למו"מ עם אבוטבול כדי למנוע את 

גרירת העיר למחלוקת מיותרת. 
בהתאם לדברים שלובנו מול רבני דגל התורה ונמסרו לנו מבית 
דגל  על  כפולה: האם  הייתה  הרי שהשאלה שהוצגה  הגר"ח  מרן 
התורה להתמודד מול ראש העיר המכהן, משה אבוטבול, ואם אכן 

עליה להתמודד, מי מבין נציגיה הוא הראוי להתמודד מטעמה.
ייתרה את השאלה השנייה בנוגע להכרעה  התשובה הראשונה 
בין שני מועמדיה של דגל התורה. האמירה של מרן הגר"ח: "אז 
כולם?"  של  עיר  ראש  להיות  יכול  לא  הוא  ספרדי?  הוא  אם  מה 
וההנחיה המשותפת לתמוך במועמד מש"ס חרף בכירותה של דגל 
התורה בעיר, עוד יכולה להתברר בעתיד ככזאת שתוסיף עוד מנדט 

ספרדי של בני תורה ליהדות התורה. 
עניין אחד הוא לדבר בגנות האפליה ועניין אחר הוא כשדברים 
את  שמנחים  התורה  דגל  של  ה'מרנים'  שני  מפי  נשמעים  כאלה 
הזאת  כשההוראה  הספרדי.  העיר  בראש  לתמוך  ומורים  דרכה 
הגראי"ל  מרן  הורה  שבהן  רצופות  קדנציות  שתי  אחרי  מגיעה 
שטיינמן זצ"ל לתמוך במועמד הספרדי אבוטבול ללא תנאי, הרי 
שדווקא דגל תורה האליטיסטית יכולה לספק הוכחה לכך שמדובר 
לא  כבר  וכאן  צבעים.  עיוורת  שהיא  היחידה  החרדית  במפלגה 
שרואה  מעשית  בהוראה  אלא  ולחוץ,  השפה  מן  באמירה  מדובר 

בית ספר לפוליטיקה

גרעין של אמת

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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הפרשנים הלא 
מפרגנים שניסו 

להסביר לצופים 
ולמאזינים כי נתניהו 

פספס את היעד, נדמו 
להולכי הרכיל שנכנסו 
לצלחתו של השר בנט 

בעיצומה של השבת 
– בחטטנות ורוע שאין 

להם שיעור ומבלי 
להמתין ולבדוק מול 

הסועד מה העמיס על 
צלחתו ולאיזו מטרה

הוראת שני 'המרנים' 
של דגל התורה 

לתמוך בראש העיר 
הספרדי לקדנציה 

שלישית חרף בכירות 
התנועה הליטאית 
בעיר, וזאת אחרי 

שתי קדנציות שבהן 
הורה מרן הגראי"ל 

שטיינמן זצ"ל לתמוך 
באבוטבול ללא תנאי, 

הופכת דווקא את דגל 
התורה האליטיסטית 

למפלגה שיכולה 
לספק קבלות לכך 

שהיא עיוורת צבעים 

את אור השמש – ויש לה אפקט שחורג בהרבה מגבולות העיר בית שמש. 

שישים-ארבעים
הנימוק  על ספרדי,  עדיפות לאשכנזי  אין  ולפיה  בצד ההכרעה העדתית 
כדי.אנ.איי של  לפני כמה שבועות  לדילמה שיעקב אשר הגדיר  נגע  השני 
יכולה  היא  בו  במקום  מטעמה  מועמד  להציב  שמחויבת  פוליטית  תנועה 
להבטיח  אפשר  "האם  כי  הגר"ח  מרן  השיב  כך  על  ההנהגה.  את  לכבוש 
יחס  לו  שיש  עיר  ראש  יש  אם  ודאי.  מידי  מוציא  ספק  אין  ייבחר?  שהוא 
טוב לציבור בני התורה צריך לפנות אליו ולנהל משא ומתן ולדרוש שידאג 

לצרכי בני התורה".
וההכרעה   – הפוליטי  אלא  העדתי  לא   - השני  לנימוק  שנוגע  מה  בכל 
ולפיה אין ספק מוציא מידי ודאי, צריך בנקודת הזמן הזאת ללכת אחורה 
הייתה עם מועמד  הוודאות  גם תקופה שבה  ולזכור שהייתה  הזמן  בגלגל 
דגל התורה משה מונטג והספק היה עם משה אבוטבול. בהיבחן הסיבות 
שנמסרו לנו מבית מרן הגר"ח קנייבסקי, ייתכן מאוד שבסיטואציה שכזאת 

ההכרעה הייתה שונה.
אלו העובדות לאשורן: ביום שני י' תשרי התשע"ח, לפני למעלה מחצי 
מלון  של  בלובי  אבוטבול  משה  שמש  בית  עיריית  ראש  עם  ישבתי  שנה, 
רמדה בירושלים – כדי לצפות במה שנדמה באותם רגעים כשקיעתה של 
על  אז  דיבר  אבוטבול  העיר.  כראש  שלו  השנייה  הקדנציה  וסיום  השמש 
כך שאם דגל התורה תצביע על משה מונטג כמועמדה לראשות העירייה, 
ההצעה  התפרסמה  מכן  לאחר  יומיים  במונטג.  תמיכתו  על  יודיע  הוא 
בשם אומרה בכותרת הראשית של 'קו עיתונות' ודומה היה שהרכבת של 

אבוטבול מתחנת בית שמש, יצאה מהרציף.
ההערכה של אבוטבול באותו מועד לגבי תגובתה של דגל התורה הייתה 
כשל ליצמן בערב משא-ומתן ארצי: "שישים-ארבעים", הוא אמר והסביר: 
"אני מודע לכך שיש לפחות ארבעים אחוזים שדגל תרים את הכפפה ותיענה 
להצעה, אבל אם זה מה שיקרה אעמוד במילתי. אני מניח שאם דגל תגיד 
יתייצבו  כן, הרי שההכרזה שלי על מונטג תגרום לכך שגם שאר הסיעות 
מאחוריו. אם ראש עיר מכהן אומר שהוא מוכן לשים את המפתחות ולראות 
שהקרב  תהיה  המשמעות  הבא,  העיר  כראש  מועמדו  את  אחר  במישהו 

יסתיים לפני שהוא יתחיל".
אבוטבול הוא אדם שחביבותו אומנותו, אך מתחת לחזות נעימת הסבר 
מסתתר לו אחד משועלי הפוליטיקה המתוחכמים של היהדות החרדית. מי 
שהצליח לזכות בראשות העיר המורכבת והמגוונת בישראל שלוש פעמים 
– אחרי שבכהונה השנייה הוא זכה פעמיים, בבחירות חוזרות – הוא לא 

סתם עוד פוליטיקאי מקומי ששיחק לו מזלו, אלא שחקן פוליטי מדופלם.
אבוטבול הימר על כך שדגל התורה במצבה לא תהיה מסוגלת להכריע 
מעריך  "אני  לאתגר.  להיענות  ותתקשה  ומונטג,  גרינברג   – בניה  שני  בין 

בסבירות של שישים אחוזים לפחות, שלמרות ההצעה המפתה, דגל התורה 
לא תחזיר תשובה. אם זה יקרה והם יתעכבו כמה שבועות בלי לתת תשובות 
ברורות, תהיה לי את מלוא הלגיטימציה לגבש חזית רחבה ולהתמודד על 

כהונה שלישית", טען. 
ההחלטה של דגל התורה מסופ"ש שעבר להיכנס למו"מ עם אבוטבול 
קרב  עוד  להכיל  שתתקשה  המלחמות  שבעת  לעיר  הנכונה  ההחלטה  היא 
– והפעם בתוך הנגמ"ש. אלא שאי אפשר לשכוח כי בקונסטלציה אחרת 
לפני  אבוטבול  לעברה  שזרק  הכפפה  את  מרימה  הייתה  התורה  דגל  ואם 
מזו  להיות הפוכה  הייתה אמורה  היום  יותר מחצי שנה, הסיטואציה  קצת 
שהובאה לפני גדולי ישראל עם ודאות כמעט מוחלטת לניצחון של מועמד 

דגל התורה. 
במקרה שכזה, לא אבוטבול אלא מונטג היה מתייצב על קו הזינוק אחרי 
שגיבש סביבו את כל העדות והחוגים מש"ס, משלומי אמונים ומהליכוד. 
המו"מ עם שאר חלקי אגודת ישראל אמור היה להיות מהנה ופשוט יותר 
מטיול קליל לרמת בית שמש ט"ז להוצאת היתר חפירה. המסקנה היא אפוא 
שאם לפני חצי שנה ההנהגה הפוליטית הייתה מתנהלת אחרת, דגל התורה 

הייתה אמורה לכבוש את העיר בצעידה ענוגה כשל בנות ירושלים. 
גם  והביאוה עד הלום אפשר להתבונן  על הצעדים שנקטה דגל התורה 
ביותר  החשוב  בתפקיד  התורה  דגל  מחזיקה  הנוכחית  בקדנציה  אחרת. 
דיור לציבור החרדי.  יחידות  ובניית אלפי  בתחום המוניציפאלי של תכנון 
מיותר להרחיב בנוגע לדומיננטיות שיש לאחיזה בהגה הדחפורים, על זהות 
החדשים  המצטרפים  של  הקהילתית  הזהות  בבחינת  די  בקרקע.  הנאחזים 
כשלוח  פעל  אומנם  מונטג  כי  ללמד  כדי  שמש  בית  של  הבוחרים  לפנקס 
ציבור של כלל ישראל, אך הנוסח שבו בחר לשאת את תפילתו היה אשכנזי-

ליטאי.
אם דגל התורה הייתה מקבלת את ראשות העירייה על מגש של כסף, היא 
הייתה מחויבת למסור את התפקיד הקריטי הזה לאחרים. שלא לדבר על כך 
שהייתה מאבדת בנוסף גם את הסגן בשכר מטעמה. אם מנטרלים לרגע את 
החשיבות הממלכתית-פוליטית של הטייטל 'ראש העיר', ובפרט בכל הנוגע 
לנוכחות בטקסי יום העצמאות וימי הזיכרון, הרי שהוודאות האמיתית היא 
שמירה על המצב הנוכחי, כשדגל התורה אוחזת בתפקידי המפתח בעירייה. 
בפלפול ליטאי מעמיק, ניתן להסביר אפוא שהוודאות אותה נתבקשו רבני 
דגל לשמר – היא לא בהגדרת התפקיד, אלא במהות. מאמר עיוני מפולפל 
בנושא, עוד יפורסם מן הסתם לקראת הבחירות לקדנציה הרביעית, בכרך ב' 

של הספר התורני 'תורת משה' - פרי עטו של ראש העירייה.

אש ידידותית
תגובתה המהירה של לשכת הרב שחיזק את המשפחות ושוחח 
עם רבני הישיבה, העלתה צל של חשש מגזרי מכך שחובשי כיפות 

מנהיג עם עוצמה גרעינית. נתניהו בקריה, השבוע. צילום: עמוס בן גרשום לע"מ
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– נספו באסון השיטפון. צל החשש לא הפך לצל של חיוך כשהתבררו 
וגם חשבון הנפש הפנימי הנוהג לחשב מי מהנספים  ממדי האסון 
לנו ומי לאחינו גלויי הראש – פסח הפעם על השיח המגזרי. ממדי 
האסון ותחושת האבל שלא פסחה על אף מגזר, הביאו להפלת כל 

הסכרים. נהרות הדמעות, התערבו בנחלי השיטפונות.
בארץ  ושם  פה  למסעות  ילדים  הזאת, של שליחת  התחושה  את 
דין וחשבון –  יודעים מיהו הגורם שנותן  ישראל, מבלי שההורים 
תמונות  ישיבות.  לבחורי  חרדים  הורים  של  רבים  אלפים  מכירים 
החילוץ השבות וחוזרות על עצמן כמעט מדי בין הזמנים, ולעיתים 
של  היום  משגרת  לחלק  הפכו   – הזמן  של  בעיצומו  גם  כאובות 
נקנית  ישראל  ארץ  ובגולן.  בנגב  ובגליל,  בערבה  החילוץ,  יחידות 

בייסורי הסיורים.
שמקונן  לזה  בעוצמתו  השווה  חשש  אין  כי  שדומה  אלא 
 – המוניות  בהסעות  ילדיהם  את  השולחים  הורים  של  בליבותיהם 
השבים  הנערים  של  הגבורה  סיפורי  במירון.  הרשב"י  להילולת 
לבתיהם ולישיבותיהם – על הדחק והצפיפות, על המירפוק הבלתי 
פוסק כל הדרך לציון ולגימות הח"י רוטל רגע לפני עילפון, מדירים 
 – לנערות  וגם  לנערים  הורים  אלפי  של  מעיניהם  שנה  מדי  שינה 
למירון.  הדרך  כל  ברק,  השופט  כמנהג  מלאה  בהפרדה  שנוסעים 
חלילה  עלולות  ערד  מפסטיבל  התמונות   – נכון  ארגון  בהיעדר 

להצפין למירון שבגליל.
עם הקמת הממשלה – ישבנו לשיחה מעניינת עם ח"כ יצחק כהן, 
שמונה בפעם השלישית לתפקיד סגן שר האוצר וברזומה שלו שתי 
קדנציות מרוחקות זו מזו, כשר דתות. את התיאור החרד מפני אסון 
שעלול להתרחש במירון, העלה כהן בפנינו כשנשאל מה הם היעדים 

שהוא מציב לעצמו במסגרת תפקידו נטול הסמכויות הרשמיות.
תקציב  הסדרת  כמו  כה  עד  שהושגו  אלו   – המטרות  ים  בתוך 
הרשתות והישיבות ואלה שנותרו על המדף כמו ביטוח האברכים, 
סימן כהן יעד נוסף של הסדרת ההילולא במירון. הוא דיבר בעיניים 
במילים  אך  מוזס,  לייזר  מנחם  ח"כ  מירון  איש  כשל  בורקות 
על   - משמים  אוצר  פקיד  של  ללבו  גם  לדבר  שיכולות  ישראליות 
האירוע התרבותי הגדול בישראל ועל רבבות הצעירים העולים אליו 
שמטפלים  "הגופים  והולכים.  גדלים  במספרים  בשנה,  שנה  מדי 
בהילולא חייבים להיערך לתוכנית רב שנתית. אירוע בסדר גודל כזה 
מצריך מחשבה מראש לא של חודש, אלא של שנה לפחות", גרס 
איציק כהן ודיבר על יעד של הכפלת התקצוב, בצד שיפור התשתיות.

ברצותו  הממונה.  השר  של  שולחנו  על  סמוך  בהגדרה,  שר  סגן 
של השר, יפרח הסגן כתמר, ובאי-רצותו ינבול כמו פרח צמא למים 
של  מהזן  הוא  לאחרים,  בניגוד  כהן  השמיטה.  בשנת  נקוב  בעציץ 
הסגנים היודעים למצוא נתיבות ללבו של השר. בכחלון, הוא זיהה 
למן הרגע הראשון שותף רעיוני ולא רק מעשי. שר האוצר שרואה 
זקוק  לא  הרוחני,  מנהיגו  את  מנהריה  אבוחצירא  דוד  רבי  בצדיק 
הרשב"י  גבורות  על  לו  שיספרו  אשכנזיים  ועסקנים  כנסת  לחברי 

את  מילדות  ינק  הוא  הטריפוליטאית,  העדה  כבן  הישועות.  פועל 
על  עמו  לדבר  החל  עדה  מאותה  שבא  כשסגנו  הצדיקים.  סיפורי 
הצורך בהקצאת תקציבים לאתר העלייה לרגל של הרשב"י – כחלון 
הבהיר שהוא מתכוון להיות שותף פעיל, כעולה לרגל ששם פעמיו 

למקום, לא פעם ולא פעמיים.
אי אפשר לזלזל בנחישותו של כחלון להפנות משאבים ליעדים 
שהוא חפץ ביקרם. בצד המהלכים שהוא נוקט, ונותנים את אותותיהם 
לאחרונה )בשוק מחירי הדיור ולאו דווקא במרקט הסקרים( האיש 
נהנה לחלק מתנות כמו סלולריים בהנחה, מסכים בהוזלה ועוד שאר 
תופינים ושעשועים להמונים. כהן הצביע על שותף שווה כוח שמוכן 
"הרב  והגליל.  הנגב  הפריפריה  בשר  כמובן  ומדובר  משלו,  לתת 
דרעי דאג לשפוך כסף מהמשרדים שתחת ידי ש"ס, ממשרד הדתות 
ולהרחבת  קבע  לתשתיות  ייעודי  כתקציב  והגליל  הנגב  וממשרד 
הכביש לאתר המתויר ביותר בגליל. השותפות הזאת, במעשים ולא 
להם  ולהסביר  האוצר  אנשי  את  גם  לגייס  לנו  אפשרה  בדיבורים, 

שיהיה פה שוויון בנטל, גם בנטל התקציבי". 

מראה כהן
את איציק כהן תפסנו בשלישי שעבר, על מרפסת הציון – אליו 
הוא לא יכול להיכנס מתוקף עדת הכהנים אליה הוא משתייך. ביחד 
עם איש מירון האשכנזי ח"כ מנחם לייזר מוזס, הוא סייר באתר עם 
הגורמים האחראיים מכל המשרדים – ביקור אחרון לקראת הל"ג, 

אך לא ראשון. 
"כדי להגיע מוכנים לל"ג בעומר צריך לשבת עם אגף התקציבים 
מתחילת השנה, וגם עם המשטרה ואנשי התחבורה. אני מלווה את 
התהליך מזה חודשים רבים", אומר כהן ומסביר מדוע, "זהו אירוע 
שמצריך ליווי מתחילת הדרך ומחייב כובד ראש ורצינות כדי שהכל 
יעבור בשלום ללא נפגעים חלילה". אחרי מאורעות השבוע שעבר, 

אין צורך להכביר מילים ולהאריך בהסברים.
ים  ולשפוך  לכיס  יד  להכניס  צריך  בסוף  אבל  יש,  תמיד  נכונות 
יעבור בשלום. מאיפה מביאים את  של תקציבים כדי שאירוע כזה 

הכסף? שאלתי.
"קודם כל מביאים", השיב כהן, "ובשלוש השנים של הממשלה 
מעבר  התקציבים.  את  הכפלנו  כמעט  אלא  הבאנו,  רק  לא  הזאת 
השקעות  הרבה  יש  עצמו,  לאירוע  הייעודי  התקציב  להגדלת 
וגדל.  הציבור ההולך  עם הכלה של  כדי להתמודד  קבע  בתשתיות 

רבי שמעון מזמין אליו כל שנה יותר ויותר אנשים". 
לל"ג  הייעודי  התקציב  "ב-2015  במספרים:  מדבר  כדרכו  כהן 
 12,800,00 על  עמד  הוא  ב-2016   ,9,264,000 על  עמד  בעומר 
אתה  שקלים.  ל-15,800,00  הגיע  כבר  התקציב  וב-2018  ב-2017 
במספר  הרע  עין  בלי  הגידול  עם  יחד  וגדל  הולך  שהתקציב  רואה 

המתפללים שפוקדים את הציון. מיליוני אנשים מגיעים לכאן במשך 
יממה,  של  אחת  זמן  בנקודת  עצמו,  באירוע  ורק  השנה,  ימות  כל 

מתכנסים כחצי מיליון איש". 
אחרת  מדבר  אתה  כסף,  על  האוצר  פקידי  עם  מדבר  כשאתה 
מחבריך, ככה שהם יבינו. שמעתי אותך באחת הישיבות עם אנשי 
האוצר, מגדיר את הציון כמקום הכי מתויר בישראל אחרי הכותל 
אלא  ובכי  בנהי  לא  צרכים  הנגשת  של  כזה,  שיח  האם  המערבי. 
בהסברה, אכן פועל את פעולתו, כי התרגלנו לשמוע מחברי הכנסת 

שכסף מהאוצר – משיגים רק בכוח? שאלתי.
פעלנו  הזה  "במקרה  כהן,  השיב  במוח",  כשאפשר  בכוח  "למה 
בחכמה. האוצר מכיר בהוצאות אמיתיות ואנחנו פשוט מציגים את 
האמת והעובדות כפי שהן. זהו המקום הכי מתויר ואירוע ההילולא 
הוא האירוע מספר אחד בישראל מבחינה כמותית ומבחינת עוצמת 
על  שמירה  מבחינת  החשיבות  את  ומסביר  יושב  כשאתה  האירוע. 
בטיחות המשתתפים, הכשרת צוות בטיחות והצלה מתאים, הכשרת 
שטחי גישה להמונים, חשמל, תאורה, תחבורה, בקרה ותברואה – 

אתה מגלה שיש עם מי לדבר. 
שנמצא  ממשרד  תקציבי  פעולה  שיתוף  גם  מתווסף  "כשלזה 
באחריות חרדית, יש לזה אפקט גדול יותר. היינו פה בסיור עם השר 
דרעי, עם פקידי האוצר, עם מנהל האתר הרב ישראל דרעי ששזוף 
הציון.  ברחבת  פוסקת  בלתי  משהות  אלא  הים  בחוף  משהות  לא 
לא  או  לתקצב  אם  שמסתפקים  לאנשים  אומר  אני  כאלה  במקרים 
– טוב מראה עיניים. בואו ותראו לאיזו רחבה קטנה מתכנס ציבור 

גדול כזה ותבינו כמה צריך להשקיע".
התחלת  שבו  מהיום  שנה  מעשרים  למעלה  של  בפרספקטיבה 
מבחינת  התשנה  מה  הדתות,  כשר  ההיערכות  תהליך  את  ללוות 

תשתיות? שאלתי.
השתנו  והתחבורה  "הכבישים  השר,  סגן  משיב  השתנה",  "הכל 
בתוך  ההשקעות  וגם  השתנו  החירום  ויציאות  הכניסות  לחלוטין, 
האתר. בכל שנה יש השקעה נוספת בתשתיות קבע. מספר העולים 
השתנה.  המתקצבים  הגורמים  מול  שלנו  השיח  וגם  השתנה  לציון 
את  לקבל  שדורש  כציבור  אלא  בפתח  כעניים  באים  לא  אנחנו 
בישראל.  הגדול  והיהודי  התרבותי  לאירוע  המתאימה  התשתית 
עוד  יגדל  הבאות  ובשנים   – האלה  למטרות  ועולה  הולך  התקציב 
והפן  אנשים  יותר  עוד  הבאה  בשנה  יזמין  שמעון  רבי  הרי  יותר. 
רבי  לבין  לרגל  מהעולים  אחד  כל  בין  ורק  אך  נותר  הרי  הרוחני 
שהצרכים  לכך  לדאוג  הוא  ציבור  כנציגי  שלנו  התפקיד  שמעון. 

