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זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

בחוקותי

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:50
19:08
18:47

20:06
20:08
20:08

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

03-5796643
פרסם  
ותתפרסם

 ה"חינם" 
 עלול 

 לעלות לך 
 ביוקר 

 בהפסד 
 ברור של 
קצבאות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

 13 שנות ותק, 87% הצלחה 
בטיפול בתיקים. עובדות. לא הבטחות.

הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני, למומחים 
מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך 
בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות הרפואיות 

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

חופשה וואוו!
ל-10 תשלומיםאפשרות 

820!&

הזמרת כינרת מניו יורק
077-5100-355

 מופעים, ארוחות, 

אחוזת סנדרין

/ עמ' 8

חשיפת 'קו 

עיתונות'

הסכם חלוקת הרשימה והתפקידים בבחירות האחרונות בירושלים בין 'דגל התורה' ו'אגודת ישראל' נחשף לראשונה 
לקראת  המו"מ  הראשונה,  בשמינייה  נציגים  חמישה  שדורשת  'דגל'  של  הקיפוח  טענות  קוימו,  שלא  החלקים   •
הקדנציה הבאה והפתרונות האפשריים • יו"ר 'דגל' המקומי אליעזר ראוכברגר: "חלוקה מעוותת. צריך להפוך את 
המצב" • סגרה"ע מ'אגודה' יוסי דייטש: "נעשה הכל שלא תהיה מחלוקת עם דגל" • וגם: האם נתנער מהגישה 

הגלותית ונכתיר ראש עיר חרדי? / עמ' 12

שניים אוחזים בירושלים

'דגל' מאיימת לרוץ בנפרד, ב'אגודה' נוטים להתפשר
פרסום

ראשון

טראמפ הכריז: "ארה"ב 

פורשת מהסכם 
הגרעין.

נטיל סנקציות 
חריפות על איראן" 

/ עמ' 10

/ עמ' 4

/ עמ' 4

/ עמ' 6

דו"ח המבקר: משרד הדתות סופג ביקורת חריפה
במרכז הדו"ח: סחבת במינוי רבנים וראשי מועצות 
דתיות, נסיעות רבנים לחו"ל ומעורבות השר דרעי 

בניסיון לקדם מינוי מקורב פוליטי / עמ' 10

מסע היסטורי: 
את  כבשה  בעלזא 

מונטריאול

ועדת הכספים 
תדון בפטור 

/ עמ' 13ל'אמנסטי'

תושבי העיר 
חגגו עם הרב

קבינט הדיור אישר: 
תוספת 20.000 יח"ד

עצרת מספד 
ב'שבעה' לרב 
שהרבני זצ"ל





״זו לא אותה עוגה 
בלי הטעם של גבינת תנובה״
)תמר מרכסים(

תנובה הבחירה של הבית
חג שבועות שמח



freyisrael@gmail.com :לעדכונים

כ"ה באייר תשע"ח 10/5/18רחובות124 1210//10 ר תש"עבא "כ בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

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:  

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

 ראש העיר עבר צנתור
עבר  העיר  ראש 
האחרון  שני  ביום 
הליך  בהצלחה 
במסגרת  רפואי. 
רפואיות  בדיקות 
שעובר  תקופתיות 
עלה  העיר,  ראש 
בביצוע  הצורך 
מדובר  צנתור. 
ריבוי  בשל  האחרונים  בחודשים  שנדחו  רפואיות  בבדיקות 

האירועים מטעם העירייה.
העיר  ראש  ומלשכת  בהצלחה,  ההליך  הושלם  השבוע 
נמסר כי הוא צפוי לשוב לשגרת עשייה רשמית כבר בימים 
קיבלנו  משפחתי  ובני  ״אני  מסר:  עצמו  מלול  הקרובים. 
הודעות רבות וטלפונים אינספור, ואני מבקש להודות לכולם 
על כך. אני מתכנן לשוב להמשך העשייה במלוא המרץ כבר 

בימים הקרובים״

 נערכים לשעת חירום 

העירייה  מהיערכות  וכחלק  הביטחונית  המתיחות  בצל 
עבודה  ישיבת  השבוע  ראשון  ביום  התקיימה  חירום  לשעת 
הרלוונטיים.  הגורמים  כלל  בשיתוף  בעירייה  מקצועית 
שהתבקש  הומינר  פנחס  אגו"י  נציג  גם  השתתף  בישיבה 
גורמים  וריכוז  בגיבוש  ולסייע  להירתם  גורמי המקצוע  ע"י 

קהילתיים בשעת חירום.
המקצוע  אנשי  לבקשת  להירתם  "שמחתי  הומינר: 
העירוניים כדי לסייע בגיבוש מתנדבים שירכזו את הטיפול 

בקהילות החרדיות בשעת חירום". 

 תושב העיר נשדד על ידי פלסטינים
לכביש  הסמוך  בחלק  הראשון,  הנשיא  רחוב  המקום: 
העוקף - מנחם בגין. הזמן: שעת ערב מוקדמת של יום שני, 
במוקד 100 של המשטרה מתקבלת קריאה על מספר צעירים 
את  שלפו  בכביש,  לתומו  שנסע  רכב  שעצרו  לבנה  במזדה 
אשראי  כרטיס  מצלמה,  כסף,  ממנו  וגנבו  אותו  הכו  הנהג, 
ואת הטלפון הנייד תוך שהם חוזרים לרכב ופותחים במנוסה.
טיפול  לנהג  העניק  למקום  שהוזעק  אדום  דוד  מגן  צוות 
ראשוני ופינה אותו במצב קל עד בינוני לבית החולים קפלן. 
כוחות גדולים של משטרה שהוזעקו למקום סרקו את האזור 

בניסיון לאתר את החשודים.

 הילדה רבקה קורן ע"ה
אסון כבד פקד את קהילת חב"ד ברחובות. הילדה רבקה 
קורן ע"ה בת ה-11 שנאבקה במחלה הארורה במשך חודשים 
הרב  של  נכדתו  הילדה,  לעולמה.  והלכה  נפטרה  ארוכים 
ומראשי  ברחובות  חב"ד  מוסדות  סמנכ"ל  קרלנשטיין  ארז 
הקהילה. אושפזה בחודשים האחרונים בבית החולים 'שיבא' 
בתל השומר ובשבת האחרונה השיבה את נשמתה לבוראה. 

הלווייתה נערכה במוצאי שבת לבית העלמין ברחובות.

 פרויקט החברותות מארח את הרב עמר
בני  לבבות  את  המאחד  החברותות'  'פרויקט  במסגרת 
האחרונים  בימים  התקיימה  הציבור,  שכבות  מכל  העיר 
ללימוד  המשתתפים  כלל  עברו  במסגרתה  מיוחדת  פעילות 
סוגיה משותפת, בתחילת הערב למדו, כל המשתתפים סוגיה 
הלימוד,  לאחר  בעירנו.  האברכים  טובי  בהנחיית  משותפת 
נמסר שיעור המסכם את הסוגיה מפי הוגה המיזם הרב מרדכי 
לוי. את הערב חתם הרב אליהו עמר שליט"א בהרצאה מלאה 

מסרים ייחודיים ומחכימים בנושא ספירת העומר.

החדשות המקומיות של    רחובות
על המקום

זאב סגל

תושבי רחובות השתתפו בליל ל”ג בעומר 
רב  של  והמסורתית  של  המרכזית  בהדלקה 
עם  יחד  קוק  הכהן  שמחה  רבי  הגאון  העיר 
לשם  שהפכה  הדלקה   – הישיבות  בני  ת”ת 
העיר  תושבי  לכל  שואבת  ולאבן  בעיר  דבר 

מכל השכונות. 
בשנה זו רשמו המארגנים הישג גדול ומרגש 
המפורסם  המגינים  גן  כאשר  העירייה  מול 
שרגיל לארח במשך כל השנה אירועי חולין, 

לטובת  בכולו  הוקצה 
יום  כבר  המעמד. 
חברת  ההדלקה,  קודם 
שנשכרה  ההפקה 
הגן  רחבת  את  תחמה 
את  והכשירה  הגדול 
מקום ההדלקה בתיאום 

של  הבטיחות  וקצין  האש  מכבי  עם  יחדיו 
העיר. 

סדר  השנה  נערך  ההדלקה  מעמד  טרם 
היכל  באולם  ובנים  אבות  של  מיוחד  לימוד 
שעה  משך  המגינים.  לגן  הסמוך  מנדלבאום 
רבי  של  בתורתו  והבנים  האבות  הגו  ארוכה 
לסיים  זכו  אשר  ואלו  יוחאי,  בר  שמעון 
משניות אף השתתפו ונטלו חלק פעיל בשיירת 
הלפידים שהעבירה את אבוקת ההדלקה לרב 

העיר. 
ראש  נשא  העיר,  רב  של  להדלקה  קודם 
שלום  נחמיה  רבי  הגאון  המוסדות 

דברי תורה והערכה בפני האלפים ולאחר מכן 
נמכרו בקבוקי השמן של ההדלקה לכבודו של 
קודש  ההכנסות  כשכל  זצ”ל  ההילולא  בעל 
התורה.  תלמוד  של  הכביר  המפעל  להמשך 
רב העיר הגאון רבי שמחה הכהן קוק ששהה 
בכל המעמד, האציל מברכתו  רב  זמן  במשך 
על תלמידי “בני הישיבות” ובני משפחותיהם 
וציין בהתרגשות את שמחתו האדירה במעמד 

קידוש ה’ שכזה ברחובה של העיר רחובות. 
מנהלי  ביקשו  המרומם,  המעמד  בסיום 
העיר  לראש  להודות  העיר  ותושבי  המוסדות 
ולחברי  מלול  רחמים  מר 
אקווע  אבנר  העיר  מועצת 
העשייה  על  מונטג  ושלמה 
המבורכת למען תושבי העיר 
הפקת  וארגון  ובסיוע  בכלל 

המעמד המרגש בפרט.

מאת: חיים גולדברג

השבעה  ימי  ככלות 
העדה  רב  של  להסתלקותו 
אברהם  הגאון  הספרדית 
התקיימה  זצוק”ל  שהרבני 
נהי  עצרת  בעומר  ל”ג  בליל 
הכנסת  בתי  במתחם  ומספד 

‘אלפסי’ ו’שער עוזיאל’. 
בעצרת שהתקיימה בראשות 
הראשון לציון הגאון רבי יצחק 
יוסף שהגיע לרחובות במיוחד 
זצ”ל,  לרב  טובה  להוקיר  כדי 
מתושבי  רבות  מאות  השתתפו 
הרב  של  תלמידיו  העיר, 

ומוקירי זכרו.
הצהריים  אחר  חמש  בשעה 
ברוב,  מנחה  תפלת  התקיימה 
זמן  הוקדש  מכן  לאחר  מיד 
לימוד מיוחד לע”נ הרב כאשר 
הספד  דברי  נשא  בהמשך 
הראשל”צ שדיבר על ההתמדה 
והשקידה בתורה וגדולת מידת 
הענווה שאפיינה את אישיותו 
הרב  של  והקורנת  המיוחדת 

המנוח זצ”ל.
דברים  נשאו  מכן  לאחר 
בנו של המרא  קוק  הרב אריה 
שמחה  רבי  הגאון  דאתרא 
העיר  רבני  וכן  קוק  הכהן 
הרב צבי כהן רב שכונת סלע, 

ורב  אשכנזי  ציון  הרב  הדיין 
מזרח העיר הרב יוסף מלכיאל, 
ערבית  תפלת  לפני  סיום,  עם 
אלחנן  הרב,  נכד  דברים  נשא 

שהרבני.
לאחר תפלת ערבית התקיימה 
לע”נ  ואזכרה  מצווה  סעודת 
הרב, ושם הספידהו הגאון הרב 
רב  גלוכובסקי  מנדל  מנחם 

קהילת חב”ד ברחובות.
יצוין כי הראשל”צ אף כובד 
בספר  ראשונה  אות  בכתיבת 
לעילוי  ויוכנס  שייכתב  התורה 

נשמת הרב זצ”ל.

מאת: חיים גולדברג

למרות השרב הכבד צעדו אלפי 
בתהלוכות  רחובות,  מהעיר  ילדים 
רשב”י  לכבוד  בעומר  ל”ג 
והשתתפו בשלל פעילויות שאורגנו 
ברחובות  חב”ד  קהילות  ידי  על 
בהתאם למסורת הוותיקה שהנהיג 

הרבי מליובאוויטש זי”ע ביום זה.
שזכתה  התהלוכות  אחת 
התקיימה  מיוחדת  לב  לתשומת 
בעומר,  ל”ג  חמישי,  ביום 
שיצאה  בתהלוכה   50 בהשתתפות 

מנחם’  ‘בית  הכנסת  בית  מרחבת 
בשכונת שעריים, והמשיכה על פני 

רחוב הרצל עד אולפנת צביה. 
שם כונסו התלמידים להתכנסות 
על  לסיפורים  האזינו  מיוחדת, 
רבי  הקדוש  התנא  של  גדולתו 
פסוקי  אמרו  יוחאי,  בר  שמעון 

והשתתפו  הגאולה,  להבאת  תורה 
בהגרלות פרסים. 

בהשתתפותו,  כיבד  הכינוס  את 
גלוכובסקי  מנדל  מנחם  הרב 
וחבר  חב”ד  קהילת  רב  שליט”א 
לאחר  בארה”ק.  חב”ד  רבני  בי”ד 
מהפנינג  הילדים  נהנו  הכינוס, 
מהודר  חומש  וקיבלו  מתנפחים 

במתנה.
האירוע אורגן על ידי בית חב”ד 
מערב,  שעריים  סניף   - רחובות 

המנוהל על ידי הרב פנחס קדיש.
שליח הרבי לרחובות הרב מרדכי 
ברחובות’,  ל’השבוע  סיפר  קסטל 
חב”ד  בית  שע”י  “בתהלוכה  כי 
ילדים   2000 כ-  השתתפו  המרכזי 
כך  גם בשכונות נוספות בעיר בהם 
ארגנו שלוחי הרבי תהלוכות, בהם 
לכבוד  ילדים  אלפי  יחדיו  צעדו 
לבקשת  נעשו  התהלוכות  רשב”י. 
הרבי, בכדי להרבות אחדות בעם, 

בסימן “יחד כל ילדי ישראל”.

הראשון לציון הגר”י יוסף נשא דברים בעצרת 
וכובד בכתיבת האות הראשונה בספר התורה 

שייכתב ויוכנס לעילוי נשמת הרב זצ”ל

תושבי העיר חגגו עם הרב

עצרת מספד ב'שבעה' 
לרב שהרבני זצ"ל

אלפי ילדים צעדו 
בתהלוכות חב"ד

תהלוכות  מ-14  פחות  לא 
ברחבי  חב”ד  חסידות  הפיקה 
העיר רחובות ביום ל”ג בעומר, 
בהתאם למסורת שהנהיג הרבי 

מליובאוויטש זי”ע



עד גמר המלאי. בחנויות הנבחרות בלבד. ט.ל.ח. ההנחות או המבצעים הסופיים ייקבעו בנקודת המכירה על ידי הקמעונאי.

 שמנת מתוקה לקצפת
 בטעם שוקולד 32%

250 מ„ל

שמנת מפוסטרת לקצפת 38%
250 מ"ל

שקית גבינה לבנה תנובה 5%
1 ק”ג

חדש!

פתיתי בולגרית
220 גרם

חג שבועות 
שמח

מארז שלישיית קוטג’ תנובה 5%
250 גרם x 3 יח’

מארז שלישיית קצפת צמחית
250 מ”ל x 3 יח’

מלית לבלינצ׳ס
250 גרם

קרם פרש 30% 
200 גרם

במהדורה מיוחדת לשבועות
חגיגת מוצרי 
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העיר רחובות רשמה השבוע הישג היסטורי. 
לאחר שנים ארוכות של דיונים ודיבורים, תכנית 
ההרחבה עוברת לשלבים מעשיים. קבינט הדיור 
הממשלתי אישר השבוע את הצעתה של מיזם 
"דירה להשכיר", לתכנון שלושה מתחמים בעיר 
ומיליוני  יח"ד  רחובות, המיועדים לכ- 20,000 

מ"ר לתעסוקה ומסחר כבר בשנים הקרובות.
להשכיר"  "דירה  ערכו  האחרונה,  בשנה 
למימוש  מקיפה  סריקה  רחובות  ועיריית 
ואיתרו  בעיר  הקיים  התכנוני  הפוטנציאל 
בריבוי  המאופיינים  גדולים  מתחמים  שלושה 
המתחם  המזרחי,  המתחם  פרטיים;  בעלים 
הדרומי ומתחם הורוביץ. עירית רחובות תמכה 
והייתה שותפה לקידום המהלך באמצעות מנהל 
אישר  הבוקר  להשכיר.  דירה  עם  יחד  ההנדסה 
המתחמים  הכרזת  את  הלאומי  הדיור  קבינט 

למסלול לתכנון מהיר בותמ"ל.
המתחמים החדשים יאפשרו לעיריית רחובות 
לחזק את מעמדה כעיר מובילה באזור המרכז, 
ולפתח  הקיימים  התעסוקה  אזורי  את  להרחיב 
אלה  מתחמים  בנוסף,  חדשים.  תעסוקה  אזורי 
יאפשרו את התחדשות שכונות ותיקות. מתחמים 
ואף  שכונתיים  ציבוריים  שימושים  יכללו  אלו 

כלל עירוניים.
הממשלתית  החברה  היא  להשכיר",  "דירה 

ממשלתית  חברה  היא  בע"מ  ולהשכרה  לדיור 
ישראל,  מדינת  של  מלאה  בבעלות  הנמצאת 
ישראל  ממשלת  החלטת  פי  על  שהוקמה 
2013, על מנת שתקדם את תחום הדיור  בשנת 

בישראל, ואת הדיור להשכרה לטווח ארוך.
דלית הראל, מהנדסת העיר רחובות אמרה, כי 
"מדובר בהישג נוסף ומשמעותי ביותר לעיריית 
ולמדיניות שמוביל ראש העיר, מחזיק  רחובות 
תכנוני  למסלול  להעברה  אישור  ההנדסה:  תיק 
רחבה  ראיה  מתחמים,  מתוך  לשלושה  מהיר 
של התפתחות העיר והתחדשות המרקם הקיים. 
תעסוקה  ושטחי  דיור  יחידות  בהוספת  מדובר 

ומסחר בהיקפים משמעותיים לעיר".
מתוכנן מתחם חדש  העיר  "במזרח  לדבריה, 
של  הטבעית  התפתחותה  את  שיאפשר  לגמרי, 
העיר, ויכלול מענה לצורכי התושבים העתידיים 
בראייה כלל עירונית כגון חינוך, תרבות ספורט 
יכללו  ובמערב  בדרום  המתחמים  ועוד.  ופנאי 
התכנון   , קיימים  ומרקמים  פנויים  שטחים 
האורבני  המרחב  את  ויחדש  ישפר  המחודש 

הקיים"
התקבלה  חודשים  מספר  לפני  רק  כזכור, 
החלטה בותמ"ל להפקיד את תכנית קריית משה 
שנבחרה  בעיר  הראשונה  היא  זו  תכנית  בעיר. 
הפינוי-  בתכנית  מדובר  לדיור.  מועדף  כמתחם 
בינוי אשר תהפוך את קריית משה משכונה בת 

1300 יח"ד לשכונה בת 9000 יח"ד.

איציק גרוס

בתום מגעים שהתנהלו בין ענקית הטכנולוגיה 
רחובות,  לעיריית  שיתופיים  לאופניים  הסינית 
הערים  לרשימת  רחובות  מהיום מצטרפת  החל 
לשבחים  שזוכה  המיזם  הונהג  בהם  הגדולות 

רבים מהתושבים.
הטכנולוגיה  ענקית  )מובייק(   MOBIKE

לאופניים  הסינית 
מתחילה  שיתופיים 
פעילותה  את  היום 
כאשר  רחובות,  בעיר 
אופניים  זוגות  עשרות 
פוזרו  'מובייק'  של 
בעשרה מוקדים ברחבי 
מה  כל  כאשר  העיר, 
הרשמה  הוא,  שנדרש 
באמצעות האפליקציה. 
יונהג  ההשקה  לרגל 

החל מהיום ולמשך חודש פיילוט ראשוני ללא 
תשלום.

לרחובות  'מובייק  חברת  של  כניסתה 
העיר  מועצת  חברי  של  ביוזמתם  התאפשרה 
ובשיתוף  דיל  ויערה ספיר, מתן  יניב מרקוביץ' 
פיקוח,  התנועה,  מנהל  אגף  שוקרי,  ליאור 
שילוט ושיטור עירוני אשר אחראי על הוצאתו 
של הפיילוט לפועל, כאשר בסמיכות למוקדים 
תמרורים  יוצבו  האופניים,  יעמדו  שבהם 

והסברים לשימוש קל ונוח. 
 MOBIKE  מערך האופניים השיתופים של
המופעל ע"י  מתקדמת  טכנולוגיה  על  מבוסס 
חכם  ברקוד  הסורקת  ייעודית,  אפליקציה 

ניתן  באמצעותו  אופניים  זוג  כל  על  המוטבע 
לאמוד את זמן הנסיעה ואף לנעול אותם בסוף 
השימוש ומאפשרת שימוש מהיר ויעיל בשירות 
בעמדות  בחניה  צורך  ללא  בעיר  מקום  מכל 
 .)NON-DOCKING( ייעודיות  עגינה 
 GPS למערכת  מחוברים  האופניים  כן,  כמו 
האופניים  תנועת  אחר  צמוד  מעקב  המאפשרת 
למנוע  מנת  ועל  האופנים  בצי  לשלוט  במטרה 

מקרי גניבה.
יאפשר  השירות 
לנוע  למשתמשים 
במרחב  בחופשיות 
אופניים  על  העירוני 
ייעודים ללא צורך בהגעה 
ייעודית  הגינה  לתחנת 
 non( השימוש  בסיום 
להבדיל   ,)docking
אופניים  שיתוף  ממערך 
את  המחייב  היום,  שקיים 
במקומות  הרכיבה  את  ולסיים  להתחיל  הרוכב 

מסוימים שאינם בהכרח תואמים לצרכיו. 
פיזור האופניים, תחנת הרכבת,  להלן מוקדי 
הספרייה  העירוני,  השוק  חזית   - לבקוביץ  רח 
שכונת  עירוני-  פארק  גולדין,  רח'  העירונית 
המדע , חוויות שווייץ- רח' קרוננברג )רחובות 
מרכז   , ירושלים  שד'  מסחרי  מרכז  החדשה(, 
, בית  , מכללת פרס  מסחרי רחובות ההולנדית 

העם רחוב יעקב, חוויות שכונת אושיות. 
לא  עדיין  השירות  בעבור  תשלום  כי  יצוין, 
נקבע באופן סופי, אך כפי הנראה ינוע בין 2-4 

₪ בעבור חצי שעה. 

