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הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת בא

הקרב על התקציב למוסדות התורה הסתיים במהירות מפתיעה, כשהנציגות החרדית משמרת את 
 מי עמד מאחורי היוזמה לשילוב הישיבות  ורושמת הישג חסר תקדים  הישגי השנה שעברה 
בבסיס התקציב? מדוע סירב גפני לשוחח עם נתניהו? ואיזה דיל הובילו דרעי וליצמן?  הסיפור 

המלא ומאחורי הקלעים / עמ' 13

כך נכנסו הישיבות לבסיס התקציב

"מהלך מוסרי"

 / עמ' 12

 / עמ' 12

סגן שר האוצר ל'קו עיתונות':

בועז ארד, מנהל מרכז איין ראנד בישראל:
ולתהות  דרבנן,  שלוחי  על  לכעוס  מספיק  שאתה  עד   

מה קרה להם שכל ציוץ עיתונאי מוציא אותם משלוותם, 
הוכיחו הללו שטרם נס ליחם, ורשמו בלי רעש וצלצולים 
)טוב, כמעט( את אחד ההישגים הכי גדולים בהיסטוריה של 

הפוליטיקה הכלכלית החרדית בישראל.

על סדר היום / עמ' 13

הניצחון האמיתי
אבי גרינצייג

יש לך בעיית חובות
 והוצאה לפועל?

052-6547797
עו"ד נועם קוריס

מנהרת ענק שחפר חמאס, הופצצה על ידי צה"ל והושמדה 
 יכולת טכנולוגית חדשה ומדיניות תגובה נחרצת, מעמידים 

את החמאס בפני דילמה  לאן כל זה הולך?

פיצוץ המנהרות: 
לוהט בגזרה הדרומית

/עמוד 6  

/עמוד 4  

/עמוד 4  

הצעה בראשון לציון: אחדות, סקר והחלטה

 / עמ' 6

/עמוד 4  

אורי  המועצה  חבר  עתירת  את  השבוע  דחה  המשפט  בית 
וחייבו  ים  בת  העיר  לרבנות  הבחירות  הליך  נגד  בוסקילה 

בהוצאות משפט • עתירת הרב רוזין עדיין נדונה

סאגת בחירת הרב: 
הפסד לאופוזיציה

לחברי  מציע  משה  אפי  ד"ר  המועמד 
מועצה דיל: סקר שייערך לפני הבחירות 

יקבע מי מהם יתמודד על ראשות העיר

מדברים אליכם בפרחים
ופרחים  בעצים, צמחים  שדרות העצמאות התחדשו 

עונתיים • בתכנית: בריכה אקולוגית עם דגי נוי





ליהנות מהטעם המוכר והאהוב 
בחוויה אישית וטעימה... בקטנה

קחו את זה אישית



בחולון בת ים ב' בשבט תשע"ח 418/1/18 ב' בשבט תשע"ח 18/1/18

החדשות המקומיות של    חולון ובת ים
על המקום

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

ארי קלמן, חיים בנשק, שרה פכטר, אלי רובין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין
גרפיקה:  

מיכל יפרח, ללי שרלין, מיכל ירחי, 
לאה טנז'י, מלי מתתוב 

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 הילולת הבאבא סאלי
הילולה  ים  בבת  התקיימה  )רביעי(  אתמול 
ישראל  רבי  סאלי  הבאבא  מרן  של  לזכרו  חגיגית 
נערכה  ההילולה  לברכה.  צדיק  זכר  אבוחצירה 
בהשתתפות  בעיר,  קדושים'  'זכרון  הכנסת  בבית 
תמורת ופייטנים, רבנים ונכבדים, ותושבים רבים.

 כולם ירדו לים המלח
הכותרת  תחת 
השלטון  בין  הממשק 
לשלטון  המרכזי 
התכנסו  המקומי', 
מכל  עיר  ראשי  סגני 
שרים,  לצד  הארץ 
לימי  ונכבדים,  ח"כים 
השתלמות בים המלח, 
שלשה  שנמשכו 
ימים. בין המשתתפים 
השרים  היו  בפנאלים 

בנט, שקד, אריאל, וחברי כנסת מכל גווני הקשת 
חבר  בדמות  בולט  נציג  היה  ים  לבת  הפוליטית. 
המועצה אורי בוסקילה, שמשמש בתפקיד הנכבד 
ראשי הרשויות המקומיות,  ומ"מ  סגנים  יו"ר  של 

של המרכז לשלטון מקומי.

 עד 120 מקומות חנייה
חניונים   2 להקמת  העבודות  החלו  השבוע 
שיעמדו לרווחת תושבי בת ים הסובלים ממצוקת 
ברחובות  ממוקמים  החדשים  החניונים  חנייה. 

ביאליק ובר אילן, ויכילו 120 מקומות חנייה.

 רכב התנגש בעץ
ת  ו ח ו כ
ה  ל צ ה ה
ביום  הוזעקו 
לרחוב  ראשון 
ההגנה בבת ים 
בעקבות דיווח 
תאונת  על 
עם  דרכים 
רכב  מעורבות 

פרטי שנכנס בעץ.
חובשי רפואת חירום של איחוד הצלה שהגיעו 
ראשוני  רפואי  סיוע  העניקו  למקום  ראשונים 
בגפיים  מחבלות   הסובל   70 כבן  אחד  לנפגעת 
האירוע  נסיבות  קל.  מוגדר  מצבה  וכאשר  ובחזה 

בבדיקה.

 בדמייך חיי
ובניחומים את  ליווה השבוע בצער  ישראל  עם 
משפחת שבח, שאיבדה את אביה הרב רזיאל הי"ד 
בפיגוע טרור אכזרי בצומת חוות גלעד בשומרון, 

שם התגורר.
אמו של הרב רזיאל, אילנה שבח תיבדל לחיים, 
האהובה  כמורה  ים,  בת  מתושבי  לרבים  מוכרת 
עצמה  היא  תחכמוני.  הספר  בבית  ו'  כיתה  של 

מתגוררת בחולון.
בכאב  המרה  הבשורה  את  קיבלו  הספר  בבית 
ומיהרו לתמוך באם היקרה ששכלה את בנה  רב, 

בנסיבות טראגיות.
ר  ק ו ב ב
ר  ח א ל ש
הגיעו  הפיגוע, 
השירות  נציגי 
י  ג ו ל ו כ י ס פ ה
משרד  ואנשי 
על  החינוך 
להעניק  מנת 
בעצה  סיוע 
 , ה ח י ש ב ו
ת  ו ר ט מ ל

ולתלמידות.

freyisrael@gmail.com :לעדכונים

לחברי  מציע  משה  אפי  ד"ר  המועמד 
מועצה דיל: סקר שייערך לפני הבחירות 

יקבע מי מהם יתמודד על ראשות העיר

בית המשפט דחה השבוע את עתירת חבר המועצה אורי 
בוסקילה נגד הליך הבחירות לרבנות העיר בת ים וחייבו 

בהוצאות משפט • עתירת הרב רוזין עדיין נדונה

הצעה בראשון 
לציון: אחדות, 
סקר והחלטה

ישראל פריי

מורחק  צור  דב  לציון  ראשון  העיר  ראש  בעוד 
וחקירות  המשפטיים  ענייניו  בשל  מתפקידיו 
הכוח  במלוא  נערכים  יריביו  נגדו,  המתנהלות 
לבחירות. השבוע נכנס לזירה מתמודד חדש-ישן, 
הקרובות.  בבחירות  לרוץ  בכוונתו  כי  שהצהיר 
האיש, ד"ר אפי משה, חבר מועצה בעברו, התמודד 
גם בבחירות האחרונות, אך באמצע הקמפיין בחר 

לפרוש ולהסיר את מועמדותו.
אפי משה למספר חברי  פנה  פומבית,  בקריאה 
משותפת,  רשימה  להקמת  אליו  לחבור  מועצה 
הצטרפות  מפתה:  'דיל'  להם  מציע  כשהוא 
פי  על  בראשה.  יעמוד  מי  להכריז  מבלי  למפלגה 
תערוך  הבחירות  לפני  חודשים  שלשה  התכנית, 
כבעל  שיימצא  ומי  סקר,  החדשה  המפלגה 
ראשות  כס  את  לכבוש  ביותר  הגבוהים  הסיכויים 

העיר, יקבל את הזכות לעמוד בחזית.
יהבנו נשים להשגת המטרה העילאית  "את כל 
האחת והיחידה והיא להחליף את השלטון הקיים 
כפיים  ניקיון  ניסיון, עם  נקי, צעיר, בעל  בשלטון 
בתחינה  פנה  התושבים",  כלפי  קץ  אין  ומסירות 
לחברי המועצה ופירט את הטעון תיקון בעיר. עד 

כה, אף אחד מהנמענים לא נענה להצעה.

מאת: משה אברהמי

הבחירות לרבנות העיר בת ים חלפו זה 
מכבר, אבל גרורותיהן ממשיכות להסעיר 
את העיר. השבוע, דחה בית המשפט את 
עתירתו של חבר המועצה אורי בוסקילה 
את  ואשרר  הרב,  בחירת  הליך  נגד 

הבחירות למפרע. 
נעוץ  היה  בפסיקה  העיקרי  הנימוק 
העתירה  ובהגשת  העותרים  בהשתהות 
בית  הבחירות.  למועד  ביותר  סמוך 
בהוצאות  בוסקילה  את  חייב  המשפט 
משפט של 2,000 ₪ למדינה וסכום זהה 

לעירייה.
בוסקילה  המועצה  חבר  כזכור, 

להליך  שהתנגד  הדומיננטי  הקול  היה 
את  לעכב  איימה  ועתירתו  הבחירות, 
הבחירות,  למועד  ספורים  ימים  ההליך. 
שלום,  בר  אליהו  רבי  הגאון  זכה  בהן 
דחה בית המשפט את הדרישה למתן צו 
ביניים שיעצור את ההליך, אך קבע דיון 
דיון שהתקיים השבוע.  בנושא בהמשך, 
תיאורטית – אופציה דחוקה ביותר - לו 
העתירה,  את  מקבל  היה  המשפט  בית 

המינוי עלול היה להתבטל למפרע.
יצוין כי בית המשפט עדיין לא הכריע 
רב  לבחירת  הנוגעת  נוספת  בעתירה 
רבי  הגאון  של  עתירתו  היא  הלא  העיר, 
יעקב רוזין, הטוענת נגד ההחלטה לפסול 

את מועמדותו.

מאת: מנדי קליין

ותכנונים  רעיונות  פגישות,  של  חודשים 
מ"מ  כאשר  לסיומם,  שעבר  בשבוע  הגיעו 
הציג  בו  עלון  פרסם  ברנז  רפאל  העיר  ראש 
הקבועה  הפעילות  את  העיר  תושבי  בפני 
פעילויות  על  מדובר  עמידר.  בשכונת 
כאשר  השבוע,  במשך  יום  בכל  שיתקיימו 
גולת הכותרת היא פתיחת הספרייה התורנית 
בעיר בת ים, שעלותה מסתכמת ברבע מליון 
שקלים כולל שיפוץ, ריהוט ורכישת ספרים. 

חונכות  מרכז  גם  בשכונה  נפתח  בנוסף 
הספריה  של  התחתונה  בקומה  אישית 
אלפי  מאות  הושקעו  שם  גם  התורנית, 
שקלים. כמו כן פרסמה העירייה כי הרישום 
בשכונת  התורני  במתנ"ס  העשרה  לחוגי 
עמידר משגשג, ובימים הקרובים אף ישקלו 
לעצור את הרישום לאחר שלמעלה ממאתיים 

ילדים נרשמו לחוגים. 
נוספת בה משקיעה העירייה היא  פעילות 
ראשון  בימים  המתקיימים  המשניות  שיעורי 
ורביעי בבית הכנסת 'אוהל אברהם' בראשות 
שנה  לפני  עוד  ישראל,  אברהם  הרב  הגאון 

למארגני  לסייע  ברנז  התחיל  לערך 
להם  להשיג  הצליח  ואף  השיעור 
מלגה חודשית קבועה. בנוסף, הודיע 
עובד  הוא  הקרובים  בימים  כי  ברנז 
על פתיחת חדר מחשבים ענק שיפעל 
מתוך מרכז החונכות בשכונת עמידר.

סבלו  רבות  שנים  כי  לציין  יש 
מחוסר  עמידר  שכונת  תושבי 
אך  העירייה,  התעניינות מוחלט מצד 
להפוך  ברנז  הצליח  האחרונה  בשנה 
את השכונה לשוקקת פעילות תורנית. 

ידוע כי ברנז עצמו מסייע מאוד לכל פעילות 
שקשורה לרה"ג אליהו נטף ולרה"ג אברהם 
ישראל, כשבשנה האחרונה הצליח גם לשפץ 
את מקוה הגברים הנמצא במתחם בית הכנסת 

'אוהל אברהם'.
עובדים  שאנחנו  "שאמרתי  אומר:  ברנז 
על תוכנית ארוכת טווח וקבועה לא דיברתי 
מה  על  בדיוק  ידעתי  בעלמא,  דיבורים  סתם 
עובד  אני  שעכשיו  כפי  בדיוק  מדבר.  אני 
לתפקיד  נכנסתי  אני  נוספים.  דברים  על 
לקבל  שלי  לציבור  לסייע  מנת  על  ורק  אך 
בזכות את מה שמנעו ממנו שנים לקבל. אני 

מקבל  שאני  החיובים  הפידבקים  על  שמח 
מהתושבים".

אליהו  לרב  להודות  להודות  ביקש  הוא 
"שהקשרים  ישראל,  אברהם  ולרב  נטף 
בינינו צמודים, סוכם ביננו שהם אחראים על 
צריך  הציבור  הגשמיות,  על  ואני  הרוחניות 
כאלו  רבנים  לנו  שיש  עולם  לבורא  להודות 
לאחי  גדול  כח  יישר  וכמובן  ים,  בת  בעיר 
המוע"ד  ליו"ר  בכר,  יוסי  העיר  ראש  היקר 
הרב  העיר  הנהלת  ולחבר  אלחרר  בנימין 
יצחק אסקפה שבשיתוף פעולה אנחנו באמת 

מצליחים להחזיר עטרה ליושנה".

ברנז בתמונה - עמידר משגשגת
תורנית,  ספרייה  מרשימה:  התפתחות  חווה  זווית,  בקרן  שעמדה  השכונה 

מרכז חונכות, חוגי העשרה ושיעורי משניות • תמונת מצב

סאגת בחירת הרב: 
הפסד לאופוזיציה

בוסקילה עם שר החינוך בנט

צילום: דוברות איחוד הצלה

הרב שבח הי"ד

בוסקילההרב בר שלום
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האלכוהול ועונשו

איפה הכסף? יזם 
נדל"ן חשוד בהעלמת 

92 מיליון ₪

תושב בת ים הצליח בשבוע אחד לעבור כמעט כל עבירה בספר 
החוקים: הפר מעצר בית, ניסה לברוח, הכה ואיים, והטופ   הופיע 

בתחנת המשטרה עם כוס אלכוהול

יזם הנדל"ן משה אהרוני, המזוהה עם 'מגדל נווה' שלחוף 
שקלים  במיליוני  הכנסות  להעלמת  בחשד  נעצר  ים,  בת 

שהתקבלו כתוצאה מהרחבת זכויות בנייה בקרקע בעיר

מאת: משה אברהמי

 )30( ים  בת  תושב  השבוע  עצרה  המשטרה 
בחשד שהפר מעצר בית, ניסה לחמוק מחקירה 
ואף תקף חשוד נוסף אשר המתין עימו לחקירה 
עליו  שהשתלט  השוטר  על  מאיים  שהוא  תוך 

לאחר התקיפה.
אז  שבועיים,  לפני  הסיפור  של  תחילתו 
נשלח החשוד למעצר בית בבית הוריו בפרדס 
חנה. במהלך סוף השבוע נבדק החשוד על ידי 
אלכוהולי  משקה  כשכוס  במקום  השוטרים 
עומד  ולא  בית  מעצר  שמפר  כמי  וזוהה  בידו 

באחד מתנאי השחרור - אי שתיית אלכוהול.
החשוד הגיע אתמול לתחנת המשטרה בבת 
ים. כאשר.....כוס משקה אלכוהול בידו. לאחר 
לעזוב  החשוד  ניסה  לחקירתו,  להמתין  שמאן 

את המקום ונעצר. 
במהלך המתנתו לחקירה הכה החשוד אדם 
אשר  שוטרים  לחקירתו.  המתין  אשר  נוסף 
על  השתלטו  שניות  מספר  תוך  למקום  הגיעו 
מהם.  אחד  על  איים  שהוא  לפני  לא  החשוד, 
המיוחס  בגין  אישום  כתב  הוגש  כנגד החשוד 

לו.

מאת: משה אברהמי

יזם  עתק:  בסכומי  הכנסות  להעלמת  חשד 
רשות  ידי  על  נעצר  אהרוני  משה  הנדל"ן 
המסים בחשד שלא דיווח על הכנסות בהיקף 
כתוצאה  שהתקבלו  שקלים,  מיליוני   92 של 
יחד  ים.  בבת  בקרקע  בנייה  זכויות  מהרחבת 
"נכסים  חברת  מנכ"ל  גם   נעצרו  אהרוני  עם 
בחשד  בחברה,  הכספים  וסמנכ"ל  ומגורים" 
שבאמת  מאלה  נמוכים  סכומים  על  שדיווחו 

התקבלו.
באזור  גדול  נדל"ן  ליזם  נחשב  אהרוני 
המרכז, והוא מזוהה בעיקר עם פרויקט מגדל 
נווה המתנוסס בעיר בת ים. הוא נעצר על ידי 
בבית  ושוחרר  המסים  ברשות  יהלום  יחידת 
משפט השלום בראשון לציון, בעודו מעמיד 

התחייבויות של חצי מיליון שקלים כערבות.
אהרוני,  המעצר,  בבקשת  המפורט  פי  על 

והחברה שבבעלותו "אבני החושן החזקות", 
בכך  מקרקעין  מיסוי  חוק  על  עבירות  ביצעו 
שבמרכזו  בפרויקט  שינויים  על  דיווחו  שלא 
הוגדלו  ים, במסגרתו  קומבינציה בבת  עסקת 
נוספות.  דירות  ונמכרו  הבנייה  זכויות 
לא  אהרוני   2012 בשנת  החשד,  פי  על 
של  הכנסות  על  האישיים  בדוחותיו  דיווח 
הכנסות  על   2013 בשנת   ,₪ כ-51,000,000 
העלים   2014 ובשנת   ,₪ כ-25,000,000  של 
כל  סך  שקלים.  כ-16,000,000  של  הכנסות 

הסכומים עולה ל-92 מיליון שקלים.
בשן  גם  נעצרו  הפרשה,  במסגרת  כאמור, 
מיסוי  חוק  על  עבירות  בחשד שביצעו  וקלזן 
מקרקעין בכך שהצהירו על שווי עסקה נמוך 
הקרקע  מכירת  בהליך  בפועל  ששולם  ממה 
של אהרוני, ונמנעו במכוון לדווח על שינויים 
השניים  בזאת,  די  לא  ואם  בעסקה.  מהותיים 

חשודים גם בעבירות מס הכנסה.

מאת: משה אברהמי

העיר בת ים התעטרה השבוע בפרחים נאים 
העצמאות  שדרות  לאורך  שננטעו  ומלבבים, 
המרכזית בעיר. עבודות הגינון ארכו תקופת-

צמחים  עצים,  דשא,  שתילת  וכללו  מה, 
השקיה  מערכות  והתקנת  עונתיים,  ופרחים 

מתקדמות וחסכוניות.
וזה לא הכל, על פי הודעת העיריה, מדובר 
השדרה  הפיכתה  לקראת  ראשונה  בסנונית 
העצמאות,  "שדרות  מקומית.  לאטרקציה 
המהווה את אחד העורקים המרכזיים של העיר 
השנה  במהלך  פניו  את  לשנות  צפוי  ים,  בת 
בריכה  בשדרה  תוקם  היתר  ובין  הנוכחית, 

כ-100  של  שטח  על  שתשתרע  אקולוגית 
נוי  מ"ר. הבריכה האקולוגית תשמש כבריכת 
ומיקרואורגניזמים,  צמחים  דגים,  המשלבת 
ומשתבח  הולך  שרק  אקולוגי  איזון  היוצרים 

עם הגיל. 
המים,  לניקוי  מערכת  תותקן  "בבריכה 
שמתרחש  כפי  הטיהור  תהליך  את  המדמה 
בלי  בהם  חוזר  שימוש  ומאפשרת  בטבע 
ישודרג  לבריכה  בסמוך  בהחלפתם.  צורך 
מתחם השדרה ויכלול ריצוף מחודש, התקנת 
חדשה,  ותאורה  גינון  ישיבה,  פינות  ספסלים, 
לאורכה  אופניים  שבילי  סלילת  גם  ובהמשך 

של השדרה כולה".

מדברים אליכם 
בפרחים

שדרות העצמאות התחדשו בעצים, 
צמחים ופרחים עונתיים • בתכנית: 

בריכה אקולוגית עם דגי נוי
 צילום: מחלקת גנים ונוף, עיריית בת ים

מאת: אוריאל צייטלין

הגיב  המלחמה",  חבל  סביבנו  "מתהדק 
תושב עוטף עזה להתחממות הגזרה הדרומית. 
לא  באופן  שבת,  מוצאי  של  חצות  לקראת 
שלום  כרם  מעבר  את  צה"ל  סגר  שיגרתי, 
לסחורות ומאז החלו להגיע הידיעות על פיצוץ 
הצבאית  המערכת  את  שהסעירו  מנהרות, 

והמדינית.
שלש  צה"ל  הפציץ  שבועות,  של  בהפרש 
והוציא  עזה,  מחבלי  שחפרו  ענק  מנהרות 
ביטחון  גורמי  פי  על  שימוש.  מכלל  אותם 
על  נחפרו  המנהרות  מתוך  שתיים  רשמיים, 

ואחת  חמאס  ידי 
הג'יאהד  ידי  על 
 . י מ א ל ס י א ה
שצה"ל  לאחר 
את  סיים 
נפתח  מלאכתו, 
שלישי  ביום 
מעבר כרם שלום 
למעבר  מחדש 

סחורות.
ת  כ ר ע מ ב
ן  ו ח ט י ב ה
להפצצת  הגיבו 
ת  ו ר ה נ מ ה
"מדובר  ואמרו: 
בוטה  בהפרה 

של הריבונות הישראלית, סיכון אזרחי ישראל 
שמאפשרת  הומניטריים  במאמצים  וחבלה 
מעבר  סגירת  זאת,  לאור  עזה.  אזרחי  ישראל 
ביטחוני  צעד  הוא  שלום  בכרם  הסחורות 
המעבר".  באזור  השוהים  לביטחון  מתחייב 
לסיכול  לפעול  ימשיך  "צה"ל  הוסיפו:  עוד 
המנהרה  שיתבקש.  ככל  ביטחוניים  סיכוני 

סוכלה באמצעים חדשניים וטכנולוגיים". 
יכולות  של  תוצאה  היא  המנהרות  הפצצת 
וכלים  צה"ל  שרכש  חדשות  טכנולוגיות 

חדשניים ללוחמה במפגע התת קרקעי, מחד, 
ומאידך, היא תוצר החלטה נחושה של הצמרת 
הביטחונית לסתום כל איום עתידי, גם במחיר 
עוד  נחרץ  היה  הביטחון  שר  חמאס.  תגובת 
יותר, כאשר הכריז שעד סוף השנה, לא תישאר 

מנהרה אחת.
המנהרות,  מול  ישראל  של  הפעולה 
וארגוני הטרור העזתיים  "תופסת" את חמאס 
בין  דילמה  בפני  ניצבים  והם  בעייתי,  בעיתוי 
הבלגה על איבוד אחד הנשקים היעילים שהיו 
נוסף  צבאי  במבצע  הסתבכות  לבין  ברשותם, 

שיעלה להם בהחרבת עזה.
ששני  למרות  בעבר,  רבים  במקרים  כמו 
לא  הצדדים 
בעימות,  מעוניינים 
בשטח  ההתפתחויות 
את  לגרור  עלולות 
נוסף.  לסבב  האזור 
בזירה  חדש  שחקן 
חמאס  מנהיג  הוא 
סינוואני,  יחיא  הטרי 
לקיצוני  שנחשב 
במושגי  אפילו 
ומבחינת  חמאס, 
מדובר  ישראל 
ביכולת פחותה לנתח 
ולהבין  מהלכיו  את 
בה  האסטרטגיה  את 

הוא נוקט.
ל'קו  אומר  מעודד".  ולא  מעודד  "זה 
עיתונות' תושב עוטף עזה בצל רצף האירועים 
לנו  יהיו  לא  אחד  "מצד  המנהרות.  ופיצוץ 
שנה,  בעוד  הבתים  לרצפות  מתחת  מנהרות 
מנהרות  שיש  מהשר  מבין  אני  שני  ומצד 
או  כך  באוויר".  מלחמה  רוחות  ומרגישים 
משתנה  האזור  מפת  קטנים,  בצעדים  אחרת, 
מוחשי  באופן  זאת  שנראה  וייתכן  עינינו  נגד 

כבר בסבב הבא.

צה"ל  ידי  על  הופצצה  חמאס,  שחפר  ענק  מנהרת 
והושמדה  יכולת טכנולוגית חדשה ומדיניות תגובה 
נחרצת, מעמידים את החמאס בפני דילמה  לאן כל 

זה הולך?

פיצוץ המנהרות: 
לוהט בגזרה 

הדרומית



 03-618-9999
www.shainfeld.com

חכם, מזמין מוקדם ומרוויח!
מבצעים להרשמה מוקדמת

שינפלד זה מה שעושה את החופשה! 
הפסח חוגגים 30 שנות פעילות במלון היוקרתי 'מליטון פורטו קאראס'. אנו ממשיכים לחדש ולהתחדש 

ומעניקים לכם את השקט הנפשי, היחס האישי והשירות המקצועי ברמה הגבוהה ביותר.