הגשמיים יספקו את החוגגים". 
כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק – ועל הפועלים 
בעת הזאת מן הסתם תבוא ברכה. שיהיה לכולנו ל"ג שמח, ובנוגע 
לנפשות הפועלות, נמתין עד שיכבו המדורות, ונבחן אותם בהתאם 

לתוצאות.

 כהן על הציון. סגן שר האוצר יצחק כהן בישיבת היערכות רב-משרדית 



"למה בכוח כשאפשר במוח", 
השיב כהן, "במקרה הזה פעלנו 
בחכמה. האוצר מכיר בהוצאות 

אמיתיות ואנחנו פשוט מציגים את 
האמת והעובדות כפי שהן. זהו 

המקום הכי מתויר ואירוע ההילולא 
הוא האירוע מספר אחד בישראל 
מבחינה כמותית ומבחינת עוצמת 

האירוע. כשאתה יושב ומסביר 
את החשיבות מבחינת שמירה על 

בטיחות המשתתפים, הכשרת צוות 
בטיחות והצלה מתאים, הכשרת 

שטחי גישה להמונים, חשמל, 
תאורה, תחבורה, בקרה ותברואה – 

אתה מגלה שיש עם מי לדבר"



משרד העבודה והרווחה קורא לכם, העובדים:  הכירו את הזכויות המוקנות לכם על 
פי חוקי העבודה, עמדו עליהן ופעלו בחוכמה ובנחישות עד שתקבלו אותן במלואן. 

הזכויות שמורות לכם – אל תוותרו עליהן!

בין היתר, מגיע לכם:

הפרשות לפנסיה: להבטחת הכנסתכם העתידית ודאו, שהמעסיק מפריש הפרשות פנסיוניות לקרן הפנסיה.
זכויות נשים:  אסור על פי חוק לפטר או לפגוע בהיקף השכר או המשרה של עובדות בתקופת טיפולים, טרום 

לידה ועד 60 יום לאחר החזרה מחופשת הלידה ללא היתר ממשרד העבודה והרווחה. 

שכר מינימום:  השכר המינימלי שחובה על פי חוק לשלם לכל עובד עומד על 5,300 ₪ לחודש או 28.49 ₪ לשעה.

הלנת שכר:  "לא תלין שכר שכיר"; תשלום השכר ותשלומים נוספים צריכים להיות משולמים עד המועד הקבוע בחוק.

employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights :מידע נוסף באתר זכויות עובדים של משרד העבודה והרווחה

רוצים לדעת עוד על זכויותיכם? פנו ליחידה ליחסי עבודה  1-800-800-390
לא קיבלתם את זכויותיכם? פנו למינהל הסדרה ואכיפה  )ניתן לפנות גם אנונימית(: 2570*

כל הזכויות 
לך!שמורות

יש לך פרנסה? מגיעות לך גם זכויות!



 בהזדמנות וילה מאוד 
מפוארת, חלומית, בהר 
שלום, 3 מפלסים, 400 

מ"ר עם מעלית פנימית, 
6,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)37-37(_____________________________________________

י”ז-י”ט  באייר  תשע”ח  
2-4/5/2018
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בית שמש

לפרסום
03-6162228

וילות ובתים

אשדוד

אלעד
וילות ובתים

באר שבע

 באהרונסון, 3.5 חד', 
92 מ"ר, קומה ג' עם גג 

בטון, משופצת ומרווחת, 
עורפית, אופציה  

ממשית לבניה על הגג, 
1,860,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)05-05(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

דופלקסים

 ברח' רמח"ל, דופלקס, 
ק"ג, 2.5 חד' ומעליה 

2 חד', אפשרות לטאבו 
משותף, 1,930,000 

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

050-5308742)09-09(_____________________________________________

 ברש"י 8, 4 חד' ק"ב 
+ מעלית, חזית, מסורגת, 
מרווחת, מ.מרכזי, י.הורים, 

_____________________________________________)10-18ל(מ.שמש, 052-8612233

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקים, 

מסודרת, 120 מ"ר 
חזית, ק"ג ואחרונה, 

ללא מעלית עם גג בטון 
וחניה צמודים בטאבו, 

2,700,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך מאירוביץ, הרב קוק 

23 ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)12-12(_____________________________________________

 למהירי החלטה, קוטג' 
מיוחד, 3 מפלסים ברמה 

גבוהה, 7 ח', 200 מ"ר בנוי 
+ 200 מ"ר גינה, מטופחת, 

052-8935435)15-18(_____________________________________________

 בבן אליעזר, 4 חד', 
מושקעת במיוחד, 1,230,000 

ש"ח, בלעדי תיווך יזהר, 
054-4901948)18-18(_____________________________________________

 בבן אליעזר, 3.5 חד', 
משופצת מאוד, 1,100,000 

ש"ח תיווך יזהר, 
054-4901948)18-18(_____________________________________________

 בשיכון ג' ברחוב בארי, 
דירת 3 חדרים, קומה ב', 
גדולה ומשופצת, 80 מ"ר 
ומעליה 2 יח"ד משופצות 
ומושכרות ב- 5,500 ש"ח 
בחודש, 2,770,000 ש"ח. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)15-15(_____________________________________________

 בבר אילן, 3.5 חד', ק"א, 
משופצת, מחסן, 1,140,000 

ש"ח. תיווך יזהר, 
054-4901948)18-18(_____________________________________________

 בהזדמנות בשיכון ה' 
ברחוב ברויאר בבנין של 2 

דיירים 3 כ"א, 7 חדרים, 
דירה גדולה ומסודרת + 

סוכה גדולה, 3,700,000 
ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)16-16(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט 
קרוב לרח' חרל"פ, בבנין 

יפה ומתוחזק עם מעלית, 
4.5 חד', מפוארת, 

בק' 4, חזית, מעליה 2 
חד' גדולים + מחסן + 
גג גדול, חניה בטאבו, 

3,000,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)16-16(_____________________________________________

 ברחוב אדמורי שץ, 
ק"ג, 3 חדרים עם אופציה 

ממשית לבניה על הגג 
עם הסכמת שכנים, גג 
בטון, מדרגות קיימות, 

מתאים לטאבו משותף או 
יחידות, 1,820,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)16-16(_____________________________________________

 באיזור האדמו"ר 
מקוצק, 5 חד' בבנין 

חדש, ק"ד, 2,350,000 
ש"ח. תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)16-16(_____________________________________________

 בשמעיה, 5 חד', 3 כ"א, 
גדולה, משופצת, יחידת הורים, 
מטבח חדש ודלתות חדשות, 

052-3995465)17-20(_____________________________________________

 בקרית הרצוג, מגרש 
לבנית בנין בן 6 קומות, 

4,500,000 ש"ח, 
_____________________________________________)17-20ל(050-4102467

 ברח' ניסנבוים, דירת 
דופלקס מדהימה, 

משופצת כחדשה, גג 
פתוח, כ- 140 מ"ר + 

אופציה + מחסן 30 מ"ר, 
פרטים בתיווך אשכנזי, 

03-5791770)17-18(_____________________________________________

 בנחמיה/עזרא, 5 חד', 
ענקית, חזית + 2 מרפסות + 

חניה בטאבו. תיווך, 
_____________________________________________)17-19ל(052-7689979

 5 חד', 135 מ' נטו, 
סלון ענק וחדרים גדולים, 
ק"ב, ללא, דירה בקומה, 

4 כ"א, מסודרת עם חניה 
בטאבו באזור חתם סופר/

הרב ישראל מסלנט, 
2,600,000 ש"ח. בלעדי 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 בדמשק אליעזר, 
ענקית, 210 מ', ניתן 

לחלק ל- 3 יח' בהסכמת 
שכנים, ק"א 2,920,000 

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

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)04-04(_____________________________________________

 מיוחדת באלוף הנצחון 
- גבול ר"ג, בבנין חדיש, 
3 חד', 70 מ' בק"ג עם 

מעלית וכן דירת 45 מ"ר 
בק"א, שניתן להשכיר 

+ חניה. וכן מחסן דירתי 
וחניה, 2,200,000. בלעדי 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)30-30(_____________________________________________

 באבן שפרוט בקומה 
ב', דירה מחולקת ל- 3 
חד' + 2 חד', הדירות 
משופצות ומושכרות, 

1,920,000 ש"ח. תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 

23, ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)06-06(_____________________________________________

 מיוחד באזור פנקס/
אהרונסון, דירת 3 חד', 

65 מ' + מעטפת של 65 
מ' + מרפסת של 10 מ', 
ק"א, 2,050,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב,

,03-5797756
050-5308742)07-07(_____________________________________________

 בגני גד 11, 6.5 חד', 
145 מ"ר, קומה ראשונה, 2 

חזיתות, מרווחות. 
עמית, 053-7130570. 
_____________________________________________)12-20ל(מלכה, 055-8820912

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה!! 4 חד' ענקית, 
מוארת ומטופחת, רק 

1,470,000 ש"ח, 
052-5752500)18-18(_____________________________________________

 הדירה כי זולה באשדוד 
ברובע ג', 89 מ"ר, משופצת, 

למגורים או למשקיעים, 
_____________________________________________)18-21ל(052-7648890

 שכונה ב', דירה מחולקת 
ל- 2 יחידות דיור, מושכר 

4,300 ש"ח במחיר מציאה. 
משה אלוש, אבני דרך, 

054-3255667)18-18(_____________________________________________

 רחבת יותם, דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות דיור, 

משוכרת 4,400 ש"ח במחיר 
מציאה. משה אלוש, אבני דרך, 

054-3255667)18-18(_____________________________________________

 שכונה יא דירה מחולקת, 
מושכרת 4,000 ש"ח ל- 2 
יחידות דיור, מחיר מציאה. 

משה אלוש, אבני דרך, 
054-3255667)18-18(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 4 יחידות 
דיור, מושכרת 5,300 ש"ח נטו 

במחיר מציאה. 
משה אלוש, אבני דרך, 

054-3255667)18-18(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 3 יחידות 
דיור מושכרת 4,500 ש"ח נטו 

במחיר מציאה. 
משה אלוש, אבני דרך, 

054-3255667)18-18(_____________________________________________

 דירה מחולקת שכונה א', 
3 יחידות מושכרות 3,300 

ש"ח במחיר מציאה. 
משה אלוש, אבני דרך, 

054-3255667)18-18(_____________________________________________

 חברת אבני דרך מנהלים 
נכסים ביד רמה למשקיעים 

העובדים איתה באמונה. 
משה אלוש, אבני דרך, 

054-3255667)18-18(_____________________________________________

 מבחר דירות במחירים 
שפויים למכירה באר שבע, 

דימונה וירוחם, התקשרו עוד 
היום - משה אלוש, אבני דרך, 

054-3255667)18-18(_____________________________________________

 בבלעדיות בבירנבוים, 
60 מ"ר, קומה 1/1, 

אופציה ממשית לבניה 
על הגג + אופציה לצד 

33 מ"ר, 1,500,000 
ש"ח. ישראל, 
052-7741000)18-18(_____________________________________________

 לשותפים משקיעים! 
נכס מושכר באזור 

רמב"ם, שוכרים אמינים! 
תשואה מעולה! רק 

950,000 ש"ח כל שותף 
)ללא תיווך( 

_____________________________________________)18-19ל(058-7443384

 בחידושי-הרי"ם )בחלק 
השקט!(, קומה ב', 

חזית-פתוחה, 100 מ"ר + 
סוכה + מעלית במיקום 

מבוקש מאאאד! + 
א.הרחבה. 

"מקסימום-נדלן" 
052-7683068)18-18(_____________________________________________

 בשיכון ג' בתחילת בניה 3 
חד', 4 חד', 4.5 חד', 4 + גינה, 

5 + גינה, מפרט עשיר, קבלן 
_____________________________________________)18-18(אמין. א.פנחסי, 03-5799308

 ברוט, ק"ק, שוכרים 
כבר 4 שנים + ניהול, 
מחולקת 3 - שכירות 

6,200 ש"ח, 1,280,000 
ש"ח, גמיש. "אפיקי-נדלן-

_____________________________________________)18-18(בועז" 058-3200078

 בז'בוטינסקי - פינת 
השומר, ק"ב, עורף, 

63 מ"ר, שמורה ויפה, 
1,250,000 ש"ח. 

"אפיקי-נדלן-בועז" 
058-3200078)18-18(_____________________________________________

 בבלעדיות ! הקודם 
זוכה! באיזור הראשונים 

)שקטה(! 4 חד' + 
מעלית + חניה + סוכה! 

1,590,000 ש"ח. 
"אלוני נכסים" 
052-7610603)18-18(_____________________________________________

 באזור יגאל קומת קרקע, 
100 מ"ר + כניסה פרטית, 

1,850,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)18-18(_____________________________________________

 בהזדמנות!! באהרון 
דב, ק"א, 84 מ"ר, 3 כ"א, רק 

1,480,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)18-18(_____________________________________________

 מבחר דירות ומסחר 
למכירה/השכרה בכל 
רחבי העיר, במחירים 

אטרקטיביים, שרות אמין, 
מקצועי. "א.צ. נכסים" 

נייד: 050-9777755, 
050-2044100)18-18(_____________________________________________

 בהזדמנות!! א.בית-יוסף, 
כ- 64 מ"ר, ק"ב, משופצת 

א.להרחבה!! 1,440,000 ש"ח. 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)18-18(_____________________________________________

 בברוט, ק"ק, מחולקת 
ל- 3 דירות, שוכרים 4 
שנים, שכירות 6,200 
ש"ח, ב- 1,280,000 

ש"ח, גמיש! 
'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)18-18(_____________________________________________

 בלעדי! בז'בוטינסקי 
ליד השומר, ק"ב, עורף, 

63 מ', שמורה מאוד! 
רק ב- 1,250,000 ש"ח 

לסגירה. 'אפיקי נדלן 
_____________________________________________)18-18(בועז' 058-3200078

 פרסמו במשרדנו 
בחינם והצטרפו גם אתם 

לבלעדיות הנמכרות 
ב'אפיקי נדלן בועז' 

050-4156080)18-18(_____________________________________________

 לתיווך דרושים בדחיפות 
קונים טובים לדירות בב"ב 

ובפ"כ, מחירים טובים 
לדירות 2-3-4 חדרים, עזרה 
במשכנתא. 054-7477054, 

03-5444815)18-18(_____________________________________________

 באבן שפרוט, דירה 
מחולקת 40+80 מטר קומה 
שניה + סוכה במחיר מטורף, 

רק אצל "פנחס נכסים" 
055-6789653)18-18(_____________________________________________

 בבלעדיות ביגאל אלון, 
דירה מחולקת ל- 2, 75 מטר 
+ 75 מטר, קומה ראשונה, 

משופצת קומפלט, 1,990,000 
ש"ח. "פנחס נכסים" 

055-6789653)18-18(_____________________________________________

 ברמבם לפני בניה 4 
ו- 5 חדרים גדולות, קבלן 
אמין, נוף משגע. מתחם 

_____________________________________________)18-18(הנדלן, 050-4000640

 בהרצל פרדס כץ לפני 
בניה, 4 חדרים ו- 3 ח' 
במחיר הזדמנות, קבלן 

אמין. מתחם הנדלן, 
050-4000640)18-18(_____________________________________________

 בעזרא/חזו"א, 140 מ"ר, 
חדשה, מפוצלת, מושכר 
ב- 8,000 ש"ח, נוף אדיר, 

2,600,000 ש"ח. תיווך הנדל"ן, 
050-4177419)18-18(_____________________________________________

 במהוליבר, למתבגרים, 
110 מ"ר + מרפסת 50 מ"ר, 

מפואר ומיוחד + חניה + 
מחסן, 2,500,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)18-18(הנדל"ן, 050-4177419

 בבני-אברהם, 70 מ"ר, 
ק"א, משופצת, בנין חרדי, 

1,350,000 גמיש. תיווך 
_____________________________________________)18-18(הנדל"ן, 050-4177419

 בנייה חדשה! בבית-יוסף, 
דירות 3/4 חד' יפות החל 

מ- 1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 מציאה! באיזור-ויז'ניץ, 
130 מר, מחולקת ל- 2 + גג 

מוצמד בטאבו. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 במקובר, 8 חד', חדשה 
מקבלן, אופציה לחלוקה, 

3,150,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בבניה חדשה! בקוטלר 
פנית סוקולוב דירות 3/4 חד', 

מפוארות וגדולות, חזית, 3 
כ"א, החל מ- 1,650,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בברויאר 2 דיירים 
בבנין, קומה 2/2, דירת 
גג, 200 מ"ר + אופצ' 

90 מ"ר, 2 חניות בטאבו, 
3,600,000 ש"ח. ישראל, 

052-7741000)18-18(_____________________________________________

 בשיכון ה' באזור הוילות 
בנין דו משפחתי, דופלקס 200 
מ"ר, 7 חד' + אופציות גדולות 
גם לחלוקה, 3,900,000 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18(א.פנחסי, 03-5799308

 באנילביץ השקט, וילה 
דו משפחתית, ק"ק + 

ק"א, 350 מ"ר, 3 כ"א, 
מיקום מעולה, ענקית 

+ גינה וחניה + אופציה 
ליחידות, 5,500,000 

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

050-5308742)18-18(_____________________________________________

 בשיכון ה' בסיום בניה, 
פנטהאוז 170 מ"ר )140 מ"ר 
בנוי + מרפסת 30 מ"ר(, ק"ד 
+ מעלית, 3,200,000 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18(א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ג', דירת גן, 5 
חד', מטופחת מאוד + 2 

מרפסות שמש גדולות 
+ חזית, רק 2,950 מליון 

ש"ח. "א.צ. נכסים" 
נייד: 050-9777755, 

050-2044100)18-18(_____________________________________________

 דירת גן 4 חד', גד', 3 
כ"א + חצר ענקית + מח' 

משופצת מהיסוד, ב"ב, 
050-4190250)17-20(_____________________________________________

 בס'מנשה פנטהאוז, 190 
מ"ר, ק"ד, חזית, נוף אדיר, 
מטופח, חניה, 3,500,000 

ש"ח. תיווך הנדל"ן, 
050-4177419)18-18(_____________________________________________

 בשיכון-ה' בבניין-חדש 
מיידי! פנטהאוז מפואר, מעל 
200 מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בגולומב בבניה, פנטהאוז 
יחיד בקומה, 2,700,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בבבלעדיות דירת גן, 
באבן גבירול ב"ב, שקט 

ופסטוראלי, בנוי 85 מ"ר, 
גינה 200 מ"ר, אופציה 

הרחבה לעוד כ- 80 מ"ר, 
יש תוכניות והסכם חתום 
עם השכנים, 2,520,000 

ש"ח. דניאל שמואל 
הום-דיל נכסים, 

052-8750321)18-18(_____________________________________________

 בחנה סנש, דירת גן, 
120 מ"ר, משופצת ויפה 

+ 2 יחי' מושכרות ב- 
5,500, 3,350,000 ש"ח.

"חמד נכסים" 
053-3357316)18-18(_____________________________________________

 בבלעדיות בחנה 
סנש, דירת גן, 2.5 חד', 

משופצת עם אופציה 
להוספה של 100 מ"ר 

עם חצר ענקית ומפנקת 
פלוס יחידה, 2,800,000 

ש"ח. "חמד נכסים" 
053-3357316)18-18(_____________________________________________

 באזור רש"י כ- 155 מ', 
גדולה, דופלקס, יפה ומסודרת 

+ מרפסות, 2,800,000 ג'. 
תיווך B.D.A, טל': 

054-8449423)18-18(_____________________________________________

 בלעדי! באזור המרכז, 
דופלקס 7 חד', מחולק 3.5 

חד', 80 מ"ר + 2 יחידות על 
הגג מושכרות ב- 5,200 ש"ח, 
ק"ג, חזית, 3 כ"א, משופצת. 

