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מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

"חברי הקואליציה 
לא מצליחים ליצור 

סדקים בתוכנו"
את השנה החולפת, ובעיקר את החודשים האחרונים, יעדיפו חברי הכנסת החרדים לשכוח • 

הבחירות החוזרות ונשנות, הקמת ממשלת השנאה בלעדיהם, סדרת הגזירות הכלכליות והרוחניות 
שכבר מאיימת עלינו והתקווה לשנה טובה יותר • חברי הכנסת יעקב ליצמן )אגודת ישראל(, יצחק 

פינדרוס )דגל התורה( ומיכאל מלכיאלי )ש"ס( מסכמים שנה ונערכים לשנה הבאה | מוסף חג

תכלה שנה וקללותיה: שלושה מחברי הכנסת החרדים מסכמים את תשפ"א

מערכת 'קו עיתונות' מאחלת לקוראיה ולכל בית ישראל שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה

סקר חדש: הליכוד מתחזק, סער נמחק
סקר שביצע מכון סמית עבור 'גלי ישראל' מצביע על מגמות פוליטיות: 

הליכוד, כחול לבן, יש עתיד ורע"ם מתחזקים, יהדות התורה, ישראל ביתנו, 
הציונות הדתית ומר"צ, שומרים על כוחם, העבודה נחלשת ותקווה חדשה 

בראשות גדעון סער, לא עוברת את אחוז החסימה | עמ' 10

מצורף 
מוסף חג

"יש תחלואה סמויה נרחבת, 
שמטופלת באמצעות אשפוז בית"

בחלוקה למגזרים נראה שעיקר העלייה היא בציבור הכללי – זינוק של 45% ביחס 
לשבועות הקודמים. בציבור החרדי נרשמה עליה של 28%, בהשאלת מחוללי 

חמצן בשבוע האחרון. במגזר הערבי נרשמת יציבות בהשאלת ציוד נשימתי • ביד 
שרה מוחים על האמירה האומללה לפיה "קיבלנו החלטה להכיל חולים קשים 
ומתים במגיפה" ואומרים: "אנחנו אמונים על קדושת החיים בכל גיל" | עמ' 12

ב'יד שרה' מדווחים: זינוק בביקוש לציוד נשימתי בשבוע האחרון

ח"כ ליצמן

ח"כ פידרוס

ח"כ מלכיאלי



מוגש כמידע לחברי מכבי
*4535 יש קופות חולים  ויש מכבי

חייגו: 03-5141010

 גם השנה, מכבי מפעילה
 את הקו הפתוח

 בנושא רפואה והלכה
לקראת צום יום הכיפורים

 

בשל הקורונה הקו יופעל במתכונת מיוחדת 
בחמישה מוקדים ברחבי הארץ

ביום ראשון, ו' בתשרי )12.9(
בין השעות 15:00-19:00

בהשתתפות רבנים, רופאים ורוקחים

יש לך 
שאלה?



לשירותכם מנהל קשרי קהילה 
יחזקאל פקשר 052-763-2326

צעד לפני, בשביל הבריאות שלך

תשובהלכל שאלה יש
לקוחות כללית בבני ברק, לקראת צום יום כיפור 

מוקדי רפואה והלכה
זמינים עבורכם לכל שאלה והתייעצות

יום שני ז' תשרי

יום שלישי ח' תשרי

בבית ההוראה שעל ידי המרא דאתרא דשיכון ה' 
הרב מרדכי בונים זילברברג שליט"א עם רופא המשפחה ד"ר בני לונדון 

בין השעות 13:00-14:30 בטל' 03-5799884

בבית הדין שערי הוראה בראשות הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א רב מערב 
בני ברק וד"ר יצחק הבר, מנהל מרפאת כללית מרכז בעלי מלאכה 

בין השעות 13:00-14:30 בטל' 03-6161616
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מאת: מנדי קליין 

רבנים ומורי הוראה מכל רחבי הארץ, השתתפו בכינוס השנתי 
המסורתי לרפואה והלכה שנערך לקראת יום כיפור, והתקיים בבני 
ריכז  הכנס  המרכז.  מחוז   – בריאות  שירותי  מכבי  ביוזמת  ברק, 
מגוון דיונים בסוגיות הלכתיות – רפואיות והוא מהווה נדבך נוסף 

במהלך קידום הבריאות הפועל במחוז המרכז. 
הכנס השנתי התקיים בראשות הגאון רבי משה שטיין שליט"א, 
רב בית מדרש קהל חסידים קרית הרצוג בב"ב ומחבר ספרי 'מבית 
לוי', ראש מכון שער הבית – רפואה והלכה מיסודו של מרן בעל 
"שבט הלוי" זצ"ל שעומד שנים רבות בראשות הכנס ובהשתתפות 

מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א וחברי הנהלת מרחב בני ברק. 
מערך  מנהל  שחר,  ארנון  ד"ר  הדוברים:  נאמו  הכנס  במהלך 
הקורונה במכבי, על חולי קורונה הזקוקים לטיפול ביתי והשלכות 

הפוסט קורונה .
במכבי  פנימית  ברפואה  ומומחה  קרדיולוג  ברגר,  מיכאל  ד"ר 

שירותי בריאות על חדשנות בטיפול בחולי סוכרת ולחץ דם.
לגבי  הידע  של  הגדולה  לתועלת  בנוסף  כי  מדגישים  במכבי 
צום יוהכ"פ, קיימת  חשיבות גדולה לכך שהרבנים מכירים  את 
האפשרויות הרבות למניעת  מחלות ושיפור אורח חיים באמצעות 

שמירה על המלצות רפואיות והרבנים מעבירים את המידע לחברי 
הקהילות הרבות. 

ברמן,  דניאל  מר  המחוז  לראש  מכבי,  להנהלת  הודו  הדוברים 
החרדי,  למגזר  השיווק  למנהל  שטרן  ברוך  ר'  המרחב,  למנהל 
ברק  בני  מרחב  מנהל  לסגני  הודו  הם  כמו"כ  שלזינגר.  משה  ר' 
הפועלים  מרנשטיין,  פייגי  וגב'  ליפשיץ  יוסף  ר'  בינדר,  יוסף  ר' 
מתוך מחויבות עמוקה לציבור החברים בעיר בני ברק, על היוזמה 

וההשקעה הרבה למען הצלחת הכינוס החשוב.
ולברך את  דניאל ברמן, ביקש להודות  ראש מחוז המרכז, מר 
הגאון רבי  משה שטיין שליט"א, על ארגון הכנס ההלכתי – רפואי, 
וציין שדווקא בימים אלו רואים את הצורך בחיבור והשילוב בין 

רפואה והלכה.
להיעזר במכבי שירותי  וביקש מהם  לרבנים  קרא  ראש המחוז 
פעילויות  לטובת  ברק,  בני  בעיר  הרפואה  את  בריאות, המובילה 

קידום בריאות ושיפור איכות חייהם של תושבי העיר. 
לאחריו נשאו דברים רופאים מומחים על ההיבטים הרפואיים 
שהתעוררו  חדשות  שאלות  הוצגו  וכן  הכיפורים,  ליום  הנוגעים 
כולל  שהוצגו,  הרפואיים  הממצאים  הקורונה.  תחלואת  בעקבות 
בעידן  ביו"כ  והלכה  לרפואה  שמתייחסים  החדשים  ההיבטים 
בהתאם  מדויקת  לפסיקה  להגיע  לרבנים  מאפשרים  הקורונה, 

לרפואה המתקדמת.   
דברי נעילה נשא הגאון הגדול רבי משה 
הוראה  בית  מו"צ  שליט"א,  קליין  שאול 
את  שהציג  זצוק"ל  ואזנר  הגר"ש  מרן  של 

הוראות גדולי ישראל בנושא בדיקות סקר.
ברמן:   דניאל  מר  המרכז,  מחוז  ראש 
רפואה  שרותי  להעניק  מכבי  של  "הדרך 
אלה  מעין  בכנסים  עוברת  מיטביים, 
ובכך  הערכי  החיבור  את  המחזקים 
מאפשרים למומחים שלנו להעניק פתרונות 
רפואיים מתקדמים ביותר. כנסים אלה הם 
הבריאות  בקידום  חשובות  ציון  נקודות 

שמכבי חרתה על דגלה לטובת החברים". 
מנהל מרחב בני ברק, ר' ברוך שטרן: "אנו 

והלכה  לרפואה  הכנס  את  השנה  גם  להוביל  גדולה  זכות  רואים 
אחרת,  שנה  מכל  יותר  השנה,  הידועה.  המסורת  את  ולהמשיך 
זו ברצוני להודות לד"ר אורלי  יש לכך חשיבות רבה. בהזדמנות 
גרינפלד הרופאה המחוזית ולמכבי שירותי בריאות על החשיבה 
המתמדת והפעילות הרבה למען החברים, ושתהיה לנו שנה טובה 

בריאה ומתוקה".

מאת: מנדי קליין 

שמתגוררים  נתי,  המיוחד  הילד  חברם  עם  יחד  ויצחקי,  מוטי 
ילדי  על  אהובות  לדמויות  הפכו  השלושה,  ברחוב  אחד  בבניין 
שעוברים  החוויות  והחסידות.  התורה  לעיר  מחוץ  ואף  ברק  בני 
"השלושה  בסדרת  וקולחת  מרגשת  בשפה  מתוארים  החברים 

מרחוב השלושה" בהוצאת ארגון 'אהל שרה'.
הרביעי  הוא  החדשה  השנה  לקראת  שיוצא  החדש,  הספרון 
מפעילות  כחלק  שיוצאת  מיוחדים,  ילדים  על  הסיפורים  בסדרת 
לכולם  שווה  תחושה  להעניק  לצורך  המודעות  לקידום  הארגון 

ולשילוב מקסימלי בקהילה של ילדים ומבגרים עם מוגבלויות.
"שנה טובה ועוד מצווה", הוא שמו של הספרון החדש שמספר 
את סיפורו של שמעון הלומד יחד עם נתי בבית הספר של 'אהל 
'מעייני  החולים  בבית  רפואי  לטיפול  להתאשפז  ונאלץ  שרה' 
המיוחד  הילד  נתי,  של  הראיה  מזווית  מובא  הסיפור  הישועה'. 
ברקית  בני  התרחשות  דרך  הקוראים  את  ומעביר  שבחבורה 
טיפוסית המלמדת בצורה מרתקת על ערכים של חסד, אכפתיות 

וקבלת האחר. 
גם הספרון החדש יוצא לאור בשיתוף פעולה ובסיוע של אגף 

יוסף  והרב  ספרא  יונתן  הרב  בראשות  ברק  בני  בעיריית  החינוך 
סטל מנהל מחלקת גני ילדים. כקודמיו בסדרה, גם הספרון הרביעי 
גני  לילדי  חינם  מחולק   - השלושה"  מרחוב  "השלושה  בסדרת 

הילדים העירוניים בעיר בני ברק.
בנוסף, רכב בדמות 'אוטו גלידה' מיוחד הביא את הבשורה אף 
את  קיבלו  העיר  מילדי  אלפים  שם  עילית,  מודיעין  התורה  לעיר 

מצטרפת  עילית  מודיעין  בעיר  ההנגשה  פעילות  המיוחד.  הספר 
לדירה המיוחדת לבעלי מוגבלויות שנפתחה בעיר בשנה האחרונה 

ומעוררת הדים לפעילותה
הגב' מלכה וינברג סמנכ"ל אהל שרה: "בשנים האחרונות אנחנו 
מעמיקים את שיתוף הפעולה עם עיריית בני ברק במגוון תחומים. 
זאת גאווה לתושבי העיר שבכירי העירייה מודעים לחשיבות נושא 
השילוב של ילדים מיוחדים ואף פועלים להנחלת הערכים לכלל 
ונלהבות  חמות  תגובות  קיבלנו  היום  עד  העיר.  ותושבי  הילדים 
על סדרת הספרונים ואנחנו בטוחים שגם הספרון הרביעי בסדרה 
יעביר את אותם מסרים, בדרך מרתקת, חווייתית ומושכת, על מנת 
שנזכה לראות תמיד את מעלת חברנו, שכננו והילדים המיוחדים 

שבסביבה".
ומנהל  יסודי  הקדם  החינוך  אגף  מנהל  סגן  סטל  יוסף  הרב 
מחלקת הגנים בעיריית בני ברק: "עיריית בני ברק לקחה על עצמה 
לקדם  הפועל  תחום  בכל  שרה'  'אהל  לארגון  לסייע  הזכות  את 
שיתופי  בקהילה.  מוגבלויות  עם  והמבוגרים  הילדים  שילוב  את 
תגובות  לאור  במיוחד  רב,  ברצון  נעשים  שרה  אהל  עם  הפעולה 
התושבים שמחפשים את סדרת הספרונים. אין לנו כל ספק שילדי 
העיר בני ברק, ימשיכו להוות מודל של קבלה והכלה של השונה 

ושל ילדים הלומדים במוסדות החינוך המיוחד".

 רבנים ומומחים לרפואה השתתפו בכנס השנתי 
לרפואה והלכה ביוזמת מכבי

חבורת 'השלושה מרחוב השלושה' פותחים 
את השנה בביקור חולים

הכנס השנתי נערך בהובלת 'מכבי שירותי בריאות' – מחוז המרכז, והוא מהווה חלק משורה של יוזמות חשובות לקידום הבריאות לציבור החרדי • בכינוס נמסרו הרצאות הלכתיות 
מקצועיות מאת רבנים ורופאים בכירים

חדש מ'אהל שרה' בשיתוף פעולה עם עיריית בני ברק: סדרת הספרונים האהובה "השלושה מרחוב השלושה" חובקת ספרון רביעי בסדרה 
המחנכת לקבלת השונה ועד כמה כל אחד מאיתנו הוא מיוחד • אלפי ילדי הגנים בעיר בני ברק קיבלו את הספרון בליווי ערכת יצירה
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בית עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

פקס: 03-5796645
Office@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: ינון פלח

כתבים ומשתתפים:

אבי גרינצייג, מנדי קליין, אלי כהן, יחיאל 

חן, חיים רייך, יוסף טולידנו, יונתן בירנבוים

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות: חזקי פרקש

לוח מזל וברכה: שרית אסרף

מזכירת לוח: רחל הורביץ

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, 

אורטל ימינך, מלי מתתוב
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

ניידת השלושה מרח' השלושה

ראש מחוז המרכז מר דניאל 
ברמן נושא דברים בכנס 
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 רח׳ אהרונוביץ׳ 19
03-5605001

 רח׳ הרב שך 60
03-6331333

 רח׳ רבי עקיבא 86
03-5771313

רח׳ רש״י 30
03-6181844

רח׳ חזון איש 56
03-5795630 

 רח׳ כהנמן 64 ו'
03-5771313

רח׳ דמשק אליעזר 12 
 קריית ויז'ניץ

03-7462220

 רח׳ מצדה 7
03-7299644

ש
אי

ון 
חז

 רח׳ כהנמן 90
*6395 | *6300

חדש!

רח׳ נתן הנביא 1
03-5782928

הלח״י

דמשק אליעזר

מוגש כמידע לחברי מכבי
*4535 גם בבני ברק, יש קופות חולים  ויש מכבי

רח׳ צבי הרלינג 5 
 קריית הרצוג

03-6227222

לשירותכם מפת
שירותי הרפואה בעיר

"להיות
חבר מכבי 

זה לדעת שכל השירותים
פרוסים בפניך״



כ"ח אלול תשפ"א 665/9/21 בני ברק

הייתקע שופר בעיר

"בעוד בתי הספר הכללים מקבלים 
הכל, בתי הספר התורניים בפריפריה 
נאבקים על הדברים הבסיסיים ביותר"

מאת: מנדי קליין 

ביוזמת  ומבודדים:  לחולים  גם  שופר  קול 
עשרות  יתקיימו  השנה  גם  ברק,  בני  עיריית 
מעמדי תקיעות שופר לטובת אלה שלא יכולים 

להגיע לתפילות החג בבית הכנסת
וגם  לטפס,  ממשיכה  הנוכחי  בגל  התחלואה 
בראש השנה הקרוב, רבים מתושבי העיר יאלצו 
בבידוד  או  לנגיף  כמאומתים  בבתיהם  לשהות 

בעקבות חשיפה לחולים מאומתים.
יזמה  הבריאות,  הנחיות  על  לשמור  מנת  על 
גם השנה עיריית בני ברק בראשות הרב אברהם 
שופר",  קול  "לשמוע  פרוייקט  את  רובינשטיין 
והחולים  המבודדים  אל  התקיעות  את  שיביא 
כולם בתפילות  יחד עם  שנבצר מהם להשתתף 

החג בבית הכנסת.
מעמדי  עשרות  יתקיימו  הפרוייקט,  במסגרת 

תקיעות שופר בנקודות רבות במרחבים פתוחים 
ברחבי העיר. התושבים השוהים בבתיהם יוכלו 
שופר  קול  ולשמוע  החג  מצוות  את  לקיים 
מחלונות בתיהם ולהמשיך להקפיד על הוראות 
משפחתם  את  חלילה  לסכן  ולא  הבריאות, 

וקהילתם.
לדברי הרב אברהם רובינשטיין, ראש עיריית 
של  וזכותה  חובתה  כזאת,  "בתקופה  ברק:  בני 
להם  ולסייע  התושבים  לכל  לדאוג  העירייה 
על  מקפידים  כשהם  גם  החג  מצוות  את  לקיים 
הבידוד ושומרים על בריאות סביבתם. פרוייקט 
ייחודית  יוזמה  הוא  שופר"  קול  "לשמוע 
המרחבים  את  שמנצלת  ברק,  בני  עיריית  של 
גם  הכלל  לבריאות  דאגה  לטובת  הפתוחים 
העיר  תושבי  כי  בטוחים  אנו  השנה.  בראש 
ולאפשר  ימשיכו להקפיד על הנחיות הבריאות 

את תפילות החג בבטחה".

מאת: מנדי קליין

עם התרחבות הקהילה התורנית בעיר קריית 
אורי מקלב את  מלאכי פתח חבר הכנסת הרב 
העיר  ראש  עם  יחד  הכללית  הלימודים  שנת 
החינוך  של  'ישורון'  הספר  בבית  זהר  אלי  מר 
בעיר  התורה  דגל  נציג  ובהשתתפות  העצמאי 
ובכירי  החינוך  אגף  ראשי  מלכא,  שלמה  הרב 
ושאר  מקלב  ח"כ  מלאכי.  קריית  עיריית 
הספר  בית  תלמידי  את  קיבלו  המשלחת  חברי 
הלימודים  לשנת  הראשון  ביומם  הנרגשים 
מלכה  יהושע  הרב  הספר  בית  ממנהל  ושמעו 

אודות גידול התלמידים בבית הספר.
אנשי  של  הספר  בבית  מדובר  כי  יצוין 
האזור  בכל  תלמידים  מגעים  אליו  ה'קירוב' 
ובאחרונה גדל מאוד מספר התלמידים במקום. 
לאחר מכן ביקרו חברי המשלחת הנכבדה ח"כ 
בכיתות  זהר  מר  העיר  וראש  מקלב  אורי  הרב 
ביומם  הנרגשים  התלמידים  את  וראו  הלימוד 
הראשון. ח"כ מקלב ביקש לברך את התלמידים 
הנרגשים ואיחל להם את מירב ההצלחה בשנה 
התלמידים  הוא  אף  בירך  העיר  ראש  החדשה. 
ואמר כי אין ספק שמקום לימוד זה יביא להם 

העשרה רבה וחינוך יהודי אמיתי. 
נציגי  עם  מקלב  ח"כ  נועד  לכן  קודם  עוד 
שלומי  העיר  מועצת  חבר  בעיר,  התורה  דגל 
מלכה ואושי פרידמן ושמע מהם אודות צורכי 
ציין  מקלב  הרב  במקום.  התורנית  הקהילה 
הספר  לבתי  מגעים  שאנחנו  פעם  "בכל  כי 
חשיבותם  גודל  את  רואים  אנחנו  בפריפריה 
שהם העוגן התורני לאזור כולו. כ'שמורת טבע' 
של ממש בה מגדלים את ילדי ישראל בטהרה 
על פי המסורת. על אף הקושי אנחנו רואים את 
הגידול בבית הספר, אין ספק שרמת הלימודים 
הפיתוח  לתנופת  ומביאה  מחייבת  הגבוהה 

בבתי הספר". 
ח"כ  אמר  לשכוח",  אסור  זאת  לצד  "אך 
מקלב והוסיף כי בעוד כלל בתי הספר מקבלים 
הללו  החינוך  מוסדות  רבים  תקציבים  היום 
אנחנו  ביותר,  הבסיסים  הדברים  על  נאבקים 
הקרונה  בנגיף  במלחמה  אפילו  זה  את  רואים 
בעוד בתי ספר אחרים מקבלים את כל הנצרך 
בתי הספר של ה'קירוב' נאבקים בשביל לקבל 
את הדברים הבסייסים ביותר. אין ספק כי גידול 
רבות  ופריחתה מסייע  בעיר  הקהילה התורנית 
מוסדות  לצד  בעיר  הספר  בית  להתפתחות 

החינוך התורנים בעיר", סיכם הרב מקלב.

עשרות מעמדי תקיעות שופר יתקיימו במרחבים פתוחים בבני ברק בראש השנה

ח"כ אורי מקלב פתח את שנת הלימודים בבית הספר 'ישורון' של החינו"ע בקריית מלאכי יחד עם 
ראש העיר מר אלי זהר, נציג דגל התורה בעיר שלמה מלכה, אנשי אגף החינוך ובכירי העירייה

ח"כ הרב אורי מקלב:

ח"כ מקלב בקרית מלאכי

כל ערב בשעות: 18:00-23:00 אחרי יוה"כ בשעות: 9:00-23:00  
במקלט-אולמי "שלום ורעות" רח' קהילות יעקב 63 ב"ב

בפיקוח

יהלומים

ממרוקו למקלט - יבוא ישיר ממרוקו

לראשונה השנה!

היהלום המרוקאי
אתרוגים מרוקאים מקוריים ומיוחסים, 
נקיים ומהודרים אשר נבחרו בקפידה 
במרוקו מתוך רבבות אתרוגים בפרדס 

מפוקח ומיוחד בהכשר:

מרוקאים
במקלט

ליד "אשפר בשר" רח' שלמה המלך 17 ב"ב
אחרי יוה"כ בשעות: 9:00-23:00

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

יהלומים

כל ערב בשעות: 18:00-23:00 אחרי יוה"כ בשעות: 9:00-23:00  
במקלט-אולמי "שלום ורעות" רח' קהילות יעקב 63 ב"ב

ליד "אשפר בשר" רח' שלמה המלך 17 ב"ב
אחרי יוה"כ בשעות: 9:00-23:00

יש אתרוג תימני נקי ומהודר, 
ויש אתרוג יהלום!

