
בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי י"ח בתמוז תשע"ז  12/7/17 גיליון מס' 1043בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי    י"ג בטבת תשע"ז  11/1/17 גיליון מס' 1013

י-ם  
ב"ב
פ"ת

19:11
19:28
19:08

20:26
20:29
20:29

פרשת פנחס

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

אאאאא

077-5100955

!&999
ז'-י' שבט 17.1-20.1

חחוופשששה ווואוווו!! 
בקראון פלאזה אילת

077-5100955

!&999
ז'-י' שבט 17.1-20.1

חחוופשששה ווואוווו!! 
מפנקת במלון”כינר גליל”בקראון פלאזה אילת

כד’-כו’ סיון
18-20.6

מופעים 
מסביב לשעון

850

בעז”ה

077-5100955

!&999
ז'-י' שבט 17.1-20.1

חחוופשששה ווואוווו!! 
בקראון פלאזה אילת

בעז”ה

tamar-travel.co.il

“

  

 

   

850
 

10

אפשרות לזוגות
בהפרדה מלאה!

נס‚ר˙!‰‰ר˘מ‰

˘ימו לב

077-5100355

₪3,990
החל מ- 

אבי גבאי יוביל
מאבקי דת ומדינה

חשש בציבור החרדי

בי"ס לפוליטיקה / עמ' 18-19

הבא  הקמפיין  מרוסנות.  לא  ההצהרות  נמשכות,  החגיגות   
של יאיר לפיד, ואולי גם של אבי גבאי – יושק מחדרי הסיעות 
להבין  שנקדים  עדיף  ששכחנו,  הכוח  מגבלות  את  החרדיות. 

בעצמנו, לפני שאחרים יסבירו זאת לנו.

אבי בלום 

המגבלה שהוסרה



 - גבאי  אבי  נבחר  החדש  'העבודה'  יו"ר  לתפקיד 
רב  המפלגתי  המנגנון  את  שהביס  מרענן  מועמד 
הכוח, אך גורם לחשש במגזר החרדי בעקבות דעותיו 
בסוגיות כמו מתווה הכותל, תחבורה ציבורית בשבת, 
חוק הגיוס, נישואין אזרחיים וגיור ממלכתי / עמ' 22

"בשבועות הקרובים 
נראה ירידה 

של לפיד 
/ עמ' 12בסקרים"

יוצא  תקווה  פתח  העיר  ראש  מ"מ 
בעיר  דירות  אלפי  להשיג  כדי  למאבק 
לטובת המגזר החרדי, במסגרת תכניות 

ענק שמקודמות בעיר  / עמ' 21

אריאל בוסו ל'קו עיתונות':
דורש אלפי דירות לחרדים

ח"כ יעקב אשר ל'קו עיתונות'

פרסם  
ותתפרסם
03-5796643

שורת מעצרים בתיק 3000
עצרה  המשטרה  הצוללות:  בפרשת  משמעותית  התפתחות 
כמה מעורבים בכירים בעסקת הצוללות שנחתמה בין ישראל 
לגרמניה  החשד: עבירות שוחד, עבירות מס והלבנת הון 
 הערכה במערכת הפוליטית: חקירת העסקה לעומק, תגלה 

פרטים נוספים ותערב בכירים אחרים / עמ' 22

/ עמ' 14

/ עמ' 8

האם לקצר 
את החופש 

הגדול?

"אני אמא מאושרת, 
דניאל יישאר לעד 

הבכור שלי"
נולוג

מו

צמרר
מ

שיחה רווית געגועים ומלאת אמונה, 
השבוע  ששכלה  חמיאס,  דורית  עם 
ז"ל בתאונה מזעזעת  דניאל  בנה  את 

בה נפצע בעלה / עמ' 6

בבית וגן ובהר נוף: 
המוות הכה בטרם עת

/ עמ' 8

שיעור מוזיקאלי 
סוחף את 

מאה שערים



הגדלים של הברכות הם לפי הנתונים של 
 חברת BESTWAY. גובה | רוחב | אורך

כנפי נשרים 64 ירושלים
שעות פתיחה: ימים א' -ה' 9:00-21:00 , יום ו' 9:00-14:30 מקווה כלים במקום!02-9912221 

שעת חניה חינם החניה מותנית בקניה, בחניון בית טויוטה

בריכת שפה 
מתנפחת כולל 
משאבת סינון 
330 גלאון

 305  |  76

₪349.90
₪449.90

קיץ מרענן ב-

ערסל 
קשירה

183 | 38152 | 25122 | 25

בריכת  דופן 
קשיחה

₪44.90 ₪59.90 ₪79.90

אבוב
91 ס"מ

₪14.90

₪7.90
₪11.90

גלגל 
ספיידרמן 

56 ס"מ
זוג מצופים 
מיני/מיקי 

מאוס
3-6 גיל 

₪11.90

כדור ים 51 ס"מ

221 | 150 | 43 259 | 170 | 61 300 | 201 | 66

בריכה מלבנית
מסגרת עמודים

)לא כולל משאבה(

₪399.90 ₪499.90 ₪599.90

 בריכה אפורה
מטאלית 43 | 152

₪69.90
₪99.90

₪79.90
₪119.90

זוגי יחיד

₪59.90
₪99.90

מגוון בריכות 
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ן כ

אי
ת | 

ל ע
בכ

צע 
מב

ת ה
 א

יק
פס

לה
ת 

אי
רש

ת 
רש

י ה
לא

המ
מר 

ד ג
| ע

 21
.07

.17
עד 

ם 
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תק
ם 

עי
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המ

262 | 175 | 51 305 | 185 | 46 305 | 185 | 56

בריכה מלבנית
כחולה 
מתנפחת

₪159.90
₪199.90

₪179.90
₪239.90

₪199.90
₪249.90

₪9.90
בריכה 

עגולה קטנה
64  | 25  

ערסל 
ישיבה

₪19.90
₪39.90

כסא
במאים 
מתקפל

₪49.90
₪79.90

₪129.90
₪179.90

כסא
פיקניק 
מתקפל

 102 | 25 152 | 30

בריכת נאון
3 קומות 
תחתית 
מתנפחת

₪34.90
₪44.90

₪59.90
₪79.90

זוג מצופים
גיל 3-6 / 

6-12

₪79.90
₪119.90

מאוורר 
עמוד 
 X רגל
אלקטרו חנן

₪49.90
₪79.90

₪4.90





סיר 20 ס"מ גבוה 
5 ליטר

סיר 20 ס"מ גבוה 
3.5 ליטר

סיר 26 ס"מ
6 ליטר

סיר 24 ס"מ 
3.5 ליטר

סיר 24 ס"מ
7 ליטר

סיר 24 ס"מ 
4.5 ליטר

סיר 26 ס"מ
10 ליטר

במקום 174.9 ₪

במקום 239.9 ₪

במקום 199.9 ₪

במקום 279.9 ₪

במקום 219.9 ₪

במקום 259.9 ₪

במקום 249.9 ₪

במקום 299.9 ₪

₪84.90

₪109.90

₪94.90

₪134.90

₪109.90

₪124.90

₪119.90

₪139.90

המחירים למציגי הקופונים בלבד!
סיר 18 ס"מ

2.5 ליטר

מחירים של 
פעם בשנה!!

על כל סדרת סירי אלון
מבית סולתם רדד

לשבועיים בלבד!!! 

כנפי נשרים 64 ירושלים
שעות פתיחה: ימים א' -ה' 9:00-21:00 , יום ו' 9:00-14:30 מקווה כלים במקום!02-9912221 

שעת חניה חינם החניה מותנית בקניה, בחניון בית טויוטה

המבצע תקף עד 28.07.17 | עד גמר המלאי הרשת רשאית להפסיק את המבצע בכל עת | אין כפל הנחת מועדון. ט.ל.ח.



מוגש כמידע לחברי מכבי
מתקדמים היום למכבי

בזכות
האנושיות

בזכות 
הזמינות

בזכות
המומחיות

ע"פ נתוני ביטוח לאומי:
הכי הרבה ירושלמים

עברו למכבי!
מה איתך?

 בזמן שקנית
עברו למכבי!עוד 57 חברים חמוצים בגאולה

*מצטרפים נטו ב-2016



על המקום
החדשות המקומיות של    ירושלים

י"ח בתמוז תשע"ז 1212/7/17 בירושלים6 121//1 תש"ע ב " בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 
פקס: 03-5796645

Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:

בית עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

טל': 03-5796643, פקס': 03-5796645
בעיות הפצה?

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, עוזי ברק, אלי כהן, יעקב אמסלם, 
שמעון ליברטי, אבי רבינא, ישראל פריי, ארי 

קלמן, חיים בנשק, שרה פכטר

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, מלי סויסה
גרפיקה:  

יעל בראון, מיכל יפרח, ללי שרלין, 
בת שבע אילוז, שיראל שוקרון

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 כשהגרב"ד הצטרף לשירת הילדים

הרב  בראשות  וגן  בבית  לב'  'חקרי  ת''ת  ילדי 
ישראל  גדולי  אצל  להתברך  נכנסו  דורלכר  שמעון 

לרגל סיום חומש ויקרא.
ראש  פיינשטיין  הגר''ח  של  לביתו  נכנסו  תחילה 
בצורה  הילדים  את  שבחן  שלמה  עטרת  ישיבות 
מקיפה ויסודית. לאחר מכן נכנסו התלמידים לערוך 
ישיבת  ראש  פוברסקי  הגרב''ד  בבית  הסיום  את 
פוניבז', יחד עמו קראו את הפסוקים האחרונים של 
אהבתי  'מה  בשירת  ופרצו  גדול  בקול  ויקרא  חומש 
בסיום  עמהם.  מצטרף  הוא  אף  כשהגרב"ד  תורתך' 
הישיבה  ראש  ממרן  להתברך  התלמידים  נכנסו 

הגראי''ל שטיינמן.

 שמחת התורה בדרך ה'

הגר"י  לישראל  הראשיים  הרבנים  בהשתתפות 
יוסף והגר"ד לאו, ראשי ישיבות, רב הכותל הגר"ש 
השבוע  נחנך  משפחתו,  ובני  התורם  רבינוביץ', 
נוף  הר  בשכונת  ה'  דרך  לישיבת  חדש  מדרש  בית 
להיכל  מהודר  ס"ת  הוכנס  גם  באירוע  בירושלים. 

הישיבה.

 העסקן חיתן, כולם התייצבו

בריאות,  שר  מעשה,  אנשי  חסידים,  ובהם  המונים 
בשמחת  השתתפו  הרפואה,  אנשי  וצמרת  ח"כים 
ומשב"ק  הרפואי  העסקן  של  הזקונים  בת  נישואי 
ברוין,  שמעון  ר'  זצ"ל,  אהרן  מתולדות  האדמו"ר 
הריקודים  שמש.  בבית  דוד  כינור  באולמי  שנערכה 
'המנגנים'  תזמורת  לצלילי  התקיימו  הסוערים 
ואהרלה  יורק  מניו  אילוביץ  מוטי  של  ולשירתם 

סאמט.

 חצו כביש ונפגעו מאוטובוס

ילד בן 8 נפצע קשה ואשה נפצעה באורח קל, עת 
שחצו את הכביש ברחוב פתח תקווה במוצאי השבת 
והם  בהם,  פגע  במקום  שחלף  אוטובוס  האחרונה. 
למקום העניקו  שחשו  הצלה  צוותי  למרחק.  הועפו 
לבית החולים  פונו  והם  ראשוני,  רפואי  טיפול  להם 

הדסה עין כרם. נסיבות התאונה בבדיקה.

ביום חמישי האחרון, יצא דוד חמיאס עם בנו דניאל להביא את הוריו לשבת. בחזור, הוא איבד 
רווית   בשיחה מצמררת,  ופירק את המשפחה לרסיסים  שליטה על הרכב בכביש המנהרות, 
הלידה,  נס  את  חושפת  האחרונים,  הרגעים  על  דורית  האם  מדברת  אמונה,  ומלאת  געגועים 

ומעבירה מסר דומע
מאת: ישראל פריי

אל המנחמות שנפרדות ממנה, מפנה דורית 
חמיאס מבט כואב ועצוב, אך גם רגוע ושליו. 
"תחבקו את הילדים שלכם, בבקשה, תנשקו 
בדיוק  לוקח  זה  עליהם,  תקפידו  אל  אותם, 
רביעי  ביום  דניאל  את  לנשק  זכיתי  אני  רגע, 

בלילה", היא אומרת בדמעות.
ברחוב  יושבים  אנחנו  בו  הקטן  בסלון 
חמשה  מתרוצצים  זאב,  בפסגת  גרשון  מאיר 
הם  האחרון,  חמישי  יום  עד  קטנים.  ילדים 
הכינה  דורית  ומאושרת.  שלמה  משפחה  היו 
את מאכלי השבת, מירקה את הבית, ולקראת 
הוא  מהעבודה,  חזר  בעלה  כשדוד  ערב, 
התארגן לצאת לאשדוד יחד עם דניאל, להביא 

את הוריו לעשות את השבת במחיצתם.
"לפני שהם יצאו, דניאל ביקש ממני להביא 
לפני  מבקשים  שצדיקים  אומרים  מים,  לו 
היה  כבר  "הוא  אמו.  אומרת  מים",  הפטירה 
משניות,  להביא  בכדי  הביתה  וחזר  באוטו, 
ילד  היה  הוא  בדרך.  ללמוד  יוכל  שהוא  כדי 

מושלם".
קרתה  בלילה,   11:30 השעה  לקראת 
התאונה הקשה. הרכב המשפחתי, נהוג בידי 
אב המשפחה דוד, ובו דניאל, הסבא והסבתא, 
והתנגש במעקה הבטיחות של  איבד שליטה 
היו קשים מנשוא.  כביש המנהרות. המראות 
דניאל, שעוד חודש ימלאו לו 14, היה מוטל 
וגם  קשה  נפצע  דוד  האב  חיים.  רוח  ללא 
מורכב,  היה  החילוץ  נפצעו.  והסבתא  הסבא 
לאורכו,  הרכב  את  "חתך"  המעקה  באשר 

והיה צורך לנסר אותו בכדי להגיע לנפגעים.
התקשרתי  מתאחרת  שהשעה  "כשראיתי 
מענה.  היה  "לא  דורית.  משחזרת  לבעלי", 
הוא אף פעם לא עונה בנהיגה, אז התקשרתי 
 5 אחרי  ענה.  לא  אחד  אף  שם  גם  לחמותי. 
דקות מגיע טלפון מחמותי, שאמרה 'דוריתי, 
קחי את התיק ורוצי לעין כרם'. כששאלתי מה 
קרה היא ניתקה. הגעתי לחדר המיון, ביקשתי 
בבטן  לי  הייתה  ידע.  לא  אחד  ואף  פרטים, 
התפללתי  טוב.  שלדניאל  רגועה,  הרגשה 
לבורא עולם: 'בבקשה, תביא את דניאל אליי, 
תביא אותו אפילו נכה, יודע מה, אפילו צמח, 

רק שיהיה לידי'..."
לאחר חצי שעה שנדמתה כמו נצח, ראתה 
היא  נכנסת.  בעלה  של  האלונקה  את  דורית 
שידע  למרות  והוא,  איתו,  לשוחח  הספיקה 
במילים  אותה  דחה  מכל,  הנורא  את  כבר 
משפחה  כשקרובי  הניתוח.  לחדר  והמשיך 
הגיעו למקום, הם ניסו להתעלם משאלותיה, 
קצין  הגיע  ואז  והלכו".  בכו  הסתובבו,  "הם 
משטרה, בישר לה, ונדהם מתגובתה. "תודה 

לך בורא עולם", פלטה האם השכולה.

שנים של אמונה
לא בקלות זכו דורית ודוד לחבוק את בנם 
בכורם דניאל. לאחר נישואיהם, לא נתנו להם 

לפרופסור  "הלכנו  לילדים.  סיכוי  הרופאים 
זיכרונות. "הוא  רוזניק", מעלה דורית  דניאל 
אמר 'מצטער, לא יהיו לכם ילדים. אבל היום 
גם  יוכלו  שנים   10 בעוד  כבשים,  משבטים 
לשבט בני אדם...' אמרתי לדוד, אתה לא יודע 
עגלות  תגרור  עוד  אתה  אני,  עקשנית  איזה 
לפרופסור  הלכנו  זה  אחרי  ילדים.  עמוסות 
של  מקרים  לוקח  'אני  לנו  שאמר  הורביץ, 
20% אחוזי הצלחה, אבל אתם זה 0 סיכויים. 

בגלל שאתם מאמינים, לפחות אנסה'".
באחד מהטיפולים הקשים שעברה, ולאחר 
עם  אותה  "לעודד"  ניסתה  החברות  שאחת 
לבית  דורית  רצה  אימוץ,  של  האפשרות 
הכנסת של ביה"ח, נעמדה מול פרוכת ההיכל, 
מה  עולם,  "בורא  הוא:  ברוך  לקדוש  וזעקה 
יודע מה  בינינו, אתה  זה טוב, אבל  שתעשה 

אני רוצה".
זכו  ודוד  ודורית  קרה,  ייאמן  הבלתי  ואז, 
ה'  וכשהארת  טובה.  בשעה  בכור  בן  לחבוק 
המשפחה  בהמשך  התרחבה  עליהם,  נסוכה 
מהם  נוספים,  ילדים  בחמשה  והתברכה 

שלישייה.

היום האחרון
עולץ  היה  דניאל  האחרון,  חמישי  ביום 
של  בתור  אותו  "הקדימו  מהרגיל.  ועליז 
בעלון  תורה  דברי  כתב  והוא  הכיתה, 
השבועי, שבועיים לפני הזמן", מספרת אמו. 
לרב  לו שאתקשר  אמרתי  כעסתי,  "בהתחלה 
בגלל  שזה  אמר  הוא  יעקוף,  שלא  להגיד 
סיינה  ושהרב  לתפילה,  בהגעה  עקף  שהוא 
ואז,  לעקוף".  מותר  דברים  שבכאלה  אמר 
נזכרת דורית בקטע מצמרר: "אמרתי לו, אם 
ככה, תמיד תעקוף ותגיע למקום הראשון, ואז 
הוא אומר לי 'אמא, למקום הראשון אני אף 

פעם לא אגיע'..."
בכורה  בנה  דניאל,  על  מספרת  כשדורית 
מאושר  בורקות  עיניה  בחטף,  ממנה  שנקטף 
בשנה  גדולה.  נשמה  היה  "דניאל  ומגאווה. 
האחרונה הוא מאד התעלה רוחנית והיה מאד 
קשור לרב שלו, בחצי שנה האחרונה לא היה 
לו אופניים, לא כדורסל, רק תורה והתעלות".

"באחת מסעודות השבת האחרונות, דניאל 
עוד  אחד  שאף  אכתוב  אני  ספר  'איזה  שאל 
בן  שלכל  אמר  שהרב  סיפר  הוא  כתב?'  לא 
אדם יש 'מעולם', 'מעולם' לא איחרתי תפילת 
הלבנה,  ברכת  הפסדתי  לא  'מעולם'  מנחה, 

ואז הוא שאל: 'איזה 'מעולם' אני אהיה?'"
בשעת  דניאל  יצא  לחייו,  האחרון  בבוקר 
בוקר עם כרטיסי רב קו, בכדי להחזיר לחבריו 
סיפר  הביתה,  כשחזר  מהם.  שלווה  מה  את 
לאמו באכזבה שהילדים איחרו ושלא הספיק 
שעות  בבוקר,  שישי  ביום  להם.  להחזיר 
משפחה  בן  נשלח  הטרגדיה,  לאחר  ספורות 
עם הכרטיסים - שנמצאו מגואלים בדם בכיסו 
של דניאל – לבית הספר, להחזיר את החובות 
לחברים. "דניאל היה כולו שלמות, הכול היה 

את  בשבילו  החזרנו  מדויק,  מסודר,  אצלו 
החובות".

הספד מתוך האלונקה
התאונה  מאז 
מאושפז  הקשה, 
דוד,  של  אביו 
מניתוח  מחלים 
 7 שארך  מסובך 
בני  את  שעות. 
כבר  המשפחה 
שנת  לחצי  הכינו 
אך  החלמה, 
הוא  נס,  באורח 
הצליח לעמוד על 

רגליו. אל מסע הלווית בנו, הגיע האב מטיפול 
ומחובר  מכשירים  מכוסה  וכשגופו  נמרץ, 

לצינורות, הספיד את בנו בבכי תמרורים.
האם  אצל  טרוניה  למצוא  שינסה  מי 
והרעיה, לא ימצא ולו קמצוץ. "הדלקתי ביום 
שישי נרות, והרגשתי שהוא איתי, קראנו את 
שפעם  האמנתי  לא  בכינו,  העקידה,  פרשת 
בחיים ארגיש ככה. ביקשתי מבורא עולם, יש 
דניאל  את  שים  כיסא המרכבה שלך,  את  לך 
בבוקר  קמתי  היום  ממנו.  תיהנו  במדרגות, 
ישראל,  עם  כל  את  אוהבת  שאני  והרגשתי 
אל  תתעקש,  לדניאל,  אמרתי  אחדות,  איזו 

תוותר, מגיע לעם ישראל משיח".
דורית  את  שעוטפות  הרבות  המנחמות 
להישאר  מתקשות  באהבה,  ילדיה  וחמשת 
היא  בה  והדרך  הנפש  אצילות  מול  אדישות 
לענות  התכוונה  כמו  אסונה.  עם  מתמודדת 
על תהייתם והתפעלותם, שחה דורית: "השיר 
'דע  זה  האחרונים  בימים  בראש  לי  שעומד 
צעקה  דקה,  דממה  בקול  לצעוק  שיכולין 
שמתנגן  שיר  ישמע',  לא  ואיש  גדולה,  כ"כ 
לאחרונה )מתוך אלבומו החדש של מרדכי בן 
דוד 'הצעקה'. י.פ.(. ככה זה, יש צעקה גדולה 

שמתפרצת בשקט, בשקט".

"כארזים עלי מים"

רגע לפני שנעזוב את בית האבלים, אנחנו 
זכה  ז"ל  שדניאל  התורני  בעלון  מעלעלים 
לכתוב בו דברי תורה בשבוע האחרון לחייו. 
תמונתו  מתחת  בגוונו.  חולפת  צמרמורת 
מתנוסס הפסוק מהפרשה, שאודותיו נסובים 
ה',  נטע  "כאהלים   – החיים  האור  דברי 
שנכתבו  פרידה  מילות  מים".  עלי  כארזים 
במנהרת  הסתיימה  חייו  ששירת  לפני  ימים 

הארזים. יהי זכרו ברוך.
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"אני אמא מאושרת, דניאל
 יישאר לעד הבכור שלי"

צילום: יעקב כהן 

צילום: יצי אייזיק, חדשות 24 

צילום: משה גולדשטיין 
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2.4 מטר 3 דלתות ₪2,900

2 דלתות ₪2,490

2 דלתות ₪1,890

1.8 מטר

1.6 מטר

אולם תצוגה: דרך בית לחם 120 ירושלים, 02-6734069 שעות פתיחה: א‘ - ה‘ 10:00-20:00, ו‘ 09:30-13:30 פתוח במוצ“ש

התמונות להמחשה בלבד | ט.ל.ח.

המחיר כולל:
טריקה שקטה 
6 צבעים לבחירה 
זוג מגירות 
8 מדפים 

עוברים דירה?
עוברים בויסמן!

מגוון ארונות הזזה במחירים אטרקטיביים!

מן
י ויס

סנ
מח

 מיטת נוער דגם ״ספורט״
כולל מזרונים )מתצוגה(

מערכת ישיבה דגם “סנטר”
תלת מושבי

דו + תלת
₪ 7,490₪ 1,890₪ 2,990
₪ 11,990₪ 5,490

מבצעמבצעמבצע פינת אוכל דגם ״סטאר״
 1.00x1.80 מ’ 

נפתח ל-2.80 מ’
כ-12 סועדים

3,000 מ״ר תצוגה של מגוון רהיטים ענק

®

הבחירה הטבעית לרהיטי ילדים

רהיטי
עין חרוד

מחסני ויסמן )כניסה דרך החנות(: דרך בית לחם 120 ירושלים, 02-6734069 א' - ה' 10:00-17:30, ו' 09:30-13:00 סגור במוצ"ש
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הקהל המגוון שפוקד את בית הכנסת הוותיק 
במאה שערים בשעת ערב של יום רביעי, עשוי 
וותיק  במרכז  מדובר  כי  לרגע  מכם  להשכיח 
וליטאים,  ספרדים  חסידים,  חב"ד.  חסידות  של 
זה,  לצד  זה  יושבים  ואורחים,  ירושלים  אנשי 
רוחנית.  מוזיקה  היא  ביניהם  שמחבר  כשהדבר 
בחודש האחרון, לאחר הפסקה של כחצי שנה, 
חזר השיעור הייחודי בניגון למאה שערים, ועד 

מהרה חזרו אליו גם ההמונים.
מספר  שנים",   4 לפני  היוזמה  את  "התחלתי 
דיברו  "תמיד  חנון.  מנדי  בירושלים'  ל'השבוע 
לא  למה  לעצמי  ואמרתי  חב"ד,  ניגוני  אליי 
להוציא את זה החוצה, שאנשים נוספים ייהנו?" 
והפך  חסידיים,  בניגונים  השיעור  לו  קם  וכך, 

לאבן שואבת לכוספי הניגון החסידי.
 21:30 בשעה  שמתקיים  המוזיקלי  השיעור 
של יום רביעי בהיכל בית המדרש 'בעל התניא', 
מוסר  אותה  מעמיקה,  משיחה  ברובו  מורכב 
הניגונים  היסטוריית  את  המכיר  שיעור"  "מגיד 
ולאחר  מאחוריהם,  העומדים  הסיפורים  ואת 

לצלילי  הניגון,  את  יחד  הנוכחים  לומדים  מכן 
ספוגת  לאווירה  היטב  המתאימים  נגינה  כלי 
הקרובים,  וקלרינט. בשבועות  כינור  הרוממות: 
ליווי  ללא  השיעורים  נערכים  המצרים,  בין  ימי 

כלי נגינה.
ינון  השיעור  את  מסר  הראשונות  "בשנים 
רוט, ולפני תקופה הוא נאלץ לעזוב, מה שגרם 
לנו להפסיק לתקופה. עכשיו התחדשנו עם בעל 
המנגן אהרן רייניץ, שמצליח לנהל את השיעור 
וחוזר  ובאווירה סוחפת", אומר חנון,  ביד רמה 
מתמקדים  אנחנו  שיעור  "בכל  לפרטים: 
על  השיחה  של  בשילוב  ניגונים,  בשני  בעיקר 
המקורות, היסטוריה ונסיבות הלחנתן, והשירה 

המשותפת".
מבקש  מנדי  התמים  חב"ד,  חסיד  של  כדרכו 
הפצת  של  נרחב  מימד  בהתכנסות  לראות 
הרבה  בזה  רואים  ה'  ברוך  "אנחנו  חסידות. 
בזכות  שהתקרבו  אנשים  הרבה  יש  פירות, 
רואה  ואתה  שמגיעים  אנשים  יש  השיעורים. 
איך זה משחרר אותם, איך שהם נשאבים לעולם 
הפנימי הזה. הלוואי שנצליח לגעת בכמה שיותר 

נשמות, דרך השירים שחצובים בהררי קודש".

בבית וגן ובהר נוף: 
המוות הכה בטרם עת
בן 53, מנכבדי ועסקני בית וגן, ושבועיים לאחר שבתו הבכורה 
נישאה - הרב חיים הכהן קצבורג ז"ל  בת 52, אם לאחד 
עשר, שלקתה בלבה במהלך טיסה - מרת נעמי טלנסקי ע"ה
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אחר  כואבים  מאות  הלכו  וגן  בית  בשכונת 
ז"ל,  קצבורג  הכהן  חיים  הרב  של  מיטתו 
המנוח   .53 בן  והוא  מחלה,  לאחר  שנלב"ע 
לפני  ילדים.  וארבעה  רעייה  אחריו  הותיר 
בעקבות  אך  הבכורה,  בתו  נישאה  שבועיים, 

מצבו, לא זכה להשתתף בחתונה.
בכור  כבן  ברק  בבני  נולד  ז"ל  חיים  הרב 
הכהן  צבי  דוד  רבי  הגאון  הוא  אביו  להוריו. 
קצבורג ז"ל, נאמן ביתו של מרן הגראמ"מ שך 

זצ"ל, שהלך לעולמו לפני כחמשה חודשים.
לפני מספר חודשים התמודד עם אירוע מוחי 
עד  ומורדות,  עליות  ידע  מצבו  ומאז,  קשה, 

שבצהרי שבת, השיב את נשמתו ליוצרה.
הסובבים",  לכל  האירה  המיוחדת  "דמותו 
סחים אחריו תושבי השכונה. "היה בו טוב לב 
נדיר, רדיפת חסד בהשקט ובצנעה. הוא התנדב 
ועסק  שהתעוררו,  רבים  ציבור  בצרכי  לעסוק 

בהם באמונה, ללא שום אינטרס".
הכנסת  מבית  שבת  במוצאי  יצאה  הלווייתו 
הגר"א בשכונת בית וגן, לכיוון הר הזיתים, שם 

נטמן למנוחת עולמים. יהי זכרו ברוך.

"הזאת נעמי"
ובשכונת הר נוף, קיבלו בהלם את הבשורה 
הגברת  של  הפתאומית  פטירתה  על  המרה 
לאחר  לעולמה  שהלכה  ע"ה,  טלנסקי  נעמה 
שלקתה בלבה בשעה שהייתה על מטוס בדרכה 
מארה"ב לישראל. בת 52 בלבד הייתה בלכתה.

הגברת טלנסקי ע"ה, התגוררה ברחוב הקבלן 
45 בהר נוף )הבניין המפורסם בו התגורר מרן 
הגר"ע יוסף זצ"ל(. בעלה הוא הגאון רבי אלן 
משה  המפורסם  העד  של  )בנו  טלנסקי,  יצחק 

טלנסקי ז"ל(.
איננה",  שנעמי  לעכל  מתקשות  "אנחנו 
אומרות מכרותיה, "מי שלא הכיר אותה לעולם 
שמיים  יראת  לתפארת,  אישה  איזו  יבין  לא 
ואצילת המידות, שגידלה למופת את אחד עשר 

ילדיה המקסימים".
המנוחה נסעה לארה"ב בכדי לעמוד לצד בן 
משפחה בטיפול רפואי שעבר, ובמהלך טיסתה 
ארצה, לקתה בלבה. המטוס הונחת באיטליה, 
להם  נותר  שלא  רפואיים,  צוותים  חיכו  שם 
המורכבות  בגלל  מותה.  את  לקבוע  אם  כי 
הגיע  שארונה  עד  ימים  חלפו  הביורוקרטית, 
שני,  ביום  התקיימה  והלווייתה  לקבורה, 
אותה  וליוו  כבוד,  לה  לחלוק  הגיעו  כשמאות 

בדרכה האחרונה. יהי זכרה ברוך.

שיעור מוזיקאלי סוחף 
את מאה שערים

מדי יום רביעי, נוהרים להיכל בית מדרש במאה שערים 
אנשים מכל הגוונים והקהילות, לשיעור מוזיקלי שנמשך אל 

תוך הלילה  מה עומד מאחורי היוזמה הייחודית?

 הרב חיים
 הכהן
קצבורג ז"ל

w w w . o m e g a 3 g a l i l . c o m  |  i n f o @ o m e g a 3 g a l i l . c o m

3

3

E 3
1

מחסור באומגה 3 משמן דגים 
הוא גורם סיכון להפרעת קשב 

.ADDו ADHD
במחקר שנערך בבית חולים זיו 

בצפת ע“י דר‘ אורי יצקר ודר‘ 
איילת עומר ארמון על השפעת שמן 

דגים וויטמין E על אינדקס אומגה 3 
ועל חומרת הסימפטומים של 

ADHD בילדים,
נמצאה קורלציה בין מידת הנטילה 

של אומגה 3 וויטמין E לעליה 
באינדקס אומגה 3 והפחתה 

בסימפטומים.
*אומגה 3 הינו תוסף תזונה ואינו תרופה 

אומגה 3 טרייה מהמקרר - לקשב וריכוז

רוצים לדעת עוד?

מוזמנים להתקשר ל 3945*



אירוע המכירות הגדול של 2017
MYTSUBISHI

כל דגמי מיצובישי, בתנאים מיוחדים
והטבות של פעם בשנה

אל תפספסו!

1 2 4 5 6 7 80 3
רמת

בטיחות 
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

רמת האבזור הבטיחותי תיאור דגםקוד דגם
603-014PREMIUM 6ספייס סטאר
590-107)7( DAKAR 6פאג׳רו
603-064DAKAR SE 6טריטון
590-117LIMITED 7אאוטלנדר
590-123PHEV LUXURY 7אאוטלנדר

דרגת זיהום אויר צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק״מ*

PHEV LUXURY 5.52מצבר לא טעון0מצבר טעוןאאוטלנדר
PREMIUM 43בינעירוני5.4עירוניספייס סטאר

LIMITED 5.214בינעירוני6.9עירוניאאוטלנדר
)7( DAKAR 8.615בינעירוני10.5עירוניפאג׳רו

DAKAR SE 6.615בינעירוני9.1עירוניטריטון

.EC 715/2007 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן*

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**
זיהום 
מירבי

זיהום 
מזערי

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, 
התשס"ט 2009

האומן 9, תלפיות, ירושלים 02-6783820
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מאת: ישראל פריי

בין אירועי היובל לשחרורו למאבקים הפוליטיים 
סביבו, זכה השבוע הכותל המערבי גם לכמה רגעים 
הגיעו לאתר הקדוש  ניצולי  יהודי: עשרות  נחת  של 
ביותר לעם היהודי כדי לציין בו את הגיעם למצוות – 

באיחור של 70 שנה.
ה"נערים" וה"נערות", שבשנות המלחמה לא יכלו 
כעת,  זאת  עשו  החדש,  מעמדם  את  כמקובל  לחגוג 
ובשיתוף  שרה,  יד  ביוזמת  מ-80.  יותר  בני  כשהם 
הקרן למורשת הכותל והמשרד לשוויון חברתי, הם 
הניחו תפילין, עלו לתורה והיו לחתני וכלות השמחה 

בסעודה החגיגית שנערכה לכבודם.
ובנות  בני  של  פניהם  את  קיבלה  חיילים  יחידת 
המצווה ברובע היהודי של העיר העתיקה, כדי לבטא 
החיילים  השואה.  לניצולי  הצעיר  הדור  הערכת  את 
שרשרת  במרכז  ביקור  ולאחר  להם,  והריעו  שרו 
הכנסת  לבית  נגנים  בליווי  הניצולים  ירדו  הדורות, 

אשר ברחבת הכותל. 
בעלי  של  פניהם  על  ניכרה  גדולה  התרגשות 
סביב  במעגל  רקדו  הם  התפילה  בסיום  השמחה. 
לא  זמן  "כמה  דמעות.  זולגות  כשעיניהם  הבימה, 
הייתי בכותל, איזו זכות זה להיות כאן בגילי", אמרה 
של  חוויה  "זו  הוסיף:  אחר  ניצול  הניצולות.  אחת 
פעם בחיים. בדרך כלל אין מי שייקח אותי לכותל, 

ואתם עשיתם את זה עם טקס כל  כך מרשים".
שמואל  הרב  הקדושים,  והמקומות  הכותל  רב 
המרגשים  מהאירועים  אחד  "זהו  סיכם:  רבינוביץ', 
לי כרב הכותל ואחד מהאירועים המיוחדים שיחקקו 

בתולדות הכותל".

מאת: פישל רוזנפלד

רבבות עלו השבוע לפקוד את ציונו של בעל האור 
החיים הקדוש, רבנו חיים בן עטר זיע"א, הטמון בהר 

הזיתים שבירושלים.
הינו  הקדוש  החיים  האור  בעל  של  ההילולא  יום 
ביותר,  והפעילים  המוכרים  ההילולא  מימי  אחד 
מאחר ופירושיו וספריו הינם בעלי חשיבות מיוחדת 
הן בקרב האשכנזים והן בקרב הספרדים - מכל קצות 

הקשת התורנית.
האור  בהילולת  גם  הרשב"י,  להילולת  בדומה 
את  לפקוד  רבבות  שנה  מדי  נוהרים  הקדוש  החיים 

ציונו ומעתירים בתפילה.
במסגרת המבצע התחבורתי המורכב שינעו חברות 
וירדו  שעלו  אוטובוסים  מאות  הציבורית  התחבורה 
להר  הסמוכים  הכבישים  לשעון.  מסביב  ההר  מן 
הזיתים נחסמו לתנועת כלי רכב ואלה הופנו לדרכים 
חלופיות על ידי שוטרי התנועה, שאף פרסמו הוראות 

מיוחדות לנהגים לקראת ההילולא.