_____________________________________________)18-18(א.פנחסי, 03-5799308

 סמטאות הרב שך! 3 
)60 מ"ר(, משופצת! + 
אפשרות הרחבה לצד + 
בניה על גג בטון! "אלוני 

_____________________________________________)18-18(נכסים" 052-7610603

 באזור רמח"ל ד.גג, 4.5 ח', 
מצב מצוין, 1,770,000 ש"ח. 
_____________________________________________)18-18("אפיק-נכסים" 03-5791514

 ברחוב ירושלים, דו 
פלקס מושקעת מאוד, 

כ- 10 חד', חזית + 3 
אמבטיות + 4 שירותים 
+ מעלית + נוף מרהיב 

+ מרפסת שמש ענקית, 
ניתן לחלוקה/טאבו 

_____________________________________________)18-18(משותף, 050-2044100

 בבלעדיות בנורדאו, 
דופלקס 4 חדרים, 120 מטר, 

קומה 3, 1,620,000 ש"ח. 
_____________________________________________)18-18("פנחס נכסים" 055-6789653

 בלעדי בהרב-קוק, 
דירת-גג )דופלקס(, 170 

מ"ר, ק"ד + מעלית 
+ חניה, 2,550,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)18-18(_____________________________________________

 בלעדי! בחנה-סנש, 
דירת גג, 300 מ"ר, קומה 

א' ואחרונה, 150 מ"ר, 
5 חדרי, מושקעת ברמה 

גבוהה + 150 מ"ר גג 
ענק פתוח )ניתן לבנות 

יחידות וכו'(, 3,500,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)18-18(_____________________________________________

 בלעדי בדמשק 
אליעזר, דירת גג 

)דופלקס(, חזית, ק"ג 
)ללא(, למטה 100 מ"ר 

)ניתן לחלוקה( + למעלה 
100 מ"ר מחולק ליחידה 
+ אופציה מוכנה ליחידה 
נוספת, 3,200,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)18-18(_____________________________________________

 מציאת החודש!!! 
בנורדאו, דופלקס, כ- 105 

מ"ר, 3 כ"א, 1,420,000 ש"ח, 
גמיש. נדל"ן הקריה, 

050-3000121)18-18(_____________________________________________

 ברח' ירושלים מול 
העיריה, דופלקס 8 חד', 

220 מ"ר, קומה 3, 
מעלית, משופצת ויפה, 

מרפסת סוכה גדולה, 
3,390,000 ש"ח. "חמד 

_____________________________________________)18-18(נכסים" 053-3357316

 בלעדי! בבנין חדש 
בעזרא/חזו"א, 6 חד', ענקית, 

150 מ"ר, ק"6 + מעלית, 
חזית, ניתנת לחלוקה, 

2,550,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)18-18(_____________________________________________

 בהר השלום בבנין 
חדש, 5 חד', 220 מ"ר, בנוי 
130 השאר מעטפת, ק"ב 
+ מעלית + חניה, חזית, 

3,250,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)18-18(_____________________________________________

 בהשלושה, 6 חד', 125 
מ"ר, ק"ב + מעלית, חזית, 
4 כ"א, מאווררת, שמורה, 

2,700,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)18-18(א.פנחסי, 03-5799308

 בגניחובסקי, ק"א, 5 
חד', 123 מ"ר + יח"ה, 

מפוארת מאוד, רק 
לסגור ויש עוד חדר, 3 

שירותים, מעטפת גדולה 
+ אופציות, 2,200,000 

ש"ח. "אפיקי-נדלן-בועז" 
058-3200078)18-18(_____________________________________________

 בפדרמן, 5ח', חדשה, 
משודרגת, נוף פתוח, 

סוכה מהסלון, קומה 6, 
1,850,000 ש"ח. 

מתחם הנדל"ן, 
050-4000640)18-18(_____________________________________________

 בפרויקט החדש "גני 
הזית" בקרית הרצוג, 

5 חד', מפוארת, קומה 
ראשונה, ב- 1,950,000 

ש"ח. להב נכסים, 
050-4177750)18-18(_____________________________________________

 בלעדי במימון-במברגר, 
5 חדרים, מושקעת, 

קומת-קרקע, כ- 150 מ"ר 
+ חצר 100 מ"ר, כניסה-
פרטית, מתאימה-לנכה 
+ יחידה מפוארת, ניתן 

לחבר לדירה, 2,750,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
054-4290600)18-18(_____________________________________________

 בהזדמנות במרים-
הנביאה, דירה ענקית, ק"א, 

מיידית, בנין חדש, 3,100,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בעזרא/חזו"א 5 חד', 160 
מ"ר, חדשה, 2,500,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בבנין חדש! באנילביץ 
דירות 3/4 חד' אחרונות, החל 

מ- 1,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבניה-חדשה, 4 חד' + יחידה, 

החל מ- 2,350,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בהרצוג, 4 חד', יפהפייה, 
בבנין חדש + מחסן, 

2,100,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא-בן זכאי, 
4.5 חד', משופצת, חזית + 

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

052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בבניה ברח' הלפרין, דירות 
4 חד', 2,200,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בבנייה! בשיכון ג', 4 חד', 
אחרונה + מרפסת שמש, 

חזית, 2,100,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בפרוייקט גן הזית, 5 
חדרים, קומה 5, נוף מהמם, 
מחיר מיוחד! "פנחס נכסים" 

055-6789653)18-18(_____________________________________________

 בהזדמות, בקרית 
הרצוג, נ.סירוקה, 

5 חדרים, 120 מ' + 
אופציה, מעלית, קומה 

ראשונה, 2,200,000 
ש"ח, גמיש. 

מתחם הנדל"ן, 
050-4000640)18-18(_____________________________________________

 בלעדי! בשלמה בן 
יוסף, 5 חד', 94 מ"ר, 
ק"ב, מחולקת ברמה 

גבוהה ל- 3 חד', 65 מ' 
ויחידה, 2 חד', מושכרת. 

'אפיקי נדלן בועז' 
050-4156080)18-18(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
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לפרסום
בלוח

03-6162228

דופלקסים

וילות ובתים

דופלקסים

רחובות

מבניםפנטהאוזים ודירות גן

דירות 
להשכרה

בני ברק

 להשכרה/מכירה 
בזול, 500,000 ש"ח 
חנות 20מ' ברח' בן 

גוריון/טבריה, מתאים 
גם למשרד או קליניקת 

רופא. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב, 03-5797756,
050-5308742)02-02(_____________________________________________

חנויות

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

עסקים

 להשכרה באזור 
נחמיה, מספרה עם 

פרנסה בשפע, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)47-47(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

2-2.5 חדרים
טבריה

ביקוש 
דירות

 בדירת שותפים לשומרי 
שבת מול ים כנרת החל מ- 

1500 כולל הכל. 
052-3224835 052-2634477)52-41/18(_____________________________________________

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

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

45 מ', 2.5 חד' בק"א, 
שניתן להשכיר מחסן 

דירתי וחניה, 2,200,000. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)30-30(_____________________________________________

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

מובטחת, לפרטים: 
052-6547797)33-36(_____________________________________________

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-40/18(סולידית, 03-7542233

 יש לנו השקעה 
מנצחת בשבילך,

03-7542233)40-40/18(_____________________________________________

השקעות

נדל”ן 
מסחרי

 להשכרה, 100 מ"ר, 
מסחרי, במרכז אלעד, 

מתאים לכל מטרה, נגיש 
_____________________________________________)09-12(למוגבלים, 050-3060123

 בנורוק כחדשה, 2 חד', קב', 
מרוהטת קומפלט לזוג ללא, 
דו"ש, מזגנים, 2,500 גמיש, 

_____________________________________________)15-19ל(054-8425580

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בכהנמן/עזרא, דירת 
חדר גדול, מרוהטת קומפלט, 

2,300 ש"ח, מיידי
_____________________________________________)17-20ל(050-4122080

 בק.הרצוג - גני הזית, 5 
חד', ק"ב, בנין חדש, ממוזגת, 

4,800 ש"ח, מיידי, 
_____________________________________________)15-18ל(052-7127207

 להשכרה דירה ברחוב 
דסלר, ממוזגת, 7 חדרים, 170 

מטר + גג גדול, 
052-4788488)15-20(_____________________________________________

 בעמק יזרעאל, גדולה 
ומפוארת - חדשה, ריהוט 

קמפלט, סוכה, נוף, 
_____________________________________________)18-21ל(054-7739255, מיידי

 בויז'ניץ יחידה משופצת, 
נקיה וממוזגת, ללא ריהוט - 

מיידי, 2,000 ש"ח, 
_____________________________________________)15-18ל(054-5634160

 1 ח' להשכרה רח' חברון 
לבודד/ת מיידי כולל ריהוט, 

חשמל, מים וארנונה. 
054-4447911, בודדת. 

_____________________________________________)15-18(054-4400074, בודד

 בארלוזורוב, דירת 3 
חדרים מרווחת ושמורה, 

_____________________________________________)15-20(חזיתית, טל': 054-8418243

מגרשים

פנטהאוזים ודירות גן

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

צפת

3-3.5 חדרים
 בגילה א' החרדית, 3 ח', 
קומה ג' ואחרונה, משופצת 

במחיר מצוין, 050-5671199, 
_____________________________________________)15-18(תיווך מהודר - בלעדי

נתיבות

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

עפולה

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

קריית אתא

 דירת 5 ח', קומה 
ראשונה בעמרם גאון 10, לא 
למתווכים, 143 מ"ר, נגישה 

לנכים, 3,750,000 ש"ח, 
054-6600198)16-19(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 מציאה, 4 חד', נוף 
מדהים, כ"פ, סוכה, 695,000 

_____________________________________________)16-19(ש"ח, גמיש, 054-8405940

4-4.5 חדרים

 2.5 חד', ק"א לכל מטרה, 
ממוזגת במצב מצוין, מטבח 

נפרד, מרוהטת למשרד בהרב 
_____________________________________________)16-19(קוק, 054-6804376

 לזו"צ, 2 חד' ממוזגת, 
סורגים, מיידי, בבארי, ק"א, 
_____________________________________________)16-19(3,000 ש"ח, 054-4797080

 2 יח' מפוארות + 2 
חדרים + 3 חדרים, חדש 

מהקבלן, לל"ת - ממוזגות,
052-7685333 ,052-7662669)17-21(_____________________________________________

 ברזיאל, חדשה, 4 חד', 
4,400 ש"ח בפנקס, יחידה 25 

מ"ר, מתאימה גם למשרד, 
_____________________________________________)17-20ל(2,100 ש"ח, 050-4444667

 בק.הרצוג 3 חד', יפה, 
ק"ב, ממוזגת, ללא ריהוט, 

בנין שקט, לזו"צ בלבד, 3,300 
_____________________________________________)17-20ל(ש"ח, 054-6969961

 2.5 חד', כ- 3, 88 מ"ר 
+ 2 מרפסות גדולות, מטבח 

חדש, מזגנים, ריהוט חלקי, 
050-5219692)17-20(_____________________________________________

 יח"ד בק.הרצוג, ק.קרקע, 
2 כ.אוויר + חצר, משופצת, 

052-3440078)17-18(_____________________________________________

 יחידת דיור מרוהטת 
ומטופחת ברח' טולידנו ברמת 

אהרון, מיידי, 03-5706393, 
_____________________________________________)17-18ל(052-7630999

3-3.5 חדרים

 סטודנט בן 24 מעונין 
במגורים באיזור המרכז אצל 

אדם מבוגר תמורת עזרה, 
_____________________________________________)17-18ל(052-6018686

גם בקונסיגנציה
סוג א‘ וסוג ב‘

מכירת תיקי עור 
וחומרי גלם

לזכיינים

054-8413666

אולמות

 ברשותנו מס' חנויות 
ומשרדים להשכרה בב"ב, 

_____________________________________________)17-22(לפרטים: 050-4195190

לפרסום
03-6162228

4-4.5 חדרים

חצור הגלילית

2-2.5 חדרים

טבריה
 במרכז הקריה החרדית 

דירה נהדרת 147 מ"ר, נוף 
פנורמי לכינרת, פארק משחקים 
מתחת לבית, 2 שכנים בקומה, 
חניה + מחסן, לל"ת, 795,000 

_____________________________________________)49-21/18(ש"ח, 052-7103979

חיפה

 בארלוזורוב החרדי, 4 
חד', ק"ג, 3 כיווני אוויר + נוף, 
משופצת ומרווחת, 920,000 

_____________________________________________)15-18ל(ש"ח, 050-4167200

 בגן וורשא, 2 חד' במצב 
מצוין, פינוי מיידי, לל"ת, 

_____________________________________________)16-19ל(050-4168985

מגדל העמק

 בגילה א' החרדית!!!                         
מאות אברכים!

למכירה/ השכרה 2-3-4 
חד'+ תב"ע להרחבה!!! 

מבצע! ק.יובל, ק. 
מנחם ועיר גנים! הנחות 

לאברכים! שמאות 
לדירות! דרושות דירות 

לצרפתים. "הולילנד 
_____________________________________________)52-26/18(נכסים" 02-6763740

ירושלים

 דירה 5 ח' + יחידה 2 ח' 
בק.שמואל + חצר בהזדמנות, 

050-4103173)33-34/18(_____________________________________________

+5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן
 ברמות א', דירת גן, 5 

חד', נוף לירושלים + מרפסת 
גדולה + מחסן, קרובה 

לאוטובוס ובי"כ, 2,750,000 
_____________________________________________)16-19ל(ש"ח, 054-2228828

 המחיר צלל, ברוט, 
ק"ב, 2.5 חד', 3 כ"א, 

50 מ"ר, חזית, אופציות, 
1,230,000 ש"ח. 

"אפיקי-נדלן-בועז" 
058-3200078)18-18(_____________________________________________

 בלעדי, 2 חד', 
בטרומפלדור, כ- 50 מ"ר, 

קומה ד, גג רעפים, 1,230,000 
ש"ח. 077-2050410, 

 ,050-5750880
_____________________________________________)18-18(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי בטרומפלדור, 2 
חד', כ- 55 מ"ר, קומה ק', 
חזית, משופץ, 1,330,000 

ש"ח, גמיש. 077-2050410, 
 ,050-5750880

_____________________________________________)18-18(אורי תיווך אדוארד

 מציאה באזור מהליבר, 
2 חד', כ- 68 מ"ר, 

מרווחת ומוארת, ק"ג + 
אופציה בגג + אופציה 

בצד, רק 1,485,000 
ש"ח. "א.צ. נכסים" 
נייד: 050-9777755, 

050-2044100)18-18(_____________________________________________

 בלעדי! בהפלמ"ח, 
2 חדרים, ק"א, 55 

מ"ר, אופציה לסוכה, 
1,230,000 ש"ח. 'אפיקי-
_____________________________________________)18-18(נדלן-בועז' 054-8474843

 המחיר צלל בברוט, 
ק"ב, 2.5 חד', 3 כ"א, 50 

מ"ר, חזית + אופציות, 
1,230,000 ש"ח. 
'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)18-18(_____________________________________________

 מתושב חוץ! 
בגיבורים! 2.5 חד', 
מסודרת, מושכרת - 

ומנוהלת, רק 450,000 
ש"ח גמיש! בלעדי 

ל"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)18-18(_____________________________________________

 השקעה - חצור 
הגלילית, דירת 3 חד', 70 
מ"ר, משופצת במציאה, 

500,000 ש"ח, 
052-2888181)18-18(_____________________________________________

 3.5 חד', 70 מ"ר, 
ק"ד, מטופחת מאוד + 

נוף פנורמי לכינרת, אזור 
רוטשילד, מתחרד, רק 

450,000 ש"ח, תשואה 
של 1,800 ש"ח בחודש. 

"א.צ. נכסים" 
נייד: 050-9777755, 

050-2044100)18-18(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 קוטג' ברמת שלמה, 
5.5 חדרים, נוף, 2 חצרות, 

בהזדמנות. תיווך, 
052-7681123)18-18(_____________________________________________

וילות ובתים

 למכירה דירה במגדל 
העמק 70 מטר 450,000  

R.B ש"ח, גמיש. תיווך
052-6224648)18-18(_____________________________________________

מודיעין עילית
 ע"י מודיעין איזור דתי סגור 
בשבת, לא ללוקחי משכנתא, 
חלק מבית פרטי, ק"ק, 2 חד' 

+ שירותים מקלחת גדולים 
כ- 50 מ"ר + חצר כ- 50 מ"ר, 

אפשרי לקבל שכירות 3,000 
ש"ח חודשי, 600,000 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18(נייד: 054-5706488

 קוטג' בקהילה, מושקעת 
מאוד, 5.5 חדרים, 166 מטר 

בנוי + חצר 300 מטר. 2 
חניות/שער חשמלי/סורגים. 

5 מזגנים. 4 שרותים. 3 
מקלחות. בית מפואר מאוד 
בקהילה קרוב לציון הבבא 

סאלי, רק 2,700,000 ש"ח. 
תיווך ארץ הצבי, 

08-9931163 ,052-5253470)18-18(_____________________________________________

וילות ובתים

 בהרימון החרדי, קומה 
שלישית עם מעלית )עולים רק 
2 קומות(, 4 חדרים + מרפסת 
גדולה + ממוזגת, קרובה מאוד 
למוסדות חינוך ולמרכז קניות 
ולרכבת, רק 850,000 ש"ח. 

תיווך ארץ הצבי, 
08-9931163 ,052-5253470)18-18(_____________________________________________

 להשקעה ברחוב 
הגיבורים, קומת כניסה, 3 

חדרים, 64 מטר, מושקעת, 
מיקום מעולה, מושכרת לזוג 

נחמד ב- 2,100 ש"ח, רק 
650,000 ש"ח. 

תיווך ארץ הצבי, 
08-9931163 ,052-5253470)18-18(_____________________________________________

 ברב צבאן החרדי, קומה 
שניה, 3 חדרים, 80 מטר, 

מושקעת מאוד + אפשרות 
אופציה לקומה נוספת על 

הגג, רק 770,000 ש"ח. 
תיווך ארץ הצבי, 

08-9931163 ,052-5253470)18-18(_____________________________________________

 מציאה דירה 117 מ"ר 
הרשומה בטאבו כמחסן, קומה 

1 עם מעלית, רק 405,000 
ש"ח )ללא משכנתא(, ניתנת 
לחלוקה והשכרה ב - 4,700 
_____________________________________________)18-18(ש"ח לחודש, 053-3154818

 "דרך-עיר-נכסים" בכפר-
אברהם, קוטג', משופץ כחדש, 

6 חד' + מרתף, ממ"ד, גינה, 
_____________________________________________)18-18(חניות, 0522-656825

 דירת גן 5.5 חד' ביהודה 
הנשיא עם מחסן ענק, אופציה 

ליחידת דיור. FOX נדל"ן, 
050-6925400)18-18(_____________________________________________

 ביטקובסקי, כפר גנים ג', 
מיני פנטהאוז מפלס אחד, 4 
חד,' מ.שמש/סוכה 43 מטר, 

2,200,000 ש"ח. אתי, 
  ,054-3320655
_____________________________________________)18-18(תיווך דרים טרגט

 בקיש, דירת גג, 3 חדרים, 
כניסה נפרדת לגג, 

1,420,000 ש"ח. אתי, 
 ,054-3320655
_____________________________________________)18-18(תיווך דרים טרגט

 דירת 5 חד' במגדלים, 
הדר גנים מושקעת, הכי שווה, 

בשכונה. FOX נדל"ן, 
050-6925400)18-18(_____________________________________________

 בהיבנר, 5 חדרים, 118 
מטר, מ.שמש 12 מטר, 

משופצת, 2,170,000 ש"ח. 
_____________________________________________)18-18(אתי, 054-3320655

 בהזדמנות בעין גנים 
השקט, 4 חד', ק.1 + מעלית, 

050-3528252)18-18(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" בנווה-
עוז-הירוקה, צמוד לגבעת 

שמואל, דירת 4 חד', 135 מ"ר, 
סלון ומטבח 50 מ"ר, חדשה 

_____________________________________________)18-18(ומושקעת, 0522-656825

 בהזדמנות, 4 חד' באזור 
אנה פרנק וברח' שפירא, 

מושקעות, מעלית + חניה 
במחיר אטרקטיבי, 

052-2948691)18-18(_____________________________________________

 בהרצל, ק"ג, דירה 
ענקית, כ- 90 מ"ר, מיידית רק 

1,230,000 ש"ח. סתיו, 
050-6610501)18-18(_____________________________________________

 בכפר גנים, 3 חדרים, 
ק"א, מיידית, 1,300,000 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18(סתיו, 050-6610501

 בכ"ץ השקט! בחלק 
שללא מוצא ליד טרומפלדור! 
דירת 3 חדרים גדולה, 3 כיווני 
אוורי מלאים ופתוחים, במצב 
שמור מאוד, חניה בטאבו, רק 

1,410,000 ש"ח, 
לפרטים נוספים: רם נכסים, 

054-5566145)18-18(_____________________________________________

 ברח' יהלום )כפר גנים(, 
3 ח', ק"א, בהזדמנות, רק 

1,310,000 ש"ח, 
050-4811122)18-18(_____________________________________________

 בהרצל )מוטיפיור(, 3ח', 
גדולה מאוד - טובה לכל 

מטרה!! רק 1,245,000 ש"ח, 
050-4811122)18-18(_____________________________________________

 בבלפור/ברנדה, 3 ח', 
ק"ק - מסודרת ויפה, רק 

1,150,000 ש"ח, 
050-4811122)18-18(_____________________________________________

 חיים כהן, 3 + חצי, גדולה 
_____________________________________________)18-18(ומושקעת, 050-3528252

 3.5 חד' באזור 93 + 
מעלית וחניה, משופץ, 

052-2948691)18-18(_____________________________________________

 באורלנסקי, 3 חדרים, 
גדולה ומשופצת, 1,370,000 

ש"ח, גמיש. אתי, 
 ,054-3320655
_____________________________________________)18-18(תיווך דרים טרגט

 ברוטשילד, 3 חדרים, 
גדולה, עורפית, מעלית וחניה 
משותפת, 1,400,000 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18(אתי, 054-3320655 

 בחפץ חיים, 2.5 חדרים, 
מסודרת, 1,250,000 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18(אתי, 054-3320655

 נכס להשקעה בעיר 
התיקה בצפת במחיר 

מציאה, 110 מ"ר, 
מושכר ב- 5,000 ש"ח, 

פוטנציאל לפוך לצימרים, 
1,100,000 ש"ח, 

052-2888181)18-18(_____________________________________________

 דירות 3/4/5 חד' 
להשכרה שנתית באזורים 

חרדיים בצפת! 
052-2888181)18-18(_____________________________________________

 3 חד', 70 מ"ר, קומה 
שניה, מתחרד - מחיר 

מציאה, 560,000 ש"ח, 
052-2888181)18-18(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

וילות ובתים
 וילה פרטית מחולקת ל- 3 
על חצי דונם, תשואה גבוהה! 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)18-18(פרוייקטים, 052-2790370

 בפינסקר, דירת גן 
לשיפוץ, אפשרות לחלוקה, 
מציאה! מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים, 
04-8441111)18-18(_____________________________________________

 דירת גן משופצת מהיסוד, 
אופציה ליחידת דיור, תשואה 

גבוהה! מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרוייקטים, 

052-2790370)18-18(_____________________________________________

 דירת גן מחולקת בחרדי, 
מתאימה גם לשבתות! 