קבינט הדיור אישר: 
תוספת 20.000 יח"ד

חדש ברחובות: אופנים 
שיתופיים לשימוש התושבים

ועיריית רחובות  הקבינט אישר תכנית משותפת של מיזם "דירה להשכיר" 
יעברו  ברחובות  מועדפים  מתחמים  שלושה   • יח"ד  אלפי  עשרות  לבניית 

לתכנון במסלול מהיר בוותמ"ל: מזרח העיר, דרום העיר ומתחם הורוויץ

MOBIKE )מובייק( ענקית הטכנולוגיה הסינית לאופניים שיתופיים פועלת החל 
מהשבוע גם ברחובות • פיילוט ראשוני ללא תשלום למשך חודש החל מהיום • 

זוגות אופניים של 'מובייק' פוזרו בעשרה מוקדים ברחבי העיר, מהרו להירשם

חופשה חלומית בדיסלדורף
כתבת תשקיף

מאת: יבניאל שירם

לפני שאתם בוחרים את חופשת הקיץ שלכם 
כדאי שתבדקו מה מציעים לכם. אם אתם לא 
מסתפקים במלון שנמצא במקום מרוחק נטול 
תחבורה סדירה למקומות המרכזיים ואין לכם 
כוונה להתפשר על איכות המלון, חשוב שתבדקו 

היטב.
סביר להניח שחשוב לכם להתארח במלון בעל 
שם עולמי. שינפלד תיירות מציע בפניכם את 
מלון הילטון היוקרתי בעיר דיסלדורף שבמערב 
גרמניה, מבית רשת הילטון העולמית. למעשה, 
שינפלד תיירות ממשיכה לחדש ולהתחדש, וגאה 
להרחיב את שיתוף הפעולה העולמי עם רשת 
מלונות הילטון - הילטון דרזדן, הילטון סופיה, 
הילטון הואה-הין בתאילנד, הילטון דאבל טריי 
ברטיסלבה, הילטון קפריסין, הילטון פודגוריצה 

וכעת, הילטון דיסלדורף.
מיקום המלון חשוב לא פחות מאיכותו. 
הילטון דיסלדורף נמצא במקום מרכזי, בסמיכות 
למרכזי הקניות הגדולים, לפארקים המובילים 
ולאתרים היהודיים. מדיסלדורף ניתן לצאת 
גרמניה  לשורה ארוכה של טיולים במערב 
ובמדינות אירופה הסמוכות. חלק מהטיולים 
מאורגנים ע"י שינפלד תיירות ובליווי מדריך 
מקצועי דובר עברית. בחלק מהטיולים ניתן 

לצאת באופן עצמאי.
קיץ תשע"ח הוא  תיירות,  עבור שינפלד 
הגשמת חלום. מלון הילטון דיסלדורף שבמערב 
והיוקרתיים  הנחשבים  מהמלונות  גרמניה, 
באירופה, מהווה יעד חלומי לכל חברת תיירות 

שרוצה לפנק את לקוחותיה.
השנה, אנו מכינים לכם חוויה אירופאית 
בלתי רגילה, עם אירוח במלון הילטון המפואר 
במיקום נהדר בעיר דיסלדורף ליד נהר הריין 
והפארקים, אפשרות לסיורים בערים יפות עם 
המראה האירופאי הקלאסי, טיולים למדינות 
הגובלות הולנד, בלגיה ולוקסמבורג, מסעות 
שופינג, אטרקציות לגדולים ולקטנים, הופעות 
של גדולי הזמר )בתאריכים נבחרים( וכמובן כמו 
תמיד תקבלו את האירוח המלכותי של שינפלד 

על כל המשתמע מכך. 
המלון מפואר ויוקרתי עם חדרים בעיצוב 
מוקפד, בית כנסת, מרכז ספא מפנק, חדר כושר, 
לובי מפואר, חדרי אוכל מרווחים ואינטרנט 
חופשי בלובי. המלון ממוקם במרחק הליכה 
מרוב הנקודות המתויירות והמעניינות ביותר. 
בנופים  לטייל  תוכלו  לדיסלדורף  מחוץ 
פסטורליים של המדינות השכנות – הולנד, 
בלגיה ולוקסמבורג. משפחות יהנו במגוון פרקי 
שעשועים, גני חיות ומסלולי הרפתקאות, וחובבי 

ספורט אתגרי ימצאו פעילויות כגון ג'יפים, 
טיפוס הרים, רפטינג, אומגות, מערות נטיפים, 

טרקטורונים, סוסים, ועוד.
טיולים  כוללים  שלנו  הטיולים  מסלולי 
לזוגות ולמשפחות – למוזיאונים הנחשבים, 
לפארקים העצומים, למונומנטים ההיסטוריים 
במדינות  ביותר  המרתקות  ולאטרקציות 
הסמוכות: הולנד, בלגיה ולוקסמבורג. כאמור, 
חלק מהטיולים מאורגנים ע"י שינפלד תיירות 
מלווה במדריך מקצועי דובר עברית. ניתן גם 

לצאת לטייל באופן עצמאי. 
ואיך אפשר לדבר על שינפלד תיירות מבלי 
להזכיר את המטבח המפורסם וצוות השפים 
והקונדיטורים. מי שטעם כבר יודע שכשזה 
מגיע לאוכל, מלווים אותנו שלושה נכסי צאן 

ברזל: כשרות, איכות וכמות. 
הכשרות גלאט כשר מוקפדת בצורה יסודית 
תחת פיקוחו של הרה"ג משה נחשוני שליט"א. 
האיכות מורגשת בריחות ובטעמים של כל מנה 

ומנה היוצאות מן המטבח.
הבארים הענקיים בחדרי האוכל הם משהו 
שחייבים לראות כדי להאמין. אנו מביאים צוות 
בינלאומי של שפים וקונדיטורים המתמחים 
במאכלים יהודיים כשרים בנוסח עדות מזרח 
ואשכנז. הכמות והמגוון שתמצאו בחדרי האוכל 
במלון עולים על כל דמיון. ארוחות בוקר וערב 
מלאות בבארים המלאים בכל טוב, מיני בשרים, 
דגים, מרקים, סלטים, תוספות, קינוחים, עוגות, 
קונפיטורות ומעדנים. בשבת אתם נהנים מפנסיון 

מלא עם הקידושא רבא המיוחד של שינפלד.
הצוות הגדול והמורחב שלנו כולל שף ראשי, 
שף מטבח חם, שף סלטים, שף ארוחת בוקר, 
שף מאכלים יהודיים, שף קונדיטור פרווה, 
שף קונדיטור חלבי ושף קינוחים. כולם שפים 
וקונדיטורים מהשורה הראשונה שזכו בפרסים 
בינלאומיים. בשיתוף צוות עוזריהם הם יעמלו 
ויכינו עבורכם תפריט אוכל מסעיר ומלהיב 
הכולל שפע של טעמים, צבעים וניחוחות, 
מטבח גורמה וסגנונות המטבח היהודי על 

מגוון עדותיו, בטעם נפלא של עוד.
במהלך היום פתוח לפניכם באופן חופשי 
הטרקלין האירי הייחודי של שינפלד. מתחשק 
לכם לנשנש משהו? היכנסו לטרקלין ותהנו מבר 
עם שתיה קרה, שתיה חמה, יינות מובחרים, 
ומבחר  פירות העונה  קוקטיילים מרעננים, 
העוגות המיוחדות והקינוחים שטובי השפים 

של שינפלד מכינים עבורכם. 
ועכשיו מבצע: לנרשמים עד חג השבועות 

הנחה של 1,000 ש"ח. מהרו להרשם.

כדי לשמוע עוד פרטים על חופשת הקיץ המושלמת, אתם מוזמנים להתקשר למשרדי 

שינפלד תיירות: 03-6189999.

רק בשינפלד תיירות תמצאו מלון יוקרתי מבית רשת הילטון 
העולמית בעיר דיסלדורף במערב גרמניה, עם איכות ופינוק ברמה 
הגבוהה ביותר, שפע של אוכל לכל אורך שעות היום, תכניות 
לכל המשפחה וטיולים מאורגנים למיטב האתרים והאטרקציות 
במערב גרמניה ובמדינות אירופה הסמוכות  עוד לא כירטסתם?



צוות המיילדות של קפלן לשירותך
עם 576 שנות ניסיון מצטבר!
שנות הניסיון שהצטברו אצל צוות המיילדות של קפלן, 

יחד עם מקצוענות ללא פשרות, יחס אישי וארוחות חמות 
בכשרות בד"ץ העדה החרדית, מבטיחות לך חוויה אחרת!

על ניסיון  לא מתפשרות קפלניסטיות

מחכה לבשורות טובות?
אשת הקשר שלנו תשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה!

חייגי עכשיו ליהודית: 050-4150290 
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פישל רוזנפלד, שליח 'קו עיתונות' למונטריאול

האדמו"ר  שמרן  בזמן  משבוע,  למעלה  לפני  כבר  התחיל  זה 
מבעלזא עלה לתפילה בציון דודו המהר"א מבעלזא זצ"ל ובכותל 
המערבי, לקראת הטיסה שהמריאה בבוקרו של יום שלישי בשבוע 

שעבר.
מזה  לראשונה  שבקנדה,  למונטריאול  ההיסטורית  הטיסה  את 
שנשכר  פרטי  במטוס  האדמו"ר  עשה  עשורים,  משני  למעלה 
עבורו על ידי נגידי עם במיוחד. בצהרי שלישי )שעון קנדה( נחת 
האדמו"ר במונטריאול, ויצא בליווי שיירה ולצד כוחות משטרה 
מקומיים, למעונו בעיר - בית הנגיד רפאל הרצוג שהוקדש למשך 

שבוע.
עם הגעתו לרחוב, המתינו אלפים מחסידיו, לצד מאות תלמידי 
שעות  עברו  לא  במיוחד.  מרשים  פנים  קבלת  במעמד  תשב"ר, 
אחדות ובבית המדרש המרכזי בעיר נערכה קבלת פנים נוספת - 

הפעם מצד האברכים.

במעמד  לראשונה  האדמו"ר  השתתף  למסע,  הראשון  ביומו 
הסמוכים  הרחובות  כל  כשעל  רשב"י,  לכבוד  היסטורי  ההדלקה 
צובאים אלפי מבקשי השם, מחסידי בעלזא ועד לחסידי סאטמר.

בוקר  של  השחרית  בתפילת  השחר  וברכת  עולם'  ה'אדון  את 
הצהריים  בשעות  השנה.  ראש  בנעימת  האדמו"ר  פתח  ההילולא 
לבית  חדש  התורה  ספר  אלפים  ובהשתתפות  עם  ברוב  הוכנס 
של  בנו  עומד  המשתתפים  כשבראש  בעיר,  בעלזא  המדרש 

האדמו"ר, הרה"צ אהרן מרדכי רוקח.
עד  התמלא  הענק  הדאטער  ההילולא.  לרגל  טיש  נערך  בערב 
שמאות נאלצו לעמוד מחוץ לשערי האוהל, כשלצד מרן האדמו"ר 
מבעלזא יושב האדמו"ר מויז'ניץ במונטריאול, שזה עתה הוכתר 

לכס הרבנות, עם פטירת האדמו"ר מויז'ניץ מונסי זצ"ל.
חפ"ק מיוחד הוקם לצרכי האבטחה, מוקד הצלה נייד ואתו חדר 
רופאים ואיתור ילדים נעדרים הוצמד לשאטער, אלפים רבים של 
הוכנו בפרויקט מיוחד שניהל בהצלחה רבה ראש  סעודות שבת 
לספק  בכדי  הושכרו  שלמים  ומבנים  קליין  בערל  הרב  'החברה' 

מקום ללינת אלפי האורחים.
רוקח,  שלום  הרב  האדמו"ר,  נכד  בירושלים  ערך  במקביל, 
'פירות טיש' לחסידים השוהים בירושלים, לבקשת סבו האדמו"ר.

לקהל  רבתי  טיש'  ו'מיטוג  קידוש  נערך  השבת  יום  בצהרי 
החסידים ובצאת השבת, במבצע לוגיסטי מורכב והיסטורי נערך 
למעונו  מלווים  האדמו"ר  כשאת  המרכזי,  ה'באגלייטען'  מעמד 

קרוב לעשרת אלפים, אנשים, נשים וטף באבוקות של אור.
מעמדי  ביקורים,  סדרת  האדמו"ר  ערך  מכן  שלאחר  בימים 
'לחיים' וסיורים בבתי המדרש, הכוללים, המוסדות וגדולי התורה 
ייחודי  התוועדות  מעמד  במקום  נערך  שלישי  יום  בערב  בעיר. 
לעיירה  האדמו"ר  המשיך  והיום  המקום  תושבי  בעלזא  לחסידי 
בעלזא שבאוקראינה, שם יעתיר על קברי מייסדי וראשי שושלת 
החסידות לקראת חתונת נכדו בקרוב. לקראת שבת יחזור האדמו"ר 

למעונו בקריית בעלזא בירושלים.

מסע היסטורי: 
בעלזא כבשה את מונטריאול
יחידות עילית של המשטרה המקומית הוזנקו לציר המרכזי בעיר, שנסגר כליל לתנועה כדי שההמונים 
יוכלו ללוות את מרן האדמו"ר לביתו • אוהל ענק הוקם, אלפי חסידים התכנסו מכל קצוות תבל, ספר 

תורה הוכנס ומעמד 'הדלקה' בלתי נשכח • סיקור מיוחד ומצולם

סיקור 
מיוחד

 תקע, 
למה חיברת את המאוורר 

לכבל מאריך?

לפניכם כמה כללים לשימוש בטיחותי בו:
החלטתם להשתמש בכבל מאריך?

כי זה נותן לי
אורך רוח!

 כבל מאריך מיועד לשימוש זמני ולא לשימוש קבוע.
 כשמחברים מכשיר חשמלי לכבל מאריך, קודם מחברים את 

   המכשיר לכבל ורק לאחר מכן מחברים את הכבל לחשמל. 
    כשמנתקים – קודם מנתקים מהחשמל ורק לאחר מכן מנתקים 

    את המכשיר החשמלי מהכבל המאריך. 
 אין להשתמש בכבל מאריך שנראה בלוי או קרוע או בכבל שהשקע  

   והתקע שמחוברים אליו בלויים, שבורים או עם סימני חריכה.

הקפידו לפרוש את הכבל המאריך מחוץ לדרכי מעבר כך שלא   
או  יישחק כתוצאה מדריכה עליו  והקפידו שלא  יהווה מכשול 

כתוצאה מהנחת רהיטים עליו.
הרחיקו את הכבל המאריך ממקורות חום.   

בעת שימוש במכשיר חשמלי שמחובר לכבל מאריך, יש להקפיד שניתן   
לראות את הכבל לכל אורכו ואין להעבירו דרך קירות, מחיצות וכדומה.

אין להשתמש בכבל מאריך כאשר הוא חם למגע יד.  
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הסרת
משקפיים בלייזר 

עושים
בבית חולים

בואו
להשתחרר 
מהמשקפיים

 ללא שימוש בסכין
 אפשרות לחזרה מיידית לשיגרה 

לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

מיוחדמחיר 

אשפר, מבינים בבשר.

שבועות באשפר
יומיים רצופים על איכות לא מתפשרים

100%
בשר

ללא הזרקת מים | ללא תוספת פוספטים | ללא חומר מרכך | ללא צבעי מאכל

לשירותכם: מחלקת עופות טריים וקפואים בכשרות בד"ץ עדה החרדית

בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6 
קרית אתא: ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 04-8436969

בראשות מרן ראש הישיבהאשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

אמינות
מקצועיות

מובילות

א
א
א

רק 99,000 ₪  

*הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית

בס״ד

הזדמנות אחרונה להשקעה בטוחה
בעיר הנדל"ן המובילה

לאור הביקוש איתרנו עבורכם 
יחידות קרקע נוספות:

קרקעות

"רחובות2
החדשה״

*2943
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איש על דגלו

בעוד הזירה המוניציפאלית בירושלים מתמקדת ברחש בחש 
חומקת  העיר,  בראשות  לזכות  הפייבוריטים  המועמדים  סביב 
מתחת לרדאר סוגיה כבדת משקל לא פחות, ואולי אף יותר – 
סוגיה  בעיר.  לחסידים  הליטאים  בין  הפנימיים  הכוחות  יחסי 
המלווה בטענות לקיפוח, דיונים אינסופיים על מספרים ופלגים 

וגם אקדח מעשן שהונח על השולחן.
בריצה  'דגל'  של  איום  כוללות  האחרונות  ההתפתחויות 
המתרס  צדדי  משני  ומסקרנות  נחרצות  אמירות  עצמאית, 

ואפשרות אחת שתספק לשני הצדדים סולם לרדת מהעץ. 
ישראל  מסורת  שימור  את  דגלן  על  שחרטו  למפלגות  כיאה 
מסורת  בענייני   – למהדרין  פוליטי  גם   – דיון  כל  כרוך  סבא, 
ודיוני עבר, לפיכך, כאשר באים לדון ביחסי דגל התורה ואגודת 
עצומה  משמעות  ישנה  בירושלים,  הקרובה  בקדנציה  ישראל 
כוח  באי  בין  נחתם  ואשר  הבאות,  בשורות  שייחשף  להסכם 

הסיעות לקראת הבחירות האחרונות.
מדובר בהסכם עליו חתמו ח"כ יעקב אשר וסגן השר מאיר 
אליעזר  'דגל'  נציגי  המקומית  וברמה  הארצית,  ברמה  פרוש 
ויוחנן  דייטש  יוסי  'אגודה'  ונציגי  פינדרוס  ויצחק  ראוכברגר 
ויצמן. ההסכם נחתם בסיום ישיבה משותפת בי"ג תשרי תשע"ד, 

והוא נחשף כאן במלואו לראשונה.
המקומות  סדר  כי  קובע  א'  סעיף  ההסכם:  לעיקרי  תחילה 
למועצת העיר יהיה כדלקמן: מקומות 1 )פינדרוס(, 3 )קלרמן(, 
דגל  של  מילר(  )שמואל  ו-10  גורא(  )משה   9 )ראוכברגר(,   6
התורה, ואילו מקומות 2 )דייטש(, 4 )ויצמן(, 5 )הלברשטאם(, 

7 )הלפרין( ו-8 )רוזנשטיין( של אגודת ישראל.
המפלגה  במינויי  תתערב  לא  מפלגה  כל  כי  מוסכם  בהמשך 
)ובמקרה  בשווה  יחולקו  העיר  ראש  סגן  תפקידי  כי  האחרת, 
שיהיה רק סגן אחד – אגודת ישראל תקבל את החצי הראשון 
)כפי  בשווה  יחולק  העיר  ראש  מ"מ  תפקיד  כי  הקדנציה(,  של 
אחד  של  חלוקה  תהיה  התפקידים  בגזרת  וכי  בוצע(,  שאכן 
'אגודה' את  בוחרת את התפקיד הראשון,  'דגל'  לאחד, כאשר 

השני וחוזר חלילה.
והבניה,  התכנון  בנושא  עוסקים  נוספים  סעיפים  ארבעה 
ליטול לעצמה  אגודה  תוכל  זה  עקרונית שתפקיד  תוך הסכמה 

בתמורה לחצי תפקיד סגן.
סעיף משמעותי במיוחד, אשר עליו נטושה עד היום מחלוקת, 
הוא סעיף ח', וכלשונו: "במקרה ויופיעו רשימות נפרדות וע"י 
זה נגרם נזק למיעוט נציגים לרשימת יהדות התורה, יובא הנושא 
הרוטציה  על  להשלכות  כוחם  באי  או  התורה  גדולי  להכרעת 
יום  יאוחר מ-30  לא  כנ"ל  יועבר להכרעה  ט'. הנושא  כבסעיף 

מתוצאות הבחירות".
ובהמשך סעיף ט', בו מתחייבים ב'אגודה' לרוטציה, "במידה 
8 נציגים בלבד, מוסכם כי נציג אגו"י יתפטר  והרשימה תכניס 

במחצית הקדנציה לטובת החבר הבא של דגל התורה".
הראשון  החלק  כלומר  שקרה,  מה  בדיוק  זה  הצער,  למרבה 
הצדדים  שני  ובכן,  השני,  לחלק  באשר  בלבד.  נציגים   8 של 
חלוקים עד היום. גפני ופרוש החליפו ביניהם התכתבות זועמת 
התחייבות  את  למלא  אגודה  על  כי  טען  גפני  הבחירות,  לאחר 
ח' מאחר  יש להפעיל את סעיף  כי  הרוטציה, פרוש טען מנגד 
וסיעת 'בני תורה' גרמה למיעוט נציגים, אך דומה כי איש מהם 
לא חפץ לשבור את הכלים בעבור חצי קדנציה של חבר מועצה. 
מסתפקת  היא  כאשר  קיפוח  בתחושת  התורה  דגל  נותרה  כך 
חוגרי  חמישה  לעומת  בלבד  קנייטש  חובשי  נציגים  בשלושה 
 62.5% לעומת  ב-37.5%,  'דגל'  הסתפקה  באחוזים,  גרטל. 

אגודאיים.

הגינות מול אחריות

ולארכיונים  ההיסטוריה  לספרי  נפלא  חומר  כאמור,  זה,  כל 
בפרס 2, שאפילו 'המוסד' עטור השבחים יתקשה לחדור אליהם, 
השאלה המתבקשת היא, כיצד תשפיע תחושת הקיפוח וההסכם 

שקוים באופן חלקי על הקדנציה הקרובה.
ב'דגל התורה' לא מתפשרים, הדרישה הנחרצת היא להפוך 
את הרשימה מהקדנציה האחרונה. בעברית מדוברת: 5 נציגים 

ל'דגל' בשמינייה הראשונה, עם או בלי התחייבות לרוטציה על 
חצי קדנציה במידה וייכנסו רק 8 נציגים. 

בשיחה  נחרץ.  ראוכברגר,  אליעזר  המקומית,  הסיעה  יו"ר 
עם כותב השורות הוא מבהיר כי "אין שום סיבה שדגל תסכים 
פעם נוספת לחלוקה מעוותת ולא משקפת של החברים במועצת 
העיר ברשימת יהדות התורה. זו גם לא שותפות הוגנת, ואנחנו 
חושבים שצריך הגינות ובטוחים שגם השותפים שלנו חושבים 
כך. הציבור של דגל התורה הוא הגדול ביותר, ואפילו אם נסכים 
לשוויון יהיה בכך ויתור מצדנו. ההגינות היא להפוך את הסדר 

מן הפעם הקודמת".
גורמים נוספים ב'דגל', כולל במישור הארצי, מבהירים כי אם 
'דגל  הנוכחית,  הרשימה  של  מצב  צילום  על  תתעקש  'אגודה' 
התורה' תרוץ לבד, בכפוף כמובן לאישורם של גדולי ישראל. 
"כך סבורים כל ח"כי התנועה ורבניה, כולם יודעים שהליטאים 
בירושלים מתקרבים ל-60% מכלל מצביעי יהדות התורה, אחרי 
הקדנציה האחרונה מגיע לנו לפחות תיקון של יחס הפוך", הם 

מבהירים.
עיקשת  עמדה  בסיעה  מציגים  פניו,  על  ב'אגודה'?  ומה 
לציטוט  שלא  בשיחות  אך  הנוכחי,  המצב  שימור  שדורשת 
מסכימים בכירי המפלגה כי הם ייאלצו להסכים לפחות למצב 
ישברו את הכלים,  ב'דגל' לא  של שוויון. בהתחשב בכך שגם 
נראה כי אם הצדדים ינהגו באחריות מרבית, זה היחס שנקבל 

בבחירות הקרובות – 4:4.
יוסי  'אגודה',  מטעם  העיר  ראש  סגן  של  בדבריו  זאת  נסכם 
דייטש שמבטיח לנו כי "נשתדל לנהוג באחריות מרובה. לאחר 
ברירה  שאין  מבינים  כולם  בירושלים,  האחרונות  השנים  עשר 
הכל  נעשה  ישראל  באגודת  אחרת.  להתנהל  הפעם  וצריכים 
כדי שלא תהיה מחלוקת, לא בתוך החסידים ובטח לא עם דגל 

התורה. כולם רוצים להגיע למצב של שלום".