כל המצויינות בריזורט אחד

פסח 2018

שה
שעושה את החופ

מה 
ה 
ז

ריזורט ענק עם מרינה, 
חופי ים, מגרשי גולף, 

טניס, רכיבה על סוסים, 
ספורט אתגרי ועוד

צוות מדריכי טיולים מקצועיים 
בראשות אריה שגב,

אבי לנקרי וגבי מור יוסף

שלושה 
סדרים 

מהודרים 
עם עורכי 

סדר 
רמי מעלה

שינפלד על המרינה ביוון

אוכל ברמה גבוהה ובכשרות מהודרת מצוות 
השפים של שינפלד

לקבלת החוברת 
המהודרת התקשרו 

03-6189999

צפו בקליפ של רשמים מהביקור במקום
www.shainfeld.com/clip76

החזן חיים אדלר, היוצר והזמר ישי 
לפידות עם המנצח אהרל'ה נחשוני 

ואמנים נוספים



ממשיכים לגדול!
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של “קו עיתונות”
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 

דרושים/ות 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח לפקס: 03-5796645 למייל

סוכני מכירות טלפונים
לעבודה בבני ברק

 30 ש”ח לשעה + בונוסים
 משרה חלקית )6 שעות(

 ניסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

דרוש/ה אחראי גבייה

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח לפקס: 03-5796645 למייל

  ידע בהנהלת חשבונות סוג 1 - חובה
  ניסיון בגבייה ופיתרון בעיות מול לקוחות - חובה

  ידע בחשבשבת - יתרון משמעותי
  יחסי אנוש מעולים

  אסרטיביות, סדר ואירגון

דרושים/ות אנשי מכירות

elimelech@kav-itonut.co.il :למייל

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף קו"ח לפקס: 03-5796645
InDesign, Illustrator, Photoshop :שליטה בתוכנות 

 ניסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

קו”ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

דרוש/ה 
מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה
 ניהול לקוחות קיימים והגדלת 

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

דרישות:העבודה כוללת:
 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

sari@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות
 שעות עבודה 17:00-9:00

 העבודה בבני ברק

דרוש/ה 
מנהלת חשבונות

קו”ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת



לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

הסרת משקפיים בלייזר
 התאמה מלאה 
לציבור החרדי

הסרת משקפיים עושים בבי״ח

  ימי בדיקות נפרדים לנשים ולגברים
  בדיקות לנשים ע"י נשים בלבד 

  בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד
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יענקי קצבורג

בליל שבת האחרון, אחר חצות הלילה, הובהל זקן רבני מרוקו 
אחרי  החולים,  לבית  זצ"ל  מאמאן  יהושע  רבי  הצדיק  הגאון 
שהתמוטט בביתו בשכונת גאולה בירושלים ועבר החייאה. בבית 
נשמתו  את  השיב  והגר"י  המצוקים  את  אראלים  ניצחו  החולים 
עוד  לכן  קודם  שעות  כמה  כאשר  לחייו,  המאה  בשנת  ליוצרה 
קידש על היין בביתו וניסה לומר דברי תורה כמנהגו מידי שבת 

בשבתו.
בירושלים,  השבת  במהלך  כבר  פשטה  פטירתו  על  הידיעה 
ובכל תפוצות ישראל עם צאת השבת. הראשון לציון הגאון רבי 
לישיבות  "אמרנו  ב'יזדים':  השבועי  בשיעורו  אמר  יוסף  יצחק 
שלנו, 'אוהל יוסף' ו'חזון עובדיה' שכל התלמידים צריכים להגיע 
להלוויה, אדם שזיכה את הרבים, לימד תורה לרבים, כבר בגיל 
28 נבחן על דיינות במרוקו. כשהגיע לארץ מרן האבא זצ"ל רצה 
לחם  מרן  אבל  רצו  לא  הפוליטיקאים  דיין,  שיהיה  אותו  לשים 
ולחם בשבילו, עד שבשנת תשל"ט כשמרן היה רב ראשי לישראל 
שם אותו חבר בית דין, הוא הלך בדרך של ההלכה כמו הדרך של 
מרן, ולא פחד לומר שבארץ ישראל הולכים לפי השולחן ערוך. 
גאון עולם נפטר לבית עולמו וכולם צריכים לחלוק לו את הכבוד 

המגיע לו".
בעיר  במרוקו  נולד  זצ"ל,  מאמאן  יהושע  רבי  הישיש  הגאון 
צפרו בשנת תרע"ח לאביו שכונה בפי כל "המלאך" רבי רפאל 
עמרם ולאמו מרת אסטריליא ע"ה, בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו 

מרים לבית משפחת זיני.
היה רבה של העיר אספי בשנת תש"ו, שם שימש שש שנים 
רב העיר, ובשנת תשי"ג נתמנה לדיין וסגן הרב הראשי של עיר 
מראקש  של  הראשי  לרב  נתמנה  תשכ"ד  בשנת  רבאט.  הבירה 
וכל אגפיה, עד תשכ"ח שעלה לארץ ישראל. ימים ספורים אחרי 
שיצא  זצ"ל,  סאלי  לבבא  לנתיבות  נסע  ישראל  לארץ  שעלה 

לקראתו וערך סעודה לכבודו. 
הרב שימש רבה של נהריה כעשר שנים, באותם ימים האדמו"ר 
רבי דוד אבוחצירא הגיע לנהריה בתור בחור צעיר, לימים סיפר 
האדמו"ר רבי דוד "מו"ר אבי בבא מאיר זצ"ל שלח אותי לנהריה 

כדי שרבי יהושוע ממן ישמור עלי".
מקורבו ויד ימינו הרב דניאל כהן מספר ל'קו עיתונות' על אחד 
המופתים שנקשרו בשמו "בהיותו ראב"ד מרקאש, הייתה בצורת 
קשה והגיע סוף החורף ועדיין לא ירדו גשמים, בראות הממשל 
המרוקאי שאין להם עצה אחרת, בצר להם פנו לרב העיר, רבנו 
קרא את כל אנשי העיר מקטן ועד גדול ליום תפילה וזעקה, ותיקן 
תפילה מיוחדת, והרב הוא זה שעבר לפני התיבה יחד עם כל רבני 

התכסו  השמיים  וכבר  שעתיים  עברו  שלא  פלא  זה  והנה  העיר. 
בעננים, וכל הממשל של מרוקו כולל המלך באו לרבנו והודו לו 

וזקפו זאת לזכותו".
הראשון לציון אמר במסע ההלוויה שיצא ביום ראשון בצהרים 
מישיבת פורת יוסף בגאולה: "מטרת ההספד היא 'והחי יתן אל 
ליבו', היה שקדן גדול בתורה, כשהיו שואלים אותו במה זכית 
לאריכות ימים, היה אומר בזכות ברכת אשר יצר והתפילות כולם, 
וכיבוד האם. כל מי שהיה רואה אותו - כמה היה מתחזק ומקבל 

היה  יצר'  'אשר  ברכת  מילה במילה.  היה מתפלל  יראת שמיים. 
לוקח לו כמה דקות. היה מיוחד בשמירת עיניים, צריך שלא יהיה 
מצב שהצדיק אבד ואין איש שם על לב, כל אחד ילמד מדרכו מה 
שאפשר, לא כל אחד יכול להגיע לדרגות הללו, לא כל אחד היה 
יכול להילחם כפי שהוא נלחם בבית הדין בנהריה, אבל ללמוד 

ממנו מיראת השמים שלו".

רב העיר ירושלים הגרש"מ עמאר שכיהן עמו בבית הדין בבאר 
זה האיש המרעיש ארץ  שבע, ספד: "היה אדם הגדול בענקים, 
ומרגיז ממלכות, זכה לאריכות ימים גדולה, וכל ימיו, וכל עתותיו 
מנוצלים לתורה ולעבודת ה',  היה לנו חברותא ב'שלומי', שנים 
למדנו יחד, זכיתי לראות את גדולתו וחריפותו ואהבתו לתורה, 
אהבה שאין לה גבול. הערכה לכל מילה ולכל פסק ולכל דרשה, 
כזה. לפעמים מתווכח עם  אי אפשר לראות דבר  יתואר,  זה לא 
גדולים, גם בצעירותי, ראיתי בספרים, וגם בזקנותו, ועמד כצוק 
איתן, לא חלילה מאהבה הוויכוח. ועל כל דבר הקדים תפילה. אם 

נבוא לספר יראתו שקדמה לחכמתו, הזמן יכלה והם לא יכלו".
עוד ספדו בהלוויה בניו שיבדלחט"א, וכן הגר"י אזרחי מראשי 
ציון  בן  רבי  והגאון  יוסף  פורת  ר"י  צדקה  הגר"מ  מיר,  ישיבת 

מוצפי.
בערב ראש השנה תשע"ח העניק המנוח הגר"י מאמאן זצ"ל 
את הריאיון האחרון בחייו בשיחה מרתקת עם כתב 'קו עיתונות', 
ומחזק  אור שונה  אנו מגישים שוב חלק מן הדברים שמקבלים 

לאחר פטירתו.
ללכת  ראוי  ברכות,  המחלקים  "מקובלים"  הרבה  יש  היום 

אצלם? 
הכלל  ידע?  ואיך  אופן,  בשום  המתחזים  אצל  ללכת  "אסור 
שלנו הוא אם הוא תלמיד חכם, מותר ללכת רק לתלמידי חכמים 
בלבד, מי שאינו תלמיד חכם לא ילך אצלו, עלול להכשיל אותו 

– לבלבל אותו חס ושלום בעצה שאינה הוגנת, צריך לבדוק". 
האם ראוי לנסוע לאומן לראש השנה כמנהג ברסלב?

יום  זה  עדיף  ומשפחתו  ילדיו  עם  בביתו  יהיה  השנה  "ראש 
בארץ  עדיף  השנה  בראש  צדיקים,  לקברי  אחר  בזמן  ילך  הדין, 

ישראל".
על מי בדורנו אפשר או צריך לברך "ברוך שחלק"? 

כל  יודע את  הוא  יוסף,  יצחק  "בדורנו, אפשר לברך על הרב 
התורה כולה בעל פה, הקדוש ברוך הוא חלק לו מחכמתו, הוא 

ראוי לברכה זו".
דעתו של הרב על ההפגנות על עקירת הדת?

"רק בדרכי נועם, אי אפשר בדרך אחרת".
מהו הסוד של הרב לאריכות ימים?

"מי שמדקדק בברכת 'אשר יצר' מונע ממנו כל החלאים והיא 
סגולה בדוקה לאריכות ימים". 

בארץ  הרבנים  זקן  נטמן  החמה,  שקיעת  לפני  ראשון  ביום 
רבים.  אלפים  השתתפו  בו  הלוויה  מסע  לאחר  המנוחות,  בהר 

ת.נ.צ.ב.ה.

צילומים: יעקב כהן, ארכיון

זקן רבני מרוקו: הגר"י 
מאמאן זצ"ל

הגאון הישיש רבי יהושע מאמאן זצ"ל נטמן לאחר מסע הלוויה בו השתתפו 
נבחרים מהריאיון האחרון בחייו   ההספדים, תולדותיו וקטעים  רבבות 

אותו העניק ל'קו עיתונות' בערב ראש השנה תשע"ח

הגר"י מאמאן ויבל"ח מרן הגר"ש כהןהגר"י מאמאן ומרן הגראי"ל שטיינמןהראשל"צ בהספד

בראיון ל'קו עיתונות' לפני ראש השנה

שקוע בתלמודו
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פישל רוזנפלד

בנתיבות  הוותיקה  הישיבה 
הנגב,  ישיבת  הדרומית,  שבפריפריה 

עם  לאחרונה  מתמודדת 
רבים.  כלכליים  קשיים 
שלא  הישיבה,  של  שמה 
סגנונה,  על  מצביעה  ממש 
משפיעה  ליטאית,  ישיבה 
גם על תדמיתה המתדרדרת 
החליטו  הישיבה  ובהנהלת 
למען  מיוחד  'דינר'  ליזום 
המוסד  של  עתידו  הצלת 

התורני הוותיק.
החרדי  ברחוב  בעוד 
תחת  המודעות  פורסמו 
זיכרון  "ערב  הכותרת 
הישיבה",  ראש  למרן 
נתיבות  העיר  ברחובות 
על  הענק  שלטי  בישרו 
לזכרו  המרכזית  "ההילולא 
מאיר".  יישכר  רבי  של 

למקום  להביא  במטרה  זאת, 
המסורתי  הקהל  גם  כמו  נוספים.  קהלים 
המוקיר את מורשתו של ראש הישיבה זצ"ל, 
שבסוף  מה  הדינר.  להצלחת  להביא  במטרה 

אף הסתמן כהצלחה מסחררת, עם הגעתו של 
הרב החיד"א אברג'ל, ממשיך דרכו של אביו 
בוגרי  בין  הנמנה  זצ"ל,  אברג"ל  יורם  הרב 

הישיבה.
אברג'ל  של  הגעתו  עם 
עד  האולם  התמלא  אכן 
מאות  בעוד  מקום,  אפס 
נוהרים  העיר  מתושבי 
להניע  מנת  ועל  אחריו, 
בעין  לתרום  הקהל  את 
אברג'ל  הרב  נקרא  יפה 
לשאת את הנאום המרכזי, 
מכר  אף  כשבסיומה 
את  פומבית  במכירה 
הישיבה,  ראש  של  טליתו 
מאיר  יששכר  רבי  הגאון 
 31,000 של  בסכום  זצ"ל, 

ש"ח. 
 50 נמכרו  בנוסף, 
ראש  משיירי  יין  בקבוקי 
הישיבה זצ"ל, על סך 500 
עשרה  גם  אחד.  לכל  ש"ח 
מתמונותיו של הרב נמכרו במכירה הפומבית 
 3,000 ל-  ש"ח   2,000 בין  שנעו  בסכומים   -

ש"ח.

פישל רוזנפלד

הודיעה  כשבועיים  לפני  שרק  לאחר 
מפתח  מדינת  המהווה  קוריאה,  דרום 
להטיל  בכוונתה  כי  בביטקוין,  בנוגע למסחר 
 - הווירטואליים  על שוק המטבעות  רגולציה 

מאיים השוק לקרוס.
נכון לשעת כתיבת השורות, צולל הביטקוין 
ביותר מ10% לערך של 12,000 דולר - שפל 
של חודש וחצי  (נכון לשעת כתיבת השורות, 
גם  חדות).  בתנועות  מתאפיין  המטבע  שכן 
רושמים  נוספים  קריפטוגרפיים  מטבעות 
הבוקר התרסקות, ובכללם הריפל והאת'ריום.

כמו  דיווחים,  בעקבות  באה  הקריסה 
פוליטיקאים  של  פומביות  התבטאויות  גם 
בנוסף,  המטבע.  נגד  סינים  ורגולטורים 
אכיפת  רשויות  של  פשיטות  גל  על  דווח 
המטבעות  לשוק  הקשורות  הסיניות,  החוק 
הקריפטוגרפיים. כאשר החשש הגובר הוא כי 

המדינה שהובילה עד כה את הסחר במטבע - 
תאסור אותה.

המרכזי  הבנק  הודיע  ימים  מספר  לפני  רק 
נגד  ברורה  עמדה  נקיטת  על  אינדונזיה  של 
ביטקוין.  זה  ובכלל  וירטואליים,  מטבעות 
המדינה  בתושבי  והפציר  הוסיף  אף  הבנק 
בהם.  ולסחור  למכור  מלהחזיק,  להימנע 
דבר  היא  וירטואליים  מטבעות  על  "בעלות 
המטבעות  מטבעו.  וספקולטיבי  מסוכן 
פיננסיות  בועות  ליצירת  מועדים  הדיגיטליים 
ולשמש להלבנת כספים ומימון ארגוני טרור, 
על  לרעה  להשפיע  פוטנציאל  להם  יש  ולכן 
בציבור",  ולפגוע  הפיננסית  המערכת  יציבות 

נכתב בהודעה.
ב'קו  כאן  לכם  דיווחנו  כשבועיים  לפני 
קוריאה,  דרום  של  הודעתה  על  עיתונות' 
במסחר  מפתח   מדינת  היא  אף  המהווה 
רגולציה  להטיל  מתכוונת  היא  כי  בביטקוין, 

על השוק - והמשקיעים, מגיבים בהתאם.

הפרקליטות טוענת כי המיליארדר האוקראיני אלכסנדר גרנובסקי, בעלי 'ויליפוד' גרגורי גורטובוי 
ואיש העסקים החב"די יוסי שניאורסון ביצעו שורת עבירות כלכליות 

200 מיליון נגנבו: כתב אישום 
נגד אנשי עסקים חרדים

פישל רוזנפלד

למחלקה  השבוע  הגישה  וכלכלה  מיסוי  פרקליטות 
נגד  אישום  כתב  בת"א  המחוזי  המשפט  בבית  הכלכלית 
המיליארדר החרדי מאוקראינה אלכסנדר גרנובסקי, גרגורי 
יוסף שניאורסון, לשעבר בעלי  ואיש העסקים החב"די  גורטובוי 
 BGI, בחברות  משרה  ונושאי  וגורטובוי)  (גרנובסקי  השליטה 

BSD ו-ויליפוד השקעות. 
גניבה בידי מנהל,  כתב האישום מייחס לנאשמים עבירות של 
אמונים  והפרת  מרמה  מחמירות,  בנסיבות  במרמה  דבר  קבלת 
חוק  לפי  דיווח  ועבירות  תאגיד  במסמכי  כוזב  רישום  בתאגיד, 

ניירות ערך.
את  העמידו  ושניאורסון  גרנובסקי  האישום,  כתב  פי  על 
באוסטריה  בנקים  לטובת  כבטוחות  הציבוריות  החברות  כספי 
חברות  שיקבלו  הלוואות  החזר  הבטחת  לצורך  ובאזרבייג'אן, 

הפקדת  של  במסווה  וזאת  לגרנובסקי,  הקשורות  זרות  פרטיות 
כספי החברות הציבוריות בפיקדונות בבנקים. עובדה זו לא הובאה 
ומוסדותיהן,  שלהן  המשרה  נושאי  הציבוריות,  החברות  לידיעת 
הוסתרה על ידי גרנובסקי ושניאורסון מהחברות הציבוריות תוך 
הצגת מצגי שווא, הימנעות מקבלת אישורים ממוסדות החברות 

כנדרש וללא דיווחים מתאימים לציבור.
החברות  בכספי  ושניאורסון  גרנובסקי  השתמשו  משכך 
הציבוריות לצרכיו הפרטיים של גרנובסקי, תוך העמדת הכספים 
הציבוריות.  לחברות  הושבו  לא  הכספים  רוב  ואכן,  בסיכון, 
החברות  מכספי  דולר  מיליון  כ-60  זה  באופן  הוצאו  הכל  בסך 

הציבוריות בין השנים 2014-2012.
מידי  בחברות  השליטה  את  גורטובוי  קיבל   2015 ביולי 
לאחר  גם  הדירקטוריון.  וליו"ר  השליטה  לבעל  והפך  גרנובסקי 
העברת השליטה המשיך גרנובסקי להיות מעורב בקבלת החלטות 
בהן.  המשרה  ונושאי  החברות  מוסדות  ידיעת  ללא  בחברות, 

גורטובוי ושניאורסון ניצלו את מעמדם בחברות כיו"ר דירקטוריון 
המשרה,  ומנושאי  מהחברות  שקיבלו  האמון  ואת  וכמנכ"ל, 
הפיקדונות,  של  האמיתי  מצבם  את  להסתיר  להמשיך  מנת  על 
באמצעות הצגת מצגי שווא למוסדות החברות ולנושאי המשרה, 
לדווח  לחברות  גורמים  ובעודם  בהם  שניתן  באמון  מעילה  תוך 

דיווחים מטעים לציבור.
3 מיליון  גורטובוי להוצאת לפחות  בינואר 2016 פעל  בנוסף, 
לנושאי  שווא  מצגי  הצגת  באמצעות  מויליפוד,  במרמה  דולר 
המשרה של החברה. גורטובוי טען בפני נושאי המשרה שמדובר 
כספים  בהעברת  היה  מדובר  שלמעשה  בעוד  באג"ח,  בהשקעה 
שהתבצעה כחלק מניסיון של גורטובוי לפרוע חובות של חברה 
ויליפוד העבירה  בפועל, חברת  ולו.  לגרנובסקי  פרטית הקשורה 
3 מיליון דולר להשקעה באג"ח לא סחיר, השקעה אשר שימשה 
כבטוחה לטובת החזר הלוואה שקיבלה חברה הקשורה לגרנובסקי 

ולגורטובוי.

במכירה פומבית: טליתו של 
הגר"י מאיר זצ"ל

יורם  דינר מיוחד לישיבת הנגב בהשתתפות בנו של הרב 
  אברג'ל זצ"ל, שמכר את טליתו של ראש הישיבה המנוח

עוד במכירה: בקבוקי יין של 'שיריים' ותמונותיו של הרב 




האם הסינים יביאו לסופם של 
המטבעות הווירטואליים?

תוך  צלל  הוא   - הווירטואלי  המטבע  ששבר  השיא  מאז  בלבד  חודש 
שעות ספורות לשפל של חודש וחצי  גל פשיטות בסין נגד פעילויות 
הקשורות למטבעות הקריפטוגרפיים  דרום קוריאה הודיעה אף היא 

לאחרונה על רגולציה בשוק
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פישל רוזנפלד

עתה  זה  אושר   2019 לשנת  המדינה  תקציב 
בישיבת הממשלה וזה הזמן לשמוע את עמדותיו 
של מי שלקח חלק פעיל בתכנון ספר התקציבים 

לשנת 2019, סגן שר האוצר יצחק כהן מש"ס.
"יש בשורה ענקית לציבור", פותח כהן. "כל 
החינוך,  תקציב  במיליארדים.  גדלו  התקציבים 
רק  לא  ועוד.  התורה  עולם  הבריאות,  הרווחה, 
תקציבים  אושרו  גם  אלא  התקציבים,  שנשמרו 
תוספתיים". מטבע הדברים, התקציב כולל בדרך 
כלל גם קיצוצים. כהן מרגיע כי "מדובר בקיצוץ 

מאוד מינורי, מהתוספות בלבד".
בצורה  גדלו  השם  ברוך  הישיבות  "תקציבי 
בסדר  בתקציב  למעשה  מדובר  מרשימה,  מאוד 
גודל של למעלה ממיליארד ומאה מיליון שקלים. 
זה  הקודמים,  מהתקציבים  הפעם  ששונה  מה 
שהכל הוצג בישיבת הממשלה. הציבור החרדי 
לא הוצג כסחטנים. לדעתי, זה היה קידוש השם 

מאוד גדול - עם כל התוספות שקיבלנו".
ב-2.5  החינוך  תקציב  העלאת  כהן,  לדברי 
מיליארד שקל לא קשורה רק ליעילות והוא אף 
שלל את הטענות לפיהן ארגוני המורים שולטים 
על שר החינוך. "אל"ף, יש את הגידול הטבעי של 
מספר התלמידים, בי"ת, יש גם כמה פרויקטים 
שזה  החופשות  ימי  קיצור  למשל  כמו  חדשים, 
גם המון  וישנם  מיליון שקלים,   400 עולה  לבד 
תוספות תקציביות בחינוך הלא פורמלי והחינוך 

החרדי". 
האלו  שהתוספות  לך  להגיד  יכול  לא  "אני 
המורים  ארגוני  מקובע,  תוצר  לאותו  מביאות 
מייצגים את המורים ועושים את עבודתם נאמנה, 

כמו כל גוף מאוגד שמייצג את העובדים".
שהוועדים  בתחושה  חי  הקטן  האזרח  אבל 
'אובר'  הנה  המדינה,  על  שולטים  הגדולים 
)אפליקציה לשירותי הסעה מוזלים( נחסמה על 

ידי נהגי המוניות? 
"אם משרד התחבורה רוצה לאשר את אובר, 
אובר יאושר. זה הכל תלוי בו. גם לי כואב המצב 
להסעת  הפנטסטי  הפתרון  זה  אובר  כי  הזה, 
הבית.  למשקי  נוספת  הכנסה  כן  וגם  המונים 
בחוץ לארץ זה עובד נפלא ונהדר ואין שום סיבה 
שזה לא יעבוד פה. נהגי המוניות מטבע הדברים 
שזה  רוצה  התחבורה  שר  אם  אבל  מתנגדים, 

יקרה - זה יקרה".
השר  לסגן  כי  ניכר  הביטקוין,  נושא  כשעלה 
יש מה לומר בנושא. "אין מטבע שאין מאחוריו 
פעילות  מאחוריו  שאין  מטבע  ריאלית.  פעילות 
ריאלית זה פירמידה כמו כל שאר הפירמידות", 
עליה  שהטכנולוגיה  מודה  אך  כהן,  מזהיר 
הקריפטוגרפיים,  המטבעות  מתבססים 

הבלוקצ'יין, היא דבר מבורך.
מאוד.  מאוד  שייזהרו  לקוראים  מציע  "אני 
זה מאוד מפתה", מבהיר לנו סגן השר. "הכלל 
הראשון הוא שכל עסק פיננסי או מכשיר פיננסי 
של  בסופו  הוא  ריאלית  פעילות  מאחוריו  שאין 
לך  ולומר  להקצין  רוצה  לא  אני  פירמידה.  דבר 
דוגמאות כמו מיידוף, אבל שייזהר הציבור. גם 
העליות המטורפות האלה, אין להן שום אחיזה 
במציאות. זה יוצר ביקוש ברמה מטורפת, אבל 
מאוד  וזה  ריאלית  פעילות  שום  מאחוריו  אין 

מאוד מטריד". 
מתנגדים  אתם  כי  ויטען  האזרח  יבוא 
למטבע ומציגים אותו כמשהו מפלצתי, מכיוון 
שלמדינה יש אינטרס לשלוט על הכסף שלו... 
דעתי  וזאת  חושב  שאני  מה  אומר  "אני 
בעניין  האוצר  למשרד  קשר  אין  אבל  האישית. 

הוא  לאזרחים",  דואג  שהוא  לזה  מעבר  הזה, 
מבהיר.

שהגיע  הדולר  שער  לסוגיית  עוברים  אנו 
השבוע לשפל שיא של שש שנים, עם שער יציג 
של  חיצונית  התערבות  "לדעתי,  שקל.   3.4 של 
המדינה בשער יכולה להשפיע רק בשוליים. בנק 
ישראל רכש איזה 113 מיליארד דולר ברזרבות. 
פרטיות  שחברות  כמו  אותם  שישקיע  הלוואי 
נורמליות,  יותר  תשואות  ולקבל  אותם  מנהלות 
כי התשואה שלהם היום הוא בקושי אחוז אחד 
התייחסותו  את  השר  סגן  פתח  שערורייה",  וזו 
לנושא. "אתה רואה שכבר כמה שנים מה שקובע 
זה הכלכלה וכוחות השוק - ולכן גם השקל חזק, 
בגלל שמאחוריו עומדת כלכלה ישראלית חזקה. 
הם  ישראל  של  המאקרו-כלכליים  הנתונים 

מצוינים". 
נמוך,  דולר  שער  על  שבוכים  היצואנים  "גם 
משלמים  הם  מייבאים,  וכשהם  מייבאים.  הם 
בדולרים", הוסיף סגן השר. "נכון שהתשלום של 
זה הוא בשקלים, פה בארץ, אבל היבוא שלהם 
הוא בדולרים וגם הם יש להם איזו שהיא הנאה 
מסוימת. אבל בסך הכל, לדעתי הם כבר הבינו 
את המצב וכבר הסתגלו לזה. אתה שואל אותי? 

מבורך שהשקל חזק". 
משהזכיר סגן השר את העלאת תקציב הרווחה 
מתייחס  לא  הכיצד  בפניו  תהינו  הנכים,  בעבור 
אף פוליטיקאי לסכום הכולל של הקצבאות, לו 
מגיע  שלפעמים  הרשויות,  מכלל  הנכים  זוכים 
ללמעלה מ-15 אלף שקל לחודש, כפי שפורסם 
בעבר בתחקיר 'קו עיתונות'. בתגובה, השיב סגן 
סכום  שום  אין  סובלים.  והם  נכים  ש"הם  השר 
בעולם שיכול לפצות אדם על הנכות שלו. צריך 
לעזור להם. הציבור רואה שהנכים סובלים והוא 
רוצה שיוסיפו סבל  לא  מתחשב בהם. אף אחד 

לסבל שלהם".
בשלטים  עמוסים  הבירה  שרחובות  בזמן 
ירושלים",  על  "מוותר  כחלון  כי  הטוענים 
ראוי  "לא  ברקת  כי  בלקוניות  מגיב  השר  סגן 

להתייחסות".
שבמאבקים  הטוענים  לאלו  תגובתך  מהי 
לצד  דווקא  נעמד  אתה  האוצר  מול  החרדים 

האוצר? 
זה  את  שאומר  מי  בלבוש.  בקשקוק  "מדובר 
אני  ותחרות.  שנאה  קנאה,  מתוך  זה  את  אומר 
התורה  עולם  ואת  החרדי  הציבור  את  מייצג 
זה הרבה שנים  כבר עושה את  אני  וברוך השם 

על  זה  את  אומר  זה  את  שאומר  מי  מאוד.  טוב 
דעת עצמו ואני לא מתייחס לאמירות האלה. אני 
ש"ס ופועל על פי הוראת מועצת חכמי התורה 
עצמם  בעד  מדברות  התוצאות  ישראל,  וגדולי 
ועם העובדות אי אפשר להתווכח. שאר הדברים 

באמת לא ראויים להתייחסות".
ביטוח  לחוק  התייחסותו  את  מהשר  ביקשנו 
ועדת  יו"ר  מתנגד  אליו  יוזם,  שהוא  האברכים 
הכספים משה גפני. כאן פתח סגן השר במתקפה 
חסרת תקדים נגד מי שהוא הגדיר "פועלים שלא 
כי הוא  לשם שמים", אך על אף שמובן מאליו 
התכוון לגפני, הוא סירב להפנות אצבע ישירות 
אליו. עם זאת, הוא גם לא הכחיש את משמעות 
גפני  אומר  לא  מזכיר שמות,  לא  "אני  הדברים. 

ולא אומר אף אחד". 
מטעמים  לזה  מתנגד  לא  לזה,  שמתנגד  "מי 
ענייניים. כל גדולי ישראל אוהבים את התוכנית 
על  גם  נתגבר  אנחנו  אותה.  רוצים  ואף  הזאת 
יודעים שהם לא עושים את  המתנגדים שאנחנו 
זה לשם שמיים ולא ממקום טוב. נילחם בזה עד 

הסוף והתוכנית הזאת תצא לדרך".