ויש יהלומים!

לולבים במקלט!

כ"כ ניתן להשיג הדסים מיוחדים א' א'

כל סוגי הלולבים באיכות מיוחדת 
ובמחירים מיוחדים

הלולבים מגידול מקומי וטריים במיוחד

• דרי )טירת צבי( • קורא • זהידי • ועוד

יש אתרוגים...

קטיף יבול 
שישית



להלן שעות פעילות
המרכז הרפואי ברבי עקיבא 86

בתקופת החגים

 הושענא רבה
כ"א תשרי )27.9(

11:30-8:00

מועדים
לפתיחה

מכבי מאחלת לכל בית ישראל
שנה טובה ומבורכת!

המרכז הרפואי בכהנמן סגור
בערבי שבת וחג אין שירותי מעבדה

מרפאה תורנית נשים
 שעות פעילות בחול המועד

22:00-18:00 

במהלך החגים יעמדו לרשותכם
רופאים תורנים לרפואה דחופה בבני ברק ללא עלות

 עזר מציון- רח' אשל אברהם 16
בימי שישי וערבי חג מהשעה 13:00

ובמוצאי שבת וחג עד 00:00 ברציפות

מרכז רפואי ויז'ניץ- רח' דמשק אליעזר 12
בחג – משעתיים לפני כניסת החג  עד מוצאי החג בחצות 

ברציפות.
  בשבת- משעתיים לפני כניסת שבת עד חצות 

ובבוקר משעה 09:00 עד מוצאי שבת בחצות.

מוקד לרפואה דחופה
 שעות פעילות בחול המועד 

בשעות 22:30-19:00

ערב ראש השנה
כ"ט אלול )6.9(

11:30-8:00

ערב יום כיפור
ט' תשרי )15.9(

11:00-8:00

חול המועד סוכות
 כ' תשרי )26.9(

12:00-8:00

חול המועד סוכות
 י"ח תשרי )24.9(

11:00-8:00

חול המועד סוכות
ט"ז- י"ז תשרי )22-23.9(

12:00-8:00

ערב חג סוכות
י"ד תשרי )20.9(

11:30-8:00

מוגש כמידע לחברי מכבי
*4535 גם בבני ברק, יש קופות חולים  ויש מכבי



כ"ח אלול תשפ"א 885/9/21 בני ברק

מאוחדת תפעיל לקראת יוה"כ 
מוקדים הלכתיים בשיתוף מורי הוראה 

ורופאים בכירים ברחבי הארץ
מאת: יחיאל חן

מאוחדת  נערכת  הכיפורים  יום  צום  לקראת 
ותפעיל מוקדים הלכתיים בשילוב מורי הוראה 

ומומחי רפואה, בריכוזים החרדיים בארץ.
ביום  רפואה  בנושאי  ההלכתיות  הסוגיות 
שנה  ומידי  ועצומים  רבים  הינם  הכיפורים 
הלכתיות  בשאלות  רבים  אנשים  נתקלים 
שנוגעות לעיתים בפיקוח נפש. השנה, השאלות 
מורכבות עוד יותר לאור תחלואת הקורונה, ועל 
לבין  הלכה  ומוראי  רבנים  בין  שילוב  נדרש  כן 
מומחי רפואה על מנת לבחון את הסוגיות בצורה 

מיטבית ולהעניק מענה מוסמך לשואלים.
הציבור מפעילה מאוחדת  על  להקל  מנת  על 
הוראה  ומורי  רבנים  בשילוב  הלכתיים  מוקדים 
ומומחי רפואה במגוון מקצועות על מנת להשיב 
והאפשרויות  לצום  בנוגע  והלכה  הוראה  דבר 

ההלכתיות הנדרשות.
מאוחדת  השנה  הרחיבה  הרב  הביקוש  בשל 
במרבית  יתקיימו  והן  ההלכתיים  המוקדים  את 
הריכוזיים החרדיים בארץ בשיתוף רבנים ומורי 
רופאים  יישבו  לצדם  כאשר  שם  ידועי  הוראה 

ואנשי מקצוע שילבנו את השאלות והסוגיות על 
בצורה  ההלכה  דבר  את  לשואלים  להשיב  מנת 

הברורה ביותר.
במיוחד  שיוקמו  למוקדים  יפנו  השואלים 
המקצועי  והרפואי  ההלכתי  המענה  את  ויקבלו 
רפואה  עניני  הרבנים  ילבנו  לבין  בין  ביותר. 
חולי  לב/  /חולי  ליולדות  הנוגעים   והלכה 
נשים  גבוה/  דם  /לחץ  כליות  סוכרת/  קורונה, 

בסיכון /ועוד.
יתקיים המוקד ההלכתי בשילוב בית  באלעד 
גרוסמן וד"ר  הגרש"ז  העיר  רב  של  ההוראה 
ייענו  במוקד   .2 טרפון  ר'  מרגליות  ברח'  יערן 
לשאלות הרפואיות ממרפאות מאוחדת באלעד. 
המוקד ההלכתי-רפואי יפעל בימים שני ז' תשרי 
]13/9[ בין השעות - 19:00-21:00  יום שלישי 

ח' תשרי ]14/9[ בין השעות - 17:00-20:00.
יינתן מענה טלפוני ע"י  בעיר מודיעין עילית 
וח'  ז'  התאריכים  ביו  מאוחדת.  ורופאי  רבנים 
ע"י  וכן  זיכרמן   רבי שראל  הרה"ג  ע"י  בתשרי 
אמסלם,  שמואל  הרה"ג  פוזן  שלמה  הרה"ג 
הרה"ג  ליוש,  ליפא  הרה"ג  קנר,  יהודה  הרה"ג 
אפרים רוטשילד, הרה"ג דוד טבק, הרה"ג ניסן 
והרה"ג  לוקסנבורג,  יצחק  הרה"ג  פרלמוטר 

מהמוקדים  בחלק  עולם.  מבוני  ברונר  שמעון 
סגן  מאיר  גולימסטוק  ד"ר  הרופאים  ישתתפו 
וד"ר  הישועה  במעייני  פנימית  מח'  מנהל 

יוסלסון.
בית ההוראה 'יביע אומר' ייתן מענה לשאלות 
הלכתיות בימים א'-ה' בין השעות 10:00 בבוקר 
ל-01:00 בלילה. ובימי שישי וערבי חג מהשעה 
שבתות  במוצאי  אחה"צ.   17:00 ועד   12:00
וחגים החל משעה לאחר צאת השבת עד 01:00 
02- ההוראה:  בית  של  הטלפון  מספר  בלילה. 

5875871
בראשות  שהתקיים  הרפואי-הלכתי  בכינוס 
הרבנים  השתתפו  בוטבול  אהרן  רבי  הגאון 
המשיבים של בית ההוראה ‘יביע אומר’ וליבנו 
יחד עם ד”ר דוד מורל, מומחה לרפואת משפחה 

במאוחדת את הסוגיות ההלכתיות  רפואיות.
בעיר ביתר, לשאלות ישיבו הרבנים הגאונים 
שליט"א: הגאון רבי משה דוד אדלר,הגאון רבי 

שלמה הלוי איצקוביץ
הגאון רבי ישראל ברזובסקי, הגאון רבי דוד 
רבי  הגאון  קוריץ,  מנחם  רבי  טהרני,  הגאון 
רופאי  בהשתתפות  שטיגליץ  שרגא  אברהם 
תשרי  ח'  שלישי  ביום  נשים  ורופאי  משפחה 

במרפאת    19:30-21:30 השעות  בין   )14/09(
02- ובטל:   1 ישראל  ישמח  רח'  התמרים 

5488700
בן  ברחוב  חפציבה  במרפאת  שמש  בבית 
איש חי 31 פועל מוקד מיוחד בהשתתפות רבני 
נתנאל ברנדסדופר, הגאון רבי  העיר הגאון רבי 
מרדכי  אריה  רבי  הגאון  וייס,  קלמן  קלונימוס 
רבינוביץ,  יהושע  יחיאל  רבי  הגאון  יודלביץ, 
שמואל  רבי  והגאון  קליינמן  ברוך  רבי  הגאון 
משפחה  רופאי  בהשתתפות  שטיצברג  יוסף 

ורופאי נשים. טל 53001000 02
דוב  הרה"ג  ע"י  טלפוני  יופעל  מוקד  בצפת 

קפלן שליט"א וד"ר יצחק שטרן. 
לבירור על מוקדים נוספים של מאוחדת ניתן 

לפנות למרפאות הקופה.
החרדי:  המגזר  מנהל  ברים,  משה  הרב 
היא  בו  תחום  בכל  במצוינות  דוגלת  "מאוחדת 
פועלת וקשובה לצרכי הציבור. שיתוף הפעולה 
בישראל  הגדולים  ההוראה  ובתי  הרבנים  עם 
נובע מרצון להעניק לפונה את המידע ההלכתי 

והמקצועי ביותר לקראת צום יום הכיפורים". 

השאלות ההלכתיות הרבות המונחות לפתחם של חולים לקראת צום יום כיפור, בפרט בימי הקורונה, הביאו את מאוחדת להרחיב את יוזמת הקו הפתוח 
בשיתוף רבנים מורי הוראה ומומחי רפואה על מנת להשיב את דבר ההלכה בצורה אחראית לאלפי השואלים

ערב שנת תשפ״ב. מספר המשפחות הנזקקות, היתומים, 
וגדל.  הולך  רק  הרעבים  והקשישים  השואה  ניצולי  האלמנות, 
אחרי שנה מאתגרת במיוחד אנו זקוקים לתרומתכם יותר מאי-פעם 
כדי להבטיח להם שנה טובה ושבעה!

"ותשובה ותפילה

וצדקה
רוע הגזירה"מעבירין את



צעד לפני, בשביל הבריאות שלך!

כתובת: אשל אברהם 16 בני ברק
שעות פעילות: בימים א'-ה' בשעות 19:00-00:00 

בימי שישי וערבי חג מהשעה 13:30 וברציפות עד מוצאי שבת/חג עד 00:00

לפרטים נוספים: 03-9766116

 לקוחות כללית בבני ברק
שירותי רפואה דחופה עזר מציון זמינים 

עבורכם ללא תשלום בימי שישי, שבת וחג

 הילד
עם חום גבוה 

והמרפאה 
סגורה?

אנחנו כאן 
בשבילך
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סקר חדש: הליכוד 
מתחזק, סער נמחק

ראשי זק"א ישראל קיימו מפגש עם 
בכירי משרדי הביטחון והבריאות 

מאת: חיים רייך

סקר חדש שנערך בימים האחרונים ע"י מכון 
מגלה  ישראל',  'גלי  הרדיו  תחנת  עבור  סמית 

היו  הבחירות  אילו  כי 
רוב  היה  היום,  נערכות 
עם  יחד  הימין  לגוש 
של  'ימינה'  מפלגת 

נפתלי בנט.
מפלגת  הסקר  לפי 
לא  חדשה"  "תקווה 
אחוז  את  עוברת 
אף  על  החסימה, 
יו"ר  של  ההכרזה 
המפלגה שר המשפטים 
בקרוב  כי  סער  גדעון 

וכנס  חברים  מפקד  לקיים  המפלגה  צפויה 
פעילים.

היא  המנדטים  במס'  לעלות  שממשיכה  מי 
מנדטים,   33 בסקר  שמקבלת  הליכוד  מפלגת 
 3 של  ועליה  הקודם  מהסקר  מנדט  של  עליה 

מנדטים ממספר המנדטים הנוכחי. 

 18 עם  כוחה  על  שומרת  עתיד  יש  מפלגת 
מנדטים בסקר הנוכחי. מפלגת כחול לבן בראשו 
מנדטים  עשרה  הסקר  ע"פ  מקבלת  גנץ  תבני 
בגודלה  השלישית  למפלגה  הופכת  היא  ובכך 
ולראשונה  בישראל 
רב,  זמן  מזה 
השלישית  למפלגה 
הפוליטית  במערכת 
מנדטים  מספר  עם 
ש"ס  ספרתי.  דו 
כוחה  על  שומרת 
מנדטים  תשעה  עם 
ואילו יהדות התורה, 
הדתית  הציונות 
ביתנו  וישראל 
אחת  כל  מקבלות 

לפי הסקר שבעה מנדטים.
'ימינה'  את  למצוא  ניתן  הקטנות  במפלגות 
העבודה  גם  בלבד.  מנדטים  שישה  שמקבלת 
רע"ם  מנדטים.  שישה  אחת  כל  מקבלות  ומרצ 
בראשות מנסור עבאס עולה מעט ומקבלת לפי 

הסקר חמישה מנדטים.

מאת: יחיאל חן

בשל העלייה התלולה והמתמשכת בתחלואת 
הקורונה בישראל, נפגשו בכירי משרד הביטחון 
לדון  בכדי  ישראל  זק"א  ראשי  עם  והבריאות 
בהמשך שיתוף הפעולה שהביא להישגים רבים 

בתקופת גלי התחלואה הקודמים. 
ישראל  זק"א  בבית  שהתקיימה  בפגישה 
בראשות  הביטחון  משרד  בכירי  השתתפו 
רונן,  אמיר  דדון,  אבי  מנה"ר  וראש  הסמנכ"ל 
הרב  וכן  כבהה  מעאוויה  הבריאות  משרד  נציג 
הארגון  יו"ר  מורגנשטרן  ישראל  הורביץ,  חיים 

וחזי שבקס המנכ"ל. 
בעליה  הצדדים  דנו  הפגישה  במהלך 
בשבועות  בתחלואה  הקיימת  המשמעותית 
והניכרת  התלולה  בעליה  ובפרט  האחרונים, 
בימים  החרדי  הציבור  בקרב  בתחלואה 

האחרונים. 
של  המיעוטים  בני  יחידת  באמצעות  כידוע, 
התבצעו  ת"א,  זק"א  ובשיתוף  ישראל  זק"א 
בימי הקורונה איתורי שבת של חולים מאומתים 
שרשרת  את  לקטוע  במטרה  בידוד,  וחייבי 
עצמה  את  הוכיחה  אכן  והפעילות  ההדבקה, 

אותרו  רבים  כשאלפים  מהכלל,  יוצאת  בצורה 
וכך  זו,  פעילות  באמצעות  ובחגים  בשבתות 

נמנעה תחלואה רבה נוספת.  
בכירי משרד הביטחון קיבלו בפגישה סקירה 
הגדולה  הפעילות  על  ישראל  זק"א  מראשי 
בפני  השבת.  איתורי  נושא  בכל  שנעשית 
ודרכי  הממוחשבות  המערכות  הוצגו  הנוכחים 

העבודה של הארגון למטרה חשובה זו. 
של  הפעילות  כי  סיפרו  ישראל  זק"א  ראשי 
זק"א ישראל ואיתורי החולים היו מצפן בו יכלו 
לראות את הצפי לעלייה בתחלואה ואת הירידה. 
"היו שבתות בהם ראינו כיצד משפחות שלמות 
וידענו  מסוימים  באזורים  לבידוד  ונכנסו  חלו 
אזורים  אילו  הבריאות  למשרד  מידיית  לדווח 
גילאי  על  גם  בתחלואה.  עלייה  בהם  תהיה 
התחלואה באזורים השונים העברנו עדכון מידי 
שקיבלנו  המידע  לפי  הבריאות  למשרד  שבוע 
מכלל הקופות חולים ובכך ראו את האינדיקציה 

והתחזית הקרובה".
נציג משרד הבריאות מעאוויה כבהה הכביר 
בדבריו על חשיבות הפעילות של זק"א ישראל 
במגזר החרדי ועל היעילות הרבה של הפעילות 

לקטיעת שרשראות ההדבקה.

סקר שביצע מכון סמית עבור 'גלי ישראל' מצביע על מגמות פוליטיות: הליכוד, כחול לבן, יש 
עתיד ורע"ם מתחזקים, יהדות התורה, ישראל ביתנו, הציונות הדתית ומר"צ, שומרים על 
כוחם, העבודה נחלשת ותקווה חדשה בראשות גדעון סער, לא עוברת את אחוז החסימה

בפגישה שהתקיימה בבית זק"א ישראל השתתפו בכירי משרד הביטחון בראשות הסמנכ"ל 
וראש מנה"ר אבי דדון, אמיר רונן, נציג משרד הבריאות מעאוויה כבהה וכן הרב חיים הורביץ, 
ישראל מורגנשטרן יו"ר הארגון וחזי שבקס המנכ"ל  הועברה סקירה על הפעילות הגדולה 

שנעשית בכל נושא איתורי השבת ונדונה ההיערכות להמשך הפעילות בגל הנוכחי

בצל העלייה התלולה במספר המאומתים בציבור החרדי: 

 נעלם. סער  מתחזק. נתניהו
| צילומים: דוברות הכנסת

 ראשי זק"א ישראל פגישה 

דרוש/ה מנהל/ת חשבונות
סוג 3

קו"ח ניתן לשלוח:

« שנתיים ניסיון לפחות
« שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

« אחראית לקוחות, גביה
« יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

« שעות עבודה 9:00-17:00
« עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

מייל:

פקס:
03-5796645

sari@kav-itonut.co.il

תוספים לדלקמצברים

כימיקלים

קומפרסורים

בוסטרים

שמנים

לרגל שיפוצים ברחבת העסק 
פריטים מתצוגה 

במחירים זולים במיוחד!

שייקה חשמל ואביזרי רכב

טל: 077-4044395

שימו לב  הכתובת החדשה: רח’ חיד”א 27 ב”ב, מול עזרה למרפא
רק אצל שייקה



צעד לפני, בשביל הבריאות שלך!
 לפרטים נוספים:
03-9766116

גם אנחנו פה בשבילכם:
ypa@clalit.org.il | 052-7632326 | יחזקאל פקשר- מנהל קשרי לקוחות בבני ברק

חיה שנלר- מתאמת קשרי לקוחות | 054-8450809

 לקוחות כללית בבני ברק
לשירותכם טובי המומחים ברפואת ילדים

מביה"ח שניידר במרפאות כללית ליד הבית

אלרגיהאורתופדיה ADHD-אנדוקרינולוגיהריאותנוירולוגיה ו

 מומחי
שניידר 
אצלכם 
בשכונה
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"יש תחלואה סמויה נרחבת, 
שמטופלת באמצעות אשפוז בית"

"קיימו דיון על הפגיעה בציבור החרדי ברפורמת הרב קו"

מאת: יוסף טולידנו

של  זינוק  הדלתא,  נגיף  התפשטות  בעקבות 
חמצן  מחוללי  של  ההשאלות  במספר   31%

בשבוע האחרון, ביחס לשבועות הקודמים.
המשך  של  לאפשרות  נערכים  שרה  ביד 
עיבוי  באמצעות  הקורונה,  בתחלואת  העלייה 
וכן  הארץ,  בכל  הסניפים   120 ב-  הציוד  מערך 
רופאים  באמצעות  הבית  אשפוז  מערך  תגבור 
בירושלים  המאושפזים  לבתי  שמגיעים  ואחיות 

ובסביבתה.
על רקע העלייה בתחלואת הקורונה, והעומס 
הכבד בחדרי המיון ובמחלקות הפנימיות בבתי 
בפניות  עליה  על  מדווחים  שרה  ביד  החולים, 
בשבוע האחרון, בבקשות לסיוע בציוד נשימתי.

עליה  נרשמה  הקודמים  השבועות  ל-3  ביחס 
המקבילה  לתקופה  וביחס  אחוזים,   31 של 
ביחס   .70% של  חד  בזינוק  מדובר  אשתקד 
לתקופה המקבילה בשנת 2019 )לפני הקורונה( 

מדובר בעליה חדה של 133%.
מספר  אשתקד  המקבילה  שבתקופה  יצויין 
מ-70%  ביותר  גבוה  היה  קשה  במצב  החולים 
בפועל  אולם  כיום,  המתאשפזים  על  ממספר 
ב-70%  גבוה  היום  המחוללים  השאלות  מספר 
מהשנה שעברה, מה שמעיד על תחלואה סמויה 

נרחבת, שמטופלת באמצעות אשפוז בית.
היא  העלייה  שעיקר  נראה  למגזרים  בחלוקה 
בציבור הכללי – זינוק של 45% ביחס לשבועות 
של  עליה  נרשמה  החרדי  בציבור  הקודמים. 
28%, בהשאלת מחוללי חמצן בשבוע האחרון. 
ציוד  בהשאלת  יציבות  נרשמת  הערבי  במגזר 

נשימתי.
ירושלים  לתושבי  מציעים  שרה  ביד  בנוסף, 
וסביבתה, אפשרות לאשפוז ביתי מלא, שמאפשר 
למחלימים להימנע מאשפוז מיותר בבית חולים, 
בבתי  המחלקות  מנהלי  של  הדיווחים  נוכח 
במיון  מלאה  ותפוסה  רב  עומס  על  החולים 
הביתי של  האשפוז  מערך  הפנימיות.  ומחלקות 
יד שרה שעובה בימים אלו, נותן שירות לכל מי 
קורונה(,  חולי  )כולל  בביתו  להחלים  שמעוניין 
מערך  ולקבל  הטבעית,  בסביבה  להתאשפז 

טיפולי שכולל רופאים ואחיות מנוסים.
הבידודים,  במספר  העלייה  בעקבות  כן,  כמו 

)שאינם  מבודדים  לטובת  מענה  לתת  הוחלט 
שרה  יד  של  ערב  במיון  לקורונה(  מאומתים 
בירושלים. צמוד לחדר המיון של יד שרה, נפתח 
סיוע  להעניק  שיאפשר  ומבודד,  נפרד  מתחם 
בידוד  לחייבי  דחופה  לרפואה  במרכז  רפואי 

הבאים  שאר  את  לסכן  מבלי  מאומתים,  שאינם 
מ-20  ליותר  שירות  לתת  ערוך  המרכז  למיון. 

אלף חייבי בידוד בירושלים רבתי.
הבדיקות  מערך  לפעול  ממשיך  במקביל 
התו  לטובת  המיון,  בחדר  לקורונה  המהירות 

הירוק.
משה כהן, מנכ"ל יד שרה: "בחודש האחרון 
ואנחנו  תחלואה,  גל  של  לאפשרות  נערכנו 
לכל  רפואי  וסיוע  נשימתי  ציוד  לספק  ערוכים 
העלייה  את  רואים  אנחנו  הרב  לצערנו  הפונים. 