די לגישה הגלותית

בשלב השני, שמפאת קוצר הזמן עשוי להיות ראשון, תידרש 
המפלגה המאוחדת לקבל החלטה בסוגיית ראשות העיר. שתי 

ראוי  רצוי,  האם  האחת,   – קברניטיה  בפני  ניצבות  דילמות 
ויעיל לקדם מועמד חרדי לראשות העיר, והשנייה, כמובן, באם 
ביותר  הטובים  הסיכויים  בעל  מי  כזה,  מועמד  להריץ  בוחרים 

ו'למי מגיע'.
אוזני  ונחרשו  קולמוסים  נשתברו  כבר  השני  הנידון  על 
כאן  נתמקד  ומשכך  לתרנגולת,  ביצה  נקדים  בל  אך  סוקרים, 
בשאלה הראשונה בלבד – האם ומדוע כדאי להריץ ראש עיר 

חרדי לירושלים?
ויכתיר  יתאגד  החילוני  שהציבור  חוששים  המהלך  מתנגדי 
את אחד המועמדים שאינם שומרי תומ"צ, וטוענים כי ראש עיר 

שיזכה בתמיכת הציבור החרדי – יפעל בהתאם ויכיר טובה.
ונטולת חוט שדרה, ובעצם גישה שאומרת  זו גישה גלותית 
'אנחנו לא מסוגלים לנהל עיר, אנשי מקצוע יש רק בחוץ'. ישנם 
אנשים  החרדי,  בציבור  איכותיים  מנהלים  יותר  ואולי  מאות 
ישרים ונקיי כפיים, מקצוענים לכל דבר ובעלי יכולות, אין שום 
תלויים  שאנחנו  העת  כל  לחשוב  להמשיך  סיבה  ושום  צורך 

בחסדי יבוא חיצוני, באדיבות ליברמן או הליכוד.
נכון, בקדנציה הראשונה של ראש עיר חרדי בירושלים, שולם 
שכר לימוד כבד, אך כעת הגיעה העת לקצור את היבול. לציבור 
בתפקיד,  לכהן  שיכולים  מקצועיים  נציגים  והותר  די  החרדי 
לא  אבל  בעיר,  הציבורים  בכל  להתחשב  וברגישות,  באחריות 
לנו  שמגיעים  תקציבים  על  לוותר  ולא  פירורים  על  להתפשר 

בצדק ובדין.
משיריים  בירושלים  החרדי  המגזר  ניזון  האחרון  בעשור 
נציגינו  וכלל  גרגר  איזה  הושלך  פעם  מדי  יבשות,  ומעצמות 
פצחו בחגיגת קרדיטים, הגיע הזמן לומר – לא עוד! זה הזמן 

לראש עיר חרדי שיתקן את העוול.
ובאשר לטיעון שמועמד חילוני ינצח את החרדי, הרי שבעוד 
ועשרת שנות שובע באדיבות  המחנה החילוני מפוצל מתמיד, 
זה  החילוני,  הבוחר  את  'להרדים'  כדי  להספיק  עשויים  ברקת 
הזמן לגבור על המחלוקות הפנימיות, ולהתאחד למען המטרה 
שבת  מאבקי  של  נוספות  שנים   5 מאתנו  שתמנע  המשותפת, 
ופריצות, נגיסות בסטטוס קוו ואפליות בחינוך, תקציבי תרבות 
מקוצצים וילדים שנאלצים להיטלטל משכונה לשכונה דבר יום 

ביומו. צריך ראש עיר חרדי בירושלים.

אבי גרינצייג / על סדר היום

פרסום ראשון ובלעדי של ההסכם המלא בין 'דגל' ו'אגודה' בבחירות האחרונות בירושלים • הסעיפים 
שלא קוימו, טענות הקיפוח ואיומי הריצה הנפרדת של 'דגל' ובשורת השלום של דייטש • וגם: האם 

אנו מסוגלים לחדול מהגישה הגלותית ולהציב מועמד חרדי ראוי לראשות העיר? 
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פישל רוזנפלד

וועדת הכספים בראשותו של חה"כ משה גפני צפויה להתכנס 
ביום חמישי הקרוב לדיון בסוגיית סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. 
אלא שמבדיקת 'קו עיתונות' עולה כי מדובר בדיון כללי בלבד, 
ללא התייחסות  לסוגיה כלשהיא. "הדיון הוא כללי ולא ברשימה 
נושאים  לנו ממזכירת הועדה. "עשויים לעלות  נמסר  מסוימת", 

שונים".
נדרשת  לתקופה  אחת  לחלוטין.  הגיוני  נשמע  זה  פניו,  על 
שמאחורי  אלא  זו.  חשובה  בסוגיה  לדון  המחוקקת  הרשות 
הקלעים, נראה כי מדובר בלא פחות מקומבינה פוליטית שעשויה 

לסייע לארגון התומך בחרם על ישראל.
כי לפני  ב'קו עיתונות'  וחצי חשפנו כאן  כזכור, לפני כחודש 
כשנה וחצי דנה וועדת הכספים בסוגיית אישור סעיף 46 לפקודת 
מס הכנסה ל-76 עמותות שחלקן שנויות במחלוקת, ובסיום הדיון 
אותה  ולשלול  עמותות  ל-75  ההטבה  מתן  את  לאשר  הוחלט 
מעמותה לגביה קיים חשש לפעילות מיסיונרית, דבר האסור על 

פי החוק בישראל.
אחת העמותות שבעניינה דנה הוועדה בהרחבה היא 'אמנסטי 
הכנסת  חברי  ובראשם  הוועדה,  מחברי  חלק  לטענת  ישראל'. 
ישראל  מדינת  נגד  פועל  זוהר, הארגון  ומיקי  בצלאל סמוטריץ' 
מאשר  פחות  לא  שדורשת  פעילות  באמצעות  צה"ל,  וחיילי 
העמדת חיילי צה"ל לדין בבית הדין הבינלאומי לפשעי מלחמה 

בהאג.
הוועדה,  חברי  "כוותיק  כי  גפני  הוועדה  יו"ר  אמר  בתגובה, 
אני יודע ש'סעיף 46' היה כלי שהצביעו עליו בדקה אחת וסמכו 
על מה שמשרד האוצר אמר עד שתי הקדנציות האחרונות. זהו 

בנושאים  מסיוע  יצאה  שהמדינה  העובדה  בעקבות  שבא  כלי 
 .46 חברתיים. בנושאים שהמדינה מסייעת לא ניתן לקבל סעיף 
על  עלה   46 וסעיף  השקיפות  עניין  כשהתחיל  השנים  ברבות 
המוקד, גם לי יש בעיה ויש דברים שגם אני לא יכול לתמוך בהם, 
אם היו מגיעים באופן בודד הייתי צריך להצביע נגד. אך זה מגיע 
כחבילה אחת ואני לא מסתכל על הרשימה אלא על הקריטריונים 
הזה  במנגנון  נפגע  אם  המקצועי.  הדרג  מבחינת  בהם  והעמידה 
רגילה  בלתי  פגיעה  יסב  זה  פוליטיים  שיקולים  הכנסת  ידי  על 
כי הם לא בסדרי  וגם בנושאים הדתיים,  גם בנושאים חברתיים 
העדיפויות של הממשלה, וגם בתי כנסת לא מקבלים כסף אלא 

מתרומות. אני מציע לחבריי שלא להחריג את אמנסטי".
לבסוף, הושגה פשרה בהסכמת היו"ר גפני, במסגרתה ההטבה 
ניתנה גם לאמנסטי אך לשנה אחת בלבד, שבמהלכה הוטל על 
רשות המיסים לקיים בדיקה חוזרת ואילו חברי הכנסת המתנגדים 
ינסו לקדם הצעת חוק לשינוי הקריטריונים למתן ההטבה מתוקף 
סעיף 46, כך שגופים שפועלים נגד האינטרסים של המדינה לא 

יוכלו לקבל את ההטבות.
אלא שבמהלך השנה חלה תפנית בעלילה. בשונה מבעבר, אז 
חיילי  לדין של  להעמדתם  בקריאות  ישראל'  'אמנסטי  הסתפקה 
ישראל  להחרמת  קורא  הוא  כי  הארגון  הצהיר  לראשונה  צה"ל, 
לאיסור סחר  קרא  בו  לכיבוש",  יובל  "במלאת  במסגרת קמפיין 

במוצהר  קוראים  אינם  הם  כי  טענו  באמנסטי  ההתנחלויות.  עם 
לחרם צרכנים, אלא לאיסור סחר ממשלתי. "היסטורית, אמנסטי 
אינטרנשיונל מעולם לא תמכה בחרם צרכנים ולא התנגדה לחרם 
צרכנים. לעומת זאת, אנחנו מגנים על זכותם של אזרחים להשתתף 
אלו  להגנת  בקמפיינים  יצאנו  ואף  בעדו  ולדבר  צרכנים  בחרם 
שנענשו על פעולות שכאלו. עם זאת, הנטל לא צריך להיות מוטל 
מההתנחלויות  מוצרים  אין  אם  תיאורטית,  הצרכנים.  כתפי  על 

בשווקים, לא יהיה צורך בחרם צרכנים על מוצרים אלה".
לנושאים  המשרד  המשפטים,  במשרד  הודיעו  בתגובה, 
הניתנות  ההטבות  שלילת  על  האוצר  ומשרד  אסטרטגיים 
בכל  "נשתמש  ישראל.  על  החרם  לחוק  בכפוף  וזאת  לעמותות, 
כל  נגד  מס  כולל שלילת הטבות  לרשותנו,  האמצעים העומדים 
השר  הודיע  צה"ל",  בחיילי  או  ישראל  במדינת  שיפגע  ארגון 
החשוב  הפרט  ההטבות,  שלילת  על  להודעה  מעבר  כחלון. 
הוא  ישראל'  ש'אמנסטי  בכך  מכירה  שהמדינה  הוא  שבהודעה 

ארגון הקורא להחרמת ישראל.
אלא שלמרות שעברה שנה וחצי מאז הוחלט בוועדת הכספים 
כי כעבור שנה תדון הוועדה בשנית בעניינה של 'אמנסטי ישראל', 
הדבר לא נעשה. לא זאת בלבד, אלא שמבדיקת 'קו עיתונות' עלה 
כי רשות המסים הכינה את הדו"ח המדובר על פעילות הארגון 
ואף הגישה אותה למזכירות הועדה, אך משום מה לא התכנסה 
הוועדה לדון בנושא. בנוסף, פניות רבות שנשלחו ליו"ר הוועדה, 
חה"כ משה גפני, הן מטעמם של חברי כנסת החברים בוועדה והן 

מטעם עמותת 'בצלמו' לא נענו.
כשפנינו לרשות המסים הופתענו לגלות כי לפי נתוני הרשות 
אושר הפטור ל'אמנסטי ישראל' לשנתיים. זאת, בשונה מהחלטת 
וועדת הכספים לאשר לשנה אחת בלבד. בדקנו עם חבר הוועדה, 
ואמר שזה  חה"כ בצלאל סמוטריץ', שהופתע למשמע הדברים 
הפטור  את  "אישרו  כי  והדגיש  הוסיף  סמוטריץ'  נכון".  "לא 

לשנה. שיעברו על הפרוטוקול של הוועדה".
של  מטעמו  אז  השיבו  הידיעה,  פרסום  עם  לפנייתנו  במענה 
גפני, כי "בדקנו. לפי הדו"ח של רשות המסים – הם עומדים בכל 
לדון  רוצה  הכנסת  מחברי  מישהו  אם   .46 סעיף  לקבל  התנאים 
בזה, )למרות שהם עומדים בתנאים( צריך להגיש בקשה לקיום 

דיון בועדת הכספים וידונו בזה".
שלו  את  עשה  אכן  עיתונות'  ב'קו  הפרסום  כי  נראה  כעת, 
שכתבנו  שכפי  אלא  בקרוב.  בסוגיה  לדון  תתכנס  אכן  והוועדה 
בפתח הידיעה, הדיון כלל לא אמור להתייחס לסוגיית אמנסטי 
ולכן לא הורו במזכירות הוועדה לנציגי רשות המסים להביא את 

הדו"ח שנכתב במיוחד עבור זה.
לביטול  באשר  להצביע  לוועדה  יתאפשר  לא  שכזה,  במצב 
בסוגיה,  לדיון  אחר  מועד  ייקבע  אשר  עד  ל'אמנסטי'  הסעיף 
את  תסיים  לא  עדיין  הממשלה  אם  ספק  יקרה,  אכן  וזה  במידה 
תפקידה והרכב הוועדה יישאר כמו שהוא. במילים אחרות, מצב 
שכזה יאפשר לגפני לומר לחברי הוועדה כי אכן עמד בהבטחתו 
האישור  את  ישאיר  בפועל  אך   - בנושא  דיון  ולכנס  לשוב 
לאמנסטי לתקופה נוספת. כך שכספי משלם המסים, יממנו את 

קידום החרם נגד ישראל.

דיון סוער בועדה

בתוך כך, אישרה השבוע )ב'( ועדת הכספים הקלות במס על 
ציבוריות,  במטרות  שעוסקות  חברתיות,  עמותות  ל-86  תרומות 
אושרו  עמותות  ל-84  המדינה.  ע"י  ישירות  מתוקצבות  שאינן 
הקלות  ניתנו  עמותות  ול-2  תרומות  על  הכנסה  במס  הקלות 

במיסוי מקרקעין. 
רווחה,  חינוך,  להן ההטבה: מוסדות  בין העמותות שאושרה 
תרבות, בריאות, דת, סעד, ספורט, הגנת הסביבה, מדע, קליטת 
עלייה וגופים שעוסקים במניעת אבטלה. במהלך הדיון עלה כי 
לכשנתיים  העמותות  נדרשות  תקין  ניהול  אישור  לקבל  מנת  על 
פעילות בשל מדיניות הממשלה, מצב המקשה עליהן לקבל הכרה 
והטבות מס. יו"ר הוועדה ח"כ משה גפני קרא לתיקון המצב נוכח 

ן  ת ו י נ ו י ח
ה  ב ר ה
חלק  של 
מהעמותות.

ח  ת פ ב
העלה  הדיון 
עודד  ח"כ 
לדיון  פורר 
ארגון  את 
י  ט ס נ מ א
ל  ב ק מ ש
מס  הקלות 
כי  ואמר 
כשנה  "לפני 

 46 וחצי אישרנו כאן את ארגון אמנסטי להכרה ממס לפי סעיף 
א, למרות ויכוח שהיה בוועדה. הוועדה ביקשה תוך שנה דיווח 
שעבר  בחודש  קראה  אמנסטי  ישראל.  במדינת  פוגעים  הם  אם 
לאמברגו נשק על מדינת ישראל בעקבות העימותים בעזה. אני 
לא חושב שאנחנו יכולים לאשר את הפטור הזה בלי שהדבר יבוא 

שוב לדיון הוועדה ומשלא הוגש דו"ח כזה".
ציבור  מוסדות  בכיר  תחום  מנהל  אורעד,  ארז  טען  בתגובה, 
ומלכ"רים ברשות המיסים, כי "היום הדיון הוא לא על אמנסטי. 
הגשתי  דו"ח.  ולא  דיווח  יוגש  שנה  שלאחר  לעניינם  תנאי  היה 
כותרות  כולל  ידיעתי,  שלמיטב  שדיווחתי  פשוט  במייל  דיווח 
מהעיתונות שיש תלונות נגד אמנסטי על קריאה לחרם נגד מדינת 
לפני  הזה  הנושא  את  בודקים  אנחנו  לנו  שידוע  ככל  ישראל. 
ולפנים כרגיל. לצד כך יש מספר שיקולים למתן ההטבה ובהם 

לא נמצא שיקול של חרם על מדינת ישראל".
ח"כ פורר השיב ואמר כי "לא סביר שארגון שקורא לאמברגו 
ישראל".  ממדינת  מס  להטבות  יזכה  ישראל  מדינת  על  נשק 
בתגובה, קרא ח"כ אחמד טיבי לקיים את הדיון בשידור חי. "אם 
הדיון יתקיים אני מבקש שיהיה באולם נגב בשידור ישיר, חשוב 

שכל העולם יראה את זה", אמר.
הרוחות  את  גפני,  משה  ח"כ  הוועדה,  יו"ר  הרגיע  לבסוף 
הדבר  על  דיון  ונקיים  ח"כים  ממספר  פניות  "קיבלנו  כי  ואמר 
כללי,  באופן  סמכות  לנו  יש  אם  לבדוק  גם  צריכים  אנחנו  הזה. 
נקיים דיון עקרוני על העניין, לא ספציפית על אמנסטי. האם ניתן 
לפסול עמותות במצבי קיצון, האם צריך רוב גדול, זה דיון מעמיק 
מעבר לעמותה כזו או אחרת. אמנסטי זה דיון שצריך להתקיים 
בעקבות דיון כזה". ל'קו עיתונות' נודע כי אמש )ג( שלח לגפני 
עו"ד מיכאל ליטווק, בשם מרשו שי שמאי גליק, מנכ"ל ארגון 
'בצלמו', מכתב מיצוי הליכים טרם פנייה לבג"ץ, בו הוא דורש 
לקבל "כצעד אחרון לפני עתירה לבג"ץ" מידע על מועד הצגת 
קיום  מועד  ואת  הוועדה  חברי  בפני  בעניין  המסים  רשות  דו"ח 

דיון שיכלול הצבעה בעניין המשך ההטבה.
"יודגש שוב ושוב, נקבע מפורשות על ידי עורכת הדין שגית 
הדוח  אם  גם  מקרה  ובכל  הצבעה.  תתקיים  מקרה  שבכל  אפק 
של רשות המיסים יציג את אמנסטי זכים וטהורים תהיה סמכות 
חוקית לחברי הוועדה לבטל להם את ההטבה מבלי ליתן נימוק 

כלשהו", נכתב במכתב.
במכתב נטען עוד כי "בעוד רשות המיסים עמדה בהתחייבותה, 
כבודך )גפני. פ.ר.( לא עמד בהתחייבותו. כבודו סרב לשלוח את 
הדוח ועד עכשיו מסרב לשלוח את הדוח לחברי הוועדה. למרות 
בקשות חוזרות ונשנות של חברי הוועדה לקבל את הדוח ולקיים 

דיון והצבעה אתה מסרב בכל תוקף לקיים זאת".
נציין כי בעקבות חשיפת הפרשה ב'קו עיתונות' לפני כחודש 
לדון  רוצה  הכנסת  מחברי  מישהו  "אם  כי  גפני  הגיב  אז  וחצי, 
בזה צריך להגיש בקשה לקיום דיון בועדת הכספים וידונו בזה", 
פנו חברי הכנסת עודד פורר, אורן חזן, בצלאל סמוטריץ ומיקי 
את  לקיים  וביקשו  הועדה  למזכירות  בועדה,  החברים  זוהר, 
הדיון וההצבעה המדוברת, אך עד לרגע זה לא נענתה אף אחת 

מהפניות.

ועדת הכספים תדון בפטור ל'אמנסטי'
בעקבות הפרסום ב'קו עיתונות' על ההקלות במיסוי לארגון 
חרמות  באמצעות  צה"ל,  ובחיילי  בישראל  לפגיעה  הקורא 
והעמדה לדין, תקיים ועדת הכספים דיון מיוחד  יו"ר הועדה 
ח"כ משה גפני מעדיף דיון כללי בנושא ולא בחינה ספציפית 
של 'אמנסטי'  במקביל, אושרו הקלות במס ל-86 עמותות 
 האם גפני מתכנן טריק שיסייע לאמנסטי בוועדת הכספים?

חשיפת 'קו 

עיתונות'

גפני, צילום: פישל רוזנפלד

  הקמפיין של אמנסטי 
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קיש גבינות עיזים עם מנגולד ירוק

טיפים

מצרכים )לקיש בקוטר 24 ס”מ(: 

טעימה

חברותא תורמת 
לגוף בריא 

לבצק: 
350 גרם קמח לבן

200 גרם חמאה
1 ביצה

2 כפות מים קרים מאד
מלח ופלפל שחור

למלית :
1 חבילה מנגולד חתוך לרצועות 

קטנות, כולל הגבעול.
1 בצל לבן חתוך לרצועות

2 כפות קציפת ארטישוק ופסטו 
Nany של

250 גרם גבינת לבנה עיזים
2 ביצים

מלח ופלפל שחור לפי הטעם
150 גרם גבינת פטה עיזים 

חתוכה לקוביות קטנות 

חברותא טובה והכרחית לא רק בלימודים 
אלא גם בארוחות שאנחנו אוכלים במשך 
היום. במחקרים שנערכו הגיעו החוקרים 

למסקנות כי תזונה ודיאטה של אנשים 
שאוכלים לבד מכילה כמויות נמוכות יותר של 

ויטמינים ומינרלים לעומת אנשים שאוכלים 
יחד. הסיבה, היא ככל הנראה לא סוג המזון 

שאוכלים, אלא העובדה שהאנשים שאוכלים 
לבד נוטים לדלג על ארוחות או לאכול מעט 

במטרה לצמצם את הזמן הדרוש להכנת 
הארוחה.

אז מה עושים ואיך אוכלים נכון? הנה כמה 
טיפים מזינים של מומחי מועצת החלב הנה 

לארוחות נכונות:
• לאכול בצוותא - אכילה ביחד לעומת 
אכילה עצמאית מוסיפה לבריאותם של 

האוכלים. זמן האכילה מתארך, הלעיסה 
בהתאם וגם התפריט הנאכל מורכב ממאכלים 

מזינים בניגוד לתרבות המזון המהיר.
• לאכול ארוחת בוקר - כבר במקורות 

נקבע כי הארוחה החשובה ביותר היא ארוחת 
הבוקר. חשוב לא לדלג על ארוחת בוקר, גם 

אם ממהרים! אפשר להכין ארוחת בוקר קלה 
ומהירה כדוגמת דגנים עם חלב, יוגורט או חלב 

עם פירות )אפשר גם כשייק(, או כריך מלחם 
מלא עם גבינה וירקות.