"בשורה ענקית לציבור. 
התקציבים גדלו במיליארדים"

עם העברת תקציב המדינה בממשלה שוחח 'קו עיתונות' עם סגו שר האוצר, ח"כ יצחק כהן 
מש"ס • על התקציב: "היה קידוש השם. יש תוספות תקציביות" • על בנק ישראל: "התשואה 
שלהם מהדולרים היא שערורייה" • על הביטקוין: "מטבע שאין מאחוריו פעילות ריאלית זה 
פירמידה" • על ברקת: "לא ראוי להתייחסות" • ועל מאבקו בגפני: "פועל שלא לשם שמים"

תקציב המדינה: סיקור נרחב בסוף השבוע ב-

יש דברים  לדברי בועז ארד, מנהל מרכז איין ראנד בישראל, אמנם 
טובים בתקציב החדש, "ישנן רפורמות שונות שהוכנסו לתקציב: קיצור 
ימי חופשות בבתי ספר, סבסודי צהרונים, מענקי עבודה, קיצור שבוע 
העבודה ועוד". אך הוא גם מעלה ביקורת על התקציב שמגיע לסכומים 

גדולים מאי-פעם. 
היא  הבעיה  אבל  שקלים,  מיליארד  ב-2.5  גדל  החינוך  "תקציב 
לא  החינוך  משרד  של  והתוצאות  שהתוצרים  בצורה  גדל  שהתקציב 
מהבעיה  "חלק  לדבריו,  בתקציב".  לגודל  מקבילה  בצורה  משתפרים 
של  פיתוח  שמונעים  מורים  לארגוני  משועבד  שהתקציב  מכך  נובעת 
מורים מוצלחים יותר וצמיחה בבתי הספר. אין תחרות בתוך המערכת - 
בדיוק כמו השוק החקלאי. והתוצאה היא שההעלאה בתקציב לא עוזרת 

להביא תוצאות משובחות יותר".
ענק"  "רפורמת  מה  על  האוצר  במשרד  הכריזו  מאז  בלבד  שבוע 
בחברת החשמל, אך לדברי ארד, כלל לא מדובר ברפורמה והיא למעשה 
מהווה "תעודת ביטחון המאפשרת לחברת החשמל להמשיך במונופול 
זול,  יותר  החשמל  על  לשלם  שהולכים  לנו  "אומרים  כלשונו.  שלה", 
יש  החשמל  שלחברת  בחשבון  לקחת  צריכים  אנחנו  שני  מצד  אבל 
חובות של עשרות מיליוני שקלים וזה מונע את הורדת מחירי החשמל 
אנחנו  בפועל,  אז  בהרבה.  זול   - להיות  יכול  היה  כן  שהוא  למחיר 
משלמים הרבה יותר ממה שהיינו יכולים לשלם. וכל עוד לא פותחים 
אמנם  ביותר.  איטית  בצורה  מתקדמת  ההוזלה  אז  לתחרות  השוק  את 
הכיוון חיובי, אך הוא יכול היה להיות טוב בהרבה אם היו מורידים את 
החסמים ופותחים את השוק". ארד הוסיף והתייחס לטענות באוצר על 
עדיין  "הן  כי  וטוען  פרטיות  לחברות  עובר  הייצור  ממערך  שחלק  כך 

נשלטות על ידי חברת החשמל".
ואיך לא? גם הפעם יש לזה קשר פוליטי. לדברי ארד, "חברת החשמל 
מונה המון עובדים והם מאיימים על הפוליטיקאים - שנותנים להם את 
הכוח להמשיך במונופול, מאחר ואנחנו חיים תחת משטר פוליטי חלש 
שנשלט על ידי ארגונים בעלי כוח פוליטי. זה לא עניין של איום פלילי, 
רפורמה  לעשות  למשל  הורה  אבל כששר התחבורה  לגמרי,  חוקי  וזה 
בנמלים, אז איימו עליו העובדים שיתפקדו לליכוד ויפגעו בו בפריימריז. 
כששר התחבורה עמד מול הסוגיה האם להתיר לאובר לעבוד בישראל, 
איימו עליו נהגי המוניות שיפגעו בו בפריימריז והתוצאה היא שקיבלנו 
מין עמדת פשרה - לא לפה ולא לשם. זאת, בזמן ששירותי אובר שיכלו 

- אסורים  יוקר המחיה בתחום התחבורה  להוביל את המהלך להוזלת 
בישראל".

בהתייחס לכך שלראשונה הוכנסו תקציבי הישיבות לבסיס התקציב, 
אומר ארד ל'קו עיתונות' כי "יש בזה משהו מוסרי שאומר שאין סחר-

רואים  אלא  האחוריים,  בחדרים  השנה  כל  שמתמשכת  וסחטנות  מכר 
את זה בסעיף התקציבי שאומר מי מקבל וכמה. זה לא עובר כל מיני 
סעיפים מוזרים, כמו שראינו בישראל ביתנו עם ההסכמים על העמותות, 

או המון דרכים אחרות שהם פתח לשחיתות פוליטית".
ארד הוסיף וציין כי הוא "חושב שגם הציבור החרדי הגיע מזמן למצב 
שצריך לאפשר לו להקים מסגרות חינוך משלו, עם פחות שליטה ותלות 
שהחרדים  בשביל  החינוך  משרד  להיות  צריך  "לא  לדבריו,  במדינה". 
יצאו לשוק התעסוקה, ואנחנו רואים את זה בצורה חד משמעית בניו-

שם  החרדי  החינוך  מסגרות  את  שמנהל  חינוך  משרד  שום  אין  יורק. 
והם משתלבים מצוין, ואפילו מפרנסים את החרדים בארץ. אני חושב 
שכל בן אדם היה מעדיף את האפשרות הבחירה העצמאית, מבלי תלות 

בפוליטיקאי כזה או אחר שצריך לאשר לו קצבה".
כששאלנו אותו אם היה מגייס עובדים ללא השכלה אקדמית, השיב 
יודע  לא  שהחרדי  דברים  יש  העבודה.  בסוג  מאוד  תלוי  "זה  כי  ארד 
לעשות ולכן אני לא אקח אותו. אבל לפעמים זה יכול להיות לי מאוד 
שווה לקחת את החרדי ולתת לו להתפתח עוד". ארד הוסיף ואמר כי הוא 
ולהתארגן ביוזמות  "חושב שהציבור החרדי מעוניין לעמוד על רגליו 
פרטיות להשלמת ההשכלה, ואפשר ללמוד היום הכל דרך ערוצי לימוד 

אלטרנטיביים בכל התחומים ולהרחיב את הידע".
תקציבי הנכים, עליהם פרסמנו בעבר תחקיר מקיף כאן ב'קו עיתונות', 
גם לא ירד מהפרק וארד התייחס גם אליהם. "אני לא מצוי במצבו של 
כל נכה ונכה" אמר ארד. "אבל אני יכול להגיד לך שאנחנו חיים בתרבות 
שבה אם אתה חלש אז אתה כאילו עליון מוסרי ואסור לדבר נגדך. זו 
חלק מהסיבה שנכים יכולים לחסום את הכביש ויתייחסו אליהם בכפפות 
של משי - ואם חרדים יחסמו את הכביש אז ירביצו להם. אנחנו רואים 
שאנשים שהם או פצועים, או חולים, או נכים, זוכים ליד רפה מכיוון 
שאנחנו חיים בתרבות שהיא חיבור בין חולשה לבין צדק. זאת טעות 
פילוסופית, אבל הטעות הזאת מאכילה את הקוד הפוליטי שלנו. לכן כל 
פוליטיקאי באשר הוא לא יתבטא נגד קצבאות הנכים, כמו שהוא יצא 

נגד קצבאות אחרות".

"מהלך
מוסרי"

לרגל  בראיון  בישראל,  ראנד  איין  מרכז  מנהל  ארד,  בועז 
העברת התקציב • על הישיבות: "אין סחר מכר וסחטנות 
לו  "לאפשר  החרדי:  המגזר  על   • אחוריים"  חדרים  של 
• על הנכים: "מתייחסים  להקים מסגרת חינוך עצמאית" 
ועל החינוך: "התוצאות לא   • אליהם בכפפות של משי" 

משתפרות בגלל ארגוני המורים"

צילום: אייל מרילוס 



 13 בחולון בת ים ב' בשבט תשע"ח 18/1/18

מהרהר  עצמי  את  מצאתי  שבוע  לפני 
החרדית,  הנציגות  של  העגום  במצבה 
והקדישה את  שנגררה אחרי שטות מופלגת 
המרכולים,  חוק  להעברת  ומרצה  אונה  כל 
על  רב  נזקה  ותוחלת,  תועלת  חסרת  חקיקה 
חומות  לחיזוק  תועיל  אם  ספק  תועלתה. 
השבת, ודאי תועיל לצבירת המנדטים של יש 
שוב,  החומות  את  תנמיך  )שבעזרתם  עתיד 

חלילה(, ואין ספק מוציא מידי ודאי.
נניח שכבר שווה הדבר בנזק המלך,  ואם 
השבת,  לחיזוק  חוק  מחקיקת  מנוס  ואין 
למה להסתפק בתיקון מינורי וחסר וודאות? 
ראשי  שידרשו  כל  בידינו,  הממשלה  הרי 
אם  גם  יקבלו,  מנתניהו  החרדיות  המפלגות 
לעסוק  יאיר  בנו  את  בחקיקה  לאלץ  יצטרך 
ואחד  מקרא  שניים  בלימוד  שבת  ליל  בכל 

תרגום, עם טעמים.
על  לכעוס  עד שאתה מספיק  מקום,  מכל 
שכל  להם  קרה  מה  ולתהות  דרבנן,  שלוחי 
ציוץ עיתונאי מוציא אותם משלוותם, הוכיחו 
רעש  בלי  ורשמו  ליחם,  נס  שטרם  הללו 
ההישגים  אחד  את  כמעט(  )טוב,  וצלצולים 
הפוליטיקה  של  בהיסטוריה  גדולים  הכי 
הגדול  ואולי  בישראל,  החרדית  הכלכלית 
לבסיס  הישיבות  תקציב  הכנסת   - שבהם 

התקציב.

  

במסגרת  לביא,  קיבוץ  מלון  שבת,  ליל 
שבת גיבוש למתנדבי 'איחוד הצלה', ישבנו 
לשיחה פתוחה עם יו"ר ועדת הכספים, ח"כ 

משה גפני.
שפותחות  הקלטות  מאימת  משוחרר 
בומבסטיות  כותרות  עם  חדשות  מהדורות 
גפני  הסביר  החרדי',  הניצחון  'נאום  על 
בשקט,  בשקט  העצום  ההישג  נרשם  כיצד 

כשהפוקוס עדיין מופנה בכלל למרכולים.
התקשר  שישי  בליל  לשתיים  "בעשרה 
אלי נתניהו, הוא ביקש שאאשר את התקציב 
שלנו,  לתקציבים  משמעותיים  קיצוצים  עם 
גפני  פותח  יהיה",  ולא  יקום  לא  לו  אמרתי 

בפאתוס.
למשל  לוקח  אני  "אם  גפני,  כך  "תבין", 
חופשה של כמה שבועות - אז אין דיונים ואין 
תקציב... נתניהו ידע את זה ולכן לא הייתה 
יבוטל  שהקיצוץ  להבטיח  אלא  ברירה  לו 
לחלוטין ושגם מה שאולי לא יופיע בהתחלה 

- יתוקן לפני קריאה שניה ושלישית".

עמיתיו,  עם  בשמחה  קרדיט  חולק  גפני 
ראשי הסיעות ליצמן ודרעי. כלפי ליצמן הוא 
גם משגר כמה עקיצות קלות במהלך השבת, 
בעקבות מאבק ארגוני ההצלה - שם ניצבים 
ראשי דגל ואגודה בשני צדדי המתרס. אבל 
גם כאן הטונים משתנים מעט במהלך השבת, 
מקומו  על  יבוא  שהעניין  משוכנע  וגפני 

בשלום.
אם תהיתם, גם בצד של ליצמן לא נשארו 
וכבר במוצאי שבת טרח מי שטרח  חייבים, 
להפיץ הודעה כי גפני נפש במלון על חשבון 
הנאה  על טובת  איחוד הצלה, במה שמרמז 
כביכול שקיבל מהארגון. אבל אל דאגה, לא 
בקרוב,   433 להב  בשערי  מוישה  את  תראו 
מחיר  לשלם  הקפיד  הדגלאי  הכספים  איש 
ההרצאות  למרות  זאת  השבת,  עבור  מלא 

שנשא לאורכה.

  

השאלה הקשה באמת שניצבת כעת בפני 
ניתן למתוח את  הנציגות החרדית, עד כמה 
את  שמכתיר  הסף  את  יחצו  מתי  החבל? 
חשש  והאם  הבא?  בסיבוב  כמנצח  לפיד 
נושאים  על  כשמדובר  בכלל  רלוונטי  כזה 
חוק  תיקון  כמו  בוחריהם,  נפש  שבציפור 
הגיוס שצפוי להגיע בקרוב )עד פסח, כך לפי 

גפני( למליאה ולמסכים.
בנושא  קיימות  מרכזיות  אסכולות  שתי 
חרדית,  התרברבות  שכל  גורסת  האחת  זה: 
כל חוק מרכולים מפוקפק או הבטחה בדבר 
מאות פקחים נכרים שיסגרו חנויות בשבתות 
- מסדרת לאויבי הדת את השלטון בבחירות 

הבאות. 
מה  שאין  סוברת  השנייה  האסכולה 
עצמם  את  הוכיחו  לא  סקרים  כלל,  לחשוש 
ניבאו  בעשורים האחרונים בישראל ובקושי 
מגמות, מה גם שאפילו בסקרים טרם נשבר 
הקואליציה  למפלגות  ח"כים   61 של  רוב 
טורחים  גם  הזו  האסכולה  מצדדי  הנוכחית. 
להזכיר שעד הבחירות עשויות לחלוף כמעט 

שנתיים ו"לך תדע מה יקרה".
מנצלים  לא  שנציגינו  נדמה  זה,  ובעניין 
מספיק את מה שכבר קורה - קרי פרשת 300 

הקווים. להלן בתמצית.
על פי תחקיר 'עובדה', בתקופת כהונתו של 
השב"כ,  כראש  עתיד'  מ'יש  פרי  יעקב  ח"כ 
שכללו  מסווגים  פנימיים  חומרים  הודלפו 
דאז.  דרעי  בחקירת  סתר  האזנות  על  מידע 
לפי התחקיר, פרי תושאל לא פחות מארבע 
פעמים בפוליגרף, בשתיים מהפעמים נמצא 

שקרן ובפעמיים נוספות 'נוטה לשקר'.
ובראיון  פשע,  על  חטא  הוסיף  אף  פרי 
לתחקירן טען כי נבדק בפוליגרף פעם אחת 

בלבד והתוצאה לא הייתה חד משמעית.
עם קצת יוזמה אקטיבית, מצופה מח"כינו 
להבין  לנסות  עליהם  למתקפה.  לעלות 
מדוע יאיר לפיד, אביר הפוליטיקה החדשה 
והנקייה, לא דורש מח"כ פרי לטהר את שמו 
כתם  כל  המפלגה?  את  לעזוב  ולחילופין,   -
פוליטי שכזה, עשוי לצמצם מעט בחזרה את 
טבעיים,  לממדים  אותה  ולהחזיר  עתיד  יש 

על גבול החד ספרתי.

הניצחון האמיתי
אבי גרינצייג / על סדר היום

רשמו  המרכולים,  על  המיותר  הקרב  בצל 
בהכנסת  דרמטי  הישג  החרדים  הנציגים 
מדוע  וגם:    התקציב  לבסיס  הישיבות 
הנציגות החרדית לא עולה למתקפה בפרשת 

'300 הקווים'?

גפני נושא דברים בקיבוץ לביא

כך נכנסו הישיבות 
לבסיס התקציב

ארי קלמן

המדינה,  תקציב  של  בהיסטוריה  לראשונה 
הצליחו המפלגות החרדיות להכניס את תקציב 
מיליון   1,171.5 של  סך  על  העומד  הישיבות, 
עוול  סיימו  ובכך  המדינה,  תקציב  לבסיס   ,₪

מתמשך ורב שנים.
מובנה  יהיה  שהתקציב  הדבר  משמעות 
תוספת  ולא  הגלובלי  המדינה  מתקציב  כחלק 
לנציגות  לחסוך  שאמור  מה  ומיוחדת,  חריגה 
האוצר  שר  אחרי  פוסק  בלתי  מרדף  החרדית 
ופקידי משרדו, ובראשם אנשי אגף התקציבים, 
כדי לקבל את הכסף שמגיע למוסדות התורה 

בהסכם  שסוכם  כפי 
הדרך  ועל  הקואליציוני, 
לראשונה  אולי  להימנע 
חסר  הסתה  ממסע 
תקדים נגד המגזר החרדי 
בשנה  שנה  מדי  המלווה 

את תקציב המדינה. 
מאחורי הקלעים, ניטש 
קרדיטים,  מאבק  כרגיל 
זכאים  שכולם  דומה  אך 
יו"ר  בהישג.  לשותפות 
ועדת הכספים ח"כ משה 
עם  בשיחה  הסביר  גפני 
הוא  כי  עיתונות'  'קו 
הציב את הנושא כדרישה 
בשיחתו  מתפרשת  בלתי 
עם ראש הממשלה, בליל 
טרם  האחרון,  שישי 
לאישור  התקציב  הועבר 

הממשלה.
עיתונות'  ל'קו  מנגד, 
גם  מדובר  כי  נודע 
האוצר  שר  של  בדרישה 

כי  שהבין  כחלון,  משה 
הדרך בה התקציב המדובר יעבור בקלות וללא 
תקלות, היא להכניס את הסכומים הללו לבסיס 
התקציב, כדי שלא יחזור על עצמו מה שראינו 
בשנים שעברו, כאשר גפני בתורו נאלץ לתקוע 
בוועדת  חודשים  למשך  האוצר  משרד  את 
לישיבות  המגיע  את  לקבל  כדי  הכספים 
ולמוסדות התורה, ובנוסף, למנוע מהממשלה 
להצטייר בתקשורת כנסחטת על ידי החרדים. 

פשוטה,  לא  מהומה  התחוללה  במקביל, 
ראשי  מכלל  דרש  הממשלה  ראש  כאשר 
בו  קואליציוני  מסמך  על  לחתום  הסיעות 
יצהירו כי לא ידרשו כסף נוסף על מה שסוכם 
של  חתימתו  גם  נדרשה  כך  לצורך  בתקציב. 
שלא  גפני,  משה  חה"כ  הכספים  וועדת  יו"ר 
שייצג  מי  כאשר  בממשלה,  בדיונים  השתתף 
אריה  הפנים  שר  היו  החרדיות  המפלגות  את 

דרעי וסגן שר הבריאות יעקב ליצמן. 
נכתב  ודרעי  ליצמן  חתמו  עליו  במסמך 
מהם,  אחד  אף  כי  מתחייבים  "הצדדים  כי 
מחברי  מי  של  כדרישה  ובין  כסיעה  בין 
תקציבית  דרישה  יעלה  לא  בכנסת,  הסיעה 
שאושר  כפי  המדינה  בתקציב  לאמור  נוספת 

בממשלה". 
יום  במהלך  ביקש  הממשלה  ראש  כאמור, 
חמישי מהנציגות החרדית לוודא כי גם חתימת 
כל  שלאורך  אלא  המסמך,  על  תתנוסס  גפני 

לענות  הכספים  וועדת  יו"ר  סירב  הלילה 
לטלפון מלשכת ראש הממשלה, עד שבמהלך 
שליח  הממשלה  ראש  ממשרד  שלחו  הלילה 
מיוחד לביתו של גפני בבני ברק - שם מצאו 
לראש  מסר  להעביר  ביקש  הוא  אך  ער  אותו 
בעשרה  רק  לשיחה.  זמין  אינו  כי  הממשלה 
לשתיים בלילה, נענה גפני לשוחח עם נתניהו.

הביע  "גפני  בסיפור,  המעורב  גורם  לדברי 
הסכמה בשיחה עם ראה"מ בשעות המוקדמות 
לוועדת  התקציב  את  להעביר  הלילה  של 
הכספים בראשותו בצורה בה תקציב הישיבות 
בתנאי  אך  מקוצץ,  יהיה 
שניה  קריאה  שלקראת 
כל  יבוטלו  ושלישית 

הקיצוצים". 
שחששו  ודרעי,  ליצמן 
על  בהמשך  שהקרדיט 
המלא  התקציב  החזרת 
הקיצוצים  וביטול 
גפני  של  בידיו  יישאר 
זו  להצעה  סירבו  לבד, 
והתעקשו שהסכום המלא 
מלכתחילה,  כבר  יופיע 

כפי שאכן קרה לבסוף.
ראש  זאת,  עם 
להכניס  סירב  הממשלה 
הישיבות  תקציבי  את 
ללא  התקציב  לבסיס 
וועדת  יו"ר  של  חתימתו 
הכספים על המסמך הנ"ל 
נוסף.  כסף  ידרוש  שלא 
שהפעילו  לחץ  לאחר 
ראשי המפלגות ובעקבות 
החרדים  הנציגים  הגיעו  גפני,  עם  שיחתו 
להסכמה עם ראש הממשלה שהמסמך ייחתם 
נתניהו  יסתפק  מולו  עתה,  לעת  גפני  ללא 

בהסכמה עקרונית שבעל פה. 
ההסבר, לדברי בכיר ב'דגל התורה', פשוט 
מאוד: "אנחנו לא יכולים להרשות מצב שמחר 
נגלה שיש בעיה תקציבית כלשהי, ואנחנו הרי 
מורגלים בבעיות כאלה, אבל אסור לאף אחד 
גפני  את  לשמור  חשוב  היה  לכן  להתלונן. 
מחוץ למסמך, משום שהכלי שבידיו – ועדת 
הכספים – הוא הכלי האפקטיבי ביותר לנהל 
נגלה  אם  והיה  הממשלה.  מול  עתידי  מאבק 
שיש בעיה ונתניהו וכחלון יסרבו לפתור אותה, 

הם שוב יגלו את כוחה של ועדת הכספים".

מאחורי הקלעים 

התורה  למוסדות  התקציב  על  הקרב 
הסתיים במהירות מפתיעה, כשהנציגות 
השנה  הישגי  את  משמרת  החרדית 
תקדים  חסר  הישג  ורושמת  שעברה 
לשילוב  היוזמה  מאחורי  עמד  מי   •
סירב  מדוע  התקציב?  בבסיס  הישיבות 
דיל  ואיזה  נתניהו?  עם  לשוחח  גפני 
הובילו דרעי וליצמן? • הסיפור המלא
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לאישה
צריכה חכמה: טוב לכיס 

וטוב לסביבה

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

כריך אנטריקוט דרום-אמריקאי 

טיפים
 • לאחרונה אנו שומעים יותר ויותר על המושג "קיימות", אבל מה זה אומר בעצם? 
מסתבר כי לכל אחד ואחת מאתנו יש את היכולת והאפשרות לסייע מעט במלחמה נגד 
הזיהום הסביבתי, וזאת באמצעות צריכה חכמה של מכשירי החשמל השונים, ובדיקה 

פרטנית אך פשוטה של פרמטרים מסוימים בעת הקנייה • אז איך עושים זאת?

○ מחממים מחבת שטוחה לטמפרטורה גבוהה
○ מורחים את פרוסות האנטריקוט בשמן זית ומתבלים 

במלח גס ופלפל שחור גרוס 
צולים את פרוסות האינטריקוט על המחבת למשך   ○

כ-30 שניות מכל צד
מרקם  לקבל  מנת  על  הלחמניה  את  לקלות  מומלץ   ○

״קריספי״
את  מוסיפים  הלחמניה,  על  הרטבים  את  מורחים   ○

פרוסות האנטריקוט ושאר התוספות ומגישים

מצרכים:

תוספות מומלצות

אופן ההכנה:

טעימה

לחיצת יד נעימה 
גם בחורף

חבילת אנטריקוט פרוס דק בלדי
שמן זית
מלח גס

פלפל שחור גרוס
לחמנית ג׳בטה או פרנה

צ׳ימיצ׳ורי,  רוטב  חרדל,  מיונז, 
חריף,  פלפל  חסה,  עלי  עגבניה, 
אחרת  תוספת  כל  או  עין  ביצת 

שאתם אוהבים. 

(מתכון ל-2 מנות)

הן  שלנו,  הביקור  כרטיס  הן  הידיים 
הטיפוח  מותג  במגען,  והן  בנראותן 
עבורנו  טיפים  מספר  מעניק  ניוטרוג'ינה 
לקראת עונת הסתיו המתאפיינת בין השאר 
הידיים בשל הטמפרטורות  בכפות  ביובש 
וחימום  לחות  ללא  יבש  אוויר  נמוכות, 

מאסיבי במתחמים סגורים. 

כיצד נשמור על לחות בכפות הידיים ועל 
מגע נעים למרות התנאים? 

1. הימנעו ממגע ממושך של כפות הידיים 
עם מים, מגע ממושך עלול לייבש אותן 

2. בעת ניקיון הבית מומלץ לעטות כפפות, 
משום שאחרת, הידיים חשופות לחומרים 

כימיים העלולים לפגוע בעור הידיים. 

3. בעת שטיפת כלים, למרות שזה מתבקש 
בעונה הקרה, אל תתפתו לשטוף כלים עם 
מים חמים, העדיפו שימוש במים פושרים, 
בחרו בסבון כלים עדין לכפות הידיים או 

השתמשו בכפפות.

4. עבור שטיפת הידיים היומיומית, בחרו 
בתרחיצי לחות המועשרים בלחות.

את  שיעשיר  ידיים  בקרם  השתמשו   .5
עורכם בלחות ,יגן עליהן מפני התייבשות 

וישמור על מגע נעים ורך. 

הן  ידיים  בקרם  שימוש  על  הקפידו   .6
מים  עם  מגע  לאחר  והן  הצורך  בתחושת 
קרים, לאחר שטיפת ידיים, שהות ממושכת 

באמבטיה וכדומה.

קרינה  מסנני  בקרמים  להשתמש  כדאי   .7
עם מקדם הגנה, כן גם בחורף.

במטרה  במקור  פותח  ניוטרוג'ינה  המותג 
לעזור לימאים בנורבגיה, הסובלים מיובש 
הקיצוני  האקלים  תנאי  עקב  בידיים, 
למעלה  ניסיון של  למותג  הצפוני.  בקוטב 

שנה  מ-60 
בעור  בטיפול 
הנוסחה  יבש. 
של  הנורבגית 
ה  נ י ' ג ו ר ט ו י נ
ה  ח כ ו ה
ת  ק פ ס מ כ
לשכבות  לחות 
ת  ו ק ו מ ע ה
 , ס י מ ר ד י פ א ב
שהלחות  היכן 
הדרושה  היא 

ביותר לעור.

אם עדיין לא השתכנעתם, אז כדאי שתדעו כי על ידי 
גם לחסוך כסף רב מתקציב  חשיבה על הסביבה תוכלו 
משק הבית. גילה ליבנת, מנכ"לית שירות פל- מקבוצת 
פל, תסביר את החשיבות בקניית מכשירי חשמל ביתיים 
צריכת  על  משפיע  הדבר  כיצד  גבוה,  אנרגטי  דירוג  עם 
החשמל שלנו ועל ההוצאות החודשיות, וכן, תיתן טיפים 

לצריכה נכונה וחסכונית במכשירי החשמל השונים.

מהו דירוג אנרגטי?
מרבית מוצרי החשמל צורכים כמות גדולה של אנרגיה, 
העולם  רחבי  בכל  לייצר  החלו  האחרונות  בשנים  אך 
על  לסביבה.  יותר  וידידותיים  ירוקים  חשמל  מכשירי 
מוטבעות  בישראל  למכירה  המוצעים  החשמל  מכשירי 
מכון  מטעם  אנרגיה  ותווית  תקן  תווית   – תוויות  שתי 
האנרגיה  תווית  של  התשתיות. מטרתה  ומשרד  התקנים 
האנרגטית  הצריכה  רמת  את  לדרג  היא  המכשיר  שעל 

שלו. 
דירוג האנרגיה המקובל נעשה באמצעות אותיות לועזיות, 

כאשר האות A מציינת מכשיר ירוק וחסכוני במיוחד והאות G  מציינת 
מכשיר "זללן" מבחינת צריכת החשמל.

מה היתרונות ברכישת מוצרי חשמל ירוקים? 
תאפשר   ,A דירוג  בעלי  ירוקים  חשמל  מוצרי  של  רכישתם  על  הקפדה 
אנרגיה  פחות  צורכים  הם  משמעותיים.  יתרונות  ממספר  ליהנות 

ומשתלמים יותר מבחינה כלכלית לאורך זמן. 
כמו כן, מוצרי חשמל ירוקים הינם מוצרים הפולטים כמות קטנה יותר של 
פחמן דו חמצני בעת הפעלתם ובכך הם מצמצמים באופן משמעותי את 
פליטת גזי החממה לאטמוספרה, והם אף מיוצרים באמצעות טכנולוגיות 

הצורכות כמויות מופחתות של אנרגיה הפוגעת בסביבה.
ביותר  בנוסף לכך, מוצרים אלו משלבים בתוכם טכנולוגיות מתקדמות 

המאפשרות ליהנות ממוצר חשמלי איכותי לטווח הארוך.
דוגמא למכשיר שצורך אנרגיה רבה:

מקררים- בחשבון השנתי, המקרר הינו צרכן האנרגיה הגדול ביותר בבית, 
מאחר ופועל 24 שעות ביממה.