בשבוע  החד  הזינוק  ואת  האחרונים  בשבועות 
בשנה  גם  ראינו  שלא  מספרים  עם  האחרון 
יותר  קיבלו  החולים  בתי  שאז  למרות  שעברה, 
בשעות  אתמול  רק  היום.  מאשר  קורונה  חולי 
דחופות  קריאות  קיבלנו  הלילה,  של  הקטנות 

חולי  למספר  וסייענו  הרפואי,  החירום  למוקד 
נשימתי  לציוד  בדחיפות  זקוקים  שהיו  קורונה 

מציל חיים".
לאנשים  קוראים  "אנו  כהן:  משה  אומר  עוד 
שלא לחשוש לקבל סיוע רפואי, על מנת לאפשר 
ולקבל  זקוקים,  הם  לו  הטיפול  את  לקבל  להם 
ציוד  באמצעות  שיידרש  הסיוע  כל  את  מאיתנו 
הארץ,  בכל  הרפואי  החירום  למוקד  בחיבור 
מערך  באמצעות  גם  והסביבה  ובירושלים 
האשפוז הביתי עם הרופאים והאחיות המסורים 

והמקצועיים".
האמירה  על  מוחים  שרה  ביד  במקביל, 
להכיל  החלטה  "קיבלנו  לפיה  האומללה 
אמונים  "אנחנו  במגיפה".  ומתים  קשים  חולים 
לציבור  וקוראים  גיל,  בכל  החיים  קדושת  על 
והנשימתי  הרפואי  בציוד  להיעזר  בישראל, 
כדי  הארץ,  ברחבי  שרה  יד  בסניפי  המושאל 
בטוחה  והחלמה  אשפוז  ולאפשר  חיים  להציל 

בבית", אומרים ביד שרה בתגובה.
על  הבריאות,  משרד  את  מברכים  שרה  ביד 
מנת  על  הביתי,  באשפוז  להשתמש  הכוונה 
על  מסוכן  ועומס  מיותרים  אשפוזים  למנוע 
בביקוש  העלייה  רקע  על  האשפוז.  מחלקות 
 120 בכל  נערכים  שרה  ביד  נשימתי,  לציוד 
בית  לאשפוז  ציוד  בהשאלה  לספק  הסניפים, 

וציוד נשימתי מציל חיים. 
אשפוז  מערך  את  הרחיבה  שרה  יד  בנוסף, 
הבית באזור ירושלים. המערך כולל: ביקור של 
בבית  מעבדה  בדיקות  וביצוע  ואחיות  רופאים 
הדמיה  בדיקות  לבצע  אפשרות  וכן  המחלים, 

במיון יד שרה. 
משה כהן, מנכ”ל יד שרה: “בגלים הקודמים 
של מגפת הקורונה סייענו ביד שרה לכ-28,000 
בכירי  בביתם.  בבטחה  להחלים  קורונה  חולי 
מערכת הבריאות הודו בפנינו, שבזכות המערך 
מה  מיותרים,  רבים  אשפוזים  נחסכו  שלנו, 
במקרים  לטפל  החולים  בתי  רופאי  את  שפינה 
המורכבים והקשים. ביד שרה אנו ערוכים לתת 
הרפואי  המערך  באמצעות  הפונים  לכל  מענה 
המתקדם שלנו והציוד המתקדם שעומד לרשות 

הפונים".

מאת: חיים רייך

כזכור בחוק ההסדרים החדש קבע שר האוצר 
צבור  ערך  הנחת  שתבוטל  ליברמן  אביגדור 
המעניקה לנוסעים 25 אחוז הנחה באופן קבוע. 
גליק  שי  בצלמו  מנכ"ל  ששלח  בהול  במכתב 
בין  נכתב  ביטון  מיכאל  הכלכלה  ועדת  ליו"ר 
היתר: "המהלך טומן בחובו אפליה ברורה בין 

ציבורים בישראל שכן מתמרץ את האפליקציות 
המועמדים  ברב-קו:  הפשוט  השימוש  פני  על 
שאינם  הציבורים  הם  לפגיעה  המידיים 
משתמשים בטלפונים חכמים ובאפליקציות כמו 
של  מוחלט  הרוב  כך,  והערבי.  החרדי  הציבור 
הקהל החרדי מסתמך על תחבורה ציבורית. לפי 
שיעור   - מדיניות  למחקרי  החרדי  המכון  נתוני 
על  קבוע  חודשי  סכום  המוציאים  הבית  משקי 
החרדית,  האוכלוסייה  בקרב  ציבורית  תחבורה 

אוכלוסייה  לקבוצות  ביחס  ביותר  הגבוה  הינו 
אחרות בישראל.

נדגיש ונאמר רוב מוחלט של  הציבור החרדי 
בטלפונים  איננו משתמש  חייו  מאורחות  כחלק 
ולכן  בהם  להשתמש  לעבור  עומד  ולא  חכמים 
באפליקציה.  לשימוש  לעבור  דרך  כל  לו  אין 
ואפליה  החרדי  בציבור  חמורה  בפגיעה  מדובר 
החי  קהל   של  ואמונתי  דתי  רקע  על  רק  לרעה 
קיצוני  באופן  נפגע  וכעת  מסוימת  חיים  בצורת 

וחריג בשל דבר זה.
ייתכן  "לא  מסר:  בצלמו  מנכ"ל  גליק  שי 
זו  דתי.  רקע  על  ויופלה  יפגע  החרדי  שהציבור 
ישראל  מדינת  ועל  הדת  בחופש  חמורה  פגיעה 
מעוניין  שאיננו  מי  עבור  הדרך  את  למצוא 
להשתמש בטלפון חכם. נמשיך להגן על זכויות 
הציבור החרדי לחיות כאורח חייו בלי להיפגע 

כלכלית".

בחלוקה למגזרים נראה שעיקר העלייה היא בציבור הכללי – זינוק של 45% ביחס לשבועות הקודמים. בציבור החרדי נרשמה עליה של 28%, בהשאלת מחוללי חמצן 
בשבוע האחרון. במגזר הערבי נרשמת יציבות בהשאלת ציוד נשימתי • ביד שרה מוחים על האמירה האומללה לפיה "קיבלנו החלטה להכיל חולים קשים ומתים 

במגיפה" ואומרים: "אנחנו אמונים על קדושת החיים בכל גיל"

מנכ"ל בצלמו שי גליק פנה ליו"ר ועדת הכלכלה ח"כ מיכאל ביטון: "המועמדים המידיים לפגיעה הם הציבורים שאינם משתמשים בטלפונים חכמים ובאפליקציות כמו הציבור החרדי והערבי. 
רוב מוחלט של הקהל החרדי מסתמך על תחבורה ציבורית. שיעור משקי הבית המוציאים סכום חודשי קבוע על תחבורה ציבורית בקרב האוכלוסייה החרדית, הינו הגבוה ביותר ביחס לקבוצות 

אוכלוסייה אחרות בישראל"

במערך ההשאלות של 'יד שרה' מדווחים: זינוק בביקוש לציוד נשימתי בשבוע האחרון

עליה של 70% משנה שעברה. מחוללי חמצן של יד שרה

מתנדבי 'יד שרה' מביאים את מחוללי החמצן עד לבית



מוגש כמידע לחברי מכבי
*4535 גם בבני ברק, יש קופות חולים  ויש מכבי

"להיות
חבר מכבי 

זה לדעת שרבו זכויותינו״

ללוות אתכם כל השנה
מכבי גאה 

להעניק לכם את 
שירותי הבריאות הטובים בישראל
במקצועיות, במומחיות ובאנושיות

זו הזכות שלנו

ראש המחוז והנהלת מכבי בבני ברק
מאחלים לכל בית ישראל 

שנה טובה ובריאה!
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חלה שתרשים את הסועדים בשולחן החג
 והכי חשוב- תהיה מתוקה! כי ככה פותחים שנה מוצלחת

בראש השנה נוהגים לאפות חלות עגולות ומתוקות - סמל לשפע, התחדשות 
והמשכיות. אורלי פלאי ברונשטיין מציעה גרסה חדשה של חלה רכה, עשויה 

כדורים-כדורים, מסודרים בתוך סיר-פלא.
מתכון קל להכנה ולעיצוב, גם בלי לדעת איך קולעים חלה. מתקבל מאפה 

יפה שתשמחו להניח במרכז השולחן. נוח מאוד לבצוע מהחלה בקלי קלות, 
ללא צורך בסכין.

חומרים לחלת כתר בסיר פלא + חלה רגילה או 5 לחמניות )צ׳ופר(:
1 קילו קמח לחם כוסמין לבן או קמח לבן 

2 כפות שמרים יבשים
100 גרם )2/1 כוס( סוכר

480 מ״ל )2 כוסות( מים מסוננים
3 כפות דבש

1 ביצה גדולה
1 כף מלח דק 

100 גרם )2/1 כוס( שמן זית 

להברשה ולציפוי:
ביצה טרופה עם כפית דבש וקורט מלח

עשבי תיבול ארץ ישראליים, מלח גס, זרעי קצח, פרג ושומשום

מכינים את הבצק: 
במיקסר עם וו לישה מערבלים קמח, שמרים יבשים וסוכר. יוצקים מים תוך 

כדי ערבול. מוסיפים גם דבש, ביצה, מלח ושמן זית וממשיכים ללוש כ-8 דקות, 
עד שהבצק נאסף לכדור, המרקם שלו חלק וגמיש, וכולו נאסף סביב וו הלישה 

וניתק מדפנות הקערה.
*חשוב: לפעמים צריך לעצור את פעולת הלישה ולאסוף את שאריות חומרי 

הגלם מהדפנות או מהתחתית )זה תלוי במיקסר(. אוספים וממשיכים ללוש עד 
לקבלת כדור מושלם. אם הבצק מרגיש יבש אפשר להוסיף טיפ-טיפה מים או 

שמן ואם הוא רטוב אפשר לבזוק עליו מעט קמח.
מתפיחים, מעצבים, שוב מתפיחים: משמנים את כדור הבצק ומניחים בקערה 
משומנת. זה חשוב לשמן, כדי שהבצק לא יתייבש ולא ייתפס בקערה כך שלא 

יוכל להתרומם בתפיחה. עוטפים את הקערה בשקית ניילון ומעליה מניחים 
מגבת )כי שמרים מעדיפים חושך(. מתפיחים שעתיים או עד להכפלת הנפח 

או לילה במקרר.
חובטים בבצק כדי להוריד ממנו את האוויר. מחלקים ל-26 חלקים פחות או 

יותר שווים ומכדררים לכדורים. משמנים כל כדור בשמן זית ומניחים כ-20 
כדורים בתבנית סיר פלא משומנת לקראת התפחה שניה. מכסים ומתפיחים 

עוד כחצי שעה עד שהכדורים תפוחים יפה. 
את 6 הכדורים הנותרים מניחים במעגל על תבנית נוספת או קולעים צמה 

כפולה או פשוט משאירים כלחמניות עגולות.
**בעקרון אפשר להניח את כל הכדורים בסיר פלא ולאפות חלה עצומה, אבל 

אני מעדיפה להשאיר מקום להתפחה.
מערבבים ביצה עם דבש ומעט מלח ומברישים בעדינות )הברשה ראשונה( את 
החלה ואת הלחמניות. מתפיחים ובינתיים מחממים תנור ל-160 מעלות טורבו 

או 170 ללא טורבו.
מברישים ואופים: 

מברישים בביצה פעם שנייה, מפזרים עשבי תיבול, קצח, פרג ושומשום 
ומכניסים לתנור.

אופים 40-35 דקות או עד שהחלה שחומה יפה, והאפייה אחידה, כולל 
התחתית. לחמניות יסתפקו ב-25 דקות אפייה.

מוציאים את החלות מהתנור, ממליצה להבריש מיד בשמן זית ולכסות במגבת 
כדי לשמור על העסיסיות ולוודא שלא יתייבשו. עד לזמן הארוחה.

לפני ההגשה לשולחן החג, מסדרים על צלחת חגיגית, מטפטפים דבש ניגר, 
ומגישים לצד תפוחי עץ.

המתכון באדיבות אורלי פלאי ברונשטיין לסוגת

תבשיל כרעיים ברוטב פטריות, ערמונים ובצלצלי 
שאלוט

אם אתם רוצים לפנק את האורחים שלכם בארוחת החג, כדאי לכם להכין 

את המתכון הזה, תבשיל כרעיים ברוטב עשיר ומפנק, שיהפוך את שולחן 
החג שלכם למיוחד וטעים הרבה יותר.

6 מנות
מצרכים:

 3 כרעיים עוף טוב חצויות )אפשר גם שלמות(, מעוף שגדל ללא אנטיביוטיקה
 3/1 כוס שמן קנולה

 2 בצלים חצויים ופרוסים לטבעות
 1 חבילה בצלצלי שאלוט שלמים וקלופים

קורט מלח
קורט פלפל שחור גרוס

4  סלסילות פטריות )רצוי מסוגים שונים: שמפיניון, פורטובלו, יער(
5  פטריות שיטקה טריות, חתוכות לרצועות דקות

 2  חבילות ערמונים בוואקום
4   שיני שום פרוסות

2  כפות ממרח עגבניות מיובשות
4  כפות סילאן

2/1  כוס יין אדום
 3  כפות רכז רימונים

להגשה:
50  גר' צנוברים קלויים

2/1  צרור עלי נענע קצוצים גס

אופן הכנה:
1. מחממים את השמן בסיר רחב ושטוח ומטגנים בו את טבעות הבצל כ-5
דקות, עד שהן נעשות שקופות ומתחילות להזהיב. מוסיפים את השאלוט, 

מתבלים במלח ובפלפל ומטגנים עוד 3 דקות עד שהשאלוט מתחילים להזהיב 
מעט בשוליים. 

2.מוסיפים לסיר פטריות וערמונים ומטגנים כ-4 דקות תוך כדי ערבוב.
3. מוסיפים את הכרעיים, השום, ממרח העגבניות, הסילאן, היין ורכז הרימונים,

ומביאים לרתיחה. מכסים את הסיר, מנמיכים את הלהבה ומבשלים כ-45 
דקות או עד שהעוף מבושל.
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4. מפזרים נענע וצנוברים מעל ומגישים חם.

מרק קר כתום עם דלעת וכורכום

מצרכים:
1 בצל

15 גר' שמן זית
400 גר' גזר

600 גר' דלעת
1 שורש כורכום טרי
5 גר' אבקת כורכום

מיץ מ-2 תפוזים
מלח

פלפל
מים

אופן ההכנה:
· מקלפים וחותכים את הדלעת, גזר, בצל ושורש הכורכום

·  מטגנים קלות את הבצל במחבת, מוסיפים את הירקות החתוכים
· מוסיפים מים עד לכיסוי מלא ומרתיחים ל- 10 דקות

· מוסיפים מיץ תפוזים
· טוחנים את המרק
· מתבלים ומגישים

באדיבות: Beko מותג מכשירי החשמל לבית גולאש הונגרי חגיג

גולאש הונגרי חגיגי

מצרכים:
1.5 ק"ג בשר בקר לבישול ארוך )כתף, אסאדו וכד'(, חתוך לקוביות בינוניות

1- 2 פלפלים )ירוק, אדום או צהוב(, חתוכים לקוביות
4/1 כוס שמן
1 כפית מלח

2/1 – 1 כפית פלפל שחור 
3 - 4 כפות פפריקה מתוקה 

שיניים קלופות מראש שום שלם
2 בצלים גדולים, חתוכים לקוביות בינוניות

2/1 – 1 כוס מרק )ירקות/עוף/בשר(
1 כוס יין אדום יבש או חצי יבש

2/1 כוס עגבניות מרוסקות איכותיות
 גיוון: להחליף חלק מהפפריקה בפפריקה מעושנת או בפפריקה חריפה. מי 

שאוהב יכול להוסיף גם 2/1 כפית זרעי קימל.

אופן ההכנה:
לחמם סיר בינוני-גדול. להוסיף שמן. לטגן ולהשחים את הבשר מכל הצדדים, 

בכמה סבבים. להוציא לקערה
באותו סיר לטגן את הבצל )להוסיף עוד שמן אם צריך(. להוסיף את הפלפלים 

והשום ולטגן עד שהם מתחילים להתרכך. להוסיף את העגבניות ואת 
התבלינים, ולטגן עוד 2 – 3 דקות.

להוסיף את הבשר )כולל הנוזלים שיצאו מהם(, ולערבב. להוסיף יין ומרק. על 
הנוזלים לכסות את הבשר ועוד קצת. אם חסרים נוזלים, להוסיף עוד מעט 

מרק או מים.
להביא לרתיחה ולטעום את הנוזלים. אם חסר מלח או תיבול – לתקן תיבול.

לכסות את הסיר, להנמיך להבה ולבשל מכוסה במשך שעתיים וחצי, עד 
שהבשר רך.

הערות:
·אפשר ואף רצוי להכין מראש. לחמם על אש נמוכה

·אפשר להקפיא
· אפשר להוסיף, בשעה האחרונה, קוביות של תפוחי אדמה. לא להקפיא עם 

תפוחי האדמה
·אפשר להגיש עם ניוקיס, שהוכנו בנפרד

באדיבות: המתכונאית אריקה לוי ל"נפטון" 

טראפלס שוקולד וארל גריי עם פקאנים

מה לא נאמר עוד על טראפלס? קינוח משגע עם מראה יפהיפה, טעם עשיר 
ומפנק, והכי חשוב- במינימום מאמץ! אז כדי שהטראפלס שלכם לא יהיו כמו 

של כולם, סידרנו לכם מתכון עם המרכיב הסודי שלנו- תה ארל גריי עשיר 
וארומתי. הטעם ההדרי של תמצית הברגמוט משתלב מדהים עם שוקולד 

ומקפיץ את טעם של הטראפלס לגבהים חדשים.

מצרכים )30-20 טראפלס תלוי בגודל(:
300  גרם שוקולד מריר )מומלץ %60 מוצקי קקאו ומעלה(

150  מ”ל שמנת מתוקה %38 )או קרם קוקוס לגרסה פרווה(
1  שקיק תה “ארל גריי” של ויסוצקי

150  גרם פקאנים מסוכרים או טבעיים
קקאו לעיטוף הטראפלס

אופן הכנה:
אם משתמשים בפקאנים טבעיים קולים אותם עד הזהבה קלה וריח טוב. 

מצננים וקוצצים גס. אם משתמשים בפקאנים מסוכרים רק קוצצים גס. ממש 
רק לרבעים בערך.

שוברים את השוקולד לקוביות ומניחים בקערה.
שופכים אל תוך הקלחת את השמנת ואת שקיק התה ומביאים לסף רתיחה.

מוציאים את שקיק התה ומוזגים את השמנת הרותחת לקערה עם השוקולד.
ממתינים 5 דקות ואז מערבבים עד לקבלת רוטב שוקולד מבריק.

מוסיפים את הפקאנים ומערבבים.
מעבירים את הגנאש עם הפקאנים לתבנית מרובעת 20 על 20 שבתחתיתה 

נייר אפייה.
מעבירים למקרר למשך הלילה )ואפשר גם למקפיא(.

כשהגאנש יציב מאוד מחלצים אותו מהתבנית, חותכים לקוביות ומגלגלים 
בתוך קערה או שקית עם קקאו. אפשר לעשות את זה עם מסננת ואז בכלל לא 

מתלכלכים.
 צילום: טל ציפורן / מתכון: רחלי קרוט

מתכונים לראש השנה
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח
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כ"ח אלול תשפ"א 17175/9/21 בני ברק

שעהאזורשם הגינהמס'רחוב
13:00אזור ויזניץגינת רבינא ברחבה רבינא1

14:00אזור ויזניץגינת האדמור מקוצק31האדמור מקוצק2

14:00אזור ויזניץ- נווה אחיעזרגינת נחל שורק ברחבה  נחשוני יהודה3

12:40אזור ויזניץ- נווה אחיעזרגינת רימון רימון4

11:00אזור ויזניץ- נווה אחיעזרגינת גהה דרום  בכניסה הצמודה לרזילי3אורליאן5

16:45אזור ויזניץ- נווה אחיעזרגינת ארשטר בירנבוים6

16:00אזור ויזניץ- נווה אחיעזרגינת טכורש4טכורש7

13:00אזור מגידוגינת דון יוסף8דון יוסף הנשיא8

12:30אזור מגידו- ויז'ניץגינת מעונות ויז'ניץ ברחבה72עזרא 9

16:30אזור מגידו- מרכז העירגינת ראבד8ראבד10

12:00אזור מגידו- מרכז העירגינת מרום טל3גרוסברד11

16:30שיכון ג'גינת שדרות גרדון4גורדון12

14:00אזור מגידו- מרכז העירגינת הוברט מלצר בשדרה ממול אולמי וגשל16הרב מלצר13

א׳ דר״ה 14:15 אזור מגידו- מרכז העירגינת מגדל המים 52חזון איש14
ב׳ דר״ה : 13:45

16:00אזור מגידו- מרכז העירגינת טריוואקס5האדמור מראדזמין15

16:00אזור מגידו- מרכז העירגינת אביי ורבא  שד אביי ורבא16

13:00אזור מגידו- מרכז העירגן 93 ברחבת הגינה4האדמור מגור17

שעהאזורשם הגינהמס'רחוב
14:00אזור מגידו- מרכז העירכיכר ברטנוראברטנורא18

14:00אזור מרכז 1גינת עקיבא גור- גן העירייה58ירושלים 19

14:00אזור מרכז 1גינת יוסף6אהרון דוב20

13:00אזור מרכז העירגינת זכריה14זכריה21

17:30אזור מרכז 2גינת הר הזכרון 11שמעיה22

14:30אזור מרכז -סוקולובגינת העליה השניה- סמטת אז""ר העליה השניה23

15:30אזור מרכז -סוקולובגינת אבן שפרוט ברחבה אבן שפרוט24

15:30אזור פרדס כץגינת ברוט ברחבה )מול הפרויקט החדש( 6ברוט פינת המכבים 25

13:15אזור פרדס כץגינת קדושי בבל 53המכבים 26

13:30אזור קרית הרצוגגינת הזית בכניסה ליד השער3פדרמן דוזיה27

15:00אזור קרית הרצוגגינת כיכר אחים מאיר  גניחובסקי28

16:30אזור קרית הרצוגגינת צבי הרלינג43אברמסקי הרב29

16:30אזור שיכון ה'גינת רבן גמליאל ברחבה 13רבן גמליאל30

גינת המר זבולון  צמוד לבית כנסת תהילת  המר זבולון שד31
ירושלים

12:30אזור שיכון ה'

16:00אזור שיכון ה'גינת אליצור33אהרונוביץ 32

16:30אזור שיכון ה'- רמת אהרוןגינת פוברסקי3פוברסקי - שרת33

16:00אזור שיכון ה'- רמת אלחנןגינת יצחק מאיר 5יצחק מאיר הכהן34

במקום זה תתקיים בעזרת ה׳ תקיעת שופר בימי ראש השנה
רחבת תקיעה

בתפילה ובברכה לשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה
אברהם רובינשטיין

ראש העיר

להלן מיקומים נוספים ברחבי העיר:

360

'פתח לנו שער''פתח לנו שער'
נטענים בשפע של תוכן רוחני והדרכות חינוכיות

לקראת לימי הרחמים והסליחות מאת רבנים ואנשי חינוך.