• ירק לי ירק לך - מכל הסוגים ובכל צורות 
ההכנה: טריים, מבושלים או במרק. 

•הסלט הוא חלק בלתי נפרד מכל ארוחה - 
קוצצים סלט, הריחות והצבעים פותחים את 

התאבון ומוסיפים בריאות. בנוסף, העושר 
הצבעוני של סלט ירקות המורכב מגוונים 

שונים מוסיף לתאבון בריא. 
•מוצרי חלב כבר אכלנו? - המאכלים 

הקלים והנוחים לאכילה. ההמלצה היא לאכול 
2-3 מנות של מוצרי חלב ביום. כדי לעמוד 

בהמלצות כדאי לדאוג שמוצרי חלב אהובים 
יהיו זמינים במקרר. אפשר לשתות חלב 

במקום מיץ, לאכול דגני בוקר עם חלב במקום 
לחם עם מרגרינה, להוסיף גבינות לכריכים ו/

או לסלטים ולהכין פשטידות קלות להכנה על 
בסיס גבינות וירקות.

•יום בישול פעם בשבוע - הזמנים לחוצים 
ובבוקר האווירה במטבח היא של קוצר רוח. 

אין כל בעיה, אפשר להכין כמויות גדולות של 
מזון בריא ולהקפיא במנות אישיות. בהפסקה 

בכולל או בלימודים שולפים את קופסת המזון 
מחממים אם צריך ואוכלים בתאבון ובבריאות . 
•רגע אוכלים - לרוב האנשים הארוחה מהווה 

הפסקה בין הלימודים ובין העבודה. לכן כדאי 
לתת דגש על האווירה שתשרה בארוחה. 

מוזיקת רקע מוסיפה נופך מיוחד ומרגיע וגם 
יוצרת איזון נכון בין הנפש לגוף. 

•לארח ולהתארח - ילדים ב”ה זו שמחה 
ושמחה על יד השולחן יוצרת אתגר להורים 

לנסות ולשמור על נימוסים מינימליים. אז מה 
עושים? הנה פתרון מצוין. להזמין מדי פעם 

חברים ומשפחה, נסו ותיווכחו שהשקט חוזר 
לארוחה. וטיפ נוסף: אל תסרבו לרצונם של 
האורחים לבשל משהו. הטעמים והניחוחות 
שיביאו יצרו סקרנות, נושאי שיחה ועניין. אז 

שיהיה בתאבון.

אופן ההכנה:
1.להכנת הבצק: מערבבים את החמאה והקמח במעבד מזון עד לקבלת פירורים. 
מוסיפים את הביצה ולאחר מכן כף מים קרים. ממשיכים לעבד עד לקבלת בצק 

אחיד, במידת הצורך מוסיפים עוד כף מים קרים. עוטפים את הבצק בניילון נצמד 
ומניחים במקרר למשך שעתיים.

2.לאחר שעתיים, מרדדים את הבצק לעיגול רחב ומסדרים בתוך תבנית קיש. 
מחוררים את תחתית הבצק, מניחים אבני אפייה או שעועית יבשה ואופים במשך 20 

דקות, עד שהבצק מתחיל להיות זהוב.
3. להכנת המלית: מטגנים במעט שמן זית את הבצל עד שהוא הופך שקוף. מוסיפים 

את המנגולד ומאדים יחד עד שהמנגולד מתרכך. מעבירים לקערה ומצננים מעט. את 
שאר מרכיבי המלית, למעט הפטה, מערבבים יחד לקבלת קרם אחיד.

4. להרכבת הקיש: מפזרים את המנגולד והבצל על כל שטח הקיש, שופכים את קרם 
הגבינה ומפזרים קוביות פטה על הקיש.

5. אופים במשך כ-25 דקות, עד שהקיש מזהיב ומשחים מלמעלה. חשוב לציין – 
גבינת הפטה מלוחה ולכן כדאי לטעום לאורך הדרך לפני שמוסיפים מלח לבלילת 

הקיש, לפי טעמכם.

שבועות כבר כאן ואיתו ההכנות למנות החג. המוטיב: לבן, הרבה ירקות, גם גבינות, שילוב מושלם בין כל הדברים הטובים שהם תנובת הארץ. חברת 
Nany, בראשות השף נדב חג’ג’, מגישה לרגל שבועות מתכון שהוא כוכב בכל סעודת חג חלבית: קיש גבינות עיזים עם מנגולד ירוק שמקבל ייחוד 

Nany בזכות קציפת הארטישוק והפסטו של

מחתנים: איך חוסכים בהוצאות?

חתונות הן עסק יקר. מהרגע המרגש בו סוגרים “וורט”, מירוץ החתונה נפתח. כל כך הרבה 
דברים לקנות, לתאם ולארגן והכל עולה והרבה. זוגות מתחתנים הם לרוב המכריע כאלו 
צעירים שרק מתחילים את החיים והמממנים בחלק גדול מהמקרים הם ההורים. בין אם 

כך או כך קיים החשש להיכנס למערבולת אינסופית של הוצאת כספים, שכתוצאה ממנה 
עלולים להתפתח ריבים ולחצים. שנייה לפני שאתם מתפזרים לכל הכיוונים אספנו את מיטב 

המומחים בכדי להבין מהם הדברים החיוניים שחייבים ואיפה הפינות בהן בכל זאת ניתן 
לעגל ולחסוך כדי שתוכלו לארגן חתונה מהאגדות מבלי להישאר בסופו של הערב עם חובות 

ודאגות. 

תעשיית החתונות מגלגלת מאות מיליוני שקלים בשנה, כאשר במרבית החתונות בישראל 
מושקעים סכומים של מעל ל- 80 אלף שקלים ומחירים אלו מעמירים ומטפסים עד למאות. 

מעבר למקום האירוע, גן או אולם, לחתן והכלה הנרגשים והצעירים שלרוב רק מתחילים 
את חייהם המשותפים יחדיו ועוד לא ממש יודעים למה הם נכנסים, צפויות הוצאות רבות. 
שמלת כלה, חליפת חתן, הזמנות, תזמורת, צלם, אלכוהול ושלל תוספות שונות ומפתות 

שלהם גם השמיים הם לא ממש גבול. 

שמרו על צניעות
לדברי אביב אברג’ל, בעל בלוג החתונות המצליח chicbride.co.il, “חתונות ישראליות 
הפכו בשנים האחרונות מפגן ראווה של החתן והכלה אל מול האורחים והחברים, כאשר 

כולם מנסים להמציא את הגלגל מחדש ולהיות מקוריים. נראה כי מרוב רצון לקיים חתונה 
שלא תישכח, שכחנו להתרגש ולשים את תשומת הלב בפרטים הבסיסיים, הקטנים 

והמרגשים. מקומות מפוארים ואלמנטים מוגזמים עולים ממון רב, אינם תמיד משרתים את 
המטרה. נסו להישאר צנועים ולהשקיע בדברים הבאמת חשובים. חפשו השראות בבלוגים 

השונים ובאתרי החתונות לדברים אותם תוכלו ליישם בתקציבים לא גבוהים בחתונתכם”.

ביגוד חתן כלה
החתן והכלה מעוניינים להיראות הכי טוב שרק ניתן ביום חתונתם, אך האם הדבר אומר שעל 

כך חייבים להוציא חלק גדול מממונם? מסתבר שלא בהכרח. לדברי לימור כץ סטייליסטית 
ובעלת יריד האופנה לכלות ואירועים “מקודשת” שיערך ב- 8-9 במאי בגבעת שמואל, “כל 
אוהבת אופנה יודעת שהסוד במראה מוצלח לא תלוי בכמה כסף השקעת בבגדים, אלא 

בסטיילינג הנכון ובשילובים. את שמלת הכלה וחליפת החתן אנו לובשים לערב אחד בחיים 
ולכן יש לקחת את הדברים בפרופורציה המתאימה. חפשו שמלה וחליפה יפים שאינם 
בהכרח מעוצבים על ידי שמות גדולים ומוכרים. בעונת החתונות מתקיימים ירידי כלות 
ואירועים רבים בהם ניתן למצוא היצע רחב במחירים שהם דרך כלל הרבה יותר נוחים. 

בנוסף, אין צורך ביותר משמלה אחת באירוע. מעבר לבזבוז הכספים הרב, מרבית האנשים 
לא ישימו לכך לב וההתעסקות שבהחלפה תגרע מהנאה באירוע”. 

למה לקנות כשאפשר להשכיר?
דניאל בלום, מנהל האופרציה של מותג תכשיטי היוקרה BLOOM בישראל, מציע לבדוק 

אפשרות של השכרת תכשיטים במקום לקנותם. החברה מציעה את שירות “נסיכה ליום 
אחד” המאפשר השכרת תכשיטי יהלומים לאירועים למשך 24 שעות המאפשרים לשלם רק 
אחוז מסוים ממחירם ולחסוך כסף רב. עצם ההשכרה לא רק חוסך לכלה ולבנות המשפחה 

כסף רב, הוא גם מאפשר להתאים את התכשיטים לביגוד ותוכלו לנצל את השירות כדי 
להפתיע עם לוק נוצץ חדש בכל אחד מהאירועים הרבים אליהם מוזמנים בעונת האירועים.

חבילות איפור וביוטי

לאחר שבחרנו את השמלה, הרי שהגיע הזמן לסגור גם מאפרת ועיצוב שיער. במקום 
שהכלה וכל אחת מבנות המשפחה תשווה מחירים ותבחר במקום שונה להתארגן בו 

לחתונה, נסו לארגן את כולן יחד ולנסות לדרוש מהמאפרות ומעצבות השיער הנחה או 
חבילה קבוצתית שיכולה להוזיל עלויות באופן משמעותי.

להתחתן באמצע השבוע
לדברי אברג’ל, “מרבית האנשים רוצים להתחתן ביום חמישי, כאשר לאורחים יש חופש יום 
למחרת וניתן לחגוג עד מאוחר. עם זאת, חשוב לזכור שלחגיגה זו יש מחיר והוא משמעותי. 

חתונות בסופי שבוע יקרות בעשרות אחוזים מאלו באמצע השבוע. אם תבחרו לקיים את 
החתונה בעונת החורף תוכלו לחסוך אפילו יותר”.

מיקום החתונה
היכן בחרתם לקיים את החתונה? גן או אולם? רגע לפני שאתם נסגרים על התשובה, דעו 
שיש אופציות נוספות, כמו למשל לקיים את החתונה בוילה יפה אותה ניתן לשכור או כל 
מקום יפה ומקורי אחר, אם כי הדבר תלוי כמובן במספר המוזמנים. מעבר לכך, העברת 

החתונה מהמרכז צפונה או דרומה, יכולה גם היא להוזיל את עלותה באופן משמעותי.

עצבו בעצמכם
סגרתם על מקום? עכשיו כל מה שנשאר הוא לעצבו כמו שצריך. במקום לסמוך על אחרים 
שיעשו זאת בתקציב כפול, תוכלו לעצב את המקום והשולחנות בעצמכם. הדבר גם יחסוך 

עלויות רבות וגם יעניק לחתונה טאץ’ עיצובי מקורי שהוא כולו שלכם.

מחירי המנות
אוכל הוא אחת ההוצאות הכבודות ביותר בחתונה שעליהן יש לחשוב בכובד ראש. כל זוג 

רוצה שהאורחים בחתונתו יצאו שבעים ומרוצים. מחירי המנות בישראל נעים בדרך כלל בין 
סכום תחתון של 150 שקלים למנה ומגיעים בחברות הקייטרינג היוקרתיות במיוחד גם ל- 

600 שקלים לראש ויותר. מעבר לעובדה הידועה כי על מחיר המנות ניתן להתווכח ולהוריד 
עלויות. רצוי לחשוב ולתכנן מבעוד מועד על הסכום אותו אנו נרצה להשקיע. במידה ותבחרו 
במנות מעל לגבול ה- 250-300 שקלים, קחו בחשבון שרוב הסיכויים שהן לא יכסו את עצמן 

ותצטרכו להשלים את עלותם מכיסכם.

רכישת והחזרת משקאות אלכוהוליים
בנוגע למשקאות אלכוהוליים המוצעים בחתונה בדרך כלל כולם מסכימים פה אחד כי 
אלכוהול זול לא בא בחשבון. גם אם בחרתם לשדרג את החתונה ולפנק את האורחים 

במשקאות יקרים יותר מאלו הבסיסיים, מצאו דרכים זולות יותר לרכוש אותם והעדיפו 
מקומות עם אפשרות החזרה, להם תוכלו להחזיר במידה ונשארו עודפים. נסו לאתר זוגות 

שנישאו ונשארו עם מלאי ומבצעים שונים.

ולבסוף..הטבעות
כשזה נוגע לטבעת אירוסין תחילה ונישואין לאחר מכן, רוצים את הטוב והמובחר ביותר 
ובדרך כלל מתפתים ללכת אחר השמות הגדולים והמותגים. לדברי דניאל בלום מנהל 
האופרציה של BLOOM תכשיטי יוקרה, “מבחינה צרכנית טבעות אירוסין ונישואין הן 

מוצר אופנתי – עיצובי וככאלו המחיר משתנה לעיתים ממותג כזה או אחר ללא קשר לגודל 
היהלום ולמאפיינים השונים והפערים מגיעים למאות ואף אלפי אחוזים. במקום לרכוש את 

הטבעות אצל אחד המותגים שיגלם במחירן גם את השכירות, הפרסומות והעובדים, קנו 
אצל היצרנים ותוכלו לחסוך פערי תיווך רבים”.



 03-6189999
www.Shainfeld.com 

הקדימו להירשם! קבלו את המחירים 
והתנאים הטובים ביותר! אל תישארו בלי 
מקומות כפי שקרה לחלק מהלקוחות 

בחופשות האחרונות

שה
שעושה את החופ

מה 
ה 
ז

שינפלד בהילטון דיסלדורף 
מושלם לנופש ולטיולים באירופה ה מלון המפואר במקום  ה

חלום מתגשם! ה

בלגיה

לוקסמבורג

גרמניה

הולנד

ההרשמה בעיצומה! 3 קבוצות כבר מלאות!!!

שינפלד מארחים אתכם במלון 
5 כוכבים של רשת הילטון 

העולמית - הילטון דיסלדורף 
היוקרתי, 

הילטון זה הילטון!

TOPהמלון
רק אצל שינפלד תקבלו אוכל 
כשר ברמה הגבוהה ביותר של 

טובי השפים, עם מגוון איכותי של 
סגנונות וטעמים ובר אירי חופשי

TOPהאוכל
עם שינפלד אתם נמצאים 

בנקודה המושלמת לטיולים 
ל-4 מדינות: בלגיה, הולנד, 
לוקסמבורג ומערב גרמניה 
ואטרקציות לכל המשפחה

TOPהטיולים

TOPשינפלד זה ה-         ביותר!

היחס המקצועי והאישי 
של מנהלי שינפלד אתכם 
בחופשה כדי לדאוג לכם 

שהכל יהיה בטופ! 

TOPהאירוח

מבצע
 ₪ 1000 

הנחה לנרשמים 
עד שבועות

שינפלד לוקחים אתכם ליעד חדש 
מהיפים באירופה - דיסלדורף עם 
הגן היפני, שייט על נהר הריין, 
העיר העתיקה, פארק ענק ליד 

המלון ומקומות לשופינג

TOPהמיקום
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - מלחמה

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.רעדה,בהלה. "ו_____ בכל מתנים" )נחום ב יא(
6.שניתנה לו סמיכה להיות דיין או רב וכדומה. "וכל 

ה____ יהרג" )סנהדרין יד.(
7.בעת ההיא,באותם הימים שעברו. "והכנעני ____ 

בארץ" )בראשית יב ו(
8._____ הארג. הקנה שבו שובטים את הארג לקרב 

את החוטים זה לזה. "ויסע את ה____ הארג" )שופטים 
טז יד(

9.רשום את האותיות לפי ערכן הגימטרי מימין לשמאל : 
א' - 5,ב' - 200, ג' - 6

10.תיבה,קופסה. "תשימו ב____" )שמואל א ו ח(
11.קביעת גבול לדבר. "מצות ____" )שבת פז.(

14.החסר,נכה. "____ מעשר בהמה" )ראש השנה ז: (
15.הפרה,ביטול. "הקם בא לכלל ____" )נדרים י ז(

17.חשבון של אותיות לפי ערכיהן המספריים. "תורה 
ב____" )מכות כג: (

1.רחמים,חסד. "לא אתן לכם ____" )ירמיה טז יג(
2.כל אחת משתי העצמות שבחלק התחתון של הפנים. "והעין 

וה____" )נידה כג: (
3.חן,יופי. "בחורי _____כלם" )יחזקאל כג ו(

4.______ עקר. כלל וכלל,לחלוטין,לגמרי. "אין שוחטין לגומא ____ 
עקר" )חולין ב ט( )בהיפוך אותיות(

5.רחבה הבולטת בקיר הבנין כלפי חוץ. "שתי ____ זו" )שבת יא ב( 
)בכתיב מלא( )בלשון יחיד(

7.עשה אריג מחוטים,קלע חוטים שתי וערב למסכת אחת. "_____ בו 
את הבגד" )עבודה זרה ג ט(

9.מתחנות בנ"י ביציאת מצרים. "ויחנו ב_____   _____" )במדבר 
לג לז(

10.לא. "_____ נא אחי תרעו" )בראשית יט ז(
12.אביו של מנחם מלך ישראל. )מלכים ב טו יד(

13.עצר,חסם,מנע. "אין העולם מתקיים אלא בשביל מי ש_____ את 
עצמו" )חולין פט.( )בלשון יחיד,עבר(

16.קיצור המילים : פרשה י.

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
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ון 

ע
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ד 
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ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

ויתקע  פליט,  ויכנעו,  העיר,  על  וחנה  סללה,  ויבקעו,  הכלים,  על  הישב  נסו,  בזזו,  קרב,  ביום  נלחם,  אויב, 
בשופר, וילחם, פליטה, חגרו איש את חרבו, וישב, צבא, חיל גדול, חלל, צר, חיל ופרשים, לכד, קשת, חיל 

סובב את העיר, מחנה, רדף, חנו עליה סביב, מלקוח, שבי, מצור, שלל

רתחגרואישאתחרבורח

ינואשויפדרישרישיה

עאקליאושצלאקתשלעי

השלביעשבוימקיגדהש
תימיקשאפנועידיללב
אשנביארשיבתואלפעע

בשיתישיבשנלשסלגהל

בוששיאשוילדפימחנה

וקממדתפשחגלטצדאחכ

סתחכשרסנניהושונול

לדלשישנסטארשזנישי

יויכנעותישרזנשרצמ

חנועליהסביבתבנלחמ

1.מי מלך בהיותו בן 7 שנים?
2. שניים שהתחבאו בפישתי העץ

3. את מה דכו במדוכה ובישלו בפרור?                                                                                                            
4. מי אמר למי "אתה האיש"?

5. מי אמר "הבה נתחכמה לו"?
6. "עץ ארז ו... ושני תולעת"

7. בעלה הראשון של אביגיל
8. אש ומים מן השמים. מתי?

9. מה המשותף לאייל, צבי, יחמור ועוד?
10. מי "איננו כי לקח אותו האלוקים"?

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

לנו:כתבו 

1. יהואש 2. המרגלים ששלח יהושע 3. המן במדבר 4. נתן הנביא לדוד 5. פרעה 6. 
אזוב 7. נבל 8. במכת ברד במצרים 9. חיות טהורות 10. חנוך



 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(_____________________________________________
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 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה
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03-6162228

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בית שמש

וילות ובתים

לפרסום
בלוח

03-6162228

אשדוד

2-2.5 חדריםאלעד

פנטהאוזים ודירות גן

 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(_____________________________________________

דופלקסים

+5 חדרים

4-4.5 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, 

2,600,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך מאירוביץ, הרב קוק 

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

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

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

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

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

 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 יעקב, 
054-4901948)19-19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בקרית הרצוג, מגרש 
לבנית בנין בן 6 קומות, 

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

 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

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

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

 לשותפים משקיעים! 
נכס מושכר באזור 

רמב"ם, שוכרים אמינים! 
תשואה מעולה! רק 

950,000 ש"ח כל שותף 
)ללא תיווך( 

_____________________________________________)18-19ל(058-7443384

 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(_____________________________________________

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

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

 מכירה/השכרה, 4 חד', 
ק'ב, 3 כ"א + אופציה 80 
מטר, מיידי, 4,300 ש"ח, 

1,540,000 ש"ח, 
_____________________________________________)19-22ל(058-5892020

 למכירה במציאה 
ברובע ו', שלמה בן יוסף 

בפרויקט חדש, אכלוס 
תוך כמה חודשים, 4 חד' 

+ יחידה להשכרה, 
רק 1,310,000 ש"ח, 

054-9200277)19-19(_____________________________________________

 מציאה לאנ"ש קרקע 
בחטיבת הנגב + חצר יפה, 
1,410,000 ש"ח, מתאימה 
לנכים או ניתנת לחלוקה או 

השכרה לגן ילדים, 
054-9200277)19-19(_____________________________________________

 באדמור מבעלזא, 3 
חד' + שלד של 3 חד' + 
2 מרפסות סוכה, ממ"ד, 

ניתנת לחלוקה ל- 2, מחיר 
_____________________________________________)19-19(מציאהההההה, 054-8413551

 פרויקט חדש בבניה 
בחנה סנש, מפרט משודרג, 

דירות 4 חד', פנטהאוז, דירות 
גן, מחירים טובים, אכלוס 9 

חודש, 054-8413551, 
054-9200277)19-19(_____________________________________________

 פנטהאוז רחב בפרויקט 
אחוזת שפירא, 160 מ"ר, 

ניתנת לחלוקה, אכלוס תוך 
שנה, רק 1,690,000 ש"ח, 

054-9200277)19-19(_____________________________________________

 בט' מול ז', דופלקס 
5.5 חד' + מרפסת סוכה 

בהזדמנות, 2,000,000 ש"ח, 
_____________________________________________)19-22(050-9012993, פינוי מיידי

 מציאה בבלעדיות ביד 
עזרא, 4 חד', ענקית + אופציה 

עתידית, מסודרת מאוד, 
1,690,000 ש"ח, 

054-8413551)19-19(_____________________________________________

 בבניה פרויקט חדש 
באברהם שפירא מול 

השטיבלך, 3 דירות אחרונות 
של 4 חד', סוכות פתוחות של 
7 מ"ר, מחירים טובים, אכלוס 

תוך שנה, 054-9200277, 
054-8413551)19-19(_____________________________________________

 קומה ראשונה, 3.5 חדרים 
בעוזיהו, דירה גדולה, הרבה 

חרדים בבנין, אינסטלציה 
חדשה, 1,140,000 ש"ח, 

_____________________________________________)19-19(גמיש, 054-8491803

 בבלעדיות 3 חד' באדמור 
מבעלזא, קומה 1, משופצת 

+ עוד חדר ענק בבניה, 
1,400,000 ש"ח, מטבח 

_____________________________________________)19-19(מפואר, 054-9200277

 מציאה בבלעדיות לאנש 
בהלל, 3 חד', ענקית + 

מרפסת גדולה, רק 1,365,000 
_____________________________________________)19-19(ש"ח, 054-8413551

 דירה הכי זולה באשדוד, 
2.5 חד', משופצת + תמא 
בהמשך, רק 905,000 ש"ח, 

054-9200277)19-19(_____________________________________________

 3 חד' ברמה ג1', בנין 
4 דיירים, מיקום שקט, מ- 

1.7.18 מרפסת. "לזר נדל"ן 
_____________________________________________)19-19(והשקעות" 052-6900020

 לאנ"ש! באזור לנדא 
במיקום שקט בבנין בוטיק! 
5 יפהפיה, ק"ה, חזית ו- 4, 
יפהפיה + מרפסות. "אפיק-

_____________________________________________)19-19(נכסים" 03-5791514

 ליד ויז'ניץ, דירת פאר 
נדירה! 220 מ"ר! ק"א 
+ מעלית, כל הקומה, 

4,200,000 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בהזדמנות! באזור 
אהרון-דב, 80 מ"ר, ק"א, 3 
כ"א, רק 1,490,000 ש"ח! 