טיפים לקניית מקרר:
בעת רכישת המקרר יש להתאים את גודל המקרר והמאפיינים שלו לצרכי 
יותר, כך גם צריכת  הבית ומספר הנפשות. משום שככל שהמקרר גדול 
החשמל. מבחינת יעילות אנרגטית עדיף לרכוש לבית מקרר אחד גדול, 
של  בהבדל  מדובר  לעיתים  אנרגיה.  יותר  צורכים  מקררים  ושני  מאחר 

כעשרה אחוזים בצריכת החשמל.
פרמטר חשוב בעת קניית מוצרי חשמל בכלל ובקניית מקרר בפרט הוא 

דירוג  בעל  מקרר  לקנות  להשתדל  לו. יש  המוצמדת  האנרגטית  התווית 
בעלי  מקררים  בין  להשוות  כדי  הותאמו  התוויות   .B או    A אנרגטי 
מאפיינים דומים- כמו נפח זהה, ולכן ניתן להיתקל במקרר מסוים בדירוג 

 .C שיצרוך יותר חשמל ממקרר אחר בדירוג A

טיפים עיקריים לשימוש חסכוני ויעיל: 
למיקום המקרר חשיבות רבה. מקרר שנמצא ליד מכשירי חשמל אחרים כמו 
תנור או מדיח כלים, צורך אנרגיה רבה יותר ומתאמץ יותר בקירור. יש להציב 
את המקרר רחוק ממכשירי חשמל הפולטים חום ומקרינת שמש ישירה. 

פעולת  את  להאיץ  עלול  שהוא  משום  למקרר,  חם  מזון  להכניס  אין 
המדחס ובכך לבזבז אנרגיה. עובדה נחמדה לגבי המקפיא היא, שהמזון 
הקפוא מהווה מעין קוביות קפואות וגדולות שעוזרות לשמור על יציבות 

הטמפרטורה ולחיסכון בצריכת החשמל של המקרר. 

לזרום  לאוויר  ולאפשר  לאחסון,  כמדף  במקרר  משימוש  להימנע  יש 
כדי לאוורר את המעבה. ההמלצה היא לשמור על רווח של לפחות 10 
ורווח  מלמעלה,  סנטימטרים   15 המקרר,  לגב  הקיר  סנטימטרים בין 

של חמישה סנטימטרים לפחות מכל צד. 

וכוונה  תחילה,  מחשבה  עם  ביתיים  חשמל  מוצרי  שקניית  מסתבר 
ויכולה  שלנו,  לכיס  גם  ביותר  משתלמת  הסביבה  על  לשמירה  אמתית 
לסייע בצמצום בהרבה מההוצאות החודשיות, ובהארכת חיי המדף של 

המכשירים השונים.

30 בירושלים 1/1/18 בשבט תשע"ח '
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חדש: קוטג' באריזה אישית קצרצרים

תנובה השיקה בימים אלה גבינת קוטג'5%  ו- 9% 
באריזה אישית של 100 גר'. המוצר בכשרות ועדת 
מהדרין בראשות הגר"מ גרוס והגרי"מ שטרן. קוטג' 
תנובה, מותג הגבינה המוביל בישראל מלווה אותנו 
כבר 56 שנה הודות לטעמו האהוב. קוטג' בקטנה 
מגוון  הכוללת  הקוטג'  גבינות  לסדרת  מצטרף 
מוצרים עם אחוזי שומן שונים, קוטג' עם שום שמיר 

וקוטג' עם זיתים.  

ט"ו מבצעים בנתיב החסד

מזמינה  החסד'  'נתיב  רשת  האילנות,  חג  לקראת 
את לקוחותיה ליהנות מסל משתלם וזול ובמיוחד 
הרשת  הקימה  בשבט  טו   - האילנות  חג  לכבוד 
ט"ו  את  המייחדים  למוצרים  מיוחדת  מחלקה 
שונים  במשקלים  פיצוחים  מגוון  ביניהם:  בשבט. 
הכוללים גם טחונים וגרוסים, מגוון רחב של פירות 
והכל במחירים שווים.  ועוד,  ועוד  יבשים מובחרים 
מתנות:  גם  לכם  מעניקה  החסד  נתיב  בנוסף, 
בקניה מעל 39.90 ממגוון פירות יבשים/ פיצוחים 
 200 קבוקים  קלויים/  בוטנים  במתנה  קבלו  מיה, 
המושלם  המענה   - החסד  נתיב  רשת  מיה.  גר' 
לקנייה מרוכזת, גם במחירים הזולים וגם בקרבת 
הארץ  ברחבי  פרוסים  הרשת  סניפי  המגורים. 

בשכונות בריכוזים החרדיים.

'מעולה' לט"ו בשבט

ייחודיים  מוצרים  סדרת  מציגה  'מעולה'  חברת 
ומפתיעים לרגל ט"ו בשבט - ראש השנה לאילנות. 
'מעולה'  שמציגה  פירות  בסיס  על  המוצרים  בין 
נמנים: לפתן חצאי אפרסק בסירופ,  קל בקופסת 
שימורים, לפתן אננס , דובדבנים מסוכרים וסדרת 
ג'לי בטעמי משמש ותות.  כמו כן, 'מעולה' מציגה 
את סדרת מוצרי האפייה ובמיוחד המליות בטעמי 
תפוחי  בטעם  מלית  ומאפים:  עוגות  למילוי  פירות 
אוכמניות,  מלית  דובדבנים,  מלית  קינמון,  עם  עץ 
ממרח תמרים, לצד ממרח בטעם שוקולד, ממרח 
חלבה, ריבת חלב וקרם פטיסייר. כל מוצרי 'מעולה' 
פשרות,  ללא  ומוקפדת  גבוהה  באיכות  מיוצרים 
ובכשרות מהודרת הגבוהה ביותר בהשגחת בד"ץ 

העדה החרדית ירושלים.

הצלחה למבצע החרוזים של מן
כחודש  לפני 
ה  ק י ש ה
מן  חברת 
מותג  -בעלת 
ם  י ל פ ו ו ה
ת  ו י ג ו ע ה ו
י  ג ל ט ס ו נ ה
ל  י ב ו מ ה
ק  ו ש ב
 , י ד ר ח ה
ע  צ ב מ

האינטראקציה  חיזוק  שמטרתו  משפחתי  חרוזים 
בין המותג הוותיק והאהוב – לבין כל בני המשפחה. 
שנשלחו  וכן  הטלאול  לתיבת  שהגיעו  החרוזים 
ומקוריים:  מגוונים  היו  המבצע  של  המייל  לתיבת 
ליוו  והם  מן  של  והעוגיות  הוופלים  על  "גדלתי 
וליהנות  לטעום  נאמן,  בית  כשהקמתי  גם  אותי 
לכל  מוגשים  הם  ויומיום  בשבת  מוזמן,  אחד  כל 
"גדלתי  והטעם חבל על הזמן"....  מוזמן, הפריכות 
עדן, ממש  גן  מן טעמם  והעוגיות של  הוופלים  על 
ט"ו  עד  ממשיך  המבצע  ועוד.  ועוד  אומן"  מעשה 
בשבט (31/01) ובינתיים אתם מוזמנים לשלוח עוד 
חרוזים ולהגדיל את הסיכוי שלכם לזכות בפרסים: 
03-9411441, או שלחו את החרוזים שלכם למייל 
לזכות  ותוכלו   mivzaman@gmail.com

בעשרות פרסים משפחתיים וחווייתיים.

שילדכם יראו טוב יותר

מצוקות  את  היטב  מכירים  בחינוך  העוסקים 
וההורים  המוכרים  הלמידה  וקשיי  התלמידים 
יותר מכל. אבל אם נתקלתם בילד  חוששים מכך 
לכעוס,  במקום  כראוי,  מתנהג  או  לומד  שאינו 
להתאכזב או לחפש פתרונות אחרים למצב – כדאי 
הילד  תמיד  לא  נכוחה.  בעין  הדברים  את  שתראו 
חיצוניות  סיבות  אלו  רבות  פעמים  במצב.  אשם 
במקרים  אך  התלמידים,  על  שמעיבות  ורגשיות 
רבים החסם קל בהרבה. אולי הוא פשוט לא רואה 

טוב. האם בדקתם את הראיה שלו לאחרונה?
למידה  לבעיות  משמעותי  גורם  הינן  ראיה  בעיות 
להיות  יכולה  לכך  הסיבה  ילדים.  אצל  והתנהגות 
בעיית  זהה.  התוצאה  אך  פשוטה,  או  מורכבת 
עיניו בצורה  גורמת לילד לפרש את מראה  ראייה 
שגורמת  לימודית,  להידרדרות  מתכון  זהו  שגויה. 

להידרדרות בחשק הלימודי ולהפרעות התנהגות.

המקצועית  האופטיקה  רשת  'עינית', 
סניפיה  מחמשת  אחד  בכל  מפעילה  והאמינה, 
אופטומטריסטים מנוסים שעברו והשתלמו בתחום 
ההתפתחותית',  ה'אופטומטריה  של  המקצועי 
בגילאים  ילדים  של  לצרכים  במיוחד  המתאימה 
ומדוקדקת  מקיפה  בדיקה  לאחר  הצעירים. 
ברבים  מתאים.  טיפול  על  האופטומטריסט  יחליט 
יזכה  והילד  בראייה  בעיות  מתגלות  מהמקרים 
ידי  על  ב'עינית'  הניתנים  עיניים  תרגילי  לסדרת 
אם  לחילופין  או  הגיוני,  ובמחיר  בתחום  מומחים 
תוכלו  ב'עינית'   – משקפיים  על  ימליצו  המומחים 
למצוא מגוון רחב של משקפיים אופנתיות לילדים.

לרשת 'עינית' הסדרים עם קופות החולים השונות, 
של  בשיעור  והנחות  הטבות  של  שורה  המעניקים 
עשרות אחוזים ברכישת משקפיים איכותיים. בעלי 

מקולקציה  ליהנות  זכאים  המשלימים  הביטוחים 
רחבה חינם. פרטים נוספים בכל סניפי הרשת.

סוף סוף חורף עם איקאה

החורף קצת אחר, אבל הנה הוא כבר כאן. וכשקר 
וסגרירי בחוץ, אין כמו לחזור לערב חמים ומרגיע 
הארוך,  היום  אחרי  הילדים  עם  לשבת  בבית, 
לשתות תה חם עם עוגה ולהקשיב לגשם הדופק 
על החלון... באיקאה מבינים שמשפחתיות זהו ערך 
עליון ומזמינים אתכם לשבת לזמן איכות משפחתי 
ובמחירים  הלב  את  המחממים  מוצרים  מגוון  עם 
כמו: מכשיר להכנת קפה/ כיס  לכל  המשתלמים 
תה, קומקום, מעמד לסיר, ספל עם תחתית, צלחת 

הגשה ועוד.

מנצח את החורף

גם במקומות הקרים ביותר מי שמנצח את החורף 
תדיראן  מזגן  טמפרטורה:  בכל  מקום,  בכל    –
אלפא אינוורטר.  מזגן תדיראן אלפא אינוורטר הוא 
נמוכות,  בטמפרטורות  קופא  שלא   היחיד  המזגן 
במקומות  גם  המושלם  לפתרון  אותו  שהופך  מה 
הקרים ביותר בארץ. הרבה יותר חמים ונעים. לא 
טכנולוגיה  בזכות  בנוסף,   - להפליא  ושקט  מיבש 
אינו  אינוורטר  אלפא  תדיראן  מזגן  מתקדמת, 
נעימה.  חמימות  בבית  ומבטיח  האוויר  את  מייבש 
לאווירה הנעימה מוסיפה, ללא ספק, גם פעילותו 
 7 למנוע  הודות  המתאפשרת  במיוחד,  השקטה 
מהירויות ייחודי. והשקט – הוא לא רק בבית, אלא 
גם בכיס, כי מזגן תדיראן אלפא אינוורטר, הוא בעל 
דירוג אנרגטי A וחסכוני ביותר. ואם כל היתרונות 
עוד  לנו  יש  אז  הלב,  את  לכם  מחממים  הללו 
פיזור  אינוורטר  אלפא  לתדיראן  בשבילכם:  כמה 
לאורך  גבוהה  ואמינות  החדר  בחלל  אחיד  אוויר 
תדיראן  מזגן  את  לכבות  או  להדליק  תוכלו  זמן. 
אלפא אינוורטר בלחיצת כפתור השלט גם באופן 
על  מראש  להורות  שתוכלו  כך   – מראש  אוטומטי 
מחדש  הדלקתו  ועל  נרדם  שהבית  לאחר  כיבויו 
באופן אוטומטי לפני שקמים, כדי שתתעוררו לבית 
הוא המזגן  אינוורטר  ונעים.  תדיראן אלפא  חמים 
וכל  ביותר. לחיצה אחת  והיעיל  , האמין  העוצמתי 
חלל הבית ניהנה תוך מספר דקות מאוויר חם נעים 
ונעימה  יציבה  ולא מייבש ומשירה על טמפרטורה 
לאורך זמן . ועכשיו עם 3 שנות אחריות מלאה עד 
בחנויות,  להשיג   (28.2.2018) תשע"ח  באדר   י"ג 
רשתות החשמל ואצל המתקינים המובחרים. ניתן 
של  השירות  במרכז  וייעוץ  נוספים  פרטים  לקבל 

תדיראן בטל' 1-700-703-400

מוצרים רק ב- 1 ₪
בשבוע  החלו  מהדרין'  ל'שוק  הולדת  יום  חגיגות 
חלק  להיות  שנהנו  לקוחות  אלפי  עם  שעבר 
כל  על  עליהם:  מחשבה  שכולו  המיוחד  מהמיזם 
1 ₪ בלבד!  100 ₪ - מוצר במחיר של  קניה בסך 
חסר  המבצע  את  השבוע  גם  ממשיכים  ברשת 
חדשים  יסוד  מוצרי  חמשה  ומעניקים  התקדים 

בדיוק  המבצע.  במסגרת  לרכוש  תוכלו  אותם 
כמו חמשת המוצרים שהשתתפו במבצע בשבוע 
מתוך  רבה  בקפידה  נבחרו  הנוכחיים  גם  שעבר, 
ברוכי  החרדיים  הבית  במשקי  מלאה  התחשבות 
הילדים ולכן מדובר במוצרי בסיס שמופיעים בסלי 
הקניות השבועיים או החודשיים של כל משפחה: 
 1 1 ₪, קמח דגן  1 ליטר רק ב-  מיץ ענבים טבעי 
ק"ג רק ב- 1 ₪, בייגלה BB 400 גרם רק ב- 1 ₪,  
אקונומיקה   ,₪  1 ב-  רק  ליטר   1.5 קינלי  שישיית 
מסיבה  אם   .₪  1 ב-  רק  ליטר   4 פסגה  ריחנית 
תוכלו  מהמבצע,  ליהנות  הספקתם  טרם  כלשהי 
הקרוב  השבוע  במהלך  החגיגות  את  להשלים 
ולחסוך כסף בגדול. אם כבר חגגתם בשבוע שעבר 
– בואו לחגוג גם השבוע, כי אף אחד לא רוצה לשים 
גבול לחיסכון. המבצע בתוקף בתאריכים כז' טבת 
– ד' שבט תשע"ח. 14-20.1.18 או עד גמר המלאי 

לפי המוקדם ביניהם.

מכשירי חשמל במחירים של פעם 
כביסה,  מכונת  מחפשים 
תנור, מקפיא או כל מוצר 
הזמן  זה  אחר?  חשמל 
לרכוש אותו במחיר שלא 
קרן  השנה.  עוד  יהיה 
מחסלת  הישיבות  בני 
עשרות מוצרים במחירים 
שנה!  בסוף  פעם  של 

פנימית  חלוקה  עם  מגירות   7 מקפיא  לדוגמה: 
נוחה במחיר של 1,549 ₪ במקום 2,000₪. מייבש 
כביסה אלקטרה 2300 ואט צג דיגיטלי, ב- 666 ₪ 
בלבד! במקום ב- 1,200 ₪.  ועוד עשרות מוצרים 
מכונת  נראו.  שלא  ובהנחות  מיוחדים  במחירים 
ועוד.  אלקטרה  של  תאי  דו  תנור  א.א.ג,  כביסה 
תשלומים נוחים. אספקה לכל רחבי הארץ. מוקד 

הזמנות ארצי:  072-260-1000

חודש נוסף של חופשת לידה במתנה 
יוצא  הקטן  התינוק  בהם  הראשונים  בחודשים 
והעוטף  החם  לחיבוק  זקוק  הוא  העולם,  לאוויר 
הלידה  שחופשת  מרגישה  את  גם  אמא.  שלך, 
את  כמה  מבין  האגיס  הידיים?!  בין  לך  חומקת 
ויוצא  שלך,  הקטנטן  עם  איכות  זמן  לעוד  זקוקה 
בחודש  הלידה  חופשת  הארכת  מדהים:  במבצע 
להמשיך  תוכלי  כך  האגיס!  חשבון  על  שלם 
שלך  התינוק  עם  קסומים  יחד  רגעי  עוד  ולחוות 
איך  אז  הצפופה.  החיים  לשגרת  החזרה  לפני 
משתתפים: קונים 3 אריזות ממגוון חיתולי האגיס, 
המבצע,  מתקופת  הקנייה  חשבוניות  את  שומרים 
מתקשרים 03-3739000 ועונים נכונה על 3 שאלות 
ויכולים לזכות במשכורת של חודש במתנה (בכל 

אחת).  זוכה  שבוע 
מתקיים  המבצע 
ב'-  התאריכים  בין 

ל' בשבט 
1 8 . 0 1 . 2 0 1 8 - )

 (1 4 . 2 . 2 0 1 8
לפי  הפרס  שווי 
חודשית   משכורת 

בסך 7,000 נטו.

קפסולות  לשוק  נכנסת  לנדוור,  קפה 
אלומיניום  קפסולות  עם  הקפה 
קולקציית  ומשיקה  נספרסו  תואמות 
מחיר:  חוזק.  דרגות  ב-4  קפסולות 
10 קפסולות.  19.5 ₪ לשרוול המכיל 

כשרות: בד"צ העדה החרדית

משיקה  ישרקו  מבית  הסקוטית 
ממבשלת  בירות  בישראל: 
בירות  סדרת  בלגיה,   Brunehaut

ללא  כשרות 
הזוכות  גלוטן 
פרסים  במגוון 
ת  ו י ו ר ח ת ו
 . ת ו י מ ו א ל נ י ב
ר  י ח מ ה
של   לבקבוק 
330 מ"ל: 13 ₪

משפחתי  עילית  יקב  אלכסנדר,  יקב 
ומעולים:  חדשים  יינות   2 משיק 

ר  ד נ ס כ ל א
 – רזרב 
שיראז 2013  
ר  ד נ ס כ ל א ו
רזרב – גסטו 
 .2014 בלנד 
 : ת ו ר ש כ
בית  בד"ץ 
והרב  יוסף 
באבד  יחיאל 
ניו  שליט"א, 

יורק  

טעם חדש בסידרת פרילי של תנובה: 
 125 של  בגביע  אפרסק  עם  פרילי 
הטעם  מהדרין.  ועדת  בכשרות  גרם, 
טעמים:  לארבעה  מצטרף  החדש 
פרילי אננס, פרילי תות, פרילי משמש 

ופרילי פרות יער

תפריט  משיקה  גרג  קפה  רשת 
חדשות,  מנות  מגוון  עם  ועשיר  חדש 
טבעוניות וטעמים משודרגים בניצוחם 
של השפים: נדב מרום ואלעד אמסלם

משפחת  את  מרחיבה  שליסל,  ליימן 
הממרחים של צ'וקטה ומשיקה מוצר 
חדש: צ'וקטה שחור לבן – קרם חלב 
וקרם אגוזי לוז וקקאו – בצנצנת אחת. 
אבקת  ו-2.7%  לוז  אגוזי   6.5% מכיל 
קקאו ללא צבעי מאכל, ללא חומרים 

כשר  משמרים. 
(לאוכלי  חלבי 
נוכרי)  חלב  אבקת 
הרב  בהשגחת 
ארה"ב  רלב"ג  א. 
הרבנות  ובאישור 

הראשית לישראל

משפחת  את  מרחיבה  שליסל,  ליימן 
 (THOMY) טומי  מוצרי 
חדש  מוצר  ומשיקה 
טומי  חרדל  וייחודי: 
קונצרן  מבית  בשפופרת 
פרמיום  מוצר   - נסטלה 
מוביל בשוק האירופי, עשוי 
משמרים  חומרים  ללא 
מחיר:  מאכל.  צבעי  וללא 
פרווה  כשר   ₪  9.90
מאור  בד"צ  בהשגחת  

הכשרות, הרב לוינגר בזל

פרופ' שמואל האוזר בכנס בקריה האקדמית אונו: "חייבים לייצר 
שאינם  בביטקוין  תמימים  משקיעים  לטובת  רגולטורית  סמכות 
צריך  כספם.  ממיטב  שיפסידו  לאפשרות  חשופים  שהם  מבינים 
"כשאני שומע   פרופ' אבי שמחון:  וזה תפקידנו"  מבוגר אחראי 
שאנשים מוכרים את הבית כדי לקנות ביטקוין אני מודאג. זה יכול 

להיגמר לא טוב"

אונו  האקדמית  בקריה   Think Fintech כנס  התקיים  היום 
בהשתתפות בכירים מישראל והעולם, בינהם פרופ' דיוויד ירמק, 
מאונ' ניו יורק. את הכנס הובילו פרופ' יורם קרול, ראש ההתמחות 
במימון ושוק ההון בקריה האקדמית אונו וד"ר גיתית גור גרשגורן, 

כלכלנית ראשית ברשות לני"ע. 

מירב  את  מיקד  ערך,  לניירות  הרשות  יו"ר  האוזר,  שמואל  פרופ' 
של  הראשונות  ובהמלצות  הבלוקצ'יין  בתחום  הלב  תשומת 
הועדה שהקים לתחום המטבעות הדיגיטליים והסיכונים הכרוכים 
בהשקעה בהם. האוזר אמר כי  "אחת השאלות החשובות ביחס 
למטבע הביטקוין זו כנראה שאלת המחירים - מה מצדיק מחיר 
מצליח  לא  אני  ככלכלן  ביטקוין?  עבור  דולר  אלף   15 של  נוכחי 
להבין את מחירו הגבוה. מדובר במחיר בועתי. לא רק אני חושב 
לאחרונה  ששחררו  סטנלי  מורגן  של  האנליסטים  גם  אלא  כך, 
הערכה כי שווי המטבע עשוי להיחתך דרמטית בקרוב ואף אולי 
להגיע ל-0. הטענות כי הביקוש למטבע זו הסיבה למחיר הגבוה, 
"על המדינה לגלות  כי  עוד הוסיף האוזר  הינה קשקוש מוחלט". 
מידה של פטרנליזם בהגנה על הציבור מפני הונאות. האזהרות 
לא מספיקות - חייבים לייצר סמכות רגולטורית לטובת משקיעים 

תמימים שאינם מבינם שהם חשופים לאפשרות שיפסידו ממיטב 
התייחס  גם  האוזר  תפקידנו".  וזה  אחראי  מבוגר  צריך  כספם. 
במטבעות  נעשה  פעילותם  שעיקר  בורסאיות  חברות  של  לעניין 
דיגיטליים ואמר "אחת הדוגמאות הייתה משאבי טבע שמניותיה 
זה.  בודדים לאחר צעדים הצהרתיים לפעול בתחום  בימים  טסו 
לנקוט  לשקול  אותנו  הביא  אלה  מניות  של  גם  הבועתי  "המחיר 

בצעדים מתאימים. חשוב לשמור על מסחר תקין והוגן".

בכנס  שהשתתף  הכלכלית,  המועצה  יו"ר  שמחון,  אבי  פרופ'  גם 
התייחס לתופעת המטבעות כשאמר "אנחנו באמת לא יודעים מה 
גם  יש  יהיה עם המטבעות הדיגיטליים, אך כנראה שלדבר הזה 
ערך אמיתי. מצד אחד יש כאן משהו שנראה כמו בועה אך מצד 
שני אולי יש פה אמצעי לעקוף את המערכת הפורמלית הבנקאית 
שנבנתה בעמל רב. עם זאת, כשאני שומע שאנשים מוכרים את 
טוב".  לא  להיגמר  יכול  זה  מודאג.  אני  ביטקוין  לקנות  כדי  הבית 
שמחון הוסיף כי "הביטקוין הוא פרסומת לבלוקצ'יין – טכנולוגיית 
העתיד שיש לה אופק. צריך להיזהר לא לשפוך את התינוק עם 
המים בגלל החששות הגדולים שיש לנו עם הביטקויין. לתעשייה 
הזו פוטנציאל גדול בכלכלת המדינה ובשל כך צריך להיות מאוד 

זהירים לא להקשות עם הרגולציה על חברות פינטק וטכנולוגיות 
חדשות רק בגלל שאנחנו מפחדים מהדבר שנקרא "ביטקויין. "אני 
מאוד מקווה שהאוזר ומחליפתו ינסו להיות כמה שיותר ליברלים 
פוטנציאל  לה  יש  שכנראה  תעשייה  פה  לעודד  לנסות  מנת  על 
יחד עם זאת, אני  ישראל כולה.  גדול להשפיע על כלכלת  מאוד 
מקווה שגם בנק ישראל יהיה פתוח וליברלי לקבל את השינויים 

שמתרגשים עלינו – וזה יקרה".

הפינטק  "מהפכת  כי  אמר  ישראל,    BTB יו"ר  אייל,  עדי  פרופ' 
נועדה לפרק את החבילה שנקראת בנק. כיום מרבית העסקאות 
של  התפתחות  מאפשר  והפינטק  בבנקים  מרוכזות  הפיננסיות 
מה  פיננסיים.  טכנולוגיים-  שירותים  שמספקות  חברות  הרבה 
אחד  במתווך  תלות  וחוסר  כלכלית  יעילות  זו  מאפשר  שפינטק 
גדול שכיום, קוראים לו בנק. התחרות נעשית בין הגורמים השונים 
שמספקים כל אחד שירות מקצועי, יעיל ומיוחד משלו, מעין סירות 

מרוץ ספציפיות ומתמחות במקום מיכליות ישנות וכבדות".

ערך  לניירות  ברשות  ראשית  כלכלנית  גרשגורן,  גור  גתית  ד"ר 
הפינטק  "מהפכת  כי  בכנס  אמרה  אונו,  האקדמית  והקריה 
להיות  הופכים  "השמרניים"  הגופים  וגם  צמיחה  יש   – כאן  כבר 
לעולם.  שמגיחות  חדשות  טכנולוגיות  ועוד  עוד  שמייצרים  אלה 
ההשקעות בפינטק גדלות. והחידושים הן בכל התחומים כדוגמת 
בתחום  חידושים  גם  ישנם  בזה.  וכיוצא  מידע  עיבוד  תשלומים, 
מספיק  הקריפטומניה.  וכמובן  הכספים  גיוס  כדוגמת  המסחר 
להסתכל על גרף הביטקויין כדי להבין שיש פה הד ציבורי גדול 

אך גם מדאיג בנוגע למחירים".

צריך מבוגר אחראי
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת בעלי-חיים – זוחלים וחרקים

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.מלך שלם שבירך את אברהם לאחר נצחונו על כדרלעומר 
והמלכים  אשר אתו. )בראשית יד יח(

7.תובע,מלווה הדורש מן הלווה לפרוע את חובו. "וה__ בא 
לקחת  את שני ילדי" )מל"ב ד,א( )בכתיב מלא(

8.)במשפט שלילה( שום דבר לא,אף משהו לא. "ולרש אין 
____ כי אם כבשה אחת קטנה" )שמואל ב יב ג(

9.ענף עיקרי היוצא מגזע של עץ סמוך לשורשים.  "ויצא ___ 
מגזע ישי")ישעיה יא א()בכתיב חסר()בלשון רבים(

11.בן ירחם מראשי בתי האבות לשבט בנימין  שנתיישבו 
בירושלים בימיו של נחמיה.)דה"א ט ח(

14.אור מעולה,זוהר גדול.  "ו____ מעליא")יקום פורקן לשבת(
15.אדון,בעלים. "אל תהיו כעבדים המשמשין  את ה____ על 

מנת לקבל פרס" )אבות א ג(
17.מבנה ארעי לצאן,או מחסן לעצים."הכונס צאן ל____" 

)בבא קמא ו א(
18.עצר,עיכב. "שורין את העיקרים במים ומציף עליו שמן ו__ 

את הריח")הוריות יא:()גוף שלישי,עבר(
19.אהבה,ידידות,אהדה. "____ יתרה נודעת לו")אבות ג יד( 

)בכתיב חסר(

1.מתנה,שי,דורון. "קח בידך ____" )מלכים ב ח,ח(
2.מכסה,כסוי."ובלע בהר הזה פני ה___  ה____" 

)ישעיה כה ז(
3.מותר על פי הדין."כל השופרות ____ חוץ משל 

פרה" )ראש השנה ג ב(
4.נתינה. "אמירה נעימה כתיבה ____" )שבת קה.(
5.רצוץ,מדוכא,מעונה. "משגב ל____" )תהלים ט י(

6.מהר מאוד,במהירות,ללא שהיות וללא 
דיחוי."____ מהרה" )יואל ד ד(

10.דחוי,נדחף. "מעוף צוקה ואפלה ___")ישעיה ח 
כב( )בכתיב מלא(

12.איש ריב,שונא,אויב. "את ___ לחם את לחמי"                      
)תהלים לה א( )בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(

13.הפצת אור,עשיית אור.
15.ריר,לח-הפה."פני לא הסתרתי מכלמות ו____" 

)ישעיה נ ו(
16.אזהרה שלא לקלקל דבר שיש בו משום הנאה 

לאדם."____ תשחית" )בבא קמא צא: (

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
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ע
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ד 
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ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

הגזם,  שרץ,  עכביש,  והחמט,  דבורה,  שרף,  נחש,  והאנקה,   , ארבה  שפיפן,  לזבוב  התנשמת   , אפעה 
והלטאה, פתן, תולעת, החלד, והעכבר, צב, מרבה רגלים, החרגל, ועקרב, צפע, הצפרדע , חגב, צפעוני, 

הצרעה, חסיל, רמש

תשרצתאנתצפעונידשא

יתדאהתנשמתשוהחמטג

אנאחגבישרגפלנאישא

מארירשבצנראשיאנתד

יגאנשנתגשנשאשסנקא

לתחמלצפעישאמהנחדה

גשזזנאריתדתגרשנצא

רגבנישארתגבאושפתנ

הואתשאבהגרתשברסנת

בדתידכחשקאנאדתגעא

רתבאעליעהצרעהשלאר

מכתהדשוגהאטלהותאב

עתושפיפנאפעהתתאאה

1.איזה שופט היה איטר יד ימינו?
2. מיהו מחבר "ידיד נפש"?