073-3134005
המרחב הקולי המקצועי של עיריית בני ברק באמצעות 360

בס“ד

הרב ישראל טירר - בעמח"ס המציאה ומלמד מומחה בהקניית גמרא
הרב דוד אונגר - מפקח קריאה בכיר

להתחיל את הגמרא ברגל ימין,
כיצד אנו כהורים יכולים לעזור לילד בהקניית המיומנות של לימוד הגמרא?

מרן רבי ברוך דב פוברסקי - ראש ישיבת פוניב"ז וחבר מועצת גדולי התורה
מרן רבי שמעון בעדני שליט"א - חבר מועצת חכמי התורה

המשפיע - הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א
הגאון רבי שבח רוזנבלט שליט"א - רב העיר בני ברק

הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא שליט"א - רב העיר בני ברק

ימי הרחמים בצל המשבר. הכנה רוחנית לקראת ימי הדין המתקרבים -
בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א.

1
הקש

4
הקש

הרה"ג שלמה מילר שליט"א - ר"מ בישיבת כנסת יצחק ק“ס, ומגדולי מגידי המישרים
הרה"ג חיים זאיד שליט"א - מגדולי מגידי המישרים

הדרכה חינוכית לצעירי הצאן.
כיצד להכין את הילדים כראוי לימי הדין בתקופה של חוסר וודאות?

2
הקש

הרב יחיאל פליסקין - יועץ חינוכי מכון שתולים י-ם
פאנל חינוכי: הרב יצחק משה שטיין. ראש מכון 'מאירים'. ומשגיח בישיבת טל תורה.

הרב שמואל ארליך. מרצה בכיר. הרב מיכאל זכריהו. מרצה בכיר.
הרב יעקב ליכטמן - יועץ חינוכי

אתגרי גיל ההתבגרות. מחיידר לישיבה קטנה.
כיצד להתמודד עם בחורים בגיל ההתבגרות?

3
הקש

שלוחה 9

בהמשך להצלחה האדירה של מיזם "שבוע החינוך" מאשתקד
פתחנו שלוחה מיוחדת של שידורים חוזרים והרצאות נבחרות, מאת גדולי הרבנים, משפיעים ואנשי חינוך 

בהמשך להצלחה האדירה של מיזם "שבוע החינוך" מאשתקד
פתחנו שלוחה מיוחדת של שידורים חוזרים והרצאות נבחרות, מאת גדולי הרבנים, משפיעים ואנשי חינוך 

האגף לשירותים חברתיים
היחידה  להכשרה מקצועית 

היחידה לאזרחים ותיקים

זה הזמן לחשב מסלול מחדש

לקראת גיל ה-60 

סדנת הכנה לפרישה נכונה לנשים

תנו לנו לסייע לכם, לקבל החלטות נכונות
ולענות על שאלות נפוצות בצומת דרכים משמעותית!

אנו מזמינים אתכם להשתתף בתכנית הכנה לפרישה נכונה
התוכנית כוללת 4 מפגשים שבועיים בני 3 שעות

בימי רביעי בין השעות 17:00-20:00  
ביחידה להכשרה מקצועית רח' כהנמן 107 קומה 1

מועד הפתיחה אי"ה
בז' בחשון ה‘תשפ“ב (13.10.21) 

הסדנא
בעלות של 200 ₪ 

לרישום וקבלת פרטים
היחידה להכשרה מקצועית
 03-5776135/6381/6260

התוכנית מועברת ע"י מומחי כלכלת המשפחה של ארגון פעמונים.

המוסד לביטוח לאומי

- איך מקטינים את נטל המס?
- איך עושים סדר בביטוחים וחוסכים כספים מיותרים?
- איך מאתרים כספים ”אבודים“?
- איך מגדילים את ההון הפרישה?
- איך להשיג פרישה איכותית ושקט נפשי?
- תעסוקה בגיל +60





דירות 
למכירה

פנטהאוזים ודירות גן

כ”ח באלול תשפ”א
05/09/2021

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 במשה אריה ליד רחוב 
השלושה, 5.5 חדרים, 
ק"ק מוגבהת, משופץ 

חלקי, כניסה פרטית 
עם אפשרות ליחידה, 

2,490,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)08-08(קוק 23 054-6506501

+5 חדרים 

 5 חד', 135 מ' נטו, 
סלון ענק וחדרים גדולים, 
ק"ב, חזית, דירה בקומה, 
4 כ"א, מסודרת עם חניה 
בטאבו באזור חתם סופר/ 

הרב ישראל מסלנט, 
2,580,000 ש"ח, בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ בע''מ 
054-6506501
03-5797756)28-28(_____________________________________________

 בסוקולוב, 110 מ"ר, 5 
חדרים, משופצים ברמה 
גבוהה, בניין חדש, ק"ק 

מוגבהת + מרפסת 40 + 
חניה, 2,700,000 תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501)19-19(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט, 
5 חדרים, קומה א' 

עם מעלית, משופצת, 
חניה צמודה בטאבו, 

2,400,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

03-5797756
054-6506501)20-20(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 אהרונסון 4 חדרים, 
קומה ג' עם מעלית 

ומעליה 2 יח', מניבות 
7,000 ש"ח לחודש 
+ אופציה להרחבה, 

משופץ, 3,400,000 תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)21-21(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב 
אחיה השילוני, דירת 4 

חדרים + יחידה מושכרת, 
קומה א', חזית, מפוארת 
ביותר, וחניה משותפת, 
2,600,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ
054-6506501)24-24(_____________________________________________

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים
 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 ג' 

בשעה 10:00. 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 או במייל

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

 ברחוב חברון 4 
חדרים משופצים + יח"ד 

משופצת, המושכרת 
2,800 ש"ח, קומה ב', 

עורפית, 2,150,000 ש"ח 
גמיש תיווך ש. מאירוביץ 

054-6506501
03-5797756)30-30(_____________________________________________

 בבלעדיות איזור 
דונולו לקראת תוספת 

בניה בטאבו משותף, 4 
חדרים, 75 מ"ר, חדשה, 

חזית, סוכה, קומה ג', 
1,350,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ
 054-6506501

03-5797756)30-30(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב שטרסר, 
3.5 חדרים, קומה ג' 

ואחרונה, חזית, גג בטון, 
אפשרות לבנית יחידות 

על הגג )עם חתימות 
שכנים( + חניה לא 

בטאבו, 2,250,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
_____________________________________________)01-01(קוק 23 054-6506501

בני ברק

 ברמת אלחנן 6 חדרים, 
130 מ"ר, קומה 4 עם 

מעלית ומעליה 3 יחידות 
שמניבות 9,500 ש"ח, 
משופצות, 4,000,000 

ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

 054-6506501
03-5797756)22-22(_____________________________________________

 באבני נזר דופלקס 
5 חדרים- קומה ד', 3 

חדרים, 75 מ"ר, ומעליה 
2 חדרים + גג, עם 

מעלית וחניה + אופציה 
עתידית להרחבה ענקית, 

3,100,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

03-5797756 23
054-6506501)23-23(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501 תיווך ש. 
_____________________________________________)04-04(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב

 ברחוב יוסי דופלקס 5 
חדרים, 120 מ"ר- קומה 

ג', 2 חדרים ומעליה 
3 חדרים, אפשרות 

לחלוקה, 2,000,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

 054-6506501)23-23(_____________________________________________ דופלקסים

 בהזדמנות ברחוב 
מימון אזור בית הכנסת 

הגדול, דירה ענקית, 
מחולקת לדירת 4 חדרים 

+ 2 חדרים + 1 חדר, 
קומה ב', 2,700,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501
03-5797756)32-32(_____________________________________________

 לל"ת, מחולקת ל- 2, 
משופצות, מרוהטות, 

ממוזגות, הכנסה חודשית 
_____________________________________________)33-36ל(גבוהה 053-3134479

 בבר אילן שיכון ה', 4 
חד', קומה ב', 100 מ' 
+ היתר בניה בתוקף 

ל- 100 מ' נוספים, לל"ת 
054-6240338)33-36(_____________________________________________

 במתחם אוסם 4 
חדרים, 110 מ"ר, קומה 

א', חזית, משופצת, 
אפשרות להרחבה לעוד 

חצי חדר, 2,600,000 
ש"ח בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ 03-5797756 
054-6506501)27-27(_____________________________________________

באר שבע 

 בעל דירה? נמכור את 
דירתך ללא עמלת דמי תיווך 

_____________________________________________)31-40(תיווך צור 03-6701920

וילות ובתים

 ברחוב נחמיה דירת 4 
חדרים, קומה ג' ואחרונה, 

עם מעלית, חזית, גג 
בטון + אופציה להרחבה 

+ יח"ד של 12 מטר 
בחצר, 3,000,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

054-6506501
03-5797756)34-34(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

אשקלון

 בנויפלד 4.5 חדרים 
+ יח' הורים, קומה ב', 

משופצת, יפיפיה + 
מחסן, 2,200,000 ש"ח 

בלעדי תיווך מאירוביץ 
 054-6506501

03-5797756)35-35(_____________________________________________

 באיזור קוטלר 3.5 
חדרים, משופצים, ק"ק 
+ חצר גדולה + כניסה 

נפרדת, 1,730,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)35-35(_____________________________________________

 ברחוב חתם סופר, 
דירת 3 חדרים, 70 

מ"ר, קומה ב', עורפית, 
פתוחה, 1,550,000 ש"ח 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)24-24(_____________________________________________

 ברחוב יהושוע 4 
חדרים, 90 מ"ר, קומה 1, 

3 כ"א, משופצת חלקי, 
1,900,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23)15-15(_____________________________________________

 בעזרא נדבורנה 3.5 
חדרים, 80 מ"ר, קומה 
4 + מעלית, שמורה, 

1,790,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)30-30(_____________________________________________

 ברחוב מימון בקרבת 
בית כנסת הגדול, דירה 3 
חדרים, מסודרים, קומה 

א', חזית, 1,470,000 
ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 

054-6506501
03-5797756)30-30(_____________________________________________

 בהרב אשי 3 חדרים, 
70 מ"ר, ק"ק מוגבהת 

+ 15 מ"ר מרפסת 
+ אופציה ענקית 

להרחבה!!! 1,800,000 
ש"ח, מציאה!! תיווך ש. 
מאירוביץ 054-6506501 

03-5797756)32-32(_____________________________________________

 באברבנאל בטאבו 
משותף, 3 חד', ק"ג 

ללא מעלית, משופצת 
מהיסוד, חזית, + 

אפשרות למשכנתא, 
1,030,000 ש"ח בלעדי 

ש. מאירוביץ
054-6506501)48-48(_____________________________________________

 בבלעדיות דירת 3 חדרים, 
קומה 1, 80 מ"ר, רחוב מירון, 

1,690,000 ש"ח
050-2321046 אופק מאיר 

_____________________________________________)35-38(נכסים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501 תיווך ש. 
_____________________________________________)05-05(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב 

2-2.5 חדרים
 בהרב שך/זבוטינסקי, 

קומה ראשונה, כ- 85 מטר, 
שמורה, ללא תיווך, 1,670,000 

_____________________________________________)35-42ל(ש"ח 054-8574487

 בגבעת שמואל 
בשכ' בית וקנטרי, 5 

חד' ענקית, 135 מ"ר, 
קומה גבוהה, נוף עוצר 
נשימה, 2 חניות ומחסן 
2,900,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 בני ברק 
054-6506501)46-46(_____________________________________________

גבעת שמואל
+5 חדרים

 מציאה! בשכונה ג', 
מחולקת ל- 3, מושכרת 

ב- 6,000, משופצת מהיסוד, 
מרוהטת יפה, רק ב- 

1,080,000, לל"ת
_____________________________________________)36-37ל(054-8478171

 שכונה ה', עליה, 75 מטר, 
מחולקת ל- 2, תשואה 7%, 
מחיר מציאה 685 אלף ש"ח 
_____________________________________________)36-36(משה יש בתים 050-4545603

 שכונה ה', יציאת אירופה, 
קומה א', 75 מטר, מחיר 685 

אלף ש"ח, מעולה לחלוקה 
_____________________________________________)36-36(050-4545603 משה יש בתים

 שכונה י"א, ציזליג, קומה 
ג', 92 מטר, מעולה לחלוקה, 
מחיר מציאה 695 אלף ש"ח 
_____________________________________________)36-36(משה יש בתים 050-4545603

 שכונה ו', רחבת יותם, 
קומה 3 מתוך 4, 75 מטר, 
מעולה לחלוקה, מחיר 699 
אלף ש"ח משה יש בתים 

050-4545603)36-36(_____________________________________________

 מבצע יואב, 72 מטר, 
קומה ג' מתוך ד', דיל שלא 
יחזור, 625 אלף ש"ח בלבד 

_____________________________________________)36-36(משה יש בתים 050-4545603

 מבצע נחשון, קומה א', 
משופצת מהיסוד, מושכרת 

2,800, מחיר מציאה 750 
אלף ש"ח משה יש בתים 

050-4545603)36-36(_____________________________________________

 שכונה ג', שערבי, קומה 
א', מעולה לחלוקה, 78 מטר, 
מחיר מציאה 680 אלף ש"ח 
_____________________________________________)36-36(משה יש בתים 050-4545603

 שכונה י"א, דירת 4 
חדרים, קומה ג' מתוך ד', 84 
מטר, מעולה לחלוקה, מחיר 

מציאה משה יש בתים
050-4545603)36-36(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 באזור הנביאים 4 חדרים, 
כ- 110 מטר, גדולה ויפה, 

2,000,000 ***90 מטר 
+ מרפסת 11, משופצת 

כחדשה, 2,200,000 גמיש 
B.D.A 36-36(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בגמר בניה באזור העיריה 
נותרו דירות מיוחדות, 4 חדרים 
2,190,000 ***5 חדרים החל 
מ- 2,400,000 054-8449423 

B.D.A 36-36(תיווך(_____________________________________________

 באזור הנביאים 90 מטר, 
4 ח' משופצת 2,000,000 

***דופלקס 160 מטר, ניתנת 
לחלוקה, 2,550,000 גמיש 

B.D.A 36-36(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור שיכון ג' נותרו 
דירות אחרונות בבניה, 

4, 2,200,000, 5 חדרים 
2,700,000 כולל חניה, 6 

חדרים 2,900,000
B.D.A 36-36(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בהאי גאון! מחולקות 
לשתי דירות, 2+3, 

מניבות, רק 1,900,000 
ש"ח "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)36-36(_____________________________________________

 באזור הרצוג בבניה, 
דירות נכה 1,300,000, 3 

חדרים 1,600,000 גמיש, 4 
ח' 1,900,000, 3 ח' פנטהאוז 

2,000,000 גמיש
B.D.A 36-36(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 
בית פרטי 4 קומות, 370 

מ"ר מגרש, 300 בנוי + גג + 
חצר, משופצת ומושקעת, 
8,000,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)36-36(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרב שך 
פנטהאוס 6 חד' + מרפסת, 

130 מ"ר, ק"ד + מעלית 
בתכנון, משופצת כחדשה, נוף 
פתוח, 2,400,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)36-36(א. פנחסי 03-5799308

 א.נורוק!! דירת גן 
כ- 165 מ"ר, 5 חד' + 
יחי"ד 2 חד', מ.סוכה, 
משופצת, 1,960,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)36-36(_____________________________________________

 בבלעדיות בדוב הוז 
דופלקס 260 מטר, 3 כיווני 
אוויר + חניה בטאבו, קומה 
3, חזית, 3,000,000 "פנחס 

_____________________________________________)36-36(נכסים" 055-6789653

 בלעדי! במרכז אזור ר' 
טרפון, דופלקס 5 חד', 130 

מ"ר, ק"ד + מעלית, משופצת, 
מטופחת, סלון ענק, מ. גג, 
2,400,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)36-36(_____________________________________________

 באזור עזרא דופלקס 5 
חד', 150 מ"ר + אופציה, כולל 

עמודים ורצפה בכל קומה, 
60 מ"ר, מסודרת, 3,000,000 

_____________________________________________)36-36(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בבן גוריון אזור 
מנחם דופלקס 220 מ"ר, ק"ד 
+ מעלית + חניה, משופצת 

+ מרפת גג גדולה, 2,890,000 
ש"ח גמיש א. פנחסי

03-5799308)36-36(_____________________________________________

 למכירה דופלקס 
בחנה סנש, 6 חדרים, 

190 מטר + 3 מרפסות, 
מוארת מאוד, מתאימה 
למשפחות ולהשקעה, 

מחיר: 4,200,000 גמיש 
תווך רבקה נקב
053-9244430)36-36(_____________________________________________

 באבן גבירול 140 מ"ר, 
קומה ראשונה, חזית 
+ חנייה בבניין, מיידי, 

ב- 2,290,000 ש"ח גמיש 
להב נכסים

050-4177750)36-36(_____________________________________________

 בבלעדיות בפרל 6 חד', 
140 מ"ר, משופצת, קומה 

1 + יחידה 35 מטר, 3 כיווני 
אוויר, 2,990,000 )גמיש( 

_____________________________________________)36-36("פנחס נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות באבן שפרוט 5 
חד', קומה קרקע, 120 מטר 

+ מרפסת 10 מטר, משופצת, 
2,250,000 )גמיש( "פנחס 

_____________________________________________)36-36(נכסים" 055-6789653

 באברבנאל! 5 
חד', 104 מ"ר, ק"ב, 

עורפית, מרפסת שמש, 
מעלית, וחניה! "אביחי - 

_____________________________________________)36-36(מתווכים" 03-5701010

 בלעדי! באזור ר' טרפון 5 
חד', 116 מ"ר + חצר, ק"ק, 

כניסה פרטית, 3 כ"א, שמורה, 
2,220,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)36-36(_____________________________________________

 למכירה בגולומוב 2 
דירת 5 חדרים, 110 מטר, 

עם מרפסת + 2 חניות, 
מושכרת לעוד שנה, 

מחיר: 2,890,000 תווך 
_____________________________________________)36-36(רבקה נקב 053-9244430

 בבלעדיות!! ברבי מאיר 
4 חד' משופצת, 105 מטר + 
סוכה + יחידת דיור 40 מטר, 
קומה א', 2,700,000 "פנחס 

_____________________________________________)36-36(נכסים" 055-6789653

 בעמק יזרעאל 4 וחצי חד' 
+ מרפסת שמש, אופציה 42 
מטר מאושרת, קו"3, מעלית 

וחניה, 2,050,000 "פנחס 
_____________________________________________)36-36(נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות באבטליון בבנין 
חדיש, 4 וחצי חד', 110 מ', 

3 כיווני אוויר, קו"3 + סוכה, 
מעלית, חניה, מחסן בטאבו 

_____________________________________________)36-36("פנחס נכסים" 055-6789653

 בלעדי! באזור העיריה 4 
חד', 90 מ"ר, מחולק ל- 3 

חד' + חדר מושכר ב- 1,300 
ש"ח, ניתן לחבר בקלות, ק"א 

+ מעלית, חזית, משופצת 
מהיסוד, 2,050,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)36-36(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 4.5 
חד', 110 מ"ר, ק"ג, משופצת, 
א. בגג, חזית, מיקום מעולה, 

2,100,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)36-36(_____________________________________________

 באזור מימון 4 חד', 
100 מ"ר + שלד 30 מ"ר + 

אופציה לעוד 30 מ"ר, ק"א א. 
_____________________________________________)36-36(פנחסי 03-5799308

 בהרב קוק 4 חד' גדולה, 
משופצת, ק"א, חזית, 

2,400,000 תיווך יישוב הארץ 
03-8007000 052-3344721)36-36(_____________________________________________

 ברחוב מימון באיזור 
רמבם, דירת 4 חדרים, 

קומה ראשונה עם 
מעלית, 1,950,000 ש"ח 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)36-36(_____________________________________________

 מציאה!!! בדנגור 3 חד', 
70 מטר, קומה 2, אופציה 

גדולה, שכנים בנו, 1,440,000 
_____________________________________________)36-36("פנחס נכסים" 055-6789653

 באזור הרב קוק 3 חד' 
+ 2 מרפסות, 80 מ"ר, ק"א, 

חזית, משופצת חלקית, 
1,690,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)36-36(_____________________________________________

 מציאה!! קהילות 
יעקב כ- 3 חד', כ- 50 

מ"ר, משופצת מהיסוד, 
כ.פרטית, 1,340,000 
בלעדי "משגב לדיור"

052-5222690)36-36(_____________________________________________

 מציאה! א.רח' 
אליעזר, כ- 3 חד', כ- 55 

מ"ר, שמורה, סוכה, 
כ.פרטית, 1,260,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)36-36(_____________________________________________

 מציאה!! א.בית יוסף 
3.5 חד', כ- 70 מ"ר, ק"ג, 
משופצת מהיסוד, 3 כ"א 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)36-36(_____________________________________________

ירושלים
4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים
 דירה בדמי מפתח, בגבעת 

שאול 2.5 חדרים גדולים, 
ק"ג, מעלית, אפשרות לסידור 
ל- 3 חדרים, 1,200,000 ש"ח 

054-8453050)36-37(_____________________________________________

קריית אתא
 נדיר! בשכונת שביט! 