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

 בשיכון ג' בתחילת בניה, 
3 חד', 4 חד', 4.5 חד' 4 
+ גינה, 5 + גינה, מפרט 

עשיר, קבלן אמין. א.פנחסי, 
03-5799308)19-19(_____________________________________________

 בלעדי! בז'בוטינסקי 
השומר, ק"ב, עורף, 63 

מ', שמורה מאוד! אק ב- 
1,250,000 ש"ח לסגירה. 

'אפיקי-נדלן-בועז' 
058-3200078)19-19(_____________________________________________

 פרסמו דירתכם 
למכירה בחינם והצטרפו 

גם אתם להצלחת מכירת 
הבלעדיות של 

'אפיקי-נדלן-בועז' 
050-4156080)19-19(_____________________________________________

 בשיכון ו', 2 חד', ק"ק + 
אופציה לבניה, לל"ת. 

שלמה, 050-4171759. 
_____________________________________________)19-20ל(משה, 052-7201904

 ביעבץ, 5 חד', 
125 מ' + חצר + 

מרתף, 2,980,000 
ש"ח. ***בשיכון ה', 

פנטהאוז 5 חד', חדשה, 
2,800,000 ש"ח. "יאיר 

_____________________________________________)19-19(נדלן" 052-7633978

 אל תגידו לא שמענו! 
בברוט, ק"ק, מחולקת ל- 
3, שכירות 6,200 ש"ח, 

ב- 1,280,000 ש"ח, 
גמיש! 'אפיקי-נדלן-בועז' 

058-3200078)19-19(_____________________________________________

 בבית-יוסף, ק"ב, 95 מ"ר 
+ אופציה מיידית 45 מ"ר, 

חזית, בנין מטופח, 2,200,000 
ש"ח, גמיש. תיווך-הנדלן, 

050-4177419)19-19(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

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

1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

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

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

מוצמד בטאבו. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

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

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

3,150,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

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

 בבניה חדשה! בקוטלר 
פינת 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)19-19(_____________________________________________

 בלעדי!! בסוקולוב - 
השלושה, 2 חד' + רצפה 

להרחבה גדולה, ק"א, 
1,460,000 גמיש. "יאיר-

_____________________________________________)19-19(נדלן" 052-7633978

 בבניה בפרל, 3 חד' 
+ חצר, 1,500,000 

ש"ח. ***לקראת 
בניה ברמב"ם, 4 חד', 

2,000,000 ש"ח. "יאיר-
_____________________________________________)19-19(נדלן" 052-7633978

 בחידושי-הרי"ם 
)בחלק השקט!(, קומה 
ב', חזית-פתוחה, 100 

מ"ר + סוכה + מעלית, 
במיקום מבוקש מאאאד! 
+ א.הרחבה. "מקסימום-

_____________________________________________)19-19(נדלן" 052-7683068

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

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

052-5222690)19-19(_____________________________________________

 בבלעדיות! מציאת 
השנה! בגבעת רוקח! 4 
חד', כחדשה! + מעלית 

+ חניה! + סוכה! "אלוני 
_____________________________________________)19-19(נכסים" 052-7610603

 בקרבת סמטת אזר! 
3 )60 מ"ר(, ק"ג + גג 

לבניה + הרחבה מהצד! 
אפשרי לשתי משפחות! 

"אלוני נכסים" 
052-7610603)19-19(_____________________________________________

 בזכרון-מאיר, 120 
מ"ר, ק"ב, חזית + אפשרות 
לחלוקה! ### ברמת אהרון, 

3.5 גדולה ומושקעת + 
א.בניה, ק"ב + יח"ד. 

_____________________________________________)19-19("תיווך - אריה" 0533-172-172

 מציאה, בהשלושה, 
כ- 100 מ"ר, חזית, גג-בטון, 

שמורה, 1,800,000 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19(תיווך-הנדלן, 050-4177419

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

מפואר ומיוחד + חניה + 
מחסן, 2,450,000 ש"ח. תיווך-

_____________________________________________)19-19(הנדלן, 050-4177419

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

1,350,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)19-19(תיווך-הנדלן, 050-4177419

 מבחר דירות ומסחר 
למכירה/השכרה בכל 
רחבי העיר, במחירים 

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

נייד: 050-9777755, 
050-2044100)19-19(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

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

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

 בפרדס כץ בבניה 
מתקדמת בבנין מפואר 

ואיכותי, 2 פנטהאוזים 5 
חד' + מרפסת ו- 3 חד' + 

מרפסת, נוף נדיר! להב 
_____________________________________________)19-19(נכסים, 050-4177750

 בבלעדיות, דירת גן, 
רחוב אבן גבירול, ב"ב, 

שקט ופסטורלי, בנוי 85ל, 
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)19-19(_____________________________________________

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

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

"חמד נכסים" 
053-3357316)19-19(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

 בשיכון-ה' בבנין-חדש, 
מיידי! פנטהאוז מפואר, מעל 
200 מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)19-19(_____________________________________________

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

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

 בבלעדיות!! בקרית 
הרצוג בקובלסקי, דופלקס 

5 חדרים, 140 מ"ר מחולקל, 
אופציה לעוד יחידה, חזית. 

_____________________________________________)19-19(תיווך, 050-4144602

 ברחוב ירושלים, 
דופלקס מושקעת מאוד, 

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

+ מרפסת שמש ענקית, 
ניתן לחלוקה/טאבו 

_____________________________________________)19-19(משותף, 050-2044100

 באזור מרכזי, דופלקס 
ענק, 6.5 חדרים, 220 מ' + 
מרפסת עם אפשרות בניה 

120 מ', 4,000,000 ג'. תיווך 
_____________________________________________)B.D.A)19-19, טל': 054-8449423

 בבלעדיות!! הזדמנות 
בר"ע-הרצוג, דופלקס 6 חד', 

175 מ"ר, ק"ג - מעלית, 
משופצת מהיסוד!!! 

2,550,000 ש"ח. מ.כהן 
_____________________________________________)19-19(נכסים, 052-7684074

 בהשלושה-שך, דופלקס 
135 מ"ר, מעלית, חניה, 

בנין-בוטיק, 2,250,000 ש"ח, 
גמיש. תיווך-הנדלן, 

050-4177419)19-19(_____________________________________________

 ביונה-הנביא, דופלקס 
170 מ"ר, מטופח, אופציה 

לחלוקה, חזית, 
2,200,000 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19(תיווך-הנדלן, 050-4177419

 ברח' ירושלים מול 
העירייה, דופלקס 8 

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

מרפסת סוכה גדולה. 
"חמד נכסים" 
053-3357316)19-19(_____________________________________________

 באדמו"רי אלכסנדר, 10 
חד', ק'3, 200 מ"ר, דופלקס, 
מחולקות בכניסות נפרדות. 

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

 בלעדי בהרב-קוק, 
דירת-גג )דופלקס(, 170 
מ"ר, ק"ד + מעלית + 

חניה, 2,550,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)19-19(_____________________________________________

 בלעדי! בחנה-סנש, 
דירת גג, 300 מ"ר, קומה 
א' ואחרונה, 150 מ"ר, 5 
חדרים, מושקעת ברמה 

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

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

והשקעות" 
054-4290600)19-19(_____________________________________________

 בלעדי בדמשק 
אליעזר, דירת גג 

)דופלקס(, 200 מ"ר, 
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)19-19(_____________________________________________

 באזור בית-הלל, דופלקס 
מחולק ל- 3.5 ח', גדולה, 

משופצת, ק"ג, חזית + שתי 
יחידות יפות מושכרות ב- 

6,500 ש"ח! 3,050,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)19-19(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

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

2,700,000 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)19-19(א.פנחסי, 03-5799308

 בקרבת מוהליבר!!! 5 
חד' שקטה!!! 3 כ"א!!! 

משופצת ומפוארת + 
חניה + סוכה!!! "אלוני 

_____________________________________________)19-19(נכסים" 052-7610603

 בקרית הרצוג 
בבניה מתקדמת בבנין 

מפואר ואיכותי, 2 
דירות אחרונות, 5 חד', 
ענקית, נוף לגינה, רק 

ב- 2,100,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)19-19(נכסים, 050-4177750

 הר השלום, 9 חד' 
מפוארים, 300 מ"ר, נוף עד 
לים. רי/מקס משה דסקל, 

050-5926021)19-19(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

 בשכונת "אור החיים" 
5 חד', 120 מ"ר, ק"ג + 

מעלית + מחסן. 
_____________________________________________)19-20ל(תיווך, 050-9223988

 בפדרמן חדשה, 5 חד', 
ק.5 + סוכה, 1,850,000 

ש"ח כרגע מושכרת. תיווך, 
054-2345633)19-19(_____________________________________________

 בפרויקט גן הזית החדש, 
5 חדרים, קומה 5 מחיר מיוחד, 

רק אצל "פנחס נכסים" 
055-6789653)19-19(_____________________________________________

 ברחוב ירושלים, 5 
חד', ק"ב, כ- 95 מ"ר, 

מטופחת מאוד + אופציה 
לעוד כ- 17 מ"ר + 

מעלית, רק 2,050,000 
ש"ח. "א.צ. נכסים" נייד: 

 ,050-9777755
050-2044100)19-19(_____________________________________________

 בלעדי! שלמה בן 
יוסף, 5 חד', 95 מ"ר, 
ק"ב, מחולקת ברמה 

גבוהה ל- 3 חד' 65 מ' 
ויחידה 2 חד' - 30 מ', 

מושכרת לחרדים. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

050-4156080)19-19(_____________________________________________

 חדש בשוק באביעד, 5 
חד', יפיפיה, ענקית, 120 

מ', משופצת ברמות, 
מרפסת שמש/סוכה, 

בחזית, רק ב- 1,900,000 
ש"ח. 'אפיקי-נדלן-בועז' 

058-3200078)19-19(_____________________________________________

 בהדמנות במרים-הנביאה, 
דירה ענקית, ק"א, מיידית, 

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

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



2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

 ברח' הרצוג, 
משופץ, 3 חד' + יחידה 

מושכרת בק"ג עם גג 
בטון, יש נכונות מצד 

השכנים לבניה על הגג, 
2,100,000 ש"ח. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23, ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)06-06(_____________________________________________

 בבגנו, קומה א' חזית, 
80 מ', 3 חד', 1,700,000 
ש"ח, גמיש. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)05-05(_____________________________________________

 בחידא, 3 חד', ק"2, 
עורף, משופצת עם אופ' 
לבניה על הגג, )רעפים( 

אפשרות לטאבו משותף, 
1,450,000 ש"ח. בלעדי 
ש.מאירוביץ,  הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756,

050-5308742)09-09(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 4 חד' בויינברג, עולים 
4 מדרגות, מתאימה 
למבוגרים וגם לנכה, 

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח.תיווך 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 4 חד' בבלוי, ק"ק, 85 
מ' + 50 מ' חצר, כניסה 
פרטית, מתאימה גם לגן 
ילדים, 1,750,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ, הרב 
קוק 23, 03-5797756, 

050-5308742)50-50(_____________________________________________

 המחיר הוזל ברש"י/ 
שפת אמת, 4 חד' + 
סוכה ענקית 105 מ' 

משופץ ק"א עורפית, 
1,880,000 ש"ח גמיש, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 בחנקין, 4 חד', ק"1, 
חזית, משופצת, כ-100 
מ', 1,850,000, בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
קוק 23 ב"ב, 

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

 באביי ורבא 4 חד' 
משופצת עד היסוד, 

יפהפיה, ק"ב, 1,990,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-5308742)39-39(_____________________________________________

 בבן גוריון ליד מנחם, 
ק"ב 4 חד', משופץ, סלון 
גדול וחד' גדולים, חזית, 

מעלית, כולל חניה, 
1,950,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)49-49(_____________________________________________

 מיוחדת! 4 חד' ברח' 
יגאל, שקטה, ק"א,   

יפה, גדולה ומושקעת, 
3 כ"א, חניה צמודה, 
מיידית, 2,200,000 

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

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)10-10(_____________________________________________

 ברחוב בן זכאי קרוב 
לרחוב בעלזא, 2 יחידות 

של 2 חדרים, משופצות, 
בקומת קרקע ומושכרות, 
1,600,000 ש"ח, בלעדי 

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

050-5308742)11-11(_____________________________________________

 רבי עקיבא בן פתחיה 
3 חד', קומה 2, מעלית 

+ חזית, משופצת, יפה, 
1,650,000 ש"ח, בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)13-13(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 2.5 חד', 
משופצים, חצי קומה + 
אופ' של 20 מ' הרחבה, 

1,270,000 גמיש. בלעדי 
ש.מאירוביץ, הר' קוק 23 

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)13-13(_____________________________________________

 ברחוב טבריה/הרצוג, 
4 חדרים, 110 מ"ר, 

ק"ג גג בטון עם אופציה 
על הגג, בנין מסודר, 

1,940,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

 ברח' ירושלים, 4.5 חד' + 
מחסן, ק"א + מעלית, חזית, 

מסודרת, 2,300,000 ש"ח, 
_____________________________________________)16-19ל(052-6036476

 בחפץ חיים, דירה 
70 מ"ר, קומה א', 

עורפית משופצת חלקי, 
1,650,000 ש"ח. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)16-16(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 לל"ת, ברבי אליעזר, 4 
חד' גדולים, סוכה גדולה, עורף 

פתוח, 1,890,000 ש"ח, 
_____________________________________________)17-24ל(052-7651162

 דירה בדמי מפתח, ברח' 
האדמו"ר מגור, 4 חדרים, 
130 מטר, חדרים גדולים 

+ מרפסות, 3 כיווני אוויר, 
קומה 2.5, מטבח ואמבטיה 

חדישים, טל': 054-8525470, 
052-8900573)17-20(_____________________________________________

 ברחוב הלוחמים קרוב 
לרחוב רמבם, בבנין 

חדיש, 4 חדרים גדולים 
ומשופצים מחדש עם 

נוף, קומה ג' עם מעלית, 
2,350,000 ש"ח, גמיש. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23, ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)17-17(_____________________________________________

 בבלוי, 80 מ"ר, 
משופצת, עולים חצי 

קומה, 1,670,000 ש"ח. 
תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23, ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)17-17(_____________________________________________

 ברוזנהיים ק"א, 
עורפית, 3.5 חד', 90 מ"ר 

+ אופ' לתוספת של 45 
מ"ר, עורפית, 1,950,000 
ש"ח. תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23, ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)17-17(_____________________________________________

 באדמו"ר מגור, 70 
מ"ר + חצר של 20 

מ"ר, עולים חצי קומה, 
1,550,000 ש"ח. א.א 
לקחת משכנתא. תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 

23, ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)17-17(_____________________________________________

 בן זכאי, 92 מ', קומה 
1, משופץ חלקי, חזית, 

1,950,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)13-13(_____________________________________________

 ברח' ירושלים איזור 
העיריה, 4.5 חד', 110 מ"ר, 

ק"א, חזית + מרפסת סוכה 
פתוחה, משופצת, ניתנת 

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

 בלעדי! באזור הרב שך, 
4 חד', 90 מ"ר, מרווחת, ק"ג, 
חדשה, מושקעת, 1,880,000 
ש"ח. *בבירנבוים, 4 חד', ק"ב 

+ מעלית + חניה, חזית, 
1,800,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)19-19(_____________________________________________

 בלעדי! ביהודה הנשיא, 
4.5 חד', 110 מ"ר, ק"א + 
מעלית + אופציה מאושרת 
למרפסת שמש, משופצת 
כחדשה, חזית. א.פנחסי, 

03-5799308)19-19(_____________________________________________

 באזור רש"י, דירות 
אחרונות בבניה, קבלן אמין, 
4 חדרים, 2,100,000 ש"ח, 
גמיש. תיווך B.D.A, טל': 

054-8449423)19-19(_____________________________________________

 באזור הנביאים, 4 חדרים, 
משופצת ומסודרת, מטבח 
חדש, 2,200,000 ג'. תיווך 

_____________________________________________)B.D.A)19-19, טל': 054-8449423

 בלעדי! בנורוק, 
4.5 ח', 118 מ', ק"א, 
מטבח גדול, מרפסת/

שמש סוכה גדולה, 
ב- 1,800,000 ש"ח. 

'אפיקי-נדלן-בועז' 
058-3200078)19-19(_____________________________________________

 הכי חם בשוק! 
בקובלסקי, 4 חד', ק"ב, 

חזית, 95 מ"ר במחיר 
מפתיע! 1,750,000 

ש"ח. 'אפיקי-נדלן-בועז' 
058-3200078)19-19(_____________________________________________

 באברבנאל 20, 4 חד', 
חדשה, משודרגת, נוף פתוח, 

סוכה מהסלון, קומה 5 + 
מעלית, מיידי, 1,830,000 

_____________________________________________)19-22ל(ש"ח, 054-4466654

 ברח' דסלר, 3 חד' + 
יחידה מושכרת, קא', חדשה 
ומפוארת, 2,330,000 ש"ח. 

_____________________________________________)19-22ל(תיווך, 054-8561750

 לל"ת ברב קוק, 4 חד' + 
חניה, מעלית, 80 מ"ר, 3 כ"א, 

2,050,000 ש"ח, 
_____________________________________________)19-22ל(052-7661363

 בבלעדיות בדנגור, 4 
חדרים, 90 מטר, קומה א' 
+ סוכה + יחידת הורים, 

משופצת, 1,650,000 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19("פנחס נכסים" 055-6789653

 בלנדא! ק"ב + מעלית, 
4.5ח' + מ.שמש + י.הורים 

+ יח"ד מושכרת, 2,770,000 
ש"ח. "אפיק-נכסים" 

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

 בצייטלין, כ- 4 חד', 
מציאה, 4 כ"א, משופצת 

לחלוטין, 1,880,000 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ל(גמיש, לל"ת, 058-4122244

 בלעדי, 4 ח', משופצת 
+ מעלית + חניה, חזית, 

בפ"כ במתחרדים, קומה ג' + 
סוכה, 1,800,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)19-19(אלטרנטיב, 054-5500263

 א.הרב שך, 4 חד', 
כ- 87 מ"ר, 4 כ"א, מעלית, 

מ.מהיסוד, ג.לנכה, 1,880,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)19-19(_____________________________________________

 א.ויינרב, 4 חד', כ- 80 
מ"ר + סוכה + מחסן + א.כ - 
40 מ"ר, מפוארת! 1,580,000 

ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)19-19(_____________________________________________

 למבינים!!! א.רח' 
השניים המתחרד, 4 חד', 

כ- 84 מ"ר, ק"א, משופצת, 
1,595,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)19-19(משגב-לדיור" 052-5222690

 א.רמב"ם, 4 חד,' כ- 90 
מ"ר, ק"ג + ח.שכנים-לג.בטון, 

2,090,000 ש"ח. "תיווך-
_____________________________________________)19-19(משגב-לדיור" 052-5222690

 למהירי-החלטה!! א.רח' 
הרצוג, 4 חד', כ- 95 מ"ר, 

משופצת + סוכה, 1,540,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)19-19(_____________________________________________

 בקרית הרצוג - בעמק 
יזרעאל, 4 חדרים, 100 מ"ר 

+ מרפסת שמש, ק"ב, 6 
דיירים בבנין, 3 כ"א, מושקעת 

ושמורה + כל התוספות, 
מוארת, מאווררת, שטופת 

שמש, מיזוג מרכזי + מזגן בכל 
חדר, פרקטים בחדרים, צנרת 
חדשה, ריצוף שיש + ג'קוזי, 

מטבח גדול מושקע חדש, 
ארונות קיר, חימום מים בגז 

מרכזי + דוד שמש, מחסן + 
חניה, 1,730,000 ש"ח, 

מיידי - ללא תיווך, 
050-4343474)18-21(_____________________________________________

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

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

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

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

מ- 1,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

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

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

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

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

 ברמת-אלחנן, כ- 4 חד', 
חזיתית, ק"א + אופציה, 

1,800,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

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

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

2,050,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

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

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

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

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

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

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

 בלעדי בגניחובסקי, 4 
חד' + סוכה, משופצת, 

אופציה לבניה, 
1,650,000 ש"ח. 'אפיקי-
_____________________________________________)19-19(נדלן-בועז' 054-8474843

 באביעד, 4 חדרים, 
110 מ"ר, משופצת, 

ק"ב, חזית, 1,790,000 
ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)16-18(_____________________________________________

 בקרית הרצוג בבניה 
מתקדמת בבנין מפואר 

ואיכותי, 2 דירות 
אחרונות, 4 חד,' נוף 

לגינה, רק ב- 1,650,000 
ש"ח. להב נכסים, 

050-4177750)19-19(_____________________________________________

 בפרויקט אוסם 
היוקרתי, 4 חד,' 
משודרגת, רק ב- 
2,070,000 ש"ח. 
באלישע, 4 חד', 

משופצת + מעלית 
וחניה, ב- 1,850,000 

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

 בנורוק 4 חד', כ: 100 
מ"ר, בבנין המבוקש!! 
חזית, מעלית, חניה!! 

בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)19-19(מתווכים" 03-5701010

 מבחר דירות! 4,5 
חד' בתחילת בניה/בגמר 

בניה! באזור רמב"ם! 
רמז! ריינס!! ואלישע! 

תוכניות במשרד! "אביחי 
_____________________________________________)19-19(- מתווכים" 03-5701010

 תיווך בהזדמנות, דירת 4 
חדרים, קומה ב', כ- 97 מ"ר 

+ אופציה, שמורה, באזור 
המכבים, 1.6 מליון, גמיש. 