3. הרח"ו הוא...                                                                                                               
4.מחבר "שדה חמד" היה רבה של...

5. מה שם ספר מסעותיו של החיד"א?
6. "מרן" הוא כינויו של...

7. מי אמר למי "אתה האיש"?
8. מי אמר "הבה נתחכמה לו"?

9. "עץ ארז ו... ושני תולעת"
10. מי מלך בהיותו בן שבע שנים?

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

לנו:כתבו 

1. אהוד בן גרא 2. ר' ליעזר אזכרי 3. ר' חיים ויטאל 4. העיר חברון 5. מעגל טוב 6. ר' 
יוסף קארו7. נתן הנביא לדוד8. פרעה 9. אזוב 10. יהואש



 בהזדמנות וילה מאוד 
מפוארת, חלומית, בהר 
שלום, 3 מפלסים, 400 
מ"ר עם מעלית שבת, 

6,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

א’ - ג’ בשבט תשע”ח  
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3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

דירות 
למכירה

בית שמש

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

יפה ומתוחזק עם מעלית, 
4.5 חד', מפוארת, בק"4 

חזית, מעליה 2 חד' 
גדולים +מחסן+גג גדול, 

חניה בטאבו, 3,000,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23

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

דופלקסים

 במינץ, 4.5 חד', 
106 מ', משופצת, 

ק"1 ומעליה, 2 יחידות 
המושכרות ב- 6,200 

ש"ח. 2,800,000 בלעדי 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

ב"ב, 03-5797756,
050-5308742)34-34(_____________________________________________

 הוזל המחיר, מיוחדת 
באלוף הנצחון - גבול 

ר"ג, בבנין חדיש, 3 חד', 
70 מ' בק"ג עם מעלית 
וכן דירת 45 מ', 2.5 חד' 

בק"א, שניתן להשכיר 
וכן 2 מחסנים ו- 3 חניות, 
2,320,000. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 במינץ, 8 חד', ק"ד וגג 
עם מעלית + חניה ומחסן 

גדול שאפשר לעשות 
ממנה יחידה, 2,700,000 

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

050-5308742)34-34(_____________________________________________

 ברח' בן דוד אזור 
עוזיאל בק"ג 100 מ', 
משופץ ברמה גבוהה 
ומעליה גג בנוי, ניתן 

לעשות טאבו משותף או 
לחלק 2,800,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ רח' 

הרב קוק 23 ב"ב 
 03-5797756
050-5308742)39-39(_____________________________________________

וילות ובתים

לפרסום
בלוח

03-6162228

אלעד

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

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

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

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

 בטבריה, 5 חד', חזית, 
ב- 2 מפלסים, בק"א, 

סלון, מטבח ופינת אוכל 
גדולה. בק"ב, 4 חדרים 

גדולים, יש גם דלת כניסה 
נוספת לק"ב מחדר 

מדרגות, כולל חניה. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 

 ,03-5797756 ,23
050-5308742)50-50(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 במוהליבר ענקית, 6 
חד', ק"2, 140 מ"ר עם 
אישורים לתוספות, 55 

מ', + חניה, פינוי מיידי, 
2,520,000 ש"ח גמיש 

בלעדי ש.מאירוביץ, הרב 
קוק 23 03-5797756,

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 בקרית משה 5 חד' 
חזית לגינה, ק"ג+ חניה+ 

מחסן, 2,500,000 ש"ח 
גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756 
050-5308742)39-39(_____________________________________________

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת ל 3.5 
חד' ול 2 חד' מושכרת 
ב- 6,700 ש"ח בק"ק 

מוגבהת, משופצות 
כחדשות,  אפ' לטאבו 
משותף, 1,900,000 

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

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

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

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

גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 בר"ע הראשונים, בנין 
חדיש, ק"ק דירת נכה, 
מחולקת 3.5 חד'+ 2 

חד', מושכרת ב- 2,800 
ש"ח 2,400,000 ש"ח, 
משופצת, בלעדי תיווך 

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

 בהזדמנות! 6.5 חד', ק. 
הרצוג, חדשה + סוכה + 4 

מזגנים + תוספות, אפשרות 
להחלפה לדירה יותר זולה, 

_____________________________________________)48-05/18(2,050,000ש"ח 054-8402332 

דופלקסים

 דירת קוטג' 188 מטר 
אופציה 130 מ' ניתן לחלוקה 

לכמה יחידות בק. הרצוג. 
050-5265899)52-3/18(_____________________________________________

 בבן אליעזר, 4 חד', 
משופצת מאוד, 1,240,000. 

_____________________________________________)03-03(תיווך יעקב, 054-4901948

 ללא תיווך! דופלקס 5 
חד', מושקע ומתוחזק,

_____________________________________________)01-04ל(052-8330459

דופלקסים
 בבר אילן, דקה מהקריה, 

דופלקס 6 חד' + מרפסת 
35 מ"ר סגורה לחדר + גג, 

כולל 2 יחידות הורים, מטבח 
חדש משודרג, ניתנת לחלוקה 

בקלות + סוכה סגורה + 
_____________________________________________)01-04(אופציות, לל"ת,052-7627623

 באיזור פינוי בינוי, 4 חד' 
אפשר לחלק ל- 2 יחידות + 
אופציה לבניית יחידה נוספת 

+ מרפסת ענקית. 1,100,000 
_____________________________________________)03-03(תיווך יעקב, 054-4901948

 בשטרסר, דופלקס מחולק 
ל- 2 דירות מטופחות, קומה 

ג' ו-ד', 2,600,000 ש"ח. ללא 
_____________________________________________)01-04ל(תיווך, 054-8408850 אחה"צ

3-3.5 חדרים

 בהרצל מתחרד באבן, 3 
חד', קב', אופציה מייידת ל- 2 
חד', מושכרת, 935,000 ש"ח. 

_____________________________________________)02-05(אדר נכסים, 052-4834706, 

 במעפילים מתחרד, 3 חד', 
מסודרת, אופציה ל- 2 חד', 

פינוי בינוי, 925,000 ש"ח. אדר 
_____________________________________________)02-05(נכסים, 052-4834706, רינה

 בקרן היסוד, מתחרד, 3 
חד', קג', מסודרת, פינוי בינוי, 

950,000 ש"ח. אדר נכסים, 
_____________________________________________)02-05(052-4834706, רינה

 בבר אילן, מתחרד, 3 
חד', קא' + מרפסת גדולה, 

מזגנים, מסודרת, כ- 80 מ"ר, 
1,300,000 ש"ח. אדר נכסים, 

_____________________________________________)02-05(052-4834706, רינה

 ברשי חזית כ- 65 מ"ר 
סמוך לר' עקיבא, מחולקת 

לעסק ודירה, תשואה, 8,000 
_____________________________________________)02-05ל(ש"ח, 050-5305219

 באלוף הנצחון 
)בהמשך לאלוף שמחוני( 

בנין חדש בבניה ע"י קבלן 
אמין, דירות גן, 3 חד', 
4 חד' מפוארים, החל 

מ- 1,600,000 ש"ח כולל 
חניה. ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)02-02(_____________________________________________

 בכהנמן/עזרא, דופלקס 
5 חד' גדולים, ק"ד ללא, 3 

כ"א + אופציה לבנית 3 חד' 
לפחות בצד ובגג, 2,750,000 

_____________________________________________)02-05(ש"ח, 050-4188333

 ביגאל-אלון, 5 חד', 
ענקית, 115 מ"ר, 

משופצת ויפה + יחידת 
הורים + מרפסת סוכה + 

חניה, לל"ת, 
1,950,000 ש"ח, 

054-4850066)02-05(_____________________________________________

 בהזדמנות! קוטג' 
מיוחד, 3 מפלסים 200 מ"ר 
+ גינה, 200 מ"ר, סטנדרט 
גבוה! למהירי החלטה: -052

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה! 4 חד' + יח' הורים, 
אופ' להרחבה, 3 כ"א, נוף, 

052-5752500)03-03(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בבית וגן, 3 חד' + 2 מרפסות, 

בניין קטן, אופ' להרחבה, 
054-9422194)03-03(_____________________________________________

 בבלעדיות רחוב דוד 
רזיאל, קונה ראשונה, 4 חדרים, 

95 מטר, מושקעת מאוד, 2 
מטבחים חדשים הכול חדש, 

רק 1,350,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)03-03(ארץ הצבי, 052-5253470

 בחפציבה, 4 חד' + 2 יח' 
דיור, 200 מ"ר בנוי + חצר + 

נוף, כניסה פרטית, 2,300,000 
_____________________________________________)03-06(ש"ח, 054-8406303

 ברח' ביאליק, 3 חד', 
קומה שניה, 860,000 ש"ח. 

_____________________________________________)03-03(תיווך יעקב, 054-4901948

 מציאה! באיזור-ויז'ניץ 240 
מ' מחולקת ל- 4 + גג מוצמד 

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

 מציאה! בטרפון, 120 מ"ר 
מחולקת, משופצת, 3 כ"א, 

1,980,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב הארץ, 

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

 ביהודה הנשיא, קו' 
ב' ואחרונה + אופציה, 

1,650,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב הארץ, 

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

 בשמידמן, 4 חד' + 2 
יחידות, חדשה, 3,500,000 

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

 *בלעדי-ר' עקיבא 
פינת ירושלים, עורפית, 

פתוחה, 76 מ' נטו, 
אופציה להרחבה, 

מציאה!!! 1,500,000 
ש"ח. "חמד נכסים" 

052-7741000)03-03(_____________________________________________

 *בהר השלום, 6 
מפלסים, 12 חד', 3 

חניות, אפשרות לחלוקה, 
6,390,000 ש"ח.

_____________________________________________)03-03(חיים - 050-6452128

 בבלעדיות, ברבי-יוסי, 
100 מ"ר, מטופחת, ק"א, 

חזית, מיידי, 1,900,000 גמיש. 
תיווך-הנדל"ן, 
050-4177419)03-03(_____________________________________________

 למבינים, במימון - 
ביה"כ-הגדול, דירה ענקית, 
150 מ"ר, חדשה, מעלית, 

אופציה ליחידות דיור. 
_____________________________________________)03-03(תיווך-הנדל"ן, 050-4177419

 באזור מימון/רמב"ם, 60 
מ"ר, מחולקת לשתי יחידות 

משופצות, ק"א )אופציה 
לפינוי-בינוי(, 1,490,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)03-03(_____________________________________________

 בפ"כ ענקית אזור א"א 
מעולה לחלוקה, ק"ב, 
מפתחות 1,250,000. 

'אפיקי-נדלן-בועז' 
050-4156080)03-03(_____________________________________________

 בלעדי 70 מטר + מעלית 
בטאבו משותף, בנועם 

אלימלך כיום 2 יחידות דיור, 
1,280,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)03-03(_____________________________________________

 בחבקוק, כ- 5 חד', 
ק"א, 120 מ', מושקעת, 

2,500,000. ***ברמב"ם, 
2.5 חד', משופצת + 
אופציה, 1,400,000. 

"יאיר נדלן" 
052-7633978)03-03(_____________________________________________

 ברב-שך, 3 חד', 
משופצת, 1,480,000. 

***בשיכון-ה', דירת-נכה, 
3 חד' + 50 מ' חצר, 

1,580,000. "יאיר נדלן" 
052-7633978)03-03(_____________________________________________

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

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

 במרכז בבניה, 4-5 חד', 
מפרט עשיר, קבלן אמין, 

תוכניות במשרד. א.פנחסי, 
03-5799308)03-03(_____________________________________________

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

מ- 1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב הארץ, 

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

 חדש! לקראת בניה באזור 
יצחק-שדה! נותרו דירות 

אחרונות! 3 ענקית יפהפיה! 
4ח' אחרונה! 5ח' + גינה, 
תוכניות ב"אפיק נכסים" 

03-5791514)03-03(_____________________________________________

 דב גרונר, להשקעה, 
ק"ק, 60 מ"ר + יח"ד, 
אופציות כ- 100 מ"ר, 

מושכרת 5,900. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

058-3200078)03-03(_____________________________________________

 בלעדי בפרל, פנטהאוז 
130 מ', 30 מ' מרפסת, 
חניה, 2,700,000 ש"ח. 

"חמד נכסים" 
052-774-1000)03-03(_____________________________________________

 בלעדי! מציאה! 
בחנה סנש, דירת גן 

ברביעייה, כ- 300 מ"ר, 
4 חדרים + חצר + 2 

יחידות דיור מושכרות, 
כניסה פרטית, משופצת 

מהיסוד, 3,300,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)03-03(_____________________________________________

 בבנין-חדש באהרון-דב, 
פנטהאוז יוקרתי, 200מ'. 

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

 בשיכון-ה' בבנין-חד, 
פנטהאוז מפואר, מעל 200 

מ"ר. תיווך-ישוב הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)03-03(_____________________________________________

 בלוין, דירת-גן, 5 חד', 140 
מ' + 80 מ' גינה, 2,800,000 

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

 בדניאל 30, דופלקס 
לאחר שיפוץ כללי, מטבח 

חדיש וגדול במיוחד, 7 חדרים 
+ מרפסת שירות, חניה 

מקורה, שטח בנוי )ארנונה(, 
180 מ"ר + גג צמוד - 52 מ"ר, 
סלון 46 מ"ר ויציאה למרפסת 
שמש 64 מ"ר, זכות לתוספת 
בניה, מחיר 4,750,000 ש"ח 
לחילופין 4,500,000 ש"ח + 

היטל שהשבחה ומס שבח
דוד: 050-55-11-847

davidlei@netvision.net.il)03-06(_____________________________________________

 *ברחוב ירושלים מול 
מתחם העיריה, דופלקס 
8 חד', 240 מ"ר, קומה 

שלישית + מעלית, 
משופצת, 3,390,000 

ש"ח. חיים, 
050-6452128)03-03(_____________________________________________

 בלעדי! באחיה-
השילוני, דירת-גג, 150 

מ"ר, 3 חדרים, 75 מ"ר + 
2 למעלה וגג ענק, ק"ב 
ואחרונה, משופצת, כ'-

מיידית, 2,290,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)03-03(_____________________________________________

 בלעדי! באהרון דב, 
דירת גג, 5 חדרים, 

160 מ"ר, 80 מ"ר בכל 
קומה + גג ענק פתוח, 

מושקעת כחדשה 
מהיסוד, חזית, ק"ג + 
חניה צמודה מותאמת 

לחלוקה בקלות. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)03-03(_____________________________________________

 בלעדי בפנקס, 
דופלקס 140 מ"ר, 

קומת קרקע וראשונה, 
מעלית + חצר + 

חניה כפולה, כניסה 
פרטית, 2,650,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)03-03(_____________________________________________

 באבן שפרוט! ענקית! 
לא להאמין! 5 חד', שני 

מפלסים + גג מרוצף, 
225 מ"ר, 2,250,000 

ש"ח. "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)03-03(_____________________________________________

 2 דירות ק' 3 ו- 4, 
מעוצבות, 2 מ.שמש ו- ממ"ד, 

3.4מ'. אסתי ג'ובני יזמות 
נדל"ן. אסתי, 052-3524841. 

_____________________________________________)03-03(רחלה, 052-3506176

 באזור יהודה הלוי, 
דופלקס מושקע, 5, ענקית 

יפהפיה, 150 מ"ר, ק"ב, חזית, 
2,580,000 ש"ח. 

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

 באזור מנחם, ד.גג יפהפיה, 
מושקעת מאוד! 5 גדולה + 

י.הורים + מרפסות, ק"ב, 
חזית, 3,300,000 ש"ח. 

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

 באזור יהודה הנשיא/בן 
זכאי, ד.גג, 6ח' + מרפסת, 

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

03-5791514)03-03(_____________________________________________

 בלעדי, דופלקס 6 ח' 
בפ"כ במתחרדים, קומה 
ג', 200 עורף גג בטאבו, 

1,800,000. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)03-03(_____________________________________________

 בבעש"ט-דופלקס, 6 
חד', כ- 160 מ"ר, משופצת, 
ניתנת לחלוקה, 2,430,000. 
_____________________________________________)03-03(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 באזור פרל, דופלקס 200 
מ"ר מחולקת ל- 2 דירות 4+3, 

ק"ג + יחידת דיור בקרקע, 
משופצת כחדשה, נוף מרהיב. 

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

 ברב שך, דופלקס, 7 חד' 
)4+3(, ק"ד + מעלית + 

חניה, מצב מצוין, חזית, ניתנת 
לחלוקה, 2,850,000 ש"ח. 

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

 בשיכון ג', דופלקס 7 
חד', 160 מ"ר, מחולקת 3 

חד' 80 מ"ר + 2 יחידות על 
הגג, משופצת כחדשה, חזית, 

2,900,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)03-03(_____________________________________________

 בסוף בירנבוים, )בגבול 
- ר"ג(, 5 חדרים, 115 

מ"ר, קומה ג', משופצת 
+ מעלית + חניה + 

מ.שמש. "מקסימום - 
_____________________________________________)03-03(נדל"ן" 054-4340843

 באזור גורדון, 5, חדשה, 
יפהפיה, ק"ב, חזית + מעלית 
+ י.הורים, מיידי! 2,480,000 

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

 מינץ, 140 מ"ר, 7 
חד', מושכרת, 9,000 

לשנתיים, חניה + גג + 
סוכה בטאבו, 3 כ"א, 

2,800,000 ש"ח. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

058-3200078)03-03(_____________________________________________

 בלעדי! חדש בפדרמן, 
5 חד' מעל כולם, מיידי, 
מפתחות! 1,890,000. 

'אפיקי-נדלן-בועז' 
050-4156080)03-03(_____________________________________________

 בגני-גד, 5 חד', כ- 120 
מ"ר, קומה-ג', מפוארת 
2,170,000 גמיש. נדל"ן 
הקריה, 050-3000121,

052-7673622)03-03(_____________________________________________

 באברבנאל, 6 חד', 
145 מ"ר, משופצת, חצר, 

2,100,000 ש"ח. נדל"ן הקריה, 
052-7673622 ,050-3000121)03-03(_____________________________________________

 בטבריה, 5 חד', מחולקת, 
2,180,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב הארץ, 

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

 בעזרא/חזו"א, 5 חד', 
ענקית, חדשה, 2,500,000 

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

 במהרש"ל, 5 חד', חדשה, 
מיידית, 3 כ"א, 2,400,000 

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

 בלעדי! באזור נחמיה, 5 
חד', 110 מ"ר, ק"ק, חזית, 
2,000,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)03-03(_____________________________________________

 מציאה!! באלישע 
אזור חבקוק, 4 חדרים 

מפוארת, כ- 90 מ"ר 
+ מעלית וחניה, רק 

1,895,000 ש"ח. 
בירמיהו 4 חדרים, קומה 
ראשונה, ב- 1,850,000 

ש"ח. להב נכסים, 
050-4177750)03-03(_____________________________________________

 מציאה! באזור רבי 
עקיבא הראשונים, 

4 חדרים בבנין חדש, 
חזית לראשונים + חניה 
בטאבו! ב- 1,850,000 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)03-03(_____________________________________________

 *בלעדי בפרל, 4 חד', 
95 מ', חדשה, חניה 

בטאבו, מיידי, 1,850,000 
ש"ח. "חמד נכסים" 

052-744-1000)03-03(_____________________________________________

 בבלעדיות באברבנאל 14, 
4 חדרים, קומה 2, חזית, 100 
מ"ר + מרפסת סוכה, מעלית 

וחניה. דוד גרוס רימקס, 
072-3263850)03-03(_____________________________________________

 בלעדי דוב הוז, 4 חדרים, 
קומה א', עורפי, 3 כיוונים, 
חניה רשומה, פינוי אוגוסט 

2018, מחיר 1,800,000 ש"ח. 
 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)03-03(אורי תיווך אדוארד

 בבלעדיות בהושע 4.5 
מושקעת, 3 כיוונים פתוחים, 

2,300,000 ש"ח. "תיווך נדל"ן 
_____________________________________________)03-03(שרה" 052-7670757

 באבוחצירא-המכבים, 
4 חד', 100 מ"ר, חזית, 

מטופחת, בנין מתחרד, מחיר 
גמיש. תיווך-הנדל"ן, 

050-4177419)03-03(_____________________________________________

 בבלעדיות, באלישע, 4 
חד', ק"ב, חזית, משופצת 

כליל, סוכה גדולה, חניה, מחיר 
גמיש. תיווך-הנדל"ן, 

050-4177419)03-03(_____________________________________________

 באליהו-הנביא, 4 חד', 
חזית, משופצת, 3 כ"א, 

2,000,000 ש"ח. תיווך-הנדל"ן, 
050-4177419)03-03(_____________________________________________

 בהרב-לנדאו, 4 חד', ק"א, 
חזית, מטופחת + אופציה, 

2,190,000 גמיש. 
תיווך-הנדל"ן, 
050-4177419)03-03(_____________________________________________

 בבניה מתקדמת בשבטי 
ישראל, 4ח', חזית + מעלית 

+ מחסן 30 מ"ר + א.חלוקה, 
2,100,000 ש"ח. 

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

 בבלעדיות בבילו, 4 עם 
מעלית + 2 יחידות מושכרות, 
3,200,000 ש"ח. "תיווך נדל"ן 

_____________________________________________)03-03(שרה" 052-7670757

 בלעדי בשפת-אמת, 
4 חדרים, 100 מ"ר, 
משופצת מהיסוד, 

ק"ב, חזית-סוכה + 
חניה, 2,150,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)03-03(_____________________________________________

 באזור הרצוג, 4ח' + 
י.הורים + 2 סוכות, ק"א, 3 

כ"א, 1,890,000 ש"ח. 
_____________________________________________)03-03("אפיק נכסים" 03-5791514

 אבוחצירא, 4 חד', 
ק"ד, 93 מ"ר, חזית, 

מדהימה חבל על הזמן, 
 .1,580,000

'אפיקי-נדלן-בועז' 
058-3200078)03-03(_____________________________________________

 המכבים, ק"ק, 4.5 
חד', 125 מ"ר, 3 כ"א + 
יח"ד מושכרת 2,000 + 
70 גינה, ברמת סוויטה, 

 .2,750,000
'אפיקי-נדלן-בועז' 

058-3200078)03-03(_____________________________________________

 במתחם אוסם 
היוקרתי, 4 חדרים, 

משודרגת, קומה 
ראשונה, חזית, ב- 

2,150,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)03-03(נכסים, 050-4177750

 ברח' הלוחמים קרוב 
לרח' רמב"ם בבנין חדיש, 

4 חד' גדולים, משופצת 
מחדש עם נוף בק"ג עם 

מעלית, 2,200,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

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

 בבלעדיות בזכרון 
מאיר, 4 חד', 95 מ' + 
מרפסת, ק'5, חדשה, 

2,090,000 ש"ח. "חמד 
_____________________________________________)03-03(נכסים" 052-774-1000

 באזור סוקולוב, מרכרזי 
ושקט, 4 חד', 100 מ"ר + 

מעטפת 30 מ"ר, ק"א, חזית. 
_____________________________________________)03-03(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העיריה, 4.5 חד', 
100 מ"ר + אופציה בגג בטון 

)גג פרטי בטאבו(, ק"ג + 
מעלית, משופצת, נוף פתוח. 

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

 ברמת אהרון, 4 חד', 
100 מ"ר מחולקת ל- 3 + 

יחידה, משופצת, ק"א, חזית, 
2,150,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)03-03(_____________________________________________

 מציאה! ברימון, 4 חד', 
1,100,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב הארץ, 

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

 בבנין חדש באנילביץ, 
דירת 4 חד' אחרונה, 

2,180,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב הארץ, 

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

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

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

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

 בבן-זכאי, 4 חד', 
משופצת, חזית, 

2,180,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב הארץ, 

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

 בטבריה, ק"ב, ללא, 3.5 
חד', ענקית )תוכנית מסודרת 

ל- 5(, 1,900,000 ש"ח, 
052-5244498)03-04(_____________________________________________
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 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

3-3.5 חדרים

 דירה מחולקת ל- 2 
יחידות, 90 מ"ר ו- 30 מ"ר, 
משופצת כחדשה, קרקע, 

1,000,000 ש"ח,
_____________________________________________)31-05/18(054-4418142 שיכון א'

טבריה

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

050-4103173)33-33/18(_____________________________________________

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

שכנים בקומה, חניה + מחסן, 
לל"ת, 795,000 ש"ח,

052-7103979)49-08/18(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בנחל סורק, 3 חד', 
ק"1 ואחרונה, גג בטון, 

אופ' לבניה על הגג, 
1,350,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 בבעש"ט ק"ב, חזית, 
3 חד' 74 מ' 1,580,000 

ש"ח. מפתח במשרד. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
 03-5797756
050-5308742)39-39(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

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

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח.תיווך 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

לפרסום
03-6162228

 ירד המחיר, בדוד 
המלך, ליד העיריה, ק"ב, 
עורפי, מטופח, 75 מ' + 

אופ' ממשי של 15 מ"ר,  
1,530,000ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 מציאה בר' עקיבא 
קרוב לישעיהו, 2 דירות 
של 3 חד', ק"א, טאבו 

משותף, 2,025,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

נתיבות

מודיעין עילית

 2.5 חד' + מרפסת, 
ק"א, ברח' טבריה, קרוב 

לרח' עמי, משופצת, 
עורפית, 1,430,000 

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

 ,03-5797756
050-5308742)49-49(_____________________________________________

חיפה

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

שכנים בקומה, חניה + מחסן, 
לל"ת, 795,000 ש"ח, 

_____________________________________________)49-8/18ל(052-7103979

+5 חדרים

 בהזדמנות בר' יהודה 
הנשיא, 4 חד' + אופציה לחדר 
נוסף + מקווה + יחידת דיור, 
_____________________________________________)50-03/18ל(ק"ק + 2 גינות, 08-6555368

+5 חדרים

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

 4 חד' ברח' בלוי, ק"ק, 
85 מ' + 50 מ' חצר, 

כניסה פרטית, מתאימה 
גם לגן ילדים, 1,900,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ, 

הרב קוק 23, 
 ,03-5797756
050-5308742)50-50(_____________________________________________

 בירמיהו ק"א, עורף, 4 
חד', משופצים, סלון גדול 
מאוד, חד' גדולים, 3 כ"א, 

כולל חניה, 1,890,000 
ש"ח. תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23, ב"ב,
 ,03-5797756
050-5308742)51-51(_____________________________________________

 באביי ורבא 4 חד' 
משופצת עד היסוד, 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-5308742)39-39(_____________________________________________

 ברח' בן גוריון ליד רח' 
מנחם, ק"ב 4 חד',

משופץ, סלון גדול וחד' 
גדולים, חזית, מעלית, 
כולל חניה, 1,950,000 

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

 ,03-5797756
050-5308742)49-49(_____________________________________________

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

משופץ ק"א עורפית, 
1,900,000 ש"ח גמיש, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

גבעת שמואל

 בגילה א' החרדית!!!                         
מאות אברכים!