אחרי 70 שנה: בר מצווה 
מאוחרת לניצולי השואה

המונים בהילולת ה'אור 
החיים' הקדוש בהר הזיתים

בטקס מרגש שנערך בכותל המערבי, ציינו עשרות קשישים את הגיעם למצוות, אותה לא זכו 
לחגוג במועדה ● רב הכותל: "מהאירועים המיוחדים שיחקקו בתולדות המקום הקדוש"

זרם העולים לפקוד את ציון הצדיק 
לא פסק החל מצאת השבת, מסביב 
לשעון, והכבישים הסמוכים להר 

נסגרו לתנועת כלי רכב
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זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

 אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(  אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'
נשרים  כנפי  רח'  בית התאומים,  ירושלים:  רח' שפת אמת 32   בית שמש:   
מודיעין  עקיבא   רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  רח'  ברק:  בני  שאול   גבעת   15
עילית: רח' יהודה הנשיא 21 ברכפלד  ביתר עילית: רח' המגיד ממעזריטש 94

7 שנות אחריות מלאה ללא 
TOP תוספת תשלום בדגמי

מזגני תדיראן אלפא מגוון מזגני טורנדו
5 שנות אחריות מלאה
ללא תוספת תשלום

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

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪החל מ-2090 ₪החל מ-1190 ₪

33₪

מזגן לחדר שינה

החל 
מ-

ל-36 חודשים

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל 
מ-

ל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

גם המחירים הכי זולים, גם ב-36 תשלומים וגם אחריות חינם על מגוון מזגנים 
מזמינים עכשיו מזגן חדש ומפסיקים לסבול מהחום!

מקרר 2 דלתות

זה הזמן למקרר חדש ומסובסד!
חברת סמסונג, בלומברג ושארפ מסבסדים לכם את המחירים ואתם מרוויחים!!!

מקררי 
שארפ
1999

החל מ-

₪

מקררי
סמסונג
4 דלתות, 3 דלתות

במחירים הכי זולים!

מקררי
בלומברג

במחירים הכי זולים!
אפשרות לרכישה כולל 

התקן משמרת השבת

אפשרות לרכישה 
כולל התקן

משמרת השבת

סה"כ: 2290 ₪
₪ 64סה"כ
סה"כ: 990 ₪ל-36 חודשים

₪ 28סה"כ
סה"כ: 990 ₪ל-36 חודשים

₪ 28סה"כ
ל-36 חודשים

מקרר איכותי
450 ליטר

החל מ- 1990 ₪

החל מ- 990 ₪
₪28
ל-36 חודשים

₪
החל 

56מ-
ל-36 חודשים

תנור דו תאי

תנור חד תאי

מכונת כביסה
7 ק"ג

החל מ- 990 ₪
₪ 28סה"כ
ל-36 חודשים

מקפיא
6 מגירות

מקרר איכותי
260 ליטר

כולל התקן
משמרת השבת

מרתון מבצעים על מגוון מוצרים וגם ב-36 תשלומים!

החל 
מ-
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"בשבועות הקרובים 
נראה ירידה של 
לפיד בסקרים"

  בראיון ל'קו עיתונות' מצנן ח"כ אשר את החששות 
מהתבטאויותיו של יו"ר העבודה החדש, מפרגן לגפני 
שיש לו "אדרנלין של בחור צעיר" ומצהיר כי יהדות 

התורה תלך עד הסוף בסוגיית בג"ץ המרכולים

ארי קלמן

הזה  הזמן  את  מקדישים  היינו  "אם 
שאנחנו מטפלים בו בנושאי הגיור, השבת, 
שאינם  דברים  הרבה  ועוד  קוו  הסטטוס 
קשורים לחיים היום יומיים שלנו, אם היינו 
על  חתימה  בעת  ממשלה  ראש  לכל  באים 
שאנחנו  לו  ואומרים  הקואליציוני  ההסכם 
ובמקום  במדינה  הדת  ענייני  מכל  יורדים 
זה, אנחנו רוצים שיגדיל את תקציב עולם 
התורה ממאה מיליון שקל למיליארד שקל 
- תאמין לי שהיו קונים את זה", אומר ל'קו 
מיוחד,  בראיון  אשר  יעקב  ח"כ  עיתונות' 
שיפורסם במלואו בסוף השבוע במוסף 'כל 

ישראל'. 
מאוד  הרבה  להביא  יכולים  "אנחנו 
הישגים לציבור שלנו אם נוותר על הדברים 
האחריות  יום  של  בסופו  שהם  הללו, 
היהודי חלקו  היהודי. העם  על העם  שלנו 
תינוק שנשבע,  חילוני, חלקו שוגה, חלקו 
בעניין  הסף  שומרי  להיות  חייבים  אנחנו 
היחידים  וש"ס  אנחנו  הרב  לצערנו  הזה. 
הפך  היהודי  הבית  הסף.  על  ששומרים 
לסף,  מתחת  למתגנבת  סף  משומר  מזמן 
על  משלמים  אנחנו  שלא...  ברור  ואחרים 

זה מחיר יקר אבל זו מהות הקיום שלנו". 
בבג"ץ  תקוות  לתלות  טעם  יש 

המרכולים?
הזאת,  הפרוצדורה  דרך  מנסים  "אנחנו 
אין לנו הרבה תקווה בבג"ץ. סדר הדברים 
שתהיה  לחקיקה  בסוף  כשנגיע  שגם  הוא 
קשה בממשלה, לפחות נבוא בידיים נקיות 
האחרות.  הדרכים  כל  את  וניסינו  שבאנו 
שלוש  אותן  של  ההחלטה  מבחינתנו 
שופטות, שאף אחת מהם לא שומרת שבת, 
הגיעה מבלי לקבל את חוות דעתו של שר 
להיות  הממשלה  ידי  על  שמונה  הפנים 
המחליט בדברים הללו, לכן אנחנו עושים 
פונים  אנחנו  כרגע  הסדר,  לפי  הדרך  את 
לבג"ץ ואם זה לא ילך נלך לחקיקה. בבג"ץ 
יודעים היום שמה שהם יחליטו נגד מסורת 
העם, או על כל סדק שהם יסדקו בסטטוס 
שנקראת  בטון  כף  עם  נבוא  אנחנו   - קוו 

חקיקה נגד זה".

יעבור  כזה  שחוק  חושב  ואתה 
בקואליציה הקיימת?

"אם נצטרך להעביר אותו הוא יעבור".
ואם לא?

"אם לא אז גם הקואליציה תתערער". 
גם  אשר  מתייחס  השיחה,  במהלך 
יו"ר  לתפקיד  גבאי  אבי  של  לבחירתו 
המחנה הציוני, ולחשש שהתעורר בעקבות 
סדרת התבטאויות אנטי דתיות שלו. "אנחנו 
לא חוששים מההתבטאויות האנטי חרדיות 
תהיה מפלגה אחת שתנסה  תמיד  כי  שלו, 
לייצר קולות על הדבר הזה. אם הוא יעשה 
את זה אז לפיד יעשה את זה פחות... בסך 
חפצת  מפלגה  היא  העבודה  מפלגת  הכול 
חיים וקואליציה, ואם היא כבר תגיע לדבר 
יעשו  הם   – זה  יהיה  שלה  והמכשול  כזה 

הסכם עוד יותר מהר מהליכוד".
לדברי אשר, "עצם זה שנהיה יו"ר חדש, 
הבחירות,  עד  עצמו  את  לשמר  יצליח  אם 
אין ספק שנראה בשבועות הקרובים ירידה 
חדה אצל לפיד - כי יש טרנד חדש. זו גם 
הסיבה שגבאי ניצח בפריימריז בעבודה, כי 

הוא מייצג משהו חדש, תקווה חדשה".
אשר נשאל גם אם הוא מעוניין להנהיג 
את 'דגל התורה' והשיב: "חסר לנו משהו 
הנהגה  לנו  יש  התורה?  דגל  של  בהנהגה 
לנו  יש  פוליטית,  הנהגה  לנו  יש  רוחנית, 
מפלגה תוססת וחזקה, זה לא אומר שכולם 
חושבים אותו דבר, אבל בשביל זה יש לנו 

רבנים ויש לנו החלטות". 
כנסת  חברי  שהביאו  ראינו  בש"ס 
חדשים וצעירים. האם לא הגיע הזמן שגם 

ביהדות התורה ירעננו את השורות?
בוחנים  אנחנו  צעירים,  אנשים  "אנחנו 
גיל, האנשים  את הדברים שלנו לא על פי 
שלנו עושים את מלאכתם נאמנה מהבוקר 
אתה  אם  לגיל,  קשור  לא  וזה  הלילה  עד 
מנסה לתרגם את הגיל של גפני אז הוא עם 
אדרנלין של בחור צעיר, רעב כאילו הגיע 
היום לכנסת בפעם הראשונה, ככה שהגיל 

ממש לא משחק תפקיד בעניין הזה".

הראיון המלא יפורסם במוסף שבת של

את נמצאת בפתחה של דרך חדשה ומשמעותית בחייך ובחיי משפחתך. 
לקראת כל החוויות הראשונות וההתרגשויות הצפויות לך עם התינוק הקטן שלך,

זה הזמן להתכונן בתפילות ובקשות לקראת הרגע הגדול
בסדר הפרשת חלה - סגולה ללידה קלה.

האגיס המלווה אותך מהרגע הראשון ובכל רגעי האימהות המופלאים,
מזמין אותך לארח את חברותייך ולקיים סדר הפרשת חלה ביתי ומרגש

ומעניק לך ערכה לסדר הפרשת חלה - מתנה!

"ראשית 

תרימו תרומה..."
עריסותכם חלה

מה בערכה?

להזמנת ערכה מתנה התקשרי עכשיו:

1-800-42-32-32
* כמות הערכות לחלוקה מוגבלת, עד גמר המלאי

ברכות אותו   לעטוף 
מהרגע הראשון...

 במיוחד עבורך פיתחנו את חיתולי
עם   ,Huggies Little Babies
 Gentle Protection שכבת  
וייחודיות  רכות  כריות  בעלת 
ולהגנה  אופטימלית  לספיגה 

מקסימלית על עור תינוקך. 

להתנסות לך ולחברותייך
 Little Babies חיתולי האגיס

עלון מידע 
להתחלה חדשה

סדר הפרשת חלה 
ומתכון לאפיית חלה

פריטים לאירוח
חברותייך



שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר 
אלתא בין רובע ג’-ז’
073-7219-219

ומקבלים תווים מקבוצת גולף במתנה!רוכשים חבילת חתנים בטרקלין חשמל כהלכה

תוקף המבצע עד 21.7.17 או/ו עד גמר המלאי המוקדם מבינהם. המחיר הקודם והמחיר לאחר הנחה של מגוון המוצרים המשתתפים במבצע מוצג בנק׳ המכירה עצמה. סכום התו הניתן במתנה משתנה 
ממוצר למוצר ומצויין על גבי כל מוצר שמשתתף במבצע. תוקף מימוש התו עד 31.3.2022, בכפוף לתנאים המצויינים בתו. אין כפל מבצעים מלאי מינימלי למבצע 50 יח’ לסניף. בכפוף לתקנון  המבצע 
המופיע בחנויות. מגוון המוצרים והמחירים מוצגים בנקודת המכירה עצמה. *תוקף המבצע 9.8.17, כל משקפי השמש ומסגרות הראיה של המותגים המשתתפים במבצע שמחירם לצרכן במועד המימוש 
אינו עולה על 550 ש”ח )מחיר מחירון תקף ללא הנחות מבצעים( ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד למשקף, תוקף המימוש עד 30.9.17, ניתן לממש בכל סניפי אופטיקה הלפרין. מינימום פריטים 
.ERN במלאי 50 יח’ לסניף. אין כפל מבצעים או הנחות. כמות מינימלית למבצע 10 יח’ לסניף | המחיר הקודם והמחיר לאחר הנחה של מגוון המוצרים מוצגים בנק’ המכירה | בכפוף לאישור חברת

36 תשלומים באשראי. אפשרות לתשלום בצ’קים* 

₪ 3,990
₪ 4,500

₪500
בתווים

מקרר מקפיא עליון
LRE 345-WGBD :דגם

• נפח כללי: 347 ליטר • נפח תא קירור 257 ליטר
 C  נפח תא הקפאה 68 ליטר • דירוג אנרגטי •

מ.כביסה 5 ק״ג בקו
WMB 50621 :דגם

A 1000 סל״ד • דירוג אנרגטי •

תנור אפייה משולב טורבו 
 LFS- 6045 W :דגם

 A :מכסה עליון זכוכית • דירוג אנרגטי •

חבילת ארד

בהכשר הבד"ץ מקרר מקפיא עליון בקו   
DN156821 :דגם

קיבולת כללית: 519 ליטר נטו • תא קירור:  394 ליטר נפח 
B אחסון • תא הקפאה: 125 ליטר נפח אחסון • דירוג אנרגטי

מ.כביסה 8 ק״ג בקו
WCC-8604 :דגם
A דירוג אנרגטי •

בהכשר הבד"ץ תנור דו תאי   
נפח תא אפייה עליון 35 ליטר • נפח תא אפייה

תחתון 65 ליטר • דירוג אנרגטי: A • בהכשר הבד״צ

חבילת פלטינה

₪ 8,890
₪ 10,435

₪1,500
בתווים

מקרר מקפיא עליון אל ג׳י
GR-M6780S :דגם

• נפח כללי: 515 ליטר • נפח תא קירור: 381 ליטר • נפח תא 
הקפאה: 130 • דירוג אנרגטי A • שבת מהדרין

מכונת כביסה 7 ק״ג אל ג׳י
F8061QDP :דגם

A 1000 סל״ד • דירוג אנרגטי •

תנור משולב דו תאי קינג
 K18-X :דגם

• 4 להבות • נפח תא אפייה עליון 23 ליטר
A נפח תא אפייה תחתון 44 ליטר • דירוג אנרגטי •

חבילת יהלום
מקרר פרימיום שארפ

SL- 2249/55 :דגם
• נפח כללי 473 ליטר • נפח תא הקפאה 118 נטו

B  נפח תא קירור 388 ליטר נטו • דירוג אנרגטי •

מ.כביסה 5.5 ק״ג בוש
WAB 16060 IL :דגם

A 800 סל״ד • דירוג אנרגטי •

תנור משולב הלכתי סאוטר
SAF-865 B :דגם

 A נפח תאפייה 65.5 ליטר • דירוג אנרגטי •

חבילת זהב

₪ 6,990
₪ 8,320

₪750
בתווים

₪ 5,990
₪ 6,905

מקרר מקפיא עליון בקו   
RDNE 455KO1PT :דגם

 • נפח כללי : 409 ליטר • נפח אחסון תא מזון:  314 ליטר
B :נפח אחסון תא הקפאה : 94 ליטר  • דירוג אנרגיה •

מ.כביסה 7 ק״ג בקו
EV-7100 Y :דגם
A דירוג אנרגטי •

תנור משולב בקו
A נפח תא אפייה: 65 ליטר • דירוג אנרגטי •

חבילת כסף

מקרר לזוגות צעירים
FJ-DF285W1 :דגם

• נפח כללי 226 ליטר )ברוטו( • נפח תא המזון 186 ליטר
C נפח תא הקפאה 40 ליטר • דירוג אנרגטי •

מ.כביסה 5 ק״ג בקו
WMB 50621 :דגם

A 1000 סל״ד • דירוג אנרגטי •

תנור משולב לנקו
LSF-5050WS :דגם

• נפח תא אפייה 45 ליטר
B  דירוג אנרגטי •

₪ 2,990
₪ 3,445

₪500
בתווים

חבילת בסיס

₪ 7,890
₪ 9,230

₪1,000
בתווים

₪750
בתווים

יש לנו מתנה בשבילכם!מתחתנים?

 ומקבלים משקפי שמש במתנה!*
המותגים המשתתפים במבצע:

מקולקציית 2017 ברשת אופטיקה הלפרין ממגוון מותגי הבית * ניתן להמרה למסגרת ראיה

קונים מזגן                                                                      במחיר מטורף

יבואנים
רשמיים

בלבד

ניתן לרכוש 
שוברי מתנה
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האם לקצר את החופש הגדול?

כן,  באוויר?  השינוי  את  הרגשתם 
זה לא רק החום. זה הימים של תחילת 
ובגדול!  הגיע,  הוא   - הגדול  החופש 
זמן  והוא  מעולה  זמן  שזהו  חושב  אני 
עם  עבודתנו  שאת  התרגלנו  חובה! 
הספר  בבית  המורים  עושים  הילדים 
אבל לא, זה התפקיד שלנו כהורים ולכן 
זה זמן מעולה לבדוק את היותנו הורים 

ומחנכים את ילדינו לפי האמת שלנו.
בית  וצוות  המורים  גם  לכך,  מעבר 
הספר שכל השנה עושים עבודת קודש 
צריכים התחדשות וזמן להתכונן לשנת 
לנו  שובר  שזה  נכון  הבאה.  הלימודים 
את  שהופך  מה  זה  אבל  השגרה,  את 
וכשנצליח  מתוק  יותר  להרבה  האתגר 

נרגיש הורים טובים יותר.
אנחנו כבר נמצאים בתחילת החופש 
קייטנות  ישנם  כרגע  אמנם  הגדול, 
פחות  אותו  מרגישים  ואנחנו  רבות 
ולהירגע  שניה  לנשום  ננסה  בואו  אבל 

מהפאניקה...
זמן  איכות,  זמן  הוא  החופש 
מחדש  מסלול  לחישוב  זמן  למחשבה, 
לנו  מחכה  כבר  לפינה  מעבר  ממש  כי 
שנת לימודים חדשה, בה כל ילד מגיע 
זה זמן של  ורצון להוכיח.  מלא תקווה 

התחלה, התחדשות ודף חדש.
התפקיד שלנו בתור הורים ואחראים 
את  להם  לתת  ילדינו  עתיד  על 
ולהגיע  עצמם  את  להגשים  האפשרות 

לשאיפותיהם.
בחופש  גם  חשובים:  טיפים  כמה 
חשוב לשמור על סדר יום קבוע. תזכרו, 
להכין  כדאי  ולכן  גבולות,  אוהב  ילד 
טבלה מה עושים בכל יום. זה לא חייב 
להיות אטרקציות יקרות אבל זה יכלול 
גם ניקיון וסידור הבית, והכי טוב לשתף 

את הילדים בהכנת הטבלה ושיבוצה.
זה  שבינינו,  המשקיענים  להורים 
נקודות  על  הילדים  עם  לדבר  הזמן 
עבורן.  זמן  פחות  יש  השנה  שבמשך 
ולילד  להורה  ייתן  הזה  האיכותי  הזמן 

הרגשת ביטחון וקירבה.
לחופש  מחכים  הילדים  חשוב,  והכי 
טובה,  הרגשה  להם  וניתן  בואו  הזה, 
ניתן להם תחושת חופש אמיתית, נרגיש 
כשאנחנו  ניזכר  שלהם,  החוויה  את 
ומה  התחושה  הייתה  איך  ילדים  היינו 
וניתן   - שלנו  מההורים  מצפים  היינו 
בדיוק את ההרגשה הזו לילדים. בברכת 

חופשה מועילה ומהנה.

בכל שנה זה תוקף אותך מחדש: מה עושים 
אמרו  "הבטלה",  החופש?  בימי  הילדים  עם 
מביא  והשעמום  שעמום  לידי  "מביאה  חז"ל, 

לידי חטא", ומה יעשה הבן ולא יחטא.
מדי,  יותר  שזה  היא  התחושה  כהורים  אם 
מרגישים  אנו  כמחנכים  וכמה  כמה  אחת  על 
תועלותיה.  על  נזקיה  רב  בישראל  שהחופשה 
הארוכה  החופשה  לאחר  שבים  הילדים 
המרכזי  כשהגורם  משמעת  וחסרי  מנותקים 
הוא חוסר המסגרת לתקופה כה ארוכה, ועלינו 
כנו  על  הסדר  להשבת  עד  לעמול  המחנכים 
מפציע  שוב  ואז...  למסגרת  הילדים  ולהחזרת 

החופש והכול חוזר חלילה.
הנביא אומר "וקווי ה' יחליפו כוח יעלו אבר 
להחלפת  זקוק  המתייגע  אדם  כל  כנשרים". 
מצאנו  בחז"ל  מאלף:  לנשרים  הדימוי  כוח. 
כי הנשר נושא את גוזליו מעליו כי הוא אומר 
כשאנו  בבניי".  ולא  בי  החץ  ייכנס  "מוטב 
יוצאים להחלפת כוח יש לזכור כי בחוץ ישנם 
את  הסופג  נשר  וכאותו  ובליסטראות  חיצים 
על  לגונן  החובה  את  כהורים  לנו  יש  חיציו 

ילדינו.
חז"ל  דרשו  לבניך"  "ושיננתם  הכתוב  על 
מליצות  כתבו  לא  חז"ל  התלמידים".  "אלו 
לשון. זו החובה של כל מחנך ומורה מישראל, 
את  עכשיו  ומלמד  מחנך  הוא  כאילו  להרגיש 

תתייחס  התלמידים".  אלו  "בניך  היחיד.  בנו 
יוצא  מקרא  שאין  ובוודאי  בן.  כאל  לתלמיד 
החובה  מוטלת  ההורים  ועל  פשוטו  מדי 
והזכות לחנך את ילדיהם בדרך התורה המצווה 

והמסורה לנו מדור דור.
התינוקות  מלמדי  על  קוראת  הגמרא 
המהר"ל  ומבאר  ככוכבים",  הרבים  "מצדיקי 
תורתם  המקבלים  התינוקות  אלו  הכוכבים  כי 
אורו  שמקבל  כוכב  אותו  כמו  מהמחנכים 
של  תינוקות  מעצמו.  כלום  לו  ואין  מהירח 
בית רבן הם כפופים ומצוותים לרבותיהם בכל 

ימות השנה. עד שמגיע בין הזמנים.. 
ייאמר ברורות, ילדים זקוקים לחופש, בדיוק 
שהמורים  וכמו  לו  זקוקים  שההורים  כשם 
אוויר  הוא  חופש  אותו.  צריכים  והמחנכים 
והפסקה  החיים  ממרוץ  זמן  פסק  לנשימה, 
כהורים  כתפינו  על  הרובץ  העול  משטף 
הילדים  זקוקים  מכך,  יותר  אבל  וכמחנכים. 
מנותק,  מרגיש  מסגרת  ללא  ילד  למסגרת. 
בטבעו  אחד  כל  להידרדר.  ועלול  משתעמם 

רוצה להיות מחובר ומשויך.
לכן אין מנוס אלא לבקש שוב ושוב ממערכת 
נפתלי  החינוך  ששר  מה  את  בישראל  החינוך 
בנט כבר הבין מזמן ואף פועל להסדרה: אנא, 
והאריכו  החופש  את  קצרו  הילדים,  לתועלת 

את המסגרת. ילדינו יהיו אסירי תודה לכם.

בעד: תנו גבול לחופש
הרב בן ציון נורדמן

נגד: זמן איכות
יצחק לוי, יועץ רגשי 

נגד: זמן איכות
יצחק לוי, יועץ רגשי 

אאאאאאא

גל חום פוקד את ישראל.
לא משאירים ילד ברכב ללא השגחה - אפילו לא לדקה!

אל תשכחו אותי באוטו

בקבוקי פלסטיק
מוצרי חלב

ארנק
מפתחות
סלולרי
תינוק

רח׳ שטראוס 17 ירושלים
02-6222210

THE  JERUSALEM  DEVELOPMENT  AUTHORITY

רוכשים מקצוע מפרנס
בסבסוד גבוה של 90%

בעיצומהההרשמה

מרצים
מהשורה

הראשונה

קורס מתקדם למנהלי רשתות
בתחום אבטחת מידע ובדיקות חדירה

קורס
לוחמת סייבר

מתקדם

מעבדות
טכנולוגיות
מתקדמות

להיות מוגן ברשת



טי
תנ
או

הזדרזו להירשם ללימודי הנדסאים 
ותצאו מקצוענים ומבוקשים!

)שלוחה 2(להרשמה: 2245*

יצאתי

מודיעין עילית | חיפה | בית שמשירושלים | בני ברק | אשדוד 

המרכז החרדי 
להכשרה מקצועית
The Mercaz Chareidi
Institute of  Technology

 *לגברים מימון מלא בכפוף לקריטריוני מה"ט. 
  לנשים מלגות גבוהות

ה    דס

מעצבת תעשייתית מתכנתת 
ומעצבת אבי טיפוס של מוצרים 
חדשים ומהפכניים, ומשתלבת 

בחברות פיתוח מוצרים.

אנשי מקצוע בתחום הגנת הסייבר 
מבוקשים במשק ובתעשיה, 

מה שמעניק לבוגרים הזדמנויות 
תעסוקה ושכר אטרקטיביות

הנדסאי בניין משמש כמתכנן 
מבנים וכהנדסאי אחראי באתרי 

בניה בתפקידי ניהול ופיקוח.

הנדסאי אדריכלות עוסק בתכנון 
ועיצוב מבנים. משתלב במוסדות 

ציבוריים, בוועדות לבינוי ערים במשרדי 
אדריכלות וכמתכנן עצמאי. 

 הנדסאי חשמל עוסק בתכנון 
 וביצוע עבודות חשמל מורכבות 

במבני מגורים ובתעשיה.

 הנדסת תוכנה 
והגנת סייבר

 אדריכלות
ועיצוב פנים

הנדסת חשמל

הנדסת בניין

 הנדסת 
עיצוב תעשייתי

 100%
מימון שכר 

לימוד*

ההרשמה 
למגוון 

הקורסים 
בעיצומה
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'המודיע'  של  בוועידה  הרביעי  המושב 
המושבים  אחד  היה  השבוע,  שהתקיימה 
שאיגדה  בוועידה,  והסוערים  הפופולאריים 
הגדולים  הדרך  מפורצי  אנשים  אלפי  אליה 

בישראל. 
המרכזית  החברה  יו"ר  שזירי,  שמאי  הרב 
המושב,  ראש  כיושב  זכויות שימש  למימוש 
שעסק במהפכת השירות העולמית, והתמקד 
במהפכת השירות שהניעה החברה המרכזית 
מימוש  בענף  בראשותו,  זכויות  למימוש 

הזכויות בישראל.
בענף  השירות  מהפכת  על  כשמדברים 
במגזר  ובפרט  בישראל,  הזכויות  מימוש 
זכויות  למימוש  המרכזית  החברה  החרדי, 
והרב שמאי שזירי העומד בראשותה, בהחלט 

שעונים לתואר הזה. 
הזכויות  מימוש  בענף  השירות  מהפכת 
כשהרב  שנים,  מעשר  למעלה  לפני  החלה 
שמאי שזירי שניהל את בתי החולים לניאדו 
הבריאות  מערכת  את  והכיר  חולים  וביקור 
מימוש  תחום  את  להבריא  החליט  החולה, 
החברה  את  והקים   , הרפואיות  הזכויות 
לזכותה,  שזוקפת  זכויות,  למימוש  המרכזית 
אב  בתי  לאלפי  והטבות  קצבאות  הסדרת 

בישראל.
המושב,  את  פתחו  שדבריו  שזירי  הרב 
את  הוועידה,  משתפי  אלפי  בפני  חשף 
הרפואה,  בעולם  הנוגע  האישי  סיפורו 
החברה  עם  ביחד  שהניע,  המהפכה  מרכיבי 
שהקים ותוצאותיה, לצד ארגז כלים שהעניק 
למשתתפי הועידה, בהיותם שגרירים להעביר 
ולבתים  לקהילות  המהפכה  בשורת  את 
רפואית  בעיה  עם  שמתמודדים  בישראל, 
בוועידה  שזירי  הרב  של  דבריו  במשפחה. 
נופך לתכני הועידה  עוררו עניין רב והוסיפו 

החשובים שעלו על סדר היום.
במהלך המושב, נידונה התנהגות האזרחים 
ועלתה  בתחום,  השירות  נותן  בבחירת 
את  לממש  בוחרים  רבים  לפיה,  העובדה 
זכאותם באופן עצמאי, ללא כל גורם מסייע. 
המרכזית  החברה  שביצעה  סקר  נתוני  לפי 
מכלל  אחוזים  כשבעים  זכויות,  למימוש 
הלקוחות שפנו אליה, היו כאלה שניסו לממש 
את זכאותם לבד, באופן חד פעמי או במשך 
כמה שנים רצופות, ללא תוצאה. אלה הפסידו 
העובדה  חרף  שנים,  כמה  במשך  קצבאות 

שניסו להתנהל עצמאית במימוש זכאותם. 
הוועידה,  משתתפי  בפני  הציג  שזירי  הרב 
שאותם  המהותיים  המרכיבים  ארבעת  את 
המרכזית  החברה  של  השירות  מהפכת 
הגברת  הובילה:  בראשותו  זכויות  למימוש 
ארצית  הנגשה  המגיעות,  לזכויות  המודעות 
לאזרחים  הנדרשים  וההכוונה  הסיוע  של 
ברמת עיר וישוב, ליווי רפואי שמהווה תנאי 
רב  רפואי  – החברה הקימה מערך  להצלחה 
ששימש  בכיר,  רפואי  צוות  הכולל  תחומי, 
רפואי  צוות  המתרס  של  השני  מהצד  בעבר 
עם  ביחד  הביטוח,  בחברות  תביעות  מיישב 
ללמעלה  הובילה  החברה  הרפואי  הצוות 
זכאות  בהשמת  הצלחה  אחוזי  משמונים 
המגזר  עם  וישיר  אישי  קשר  לאזרחים, 
וקוד  ישראל  גדולי  ובתי  קהילות  החרדי, 
אתי ודיסקרטיות העונה לחוק זכויות החולה 
אמון  את  בכדי  ולא  בזכות  בנתה  החברה   –
הציבור החרדי, בשמירה על המידע הרפואי 
של לקוחותיה, בהגנות הכי טובות שיכולות 
החברה  הרפואי.  החיסיון  בתחום  להיות 
של  להימנעות  הנוגע  בכל  מוסכמות  שברה 
הזכאות,  למימוש  מהפניה  החרדי  המגזר 
בשיתוף  לנושא,  הסברה  מערך  בהטמעת 

נבחרי ונציגי ציבור מכל הקהילות בארץ.
סביב  הרביעי  במושב  התנהל  סוער  דיון 
המרכזים למימוש זכויות שהקימו לאחרונה, 
לאזרחים  תשלום  על  האמונים  הגופים 
שמתמודדים עם בעיה רפואית. נראה שאותם 
המרכזים  את  מחליפים  שאינם  מרכזים, 
ניגוד  מהווים  זכויות,  למימוש  החיצוניים 
את  גם  מייצגים  בהיותם  בולט,  אינטרסים 
זכאותו,  את  לממש  שמבקש  החולה  האזרח 
את  לממש  מבקש  הוא  ממנו  הגוף  את  וגם 
ידי  על  שהוקמו  המרכזים  אותם  זכאותו. 
גופים ממשלתיים, אינם שקופים דיים לאזרח 
הפניה  משמעות  את  מבין  שאינו  הפשוט, 
וקבלת הסיוע מהם, ונראה שלא בכדי, יש מי 
המרכזים,  בפרסום  כספים  ומשקיע  שמבקש 
כניסה  דלת  שתהווה  במקום  אליהם  שפנייה 
לו,  לשלם  שאמור  גוף  לאותו  האזרח  של 

דוחקת את רגליו החוצה.
רבים  להדים  זכו  שזירי  הרב  של  דבריו 
את  שביקשו  הוועידה,  ממשתתפי  ולמשוב 
במקרים  בראשותו  החברה  של  מעורבותה 

רפואיים מורכבים שנדרשים לכך.  

"מהפכת השירות 
בתחום מימוש 

הזכויות הרפואיות 
מוכיחה את 

עצמה כיעילה 
גם לאזרחים 
וגם למלחמה 
בבירוקרטיה 

במוסדות הביטוח 
והממשל"

הרב שמאי שזירי בוועידת המודיע:

 משתתפים: הרב שמאי שזירי יו״ר החברה המרכזית למימוש זכויות, מר יניב שירזי מנכ״ל שטראוס מים, מר עופר נמרודי
מנכ״ל הכשרת הישוב, מר גונן אוסישקין סמנכ״ל תעופה לקשרים תעופתיים ושיווק

יצאתי
נכ   

הירשם לקורס יזמות נדל״ן
 ותצא מקצוען!

טי
תנ
או

להרשמה:  2245* )שלוחה 2(

מודיעין עילית | חיפה | בית שמשירושלים | בני ברק | אשדוד 

המרכז החרדי 
להכשרה מקצועית
The Mercaz Chareidi
Institute of Technology

נושאי הקורס:
איתור   | הנדל״ן  עולם  יסודות  הכרת 
הזדמנות להשקעות בעלות רווח פאסיבי | 
ניתוח עסקאות נדל״ן | היבטים משפטיים 
הנדל״ן  לשוק  היחודיים  ומיסויים  מינימום 
 | נכסים  ואיתור  מידע  מאגרי  הכרת   |
להשקעות  מעשיים  וכלים  פרקטיקה 

חכמות בנדל״ן.
ההרשמה למגוון 
הקורסים בעיצומה

בשיתוף האקדמיה 
 BDO לפיננסים של

מגוון ענק של כל מוצרי הספיגה: 
חיתולים | סדיניות ועוד...

 מתאימים לתפילה באישור הרב שטרן שליט"א

מוצרי ספיגה וסיעוד למבוגרים

שירות אדיב ומקצועי | מענה אנושי ודיסקרטי | 
משלוחים חינם עד הבית במהירות

| מחירים זולים במיוחד

שיווק והפצה של המותג העולמי ATTENDSשוודיה

100 יח'20&כל המידותכפפות ניטרילמבצע!15 יח'28&איכותיותסדיניות 60/90 מבצע!

מוצרי ספיגה עד הבית!!!פארמה פיקס

להזמנות: 0522-177-174

המעקלים בדרך לביתך... 
           החובות לא נגמרים... 

                 ההגבלות האין סופיות...