מאיר אלפסי, נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)18-18(פרוייקטים, 04-8441111

 חייבת להימכר! בנוטר 
המתחרד! 2 חד', קד', 

מטופחת, בנים מקסים, 
אפשרות הרחבה ענקית! 

ליד קהילת ויז'ניץ 
וקרטשניף, 930,000 
ש"ח, הקודם זוכה! 
"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)18-18(_____________________________________________

רמת גן
 בשכונת הלל 

היוקרתית ברמת גן, דו 
משפחתי, 5 חד' בנוי 

150 מ"ר, חצר קדמית 
ואחורית, 4,290,000 
ש"ח. "חמד נכסים" 

053-3357316)18-18(_____________________________________________

 מבחר דירות ומסחר 
למכירה/השכרה בכל 
רחבי העיר, במחירים 

אטרקטיביים, שרות אמין, 
מקצועי. "א.צ. נכסים" 

נייד: 050-9777755, 
050-2044100)18-18(_____________________________________________

 בתיווך מבחר ענק של 
דירות להשכרה בב"ב ובפ"כ, 

דירות 3-4-5 חדרים, כניסה 
מיידית, אפשרי מרוהטות. 

03-5444815 ,054-7477054)18-18(_____________________________________________

 בבילו, 4 חד', גדולה, יפה, 
מושקעת, מרוהטת חלקית, 
בבלעדיות "תיווך נדלן שרה" 

052-7670757)18-18(_____________________________________________

 בלוין, פנטהאוז 5 חד', 
חדשה ומפואר, מיידי, 9,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בהר השלום, דופלקס 
5 חד', 200 מ"ר + גג 

גדול, מרווח מאוד, חניה, 
אופ' ליחי' נוספת, 2 

חד', 9,900 ש"ח. "חמד 
_____________________________________________)18-18(נכסים" 053-3357316

 מיידי, כהנמן 83, מטבח 
חדש, 5 חד' גדולים, 120 מ"ר 
דופלקס, ק"ד, 3 כ"א, 6,350 

_____________________________________________)18-19ל(ש"ח, 050-7489258

 בשיכון ה', ק.קרקע, 5 
חד' + סוכה + חצר קטנה, 

5,600 ש"ח. תיווך: 
_____________________________________________)18-18(054-2345633 חדשה

 בלעדי בגני הזית/
פדרמן, 5 חדרים, חדשה 
+ מרפסת שמש, קומה 

5 + מעלית, מיידי, 4,700 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)18-18(_____________________________________________

 בפנקס 5 ח', משופצת, 
מפוארת, ק"א, 6,600 ש"ח. 
_____________________________________________)18-22ל(לתווח ארוך, 052-8316333

 דירה גדולה יפה ומרווחת, 
5 חד', ק"א, בצבי הרמן 

שפירא 5 א', 054-8474198, 
052-7648654)18-21(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 4 חד', 
מעלית, 4,300 ש"ח. 

 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)18-18(אורי תיווך אדוארד

 בבנין חדש בפ"כ! 
4 חדרים, חזית, סוכה 

ומעלית, מפתחות 
ב"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)18-18(_____________________________________________

 בבלעדיות ח.מקבלן! 
בשבטי-ישראל, 3 חד', כ- 70 
מ"ר, ק"א + מעלית-שבת + 

מ.ש/סוכה, 4,000 ש"ח.  
052-5222690)18-18(_____________________________________________

 מציאה!! רח'-אברבנאל, 
כ- 3.5 חד', 3 כ"א, ק"ג - ללא, 
ממוזגת, מיידי!! 3,150 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)18-18(_____________________________________________

 מציאה! בקרית 
הרצוג! 3 חד', קד', 

משופצת, 3,200 ש"ח, 
מפתחות ב"אביחי - 

_____________________________________________)18-18(מתווכים" 03-5701010

 באזור חגי, 3, ענקית, 
משופצת, ק"ב, חזית, מיידי, 
4,300 ש"ח. "אפיק-נכסים" 

053-3128884 ,03-5791514)18-18(_____________________________________________

 בלעדי בדוד המלך, 3 
חדרים, משופצת מהיסוד, 
קומה ב', ממוזגת, כניסה 

מיידית, 3,900 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)18-18(_____________________________________________

 בק.הרצוג, דירת 3 חד', 
ברח' אברבנאל, משופצת, 
כניסה 1/6, 3,500 ש"ח, 

054-6603384)18-19(_____________________________________________

 ברמת אלחנן, דירת 
2 חד', ממוזגת ומרוהטת 

קומפלט, מרפסת, שקטה 
_____________________________________________)18-21(ונקיה, 052-7684789

 דירת 2 חד' מושקעת 
ברח' צירלזון בב"ב, כניסה 
באוגוסט, להתקשר בערב, 

052-4491995)18-21(_____________________________________________

 ברחוב ירושלים, 2.5 
חד', ק"ק, כ- 60 מ"ר, 

משופצת מהיסוד, מיידי, 
לתקופה ממושכת, רק 

3,950 ש"ח, מתאים גם 
למשרד. "א.צ. נכסים" 

נייד: 050-9777755, 
050-2044100)18-18(_____________________________________________

 ליד העירייה, יפיפייה 
ממוזגת, כ- 45 מ"ר, פינוי 

ביוני, 2,700 ש"ח, 
_____________________________________________)18-21ל(0544-520649, 0547-342396

 2 חדרים ממוזגת בחזון 
איש ליד נדבורנה, 3,000 

ש"ח, בלעדי. "תיווך דירה 
_____________________________________________)18-18(נאה" 052-7637000

 בק.הרצוג, מקסימה, לזוג 
שמתחתן, ממוזגת ומרוהטת, 

מא' סיוון, רק 2,250 ש"ח, 
052-7658517)18-21(_____________________________________________

 בפלמח, 2.5 חד' + 
מרפסת מפוארת, 3,400 

ש"ח, מיידי!! נדל"ן הקריה, 
050-3000121)18-18(_____________________________________________

 בסמטת רחל, 2.5 
חד', כ- 55 מ"ר, קומה 
ג', מתאימה לשותפים/
זו"צ, שמורה, מרווחת 

ומאווררת, 3,200 ש"ח. 
"חמד נכסים" ליאת

054-7413041)18-18(_____________________________________________

 2 חד' בהאדמו"ר 
מקוצק 47, ק"ג, יפה + 
מעלית, מרוהטת )ללא 
מכונת כביסה(, 2,800 

_____________________________________________)17-20ל(ש"ח, 054-3333802

 באמרי חיים יחידה לזו"צ, 
30 מ"ר, ק"ק, מרוהטת, 

_____________________________________________)18-21(ממוזגת, מיידי, 052-3632080

 דירת סטודיו מקסימה, 
מרוהטת קומפלט!!! 

2,750 לחוש, כולל חשמל 
_____________________________________________)18-21(ותשלומים!!! 050-6876587

 בגני-גד יח"ד 32 מ"ר, 
רק 2,200 ש"ח, מיידי. נדל"ן 

_____________________________________________)18-18(הקריה, 050-3000121

 בז'בוטינסקי פינת 
רמב"ם, יח"ד משופצת, 

מרוהטת + נוף, ק'ד ללא, 
_____________________________________________)18-19ל(054-8597986

 יח"ד, חדשה, מרוהטת, 
ברוזנהיים, ק"ב, כ- 30 מ"ר, 

כניסה מיידית, 053-3161734, 
052-712595)18-21(_____________________________________________

 דירת 5 חד', קא' 
בסמיכות לת"ת שארית-

_____________________________________________)18-19ל(ישראל, 052-2336680

+5 חדרים

 דירת 4 חד' מרווחת, 
מעלית וחניה, יהודה הנשיא 
בחזון עובדיה. FOX נדל"ן, 

050-6925400)18-18(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 דירת 3 חד' בעמישב, 
מעלית וחניה, אפשרי כניסה 

מיידית. FOX נדל"ן, 
050-6925400)18-18(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 בכפר אברהם, 2.5 

חד', מטבח נפרד, אמבטיה 
וממוזגת, מצויינת לזוג צעיר. 
_____________________________________________)FOX)18-18 נדל"ן, 050-6925400

 דרושה דירת 4 חדרים, 
קרית הרצוג, לל"ת, 

_____________________________________________)18-19ח(052-7396092

 למכירה מותג למוצרי 
טיפוח שמשווק בעיקר דרך 
אמזון, חשיפה כלל עולמית, 

_____________________________________________)18-25ל(054-7353838

 למבינים! עסקה 
משתלמת, למכירה 

בבנין משרדים באזור 
בסר קרוב לב"ב, משרד 

60 מ"ר, מחולק ל- 3 
חדרים, משופץ, תשואה 
של 3,000 ש"ח בחודש, 

אפשרות למימון של 
50%, 600,000 ש"ח, 

_____________________________________________)18-18(ללא תיווך, 03-6199323

 למבינים עסקה 
שמתלמת בבנין משרדים 

קרוב לב"ב ע"י בסר 
משרד 20 מ"ר מושכר 

ב- 900 ש"ח לחודש חוזה 
לתווך ארוך, אפשרות 

למימון 50% רק 220,000 
ש"ח, ללא תיווך, 

03-6199323)18-18(_____________________________________________

 בית קרקע פינתי 
מחולק ל- 8 יח"ד מושכרות 

ב- 10,000 לחודש, מחיר 
מציאה - 780,000 ש"ח. אלי, 

054-2388654)18-18(_____________________________________________

 3 חד' ק.ראשונה מתוך 4, 
76 מ"ר, מושכרת ב- 2,000 

ש"ח מתאימה להשקעה, 
מציאה - 385,000 ש"ח. אלון, 

052-6053897)18-18(_____________________________________________

 בבאר שבע 3 חד'+ ממ"ד 
+ מ.שמש, 86 מ"ר, ק.שניה, 
840,000 ש"ח, מושכרת ב- 

3,000 ש"ח. איגור,
054-4917716)18-18(_____________________________________________

 מעונין להרוויח על כספך 
בוודאות 10 אחוזים ומעלה? 

)להגדיל את 10%( אם כן 
תתקשר לתיווך ארץ הצבי, 

08-9931163 ,052-5253470)18-18(_____________________________________________

 בהזדמנות בבית כנסת 
במרכז פתח-תקווה, אולם 

כ- 220 מטר, קומה 3, ללא 
מעלית, לכל מטרה, 

050-2589822)18-18(_____________________________________________

 להשכרה: *בגאולה 20 
מ"ר + גלריה. *בר' עקיבא 

24 מ"ר, משופצת ומושקעת 
_____________________________________________)18-21ל(לל"ת, 050-2899019

 רוצה לפתוח חנות/מרד 
בבני-ברק בשביל זה אנחנו כאן 

בשבילך. תיווך BA יזמות, 
0544-980159 ,03-6138886)18-18(_____________________________________________

 למכירה בז'בוטינסקי, 
מכון מור, 30 מ"ר, משופצת, 
מושכרת, חוזה ארוך במחיר 

1,950,000 ש"ח. 
תיווך BA יזמות, 

0544-980159 ,03-6138886)18-18(_____________________________________________

 להשכרה חנות 40 מ"ר 
ברחוב ירושלים 5 משופצת 

כולל חצר. תיווך BA יזמות, 
0544-980159 ,03-6138886)18-18(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 50 מ"ר לכל 
מטרה, 2,500 ש"ח. 

 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)18-18(אורי תיווך אדוארד

 בק.אתא חנות + גלריה 
60 מ"ר, מחיר מציאה! מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)18-18(_____________________________________________

 להשכרה חנות במרכז 
ר"ע, מתחם דובק, 30 

מטר, 6,000 ש"ח. תיווך, 
052-6224648)18-18(_____________________________________________

 בפריים לוקיישן! 
למכירה והשכרה! 

מבנים, חנויות ומחסנים. 
"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)18-18(_____________________________________________

 בק.אתא מגרש לבניה 
רוויה, מיקום מנצח! מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)18-18(_____________________________________________

 פרויקט תמא 38 עם 
היתרים בתל-אביב, 59 דירות. 
_____________________________________________)18-18(פולטוב נכסים, 052-3646632

 במגרש חקלאי בהוד 
השרון לקראת הפשרה סופית, 

55 דונים. פולטוב נכסים, 
052-3646632)18-18(_____________________________________________

 מגרשים חקלאים בחדרה 
בתוכנית 2020 מעל 100 דונם. 
_____________________________________________)18-18(פולטוב נכסים, 052-3646632

 מגרש כולל היתרים מול 
הים בתל-אביב לבניה מיידית, 

36 מליון. פולטוב נכסים, 
052-3646632)18-18(_____________________________________________



י”ז-י”ט  באייר  תשע”ח  42-4/5/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

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

055-6678585)51-20/18(_____________________________________________

 גיבוש נותן כח! דירות 
ארוח לקבוצות/ משפחות, 

מתחם גדול ומפנק +משחקיה         
במושבה הקסומה אצל משפ' 

_____________________________________________)18-29(ריינר 052-3540874

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

יפיפיות, ברמה, במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)50-02/19(_____________________________________________

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

)סוכה גדולה(+ דירת 6 חד', 
מרווחת+ חצר )סוכה ענקית(. 

053-3131809)39-43/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 
_____________________________________________)46-20/18(150 למיטה, 054-7721307

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

בית כנסת, 052-7646764, 
052-7634389)46-46/18(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די.וי.די, מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת 250 ש"ח ללילה, 

todatoda.co.il 055-6697474)51-51/18(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-41/18(_____________________________________________

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-51/18(נוף, 055-6678585

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 1,800 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-13/19(_____________________________________________

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-40/18(_____________________________________________

צפון
 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

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

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

_____________________________________________)25-26/18(מים מהדרין. 054-5742965

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-22/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-33/18(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
,054-8592082

058-3245275/2/4)18-19/18(_____________________________________________

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-13/19(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 
לביהכנ"ס, עד 70 איש. יורם, 
050-2213887 050-5278881)34-18/18(_____________________________________________

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה 
גבוהה לזוגות/משפחות/
_____________________________________________)20-25/18(קבוצות, 058-7506090

 "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 מיטות 
יוקרתיות, למשפחות/זוגות 

ליד ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מרהיב + ברכה 

_____________________________________________)36-37/18(ונדנדות, 052-5856465

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)37-38/18(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-42/18(_____________________________________________

ספסופה

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

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

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-39/18(_____________________________________________

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

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-48/18(_____________________________________________

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

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

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

ראש פינה

קוממיות

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

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

צדיקים, מתאים לקבוצות, 
משפחות וזוגות 050-5384778
www.zimmer.co.il/nofar)29-30/18(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

חדש ומאובזר, ג'קוזי, קרוב 
לאטרקציות ומסלולים, בריכה 
_____________________________________________)17-18/18(נפרדת ביישוב, 054-2232004

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר, נוף מדהים 

לחרמון, 050-4296661,
050-7477127)43-26/18(_____________________________________________

 דירה מרווחת, נוף מרהיב 
לכינרת! באזור מצוין )מוכר( 

+ מרפסת, למשפחות/
בני ישיבות/ 054-4406242, 

058-3237570)48-19/18(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן הכולל 2 
צימרים + חצר גדולה בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים,
052-7155422 ,053-3147542)47-47/18(_____________________________________________

נתניה

נהריה

 "צימר בסמטה" - 
סמוך לכיכר המגינים 

צימר ממוזג + מטבח + 
מרפסת.אפשרות לזוג 

אחד או שני זוגות עד 6 
מיטות באוירה נעימה. 

053-3123435/0)43-26/18(_____________________________________________

 דירה מרוהטת ומרווחת 
למשפחה לתקופת הפסח, נוף 

_____________________________________________)07-30(גליל יפיפיה, 050-4770782/1

 2 וילות מפוארות וחדשות, 
4 ד' מהחוף הנפרד, אפשרות 

ארוח עד כ- 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-08/19(לביה"כ, 052-6460451

 "התכלת" - דירות 
נופש לזוגות/משפחות, 

מאובזרות ונעימות, גינה 
_____________________________________________)07-19(ונוף מרהיב, 054-8483088

 פינה באופק, מתחם 
עם וילה + 4 צימרים, בריכה 
וג'קוזי נוף פסטורלי לחרמון. 

_____________________________________________)08-34ל(מושיק, 055-6662393

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 
_____________________________________________)09-09/19(15 נפשות 050-4666403

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

052-7153475)09-16(_____________________________________________

 וילה גדולה ומשתלמת 
לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, פינת 

ישיבה ומנגל, 077-5590283, 
_____________________________________________)10-35ל(054-5726412

 בחד נס בגולן, צימר 
איכותי ושקט לזוגות + ג'קוזי 
+ נוף לכינרת, קרוב לביה"כ, 

_____________________________________________)10-22(אבי, 054-4623705

 דירת ארוח גלילית 
מפוארת, ממוזגת בצפון + 
מרפסת מפנקת ח.פרטית 

קרוב לאטרקציות, 
050-6333765)11-38(_____________________________________________

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)11-13/19(למירון, 050-2606535

כלנית

 צימרים מפוארים בצפון 
+ ג'קוזי גדול בכל צימר + 

בריכה בחורף ומוצנעת, מבצע 
_____________________________________________)37-37/18(חורף חם!! 054-6242965

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)48-22/18(ביה"כ קרוב! 052-4484443

כרם בן זמרה
 "אהבה בגבהים" - 3 
סוויטות חלומיות, נוף, 

בריכה מחוממת, מקווה, 
החל מ- 750 ש"ח ללילה 

)בין מירון לצפת(. 
www.godiab.com)50-50/18(_____________________________________________

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)18-19/19(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-48/18_____________________________________________

מושב תרום
 מזל - ארוח כפרי, וילה 

מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)07-07/19(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)34-35/18(_____________________________________________

מושב גורן

 *וילת ארוח יפיפיה, 4 
חדרים, חצר ובריכה פרטית. 

*10 חדרי ארוח + נוף + 
בריכה, ילדים חינם! 