03-5444815 ,054-7477054)19-19(_____________________________________________

 בבלעדיות! בהשלושה, 
בבנין חדש, 4 חדרים, 

כ- 100 מ"ר, חזית, ק"ג, 
מושקעת וממזוגת, 
3 כ"א + מעלית + 

חניה, מיידי, 1,950,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)19-19(_____________________________________________

 בלעדי! בבירנבוים, 4 
חדרים, 90 מ"ר, ק"א, 

שמורה, 1,350,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)19-19(_____________________________________________

 בלעדי בפרויקט חדש 
ביוחנן הסנדלר )מרכז-

בעלי-מלאכה(, 4 חדרים, 
חזית, קומה נוחה, 

1,450,000 ש"ח )תוכניות 
במשרד(. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)19-19(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח', 95 מטר 
בשיכון ה', אזור יוקרתי, קומה 

ב', חזית + סוכה + חניה, 
2,200,000 ש"ח, מפתחות 

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

 בבלעדיות, 3 חדרים, 
בדנגור המכבים, 55 מטר, 
חזית, קומה 3, משופצת, 

1,230,000 ש"ח. 
"פנחס נכסים" 
055-6789653)19-19(_____________________________________________

 בעזרא 31, 
בית-פתוח!!! - למבקרים 

ביום-שישי - כ"ו אייר 
)11.5.18( בשעות 

10:00-11:00, לל"ת! 3 
חדרים + יח"ד )מושכרת(, 
קומה א', חזית, 85 מ"ר, 

משופצת. 
"מקסימום-נדלן" 

054-4340843)19-19(_____________________________________________

 בוינברג/וולפסון, 
3 חדרים, 70 מ"ר + 

מ.סוכה 13 מ"ר, קומה 
ב', חזית, משופצת. 

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

 3 חד', שמורה, באזור 
השלושה/הרב שך, 

חזית, ק"ב עם מחסן, 
פרטים בתיווך אשכנזי, 

03-5791770)19-20(_____________________________________________

 באזור רמב"ם, 3 מרווחת, 
חדשה + נוף + מעלית, 

1,690,000 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בדסלר! 3ח', משופצת + 
יחידה מושכרת, קומה נוחה, 

2,300,000 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בז'בוטינסקי, 3 חד', ק.1, 
משופצת, 1,250,000 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19(תיווך, 054-2345633

 בבלעדיות ברב שך, 3 
חדרים, 63 מטר, חזית, קומה 

3, אופציה בגג בטון, סוכה 
ומרפסת גדולה, 1,530,000 

ש"ח. "פנחס נכסים" 
055-6789653)19-19(_____________________________________________

 אין דברים כאלה! 
בז'בוטינסקי, עורפי, 65 

מ"ר, 3 חד' ומרפסת, 
ק"א, ב- 1,280,000 

ש"ח. 'אפיקי-נדלן-בועז' 
058-3200078)19-19(_____________________________________________

 בבעלי מלאכה, 3 חד', 80 
מ"ר, ק"ב + מעלית, משופצת 

פינתית, 1,550,000 ש"ח, 
_____________________________________________)19-19(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308

 בדוב הוז, 3 חד', ק"א, 
ענקית, חזית, 75 מ"ר, 

1,400,000 ש"ח, גמיש! 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

058-3200078)19-19(_____________________________________________

 בשך-ז'בוטינסקי, 
עורפית, 3 חד', 75 מ"ר, 

מפוארת במיוחד, בנין חרדי, 
1,450,000 ש"ח. תיווך-הנדלן, 

050-4177419)19-19(_____________________________________________

 בדב גרונר! 3 חד', 
קב', מסודרת, בנין 
קטן על מגרש גדול 

ומדורג! בהליך תמ"א 
- יש חתימות שכנים! 

1,300,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)19-19(- מתווכים" 03-5701010

 בפרל! 2 חד' קא', 
כ: 70 מ"ר + אופציה! 

"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)19-19(_____________________________________________

 הותר לפרסום! 
באבן גבירול, 3 חד', 54 
מ"ר, ק"ק, מושכרת + 

אופציה, רק 1,250,000 
ש"ח, הקודם זוכה! 
"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)19-19(_____________________________________________

 במרכז ר"ע, 3 חד', 
ק"ק, מחולקת לשתי 

יחידות, כניסה פרטית, 
למסחרי/מגורים, רק 

1,480,000 ש"ח, בלעדי 
ל"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)19-19(_____________________________________________

 בלעדי מציאה! 
בז'בוטינסקי )הרב דך(, 

3 חדרים, משופצת, 
70 מ"ר, עורפית, 
ק"א, 1,340,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)19-19(_____________________________________________

 בלעדי! בקובלסקי, 
3 חד' + אופציה 35 מ' 

לסלון וחדרים, ק"א, חזית 
+ סוכה + מעלית, רק ב- 
1,470,000 ש"ח, מיידי! 

'אפיקי-נדלן-בועז' 
050-4156080)19-19(_____________________________________________

 בפלמ"ח במקום 
מנצח, 3 חד', ק"א, 
משופצת כחדשה, 

אופציה, 1,350,000 
ש"ח. 'אפיקי-נדלן-בועז' 

058-3200078)19-19(_____________________________________________

 בדנגור חדשה בשוק! 
ק"ב, 3 חד', כ- 60 מ' 

+ אופציה 30 מ' מחיר 
לחטוף, הקודם זוכה! 

1,230,000 ש"ח. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

058-3200078)19-19(_____________________________________________

 מציאה!! בקרית-הרצוג, 
3 חד', כ- 63 מ"ר, ק"א, 
מ.מהיסוד, א.להרחבה, 

1,410,000 ש"ח. "תיווך-
_____________________________________________)19-19(משגב-לדיור" 052-5222690

 א.רח' הרצוג עורף, 3 
חד', כ- 78 מ"ר, חדשה + 

מעלית + מ.סוכה, 1,610,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)19-19(_____________________________________________

 בר' עקיבא עורפית, 3, כ- 
56 מ"ר, ק"ג + "היתר" בגג-

רעפים, כ- 42 מ"ר, 1,340,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)19-19(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי/סוקולוב, 
3 חד', מפוארת + "היתר" 75 
בג.בטון + א.בצד, 1,480,000 

ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)19-19(_____________________________________________

 א.הפלמ"ח, 3 חד', כ- 73 
מ"ר, משופצת + א.להרחבה 

)לבעלי הון-עצמי.ג(, 
1,380,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)19-19(משגב-לדיור" 052-5222690

 מציאה!!! א.אבוחצירא 
"ב.חרדי" 3 חד', כ- 70 מ"ר, 
ק"ג, א.גג-בטון, 1,300,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)19-19(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! א.מימון, 
3 חד,' ק"א, כ- 57 מ"ר, 
משופצת + א.להרחבה, 
1,315,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)19-19(משגב-לדיור" 052-5222690

 קרית הרצוג, 3 ק"ד, כ- 
67 מ"ר + היתרים + א.בצד 

לכ- 250 מ"ר, 1,460,000 ש"ח 
מ.לטאבו משותף. "תיווך-

_____________________________________________)19-19(משגב-לדיור" 052-5222690

 מציאת-העונה א.דנגור, 
כ- 3 חד', כ- 57 מ"ר, 

משופצת + א.כ- 40 מ"ר, 
1,220,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)19-19(משגב-לדיור" 052-5222690

 בבלעדיות!! בקרית 
הרצוג, 3 חדרים, משופץ, 

סוכה, אופציה בגג כ- 48 מ"ר, 
אופציה מרפסת כ- 20 מ"ר 

אופציה בצד. תיווך, 
050-4144602)19-19(_____________________________________________

 בדוד מחלוף, 3.5 חד', 70 
מ"ר, ק"ג, אופציה להרחבה 

+ גג בטון, 1,450,000 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ל(052-7684978

 בלעדי בפ"כ במתחרדים, 
3.5 ח' כמו 4 ח', 80 מטר, 
קומה ג', גג בטון, מסודרת, 

חזית + אופציה לסוכה, 
1,500,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)19-19(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי, 3 ח', 70 מטר 
בפ"כ במתחרדים, קומה ב', 
חזית + מעלית + חניה + 

סוכה, 1,450,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)19-19(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי, 3 ח', מקורית 
בטאבו ברחוב אבוחצירא, 
בנין אברכים, קומה ד' + 

גג בטון + אופציה לסוכה, 
חזית, 1,250,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)19-19(אלטרנטיב, 054-5500263

 בבלעדיות ברחוב הרב 
שך 51, דירת 3 חדרים גדולה 

ומרווחת, קומה 2, חזית, 
75 מ"ר + 2 מרפסות )ניתן 
להפוך לחדר(. דוד גרוס רי/

_____________________________________________)19-19(מקס, 050-4122744

 מציאה! ברח' הרצוג, 
3 חד', חדשה, ק"ב, חזית, 

מעלית, מרפסת שמש, 
ממוזגת ומסורגת, מיידי, 
1,660,000 ש"ח, גמיש, 

03-5250909)18-19(_____________________________________________

 בשדרות גרשטנקורן, 3 
חדרים עם מרפסות, 80 
מ"ר, חזית, ק"א, חניה 

צמודה, 1,850,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)18-18(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 3 חד,' 
ק"ק, הכול חדש, 1,250,000 

_____________________________________________)18-19(ש"ח, לל"ת, 052-7660852

 בויז'ניץ בפרויקט 
"אמרי חיים" לקראת 
בניה, 3 חד', גדולה, 

בבנין מפואר ואיכותי, 
ב- 1,650,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)19-19(נכסים, 050-4177750

 מציאה בשך, כ- 3 חד', 
65 מ"ר, ק"א, חזית, אופציה 
מיידית, משופצת ומטופחת, 

1,460,000 ש"ח. תיווך-הנדלן, 
050-4177419)19-19(_____________________________________________

 בר"ע-צפניה, 5 חד', 
חדשה ומפוארת + יח"ד 

40 מ"ר + מרפסת ענקית, 
2,700,000 ש"ח. תיווך-הנדלן, 

050-4177419)19-19(_____________________________________________

 בקובלסקי, 3 חד', 
מטופחת, ק"ד, גג-בטון, 

אישורי-שכנים, 1,460,000 
ש"ח. תיווך-הנדלן, 

050-4177419)19-19(_____________________________________________

 באזור העיריה, 3 
חד', ק"א, כ- 95 מ"ר, 

מושקעת ביותר, חזית + 
יחידת הורים + מעלית, 

רק 1,750,000 ש"ח. 
"א.צ. נכסים" נייד: 

 ,050-9777755
050-2044100)19-19(_____________________________________________

 באזור הרב קוק, 3 חד', 75 
מ"ר, ק"ג + גג בטון + רשיון 

ל- 55 מ"ר, חזית + חניה, 
1,770,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)19-19(_____________________________________________

 בלעדי! בהזדמנות באזור 
העיריה, 3.5 חד', 90 מ"ר, 

ק"א, חזית, שמורה + אופציה 
גדולה, 1,650,000 ש"ח. 

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

 בלעדי! בסוקולוב בבנין 
חדש, 3 חד', 75 מ"ר, ק"ד + 
מעלית, מושקעת, מ.שמש, 
1,750,000 ש"ח. *ברב קוק, 

3 חד', 80 מ"ר, ק"ג, גג בטון, 
משופצת חלקית, חזית, 

1,750,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)19-19(_____________________________________________

 ברב קוק קרוב לר' עקיבא, 
3.5 חד', 70 מ"ר, ק"א, 

משופצת כחדשה + סוכה, 
1,650,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)19-19(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
בחרל"פ )ליד טבריה(, 

3 חדרים, 70 מ"ר, 
משופצת ומושקעת, ק"ג 

)גג-בטון(, 1,565,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)19-19(_____________________________________________

 בלעדי באבו חצירא, 3 
חד,' כ- 65 מ"ר, משופצת, 
קומה א', 1,400,000 ש"ח, 

גמיש. 077-2050410, 
 ,050-5750880

_____________________________________________)19-19(אורי תיווך אדוארד

 באזור רמת אהרון, 3.5 
חד', 92 מ"ר + אופציה 45 

מ"ר, ק"א + חניה, משופצת, 
1,950,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)19-19(_____________________________________________

 באלישע, 3.5 חד', 
חזיתית, משופצת ויפה, 

1,900,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

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

 בהזדמנות! בגולומב, 
דירת-גן, 3.5 חד' + גינה 
גדולה, 1,700,000 ש"ח. 

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

 מציאה! בגולומב, 3.5 חד' 
בבניה, 1,500,000 ש"ח. 

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

 בצייטלין, 3.5 חד', 
משופצת + מעלית, 

1,800,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

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

 בבן פתחיה, 3.5 חד,' 
משופצת + היתר בניה על 

הגג, 1,850,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

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

 בקאליש, 3 חד', 
חזית, בנין חדיש + מעלית, 

1,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

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

 בבית-יוסף, דירת-נכה, 
3 חד' + חצר גדולה, 3 כ"א, 

1,580,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

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

 בשבזי, 3 חד', חדשה, 
ק"א, 1,450,000 ש"ח. 

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

 בהזדמנות! בעסקת-
מזומן, 3 חד', חדשה-מקבלן, 

חזיתית + מרפסת-שמש, 
1,300,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

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

כ”ד-כ”ו  באייר  תשע”ח  9-11/5/2018
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דופלקסים

גן יבנה

וילות ובתים

דופלקסים

רחובות

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
להשכרה

בני ברק

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, 

4,700 ש"ח, מיידי, 
_____________________________________________)19-22ל(052-7127207

 להשכרה דירה ברחוב 
דסלר, ממוזגת, 7 חדרים, 170 

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

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

מיידי, 2,000 ש"ח, 
_____________________________________________)19-22ל(054-5634160

 בארלוזורוב, דירת 3 
חדרים מרווחת ושמורה, 

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

פנטהאוזים ודירות גן

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

+5 חדרים
3-3.5 חדרים

צפת

3-3.5 חדרים

נתיבות

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

קריית ים

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

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

 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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

לפרסום
03-6162228

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

גבעת שמואל

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, 890,000 

_____________________________________________)19-22ל(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

וילות ובתים

 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

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

 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(_____________________________________________

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

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

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

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

 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

 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', ק"א 
בסמיכות לת"ת שארית-

_____________________________________________)18-20ל(ישראל, מיידי. 052-2336680

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

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

_____________________________________________)18-25ל(054-7353838

2-2.5 חדרים

 מציאה בר' עקיבא 
קרוב לישעיהו, 2 דירות 

של 3 חד', ק"א, עם 
אפש' לטאבו משותף, 

2,025,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
 ,03-5797756
050-5308742)46-46(_____________________________________________

 באזור אדמור-מגור, 2 
גדולים + מרפסות, מיידי, 

1,350,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)19-19(_____________________________________________

 מציאה באזור שד' 
גרשטנקורן, 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)19-19(_____________________________________________

 באזור זכרון מאיר, 2 
חד' גדולים, 62 מ"ר, ק"א, 

משופצת כחדשה + אופציה, 
1,450,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)19-19(_____________________________________________

 בלעדי, 2 ח', 60 מטר 
שאפשר להפוך ל- 3 ח' באזור 

בית יוסף, קומה א', חזית, 
מסודרת, 1,370,000 ש"ח. 

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

 במחיר מדהים בברוט, 
ק"ב, 2.5 חד', 3 כ"א, 50 

מ"ר, חזית + אופציות, 
1,220,000 ש"ח. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

058-3200078)19-19(_____________________________________________

 המציאה!! בבלעדיות!! 
בירושלים-סמטת רחל, 2.5 

חד,' ק"ב, 70 מ"ר, מושקעת 
ומפוארת, אופציה 24 מ"ר, 
רק 1,490,000 ש"ח. מ.כהן 

_____________________________________________)19-19(נכסים, 052-7684074

 מציאה במלאכי!! 
בבלעדיות! 2.5 חד', ק"ג, 

משופצת!!! סוכה, אופציה 
על הגג )בטון(, רק 1,490,000 

ש"ח. מ.כהן נכסים, 
052-7684074)19-19(_____________________________________________

 לחטוף!! במלאכי, 2 חד' 
+ 3 מרפסות, ק"ב, 65 מ"ר, 
סוכה, רק 1,390,000 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19(מ.כהן נכסים, 052-7684074

 בלעדי בהפלמ"ח, 2 
חד' גדולים + מרפסת, 

אופציה לסוכה, 
1,230,000 ש"ח, גמיש. 

'אפיקי-נדלן-בועז' 
054-8474843)19-19(_____________________________________________

 בברויאר 2 דיירים 
בבניין, קומה 2/2, דירת 
גג 200 מ"ר + אופצ' 90 

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

052-7741000)19-19(_____________________________________________

 תיווך בהזדמנות, דירת 2.5 
חדרים, קומה ב' )אחרונה(, 
כ- 55 מ"ר, משופצת באזור 

השניים + אופציה, 
1.3 מליון גמיש, 

03-5444815/054-7477054)19-19(_____________________________________________

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

גג רעפים, 1,230,000 ש"ח. 
 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)19-19(אורי תיווך אדוארד

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

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

_____________________________________________)19-19(אורי תיווך אדוארד

 בחיד"א, 2.5 חד', ק"א, 
מיידית, 1,300,000 ש"ח. 

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

 בנתניהו, ברמת הדר 4 
או 5 חדרים. רי/מקס משה 

_____________________________________________)19-19(דסקל, 050-5926021

 בהזדמנות, וילה ענקית 
בגן יבנה, 6 חד' + 80 מר 

גינה + 2 מרפסות, משופצת 
מאוד, רק 2,120,000 ש"ח, 

054-8513551)19-19(_____________________________________________

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

ומנוהלת, רק 450,000 
ש"ח, גמיש! בלעדי 
ל"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)19-19(_____________________________________________

 ברמות: מבצע קוטג'ים/
דו-משפחתים/וילות למכירה 
ברמות! החל מ- 2,800,000 

ש"ח עד 7,800,000 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות-פולין: 4 חד' 
גדולים, משופצת + מרפסת, 

נוף, אור, ללא אופציה, 
מציאה! רק 1,740,000 ש"ח! 

_____________________________________________)19-19(תיווך הכוכבים: 02-5713375

4-4.5 חדרים

 בגילה א' החרדית, 3 ח', 
קומה ג', משופצת במחיר 

מצוין + א' להרחבה! תיווך 
_____________________________________________)19-21(מהודר - בלעדי, 050-5671199

 תיווך R.B. למכירה 
דירה במגדל העמק, 70 

מטר, 450,000 ש"ח, 
_____________________________________________)19-19(גמיש, 052-6224648

 השקעה מעולה, דירת גן, 
מושקעת, 3 חדרים + חצר, 

מושכרת לזוג חרדי ב- 2,000 
ש"ח, רק 700,000 ש"ח. תיווך 

ארץ הצבי, 052-5253470, 
08-9931163)19-19(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 ברחוב הרימון החרדי, 
קומה שלישית עם מעלית 

)עולים רק 2 קומות(, 4 חדרים 
+ מרפסת גדולה + ממוזגת, 
קרוב המאוד למסודות חינוך 

ולמרכז קניות ולרכבת, 
רק 850,000 ש"ח. 

תיווך ארץ הצבי, 
08-9931163 ,052-5253470)19-19(_____________________________________________

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

6 חד' + מרתף, ממ"ד, גינה, 
_____________________________________________)19-19(חניות, 0522-656825

 ביטקובסקי, כפר גנים ג', 
מיני פנטהאוז, מפלס אחד, 

4 חד', מ.שמש/סוכה 43 
מטר + מעלית/שבת וחניה, 

2,190,000. אתי, 
054-3320655, תיווך דרים 

_____________________________________________)19-19(טרגט

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

ליחידת דיור. FOX נדל"ן, 
050-6925400)19-19(_____________________________________________

 התשעים ושלוש, דירת 
גג, 4 חדרים, חניה, 1,560,000 

ש"ח. ישראל רינהולד יועץ 
_____________________________________________)19-19(נדלן, 054-6401612

 באנה פרנק, דירת גג, 
משופצת, מעלית וחניה, 
1,950,000 ש"ח, גמיש 

לרציניים. ישראל רינהולד יועץ 
_____________________________________________)19-19(נדלן, 054-6401612

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

משופצת, 2,170,000 ש"ח. 
אתי, 054-3320655, תיווך 

_____________________________________________)19-19(דרים טרגט

 דירת 5 חד' במגדלים 
הדר גנים, משוקעת הכי שווה 

בשכונה. FOX נדל"ן, 
050-6925400)19-19(_____________________________________________

 ברח' השלושה )צמוד 
לכפר אברהם(, 4 ח' + מעלית 

+ חניה מקורה - מסודרת 
וגדולה, רק 1,550,000 ש"ח, 

050-4811122)19-19(_____________________________________________

 בזכרון משה, ליד גינת 
קוק, קא', 4 חדרים, משופצת 

מהיסוד, 1,750,000 ש"ח, 
גמיש. ישראל רינהולד נדל"ן, 

054-6401612)19-19(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)19-19(ומושקעת, 0522-656825

 בברנדה/בלפור, 3 ח' 
)קרוב לאיזור החרדי!( ק"ק, 

כ- 60, בהזדמנות, 1,150,000 
_____________________________________________)19-19(ש"ח, 050-4811122

 בהזדמנות, רוטשילד 
ליד סלומון, קא', 3 חדרים, 

מרווחת, מיידית, 1,280,000 
ש"ח, גמיש. ישראל רינהולד 

_____________________________________________)19-19(יועץ נדלן, 054-6401612

 חיים כהן, 3 + חצי, ק1 
גדולה ומושקעת, 

050-3528252)19-19(_____________________________________________

 ביוספטל, 3 חד', מסודרת, 
ק"ג, 1,070,000 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19(תיווך-יוחנן, 050-4104044

 3 חד', 69 מ"ר, ק"א, 
בטרומפלדור, שמורה, 

מרווחת + חניה במיידי, 
_____________________________________________)19-22ל(052-8259700

 בהדר גנים, 3.5 חד', 
משופצת + מרפסת סוכה *4 
_____________________________________________)19-19(חד' + גג. נטלי, 052-2948691

 בהזדמנות! בבלעדיות! 
בהאורים השקט! דירת 3.5 
חדרים גדולה! 3 כיווני אוויר 
מלאים ופתוחים!! מרפסת 

סוכה, קומה שניה, חניה 
בשפע, רק 1,420,000 ש"ח, 
לפרטים נוספים: רם נכסים, 

054-5566145)19-19(_____________________________________________

 בכ"ץ השקט! בחלק 
שללא מוצא ליד טרומפלדור! 
דירת 3 חדרים גדולה, אפשר 

להוסיף חצי חדר, 3 כיווני 
אוויר מלאים ופתוחים, במצב 

שמור מאוד, חניה בטאבו, 
רק 1,410,000 ש"ח, לפרטים 

נוספים: רם נכסים, 
054-5566145)19-19(_____________________________________________

 ברוטשילד, 3.5 חדרים, 
קומה 1, גדולה, מתאים לקהל 
חרדי, 1,390,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)19-19(דרים טרגט, 054-3320655

 ברוטשילד, 3 חדרים, 
גדולה, עורפית ושקטה, מעלית 

וחניה משותפת, 1,400,000 
ש"ח. אתי, 054-3320655, 

_____________________________________________)19-19(תיווך דרים טרגט

 בסלנט, קג', 3 חדרים, 
מרפסת שמש, דירה חדשה, 

1,480,000 ש"ח, גמיש, 
מעלית וחניה. ישראל רינהולד 

_____________________________________________)19-19(יועץ נדלן, 054-6401612

2-2.5 חדרים
 בחפץ חיים, 2.5 חדרים, 

מסודרת, 1,250,000 ש"ח. 
אתי, 054-3320655, תיווך 

_____________________________________________)19-19(דרים טרגט

 שפירא היוקרתי, 2.5 
גדולה, כ- 70 מ"ר )מושכרת 

ב- 3,450 ש"ח(, משופצת, רק 
1,240,000 ש"ח, 

050-4811122)19-19(_____________________________________________

 בהזדמנות, בהרצל באזור 
החרדי והמבוקש, 2.5 חדרים, 
משופצת, 1,160,000 ש"ח. 