2 דירות מתוך 4, בנין 
בוטיק, חצי מזכויות 
המגרש, מושכרות, 

הרחבות קיימות, 3 כ"א, 
1,300,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)36-36(- מתווכים" 03-5701010

 שטיינברג 3 חד', 
כ- 73 מ"ר, א.בג.
בטון, משופצת, 

א.מתחרד )א.פינוי 
בינוי(, 1,120,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)36-36(_____________________________________________

רחובות 
3-3.5 חדרים

 ברחוב אבן גבירול דירה 
2/3 חדרים, חדשה, עם 

מעלית, כניסה מיידית
r.b 052-6224648)36-36(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ברחוב יהושוע 4 
חדרים ענקיים!! חזית, 
מסודרת, קומה ג' ללא 
מעלית, מיידי, 4,800 

ש"ח תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)29-29(_____________________________________________

 בלעדי באהרון דב 
המבוקש )קרוב לרחוב 
עמי(, דירת 4 חדרים, 

קומה א', חזית, מעלית 
וחניה, כניסה מיידית, 
5,200 ש"ח תיווך ש. 

מאירוביץ 054-6506501
 03-5797756)32-32(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

דירות 
להשכרה

בני ברק

 בקרית הרצוג, 4 חדרים, 
משופצת מהיסוד, 2 שירותים, 

ממוזגת, קומה א', 4,200 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ל(050-5752830

 בלעדי! בסוקולוב, בניין 
חדש, 4 חד', 80 מ"ר, ק"ק, 
חדשה ויפה, 4,900 ש"ח א. 

_____________________________________________)36-36(פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות בנורדאו 
להשכרה 3 חד', קומה 1, 3 

כיווני אוויר, בניין חדש מהנילון, 
4,200 "פנחס נכסים"

055-6789653)36-36(_____________________________________________

 בלעדי! בדניאל 3 חד', 
65 מ"ר, מפוארת, ק"ב, 

חזית, 4,200 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)36-36(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח', 100 מטר, 
בשיכון ה' + התרי בנייה לעוד 
100 מטר + תוכנית למעלית, 

2,750,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)37-37(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' )במקור 4 
ח'(, בפ"כ מתחרדים, 75 

מטר, קומה א' + מעלית + 
חנייה בטאבו + סוכה גדולה, 
1,480,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)37-37(_____________________________________________

 רמות פולין: 4 חד' )84 
מ"ר נטו(, שמורה + סוכה 
)7 מ"ר(, ק"ג, נוף, מוארת, 
מציאה! 1,850,000 ש"ח! 

_____________________________________________)37-37(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות א': 4 חד' )70 מ"ר 
נטו(, משופצת + סוכה )15 

מ"ר( + בניה מיידית )26 מ"ר(, 
ק"ב, 3 כיוונים, 1,950,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)37-37(_____________________________________________

 רמות א': 4 חד' )71 
מ"ר נטו( + ת.ב.ע גדולה 

כולל תוספת גינה, ק"א, נוף, 
במקום המבוקש! 1,950,000 

ש"ח תיווך הכוכבים:
02-5713375)37-37(_____________________________________________

פתח תקווה
קוטגים

 בפתח תקווה, למכירה 
קוטגים, בכפר גנים, כפר 

אברהם, בשעריה
052-2948691)37-37(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח' ברחוב הרצל, 
קומה ב', חזית + מעלית + 

חנייה, 4,500 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)37-37(_____________________________________________
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עסקים

 בבלוי להשכרה/
למכירה, לקליניקה/

עסק/אולם שקט 
ק.קרקע מוגבהת, חזית, 

משופצת, 80 מ"ר עם 
כניסה נפרדת + אופציה 

להרחבה של 40 מ"ר, 
6,500 ש"ח, 2,060,000 

ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

054-6506501
050-5308742)33-33(_____________________________________________

בית מאיר
 מתחם נופש מדהים 

- 8 חד', 26 מיטות. 
בריכה סגורה ומחוממת 
)א. להשכרה בנפרד( + 

בוסתן + משחקים בקרו 
באתר "אגר מים"

_____________________________________________)48-47/21ש(055-2275344

בני ברק

 במצלר 21, דירת חדר, 
ק"ק, 3 מיטות, מפוארת 

וחדשה *דירת 4 חד', ק"ג + 
מעלית, מפוארת, לשבתות/
שבועי/יומי/שעות *2 חד' + 

ג'קוזי + מעלית
_____________________________________________)17-43/21ש(052-7613554

 להשכרה, בלעדי, 
מציאה, חנות 130 מ"ר, 
ברבי עקיבא/הרב קוק, 

חזית, מיקום פצצה, 
15,000 ש"ח לכל מטרה 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)01-01(_____________________________________________

 מתחם של וילה, 3 חד' + 
חצר גדולה + סוויטה 2 חד' 

ממוזגים + גקוזי'
_____________________________________________)27-38ש(050-6901390

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

_____________________________________________)47-48/21ש(10:00-16:00, 03-5700040

קיט 
ונופש

אביבים

 2 יחידות נופש + בריכה 
ומדשאות, פינת מנגל ומתחם 

_____________________________________________)20-43ש(מבודד 052-3833809

 ברחוב רבי עקיבא/
קוטלר, קומה ב', 70 
מ"ר, מחולקים ל- 2 

יחידות, מניבה 5,200 
לחודש + אופציה 

להרחבה של 20 מ"ר, 
1,580,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23
03-5797756)22-22(_____________________________________________

מבנים

 בקתות רות- מתחם 
נופש עד 13 איש + 

בריכה גדולה, גינה יפה, 
נוף פסטורלי ליערי מירון 

_____________________________________________)27-38ש(052-2344447

בר יוחאי

גליל עליון

דלתון
 "הפרח בגני"- צימרים 

מפוארים, לזוגות/
משפחות + חדר אוכל 

+ בריכה מחוממת, נוף 
פנורמי, גינה ענקית

_____________________________________________)10-9/22ש(050-8219080/1

 יחידת נופש 30 מ"ר, עד 
6 נפשות + חצר 100 מ"ר, 

משופצת, ממוזגת ומאובזרת, 
_____________________________________________)22-22/22(כ. פרטית 050-9960113

 2 יח' ארוח מרווחות, 
מאובזרות, מטופחות, גינה 

גדולה + מתקני גן
_____________________________________________)23-22/22ש(052-3452522 052-3771789

 "פינה קסומה בגליל"- 
חדש! מתחם וילה + 

סוויטה גדולה, פרגולות, 
בריכה, גקוזי', חצר גדולה 
_____________________________________________)25-36ש(ומתקני גן 050-6901390

טבריה

 להשכרה בר"ע חנות 
תכשיטים ושעונים, כ- 20 

מ"ר, שכירות 3,000 
ש"ח, מוניטין + כל הציוד 
הנלווה )כספות, אזעקות, 

ריהוט(, 250,000 ש"ח, 
פרנסה בשפע, בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742
054-6506501)29-29(_____________________________________________

חנויות

 ברחוב הר סיני קרוב 
לכהנמן, 6 חדרים גדולים, 

מתאימים לפנימיה 
לבחורי ישיבה, קומה 2, 
מתפנה לאחר ט' באב, 

6,000 ש"ח תיווך ש. 
מאירוביץ 054-6506501 

050-5308742
03-5797756)29-29(_____________________________________________

 חדש!! 2 יחידות ארוח 
מפוארות! נקיות! ג'קוזי, 

בריכה, מרפסות, נוף, חצר 
ענקית, מתקנים, גם לקבוצות 

_____________________________________________)17-46ש(052-4624543

03-6162228

שנה טובה ומתוקה
שנת אושר ושלווה. שנת בריאות ופרנסה. שנה של גאולה שלמה.

תכתבו ותחתמו לחיים טובים.

לכל לקוחותינו
 קוראינו ולכל עמך בית ישראל

 להשכרה בלבד, קרית 
הרצוג, מגרש מעל דונם, 

לאחסון או למבנה או 
לכל מטרה, לטווח ארוך, 
לאחסון או למבנה תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 23
 054-6506501)31-31(_____________________________________________

 חנות משופצת 
מהיסוד, באזור איצקוביץ, 

50 מ"ר כולל שירותים 
צמודים, 10,000 ש"ח 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-6194217)32-32(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 אהבה במרומים, בפוריה, 
צימרים מפוארים לזוגות, 

בריכה מחוממת מוצנעת, 
גקוזי', מטבחון, נוף

_____________________________________________)33-25/2022ש(053-3226630

מגרשים

 קניה ומכירה, אדמות 
חקלאיות, בכל הארץ, 

במחירים הגונים
052-2457617)34-07/2022(_____________________________________________

 5 חדרים, מרווחת, 
נקיה, יפה, מרפסת סוכה, 
נוף לכנרת + חצר, קרוב 
_____________________________________________)35-43ש(לשטיבלאך 050-4124556

 בפוריה, 2 בקתות, 
צופות לכנרת, פרטיות 
וגינה לכ"א, מאובזרות 

ונקיות + גקוזי'
_____________________________________________)17-42ש(050-6927465

 בק. שמואל, דירת נופש, 
מפוארת, גדולה וממוזגת, 

קרובה לכנרת והשטיבלאך, 
_____________________________________________)20-43ש(לנופש מושלם! 055-6788938

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא, החל מ- 

_____________________________________________)20-42/21ש(349 ש"ח 079-5551606

 דירת נופש, מחולקת, 10 
מיטות, מאובזרת קומפלט + 

מרפסת ענקית עם נוף לכנרת 
_____________________________________________)17-16/22ש(050-9770828 050-5770828

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

_____________________________________________)50-49/21ש(050-8954654

 "נופש הרימון"- סוויטות 
וחדרים אחרונים לבין הזמנים, 

מרווחות ומפוארות, 5 דק' 
הליכה מהטיילת והכנרת, א. 

לחדר אוכל 050-8818678 
_____________________________________________)29-28/22ש(050-8885275

 במגדלי המלכים! שבת 
נחמו מחמישי עד ראשון - 

1,400 ש"ח, 5 דק' למדרחוב 
+ מרפסת נוף, עד 4 ילדים 

_____________________________________________)30-41ש(054-6511250/350

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

ביהכנ"ס 052-7646764
_____________________________________________)46-46/21ש(052-7634389

 בגאולה, דירות נופש נקיות 
ומאובזרות קומפלט, יפיפיות, 
במגוון גדלים 053-3184783 

_____________________________________________)2-1/22ש(058-3284786

כפר שמאי
 בוסתן לבל - 3 

צימרים, מתחם 4 דונם, 
בריכה + גקוזי' ספא 

ענק, למשפחות וזוגות, 
מחירים נוחים
_____________________________________________)28-39ש(054-4385580

ירושלים והסביבה

 "צל אילנות" צימר 
מקסים נקי ומעוצב, 10 דק' 
מירושלים + בריכה מוצנעת 

גקוזי' 050-8490663 
_____________________________________________)31-31/2022ש(050-6217759 02-5361771

 "בנצימר" - נופי ירדן - 
סוויטה מרווחת ומפנקת + 
גקוזי', מרפסת נוף ענקית, 

אפ' לקבוצות, אפשרות 
ל'גיפים 050-7362739

_____________________________________________)12-11/22ש(052-2403750 

מירון

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-31/2022ש(וחדר אוכל. 054-6987257

ספסופה

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

משפחות 054-6299082 
_____________________________________________)21-18/22ש(054-6388082

ביקוש 
דירות

 דרושה דירת 3/4 חדרים 
+ מעלית לקניה בב"ב )לא 

_____________________________________________)35-36ח(מתיווך( 052-3595314

 דרושה יחידת דיור ביד 
בנימין להשכרה לשבת כי 

_____________________________________________)35-36ח(תבוא 058-3290626 רבקה

 דרושה דירה לקניה בבני 
ברק +3.5 חד' בנין חדיש 

לל"ת עד 1,650,000 לפרטים 
_____________________________________________)35-36ח(050-4158211

נדל”ן 
מסחרי

יבניאל

 סוויטות לזוגות/משפחות/
שבתות חתן, דונם מדשאות 

עם סנוקר, פינג פונג ומתקנים 
לילדים, מחירים גלובלי 
לסוויטה 052-3540874

_____________________________________________)25-36ש(053-3163352

 אחוזת החלומות - 2 
יחידות נופש ברמה גבוהה, 
עד 15 איש, בריכה גדולה, 
חצר + סנוקר ומתקני גן 

_____________________________________________)27-38ש(053-3340350

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב דתי 
 054-6928116 02-9913107

_____________________________________________)51-50/21ל(054-8470055

 בוסתן לביא- דירת נופש 
יפיפייה, נוף מדהים, סנטדנט 

גבוה פרטי, באווירה פסטורלית 
_____________________________________________)20-43ש(050-6333765

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

ב- 10 חדרים סגורים, בריכה 
מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 

_____________________________________________)05-05/22(במקום 050-3388668

מושב תרום

 בעוזיאל, קומה מינוס 1, 
חלונות + מעלית, משופצת, 
ממוזגת + סוכה, 3,200 ש"ח

052-7671305)36-36(_____________________________________________

מחסנים
 להשכרה בהראשונים ב"ב 

תחילת ר' עקיבא, מחסן 13 
מ"ר, בחניה, גישה נוחה לרכב, 

850 ש"ח )אופציה לגלריה( 
052-7671305)36-36(_____________________________________________

אולמות

ירושלים
קוטגים

 3 חדרים, 75 מ"ר, בשבטי 
ישראל 15, קומה שניה, לשנה, 

_____________________________________________)36-39ל(מיידי 052-2437292

2-2.5 חדרים

 בחברון 3 חד', ממוזגת, 
מרוהטת קומפלט, 3,700 

ש"ח, קומה ב', מתפנה אחרי 
_____________________________________________)34-37ל(סוכות 050-4171046

 2 חדרים, בגן וורשא/
הרב קוק, מרוהטת, ממוזגת, 

לשבתות/תקופה ארוכה, ולכל 
_____________________________________________)36-39ל(מטרה 054-6804376

 יחידת 2 חד' גדולים, ברח' 
עזרא ב"ב, מרווחת, מוארת, 

אופציה לריהוט, ניתן גם 
למשרד/מרפאה
_____________________________________________)36-39ש(050-5466628

 ברח' בית יוסף שיכון ה', 
2 חד', חדשה, כ- 42 מ"ר, 

ריהוט מלא, ממוזגת, מעלית, 
_____________________________________________)36-39ש(3,200 ש"ח 052-5007475

 2 חדרים + מרפסת, 45 
מ"ר, 2 מזגנים, מוצרי חשמל, 

ברח' בירנבוים, 2,800 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ל(052-9466908 054-5981262

 באיזור הרב שך 
סירקין, 2.5 חדרים, 
55 מ"ר, לא יח"ד, 

ק"א, במצב טוב, פינוי 
31.7.21, 3,050 ש"ח 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
054-6506501
03-5797756)26-26(_____________________________________________

 2 חד', מפוארת, מרוהטת 
קומפלט, מרפסת סוכה, ק"ג, 
בבנימין אברהם, 2,850 ש"ח 

_____________________________________________)34-37ש(052-7691171

 להשכרה! באמרי ברוך 
2.5 חד', 50 מ"ר, מרוהטת 

וממוזגת, חדשה, 3,300 ש"ח 
_____________________________________________)35-38ש(03-5744002

1-1.5 חדרים

 מציאה, לזוג/בודד, 
בכהנמן, יפיפיה ומושלמת, 

1,800 ש"ח, ק"ה + מעלית 
_____________________________________________)33-36ש(052-7659811

 דירת חדר, מרוהטת + 
מזגן, מכונת כביסה, ופריג'ידר, 
ליחיד/ה, ברחוב קהילות יעקב, 

1,100 ש"ח 03-5744031 
_____________________________________________)36-39ל(052-7654674

יחידות דיור

 בשיכון ג', יחידת דיור 
2.5 חדרים, כחדשה, נוף, 

מזגנים, דוד"ש, 3,500 ש"ח 
_____________________________________________)34-37ש(052-5359987

 ברמת אלחנן, 2 חדרים, 
קומה ג', משופצת, סוכה, 
דוד"ש, ממוזגת, מאווררת, 

אפשרות לגנרטור
_____________________________________________)35-38ל(054-8413233

 בגבעת שאול 2 חדרים, 
מוארת, משופצת ומרוהטת, 
ק"ב, מעלית, מיידי, מתאים 

לזו"צ, 4,200 ש"ח
054-8453050)36-37(_____________________________________________

 דרושה דירה בב"ב עד 
1,300,000 או באחיסמך 

1,200,000 שלושה חדרים 
_____________________________________________)36-37ח(054-8489439

 מעונין לקנות דירה 3-4 
חדרים בסנהדריה במחיר סביר 

_____________________________________________)36-37ח(054-7385609 ירושלים

 בהזדמנות!!! חנות, 
בגאולה, פונה למלכי ישראל, 
115 מ"ר, ק"א, 13 מדרגות, 

_____________________________________________)36-37(מיידי 054-8453050

 להשכרה במתחם אוסם 
חנות/משרד, 45 מ"ר, חדשה, 
מושקעת, ק"ק, 6,000 ש"ח 

_____________________________________________)36-36(א. פנחסי 03-5799308

 בית פרטי, באזור הרב 
קוק מגרש 430 מ"ר, בנוי 140 
מ"ר בקרקע + מרתף ומקלט, 

6,500,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)36-36(_____________________________________________

 פנטהאוז בטבריה, 6 
חדרים, עם נוף לכנרת, 

לחג הסוכות, כולל סוכה 
_____________________________________________)36-36(מרווחת 050-4442212

 דירת ארוח מפוארת 
במרכז ירושלים )לשומרי 

שבת(, מאובזרת ונקיה מאד 
_____________________________________________)36-9/22ש(054-9426629

כלנית 
 צימרים חלומיים + גקוזי' 

ספא, בריכה פרטית, ביהכנ"ס, 
מבצע! 2 לילות 1,000 ש"ח 

_____________________________________________)36-35/22ש(052-8741443

מטולה 
 החל מכ"ה תשרי- 
וילת ענק, נוף מדהים 
ללבנון, 7 חד' שינה, 3 

מרפסות גדולות, ג'קוזי, 
קרוב לביהכנ"ס.

_____________________________________________)36-39ש(058-5409886

 מתחם דירות + בריכה 
ענקית + גקוזי' בכל דירה, 
חדר אוכל וחצר גדולה עם 

_____________________________________________)36-35/22ש(משחקים 052-2979067

 אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות/קבוצות/

זוגות + חדר אוכל, נוף מרהיב, 
סמוך לרשב"י 052-4478055 
_____________________________________________)36-35/22ש(052-5226788 04-6980585

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

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)12-12/22(_____________________________________________

 וילה גדולה ומשתלמת, 
בריכת שחיה גדולה ומקורה, 
דשא, פינות ישיבה ומרפסת 

גדולה 054-5726412
_____________________________________________)28-28/22ש(077-5590283

 "רפאל בקתות אירוח"
2 צימרים עד 16 איש + גקוזי' 

+ בריכה מחוממת. חצר 
ומתקני גן + נוף. בית קפה 
_____________________________________________)48-48/21ש(מהדרין צמוד 053-7519198

 "אצל אביה" וילת אירוח 
+ 3 יחידות צימרים + בריכה 
פרטית בכל מתחם. ערסלים, 
_____________________________________________)24-24/22ש(נדנדות וסנוקר. 050-5313031

 וילה גדולה ומשתלמת, 
בריכת שחיה גדולה, המון 

דשא, פינות ישיבה ומרפסת 
גדולה 054-5726412

_____________________________________________)25-24/22ש(077-5590283

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-33/2022ש(ונדנדות 052-5856465

 בכנען, 2 יחידות נופש, 
לזוגות/משפחות, מאובזרות, 

ממוזגות + חצרות
058-6830771 )גם ווצאפ( 

_____________________________________________)32-31/2022ש(058-5188846

 זה הזמן לגולן! קרוב 
לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון, 
למשפחות / זוגות, אטרקציות 

_____________________________________________)11-36ש(050-5275981 04-6961175

צפת

קצרין

 "בקתות עלי גפן"- 3 
צימרים, נוף מרהיב, בריכה 

וגקוזי', חצר + מתקני גן 
_____________________________________________)24-23/22ש(054-6465188

 צימר חדש לזוג + 2, 
מרוהט ברמה גבוהה + גינה, 
אופציה לסוכה, בשכונת "נוף 

מירון", קרוב לעתיקה
_____________________________________________)33-32/22ש(052-2607031 )גם וואצאפ(

 מתחם הארחה בצפת, 
9 חדרים, בריכה יהודה 

_____________________________________________)34-37ל(054-8971034

עלמה
 "צימר הגליל עלמה"- 
וילת 4 סוויטות )16 איש(, 

מפוארת + גקוזי' בכ"א, בריכה 
מקורה, סנוקר, פינג פונג, נוף 

_____________________________________________)35-34/2022ש(מרהיב 052-8793288

 8 חד', ממוזגת + בריכה 
+ חצר גדולה + טרמפולינה 

ונדנדה, בית כנסת קרוב
053-2827371)26-52(_____________________________________________

 בס"ד, "צימר לתפארת" 
- מבצע לבין הזמנים, עד 10 
מיטות, 6,000 ש"ח לשבוע. 
_____________________________________________)26-38ש(מומלץ מאד! 052-7623725

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגת ומאובזרת 
קומפלט )מול מלון רימונים( 

 050-8227511 054-5881866
_____________________________________________)52-51/21ש(04-6973389

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

וממוזג, 2 חדרים 03-9363752 
_____________________________________________)49-51/21ש(050-6241690

 לזוגות ומשפחות בין בתי 
הכנסת בלב העתיקה צימרים 
מפוארים, מאובזרים וממוזגים 

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

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

מנגל, בריכה מקורה 
מחוממת ומוצנעת, נקיה 
במיוחד! 050-7477127 

_____________________________________________)47-45/21ש(050-4296661

 בעתיקה, לבחורים 
ומשפחות, עד 10 מיטות, 

מבצע! בין הזמנים- לשבוע 
עד 7 אנשים 6,000 ש"ח 

_____________________________________________)26-37ש(052-7623725

 "ויטראז' בעתיקה" - 8 
חדרי ארוח יוקרתיים + 
חדר אוכל מאובזר, עד 

50 איש, למש' וקבוצות 
בלבד!! קרוב לביהכנ"ס 

קרליבך - חב"ד
_____________________________________________)25-24/22ש(052-7646814

 על צלע הר - בית פרטי, 
צופה לנוף מדהים + חצר 
גדולה, מתאים ל- 20 איש 

_____________________________________________)25-36ל(053-3147542 052-7155422

טיולי גיפים
 "בנצי טיולי 'גיפים" 

- חולית שטח ייחודי מס' 
1 בארץ, אפשרות לנהיגה 
עצמית, אופציה לצימרים

_____________________________________________)12-11/22ש(052-2403750 050-7362739

שלומית
 "עפרוני בהר"- לזוגות/

משפחה, סוויטות נופש 
מרווחות, מאובזרות, נוף 

מדהים + חצר + בריכה + 
_____________________________________________)31-42ש(גקוזי' 052-4595914

מכוניות

קנית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

+ נסיעה 052-4714818
_____________________________________________)34-30/22ש(050-5238722

 בנורדאו 3 חד', מהממת, 
ממוזגת, ק"ג + מעלית

_____________________________________________)36-37ש(053-3104856

 בירושלים אזור בעלז, 
3 חד' ענקית + מרפסות, 

מטופחת, מיידי, ב- 
4,900 ש"ח להב נכסים 

050-4177750)36-36(_____________________________________________

 רמות ב': קוטג' 8 חד' 
גדולים )205 מ"ר(, כולל משרד 
+ גינה 80 מ"ר, פינתי, 10,000 

ש"ח לחודש תיווך הכוכבים: 
02-5713375)37-37(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 מעוניינים לקנות בית 
פרטי עם גינה באזור בני ברק 

_____________________________________________)37-38ח(סיגל 053-4224340

 דרושה דירה/יחידת דיור 
להשכרה מחודש חשוון לזוג 

_____________________________________________)37-38ח(צעיר בבני ברק 054-7938941

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)37-38ח(תיווך 054-7432035

 רמות ב': דירת אולם 
פתוח )105 מ"ר נטו(, ללא 

מדרגות, 3 כיוונים, לכל שימוש 
או למגורים, 2,050,000 ש"ח! 