בס"ד

אנחנו הכתובת!!!

 gmail: Ahikamgreidilawoffice@gmail.com | עו"ד אחיקם גריידי

 ביטול עיקולים תוך 24 שעות 
 הקפאת הליכים מיידית בהוצלפ 

 ביטול הגבלות שיקים 
 פתיחת חשבון בנק 

 אישור יציאה מהארץ 

 הסדר נושים 
 החזר רישיון נהיגה 

 ליווי משפטי מקצועי ואישי 
      עד מחיקת כל החובות וקבלת הפטור 

0532416133 |רח' תובל 22 ר"ג מתחם הבורסה

מרכז הסיוע 
הארצי לחייבים 

משרדינו מייצג חייבים מזה 25 שנה  
במקצועיות, אמינות, ודיסקרטיות 
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שֹל התֱקנון
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הישיבות בני בֱקרן

מֱקצועית תעוִדת

מתמיִד ֹלשיפור ֱקבועה השתֹלמות

ביותר המתֱקִדמים בכֹלים שימוש

ביותר איכותיים וחומרים צנרת

וזמינות שירות
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אחר... מותג אף עֹל ֹלֹלכֹלך בֹלי

כביסה מכונת

ביותר! נֱקייה ֹלכביסה

יותר נֱקייה ֹלכביסה חִדשנית טכנוֹלוגיה
סֹל"ִד 1000 עִד סחיטה מהירות | ֱקיֹלו 7 בנפח תוף

במיוחִד עוצמתי מנוע | שֱקטה סחיטה | חסכונית תכנית

השיביות בני בֱקרן ביותר המשתֹלם במחירים

טכנוֹלוגיה

ֹלכביסה חִדשנית

גם יעיֹלה יותר נֱקייה

ֹלכתמים

עיֱקשים
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שאינה  רק  לא  העבודה,  לראשות  גבאי  של  בחירתו 
את  דוחה  אף  אלא  נתניהו,  של  הסוף  תחילת  את  מקרבת 
הרצוג  צירוף  של  השוט  הבאות.  הבחירות  מועד  תחזית 
ולבנט  ונקרע,  נשחק  בנט,  כל העת מעל ראשו של  שהונף 
אין שום סיבה לשנות את האווירה. כחלון שמביט בעיניים 
גבו,  איך החבר האלמוני שהוא הכניס לממשלה על  כלות 
אפשר.  שרק  כמה  בתפקידו  יתבצר  עצמו,  בכוחות  נבחר 
הביטחון  במשרד  כמו  עדן  בגן  חש  לא  מעולם  ליברמן 
כדאי  חדש,  שמועמד  לפיד  יאיר  מתקדים  למד  ונתניהו 
לשחוק עד דק. אם יש דבר מה שמאיים על שלטון נתניהו, זו 
התנהלותו של האיש עצמו והחקירות שמתנהלות בעניינו. 
ויוגשו כתבי אישום נגד  אם הצוללת הקואליציונית תטבע 
ראש הממשלה, השותפים ינסו לצוף על פני המים בכוחות 
עצמם. ייתכן מאוד שבסיטואציה שכזאת, ביבי יקדים ויכריז 

על בחירות.
קולות הרקע שגבאי השמיע במהלך הקמפיין, כשדיבר על 
נישואין אזרחיים ותחבורה בשבת, לא נעמו לאוזן החרדית, 
אך ייתכן, בהפוך על הפוך, שגם זה לטובה. בניגוד ליאיר 
העמדות  בעל  המנוח  אביו  בבית  משנתו  את  שינק  לפיד 
הידועות, הרי שגבאי, גדל במשפחה מסורתית. אם הקריצה 
שלו לעבר בוחרי יש עתיד תגרום למעבר של כמה מנדטים 

ממפלגת לפיד לעבודה, גם אנחנו נרוויח.
בנאומו  נאה.  שיחה  שכר  בהחלט  לו  מגיע  הזה,  בשלב 
הבוסרי עם בחירתו, בעת שהבטיח להישיר עיניים לבוחרים 
והשפיל עיניים לדפים, גבאי נמנע מלהזכיר נושאים מעוררי 
הבוקר  את  ומדינה.  דת  יחסי  בליבת  שעומדים  מחלוקת 
שלמחרת בחירתו הוא פתח באזכור של שיחות עידוד שהוא 

מקבל מכל המגזרים, כולל מהחרדים.
חייבים להודות שבעיני הפוליטיקאים החרדים, אבי גבאי 
האיש  את  שמכירים  היחידים  גדולה.  אחת  תעלומה  הוא 
החרדים  העיתונים  של  המו"לים  הם  המשא-ומתן,  בזירת 
שהתדפקו על דלתו כמנכ"ל בזק כדי שיספק להם פרסומות. 
החרדי היחיד שמכיר את האיש מקרוב, הוא איציק אלרוב, 
החברתית,  המחאה  מימי  ציבורית  הזכור  ברק,  בני  תושב 
שליווה את יו"ר ש"ס אריה דרעי במשרד הכלכלה והתמקד 
בתחום של תעסוקת חרדים. אלרוב היה טיפוס חיובי יותר 
קצרה  וקדנציה  הפנימית,  החרדית  הקלחת  בשביל  מדי 
שיתוף  שמודל  להבין  כדי  לו  הספיקה  הכלכלה  במשרד 
החברתית,  המחאה  סטייל  חילוניים,  אישים  עם  הפעולה 
מתאים לו יותר. אם אלרוב יתפוס נפח בסביבתו של גבאי, 
כפי שאבי אבוחצירא תפס מעמד בלשכתו של איווט, והיה 

זה שכרנו.  
בשורה  עבורנו  להוות  עשוי  גבאי  התחתונה,  בשורה 
לא רעה. כעשרה מנדטים של המחנה הלבן שזרמו לכיוון 
עתיד.  יש  של  לכיוונה  האחרונים  בסקרים  נדדו  המחנ"צ, 
גבאי בהחלט  היו חוזרים, אבל  לא  ל'עבודה' של פרץ הם 
תקטין  ובחירתו  שיקרה,  מה  זה  אכן  אם  פייט.  לתת  עשוי 
את כוחו של לפיד, כי אז ה'גבאי' הזה, יעשה לכולנו צדקה 

וחסד.

שכר עבודה
חרדי  יש  העבודה,  מפלגת  לראשות  הבחירות  מקמפיין 
אחד שיצא מורווח, עם שכר ביד. לא מדובר באנשי החוג 
כישלון,  ונחלו  בפרץ  שתמכו  המפלגה,  של  החדש  החרדי 

אלא דווקא באיש יהדות התורה, השר יעקב ליצמן. 
מעמדו של שר הבריאות יעקב ליצמן שנבחר פעם אחר 
לא עמד  בישראל,  פעם בסקרי דעת הקהל כשר הפופולרי 
לאחרונה למבחן. את המשאבים המדוללים שכלי התקשורת 
האחרונים  בחודשים  השקיעו  הם  הסקרים  לענף  מקצים 

במפלגת העבודה. 
יוקרתו של ליצמן לא הובאה למשפט הציבור מאז החל 

משבר רופאי המחלקה ההמטו-אונקולוגית בהדסה. למרבה 
המזל, אם אפשר להשתמש במינוח בתחום הכל כך עצוב 
הבריאות,  משרד  בעמדת  שצידדה  הבג"ץ  פסיקת  הזה, 
בשבועות  העבודה.  במפלגת  התוצאות  את  ביום  הקדימה 
ראש  סקרי  בפילוח  הסתם  מן  יתמקדו  הסוקרים  הקרובים 
בראש של מועמד העבודה הנבחר מול כל השאר. לליצמן 
לסקר  עד  להתאוששות  שבועות  כמה  עוד  נותרו  כן,  אם 

הבא, כשפסיקת הבג"ץ נותנת לו רוח גבית.
שזה  למרות  ועצוב,  נוגה  כה  בתחום  לציניות  מקום  אין 
בדיוק מה שעשו כמה מהמעורבים בסיפור. את האופי של 
החרדי  הציבור  הסוף,  עד  שלו  האמת  עם  שהולך  ליצמן 
תחומים  יש  אבל  לכבד.  למד  החילוני  הרחוב  וגם  מכיר 
ולא  חכם  להיות  עדיף  ליצמן  כמו  עקבי  לאדם  גם  שבהם 
שכולים,  הורים  עם  מתעמת  לא  ביטחון  ששר  כמו  צודק. 
לילדים  הורים  מול  בחזית,  עצמו  שם  לא  בריאות  שר  כך 
חולי סרטן. כשליצמן הבין זאת באיחור, הוא החליט לנקוט 
התבונה  שהוצעה.  פשרה  לכל  הסכמה  של  באסטרטגיה 
הזאת, הקנתה לו את תמיכתם של שופטי הבג"ץ, והקנתה 
מעמדו  את  קשה.  תקופה  אחרי  הקהל  בדעת  נקודות  לו 
ולא  אחרים,  במחוזות  לשקם  יצטרך  הוא  שנפגע  הציבורי 
במסגרת ועידת המודיע. בשביל השר החרדי הפופולרי וגם 
תפנה  התקשורת  כי  לקוות  יש  מייצג,  הציבור שהוא  עבור 
את מבטה לכיוונים אחרים. מהסיפור הזה, אהדה לשר כבר 

לא תצא. 

פרשת בית החולים הדסה, היא תמונת ראי למצבה העגום 
משהו של הנציגות החרדית בתקופה האחרונה. לא מדובר 
מנוחות,  מי  על  זורמים  העניינים  שם  הפנימית,  בחזית 
יחסית, חרף המחלוקות המלאכותיות בשאלת ההצבעה על 
חוק ירושלים וסוגיות דומות. בשבוע שעבר תוארה במדור 
מתונות  מדיניות  תפיסות  בהשמעת  גפני  של  העקביות  זה 
כיום  מאפשרת  שאינה  המדאיגה  וההקצנה  השנים,  לאורך 
ח"כ  הימנית.  לממסדיות  לעומתית  חרדית  עמדה  השמעת 
מאיר פרוש, שנהנה לשבת על המשבצת הימנית של הסיעה, 

ישראל  כנסת  של  פורמלי  הבלתי  מהארכיון  השבוע  שלף 
)במשרדי שלומי אמונים כמובן(, את תוצאות ההצבעה על 
'הצעת חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל' משנת 2000. גפני 
הצביע בעד בקריאה טרומית, ובסבב הבא תמך גם בהצבעה 

שמית. 
לטענה נגד סתימת פיות והשתקת עמדות שבאה מכיוונה 
ח"כ  עם  בשיחה  השבוע  השיב  פרוש  התורה,  דגל  של 
חרדי, ולא מאגודת ישראל. "על איזו אידיאולוגיה מדברים 
מול  יצא למלחמה  "הרי כשגפני  והוכיח,  הוא שאל  פה?" 
איפה  שאלו  החינוך  במשרד  ההסדרה,  חוק  נגד  סמוטריץ' 
הכיתות של גני תקווה. אין פה שום אידיאולוגיה, רק עניין 
רוצה לקבל  הוא  לגפני שיודיע מה  אני מציע  וקח.  תן  של 
כדי להסתדר ונתמוך בו, אבל רק בתנאי שכשיבוא להסתדר, 
ביחד  לריב  זה  לעשות,  אפשר  שאי  מה  אותנו.  גם  ישתף 

ולהסתדר לבד". 
המחלוקת הזאת, מפרנסת עיתונים ואתרים, אך לא הייתה 
בישיבת  לדיון  הנושא  את  להעלות  כדי  הצורך  די  חשובה 
הסיעה השבועית - ולא רק בגלל היעדרותו מסיבות אישיות 
של יו"ר הסיעה מנחם לייזר מוזס. אי אפשר להתעלם מכך 
שבמבחן המציאות, שיתוף הפעולה בין חברי הכנסת בש"ס 
וביהדות התורה, הוא מהטובים שידענו בכנסות ישראל. די 
ומתעניינים  מגדרם  יוצאים  הכנסת  חברי  איך  לראות  היה 
באמת ובתמים בשלומו של ח"כ יגאל גואטה. "יגאל בן?" 
עם  משוחח  כשהוא  הח"כים,  במזנון  השבוע  גפני  נשמע 
פניו  כשעל  לשלומו  להתפלל  מבטיח  המאושפז,  הח"כ 
קפיטל  לומר  שהחל  מהנוכחים  כשמישהו  דאגה.  ארשת 
תהילים הזכיר לגפני שמדובר באותו גואטה שחבט בו לא 
פעם, הסביר גפני שכל ח"כ חרדי שנעדר מהבניין, משפיע 
על התוצאות בהצבעות בוועדות. עם כל הציניות שנוכחת 
דרך קבע במשכן, התובנה הזאת נכונה כמעט לכל הסוגיות 
אחד,  פה  כמעט  שנתמכות  הנוכחית  בקדנציה  החרדיות 

למעט תקנות המזון ועוד כמה קינוחים.

המגבלה שהוסרה 
מנוחות.  מי  על  התנהלו  החיים  חודשים,  כמה  לפני  עד 
התקציבים זרמו, ההבטחות קוימו – לא מעט בשל שיתופי 
הפעולה, בסוגיות המהותיות, מול לשכת רה"מ. אופוזיציה 
אנטי-חרדית לא נראתה באופק ומי שעשה זאת בעבר, חבש 
השתנה.  משהו  האחרונים  בשבועיים  חלה.  והפריש  כיפה 
חבילת הכול כלול של כותל-גיור-שבת, הזכירה לחילונים 
ימים אחרים. אז נכון שחברי הכנסת מסבירים במידה רבה 
מנדלבליט  הגיור  חוק  את  חגגה.  שהמקריות  צדק,  של 
ביקש לקדם בטרם יפסוק בג"ץ, כלקח מפרשת המרכולים. 
דרישת  את  החליפה  בכלל  ההקפאה  הכותל,  במתווה 
הביטול ובענייני השבת, מדובר היה ביוזמה של ח"כ בודד 
לא  בהדסה,  במשבר  שכמו  אלא  צרכה.  כל  הבשילה  שלא 
הנראות  אלא  שקובעת  היא  הפוליטית-משפטית  המציאות 
נראו  והח"כים החרדים בשבועות האחרונים,   – הציבורית 

מדושנים ושבעים. 
התורה  ביהדות  ח"כ  זה  במדור  צוטט  שעבר  בשבוע 
תשומת  את  הפנה  נאמן  קורא  מדי".  יותר  "ניצחנו  שאמר 
הלב למאמר שנכתב כאן לפני תשע שנים, בשלהי קדנציית 
אולמרט, בעת שח"כ יעקב ליצמן ביקש ליצור 'בלוק טכני' 
בדרישה להחזרת קצבאות הילדים כתנאי לכל מהלך פוליטי 
המאמר,  כותרת  הייתה  הכוח'  'מגבלות  מערכתי.  כלל 
בתובנה שחזרה על עצמה )ולצערנו לא יושמה( עם הקמת 
עמדות  על  החרדית  וההשתלטות  השנייה  נתניהו  ממשלת 

המפתח בממשלה.
את הבקשה להקמת בלוק טכני לצרכי מו"מ קואליציוני 
ישי. "אשמח  ליו"ר ש"ס דאז אלי  הפנה אז ליצמן תחילה 
במינוי  זה  אם  אפשרית,  קונסטלציה  בכל   – הפעם  גם  אם 

בית ספר לפוליטיקה

גבאי צדקה

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

 ירושלים, מכל הסיבות שבעולם. פרוטוקול התמיכה של
גפני ב'חוק ירושלים' משנת 2000
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קואליציה חדשה, או בבחירות קרובות – הרעיון 
לישי.  ליצמן  אז  כתב  הפועל",  אל  מהכוח  ייצא 
בדגל  דווקא  אך  בחיוב,  הגיב  דאז  ש"ס  יו"ר 
התורה הגיבו בשלילה. כשמרן הגראי"ל שטיינמן 
שמע על היוזמה הוא הורה לחברים בדגל להימנע 
ציבורית  שאמירה  מחשש   – למהלך  מחבירה 
לסמל  שהפך  תקציבי  נושא  על  מלחמה  וקידוש 

מאבק חרדי-חילוני, תיצור כלפינו זעם ציבורי.
עם  בהמשך  וחודד  אז,  כאן  שצוטט  מה  הנה 
אחד  בשם  השנייה  נתניהו  קואליציית  הקמת 
ברבות  שהפך  הישיבה,  ראש  מרן  בית  מנאמני 
האמיתית  "הסיבה  הסיעה:  מחברי  לאחר  הימים 
שעמדה  סיבה  אותה  היא  העקרונית  להתנגדות 
לנגד עיניהם של גדולי ישראל במהלך דורות של 
למסע  החרדית  היהדות  מגרירת  החשש  גלות. 
כוחני של כיפופי ידיים. מי שמרשה לעצמו לנהוג 
אם  פרופורציה,  כל  יאבד  העיירה,  של  כגביר 
תינתן בידיו עוצמה של שמונה עשר מנדטים. זהו 
החשש, וממנו נולדה ההוראה החד משמעית. אולי 
הישיבה,  ראש  בבית  אך  זאת,  ששכחו  כאלה  יש 
שחי  יהודי  של  ונותרה,  הייתה  ההשקפה  נקודת 
לפי התפיסה הגלותית, גם בארץ ישראל, ומחוייב 
לדאוג לצרכיו, מתוך זהירות מתמדת שלא לעבור 

את הגבול".
שלאחר  בקדנציה  כזכור  נחצה  הזה,  הגבול 
כולנו  חווינו  התוצאות  ואת  הוראה,  אותה  מתן 
בתום  לפיד.  יאיר  של  המטאורית  נסיקתו  עם 
 – חלומות  לקדנציית  שבנו  בלהות,  קדנציית 
ישיבה  של  משנתיים  יותר  אחרי  כי  דומה  אך 
מאותה  ההתעלמות  לקחי  בקואליציה,  בטוחה 
הנחייה נשכחו. החגיגות נמשכות, ההצהרות לא 
מרוסנות. הקמפיין הבא של יאיר לפיד, ואולי גם 
יושק מחדרי הסיעות החרדיות.   – גבאי  של אבי 
את מגבלות הכוח ששכחנו, עדיף שנקדים להבין 

בעצמנו, לפני שאחרים יסבירו זאת לנו.

רב עם טעם
את  במוקד  ששם  הגיור  משבר  של  בעיצומו 
להימנע  אפשר  אי  הערים,  רבני  של  כשרותם 
פוליטיים  מדורים  לתפקיד.  כשירותם  מסוגיית 
אינם המקום לדון באופיים השיפוטי של דיינים, 

בסיטואציה  אך  ערים,  רבני  של  הרבני  במזג  או 
הנוכחית אי אפשר שלא לתת בהם סימנים.

רבנים מסוגם של הגרי"מ לאו שפרש לגמלאות 
שמנסה  מי  שיש  קוק  הכהן  והגר"ש  אביב,  בתל 
לכולנו  חסרים   – ברחובות  לגמלאות  להפרישו 
בעיקר  ערים,  רבני  לכהונת  המועמדים  בנוף 
בערים חילוניות או מעורבות. כשאישים מקרבים 
זהות  על  מדברים  לאו,  הרב  של  דמותו  בני 
יהודית ברחובותיה של העיר העברית – לא נוצר 
תוכן  בשל  רק  לא  השומעים,  אצל  אנטגוניזם 

השיח, אלא גם בגלל זהות המשוחח. 
המתגורר  צעיר  בחור  בתור  איך  אשכח  לא 
הישיבה  להיכל  קוק  הגר"ש  הגיע  ברחובות, 
שבת  לקבלת  התלמידים  את  וכינס  למדתי  בה 
בשבת.  שנפתחו  העינוגים  בתי  מול  מאולתרת 
למעגל שירת 'עם מקדשי שביעי' הצטרף גם נוער 
חילוני, שראה את הרב החרדי, בעיניים דומעות, 
השבת.  קדושת  מהי  ישראלית  בעברית  מסביר 
נדלק  וכשהזיק  לזייף,  אפשר  אי  ישראל  אהבת 
לרוקדים,  הצטרפו  ללבבות,  חדר  והקול  בעיניים 
את  לחלל  כדי  למקום  דרכם  את  שעשו  אלה  גם 

השבת.
)וקידומן  הפרק  על  כיום  שעומדות  הבחירות 
'קו  של  המוניציפאלי  במדור  לראשונה  נחשף 
עיתונות'(, הן הבחירות לרבנות העיר בית שמש, 
המאבק  בשל  לכותרות  השבוע  שעלתה  העיר 
חיים  חפצי  אם  הצניעות.  שלטי  על  המשפטי 
יהודיים אנחנו, ולא ששים אלי מחלוקות שקורעות 
בן  יהא  לא  שייבחר  שהרב  הראוי  מן  העם,  את 
המתסיסים,  הצניעות  שלטי  מניפי  של  דמותם 
בחוצות העיר. תנו לנו עוד רבנים מסוגם של הרב 
לאו בתל אביב, הרב קוק ברחובות והרב גרוסמן 
במגדל העמק. תלמידי חכמים שיודעים להלך בין 
ולא  להאהיב  היהדות,  דבר  את  להנעים  הבריות, 
להשניא. לתת פייט אמיתי לרבני 'צהר' ולהוכיח 
שאפשר לקרב בלי להיות דתי לייט, ליצור דו שיח 

בלי להתפשר על עיקרי הדת.
קורה. מבלי  זה לא  נכון לעכשיו,  בבית שמש, 
עד  הוגשה  לא  מהמתמודדים,  אחד  באף  לפגוע 
טוב  ושם  תורני  שם  בעל  רב  של  מועמדות  כה 
ציבורי. אחד כזה שיוכל לאחות את הקרעים בעיר 
ובלי  לוותר  בלי  הקהלים,  כל  בקרב  ולהתקבל 

להתפשר. 
לא  הספרדית,  החרדית  שהיהדות  העובדה 
בתכונות  שניחן  מועמד  כה  עד  לקדם  הצליחה 
עכשיו  כבר  מנסים  אליו  הסדק  את  יוצרת  הללו, 
להיכנס רבנים מזרמים אחרים. בבית היהודי, כבר 
גיששו השבוע מול הנציגות החילונית בעיר, האם 
ניתן לנסות ולתת פייט אחרון על דמותה של העיר 
ולקדם מועמד ספרדי שייתמך גם על ידי אחדים 
כך,  על  שבונה  מי  גם  יש  החרדי.  הציבור  מבני 
שהיעדרו של מועמד ספרדי-חרדי המוכר בציבור 
המחנה  בתוך  גם  לפיצול  תביא  להוקרה,  וזוכה 

החרדי, ולהרצתו של מועמד אשכנזי.
הדתות  במשרד  שולטת  ש"ס  שבה  במציאות 
העירייה, קצת קשה לחשוב  כראש  ונציגה מכהן 
מאבדת  החרדית  היהדות  שבה  סיטואציה  על 
את הבכורה, אבל העלאת המחשבה לכשעצמה, 
אומרת דרשני. בקדנציה שבה ש"ס מנסה לפרוץ 
את תקרת הבטון הספרדית ולהגיע לקהל מסורתי 
ונדחק  שב  החרדי  הציבור  בהם  ובימים  שקוף, 
למעלה,  שם  שמישהו  כדאי  הבדלנית,  למשבצת 
ויסלול  שמש,  לבית   – מציון  צופיה  עין  ישים 
עטרה  שיחזיר  חרדי,  ספרדי  למועמד  הדרך  את 
ליושנה. אחד כזה, שיידע לחבר בין העיר הישנה 
רב עם טעם. מבלי  רב מטעם, אלא  לא  לחדשה. 
רבנים,  בשמות  ולצדד  הרים  בין  ראש  להכניס 
תושבי בית שמש יודעים לספר על רבנים מקומיים 
בעיר  המתגוררים  התפקיד  לדרישות  שעונים 
וטרם הגישו מועמדות רשמית. במקום להרחיקם 
ולמנות מקורבים, כדאי שבש"ס הרשמית יתחילו 

לחשוב על התושבים.
מי שמבין כנראה את רגישות הבחירה הצפויה 
שבניגוד  אבוטבול,  משה  העירייה  ראש  הוא 
הבהיר  מקומיים  ובוחשים  זרים  לפרסומים 
בכוונתו  אין  כי  האחרונה  העירייה  בישיבת 
להתערב בהליך. "ביקשתי מחברי העיריה לממש 
את זכותם בגוף הבוחר ולהצביע כל אחד על פי 
משה  אומר  רבותיו",  הוראת  פי  ועל  מצפונו  צו 
חבר  לא  אישית  "אני  עיתונות',  ל'קו  אבוטבול 
בגוף הבוחר, ואשתף פעולה עם כל רב שייבחר. 
היות שמדובר בתפקיד רוחני, אני מבקש להימנע 
מחילול ד' ומהשמצות, ולכבד האחד את השני". 

ונאמר אמן.

19 

פרוש שלף השבוע 
מהארכיון את 

תוצאות ההצבעה 
על 'חוק יסוד: 

ירושלים בירת 
ישראל' משנת 

2000, שאושרה 
בתמיכת גפני. 

"אין פה שום 
אידיאולוגיה, רק 
עניין של תן וקח. 

כשגפני נלחם 
בחוק ההסדרה, 
במשרד החינוך 

שאלו איפה 
הכיתות של גני 

תקווה. אי אפשר 
לריב ביחד 

ולהסתדר לבד"

אם חפצי חיים 
יהודיים אנחנו, 

ולא ששים 
אלי מחלוקות 
שקורעות את 

העם, מן הראוי 
שהרב שייבחר 
בבית שמש לא 
יהא בן דמותם 

של מניפי שלטי 
הצניעות בחוצות 

העיר. תנו לנו 
רבנים מסוגם של 

הרב לאו, הרב 
קוק והרב גרוסמן, 

שיודעים להנעים 
את דבר היהדות, 

להאהיב ולא 
להשניא

יכה אבי את יאיר. יו"ר העבודה הנבחר אבי גבאי עם יועצו החרדי איציק אלרוב במהלך הקמפיין
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

חברי האופוזיציה 
מסרבים לקחת את 

ועדת הביקורת

בת ים

חבר המועצה לגוטרמן: "אתה קרית אתא
מודע שקיים כאן שוק אפור"?

ישיבות מועצת העיר מודיעין עילית עוברות 
העיר  ראש  מיותרות,  וסערות  רעש  ללא  לרוב 
החברים  להצבעה,  לסדר  ההצעות  את  מביא 
רב  לא  זמן  ובתוך  אחד  פה  אותן  מאשרים 
שבישיבה  אלא  המועצה,  ישיבת  מסתיימת 
שמואל  המועצה  חבר  התפרץ  האחרונה 
"אתה  העיר:  ראש  על  מהאופוזיציה  אלישיב 

מודע לשוק האפור הקיים במבני ציבור?"
הביא  האחרונה,  המועצה  ישיבת  במהלך 
המועצה  חברי  בפני  גוטרמן  יעקב  העיר  ראש 
ראש  ציבור".  מבני  פרוגרמת  ל"עדכון  אישור 
בעיר  ציבוריים  מוסדות  בפני  פתח  העיר 
מבנים  על  לתוספת  בקשות  להגיש  אפשרות 
קיימים, ראש העיר הבהיר בישיבה כי "תינתן 
רב  מבנים  בניית  המציע  למבקש  עדיפות 

עם  יום  מעונות  שילוב  הכוללים  תכליתיים 
מוסדות ציבור נוספים שהקים".

חבר  בחר  גוטרמן,  של  הודעתו  לאחר 
ראש  עם  להתעמת  אלישיב  שמואל  המועצה 
קיים  כי  גוטרמן  את  האשים  אלישיב  העיר, 
הציבורית  חוקית  הלא  בבנייה  אפור"  "שוק 
איפה".  תגיד  "אדרבא,  השיב:  גוטרמן  בעיר. 
לזה?"  מודע  אתה  אם  שואל  "אני   אלישיב: 
גוטרמן: "אם לא אומרים לי אני לא יודע – אם 

יש לך מידע כזה תגיד".
מהקואליציה  העיר  מועצת  חברי  כך,  בתוך 
עיתונות'  'קו  בפני  התלוננו  ומהאופוזיציה 
אם  המועצה.  בישיבות  שקיפות  חוסר  על 
כאלה  טענות  לשמוע  רגילים  היינו  בעבר 
עליית  קיימת  שעתה  הרי  אופוזיציה,  מאנשי 

מתוך  גם  באה  והקריאה  משמעותית  מדרגה 
גוטרמן. לדברי החברים עמם  הקואליציה של 
מתבצעות  מיליונים  של  העברות  שוחחנו, 
במהירות ומאושרות פה אחד ללא דיון ובדיקה 

מעמיקה.
עיתונות'  'קו  עם  ששוחח  מועצה  חבר 
מספר:  האחרונה  המועצה  ישיבת  לאחר 
בעצם  שהם  המיסים  בכספי  מדובר  "כאשר 
ביותר  נמוכה  שקיפות  יש  התושבים,  כספי 
החלטות  קבלת  לתהליכי  בנוגע  גם  וכך 
מהותית.  לא  היא  ברובה  השקיפות  שנעשים 
בתקציב,  הנוגעים  הפוליטיים  בקריטריונים 
דו"חות  דיוני תקציב, מכרזים,  תמיכות, שכר, 

מבקר, רמת השקיפות אינה גבוהה".

ירושלים
סגן ראש העיר ל'קו עיתונות': 

"ברקת לא ממצה יכולת"

הפשרת  מגמת  נמשכת  בירושלים  בעוד 
ועופר  דייטש  יוסי  העיר  ראש  סגני  הבנייה, 
בטוחים  אך  התופעה  על  מברכים  ברקוביץ 

בשיחה עם 'קו עיתונות' כי "אפשר יותר". 
לתכנון  המקומית  הוועדה  צפויה  השבוע 
חדשות  דיור  יחידות  כ-800  לאשר  ובנייה 
בשכונות פסגת זאב, נווה יעקב, רמות וגילה, 
זאת לאחר ששבוע שעבר אישרה הועדה 98 
יחידות דיור בשכונת רמת שלמה, 18 יחידות 
ו-80  חנינא  בית  בשכונת  יהודים  עבור  דיור 
בצפון  רמות  בשכונת  נוספות  דיור  יחידות 
העיר. כמו כן, הוועדה אישרה עשרות יחידות 

דיור עבור המגזר הערבי.
סגן ראש העיר עופר ברקוביץ )התעוררות( 

"אין  עיתונות':  'קו  עם  בשיחה  מאשים 
בכל  היכולת  את  ממצה  ברקת  שניר  תחושה 
הקשור לשחרור הבנייה בירושלים". לדבריו, 
המדינית  ברמה  הם  הקפאה  על  "ההחלטות 
– בהוראות ישירות מלשכת ראש הממשלה, 
מההקפאה  לחלק  הסיבה  הוא  ברקת  גם  אך 

ועיכוב הבנייה בעיר".
מימין  ברקת  את  מאגף  ברקוביץ  עופר 
הקשור  בכל  מספיק  נעשה  לא  כי  וטוען 
שלא  "מי  לדבריו:  החרדי,  לציבור  לבנייה 
בונה לחרדים שלא יתפלא שנוצרים עימותים 
כולם  את  רוצים  אנחנו  מעורבות,  בשכונות 
וערבים  חרדים  דתיים,  חילונים,  בירושלים, 

הזקוקים למענה ראוי".

)יהדות  דייטש  יוסי  סגרה"ע  לעומתו, 
העיר.  ראש  על  מביקורת  נמנע  התורה( 
"ניר  דייטש:  עיתונות' אומר  'קו  בשיחה עם 
ברקת לא הקפיא את הבנייה, ממשלת ישראל 
לאחרונה  הבנייה,  את  שהקפיאה  זו  היא 
לאחר  כי  בטוחים  היינו  חיובית.  מגמה  יש 
פסטיבל טראמפ תהיה התקדמות מידית של 

אישורי הבנייה בעיר, אך לא כך".
נקלעים  היינו  "בעבר  דייטש:  לדברי 
של  הנוכחית  בסיטואציה  מדיני  למשבר 
כל  על  אובמה  בעידן  דיור,  יחידות  אישור 
אנו  כעת  משבר.  התרחש  בגילה  מרפסת 
וישנה  מעט  השתחרר  שהחבל  מרגישים 

מגמה חיובית".

עופר ברקוביץ' טוען כי ברקת הוא חלק מהסיבה להקפאה ולחוסר הבניה בכמות 
מספיקה בירושלים, אך עמיתו יוסי דייטש מכוון אצבע מאשימה לממשלה ומצהיר 

"מרגישים שהחבל השתחרר מעט וישנה מגמה חיובית"

ישיבה סוערת במועצת העיר מודיעין עילית: חבר מועצה מהאופוזיציה תקף את ראש 
העיר וטען כי "יש שוק אפור במבני ציבור"  גוטרמן: "אם לא אומרים לי - אני לא 

יודע"

עין
די

מו

לית
עי

 

חיפה

יריית הפתיחה של סגן 
השר לראשות העיר

בוטל צו ההריסה לביהכנ"ס
ההריסה  צו  את  השבוע  ביטל  המשפט  בית 
שהוציאה עיריית קריית אתא על חלקים ממבנה 
טוענים  בעירייה  בעיר.  פיאסצנה  הכנסת  בית 
ציבורית  לקרקע  פלשה  הכנסת  בית  אגודת  כי 
באופן  פיקוח  וללא  היתר  ללא  עבודות  וביצעה 

שעלול לסכן את שלום הציבור.
עו"ד שלומי בלומנפלד ערער נגד ההחלטה של 
בצעד  המחוזי, שהחליט  לבית המשפט  העירייה 
בבית  מחודשת  לשמיעה  תיק  את  להחזיר  חריג 
החליט  שנערך  המחודש  בדיון  השלום.  משפט 
השופט לבטל את צו ההריסה ולחייב את עיריית 
קריית אתא בהחזר הוצאות משפט בסך 10,000 

שקלים לוועד המתפללים.
בית הכנסת פיאסצנה ממוקם ברחוב העצמאות 
בקרית  ביותר  הוותיק  הכנסת  לבית  נחשב  והוא 
בעלת  ידי  על  ה־50  בשנות  נתרם  הוא  אתא. 

המבנה, חיה גיטל ז"ל, ניצולת שואה.

תניה
נ משבר בין הרב הראשי 

ליו"ר המועה"ד

הרב  הראשי,  הרב  בין  נתניה  בעיר  משבר 
קלמן בר, ליו"ר המועצה הדתית אשר אוחנה. 
נעדר  הרב  בו  למצב  הביאו  הדעות  חילוקי 
בין  הקרע  הדתית.  המועצה  מבנייני  חודש 
של  העסקתו  המשך  רקע  על  החל  השניים 
מחלקת  מנהל  מקום  ממלא  שפיצר,  שלום 

הכשרות בעיר.
המעבר  רקע  על  נמשך  השניים  בין  הקרע 

הצפוי לבניינים החדשים "בית חבה" ברחוב 
אוחנה  בר,  הרב  אנשי  לטענת  בעיר.  פינסקר 
מעכב בכוונה את הכניסה לבניינים החדשים. 
שלא  טכנית  בבעיה  מדובר  אוחנה  לטענת 

מאפשרת כניסה למקום.
הרב קלמן בר הנמצא זמן לא רב בתפקידו, 
שכונות  רב  נוספת.  מתקפה  לאחרונה  ספג 
יהודה שלוש, הפנה מכתב  העיר, הרב  מזרח 

חריף לרב בר בו כתב: "קיבלת על מגש של 
כסף מערכת כשרות לתפארת, ועתה, שנתיים 
הגיב:  בר  הרב  ומבולקה".  בוקה   - כך  אחר 

"אני סומך על מערכת הכשרות בעיר״.
הרב בר עצמו טען כי יש דברים שצריכים 
בתקשורת.  ולא  פנימה  הבית  בתוך  להיפתר 
ול'קו עיתונות' נודע כי בימים האחרונים הוא 

שב לפקוד את לשכתו במועצה הדתית.

שורה של חילוקי דעות בין רבה של נתניה ליו"ר המועצה הדתית  למתיחות 
מצטרף מכתבו של רב שכונות מזרח העיר המבקר את מערכת הכשרות

בעיריית  הביקורת  לועדת  יו"ר  שאין  שנה  כבר 
בת ים. השבוע, ניסה ראש העיר יוסי בכר את מזלו 

בקרב כמה מהחברים שסירבו לבקשתו.
לפני כשנה התפטרה מתפקידה לאה בם בטענה 
וטענות  שלא מאפשרים לה לעשות את עבודתה, 
העירייה  של  תפקוד  על  מצידה  שהועלו  קשות 

נדחו מסיבות שאינן ענייניות.
השבוע  קיבל  בז'רנו,  ליאון  האופוזיציה,  חבר 
במהלך  בכר  יוסי  העיר  מראש  טלפון  שיחת 
ישיבה בעירייה. בז'רנו התבקש לכהן כיו"ר ועדת 
נועד  הועדה  "ניהול  סירב. לטענתו,  אך  הביקורת 
לכישלון, הכול מכור מראש, כל ביקורת נדחית על 

הסף".

ירון  ח"כ  השר  סגן  של  לכבודו  שנערך  טקס 
מזוז מהליכוד, הפך ליריית הפתיחה בהתמודדותו 
תקן  על  הגיעו  המוזמנים  חיפה.  עיריית  לראשות 
של "כנס הסברה" ויום הולדת 55 לסגן השר, אך 
בפועל – הדיבור בין השרים, הח"כים והפעילים 

היה התמודדות מזוז לראשות העיר חיפה.
וחברי  שרי  בכירי  את  לראות  ניתן  היה  בכנס 
השר,  בסגן  לתמוך  שבאו  'הליכוד'  של  הכנסת 
שרק לפני חודש דווח כאן לראשונה כי העביר את 
חיפה,  העיר  של  המוניציפאלי  לשטחה  כתובתו 
בבוא  לראשות  להתמודד  לו  יאפשר  אשר  דבר 

העת. 
השתתפו  הצפון  מאזור  הבכירים  הערים  ראשי 
'הליכוד',  בכירי  מקרב  כי  נראה  באירוע.  הם  אף 
השיג מזוז את תמיכתם בו. כעת, נותר לו לעשות 
חריש עמוק בקרב הציבור הדתי והחרדי במקביל 
כוח  המהווים  הערבים  תמיכת  את  לקבל  לניסיון 

לא מבוטל בחיפה.
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בית המשפט: להציב מצלמות 
בשכונות החרדיות

בית שמש

מאת: אבי רבינא

רמת גן

ar0544335347@kav-itonut.co.il

חברי מועצת עיריית רמת גן מהאופוזיציה 
רגן והעומד בראשה  נגד עיריית רמת  עתרו 
מועצה  ישיבת  קיום  בשל  זינגר,  ישראל   –

בשעות הבוקר. 
מועצה  ישיבת  התקיימה  חמישי  ביום 
הספיקה  לא  זו  אך  שעות,  ארבע  במשך 
תקציבי  על  סעיפים  אישורי  בשביל 
מיליונים, ראש העירייה דחה את הדיון ליום 
מהאופוזיציה  המועצה  וחברי  בבוקר,  שני 
זעמו: "לא הגיוני שנפסיד יום עבודה בגלל 

בעיות לו"ז של הקואליציה". 
לבית  ועתרו  התאחדו  האופוזיציה  חברי 
ישיבות  לקיים  ההחלטה  נגד  המשפט 
מניעה  צו  להוציא  ביקשו  במקביל  בבוקר, 
נגד קיום הישיבה בבוקר. בית המשפט ביטל 
את צו המניעה, אך ביקש הבהרות מעיריית 

רמת גן.