ישראל רינהולד יועץ נדלן, 
054-6401612)19-19(_____________________________________________

 ויצמן המבוקש דירה, 5.5 
חדרים, 240 מ', מושקעת 

מאוד, מרפסת גדולה, 
050-3202551)19-19(_____________________________________________

+5 חדרים

 באצ"ל, 4.5 ח' במצב 
טוב, חצר גדולה, אופציות 

רבות, 920 אלף, 
052-8045458)19-19(_____________________________________________

 דירה מחולקת, מצוינת 
להשקעה, משופצת עם 

תשואה גבוהה, 920,000 
_____________________________________________)19-22(ש"ח, 052-6655309

 חייבת להימכר! בנוטר 
המתחרד! 2 חד', קד', 
מטופחת, בנין מקסים, 

אפשרות הרחבה ענקית! 
ליד קהילת ויז'ניץ 

וקרטשניף, 910,000 
ש"ח, הקודם זוכה! 
"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)19-19(_____________________________________________

 דירה, 4 ח', 130 מ"ר, 
יוקרתית + יחד"ה מרוהטת 
ממזוגת, 6,500 ש"ח, שיכון 

_____________________________________________)19-26(ה', 050-7877492

 להשכרה קומה 
שלמה, שטח גדול, 

במיוחד למשפחה גדולה 
או כפנימיה לבנות 

מהמגזר החרדי, מטבח 
ענק, 4 כוו"א, ק"ג בלי, 
לתקופה ארוכה, באזור 

רח' יהושע, המפתח 
בתיווך אשכנזי, 

03-5791770)19-20(_____________________________________________

 מבחר דירות ומסחר 
למכירה/השכרה בכל 
רחבי העיר, במחירים 

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

נייד: 050-9777755, 
050-2044100)19-19(_____________________________________________

 תיווך, דרושים בדחיפות 
לשוכרים טובים דירות 

להשכרה באזור שיכון ה' ושיכון 
ו', כניסה מיידית, 

054-7477054 ,03-5444815)19-19(_____________________________________________

 בלעדי!! מציאה 
בפדרמן )גני הזית(, 

פנטהאוז קומה 7, חזית, 
5 חדרים + 2 מרפסות 

שמש גדולות, נוף מדהים 
מול הגינה, מושקעת 

+ מעלית + חניה 
צמודה, 5,800 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)19-19(_____________________________________________

 בלוין פנטהאוז 5 חד' חדש 
ומפואר, מיידי, 9,000 ש"ח. 

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

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

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

חד', 9,900 ש"ח. "חמד 
_____________________________________________)19-19(נכסים" 053-3357316

 בלעדי באהרון דב, 
דירת גג, 160 מ"ר, 
5 חדרים + גג גדול, 

פתוח, מושקעת, חזית, 
ק"ג )ללא( + חניה 

צמודה, מיידי, 6,500 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)19-19(_____________________________________________

 באזור גניחובסקי, 
5 חד', כ- 126 מ"ר, 

משופצת מהיסוד, דירה 
חדשה לגמרי + מיזוג, רק  

5,000 ש"ח לממושכת. 
"א.צ. נכסים" נייד: 

 ,050-9777755
050-2044100)19-19(_____________________________________________

 בלעדי בגני הזית/
פדרמן, 5 חדרים, חדשה 
+ מרפסת סוכה גדלה, 

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

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)19-19(_____________________________________________

 באזור עמק יזרעאל, 
4 חד', חדשה לגמרי 
מהקבלן + מיזוג + 

סורגים + חניה פרטית, 
רק 5,000 ש"ח 

לממושכת. "א.צ. נכסים" 
נייד: 050-9777755, 

050-2044100)19-19(_____________________________________________

 בפרדס כץ, 4 חד', ק"ג + 
מעלית + מ.שמש + מחסן, 

דירה חדשה, 4,200 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ל(050-5775654

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

ומעלית, מפתחות 
ב"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)19-19(_____________________________________________

 ברח' רבי עקיבא/
הראשונים, 4 חד' + מחסן + 

סוכה, חזית, קב', ממוזגת, 
052-7161685)19-22(_____________________________________________

 באזור העיריה, 3 חד', 
ק"א, כ- 95 מ"ר, ענקית, 

משופצת מהיסוד + 
יחידת הורים + מעלית, 

רק 4,500 ש"ח. 
"א.צ. נכסים" נייד: 

 ,050-9777755
050-2044100)19-19(_____________________________________________

 באזור העיריה, 3 חד' + 
מרפסת גדולה 75 מ"ר, ק"ב, 

שמורה, 3,900 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19(א.פנחסי, 03-5799308

 בבלעדיות ח.מקבלן! 
בשבטי-ישראל, 3 חד,' כ- 70 

מ"ר, ק"א + מעלית-שבת 
+ מ.ש/סוכה, 4,000 ש"ח, 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)19-19(_____________________________________________

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

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

והשקעות" 
052-7652801)19-19(_____________________________________________

 דירת 2 חדרים בחזון 
איש ליד נדבורנה, 

ממוזגת, 3,000 ש"ח, 
בלעדי. תיווך "דירה נאה" 

050-4930222)19-19(_____________________________________________

 הרב שך רד"ק, 2.5 חד', 
קב', משופצת חלקית, מזגן, 

דו"ש, מיידי, מ- 15:00, 
_____________________________________________)19-22ל(052-7161475

 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)19-19(_____________________________________________

 מציאה! בהרצוג! 
2 חד', קג', משופצת, 
2,500 ש"ח, מפתחות 

ב"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)19-19(_____________________________________________

 אברבנאל, 2 חד', כ- 35 
מ"ר, קומה ב', 2,500 ש"ח. 

 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)19-19(אורי תיווך אדוארד

 2.5 חדרים גדולים 
ומשופצים!! ברחוב 
הרצוג קרוב לרחוב 

טבריה, ק"ב, חזית, 
3,700 ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)19-19(_____________________________________________

 בהרב קוק, יח"ד 
מרוהטת, משופצת, ממוזגת, 

מיידי, מתאים ליחיד, 1,700 
_____________________________________________)19-22ל(ש"ח, 054-5634160

גבעת שמואל
 בוותיקה, 3 חד' ובנתניהו, 
ברמת הדר, 5 חדרים. רי/מקס 

_____________________________________________)19-19(משה דסקל, 050-5926021

נתיבות
 ברשותינו מלאי גדול של 

דירות להשכרה החל מ- 1,700 
ש"ח. תיווך ארץ הצבי, 

08-9931163 ,052-5253470)19-19(_____________________________________________

 בחיים כהן, 4ח' + מעלית 
+ חניה מקורה! מיידית! 

_____________________________________________)19-19(4,700 ש"ח, 050-4811122

 דירת 4 חד' מרווחת 
מעלית וחניה יהודה הנשיא, 

בחזון עובדיה. 050-6925400 
_____________________________________________)FOX)19-19 נדל"ן

 בכפר אברהם, 2.5 
חד', מטבח נפרד אמבטיה 

וממוזגת, מצויינת לזוג צעיר. 
_____________________________________________)FOX)19-19 נדל"ן, 050-6925400

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני-ברק/קרית הרצוג, 

_____________________________________________)19-20ח(לל"ת, 052-7396092

 מחפש חדר מכניסת שבת 
עד יציאת שבת בב"ב, תמורת 

200 ש"ח, ל- 10 שבתות, 
050-4140373)19-20(_____________________________________________

 למכירה/השכרה 
בק.אתא גן ילדים פעיל באזור 

החרדי! מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרוייקטים, 

052-2790370)19-19(_____________________________________________

 למכירה מכולת בפונוביז' 
)מהרש"ל 16(, מרוויחה 
ופעילה, 160,000 ש"ח, 

_____________________________________________)19-22(לרצינים בלבד! 052-7712484

 ברבי-עקיבא הרב-קוק 
חנות להשכרה, 20 מ"ר, חזית, 
4,500 ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 

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

 בקרבת האוניברסיטה 
בבאר שבע, 4ח', ק.1, 

משופצת, 100 מ"ר, כ.מיידית, 
מחיר מציאה, 550,000 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19(054-2388654, אלי

 למבינים! עסקה 
משתלמת, למכירה 

בבנין משרדים באזור 
בסר קרוב לב"ב, משרד 

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

אפשרות למימון של 
50% 600,000 ש"ח, ללא 

_____________________________________________)19-19(תיווך, 03-6199323

 למבינים עסקה 
משתלמת בבנין משרדים 

קרוב לב"ב ע"י סר, 
משרד 20 מ"ר, משוכר ב- 
1,000 ש"ח לחודש, חוזה 

לתווך ארוך, אפשרות 
למימון 50% רק 220,000 

ש"ח, ללא תיווך, 
03-6199323)19-19(_____________________________________________

 מעונין להרוויח על כספך 
בוודאות 10 אחוזים ומעלה? 

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

08-9931163 ,052-5253470)19-19(_____________________________________________

 דירה בקומה א' מעל 
הקרקע, פינתית, אופציה 

להרחבה, מושכרת ב- 
2,100 ש"ח, טווח ארוך, 

מחיר מציאה שלא יחזור, 
470,000 ש"ח. 

תיווך גולד השקעות, 
054-5818486)19-22(_____________________________________________

 דירות מגורים להשקעה 
בנתניה, החל מ- 800,000 

ש"ח, הדירות מושכרות כעת, 
050-5766979. נתי המתווך 

_____________________________________________)19-20(לציבור הדתי

 בק.אתא דירות מחולקת 
עם תשואה גבוהה מעל 7%! 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)19-19(פרוייקטים, 052-2790370

 למכירה דירת 3 ח' 
בדינמונה, 70 מ"ר ק.1, 

מושכרת ב- 2,000, מחיר 
300,000 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19(052-6053897, אלון

 למכירה דירת 3 ח' בבאר 
שבע, שכונה י"א, 84 מ"ר 

עם מעלית, קומה 5 במחיר 
780,000 ש"ח, כניסה מיידית. 

_____________________________________________)19-19(052-6053897, אלון

 למכירה בבאר שבע, דירת 
3 ח' בשכונה ב', 76 מ"ר, 

מושכרת ב- 2,300 ש"ח, מחיר 
- 650,000 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19(052-6053897, אלון

 בשכונה ב' בבאר שבע, 
רח' משחררים, 5 ח', 111 

מ"ר, ק.שניה, משופצת, מחיר 
_____________________________________________)19-19(800,000. 054-2388654, אלי
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03-6162228

לפרסום
03-6162228

 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(_____________________________________________

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

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-13/19(_____________________________________________

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(_____________________________________________

נתניה

נהריה
 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

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

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

 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)19-30(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

■ 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, 
052-7613554)19-44(_____________________________________________

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" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

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

_____________________________________________)37-37/18(השקה!! 053-3128502

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(_____________________________________________

 אצלינו האורחים תמיד 
חוזרים!!! 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(_____________________________________________

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

 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! סמוך לבר 
אילן! 2 יח' נופש, זוגיות 

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

 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

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

 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

 משרד להשכרה באלעד 
במרכז המסחרי נחלת יצחק 

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

 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

 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)19-18/19(_____________________________________________

 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

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

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

מבנים

 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

מגרשים

 ברשותנו מס' חנויות 
ומשרדים להשכרה בב"ב, 

_____________________________________________)17-22(לפרטים: 050-4195190

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

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

בהזדמנות להשכרה

050-4115510
מקום מפואר וממוזג

חנות + ציוד מתאים 
לביגדי ילדים ונשים 

 בב"ב להשכרה חנות 
בר"ע 57 בפסג', מיידי 20 

מ"ר. "מרחבים" 
0533-130-800)19-19(_____________________________________________

 להשכרה חנות במרכז 
ר"ע, מתחם דובק, 30 

מטר, 6,000 ש"ח. תיווך, 
052-6224648)19-19(_____________________________________________

 למסירה קיוסק מצליח 
במרכז בני-ברק, 

_____________________________________________)19-19ל(052-8819988

 חנות במרכז הסואן 
רבי עקיבא/סוקולוב, 35 
מ"ר, חזית עם שירותים, 

פרטים בתיווך אשכנזי, 
03-5791770)19-20(_____________________________________________

 חנות ברבי עקיבא 
פינת רח' ירושלים, 33 
מ"ר, משופצת, יפה, 
חזית, פרטים בתיווך 

_____________________________________________)19-20(אשכנזי, 03-5791770

 חנות באזור קוקה 
קולה, שטח 250 מ"ר, 

חזית, חדשה ויפה, 
מיידית, פרטים בתיווך 
_____________________________________________)19-20(אשכנזי, 03-5791770

 בק.אתא חניות עם 
תשואה עוברת החל מ- 

300,000 ש"ח! מאיר אלפסי 
נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 

052-2790370)19-19(_____________________________________________

 בהשומר-עזרא, חזית, 
180 מ"ר + 500 מ"ר, חשיפה 

ענקית, מיידי. "אחוזה" 
052-7182182 ,03-5222225)19-19(_____________________________________________

 בפריים לוקיישן! 
למכירה והשכרה! 

חנויות, מבנים ומחסנים. 
"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)19-19(_____________________________________________

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

 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)19-19(אורי תיווך אדוארד

 בק.אתא, מגרש לבניה 
רוויה, חייב להימכר! מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)19-19(_____________________________________________

 מגרש חקלאי בקרית אתא 
באזור הוילות! בהזדמנות! 
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)19-19(פרוייקטים, 04-8441111

 להשכרה מחסן 12 מ"ר 
בסוקולוב, גישה לרכב, חשמל 

_____________________________________________)19-22ל(ומים, 050-4163546

 להשכרה מחסן במתחם 
אוסם ב"ב, 6 מ"ר, רק 550 

_____________________________________________)19-20ל(ש"ח, 052-7696074

 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)19-19(_____________________________________________

 בב"ב להשכרה, לכל 
מטרה, 300 מ"ר - 1 

באזור ר"ע קאליש, מיידי. 
"מרחבים" 

0533-130-180)19-19(_____________________________________________

 בב"ב חדר 10 מ"ר לכל 
מטרה באזור בית כנסת 

הגדול, 1,200 ש"ח. 
"מרחבים" 

0533-130-800)19-19(_____________________________________________

 יזם? עצמאי? במרכז 
אחים בב"ב, תהנה 

מסביבת עבודה חרדית, 
גברים בלבד! + שירותי 

משרד מלאים ברמה 
אחרת, החל מ- 990 ש"ח 
לחודש וללא התחייבות! 

_____________________________________________)19-22ל(1-700-705-507

 באזור קוקה-קולה, קומת 
משרדים מפוארת, 450 מ"ר, 

2 מעליות. "אפיק-נכסים" 
03-5791514)19-19(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

 להשכרה כ- 60 מ"ר, בלב 
גאולה, מיקום מעולה, מתאים 
_____________________________________________)19-20(לעסק/משרד, 053-3110323

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

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

0522-656825)19-19(_____________________________________________

 משרדי יוקרה בבני-ברק 
עם לובי מפואר כולל ריהוט 
ומיזוג בקומות 19 ו- 20 עם 

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

 ,052-5253470 ,08-9931163
_____________________________________________)19-19(תיווך ארץ הצבי

 דירות נופש, צימרים, 
חדרי ארוח בטבריה, החל מ- 
150 ש"ח לאדם למינימום זוג.
בר השגה - נופש בהישג ידך, 

מבצעים מיוחדים לשבתות 
חתן וסמינרים, החל מ- 85 
ש"ח לאדם, ניתן להיכנסת 

bara saga.co.il :19-22(לאתר(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 
175 ש"ח למיטה, 

054-7721307)19-44(_____________________________________________

מצפה יריחו
 צימר "נופי הירדן" - 

בנצימר - סוויטה מפנקת + 
ג'קוזי, מרווח ומרפסת נוף 

ענקית, 050-7362739, 
050-2403750)19-30(_____________________________________________
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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(_____________________________________________

 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 - 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)09-44(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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

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(_____________________________________________

 "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

סאניונג

 "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, 
_____________________________________________)18-22ל(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

 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

 
 

058-3233987

גמ“ח תרופות ומוצרים

טיפות הפלא - בלעדי!  •
נרות פארמטקס •

כשרות מהודרת

שלמות הבית פתרונות מעולים!•

ברשיון משרד הבריאות

מקלות ב. •

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

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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 "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

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

_____________________________________________)10-22(אבי, 054-4623705

 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(_____________________________________________

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

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

 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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)17-32ל(054-8436149

 לשבועות ולשבתות, 
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
 וילה חדשה ענקית, 10 

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

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת, 

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

 "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

 בישוב הדתי חיספין צימר 
נוצץ ומאובזר, גינה, ג'קוזי, 

קרוב לאטרקציות ומסלולים, 
בריכה נפרדת בישוב, 

054-2232004)19-44(_____________________________________________

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית, מס' 1 בארץ, באיכות! 

אפשרות לנהיגה עצמית 
050-2403750 ,052-2403750)19-30(_____________________________________________

 סאנגיונג רודיוס 2011 
שלישית 7 מקומות מרווח 

חסכוני, מטופל, 
_____________________________________________)19-22ל(050-8834873

טכנאי מחשבים
 טכנאי מחשבים - טיפול 

בכל בעיות המחשב, התקנות, 
שידרוגים, תוכנות ומשחקים, 

_____________________________________________)19-22ל(055-6651237

 אבחון אישיות דרך חוש 
הריח למבוגרים וילדים כולל 
המלצות, ויעוץ לגבי עבודה, 

חינוך, זוגיות והתפתחות 
אישית, דיוק גבוה במיוחד. 
_____________________________________________)19-26(יהודית גרוס, 055-6786818

רפואה משלימה
 אברך חרדי מוסמך עושה 
מסאז'ים רפואיים וקלאסים, 

בבני-ברק, לגברים בלבד! 
_____________________________________________)19-22(יחזקאל, 052-7122279

 אבחון נפשי ורגשי לגברים 
_____________________________________________)19-19(וילדים, לתיאום, 054-8449423

 נמצאה שקית בגדים 
חדשים לפני פסח שנפלה 

_____________________________________________)19-20ח(מאופנוע בב"ב, 052-7108573

 נמצאו בחנות "ברמן" 
בבני-ברק, רח' ר' עקיבא 54, 

משקפי ראיה עם מסגרת 
שחורה ופס זהב, לפרטים: 

_____________________________________________)19-20ח(053-3101666

 אבדה בחנוכה טבעת זהב 
_____________________________________________)19-20ח(באזור בני-ברק, 054-8435331

 לפני כחדוש וחצי נאבדו 
תפילין חדשות )רש"י( ע"ש 

_____________________________________________)19-20ל(דוד, 050-4141776

 נמצאה טבעת ביום 
חמישי לג' בעומר באוטובוס 

ממירון לב"ב - אגד, 
_____________________________________________)19-20ל(052-7157122

 דרוש בתרומה אורגן ללא 
_____________________________________________)19-20ח(עלות, 054-8414412

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סמלי/תרומה, 

_____________________________________________)19-20ח(052-3595314

 דרוש תורם לצורך הדפסת 
והוצאת ספרים. 

_____________________________________________)19-20ח(ישראל, 054-8539997

 דרוש מקפיא או מקרר 
קטן לאברך בתרומה/מחיר 

_____________________________________________)19-20ח(סמלי, 054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)19-20ח(תורה, 052-7396092

 לישיבה בבת ים דרוש 
בתרומה תנור + גז, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7189933

 מכשיר מסאז' לכף הרגל, 
_____________________________________________)19-20ח(250 ש"ח, 054-8527470

 שואב אבק על רגל 
לשטיחים - 180 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(054-8527470

 מיקרוגל - 80 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(054-8527470

 תנור טוסטר אובן כחדש, 
איכותי, מעוצב, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(054-8527470

 מטחנת בשר חדש, 230 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 מושב שיאצו חדש, 500 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 מכונת פילטר לקפה, 80 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 סיר חשמלי לחמין, 180 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה, משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד, מסך 
גדול מגע, 400 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)19-20ח(052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק, 2 רמקולים + שלט, 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)19-20ח(052-2437292

 שעון יד חכם עם מצלמה, 
מיקרופון, בלוטוס ועוד... חדש 

באריזה, 300 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)19-20ח(052-2437292

 מכונת תספורת חדש 
חדש באריזה, 100 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)19-20ח(052-2437292

 מיקסר קנווד מיגור כל 
החלקים + מטחנת בשר, 400 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, נייד: 052-2437292

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פיליפס 3 ראשים נטענת, דגם 

930, ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(052-7966786

 מקרר מצב מצוין, 500 
ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)19-20ח(052-5737813

 מערכת שמע לטיוטה 
קורולה, כחדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(בב"ב, 053-8778992

 מסך LG למחשב - 150 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 054-4980062

 מחשב ASUS, ב- 500 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, נייד: 054-4980062

 קורקינט חשמלי - 100 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, נייד: 054-4980062

 מכונית ענקית ממונעת, 
מתאימה לנהיגה עצמאית 

של ילד קטן - 300 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)19-20ח(054-4980062

 מציאה - מסך מחשב 
איכותי, 22 אינץ' - כחדש, 

המחיר - 200 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)19-20ח(054-8453370

 מחשב נייח בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)19-20ח(250 ש"ח, 052-2421622

 שעון יד חכם בלוטוס, 
מצלמה, מיקרופון ועוד, 

באריזה, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(052-2727474

 מסך מחשב מצוין, 90 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 בהזדמנות, מקפיא מצוין, 
4 מגירות + ארון, 190 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(050-9089110

 מציאה! בית מנורה לדים, 
מוגן מים, מתאים למרפסת, 

_____________________________________________)19-20ח(ב- 50 ש"ח, 052-7115498

 כיריים בילד אין לבן )קינג(, 
4 להבות, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-3463482

 פרוז'קטור גדול במצב 
טוב, תאורה חזקה, בפ"ת, 80 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 03-9307308

 כיריים גז הצתה 
אלקטרונית, 140 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)19-20ח("סאואטר" 052-5737813

 מצלמת סמסונג דיגיטלית 
קטנה ואיכותית, חדשה 

באריזה, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(054-8464909

 אוזניות סמסונג חדשות, 
_____________________________________________)19-20ח(25 ש"ח, 052-7167995

 גיטרה קלאסית, ב- 180 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 052-7167995

 גי.פי.אס, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(משומש, 052-2642805

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קוביה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)19-20ח(50 ש"ח, 052-4831449

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 052-7396092

 סיגריה אלקטרונית חדשה 
כולל 2 מילויים, נקנתה 
ב-190 ונמכרת ב-140, 

_____________________________________________)19-20ח(050-4113059

 מכונת גילוח רמינגטון 
נטענת + קוצץ, מאושר מכון 

צומת, 180 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(052-6784969

 תנור אפיה בילדאין בליני, 
מצב טוב, 270 ש"ח. 