050-5236390 ,054-2515630)07-19(_____________________________________________

 8 דק' מטבריה - 2 צימרים 
חלומיים + ג'קוזי ובריכה, 

050-2565636)09-35(_____________________________________________

מגדל
 "הצימר במושבה" - 3 

יחידות מאובזרות כהלכה, 
בריכה + ג'קוזי עד 18 איש, 

_____________________________________________)10-22(הנחה לחתנים, 050-4121042

מירון

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)11-11/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-41/18(_____________________________________________

 הכי קרוב לרשב"י! 
כ- 2 דק' הליכה מהציון, 

מתחם מחודש, 6 יח' 
מפוארות ומאובזרות, 
כ- 40 מיטות + גינה, 

058-3221101)02-02/19(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-43/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות 

לזוגות ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-29/18(וחדר אוכל, 054-6987257

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

נדנדות, מש' סופר, 
04-6989734 ,052-8401847)47-48/18(_____________________________________________

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

04-6987450 054-5989347)25-29/18(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-39/18(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-42/18(_____________________________________________

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות, 
 ,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)13-39(_____________________________________________

 לזוג, נקי מטופח וממוזג, 
מרחק הליכה מהעתיקה, נוף 

לכינרת, חצר פרטית, 
052-3455254)13-41(_____________________________________________

 דירה 10 מיטות/יחידה 
לזוג + חצר בק.החרדית, קרוב 

לשטיבלך ולכנרת,
050-4103173)33-34/18(_____________________________________________

 "אחוזת מלכותה" - וילה 
+ צימר, בריכות פרטיות 

מחוממות, ג'קוזי, משחקי 
שולחן במחירים אטרקטיבים 

_____________________________________________)47-21/18(לחורף, 050-4145161

יבניאל

 וילה + חצר משחקים 
+ דירות ארוח, מתאים 

למשפחות וגיבוש עד 30 איש, 
054-8470433 ,054-8450432)15-26(_____________________________________________

 בית ארז - מבצע סופ"ש 
שני לילות בסיוון - תמוז, 50 
מיטות + בריכה + חצר + 

חדר אוכל + ביה"כ, 
Beiterez.net ,052-4281804)46-19/18ל(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

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

בית מאיר

 במלצר 21, דירת חדר, 
קומת קרקע, מתאים לנכים עד 

3 מיטות, מפוארת, מאובזרת 
וחדשה. *דירת 2 חד' + ג'קוזי, 

רק לשבתות, מאובזרת, 
מפוארת. *דירת 4 חד' )3 חד'(, 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת, 

מפוארת לימים, שבתות וחגים, 
_____________________________________________)50-21/18ל(052-7613554

בני ברק

גליל מערבי

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 
גינה+מרפסת, 052-3452522, 

04-6987547 ,052-3771789)34-35/18(_____________________________________________

בר יוחאי

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)33-34/18(_____________________________________________

דימונה

 במרכז המושב, 2 צימרים 
משפחתיים, יפים, ממוזגים 
ומאובזרים + מרפסת דשא 
_____________________________________________)51-26/18(וטרמפולינה, 053-2552555

 "כתר הרימון" - וילת 
נופש חדשה + צימרים, 

ממוזגת, חצר ענקית 
_____________________________________________)06-32(ומאובזרת, 052-5207326

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)24-25/18(_____________________________________________

טבריה

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד 
פינוקים, קרוב להכל, עד 
_____________________________________________)34-08/19(15 איש, 052-7164243

 "אחוזת נוף כנרת" - 
צימרים חדשים ומפוארים 

בטבריה + ג'קוזי + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, במחירי 

_____________________________________________)37-37/18(השקה!! 052-7134905

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

050-4133082 ,050-4133098)27-28/18(_____________________________________________

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)48-22/18(_____________________________________________

 דירת 4 ח', 10 מיטות, 
יפה, ממוזגת, מאובזרת, 130 

מ"ר לתקפות קצרות, שבתות, 
חגים, חופשים )קרוב למכבי 

_____________________________________________)07-19(אש(, שיכון ה', 050-7877492

 צימר חדש משפחתי 
ומרווח, חמים ונעים + גינה, 

נדנדה, פינת ישיבה, 
_____________________________________________)10-19ל(050-2400460

 סוויטה חדשה וחלומית, 
052-7164243)08-08/19(_____________________________________________

 דירת ארוח ממוזגת 
מפוארת לימים ושבתות עד 

10 נפשות, מותאם לנכים, ע"י 
_____________________________________________)10-32(גן וורשא, 052-7623544

 יחידות נופש בוילה 
למשפחות, בריכה מחוממת, 
4x8 מ"ר מוצנעת + משחקי 

חצר, 050-8566778, 
050-2187690)10-38/18(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)11-11/19(_____________________________________________

 בעמקא, צימרים למשפחות 
שפע אטרקציות, התנסות 

בחליבה, רכיבת פוני, אווירה 
כפרית ודתית, 04-9969141, 
052-8669090, בקרו באתר:

mikibs.co.il)12-14/19(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-23/18(_____________________________________________

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

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

052-5948777)01-02/19(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-04/19(_____________________________________________

 חדש בטבריה, קרוב לחוף 
הים, מבחר צימרים ממוזגים + 
_____________________________________________)37-38/18(ג'קוזי + בריכה, 054-8818699

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, 

אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)13-38/18(_____________________________________________

 חדש בקרית שמואל, דירת 
נופש מפוארת, 3 חד' ברמה 
_____________________________________________)15-18ל(גבוהה מאוד, 050-6285999

 10 מיטות, 5 חד', נוף 
מדהים לכינרת, רוגע מפנק, 

_____________________________________________)15-24ל(קרוב לרב קוק, 050-4124556

בית חורון
 צימר זוגי ומשפחתי + 

ג'קוזי גדול פרטי, מנגל וחצר 
גדולה + ובריכה, 

052-2611920 ,054-5461450)10-10/19(_____________________________________________

 חדר אירוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, 
לימים/שבתות/תקופות 

קצרות, ברח' עוזיאל צמוד 
_____________________________________________)17-28(לבעלז, 052-7118100

 מבחר וילות, צימרים 
ודירות נופש, בבר יוחאי, 

אור הגנוז, מירון והסביבה, 
למשפחות ולקבוצות, 

_____________________________________________)11-30ל(050-4105896

גליל עליון
 צימר במושב עלמה,
3 חד' + מרפסת ענקית, 

בריכה, פינת מנגל, 
_____________________________________________)17-28(טרמפולינה, 050-4017808

 וילה 4 חד', ממזוגת +  
חצר גדולה, 7 דקות מהכינרת 

_____________________________________________)17-18ל(והשטיבלעך, 052-7606968

 סוויטה במרכז קרית 
שמואל, 7 דק' מהכינרת 
חדשה ומסודרת + ג'קוזי 

_____________________________________________)17-20ל(מתאים לזוג, 050-4100477

 דירת נופש מאובזרת, עם 
קו ראשון לים + 2 מרפסות, 

נוף עוצר נשימה לכינרת, 
054-8486638)17-42(_____________________________________________

 בסנהדריה! בירושלים! 
2 יח' נופש, זוגיות מפנקות, 

ללא מדרגות, יומי/שבועי, 
052-7638702)17-16/19(_____________________________________________

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
- ספא, בריכה פרטית ומבודדת 

- מושב דתי )תחבורה(, 
_____________________________________________)17-42(052-4484443 - ביה"כ קרוב!

 "לרגלי ההר" - צימרים 
נקיים ומאובזרים + בריכה 14 
מ"ר + יחידה עם חצר ובריכה 

_____________________________________________)17-16/19(פרטיים, 050-2004839

 יחידת דיור יפיפיה 
ומאובזרת בלב העתיקה 

לשבתות, נוף להרים, לזוגות/
_____________________________________________)17-19(משפחה, 054-5259470

 וילה 4 חד' + סלון פינת 
אוכל גדולה, שולחן סנוקר, 

מזגנים, מטבח מאובזר, מנגל, 
בריכה מחוממת ומוצנעת, 

מקפידים על נקיון!! 
050-4296661 ,050-7477127)17-42(_____________________________________________

 דירת נופש בצפת 
ללג' בעומר/שבתות, נקיה, 

ממוזגת, נוף ומרפסת, 
052-8770760 ,052-6882770)17-18(_____________________________________________

 דירת נופש לל"ג בעומר 
לשבתות וחגים, לזוגות, 

ממוזגת + נוף, 
_____________________________________________)17-18ל(052-7171288, 055-6786708

 4 חד' + מרפסת, כניסה 
פרטית, לשבתות קיץ ובין 
הזמנים, 058-3238889, 

_____________________________________________)17-32ל(054-8436149

 לל"ג בעומר ולשבועות, 
דירת 5 חד', במאור חיים 

חדשה, יפהפיה ונוחה, מרווחת 
וממוזגת, קומת כניסה + 

_____________________________________________)17-20(מרפסת, 058-3249856

 בלב העתיקה, דירה 
חדשה ברמה גבוהה לזוגות/

משפחות, 8 מיטות,
058-3224188)16-19(_____________________________________________

רמת מגשימים

שפר

 וילה חדשה ענקית, 10 
חדרי שניה, למשפחות גדולות, 
פ.מנגל, קרוב לחיספין, בריכה 
_____________________________________________)17-28(נפרדת בישוב, 050-9303353

 להשכרה, 2 יחידות דיור 
במושב שפר - 7 דק' ממירון, 
כל יחידה מתאימה לזוג + 2 

_____________________________________________)17-18(ילדים, 050-6241382

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת, 

מזגנים וחצר,
,08-6601778
_____________________________________________)18-27ל(052-7113937

משרדים

 להשכרה בב"ב, 120 
מ"ר משרדים, 5 חד', 

_____________________________________________)45-48(ק"ב, 050-5257147 אבנר

מחסנים

 משרדים להשכרה מול 
קניון איילון, חדר - 2 חדרים 

מפוארים, ריהוט מלא, 6 
_____________________________________________)13-39(עמדות עבודה, 050-7602600

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

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)05-04/19(מאובזרת! 050-6927465

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)52-52/18(_____________________________________________

 הזמנה להילולת רבי 
יעקב אבוחצירא, במערת 

המכפלה, במוצש"ק פרשת 
שמות, זקוקים לתרומות: 

050-6721743)01-19(_____________________________________________

 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה, ג'קוזי, בריכה 

וטרמפולינה, 400 ש"ח ללילה, 
_____________________________________________)12-12/19ל(אפשרות לוילה, 050-4157897

 להשכרה בגני טל, משרד 
מפואר, מיקום שקט, 25 מ"ר 

לכל מטרה, כ.מיידית, 
052-7102706 ,052-7134840)15-18(_____________________________________________

 95 מ"ר בבית מץ 
בן-גוריון 19, בני-ברק, 

_____________________________________________)45-48(טל': 054-7706069

 מחסן/מעבדה, מיידי 
ברח' הרצל ב"ב, 65 מ"ר, 

חדש! שירותים, ריצוף, תאורה, 
_____________________________________________)17-20ל(052-7127207

 ברשותנו מס' חנויות 
ומשרדים להשכרה בב"ב, 

_____________________________________________)17-22(לפרטים: 050-4195190

 וילה + בריכה לשמחות 
_____________________________________________)17-50(ולכל מטרה, 055-9278552

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)45-47/18(_____________________________________________

אור הגנוז

 "חוות מרומי השדה" 
- 2 צימרים מפוארים 

ומאובזרים לזוגות/
משפחות, ספא, סאונה, 

בריכה מחוממת ונוף 
מדהים, 052-3488910, 

052-5807915)49-50/18(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-22/18(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)36-38/18(_____________________________________________

 אור הגנוז, צימרים חדשים 
ברמה גבוהה, ג'קוזי גדול + 

נוף, מחירים נוחים, 
052-7655095)09-31(_____________________________________________

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)11-11/19ל(לקיטרינג, 054-5747012

אלעד

 יחידות נופש בוילה 
חדשה, מאובזרות, חצר + 

נוף להר מירון ורשב"י, מחירים 
_____________________________________________)14-39(נוחים! 054-9229591

ביריה
 "אחוזת אלטונא" מערות 

לארוח לזוגות )+ תינוק( + 
ג'קוזי ובריכה, פרטיות, נוף 

_____________________________________________)17-20/18(וחצר, 052-7703470

 לחגים, שבתות חתן 
וקבוצות "בית רומנו" 4 דירות 
אירוח מאובזרות, 20 מיטות, 
בריכה סגורה + חדר אוכל, 

150 ש"ח למיטה. רחל,
050-4338878)36-37/18(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב מחסן 
לאחסנה כ- 15 מ"ר, מיקום 

מרכזי, גישה לרכב, 
_____________________________________________)18-21ל(052-7140101

 בבר כוכבא, מחסן, 
ק"ק, מיידי לכל מטרה, 

גישה נוחה העמסה 
ופריקה, רק 2,900 ש"ח. 

"א.צ. נכסים" 
נייד: 050-9777755, 

050-2044100)18-18(_____________________________________________

 משרד להשכרה באלעד 
במרכז המסחרי נחלת יצחק 

14 מ"ר, 1,900 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ל(03-9094241, 052-7620218

 שטח של 75 מ"ר ברחוב 
עזרא, קומת כניסה לחנות או 

משרדים רק 7,500 ש"ח. 
תיווך BA יזמות, 

0544-980159 ,03-6138886)18-18(_____________________________________________

 200 מטר למרכז לימודים 
במרכז העיר במחיר מציאה. 

תיווך BA יזמות, 
0544-980159 ,03-6138886)18-18(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 
משרדים/מחסנים/חנויות 

להשכרה, 120 מ"ר עם חניות, 
גישה להעמסה במיקום מצוין, 

0522-656825)18-18(_____________________________________________

 להשכרה במגדלי 
שקל, משרד 120 מ"ר 

+ מחסן של 40 מ"ר 
+ 2 חניות צמודות, 

דמי שכירות כולל 
ניהול 11,500 ש"ח, 

לפרטים: "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)18-18(_____________________________________________

 להשכרה משרד יפה 
ומטופח, 55 מ"ר, 2 חד', ק"א 
+ מטבחון ושירותים, במתחם 

BBC ב"ב, 2,800 ש"ח, 
_____________________________________________)18-21ל(052-7631104

 בבני-ברק, השקעה 
מעולה, משרדי יוקרה עם 

לובי מפואר כולל ריהוט ומיזוג 
בקומות 19 ו- 20 עם נוף לים, 

שווי שכירות כ- 3,500 ש"ח, 
המחיר פצצה, פרטים: 

תיווך ארץ הצבי, 
08-9931163 ,052-5253470)18-18(_____________________________________________

 צימר חדש מאובזר 
קומפלט, 2 חדרי שינה + סלון 

ומטבח, נוף מדהים, מחיר 
_____________________________________________)18-29(מוזל, 052-7648264

 וילת נופש עד 30 איש + 
חצר, טרמפולינה ונדנדה + 
_____________________________________________)18-29(צימר וג'קוזי, 052-7655090

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, 

052-4481113 ,058-7736573)18-18(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

מדהים, גם בשיכון ד' - צאנז, 
052-5004466 ,058-3777500)18-17/19(_____________________________________________

 דירת 3 חד' מרווחת, 
נוף מדהים לכינרת, לימים/

שבתות/חופשות במחיר 
מיוחד, לפרטים: 

058-7797817)18-21(_____________________________________________

 צימר יפה ביבניאל, מיקום 
מצוין, עד 6 אנשים, החל מ- 

_____________________________________________)18-29(350 ש"ח, 050-4102275

 "אבני החושן" סוויטות 
נופש מאובזרות במרכז 
העיר וצמוד לחוף הים, 

מחירים מיוחדים,
_____________________________________________)18-21ל(054-6388082

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד הר מירון, אלגנטי מרגיע  
ונעים, 3 חדרי שינה, ג'קוזי, 
סלון, פ.אוכל, מטבח כשר 

ומאובזר, מרפסת שמש עם 
גריל, 050-6994472, 

050-5548036)18-21(_____________________________________________

 וילת נופש + בריכה 
פרטית, אפשרות לנופש 

זוגי בצימר המערה, 
050-5990545)18-19(_____________________________________________

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)18-17/19(_____________________________________________

 2 מתחמים נפרדים, וילה 
+ 3 יחידות צימרים, בריכה 

פרטית בכל מתחם, ערסלים, 
_____________________________________________)18-17/19(נדנדות וסנוקר, 050-5313031

ערד
 מתחם נופש מפואר 

מתאים לזוגות/משפחות עד 
_____________________________________________)18-29(60 איש, 052-8860953

 "נופש בצפת" צימר 2 
חד' + גקוזי צופה לכינרת 

החל מ- 490 לזוג, לקבוצות 
מ- 15 עד 100 איש, 

050-4250702/3)18-29(_____________________________________________

 צימר בעתיקה, רחוב הארי, 
נקי ממוזג ומאובזר לצעירים 
_____________________________________________)18-19(ולמשפחות, 052-7157657
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לפרסום
בלוח

03-6162228

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,I5 מחשב חזק 

מושלם לתוכנות גרפיות 
מחודש כולל שנה 

אחריות, בחצי מחיר 
_____________________________________________)06-32(מחדש, 054-4543701

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-01/19(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)28-32/18(הלקוח, 054-2821847

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-29/18(לחתונות 0525-778544

 אבד תיק  ביה"ס של 
בנים  באזור קריית הרצוג  

053-3111363)15-18(_____________________________________________

שידוכים

 ממשיכים בגדול!! 
"שידוכי המרכז" - שידוכים 

לחרדים ודתיים בלבד! 
מחלקה מיוחדת לאשכנזים, 

חסידים לטאים, ספרדים 
ופרק ב', שדכן מקצועי עם 

המון הצעות. 054-8422105 
03-6189388)13-39(_____________________________________________

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

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

 בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו 
סודיות מובטחת,  בימים א-ה, 

16:00-21:00 בלבד,
_____________________________________________)01-01/19ל(052-7333955

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

טיפול בליקויי הראיה ובמחלות 
עיניים. 050-414-5359 

072-282-8034 יואל לוי 
www.yoel-levy.com)39-37/18(_____________________________________________

צילום

אבידות

 שידוכים "הרי את" - שדכן 
מנוסה - כיפות סרוגות, פרק 
ב', חרדים וחוזרים בתשובה, 

052-3245153)12-38(_____________________________________________

לימוד נהיגה

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 
ש"ח, ידני 120 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
_____________________________________________)48-21/18ל(052-2514960

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-26/18(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם

050-4469796)36-37/18(_____________________________________________

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)25-26/18(_____________________________________________

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)29-30/18(_____________________________________________

מוניות

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה, 
 ,03-5352975
052-2595370)03-03/19(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

 kepler.co.il

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 לכל דרגות
האופנועים

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

5,900
4,000

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ

 מוניות עד 6 נוסעים 
מרווחות וממוזגות, 

מחירים מיוחדים לנתב"ג, 
 ,053-6200064
054-5251530)09-35(_____________________________________________

מכונות תפירה
 מכונות תפירה - זינגר, 
תפר ישיר, 490 ש"ח. זינגר 

ישר וזיגזג - 650 ש"ח. ברנינה 
- 1,850 ש"ח. שירות ואיסוף 

תיקונים מהבית. דסלר 15 ב"ב, 
 ,03-5791036
050-5894918)09-25(_____________________________________________

לימוד שפות

אידיש 250 ש“ח
אנגלית למתקדמים 300 ש“ח
אנגלית למתחילים 350 ש“ח

לימוד שפות בביתך באמצעות ספרים ודיסקים

ועוד 30 
שפות

מהות-03-5032527

יעוץ ועזרה

 בעיה בזוגיות? יועצת 
MA, מדריכה לאושר 

וסיפוק, ייעוץ בטל' 
בדיסקרטיות, בנושאים 

רגישים, 077-4361430, 
054-5359072)08-20(_____________________________________________

סת”ם
 *קלף לב*

הננו להודיע לכל לקוחותינו
כי פתחנו בבני ברק בשעה 

טובה מחסן גדול ומרווח של- 
קלף - באיכות הגבוהה ביותר.
כל מה שחיפשת תמצא כאן!
מבצע השבוע: ס''ת 45 ס''מ-
175 ש''ח, ס"ת 42 ס"מ-165 

ש"ח 0527623142
_____________________________________________)15-18(בני ברק חגי 18 ק"ק

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי 

המכיל בחורים/ות משכילים 
ואיכותיים/דת"ל, חרדים, בנות 

_____________________________________________)16-23(סמינרים, 052-3245153

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
סוכנות להשכרת רכב בארץ 
ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר!