מתנגדים לישיבות
 מועצה בבוקר

עין
די

מו

לית
עי

 

רמלה
בתקיעת שופר: ראש עיריית 

רמלה נכנס לתפקיד

בית  לעיריית  הורה  העליון  המשפט  בית 
צניעות,  שלטי  תליית  במקום  להציב  שמש 
לתליית  האחראים  את  שיתעדו  מצלמות 
במקום  לערוך  למשטרה  והורה  השלטים 
סיורים תכופים על מנת לאכוף את ההחלטה.

העליון  המשפט  לבית  עתרה  העירייה 
בבקשה לעיכוב ביצוע וטענה כי אין בכוחה 
נתון  הדבר  וכי  השלטים  הסרת  את  לאכוף 
באחריות המשטרה. בסיום הדיון דרש בית 
השלטים  את  להסיר  מהעירייה  המשפט 
המשפט  בית  הורה  בנוסף,  יום.   14 בתוך 

למשטרה לערוך במקום סיורים תכופים.
מכך  פליאה  הביעו  שמש  בית  בעיריית 
אליהם,  החיצים  את  כלפיה  מפנים  ששוב 
למרות שהעירייה פעלה ככל יכולתה והסירה 
הפוגעניים,  השלטים  את  רבות  פעמים 
לכך  הקיימים  הכלים  את  בידיה  אין  אך 
במיוחד  ישראל.  משטרת  בידי  והנמצאים 
כולל  אחרת  עיר  באף  כי  העובדה  רקע  על 
ירושלים שבה תלויים שלטים דומים במשך 
עשרות שונים, לא קנסו על כך את העירייה.

תיים
גבע

ראשל"צ עצומה לראש העיר:
"למנות רב ספרדי"

פתח

קווה
ת

מאת: ישראל פריי

הצעירים  לזוגות  החדשה  הבשורה  האם 
אם   – תקווה?  פתח  מהעיר  תגיע  החרדיים 
קברניטי  כוונותיהם של  רצינות  פי  על  נשפוט 
הדיור במגזר החרדי, שהתשובה לכך חיובית. 
בשני  שמתוכננות  ענקיות  בנייה  תכניות 
העיר,  בפאתי  דונמים  מאות  בני  מתחמים 
דירות,  מ-10,000  יותר  לעיר  להוסיף  אמורות 
בדרישה  יוצאים  החרדים  הנציגים  וכעת, 

נחרצת ליעד את האזור למגזר החרדי.
המלאה,  המשמעות  את  להבין  מנת  על 
לפתח  בסמוך  האזור:  מפת  על  ונתבונן  הבה 
שנמצא  צריפין,  הצבאי  המתחם  שוכן  תקווה, 
הדיור,  קבינט  תכניות  פי  על  פינוי.  בהליכי 
יחידות  כ-12,000  לקום  מתוכננים  במקום 
מלחמת  מנהלים  והתושבים  העירייה  דיור. 
אינו  המקום  כי  בטענה  התכניות,  נגד  חורמה 
מסוגל תחבורתית להכיל כזאת מאסה קריטית 

שתתווסף לכבישי האזור.
מתחם נוסף שנחשב להבטחה גדולה באזור, 

מכונה בשם 'סירקין הקטנה'. גבולותיו נושקים 
והדר  עמישב  ולשכונות  ו-6,   471 לכבישים 
כ-4,000  יוקמו  באזור  התכניות,  פי  על  גנים. 
יחידות דיור. נכון להיום, המתחם נמצא בשטח 
השרון,  דרום  האזורית  המועצה  של  השיפוט 
להעברת  הפנים  שר  אישור  את  שמצריך  מה 

השטח לתחומי העיר פתח תקווה.
במרכז  שטח  להביא  פז  הזדמנות  לנו  "יש 
הצעירים  הזוגות  לרשות  שיעמוד  הארץ 
בוסו,  אוריאל  עיתונות'  ל'קו  אומר  החרדים", 
לתכנון  הוועדה  יו"ר  פ"ת,  עיריית  ראש  מ"מ 
וממובילי  המחוזית,  הוועדה  וחבר  ובנייה 
השולחן  על  שנדפוק  הזמן  "הגיע  המהלך. 
הציבור  למה  חלקינו?  ייגרע  למה  ונגיד 
המדינה  הארץ?  לשולי  להידחק  צריך  החרדי 
דירות במסגרת מחיר  בונה כעת עשרות אלפי 
לא  החרדי  שהציבור  סיבה  כל  ואין  למשתכן, 
יקבל נתח טוב בעוגה, לפחות לפי חלקו היחסי 

באוכלוסייה".
אך  יומרנית.  נשמעת  הדרישה  פניו,  על 
אריה  הפנים  שר  של  הטוטאלית  התגייסותו 

דרעי מסוגלת לשנות את מאזן הכוחות. בימים 
ברשויות  לנציגיו  ש"ס  יו"ר  הורה  האחרונים, 
הרלוונטיות, להטיל את כובד משקלם על מנת 

שהשטח יוקצה לציבור החרדי.
הזירה העיקרית של הקרב נמצאת בותמ"ל – 
שאחראית  לדיור",  מועדפת  לתכנית  "הוועדה 
כל  לעכשיו,  נכון  השטח.  ולייעוד  לתכנון 
תכניות השלד מדברות על בניינים רבי קומות, 
החרדי.  הציבור  למגורי  מתאימים  לא  שכלל 
הנציגים החרדים מבקשים לשנות זאת ולהביא 
על  לענות  עשוי  שגם  דבר  יחידות,  להפחתת 
הקטסטרופה  את  ולפתור  התושבים  זעקת 

הפוטנציאלית של ריבוי התושבים החדשים.
אחד  אזור  אין  חדרה  ועד  מגדרה  "כרגע, 
שמיועד לציבור החרדי", אומר בוסו נחרצות, 
עיר עם 260,000  לזכור שפ"ת היא  גם  "צריך 
אלפי  כמה  בה  שיהיו  ראוי  ובהחלט  תושבים, 
דירות לחרדים. ראוי שהנושא יהפוך לדרישה 
מאחוריה,  תעמוד  החרדית  הנציגות  שכל 
כל  את  שתנחה  ממשלה  להחלטת  שתביא 

הגורמים המתכננים".

בוסו ל'קו עיתונות': דורש אלפי 
דירות לחרדים

מ"מ ראש העיר מטעם סיעת ש"ס יוצא למאבק כדי להשיג אלפי דירות בעיר 
לטובת המגזר החרדי, במסגרת תכניות ענק שמקודמות בעיר  "כרגע, מגדרה ועד 

חדרה אין אזור אחד שמיועד לציבור החרדי, אין סיבה שנידחק לשולי הארץ"

רבי  הגאון  לעולמו  הלך  שנים  שבע  לפני 
לציון.  ראשון  של  הספרדי  רבה  עזרן,  יוסף 
כעת, החליטו גורמים חרדיים ודתיים להאיץ 
לעיר,  ספרדי  ראשי  רב  לבחירת  ההליך  את 
ופתחו בעצומה הדורשת מינוי רב ספרדי לצד 

הרב האשכנזי הגאון רבי יהודה וולפא.
העצומה,  על  כה  עד  חתמו  איש  כ-400 
תושבי  מטה,  החתומים  "אנחנו  נכתב:  בה 
הקשת  גווני  כלל  על  הנמנים   לציון  ראשון 
הדתית, מסורתית וחילונית, החפצים ברבנות 
פונים  הציבור,  כלל  את  ומאחדת  המקרבת 

אליך בקריאה נרגשת לפעול על פי סמכותך, 
בהקדם האפשרי לבחירת רב ספרדי לעיר".

נגד  חילוניים  פעילים  קמו  העצומה,  לצד 
בעיר  המתנהלת  למערכה  ובדומה  היוזמה, 
רחובות נגד מינוי רב ראשי ספרדי, מבטיחים 
יעבור  לא  והמינוי  המודל  את  יעתיקו  כי 
במינוי  מדובר  המתנגדים  לדברי  בשתיקה. 
ראשות  ראש  של  לשכר  לזה  זהה  ששכרו 
יכולה  אינה  שהעירייה  משכורות  מקומית, 

לעמוד בה.
המועמדים לתפקיד הם הרב שלמה לוי ראש 

ישיבת ההסדר בראשון לציון, מי שמקובל על 
הזרם הדתי בעיר. ומהצד החרדי ישנו את הרב 

אריה כהן חבר מועצת העיר מטעם ש"ס.
שכונות  רבני  ישנם  לציון  ובראשון  מאחר 
בשכר, סבורים המתנגדים שאין צורך במינוי 
"עירייה  הקיים.  זה  על  נוסף  ראשי  רב  של 
לא  תקציבית,  במצוקה  שנמצאת  גירעונית, 
יכולה להרשות לעצמה מינויים מיותרים מעין 
העירייה",  תקציב  על  כבד  נטל  שיהוו  אלה 
אומר אחד הפעילים בשיחה עם 'קו עיתונות'.

לקראת מאבק פנימי בראשל"צ: בעוד מאות תושבים חותמים על עצומה למען 
מינוי רב ראשי ספרדי לעיר, הרי שפעילים חילוניים מאיימים להיאבק במינוי 

וידל  מיכאל  הנבחר  רמלה  עיריית  ראש 
ראש  ללשכת  חגיגי  בטקס  השבוע  נכנס 
יצחק  הרב  בתפקידו.  בפועל  והחל  העיר 
רבי  הגאון  העיר  רב  של  בנו  אבוחצירא 
יחיאל אבוחצירא נשלח מטעם אביו לכבד 
את הטקס, במהלכו תקע בשופר, קבע מזוזה 

ובירכו בעשייה והצלחה.
צפויים  ש"ס  לנציגי  שהובטחו  המינויים 
בסיעת  הקרובה.  המועצה  לאישור  לבוא 
העיר  ראש  של  בהבטחתו  מנופפים  ש"ס 
ראש  לסגן  דרעי  מיכאל  הנציג  את  למנות 
בו  התמיכה  מהסכם  כחלק  בשכר  העיר 

לראשות העיר.
החדשה,  ללשכה  וידל  של  כניסתו  את 
ובני  העירייה  עובדי  המועצה,  חברי  ליוו 
משפחתו. וידל, לו יש קשרים טובים בליכוד 
הממשלה  שרי  את  להביא  השבוע  החל 
לעמוד על צרכי העיר מקרוב. הראשון היה 
השבוע  שערך  כץ  ישראל  התחבורה  שר 

ביקור מקצועי בעיר.

המשנה לראש העיר על סערת 
ההדתה: "הסתה וצביעות"

"קמפיין ההדתה" הוביל השבוע למתיחות 
פנימית בעיריית גבעתיים. היה זה ראש העיר 
מסוגה,  ראשונה  הנחיה  שפרסם  קוניק,  רן 
לגני  האוסרת הכנסת תכנים דתיים חיצוניים 
הילדים כל עוד היא לא מלווה בחתימת רוב 
ההורים. המשנה לראש העיר מהבית היהודי 
לתקוף  דווקא  ובחר  ההחלטה  את  אהב  לא 
"הסתה",  קשות:  במילים  מר"צ  חברי  את 

"צביעות" ו"גניבת דעת".
וכתב:  החלטתו  את  נימק  העיר  ראש 
"הדרך הנכונה להכניס גורמים חיצונים, אם 
וזו גם דעתו של הציבור הדתי בעיר,  בכלל, 
הראשית.  ובדלת  מלאה  בשקיפות  רק  היא 

היהודית  המסורת  בתחום  העשרה  תכנית 
והרוב  ובמידה  להורים,  להיות מוצעת  תוכל 
בגן יבחר בה כתוספת לחומר המועבר על ידי 

צוות הגן".
המשנה לראש העיר מושיק גולדשטיין יצא 
למתקפה חריפה נגד אנשי מר"צ שהובילו את 
ההחלטה: "אני לא כועס לא עליכם ולא על 
ובעיקר  הסתה  דעת,  גניבת  שכולם  מעשיכם 
מצבכם,  ואת  אתכם  מבין  אני  כי  צביעות. 
התחוור  הבחירות,  לפני  וחודשיים  שנה 
קהילתיות  בגינות  התעסקות  שמרוב  לכם 
במבחן  מונח(,  במקומן  )שכבודן  ובמסיבות 
התוצאה והעשייה לקהל בוחריכם החילונים 

כשלתם כישלון חרוץ".
הייתה  מר"צ  סיעת  כי  חשף  גולדשטיין 
הללו,  ההחלטות  לכל  בעצמה  שותפה 
והסיבה שלא תקפה אותן בשל כך שהחזיקה 

את תפקיד ה"סגנות בשכר". 
"לא רק שכשלתם – כעת, כשיש התעוררות 
להסתיר?  לכם  חשוב  מה  בעיר,  חילונית 
שאתם, סיעת מר"צ, נציגי החילונים לכאורה, 
שותפים  האחרונות,  השנים  ב-7  מהווים 
מלאים לכל אותן פעילויות שקהל בוחריכם 
יוצא כנגדן, אתם הצבעתם בעד תקצובן של 
כל אחת ואחת הפעילויות והעמותות". כתב 

גולדשטיין.

בעקבות החלטתו השנויה במחלוקת של ראש העיר שלא להכניס תכנים דתיים 
לגני ילדים, יוצא המשנה לראש העיר במתקפה חריפה על חברי מר"צ
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המגזר החרדי מאמץ את 'פנגו'
כ-14 אחוז עליה בכמות המשתמשים בבני ברק ובירושלים  משתמשי 
הנייד הכשר יכולים גם הם להצטרף לשירות פנגו ולהפעיל את השירות 

בחניה באמצעות שיחה טלפונית

עליה משמעותית במספר 
המתפללים בציון האור החיים 

אף פעם לא מאוחר 
להתחיל ללמוד

גב' רבקה ירוסלבסקי מ'קמפוס 
שטראוס', מדברת על המכינה 
 30 מגיל  לנשים  המקוצרת 

ומעלה ועל המכינות בכלל

יעקב אמסלם

התערוכה,  לגני  השבוע  שני  ביום  נקלע  היה  כי  זר 
הוכתר.  הבא  הממשלה  ראש  כי  לחשוב  היה  עשוי 
שאגות השמחה שנשמעו בשעות הערב מכיוון פעיליו 
של יו"ר 'העבודה' החדש אבי גבאי, ביטאו יותר מכל 

את תחושת ההפתעה וההלם מההישג הבלתי צפוי. 
לזכייתו של גבאי בתואר יושב ראש המפלגה השניה 
משקל.  וכבדות  רבות  משמעויות  ישנם  כיום,  בגודלה 
הראשונה היא מסמוס הגוורדיה המסורתית של מפלגת 
זה.  ממערך  חלק  הייתה  העובדים  הסתדרות  העבודה. 
את כל אלו ניצח גבאי שהצטרף רק לפני מספר חודשים 

למפלגה. 
לפי ספירת הקולות הממוחשבת, גבאי זכה ל־16,080 
מי  "לכל  קולות.   14,734 קיבל  פרץ  ואילו  מהקולות 
לשלטון,  כאלטרנטיבה  העבודה  מפלגת  את  שהספיד 
התקווה  את  אבדו  ישראל  שאזרחי  שחשב  מי  לכל 
מנצח  לא  חיובי  שקמפיין  שטען  מי  לכל  לשינוי, 
שהוא  הזה,  הלילה  היא  התשובה  אלה  לכל  בחירות, 
במת  על  גבאי  אמר  הישראלית",  לדמוקרטיה  חגיגה 

הניצחון.
אך למרות המילים היפות, מי שעוקב בחשש לא קטן 
גבאי  גבוה,  לא  הסיכוי  אם  גם  החרדים.  הנציגים  הם 
עשוי ביום מן הימים להרכיב ממשלה, או לכל הפחות 
להיות בה גורם משמעותי, ולפיכך דעותיו בנושאי דת 

מעוררות דאגה. 
הכותל  במתווה  גבאי  תמך  האחרונים  בשבועות 
ועמד לצד הרפורמים, וכמו כן תמך בהפעלת תחבורה 
כ"עוול  הגדיר  הוא  הפעלתה  אי  שאת  בשבת  ציבורית 
חמור". בסוגיית הגיוס הוא מציג עמדה סדורה הדומה 
מלבד  להתגייס  החרדים  על  לפיד:  של  לשיטתו  יותר 

חבורת 'עילויים' שתמשיך ללמוד בישיבה. 
מכשול נוסף בין גבאי לחרדים הוא בסוגיית נישואים 

מחזיק  שם  גם  וגיור,  גבאי אזרחיים 
צריך  לפיה  סדורה  בדעה 
נישואין  המאשר  חוק  להיות 
המאפשר  וחוק  אזרחיים 
כעמדת  לגייר,  ערים  לרבני 

רבני צהר.  
הודעות  מקבל  "אני 
גם   – המחנות  מכל  מאנשים 
שהצביעו  ואנשים  חרדים 
חדשה  תקווה  רואים  ליכוד, 

לישראל", אמר גבאי אמש 
לעיתונאים,  בתדרוך 

עתה  לעת  כי  ונדמה 
מתכוון  אינו  הוא 
בקמפיין  לפתוח 

אנטי דתי. 

יעקב אמסלם

שלשום  פשטה  המשטרה  הצוללות:  פרשת  המכונה   '3000 ב'תיק  התפתחות 
)שני(, על בתיהם של ששה חשודים ועכבה אותם לחקירה, במעוכבים: עורך דין 
בכיר המקורב לראש הממשלה שנחקר לא פחות מ-12 שעות במשרדי להב 433 

על חלקו בפרשת הצוללות. 
הגרמנית  הצוללות  יצרנית  של  לשעבר  נציגה  גנור,  מיקי  מעוכבים:  עוד 
'טיסנקרופ'. אבריאל בר־יוסף, המועמד לראש המל"ל לשעבר, ועו"ד רונן שמר 
ממשרדו של גנור. עורך הדין הבכיר נשלח בתום החקירה למעצר בית, אך גנור, 
ליום חמישי  עד  ומעצרם הוארך  נותרו בלילה מאחורי הסורגים  ושמר  בר־יוסף 
ולפי הערכה, הוא יימשך גם לשבוע הבא. אמש )שלישי( נעצר לחקירה גם האלוף 

במילואים אליעזר )צ'ייני( מרום בחשד למעורבות בפרשה.
מהמשטרה נמסר כי החשודים עוכבו בשל חשד לביצוע עבירות שוחד וקבלת 
דבר במרמה, עבירות מס על פי פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ וכן הלבנת הון, 
בכל הקשור לביצוע רכש ביטחוני. על שמות העצורים הוטל תחילה צו איסור 
פרסום, אך ביומיים האחרונים פורסמו שמותיהם בהדרגה. לפי שעה, שמו של 
עשויה  מחדש,  הפרשה  פתיחת  אך  בפרשה,  כחשוד  נקשר  לא  הממשלה  ראש 

להוביל להתפתחויות אחרות. 
עובד  כאשר  הון  והלבנת  מס  עבירות  בתחום  כאמור  היא  כעת  ההתפתחות 
מחברת  שקלים  מיליוני  עברו  במסגרתו  הכספי  הנתיב  את  חשף  בכיר  מדינה 
מהכספים  "חלק  לנתניהו.  המקורב  הדין  ולעורך  גנור  לידי  הגרמנית  המספנות 
ניתנו עבור שכר טרחה על עבודה, אבל חלק גדול מהכספים לא ברור, ונראה כמו 

כספי שוחד" אמר גורם בכיר במשטרה.
העננה  תוסר  שבכלל  מאמין  גנור  "מר  גנור:  את  המייצג  שמחוני  נתי  עו"ד 
ותסתיים הפרשה, שכן הוא משוכנע שלא עבר שום עבירה". עו"ד ז"ק חן, סנגורו 
של בר־יוסף: "אנו שמחים שסוף סוף תהיה הזדמנות להשיב לשאלות, ובטוחים 
שבסופה של החקירה יסתבר שלא נפל בו כל דופי". עו"ד יעל גרוסמן, המייצגת 
נועד לנסות לקבל ממנו מידע. הוא אמר שאין לו כל מידע  את שמר: "המעצר 

ואין הוכחה אחרת".

שורת מעצרים בתיק 3000
המשטרה  הצוללות:  בפרשת  משמעותית  התפתחות 
הצוללות  בעסקת  בכירים  מעורבים  כמה  עצרה 
עבירות  החשד:    לגרמניה  ישראל  בין  שנחתמה 
שוחד, עבירות מס והלבנת הון  הערכה במערכת 
פרטים  תגלה  לעומק,  העסקה  חקירת  הפוליטית: 

נוספים ותערב בכירים אחרים

חשש חרדי: גבאי יוביל 
מאבקי דת ומדינה

לתפקיד יו"ר 'העבודה' החדש נבחר אבי גבאי - מועמד מרענן שהביס 
את המנגנון המפלגתי רב הכוח, אך גורם לחשש במגזר החרדי בעקבות 
דעותיו בסוגיות כמו מתווה הכותל, תחבורה ציבורית בשבת, חוק הגיוס, 

נישואין אזרחיים וגיור ממלכתי

ר' מנחם לובינסקי יו"ר הוועד הבינלאומי להגנת הר 
הזיתים: "סיפוק רב מהעובדה שיש למתפללים את 

הביטחון הנדרש בהר הזיתים"

הילה פלאח

זה  למי  פלוס,   30 בגילאי  תואר  לימודי 
מתאים?

יש נשים שכבר עובדות חלקית ומתמצאות 
בתחום ספציפי, אך זקוקות לתואר, יש נשים 
עוסקות,  הן  בו  והמקצוע   ,30 לגיל  שהגיעו 
נשים  ויש  מספקת  פרנסה  להן  מאפשר  לא 
שמשולבות בעבודה, הן מרוצות, אבל רוצות 

להשתדרג, גם בתפקיד וגם בשכר. 
יש שוני לעומת נשים צעירות יותר? 

יותר  פנויה  צעירה,  בחורה  בוודאי. 
ללימודים. לאישה בת 30 בד"כ כבר אין את 

הפריבילגיה הזו. 
ספרי לנו על הקמפוס ומסלולי הלימודים 
בכלל, ועל אלו המתאימים לגילאי 30 פלוס?

"קמפוס שטראוס" הוא פרי שיתוף פעולה 
של 'לומדה - המכון החרדי ללימודי מקצוע' 
והמכללה האקדמית הדסה. שמנו לנו למטרה 
לאפשר לציבור החרדי ללמוד תארים יישומים 
ממוקדי-פרנסה ברמה אקדמית גבוהה, ויחד 
סביבת  לספק  הטוהר,  על  לשמור  זאת  עם 

לימודים חרדית איכותית ושמורה למהדרין.
 30 בגילאי  לנשים  שמתאים  המסלול 
פחות  כיון שהוא  'ניהול',  בד"כ  הוא  ומעלה 
עמדת  זה,  בגיל  שלנשים  ומשום  תובעני 
ניהול מתאימה. הן כבר עברו את השלב של 
'מזכירה מתחילה', ובשלות למשרות בעמדה 

ניהולית. 
בחוג לניהול ניתן לבחור בין 2 התמחויות: 
בהתמחות  לבחור  או  אנוש,  משאבי  ניהול 
בארגוני  המתמקדת  בריאות  מערכות  ניהול 

שירות בנושא הבריאות.
מה  המהיר.  במסלול  מכינות  ישנן 

היתרונות שלהן?
לגילאי  המכינה  היא  המקוצרת  המכינה 
 4.5 נמשכות  הרגילות  המכינות  בעוד   ,30+
הבוקר,  בשעות  בשבוע,  ימים   5 חודשים, 
בשבוע,  פעמיים  רק  פעילה  הזו  המכינה 
אפוא,  היא,   30+ מכינת  אחה"צ.  ובשעות 
הזדמנות המאפשרת להתקדם בקלות לקראת 

קבלת תואר.
כל אחת שחצתה את גיל שלושים, מוזמנת 
ולקבל  שלנו,  האקדמיות  ליועצות  להתקשר 
או   312 שלוחה   02-6222202 בטלפון  מידע 
בשבוע  שמתחילה  למכינה  ולהצטרף   313

הקרוב.

אלי כהן

בעל  ציון  את  השנה  פקדו  רבבות 
הזיתים.  בהר  זי"ע  הקדוש  החיים  האור 
עליה  קיימת  כי  עולה  במקום  מהדיווחים 
ביום  המתפללים  בכמות  משמעותית 

ההילולא. 
הזיתים  הר  להגנת  הבינלאומי  בוועד 
הוועד  לפעילות  הודות  כי  ואמרו  בירכו 
הממשל  ראשי  בקרב  הציבורית  והתודעה 

קיימת עליה בביטחון למתפללים. 
בשנים  הוקם  הזיתים  הר  להגנת  הוועד 
ומנחם  אברהם  האחים  בידי  האחרונות 
לובינסקי שגילו את ההפקרות בהר לאחר 

שהוריהם ז"ל נטמנו שם. בשנים האחרונות 
פועל הוועד גם באמצעות לחץ בינלאומי 
על הגורמים השלטוניים בישראל כדי שזו 
תאשר פעילויות למיגון ההר ולשמירה על 
בוועד חברים  וכבודו של המקום.  ניקיונו 
גם אישי ציבור בולטים ובהם יו"ר ועידת 

הנשיאים מר מלקולם הונליין.
הוועד הותקנו למעלה  הודות לפעילות 
גדר  נבנתה  ההר,  ברחבי  מצלמות  מ-150 
הביטחון  להגברת  רבות  פעולות  ובוצעו 
בכנסת  באחרונה  הוקמה  כן  כמו  בהר. 
נמנים  עליה  הזיתים  הר  למען  שדולה 

עשרות חברי כנסת מכל הסיעות.  

הילה פלאח

לחניה  המצטרפים  בשיעור  משמעותית  עליה 
באמצעות פנגו בריכוזים החרדיים. על פי נתוני פנגו 
ובירושלים,  ברק  בבני  אחוז  כ-14  של  עליה  קיימת 

המצטרפים ל-1.7 מיליון נהגים בישראל. 
שחונים,  ברגע  כפתור  בלחיצת  פנגו  מפעילים 
המקומית  הרשות  קבעה  אותו  התעריף  את  משלמים 
אשר  ללקוחות  מהחניה.  ביציאה  ומפסיקים  לחניה, 
האפשרות  ניתנת  אוטומטי,  חניה  בסיום  מעוניינים 
להירשם לשירות פנגו סימפל. באמצעותו האפליקציה 
מזהה תזוזה של הרכב ממקום החניה, ומסיימת אותה 

אוטומטית. 
רבות  מקומיות  רשויות  החלו  האחרונים  בחודשים 
הרכבים  בעלי  נדרשים  ומעתה  המדחנים  את  להסיר 
סלולארית.  חניה  תשלומי  באמצעות  ורק  אך  לשלם 
יכולים לקוחות פנגו להיכנס ללשונית  נתון  רגע  בכל 

בפירוט  ולצפות  הכשרה  באפליקציה  שלי"  "הפנגו 
חיובים וחשבוניות של השירותים בהם השתמשת כל 

החודש.
כל  למחזיקי  שירותיה  את  מציעה  'פנגו'  חברת 
יכולים  אשר  הכשרים  הניידים  גם  בהם  הטלפונים 
להצטרף ללא עלות ולהשתמש בפנגו באמצעות שיחת 
רבותיהם  באישור  המחזיקים  ל4500*.  בחיוג  טלפון 
האפליקציה  את  להוריד  יכולים  כשר  חכם  טלפון 
הכשרה של פנגו. האפליקציה פעילה בכל המכשירים 
רימון,  עסקן,  הדרן,   נתיב,  בחברות  ובהם  המוגנים 
אינו  אשר  כשר  חכם  בנייד  המחזיקים  ועוד.  אתרוג 
האפליקציה  את  להוריד  יוכלו   ,sms בקבלת  תומך 

ולקבל את קוד האימות  טלפונית במספר 4500*.
חברת פנגו, עומדת בתקן PCI הבינלאומי המחמיר 
לשמירת  ומאסטרקארד  ויזה  של  מידע  לאבטחת 

כרטיסי אשראי, באופן המאובטח ביותר. 
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לקוח יקר, הינך זכאי לפינוי מוצר ישן מהבית ללא עלות בעת 
רכישת מוצר חדש במחסני חשמל. יש לתאם פינוי מראש.

קונים חדש 
ממחזרים ישן בקרו 5018*

אותנו

שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:00-15:00 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 23:00

גם
הרשת המובילה במכירת מזגנים בישראלוגם

שלם וקח עוד היום אצלך בבית

תוקף המבצע עד 15.7.17 או/ו עד גמר המלאי המוקדם מבינהם. המחיר הקודם והמחיר לאחר הנחה של מגוון המוצרים המשתתפים במבצע מוצג בנקודות המכירה 
עצמה. סכום הקופון הניתן במתנה משתנה ממוצר למוצר ומצויין על גבי כל מוצר שמשתתף במבצע. תוקף מימוש הקופונים הינו עד 3 חודשים בכפוף לתנאים 
המצויינים בקופון. אין כפל מבצעים, מלאי מינימלי למבצע 500 יחידות, מינימום 10 פריטים בהנחה מקסימלית של 40% הנחה. בכפוף לתקנון המבצע המופיע בחנויות.

מאוורר עמוד
16�

₪59
מאוורר תעשייתי 

תלת שימושי

₪99
מאוורר 

תקרה �42

₪129
מאוורר מגדל  
STRIKE AIR

₪199

₪1,190
שואב אבק 

אלחוטי דייסון

₪599
מגהץ קיטור 

טפאל

₪200
תווי מתנה

מצנן אוויר ביתי 
החזק ביותר בישראל

₪100
₪599תווי מתנה

הנחהמזגנים ומקררים
מזגנים 
עיליים

במקום 1,390 ₪

מזגנים 
ניידים

לדוגמא:

במקום 2,190 ₪
₪1,990

₪700
תווי מתנה

₪500
תווי מתנה

לדוגמא:

₪1,190 קבל גםקבל גםקבל גםקבל גם

מקררי 
מקפיא 

עליון

במקום 1,199 ₪
₪799

₪300
תווי מתנה

לדוגמא:

מקררי 
4 דלתות

במקום 4,990 ₪
₪3,990

₪1,000
תווי מתנה

לדוגמא:

במקום 2,990 ₪
₪1,990

₪500
תווי מתנה

קבל גם

מקררי 
סאוטר

לדוגמא:

במקום 3,490 ₪
₪2,990

₪500
תווי מתנה

קבל גם

מקררי 
היטאצי

לדוגמא:

₪1,590
מכונת כביסה סמסונג 

6 ק"ג
דירוג 
אנרגטי
A ₪500

תווי מתנה

קבל גם

₪799
כיריים גז סאוטר

 4 מבערים

₪200
תווי מתנה

קבל גם

₪1,190
מכונת נספרסו 

אקספרט 

₪700
תווי מתנה

קבל גם קבל גם

₪1,850
תנור משולב 

סאוטר
₪500

תווי מתנה

קבל גם

₪1,590
מכונת כביסה פתח 

עליון ווירלפול 
₪500

תווי מתנה

קבל גם

₪2,490
מדיח כלים בוש 
גימור נירוסטה  

₪1,000
תווי מתנה

קבל גם

₪179
שייקר בלנדר 

פיליפס
₪100

תווי מתנה

קבל גם

קבל גם

₪1,790
מכונת כביסה אלקטרה 

8 ק"ג
דירוג 
אנרגטי
A ₪700

תווי מתנה

קבל גם

₪1,790
מכונת כביסה בוש 

₪1,000
תווי מתנה

קבל גם

תנור בנוי אלקטרה 
מפואר

₪500
תווי מתנה

קבל גם

₪1,190

 No-
Frost

חסכוני

₪999
3 מגירות

6 מגירות₪1,490
₪2,190

7 מגירות
NO-FROST

מקפיאים 3-6-7 
מגירות אלקטרה

מהמותגים

ניתן להצטרף 
בכל סניפי 

הרשת

מיקרוגל 
20 ליטר

₪169
שואב אבק 

רובוטי
₪1,590

מכונת 
כביסה 

₪799

מיקסר  
kmix

₪1,290

מכונת כביסה 
אלקטרה 

₪1,990 נפח 10 ק"ג

כיריים אלקטרה

₪449₪999
תנור משולב

כיריים

תנור בנוי 
AEG

₪1,990 תוצרת גרמניה

מדיח כלים רחב
 אלקטרה

₪1,190

מכונת תספורת  
פנסוניק

₪149
מכונת גילוח פיליפס

₪199
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת כלי חרס מהמקרא
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. תואנה, טעם למראית עין, פתחון פה. "שנתנה ____ 
לדבריה" )כתובות כב.(

6. עיקום תוי הפנים לאות בוז ולעג. "בחנפי לעגי ____" 
)תהלים לה טז(

7. ענן. )ישעיה יט א(
8. מזיגת בשמים, מעשה מרקחת. "אשקך מיין ה____" )שיר 

השירים ח ב(
9. מציאות,דבר הניתן למישוש. "ואחד דברים שיש בהן 

____" )שבועות ג ה(
10. מפלה,אי הצלחה. "ולפני ____ גבה רוח" )משלי טז יח(

12. פרי שצמח ונתחבר אל פרי שני. "ויש אומרים אף 
ה____" )סוכה לו.(

15. אחד מצורות הזחלים המתגלים במחזור ההתפתחות של 
הארבה. "וה____" )יואל ב כה(

17. שמא )לדבר שלילי( "ירא אנכי אתו ____ יבוא והכני" 
)בראשית לב יב(

18. מערי הלויים. "ואת____" )דברי הימים א ו סג(

1. כינוי לאחד מראשי הפקידים שהיו בבית המקדש. "ומשבעה 
_____" )שקלים ה ב( )בלשון יחיד(

2. מקום לא ישר,דרך עקלקלות. "לאור ו____ " )ישעיה מב 
טז( )בלשון יחיד(

3. ציפיה ארוכה לדבר-מה,תקוה לדבר המתמהמה לבוא. 
"_____ממשכה" )משלי יג יב(
4. קיצור המילים : לשון גמרא.

5. אחד מבני תולע בן יששכר,ראש בית אב של גבורי חיל. 
"ויחמי ו____" )דברי הימים א ז ב(

7. קהל רב. "ויחץ את ה____ אשר אתו" )בראשית לב ח(
9. בריחה. "תצאו וב____ לא תלכון" )ישעיה נב יב(

11. מפרשיות השבוע.
13. סחיטה. "כי ____ חלב יוציא חמאה" )משלי ל לג(

14. משבטי ישראל.
16. רשום את האותיות המרכיבות את הגימטריה : 35 

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

מאונךמאוזן

לנו:כתבו 

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

מצאו לפחות 5 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם!

תאאכרותתרנגתאסנתא

קשוהישרגדודתדתכגה

נסירשצפחתפגדתחדרא

אמנשיחנארנמיילערת

דיגעתרדותבחמשקאוד

תנאידררגשדגצנתגית

יבנבתיתנחתאתשודכי

תלאגיספלריחאתפוצא

סנותאצשנמלגמשסנלק

שלשתנאתגצונשיתאוש

התגצאאתרגשתאנאבחת

תדנאתשסנשגירשקאיא

תתתאגנאסאמשתבתאתא

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

אגן, סיר, אסוך, סיר רחץ, בקבוק, ספות, גביע, ספל, גולה, פרור, דוד, צלוחית, 
כד, צלחת, כוס, צמיד, כיור, צנצנת, מחבת, צפחת מרחשת, קלחת, משארת, 

קערה, משרת, קשוה, נבל

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
לו

ב
03-6162228

3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

אופקים

דירות 
למכירה

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

2 יח“ד | 2/3 חדרים 
קומת קרקע

באופקים ברח‘ אלי כהן 
למכירה / השכרה / השקעה 

מטבחים אינסטלציה 
וחשמל חדשים!