_____________________________________________)37-37(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 קונים מגרש עם חקלאים 
_____________________________________________)34-07/2022(בכל הארץ 052-2457617

 דירה באבני נזר, 
קומה נוחה, עם מעלית, 

120 מטר, 4 חדרים + 
מטבח גדול, 3 כיווני אויר, 

מרפסת סוכה, חנייה 
_____________________________________________)37-40ש(052-7153475

לפרסום
03-6162228

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
_____________________________________________)24-25/22ש(054-5989347 04-6987450

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
_____________________________________________)47-46/21ש(04-6989734

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י, מש' אלק-
_____________________________________________)45-52/21ש(054-8042119 04-6989119

 צימר מאובזר ויפיפה 
לזוג + ילד, מיקום מרכזי, 

עם גישה נוחה, בעיר 
העתיקה של צפת, ליד 
_____________________________________________)37-40ש(קרליבאך 052-7153475
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מחשבים

 מחשב נייד I5 מחודש, 
שנה אחריות, מתאים 
לגרפיקה ותכנות, חצי 

ממחיר חדש
_____________________________________________)46-40/21ש(054-4543701

שידוכים

 "שידוכי המרכז" - 
לחרדים ודת"ל בלבד! 
מחלקה לכל העדות! 

גם לחסידים וליטאים גם 
פרק ב'. דרושות במאגר 
חסידיות וליטאיות. שדכן 
מקצועי עם המון הצעות 

_____________________________________________)33-03/2022ש(054-8422105

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
_____________________________________________)28-28/22ש(המלצות בשפע, 052-5487975

יד שניה 
קונים

השבת 
אבידה

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

160 ש"ח לשיעור נהיגה, 
40 דק' לפחות, הקפדה 
על זמן השיעור מאזדה 

CX5 חדשות, 160 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

ב-3 שבועות. אחוזי 
הצלחה גבוהים במבחן 
המעשי, ספר תאוריה 

_____________________________________________)29-02/2022ש(חינם 052-2514960

לימוד נהיגה
 נהיגה ברמה אחרת, 

לימוד מהיר, קצר 
ואיכותי, יוסי בן יהודה. 

03-5352975
052-2595370)08-07/22(_____________________________________________

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

_____________________________________________)39-33/2022ש(077-40-900-70

 לאברכים! מרצדס ויטו 
2012, 9 מקומות, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-31/2022ש(חסכוני, בב"ב 052-7696100

השכרת רכב
אביב השכרת רכב

*אפשרות לפקדון מזומן

03-5790909

גם לנהגים 
צעירים וחדשים 

מסחרי / פאר

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 קונה זהב! יהלומים! כלי 

כסף! בכל מצב! במזומן! 
אפשרות בבית הלקוח

_____________________________________________)26-25/22ש(054-2821847

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■









■







■











דלתון

■








■







■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
מילי

 10
ם

אי
1,000,000 קור

03-6162228

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

אפימדיום המקורי

שלום בית

052-8868876

דבש 

 מכשיר בייבי ליס- 
מסלסל שיער ומוברש, 

מקצועי מאד, חדש 
באריזה, של חברת 

remington, ב- 270 ש"ח 
054-6337121)33-36(_____________________________________________

 אבדה שקית בגדים 
ובתוכה משקפיים היקרים 

מאוד לבעליהם ביום שני י"ז 
אב בחוף הים הרצליה המוצא 

הישר יתקשר לטל':
_____________________________________________)34-35ח(054-8405791

 השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 100 ש"ח, מקרן ליום 

50 ש"ח, הגברה ליום 80 ש"ח, 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח 

_____________________________________________)34-33/22ש(050-7801545

 שיפוצים ובניה מהמסד 
עד הטפחות, המומחים לפינוי 

תכולות מגניזות ומחסנים 
_____________________________________________)44-44/21ש(054-6208485

 נמצאה טבעת זהב בגינת 
השומר בבני ברק פלא':

_____________________________________________)35-36ח(052-7163146

 אבד נגן מאוד חשוב 
לבעליו בצבע שחור לפני 

שבועים באוטובוס מירושלים 
לבית שמש בשעות אחה"צ 

_____________________________________________)35-36ח(052-7163334 055-9178123

 מעוניין בנגן סנדיסק 
_____________________________________________)35-36ח(מהדגם הישן 052-7191083

 דרושה סלסלה תחתית 
לעגלת בייבי גוגר סיטי מיני 

_____________________________________________)35-36ח(054-8571577

 אוזניית בלוטוס חדשה 
באריזה ב- 100 שקל

_____________________________________________)35-36ח(050-8776286

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-3558949

 מחשב נייד עובד מהר רק 
_____________________________________________)35-36ח(499 ש"ח 054-3558949

 ברה"ע למכירה מטען 
חדש לאופניים חשמליות ב- 

_____________________________________________)35-36ח(190 ש"ח 050-6850138

 ברה"ע למכירה מכשיר 
אינהלציה רפואי דגם 

BR-CN116 ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(050-6850138

 מכונת תפירה חשמלית 
brother דרוש תיקון 150 

ש"ח 052-2786557 בפתח 
_____________________________________________)35-36ח(תקוה

 מחשב נייד ווינדוס 10 עם 
תוכנות 500 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-3558949

 מגהץ קיטור 100 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 דיסק לחיתוך ברזל 5 200 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 טוסטר 20 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 כירת גז הכוללת 4 להבות 
במצב מצויין )בני ברק( 350 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-7216671

 מזגן נייד לסוכה 500 ש"ח 
052-7686858)35-36(_____________________________________________

 פקס + צילום 320 ש"ח 
052-7686858)35-36(_____________________________________________

 אופנים חשמליות 500 
_____________________________________________)35-36(ש"ח 052-7686858

 שידוכי מצווה, ללא תיווך, 
גם לפרק ב', בעיות בריאות 

)לא נפשי(, פרטים למייל 
mailshiducim@gmail.com)35-42ש(_____________________________________________

 נמצא סיר מטבח יוקרתי 
חדש באריזה במרכז העיר 
ירושלים ינתן עפ"י סימנים 

_____________________________________________)35-36ח(052-6795000

 מעונין לקנות נגן עם רדיו 
_____________________________________________)35-36ח(במחיר סימלי 052-7163334

 TELIT דרוש פלאפון 
)ישן( מחברת פלאפון תקין 
_____________________________________________)35-36ח(בסכום סימלי 052-7696286

 דרושה מיטת הייריזר ללא 
_____________________________________________)35-36ח(מזרונים ב"ב 054-8491154

 מעונין לקנות במחיר 
סימלי נגן סנדיסק עם רדיו 

_____________________________________________)35-36ח(פלא': 055-9178123

 מטחנת בשר חדשה 
למיקסר קנווד 150 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-7676856

 סיר לחץ חדש נעמן 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 050-4131038

 מכונת תפירה חשמלית 
500 ש"ח במצב מצויין

_____________________________________________)35-36ח(054-7432035

 למכירה שואב אבק 
סימנס מצב טוב 150 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(050-3337530 אבנר

 מיקרוגל במצב מצוין 
)ב"ב( 80 ש"ח בלבד

_____________________________________________)35-36ח(054-8491154

 מזגן חלון אלקטרה 500 
_____________________________________________)35-36ח(שקלים 052-3595314

 מכונת תפירה 500 
_____________________________________________)35-36ח(שקלים 052-3595314

 J.V.C למכירה רדיו דיסק 
במצב חדש 320 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-2819921

 מזגן מפוצל 1.15 כוח 
סוס במצב תקין 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-2819921

 מאוורר על רגל ממתכת 
_____________________________________________)35-36ח(חדש 160 ש"ח 054-2819921

 מטען למכונת גילוח 
פיליפס 50 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 פלטה לשבת קטנה 60 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 050-7757420

ייעוץ והכוונה
 קו ייעוץ ועזרה לנערות 

מרקע חרדי, בשעות 
21:00-23:00

053-4141591 ניתן 
להשאיר הודעה בשאר 

 מעוניין לקנות קלנועית _____________________________________________)35-38(שעות היום
_____________________________________________)35-36ח(יחיד במצב טוב 053-4190416

 דרוש ריפוד לעגלת בייבי 
גוגר סיטי מיני במצב מצוין לא 

_____________________________________________)35-36ח(סגול 054-8571577

 דרוש גגון לעגלת בוגבו 
קמיליון 3 עדיף שנפתח ל- 3 
_____________________________________________)35-36ח(במחיר סימלי 054-8571577

 מ.תספורת כחדשה 
פנסוניק 125 ש"ח

052-7686858)35-36(_____________________________________________

 3 ניידים ZTE תקולים 
ושתי סוללות תקינות 40 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(058-3233919

 מקרן ברמה גבוהה 470 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-3558949

 למכירה אופנים חשמליות 
ב- 500 ש"ח לפרטים

_____________________________________________)35-36ח(054-8407883

 רמקול מקצועי רצפתי 
כחדש צליל נקי וחזק 450 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-6485336

 משאבת פילטר לבריכה 
300 ג' עם אחריות 175 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(נייד: 052-7696286

 מערכת מולטימדיה 
למזדה בצבע שחור מסך מגע 

_____________________________________________)35-36ח(250 054-8421707

 מיקסר להקצפה 25 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 מטגנת חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 גריל לפיתות 50 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 בלנדר 50 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 מעבד מזון מגימיקס 80 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 קנווד מעבד מזון 70 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 קומקום חשמלי 20 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 מפזר חום לבית 25 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 בלוני גז 250 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 מיכל מים חמים לשבת 
_____________________________________________)35-36ח(100 ש"ח 054-4273857

 סיר לחץ חשמלי 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 פלטות שבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 כיריים הלוגן 80 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 שואב אבק טורבו חדש 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 שואב אבק הובר תקין 80 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-3463482

 סדין חשמלי זוגי דגם 
EF-183 ב- 50 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

 תנור אפיה בילדאין 
סטואר מידות: 0.58*0.59 400 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-3463482

 מחשב נייח כולל עבכר 
מקלדת כבלים וכו 400 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

 2 חב' רולים רמינגטון 
חשמלי מקצועי ב- 40 ש"ח 

וב- 80 ש"ח + תופסנים
_____________________________________________)35-36ח(054-8571577

 מכונת כביסה 7 ק"ג )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 מייבש כביסה 8 ק"ג )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

 מאוורר נייח )בני ברק( 60 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-7216671

 קוטל יתושים חשמלי 
חדש )בני ברק( 80 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)35-36ח(180 ש"ח 054-7216671

DVD  ללא מסך )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-7216671

 טוסטר אובן גדול תוצרת 
PILOT )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)35-36ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 תנור אפיה לבן 2 דלתות 
הכולל 4 להבות )בני ברק( 

_____________________________________________)35-36ח(300 ש"ח 054-7216671

 מגהץ קיטור תוצרת 
PILOT )בני ברק( 180 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 נברשת )שנדליה( 5 קנים 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 מגהץ אדים )בני ברק( 
_____________________________________________)35-36ח(120 ש"ח 054-7216671

 מקלדת חדשה למחשב 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 משאבה לניפוח גלגלים 
_____________________________________________)35-36ח(20 ש"ח 054-4273857

 מכונת גילוח ותספורות 
_____________________________________________)35-36ח(100 ש"ח 054-4273857

 מקדחה חשמלית 150 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 מקרר אמקור XL ב- 400 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 נפה חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 מלחם בדיל מקצועי 50 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 מיקרוגל 50 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 מגהץ אקאי כחדש 50 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 כיריים לקמפינג 3 להבות 
_____________________________________________)35-36ח(150 ש"ח 054-4273857

 פלטת שבת קטנה 
מתאים לשני סירים במצב 

חדש ב- 50 שקל
_____________________________________________)35-36ח(050-8776286

הסעות
 "שלוימלה הסעות" 

- 14,16,20,23 מקומות 
מפוארים, נתב"ג 

ירושלים, ב"ב ואירועים 
053-3188842
_____________________________________________)45-33/2022ש(050-7532336

 בחודש אב נלקחה בטעות 
שקית מחוף ים אשדוד עם 

נעליים משקפי ים חולצה ועוד 
_____________________________________________)36-37ח(052-7170138

 נמצא צמיד זהב לילדות 
בגינה בשיכון ה' לפני כחודש 

_____________________________________________)36-37ח(054-6916905

 נמצא כרטיס למצלמה 
16 ג'יגה ביום ב' י' אב בקו 71 

_____________________________________________)36-37ח(לרמות בי"ם 052-7618093

 דרוש בדחיפות מחשב נייד 
לאברך לכתיבת חידושי תורה 

_____________________________________________)36-37ח(וללא וידאו 054-8489439

 מעוניינים לקנות את 
הספר ילדה קטנה של פעם 

_____________________________________________)36-37ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספרים של רוחמה שיין

_____________________________________________)36-37ח(054-8454536

 מיקסר קיטשנייד כסוף 
כמו חדש 500 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(058-3274726

 מכונת תספורת אוסטר 
95 + סכין חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(058-3274726

 מאוורר חדש לתקרה 
באריזה 4 כנפיים 150 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-2786557 בפתח תקוה

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-3558949

 פלטה חשמלית תוצרת 
gold line )בני ברק( 120 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)36-37ח(250 ש"ח 054-7216671

 מיחם מים דיגיטלי חדש 
לשבת )בני ברק( 175 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 שואב אבק 1600W )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 מיקרוגל )בני ברק( 100 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-7216671

 מאוורר נייח )בני ברק( 60 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-7216671

 קוטל יתושים חשמלי 
חדש )בני ברק( 80 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 מקלדת חדשה למחשב 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 מקרן נייד מיני עם חיבור 
USB SD ומחשב 95 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(055-6724446

 למכירה אופנים חשמליות 
_____________________________________________)36-37ח(ב- 500 ש"ח 054-8407883

 פלטה לשבת קטנה 60 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 050-7757420

 סיר חשמלי 100 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(050-7757420

 מזגן חלון אלקטרה 500 
_____________________________________________)36-37ח(שקלים 052-3595314

 מכונת תפירה 500 
_____________________________________________)36-37ח(שקלים 052-3595314

 3 ניידים ZTE תקולים 
ו- 2 סוללות תקינות 40 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(058-3233919

 3 שעוני חשמלי דיגיטלי 
באריזה יושב בלוח חשמל 

חברת ווגה 300 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(052-2786557

 נברשות/תאורה מחיר 
_____________________________________________)36-37ח(100 פלא': 052-8958197

 קולט אדים של לוינט 
_____________________________________________)36-37ח(מחיר 200 052-8958197

 תנור אפיה 2 תאים וגז 4 
להבות ב- 100 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(03-5700128

 גימבוי עם וידאו חדש 
באריזה 300 ש"ח פלא': 

_____________________________________________)36-37ח(053-3168190

 מקרר שארפ כסוף וחדשני 
594 ליטר כחדש בפ"ת 500 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 058-6550750

 מזגן חלון 1.15 כו"ס 
במצב מעולה ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(054-5823874

 מדפסת HP משולבת 
שחור לבן וצבעוני במצב חדש 

270 ש"ח )השווי 700( טל': 
_____________________________________________)36-37ח(054-8542330

 כירת גז הכוללת 4 להבות 
במצב מצויין )בני ברק( 450 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-7216671

 משאבה לדלת 50 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 גק לרכב 25-50 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 סגריות ווינסטון כחול 
_____________________________________________)35-36ח(פקט ב- 200 054-8469191

 איי בי אס למזדה 3 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(050-4960603

ריהוט
 שולחן + 6 כסאות לסלון, 

ספה 3 מושבים, אפשרות 
לכל מוצר בנפרד, עור איטלקי, 

_____________________________________________)35-36ל(חדישים 052-4227714

 ספה לשינה, נפתחת 
אוטומטי, לעוד מיטה, חברת 

עמינח, חדישה, בהזדמנות 
_____________________________________________)35-36ל(052-4227714

סוכות 
 לחנויות ודוכנים- תמונות 

ופוסטרים מרהיבים ומגוונים 
לסוכה )אפשרות לקומיסיון( 

_____________________________________________)36-36ש(054-8438502

 מעוניינים לרכוש/לשאול 
ספר ילדותינו כיתה ב' במחיר 

_____________________________________________)36-37ח(סימלי 052-7127132

 דרושה מכונת חישוב עם 
סרט נייר במצב תקין

_____________________________________________)36-37ח(050-5343924

 דרושה מיטה מתקפלת 
ארון למיקרוגל עגלת טיולון 

איכותית בבני ברק
_____________________________________________)36-37ח(050-4131634

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(054-3558949

 מקרן איכותי 500 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(054-3558949

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-3558949

 מכונת קפה חב' 
delongi nescafe חדשה 

באריזה!! 300 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(058-4884455

 מסך מחשב LED דק 
ויוקרתי חדש באריזה!! 300 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 058-4884455

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)36-37ח(180 ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

DVD  ללא מסך )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-7216671

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)36-37ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 תנור אפיה לבן 2 דלתות 
הכולל 4 להבות )בני ברק( 

_____________________________________________)36-37ח(300 ש"ח 054-7216671

 מגהץ קיטור תוצרת 
PILOT )בני ברק( 180 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 נברשת )שנדליה( 5 קנים 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 מגהץ אדים )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(120 ש"ח 054-7216671

 שואב אבק טורבו חדש 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 סיר בישול איטי חדש 
_____________________________________________)36-37ח(חשמלי 90 שח 053-3155415

 מחשב נייח כולל עכבר 
מקלדת כבלים וכו 450 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(053-3155415

 פלטה קטנה מתאים לזוג 
_____________________________________________)36-37ח(צעיר 50 ש"ח 053-3155415

 תרמוס קטן בצורת פחית 
_____________________________________________)36-37ח(ב- 30 ש"ח 054-8454536

 מזגן נייד קטן בשימוש 
פעם אחת ב- 300 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-8454536

 מכונת כביסה 7 ק"ג )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 מייבש כביסה 8 ק"ג )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

מוצרים 
ושירותים

 קונה רכבים לפירוק 
ונסיעה 058-7887050 

_____________________________________________)13-38ש(058-5900900

מכירת רכבים

 B4 למכירה! סובארו 
2006, 335,000 ק"מ, 

ללא טסט, שמורה, 
משופרת ומטופלת, רק 

ב- 6,000 ש"ח
054-9758435)34-37(_____________________________________________

 B4 למכירה! סובארו 
2006, 335,000 ק"מ, 

ללא טסט, שמורה, 
משופרת ומטופלת, רק 

ב- 6,000 ש"ח
054-9758435)34-37(_____________________________________________

סובארו

גמחים

 גמ"ח של מוצרי פרחים 
קנדלברות לשבע ברכות בר 
מצוות ובריתות וכו' לפרטים

_____________________________________________)36-36(054-8449588 מירי

 להשתתפות בקו הצניעות 
073-383-4050, סיסמה 2448 

_____________________________________________)35-38(סולמית, שלוחה 5

 אבד נגן סאנדיסק שחור 
וצהוב הדגם הישן בבני ברק 

_____________________________________________)37-38ח(טל': 053-3103209

 אבד עגיל זהב של אישה 
בתאריך י"ד אלול בבני ברק 

_____________________________________________)37-38ח(050-4105312

 לישיבה חדשה בב"ב 
דרושים מזגנים ארונות 

)לפנימיה( סטנדרים כסאות 
מכונת ייבוש סירים

_____________________________________________)37-38ח(053-3133509

 לישיבה חדשה בב"ב 
דרושים ספרי קודש )ש"ס 

_____________________________________________)37-38ח(מפרשים מוסר( 053-3133509

 דרושה עריסה לתינוק 
עבור משפחה נזקקת 

בירושלים עד 100 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)37-38ח(052-7197544

 דרוש שנאי 6V למכונת 
חישוב במצב תקין

_____________________________________________)37-38ח(050-5343924

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)37-38ח(054-7938941

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)37-38ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)37-38ח(ילדים 050-6651365

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

052-3595314
_____________________________________________)37-38ח(

 דרוש כיסוי פלסטיק 
37*35 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)37-38ח(אלקטרה 052-3595314

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

ושחרור שרירים לבחור העובד 
_____________________________________________)37-38ח(בתחום 052-7396092

 מעוניין בספרים מעם לועז 
ובספרים עם חידושי תורה 

_____________________________________________)37-38ח(ומפרשים 054-7432035

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)37-38ח(סימלי 052-3595314

 קולט אדים של לוינט 200 
_____________________________________________)37-38ח(052-8958197

 נברשות/תאורה 100 
_____________________________________________)37-38ח(052-8958197

 מאוורר עמוד בלו סטאר 
עוצמתי במיוחד כחדש 180 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 052-7623377

 מאוורר חדש לתקרה 
באריזה 4 כנפיים 150 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(052-2786557 בפתח תקוה

 מזגן חלון אלקטרה 500 
_____________________________________________)37-38ח(שקלים 052-3595314

 מכונת תפירה 500 
_____________________________________________)37-38ח(שקלים 052-3595314