מיכאל, 054-5451044. 
_____________________________________________)19-20ח(פנינה, 054-6381827

 מזגן אלקטרה 1 כוח 
במצב טוב, 500 ש"ח )בשעות 

_____________________________________________)19-20ח(הערב(, טל': 052-4622629

 מיקרוגל "גרץ" 20 ליטר 
ללא צלחת, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(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
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בבני ברק

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

ריהוט

 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

 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

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)18-19ח(054-5705546

 ארונות מטבח כולל שיש 
6 מ"ר + עליון במצב מצוין 

_____________________________________________)18-21(בב"ב, 053-3100605

 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

 כיסוי לעגלת שכיבה 
"mutsy" בצבע כחול וקרם 
_____________________________________________)18-19ח(כהה, למסירה:053-3160290

 עגלת תינוק twigy חדשה 
באריזה, ב- 300 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)18-19ח(מציאה! 054-8439247

 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

 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

 נוקיה c2 לא כשר, מחודש 
באריזה, 250 ש"ח בלבד! 

_____________________________________________)19-20ח(053-3118231

 טלפון סלולארי, 110 
ש"ח בלבד עם מטען וסוללה 

_____________________________________________)19-20ח(חדשה, 052-5737813

 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

 חליפה קצרה בגיר, חדשה, 
כחולה, 44, נקנתה, ב- 700 
נמכרת ב- 470 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)18-19ח(052-7169143, 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

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

 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

 מקפיא 4 מגירות, מצוין, 
_____________________________________________)18-19ח(200 ש"ח, 050-9089110

 ויטרינה זכוכית במצב 
חדש מעולה עם מדפי זכוכית 

_____________________________________________)19-21ח(- 300 ש"ח, 052-7607764

 ארון אמבטיה + מראה 
צבע אפור, מצב חדש, לא היה 

בשימוש, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)19-21ח(052-7607764

 שולחן אוכל עגול מתקפל, 
צבע חום, רגל אמצעית, 180 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שידה קטנטונת בצבע 
לבן, 50 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)19-20ח(054-4980062

 מיטה זוגית מעץ מלא, 
גודל 1.40*1.90, כמעט 

חדשה, עם מגירות ותאי אחסון 
+ מזרון אורתופדי - 500 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(בלבד, נייד: 054-4980062

 שולחן מעץ מלא נפתח 
ל- 3.2 מטר, מצב מעולה, 400 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, גמיש, 050-6992209

 כסא מנהלים, צבע חום, 
רחב ונוח, 250 ש"ח, י-ם, 

_____________________________________________)19-20ח(054-2633790

 ספריה כפולה עם כוננית, 
כחדשה, מצב מעולה, 500 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 050-7428764

 שולחן סלון קטן 
70X70X40 )חום וונגה(, 100 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 052-3463482

 כורסת הריקליין בז'/מוקה 
כחדשה באחריות, 2,000 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ל(050-4187800

 ספה מעור אמיתי, 290 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שולחן פינת אוכל, 140 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 חדשה מהאריזה, שידה 
עם מראה מעץ מלא וונגה, 

_____________________________________________)19-20ח(499 ש"ח, 054-4783220

 ספה במצב מצוין, 280 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, טלפון: 052-5737813

 שולחן אוכל קטן נפתח, 
ללא כיסאות, 120 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)19-20ח(052-5737813

 2 כיסאות גבוהים, 
מרופדים כחדשים, 160 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(פלאפון: 050-9089110

 מיטות 80 ס"מ רוחב + 
מזרונים ללא ארגז מצעים, 
הכול ב- 350 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)19-20ח(0504-196-197

 שולחן מחשב מצוין בצבע 
אפור/שחור בפ"ת, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7115498

 ספה מצב מצוין, 360 
ש"ח, עור אמיתי שחור, 

_____________________________________________)19-20ח(052-5737813

 שולחן פינת אוכל 1.20 
מטר, מצוין, נפתח, 140 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-5737813

 מזרון שינה מצב מעולה, 
רק 90 ש"ח בלבד, נוח 
_____________________________________________)19-20ח(ואיכותי, 052-5737813

 כסא עם גלגלים, 90 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(052-7167995

 ארונות מטבח עליונים, 
גודל 1.80 לקניה, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7149509

 ארונות מטבח תחתיים 
גודל 1.50 עם שיש לביה"כ, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7149509

 כסאות למשרד ולמכתביה 
במצב טוב, מ- 40 עד 100, 

_____________________________________________)19-20ח(050-4113059

 6 כיסאות מרופדות גב 
ומושב צבע חום, כל אחד, 

250 ש"ח, גמיש בב"ב, 
_____________________________________________)19-20ח(052-7633978

 שולחן מעץ מלא נפתח 
ל- 3.2 מטר, מצב מעולה, 400 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, גמיש, 050-6992209

 דלפק לחנות, מצב מצוין, 
480 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7671265

 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

 עגלת בוגבו במצב מעולה, 
במחיר מציאה, צבע כתום או 

_____________________________________________)19-21ח(ורוד, 03-6772260

 עגלת מוצי, מצב חדש 
כולל אמבטיה, איכותית, 

_____________________________________________)19-21ח(052-7607764

 טרמפיסט חדש גלגלים 
_____________________________________________)19-21ח(בלי חיבור, 052-7607764

 ברה"ע למכירה כסא אוכל 
לתינוק + מגש מתקפל, ב- 

_____________________________________________)19-20ח(150 ש"ח, 052-7966786

 שידת החתלה, 4 מגירות, 
חזקה וטובה, 220 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)19-20ח(052-5737813

 YOYO עגלת תינוק 
מתקפלת - 200 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)19-20ח(054-4980062

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה, במחיר 400 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, נייד: 052-3073826

 עגלת תינוק שלמה 
)אמבטיה + טיולון(, ב- 250 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 054-8410050

 כסא האכלה, ב- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(0544-8410050

 משאבת אוונט ידני, 
חדשה, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7676969

 עגלת אנגלזינה במצב 
טוב, צבע תכלת, ב- 500 ש"ח 

בהזדמנות, פ"ת, 
_____________________________________________)19-20ח(052-8833975

 כסא בטיחות לתינוק 
לרכב + סל-קל, רק 190 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(050-9089110

 מיטת תינוק + עגלת 
אמבטיה "ציקו" כל דבר 180 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 סלקל ומושב לרכב, כ"א 
_____________________________________________)19-20ח(רק 30 ש"ח, 052-7603865

 מזרון למיטת תינוק של 
שילב במצב מצוין, רק 20 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 052-7603865

 עגלת QUINY מהממת 
בצבע ירוק במציאה, רק 250 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 052-7603865

 עגלת סילבר קרוס 
מציאה!!! במצב טוב, רק 500 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 052-7603865

 עגלת בוגבו קמיליון 3, 
כחדשה, אמטיה + טיולון + 
כיסוי גשם מקורי, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(טל': 052-7172778

 ברה"ע למכירה לול 
מתקפל מעץ מלא + מזרון, 
_____________________________________________)19-20ח(ב- 490 ש"ח, 052-7966786

 סלקל לתינוק + מזרון 
מיטת תינוק + מזוודה, 60 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח כל דבר, 052-5737813

 עגלת אמבטיה "ציקו" 
_____________________________________________)19-20ח(140 ש"ח, 052-5737813

 כסא אוכל לילד, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(058-3245685

 סלקל שחור/אדום במצב 
טוב כולל כרית לראש, 80 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 058-4843223

 עגלת פג במצב טוב, צבע 
סגול בהיר, פ"ת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-8833975

 תיק לעגלה צבע אפור 
כחדש, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-8833975

 מוצץ מד חום, חדש 
באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7167995

 סלקל לתינוק לגיל 0-1 של 
חברת מקסי קוזי, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(ב"ב, 054-5385013

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה, שחור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(050-6499997

 עגלה לתינוק צ'פצ'ולה, 
אמבטיה וטיולון, ירוק/שחור, 

_____________________________________________)19-20ח(500 ש"ח, 050-6499997

 טיולון תאומים של חברת 
"איה בייבי" 250 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-3595314

 עגלת אינגלזינה במצב 
טוב, צבע תכלת, 500 ש"ח, 

בהזדמנות, פ"ת, 
_____________________________________________)19-20ח(052-8833975

 שידת החתלה, מגירות 
חזקות ומצ בחדש, 220 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(בלבד, 052-5737813

 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

 סדינים למיטת תינוק, 20 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח, 052-7676856

 בסיס לעגלת סטוקי, 500 
ש"ח, אפשרות לכל העגלה, 

_____________________________________________)18-19ח(054-8427600

 בהזדמנות!!! עגלת 
פג )פרמט( משולבת במצב 

מעולה, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)18-19ח(050-4170314

 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

 נוקיה C2 לא כשר, 
משומש, כחדש, 140 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-2558801

 מטען איכותי לטלפון 
גלקסי, טעינה מהירה, באריזה 

מקורית, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(052-4831449

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי - s3, חזק במיוחד, 
חדש מהקופסא, 99 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(054-4783220

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7966786

 חלונות ותריסים יד שניה 
וחדש, מבחר ענק שמתחדש 

מידי יום, 050-5274348, 
03-6884123)19-19(_____________________________________________

 "אסתוש" מכירה 
של ה.אישית, פיג'מות, 
כותנות ומטפחות, ברח' 

ביאליק 9 בבני-ברק, ימים 
א' ב' וד', בנין השעות 

 ,20:00-22:00
052-7133153)19-22(_____________________________________________

 הספר "אדמה פראית" של 
מ.קינן, ב- 43 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(054-8454536

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)19-20ח(054-8454536

 כנרית עם כתר, מיוחדת 
במציאה! 150 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(054-8527470

 שמלת ערב סגולה - 120 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 03-9342918

 שמלה כחולה, 2 חלקים, 
_____________________________________________)19-20ח(120 ש"ח, 03-9342918

 סטים לקפה )ל- 6 איש(, 
_____________________________________________)19-20ח(כ"א 40 ש"ח, 03-9342918

 שטיח אפור עגול - 80 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, נייד: 054-4980062

 שני סקייטבורדים 
מקצועיים - 100 ש"ח 

לשניהם, נייד: 
_____________________________________________)19-20ח(054-4980062

 תלת אופן עם מוט לילד 
קטן - 100 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(נייד: 054-4980062

 אופני ילדים בצבע אדום - 
_____________________________________________)19-20ח(100 ש"ח, נייד: 054-4980062

 מציאה! קופסאות אחסון 
)פלסטיק קשיח(, יפיפיות 

כולל מכסה, 20 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)19-20ח(052-3073826

 סלקל לתינוק + מזרון 
מיטת תינוק + מזוודה, 60 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח כל דבר, 052-5737813

 בר לכוסות + בקבוקי יין, 
חדש ויפיפה, רק ב- 70 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(0504-196-197

 ספרי להמן וכן גמרות 
לישיבות, 50 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)19-20ח(058-3289108

 תריס גלילה מאלומיניום, 
כ- 2.60 מ' על 2 מ', כחדש 

- לא היה בשימוש, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(02-5868095

 כלוב גדול ויפה לציפורים - 
_____________________________________________)19-20ח(גבוה, 70 ש"ח, 02-5868095

 ספר לתסרוקות דיוויס, 
_____________________________________________)19-20ח(250 ש"ח, 058-4843223

 בוסטר לרכב, 25 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(058-4843223

 שעון לגבר קסיו יבוא 
מחו"ל, חדש לגמרי בקופסה - 

_____________________________________________)19-20ח(400 ש"ח, 050-9340317

 אופני הילוכים לילדים 
במצב חדש - 350 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)19-20ח(050-9340317

 ציוד לרכיבת אופנים כולל 
ביגוד ואביזרים משלימים 
מפרטי - 490 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)19-20ח(052-2727474

 2 מוטות פוגו לקפיצה 
- 100 ש"ח לשניהם נייד: 

_____________________________________________)19-20ח(054-4980062

 2 סקייטבורדים מקצועיים 
- 200 ש"ח לשניהם, 

_____________________________________________)19-20ח(נייד: 054-4980062

 פונטים גופנים מיוחדים 
ומקוריים לפרסום מודעות, ימי 

הולדת, 99 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(054-4783220

 גיטרה קלאסית, כמעט 
ללא שימוש + אביזרים, 120 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 054-8567481

 סרטי טבע וסרטים כלליים 
לצפיית איכות גבוהה ומצונזר, 

_____________________________________________)19-20ח(19 ש"ח, 054-4783220

 אופנים מתקפלות 
כחדשות בהזדמנות, מגיל 8, 

400 ש"ח, גמיש, פ"ת, 
_____________________________________________)19-20ח(052-8833975

 חליפות לבנים לחג, 3 
חלקים, כחדשות בהזדמנות 
)בכמה צבעים(, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-8833975

 סט אינציקלופדיה ממש 
חדשה במחיר מציאה, 500 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 058-3276981

 שרוך גומי מיוחד ללא צורך 
בקשירה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7167995

 גריקן למים 5 ליטר + 
תיק נשיאה חדש, 45 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7167995

 אטמי אוזנים צבע כתום, 
50 יחידות ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(054-8481456

 בלון גז קטן ביתי, 100 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 052-7126106

 אופנים תלת במצב טוב, 
_____________________________________________)19-20ח(120 ש"ח, 052-7126106

 מזוודה במצב טוב, 100 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, גמיש, 052-7126106

 פראק חתנים חדש 
באריזה, מידה 42, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(054-8415306

 בירושלים - ק.ספר, שלוש 
שמלות ערב מקסי מהממות 

בהירות, 400 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)19-20ח(054-8415306

 אופני הילוכים 26", ב- 
_____________________________________________)19-20ח(300 ש"ח, ב"ב, 054-5385013

 אופני ילדים BMX ב- 120 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 14", ב"ב, 054-5385013

Fabio  בלייזר כחול 
משובץ, לבנים מידה 12, חדש, 

_____________________________________________)19-20ח(150 ש"ח, 054-4968590

 סורג בטן לחלון, 200 
ש"ח, בירושלים, טל': 

_____________________________________________)19-20ח(054-8423405

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(052-4831449

 פליימוביל גן חיות גדול, 
חדש באריזה, 200 במקום 

_____________________________________________)19-20ח(260, 052-7638790

 נעלים אורטופדיות לגבר, 
מידה 43, כחדשות, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(052-8881840

 שמלות ערב לבנות מידה 
14 יפיפיות, 100 ש"ח כ"א - 

_____________________________________________)19-20ח(חדש ממש, 050-4113059

 קסדה חדשה - 40 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(050-4113059

 גיטרה קלאסית, מצב 
מצוין, למתחילים, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(050-4113059

 כובע פנתר מידה 53 
במחיר 70 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(050-4113059

 ספרי אוצרות ההלכה 
דינים ועדות - 40 ש"ח. איסור 

והיתר - 35 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(050-4113059

 מעיל צמר חדש, מס' 42 
נשים, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(050-4131038

 עליונית פייטים חדשה 
מס' 40 אלגנטית, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(050-4131038

 נעלי ניובלנס ספיריט 
נשים, מס' 37.5, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ח(058-3289108

 חליפה חדשה - צמר - 
עבודת יד - שלושה חלקים, 

_____________________________________________)19-20ח(380 ש"ח, 050-6658234

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)19-20ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)19-20ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(052-4831449



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(_____________________________________________

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

 דרוש עובד חרוץ למיזוג 
אוויר, עבודה קבועה באזור 

המרכז, תנאים טובים, 
_____________________________________________)18-21ל(052-7236748

 דרוש אחראי נמרץ 
ויצירתי יר"ש לארגון 
קירוב בב"ב, תנאים 

טובים למתאימים, קו"ח: 
A09662322@gmail.com)15-19ל(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 לחברה צעירה ודינמית 
מנהלות/צוות למוקד מכירות, 
תנאים מעולים, 072-3902280

jobs@kidumplus.co.il)16-19(_____________________________________________

 דרושה גננת למשרה 
מלאה לשנה הבאה לגן 

_____________________________________________)18-21(בשכונת בבלי, 052-5456295

 למעון בגבעת שמואל 
מטפלת לתינוקיה לגדולים, 
מלא/חלקי, ניתן עד 13:00, 

_____________________________________________)17-19(תנאים טובים, 050-7884864

 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(_____________________________________________

 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

 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 
8:00-20:00, לפרטים: 

054-5424005)18-20(_____________________________________________

 לקונדטוריה בגאולה, 
דרושים: *מנהלים *מוכרים 
*עובדי יצור, מעל גיל 24, 

ת.טובים למתאימים, 
053-3133344)18-19(_____________________________________________

 דרוש שותף/משקיע רציני 
לחנות ריווחית ומיוחדת ביותר 
לציבור החרדי המכילה ספרי 
קומיקס, מתח ודיסקים לכל 

_____________________________________________)18-19(הגילאים, 054-4934001

 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(_____________________________________________

 דרוש עובד נקיון לחדרי 
מדרגות, חרוץ ומנוסה, 

052-7121858)18-21(_____________________________________________

 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

_____________________________________________)17-20(טל': 03-5416602/3

 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

כ”ד-כ”ו  באייר  תשע”ח  9-11/5/2018

 סייעת למעון 
בגבעתיים למשרה 

מלאה/75% משרה, 
תנאים ושכר מעולים. 
_____________________________________________)16-15/19(אודליה,0544-819667

קו עיתונות דתית / 8167861 /

לשוק סיטונאי בירושלים דרושים/ות

052-8522495
מעל שנה רשיון - חובה 

לשעות הבוקר המוקדמות. מיידי!

• נהג/ת חלוקה
• מחסנאי/ת

רשיון ב' / ג' / 4 טון

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה חלקית/מלאה 

למעון בגבול ב"ב/רמת גן, 
צוות חרדי, 

050-8938869)19-22(_____________________________________________

 עובד נקיון לשעות הלילה 
לישיבה בת"א, שכר נאה, 

_____________________________________________)19-22ל(לפרטים: 050-4195145

 לחברה חרדית פקיד/ה - 
מנהל/ת תיק לקוחות לעבודה 

מהבית, 2-3 שעות ביום, 
לא נדרש נסיון, 3,500 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19(קריירה, 072-22-222-62

 לחברה קטנה בירושלים, 
פקיד/ה לניהול מלאי, שעות 
נוחות, 9,000 ש"ח. קריירה, 

072-22-222-62)19-19(_____________________________________________

 פקיד/ה לאישורי הגעה 
לאירועים וחתונות במשרד 

סמוך לבני-ברק, שעות נוחות, 
39 ש"ח לשעה. קריירה, 

072-22-222-62)19-19(_____________________________________________

 דרוש/ה מוכר/ת 
סטייליסט/ית להלבשת אופנה 

עילית לגברים, תנאים ושכר 
מעולים, בבני-ברק, 

050-6964424)19-22(_____________________________________________

 במיידי, קופאים/יות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים, בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים, 
052-6580906)19-22(_____________________________________________

 דרוש מלגזן צעיר ונמרץ 
לעבודה בב"ב, עדיפות 

_____________________________________________)19-22ל(למגורים, ב"ב, 03-5709972

 למשרד עו"ד דתי בפ"ת, 
דרושה מזכירה קבועה! 

מיידי! קו"ח: 
office@hmb-law.co.il)19-22(_____________________________________________

 למעון בת"א דרושה סייעת 
לגננת למשרה מלאה + מ"מ, 

תנאים מעולים. אודליה, 
_____________________________________________)19-20ל(050-40188034

 למעון פרטי בג.שמואל, 
דרושה מטפלת עם נסיון. 

_____________________________________________)19-22ל(ניקול, 050-7250631

 לפנימיה חרדית לבנות 
בפ"ת, דרושות מדריכות 
חינוכיות ועובדת מטבח, 

לפרטים: 03-6148211, קו"ח:
po@shtilim.org)19-22ל(_____________________________________________

 דרושה גננת/מטפלת 
עם נסיון לשנה הבאה, 
לפעוטון בוגרים, תנאים 

מעולים! צוות חרדי, 
_____________________________________________)19-22(אסתר - 052-8750036

 לחנות טקסטיל בב"ב, 
דרושה מוכרת לשעות אחה"צ 

_____________________________________________)19-20(וימי שישי, 050-4119104

 לחברה פיננסית 
דרושה תותחית מכירות 
לתאום פגישות עסקיות 

ותגמול הולם, 
052-8884977

devorab@geva1.co.il)19-22ל(_____________________________________________

 למעון חרדי במרכז פ"ת 
דרושה מנהלת לשנה"ל הבאה, 

_____________________________________________)19-19(קו"ח לפקס: 074-7451101

 דרושה בחורה/אישה 
לשמירה על נערה עם בעיות 

רגשיות בשעות הצהריים/ערב, 
_____________________________________________)19-20ח(054-8121258

 למוסד חינוכי דרושה 
מזכירה, ראש גדול, ידע 

בתוכנות האופיס, ק"ח למייל: 
attix36@gmail.com)19-19(_____________________________________________

 דרוש קצב קבוע 
לאיטליז בב"ב למשרה 
מלאה, תנאים טובים 

למתאימים, 
 ,052-6391018
052-3391017)19-22(_____________________________________________

 מורות לביה"ס יסודי 
ספרדי במרכז, נסיון מוכח 
חובה, ריכוז חשבון, ריכוז 

אנגלית, מורות מ"מ, 
מטפחת בלבד. קו"ח:
MORAKOROT@

GMAIL.COM)19-22(_____________________________________________

 מטפלות מסורות וחמות 
למעון מקסים בבני-ברק - פ"כ, 

תנאים ע"פ חוק, לפרטים: 
_____________________________________________)19-19(אסתר, 054-8413913

 למשרד תיווך בבני-
ברק דרושה מזכירה 
לשעות אחה"צ בין 

השעות 15:00-20:00 
תנאים טובים למתאימות, 

_____________________________________________)19-19(לפרטים: 052-7652801

 למטבח למזון קר 
בב"ב, דרוש עובד רציני 

מ- 4:00 בבוקר, שכר טוב 
למתאימים, 

055-9474416)19-22(_____________________________________________

 לרשת שוק העיר ב"ב 
דרושים קופאים/יות עבודה 
במשמרות, תנאים טובים 
_____________________________________________)19-22(למתאימים, 050-4144808

 דרושים רפרנטים למשרדנו 
בבני ברק, אנגלית חובה, 

054-4439293, קו"ח למייל: 
ady@genesis-fwd.com)19-19(_____________________________________________

 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

 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

 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

 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
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