בית שמש

לפרסום
03-6162228

 מציאה בשכון ג', 
ביהודית, דופלקס, 

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

עם כניסה נפרדת )ניתן 
לעשות טאבו משותף( 

2,150,000 ש"ח בלעדי 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23 

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

■ 5 חד', חדישה, ברח' 
שמעיה, ליד רמב"ם, 
ק"ג, יפה וגדולה, עם 
נוף ומאווררת, 3 כ"א 

עם מעלית, 2,500,000 
ש"ח, גמיש, ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
 050-5308742

03-5797756)25-25(_____________________________________________

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

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

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

מאירוביץ הרב קוק 23, 
,050-5308742

03-5797756)24-24(_____________________________________________

אלעד

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

בטון, עם אופציה לבנות 
על הגג, נוף מדהים, 

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

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

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

עם מעלית, 4.5 חד', 
מפוארת, בק"4 חזית, 
מעליה 2 חד' גדולים 

+מחסן+גג גדול, 
לדירה חניה בטאבו, 

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

03-5797756)42-42(_____________________________________________

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת לדירת 

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

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

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

050-5308742)24-24(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

דופלקסים

 בשיכון ה', בשדרה, 
במפלס אחד בק-5 בניין 

חדש, 215 מ"ר ומעליו גג 
צמוד 200 מ"ר, כולל מחסן 

וחניה, 4,500,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)09-43(_____________________________________________

 ביהושע, בפרוייקט גן 
העיר, 5 חד', חדשה + מ. 
שמש וסוכה גדולה, ק"ב, 

חזית לגן העיר, כולל 
מחסן וחניה, 2,950,000 

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

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

4-4.5 חדרים

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

ש"ח. תיווך יעקב,
054-4901948)28-28(_____________________________________________

 בר"ע הראשונים, בנין 
חדיש, ק"ק דירת נכה, 
מחולקת 3.5 חד' + יח' 

2 חד', 2,400,000 ש"ח, 
משופצת, בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ,
,03-5797756
050-5308742)22-22(_____________________________________________ 4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

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

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

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

ש"ח, בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

וילות ובתים

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

גינה, יחידת הורים + יחידה 
להשכרה, 3,080,000 ש"ח. 

_____________________________________________)25-29(י.ד. נכסים, 054-4651233

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

חדשים + סוכה, אפש' 
החלפה לדירה זולה

054-8402332)26-27(_____________________________________________

 בקריית הרצוג, דירת 
5 חד', מחולקת ל- 2 דירות, 
משפצת ומושקעת, כ- 100 

מ"ר, 1,790,000 ש"ח, גמיש, 
052-3440078)24-27(_____________________________________________

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

1,260,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)28-28(_____________________________________________

 ברח' נחמיה, דירת 
דופלקס, ק"ג ו- ק"ד, 

6 חד', לא מעלית, 
משופצת, עורפית, 

2,200,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
קוק 23, 050-5308742, 

03-5797756)25-25(_____________________________________________

וילות ובתים

דופלקסים

 בחפציבה, 4 חד' + חצר, 
מרווחת, מוארת ומאווררת, 
נוף + 2 יח"ד + אופציות, 

2,300,000 ש"ח,
054-8406303)26-29(_____________________________________________

 בשמעיה חסידי ליטאי, 
4 וחצי חדרים, קומה א', 

גדולה ומטופחת + אופציה 
להרחבה, 1,450,000, גמיש, 

050-4720326)27-30(_____________________________________________

 במגדל המים סמוך 
לנחלה ומנוחה, דופלקס 5.5 

חד', כ- 140 מ"ר, 2 מרפסות, 
מיידי, 1,480,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)27-30(אדר נכסים, 052-4834706

 בבר-אילן, דופלקס 3 חד', 
106 מ"ר + גינה, אופציה 

לתוספת, 1,280,000 ש"ח. 
תיווך אדר נכסים,

052-4834706)27-30(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 במרכז 3 חד', ק"ק, 
מסודרת, אפשרות יציאה 

לחצר, 850,000 ש"ח, תיווך 
_____________________________________________)27-30(אדר נכסים, 052-4834706

 בקרן היסוד באזור 
מתחרד, 3 חד', מזגן, מסודרת, 

880,000 ש"ח. תיווך אדר 
_____________________________________________)27-30(נכסים, 052-4834706

 במשלט, 2 חד', ק"ג, 
מסודרת, מושכרת, 685,000 

ש"ח. תיווך אדר נכסים,
052-4834706)27-30(_____________________________________________

 4 חד', מרכזי ושקט, 
85 מ"ר, ק"ג משופצת, נוף, 

מחסן, 430,000 ש"ח.
_____________________________________________)28-28(א. פנחסי 03-5799308

בית שאן

 וילה בעליון, 340 מ"ר 
בנוי, מושקעת, שטח ענק, 
600 מ"ר! ישראל אלבלינק 

שוק הנדל"ן. שי,
050-3133287, ישראל,

052-3251213)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
3 חד' + גג בטאבו + יח' דיור 

+ 2 מחסנים מושכרים בכ- 
_____________________________________________)28-28(6,000 ש"ח, 054-9422194

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון! 3 חד', מושקעת + 
מחסן, נוף, אופ' להרחבה, 

1,300,000 ש"ח גמיש!
052-5752500)28-28(_____________________________________________

 3 חד' + גג בטאבו, 
אזור מעולה, מחיר מציאה, 
1,300,000, גמיש. ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן. שי, 

050-3133287, ישראל,
052-3251213)28-28(_____________________________________________

 3 חד' בבעלי התוספות, 
1,280,000, גמיש. ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן. שי, 

050-3133287, ישראל,
052-3251213)28-28(_____________________________________________

באר שבע
 בהזדמנות דירת 4 חדרים, 

קומה ראשונה, מושכרת ב- 
2,600, רק 710,000 ש"ח.

_____________________________________________)28-28(052-7731832, רומן

 במתחרד, 102 מ"ר 
+ היתרים לעוד 102 מ"ר, 
אפשרות לחלוקה ל- 4 יח'.

_____________________________________________)W)28-28 נדל"ן, 052-5914047

 בהזדמנות!!! באזור 
המתחרד דירות זולות. רימקס, 

02-5356868)28-28(_____________________________________________

 וילה ענקית בסיני, 6 
חד', 2 יח' הורים + יח' דיור 

גדולה נוספת! W נדל"ן, 
050-3333505)28-28(_____________________________________________

+5 חדרים

 באיזור המתחרד, 4 חד' 
במחיר מציאה, 850,000 ש"ח, 

מיידי! W נדל"ן,
050-3333505)28-28(_____________________________________________

 רמב"ש ג', 4 חד', 
מרפסת, נוף ומיזוג. רימקס, 

02-5356868)28-28(_____________________________________________

 בית-שמש הוותיקה ברח' 
הרצל, 3 חד' בהזדמנות!!! 

_____________________________________________)28-28(רימקס, 02-5356868

 ברח' ירושלים / יהושע 
דירת 4 חד'  משופצת 
כחדשה + חצר כ-40 
מ"ר. מתאים גם לגן 

ילדים או קליניקה. מפתח 
במשרד תיווך אשכנזי  

03-5791770)28-28(_____________________________________________

 3 חד' בחנקין, סוכה 
מהסלון, שמורה יפה, 

ק"ב, עם מעלית, 
פרטים בתיווך אשכנזי  

03-5791770)28-28(_____________________________________________

 באזור כהנמן/עזרא, 130 
מ"ר, מחולקת לדירת 3ח' 

+ יחידת דיור גדולה, ק"ב + 
מעלית, 2,280,000 ש"ח. 

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)28-28(_____________________________________________

 בפרדס-כץ בחיים-לנדאו 
בתחילת בנייה בהזדמנות!!! 3 

חד', 1,180,000.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)28-28(_____________________________________________

 בשלוש-השעות בבנייה, 
דירות 4 חד' ופנטהאוזים החל 

מ- 1,650,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)28-28(_____________________________________________

 לזריזים! בז'בוטינסקי, 
2.5 חד', 1,199,000 

ש"ח. *ברבי עקיבא 4 
חד' + סוכה **ביונתן, 
3 חד', ק"א, מטופחת. 
*בטבריה, 3 ענקית + 
אופציה. **בסמטאות 

הרב שך, 2 חד', כחדשה. 
*"אלוני נכסים"
052-7610603)28-28(_____________________________________________

 למשקיעים רציניים 
בשבטי ישראל, ק"א, 

כ- 80 מ"ר מחולקת ל- 3 
ומושכרת ב- 7,650 + 2 

יחידות דיור - בבניה קלה, 
מושכרות ב- 5,000 ש"ח, 

סה"כ 12,650 בחודש, תשואה 
מעולה, 1,850,000 )משכנתא 

בסביבות 400,000 ש"ח( 
לל"ת, 054-3053211,

054-8474528)28-29(_____________________________________________

 בלעדי! בהר השלום, 
בית פרטי 600 מ"ר, בנוי 6 
קומות, ניתן לחלוקה, פיר 

מוכן למעלית, חניה כפולה, 
משופצת חלקית, נוף, 

6,900,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)28-28(_____________________________________________

 בשכונת הלל 
היוקרתית! דו משפחתי, 
5 חד', 135 מ"ר + זכויות 
במגרש 4,000,000 ש"ח 

"אביחי - מתווכים"
03-5701010)28-28(_____________________________________________

 בשיכון ג' קרוב לחזו"א, 
פנטהאוז בבניה, 177 מ"ר 

+ גג מוצמד, ק"ד + מעלית 
+ חניה, חזית, 3 כ"א, קומה 

שלמה, מפרט עשיר. א.פנחסי, 
03-5799308)28-28(_____________________________________________

 בבנייה בגולומב, פנטהאוז 
5 חד', קומה רביעית, 

3,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 בשחל בבניין-חדש, 
פנטהאוז ענק ומפואר, מיידי, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

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

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

054-2545420 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 לא יאומן! ענקית, 
באבן שפרוט 2 + 3 + 

גג, 200 מ"ר, משופצת, 
2,400,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)28-28(- מתווכים" 03-5701010

 בהזדמנות באזור נורוק, 
ד.גג ענקית + אפשרות 

חלוקה, חזית, 1,790,000 
ש"ח. "אפיק-נכסים" -03

053-3128884 ,5791514)28-28(_____________________________________________

 באזור יהודה הלוי ד.גג, 
מושקעת ומטופחת, 5, 

ענקית, יפהפיה, 150 מ"ר, 
ק"ב, חזית, 2,600,000 ש"ח. 
_____________________________________________)28-28("אפיק-נכסים" 03-5791514

 למבינים! בשיכון-ג' 
דופלקס, חדש מושקע! יפה 
וענק! 6 ח' + מרפסת ענק! 

3 כ"א, 4,200,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)28-28(_____________________________________________

 בשיכון-ג' דופלקס 4 
חד', 105 מ"ר אופציה 

להרחבה, משופצת 
מהיסוד. 'אפיקי-נדל"ן-

_____________________________________________)28-28(בועז' 052-3500040

 בהמכבים, דופלקס 4 
חד' + סוכה, ק"ד ללא, 
110 מ"ר, 1,550,000 

ש"ח. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 
052-3500040)28-28(_____________________________________________

 בלעדי!! בבן גוריון/
מנחם בבניני משה"ב, 

דירת-גג )דופלקס(, 
כ- 190 מ"ר, 5 חדרים 

+ גג גדול, ק"ד + 
מעלית + 2 חניות 

מקורות, 2,450,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)28-28(_____________________________________________

 בלעדי באזור חרל"פ, 
דופלקס 7 ח', 220 מטר + 

מעלית + חניה, 2,900,000. 
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)28-28(_____________________________________________

 בירושלים, דופלקס 
5.5 חד', ק' ב' ואחרונה, 
160 מ"ר, חזית, מרווח 
ושמור, ב- 2,550,000 

ש"ח. דלוקס נכסים,
052-8555594)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות באברבנאל, 
דופלקס 6 חדרים, 

מושקעת, כ- 200 מ"ר 
הכנה ליח"ד. 'אפיקי-

נדלן-בועז'
054-8474843)28-28(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי אזור דב 
גרונר בבנין חרדי, דופלקס 

בק"ג, 2.5 חד' ומעליה 
חד' + מרפסת גג, הכול 

משופץ, 1,400,000. 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797766
050-5308742)27-27(_____________________________________________

 ביצחק-שדה בבנין יוקרתי 
בגמר שלד, 5, מרווחת + 2 

מרפסות, ק"ק, 3 כ"א. "אפיק-
_____________________________________________)28-28(נכסים" 03-5791514

 בשיכון ג' במיקום 
פסטורלי!! 5 חד' בנין חדש! 
ק"ב, חזית + מעלית, מיידי, 

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

053-3128884)28-28(_____________________________________________

 בלעדי!! במנחם 
ענקית, ק"א, 5 חדרים, 

120 מ"ר + סוכה 
על רלסים, 3 כ"א, 

מטופחת, 2,120,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)28-28(_____________________________________________

 ברח' ירושלים, 5 חד', 
ענקית, 131 מ"ר, ק"א, חזית, 

מצב טוב + חניה, ניתנת 
לחלוקה בקלות, 2,350,000 
_____________________________________________)28-28(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בהזדמנות באזור 
רמבם בבנין חדיש, 5 חד', 

110 מ"ר, ק"ב + מעלית + 
חניה, חזית, 2,050,000 ש"ח. 

_____________________________________________)28-28(א.פנחסי, 03-5799308

 דופלקס טכורש שיכון ו', 
6.5, כ- 150 מ"ר, משופצת, 

קומה ב' ואחרונה, 2,700,000 
ש"ח. 077-2050410,

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)28-28(אדוארד

 לגור ולקבל תשואה! 
באבוחצירא, 5 חד', 

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

03-5701010)28-28(_____________________________________________

 באזור לנדא! בבנין קטן, 
איכותי, 6ח', ק"א, חזית 
+ מעלית + א. חלוקה, 

2,680,000 ש"ח.
_____________________________________________)28-28("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בבירנבוים, דירת-גג 
מרווחת, 5ח', ק"ד + 

מעלית, מטופחת ומאווררת, 
2,190,000 ש"ח.

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)28-28(_____________________________________________

 בלעדי! באזור חברון, 5 
חד', גדולה, משופצת כחדשה, 

ק"א, חזית, 4 כ"א + חניה. 
_____________________________________________)28-28(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בשיכון ג' 
ברביעיות, 6 חד', 150 מ"ר 

מחולקת ל- 4 חד', 90 מ"ר + 
יחידה + מחסן, משופצת + 

גינה גדולה, 3,050,000 ש"ח. 
_____________________________________________)28-28(א.פנחסי, 03-5799308

 בהזדמנות בקרית 
הרצוג, 4.5 חד', 

מושקעת, כ- 115 מ"ר, 
משופצת מהיסוד + 

מרפסת שמש וסוכה + 
מחסן גדול בנוי למטה, 

ק"ג בלי מעלית, רק 
1,620,000 ש"ח. תיווך, 

050-9777755)28-28(_____________________________________________

 ברב קוק, 4 חד', 102 
מ"ר, ק"ג + אופציה בגג 
בטון כולל רשיון 48 מ"ר 

ניתן לחלוקה מטבח חדש, 
אופציה למעלית. א.פנחסי, 

03-5799308)28-28(_____________________________________________

 בלעדי! בבירנבוים, 4 חד', 
85 מ"ר, ק"ב + מעלית + 
חניה, חזית, שמורה מאוד, 

אופציה גדולה להרחבה, 
1,780,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)28-28(_____________________________________________

 בשיכון ג' בתחילת בניה, 
4 חד' + מרפסת שמש, 110 

מ"ר, ק"א, חזית, מיקום מצוין, 
2,000,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)28-28(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ה' 
בסיום בניה, 4 חד', 95 מ"ר, 

מושקעת, ק"ב + מעלית, 
8 דיירים, מ.שמש גדולה, 

2,000,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)28-28(_____________________________________________

 קליין, שדכן הנדל"ן. 
***בבלעדיות*** בהבעל שם 
טוב, קומה 1, חזית, 3 כ"א, 

כ- 110 מ"ר, 2,200,000 
ש"ח. בהראשונים מחולקת, 

כ- 80 מ"ר, מעלית + ממ"ד, 
1,800,000 ש"ח, מגוון 

השקעות בקריות ונצרת, 
053-3134567)28-28(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח', ק"ק ברחוב 
הירדן, משופצת מהיסוד, 
100 מטר, חזית + רשיון 

ל- 22 מטר, 1,790,000. תיווך 
_____________________________________________)28-28(אלטרנטיב, 054-5500263

 באלישע, 4.5ח', ק"ב, 
מוארת ומאווררת, 3 כ"א, 

2,100,000 ש"ח.
_____________________________________________)28-28("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בסוקולוב, 4 חד' + 
סוכה, ק"א, מדהימה 
ויפה, 80 מ"ר. 'אפיקי-

נדל"ן-בועז'
052-3500040)28-28(_____________________________________________

 באבן-גבירול, 100 
מ"ר, ק"ב, 4 חד', מטבח 

גדול, מושקעת ברמה.
'אפיקי-נדל"ן-בועז'

052-3500040)28-28(_____________________________________________

 בנויפלד, 4.5 חד', 
מעוצבת ברמה גבוהה, 

105 מ"ר + סוכה + 
יח"ה, ק"ב. 'אפיקי-נדל"ן-

_____________________________________________)28-28(בועז' 052-3500040

 התחלנו לבנות! 
בגולומב, 4.5 חד', ק"א, 

גדולה וחזיתית. תיווך-
ישוב-הארץ,

,03-8007000
052-3344721)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות!! בקרית 
הרצוג בקובלסקי, 4 חדרים, 
כ- 115 מ"ר, אופציה, ק"ד, 

מעלית, חזית, משופץ. תיווך, 
050-4144602)28-28(_____________________________________________

 הקודם זוכה! במרום 
שיר, כ- 4 חד', מפוארת, 
90 מ"ר + סוכה ומרפסת 

+ נוף מדהים עד לים + 
מחסן מושכר וחניה, רק 

ב- 1,995,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)28-28(נכסים, 050-4177750

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 ברמבם, 4 חד' יפהפייה 
ומתוכננת, חדשה + מעלית 

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

052-7168090 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

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

1,750,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 בדניאל, 100 מ"ר, 
חזיתית + אופציה להרחבה, 

2,100,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 בנחום, 4 חד' ענקית, 
משופצת ויפה, 3 כ"א, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 באנילביץ 4 חד' 
יפהפייה, חזיתית, בניין חדיש, 

2,300,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 בחברון, 4 חד', משופצת 
ברמה גבוהה, 3 כ"א, 

2,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 בלעדי!! בגוטמכר 
אחרונה!! בגמר בניה, 
4 חדרים, 100 מ"ר + 

מ.שמש, קבלן אמין, רמה 
גבוהה, ק"א + מעלית 

+ חניה, 2,000,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)28-28(_____________________________________________

 באבן גבירול, 4.5 חד', 
95 מ"ר, ק"ג, חזית + סוכה, 
מצב טוב, 1,750,000 ש"ח. 

_____________________________________________)28-28(א.פנחסי, 03-5799308

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

+ מעלית, 1,900,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)28-28(_____________________________________________

 באזור טבריה/הרצוג, 4 
ענקית! סלון ענק, מרפסות, 

ק"ג, אחרונה 2,080,000 ש"ח. 
_____________________________________________)28-28("אפיק-נכסים" 03-5791514



י”ח - כ’ בתמוז תשע”ז  12-14/7/2017 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

 באהבת שלום 2.5 
חד' משופצים 45 מ"ר 

ק"א, חזית, 1,250,000 
ש"ח, בלעדי, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 באהבת שלום, 2 חד', 
30 מ"ר, משופצים ק"א, 
עם אופציה לתוספת 15 

מ' 1,100,000 ש"ח, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

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

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

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

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

טבריה

לפרסום
03-6162228

3-3.5 חדרים

 ירד המחיר! בהרב 
קוק 2.5 חד' עורפית ק"א 

אופציה לסוכה
8 מ"ר, לא משופצת 

1,240,000 ש"ח בלעדי, 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

 למכירה 3 חד' ברח' 
רבינוביץ/בירנבוים ק"ב 
חזית 3 כ"א בבנין של 5 
דירות 1,500,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)46-46(_____________________________________________

חיפה
 נווה שאנן, 7 ח', גינה + 

3 מרפסות + מקלט, ממוזגת 
+ 2 חניות, בסביבה מצויינת, 

3,600,000 ש"ח,
050-5785137)20-29(_____________________________________________

 ברח' נחל סורק, 3 
חד', ק"1 ואחרונה, גג 

בטון, אופ' להרחבה בצד 
ובגג, 1,500,000 ש"ח. 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

וילות ובתים

 דירה בירושלים בשמואל 
הנביא )דושנסקי( מינוס חצי 

20+40 מ"ר + טאבו, ירד 
המחיר - 1,250,000, ללא 

_____________________________________________)25-28(תיווך, 050-4125213

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

המבוקשים בפתח תקווה 
לפרטים אנגלו סכסון

03-9301122)29-28/17(_____________________________________________

פתח תקווה

עמנואל

 בכפר אברהם, דירת גג, 4 
חד' + יחידת דיור גדולה, חניה 

ומעלית, 050-6925400.
_____________________________________________)FOX)25-28  נדל"ן

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)42-42(_____________________________________________

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

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)09-43(_____________________________________________

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

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

3-3.5 חדרים

 דירת 4.5 חד' 
בהמכבים, ק"ק,

מסודרת, מפרטי,
054-5561500)26-33(_____________________________________________

 בבנייני משהב ברח' 
מנחם באזור ביה"כ 

"אוריתא" 3 חד' גדולים, 
85 מ', ק"ג, חזית, 3 
כ"א, מסודרת, בבנין 

מעלית, כולל חניה 
מקורה, 1,700,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23, ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)26-26(_____________________________________________

 ברח' עזרא קרוב 
לוויז'ניץ, 3 חד', 70 מ' 
עם אופ' להרחבה של 
35 מ' )השכנים כבר 

הרחיבו(, קומת קרקע, 
1,800,000 ש"ח, מפתח 

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

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 בהזדמנות, דירת גן, 5 
חד', חצר ענקית, אפשרות 

להרחבה, שכונה חרדית 
שקטה ואיכותית וכן דירות 

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

 ק"ק הכל חדש, ניתנת 
לחלוקה בקלות, תשואה 

_____________________________________________)27-30(גבוהה מאוד, 050-4160687

~ פרויקט עין חנוך ~

בס"ד

למכירה דירות חדשות! 
לכניסה מיידית

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

הרחוב סגור לתנועת רכבים בשבתרחוב סגור בשבת

דירת גן 4 חדרים
דירת 5 חד' עם מרפסת

6 חד' דופלקס עם מרפסות

מפרט 
טכני 
עשיר

גני תקווה

נתניה
 ברח' יוספטל, לאחר 

שיפוץ קומפלט, 2.5 
חד', 50 מ"ר + מרפסת 

שמש 45 מ"ר, ק"ג, 
840,000 ש"ח, לל"ת, 

054-2000030)27-30(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

צפת

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

דופלקסים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בחיים כהן, דירת דופלקס 
5 חדרים כולל יחידת דיור 

נוספת להשכרה 2,500,000, 
_____________________________________________)26-28(טל': 054-6579789

קריית מלאכי
 שלד של קוטג' פינתי, 
192 מ"ר, מגרש 230 מ"ר, 

1,518,000 ש"ח,
058-7701677)26-29(_____________________________________________

+5 חדרים

שערי תקווה

 בגורדון 4, 4 חד', ק"ב, 
3 כ"א, שמורה ממזוגת, 
מסורגת, סוכה ומעלית, 
2,190,000 ש"ח, לל"ת,

052-4200019)27-30(_____________________________________________

 תיווך. בהזדמנות, 4.5 
חדרים, קומה ב' עורפית, 

כ- 105 מ"ר משופצת אזור 
המכבים אבוחצירא, 1.63 

_____________________________________________)28-28(גמיש, 054-7477054

 4 חד' גדולים יפהפיים 
ברח' חברון/הרב קוק, 

ק"ב, 85 מ"ר עם חניה, 
1,980,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)28-28(_____________________________________________

 באיזור העיריה, 3 חד', 
ק"א, 95 מ"ר, מושקעת 

ומשופצת מהיסוד, 3 
כ"א פינוי גמיש, רק 

1,750,000 ש"ח. תיווך,
050-9777755)28-28(_____________________________________________

 ברש"י, 3 חד', 70 מ"ר, 
ק"א, חזית, מטבח משופץ, 
אופציה להרחבה. *בבן זכאי 

3 חד', 75 מ"ר, ק"ב + חניה, 
מטבח חדש, 1,680,000 ש"ח. 

_____________________________________________)28-28(א.פנחסי, 03-5799308

 חייבת להימכר! 
בגניחובסקי, 3 חד', ק"ד 
+ אופציה, בואו לראות!

"אביחי - מתווכים"
03-5701010)28-28(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטנסקי, 3ח', 
עורפית לב"ב, קומה ב', 

משופצת, 1,370,000. תיווך 
_____________________________________________)28-28(אלטרנטיב, 054-5500263

 מציאה! בברוט, 3 
חדרים, קומה שלישית 
ואחרונה + מדרגות לגג 

מהבית למרפסת שמש! 
מיידי! רק ב- 1,280,000 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)28-28(_____________________________________________

 במנחם בגין קרוב 
לגשר, כ- 3 חדרים, קומה 

ג' ואחרונה + אופציה 
להרחבה בגג ובצד, 

מיידי! ב- 1,290,000 
ש"ח. להב נכסים,

050-4177750)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות, 
בגניחובסקי, 3 חד', ק' 

ג', חזית, ב- 1,350,000 
ש"ח. "דלוקס נכסים" 

052-8555594)28-28(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 3 חד', גדולות, 

1,700,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות! בחברון, 
3 חד', גדולה ומשופצת, 

1,520,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות! בראב"ד 3 חד' 
במחיר מציאה! 1,500,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

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

1,580,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 בשיכון-ה', 3 חד' יפה 
+ מעלית, מרפסת שמש, 

1,550,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 בהחלוצים, 3 חד' ענקית, 
ק"ג + גג-בטון, משופצת, 

1,630,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 בדב-הוז, 3 חד' + 
אופציה, ק"א, חזיתית, 

1,290,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 בלעדי!! באבן גבירול 
- סוקולוב, מחולקת, 
3 חדרים, 80 מ"ר + 

סוכה על רלסים 12 מ"ר 
+ יחידת דיור 20 מ"ר, 
משופצות ומושקעות, 

ק"א, 1,890,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)28-28(_____________________________________________

 בלעדי!! בפלמ"ח, 
3.5 חדרים במצב מצויין, 

כ- 90 מ"ר, חזית, ק"ב 
+ אופ' 1,490,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)28-28(_____________________________________________

 בלעדי במכבים, 3 ח', 82 
מטר, חזית לז'בוטינסקי רחוק 

מאוד מהכביש, 1,370,000. 
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)28-28(_____________________________________________

 תיווך. דירת 3 חדרים, 
כ- 65 מ"ר, קומה נמוכה 

ב"ב/פ"כ, אופציה להרחבה 
1.23 מיליון גמיש, הקודם 

זוכה, 03-5444815
_____________________________________________)28-28(052-2213344 דוד

 תיווך. דירת 3 חדרים, 
כ- 60 מ"ר, קומה א' עורפית, 

באזור השלושה, רק 1.48 
_____________________________________________)28-28(גמיש, 050-5765449

 ברח' יהודית, דירת 
3 חד', משופצת עם 

אופ' לעתיד של 35 מ', 
ק"ג, טאבו משותף, 

1,150,000. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

ב"ב, 03-5797756,
050-5308742)28-28(_____________________________________________

 במכבים, ענקית, 
3 חד', ניתן להפוך 

בקלות ל- 4 חד', ק"א, 
1,290,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)28-28(- מתווכים" 03-5701010

 בני-אברהם, 3 חד', 
ק"א + אופציה 70 מ"ר, 

בנין חרדי, 1,350,000 
ש"ח. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

052-3500040)28-28(_____________________________________________

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

_____________________________________________)28-28(מקס ב"ב, 050-4122744

 בבלעדיות בבן גוריון 67 
ב"ב פונה לטבריה, דירת 3 
חדרים גדולה, קומה 3, 80 

מ"ר. דוד גרוס רי/מקס ב"ב, 
050-4122744)28-28(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי )צד ב"ב(, 
2.5 ח', 75 מ"ר, ק"ג, חזית, 

1,290,000 ש"ח.
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

_____________________________________________)28-29ח(053-3128884

 באזור העיריה, 2 חד', 
50 מ"ר + אופציה 20 מ"ר 
)הוציאו רשיון ל- 8 מ"ר(, 3 

כ"א, חזית, 1,290,000 ש"ח. 
_____________________________________________)28-28(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי טרומפלדור, 2.5 
חד', כ- 65 מ"ר, מסודרת, 

קומה א', עורפי, פינוי גמיש, 
1,300,000 ש"ח.
,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)28-28(אדוארד

 אוסישקין, 2 חדרים, 
כ- 60 מ"ר, משופץ, קו' ב', גג 

בטון, 1,300,000 ש"ח.
,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)28-28(אדוארד

 בחברון, 2 חד' משופצת 
+ אופציה להרחבה, 

1,280,000 ש"ח, גמיש. תיווך-
ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 במנחם-בגין, 2.5 חד', 
ק"ג, אופציה בצד ובגג-בטון, 

1,290,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)28-28(_____________________________________________

 באזור קוטלר, 2.5ח', 75 
מ"ר, ק"א, חזית, 1,530,000 

ש"ח. "אפיק-נכסים"
053-3128884 ,03-5791514)28-28(_____________________________________________

 באזור העיריה, 2.5 חד', 
62 מ"ר, ק"ג + אופציה בצד 
35 מ"ר ובגג בטון, שמורה, 
1,440,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)28-28(_____________________________________________

 לדתיים בגני תקווה, 4 
חד', ענקית ומושקעת, ק.2 

ללא מעלית, 1,750,000 ש"ח,
050-3528252)28-28(_____________________________________________

 בית פרטי בטבריה-עילית 
110/370, נוף יפה וגינה 

מושקעת, 1,050,000 ש"ח. 
_____________________________________________)28-28(052-7166160, ידידיה

 בית חדש ענק ליד קרליץ 
350/500 מחולק ל- 5 יחי' 
מושכרות, תשואה-גבוהה, 

2,500,000 ש"ח.
_____________________________________________)28-28(052-7166160, ידידיה

 בית חדש ויוקרתי, 
215/415 + זכויות בנייה קרוב 
_____________________________________________)28-28(לקרליץ. 0527-166-160 ידידיה

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן
 דירת גן בשיכון ד', 

1,050,000 ש"ח, 60 מ"ר + 
אישורי בניה 90 מ"ר,

050-7344050)28-31(_____________________________________________

+5 חדרים

 בקרית שמואל, פנטהאוז 
חדש )קומה 4(, 5 חדרים, 170 

מטר + מרפסת ענקית + 
נוף, 1,550,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)28-28(רימקס, 050-2442446

 דירה ענקית ברחוב שז"ר 
- המבוקש, 160 מ"ר, 5 חד', 
משפוצת ומושקעת מהיסוד, 

פינתית + יחי' הורים + 
מ.סוכה + מחסן + נוף לים. 

_____________________________________________)28-28(052-7166160, ידידיה

3-3.5 חדרים
 ברחוב תנא נחום, דירת 
3 חדרים, 100 מטר קומת 
כניסה, משופצת, 560,000 

ש"ח, מצויינת להשקעה. 
_____________________________________________)28-28(רימקס, 050-2442446

 למשקיעים, 3.5 חד', 86 
מ"ר, ק"ק, מושכרת לטווח 

ארוך, 450,000 ש"ח.
_____________________________________________)28-28(052-7166160, ידידיה

1-1.5 חדרים
 במרכז העיר, מרחק 

הליכה מהכנרת, דירת חדר, 
30 מטר, 265,000 ש"ח, 

גמיש, מצויינת לנופש. רימקס, 
050-2442446)28-28(_____________________________________________

 בגבעת זאב דו משפחתי 
כוילה, 220 מ"ר משופץ + 

מחסן וגינה 200 מ"ר היקפית 
לנוף + 2 יחידות דיור ואופצ' 

לנוספת, במחיר דירה!!! תיווך 
_____________________________________________)28-28(מאור, 02-5730077

 קטמון הישנה, רח' החי"ש 
המבוקש! 4 כיווני אוויר! 

בבית ערבי דו קומתי, 3 חד', 
85 מ"ר + מרפסת 25 מ"ר, 

לשימור, ק"א ואחרונה, מגרש 
459 מ"ר, בחלקה זכויות בניה, 
המבנה כלול בתוכנית תמ"א 

38, ירדו במחיר!!! תיווך מאור, 
02-5730077)28-28(_____________________________________________

 ברמות א': קוטג' 5 חד' 
דו-פלקס + גינה 30 מ"ר + 
אופציה, נוף, כ"פ, בטרומן 

2,100,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)28-28(הכוכבים: 02-571-3375

 בגבעת זאב, בית בודד 
חדש! במיקום מעולה וגישה 

נוחה, 270 מ"ר בנוי, גינה 
180 מ"ר, סלון גדול, חדרים 
מרווחים ויחידת דיור 3 חד' 

מניבה. תיווך מאור,
02-5730077)28-28(_____________________________________________

+5 חדרים
 בגבעת זאב, בבנין 

איכותי, אבן! 5 חד' + פינת 
אוכל וחניה, יח' הורים, 

כחדשה, ק"ב, מעלית, מתאים 
גם למבוגרים/נכים. תיווך 

_____________________________________________)28-28(מאור, 02-5730077

 בגבעת זאב, שאול 
המלך, קוטג' 6 חד' + מרתף, 

גינה וחצר גדולה, שקט, 
גישה נוחה ותב"ע מאושרת 
לקומה נוספת. תיווך מאור, 

02-5730077)28-28(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 גבעת זאב משה"ב, 

פינתית, 4 חד', מרווחת + 
מרפסת סוכה לנוף, כוללת 

יחידת הורים, ק"ג + מעלית, 
הסקה דירתית, 1,600,000 

ש"ח בלבד! תיווך מאור, 
02-5730077)28-28(_____________________________________________

 גבעת זאב המבוקשת, 
כניסה פרטית לדירת גן, 4 חד' 
+ גינה 100 מ"ר ויחידת דיור 2 
חד', בבנין קטן מרכזי ושקט, 
מיידית! במחיר קטן!!! תיווך 

_____________________________________________)28-28(מאור, 02-5730077

 רמות א, צבי הרץ, כניסה 
פרטית לדירת גן, 3 חד' גדולה 

+ פינת אוכל וגינה 60 מ"ר, 
משופצת כחדשה, פרטיות, 
גישה ללא מדרגות, לזריזים! 

_____________________________________________)28-28(תיווך מאור, 02-5730077

 גבעת זאב דרום, בניין 
אבן! 3.5 חד', 95 מ"ר, חדרים 

גדולים + מרפסת סוכה 
גדולה לנוף + מחסן והסקה, 

ירדו במחיר!!! תיווך מאור, 
02-5730077)28-28(_____________________________________________

 ברמות ב': 3 חד' + חדר 
נוסף, ק"ב, 3 כיווני אוויר, נוף, 

ת.ב.ע., 1,590,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)28-28(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות א': 3 חד' 
משופצת, גישה נוחה, ק"א, 

אור, שמש, מקום מרכזי, 
1,620,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)28-28(הכוכבים: 02-571-3375

נתיבות
 3 חד', 60 מ"ר בנוי, 

קומה 2 מתוך 3, יש 
ברכה על הבניין, הבאבא 

סאלי זצ"ל התגורר בו 
בחייו... 590,000 ש"ח. 

יוסף, 053-7203695 
_____________________________________________)28-28("תיווך-יעקב"

 בן יהודה, 155 מ"ר, 
דירה בקומה ומיוחדת + גג, 

2,500,000 ש"ח,
050-3528252)28-28(_____________________________________________

FOX  נדל"ן. בגני הדר, 
דירת גג גדולה עם יחידת דיור 

_____________________________________________)28-28(מושכרת, 050-6925400

 דופלקס 6 חד', ק' ג' ו-ד', 
2 דירות נפרדות, 2 מ.שמש 

סוכה וממ"ד. 052-3506176, 
רחלה. 052-3524841, אסתי 

_____________________________________________)28-28(ג'ובני יזמות נדל"ן

 בהרצל, 5 חד', ק' ב', 140 
מ"ר, חדר מתבגר, מ.שמש 
ומעלית שבת, 1,850,000 

ש"ח. 052-3506176, רחלה. 
052-3524841, אסתי ג'ובני 

_____________________________________________)28-28(יזמות נדל"ן

 בנווה גן ברוריה בת 
תרדיון, ק' ב', מעלית, מחסן, 

2 חניות ומ.שמש 14 מ"ר, 
2,200,000 ש"ח.