 למכירה טוסטר חדש 
באריזה אחריות לשנה 40 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(054-8481830 ירושלים

 למכירה סלילים גדולים 
לטייפ 20 ש"ח כ"א מלאים 

בשירים וקונצרטים רבים 
ובשפות שונות 050-6688160 

_____________________________________________)37-38ח(שמואל

 למכירה טייפ סלילים 
גדולים של חברת אקאי 500 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 050-6688160 שמואל

 מכונת תפירה חשמלית 
500 ש"ח במצב מצויין

_____________________________________________)37-38ח(054-7432035

 מטחנת בשר מצויינת 
ROTEL ב- 140 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)37-38ח(052-7600336

 למכירה אוזניות בלוטוס 
חדשות דגם אייר פודס אפל 

ב- 50 ש"ח בלבד!!
_____________________________________________)37-38ח(055-6758075

 מסך למחשב במצב מצוין 
24 אינץ חברת PILOT ב- 

_____________________________________________)37-38ח(250 ש' 055-9178123

 מזגן תדיראן עילי 
קומפקטי 1 כ"ס + צנרת 

מתכת 3.5 מ' מפורק מהקיר 
רק 450 ש"ח במקום 550 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 054-8412976 ב"ב

 בהזדמנות!!! מחשב נייד 
היה בשימוש מועט 500 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(053-3346080

 תנור סאוטר 2 תאים 4 
להבות 8 שנים 500 בב"ב 

_____________________________________________)37-38ח(054-8548433

 מדפסת באריזה 300 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-3847842

 מחשב נייד באריזה 300 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-3847842

 ערכה לתספורת 100 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-3847842

 מחשב נייח מקלדת 250 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-3847842

 כיריים גז 5 להבות 250 
_____________________________________________)36-37ח(שקל 050-4128920

 מקפיא 6 מגירות 300 
_____________________________________________)36-37ח(שקל 050-4128920

 איי בי אס לטויוטה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(050-4960603

 כורסא + הדום בצבע חום 
_____________________________________________)37-38ח(150 052-8958197

 שולחן סלון מזכוכית אורך 
110 רוחב 60 גובה 40 200 

_____________________________________________)37-38ח(052-8958197

 סלון 2+3 דמוי עור במצב 
_____________________________________________)37-38ח(טוב 400 ש"ח 052-8958197

 ארון הזזה בצבע עץ גובה 
240 רוחב 160 עומק 50 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 052-8958197

 ארון נעליים בצבע לבן 2 
מדפים 150 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(052-8958197

 שידה מעץ מלא 5 מגירות 
גובה 1.20 רוחב 55 עומק 44 

_____________________________________________)37-38ח(450 052-8958197

 מיטה וחצי במצב מצויין 
רוחב 1.20/2.00 450 

_____________________________________________)37-38ח(052-8958197

 ספה בודדת במצב מצוין 
צבע מקורי 150 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)37-38ח(050-4166201

 סטנדר בניחוח של פעם 
_____________________________________________)37-38ח(50 ש"ח ב"ב 050-4166201

 כסאות חדשים דמוי עור 
אפור כהה נקנו בטעות ב- 570 

ש"ח לפני חודש 220 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(052-6140800

 למכירה שולחן עץ פינת 
_____________________________________________)37-38ח(אוכל 500 ש"ח 052-6140800

 מיטת ילדים מעץ מלא 
במצב מצוין ב- 450 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(052-7619852
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 נרתיק לכסוי נייד, חדש 
באריזה, עור טבע צבע 

מנטה + סרט + כיסים 25 
_____________________________________________)34-37(ש"ח 050-4188702
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 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

_____________________________________________)25-24/21ל(054-8443223

 שולחן 4 מ"ר )לא נסגר(, 
12 או 6 כסאות מעץ מלא. 
סלון פינתי מעור צבע בז', 

מקרר, מכונת כביסה...
_____________________________________________)50-49/21ש(050-5770355

תקשורת

 מבצע!!! למכירה! מבחר 
שמלות כלה! כ- 250 שמלות 
+ 70 שמלות שושבינה + 30 
חליפות חתן + 50 זוגות נעלי 

כלה, סה"כ- 50,000 ש"ח, 
הכסף עובר לצדקה לפרטים 

053-2827371)33-36(_____________________________________________

 חולצות תלבושת של 
בית ספר רמת אהרן, 

כיתה ח', מעולות, 
כחדשות, 20 ש"ח 

_____________________________________________)34-37(לחולצה 058-3206802

 ספרי לימוד- ביה"ס 
יסודי רמת אהרן וסמינר 
בית יעקב, בחצי מחיר 

054-8527470)34-37(_____________________________________________

 פלורוסנטים 20-50 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 לול לתינוק מעץ מצב חדש 
מצויין כולל מזרון 200 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(050-4100013

 למכירה עגלת טיולון 
ציקו שחורה איכותית כולל 
גג צל מלא 240 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)35-36ח(052-5737813

 כסא לרכב ב- 30 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(בלבד בב"ב 050-4158480

 בוסטר לרכב עם משענת 
ב- 30 ש"ח בלבד

_____________________________________________)35-36ח(050-4158480

 בוסטר לרכב ללא משענת 
ב- 15 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)35-36ח(050-4158480

 מנשא לתינוק ב- 40 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(050-4158480

 אמבטיה לתינוק עם 
מעמיד ב- 30 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(050-4158480

 כסא לאמבטיה ישיבה או 
שכיבה ב- 5 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(050-4158480

 עגלת ישיבה איזי בייבי ב- 
_____________________________________________)35-36ח(80 ש"ח בב"ב 050-4158480

 עגלת שכיבה + ישיבה ב- 
_____________________________________________)35-36ח(200 ש"ח בב"ב 050-4158480

 טיולון ללא גגון מצב 1 ב- 
_____________________________________________)35-36ח(30 ש"ח 050-4158480

 כסא אוכל מתקפל ב- 30 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח בב"ב 050-4158480

 סלקלים לרכב 30 ש"ח כל 
_____________________________________________)35-36ח(אחד ב"ב 050-4158480

 מוניטור נשימה ותנועה 
לתינוק חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)35-36ח(400 ש"ח 054-7216671

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)35-36ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוקות )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)35-36ח(450 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 עגלת מעבר )בני ברק( 
_____________________________________________)35-36ח(400 ש"ח 054-7216671

 עגלת טרמפ לעגלת 
תינוק 150 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 משאבת חלב חשמלית 
של מדלה מרעישה 

קומפקטית אפשרות לבטריות 
_____________________________________________)35-36ח(130 ש"ח 050-4135002

 בגדי תינוקות לבנים 
ולבנות לגילאי 0-3 חודשים 

מעצבת 50 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(052-4747667

 עגלת בייבי גוגר תאומים 
_____________________________________________)35-36ח(200 ש"ח 058-3245685

 ניילון לגשם לעגלה 10 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 058-3245685

 מזרן לעגלה חדש 30 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 מנשא לתינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 עגלת תינוק כחדשה 
עגלה + טיולון גוי' 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 משאבת חלב מדלה 
סואינג 300 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 משאבת חלב טומי חדשה 
_____________________________________________)35-36ח(דו"צ 250 ש"ח 058-3245685

 משאבת חלב רלבוב חצי 
חשמלית 250 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 פגוש לעגלת תאומים 50 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 058-3245685

 משחק לתינוק לעגלה 
_____________________________________________)35-36ח(קשת 60 ש"ח 058-3245685

 משאבת אוונט ידנית 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח מציאה! 058-3245685

 עגלת בוגבו קמיליון צבע 
בז רק 500 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 סלקל לרכב 65 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(050-6907470

 טיולון איכותי 199 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(050-6907470

 משאבת חלב ידנית 
כחדשה חברת טומי טיפי ב- 

_____________________________________________)35-36ח(80 ש"ח 050-4135002

 לול לתינוקות )בני ברק( 
_____________________________________________)35-36ח(220 ש"ח 054-7216671

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)35-36ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(בירושלים 054-8415306

 מציאה!! גרבים אלסטיות 
חדשות! )ירך( לחץ L2 חברת 

ונוטרין בסך: 140 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(050-4176661

 פלקטים לגננות בכל 
הנושאים פינות גן מושקעות 
על ידי ציירת מקצועית ב- 10 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 050-4129179

 צמיד זהב דק עם תליון 
ברמה עם אחריות ב- 400 

_____________________________________________)35-36ח(שקל 050-8776286

 בושם לוליטה למפיקה 
כמעט חדש 160 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-7157077

 בושם ארין 100 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(052-7157077

 בהזדמנות לישרים תהילה 
ב- 10 ש"ח סוד ההבעה ב- 35 
ש"ח דקדוק בפועל ב- 15 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(טל': 050-4143035

 מזגן חלון 500 שקלים 
_____________________________________________)35-36ח(052-7396092

 מכונת תפירה 500 
_____________________________________________)35-36ח(שקלים 052-7396092

 תרנגול לבן מסוג ברמה 
ותרנגולת בלדית ב- 150 ש"ח 

בלבד 08-9765927 ישוב 
_____________________________________________)35-36ח(חשמונאים

 למכירה תוכי דררה 
האכלת יד עם טבעת 250 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-7130731

 מציאה!! סילונית 
איכותית חדשה 5 פיות עם 

אחריות 99 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-8490548

 כלובים שונים לאוגרים 
כולל כלים לאוכל ומים 

קרוסלה ומתקנים שונים 50 
ש"ח 03-6181085

_____________________________________________)35-36ח(054-8548384

 מעמד אמבטיה לתינוק 
חדשה ממש עם מעמד 

החתלה נוחה ושימושית מאד 
רק ב- 150 ש"ח
052-7773526)35-36(_____________________________________________

 כסא תינוק מתקפל 
למינימום נוח לאחסון ולטיולים 

ב- 150 ש"ח צבע תכלת 
052-7773526)35-36(_____________________________________________

 פלאפון נוקיה 208 280 
_____________________________________________)35-36(ש"ח 052-7686858

 מציאה! שידת החתלה 
שילב כחדשה יפייפיה מטר*56 

ס"מ 500 ש"ח בלבד
_____________________________________________)35-36ח(052-7108328

 קפוטה מדוגם במצב 
מצוין מידה L16 ב- 60 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-8571577

 נעלי עור שחור סקוטש 
חדש מידה 39 35 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-7110779

 נעל ספורט כחול לבן 
חדש מידה 21 50 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-7110779

 שמלה חגיגית מדהימה 
כחדשה מידה 38 60 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(מבצע 052-7110779

 למכירה כובע סמט חסידי 
במצב יפה מידה 58 ב- 300 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-7110779

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)35-36ח(70 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 35 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע 
שחור )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)35-36ח(70 ש"ח 054-7216671

 מיטת ילדים במצב מצוין 
_____________________________________________)35-36ח(ב- 500 ש"ח 052-7619852

 ספת שינה נפתחת 
190*160 + ארגז מצעים 
מצב טוב מאוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(03-7318042

 בבני ברק מקרר וסטניג 
האוס 600 ליטר במצב מצוין 
_____________________________________________)35-36ח(לבן 500 ש"ח 054-8484104

 כסאות חדשים דמוי עור 
אפור כהה נקנו בטעות מחיר 

_____________________________________________)35-36ח(200 ש"ח 052-6140800

 שולחן מנהלים 2 מטר 
+ מגירות עץ מלא 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-2239905

 למכירה סלון עור צבע 
שמנת שזלונג 500 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)35-36ח(054-2252171 אלעד

 למכירה כורסת ריקליינר 
שחורה עור 500 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)35-36ח(054-2252171 אלעד

 למכירה שולחן חום + 5 
כסאות )לא נפתח( 1*2 300 

ש"ח בלבד 054-2252171 
_____________________________________________)35-36ח(אלעד

 למכירה שולחן סלוני 
נפתח ל- 2.40 מטר מחיר 

מציאה! 240 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-8598933

 למכירה שידה לחדר שינה 
4 מגירות כולל מראה צבע 

_____________________________________________)35-36ח(וונגה 150 ש"ח 055-8811828

 מיטות חדר שינה 200 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 050-4131038

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)35-36ח(050-3337530 אבנר

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 050-3337530

 למכירה שולחן אוכל 
זכוכית ומתכת 90*1.20 מטר 

נפתח ל- 2.40 מטר חזק 
במיוחד 320 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-5656194

 למכירה עמודון ספרים 
מהודר 2 דלתות זכוכית 200 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה ארונית קטנה 
כתר + מגירות כתר + מדפי 

פלסטיק עבים כתר 120 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(בלבד 054-5656194

 למכירה כוורת חזקה צבע 
חום בהיר מדפים עבים במיוחד 
_____________________________________________)35-36ח(210 ש"ח בלבד 054-5656194

 למכירה ארונית מהודרת 
2 דלתות זכוכית + מגירות 

200 ש"ח צבע אפור בני ברק 
_____________________________________________)35-36ח(054-5656194

 2 ארונות בגדים נפתחות 
ומשמשות גם למיטות עם 
2 מזרונים כ"א 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(03-6199806

 למכירה שולחן כתיבה 
לבן + כסא גלגלים וידיות 210 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 כסאות + ידיות 200 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(050-7757420

 מזנון מעץ מלא בצבע אגוז 
לוז בגודל אורך 120*70*50 

_____________________________________________)35-36ח(175 ש"ח 050-6907470

 לול פלסטיק לבן 80-90 
ס"מ מצב מצוין 130 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-7655652/3

 עריסה פלסטיק מצב טוב 
+ מזרון במצב חדש 140 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(טל': 050-4131634

 לול קמפינג + מזרון 
במצב מצוין 150 ש"ח טל': 

_____________________________________________)36-37ח(050-4131634

 מזרון למיטת תינוק 
במצב מצוין 70 ש"ח טל': 

_____________________________________________)36-37ח(050-4131634

 לול מעץ לתינוק כולל 
מזרון כחדש 220 ש"ח טל': 

_____________________________________________)36-37ח(054-8542330

 מגן למיטת תינוק או 
מיטת מעבר מיקי מאוס 30 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 053-3155415

 אוטו בימבה + מקל סגורה 
מסביב כחדש 150 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(052-7188017

 מובייל לתינוקות כחדש 
_____________________________________________)36-37ח(מנגן 90 ש"ח 052-7188017

 הליכון לתינוקות 80 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(מצויין 052-7188017

 כסא אוכל לתינוק כחדש 
איכותי ישיבה שכיבה מתקפל 

יורד 3 מצבים + 2 מגשים 180 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7188017

 מעמד לאמבטיה תינוק 
אוניברסלי חדש 40 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(052-7188017

 מטרנה בד"ץ גדולה 35 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7188017

 מוניטור נשימה ותנועה 
לתינוק חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)36-37ח(400 ש"ח 054-7216671

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוקות )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 80 ש"ח 054-7216671

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(450 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 עגלת מעבר )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(400 ש"ח 054-7216671

 לול לתינוקות )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(220 ש"ח 054-7216671

 למכירה עגלת אמבטיה + 
טיולון איכותית צבע ירוק זוהר 

+ שחור ציפוצולו 450 ש"ח 
בלבד איכותי כולל צמיגי אויר 

_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

 למכירה עגלת ציקו 
שחורה איכותית כולל גג צל 

מלא 240 ש"ח בלבד
_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

 מיטת תינוק כחדש 300 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 050-4108948

 עגלת תינוק במצב מצוין 
_____________________________________________)35-36ח(ב- 300 ש"ח 052-7619852

 למכירה מיטת תינוק 
במצב מצוין ללא מזרון 300 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח גמיש 055-8811828

 למכירה מיטת מעבר 
לבנה במצב מצוין ללא מזרון 

_____________________________________________)35-36ח(80 ש"ח 055-8811828

 מציאה בגדי תאומות מגיל 
לידה מצב חדש 10 ש"ח פלא': 

_____________________________________________)35-36ח(055-9897420

 למכירה לול עץ מתקפל 
_____________________________________________)35-36ח(120 ש"ח 054-5656194

 למכירה עגלת אמבטיה + 
טיולון איכותית צבע ירוק זוהר 

+ שחור ציפוצולו 450 ש"ח 
בלבד איכותי כולל צמיגי אויר 

_____________________________________________)35-36ח(052-5737813

 עגלת טיולון בריטס 
אדומה מצב מצויין מתקפלת 

_____________________________________________)35-36ח(350 ש"ח 050-4100013

 ברה"ע למכירה עט 
מצלמה נסתרת סילברליין 

26B ב- 190 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(050-6850138

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטארליין חדש באריזה 
דגם GCE-5933 ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(050-6850138

 שולחן ילדים פלסטיק 25 
_____________________________________________)36-37ח(050-7757420

 אופניים למבוגר 300 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-3847842

 שמיכה חורפית ביג אושי 
חדש באריזה תכלת מודפס 50 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 050-4131634

 CLRY קפוטה חדשה 
56L בטנה מלאה חלק 

בירושלים 300 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(052-7618093

 מציאה!! גרביים 
אלסטיות חדשות! )ירך( לחץ 

L2 חברת ונוטרין בסך: 140 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 050-4176661

 פלקטים לגננות בכל 
הנושאים פינות גן מושקעות 
על ידי ציירת מקצועית ב- 10 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 050-4129179

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
30 קסטרו חדש 90 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(053-3155415

 מעיל צמר ארוך לאישה 
מידה XL צבע שחור 70 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(053-3155415

 שמיכת פוך למיטה וחצי 
_____________________________________________)36-37ח(100 ש"ח 053-3155415

 עיתונים לילדים קומיקס 
אביבים יתד 35 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(053-3155415

 זוויות למדפים זוג ב- 20 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7126106

 שולחן נמוך לילדים 25 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7126106

 כבלים לסוכה 10-15 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(053-3155415

 ציפות לשמיכה חדשות 
מתאים למיטת שלישיה 70 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 053-3155415

 גלגלים לאופניים וגלגלים 
12 קידמי ואחורי שניהם ב- 20 

_____________________________________________)36-37ח(שקל 054-3177932

 גלגל קידמי 20 אינץ 
מעצור דיסק לאופניים 

חשמליות כולל פנימית וצמיג 
_____________________________________________)36-37ח(50 שקל 054-3177932

 גלגל 29 דיסק קידמי 
נשלף 10 שקל עם שמיניות 

וצמיג 29 רחב 10 שקל
_____________________________________________)36-37ח(054-3177932

 גלגל 14 קידמי 10 שקל 
אחורי 20 שקל גלגל 16 אינץ 
_____________________________________________)36-37ח(אחורי 20 שקל 054-3177932

 סקייטבורד 20 שקל אופני 
ילדים 30-40 שקל

_____________________________________________)36-37ח(054-3177932

 מטאטא הפלא 50 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-7188017

 דשא סינטטי חדש באריזה 
_____________________________________________)36-37ח(4*4 300 ש"ח 052-7188017

 מראה חדשה לאמבטיה/
חדר שינה 60*60 70 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-7188017

 ספרי לימוד לבתי ספר 
_____________________________________________)36-37ח(30-20 ש"ח 052-7188017

 תיקי בית ספר ד"ר גב 
איכותיים יד 2 30-40 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-7188017

 למכירה סט מחזורים 
חדש מעור אמיתי עם פס זהב 
)נקנה ב- 1,200( ב- 500 ש"ח 

בלבד מחיר גמיש אפשרות 
_____________________________________________)36-37ח(למשלוח 055-6758075

 מציאה!! סילונית 
איכותית חדשה 5 פיות עם 

אחריות 99 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(054-8490548

 הספר כלים מתוקנים 
של שרה ישראל ב- 28 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(054-8454536

 הספר אחרי שלושים שנה 
של ח.אלקנה ב- 15 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-8454536

 הספר זוזו של יעל רועי ב- 
_____________________________________________)36-37ח(30 ש"ח 054-8454536

 הספר עקבות ברמץ של 
חיים בניש ב- 19 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-8454536

 הספר תחזיקו חזק של רוי 
נויברגר ב- 17 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-8454536

 הספר אביגיל ואני של מלי 
אברהם ב- 10 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-8454536

 הספר רובע מלא סודות 
של יהודית גולן ב- 12 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(054-8454536

 הספר לעלות שלב של 
מירי לוין ב- 20 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-8454536

 למכירה אופני הרים במצב 
חדש שילדה אלומיניום 350 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-2819921

 אקווריום פנורמי + עמודי 
שיש ואביזרים שמור במיוחד! 
_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח כ"א 058-3274726

 2 ארנבות לבנות 
חברותיות מאד! כולל כלוב 

_____________________________________________)36-37ח(200 ש"ח 058-3274726

 נעלי בית אורטופדיות 
יפיפיות 38.5 איזיספיריט 

חדשות באריזה 259 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-7177248

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)36-37ח(בירושלים 054-8415306 

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בירושלים 054-8415306

 כלובים לארנבות 60*35 
_____________________________________________)36-37ח(ס"מ 110 ש"ח 054-8419172

 סגריות ווינסטון כחול 
_____________________________________________)36-37ח(פקט ב- 200 054-8469191

 סוכת ברזל 3.2*2 מ"ר 
כולל הבד 300 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(050-4148666

 נגן ביזנס כמעט חדש 
באריזה כשר 230 ש"ח פלא': 

_____________________________________________)36-37ח(055-6775680

 כובע מפרסטר דגם מילאנו 
מידה 59 חדש בקופסא 500 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 058-3217967

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)36-37ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 ערכות ליצירת קשתות 
מפרחים לילדות 8-10 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(053-3187276

 ברה"ע למכירה זוגות 
מכנסיים חדשים מידות 38-40 

2 יח' ב- 70 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(050-6850138

 ספרי קומיקס מצב חדש! 
7 ש"ח ליחידה 10 ב- 65 

_____________________________________________)36-37ח(052-3597145

 תרנגול לבן לכפרות מסוג 
ברמה ב- 75 ש"ח ברווזה 
מטילה ב- 60 ש"ח ישוב 
_____________________________________________)36-37ח(חשמונאים 08-9765927

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 10 שקל 

_____________________________________________)36-37ח(055-6768157 

 רגליות לאופניים חשמליות 
_____________________________________________)36-37ח(30 שקל 055-6768157

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות 10 שקל לרפידות 

_____________________________________________)36-37ח(דיסק 055-6768157

 נעלי בנות ספורטיביות 
וחיבור לגלגליות מידה 38 

חדשות 100 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(058-3233919

 נעלי SAS כחדשות 
בקופסא מידה 8W דגם 

שרוכים קלאסי 490 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(058-3233170