0722-777-200)03-03/19(_____________________________________________

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

רכבים לנוסעים 7-9 
_____________________________________________)32-33/18(מקומות, 03-5790909

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-37/18(_____________________________________________

 גמ"ח רכב לאברכים, 
קרייזלר, 7 מקומות, גז)חסכוני( 
ומרווח + ווייז )waze(, ב- 250 

_____________________________________________)46-47/18(ש"ח ליום, 052-7696100

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 אהרון שכטר מטפל 
זוגי, פסיכוטרפיסט, חרדות, 

דכאונות, התמכרויות, כפיתיות 
_____________________________________________)17-28(וכו', 052-7660908

פדיקור רפואי
 פדיקור רפואי מקצועי 

כולל ציפורן חודרנית, יבלות 
ופטריית הצפרנים, 

055-6610818)17-18(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 נמצא נגן ברח' סוקולוב ב- 
_____________________________________________)17-18ח(כ' בשבטי, 058-3265087

 נמצאו אופניים ליד שוק 
העיר בב"ב, ביום 

_____________________________________________)17-18ח(תענית אסתר, 03-6760106

 נמצאה מצלמה בחוהמ"פ 
בגן החיות התנכי בירושלים, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8591950

 נאבד ארנק שחור עם ת"ז 
וכרטיס אשראי לפני שבוע, 

_____________________________________________)17-18ח(052-7634087

 נמצא תליון לשרשרת 
באזור ר' עקיבא/ר' טרפון 

_____________________________________________)17-18ח(לאחר פסח, 052-7115171

 נמצא סכום כסף בכהנמן 
_____________________________________________)17-18ח(ב"ב לפני פסח, 054-8523032

 דרוש לאברך אופנים 
חשמליים בהשאלה, בתרומה 

או במחיר סמלי, 
_____________________________________________)17-18ח(052-7621791

 דרוש אורגן ימהה בלבד, 
_____________________________________________)17-18ח(058-3245685

 דרוש מקפיא מגירות/
מדפים בתרומה/מחיר סמלי 

_____________________________________________)17-18ח(לבן תורה, 054-8432271

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)17-18ח(בתרומה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)17-18ח(תורה, 052-7396092

 אשמח לקבל כרטיס סים 
טוקמן/סלקום כשר, ב"ב, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8426371

 אשמח לקבל נוקיה 1209 
גם מקולקל, ללא עלות, ב"ב, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8426371

 דרושה עגלת בייבי ג'וגר 
לא תקינה עבור הגלגלים, 

_____________________________________________)17-18ח(058-3245685

 דרוש מטען להוברבורד 
ולאופניים חשמליות, 

_____________________________________________)17-18ח(058-3245685

 דרוש אורגן ימהה בלבד, 
_____________________________________________)17-18ח(058-3245685

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים, משפחת 

אברך תשמח לקבלו, 
_____________________________________________)17-18ח(054-7432035

 דרוש לנו כדור זכוכית של 
נברשת שלישיה "עץ כדורים", 

_____________________________________________)17-18ח(03-5793754

 מעונין לקנות סט 
שוטנשטיין חדש/משומש 

_____________________________________________)17-18ח(במחיר מוזל, 052-7118281

 מחשב נייח עם מסך, 500 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 052-6233642

 טלפון אלחוטי פנסוניק, 50 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, טל': 052-8380655

 קומקום חשמלי במצב 
_____________________________________________)17-18ח(טוב, 50 ש"ח, 054-7561146

 מיקסר מז'מיקס דגם 
4100 כולל חלקים, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8487627

 בלנדר זכוכית למיצי פירות 
כחדש חב' בראון, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8487627

 כל החלקים למעבד מזון 
קנווד קטן ללא מנוע, 150 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 054-8487627

 MP3 רדיו דיסק מקורי 
לרכב מזדה-3, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8412903

 פלש למצלמה, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(054-8412903

 מחשב נייד ושולחני 
מצוינים, 400 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)17-18ח(בהזדמנות, 053-3346080

 מסך מחשב סמסונג 
במצב טוב, 20 אינץ, ב"ב, 100 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 058-3265087

 3 גופי תאורה - נורות 
הלוגן, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(052-3463482

 פלטה 60 ש"ח בירושלים, 
_____________________________________________)17-18ח(054-8423405

 אורגן רהיט 2 קומות, 
ב- 450 ש"ח, לא דיגיטלי, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8471038

 רובוט על סוללות, במצב 
חדש! 25 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)17-18ח(050-3143334

 שעון יד חכם בלוטוס 
מצלמה מיקרופון ועוד באריזה, 

_____________________________________________)17-18ח(120 ש"ח, 052-2727474

 מכשיר כושר - אליפטיקל 
)פתח-תקווה(, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(050-8557339

 מצלמת ניקון מעולה, 
בתריס סגירה תקלה קטנה, 

_____________________________________________)17-18ח(130 ש"ח, 053-3121020

 שואב אבק רובוטי כחדש, 
_____________________________________________)17-18ח(500 ש"ח, 053-3121020

 נגן אפל )אייפוד גרס 
6.1.6( במצב מצוין כחדש, 

_____________________________________________)17-18ח(500 ש"ח, 050-4164487

 מסך מחשב דק 15 אינץ 
במצב טוב, 100 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)17-18ח(לפרטים: 054-8491154

 מחשב נייד 11 אינץ' 
מתאים בעיקר לכתיבה )ללא 

סוללה(, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(054-8478353

 פקס ומכונת צילום 
זירוקס, ממש מציאה, רק 

ב- 150 ש"ח!! טלפון: 
_____________________________________________)17-18ח(053-8585960

 HP מחשב נייח 
בהזדמנות בלתי חוזרת, רק 

200 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)17-18ח(053-8585960

 מברגה V12 מילווקי 
קודחת בבטון, 10 מ"מ, 500 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 058-3213875

 מכשיר לבישול ביצים 
- חדש באריזה! 50 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(052-7139395

 מיחם מים לשבת - חדש 
באריזה!! - 40 כוסות - על 

פלטה - 150 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(052-7139395

 זוג רמקולים למחשב/
טייפ/נגן - היה בשימוש מספר 
פעמים בודדות - במצב חדש - 

_____________________________________________)17-18ח(70 ש"ח, 052-7139395

 סיר לטיגון צ'יפס - חדש! 
_____________________________________________)17-18ח(40 ש"ח, 052-7139395

 בלנדר כוס - חדש באריזה 
_____________________________________________)17-18ח(- 70 ש"ח, 052-7139395

 מכונת אפילציה 
מקצועית להורדת שיער 

לצמיתות, רק 500 ש"ח! כל 
הקודם זוכה! דגם 

Epilto K2000 + דוושת רגל, 
_____________________________________________)17-18ח(052-2515782

 מציאה! מכשיר כושר 
מולטי - טריינר כחדש, שמור 

מאוד! עלה 1,800 ש"ח, 
רק 500 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8450582

 תרגומון דיגיטלי 
עברי/אנגלי ועוד שפות, 

250 ש"ח כחדש, 
_____________________________________________)17-18ח(02-6421424 אחר הצהריים

 5I מציאה - מחשב נייח 
)איי 5(, מעולה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(לפרטים: 054-8453370

 מציאה - מטען + סוללה 
למצלמת קנון חדשים, 100 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 058-3245685

 מציאה - מטען + בטריה 
למחשב נייד ACER, ב- 100 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח כ"א, 058-3245685

 מכשיר להכנת וופל בלגי, 
חדש באריזה, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(052-7168509

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 052-7396092

 מכונת תספורת תקינה, 
_____________________________________________)17-18ח(50 ש"ח, 052-3463482

 שלט חדש דגם 
ZM-9067N מתאים למזגנים 

תדיראן/טורנדו, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(052-3463482

03-5792841 | 054-5792841

פתוח רצוף מ-10:00-22:00
וכן ביום ששי

”אצל בתיה“
מנקים מדפים 

מבצע!! 
מכנסי בנים 4 ב-100 

כל הסוגים

49 - 10 ש“ח

ירושלים 52 ב“ב

מכוניות

קניית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

+ נסיעה, 052-4714818, 
050-5238722)42-38/18(_____________________________________________

סובארו

מכירת רכבים

הסעות

השכרת רכב

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

הלוואות ומשכנתאות

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-37/18(_____________________________________________

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

גם לנתב"ג!! 14.16.20 
מקומות, שרות אמין, 

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)44-20/18(_____________________________________________

 לבעלי חשבון תקין בבנק, 
עם כרטיס אשראי בתוקף, 

הלוואה בנקאית ללא ערבים 
עד לסכום 65,000 ש"ח למשך 
5 שנים, ההלוואה תינתן בבנק 

_____________________________________________)01-01/19ל(בלבד! 052-4132855

הובלות

הוצאה לאור

 "דרך המלך" הסעות 
וטיולים + שדה תעופה, 

10-20-30-40-55 מקומות
053-30-30-200)03-51(_____________________________________________

 "נתיב" - השכרת רכב, 
120 ש"ח ליום לנהג 

וותיק. 190 ש"ח ליום 
לנהג צעיר. 

03-726-726-0)08-08/19(_____________________________________________

אמבטיות

מוצרים 
ושירותים

 "זאב אמבטיות" -
לא שיפצנו רק החלפנו 
אמבטיה! תיקון, ציפוי 

והלבשה, 09-9584862, 
,02-5333862
03-5445901)06-32(_____________________________________________

רצית לקחת משכנתא?
לא אישרו לך בבנק?

יוסי 052-7697006
(גם למוגבלים ופושטי רגל)

לנו הפתרון היעיל 
והמהיר בשעבוד נכס

הובלות
קטנות וגדולות

לכל רחבי הארץ

 אנ“ש   15 שנות נסיון 
  מחירים הכי זולים

054-2119206 | משה
054-5839753 | צביקה

עובדים
24/6

 "אופק משכנתאות" כל 
סוגי המשכנתאות, מחיר עד 
170,000 לממושכני מזרחי, 

חסכון במחזור, 
_____________________________________________)15-40(052-7655660 אמינדב

מאזדה

 שלומי הובלות ומשלוחים 
לכל חלקי הארץ, קווי שליחיות 

יום יומי ב"ב, אלעד, חדרה 
_____________________________________________)16-27(ונתניה, 050-3275056

שברולט
 שברולט אופטרה 

2008, יד ראשונה, שמורה, 
קילומטראז' נמוך,טסט לשנה. 

054-5597688)17-18(_____________________________________________

 "נקודה" - הכול לספר 
שלך מהיום להיום, עריכה, 

הקלדה, ניקוד, עימוד, סריקות, 
תמלול, תרגום, 03-80-600-09

A80699@gmail.com)17-43(_____________________________________________

 הלוואות לעסקים בתנאים 
מצויינים מגוון אפשרויות 
לפיתוח/הקמה/ופעילות 

שותפת, לפרטים: 
052-6584473)17-20(_____________________________________________

איחוד תיקים!!!
צוואות וירושות!!!

ביטול על הגבלת רישיון!!!
שקוע בחובות???

קיבלת עיקולים???
פיגורי משכנתאות???

הבנק לוחץ???

משתחררים 
מהחובות!

054-3815710
 מאזדה 5, 82,000 קמ', 

שנת 2011, מצב מצוין, 
שמורה, גמיש, 050-4448665, 

_____________________________________________)18-21ל(053-5579384

 אימפרזה 2007 שניה 
177,00 קמ', מצוינת שמורה, 

טסט לשנה, 11,000 ש"ח, 
_____________________________________________)18-21ל(055-6780082

 קריאה בכף היד ע"פ 
האר"י, בנושא זיווג, הריון, מה 

_____________________________________________)18-25(מעכב, 054-7396312

 החל מחודש אייר יפתח 
אי"ה בב"ב קורס אינטנסיבי 
לנשים ובנות ללימוד שפת 

האידיש! לפרטים: 
053-3100975 ,03-5706256)18-21(_____________________________________________

 לפני מספר חודשים, 
נמצאה שקית עם תכשיטים 

ליד ביתן המלך בב"ב, 
_____________________________________________)18-19ח(052-7114894

 נאבד סיכת יהלומים יקרה, 
המוצא מתבקש להתקשר ל: 

_____________________________________________)18-19ח(052-7614236

 נמצאה מצלמת קנון 
בקו 350 מאשדוד לב"ב אחרי 

_____________________________________________)18-19ח(פסח, טל': 054-8454831

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

משהו? התקשרו בהקדם:
_____________________________________________)18-19ח(1-599-500-003

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך, בן 

_____________________________________________)18-19ח(תורה, 052-7396092

 דרוש מקפיא או מקרר 
קטן לאברך בתרומה/מחיר 

_____________________________________________)18-19ח(סמלי, 054-7938941

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים, משפחת 

אברך תשמח לקבלו, 
_____________________________________________)18-19ח(054-7432635

 מעונין לקנות קלנועית 
סגורה )יחיד( כמו רכב, 

_____________________________________________)18-19ח(03-6199806 בערב

 דרוש מקפיא מגירות/
מדפים בתרומה/מחיר סמלי 

_____________________________________________)18-19ח(לבן תורה, 054-8432271

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)18-19ח(בתרומה, 054-8432271

 מעונין לקנות 3 מכתבים 
בחתימת הרבי מחב"ד, 

_____________________________________________)18-19ח(08-9491768

 מעוניינים באופנים לגיל 
4 במחיר סמלי בבני-ברק, 

_____________________________________________)18-19ח(054-8437747

 אמבט ג'קוזי לרגליים, 
איכותי, מורפי ריצ'רד, כולל 

מתאמים + 4 בקבוקי שמן, 
_____________________________________________)18-19ח(150 ש"ח, 054-7561146

 מקרר LG במצב טוב, 
גדול, 200 ש"ח, בני-בברק, 

_____________________________________________)18-19ח(054-8053622

 שואב אבק במצב מעולה, 
1600V כולל כל החלקים, 

_____________________________________________)18-19ח(200 ש"ח, 052-7163334

 שואב אבק מעולה, מצב 
מצוין, 110 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)18-19ח(052-5737813

 מזגן אלקטרה ג'וניור עובד 
מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(054-9033098

 שואב אבק חובט 
לשטיחים וספות, שימוש 

כשנה, 190 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(052-6784969

 מחשב מיני נייד במצב 
מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(054-7561146

 מקרר צבע כסף כחדשה 
+ הובלה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(054-5376535

 שעון יד חכם בלוטוס, 
מצלמה, מיקרופון ועוד 

באריזה, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(052-2727474

 מסך מחשב "17 
SyncMaster במצב מעולה, 

70 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)18-19ח(052-7651694

 מקרר גדול צבע בז' - 
בבני-ברק, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(03-5740224, 054-8477988

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 052-7396092

 כיריים גז מצב מעולה, 
130 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)18-19ח(052-5737813

 בר מים עם ברז מים חמים 
וקרים, חמים לא תקין, כמו 

חדש, מציאה, 120 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)18-19ח(050-2897977

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קוביה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)18-19ח(50 ש"ח, 052-4831449

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

_____________________________________________)18-19ח(2,200 ש"ח, 03-6199806

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים, 300 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 מכונת תספורת, תקינה, 
_____________________________________________)18-19ח(50 ש"ח, 052-3463482

 שלט חדש דגם 
zm-9067n מתאים למזגנים 

תדיראן/טורנדו, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(052-3463482

 3 גופי תאורה - נורות 
הלוגן, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-3463482

 מקפיא 4 מגירות, מצוין, 
_____________________________________________)18-19ח(200 ש"ח, 050-9089110

 הזדמנות חפ' מצלמת 
קנון איכותית כולל מטען + 

נרתיק, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(03-5788646

 מברגה V12 מילווקי 
קודחת בבטון 10 מ"מ, 500 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 058-3213875

LG  מסך מחשב - 200 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 054-4980062

 תנור אפיה Sauter עם 
כיריים - 400 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(054-4980062

 מכשיר כושר קרוס טריינר 
_____________________________________________)18-19ח(- 500 ש"ח, 054-4980062

 גיטרה חשמלית גונסון, 
רמקול מוגבר, סאז תורכי, 350 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח. 052-2913522, משה

 שלט אונברסלי כל סוגי 
המזגנים, חד באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-7679123

 מחשב לבית עם מקלדת 
ועכבר, מהיר, תוכנת כתיבת 
מסמכים, מציאה, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(טל': 050-2897977

 גוף תאורה עדין ביותר - 2 
פלורוסנטים דקים, 120 ס"מ, 

אור חזק כחדשה, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(טל': 050-2897977



י”ז-י”ט  באייר  תשע”ח  62-4/5/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 זוג אוגרים חמודים, רק 
ב- 20 ש"ח )אפשרות לכלוב(, 

_____________________________________________)16-17ח(054-8423151

 תמונות מצלמה של רבנים 
מאדמורי"ם, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7154392

 נדנדה לשלושה + חיפוי 
במצב טוב, מתאי לגן/מרפסת 

גדולה, צבע ירוק, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(03-9307308

 משקפת מקצועית של 
 Bushnell 50X20/1000 'חב

_____________________________________________)16-17ח(ב- 430 ש"ח, 054-2633790

 בלון גז גדול, 180 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(בבני-ברק, 052-3500137

 שובר של טיול ג'יפים 
)באיזור ירושלים( 8 נפשות 

בשווי 550 נמכר ב- 450 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(גמיש, 058-3265244

 סיר פלא, מתאים לפסח, 
_____________________________________________)16-17ח(40 ש"ח, 052-7676856

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי, חדש מאירופה, 130 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 054-4514210

עם ישראל נותן יד לאחד 
שהכי קשור לרבי (חב"ד) 
בשביל לבטל השמדת הכל 

ק"ו השמדת המונים 
(מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א)

058-3275870

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

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

 
 

058-3233987

גמ“ח תרופות ומוצרים

טיפות הפלא - בלעדי!  •
נרות פארמטקס •

כשרות מהודרת

שלמות הבית פתרונות מעולים!•

ברשיון משרד הבריאות

מקלות ב. •

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-44/18(_____________________________________________

 סטוק של 100 חולצות 
מכופתרות מהמותגים 

ראלף לורן, טומי הילפיגר, 
נאוטיקה צבעונית 

 ,l,xl,xxl ולבנות, מידות
ב- 15,000 ש"ח,

055-9894908)04-04(_____________________________________________

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 980 ש"ח

054-8443223)08-08/19(_____________________________________________

תינוקות

 תכולת שולחן + 6 
כיסאות, ספות יפות, 10 

כיסאות, מקרר, תנור 
_____________________________________________)09-48/18(ועוד, 050-5770355

 שולחן אוכל חדש, 
90X165, נפתח ל- 235 צבע 

חום שוקולד - 800 ש"ח, 
053-3348860)12-16(_____________________________________________

 שולחן אוכל בצבע דבש 
90X130, נפתח ל- 170, חדש, 

_____________________________________________)12-16(750 ש"ח, 053-3348860

 מזרון נוער חדש בניילון, 
90X190, ב- 200 ש"ח כ"א, 

053-3348860)12-16(_____________________________________________

ריהוט

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידיי יום, 
03-6884123 ,050-5274348)15-18(_____________________________________________

 כורסת - סלון קטיפה 
חומה, כחדשה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(בפ"ת, 050-6370452

 ספה, מצב מצוין, 240 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שולחן אוכל גדול מעץ 
מלא, חום, נפתח, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(050-6370452

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים(, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(052-3463482

 שולחן סלון - 300 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(054-8458605

 מציאה! ספה דו-מושבית, 
חדשה, סקאי חום כהה, 

רק 400 ש"ח, בב"ב, 
_____________________________________________)17-18ח(054-8450582

 שולחן סלון נמוך צבע 
חום, 100 ש"ח בלבד, עץ 

מלא, יציב וחזק מאוד, 
_____________________________________________)17-18ח(052-5737813

 שולחן מכתביה מצוין, 
100 ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)17-18ח(0525-737-813

 ארון 2 דלתות ומדפים 
מתכת חזק ויציב, 230 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(בלבד, 052-5737813

 עמודון בז', גובה - 1.85. 
רוחב - 60, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(052-7173746

 סטנדר שולחני מעץ 
מפואר, חדש בקופסה במחיר 

מציאה - 90 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(052-7621791

 שולחן פדיקור/מניקור 
במצב מצוין במחיר 400 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(גמיש, 052-7690601

 ספפה במצב מצוין, 150 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 050-7776332

 מקלות סוכר וכוסות 
קטנות, בינוניות וגדולות 

לפופקורן בסיטונאות, אופציה 
_____________________________________________)06-32(להובלה, 054-7929690

 עגלת יחיד מאונטין באגי 
+ אמבטיה, משומש, 350 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 050-41190902

 פגוש לבייבי ג'וגר + 
ארגונית + צידנית, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(050-4119092

 אמבטיה לבייבי ג'וגר 
גדולה, 450 ש"ח, אפשרות 
_____________________________________________)17-18ח(לעגלה גם, 050-4119092

 עגלת פיל טדס וייב - 
500 ש"ח, מושב נוסף - 150 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 050-4119092

 עגלת בוגבו קמיליון עם 
טיולון ובעיה בקיפול, 300 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 050-4119092

 מיטת תינוק עץ מלא 
כולל מזרון + אמבט תינוק 

כולל מעמד, 450 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)17-18ח(054-7561146

 כסא אוכל + לול פלסטיק 
+ אמבט ומעמד לתינוק, 350 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 054-7561146

 עגלת אמבטיה + טיולון 
פג, 300 ש"ח, גמיש, 
שחור/ירוק, ירושלים, 

_____________________________________________)17-18ח(טל':052-7646461

 בהזדמנות!!! עגלת איזי 
ביבי במצב מצוין, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(050-4160457

 בהזדמנות!!! עגלת 
תאומים במצב מצוין, 250 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 050-4160457

 עגלת אמבטיה במצב 
מצוין, 150 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)17-18ח(050-4144615