052-3506176, רחלה. 
052-3524841, אסתי ג'ובני 

_____________________________________________)28-28(יזמות נדל"ן

 5 חד', משופצת, גג ענק, 
חניה, ללא מעלית, מרווחת, 
מדהימה, 1,650,000. רחלה, 
052-3524841, אסתי ג'ובני 

_____________________________________________)28-28(יזמות ונדל"ן

 בעין גנים השקט, 4.5 
חד' + מעלית, מושקעת, 

050-3528252)28-28(_____________________________________________

 בליברכט ק' א' משופצת, 
מעלית וחנייה, 1,480,000 

ש"ח. 052-3506176, רחלה. 
052-3524841, אסתי ג'ובני 

_____________________________________________)28-28(יזמות נדל"ן

 דירה ברחוב פרנקפורטר, 
3.5, 80 מ"ר, ק"א, משופצת, 

,077-2050410 .1,340,000
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)28-28(אדוארד

 בהרצל השקט, 3.5 חד', 
מרווחת, קומה 1 + מעלית, 

050-3528252)28-28(_____________________________________________

 בהדר גנים, 3 חד', ק'1, 
_____________________________________________)28-28(ללא מעלית, 050-3528252

 בקרית אונו בישמח 
משה בהרי יהודה, ק"ד + חצי 

חדר נוסף ומחסן 114 מ"ר, 
1,675,000 ש"ח.

052-3506176, רחלה. 
052-3524841, אסתי ג'ובני 

_____________________________________________)28-28(יזמות נדל"ן

 בהרצל )ליד לומז'ה( ק"ג, 
גדולה כ- 75 מ"ר, מיידית, בניין 
חרדי ברובו, 1,155,000 ש"ח, 

050-4811122)28-28(_____________________________________________

 בהס ק' ב' מהקרקע, 
חזית, 2 מ.שמש, 1,180,000 

ש"ח, מיידי. 052-3506176,
052-3524841, אסתי ג'ובני 

_____________________________________________)28-28(יזמות נדל"ן

 עמישב, דירת 2.5 חד', 
מצויינת לזוג או להשקעה. 
_____________________________________________)FOX)28-28 נדל"ן, 050-6925400

 תיווך אור, יעוץ, נדלן 
והשקעות, מבחר דירות 
למכירה בצפת והסביבה,

052-7670233)28-31(_____________________________________________

 מאור חיים, 5 ח', 
משופצת, קומה נוחה, 

מרפסת לנוף, 850 אלף, 
050-3202551)28-28(_____________________________________________

 בהרצל, 3 חד', קומה 
א', משופצת לרכישה 

מיידית, אזור מתחרד... 
600,000 ש"ח גמיש. 
יוסף, 053-7203695 

_____________________________________________)28-28("תיווך-יעקב"

 דירה להשקעה, 3 חד', 
75 מ"ר, משופצת, אזור 
חרדי, מחיר - 550,000. 

_____________________________________________)28-28(עומרי, 052-5413329

2-2.5 חדרים
 בעיר העתיקה, 2 חד', 

70 מ"ר, קרקע דק בנוי עתיק, 
_____________________________________________)28-28(750 אלף, 052-8045458

 בית פרטי, 5 חד' בנוי, 
170 מ"ר, מגרש 280, 

2,000,000 ש"ח.
,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)28-28(אדוארד

בני ברק

דירות 
להשכרה

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן
■ בנועם אלימלך, דירת 

גן עם גינה בק"א, 5 חד', 
משופצים, מפוארים 

וגדולים ב- 6,100 ש"ח + 
מחסן, מידי, בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23

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

 דירות חדשות בשיכון 
ה'! חדר, שניים, ושלוש, 
מפתחות אצל "אביחי - 
_____________________________________________)28-28(מתווכים" 03-5701010

 בבניין-חדש בשמעיה )ליד 
בי"ס מרכז( דירות 3 ו-4 חד' 

מפוארות החל מ- 4,900 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 בלעדי!! ביונה )רמת 
גן(, בית פרטי, 6 חדרים, 

160 מ"ר, שמורה 
ומטופחת במפלס אחד 

+ גג ענק, פתוח על 
כל הדירה, ק"א, חזית, 

כניסה פרטית, מיידי, 
10,000 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)28-28(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228
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■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

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

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

לפרסום
03-6162228

קיט 
ונופש

1-1.5 חדרים

עסקים

ביקוש 
דירות

נדל”ן 
מסחרי

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

 5 חד' בבנין חדיש 
ברח' הזיתים )באזור בית 

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

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

ארוכה בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

גבעת שמואל

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

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

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

פתח תקווה

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

כניסה נפרדת, בבנין 
יפה, משופץ כחדש,  

מתאים למשרד, אדריכל, 
לקוסמטיקאית, אולם 

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

תיווך ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23 050-5308742

03-5797756)34-34(_____________________________________________

משרדים

 4 חד' גדולים, ליד נתן 
הנביא ק"ד + מעלית, 

חזית + חניה בבן גוריון 
מול השלישות )בבינייני 
משה"ב( מיידי, 4,500 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)09-43(_____________________________________________

מחסנים
 להשכרה 30 מ"ר 
שטח מסחרי משופץ 

ומסודר באזור תעשיה 
בבני-ברק, למשרד, 

חנות, מחסן ולכל מטרה. 
שרותים וחניה צמודים,

052-3087018)25-28(_____________________________________________

השקעות

בני ברק

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

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

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

אור הגנוז

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

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

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

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-36/17(_____________________________________________

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף, 

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

בית חורון

 "אורחן אור הזוהר" - 2 
צימרים כפריים ומבודדים: 

סוויטה פנטהאוז + חדר 
שינה וצימר קרקע + 

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

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

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

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

בית חלקיה
 וילה חדשה, ממוזגת, 

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

08-8683777)03-30(_____________________________________________

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

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

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

בית שמש
 וילה מקסימה, 4 חדרי 

שינה, 30 מיטות נקיה 
ומאובזרת, לשבתות במחיר 

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

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

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

בית מאיר

ביריה

 צימרים באור הגנוז. בית 
בצפת. לשבתות, חגים ובין 

הזמנים, מבצעים לזוגות 
ומשפחות עד 8 נפשות,

052-7632474
052-7633683)17-28(_____________________________________________

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

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

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

מאובזרת, גינה פרטת + 
מתקנים ודשא, מרפסת + נוף 

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

 וילה לשבתות ובין הזמנים, 
ממוזגת חצר גדולה + 

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

 לשבתות וחגים, יח"ד 
יוקרתית + 2 מזגנים בבנין 

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

חנויות

4-4.5 חדרים

 בעמי, 4.5 חדרים, 
משופצת וממוזגת + סוכה, 

_____________________________________________)25-28(058-5783835, לל"ת

 ביחזקאל, 3, חדשה 
ומושקעת, קומת קרקע לחצר, 

לטווח ארוך, 050-4119420, 
050-8676410)25-30(_____________________________________________

 יח"ד כחדשה, יפה 
ומרוהטת, בעיקר יחיד בהרב 

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

 באמרי חיים, חדר ליחיד 
או לפעילות שקטה, מרוהטת 

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

 בנעם אלימלך, לבודד/ת 
דירת חדר + אמבטיה, 

מרוהטת + מוצרי חשמל, 
מיידי, 03-5700880,

050-4101553)24-29(_____________________________________________

גני תקווה
 דירת גן, 5 חד' בגני 

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

054-3972920)25-28(_____________________________________________

מגדל העמק
 4 חד' מרווחת, בקריה 

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

052-6233387)25-28(_____________________________________________

 הזדמנות אחרונה, 
זכות לדירה בשרון, שדה 

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

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

 להשכרה בר"ג רח' 
סוקולוב, ק"ק, משופצת, 36 

מ"ר + 10 גלריה, לחנות, 
קליניקה, משרד, מכון יופי, 

_____________________________________________)25-28(וכד', 050-3720730

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

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

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

050-4146708)25-28(_____________________________________________

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-14/18(בקרו באתר(_____________________________________________

גליל מערבי

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)03-32/17(_____________________________________________

דימונה

דלתון

 ארוח לרוויה - בגליל ארוח 
פאר, בריכה מחוממת, ג'קוזי, 

ח.אוכל, ערסלים,
,050-2230470

04-6970537 ,050-7230470)16-12/18(_____________________________________________

חשמונאים
 נופש אמיתי לזוגות בלבד 

סוויטות מפוארות + ברכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, אתר 

_____________________________________________)12-38(- "צימר דן" 058-7736573

בר יוחאי

■ הנופש המושלם - "סולם 
יעקב": צימרים ממוזגים, נוף, 

גינה, בריכה וג'קוזי ענק,
054-2273670)52-51/17(_____________________________________________

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

04-6987547 ,052-3771789)31-30/17(_____________________________________________

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

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

 וילה חדשה, ממוזג, 
מתאימה למשפחות גדולות, 

30 מיטות קרוב לרשב"י,
052-5207326)21-33(_____________________________________________

גורנות הגליל
 נופש מושלם למשפחה 

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

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

 2 יחידות דיור, 1.5 חד', 
מאובזרות, ממזוגות ומרוהטות 
ברבינו אשר, מיידי, 1,600 ש"ח 

_____________________________________________)26-29(כולל מים, 050-9734807

 ברמב"ם, יח"ד 25 מטר, 
קומה ב', חדשה ומרוהטת, 

2,000 ש"ח, מאחרי ט' באב, 
052-6160852)26-28(_____________________________________________

 לזו"צ בז'בוטינסקי עורפית 
1.5 חד', מרוהטת קומפלט, 

2,300 ש"ח כולל ארנונה ומים, 
052-7158998)26-29(_____________________________________________

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-29ח(למבוגרת, 050-5952474

תמורת אחוזים על מכירות

contact@konim.biz
050-2860217 | 02-9998291   

בניית אתרים מסחריים
ברמה גבוהה לחנויות 

להקפיץ את העסק
ללא תשלום

חיספין

חצור הגלילית

 דירת נופש גדולה לבין 
הזמנים בחיספין רמת הגולן, 
_____________________________________________)26-29(מחירים נוחים, 053-3398550

 בית קרקע, 2 חד', 
מטבח מאובזר, מזגנים + 

מרפסת גדולה, נוף מרהיב, 
052-8982353)26-33(_____________________________________________  בעמק יזרעל, 5 חדרים, 

כחדשה, קומה ג' עם מעלית, 
ריהוט חלקי, מזגן מרכזי, 

050-5588838)27-28(_____________________________________________

 דירת 4 חדרים דרך בן 
גוריון מול השלישית אזור דתי 

+ מעלית משופצת - מיידי, 
050-7207060)27-28(_____________________________________________

 4.5 חד', גדולים מאוד 
בק"ג עם ריהוט קומפלט 

ברח' בן זכאי ליד דסלר 
ללא מעלית, לתקופה 
ארוכה, 5,200 ש"ח, 

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

,03-5797756
050-5308742)27-27(_____________________________________________

 2.5 ח', משופצות, בנורוק, 
קומה ב' + דוד שמש, מטבח 
אמריקאי, אמבטיה מיידי, ללא 
_____________________________________________)27-30(ריהוט, 3,400, 054-8425580

 במרכז בעלי מלאכה, 
יחידת דיור יפיפיה, מרוהטת 
ומאובזרת ברמה + גנרטור, 

050-4195652)27-38(_____________________________________________

 להשכרה, יחידת 
דיור חדשה, מרוהטת 
וממוזגת, במוהליבר, 

2,750 ש"ח כולל ארנונה 
_____________________________________________)27-28(ומים, 052-4783640

נתיבות

4-4.5 חדרים
 בהדר גנים, 4.5 חד', 
עורפית, מזגנים, מרפסת 
שמש, יח' הורים, כניסה 

054-4346744 ,1.8.17)27-28(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)27-28ח(052-7396092

 למכירה בירושלים עסק 
של השכרת אופניים חשמליות 

מהבית עם ציוד כולל מספר 
_____________________________________________)27-28(העסק! 053-3142824

 להשכרה בירושלים 
חנות לכל מטרה, 40 

מטר כולל רישיון עסק 
באיזור רוממה )סמוך 

לשערי העיר(
050-4821883)27-28(_____________________________________________

 להשכרה ברבי עקיבא 
ב"ב, כ- 50 מ"ר, משופצת 

ויפה, מחסן 20 מ"ר,
054-4992952 ,054-4659772)27-28(_____________________________________________

 ב"ב רח' בורוכוב 
בהזדמנות, מחסן 400 מטר, 
כניסה נפרדת, חניה בפריקה, 

דלת רחבה, מקום שקט, 
053-2807550)27-28(_____________________________________________

 בב"ב, בגני טל, להשכרה 
משרד, 13 מ"ר, חדש, מושקע 

_____________________________________________)27-28(וממוזג, מיידי, 052-7605270

 חדר 23 מ"ר בגן ורשא 
ב"ב, מזגן, כולל ארנונה לא 

_____________________________________________)27-30(למגורים, 050-4123655

 בב"ב, בגני טל, להשכרה 
משרד, 13 מ"ר, חדש, מושקע 

_____________________________________________)27-28(וממוזג, מיידי, 052-7605270

 במרכז בעלי מלאכה, 
יחידת דיור יפיפיה, מרוהטת, 
ומאובזרת ברמה + גנרטור, 

לימים ולשבתות,
050-4195652)27-38(_____________________________________________

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

050-4133082 ,050-4133098)27-26/18(_____________________________________________

 יח' נופש יפיפה כולל 
בריכה גדולה וצנועה + 
חצר. "בחצור הגלילית" 

058-3223320)27-28(_____________________________________________

טבריה

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד 
פינוקים, קרוב להכל, עד 
_____________________________________________)19-32(15 איש, 052-7164243

 דירות נופש ממוזגות 
ומאובזרות, למשך כל ימות 

השנה, לפרטים תקוה:
052-7149402)20-32(_____________________________________________

 דירת נופש חדשה 
וממוזגת, 7 דק' מהכנרת 
ומהשטיבלאך, לשבתות, 

ימי חול, 054-8452365
,050-4121032
052-7606968
058-3221726)05-06/18(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-21/18(_____________________________________________

 בקרית שמואל, דירת 
גן חדשה, קרוב לשטיבלאך 

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

 בקרית שמואל, דירת 
נופש, 3 חד', מרוהטת, 

ממוזגת, נוף לכנרת, מיקום 
_____________________________________________)26-29(מרכזי. 052-7173469, יאיר

 דירת נופש, 4 חד', ק"ב, 
נקיה ומסודרת + נוף לכנרת, 

050-4145926)26-29(_____________________________________________

 דירת נופש חדש במרכז 
הקריה, 4 חד', נוף לכנרת, 

054-8475059)26-29(_____________________________________________

 בטבריה, דירת נופש 
מרוהטת וממוזגת לתקופת 
בין הזמנים, 04-6732424, 

050-3406353)27-28(_____________________________________________

 3 דירות נופש 1,3,4 חד' 
בקומה אחת, מחירים מיוחדים  

לפני בין-הזמנים,
050-4147961)27-30(_____________________________________________

 4 חד', קרוב לרמב"ם, 
מסודרת מתאימה למשפחות 

גדולות, 12 מיטות, -052
054-3399930 ,7908214)27-30(_____________________________________________

 דירת נופש 4 חדרים עם 
נוף פנורמי לכינרת, מאובזרת, 

ממוזגת. מרדכי,
050-9522022)27-30(_____________________________________________

 דירת 105 חד', ק"ק, 
לזו"צ, שומר תו"מ באיזור 

_____________________________________________)27-29(צומת סירקין, 050-4119976

1-1.5 חדרים

מגדל העמק
שטח כ-500 מ“ר
חיפה רח‘ האורן

כ-500 מ“ר | מתאים גם למשרד
בית שאן - כ-900 מ“ר

נתיבות - מבנה מסחרי כ- 1000 מ“ר
אלעד - שטח מסחרי כ- 1500 מ“ר

ניתן לשלוח הודעה058-4154104

שטחי מסחר להשכרה
ברחבי הארץ

דופלקסים
 בלעדי! בחרל"פ, 

דירת-גג ענקית, 5 חדרים, 
כ- 170 מ"ר, חדשה, 
משופצת אדריכלית 

ברמה גבוהה מהיסוד + 
גג ענק פתוח, ממוזגת, 

ק"ג )ללא( + חניה, 7,200 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)28-28(_____________________________________________

 בהראשונים )ר"ע( 
4 חדרים + מ.שמש, 
סוכה, ק"ד + מעלית 
+ חניה, 5,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)28-28(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא 
בבנין חדש, 4 חדרים, 
ק"ב, חזית, מושקעת 
+ מ.שמש + מעלית 
+ חניה, 6,000 ש"ח. 

"סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)28-28(_____________________________________________

 המכבים, 3 חדרים, ק"ג 
מקרקע, 2,700 ש"ח.

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)28-28(אדוארד

 באברבנאל, 3 חדרים, 
כ- 70 מ"ר שמורה 

ומסודרת, 3,300.
'אפיקי-נדלן-בועז'

,050-4156080
054-8474843)28-28(_____________________________________________

 בבן זכאי, 3.5 חדרים, 
ק"ב, חזית, שמורה כ- 
90 מ"ר + חניה, מיידי, 

4,500 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)28-28(_____________________________________________

FOX  נדל"ן. בכפר 
אברהם, 3 חד', משופצת, 

חדשה, לזוג, כניסה מיידית, 
050-6926400)28-28(_____________________________________________

 לב הנדל"ן בבלעדיות, 
3 חד', משופצת מהיסוד, 
מרווחת, כ- 90 מ"ר, ק"ג, 

3,950 ש"ח לטווח ארוך,
052-8933668 ,03-5757829)28-28(_____________________________________________

 יפיפיה, מרוהטת, לזוג 
צעיר בלבד, באיזור ויזניץ, 

2,250 ש"ח, מיידי
050-5677030)28-29(_____________________________________________

 בגבעת רוקח )שר(, 
יחידת דיור חדשה, 2 חד', 

קומה 2-, ריהוט חלקי, 1,900 
_____________________________________________)28-31(ש"ח, 054-8435566

 2 חדרים, מרוהטת 
קומפלט, מעלית, דו"ש, רחוב 
ירושלים, כניסה 15 לאוגוסט, 

050-9375052)28-28(_____________________________________________

 יפיפיה, 2 חדרי שינה )לא 
מרוהטת( כיוונים מצויינים, 

לתקופה ארוכה, במשולם רהט 
2,450 ש"ח, מיידי

050-5677030)28-29(_____________________________________________

 טרומפלדור, 2 חדרים, 
קומה ב', מרוהט חלקי, 2,650 

ש"ח. 077-2050410,
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)28-28(אדוארד

 רח' צפניה יח"ד גדולה 
וחדשה, ריהוט מלא, כניסה 

מיידית, 2,500 ש"ח,
054-7493007)28-31(_____________________________________________

 הרצל, 1.5, קו' ב', עורפי, 
2,700 ש"ח, פינוי מיידי.

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)28-28(אדוארד

 בר אילן, 1.5, קומת 
קרקע, 2,800 ש"ח.

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)28-28(אדוארד

 3 חדרים בנתיבות ברחוב 
_____________________________________________)28-28(חזני, משופצת, 054-8454971

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)28-29ח(052-7396092

 מחפש דירת 1.5 באזור 
ירושלים, עדיף תלפיות או 

עמק רפאים, להשכרה/לקניה 
במחיר 870,000 מקסימום, 

_____________________________________________)28-29ח(טל': 058-3267660

 לתיווך דרושות בדחיפות 
דירות למכירה 3-4 חדרים 

בב"ב ללקוחות רציניים, פרסום 
ומכירה עלינו! שירות מהיר 

ללא עמלה, 050-5765449, 
 למכירה במרכז ר'-עקיבא _____________________________________________)28-28(03-5444815, דוד

חנות בפסג', 1,100,000 ש"ח. 
_____________________________________________)28-28("אפיק-נכסים" 03-5791514

 רוצה לפתוח בבני-ברק או 
להתקדם לחנות גדולה יותר, 

בשביל זה אנחנו כאן בשבילך. 
תיווך BA יזמות,

03-6138886 ,054-4980159)28-28(_____________________________________________

 חנות בסמוך לנחלת 
יצחק, ממש על הרחוב. 

ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן. 
שי, 050-3133287, ישראל, 

052-3251213)28-28(_____________________________________________

 חנות, 32 מ"ר ברח' 
ירושלים / רבי עקיבא,  

חזית, כניסה מיידית, 
מפתח בתיווך אשכנזי  

03-5791770 ארי
052-5554201)28-28(_____________________________________________

 להשכרה חנות 200  
מ"ר, בחזו"א / דסלר 

,  חזית. תיווך אשכנזי  
03-5791770 ארי

052-5554201)28-28(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי באזור מגדלי 
שקל, 50 מ"ר, חזית, שירותים 
מוצמדים לחנות, 3,500 ש"ח, 

גמיש. 077-2050410,
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)28-28(אדוארד

 בלעדי! למכירה, 
ברחוב ירושלים, חנויות 

פעילות, קרוב לר"ע. 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)28-28(_____________________________________________

 להשכרה על ציר 
ז'בוטינסקי במיקום 

אסטרטגי חנויות 
בגדלים שונים. "אביחי - 
_____________________________________________)28-28(מתווכים" 03-5701010

מגרשים
 להשכרה באלעד שטח 
ענק של מאות מטרים לכל 

מטרה. ישראל אלבלינק שוק 
הנדל"ן. שי, 050-3133287, 

_____________________________________________)28-28(ישראל, 052-3251213

 ברשותינו משרדים 
בגדלים שונים במחירים 

אטרקטיביים ברחבי 
 BA בני-ברק. תיווך

יזמות, 054-4980159, 
03-6138886)28-28(_____________________________________________

 מציאה משרד מפואר, 
80 מ"ר במרכז העיר עם 
ריהוט, ק"א עם מעלית, 

 BA לכניסה מיידית. תיווך
יזמות, 054-4980159, 

03-6138886)28-28(_____________________________________________

 סויטת יערת הדבש, 
מושב יערה, גליל מערבי, ג'קוזי 

_____________________________________________)28-31(ובריכה, 052-5228168

 דירת נופש בטבריה 
להשכרה לפי ימים, במחיר 

_____________________________________________)28-29(מיוחד, 058-7797817

 בקרית שמואל, וילה 4 
חדרים חצר גדולה! וממוזגת, 
7 דקות מהשטיבלך ולכינרת, 

052-7606968)28-31(_____________________________________________

 4 חד', מרווחת וממוזגת, 
נוף לים ולהרים, קרוב לטיילת, 

למשפחות/לקבוצות,
050-6515642)28-31(_____________________________________________

 דירה 10 מיטות + יחידה 
+ חצר, בקריה החרדית,

050-4103173)28-31(_____________________________________________

 חדרי אירוח מאובזרים 
במחירים מוזלים, מבצעים 
מיוחדים לחגים, אפשרות 

להסעה, טל': 052-3224835, 
052-2634477. טל' לבין 

_____________________________________________)37-40/17(הזמנים: 050-6324477

 דירת נופש, 2 חד', קרקע, 
נוף לים, נקיה, מסודרת, 

מרפסת גדולה, חניה וחצר, 
054-8597111 ,052-8355839)28-33(_____________________________________________

יבניאל

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

052-7150124)36-32/17(_____________________________________________

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, 

חלקם עם נוף לים, 
ביכנ"ס במקום, מחירים 

_____________________________________________)42-43/17(נוחים! 050-8818678

 צימר "פסגות החן" 
- בפוריה, בריכה 

מחוממת ומוצנעת + 
ג'קוזי ענק, מאובזר + 
נוף, בקרבת ביהכנ"ס, 

לזוגות בלבד, 
052-7772913)52-51/17(_____________________________________________

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

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

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

לילדים לשבתות ולחגים 
במחירים נוחים!

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

 2 דירות אירוח, חדשות, 
יפיפיות, עד 10 מיטות, כל 

_____________________________________________)18-29(דירה, 052-7648264

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

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

055-6678585)51-17/18(_____________________________________________

טלזסטון
 וילה פסטורלית עם 

בריכה, מרווחת, ממוזגת + 
נוף, פרטיות מוחלטת,

054-6808425)24-35(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה 

רומנטים לזוגות, בריכה 
מחוממת מוצנעת, 
ג'קוזי ענק + נוף, 

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

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

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

052-5948777)01-01/18(_____________________________________________

 "אחוז נוף כנרת" 
צימרים חדשים 

ומפוארים בטבריה + 
ג'קוזי, מחומם + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, 

במחירי השקה!!
052-7134905)54-42/17(_____________________________________________

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

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

 צימר ממוזג + מרפסת, 
ביבניאל, קרוב לציון הצדיק, 70 

מ"ר, 053-3141397,
053-3185495)27-30(_____________________________________________

 "נופי ירדן" "בנצימר" 
סוויטה ענקית מפנקת + 

מרפסת נוף + ג'קוזי, אפשרות 
לכל הבית, 050-7362739, 

050-2403750)28-01(_____________________________________________

 מציאה, מיידי, סוויטה 
במלון לב ירושלים, 3 חדרים, 

_____________________________________________)28-31(חודש תמוז-אב, 054-8480860

ירושלים והסביבה

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

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

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)08-38(_____________________________________________

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

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

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

וממוזגת, מרפסת ענקית, נוף 
_____________________________________________)25-28(מדהים, 052-7170576

 להשכרה לשבתות 
ולתקופות קצרות, דירה גדולה, 

ממוזגת, מטופחת ומאבזרת, 
15 מיטות, 050-4171148, 

02-6421987)26-29(_____________________________________________
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הובלות והסעות

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

055-6688870)50-45/17(_____________________________________________

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

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

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

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

מוצרים 
ושירותים

הלוואות ומשכנתאות

הלבנת שיניים

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

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

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

חולמ/ת על שיניים 
לבנות ויפות?

קל 
ומהיר

ערכה להלבנת שיניים

054-8527470

תוצאות 
מיידיות

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

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

 וילה מטופחת וממוזגת, 
ברכיה פרטית + 2 יח' צימרים 

גדולים ומפוארים + בריכה 
פרטית, שולחן פינג פונג, 

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

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

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

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

_____________________________________________)25-24/18(מים מהדרין. 054-5742965

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

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

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

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

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר מקצועי, נוף 

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

 צימר זוגי מאובזר, ממוזג 
ונקי + חצר ונוף, מרחק הליכה 

_____________________________________________)12-38(מהעתיקה, 052-3455254

ערד

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

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

טיולי ג’יפים

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

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

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

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

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

ראש פינה

קוממיות

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

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

מכוניות

קניית רכבים

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

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

 קונה רכבים ואופנועים 
לפירוק, לנסיעה ולברזל, 

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

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

זוגות, ממוזגת, ליד 
ת.מרכזית ועתיקה, חצר 

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

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-20/18(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-29/17(_____________________________________________

 לשבת וחול דירה פרטית 
נקיה ומסודרת, מזגנים וחצר, 
052-7113937 ,086601778)21-30(_____________________________________________

 נופש בערד, מבצע, 
300 ש"ח לזוג לשישי/שבת, 

אפשרות לקבוצות,
053-3120962)17-36(_____________________________________________

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

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

058-3245275/2/4)18-17/18(_____________________________________________

 בכניסה לעתיקה, צמוד 
ללעלוב, 4 חד' עד 14 מיטות, 

חדשה יפהפיה, מרפסת 
ענקית, נוף מרהיב למירון, 

050-4148184)17-28(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

חדש ומאובזר, ג'קוזי, קרוב 
לאטרקציות ומסלולים, בריכה 
_____________________________________________)17-16/18(נפרדת ביישוב, 054-2232004

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-34/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

נדנדות, חצר גדולה ומטופחת, 
מש' סופר. 052-8401847 

04-6989734)50-45/17(_____________________________________________

■ דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

לזוגות, 052-2979067,
04-6980624)25-24/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-28/17(וחדר אוכל, 054-6987257

■ בעליה לציון הרשב"י 
- דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

050-9989500 ,050-6393480)46-44/17(_____________________________________________

נתניה

ספסופה

 "פנינת הכפר" - 
ארוח כפרי לזוגות 

ולמשפחות, בריכה 
מחוממת )ג'קוזי סאונה 
בהזמנה( מקווה לגברים 

וס"ת במקום, 
050-3388668)48-47/18(_____________________________________________

 וילה גדולה ונקיה לאירוח 
מהנה במיוחד )4 חד' + סלון(, 

בריכהת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד, 

אפשרות לתשלום באשראי, 
054-5726412 ,077-5590283)07-34(_____________________________________________

 "אחוזת אסתר" - 
צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
פינת חי, 

 ,052-8723705
050-4443803)08-13/18(_____________________________________________

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-12/18(_____________________________________________

נהריה
מושב תרום

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 
052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)54-06/18(גישה לנכים, 052-8013000

 "בוסתן לביא" - דירות 
נופש יפיפיה, נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)01-27(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה 
יפה + בריכה פרטית, 

מושב דתי,
,02-9913107

,054-6928116
054-8470055)09-31/17(_____________________________________________

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)19-31(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 
לביהכנ"ס, עד 70 איש. יורם, 

052-6024900)19-41(_____________________________________________

 בעתיקה, 4 חד', ממזוגת 
מרפסות, נוף למירון,

053-3133173. 6 חד' קרקע 
+ חצר, יפה וממוזגת,

052-7154585)19-31(_____________________________________________

צפת
 מספר דירות נופש, 

גדולות וקטנות, בעיר העתיקה, 
לאמצע השבוע, שבתות וחגים 

_____________________________________________)19-45(050-4666403 ערן

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה 
גבוהה לזוגות/משפחות/
_____________________________________________)20-23/18(קבוצות, 058-7506090

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

 וילה + חצר גדולה 
ממוזגת, בריכה, עד 16 

מיטות, 1,650 ש"ח ללילה, 
050-3804386)21-32(_____________________________________________

מירון

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

לרשב"י, משפחת אלק,
04-6989119 ,054-8042119)14-07/18(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-35/17(_____________________________________________

■ "סוויטות ארגמן" + 
ג'קוזי ספא פרטי לכל יחידה + 

ברכת בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-13/18(_____________________________________________

 "אחוזת אפרת" צמרים 
בעתיקה, מהודרים, מאווזרים 

ברמה גבוהה, ג'קוזי ומפרסת, 
052-2840299)21-28(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
נופש וצימרים בצפת 

וסביבותיה, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)21-32(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

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

 דירת נופש גדולה 
ומרווחת בסמוך לעיר 

העתיקה, מאובזרת וממוזגת, 
לשבתות/ימים וחגים,

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

 צימרים יפיפים, 
ממוזגים עם גינה, בריכת 

שחיה, ג'קוזי, קרוב 
לרשבי, ביהכנ"ס,

050-2004839)21-45/17(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

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

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

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

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

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

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,900
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ ובהשכרה 
לחו"ל, שירות אישי 

ומקצועי לכל אורך הדרך! 
02-5805870

info@e-z-rent.co.il)52-01/18(_____________________________________________

השכרת רכב

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

סוכנות ארצית להשכרת רכב
סניפים בכל הארץ

077-40-900-70

 שירות|אמינות|מקצועיות 

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
סוכנות להשכרת רכב בארץ 
ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר!

0722-777-200)50-02/18(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

לימוד נהיגה

 "אופן משכנתאות" 
*יועצי הבנק טיפול מהיר 

*בתנאים מועדפים *שרות  
מהיר *משכנתא הפוכה 

למבוגרים. עמינדב לוין,
052-7655660)21-33(_____________________________________________

 מבנה חדש- 
לשבתות חתן, שמחות 

ושבתות נופש כולל בית 
כנסת מפואר, בית 

מדרש, 2 אולמות, 2 
מטבחים, 48 חדרי 

שינה, חנייה וחצרות, 
 058-3232627

30-(           02-5003414)29/17_____________________________________________

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

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

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

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

כלנית
 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

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

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

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

 סוויטות מפוארות
רק 10 דקות מטבריה !!! עם 

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

 "נופש ליחידים וקבוצות" 
וילה/צימר מול נוף הכינרת 

+ בריכה לבין הזמנים, מחירים 
_____________________________________________)24-33(נוחים, 050-4250702, גדי

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

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

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, מבצע בין הזמנים, 

700 ש"ח במקום 1,000 ליום, 
למזמינים שבוע שלם

_____________________________________________)24-06/18(מ-י"ד-כ"א אב, 052-7623725

 דירה בעיר העתיקה בכיכר 
המגינים, נקיה, מסודרת, 

ממוזגת וכן צימרים לזוגות, 
052-7679018 ,052-7687778)24-35(_____________________________________________

 בחד-נס צימר מפנק לזוג 
+ 2, ג'קוזי + נוף לכנרת + 

קרוב לביה"כ ואטרקציות.
_____________________________________________)24-35(אבי, 054-4623705

נופש בחו”ל
 דירות נופש באירופה, 

טיסות זולות לאירופה,
03-5077363

a035077363@gmail.com)24-31(_____________________________________________

מגדל
 צימר מפנק במגדל, 7-10 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 בלב העתיקה מול מלון 
- רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

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

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

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

 3 צימרים בצפת על 
צלע ההר, נוף מדהים 

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

 מתחם יחידות ארוח 
סטודיו, מקום מרכזי, 

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

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

04-6987450 054-5989347)25-24/18(_____________________________________________

 בין טבריה למירון בכפר 
חנניה, יחידת נופש 2 חדרים 

זוג + 4, צנוע, נוף מדהים 
_____________________________________________)26-33(וביהכנ"ס, 050-4989295

 בעתיקה בכיכר המגינים, 
דירות אירוח חדשות ומפוארות 

למשפחות ולזוגות + בריכה 
_____________________________________________)26-29(לילדים, 052-7642459

 לנופשים בצפון וילה 
למשפחות בצפת וצימרים 

בקרית שמונה, לפרטים:
052-2357579)26-29(_____________________________________________

 3 צימרים בצפת, על 
צלע ההר, נוף מדהים 

כולל בריכה
_____________________________________________)26-29(053-5264272 אהרון

 צימר חדש וממוזג, 
לזוג, בעיר העתיקה של 

צפת, מיקום מעולה, 
_____________________________________________)26-29(מומלץ!!!052-7153475

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 דירת גן, משופצת, 4 
ח', ממוזגת + גינה ובריכה 
גדולה, אזור דתי נוף מרהיב 

לגליל, 052-4008100 מהשעה 
054-8420561 ,15:00)27-30(_____________________________________________

 בעתיקה, בית קרקע, 
5 חד', נקיה וממוזגת, נוף 
ומרפסת גדולה וכן צימרים 

_____________________________________________)27-30(לזוגות, 04-6991856

 3 יחידות נופש במרכז 
העיר, 1 למשפחה ו- 2 לזוגות, 

לתקופת בין הזמנים,
050-7958795)27-30(_____________________________________________

 בעתיקה! מגוון דירות 
מדהיות במיקומים נוחים! לכל 

המשפחה! 055-6604969, 
_____________________________________________)27-29(שירן

 קוטג' יפיפה, 2.5 חד', 
בהר כנען, מודרני ונקי + חצר 

פרטית במקום שקט,
052-4892546)27-30(_____________________________________________

 4 חד' ביפה נוף, קרוב 
לעתיקה, מסודרת, לשבתות 

וימים, 052-7908214,
054-3399930)27-30(_____________________________________________

 מספר דירות נופש 
מדהימות עם נוף, מרפסת 

_____________________________________________)27-30(חצר, 058-3229944

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

חניה פרטית, 054-7641994, 
054-4602280)18-43(_____________________________________________

 "יוסף הובלות" בכל חלקי 
הארץ, יש אפרות לעמסה 

_____________________________________________)27-30(עצמאית, 052-4864117

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 
ש"ח, ידני 120 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)23-34/17ל(

התקנת דלתות
 ברוך המתקין - מתקין 

דלתות פנים, מכירה והתקנה 
כל סוגי הדלתות, דלתות 

פנים/אקורדיון/פלדלת.
050-6391562

_____________________________________________)27-30(יעוץ ללא תשלום

 מתארגנת קבוצה 
ללימודי אנגלית על ידי 

"מכון גייט" במחיר מוזל 
_____________________________________________)27-28(מאוד, 052-7159293

לימוד אנגלית

מושב תעוז
 מתחם נופש 150 מ"ר 
הכולל בריכת שחיה פרטית 
מוצנעת, מטבחון, שרותים, 

מקלחת, פינות ישיבה ועוד... 
לקבוצות ומשפחות, פרטיות 

מוחלטת באווירה כפרית, 
מותאם לציבור הדתי/חרדי, 

052-3135105)28-35(_____________________________________________

 דירת נופש משופצת 
כחדשה באזור דתי, נקיה 

ומסודרת נוף פסטורלי להרי 
הגליל, גינה ענקית + בריכת 

שחיה מקורה, 052-7674166, 
058-7674166)28-29(_____________________________________________

 מבצע - דירת אירוח לימות 
החול, 400 ש"ח ללילה, לשבת 

- 400 ש"ח לזוג,
050-4770782)28-31(_____________________________________________

עמנואל
 דירה מקסימה ומטופחת, 

טובלת בנוף פסטורלי, 
ממוזגת, רק 270 ש"ח ללילה, 

052-7602522)28-35(_____________________________________________

 דירונת זוג + חמישה, 
קרקע, ללא שכנים, סמוך 

לעיר העתיקה, צופה לכינרת 
+ גינה גדולה, 052-8755530, 

04-6974126)28-31(_____________________________________________

 בהר כנען, וילה 5 חדרים 
ממוזגת, בריכה + נוף, 

טרמפולינה, עד 12 נפשות, 
050-3327788)28-31(_____________________________________________

  דירת קיט, 4 חדרים, 
מטבח מאובזר, ממוזגת, 

כ.נפרדת, לזוגות ומשפחות, 
12 ד' הליכה לעיר העתיקה, 

053-9662366)28-31(_____________________________________________

 דירות נופש, בלב צפת 
העתיקה, החל מ- 400 

ש"ח. יובל,
050-2777611)28-28(_____________________________________________

בעל תפילה
 חזן ותיק ומנוסה מחפש 

משרה לימים נוראים בהעל"ט, 
_____________________________________________)28-31(בשעות הערב: 09-8330175

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא פשרות, 
מבצעים מיוחדים לחתונות 

0525-778544)28-27/17(_____________________________________________

צילום אירועים

צבע ופוליש

 "האחים ירושלמי" - 
שרותי צביעת דירות בגימור 

ובאיכות מעולה, פוליש 
מתנה, 050-4101236 )באזור 

_____________________________________________)51-45/17(ירושלים(

סת”ם

 שידוכי "זיווג הגון 
בקרוב" לרווקים/ות ופרק 

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

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

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

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

שידוכים

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

לאשכנזים, חסידים לטאים 
וספרדים,שדכן מקצועי עם 

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

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

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

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

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

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

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

 מבצע קולמוסים 
מנירוסטה עם שוקת,

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

רפואה משלימה
 מוצרים לשלמות הבית 
מכל המינים לגברים ונשים, 

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

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

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

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

שני, לנשים בלבד
052-7163442)25-32(_____________________________________________

עריכת מצגות
 עריכת מצגות לכל 

מטרה! ואלבומים 
דיגיטליים "שרי עיצובים" 

להזמנות שרי:
050-4171813)26-29(_____________________________________________

 עבודות צבע ושפכטל 
במחירים מוזלים בבני-ברק 

_____________________________________________)26-29(והסביבה, 052-2920921

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

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

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

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

050-7801545)29-28/17(_____________________________________________

דיקור | נר הופי 
מקצועית ומוסמכת 
תומכת לידה ומטפלת

   אסתר: 052-2229968

בלבדלנשים
עם ועולמו 6 )בית עופר(
23 שנות ותק 

רפדים

אבידות

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

טיפול בליקויי הראייה ומחלות 
עניים, 050-4145359,

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

שרותי נקיון
 שרותי נקיון ברמה גבוהה 

למוסדות ופרטיים, מעל 
20 שנות ותקן, איכות ללא 

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

 מקבלים עבודות ריפוד, 
כסאות, ספות, מזרונים 
במבחר בדים/דמוי עור, 

כמובן תיקוני נגרות. 
מבצע ריפוד מושב לכסא, 

_____________________________________________)27-30(80 ש"ח, 052-4227714

 אבד צמיד זהב היקר 
לבעליו באיזור ארמונות חן 

_____________________________________________)28-29ח(ב"ב, 054-8442627

 נאבדו תפילין בין חודש 
סיוון לתמוז על שם אביעד 

_____________________________________________)28-29ח(ב.צ, טל': 054-8472694

 נמצאה שרשרת זהב 
באזור דבורה הנביאה 18 

בשבת פרשת חקת )תאריך 
ז' תמוז(, ימסר ע"פ סימנים: 

_____________________________________________)28-29ח(052-3073826

 לפני כשבוע בלילה שבין 
שני לשלישי מישהו פגע 

ברכבי )יונדאי אקסנט( ברחוב 
שלמה בן יוסף בבני-ברק, הנ"ל 
השאיר פרטים על דף, אך הדף 

נעלם. אבקש מהנהג הפוגע 
שיצור עמי קשר בהקדם, 

054-8456298)28-31(_____________________________________________
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יד שניה 
מוכרים

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)53-35/17(_____________________________________________

 ניתוק אינטרנט 
ממחשבים בלבד, ללא נזק 

למחשב. אזור המרכז בין 
052-7611936 17:00-20:00)01-04/18(_____________________________________________

 מכונות תפירה - "זינגר" 
תפר ישיר - 490 ש"ח. ישיר 
וזיגזג - 650 ש"ח. ברנינה - 
1,850 ש"ח. שרות ואיסוף 

תיקונים מהבית, דסלר 15 ב"ב
050-5894918
03-5791036 )04-32(_____________________________________________

מוצרי חשמל
 תכולת דירה: מקרר, 

פינת אוכל, תנור, מ.כביסה, 
_____________________________________________)49-47/17(סלון מעור וכו', 054-9776977

 מחשבים ניידים מ- 500 
ש"ח. ב"ב, 052-7171228. 