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

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

לאברכים! שמאות 
לדירות! דרושות דירות 

לצרפתים. "הולילנד 
_____________________________________________)52-25/18(נכסים" 02-6763740

ירושלים

3-3.5 חדרים

 בארלוזורוב החרדי, 
4 חד', ק"ג, 3 כיווני אור, 

משופצת, מאווררת + נוף, 
950,000 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)01-04ל(050-4167200

 בבן זכאי קרוב לשד' 
גרשטנקורן דירת 95 

מ' לא משופצת, קומת 
קרקע, 1,750,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)52-52(_____________________________________________

 4 חד' חזית, בקוק 
מרכזי, ק"ג+ מעלית, 
יפיפיה, בנין חדיש+ 

מחסן 28 מ"ר מושכר, 
2,300,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)52-04/18ל(מאד. 054-8410041

 ברח' הירדן, דירת 4 חד', 
100 מ"ר + אופציה, חזית. 

_____________________________________________)01-04(תיווך, 052-2223812

 באליעזר, 4 חד' גדולה, 
ק"ב + אופציה, 95 מ"ר + 

סוכה גדולה, לל"ת, 1,985,000 
_____________________________________________)01-04(ש"ח, 052-7651162

 4 חד' בהירדן ליד 
רח' הרב שך, ק"ק עם 

אישור בניה לחדר נוסף, 
1,750,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)01-01(_____________________________________________

 דירת 4 חד' מרווחת 
ומשופצת ברחוב ז'בוטינסקי/

סוקולוב, איזור שקט, 
_____________________________________________)01-04ל(054-7275419

 4 חד' גדולה באליעזר, 
ק"א, חזית, משופצת, 

דרום מערב, כולל חניה, 
1,950,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)01-01(_____________________________________________

 ברח' הירדן, דירת 4 חד', 
100 מר' + אופציה, חזית. 

_____________________________________________)01-04(תיווך, 052-2223812

 3 חד', משופצת כחדשה, 
ברבי עקיבא, חזית, ק"ב, 
1,500,000 ש"ח לרצינים 

_____________________________________________)02-03ל(בלבד, 052-7677405

דימונה
 3 חד', קא', מטופחת, 

מיקום מבוקש, מושכרת ב- 
2,000 ש"ח, גמיש, 

050-4137755)02-03(_____________________________________________

 בפרויקט בגילו )כרמל(, 
_____________________________________________)02-03ל(דירת 3 חד', 054-8476631

2-2.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

וילות ובתים

 "הס נכסים" בשכונת 
חדר גנים באזור הוילות 

השקט, 4 בתים חדשים, 220 
מ"ר בנוי + גינה, כ- 100 מ"ר 

+ 2 חניות. יהודה הס, 
050-3003455)51-07/18(_____________________________________________

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

עם מעלית, 2,200,000 
ש"ח. ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)25-25(_____________________________________________

 בחידושי הרי"ם, 4 
חדרים, מאורת ומטופחת, 3 

כיווני אוויר. תיווך, 
050-5556162)02-03(_____________________________________________

 במתתיהו, 4 חדרים, יפה 
ומסודרת + מרפסת שמש, 3 
כ"א, קומה נוחה, 2,090,000 

ש"ח, בלעדי אד"י נדל"ן, 
054-8493483)03-03(_____________________________________________

 בקהילות יעקב, יפה 
ומרווחת, קומה נוחה, 4 
חדרים, 3 כ"א + יח"ה, 

2,160,000 ש"ח, בלעדית אד"י 
_____________________________________________)03-03(נדל"ן, 054-8493483

 א.הרצוג ק"א, 4 חד', כ- 
94 מ"ר, 3 כ"א, משופצת + 

מעלית, 1,850,000. 
"תיווך-משגב-לדיור 

"052-5222690)03-03(_____________________________________________

 א.נורדאו, 4 חד', חדשה, 
כ- 100 מ"ר, ק"א, מעלית, יח' 

הורים, 1,640,000. 
"תיווך-משגב-לדיור 

"052-5222690)03-03(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח' בנועם 
אלימלך + מעלית בטאבו 

משותף, 100 מטר, מסודרת, 
1,500,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)03-03(_____________________________________________

 בחיי-טייב, 4 חד', כ- 100 
מ"ר, קומה ג' + מעלית 

+ חניה, 1,800,000. נדל"ן 
_____________________________________________)03-03(הקריה, 050-3000121

 בשבזי, 4.5 חד', כ- 116 
מ"ר, קומה ב', סוכה, חניה, 

1,870,000 ש"ח. נדל"ן הקריה, 
052-7673622 ,050-3000121)03-03(_____________________________________________

 בברטנורא, 4.5 חד', 
104 מ"ר + סוכה, קומה-ב' 
כחדשה, 2,150,000. נדל"ן 

הקריה, 050-3000121, 
052-7673622)03-03(_____________________________________________

 בפדרמן, 3.5 חד', כ- 80 
מ"ר +  סוכה, 1,150,000 
גמיש מזומן בלבד. נדל"ן 

_____________________________________________)03-03(הקריה, 050-3000121

 בר"ע, 3 חד', כ- 80 
מ"ר, משופצת מהיסוד, רק 
1,550,000. נדל"ן הקריה, 

052-7673622 ,050-3000121)03-03(_____________________________________________

 בבנימין-אברהם, 3.5 
חד', כ- 80 מ"ר, 3 כ"א, 

1,425,000. נדל"ן הקריה, 
052-7673622 ,050-3000121)03-03(_____________________________________________

 בחנקין, 3 חד', קומה א', 
כ- 70 מ"ר, משופצת מהיסוד, 

1,500,000. נדל"ן הקריה, 
052-7673622 ,050-3000121)03-03(_____________________________________________

 בלעדי! בוולפסון, 3 חד', 
ענקית, 100 מ"ר, ק"א, חזית 
+ אופציה ממשית להרחבה, 
1,850,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)03-03(_____________________________________________

 בר' עקיבא, 3 חד', 75 
מ"ר, ק"ב, חזית, משופצת 
כחדשה, 1,550,000 ש"ח. 
*ברב קוק, 3 חד', 70 מ"ר, 

ק"ב, משופצת, חזית, 
1,550,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)03-03(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העיריה, 3 חד', 75 
מ"ר + אופציה בצד 30 מ"ר 

כוול רצפה ועמודים ובגג בטון 
ק"ג משופצת, ניתן לחלוקה, 
מפתחות במשרד. א.פנחסי, 

03-5799308)03-03(_____________________________________________

 באזור העיריה, 3 חד' 
ענקית + מרפסת גדולה, 95 
מ"ר, ק"א + מעלית, חזית, 

משופצת חלקית, 1,950,000 
_____________________________________________)03-03(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בנורדאו - דקה 
מבני-ברק! 2 חד' - 60 

מ"ר, קב', חזית, ניתנת 
לחלוקה ל-3 חד', רק 
ב"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)03-03(_____________________________________________

 בגניחובסקי! 3 חד', 
קא', חזית, אופציה 

להרחבה, 1,475,000 
ש"ח. "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)03-03(_____________________________________________

 לל"ת בחפץ חיים, 3.5 
חד', ק"א, מפוארת, כ- 75 

מ"ר, חזית, 1,850,000 גמיש, 
_____________________________________________)03-06ל(054-8481204

 בבלעדיות בדנגור, 3 חד' 
+ סוכה, ק"א, חזית, אופציה, 

1,270,000 גמיש. "פנחס 
_____________________________________________)03-03(נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות בבורוכוב 14, 
דירת 3 חדרים, ק"ק, גדולה 
במיוחד, 100 מ"ר + חצר 
גדולה. דוד גרוס רימקס, 

072-3263850)03-03(_____________________________________________

 בבלעדיות באברבנאל 57, 
קומה 1, 3 חדרים, 65 מ"ר, 

משופצת + סוכה. 
דוד גרוס רימקס, 

072-3263850)03-03(_____________________________________________

 בבלעדיות החלוצים 17, 
דירת 3 חדרים, קומת קרקע 

)מוגבהת מהכביש(, 70 מ"ר + 
חצר. דוד גרוס רימקס, 

072-3263850)03-03(_____________________________________________

 בבלעדיות יהודה הנשיא 5 
ר"ג )גבול ב"ב(, דירת 3 חדרים, 
קומה 2, כ- 65 מ"ר, עורפית. 

דוד גרוס רימקס, 
072-3263850)03-03(_____________________________________________

 בלעדי!! בניסנבוים, 
3 חדרים, גדולה, י' 

הורים, חדשה לקראת 
סיום בניה, ק"ג, חזית 
+ מעלית, 1,650,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)03-03(_____________________________________________

 בבניה! בחיים לנדאו, 
דירות 3חד', 1,200,000 ש"ח. 

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

 בלעדי קובלסקי, 3 חד' 
+ סוכה, מעלית וחניה 

היתרים לכ- 20 מ"ר. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)03-03(_____________________________________________

 בלעדי בקובלסקי, 3 
חד', שמורה, חתימות 

שכנית לבניה בגג, 
1,320,000 ש"ח. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)03-03(_____________________________________________

 בוינברג 1 פינת 
וולפסון, "בית פתוח"!!! 
למבקרים ביום שישי - י' 
שבט )26.1.18( בשעה 

10:00-11:00 - לל"ת!!! 
3 חד', 70 מ"ר + מ.סוכה 

13 מ"ר, ק"ב, חזית, 
משופצת. "מקסימום-

_____________________________________________)03-03(נדלן" 054-4340843

 מציאה! ביחזקאל כ- 
80 מ"ר, קומה ראשונה, 
3 כיווני אוויר, פוטנציאל 
גדול, רק ב- 1,650,000 

ש"ח. להב נכסים, 
050-4177750)03-03(_____________________________________________

 למבינים, בר"ע-טרפון, 
3.5 חד', מפוארת במיוחד, 

נוף, מעלית, 1,680,000 גמיש. 
תיווך-הנדל"ן, 
050-4177419)03-03(_____________________________________________

 באזור סירקין *3ח', 67 
מ"ר, ק"א, חזית, 1,490,000 
ש"ח. *100 מ"ר, ק"ב, חזית, 
סלון ענק, 1,820,000 ש"ח. 

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

 באזור רבינא, 3ח' גדולים 
+ מרפסות, ק"ג, חזית, 3 

כ"א + א.למעלית, 1,650,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 

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

 בפ.כץ במיקום מעולה 
בתחילת בניה, 3, יפה + 

מ.שמש , 1,280,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)03-03(_____________________________________________

 באזור הוילות! 3ח' 
מיידית! ק"ב, חזית, 3 כ"א, 

מפתח ב- "אפיק נכסים" 
03-5791514)03-03(_____________________________________________

 בהצבי, 3 גדולים + 
אופציה ממשית ל- 40 מ"ר, 
ק"ב + מעלית, 1,540,000 

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

 באזור ריינס, 3ח', 70 מ"ר 
+ יחידה 30 מ"ר, משופצת, 

ק"א, חזית, 2,150,000 ש"ח. 
_____________________________________________)03-03("אפיק נכסים" 03-5791514

 ברוט, נדירה, ק"ק, 
3 חד', 72 מ"ר, שכירות 

6,300 הכסף ישר 
לחשבון 'אפיקי-נדלן-בועז' 

058-3200078)03-03(_____________________________________________

 רבי עקיבא, ק"א, 3 
חד' גדולים, 81 מ"ר, 

אופציה לחלוקה, מחיר 
שמאי 'אפיקי-נדלן-בועז' 

058-3200078)03-03(_____________________________________________

 בדוב-הוז בלעדי, 3 
חד', 75 מ', ק"א, חזית, 

1,380,000 גמיש! 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8481204)03-03(_____________________________________________

 בסומך, 3 חד', ק"ב, 
חזית, 70 מ"ר במחיר 

מצוין! 1,280,000, 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8481204)03-03(_____________________________________________

 בלעדי! בסמטת-אז"ר, 
3.5, ק"ק, 80מ' מפוארת, 

גינה מרוצפת מדהימה! 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8481204)03-03(_____________________________________________

 באזור עמי, כ- 65 
מ"ר, משופצת, קומה 
ג' ואחרונה, גג בטון + 

חתימות! ב- 1,590,000 
ש"ח, פוטנציאל גדול! 

להב נכסים, 
050-4177750)03-03(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד' + 
תוספת בניה 44 מ"ר, מיידי. 

רי/מקס משה דסקל, 
050-5926021)03-03(_____________________________________________

 בגניחובסקי, 3 חדרים, 
ק"ד ללא, אופציה בצד 

בלבד, 1,280,000 ש"ח. 
מתחם הנדל"ן, 
050-4000640)03-03(_____________________________________________

 באברבנאל, 3 חדרים, 
מעלית, היתר מאושר 

לעוד 70 מ', 1,550,000. 
מתחם הנדלן, 
050-4000640)03-03(_____________________________________________

 בקובלסקי, 3 חדרי, 
ק"ד ללא + יחידה + 
הכנה ליחדיה נוספת 

+ אופציה, 1,850,000 
גמיש. מתחם הנדלן, 

050-4000640)03-03(_____________________________________________

 בגניחובסקי, 3 חדרים, 
ק"ד ללא, אופציה בצד 

בלבד, 1,280,000. 
מתחם הנדלן, 
050-4000640)03-03(_____________________________________________

 מציאה א.דנגור, כ- 3 חד', 
כ- 56 מ"ר, ק"ב, משופצת, 

א.להרחבה, 1,240,000. 
"תיווך-משגב-לדיור 

"052-5222690)03-03(_____________________________________________

 מציאה!! בטבריה, 
כ- 3 חדרים, כ- 64 מ"ר, 

ק"א, מ.מהיסוד + מרפסת, 
1,380,000. "תיווך-משגב-לדיור 

"052-5222690)03-03(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' בקרית 
הרצוג, קומה ג', חזית, 

1,400,000 גמיש. תיווך 
אלטרנטיב, 

054-5500263)03-03(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח', חזית לרב 
שך, קומה א', עורפית קרוב 

לז'בוטינסקי, 1,350,000, 
מפתחות במשרד 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)03-03(_____________________________________________

 בלעדי! בסוקולוב, 3.5 
חד', חדשה, חזיתית, מעלית 

+ חניה, 1,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב הארץ, 

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

 מציאה! ברמב"ם, 3 
חד', קומה א', משופצת, 

1,380,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב הארץ, 

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

 מנחם-בגין, 3 חד', 
ק"ג, 60 מ"ר, אופציה 

120 + משופצת, 
1,400,000 ש"ח. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

058-3200078)03-03(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 3.5 
חד', ק"ד, 80 מ"ר + 

אופציה 60, חזית, כ"א 
מצוינים, 1,350,000 

ש"ח. 'תיווך-אפיקי-נדלן' 
058-3200078)03-03(_____________________________________________

 ברח' הבנים )בגבול 
- ר"ג(, 2.5 חדרים, 72 

מ"ר, קומה ב', חזיתית 
)בפינוי-בינוי - מקבלים 4 

חד'(. "מקסימום-נדלן" 
052-2452820)03-03(_____________________________________________

 סוקולוב, 2 חד', כ- 50 
מ"ר, קו' א', אפשרות הרחבה 
כ- 40 מ"ר, 1,400,000 ש"ח. 

 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)03-03(אורי תיווך אדוארד

 מציאה! בטבריה, 
2.5 חדרים + מרפסות, 

ק"א, 60 מ"ר, 
משופצת ומושקעת 
מהיסוד, 1,400,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)03-03(_____________________________________________

 תיווך. 2.5 חדרים + חצי 
קומה ב' באזור מנחם בגין, 

גדולה כ- 75 מ"ר, שמורה + 
אופציה, 1.32 מיליון, 

הקודם זוכה, 
054-7477054/03-5444815)03-03(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 2.5 חד', 
כ- 65 מ"ר מפוארת קומה ג' 

ואחרונה, 1,320,000. 
נדל"ן הקריה, 050-3000121, 

052-7673622)03-03(_____________________________________________

 בחלוצים, 2.5 חד', 64 
מ"ר, קומה ב' ואחרונה, 

מתוחזקת, 1,310,000 ש"ח. 
נדל"ן הקריה, 050-3000121, 

052-7673622)03-03(_____________________________________________

 מציאה! בטבריה, 2.5 
חד', מפוארת, 1,380,000 

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

 המזל שלכם הגיע - אל 
תחמיצו! בז'בוטינסקי, 

2 חד', 60 מ"ר, מחולקת 
לשתי יחידות מושכרות! 

רק 1,185,000 ש"ח 
הקודם זוכה! 

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

 ברמב"ם, 5.5חד', ענקית, 
כ- 145 מ"ר, מעלית + חניה, 
3 כ"א, קו'1. "רי/מקס" משה 

_____________________________________________)03-03(דסקל, 050-5926021

 בעוזיאל, 6 חד', כ- 170 
מ"ר, דו משפחתי, 2 מ"ש, 
ממ"ד. "רי/מקס" - משה 

_____________________________________________)03-03(דסקל, 050-5926021

 יוני נתניהו, 5 חד', קו'6, 
מעלית + חניה + נוף מיידי. 

"רי/מקס" משה דסקל, 
050-5926021)03-03(_____________________________________________

 5 חד' חדישים ברח' 
הזיתים בין סופר ברקת 

לבית ספר "נריה" עם 
מחסן וחניה, ק"ג, 5,900 
ש"ח, מיידי, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)03-03(_____________________________________________

 ברימון, קו'12, 4 חד', 
ענקית, 118 מ"ר + נוף. 
"רי/מקס" משה דסקל, 

050-5926021)03-03(_____________________________________________

 יוני נתניהו, 4 חד', קו'1, 
מעלית + חניה, מיידי. 

"רי/מקס" משה דסקל, 
050-5926021)03-03(_____________________________________________

 בבלעדיות להשקעה 
בגבעת זאב, רחוב קרית יערים, 

קומה ראשונה, 5 חדרים, 
136 מטר + מרפסת, 4 כיווני 
אוויר, משופצת מהיסוד כולל 
צנרת חדשה ומערכת חשמל 

חדשה + מחסן 10 מטר, 
הבעלים רוצים להמשיך לגור 

בדירה ולהשכיר לתקופה 
ארוכה, ב- 4,500 ש"ח, מחיר 
1,900,000 ש"ח. תיווך ארץ 

_____________________________________________)03-03(הצבי, 052-5253470

+5 חדרים

 בעוזיאל, 3.5 חדרים 
גדולים, 82 מ"ר, 2 מרפסות 

סגורות, 2 מטבחים, ק"א, 
משופצת, מיידי, קרובה לרכבת 

ולבית כנסת, 2,100,000 
ש"ח. תיווך דירה-לי )לפנות 

_____________________________________________)03-03(לדניאלה(, 050-8212020

 בבלעדיות להשקעה, 
מבחר גדול של דירות 

להשקעה )לא בקהילה( 
שמושכרות לשוכרים מעולים 3 
או 4 חדרים, החל מ- 600,000 

והלאה. תיווך ארץ הצבי, 
052-5253470)03-03(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בבלעדיות בקהילה ברימון, 

דירת גן, 4 חדרים + חצר 
גדולה מאוד, רק 950,000 

ש"ח. תיווך ארץ הצבי, 
052-5253470)03-03(_____________________________________________

 בבלעדיות בקהילה באור 
לציון, קומה שלישית עם 

מעלית, 5 חדרים + מרפסת 
סוכה, רק 1,070,000 ש"ח. 

תיווך ארץ הצבי, 
052-5253470)03-03(_____________________________________________

 בבלעדיות בקהילה 
קומה שלישית, 4 חדרים, רק 

715,000 ש"ח. תיווך ארץ 
_____________________________________________)03-03(הצבי, 052-5253470

 בבלעדיות בקהילה 
בחזני, קומה שניה, 4 חדרים, 
רק 745,000 ש"ח. תיווך ארץ 

_____________________________________________)03-03(הצבי, 052-5253470

 בבלעדיות בקהילה 
ברימו, קומה שלישית עם 

מעלית )עולים רק 2 קומות(, 
4 חדרים כולל יחידת הורים + 
מרפסת סוכה, רק 820,000 

ש"ח. תיווך ארץ הצבי, 
052-5253470)03-03(_____________________________________________

 בבלעדיות בקהילה 
ביובל, קומה ראשונה, 4 

חדרים + מרפסת גדולה, רק 
940,000 ש"ח. תיווך ארץ 

_____________________________________________)03-03(הצבי, 052-5253470

 במתחרד בתחילת 
נתיבות, 3 חדרים, 54 מ"ר, 
קומה שניה, רק 560,000 

ש"ח. תיווך ארץ הצבי, 
052-5253470)03-03(_____________________________________________

 בבלעדיות בקהילה, 
קומה ראשונה, 3.5 חדרים, 
מושקעת מאוד, 750,000 

ש"ח. תיווך ארץ הצבי,
052-5253470)03-03(_____________________________________________

 בבלעדיות בקהילה 
בחזני, קומה רביעית, 2 חדרים, 
מושקעת מאוד, רק 585,000 

ש"ח. תיווך ארץ הצבי, 
052-5253470)03-03(_____________________________________________

 במרכז העיר מחולקת 
ל- 3, תשואה גבוהה, 

1,300,000 ש"ח, 
ללא תיווך, 

052-7741000)03-03(_____________________________________________

 להשקעה, מחולקת ל- 2 
של 2 חד', גדולים, תשואה, 

5,300 ש"ח, 1,180,000 ש"ח. 
_____________________________________________)03-03(תיווך-יוחנן, 050-4104044

 בקרבת האזור החרדי 
מחולקת ל- 2 גדולות למגורים 

+ השקעה. תיווך-יוחנן, 
050-4104044)03-03(_____________________________________________

 דירת שותפים חוקית 
להשקעה, ק"א באזור 

מעולה, תשואה 6,500 ש"ח, 
1,380,000 ש"ח. תיווך-יוחנן, 

050-4104044)03-03(_____________________________________________

 ברח' פיק"א, ק"א, דירה 
עורפית, מציאה, 75 מ"ר. 

_____________________________________________)03-03(054-2390027, תיווך

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

כחדש, 6 חד' + מרתף, ממ"ד, 
גינה, חניות, אפשרות ליחידה, 

052-2656825)03-03(_____________________________________________

 בשכונה דתית, דירת-גן, 
3.5 חד', מרווחת, גינה 

מטופחת 80 מ' איזור חדש, 
_____________________________________________)03-03(סנצ'רי 21 אונו, 052-2030095

 "דרך-עיר-נכסים" 
פנטהאוז חדש מיוחד ומושקע, 

בנווה-עוז-הירוקה, 6 ח', 168 
מ"ר + מרפסת 50 מ"ר, 

0522-656825)03-03(_____________________________________________

 בלוחמי הגיטו, מיני 
פנטהאוז מפלס 1, 5 חדרים, 

150 מטר, מרפסת של 40 
מטר סוכה, 2,490,000. אתי, 

054-3320655)03-03(_____________________________________________

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

4 חד', 110 מטר, מ.שמש/
סוכה 43 מטר, 2,290,000. 
אתי, 054-3320655, תיווך 

_____________________________________________)03-03(דרים טרגט
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לפרסום
בלוח

03-6162228

הסעות

השכרת רכב

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
סוכנות להשכרת רכב בארץ 
ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר!

0722-777-200)03-02/19(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

לימוד נהיגה

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

רכבים לנוסעים 7-9 
_____________________________________________)32-32/18(מקומות, 03-5790909

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

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, מרכז 

הזמנות ארצי:
077-40-900-70)36-36/18(_____________________________________________

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

₪

₪

₪

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 
ש"ח, ידני 120 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
_____________________________________________)48-20/18ל(052-2514960

 בעז"ה- תיקוני נגרות 
החלפת צירים דלתות 

ומסילות, עבודה יסודית, 
וותק 25 שנה. 

_____________________________________________)48-03/18(050-2540973 - אילן

נגרות

יעוץ ועזרה

הלוואות ומשכנתאות

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-25/18(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם

050-4469796)36-36/18(_____________________________________________

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)25-25/18(_____________________________________________

 אהרון שכטר מטפל 
זוגי, פסיכוטרפסיט, חרדות, 

דכאונות, התמכרויות, 
_____________________________________________)43-2/18(כפייתיות וכו', 052-7660908

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)29-29/18(_____________________________________________

 יעוץ רפואי ונפשי בתפקוד 
חיי המשפחה וקדושת הבית, 

עזרה דסקרטית ומקצועית 
באישור רבנים. יהודית גרוס, 

 055-6786818)45-13/18(_____________________________________________

 גמ"ח רכב לאברכים, 
קרייזלר, 7 מקומות, גדול 

ומרווח + ווייז )wazw(, ב- 
_____________________________________________)46-46/18(250 ש"ח ליום, 052-7696100

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-36/18(_____________________________________________

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

גם לנתב"ג!! 14.16.20 
מקומות, שרות אמין, 

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)44-19/18(_____________________________________________

 "אופק משכנתאות", כל 
סוגי המשכנתאות, מחיר עד 
170,000. לממושכני מזרחי, 

חסכון במחזור. 052-7655660, 
_____________________________________________)48-07/18(אמינדב

הנהלת חשבונות
 רואה חשבון - דוחות, 
הנה"ח, משכורות ונלוות, 

מחירים ללא תחרות, 
054-6225546)48-03/18(_____________________________________________

 צבעי ותיק ומקצועי  
צובע דירות, חדרי מדרגות 

וכדו', וכן איטום קירות וגגות. 
עבודה נקיה ארי,
 ,050-5829142

03-6736961)48-03/18(_____________________________________________

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

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

055-6678585)51-19/18(_____________________________________________

 "אחוזת מלכותה" - וילה 
+ צימר, בריכות פרטיות 

מחוממות, ג'קוזי, משחקי 
שולחן במחירים אטרקטיבים 

_____________________________________________)47-20/18(לחורף, 050-4145161

 "נופי ירדן" "בנצימר" 
סוויטה ענקית מפנקת + 

מרפסת נוף + ג'קוזי, אפשרות 
לכל הבית, 050-7362739, 

050-2403750)28-05/18(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

וממוזגת, מרפסת ענקית, נוף 
_____________________________________________)29-06/18(מדהים, 052-7170576

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-40/18(_____________________________________________

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

_____________________________________________)37-50/18(נוף, 055-6678585

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

)סוכה גדולה( *ד6 חד', 
מרווחת+ חצר )סוכה ענקית(. 

053-3131809)39-42/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 
_____________________________________________)46-19/18(150 למיטה, 054-7721307

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

בית כנסת, 052-7646764, 
052-7634389)46-45/18(_____________________________________________

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

יפיפיות, ברמה, במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)50-1/19(_____________________________________________

כלנית

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

כרם בן זמרה

 צימרים מפוארים בצפון + 
ג'קוזי גדול בכל צימר + בריכה 
בחורף ומוצנעת, מבצע חורף 

_____________________________________________)37-36/18(חם!! 054-6242965

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

_____________________________________________)48-21/18(ביה"כ קרוב! 052-4484443

 "אהבה בגבהים" - 3 
סוויטות חלומיות, נוף, 

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

)בין מירון לצפת(. 
www.godiab.com)50-49/18(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 
די.וי.די, מנגלים, ג'קוזי, 250 
ש"ח ללילה, 055-6697474 

todatoda.co.il)51-50/18(_____________________________________________

מושב גורן

מכירת רכבים

מכוניות

קניית רכבים
 קונה רכבים ואופנועים 

לפירוק, לנסיעה ולברזל, 
_____________________________________________)08-10/18(מחירים הוגנים, 052-6371796

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

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

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

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

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

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

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-21/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-32/18(_____________________________________________

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

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

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

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-13/18(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 
לביהכנ"ס, עד 70 איש. יורם, 
050-2213887 050-5278881)34-17/18(_____________________________________________

צפת

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה 
גבוהה לזוגות/משפחות/
_____________________________________________)20-24/18(קבוצות, 058-7506090

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, לכל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר 
052-7623725)24-07/18(_____________________________________________

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

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

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

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

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

 בכניסה לעתיקה, ליד 
מלון רימונים, דירת 4 חד' 

גדולה וממוזגת עד 14 
איש, מרפסת גדולה עם 
נוף לעתיקה ולהרי מירון

052-5000685)38-15/18(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-41/18(_____________________________________________

 "אחוזת אסתר" - 
צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
פינת חי 052-8723705, 

050-4443803)08-13/18(_____________________________________________

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

050-3388668)48/18_____________________________________________

מושב תרום

ספסופה

 "סוויטות ארגמן" + ג'קוזי 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכת 

בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-14/18(_____________________________________________

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

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

 וילה גדולה לאירוח, בריכת 
שחיה גדולה, מרחבי דשא 
גדולים, פינת ישיבה, מנגל 

וסוכה גדולה לחגים,
077-5590283 ,054-5726412)35-08/18(_____________________________________________

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-41/18(_____________________________________________

מעלות

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות 

ומאובזרות, בריכה מקורה, 
החל מ- 550 ש"ח לזוג,

,052-7400402/1
04-9978889

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

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

לרשב"י, משפחת אלק,
04-6989119 ,054-8042119)14-08/18(_____________________________________________

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

04-6987450 054-5989347)25-28/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות 

לזוגות ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

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

 צימר "נופי הירדן" - 
בנצימר - סוויטה מפנקת + 
ג'קוזי, מרווח ומרפסת נוף 

ענקית, 050-7362739,
050-2403750)40-15/18(_____________________________________________

מצפה יריחו

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)54-07/18(גישה לנכים, 052-8013000

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

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

מירון

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-41/18(_____________________________________________

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

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

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

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

www.hapagoda.com
054-9988348)20-19/18(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

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

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

צדיקים, מתאים לקבוצות, 
משפחות וזוגות.