 חלקים סילב קרוס - 
מטריה, ניילון ועוד, כ"א עד 

_____________________________________________)17-18ח(300 ש"ח, 052-7603865

 שידת החתלה במצב 
טוב למכירה במחיר 200 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(באלעד, 052-7621791/7

 סלקל לתינוק לגיל 0-1 של 
חברת מקסי קוזי, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(בב"ב, 054-5385013

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה, במחיר 400 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, נייד: 052-3073826

 עגלת תאומים/עגלת 
תאומים טיולון, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(050-6651365

 לול במצב מצוין, מזרון 
וגלגלים חדשים, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(052-7655653/2

 מציאה - משאבת חלב 
חשמלית חדשה! רק 200 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 058-3245685

 מציאה - עגלת טיולון 
צ'יקו + ניילון לגשם, 150 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 058-3245685

 טלפון סלולארי + סוללה 
+ מטען, 110 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)17-18ח(052-5737813

 פלאפון נוקיה 208 
בקופסא לא כשר, דור 3, 

_____________________________________________)17-18ח(ב- 250 ש"ח, 053-4159754

 כרית לכינור גודל חצי, 30 
ש"ח, חדש לגמרי, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8454536

 מעיל לגבר תוצ"ח מידה 
XL חדש, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8487627

 שמלות ילדות/נערות צבע 
אפרסק/ירוק כחדשות, ב"ב, 

_____________________________________________)17-18ח(200 ש"ח, גמיש, 03-6195087

 מציאה - כלוב לאוגרים 70 
ס"מ/50 ס"מ, רק 60 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(058-3245685

 קרש גיהוץ, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(054-8458605

 שטיח לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(054-8458605

 בגדים חדשים יד שניה 
לנערות ונשים מ- 20 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8458605

 אופנים במצב מצוין, 90 
ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)17-18ח(052-5737813

 הספר "שאלת המטוטלת" 
חדש במחיר 40 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(052-7621791

 ספרי קומיקס 20 ש"ח 
כ"א, להתקשר בערב:

_____________________________________________)17-18ח(052-7168509

 עיתוני "קולמוס" ישנים 
מבית "משפחה" 5 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(לגליון, 054-7458429

 ספרי מתמטיקה לכיתות 
הגבוהות של בני גורן ואספיס, 
_____________________________________________)17-18ח(25 ש"ח לספר, 050-4149748

 ברה"ע למכירה 
תיק מזוודה שחור מידות 

55X35X15, ב- 60 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(052-7966786

 ארונות מטבח תחתיים 
 1.70X0.51 ,מסנדוויץ אדום -

ב- 500 ש"ח, בבני-ברק, 
_____________________________________________)18-19ח(03-5740224, 054-8477988

 ספה במצב מצוין, 250 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 חדר שינה, 2 מיטות 
נפרדות + ראש, 310 ש"ח 

בלבד, מצב מצוין, 
_____________________________________________)18-19ח(052-5737813

 שולחן פינת אוכל נפתח 
130 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)18-19ח(052-5737813

 כסא אורטופדי עם תמיכ 
הלגב תחתון בצבע שחור 

כחדש, מציאה - 90 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)18-19ח(050-2897977

 מזרון יחיד, 60 ש"ח, מצב 
אורטופדי מצויין, בני-ברק, 

_____________________________________________)18-19ח(052-5737813

 מדפים "כתר" גדולים 
פלסטיק חזק ויציב, 110 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(0525-737-813

 ספת עור במצב מצוין, 
260 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)18-19ח(052-5737813

 שולחן פינת אוכל, מצוין, 
_____________________________________________)18-19ח(052-5737813

 כסא מנהלים, 500 ש"ח, 
לפרטים נוספים: 

_____________________________________________)18-19ח(054-7612883

 מיטת היירייזר כפולה, 
מצוינת, מתכת מזרונים 

נשלפים, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(054-8541235

 לרגל מעבר דירה, סלון 
חדש + שולחן, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)18-19ח(360 ש"ח, 053-8899410

 מיטת קומותיים פורמיקה 
+ מיטה נפתחת + ארגז 

מצעים, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(03-5784987

 למסירה, ספת עור סלונית 
בצבע ורוד + כורסא, 

_____________________________________________)18-19ח(0533-140763

 2 כסאות בר גבוהים, 
מרופדים כחדשים, 190 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(050-9089110

 ספת ישיבה מצויינת, 260 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 חדר שינה 2 מיטות 
נפרדות + ראש, 310 ש"ח 

בלבד, מצב מצוין, 
_____________________________________________)18-19ח(052-5737813

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים(, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-3463482

 שידה קטנטונת בצבע לבן 
_____________________________________________)18-19ח(- 100 ש"ח, 054-4980062

 מיטת קומותיים בתוספת 
מיטת חבר בצבע שמנת - 
_____________________________________________)18-19ח(500 ש"ח, 054-4980062

 ספריה פינתית עם שולחן 
כתיבה לחדר ילדים בצבעים 

אפור ושמנת - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(054-4980062

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(054-5705546

 שולחן + 6/8 כסאות 
אפשרות לשולחן או כיסאות 

לבד. *ספה מעור איטלקי 
3+2, שנה בשימוש, 

052-4227714)18-18(_____________________________________________

 ארונות מטבח כולל שיש 
6 מ"ר + עליון במצב מצוין 

_____________________________________________)18-21(בב"ב, 053-3100605

 שולחן עבודה גדול במצב 
מעולה 0.80*1.80 מ', 450 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 050-5844301

 קומודה ונגה מדהימה 
שלוש מגירות ומראה במציאה, 

350 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)17-18ח(052-7603865

 דלת פלדלת דגם חסם 
במצב מעולה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(050-4110991

 שולחן נירוסטה מתאים 
לעבודה מבטבחים וגינה, 350 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 052-7134641

 עגלת תאומים טיולון זוגי 
של חברת "צ'יקו" 450 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(050-6651365

 מתקן לבקבוק בוגבו/
מתאים סלקל לבוגבו/ 

רטמפיסט אוניברסלי, כ"א 15 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 052-7655688

 עגלת תינוק במצב מעולה, 
300 ש"ח - גמיש,

_____________________________________________)18-19ח(052-7611433

 בהזדמנות!!! עגלת 
פג )פרמט( משולבת במצב 

מעולה, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(050-4170314

 כיסוי לעגלת שכיבה 
"mutsy" בצבע כחול וקרם 

כהה, למסירה: טל': 
_____________________________________________)18-19ח(053-3160290

 עגלת בוגבו קמליון 3, 
כחדשה, אמבטיה + טיולון + 
כיסוי גשם מקורי, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(טל': 052-7172778

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 400 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, נייד: 052-3073826

 עגלת תינוק twigy חדשה 
באריזה, ב- 300 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)18-19ח(מציאה! 054-8439247

 מיטת תינוק מחברת 
משכל במצב מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(גמיש, 053-5269552

 כסא בטיחות לתינוק 
לרכב + סל0קל רק 190 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(050-9089110

 לול קטן מפלסטיק קשיח 
לתינוק במצב טוב + מזרון + 

גלגלים, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(03-9307308

 עגלה לתינוק, צ'פצ'ולה, 
אמבטיה וטיולון, ירוק/שחור, 

_____________________________________________)18-19ח(500 ש"ח, 050-649997

 סלקל לתינוק לגיל 0-1 של 
חברת מקסי קוזי, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(ב"ב, 054-5385013

 כורסת נדנדה להנקה, 
052-4227714)18-18(_____________________________________________

 עגלת graco שכיבה + 
טיולון, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-7655617

 עגלת אמבטיה חזקה 
ומסיבית, מצוינת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-71880117

 עגלת אמבטיה צ'יקו + 
גלגלי אוויר ומעצור יד, רק 210 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 052-5737813

 טיולון מקלרן, מצב מצוין, 
140 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)18-19ח(052-5737813

 מיטת תינוק + עגלת 
אמבטיה + שידת החתלה, 

200 ש"ח כל פריט, 
_____________________________________________)18-19ח(052-5737813

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה, שחור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(050-6499997

 סלקל - כסא בטיחות "איזי 
בייבי" 100 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-7676856

 סדינים למיטת תינוק, 20 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 052-7676856

 בסיס לעגלת סטוקי, 500 
ש"ח, אפשרות לכל העגלה, 

_____________________________________________)18-19ח(054-8427600

 טלפון אלחוטי, מצב מצוין, 
_____________________________________________)18-19ח(בב"ב, 60 ש"ח, 052-7679123

 סמרטפון דור 3 שני 
כרטיסי סים, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(054-8484675

 מטען איכותי לטלפון 
גלקסי, טעינה מהירה, באריזה 

מקורית, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(052-4831449

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(054-8454536

 מציאה! 20 קופסאות 
אחסון )פלסטיק קשיח(, 

יפיפיות כולל מכסה, 
_____________________________________________)18-19ח(נייד: 052-3073826

 מציאה! בריכה עגולה 
קוטר 3 מ' כולל משאיבה, 

_____________________________________________)18-19ח(300 ש"ח, נייד: 052-3073826

 כפכפי crocs חדשים! 
מידה 39, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(054-8498563

 מכשיר לסודה - סודה 
קלאב, בלון גדול - 100 ליטר, 
סודה לבן כחדש, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(טל': 050-2897977

 חליפה קצרה בגיר, חדשה, 
כחולה, 44, נקנתה, ב- 700 
נמכרת ב- 470 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)18-19ח(052-7169183, 058-3234734

 נעליים חדשות צבע כסף, 
מידה 38, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-7653548

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)18-19ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(052-4831449

 אופני הילוכים, 26", 300 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, ב"ב, 054-5385013

 אופני ילדים BMX ב- 120 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 14", ב"ב, 054-5385013

 כיסוי לחורף לקלנועית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

חדש, 450 ש"ח, 03-6199806 
_____________________________________________)18-19ח(בערב

 עלוני פרשת שבוע )25 
שנה(, מבחר גדול 200 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-3463482

 אופני תלת במצב טוב, 
_____________________________________________)18-19ח(120 ש"ח, 052-7126106

 שעון יפה ואיכותי לגבר 
מחוגים ודיגיטלי, כמעט חדש, 

_____________________________________________)18-19ח(200 ש"ח, 054-8464909

 מציאה! זוג תוכי קוואקר, 
_____________________________________________)18-19ח(250 ש"ח, 054-8483305

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריז,ה 

_____________________________________________)18-19ח(65 מ"ר, 052-4831449

 תחפושת חדשה משה 
רבינו, מידה 4, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-7676856

 סיר פלא מתאים לפסח, 
_____________________________________________)18-19ח(40 ש"ח, 052-7676856

 אופנים ורודים מידה 
12,14, ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-7676856

 שמלה למחותנת מחנות 
רצי במצב מצוין, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-7676856

 למסירה סוס נדנדה - 
מתאים גם לסטודיו צילום! 

_____________________________________________)18-19ח(ב"ב, 050-4188923

 שטיח אפור עגול - 100 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 054-4980062

 שק אגרוף מקצועי עומד - 
_____________________________________________)18-19ח(500 ש"ח, 054-4980062

 קלרינט במצב מעולה 
כולל הכול במציאה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(בי-ם, 054-8453320

 6 חולצות גברים חדשות 
בניילון, מידה 14.5 כ"א, 50 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 050-4158575

 עיתוני "בית יעקב" מלפני 
50 שנה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(052-7698767

 מעוניינת לעבוד במשק 
בית/בישול, נסיון רב, המלצות 

ותק שנים רבות, חרדית, 
_____________________________________________)05-08ח(053-3348860

 אדם אחראי כולל המלצות 
בעבודה עם קשישים, 

055-6672036)07-17(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 אקדמאי, ניהול עובדים, 
גיוס כספים, תקציבי ממשלה, 

קרנות ותורמים, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7633316

 התפנה טבח מנהל מטבח 
עם ידע ונסיון, טלפון: 

_____________________________________________)16-17ח(052-2935219

 נקיון כולל תיקון ואחזקה 
לבניינים ומשרדים עם שפע 
_____________________________________________)16-17ח(של המלצות, 050-7771014

 חרד"ל מעונין לעבוד 
בתחום הפיזיותרפיה במוסד 

שיקומי/פני להצעות, 
_____________________________________________)16-17ח(054-7938941

 מסורה ואחראית מעוניינת 
לסייע למבוגרים לא סיעודיים 

_____________________________________________)16-17ח(כולל לינה, 052-3165160

 אדם מנוסה אחראי ומסור 
מעונין לעבוד בנקיון, 

055-3348860)16-23(_____________________________________________

 מעונין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה במוסד שיקומי/

פנוי להצעות נוספות, 
_____________________________________________)17-18ח(054-7938941

 אדם מסור ואחראי, מעונין 
_____________________________________________)17-25(לעבוד בניקיון, 055-6672036

 אקווריום 50X50 פינות 
עגולות כולל ציוד, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(052-7134641

 וילון חוטים מהמם בצבע 
_____________________________________________)17-18ח(לבן, 150 ש"ח, 050-4110991

 מיכל גז ריק 40 ק"ג - 150 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 052-7167391

 שעון מונה מים פרטי 
_____________________________________________)17-18ח(ב- 100 ש"ח, 052-7167391

 מעיל צמר חדש מס' 42 
נשים, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(050-4131038

 עליונית פייטים חדשה 
מס' 40 אלגנטית, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(050-4131038

 נעלי ניו באלנס ספורט 
נשים, מס' 37.5, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(058-3289108

 מזוודות טרול עם גלגלים 
במצב טוב, קטנה - 80 

ש"ח. גדולה - 140 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(03-9307308

 אריחי קיר באריזה 
מ"חריש" 80 מ' גודל 24/69, 

_____________________________________________)17-18ח(500 ש"ח, 050-4135003

 אופני הילוכים 26", 
ב- 300 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)17-18ח(054-5385013

 BMX אופני ילדים 
ב- 120 ש"ח, 14", 

_____________________________________________)17-18ח(054-5385013 בב"ב

 סקייטבורד במצב טוב, 
אורך 43 ס"מ, 50 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)17-18ח(050-3143334

 סקייטבורד במצב טוב, 
אורך 71 ס"מ, 70 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)17-18ח(050-3143334

 עיתוני משפחה ישנים 
)"משפחה" ו"בתוך"(, כ- 100 

גיליונות, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(054-7458429

 ברה"ע למכירה מגירות 
למקרר + מדפי זכוכית החל 
_____________________________________________)17-18ח(מ- 50 ש"ח, 052-7966786

 ברה"ע למכירה אופנים 
"26 למבוגר ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(052-7966786

 מזוודה מצויינת 70 ש"ח 
_____________________________________________)18-19ח(בלבד, 052-5737813

 שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(054-5705546

 נהג בלי רכב הגר בב"ב 
מעונין בעבודה כנהג קבוע/

_____________________________________________)18-19ח(ארעי, 054-8476500

 מגיה ותיק מעונין בעבודות 
הגהה בספרים, עיתונים וכו', 

_____________________________________________)18-19ח(054-8476500

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני בתקשורת, נסיון במדיה, 

ב"קירוב" ובניהול, במשרה 
_____________________________________________)18-19ח(בכירה! 050-4160390

 התפנה טבח מנהל מטבח 
עם ידע ונסיון, טלפון: 

_____________________________________________)18-19ח(052-2935219

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)18-17/19(קלות, 03-6197601

 אברך בעל נסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)18-17/19(או מבוגרים, 054-8442722

 כרית לכינור גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(054-8454536

 שטיח במצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(054-5705546

 הספר "שאלת המטוטלת" 
חדש במחיר 40 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7621791

 סט רכבי לגו של איחוד 
הצלה + שטיח, חדש באריזה, 

_____________________________________________)16-17ח(180 ש"ח, 055-6703524

 ספר לתסרוקות של דיוויס, 
_____________________________________________)16-17ח(250 ש"ח, 058-4843223

 תלת אופן מגיל לידה עד 
שלוש כולל ידית להורים, 40 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 058-4843223

 בוסטר לרכב - 25 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(058-4843223

 אופני הילוכים מידה 24 - 
_____________________________________________)16-17ח(300 ש"ח, 052-7139395

 מושב שיאצו חדש - 500 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 03-9342918

 שמלת ערב סגולה - 120 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 03-9342918

 מעיל חורפי לגבר - 180 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 2 כובעים איטלקיים, 
100% לבד חדשים במחיר 

מציאה, כ"א 400 ש"ח, 
בירושלים, מידה 58, 

_____________________________________________)16-17ח(050-4142656

 שמלת תחרה אפשרס, 
מידה 46 - כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(054-8460621

 אוגרים סיבירים מתוקים 
לא נושכים בב"ב, ב- 15 ש"ח. 

_____________________________________________)16-17ח(03-5796430, מרדכי

 6 חולצות גברים חדשות 
בניילון enzo brunatti כל 

_____________________________________________)16-17ח(אחת, 50 ש"ח, 050-4158575

 כיסויים לכסאות, צבע 
לבן, 25 ש"ח ליחידה, 

_____________________________________________)16-17ח(0533-157005

 במציאה!!! אופני "הלו 
קיטי" BMX לגיל 3-7 כולל 

גלגלי עזר, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(054-8443223

 בוסטר הגבהה לילד עם 
_____________________________________________)16-17ח(ריפוד, 25 ש"ח, 054-8443223

 עיתונים "בית יעקב" לפני 
50 שנה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7698767

 אופני הילוכים 26", 300 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, ב"ב, 054-5385013

 אופני ילדים BMX מידה 
14, 120 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)16-17ח(054-5385013

 אופני הילוכים מידה 20 
כחדשות במחיר - 300 ש"ח, 

גמיש, טל': 050-4147729 
_____________________________________________)16-17ח(בירושלים

 סט ג'ח רפואות תימן - 
180 ש"ח, טל': 050-4147729 

_____________________________________________)16-17ח(בי-ם

 אופניים מס' 24 מצויינות 
_____________________________________________)16-17ח(- 250 ש"ח, 050-4147729

 תוכי אהבה חמוד במיוחד 
בבני-ברק, 100 ש"ח. 
_____________________________________________)16-17ח(03-5796430, מרדכי

 מכשיר חדש להורדת 
שיער לצמיתות, חברה מצוינת 

_____________________________________________)16-17ח(- 300 ש"ח, 054-5482231

 הוברבורד, נקנה לפני 
שבועיים אם אחריות לשנה, 
_____________________________________________)16-17ח(רק ב- 370, 050-4142171

 מכונת אפילציה מקצועית 
להורדעת שיער מיותר, רק 

500 ש"ח! כל הקודם זוכה! 
דגם Epilot k2000 + דוושת 

_____________________________________________)16-17ח(רגל, 052-2515782

 מסך מאג 22 אינץ' רק 
ב- 150 ש"ח! כל הקודם זוכה! 

_____________________________________________)16-17ח(054-6927766

 מדפסת אלחוטית 3835 
HP משולבת חדשה, רק 

ב- 150 ש"ח! כל הקודם זוכה! 
_____________________________________________)16-17ח(054-6927766

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7396092



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה
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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 03-5796645 קו"ח 

לפקס:
או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
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ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

yakov@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

■ 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

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, מחיר התחלתי 30 
_____________________________________________)37-38/18(ש"ח לשעה, 052-8286090

 "מתן-סיעוד" בני-ברק, 
הרב כהנמן 111, דרושים 

מטפלים/ות 
לקשישים/ות, 

03-5782180)50-24/18(_____________________________________________

 למשרד עו"ד דרושים/ות 
מאתרי מידע עבודה מאתגרת 
ללא צורך  בניסיון קודם, דרוש 
ידע בסיסי באינטרנט, משרה 

מלאה/ חלקית, בסיס+ בונוס. 
הכשרה מלאה ע"ח החברה. 