ירושלים, 054-8470594. ב"ב, 
אשדוד, 054-3558949 )נייחים 

_____________________________________________)21-33(ומקרנים(

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

סנדוויצ‘ים לאירועים וכנסים

&

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

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)26-27ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)26-27ח(בתרומה, 054-8432271

 אם המקסר קנווד שלכם 
התקלקל נשמח לקבל את 

_____________________________________________)26-27ח(החלקים, 052-7614782

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)26-27ח(תורה, 054-8432271

 דרוש לנזקקים, מיטה 
נפתחת לב' מיטות, עמודון 

_____________________________________________)26-27ח(לספרים, 054-8410655

 דרוש למסירה ארון 
)שיתאים לספרים( בכל מצב 

_____________________________________________)26-27ח(שהוא, 053-3126053

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)26-27ח(בתרומה, 052-7396092

 מזגן חלון 1 כ"ס ב- 500 
+ מזגן 1.5 ב- 500 של 

אלקטרה, מתאים לסוכה, 
_____________________________________________)26-29(לאברכים, 052-2530036

 מחשב מיני נייד, מצב 
מעולה, 400 ש"ח,

053-3120620)26-26(_____________________________________________

 מחשב נייד + תוכנות 
במצב מעולה, רק ב- 500 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, טלפון: 052-3281503

 מחשב נייח בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)26-27ח(250 ש"ח, 052-2421622

 מחשב נייח DELL מסך 
ורמקולים במצב מצוין, 450 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-2421622

 בפ"ת: מקרר נורמנדה 
חדש + אחריות עקב קניית 
מקרר יותר גדול, צבע לבן, 

_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח, 03-9307308

 מסך 24", ב- 200 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 פלטה לשבת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 רדיאטור חימום, 200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 ,850V דיסק השחזה חדש 
_____________________________________________)26-27ח(ב- 300 ש"ח, 054-4273857

 רמקולים ענקיים, 300 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 מגבר, 100 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 תנור חדש, 40X60, ב- 
_____________________________________________)26-27ח(250 ש"ח, 054-4273857

 מאוורר עמוד חדיש, 50 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 תנור אפיה מדגם בוש 
)BOSCH( נירוסטה תא 

אחד, כחדש, 500 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)26-27ח(052-8905416

 מחשב נייד + תוכנות 
- במצב טוב, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(טלפון: 052-4054469

 מקרר 500 ליטר אמקור, 
_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח, 052-7674767

 ,J 430 פקס חדש ברדר 
דיו, דפים, 400 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(052-7658245

 מסך מחשב דק, 90 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(052-7658245

 ,DVD מסך דק למכשיר 
_____________________________________________)26-27ח(ב- 80 ש"ח, 052-7658245

 מסך עבה רגיל, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(052-7658245

 מכונת כביסה פ.תחתון, 
3 שנים בשימוש, חב' 

אלקטרה, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(050-4145023

 מערכות רמקולים 
למחשב לוגיטק, צליל מעולה - 

_____________________________________________)26-27ח(50 ש"ח, טל': 050-2897977

 מדיח כלים קינג גדול, 250 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 מגפון, 100 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 פרוז'קטור, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מנגל חשמלי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(חדש, 054-4273857

 מחבת ווק, 50 ש"ח, חדש, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 טוסטר, 25 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 תמי 4, 200 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מצלמת קנון איכותית, 
מס' דגם 175 + נרתיק 395 
ש"ח )ב"ב(, 054-8589574 

_____________________________________________)26-27ח(בערב

 מכשיר עיסוי על בטריות, 
חדש מהאריזה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8480077

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

_____________________________________________)26-27ח(052-3073826

 HP מדפסת צבעונית 
משולבת: פקס, סורק, צילום, 

J4580 )ללא דיו(, 260 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-5705546

 מצנם, 30 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מיקסר כחדש, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(גמיש, 054-4273857

 מקרר אמקור 500 ליטר, 
300 ש"ח במצב עובד,

03-6749806)26-27(_____________________________________________

אוצרות חיים: 03-6880091, 050-3131740

מלון רויאל אין טבריה
ספא, בריכה, וארוחות מפנקות בשפע ישראלי

בתאריכים 6-10.8.17 י"ד-י"ח אב
מוצרים העדה החרדית, בשרים הרב מחפוד, משגיח צמוד מטעמנו

בס"ד

טיול במפלי
רמת הגולן

מופע סטנדת עם
שלומי לניאדו

יום כיף
בלונה גל

מופע טלפתיה
וקוסמויות

שייט
קייקים

הקרקס
האפריקאי

מתנפחים

מופע מוסיקלי סוחף
על סיפור ירושלים

הפעלות ופרסים
לילדים

הופעות עם:

ועוד הפתעות...

בריכה מקורה בשעות נפרדות

אייל טויטו
ותזמורתו

בהשתתפות:
רגן

הרב מרדכי איפ

ן נון
הרב עמוס ב הרב שחר לוי

הנופש המושלם לכל המשפחה
100% פינוק
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החלה ההרשמה לראש השנה 

במלון המצודה צפת

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)27-28ח(בתרומה, 054-8432271

 לארגון חסד דרוש 
בדחיפות רכב בתרומה או 
בתשלום סמלי וכן מחשב 

_____________________________________________)27-28ח(עובד, 052-7178414

 מעוניינים לקנות אופני 
BMX במצב מצוין, מספר 20 

_____________________________________________)27-28ח(לילד, 054-8452062

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)27-28ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)27-28ח(תורה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)27-28ח(בתרומה, 052-7396092

 מעוניין לקנות מכתב 
בחתימת הרבי מלובאויטש 

אור הרב וואזנר, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(050-4158682

 דרוש למסירה פקס לר"מ 
בישיבה, באין מענה להשאיר 

_____________________________________________)27-28ח(הודעה, 052-7617303

 מחשב נייד IBM לנובו 
15 אינץ' לשימוש ביתי/משרדי 

+ DVD, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(054-3534670

 תנור, תמי 4, מכונת 
_____________________________________________)27-30(תפירה, 052-4227714

 שעון חכם עם טלפון 
מוסיקה שעון מעורר ועוד 

פונקציות רבות, 170 ש"ח, 
054-8461535)27-28(_____________________________________________

 מקרר אמקור ב- 300 
ש"ח - לאברכים ישיבות, 

052-2530036)26-29(_____________________________________________

 מכונת קפה תוצרת 
NESCAFE, חדשה באריזה, 

חם/קר - 300 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 מכונת כביסה במצב 
מעולה, 350 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 פלטה חשמלית גדולה 
ל- 6 סירים, ב"ב, 110 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(054-9985503

 תנור בילד אין, צבע לבן, 
_____________________________________________)27-28ח(500 ש"ח, 052-7156347

 מחשב נייד של חברת 
LG מצב חדש ללא תקלה, ב- 

_____________________________________________)27-28ח(500 ש"ח, 052-5918474

 רדיאטור דלונגי 12 צלעות, 
כחדש, ב- 350 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(054-8471042

 מכונת כביסה 
ELELTROLUX, במצב 

טוב, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(054-8471042

 מכונת כביסה 
ZANUSSI כחדשה, ב- 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 054-8471042

 ג'י.פי.אס חדש בעברית 
IGO PRIMO עם מפות 

מעודכנות, 280 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(052-7637380

 ברה"ע למכירה מקלדת 
אלחוטית באריזה + עכבר 

 1800X דגם RAPOO חברת
_____________________________________________)27-28ח(ב- 100 ש"ח, 052-7966786

 נגן ספורט סאן דיסק, 
שמור ביותר, 150 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)27-28ח(טל': 052-7109249

 מכשיר שחמט מגע, חדש, 
3 חודשי אחריות, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(במקום 120, 03-6182130

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(052-3463482

 מחשב נייח בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)27-28ח(250 ש"ח, 052-2421622

 מיקרוגל דיגיטלי 
"קריסטל" 23 ליטר, כחדשה, 

_____________________________________________)27-28ח(250 ש"ח, 02-5820147

 רדיאטור 12 צלעות, 50 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-4076070

 רדיאטור 9 צלעות, 50 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-4076070

 רדיאטור 7 צלעות, 50 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-4076070

 כ הזדמנות! מייבש 
כביסה מצוין, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(טלפון: 052-3073826

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 054-7432035

 אוזניות איכותיות ברמה 
גבוהה + מצב לספורט, 
ב- 40 במקום 100 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-4196197

 רדיו דיסק מקורי הדש 
מפורק מרכב מאזדה 3, ב- 

_____________________________________________)27-28ח(500 ש"ח, 054-8412903

 ארון לנעליים, 2 קומות. 
מאוורר רצפתי, גדול במצב 

טוב, 80 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)27-28ח(03-9307308

 מכשיר להכנת שווארמה 
חברת המילטון - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(052-3537660

 מחשב נייד 15 אינץ 
במצב מצויין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(052-7611936

 נטסטיק למחשב תומך 
כל הרשתות, 170 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(052-7611936

ריהוט
 שני איכותי - ריהוט יד 

שניה קרוב לחדש שולחנות, 
מיטות משולשות ועוד, 

מ- 20:00-23:00, בתאום, 
054-8415779)21-28(_____________________________________________

 ארון 1.80X75X50, ב- 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח, 054-4273857

 כסאות החל מ- 10 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 שולחנות, 100-200 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מיטה מתקפלת, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 כסאות משרד, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 שולחן פלסטיק מתקפל, 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח, 054-4273857

 ספריה לילדים, 250 ש"ח, 
ירושלים, חדשה,
_____________________________________________)26-27ח(054-4680218

 פינת אוכל + 4 כסאות, 
500 ש"ח, כחדשה, ירושלים, 

_____________________________________________)26-27ח(054-4680218

 כסא משרדי אורטופדי גב 
גבוה/נמוך, לבית/למשרד, 200 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 050-4119140

 פינת אוכל במצב טוב 
מאוד + 6 כסאות מרופדים 
מעץ בוק - 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)26-27ח(054-5494443

 2 שולחנות אוכל נפתחים 
במצב מצוין כל אחד, 500 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4919299

 קומודה לחדר הורים 
מפוארת ומיוחדת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(052-7156347

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)27-28ח(052-3073826

 כחדש - שולחן עץ מלא 
צמוד לקיר )ללא רגליים( 

מתקפל, מידות 79X59, ב- 
130 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)27-28ח(052-3073826

 מיטות נוער עץ מלא 
נפתחות + מגירות, שמנת/

כחול, 350 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(054-8460913

 ספה לסלון, 280 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(073-7404717

 מזרון קפיצים במצב טוב 
901.90X בבית-שמש, 250 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 054-8446370

 ספה 2 מושבים, 240 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(בלבד, 052-5737813

 8 או 6 כסאות חדשים, 
צבע ונגה, מרופדים, כמה 

חודשים בשימוש אפשרות גם 
לשולחן, בהזדמנות, כמו כן 

ספות 2-3 מעור אמיתי וכורסא 
הנקה/נדנדה במצב מצוין, 

052-4227714)27-30(_____________________________________________

 2.5X2.4 ארון ספרים 
סנדוויץ חזק, מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(ב"ב, 054-8449669

 ארון לנעליים, 2 קומות. 
מאוורר רצפתי, גדול במצב 

טוב, 80 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)27-28ח(03-9307308

 כסא נח "שושנה" עם 
ריפוד מתכת, חדשה, 350 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 02-5820147

 מעמד מעץ לתליית 
בגדים וכובעים, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(02-5820147

 בסיסים מעץ למיטה, 
חדש חדש, 250 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)27-28ח(בבני-ברק, 052-7168623

60X90- שולחן עץ מלא 
45 במצב סופר מעולה, 150 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-4076070

 מיטה מתקפלת עם 
סלוטים עץ + מזרון 10 ס"מ 

נוח, לא היתה בשימוש, חדשה 
בנילון, 200 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(052-4076070

 כסא תלמיד חדש - 50 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-4076070

 8 כיסאות עתיקים לאחר 
פולייטור ורידוד, חדש כל כסא, 

_____________________________________________)27-28ח(250 ש"ח, 052-4076070

 2 שולחנות אוכל נפתחים 
במצ במצוין, כל אחד 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 054-4919299

 ארגז מצעים לבן במצב 
531.18X ,מצוין, גבוה 90 ס"מ
מטר + 2 מגירות, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(054-4919299

 ארונית, 
164.5X38.5X61.5, צבע 

כחול, מגירה, 2 דלתות 
כחולות ומדף אחד, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(054-7972972, אלי

 שידה חום כהה בגובה 
מטר, 300 ש"ח, ירושלים, 

_____________________________________________)27-28ח(058-3250432

 שידה קטנה לבן ושמנת, 
מעוצבת ומיוחדת, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-9089110

 אבדה מצלמה לפני כחצי 
שנה, אדומה, קנון 710 + 

_____________________________________________)28-29ח(נרתיק תכלת, 03-5747454

 באלעד נמצא קורקינט 
בגינת חוני המעגל,

_____________________________________________)28-29ח(052-7126867

 אבד לפני חצי שנה ארנק 
ובו סכום גדול באזור שיכון 

ג' בבני-ברק, 054-8436056, 
_____________________________________________)26-27ח(03-6767360

 אבד לפני חצי שנה צרור 
מפתחות החשוב מאוד לבעליו 

באיזור שיכון ג' בבני-ברק, 
_____________________________________________)26-27ח(054-8436056, 03-6767360

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם: 

_____________________________________________)26-27ח(1-599-500-003

 אבד צמיד זהב בי"ז סיוון, 
כנראה באזור עזרא,

_____________________________________________)26-27ח(053-4108048

 נמצאה טבעת כסף 
בשבת הגדול ברחוב חזו"א, 

_____________________________________________)26-27ח(ב"ב, 050-7400577

 לפני כחודש נמצא שעון 
ברח' עמוס ירושלים, ניתן 

לקבלו עפ"י סימנים,
_____________________________________________)26-27ח(058-3229696

 נמצא סכום כסף לפני 
פסח באיזור עזרא ב"ב,

_____________________________________________)26-27ח(053-3123681

 אבדה מצלמה בקו 450 
מטבריה לצפת או באזור 
מדרחוב צפת, ביום שישי 

_____________________________________________)26-27ח(פרשת קורח 053-3110372

 נמצא סוודר ילדה בגן 93 
בב"ב, לפני מספר חודשים, 

_____________________________________________)27-28ח(052-7130020

 אבד בב"ב לפני פסח 
שקית ובו מעיל אישה + 

_____________________________________________)27-28ח(סוללה, 050-4156603

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון, צבע אפור, נרתיק 

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

_____________________________________________)27-28ח(יפנה, 052-7145526

 לפני כחודשיים נמצא 
באזור קוקה קולה שעון יד 

_____________________________________________)27-28ח(לגבר, 052-7168623

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)28-29ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)28-29ח(054-7938941

 דרוש לאברך מזגן בחינם/
אפשרי שאנו נפרקו ונוציאו 

_____________________________________________)28-29ח(מהקיר, 050-6651365

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)28-29ח(בתרומה, 054-8432271

 בחורי ישיבה עמלי תורה, 
זקוקים בדחיפות למזגן חלון 

)בתשלום סמלי(,
_____________________________________________)28-29ח(052-7101345

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)28-29ח(תורה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)28-29ח(בתרומה, 052-7396092

 למקווה במושב דרוש 
תורם למזגן, כ- 1.5 כ"ס 

עם התקנה להצלחה/לע"נ, 
_____________________________________________)28-29ח(המקווה חדש, 050-9913060

 דרוש בתרומה מקרוגל 
במצב מצוין ונקי לאברך 
_____________________________________________)28-29ח(בירושלים, 050-4160457

 לישיבה דרוש מקרר, עדיף 
קטן, גם בתשלום סמלי, פל': 

_____________________________________________)28-29ח(050-4139007

 דרוש משקל אדם עדיף 
דיגיטלי בתשלום סמלי, פל': 

_____________________________________________)28-29ח(050-4139007

 דרוש למסירה מכסה חום 
לקוצץ ירקות ממקסר קנווד - 

מיג'ור, לפרטים:
_____________________________________________)28-29ח(054-8448008

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)28-05/18(הלקוח, 054-2821847

 מכונת רקמה תעשייתית 
)מכנית(, 475 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(052-7697903

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 054-7432035

 מחשב נייח Dell מסך 
ורמקולים, במצב מצוין, 450 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-2421622

 ברה"ע למכירה מטען 
חדש לאופניים חשמליות, ב- 

_____________________________________________)28-29ח(250 ש"ח, 052-7966786

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטאר-ליין, חדש 

באריזה, דגם gce-5933, ב- 
_____________________________________________)28-29ח(100 ש"ח, 052-7966786

 מנגל חשמלי כחדש, מצב 
מצוין, נקנה ברפאלי, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(לפרטים: 050-4169094

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(054-7938941

 תמי 4 דגם פרימו אפור, 
ב- 500 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)28-29ח(052-8958197

 A.E.G מכונת כביסה 
פתח עליון, ב- 450 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(053-3128603

 רמקול נגד מים - 70 
ש"ח. רמקול רגיל - 60 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(פלאפון: 058-3280007

 ג'י.פי.אס חדש בעברית 
IGO PRIMO, מעודכן, 150 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 054-6389446

 מכונת תפירה, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(050-6651365

 מקרר 500 ליטר, ב- 300 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 053-3111639

 מחשב נייד קטן במצב 
כחדש, בשימוש מספר 

חודשים, 500 ש"ח,
_____________________________________________)28-29ח(054-8491154

 למסירה בחינם מכונת 
כביסה, עובדת מצוין )באלעד(, 

_____________________________________________)28-29ח(052-7150739

 מצלמת ניקון במצב 
מצויין, 300 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(053-3121020

 מערכת סוני איכותית 
 + VSB -ו MP3 דיסק +
שלט ורמקולים, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(053-3121020

 מקרר לבן "שארפ" 500 
ליטר, מצב מעולה, ב- 500 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 054-5823874

 מקרר משרדי חב' "וריפול" 
4 מדפים + תא מקפיא ב- 

_____________________________________________)28-29ח(500, 054-5823874

 מכונת כביסה פ.תחתון, 
חב' "אלקטרה" 5 ק', 3 שנים, 

_____________________________________________)28-29ח(ב- 500 ש"ח, 050-4145023

 סוללה לאופניים חשמלי 
36V כשבע חודשים בשימוש, 

מצב מעולה, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(050-4145023

 מכונת כביסה פ.תחתון, 
חב' אלקטרה, 7 קילו, ב- 500 

ש"ח, מצב טוב מאוד,
_____________________________________________)28-29ח(054-5823874

 אופניים חשמליות, דרוש 
תיקון קל, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(054-5823874

 מכשיר כושר רטט, במצב 
מצוין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(050-4114580

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

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 050-5343924

 פלטה חשמלית גדולה 
ל- 6 סירים, ב"ב, 110 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(054-9985503

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(052-3463482

 מזגן עילי "טורנדו" 1 כ"ס 
- תקין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(052-3463482

 HP מדפסת צבעונית 
משולבת: פקס, סורק, צילום 
J4580 )ללא דיו(, 260 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(054-5705546

GPS  חדש באריזה, דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות, מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, טל': 054-8405498

 פלורסנט 60 ס"מ, לד, 
חדש באריזה, 14 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)28-29ח(052-7679123

 תנור גז "בקו" 5 להבות 
במצב טוב, במחיר 300 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(050-4103801

 הטאבלט המאושר מבית 
הדרן במחיר מציאה, 280 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, גמיש, 052-7692555

 מדפסת איידפי פקס 
ומכונת צילום, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(054-5833885

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 35 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-4831449

 בהזדמנות! מייבש כביסה 
מצוין, 350 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)28-29ח(052-3073826

 מחשב נייח + מסך + 
עכבר )בלי אינטרנט( לצפייה 

 ,160GB ,וקבצים, דיסק קשיח
ב- 500 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)28-29ח(052-5246262

 עכבר אלחוטי חדש 
בקופסא, 50 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)28-29ח(052-5246262

 מגהץ - 280 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)28-29ח(052-7172893

 שואב אבק - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(טל': 052-7172893

 סיר בישול איטי - 80 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(טל': 052-7172893

 תנור אפיה + גז, כחדש, 
400 ש"ח, בירושלים,

_____________________________________________)28-29ח(054-4680218

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

_____________________________________________)28-29ח(052-3537660

 מקרן חום נתלה על הקיר 
כחדש, מצב מצוין, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(055-6777117

 מקרר קטן משרדי חב' 
MULLER, יפה במצב מצוין, 

_____________________________________________)28-29ח(250 ש"ח, 055-6777117

 מכונת תפירה "יד שניה" 
מצוינת, בייתית, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(גמיש! 03-5747454

 מקרר אלקטרה במצב טוב 
_____________________________________________)28-29ח(- 500 ש"ח, 02-5830215

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק, 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח. נייד: 
_____________________________________________)28-29ח(052-2437292

 מכונת הסרת שיער 
לנשים בראון דגם 4380, חדש 
חדש באריזה, 300 ש"ח. נייד: 

_____________________________________________)28-29ח(052-2437292

 מסך דק למחשב, 100 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-3595314

 מנגל חשמלי כחדש, נקנה 
ברפאלי, 60 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)27-28ח(050-4169094

 מקרר "אלקטרה" לזוג 
צעיר, גובה 1.45, רוחב 55, 

עומק 58, )פ"ת(, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(052-2786557

 בהזדמנות!!! מכונת 
תפירה מרדיקיס )חשמלית( 

עובדת בפ"ת, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(052-2786557

 מזגן חלון אלקטרה 
ג'וניור, עובד מצוין, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(בהזדמנות, 054-9033098

 מחשב נייח יד שניה, מצב 
_____________________________________________)27-28ח(טוב, 400 ש"ח, 052-7611936

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(054-5705546

 שולחן סלון נמוך - 200 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, טל': 052-7172893

 ספה 3 מושבים דמוי עור, 
צבע שחור, 500 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)28-29ח(054-8458605

 שולחן קפה מלבן שחור, 
חדש, 350 ש"ח, פל':

_____________________________________________)28-29ח(054-8458605

 מיטה מתקפלת, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(פל': 054-8458605

 ארון כתר, 2 מטר, כחדש, 
6 מדפים, 150 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(053-3156349

 מיטת נוער נפתחת 
לשניים במצב חדש, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(053-3156349

 שידה קטנה לבן ושמנת, 
מעוצבת ומיוחדת, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(050-9089110

 ספה מעור אמיתי, 3 
מקומות, צבע חום, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(054-8436125

 סלון לובי 2+3 מתאים 
ליחידות דיור במצב מצוין, 400 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 054-8462372

 ספריית ילדים, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(מצב טוב מאוד, 054-4680218

 מזנון סלון כחדש, 200 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 054-4680218

 ארון 2 דלתות סנדוויץ 
במצב מצוין, 450 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)28-29ח(טל': 054-8411499

 קומודה טואלט 5 מגירות 
ומראה + שידה, צבע וונגה, ב- 

_____________________________________________)28-29ח(290 ש"ח, 052-7696264

 כורסת עור, צבע חום, 
_____________________________________________)28-29ח(500 ש"ח, 054-5833885

 שולחן + 6 כסאות, צבע 
חום כהה, ריפוד מושב קטיפה 

+ ספה מעור אמיתי במצב 
מצויין, בהזדמנות, 1,600 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29(אפשרי בנפרד, 052-4227714

 מיטת מעבר גודל 
0.90X1.60, עץ מלא + מזרון 

עבה, 200 ש"ח, גמיש,
_____________________________________________)28-29ח(055-6777117

 מיטת מעבר + מזרון, 
מצב מצוין! 150 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(055-6777117

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)28-29ח(050-3286875

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)28-29ח(052-3073826

 כחדש - שולחן עץ מלא 
צמוד לקיר )ללא רגלים(, 

מתקפל, מידות: 79X59, ב- 
130 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)28-29ח(052-3073826

 למסירה שתי עמודות 
ספרייה + מדפים, למוסד 

תורני בלבד לזכות והצלחת 
התורם, לפרטים:

_____________________________________________)28-29ח(052-5246262

 2 שידות עץ לבנות עם 2 
מגירות, כל אחת במחיר 65 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-5737813

 ספה 2 מושבים, מצב 
מצוין, 240 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 ארונית עץ מלא, מצב 
מצוין, 210 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 כסא מנהלים עם ידיות 
וגלגלים, ריפוד נוח, 140 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(בני-ברק, 052-5737813

 ספה עור צבע קרם 
שמנת, מצב מצוין, על רגליים, 

_____________________________________________)27-28ח(460 ש"ח, 052-5737813

 מזרון אורטופדי במצב 
טוב, 901.90X בירושלים, 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 054-8446370

 6 כסאות עץ + ריפוד, 
כחדשים, 480 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)27-28ח(052-7110768
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כללי

תקשורת

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-47/17(בלבד! 054-8443223

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

 עצרת תפילה וישועה 
במערת התנא הקדוש 
"חוני המעגל" זיע"א 
שמתקיימת בכל יום 

רביעי ע"י אברכים רבנים 
ותשב"ר של הישיבה, 

להזכרת שמות על הציון 
במערה חייגו:
055-9657650)26-29(_____________________________________________

 2 מזרוני יחיד, חדשים, 
עובי 12 ס"מ, במחיר 

_____________________________________________)19-26(מוזל, 054-4584974 ב"ב

תינוקות

 עגלת תינוק ג'רקו, 200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כסא לרכב, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(גמיש, 054-4273857

 לול מתקפל לבית חזק 
מברז בצבע אדום כחדש, 220 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, טל': 050-2897977

 כסא בטיחות לילדים לרכב 
במצב מצוין - 170 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)26-27ח(02-6561606, 050-2897977

 כסא אוכל לתינוק - ד"ר 
בייבי, מעץ מלא, חזק, בצבע 

טבעי, 60 ש"ח, טל':
_____________________________________________)26-27ח(050-2897977

 סל-קל, 100 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)26-27ח(054-8432271

 כרית הנקה במצב טוב, 
בפתח-תקווה, 50 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)26-27ח(054-7716364

 עגלת תינוק עם אמבטיה 
וטיולון, מצב מצוין, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(בני-ברק, 052-5737813

 טיולון "פרגו" מצב מעולה, 
בני-ברק, 160 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

 סל קל איזופיקס לרכב, 
שמור, 130 ש"ח, בגבעתיים,   

_____________________________________________)26-27ח(054-3000929

 מציאה! קשתות )שלדה( 
של גגון עגלת בוגבו B ב- 60 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד!! 054-8455030

 מציאה! גגון לעגלת בוגבו 
B בז' כחדש ממש, ב- 250 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד!! 054-8455030

 מציאה! גגון לעגלת בוגבו 
B בז' כחדש ממש, ב- 190 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד!! 054-8455030

 מציאה! רצועות קשירה 
 B חגורה( לעגלת בוגבו(

כחדש, ב- 50 ש"ח בלבד!! 
_____________________________________________)26-27ח(בב"ב, 054-8455030

 אופניים - תיקון-השכרה-
מכירה-קניה-החלפה, מגוון 

חלקים ואביזרים בב"ב, 
054-9985503)26-29(_____________________________________________

 בריכה פיברגרלס )קשוחה( 
מתאים לגנים וקיטנות, ב- 500 

_____________________________________________)26-29(ש"ח, 052-2530036

 גגון אלומיניום כמו למונית, 
_____________________________________________)26-29(500 ש"ח, 052-2530036

 שעון גברי סיטיזן סולרי 
טטניום, 1,000 במקום 3,000, 

053-3120620)26-26(_____________________________________________

 אופניים 29", שיפוך מלא, 
קרבון, חדשות, 9,000 ש"ח 

במקום 26,000 ש"ח, גמיש, 
053-3120620)26-26(_____________________________________________

 שואב אבק רגל, מיועד 
לשטיחים, במצב מצוין, 100 
ש"ח, 054-8527470 בשעות 

_____________________________________________)26-26(הערב

 מעמד מדפים מפלסטיק, 
ב- 100 ש"ח, 054-8527470 

_____________________________________________)26-27ח(בשעות הערב

 מכשיר סודה קלאב כולל 
בקבוק חדש, 100 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(054-8527470 בשעות הערב

 ג'ק לרכב, 50 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 שטיח צמר - 150 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 נברשת לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 אופניים לילדים, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(גמיש, 054-4273857

 סיר לחץ, 50 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 קשתות לרכב, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 קסדה לאופנוע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 טלית כחדשה, תמני, 200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 צידנית ענק כחדשה, 250 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 סקטים וסקט בורד, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 רימונים לספר תורה, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 פינת אוכל, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 תג תורה מפורשה, 120 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 סידורים, תורת אבות, 25 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 ארגז לספר תורה, 250 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 ש"ס טלמן, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מנשא אופנים לרכב, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-5705546

 נעלי סניקרס חדשות 
מהקופסא במחיר מציאה, 60 

_____________________________________________)26-27ח(במקום 200, 052-7144246

 נעליים של "ספרינג" 
מהממות!! כחדשות ממש, 

מציאה1 100 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(052-7144246

 סיר חשמלי אידוי, בישול, 
חדש באריזה, סך 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(טלפון: 054-4220065 רשל"צ

 אופני הילוכים )חברת 
פנתר( במצב ממש חדש 

במחיר 430, גמיש, לגילאי - 
 ,054-8436056 ,12-13-14

_____________________________________________)26-27ח(03-6767360

 זוג תוכים קוואקר 
מאולפים, בהזדמנות, 500 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 02-5370452

 ספרי קריאה )סיפורי 
צדיקים וסיפורי תנ"ך(, חדשים 
לגמרי וכמעט חדשים, 8 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(לספר בב"ב, 052-7600336

 קומיקס גדול "הציר 
היהודי" חדש לגמרי, 40 ש"ח 

במקום 60 ש"ח, בב"ב,
_____________________________________________)26-27ח(052-7600336

 אדניות )ריקות( בגדלים 
שונים, 10 ש"ח ליחידה בב"ב, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7600336

 נעלי שבת עור לגברים, 
מידה 42, 100 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)26-27ח(054-8303051

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-16/17(או מבוגרים. 054-8442722

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-16/17(קלות. 03-6197601

 מגיה מקצועי ותיק מעונין 
בעבודה בכל הסוגים בב"ב, 

054-8476500)25-28(_____________________________________________

 בלי רכב, מעוניין לשמש 
כנהג לרב/איש עסקים בבני-

_____________________________________________)25-28(ברק, 054-8476500

 מעוניין לטפל בקשישים 
בביתם אם אפשרות לינה, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7122279

 ארונית 
164.5X38.5X61.5, צבע 

כחול, מגירה, 2 דלתות 
כחולות ומדף אחד, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(אלי, 054-7972972

 ספה לסלון, 280 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(073-7404717

 ספה מעור אמיתי, 3 
מקומות, צבע חום, 459 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8436125

 עמודון ספרים עץ מלא, 
דלתות למטה, 400 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(03-5782763, 054-8592040

 מיטה ליחיד + מזרון 200, 
מיטה נפתחת - 300, בשיכון 

_____________________________________________)26-27ח(ה', טל': 050-8737224

 שידה קטנה לבן ושמנת, 
מעוצבת ומיוחדת, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 מיטת נוער נפתחת 
לשניים במצב חדש, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(053-3156349

 מיטות נוער עץ מלא 
נפתחות + מגירות שמנת/

כחול, 350 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-8460913

 לול לתינוק + מזרון, מעץ, 
_____________________________________________)27-28ח(100 ש"ח, 052-7156347

 בב"ב מיטת תינוק 
כחדשה, צבע שמנת, 350 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 050-4110991

 עגלת תינוק איזי בייבי, 
צבע שחור, כחדשה, 250 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 050-4110911

 עגלת תינוק טיולון + 
אמבטיה במצב מעולה, 200 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 050-5206337

 mamas&papas טיולון 
במצב מצוין, מזרון וכיסוי גשם 
מקוריים, בירושלים, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(052-7690696

 מציאה! טיולון תאומים 
צ'יקו, חדש באריזה, 500 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד, 052-7655616

 אמבטיה לתינוק כולל 
מעמד רגליים, חדשה, 130 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-7648061

 עגלה בצבע בורדו כחדשה, 
כולל טיולון וכיסוי גשם, 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-7648061

 סל-קל, 80 ש"ח, -054
_____________________________________________)27-28ח(8432271

 עגלת תאומים במצב 
מצוין "בייבי גוגר" - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-6651365

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 עגלת תינוק איטלקית 
)אמבטיה וטיולון( צבע כתום 
+ אפור, 500 ש"ח, הזדמנות 

כחדשה! טלפון:
_____________________________________________)27-28ח(052-3073826

 מיטת תינוק כחדשה 
לבנה, רק 290 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(050-9089110

 לול מעץ גדול, רק 270 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, פלאפון: 050-9089110

 לול כחדש מתקפל, רק 
150 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)27-28ח(050-9089110

 תיק לעגלת תינוק, 
אפור עם רוכסנים אדומים 

gittabags, מצב חדש, הרבה 
תאים ושמירה על חום בקבוק, 

60 ש"ח בלבד, ב"ב,
054-8063853)27-30(_____________________________________________

 כסא אוכל לתינוק, מגש 
אדום, יפה ונחמד, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-5206337

 מיטת תינוק לבנה + ירוק 
פיסטוק, כחדשה, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-5206337

 עגלה עם אמבטיה, 450 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח כמו חדש, 052-5737813

 טיולון פג, 210 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 עגלת תאומים ב- 500 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-7396092

 מספר יפה
050-4193355, ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד!