050-5384778
www.zimmer.co.il/nofar)29-29/18(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

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

 בנצי טיולי ג'יפים - חווית 
שטח יחודית, מס' 1 בארץ 

באיכות! נסיון 30 שנה!
050-2403750 ,052-2403750)40-15/18(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

 דירת נופש, 3 חד' + 
מרפסת, מרווחת מאוד באיזור 
חרדי, לזוגות בלבד, לשבתות 

וחגים, 052-7171288,
055-6786708)44-03/18(_____________________________________________

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר, נוף מדהים 

לחרמון, 050-4296661,
050-7477127)43-25/18(_____________________________________________

 "צימר בסמטה" - 
סמוך לכיכר המגינים 

צימר ממוזג + מטבח + 
מרפסת.אפשרות לזוג 

אחד או שני זוגות עד 6 
מיטות באוירה נעימה. 

053-3123435/0)43-25/18(_____________________________________________

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

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

058-3237570)48-18/18(_____________________________________________

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה, 052-4714818, 

050-5238722)42-37/18(_____________________________________________  "בית ארז" - מתחם ארוח 
חרדי ומרווח בהר כנען, 50 
מיטות + בריכה + חצר + 

חדר אוכל + בית כנסת, 
050-5500964)46-19/18(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן הכולל 2 
צימרים + חצר גדולה בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים,
052-7155422 ,053-3147542)47-46/18(_____________________________________________

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

נדנדות, מש' סופר, 
04-6989734 ,052-4478055)47-47/18(_____________________________________________

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת, 

מזגנים וחצר,
,08-6601778
052-7113937)49-10/18(_____________________________________________

 בעליה לציון, דירות זוכיות 
ומשפחתיות, ברמה גבוהה. 

משפ' שטרק 050-6393480 
04-6989511 050-9989500)49-08/18(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-40/18(_____________________________________________

מיצובישי

קרייזלר

פג’ו

 בהזדמנות! מיציבושי 
ספייס וואגן 7 מקומות, 

מרווחת, שנת 2001, 
מטופלת בזמן, טסט 

לשנה, מצבר חדש, מזגן 
מצוין, לפרטים בערב 
_____________________________________________)50-03(בלבד! 054-8527470

 פיג'ו 205 1400 סמ"ק 
שנת 1993 מצב מכני מצוין, 
מנוע משופץ, מצבר וגלגלים 
חדשים, 1,600 ש"ח, גמיש. 

טל': 050-5829142, 
_____________________________________________)48-01/18(03-6736961, ארי

יונדאי

מוצרים 
ושירותים

ברי מים

 מתארגנת קבוצה 
לרכישת ברי מים במחיר 

מוזל במיוחד, כל החברות + 
_____________________________________________)45-4/18(אופציית שבת, 053-3177390

לפרסום
03-6162228

הונדה

 סיטרואן פיקאסו, מודל 
2009, 7 מקומות, 13,000 

_____________________________________________) 52-3/18(ש"ח. 052-3756268

סיטרואן

 מתכנת מתחיל ומוכשר, 
יבנה לעסק שלך אתר 

אופטימלי, כולל המלצות. 
_____________________________________________)52-3/18ל(055-6671423

בניית אתרים

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-28/18(לחתונות 0525-778544

צילום אירועים

050-4115114
050-4130444

יבניאל

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

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

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

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

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

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

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

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

052-5948777)01-01/19(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-03/19(_____________________________________________

 גיבוש נותן כח! דירות 
ארוח לקבוצות/ משפחות, 

מתחם גדול ומפנק +משחקיה         
במושבה הקסומה אצל משפ' 

_____________________________________________)52-16/18(ריינר 050-4153074

 בסנהדריה ירושלים, 2 
יחידות נופש מפנקות, ללא 
מדרגות, יומי/שבועי/חודשי, 

052-7638702)01-12(_____________________________________________

 הונדה FRV, יד 3, 6 
מקומות, מטופלת במורשה, 

21,800 ק"מ, מצב מצוין, 
30,000 ש"ח. אזור ירושלים, 

054-8460116)01-04(_____________________________________________

 מציבושי ספייס וואגן יד 
3, 290,000 ק"מ, טסט עד 

סוף מרץ, אזור ירושלים, 5,500 
_____________________________________________)01-05(ש"ח, 054-8460116

 מתארגנת קבוצה בשיתוף 
עם "אגמים" רכישת ברי מים 

יוקרתיים במחירים הטובים 
בארץ, כשרות הבד"ץ ע"ח, 
_____________________________________________)01-12(להזמנות - 1-700-55-29-29

 לבעלי חשבון תקין בבנק, 
עם כרטיס אשראי בתוקף, 

הלוואה בנקאית ללא ערבים 
עד לסכום 65,000 ש"ח למשך 
5 שנים, ההלוואה תינתן בבנק 

_____________________________________________)01-52ל(בלבד! אמנון 052-4132855

 לשכירים בעלי כרטיס 
אשראי עד 70,000 ש"ח 
לתקופה עד 60 חודשים, 
בריבית מועדפת, לא שוק 

_____________________________________________)01-04(אפור! 052-5701630

 יעוץ ותמיכה רגשית, 
שלום בית וכן הכוונה לבעלי 
תשובה, ייעוץ טלפוני מפורט 
_____________________________________________)01-04(ללא תשלום, 054-8748069

 מבצע צילום מקצועי 100 
תמונות + וידיאו + אלבום, 
600 ש"ח - ברית/בריתה. 

בר מצוה/חינה - 900 ש"ח. 
052-8510980)01-12(_____________________________________________

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ

 חדרים מהודרים להשכרה 
בהזדמנות בירושלים, 20 

_____________________________________________)02-05(מיטות, 058-4734418

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

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

058-3221101)02-01/19(_____________________________________________

 יונדאי גטס - glf, שנת 
2008, 1400 נפח מנוע, יד 2, 

050-2817606)02-05(_____________________________________________

איפור
 מאפרת מקצועית, איפור 

כלה ועוד, מגיע אלייך! מחירים 
_____________________________________________)02-04(נוחים! 052-2477112

גמ”חים
 גמ"ח גיבוי נתונים 
)*חינם*( קבצים מכל 

מכשירים/שחזור תמונות, 
058-4247557)02-02(_____________________________________________

 גמ"ח עריסות תינוק בב"ב 
_____________________________________________)02-02(קרית הרצוג, 052-7188889

סופרי סת”ם
 הננו להודיע לכל 

לקוחותנו כי פתחנו בבני 
ברק בשעה טובה מחסן גדול 
ומרווח של- קלף -קניגסברג- 

באיכות הגבוהה ביותר.
כל מה שחיפשת תמצא כאן!

מבצע השבוע* מזוזות גודל 12 
ס''מ 10.5 ש''ח ס''ת 48 ס''מ 

195 ש''ח. הנהלת קלף לב 
052-7623142)02-05(_____________________________________________

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-15/18(בקרו באתר(_____________________________________________

גליל מערבי

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

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

בר יוחאי

טבריה

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד 
פינוקים, קרוב להכל, עד 
_____________________________________________)34-09/18(15 איש, 052-7164243

 "אחוזת נוף כנרת" - 
צימרים חדשים ומפוארים 

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

_____________________________________________)37-11/18(השקה!! 052-7134905

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

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

 ארוח לרוויה - בגליל ארוח 
פאר, בריכה מחוממת, ג'קוזי, 

ח.אוכל, ערסלים,
,050-2230470

04-6970537 ,050-7230470)16-13/18(_____________________________________________

חשמונאים
 נופש אמיתי לזוגות בלבד 

סוויטות מפוארות + ברכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, אתר 

_____________________________________________)12-10/18(- "צימר דן" 058-7736573

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)48-21/18(_____________________________________________

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)33-33/18(_____________________________________________

דימונה

 במרכז המושב, 2 צימרים 
משפחתיים, יפים, ממוזגים 
ומאובזרים + מרפסת דשא 
_____________________________________________)51-25/18(וטרמפולינה, 053-2552555

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

 במושב גורן וילת 
נופש + בריכה פרטית, 

אפשרות לנופש זוגי 
בצימר המערה, 

050-5990545)03-06(_____________________________________________

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

קרוב לאטרקציות, 
050-6333765)03-10(_____________________________________________

 יונדאי גץ ידני חסכוני 
שניה פרטי 2006 + טסט 8 
חודשים, שמורה אחרי טיפול 

+ צמיגים, 9,800 ש"ח, 
168,8000 ק"מ, 

055-9447381)03-03(_____________________________________________

מאזדה
 בהזדמנות, מאזדה 

6 2004 אפורה, חלונות 
כהים, וו גרירה, מצלמת 

רוורס, טסט ארוך, 
_____________________________________________)03-04ל(050-8253734

 מאזדה לאנטיס יד ראשונה 
פרטי 1997 אוטומט + טסט 

במצב מצוין, 4,500 ש"ח, 
055-9829617)03-03(_____________________________________________

 סיטרואן c5 מודל 2004, 
יד שניה פרטי + טסט!! 

רכב נוח ומרווחת, מפוארת 
בהזדמנות!! 5,000 ש"ח, 

054-9919718)03-03(_____________________________________________

 קרייזלר ווגאס 2006 יד 
שניה אוטמטי 7 מקומות 

דגם מפואר 127,000 ק"מ + 
טסט לשנה!! 29,500 ש"ח, 

054-7514784)03-03(_____________________________________________

הובלות
 הובלות המרכבה - 

מחירים ושרות מעולים! 
הפצת חבילות גדולות 

וקטנות גם קירור 
_____________________________________________)03-14(והקפאה! 055-6688870

הוצאה לאור
 'נקודה' - הכול לספר שלך 
מהמם להיום, עריכה, הקלדה, 
ניקוד, עימוד, סריקות, תמלות, 

תרגום, 03-80-600-09
A80699@gmail.com)03-14(_____________________________________________

החזרי מס

 שליו משכנתאות: בניית 
תמהיל מותאם אישית

*חסכון בזמן וכסף
*לעסקים - משכנתא לרכישת 

נכסים
*גיוס אשראי לפרויקט נדל"ן

050-6364235)03-14(_____________________________________________

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים לכל חלקי 
הארץ, שירות אמין ואדיב. 

"ציפי הסעות" 050-4110855, 
052-3821702)03-10(_____________________________________________

 "דרך המלך" הסעות 
וטיולים + שדה תעופה, 

10-20-30-40-55 מקומות
053-30-30-200)03-50(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה, 
 ,03-5352975
052-2595370)03-02/19(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה א’ - ג’ בשבט תשע”ח  17/1-19/1/2018

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,I5 מחשב חזק 

מושלם לתוכנות גרפיות 
מחודש כולל שנה 

אחריות בחצי מחיר 
מחדש, 054-4543701, 

03-5066331)35-10/18(_____________________________________________

 ניתוק אינטרנט 
ממחשבים בלבד, ללא נזק 

למחשב. אזור המרכז בין 
052-7611936 17:00-20:00)01-05/18(_____________________________________________

 מכונות תפירה - זינגר 
תפר ישיר - 490 ש"ח. זינגר 

ישר וזיגזג- 650 ש"ח. ברלינה 
- 1,850 ש"ח. שירות ואיסוף 

תיקונים מהבית. דסלר 15 
ב"ב, 03-5791036,

050-5894918)45-20/18(_____________________________________________

 למכירה מזגן חלון 2.5 
כוח מתאים לסוכה. יצחק 

_____________________________________________)39-43(בני ברק 054-4584974

ריהוט
 שולחן וכסאות חדשים, 

אפשרות לכסאות בלבד, סלון 
2+3 שחור מעור איטלקי, 

052-4227714)51-51(_____________________________________________

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/18(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)28-06/18(הלקוח, 054-2821847

 בהזדמנות אורגן קסיו 
כחדש + מזוודה + רגל לאורגן 

+ כיסויי, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(054-3456413

 מערכת רמקולים למחשב 
או לפלאפון, לשמיעת מוזיקה, 

צליל מעולה, 50 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)01-02ח(050-2897977

 ,PSR 770 אורגן ימהה 
חדש עם אחריות, 

_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)01-02ח(50 ש"ח, 052-4831449

 טוסטר אובן 26 ליטר, 
 ,1503T דגם DAVO חברת

_____________________________________________)01-02ח(ב- 500 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-4831449

 ונטה לפעולת יניקה, חד 
פאזי, קוטר 41 ס"מ, 250 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 050-3286875

 נמצא כרטיס זיכרון 
)מקירו( בירושלים בשכונת 

_____________________________________________)02-03ח(סנהדריה, 052-7173144

 דרוש לקניה/הוחלפה 
טלפון סמסונג גלקסי יאנג 

_____________________________________________)02-03ח(כשר, יד שניה, 054-8443873

 מעונין לקנות מכתב 
בחתימת הרב וואזנר ז"ל או 

הרבי מחב"ד ז"ל ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(050-4158682

 דרוש טרמפיסט לעגלה 
_____________________________________________)02-03ח(במחיר סביר, 054-8473304

 דרוש גגון וכיסוי רגליים 
בז' או אפור ג'ינס לעלת ג'וי 
משולבת, לקניה או החלפה 
_____________________________________________)02-03ח(בגגון טורקיז, 054-8473304

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/מחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)02-03ח(תורה, 054-8432271

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)02-03ח(בתרומה, 054-8432271

 מעונין לקנות ש"ס חתנים 
_____________________________________________)02-03ח(עוז והדר, 052-7638237

 דרושה מכונת תפריה 
בתרוהמ למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)02-03ח(תורה, 052-7396092

 לזוג צעיר דרוש בתרומה 
תנור במצב מצוין בירושלים, 

_____________________________________________)02-03ח(050-7911973

 למשפחה ברוכת ילדים 
דרוש בתרומה מייבש כביסה 

+ כסאות פלסטיק, 
_____________________________________________)02-03ח(053-3155532

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה ארון 2 דלתות + ארון 

_____________________________________________)02-03ח(נעליים, 053-3155532

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה מייבש כביסה, 

_____________________________________________)02-03ח(053-3100941

 דרוש לבן ישיבה מקרר 
חמישים ליטר במחיר סמלי. 

_____________________________________________)02-03ח(צבי, 03-9370179

 שואב אבק לרכב איכותי, 
_____________________________________________)02-03ח(100 ש"ח, 052-5737813

 פלש למצלמה, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(054-8412903

 60W וונטה עוצמתית 
חדשה באריזה, צבע לבן, 350 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 058-3217777

 12V מיני קומפרסור 
למצת רכב לניפוח גלגלים 

ואופנים - 90 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)02-03ח(052-2727474

 שלט חדש דגם 
ZM-9067N, מתאים למזגנים 

תדיראן/טורנדו, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(052-3463482

 מפזר חום איכותי כמו 
חדש, 30 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)02-03ח(052-5737813

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)02-03ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-4831449

 ונטה לפעולת יניקה, חד 
פאזי, קוטר 41 ס"מ, 250 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 050-3286875

 בית מנורה ל- 2 
פלורוסנטים עם פס זהב, 30 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-7110779

 מיקרוגל איכותי קריסטל 
עם אופציות, 150 ש"ח בשווי 

_____________________________________________)02-03ח(700 ש"ח, 052-7110779

 רולים לשיער רמינגדטון, 
_____________________________________________)02-03ח(ב- 45 ש"ח, 052-7110779

 תנור חימום 4 ספירלות 
+ גלגלים, חדש ומצויין - 100 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-7615180

 רדיאטור, חדש, 12 
צלעות, 160 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7148004

 תנור אפיה משולב גז, 
210 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)02-03ח(052-5737813

 רדיו דיסק מקורי, חדש, 
MP3, לרכב מאזדה 3, 500 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-8435872

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-7396092

 טאבלט 8 אינץ' חדש 
באריזה, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)02-03ח(054-7561146

 מחשב נייח lenovo כולל 
win 7 מהיר, בבני-ברק, 

_____________________________________________)02-03ח(052-3500137

 ראוטר של dilink חדש 
באריזה, 250 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)02-03ח(052-3500137

 ,HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס, 

צילום מ סמכים ועוד, מסך 
גדול מגע, 400 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)02-03ח(052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט, 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)02-03ח(052-2437292

 תנור חימום כמו מאוורר 
מסתובב ימינה שמאלה - 

1200 וואט כחדש, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(טל': 050-2897977

 מחשב לבית זיכרון 
300GB, ווינדוס XP, תוכנת 
כתיבת מסמכים, מצוין, 220 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, טל': 050-2897977

 גוף תאורה עדין ביותר - 2 
פלורוסנטים דקים, 120 ש"ח, 

אור חזק כחדש, 70 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)02-03ח(050-2897977

 תנור חימום - 3 ספירלות 
בצבע לבן - 2200 וואט פועל 

מצוין, 60 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)02-03ח(050-2897977

 מזגן עילי "טרונדו" 1 כ"ס 
+ שלט, 400 ש"ח - תקין, 

_____________________________________________)02-03ח(052-3463482

 כיריים גז )בילד-אין(, 4 
להבות כחדשות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-3463482

 מכונת תספורת תקינה, 
_____________________________________________)02-03ח(100 ש"ח, 052-3463482

 כירה חשמלית לסיר 1, 
חדש באריזה )כשר(, 50 ש"ח 

בפתח-תקווה, טל': 
_____________________________________________)02-03ח(052-8380655

 סורק מסמכים למחשב 
איכותי HP, ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(טל': 052-8380655

 מפזר חום עילי )כמו מזגן 
קטן( כולל שלט, 80 ש"ח 

בפתח-תקווה, טל': 
_____________________________________________)02-03ח(054-7561146

 מעבד מזון סגור באריזה, 
240 ש"ח, הקודם זוכה! 

_____________________________________________)02-03ח(058-3232026

 מזגן חלון אלקטרה 3/4, 
_____________________________________________)02-03ח(500 ש"ח, 050-4128920

 רדיאטור 13 צלעות, 150 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 050-4128920

 מחשב נייח וינדוס 10 + 
תכניות, 400 ש"ח, 

03-6187374 או 
_____________________________________________)02-03ח(053-3179093

 מגבר מחברת "מראנס", 
דגם 2230 משנות השבעים, 
צליל נקי וצלול, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(טל': 052-7628985

 מצנם המילטון, סגור 
באריזה, לא היה בשימוש 

_____________________________________________)02-03ח(בכלל, 35 ש"ח, 052-7191512

 תנור קינג משלב כיריים 
במצב טוב בבני-ברק, 200 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-8457681

 מקרר אמקור במצב 
כחדש וטוב עובד מעולה, ב- 

_____________________________________________)02-03ח(500 ש"ח, 054-8452231

 2 מחשבים ניידים דרוש 
תיקון, 100 כל אחד בירושלים, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7698767

 כיריים גז של סאחטר 
200 ש"ח או החלפה בכירים 

_____________________________________________)02-03ח(חשמליות, 050-3730025

 מחשב שולחני מצוין, 
ווינדוס 10 + תוכנות, 500 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 053-3346080

 מברגה ודיסק חדשים, 
_____________________________________________)02-03ח(500 ש"ח, 054-5548402

 למסירה מקרר אמקו 16, 
עובד טוב, צבע חום, 

_____________________________________________)02-03ח(054-4300668

 תכולת דירה: ארונות 
ספריות, מקפיא וכו', 500 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 050-4183200

 גוף תאורה עגול כפול 
צבע כחול ג'ינס, מתאים 

לחדרי ילדים, 80 ש"ח, בני-
_____________________________________________)02-03ח(ברק, 052-7600336

 נמצא ארגז עם כלי עבודה 
באזור בן זכאי בב"ב, 

_____________________________________________)02-03ח(03-6188110

”אצל בתיה"

03-5792841 | 054-5792841

הקודם זוכה!
ש"ח100

כל בגדי האירועים

ירושלים 52 ב“ב
10:00-20:00 רצוף | שישי סגור

רק השבוע

שידוכים

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים 
לטאים, ספרדים ופרק 
ב', שדכן מקצועי עם 

המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)40-12/18(_____________________________________________

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

072-239-1111)17-17/18(_____________________________________________

רפואה משלימה

 בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו 
סודיות מובטחת,  בימים א-ה, 

16:00-21:00 בלבד,
_____________________________________________)01-52ל(052-7333955

 שידוכי "אור דוד" 
לחרדים, בעלי תשובה, דתיים 

לאומים לכל הגילאים ולכל 
_____________________________________________)01-04ל(הפרקים, 058-5155545

שיפור הראייה
 שיפור הראיה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 
עדשות מגע, או ניתוחים. 

טיפול בליקויי הראיה ובמחלות 
עיניים. 050-414-5359 

072-282-8034 יואל לוי 
www.yoel-levy.com)39-14/18(_____________________________________________

תקליטן

אבידות

 שיפוצים בנימין, שיפוצים 
כלליים המומחים לשיפוץ 

דירות יח"ד, מטבחים, מבצע 
ש. אמבטיה 7,999. 

_____________________________________________)52-3/18(052-2938953 המלצות בשפע 

 אדיר שיפוצים עבודות 
בניה, גבס, צבע ועוד, מחירים 
ללא תחרות וניסיון של מעל 

30 שנים! הבית שלכם זו 
המומחיות שלי! 

052-3874644)52-03/18(_____________________________________________

שיפוצים

 תקליטן אנרגטי מגיע 
בליווי תופים, מתחייב לאירוע 
_____________________________________________)52-3/18(שונה מהרגיל. 050-5247197

 שיפוצי פנים כללים - 
קרמיקה מקלחות, מטבחים 
+ עבודת בניה, משה אנ"ש, 

052-2787763)01-04(_____________________________________________

שירות לעסקים
R.T.M  שרות לעסקים, 
משרד/ניהול/מזכירות/טיפול 

בלקוחות /גביה/הזמנות/
יומנים, עבודה מול חו"ל, נסיון 

למעלה מ- 20 שנה, 
054-6760750)01-04(_____________________________________________

 נמצאה פאה בקניון 
)בחניון( סנטר 1 בירושלים, 

ניתן לקבל ע"פ סימנים, 
_____________________________________________)02-03ח(050-7187666

 אבד סכום כסף גדול בבני-
ברק, המוצא הישר מתבקש 

_____________________________________________)02-03ח(ליצור קשר, 052-7144461

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם: 

_____________________________________________)02-03ח(1-599-500-003

 נמצא בושם של נשים 
ומוצר איפור באזור נחמיה/

ברסלב, לפרטים: 
_____________________________________________)02-03ח(054-8454520, 052-7103146

 נמצאו 5 כובעי נשים 
בקו 402 בליל ח' חנוכה, 

_____________________________________________)02-03ח(03-5793863

 נמצא בלוטוס באזור 
רמת אלחנן ב"ב, ניתן לקבלו 

_____________________________________________)02-03ח(בטלפון: 050-4181443

 אבדו משקפי שמש של 
דולצ'ה וגבאנה לאישה, 

054-6337121)02-05(_____________________________________________

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי המכיל 
בחורים/ות משכילים, דת"ל/

_____________________________________________)03-06(חרדים, 052-3245153

נטורופתמרפאת יובל

עיסוי צוארי

עיסוי רפואי מלא

לכאבי כתפיים, אנמיה,
כאבי ראש, קשב וריכוז,

אירוע מוחי, לחץ, גם לילדים

צומת הבריאות זה הצואר

050-7715452

 נמצאה לפני תקופה 
עגלת תינוק מחברת בייבי 

_____________________________________________)03-04ח(ג'וגר במרכז ב"ב, 03-6743356

 נמצא אוזניית בלוטוס בקו 
אוטובוס בבני-ברק, 

_____________________________________________)03-04ח(052-5112008

 נמצאה טבעת בבני-ברק 
ברח' ז'בוטינסקי פינת השומר 

במוצ"ש פרשת וירא, 
_____________________________________________)03-04ח(054-8467854

 נמצא צמיד זהב בב"ב, 
במכירה של ציפי שכטר 

באולמי ערלוי בי' בכסליו, 
_____________________________________________)03-04ח(050-4101002

 אבדה בחנוכה טבעת 
זהב באזור בני-ברק המוצא 
_____________________________________________)03-04ח(להתקשר ל: 054-8435331

 נמצאה שרשרת יקרה 
בשבת חיי שרה באזור 

סוקולוב/השלושה בבני-ברק, 
_____________________________________________)03-04ח(058-3218331

 נמצא רב קו ע"ש אביטל 
_____________________________________________)03-04ח(חרות, 052-5111141

 נאבד מעיל צמר של 
גברים, ארוך, צבע שחור 

באולמי קונקורד בי"ג טבת, 
_____________________________________________)03-04ח(054-8435745

 נמצא מכשיר למדידת 
סוכר חדש באריזה, של חברת 

_____________________________________________)03-04ח(bayer, טל': 052-5111141

 לפני כשנתיים בעמק 
המעיינות )בצפון( התבקשתי 

ע"י זוג לשמור על מצלמה 
ושעון ונשכח אצלנו, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7117978

 אבדה בחנוכה טבעת 
זהב באזור בני-ברק, המוצא 
_____________________________________________)03-04ח(להתקשר ל: 054-8435331

 נמצא צמיד כסף טהור 
בחתונה בארמונות חן, בב' 

_____________________________________________)03-04ח(כסליו, 054-8475773

 נמצא מכשיר למדידת 
סוכה )באריזה חדשה( בפרדס 

_____________________________________________)03-04ח(כץ, 052-5111141

 דרוש בחינם פלאפון דור 2 
_____________________________________________)03-04ח(בכול מצב, 058-3294323

 מעונין בגליונות "זמן" 
מלפני חודש ומעלה, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7157077

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)03-04ח(תורה, 052-7396092

 דרוש פקס "פנסוניק" 
לא תקין לחלקי חילוף דגם 
_____________________________________________)03-04ח(FP101, טל': 03-5700672

 דרוש לחתן ש"ס )תלמוד 
בבלי( חתנים בתרומה, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7149509

 דרוש פלאפון נוקיה 208 
אפ' הרוס לחלקים, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7642805

 דרוש רמבם פרנקל לחתן, 
_____________________________________________)03-04ח(052-7642805

 דרוש מכונת גילוח עם 
הכשר של הרב גרוס אפ' עם 
_____________________________________________)03-04ח(תקלה קטנה, 052-7642805

 דרושה אורגנית ימהה, 
_____________________________________________)03-04ח(058-3245685

 מעונין בעגלה - טיולון 
לתינוק בדחיפות, 

_____________________________________________)03-04ח(050-4116799

 מעונין בעמודון לספרים 
_____________________________________________)03-04ח(עם דלתות, 050-4116799

 דרוש לבן ישיבה מקרר 
חמישה ליטר במחיר סמלי. 