 שמלה מפוארת חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

_____________________________________________)36-37ח(400 ש"ח 058-3233170

 בושם לנשים מותגים 
מקוריים בקופסא בהנחה 

גדולה מאוד 120 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(058-3233170

 מעיל צמר לנשים מזרה 
מידה L מהמם כמו חדש 300 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7127132

 תיק מזוודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 זוג תוכי קוקטייל מזן 
מיוחד גוזלים עם עיניים 

אדומות 370 ש"ח כ"א ב"ב 
_____________________________________________)36-37ח(054-8412976

 מכירת דגים לתשליך 5 
_____________________________________________)36-37ח(שקל כ"א 054-8515875

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(054-7938941

 למכירה תוכונים כלוב ותא 
הטלה צבעים נדירים 50 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(050-4141702

 סיר בישול איטי 6.5 זק"ש 
חדש באריזה 150 ש"ח שמעון 

_____________________________________________)36-37ח(050-8774181

 ילקוט קיפלינג מהמם 
במצב חדש ורוד פוקסיה 150 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד! 052-7130655

 למכירה בפ"ת אופניים 
לילדים במצב מצויין ב- 130 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-2819921

 אופני ספורט 400 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(050-7757420

 כובע ברסלינו מידה 58, 
כחדש, קנייטש, מחיר 420 

_____________________________________________)20-28ש(ש"ח 054-8422105

 דיסקים ושירי תפילה 
ב- 30 שקל אפשר להשאיל 

בחנקין 3 דירה 6
_____________________________________________)28-29ח(054-8422105

 כובע המבורג ראצ' 
כחדש, מידה 60, 400 ש"ח 

_____________________________________________)20-28ש(054-8422105

 LG למכירה מערכת 
משוכללת ויפה כחדשה רק ב- 

_____________________________________________)35-36(400 ש"ח 052-7773526

 למכירה שטיח לסלון צבע 
שמנת כחדש 200 ש"ח בלבד 

052-7773526)35-36(_____________________________________________

 למכירה! מיידי! בב"ב, 
תכולת בית! כג' ארונות, 

בגדי ערב, חדר שינה, 
מזנון, מדיח, מטפחות, 

וכ', במחיר עלות
052-4668429)35-36(_____________________________________________

 דפנות סוכה 3.2*2.4 + 
בד לבן וסכך 500 ש"ח

052-7686858)35-36(_____________________________________________

 מטרנה אקסטרה קאר 
מהדרין שלב 3 תוקף 11/22 

_____________________________________________)37-38ח(ב- 43 ש"ח בב"ב 03-6038281

 משאבת חלב דו"צ 
חשמלית 150 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(058-3245685

 גיליונות מרווה לצמא 
מתשע"ה עד תשע"ח כחדשים 

_____________________________________________)37-38ח(240 ש"ח 050-6287094

 למכירה צמיד פנדורה 
כסף 925 חדש ב- 150 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(053-3150790

 חגז חדש באריזה 300 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 050-4166201

 מצבר 60 אמפר בשימוש 
ביתי מועט 380 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(055-6766201

 נעלי SAS כחדשות 
בקופסא מידה 8W דגם 

שרוכים קלאסי 490 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(058-3233170

 שמלה מפוארת חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

400 ש"ח 34-36
_____________________________________________)37-38ח(058-3233170

 בושם לנשים מותגים 
מקוריים בקופסא בהנחה 

גדולה מאוד 120 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(058-3233170

 ערכות ליצירת קשתות 
מפרחים לילדות 8-10 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(053-3187276 

 למכירה שובר על סך 300 
ש"ח בקפה קפה ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(053-3187276

 מזגן חלון 500 שקלים 
_____________________________________________)37-38ח(052-7396092 

 מכונת תפירה 500 
_____________________________________________)37-38ח(שקלים 052-7396092

 למכירה עגלה מנירוסטה 
4 מדפים כחדשה 100 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(ברוך 052-8374783

 למכירה תוכי קווקאר 
האכלת יד מטובע 350 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(052-7130731

 למכירה תוכי דררה 
האכלת יד לשעבר מטובע 150 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 052-7130731

 בתרומה!!! סט ספרים 
דברי ימי ישראל אחרונים 

_____________________________________________)37-38ח(בפתח תקוה 052-2786557

 שובר לליבוביץ בשווי 
500 ש"ח במחיר 470 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(058-3285857

 מציאה אמיתית חדש 
באריזה משחק רגעי קסם 

לזוגיות מושלמת ב- 200 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(לפרטים 052-7630089

 תרנגולים לבנים מסוג 
ברמה ב- 80 ש"ח ל- 1 יונים 

_____________________________________________)37-38ח(ב- 30 ש"ח ל- 1 08-9765927

 למכירה אופני ראלי 
פעלולים ב- 300 ש"ח במצב 

נהדר + אופני ילדים 130 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(054-2819921

 כיריים גז 3 להבות חדש 
באריזה 150 ש"ח בפתח 

_____________________________________________)37-38ח(תקוה 052-2786557

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(054-7938941

 גיפ ממונע לילד במצב 
חדש + נגרר בבני ברק 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 054-8457681

 למכירה כפכף נעלי בית 
סגור גברים/נשים טבע נאות 
מידה 42 חדש באריזה 350 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 052-7116853

 2 יח' סורגי בטן מידות 
1/120 1/1 מ' 500 ש"ח כולל 

_____________________________________________)37-38ח(התקנה 052-7116853

 למכירה אופני הרים 25 
אדום שחור כחול כ"א 350 

ש"ח מתאים לנערים מגיל 10 
_____________________________________________)37-38ח(054-2819921

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)37-38ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(בירושלים 054-8415306

 פלקטים לגננות בכל 
הנושאים פינות גן מושקעות 
על ידי ציירת מקצועית ב- 10 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 050-4129179

 מציאה!! גרבים אלסטיות 
חדשות! )ירך( לחץ L2 חברת 

ונוטרין בסך: 140 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(050-4176661

 2 גלילי דשא סינטטי 
איכותי בזול אפשר לפי מטר 
_____________________________________________)37-38ח(33 ש"ח למטר 03-8000024
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■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

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

 בב"ב - לימוד כתיבת 
סת"ם ללא תשלום כספי 

_____________________________________________)20-43ש(052-7623142

 מגיה ותיק )לא בסת"ם( 
מעוניין בהגהת ספרים וכדו' 

054-8476500)39-42(_____________________________________________

 מחפשים עבודה? יותר 
מ- 6,000 משרות פנויות 

בכל התחומים. גלאט 
ג'ובס. לוח הדרושים 

הדתי-חרדי מס' 1. לצפיה 
במשרות ולהרשמה: 
www.glatjobs.co.il

073-7055666)20-20/22(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם ניסיון והמלצות, מעונין 

לטפל בקשישים, בבתי רפואה 
_____________________________________________)34-35ל(או בבתים 055-5527391

www.glatjobs.co.il 073-70-55-666

7,000

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@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

050-6499974

לחברת הפצה
דרוש נהג משאית עם ניסיון 

מאזור המרכז, רשיון עד 15 טון, 
נכונות לעבודה

גם בשעות לא שגרתיות
תנאים מעולים למתאימים

 דרושים עובדים/ות 
לרשת בתחום המזון, 

תנאים טובים, משמרות 
_____________________________________________)33-36ל(052-7582183

 במיידי, קופאים/יות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-4715260)33-36(_____________________________________________

 דרושה עוזרת בית 
המתמחה בקיפול כביסה 

וסידור ארונות בגדים ומטבח, 
_____________________________________________)33-36(בבני ברק 052-7605146

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים עם אישה מבוגרת 

תמורת עזרה מיכל 
_____________________________________________)34-44ח(050-5952474

 לבית תבשיל גדול במרכז, 
דרושים מתרימים, בבני ברק 

וירושלים, לער"ה ועיו"כ, 
בדוכנים, בתי עלמין, ומקוואות, 

_____________________________________________)34-37(תנאים טובים 052-7124416

 לרשת גנים בפתח 
תקווה דרושה גננת + 

נסיון, ל- 3 חודשים, 
אופציה לקידום,
קו"ח לוואצאפ'-

050-7877853 או מייל-
az28063253@gmail.com)34-37ש(_____________________________________________

050-6499974

דרושים עובדים 
לחלוקת עלונים ועיתונים 

בתיבות הדואר 
והדבקת מודעות בב"ב

רצוי עם רכב, 
העבודה בשעות גמישות, 

שכר הולם

לרשת מקומונים גדולה ומוכרת דרושים/ות 
סוכני מכירות ללוח מזל וברכה

קו"ח למייל:

luach@kav-itonut.co.il

עבודה טלפונית
סביבת עבודה נעימה ונוחה

שעות עבודה: 9:30-2:30

 מעונין לעבוד אצל אדם 
מבוגר קשיש אפשרי מגורים 

_____________________________________________)35-36ח(בגוש דן 052-7167172

 מחפשת עבודה בבני ברק 
יומיים בשבוע בתחום המכירות 

_____________________________________________)35-36ח(פלא': 055-9178123

 מעונין לעבוד במסעדה 
בכל תחום כולל נקיון

_____________________________________________)35-36ח(052-7167172

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-7216671

 נעלים אלגנטיות תוצרת 
אנגליה מידה 45 בצבע שחור 

)בני ברק( 150 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 בימבה גוק )בני ברק( 30 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה 
עם תומך )בני ברק( 70 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 זקט כחול חדש לילדים 
מידה 9 )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קל גב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-7216671

 רולטור 4 גלגלים בתוספת 
מושב )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 מכנסי BOSS חדשות 
לגבר מידה 42 )בני ברק( 150 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-7216671

 סקייטים לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)35-36ח(60 ש"ח 054-7216671

 מיטת יחיד מתקפלת )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 220 ש"ח 054-7216671

 רולר בליידס לילדים )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 סנפירים לים )בני ברק( 50 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-7216671

 גלשן בוגי לים )בני ברק( 
_____________________________________________)35-36ח(50 ש"ח 054-7216671

 בריטה מסנן מים )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 70 ש"ח 054-7216671

 סודה סטרים )בני ברק( 
_____________________________________________)35-36ח(120 ש"ח 054-7216671

 מחברים וחומרי 
אינסטלציה 10-50 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 וסט לבלוני גז 60-100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 סט תורה מפורשה תאג' 
_____________________________________________)35-36ח(120 ש"ח 054-4273857

 שק שינה 50 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 בתי תפילין בהמה גסה 
_____________________________________________)35-36ח(350 ש"ח 054-4273857

 תפילין בהמה דקה קטנות 
_____________________________________________)35-36ח(150 ש"ח 054-4273857

 נעלי הרים מידה 41-45 
_____________________________________________)35-36ח(50-80 ש"ח 054-4273857

 מגבעת לנערים 50 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 קסדה לרכיבת סוסים 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 כלי בית סירים ומחבתות 
_____________________________________________)35-36ח(10-20 ש"ח 054-4273857

 מוט מתח כושר ומכשירי 
_____________________________________________)35-36ח(כושר 50 ש"ח 054-4273857

 מפתח ובוקסות 10-20 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 שעונים לגברים ונשים 
_____________________________________________)35-36ח(20-50 ש"ח 054-4273857

 מתקן חדש לתליית מסך 
_____________________________________________)35-36ח(מחשב 30 ש"ח 054-4273857

 מעיל ארגז לספר תורה 
_____________________________________________)35-36ח(100 ש"ח 054-4273857

 סולמות 50 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 מיכל ריסוס מקצועי 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 כלי עבודה לבית ולגינה 
_____________________________________________)35-36ח(20 ש"ח 054-4273857

 מנשא לאופניים 100 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 חוטי דייג 100 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 תפילין בהמה דקה 500 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל

050-5291073 אבנר
_____________________________________________)35-36ח(050-3337530

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת EMORY )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 ציוד לדגי נוי לבעלי החיים 
100 ש"ח דניאל

050-5291073 אבנר
_____________________________________________)35-36ח(050-3337530

 ברה"ע למכירה מגירות 
למקרר + מדפי זכוכית החל 

_____________________________________________)35-36ח(מ- 50 ש"ח 050-6850138

 משחק הרכבה לילדים 
דומה קליקס 60 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

 פמוטים קריסטל חדש 
גובה 15 ס"מ 90 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

 נעלי בד שחור לבן סירה 
לנערות נשים חדש 15 ש"ח 

כל אחד מידה 41-40
_____________________________________________)35-36ח(054-8571577

 נעלי סירה לק שחור 
לבנים 30 ש"ח חדש מידה 29 

_____________________________________________)35-36ח(054-8571577

 נעלי עור שחור סקוטש 
חדש מידה 29 30 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-8571577

למעון תקשורת של העמותה לילדים בסיכון בתל אביב

קורות חיים יש לשלוח למייל
jobs@childrenatrisk.org.il

משרה חלקית או מלאה
 בשעות הבוקר והצהריים

הדרכות והכשרות ניתנות במקום,
שכר מתגמל ומענקים למתאימים/ות

דרוש/ה סייע/ת חינוכי/ת

 דרוש עובד אחראי למזנון 
חלבי בבני ברק, לשעות 

12:00-19:00 ו- 19:00-24:00 
_____________________________________________)35-38(לפרטים: 052-7382238

 דרוש עובד רציני למכבסה 
בירושלים + רשיון נהיגה, 

למשרה מלאה לפרטים
054-3090601)35-36(_____________________________________________

 למשרד רו"ח במרכז 
תל אביב דרושים/ות רו"ח 

כלכלנים/ות למחלקת 
קבוצות רכישה, ניסיון 
קודם הכרחי. דרישות: 
שליטה מלאה בתוכנת 

אקסל, מתאים גם 
לבעלי/ות מוגבלויות, 

המשרה מיועדת לנשים 
וגברים כאחד פקס:

03-760-4646
liat@frcpa.co.il)35-36(_____________________________________________

 המבורגר ברוס רהיטים 
בפתח תקווה מחפשים 
אנשי מכירות, אופציה 

לחצי/משרה מלאה, 
בסיס + אחוזים, פרטים 

_____________________________________________)35-38ש(בטל'- 054-7560776

 למעון חרדי בפ"ת 
דרושה סייעת נעימה 

וחרוצה, למשרה מלאה 
_____________________________________________)35-36ל(ציפי 053-5459071

 דרושות מטפלות רגשיות 
בגילאי 30 עד 40 להנחיית 
סדנאות לילדים למודעות 

עצמית וחשיבה חיובית בביתן, 
ארצי תוכנית מובנת

050-9303146)36-37(_____________________________________________

92
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cv.labor1@gmail.com
לפרטים: 053-3125662

 למכירה תכולת בית כולל 
עגלת שוק קומודה טיולון 

מזוודות פקס שידה מדפסת 
מפזר חום + מכשיר אדים + 
מסך מחשב + פינת אוכל + 

מגהץ אדים 90 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(052-5737813

 ספרי לימוד סמינר הרב 
וולף ושיכון ג' במחיר סימלי 

_____________________________________________)35-36ח(מאוד 050-4143035

 רובוט לסיטרואן פיקסו 
_____________________________________________)35-36ח(500 ש"ח 050-4960603

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)35-36ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 נעלי בנות ספורטיביות 
וחיבור לגלגליות מידה 38 

חדשות 100 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(058-3233919

 סט ספרים רפואות תימן 
ג' חלקים 150 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)35-36ח(054-8562463

 למכירה 2 שמלות ערב 
מחיר כל אחת 100 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-8407882

 למכירה כלובים של תוכים 
ואוגרים ב- 100 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)35-36ח(054-8407883

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-7938941

 נעלי בית אורטופדיות 
)איזי-ספיריט( חדשות באריזה 

38.5 שחור ג'ינס 259 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(052-7177248

 זוג תוכונים + כלוב 180 
תוכון מאולף + כלוב 160 

_____________________________________________)35-36ח(054-7477760 שי

 שמלות ערב יפיפיות 
שחור לבן סגנון נפוח 400 

ש"ח להתרשמות
_____________________________________________)35-36ח(054-8473227

 שמלות ערב מקסי כחול 
מעושן יוקרתיות ויפות 500 

ש"ח ניתן להתרשם
_____________________________________________)35-36ח(054-8473227

 סט שולחן ערוך חדש 
כתב גדול הוצאה ישנה 500 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח טל': 02-5376015

 מגזיני זמן מרתקים 
במחיר 30 ש"ח ליחידה 
_____________________________________________)35-36ח(בירושלים 052-7191446

 למכירה מושב לאופנים 
חדש כמעט ללא שימוש 180 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח גמיש 055-8811828

 אופני ילדים מס' 12 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-7676856

 מיחם מים על פלטה לא 
חשמלי 30 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(052-7676856

 גמרא מכות חדשה 50 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 050-4131038

 סט צלחות 70 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(050-4131038

 שמלה להשכרה/מכירה 
ציפי שכטר 46 450 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(050-4131038

 אופני ספורט 100 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(050-7757420

 כיריים בילדאין 4 להבות 
סטואר שחור תקינות 200 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
לגבר חדשות 100 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

 מייק אפ רבלון מס' צבע 
250 היה בשימוש פעם אחת! 

_____________________________________________)35-36ח(45 ש"ח 050-4135002

 ספרי צדיקים חדשים! 
שחור לבן כריכה קשה 15 ב- 

_____________________________________________)35-36ח(75 ש"ח 050-4135002

 תרנגולים פרגיות 3 ב- 75 
_____________________________________________)35-36ח(050-4135002

 ספרי קריאה לילדים 
סיפורי צדיקים 8 ש"ח כל אחד 

_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

 פוך למיטה וחצי 90 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

 מעיל צמר ארוך לאישה 
מידה XL צבע שחור 70 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

 ספר ילדותנו לכיתה ד 15 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 053-3155415

 עיתונים לילדים קומיקס 
אביבים יתד שלנו 35 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

אנו נכוון אותו 
למסגרת תומכת 
ותואמת העונה 

לצרכי הנער

בנכם

לחזור לישיבה?

053-7939622

אינו מעוניין

 לחנות פיצוחים גדולה 
בב"ב, דרושים עובדים, 

תנאים טובים למתאימים 
_____________________________________________)35-36(לפרטים 050-7122698

 גננת משלימה + מ"מ 
סייעת + מועדונית קו"ח: 

mail:6307420@gmail.com)35-36(_____________________________________________

 דרושה משפחה לארח 
בחור בשבתות וחגים באיזור 

_____________________________________________)36-37(ב"ב אוסם 055-9178123

 למפעל בעטרות דרוש 
מנהל עבודה רציני ואחראי, 
בעל נסיון, ל- 9 שעות ביום, 

לשלוח קו"ח:
estgeula@gmail.com)36-37(_____________________________________________

 מתרימים לערב ר"ה 
ויוכ"פ, אחוזים גבוהים

_____________________________________________)36-37ל(054-8412245

 לארגון תורה וחסד בית 
הלל דרושים מתנדב ומתנדבת 
לעבודה משרדית, טל' בשעות 

הבוקר 054-3452017 או 
beithillel2@gmail.com :36-36(במייל(_____________________________________________

 למאפיה בפ"ת דרושים 
עובדים יום-לילה, תנאים טובים 

_____________________________________________)36-37ש(למתאים 050-8997733

 4 יחידות זכוכית מחוסמת 
שלבים לחלון 50.5 ס"מ רוחב 

10 ס"מ הכל ב- 40 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-8571577

 חליפת בנים 3 חלקים 
הולבש פעם אחת לגיל 11 

תוצ"ח 100 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-8571577

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)34-35ח(ברק( 35 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע 
שחור )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(120 ש"ח 054-7216671

 מעוניין לעזור לקשישים 
במשמרות/שעות + תיתכן 

אפשרות ללינה לסרוגין
_____________________________________________)37-38ח(052-3595314

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשחרור שרירים והגב מעוניין 

לעבוד בתחום/טיפול לפי שעה 
_____________________________________________)37-38ח(050-6651365

 למעון דתי בפ"ת, דרושה 
מידית, מטפלת בעלת ניסיון, 

למשרה מלאה 052-8226582 
_____________________________________________)37-40ל(052-8530061 

אנחנו מגייסים!

קורות חיים יש לשלוח ל:
dorins@hcsra.co.il 

Best invest רפרנטיות פוליסות
 להפקת פוליסות, פדיונות 
ושינויים בפוליסות חיסכון. 

העבודה בחולון      שעות גמישות 
מתאים לאימהות     הטבות בחגים 

קליטה כעובד מהיום הראשון
כרטיס סיבוס

 ותנאים מעולים למתאימים.
בצירוף מספר משרה 2097

 דרוש נהג לחלוקה ברמת 
אביב, 00:30-4:00, רכב פרטי 

חובה, שכר טוב!
_____________________________________________)36-37ש(051-5797730

 דרושות סייעות לגיל 
+25, למשרה חלקית, 
למעון בגבול ר"ג-ב"ב, 
צוות חרדי, שכר נאה 

_____________________________________________)36-39ש(054-8507450

 לישיבה בב"ב דרוש 
אב בית + שיפוצים קלים 

_____________________________________________)36-39ש(054-7310237

 לישיבה בב"ב דרוש 
עובד מטבח לארוחות 

_____________________________________________)36-39ש(קלות 054-7310237

 התפנה חזן ובעל קורא 
אברך יר"ש נוסח ע"מ

_____________________________________________)37-38ח(052-7169346

 רפלקסולוג מעוניין לעבוד 
בטיפול במחיר סימלי לשעה 

לרכישת ניסיון לתעודה
_____________________________________________)37-38ח(052-7396092

 למכירה אופני הרים במצב 
חדש שילדה אלומיניום 350 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-2819921

 אקווריום פנורמי + עמודי 
שיש ואביזרים שמור במיוחד! 
_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח כ"א 058-3274726

 2 ארנבות לבנות 
חברותיות מאד! כולל כלוב 

_____________________________________________)36-37ח(200 ש"ח 058-3274726

 נעלי בית אורטופדיות 
יפיפיות 38.5 איזיספיריט 

חדשות באריזה 259 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-7177248

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)36-37ח(בירושלים 054-8415306 

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בירושלים 054-8415306

 כלובים לארנבות 60*35 
_____________________________________________)36-37ח(ס"מ 110 ש"ח 054-8419172

 סגריות ווינסטון כחול 
_____________________________________________)36-37ח(פקט ב- 200 054-8469191

 סוכת ברזל 3.2*2 מ"ר 
כולל הבד 300 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(050-4148666

 נגן ביזנס כמעט חדש 
באריזה כשר 230 ש"ח פלא': 

_____________________________________________)36-37ח(055-6775680
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