קידום מהיר למתאימים. קו"ח 
למייל: jobs@aeh.co.il או 
לפקס: 03-6186181 בציון 

_____________________________________________)52-08(משרה 9988

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-04(_____________________________________________

 מחפשת נשים שאוהבות 
לעבוד ומעוניינות בתוספת 
מהבית, בסיפוק ומשכורת 

_____________________________________________)03-03/19(הולמת: 054-8477787

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

 דרוש/ה מנהל/ת 
אדמיניסטרטיבי/ת למשרה 
מלאה, התפקיד כולל ניהול 
יומן של עו"ד, ניהול שוטף 

של המשרד תוך ביצוע מגוון 
משימות במקביל, נדרשת 

אחריות רבה והתמודדות עם 
עבודה תחת לחץ, קו"ח למייל: 

jobs@aeh.co.il או לפקס: 
03-6180638 בציון משרה 

1018)07-10(_____________________________________________

 למשרד עו"ד מוביל בר"ג 
בתחום הגבייה וההוצאה 

לפועל, דרושים/ות נציגי/ות 
שרות וגביה טלפונית, העבודה 

במשרה מלאה/משמרות, 
מתאים לסטודנטים, עדיפות 
לשנה ג-ד, אפשרויות לקידום 
וניוד מהיר, למתאימים תיבחן 

אפשרות להתמחות במשרדנו, 
35 ש"ח כולל בונוסים, קו"ח 
למייל: jobs@aeh.co.il או 

_____________________________________________)07-10(לפקס: 03-6186181

קו עיתונות דתית / 8158466 /

דרושים/ות

052-7799634

מדריכים/ות וסייעים/ות
לצהרונים בת"א, גבעתיים ופ"ת

שכר גבוה במיוחד! מיידי

 מעונין בכנסה נוספת? 
לחברת שיווק דרושים 

עובדים רציניים ואחראים, 
אין צורך בניסיון קודם, 

053-4210898)11-23(_____________________________________________

 דרוש סוכן עצמאי 
)פרילנסר( למכירת מוצר 

מצליח, רווחים טובים, 
050-7877492)11-19(_____________________________________________

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

 למעון בפ"ת דרושות 
סייעות לשנה הבאה 

)ספטמבר 2018(, משרה 
מלאה, תנאים טובים, 

_____________________________________________)18-21ל(050-5245338

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה חלקית/מלאה + 

למעון בגבול ב"ב/רמת-גן, 
צוות חרדי, 

050-8938869)13-18(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ למיזוג 
אוויר, עבודה קבועה באזור 

המרכז, תנאים טובים, 
_____________________________________________)18-21ל(052-7236748

 לסוכנות ביטוח בב"ב 
דרושה חתמת אלמנטרי, 
נסיון חובה, קו"ח לפקס: 

_____________________________________________)15-18ל(03-5780503

 מנהלת מכירות לרשת 
הלבשה אישית למשמרות, 
שכר גבוה מאוד + בונוסים, 

_____________________________________________)15-18ל(050-8266772

 דרושים עובדים לחנות 
ביגל בגאולה ועובדי מטבח, 

02-5375516)15-18(_____________________________________________

 דרושה מטפלת מסורה 
לכיתת תינוקיה, תנאים 

מצויינים ושכר הולם, 
_____________________________________________)15-18ל(054-2058545

 דרוש אחראי נמרץ 
ויצירתי יר"ש לארגון 
קירוב בב"ב, תנאים 

טובים למתאימים, קו"ח: 
A09662322@gmail.com)15-19ל(_____________________________________________

 קופאים/יות סדרנים/
ות, תנאים טובים למתאימים, 

בב"ב, אשדוד, פ"ת, אלעד, 
_____________________________________________)15-18(ק"ס וירושלים, 052-6580906

 למאפיה בבני-ברק, 
דרושים עובדים כללים + 

לחנות + אופים - עדיפות 
_____________________________________________)15-18(למנוסים, 054-6855447

 דרוש/ה קלדן/ ית 
מעמד/ת ליומיים בשבוע 

בב"ב, הקלדה מהירה 
ומדוייקת, שליטה 

באופיס. קו"ח למייל:
 yair@kav-itonut.co.il
_____________________________________________)15-20(או לפקס: 077-2204728

 למסעדה חלבית בב"ב, 
עובד אחמ"ש - בוקר/ערב, 
חרוץ ומסור ועובד מטבח 

מ.בוקר + נסיון, 
052-6607070)15-18(_____________________________________________

 עובדים/ות לחנות 
צעצועים בבורסה/ ז'בוטינסקי
09:00-18:00 תנאים טובים 

ואפשרויות קידום מעולות 
052-7235555)15-18(_____________________________________________

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

052-7626309/10

למעון חרדי 
בשיכון ה‘ בני ברק

למ. מלאה כיתת בוגרים

דרושה 
מטפלת מצויינת

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

לבירורים ותיאום ראיון
077-3609555

לארגון זיכוי הרבים וקירוב רחוקים בראשל“צ

דרושים נציגים למוקד הטלפוני (למוקד גברים)
 נמרצים   בעלי יכולת הסברה   כושר ביטוי

 סביבת עבודה משפחתית       
 שעות עבודה נוחות 

 עבודה בסביבה דתית

 שכר גבוה
 ליווי מקצועי 

 אפשרויות קידום

 דרושה מטפלת לפעוטון 
בגבעתיים 8:00-1:00, 

_____________________________________________)16-19(לפרטים: 052-8680032

 לפעוטון בק.אונו דרושה 
מטפלת מנוסה אחראית 

למ.מלאה/חלקית, ת.טובים + 
_____________________________________________)16-19(נסיון. שרית, 050-4102929

 למעון באזור )ליד 
חולון( דרושות מטפלות 
+ נסיון, תנאים טובים! 

א.להסעה, 
052-4825215 - חדווה

)16-19(_____________________________________________

 לרשת מעונות בק.הרצוג, 
דרושות מטפלות למשרה 

מלאה/חלקית, תנאים טובים, 
054-4499177)16-19(_____________________________________________

 דרוש עובד רציני לפלאפל 
באזור שיכון ו', למשמרת ערב, 

_____________________________________________)16-19(שכר נאה, 050-2263352

 למעון בחולון דרושה 
מטפלת למ.מלאה/חלקית, 
עבודה מיידית, נסיון יתרון, 

054-4445755)16-19(_____________________________________________

 מנהל/ת חנות,
קופאים/ות ועובדים/ות 

כלליים, לרשת מזון בב"ב, 
עבודה במשמרות, שכר 

_____________________________________________)17-20(ותנאים מעולים 052-7582183

 דרושות גננות וסייעות, 
אוהבות, מחבקות ומסורות, 
לגן בפ"ת, 050-5636364, 

_____________________________________________)16-27(מיידי

 לחברה בהתרחבות 
המובילה בתחומה, 
דרושים נציגים/ות 

ורכזים/ות אזוריים למגוון 
תפקידים, מתאים גם 

לאברכים ולמורים/
ות אפשרות מהבית/

חלקי, לא מוצרים ושיווק, 
לפרטים: 

054-6283245)16-19(_____________________________________________

 למיזם חדש דרושים 
אנשים רציניים ללא צורך 
בנסיון, אפשרות מהבית, 

058-3227787)16-27(_____________________________________________

 סייעת למעון בגבעתיים 
למשרה מלאה/ 3/4 משרה, 

תנאים ושכר מעולים. אודליה, 
0544-819667)16-15/19(_____________________________________________

 לחברה צעירה ודינמית 
מנהלות/צוות למוקד מכירות, 
תנאים מעולים, 072-3902280

jobs@kidumplus.co.il)16-19(_____________________________________________

 למעון איכותי וחרדי בקרית 
הרצוג, דורשות מטפלות 

חמות ומסורות בעלות נסיון, 
לעבודה קבועה, תנאים 

מעולים למתאימה, לפרטים: 
052-7630833)17-18(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל 
מטפלת לתינוקיה לגדולים, 
מלא/חלקי, ניתן עד 13:00, 

_____________________________________________)17-19(תנאים טובים, 050-7884864

 למחסן קשת גיבורים
בפארק אפק ליד ראש העין

דרוש מחסנאי עם רישיון 
למלגזה לפרטים נוספים: 

052-6817737)17-18(_____________________________________________

 לאולטרה קופי בב"ב, 
דרוש/ה עובד/ת, ידע 

במחשבים חובה, גרפיקה 
יתרון לשעות 17:00-22:00, 

_____________________________________________)17-20ל(050-7620118

 לחברה לשיווק מוסדי 
באזור ב"ב, דרוש נהג חלוקה 

לדוקאטו, קו"ח למייל: 
gmail.com@9721185)17-20(_____________________________________________

 סייעת למעון 
בפ"ת/גבעת שמואל, 

 ,12:00-17:00
שכר גבוה למתאימה, 

_____________________________________________)17-18ל(054-8461589

 לחנות אופטיקה, דרושים/
ות אנשי/ות מכירות לעבודה 

במשמרות, קו"ח לפקס: 
03-6189930, במייל:

drushimoptic@gmail.com)17-20ל(_____________________________________________

 למסיעי כל גיל
דרושים/ות 

נהג/ת אוטובוס מגוש דן
לעבודה קבועה 
45 ש"ח לשעה

טלפון: 03-6197717
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דרושה !
מטפלת לשעות 

הבוקר
ולמשרה מלאה
052-7660483

דרושה 
מנהלת חמה,

 אחראית ומנוסה.

פקס 03-6965723

 קו“ח למייל
maonaf@gmail.com 

למעון דפנה
 של ישיבת 

’מעלה אליהו‘ 
תל אביב 

 לחברה חרדית בבני ברק 
מזכיר/ה, לעבודה משרדית 
נעימה, שעות נוחות, שכר 

8,000 ש"ח. קריירה, 
072-22-222-62)18-18(_____________________________________________

 לרגל התרחבות מחלקת 
גיוס תרומות בעמותה 
חשובה בב"ב, דרושות 

טלפניות מקצועיות ומנוסות, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות ויוצאות, שכר מעולה 

למתאימות + בונוסים. 
משמרת בוקר: 03-5792220 
שלוחה 851. משמרת ערב: 

052-5540334)18-13/19(_____________________________________________

 למרפאת שיניים בב"ב, 
דרושה מזכירה אחראית 

ונמרצת בין השעות 
2:30-8:00, לפרטים: 

054-5424005)18-19(_____________________________________________

 לקונדטוריה בגאולה, 
דרושים: *מנהלים *מוכרים 
*עובדי יצור, מעל גיל 24, 

ת.טובים למתאימים, 
053-3133344)18-19(_____________________________________________

 למעון חרדי במרכז פ"ת, 
מטפלת חמה ומסורה למשרה 
מלאה, תנאים מעולים במיוחד 

+ בונוסים למתאימה, 
052-7144468)18-18(_____________________________________________

 דרוש שותף/משקיע רציני 
לחנות ריווחית ומיוחדת ביותר 
לציבור החרדי המכילה ספרי 
קומיקס, מתח ודיסקים לכל 

_____________________________________________)18-19(הגילאים, 054-4934001

 דרושה מבשלת למעון 
בב"ב, קו"ח לפקס: 

03-5781832)18-19(_____________________________________________

 לחנות טמבור בת"א, דרוש 
שליח אחראי, למשרה מלאה, 
_____________________________________________)18-21ל(03-5100899, 053-5223828

 אין לך אפשרות לתת 
עוד שעות? מכירת מוצרים 

מהבית, רווחי מאוד, 
052-7661565)18-29(_____________________________________________

 דרושות: *אחראית 
למעון יום בב"ב בשעות 

הצהרים בעלי נסיון בתחום 
וידע במחשב. *גננת/מטפלת 

למשרה חלקית/מלאה, 
תנאים טובים למתאימה, 

054-8487716)18-19(_____________________________________________

 לגן פרטי בפ"ת, דרושה 
גננת לגילאי 1-2, תנאים 

טובים למתאימה, לפרטים: 
_____________________________________________)18-19ל(050-7208097

 ליוע"מ בפ"ת, מנהח"ש, 
סוג 3, נסיון בחשבשבת, 

מיכפל, וורד, קו"ח ל: 
ml2460@partner.net.il)18-21ל(_____________________________________________

 לחברה חרדית מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, לעבודה 

משרדית מול לקוחות קיימים 
וחדשים, 4-5 שעות ביום, 

6,000 ש"ח. קריירה, 
072-22-222-62)18-18(_____________________________________________

 למרכז רפואי חרדי 
בירושלים מזכיר/ה רפואי/ת, 

א-ה, 8:30-14:30, 4,500 ש"ח. 
_____________________________________________)18-18(קריירה, 072-22-222-62

 דרוש עובד נקיון לחדרי 
מדרגות, חרוץ ומנוסה, 

052-7121858)18-21(_____________________________________________

 למשרד תיווך בבני-
ברק, דרושה מזכירה 

לשעות אחה"צ בלבד, 
בין השעות 

15.00-20.00, לפרטים: 
052-7652801)18-18(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
מ.מלאה/חלקית, אווירה טובה, 

052-7121521)18-21(_____________________________________________

 דרוש נהג מחסנאי לרשת 
בית המיזוג ב"ב, רשיון משנת 

2007/ג', קו"ח ל:
bnebrak@rafiandrafi.co.il

_____________________________________________)17-18(טל': 03-5416602/3

 למעון חרדי במרכז פ"ת 
דרושה מנהלת לשנה"ל הבאה, 

_____________________________________________)17-18(קו"ח לפקס: 074-7451101

 לחברה בתחום 
הביטוח באזור ב"ב, 

דרושה מתאמת פגישות, 
מתאים למשרת אם! 

תנאים סוציאלים מעולים, 
050-6857584)17-20(_____________________________________________

 למשרד רואה חשבון 
במתחם בסר המתמחה במתן 

שירותם לעמותות ורשיויות 
מקומיות, דרוה רואת חשבון 
עם נסיון בתחום, קו"ח למייל:

ZY@ZYCPA.CO.IL
_____________________________________________)18-21(או לפקס: 03-6183345

 למאפיה בפ"ת דרושים 
עובדי אריזה/ליקוט משעות 
הצהרים, מלאה/חלקית, 5 
_____________________________________________)18-21(ימים בשבוע, 054-7708222

 דרושה גננת למשרה 
מלאה לשנה הבאה לגן 

_____________________________________________)18-21(בשכונת בבלי, 052-5456295

דרושות: 
לצהרון 

תנאים טובים למתאימות
054-4827797

גננת וסייעת + המלצות

בצפון ת“א 

י”ז-י”ט  באייר  תשע”ח  2-4/5/2018



₪399
מיקסר 4.5 ליטר 

מכונת גילוח פיליפס

₪169₪499
מייבש שיער איתמר 

3600 Parlux

איתמר+ מברשת קרמית 

שייקרים להכנת מיצים

₪150 החל מ-

₪149
מכשיר חשמלי 

להכנת ברד

₪89
טוסטר לחיצה + 

וואפל בלגי 

₪99
מגהץ אדים 

טפאל

קומקום 
חשמלי

₪49₪499
מכונת קפה

נספרסו

₪99
מעבד מזון 

₪1,690 ₪399
מעבד מזון פיליפס

₪289
מיקרוגל סמסונג

22 ליטר

₪219
פלטה זוגית נירוסטה 

קרמי סאוטר 

₪99
סיר בישול 

איטי

₪69
מחבת שף

₪399
שואב אבק נגרר 

סמסונג
שואב רובוטי

iRobot

₪990

₪139
טרמוס מיחם 

חשמלי 24 כוסות

₪139
נפה חשמלית 

+ מכסה

מיחם 30 כוסות 
נירוסטה

₪169

מיקרוגל 
20 ליטר

₪169
טוסטר 

אובן

₪99₪199

כיריים חשמליות קרמיות
קרמי

כירה כפולה ₪199

טוסטר 
אובן 

נפח 34 ליטר

פלטת שבת

₪139
₪99
4 סירים

6 סירים

מכונת תספורת
נטענת פנסוניק

₪119₪249
מברשת דפני 
החלקת שיער

₪189
בלנדר כד זכוכית 

סאוטר 

₪499

מגהץ קיטור 
מקצועי פיליפס

₪149
שואב אבק 

ציקלון

שואב אבק אלחוטי 
TURBO VAMPIRE

₪349

₪159
מעבד מזון

מבית 

₪149
מטחנת בשר

₪990
מיקסר קנווד 

מייג�ור חצי תעשייתי
KENWOOD

₪49
מיקסר יד

₪199
כירת גז 2 להבות

על השיש + מכסה

₪79
גריל חשמלי

ענק

₪79
מיקסר 

קערה גדולה

₪799
גריל גז 3 מבערים

מאוורר עמוד
16�

₪69
מאוורר תעשייתי 

תלת שימושי

₪99₪349
מאוורר טורבו 

הוריקן

מכירת שלם וקח עוד היום אצלך בבית
ל״ג בעומר

מתנה על כל קניהעד יום ראשון כ�א אייר

₪319
מיקרוגל רטרו 

סאוטר 20 ליטר

₪299
 26 ליטר 

דיגיטלי

₪35
קטלן יתושים 

חשמלי

שואב אבק 
אלחוטי דייסון

₪1,290

מיקרוגל סאוטר

מוט בלנדר 
לחיתוך, ריסוק וקיצוץ

לקוח יקר, הינך זכאי לפינוי מוצר ישן מהבית ללא עלות בעת 
רכישת מוצר חדש במחסני חשמל. יש לתאם פינוי מראש.

קונים חדש 
ממחזרים ישן www.payngo.co.il

שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:00-15:00 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 23:00
תוקף עד 6.5.18 או/ו עד גמר המלאי המוקדם מבינהם. מלאי מינימלי 500 יחידות.



כיריים קרמיות

החל מ-₪699

₪690
כיריים גז סאוטר

 4 מבערים

תנור בנוי 
AEG

תוצרת גרמניה

גם
הרשת המובילה במכירת מזגנים בישראלוגם

שלם וקח עוד היום אצלך בבית

₪2,890
תנור עומד 

דו תאי משולב כיריים
סאוטר

מזגן עילי 1.25 כ"ס
 ₪40  לחודש

עכשיו כל אחד יכול ! מזגן?
החל מ

לקוח יקר, הינך זכאי לפינוי מוצר ישן מהבית ללא עלות בעת 
רכישת מוצר חדש במחסני חשמל. יש לתאם פינוי מראש.

קונים חדש 
ממחזרים ישן www.payngo.co.il

שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:00-15:00 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 23:00

תוצרת 
גרמניה

כולל התקנה בסיסית

המוצרים  את  לרכוש  *ניתן   | ובסניפים  באתר  מוצגים  במבצע  המשתתפים  המוצרים  רשימת   | המבצע  לתקנון  כפוף   | במכירה  פריטים   100 מינימום   | מביניהם  המוקדם  המלאי,  גמר  עד  או   6.5.18 עד  בתוקף 
נכון  פריים,  ריבית  בסיס  על  מחושב  שבפרסום  החודשי  ההחזר   .6%  + פריים  בגובה  הינה  הריבית  תשלומים.   60 ב-  והינו   ₪  2000 של  רכישה  במינימום  מותנה  המימון  המממן.  הגורם  של  מימון  באמצעות 
הוצאה  והליכי  פיגורים  בריבית  חיוב  לגרום  עלול  ההלוואה  בפרעון  עמידה  אי  המממן.  הגורם  לאישור  כפוף  המימון  קבלת  הפריים.  בריבית  לשינויים  בכפוף  להשתנות  עשוי  החודשי  ההחזר  ה-1.2.2018.  ליום 
www.payngo.co.il  : | תקנון המבצע מפורסם באתר  ביחס לעסקת מימון שבוצעה טרם השינוי  גובה הריבית, למעט  או לשנות את  בכל עת  והגורם המממן רשאים להפסיק את המימון  לפועל. מחסני חשמל 

מקרר 4 דלתות  
סמסונג

₪6,780
מקרר 3 דלתות  

סמסונג

₪5,990
מקרר 4 דלתות 

האייר

₪4,690

מדיח כלים 
ווירלפול

₪1,790
מדיח כלים 

מכונת 
כביסה 

₪690

מקרר 4 דלתות   
HYBRID

שארפ
₪4,890

₪1,590
תנור בנוי טורבו

סאוטר

₪1,690
 LG מכונת כביסה

דירוג 
אנרגטי
A

DIRECT DRIVE-הנעה ישירה

₪1,450
מכונת כביסה פתח 

עליון ווירלפול 
₪7,890

 LG מקרר 3 דלתות
715 ליטר

₪1,590
מכונת כביסה בוש 

עד 1000 סל�ד

₪1,490
מכונת כביסה סמסונג 

6 ק"ג
דירוג 
אנרגטי
A

₪2,490
מדיח כלים בוש  מדיח כלים

 אלקטרה

₪1,390

₪1,890
תנור משולב 

סאוטר

תנור בנוי        
אלקטרולוקס

₪2,090 תוצרת 
גרמניה

₪2,190 7 תאים₪1,690 6NO-FROST תאים NO-FROST

₪1,390 ₪990
6 תאים 3 תאים

מקפיאים 7-6-3 מגירות אלקטרה

מכון צומתאישור  הלכתי

מקפיא 
3 מגירות ליבהר

₪1,690

מקרר מקפיא עליון 
שארפ

₪2,140 ₪990
מקרר 

מקפיא עליון
₪2,890כולל הובלה חינם

מקרר מקפיא עליון 
אלקטרה 

נפח ענק 509 ליטר

₪1,890
מכונת כביסה 9 ק�ג 

1400 סל"דאלקטרה 

כיריים אינדוקציה 
אלקטרה

₪999

מייבש כביסה 
אלקטרולוקס

7 ק�ג 
₪990

₪770
כיריים גז 4 להבות 
אלקטרולוקס עם 

משטח זכוכית

₪399
כיריים גז נירוסטה 

4 להבות בקו

₪4,190
מקרר הפוך סמסונג 

מקפיא תחתון

₪2,990
מקרר הפוך 

מקפיא תחתון בקו 

תנור משולב
כיריים

₪999

תנור בנוי מפואר

₪999

₪599
מקרר משרדי 

אלקטרה

תנור משולב - רחב
 90 ס�מ - אלקטרה

רחב
₪3,290

₪1,940

תנור עומד 
דו תאי משולב כיריים

בקו
₪2,490

מדיח כלים בוש 
אינטגרלי מלא

₪3,090
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