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מעולה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(052-2421622

 ספרי חשבון מתמטיקה 
לתיכון 1,2,3 כל חלק 10 

ש"ח, מצב מצוין.
_____________________________________________)27-30(054-9916837, י-ם

 ספר אנגלית לתיכון 
relative for example, ב- 

10 ש"ח בלבד, 054-9916837, 
_____________________________________________)27-30(י-ם

 חלונות ודלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)27-30(_____________________________________________

 סדור ע"מ ותהילים מעור 
אמית מילר חדש כל אחד, 
_____________________________________________)27-28(120 ש"ח, 054-8461535

 ב"ב. *מזגן אלקטרה 1 
כ"ס. *מזגן אלקטרה 1.5 כ"ס 
במצב מצוין. *גגוני אלומניום. 

*מזוודות לנסיעות. *מקרר ב - 
_____________________________________________)27-28(300 ש"ח, 052-2530036

 בית לילדים מפלסטיק 
קשיח עם חלונות ודלת. 

מידות: 78*93*107, ב- 250 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 הזדמנות, גיטרה כולל 
כיסוי, 300 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)27-28ח(052-3073826

 נברשת קריסטליים 
יפייפיה כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-4110991

 שתי נברשות מקריסטל 
יפיפיות + נורות, 300 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(כ"א, 054-8460913

 אבקת פדיאשור ווניל 
400 גרם חדש בקופסא סגורה 

_____________________________________________)27-28ח(- 30 ש"ח, 054-8495953

 עליונית תחרה חדשה 
אלגנטית, מס' 42, שחור-זהב, 

_____________________________________________)27-28ח(100 ש"ח, 050-4131038

 גלגל לאופני ילדים, 20 
ש"ח. צמיג לאופני ילדים, 20 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 050-5343924

 אופניים "20" במצב טוב 
מאוד, 150 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(050-5343924 )ב"ב(

BMX  לילדים במצב 
מצוין, 50 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)27-28ח(050-5343924

 מסגרת משקפי ראיה, 
יוקרתיות לחתנים, חדש 

באריזה, 250 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(050-4196197

 שטיחון כרמל בצבע 
אדום/כחול עז, 120X74 ס"מ, 

_____________________________________________)27-28ח(50 ש"ח, 050-5206337

 כלוב לציפורים - 80 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(054-8412903

 אוכל לתוכים ולקנרים, 13 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 054-8412903

 אופניים שני גלגלים לגילאי 
6-12, 150 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(050-5206337

 משחק מטבח ילדים עם 
תנור וכיריים חשמליים, חדש 

ממש! ב- 70 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(052-7676486

 טלפון משחק ילדים, 
משמיע צלילים, חדש ממש! 

_____________________________________________)27-28ח(ב- 30 ש"ח, 052-7676486

 מכשיר בריתה חדש 
בקופסא ללא המסנן, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(052-7168623

 למסירה מחבת פסים + 
מכסה, כמעט חדש,

_____________________________________________)27-28ח(052-7168623

 בושם אסקייפ ופרשס, 
100 מ"ל, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)27-28ח(054-9784433

 פמוטים נחושת ויינברג, 
_____________________________________________)27-28ח(180 ש"ח, 052-7154392

 ספר לתסרוקות דיוויס, 
_____________________________________________)27-28ח(250 ש"ח, 058-4843223

 30 ספרי תנך הוצאת 
הרב קוק, 500 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(050-5410551

 ברה"ע למכירה שק שינה 
לטיולים מבית 210X70, ב- 

_____________________________________________)27-28ח(190 ש"ח, 052-7966786

 משקל BMI במחיר 
הפסד במחיר של 180 ש"ח, 
נקנה ב- 300 ש"ח עובד דרך 

אפליקציה, חדש באריזה, 
_____________________________________________)27-28ח(052-7116313

 תיק ענק מבד, מתקפל 
לפי הצורך, לנסיעות עם 

גלגלים, 120 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(02-5820147

 תיקים לנסיעות וטיולים 
בין 50 ל- 70 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(02-5820147

 מעמד לאורגן, מתכוון, 70 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 02-5820147

 עגלת שוק מתכת, ענק, 
ארבע גלגלים, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(02-5820147

 שמיכת פוך אמיתי, יחיד, 
_____________________________________________)27-28ח(100 ש"ח, 02-5820147

 תוכי מסוג דררה, לא 
מאולף, ב- 90 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)27-28ח(בב"ב, טל': 052-7663092

 סט ספרים ילקוט יוסף, 
חדש, מהדורה ישנה,

_____________________________________________)27-28ח(052-7626004

 שעון חתנים יוקרתי מחבת 
MOVADO, ציפוי זהב, 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, טלפון: 054-8464909

 הליכון עזר מתקפל ברמה 
איכותית במצב מצוין, גובה 

91 ס"מ, רוחב 49 ס"מ, 150 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 054-4919299

 10 בתי מזוזות 
מעוצבות, ממעצב מפרספקס 

בפתח-תקווה, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(052-2786557

 2 עניבות יפות + 
חפתים, ב- 40 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)27-28ח(08-9491768

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(052-3463482

 משחק אוקי גדול כחדש, 
מיוחד, 200 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(050-9089110

 עגלה + אופניים תלת 
אופן כחדש, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(פלאפון: 050-9089110

 נגן סאנדיסק מדגם ספורט 
כחדש במחיר מציאה1 120 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח גמיש, 052-7663263

 טלפון נוסטלגיה לחיצים 
_____________________________________________)27-28ח(זמיר, 30 ש"ח, 050-5206337

 זוג מזרוני אוויר מתנפחים 
לים כחדשים, 90 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)27-28ח(050-5206337

 כלוב קטן לאוגר בצבע 
תכלת/לבן, 15 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(050-5206337

 אופני הילוכים "26, ב- 
_____________________________________________)27-28ח(300 ש"ח, 052-2421622

 מכונת מחיקה לסופר 
במציאה, 250 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(052-7126790

 שובר של תו הזהב בשווי 
של 600 ש"ח, רקב - 450 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-7676486

 גיטרה אקוסטית חדשה! 
בשווי 450 ש"ח, רב ב- 320 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-7676486

 ארנבת קטנה וחמודה, 
ב- 40 ש"ח ניתן לרכוש גם 

את הכלוב, חדש ממש ב- 90 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-7676486

 אני מעוניין לנהוג לבעלי 
שלילת רשיון וכדומה ללא 

_____________________________________________)27-28ח(עבודה פיסית, 054-6580174

 מעוניינת לשהות עם 
זקנה - לא סיעודית, אפשרי גם 

_____________________________________________)27-28ח(בישול, בב"ב, 052-7165513

 בע"ת ותיק, תואר 
שני, נסיון בניהול בעמותות 
ובעסקים, במשרה בכירה! 

_____________________________________________)27-28ח(050-4160390

 בעל נסיון בניהול וייעוץ 
בעסקים ובארגוני חסד, 

במשרה ניהולית/אחראית, 
_____________________________________________)27-28ח(050-4160390

 אדם מנוסה, אחראי 
ואמין עם המלצות, מעוניין 

לטפל בקשישים בביתם, 
_____________________________________________)28-29ח(054-8403007

 אקדמאי חרדי, עברית 
רהוטה, אנגלית טובה + 

מחשב, במשרה עם שכר 
גבוה בלבד, אפשרי מהבית, 

_____________________________________________)28-29ח(050-4160390

 רואת חשבון עם רשיון 
מחפשת עבודה, טל':

_____________________________________________)28-29ח(054-7569472

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני, נסיון בניהול, במשרה 

_____________________________________________)28-29ח(בכירה בלבד!!! 050-4160390

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה,

_____________________________________________)28-29ח(050-5452474

 שידת מגירות צרה עץ, 
_____________________________________________)26-27ח(150 ש"ח, 052-7130020

 ארון אמבטיה + כיור + 
מראה במחיר מצחיק, 500 

ש"ח, 054-4359093,
_____________________________________________)26-27ח(052-6321169

 מיטות נוער עץ מלא 
נפתחות + מגירות, שמנת/

כחול, 350 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-8460913

 שידה מגירות גודל 
120/60 ס"מ 7 מגירות, מעץ 
אגוז שמור מאוד ויפה, כחדש, 
_____________________________________________)26-27ח(400 ש"ח. נייד, 052-8905416

 ארון כתר 2 מטר כחדש - 
6 מדפים, 150 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(053-3156349

 ארגז מצעים לבן במצ 
במצוין, גובה 90 ס"מ, 531.18 

X ס"מ + 2 מגירות, 450 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4919299

 שלושה מדפי נוי צבעוניים 
לחדר ילדים, יפים מאוד, 
מסנדביץ אדום, 65 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(למדף, בב"ב, 052-7600336

 עגלת תאומים "בייבי 
ג'וגר" - 300 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(050-6651365

 סל-קל 80 ש"ח,
_____________________________________________)28-29ח(054-8432271

 בהזדמנות עגלה משולבת 
אמבטיה + טיולון, קפיצים 
חזקים, כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(054-8464220

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"BABY SENSE 4" ב- 150 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-3595314

 לול מפלסטיק כחדש, רק 
220 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)28-29ח(050-9089110

 מיטת תינוק כחדשה 
לבנה, רק 290 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(050-9089110

 עגלת טיולון של תינוק, 
חדשה באריזה במקום 590 

ש"ח, רק ב- 380 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)28-29ח(טל': 052-7625772

 מציאה! קשתות )שלדה( 
של גגון, עגלת בוגבו B, ב- 60 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח בלבד!! 054-8455030

 מציאה! רצועות קשירה 
 B חגורה( לעגלת בוגבו(

כחדש, ב- 50 ש"ח בלבד!! 
_____________________________________________)28-29ח(בב"ב, 054-8455030

 מיטת תינוק - 300 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(טל': 052-7172893

 שידת החתלה - 300 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, טל': 052-7172893

 כסא אוכל - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(טל': 052-7172893

 כסא לרכב - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(טל': 052-7172893

 שידת החתלה חברת 
משכל, מצב מצוין! 250 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(055-6777117

 מנשא לתינוק קטן במצב 
חדש, מצוין, 50 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(055-6777117

 מיטת תינוק צבע עץ עם 
מזרון, שמורה במצב מצוין - 

_____________________________________________)28-29ח(250 ש"ח, 055-6777117

 עגלת ד"ר בייבי, צבע 
ג'ינס שחור, ידית מתחלפת, 

שמורה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)28-29ח(055-6777117

 עגלה + אמבטיה לתינוק, 
חב' צ'יקו במצב חדש במחיר 

500 ש"ח, גמיש, טל':
_____________________________________________)28-29ח(054-8462466

 מיטת תינוק + מזרון, 
חברת משכל, כחדש, 400 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 054-8462372

 עגלת תאומים, 400 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-7396092

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 בהזדמנות, כחדשה! 
עגלת תינוק איטלקית 

)אמבטיה וטיולון(, צבע כתום 
+ אפור, 500 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)28-29ח(052-3073826

 עגלת טיולון מקלארן צבע 
כהה, מצב כמו חדש, 210 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-5737813

 שידת החתלה צבע חום, 
4 מגירות, מצויינת, 220 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 משאבות חלב אוונט, 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)28-29ח(052-7676969

 כסא אוכל מתקפל עם 
מגש נשלף, 50 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(055-6777117

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מעולה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(052-2421622

 מכשיר כשר סמסונג + 
2 סימים + וכן סים טוקמן, 

הכול ב- 220 ש"ח, גמיש, טל': 
_____________________________________________)28-29ח(050-4183200

 טלפון חכם, 5 אינץ', 
שחור, 170 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(052-4831449

 LG מגן כחדש, למכשיר 
G4, ב- 100 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(052-5246262

 בטריה חדשה למכשיר 
LG G4, ב- 100 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(052-5246262

 גגון לרכב, מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(050-4145023

 שטיח במצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(054-5705546

 מזוודה גדולה - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(טל': 052-7172893

 קרש גיהוץ 80 ש"ח, פל': 
_____________________________________________)28-29ח(054-8458605

 סט צלחות, כוסות, סכום 
לפקניק, חדש, 100 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)28-29ח(054-8458605

 ברה"ע למכירה כסא 
משרדי שחור ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(052-7966786

 מיטת היירייזר כחולה, 
במצב טוב, חזק, מזרונים 

לא נשלפים, 450 ש"ח. -03
9323012, אלעד,

_____________________________________________)28-29ח(054-8465707

 אופני ילדים ורודים, "18", 
ב- 130 ש"ח, פ"ת,

_____________________________________________)28-29ח(052-2421622

 אופניים הילוכים, 26" 
במצב טוב, 400 ש"ח, פ"ת, 

_____________________________________________)28-29ח(טל': 052-2421622

 מטבע מהאדמור מבאבוב, 
_____________________________________________)28-29ח(500 ש"ח, 052-7154392

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)28-29ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)28-29ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)28-29ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)28-29ח(052-4831449

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)28-29ח(20 ש"ח, 052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)28-29ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(052-4831449

 חליפת גבר מידה 50, 
חדשה, עדכנית + עניבה, 220 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 054-8430025

 מגן לנעליים, חדש באריזה, 
17 ש"ח בלבד, פלאפון:

_____________________________________________)28-29ח(058-3280001

 חומשים יד שניה 
לתלמידים, 5 ש"ח, בטל': 

_____________________________________________)28-29ח(054-8471351

 עליונית תחרה חדשה, 
אלגנטית, מס' 42, שחור/זהב, 

_____________________________________________)28-29ח(100 ש"ח, 050-4131038

 פאה לצרכי לימוד, 100 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 058-3289108

 חלוק שבת רחלי ברית, ב- 
_____________________________________________)28-29ח(120 ש"ח, 052-3289108

 משחק אוקי גדול, כחדש, 
מיוחד, 20 ש"ח,
_____________________________________________)28-29ח(050-9089110

 אופניים בגודל בינוני, רק 
_____________________________________________)28-29ח(220 ש"ח, 050-9089110

 אופניים עם גלגלי עזר 
לילדים, רק 170 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(050-9089110

 בית לילדים, מפלסטיק 
קשיח עם חלונות ודלת, 

מידות: 78*93*107, ב- 250 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 בהזדמנות, גיטרה כולל 
כיסוי, 300 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)28-29ח(052-3073826

 פאה חדשה באריזה 
במחיר סמלי, של 350 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(050-6205147

 מדליה מכסף לבר מצווה, 
_____________________________________________)28-29ח(200 ש"ח, 052-7154392

 BMX 14-16 גלגלים 
אינץ. גלגלי הילוכים, 20-24-26 

אינץ', 10-20 ש"ח,
_____________________________________________)28-29ח(054-3177932

 צמיגים
.12-14-16-18-20-24-26

_____________________________________________)28-29ח(5-10 ש"ח, 054-3177932

 אופני BMX, גודל 16-18, 
_____________________________________________)28-29ח(ב- 20-40 ש"ח, 054-3177932

 אוגרים סבירים לא 
נושכים, למכירה ב- 18 ש"ח. 

_____________________________________________)28-29ח(052-7117882, מרדכי

 כיור נטילה קטן בצבע 
לבן, 180 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)28-29ח(052-5246262

 אופניים "20" במצב טוב 
מאוד, 150 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(050-5343924 )ב"ב(

BMX  לילדים במצב 
מצוין, 50 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)28-29ח(050-5393924

 2 סטנדים לרמקול מוגבר, 
_____________________________________________)28-29ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(052-3463482

 קסדה לאופניים, מידה
X/XL כחדש, 50 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(052-3463482

 גלגל לאופני ילדים, 20 
ש"ח. צמיג לאופני ילדים, 20 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 050-5343924

 מזוודה + מגירות כתר 
פלסטיק + שואב אבק + 

כסאות פלסטיק של "כתר" 
כל דבר רק 50 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 ספרי לימוד של בני גורן, 
מתמטיקה אלגברה, 35 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(לספר, 050-4149748

 ספרי לימוד פסיכומטרי 
של "מור קורן" 25 ש"ח לספר, 

_____________________________________________)28-29ח(050-4149748

 שטרות כסף ישראלי 
משנים 1878-1958 למכירה, 

200 ש"ח. יהודה,
_____________________________________________)28-29ח(050-4149748

 בושם אסקייפ וברשס, 
100 מ"ל, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)28-29ח(054-9784433

 אופני הילוכים "26" 
במצב טוב מאוד, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(050-5343924

 מוט כסא מתקפל 
לאופניים חשמליים, 65 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(ב"ב, 050-5343924

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים, 300 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח. 03-6199806 בערב

 פרימוס גדול, 180 ש"ח. 
פרימוס קטן, 100 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(03-6199806 בערב

 מגירות למקפיא אפולו 
תדיראן ורשת תחתונה 

חיצונית, שמנת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(054-8439150

 מצבר חדש, שלושה 
חודשים בשימוש, 65 אמפר, 
_____________________________________________)28-29ח(ב- 350 ש"ח, 055-6777117

 פמוטים נחושת ויינברג, 
_____________________________________________)28-29ח(180 ש"ח, 052-7154392

 OHHA Classic 
כחדשות, קצר, כיס, מידה 16, 

_____________________________________________)28-29ח(50 ש"ח, 050-7982388

 אופני צ'נסטאר הילוכי 
שימוני במצב טוב, 290 ש"ח, 
אופציה למנעול ופנסים, טל': 

_____________________________________________)28-29ח(03-5781302

 שעון יד לגבר חברת 
superdry חדש עם תאריך, 
חזק, איכותי, ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-2461758

 משקפי שמש חברת 
אופטיקנה, חדשות, איכותי, ב- 

_____________________________________________)27-28ח(80 ש"ח, 050-2461758

 עגילים זהב צמודות לאוזן, 
קטנות, חדש, ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-2461758



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה י”ח - כ’ בתמוז תשע”ז  12-14/7/2017 

לפרסום 
בלוח

03-6162228

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)23-48(_____________________________________________

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

 יודעת לשכנע? פנויה 
בשעות הערב? ארגון "חברים 

לרפואה" מחפש אותך! 
למשמרת ערב חדשה, דרושות 

נציגות רציניות, תורמים 
פוטנציאלים ביותר, שיחות 

נכנסות ויוצאות, בונוסים 
גבוהים במיוחד, סביבת עבודה 

חרדית, לפרטים:
054-5319192)14-08/18(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 מיידי, למוסד בב"ב, עובד 
ניקיון א-ה, בשעות -8:00

16:30, יום שישי, 8.00-12.30, 
משרה מלאה זריז ואכפתי, 

6,300 ברוטו, 03-5779500, 
058-4777734)19-32(_____________________________________________

?

   
 

www.glatjobs.co.il

  

073-70-55-666

  4000

לוח הדרושים הדתי מספר 1 בישראל

סביבת עבודה 
נעימה והטרוגנית

 לארגון זק"»א

לפרטים:052-3000241

דרושים/ות נציגי/ות 
מכירות טלפוניים

שעות עבודה נוחות 
9:00-14:00

שכר בסיס 30& 
+ בונוסים גבוהים לשעה 

ותנאים סוציאליים.

 דרושות מטפלות, 
סייעות וגננות לרשת מעונות 

וצהרונים, תנאים מעולים! 
טל': 077-9002147,
_____________________________________________)21-28(פקס: 072-2448465

 למעון בפ"ת, דרושה 
גננת+סייעת, לגילאי 
שנה וחצי, רצוי נסיון.

052-4491044)22-29(_____________________________________________

 למעון חרדי בפתח-תקוה, 
דרושה לשהלמ'ד הבאה 
מטפלות למשרה מלאה/
משלימה, תנאים טובים,

052-7642542)24-27(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
בב"ב, תנאים טובים, גמישות 

_____________________________________________)26-27(בשעות, 054-5558835

 דרושות מטפלות 
למעון בתל-אביב, 20 

דקות מב"ב למשראה 
מלאה, עדיפות נסיון, 

052-8750036)26-27(_____________________________________________

 דרושים/ות עובדים/ות 
לנקיון משרדים ובתי ספר 
בשעות הערב באיזור ב"ב 

בתנאים טובים,
03-5494080)26-29(_____________________________________________

 לדוחן פסקינו סניף רמת-גן 
דרושה ספרית/פאנית, ידע 

בספורות וכמימיה,
052-3369738)25-28(_____________________________________________

 דרושה מתנדבת בוגרת 
מנוסה בעבודה עם מוגבלים 

לעבודה ברחובות לליווי בחורה 
נכה, נא לפנות:

bat3107@012.net.il)26-29(_____________________________________________

מזכיר/ה 
ראש גדול, שליטה בתוכנות אופיס,

ידע בתוכנת InDesign יתרון
יכולת עבודה בתנאי לחץ ובריבוי משימות

כ-80% משרה
קו"ח לפקס: 03-6162229

yair@kav-itonut.co.il. :דוא"ל

דרוש/ה

 דרוש מדריך רווק, לישיבה 
במושב תירוש, לינה במקום, 

052-7639277)24-31(_____________________________________________

 דרוש נהג על סיה דוקאטו, 
באזור בני-ברק, משרה מלאה, 

תנאים טובים למתאימים, 
053-5251290)24-35(_____________________________________________

 לגן מקסים בגבעת 
שמואל, דרושות מטפלות 

לשנה הבאה, שכר נאה,
052-6471287)25-28(_____________________________________________

 לעמותה באור יהודה 
דרושה מזכירה חרוצה ויסודית 
עם ידע בהנה"ח לעבודה חצי 
משרה בשעות הבוקר, קו"ח:

garorye1@gmail.com)25-28(_____________________________________________

הכשרה בתחום חנוך מיוחד ונסיון בפועל-חובה!
עבודה עם הרבה אתגר וסיפוק, 

ברשת ותיקה ומבוססת.

דרושה גננת לגן שפתי

קוח‘ לפקס: 03-9048221 
טל‘: 050-6528522 בין השעות 8:00-15:00

קו עיתונות דתית / 8113166 / 

עבודה בשעות 17:00-20:00 5 ימים בשבוע
שכר של 50 ₪ לשעה ויותר

ידע בסיסי במחשב, אסרטיביות, ניסיון בגביה יתרון

לחברת אשראי ברמת החייל
דרושים/ות למוקד שיחות יוצאות

asi@pama-lis.co.il קו"ח
טל' 054-8877470

נציגי/ות גבייה טלפוני

 קורס מסובסד מטעם 
חברת סלקום עבור 

המעוניינים להצטרף 
למערך הסוכנים 

הקהילתיים, לפרטים 
והרשמה, בוקר: 

058-4700800. ערב: 
052-7111999)26-29(_____________________________________________

 "לחלום של גן" בגבעת 
שמואל, דרושים/ות 

לשנה"ל הבאה: 1. גננת 
לגילאי טרום טרום )משרד 

החינוך( 2. מובילת 
קבוצה לגילאי שנה

3. סייעת בוקר/צהריים 
לגילאי מעון, תנאי עבודה 

מעולים, שכר גבוה,
052-7177524)26-29(_____________________________________________

 סייעות וגננות לרשת 
מעונות וצהרונים באזורים: 

מרכז, שפלה, מודיעין, +18, 
תנאים מעולים,

טל': 053-2321446,
_____________________________________________)26-29(פקס: 072-2448465

 לבגדי נשים בב"ב ובי-ם 
דורשות בחורות צעירות אחרי 
סמינר או י"ב לעבודה קבועה, 

30 ש"ח למתאימה,
050-4499560/1)26-29(_____________________________________________

 לחנות חדשה שתפתח 
בקרוב בב"ב דרושות מוכרות 
מנוסות + מנהלת 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-29(למתאימה, 050-4499560/1

 סייעת לגננת/אחראית 
קבוצה, לעמון משפחתי ברמת 

אביב לגילאי 2-3, לשנה"ל 
הבאה, מנוסה ואחראית, 

050-4088034)26-29(_____________________________________________

 דרוש עובד עם נסיון 
לעבודה קבועה בהתקנות 

מיזוג אוויר בפרוייקטים,
052-7236748)26-29(_____________________________________________

 לחברה סיטונאית 
בחולון דרושה מנה"ח 

סוג +2, יתרון לידע ונסיון 
בתוכנת SAP, אופיס 

וכן לחשבות שכר יתרון, 
קו"ח:

 Haim.c@Rekah.co.il
או לפקס:

.03-5508044
_____________________________________________)26-29(הסעות הלוך ושוב.

 דרוש עובד אחראי 
ואמין * ראש גדול, משרה 

מלאה, לחנות מכולת בב"ב, 
14:00-22:00, משרה מיידית 

054-7840987)26-29(_____________________________________________

 דרושה סייעת מנוסה, 
אחראית ומסורה, לגן ילדים 

פרטי בגבעתיים. אדל
050-6790230)27-28(_____________________________________________

 בפ"ת, גננת מוסמכת, 
למילוי מקום ארוך, תנאים 

מעולים, למתאימות,
054-2040635)27-30(_____________________________________________

 למעון דתי ומשפחתי, 
מטפלות מנוסות ומסורות 

למשרה חלקית/מלאה, מיידי 
לשנה"ל הבאה, לפרטים: 

 לגן פרטי בת"א דרושות: _____________________________________________)26-29(054-4893566
מטפלות וסייעות, מגיל 7 
+ חודשים, תנאים טובים 

למתאימות. 052-8119226, 
_____________________________________________)25-29(רבקה

 לרשת מאפה נאמן 
פ"ת, מנהלי מטבח, טבחים, 

אחמשי"ם, ברמן קפה, 
מלצרים, 052-7722921, 

054-6600212)25-28(_____________________________________________

 דרוש מדריך רווק, לישיבה 
במושב תירוש, לינה במקום, 

052-7639277)24-31(_____________________________________________

 לקונדטוריה בגאולה - 
ירושלים, דרוש מנהל עבודה 

ועובדי יצור מעל גיל 24, 
053-3133344)26-29(_____________________________________________

 דרושה מטפלת לטיפול 
בילדים בגילאי 2-13 בגבעת 

שמואל משעה 13:00, 5 ימים 
_____________________________________________)26-29(בשבוע, 050-3935525

 דרושה
מטפלת / גננת

למעון בבני ברק
עדיפות למשרה מלאה
תנאים טובים + בונוסים
052-7660483

 למעון בגבעת שמואל 
מקביל לב"ב גננות לגיל הרך 
8:00-13:00 למשרה מלאה/

חלקית. תנאים טובים!
050-7884864)27-30(_____________________________________________

 מנהח"ש, סוג 3, פ"ת, 
נסיון בחשבשבת ומכפל, 

קו"ח ל-
ml1264@015.net.il)26-29(_____________________________________________

 דרושה קוסמטיקאית 
בב"ב, אפלטורית, 

סדיקורסתית וידע בליזר עם 
נסיון, 054-8417851

ester2130@walla.co.il)26-27(_____________________________________________

 דרושה מזכירה בב"ב, 
שיווקית, כריזמתית, ידע 

במחשבים, תנאים טובים, 
054-8417851, קו"ח לפקס: 

ester2130@walla.co.il)26-27(_____________________________________________

 במפעל דכוטן בקרית 
אריה פ"ת, דרושים עובדים 

עבודת יד, מספר פקס 
לקו"ח: 072-2555631, ט': 

03-5447262)26-29(_____________________________________________

 לגן איכותי ע"י בני-ברק 
דרושה סייעת לשנת הלימודים 

_____________________________________________)27-28(החדשה, 050-4114285

 למוקד תיאום פגישות 
של חברה גדולה דרושות 

נציגות טלפוניות שכר גבוה 
למתאימות!!!!

052-6165751 ,050-2436777)27-28(_____________________________________________

 להדברות דרושות 
טלפוניות טלמרקטינג + 
נסיון לעבודה במשמרות, 

אוויר המשפחתית ותחושת 
שליחות, להשאיר הודעה:
_____________________________________________)27-30(073-2009700, מגיל +20

 לרגל התרחבות מרפאה 
בב"ב דרושה מזכירה ייצוגית 

ואחראית לאחה"צ, קו"ח 
לפקס: 03-5786530

w0532280970@gmail.
com)27-30(_____________________________________________

 לישיבה בת"א, דרושים 
עובדים למטבח, ידע בבישול 

מוסדי, חובה! עד גיל 40, 
052-5676038)27-30(_____________________________________________

 דרוש עובד בחנות מוצרי 
תינוקות בב"ב, בשעות הערב, 

052-5346959)27-28(_____________________________________________

 לרשת ביתן המלך - בב"ב, 
דרושות מוכרות, לפרטים: 

052-4878110)27-28(_____________________________________________

 לפרפרים ב"ב מנהלת 
למשרות ערב, שכר גבוה + 

בונוסים, נסיון חובה,
050-8266772)27-30(_____________________________________________

 עובד אריזה רציני למפעל 
בפ"ת לשעות אחה"צ + 

נכונות לשעות נוספות, לימים 
_____________________________________________)27-30(א'-ה', 054-7708222

 לבית מאפה פקאן בבני-
ברק, דרוש אופה,

050-7755442)27-30(_____________________________________________

 דרושה אחראית 
למעון חרדי בב"ב/פרדס 

כץ בשעות הצהרים 
12:00-16:00 + נסיון 
בתחום וידע במחשב, 

054-8487716)27-28(_____________________________________________

 למעון איכותי בפתח-
תקווה, דרושה גננת 

לגיל הרך, איכותית!! 
בין השעות -8.00

14.00, תנאים מצויינים 
למתאימה,

050-4114411/2)27-28(_____________________________________________

 להוסטל נשים פגועות 
נפש, דרושות:

עו"ס ומדריכות שיקום.
שרה: 052-7634986

קו"ח למייל:
sara-levi@shany.co.il)28-31(_____________________________________________

 דרוש/ה קלדן/ית 
לעבודה בב"ב. הקלדה 

מהירה ושליטה באין דיזיין 
חובה.קו"ח למייל: 

9898717
@gmail.com)28-31(_____________________________________________

 דרוש נהג חלוקה רשיון 
ב'-הילוכים תנאים מצוינים.

משרה מלאה. עבודה מיידית 
_____________________________________________)28-29(וקבועה. 052-6364614

 1. מנהל/ת תיקי לקוחות
● תודעת שירות מפותחת ● ראש גדול ויחסי אנוש מעולים ● נכונות ללמידה מקצועית ● 

יכולת השתלבות בצוות והנעה עצמית

לחברה גדולה באזור
המרכז דרוש/ה:

2. מתאמ/ת פגישות
● שיחות נכנסות בלבד ● תנאים מצויינים ● בונוסים ● סביבת עבודה נעימה

3.  מזכיר/ה 
● ידע בתוכנות אופיס ● אחריות וראש גדול ● יכולת וורבאלית גבוהה ● יחסי אנוש מעולים

 03-3734453 קורות חיים לפקס:
jobs4439@gmail.com :או למייל

chany.tb@gmail.com :קו"ח למייל

לארגון גדול באזור המרכז 

דרוש
קצין בטיחות בתעבורה 
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ה  העבודה כוללת: 

 • פיקוח תקינות מערך הרכבים  
 • אחריות ניהולית על צי רכבי ליסינג

 • חקירת תאונות, מניעתן בעתיד 
   ופעילות ליישום המסקנות

 • ניהול תיקים ורישומים המשקפים 
   את סדרי הבטיחות

 • הדרכה ופיקוח בנוגע לאחזקתם 
   התקינה של כלי הרכב ע"פ תקנות   

   התעבורה

למעון בבני ברק 
למשרה מלאה / חלקית

אוירה ביתית וחמה
052-7686713

דרושה

מטפלת

 דרושה עובדת לעבודות 
בית קלות, 60 ש"ח לשעה, 

054-3607420)28-29(_____________________________________________

 למינימרקט בב"ב, דרוש 
קופאי ערב/בוקר, שכר טוב 
_____________________________________________)28-31(למתאימים, 050-2044066

 מעוניינת בעבודה בשעות 
שנוחות לך? משכורת מלאה 

ופוטנציאל אדיר,
050-4112499)28-01/18(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח דרושה 
טלפנית/ופקידה, שכר נאה. 

מתאים לאמהות!
054-5965153)28-31(_____________________________________________

 דרוש עובד מסור ונמרץ 
לעבודה במחסן באיזור פ"ת 

_____________________________________________)28-29(ז'בוטינסקי, 050-5384330

 דרוש מפיץ לאומגה 
גליל, אומגה טרייה מהמקרר, 
ההפצה מתאימה לבית טבע, 
בית מרקחת מטפל ברפואה 
משלימה, נא לפנות לאורנה 

_____________________________________________)28-28(בטלפון: 04-9999524

 דרושות למעון בק.הרצוג, 
עובדות חרוצות, נקיות 

*עוזרת טבחית, מטפלות 
למשרה מלאה, תנאים טובים 
למתאימות: 050-4146721, 

03-5792896)28-31(_____________________________________________

 למאפיה בחולון, דרוש 
נהג חלוקה, רשיון ב', לשעות 

04:00-13:00, משכורת 8,000 
_____________________________________________)28-29(ש"ח נטו, 052-6950099

 לחברה חרדית מנהל/ת 
תיק לקוחות לעבודה מהבית, 
לא נדרש ניסיון, שעתיים ביום, 

4,000 ש"ח. קריירה,
072-22-222-62)28-28(_____________________________________________

 למשרד סמוך לבני-ברק, 
מזכיר/ה לניהול המשרד, א-ה, 

9:00-15:00, 7,000 ש"ח. 
_____________________________________________)28-28(קריירה, 072-22-222-62

 לחברת יזמות ופרוייקטים 
בירושלים מזכיר/ת משרד, 

6,500 ש"ח. קריירה,
072-22-222-62)28-28(_____________________________________________

 עובדי/ות נקיון לאיזור 
בני-ברק והסביבה,

050-9220012)28-31(_____________________________________________

 לחברת הובלה במרכז, 
נהגים בעלי רשיון למשאית 
עד 12 טון, תנאים טובים, 

052-6628690)28-31(_____________________________________________

 דרושה גננת יצירתית 
מ- 7:30 עד 13:30 לגן 

בגבתיים לגילאי שנה עד 
שלוש, בנוסף דרושה 

סייעת איכותית למשרה 
מלאה עד 16:45! תנאים 

מעולים, טלפון:
052-3838484)28-31(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב דרוש עובד 
כללי ל- 7 שעות, 03-6714809 

_____________________________________________)28-29()להתקשר 10.00-15.00(

 בעקבות פתיחת מרכזי 
בריאות לתזונה וספורט, 
דרושים למגוון תפקידים, 

חלקי/מלא, תקשורת טובה 
ורצון להתפתח חובה,

053-3153055)28-31(_____________________________________________

 לפנימיה לנוער חרדי 
בצפון, דרוש מדריך רווק,

054-8425253)28-29(_____________________________________________

 לארגון חסד בבני-ברק 
דרוש מתרימים טלפונים גברים 

בין השעות 16:00-21:00, 
תנאים מצויינים, לפרטים: 

072-2281181, ניתן להשאיר 
_____________________________________________)28-29(הודעה
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למימוש עד 31/12/2017. ניתן למימוש ברשתות השיוווק המובחרות. בהתאם למדיניות הרשתות.
בכפוף למגוון הקיים בסניף. 7290107942171, 7290107942188. עד גמר המלאי. ט.ל.ח.
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אינטנס קפה 
מחוזק באספרסו אמיתי

לחווית קפה עוצמתית ועשירה

כ
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