_____________________________________________)03-04ח(צבי, 03-9370179

 גנרטור גדול, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(054-7773591

 מחשב נייד מסך גדול + 
וינדוס )ללא תוכנות( בב"ב, 

_____________________________________________)03-04ח(500 ש"ח, 058-7734487

 מטען למחשב נייד 
+ תוכנות + תיק איכותי 

)אוניברסלי( בב"ב, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(058-7734487

 מערכת קומפט דיסק 
כולל רדיו, חדש, יפה וגדול, 

_____________________________________________)03-04ח(300 ש"ח, 054-5482231

 מחשב גדול במצב טוב 
כולל מקלדת ועכבר חדש, 
_____________________________________________)03-04ח(300 ש"ח, 054-5482231

 מברגה בוש 14V, ב- 150 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 055-6788716

 כיריים גז )בילד-אין(, 4 
להבות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-3463482

 3 גופי תאורה - נורות 
הלוגן, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-3463482

 מכונת תספורת תקינה, 
_____________________________________________)03-04ח(100 ש"ח, 052-3463482

 מזגן עילי "טורנדו" 1 כ"ס 
+ שלט, 400 ש"ח - תקין, 

_____________________________________________)03-04ח(052-3463482

 שלט חדש דגם 
ZM-9067N מתאים למזגנים 

תדיראן/טורנדו, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(052-3463482

 12V מיני קומפרסור 
למצת רכב לניפוח גלגלים 
ואופניים - 90 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)03-04ח(052-2727474

 מפזר חום איכותי כמו 
חדש, 30 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 תנור אפיה משולב גז, 
210 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 וידאו - עם 5 קלטות וידאו 
לילדים, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(050-3337530

 מכונת כביסה בוש דגם 
WOL 1270, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(050-3337530

 שואב אבק איכותי לרכב, 
_____________________________________________)03-04ח(100 ש"ח, 052-5737813

 פקס, מכונת צילום 
משולב, 90 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 מנורת לילה חדשה 
בשילוב קריסטל, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7148004

 רדיאטור 12 צלעות, חדש, 
_____________________________________________)03-04ח(150 ש"ח, 052-7148004

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)03-04ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-4831449

 ונטה לפעולה יניקה, חד 
פאזי, קוטר 41 ס"מ, 250 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 050-3286875

 נגן סמסונג ספורט חדש, 8 
ג'יגה, 180 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8426696

 שואב אבק גרץ, 160 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(חזק וטוב, 052-5737813

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-7396092

 גמבוי כחדש, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(058-3294323

 מחשב נייד כולל תיק 
ועכבר אלחוטי, 

Win10 + word, ב- 500 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, טל': 052-8380655

 מפזר חום עילי )מזגנית( 
כולל שלט חדש באריזה, 80 

ש"ח בפתח-תקווה, טל': 
_____________________________________________)03-04ח(052-8380655

 מברגה V12 מילווקי 
קודחת בבטון, 10 מ"מ, 500 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 058-3213875

 רדיאטור קטן מצב מצוין, 
_____________________________________________)03-04ח(50 ש"ח, ב"ב, 054-8444245

 דוד חשמל חברת ירדן, 
מצב מצוין, 150 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8444245

 פלטת שבת 4 סירים, 50 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, ב"ב, 054-8444245

 מכונת תספורת לגילוח 
לפי שלבים חברת פנסוניק, 70 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, ב"ב, 054-8444245

 מקפיא גדול עובד מצוין, 
מדגם ישן, 150 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8444245

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים 300 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 מסך דק מצוין, רק 150 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 053-3346080

 רדיאטור 12 צלעות, 
גולדליין, בב"ב, 100 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(בלבד, 052-7127261

 שואב אבק עומד 
לשטיחים וספות, שימוש 

כשנה, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(052-6784969

 שואב אבק מצב טוב, 50 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, ב"ב, 054-8444245

 תנור חימום תו תקן מצב 
מצוין, 80 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8444245

 מיחם מים לשבת לחיצה, 
מצב מצוין, 100 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8444245

 תנור משולב תא אחד 
של "בליס" במצב טוב )3 

להבות(, בירושלים, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(02-5858827

 כירה חשמלית לסיר 1, 
חדש באריזה )כשר(, 50 ש"ח 

בפתח-תקווה, טל': 
_____________________________________________)03-04ח(052-8380655

 סורק מסמכים למחשב 
איכותי HP, ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(ט'ל: 052-8380655

 מפזר חום עילי )כמו מזגן 
קטן( כולל שלט, 80 ש"ח 

בפתח-תקווה, טל': 
_____________________________________________)03-04ח(054-7561146

 מחשב פנטיום 4 כולל 
מסך דק, מצב חדש, 500 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(בפ"ת, טל': 052-8380655

 ASUS טאבלט איכותי 
10.1 אינץ, מצב חדש, כולל 

נרתיק ומטען, 480 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)03-04ח(054-7561146

 מגהץ חדש טפאל ב- 180 
 U.S.B + ש"ח + רדיו + דיסק

_____________________________________________)03-04ח(ב- 260 ש"ח, 054-2819921

 BCD מנורת הבריאות 
האלקטורמגנטית המיוחדת 

"בס"ד" 500 ש"ח נקנתה ב- 
_____________________________________________)03-04ח(2,200 ש"ח, 03-6199806

 בהזדמנות, מכונת כביסה 
מצויינת, ב- 500 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)03-04ח(03-5708333

 קוויקשינרי סורק ומתרגם 
- חדש ממש, אחריות מלאה, 

מציאה, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(052-7601490

 רדיאטור המילטון 12 
 - W2,500 ,צלעות באריזה

מציאה, 170 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(052-7601490

 פלש למצלמה, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(054-8412903

 שולחן סלוני מעץ מסיבי 
וחזק + 5 כיסאות, במצב טוב, 

_____________________________________________)03-04ח(190 ש"ח, 052-7114387

 שלושה מדפי נוי צבעוניים 
לחדר ילדים, יפים מאוד, 
מסנדוויץ אדום, 50 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(למדף, בב"ב, 052-7600336

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים ומזרון בנפרד, 150 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-5737813

 מזרון יחיד, 70 ש"ח, מצב 
אורטופדי מצויין, בני-ברק, 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 מדפים "כתר" גדולים 
מפלסטיק, חזק ויציב, 160 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-5737813

 בהזדמנות 8 כסאות 
לסלון, מרופדות, עץ מלא, 50 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 050-9089110

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(054-5705546

 מיטה משולשת במצב 
מצוין, 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)03-04ח(050-9228222

 מזנון קטן בצבע שחור - 
_____________________________________________)03-04ח(300 ש"ח, 050-9340317

 6 כסאות לסלון כחדשים, 
250 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)03-04ח(054-7773591

 2 ספות נוער כפולות 
מעולות, 490 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(054-7773591

 ספות 2+3 דמוי עור חום, 
מ.טוב, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(053-3159310

 חדר תינוקות מושלם 
מהמם, 450 ש"ח כ"פ, ב"ב, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8487992

 90X2.30 ספה לסלון 
במצב טוב, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-2736548

 2 שידות טואלות כל 
אחת 2 מגירות במצב 
מצוין צבע וונגה ידיות 
ברונזה ב- 400 ש"ח, 

052-7773526)03-03(_____________________________________________

 ארון דלת אחת לילדים, 
כחול ותכלת, יפה מאוד, 500 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 053-3159993 ירושלים

 ספריה כולל כוורת עליונה, 
_____________________________________________)03-04ח(500 ש"ח, 052-8883737

 מיטת נוער + ארגז 
מצעים, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-8883737

 מיטה זוגית פשוטה ללא 
הפרדה, 200X220 ללא מזרון 

בב"ב, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(058-7734487

 למסירה בחינם מזנון עץ 
גובה 70 רוחב 190, 

_____________________________________________)03-04ח(050-9958001

 שידה ומראה מעץ, גובה 
190, רוחב 140, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(050-9958001

 מיטות לחדר שינה + 
מזרונים + שידה, ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(כ"א, בב"ב, 054-8446691

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים(, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-3463482

 כסא מנהלים עם גלגלים 
+ ידיות, 80 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 כורסת יחיד נוחה, 160 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שידת 4 מגירות, צבע 
חום, עץ מלא, רוחב 80 ס"מ, 

260 ש"ח, מצב מצוין, 
_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 שידת טואלט, 1.24 מטר, 
מצב מצוין! סגנון עתיק, חום 

כהה, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(050-4135002

 שולחן פינת אוכל, 160 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שולחן סלון נמוץ צבע 
חום, 120 ש"ח בלבד, עץ 

מלא, יציב וחזק מאוד, 
_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 למסירה מיטה במצב 
_____________________________________________)03-04ח(מצוין, טלפון: 052-7116702

 שולחן קטן "איקיאה" 
בצבע לבן קומפקטי, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(ב"ב, 054-8444245

 שולחן קטן בצבע ונגה, 
מידות 60/60, ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(ב"ב, 054-8444245

 דלתות במצב חדש ממש, 
שווה לראות, 450 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)03-04ח(ב"ב, 054-8444245

 ספריית כוורת במצב 
מצוין, 300 ש"ח ושידת נוי 

לסלון, יפיפיה, 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)03-04ח(054-5769990

 מיטת היירייזר שחורה 
במצב טוב בלי כריות, 

_____________________________________________)03-04ח(055-6788716

 שולחן קטן וארבע 
כיסאות, חדש, מצב חדש 

ויפה, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(054-5482231

 6 כסאות מרופדות לגמרי 
מושב + גב, חום כהה - מצב 

מעולה, ב"ב, 1,200 ש"ח, 
052-7633978)02-03(_____________________________________________

 שולחן לסלון במצב מעולה, 
03-6190834)02-02(_____________________________________________

 מיטת יחיד טובה, 190 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 054-5656194

 שולחן כתיבה חום, 290 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח בלבד, 054-5656194

 שולחן כתיבה מצוין, 100 
ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813
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 אדם מסור ונאמן מעונין 
בנקיון. 055-6672036 + 

_____________________________________________)52-3/18(המלצות

■ 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(_____________________________________________

 מגיה מקצועי ותיק מעונין 
בעבודה בכל הסוגים בב"ב, 

054-8476500)25-28(_____________________________________________

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

 אקדמאי, ניהול עובדים, 
גיוס כספים, תקציבי ממשלה, 

קרנות ותורמים, 
_____________________________________________)02-03ח(052-7633316

 מעוניינת לעבוד במשק 
בית בגבעת שמואל, ב"ב, 

_____________________________________________)02-03ח(פ"ת, 054-3429699

 קלדנית מהירה, עימוד, 
עיצוב גרפי ועריכה תמליל, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7633316

 מעונין לנקות בתי ספר 
בניינים וכו', לפרטים: 

_____________________________________________)02-03ח(050-4166914

תינוקות

כללי

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-43/18(_____________________________________________

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

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

 בב"ב עגלה סטוקי בצבע 
אפור, אפשרות לוורוד, 1,100 

ש"ח, מצב מצוין! 
052-7146087)01-03(_____________________________________________

 מייזו נוט 3, 16 ג'יגה, 
חדש בקרטון, גודל 5.5 אינטש, 

_____________________________________________)01-08ל(750 ש"ח, 054-5508500  2.5X1.10 שולחן סלוני 
מ' נפתח ל- 3 מטר בצבע 

חום כהה ב- 500 ש"ח, בטל': 
_____________________________________________)02-03ח(054-8448310

 שידת מראה מעץ מלא 
בעיטור קריסטל, חדשה 

מהאריזה, 499 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(054-4783220

 שולחן וינטג' משפחתי 
חום מעץ מלא, נפתח, 500 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 050-6370452

 שולחן סלון נמוך חום - 
_____________________________________________)02-02(כחדש ממש, 03-6190834

 שידה 5 מגירות בצבע 
_____________________________________________)02-02(דובדבן, 03-6190834

 כסא נוח מתקפל )מתאי 
לטיולים(, 50 ש"ח,

_____________________________________________)02-03ח(052-3463482

 ארון מדהים נמוך צבע 
שחור, דלתות הזזה צבע 

חום במצב טוב, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(03-9307308

 מציאה - שולחן סלון מעץ 
+ 3 כיסאות, צבע חום, מחיר 

_____________________________________________)02-03ח(- 280 ש"ח, 0545-892020

 מציאה: מיטת היירייזר 
כחדשה במצב טוב, ב- 500 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-8452231

 ספה משולשת במצב 
מצוין, 500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)02-03ח(050-9228222

 בהזדמנות, 8 כסאות 
לסלון, מרופדות, עץ מלא, 50 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 050-9089110

 ספה משולשת במצב 
מצוין, 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)02-03ח(050-9228222

 כסא מנהלים עם גלגלים 
+ ידיות, 80 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)02-03ח(052-5737813

 כורסת יחיד נוחה, 100 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שידה 4 מגירות, צבע חום 
עץ מלא, רוחב 80 ס"מ, 260 

ש"ח, מצב מצוין, 
_____________________________________________)02-03ח(052-5737813

 ספה דו מושבית, 1.80 
דמוי עור, חום במצב מעולה, 

300 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)02-03ח(0545-892020

 שולחן צבע עץ + 4 מגיות 
מתאימות עם גלגלים, מתאים 

למשרד/שולחן כתיבה, 180 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-7148004

 ספת סלון חומה נפתחת 
לכפולה, כחדשה, 500 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(בפ"ת, 050-6370452

 שולחן אוכל קטן ויפה, 
70*70, רגל אמצעית, 100 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שולחן סלון במצב מצוין, 
_____________________________________________)02-03ח(050-4160457

 בבת-ים, שולן סלון, 
וונגה + מגירה, מידות 

117X58X42, ב- 250 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(052-7636395

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים ומזרון בנפרד, 150 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-5737813

 מזרון יחיד, 70 ש"ח, מצב 
אורטופדי מצויין, בני-ברק, 

_____________________________________________)02-03ח(052-5737813

 מדפים "כתר" גדולים, 
פלסטיק חזק ויציב, 160 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-5737813

 מיטות לחדר שינה 
+ מזרונים 20 סמ' עובי, 
ב- 500 ש"ח כ"א, בב"ב, 

_____________________________________________)02-03ח(050-4196197

 שידת החתלה חדשה 
חברת סגל במחיר מציאה, 

_____________________________________________)02-03ח(500 ש"ח, 052-7654729

 מנשא לתינוק כחדש של 
אינפנטינו צבע שחור נקנה 

בשילב, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(053-3364930

 מובייל ורוד למיטת תניוק 
של טייני לאב נקנה בשילב, 

150 ש"ח לפרטים: 
_____________________________________________)02-03ח(053-3364930

 עגלת פג פרגו צבע שחור 
+ אמבטיה  במצב טוב, 500 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, לפרטים: 053-3364930

 עגלה של חברת מוצי - 
טיולון + אמבטיה, צבע חשור, 

מצב מצוין, 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)02-03ח(052-7628985

 עגלת בוגבו - ורוד/שחור, 
_____________________________________________)02-03ח(מצב מצוין! 052-7133269

 מזרון מיטת תינוק עמינח 
אורטופדי איכותי, 60 על 125 

כמו חדש, 140 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)02-03ח(052-5737813

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה, שחור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(050-6499997

 עגלה לתינוק צ'פצ'ולה, 
אמבטיה וטיולון, ירוק/שחור, 

_____________________________________________)02-03ח(500 ש"ח, 050-6499997

 כסא אוכל מתכוון 
ומתקפל במצב מצוין, 120 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-7148004

 כסא תינוק לרכב עם 
שלבים במצב מצוין, 140 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-7148004

 אמבטיה לתינוק + 
מעמיד, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7148004

 פלאפון מוטורולה נייח 
לרכב, חדש באריזה, רק ב- 

_____________________________________________)02-03ח(100 ש"ח, ב"ב, 050-4196197

 מטען איכותי לטלפון 
גלקסי, טעינה מהירה, באריזה 

מקורית, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(052-4831449

 נוקיה c-2 חדש באריזה, 
_____________________________________________)02-03ח(250 ש"ח, 058-3217777

 נוקיה c2 חדש באריזה 
)תומך כשר( בירושלים, 210 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-8411608

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי s3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)02-03ח(149 ש"ח, 054-4783220

 זכרון נייד אונקי 3298 ב- 
55 ש"ח סאנדיסק, בירושלים, 

_____________________________________________)02-03ח(054-8411608

 פאלפון יאנג 2, שתי 
סימים, מוגן, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(050-4151813

 סמסונג j3 לא מושגח, 
חדש, ב- 250 ש"ח בירושלים, 

להתקשר אחה"צ, 
_____________________________________________)02-03ח(052-7117847

 טלפון סלולארי סמסונג 
גלקסי מיני GT-s5300, ב- 

_____________________________________________)02-03ח(120 ש"ח, טל': 054-7561146

 מסגרות משקפי ראיה 
מיוחדות לחתנים חדש באריזה, 

_____________________________________________)02-03ח(רק 250 ש"ח, 050-4196197

 שמלה חדשה להשכרה 
מהממת בשילוב זהב ותכלת 

להשכרה מידה 36-38, ב- 250 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 050-4146777

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)02-03ח(60 ש"ח בלבד, 052-5737813

 פריטי לבוש נעליים 
וצעצועים מ- 9 ש"ח לפריט, 

_____________________________________________)02-03ח(052-5737813

 פילטר + חמצן לאקווריום, 
_____________________________________________)02-03ח(260 ש"ח, 054-8412903

 שטיח סלון, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(054-8458605

 בגדים חדשים ביד שניה 
לנערות/נשים, מ- 20 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(054-8458605

 מגש לחיתוך לחם מהודר, 
_____________________________________________)02-03ח(חדש, 90 ש"ח, 054-8458605

 סט צלחות לפיקניק עם 
סכום וכוסות מפלסטיק, 150 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-8458605

 3 מטבעות כסף מחצית 
השקל לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7154392

 וסט חדש באריזה מידה, 
13.5 שחור 40 ש"ח בירושלים, 

_____________________________________________)02-03ח(054-8411608

 קילו מטבעות חו"ל, 60 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-7154392

 אופני ספורט הרים עם 
מעצורי דיסק במצב חדש, 

מחיר 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)02-03ח(050-6867740

 שמלת ערב מדהימה 
חדשה, מידה 38-40, 500 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, טל': 057-7143037

 ציוד לרכיבת אופנים כולל 
ביגוד ואביזרים משלימים 
מפרטי - 490 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)02-03ח(052-2727474

 קוקטייל מאולף בכלוב 
גדול, ב- 400 ש"ח )בישוב 
_____________________________________________)02-03ח(חשמונאים(, 08-9765927

 תרנגולות מטילות ב- 60 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח לאחת, 08-9765927

 עלוני פרשת שבוע )25 
שנה(, מבחר גדול, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)02-03ח(100 ש"ח, 052-3463482

 שעון יד מוזהב נגד מים, 
רצועה מעור שחור, מחוגים 

זהב רקע לבן, מצוין, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(טל': 050-2897977

 מעיל צמר בנים, חדש 
לגמרי מהחנות, מידה 42, 180 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-7141283

 קוקטייל מאולף האכלת 
יד בכלוב גדול, ב- 450 ש"ח 

)ישוב חשמונאים(, 
_____________________________________________)02-03ח(08-9765927

 חליפת זארה חדשה מידה 
46 מכנס 38, אפור פפיתה, 

_____________________________________________)02-03ח(450 ש"ח, 050-4170323

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-4831449

 ספר שער הגילגולים, 
אריז"ל, עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(052-4831449

 שטיח במצב מצוין, 
220/160, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(טלפון: 052-7661604

 מעיל חום לבנות מארה"ב 
גיל 8-10 במצב מצוין הקודם 
_____________________________________________)02-03ח(זוכה, 50 ש"ח, 052-7110779

 ג'ל איכותי לפיאות בנים 
ללא פירורים, מחזיק מעמד 

לכל השבת, 15-35 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(052-7110779

 חולצות דמוי לקוסט 
צהובות, חדשות, מידות -6-8
_____________________________________________)02-03ח(12, 15 ש"ח, 052-7110779

 תכולת דירה, 500 ש"ח 
בבני-ברק, מקפיא, ספריות 

_____________________________________________)02-03ח(וכו', טל': 050-4183200

 זכוכית חסומס לחלון 5 
שלבים, 10 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7110779

 נעלי דר' סטפ לבן וכחול, 
חדש בקופסא מידה 21-22, 

50 ש"ח, הקודם זוכה, 
_____________________________________________)02-03ח(052-7110779

 נעלי בד חדשות, מידה 
40 ו- 41, מבצע 10 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7110779

 תוכי דררה האכלת יד ב- 
_____________________________________________)02-03ח(150 ש"ח, 03-6778040

 פאה טבעית מבית חדווה 
רבר, אורך כתף, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(לפרטים: 052-7655688

 כלי גדול לאחסון 
קרונפלקס, רק 60 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(050-9089110

 2 חולצות פורור באריזה, 
13, שחור, 100 כ"א, חנות 

_____________________________________________)02-03ח(130 ש"ח, 053-3194026

 סיר לחץ בשרי במצב 
מעולה, 9 ליטר, למסירה 
_____________________________________________)02-03ח(בירושלים, 052-7139293

 אופני ילדים מידה 14, 
_____________________________________________)02-03ח(130 ש"ח, 052-7148004

 אופני הילוכים, 490 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(לטלפון: 03-8050055

 וסט שחור מידה 13.5, 
כותנה, חדש, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(בירושלים, 054-84116008

 מגילת אסתר - 500 ש"ח 
_____________________________________________)02-03ח()צריכה תיקון(, 050-6651365

 תלת אופן לילדים במצב 
מצוין, 140 ש"ח הזריז נשכר1 

_____________________________________________)02-03ח(058-3232026

 שעון קיר דקורטיבי חדש 
באריזה, 40 ש"ח הקודם זוכה! 

_____________________________________________)02-03ח(058-3232026

 זוג מצעים בצבע לבן לחדר 
שינה, חדשים באריזה, 30 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(כ"א, 058-3232026

 ספרים "גדול בקרבך" על 
הרב שטיינמן והרב קנייבסקי, 

חדשים, 40 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)02-03ח(052-7191512

 מכשיר סודה סרים שחור 
+ 2 בקבוקים, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(לפרטים: 053-3364930

 מזוודת איפור קשיחה 
כסופה, 150 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)02-03ח(053-3364930

 קומפרסור במצב חדש, 
מחיר 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)02-03ח(050-6867740

 אקווריום מלבני גודל מטר 
על 40 ס"מ, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7120722

 עגלת תינוק דוקטור בייבי 
- XMAX כחדשה, אמבטיה, 

_____________________________________________)03-04ח(500 ש"ח, 054-7773591

 B עגלת טיולון בוגבו 
אדום, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(053-3159310

 מזרון מיטת תינוק עמינח 
אורטופדי איכותי, 60 על 125 

כמו חדש, 140 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 בוסטר רכב, 40 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(בלבד, 052-5737813

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה, שחור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(050-6499997

 עגלה + אמבטיה, 500 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 054-5656194

 טיולון, 360 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)03-04ח(054-5656194

 מציאה! עגלת סילבר 
קרוס היוקרתית במצב 
חדש! תוצרת אנגליה 
)יבוא( ב- 1,600 ש"ח, 

052-7773526)03-03(_____________________________________________

 כסא רכב, 130 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(054-5656194

 עגלת סטוקי צבע אפור, 
_____________________________________________)03-04ח(מצב מצוין, 052-7146087

 מיטת תינוק עץ מלא 
כולל מזרון חדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(טל': 052-8380655

 כסא אוכל + לול פלסטיק 
+ אמבט ומעמד לתינוק, 400 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-8380655

 עגלת ד"ר בייבי + 
אמבטיה + טיולון + תיק 

במצב חדש, 500 ש"ח גמיש, 
_____________________________________________)03-04ח(052-7170032

 עגלת סילברקרוס 
כחדשה, מרצדס ממש, מחיר 

מציאה, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(052-7601490

 עגלת דוקטור בייבי 
במצב חדש, אמבטיה + טיולון 

+ תיק, ב- 500 ש"ח גמיש, 
_____________________________________________)03-04ח(טל': 052-6828785

 עגלת שכיבה מלאה, 
מצב כמו חדש, 220 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(בלבד, 052-5737813

 טיולון טוב, 130 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(בלבד, 052-5737813

 עגלת "בוגבו קמיליאן" 
במצב מצוין - כחדשה, 
_____________________________________________)03-04ח(לפרטים: 054-8535670

 עגלת אמבטיה צבע 
שחור, 150 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)03-04ח(053-3155415

 עגלת אמבטיה מצב 
מצוין, צבע ורוד, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(טל': 053-3155415

 עגלה לתינוק צ'פצ'ולה, 
אמבטיה וטיולון, ירוק/שחור, 

_____________________________________________)03-04ח(500 ש"ח, 050-6499997

 משאבת חלב ידנית של 
מדלה, חדשה באריזה, 220 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 050-4176776

 תיק של ליטל מרסל 
לימודים/עגלה, 160 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(050-4176776

 כסא רכב מעולה וחזק, 70 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 מיטת תינוק של "שילב" 
מעץ מלא בצבע עץ טבעי 

במצב מעולה ללא מזרון, 300 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 054-5385013

LG  מסך טאצ' 3.2" 
מערכת נדרואיד באנגלית 

כחדש בקופסא + סיליקון, 
_____________________________________________)03-04ח(250 ש"ח, 058-7734487

 מטען אלחוטי לטלפון 
גלקסי, טעינה מהירה, באריזה 

מקורית, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(052-4831449

 נגן MP3 בלוטוס מגן 
ואוזניות כחדש, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(טל': 052-7143037

 נגן MP3 חדש באריזה 
עם בלוטוס, הקלטה, תמונות 

ועוד, 120 ש"ח בירושלים 
_____________________________________________)03-04ח(בערב - 054-8483141

 פלאפון סי 2 לא כשר ולא 
תומך כשר, כחדש, 280 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-8162617

 טלפון אלחוטי חברת 
יורוקום, מצוין, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-8162617

 מטען מקורי לסלולאר 50 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 טלפון סלולארי סמסונג 
ומטען מקורי, 110 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 פאלפון כשר דור 3 כחדש, 
_____________________________________________)03-04ח(200 ש"ח, 052-7167391

G4 LG  ביט, במצב 
מעולה )פחות משנה(, 400 

_____________________________________________)01-08ל(ש"ח 058-5556464

 מעוניין בעבודה במטבח, 
בשעות אחה"צ במקום חרדי 

בירושלים, פלאפון: 
_____________________________________________)03-04ח(052-7191083

 מעונין לנקות בתי ספר, 
בניינים וכו', לפרטים: 

_____________________________________________)03-04ח(050-4166914

 נותן שירות לכל עבודות 
_____________________________________________)03-04ח(הניקיון, 050-4106914

 כרית לכינור גודל חצי, 
_____________________________________________)03-04ח(חדש לגמרי, 054-8454536

 פריטי לבוש, נעליים 
וצעצועים, מ- 9 ש"ח לפריט, 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(054-5705546

 סט משניות קהתי מצב 
טוב, 100 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8444245

 מלבן הקפאה שומר קור, 
חדש באריזה, כ"א 5 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8444245

 מקל צבע מקצועי, 150 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, ב"ב, 054-8444245

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)03-04ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש, חדש, ב- 

_____________________________________________)03-04ח(70 ש"ח, 050-4177726

 זיכוי לרכישה אחת 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(050-4135002

 אופניים לילד מידה "16 
לגיל 5 + מידה "18 לגיל 6 כל 
זוג, 150 ש"ח )האופניים במצב 

_____________________________________________)03-04ח(חדש(, 050-9340317

 תחפושת מוכרת פרחים 
מושקעת ביותר לגיל 4, רק 

_____________________________________________)03-04ח(150 ש"ח, 050-3329999

 לפורים לבחורי ישיבה - 
צופרי אוויר חדשים לגמרי, 40 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח כ"א, 050-3329999

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)03-04ח(60 ש"ח בלבד, 052-5737813

 4 שמלות יפהפיות, 
אביזרים ותחתיות לגילאי 

10,12,15,17, ב- 300 ש"ח 
כ"א, להשכרה באזור גבעת 

_____________________________________________)03-04ח(שאול, 054-6825003

 אופני הילוכים 26", ב- 
_____________________________________________)03-04ח(300 ש"ח, 054-5385013

 אופני ילדים 20", ב- 150 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 054-5385013

 אופני ילדים 14", ב- 120 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 054-5385013

 תוכי דררה האכלת יד, 
שורקת ומאולפת, ב- 300 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, גמיש, 053-3152768

 תוכי דררה האכלת יד, ב- 
_____________________________________________)03-04ח(150 ש"ח בב"ב, 03-6778040

 מבחר של חפתי יהלום/
כסף זוג ב- 50 ש"ח ב"ב, טל': 

_____________________________________________)03-04ח(052-7118551

 בלעדי! למכירה סט 6 
שמלות מפוארות לשושבינות, 

ב- 150 ש"ח לשמלה, 
_____________________________________________)03-04ח(058-3293004

 שלושה עציצים 
מלאכותיים יפים ובמצב חדש, 
80 ש"ח ליחידה במקום 140 
ש"ח המחיר המקורי בב"ב, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7600336

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-4831449

 ספר שער הגילגולים, 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(052-4831449

 עץ אשקוליות יפיפה, 
מעל 2 מטר, גובה + עדנית 

יוקרתית, ב- 150 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)03-04ח(גמיש, 054-8449811

 שאל )שכמיה( יד שניה 
_____________________________________________)03-04ח(בשימוש מועט, 054-8471351

 ספר דמשק אליעזר, 50 
ש"ח, 054-8478897, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8471351

 למסירה ש"ס הוצאת 
"הדר" במצב טוב, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8478897

 שעון סייקו צלילה, 200 
ש"ח, אוטומטי כחדש, 500 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-7671681 בערב

 שובר לצילום שעה וחצי 
+ צלמת, בשווי 350 ש"ח, ב- 

_____________________________________________)03-04ח(320 ש"ח, 054-8529268

 אופנים גיל 8-12 דרוש 
_____________________________________________)03-04ח(תיקון, 30 ש"ח, 052-7157077

 נעלי קדס, שחור, מידה 
40, ב- 40 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7157077

 מעיל פרווה ארוך לנשים, 
_____________________________________________)03-04ח(50 ש"ח, 052-7157077

 אופנים בימקס לילדות 
בגיל 5-6, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-8162617

 שטיח קטן ויפה, 120 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 מגילת אסתר - 500 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח()צריכה תיקון(, 050-6651365

 מעיל גשם ארוך מצב 
חדש, 70 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8444245

 סט גמרא עוז והדר 
"ובלכתך בדרך" כחדש ממש, 

_____________________________________________)03-04ח(300 ש"ח, 054-8444245

 כיסוי לחורף לקלנועית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

חדש, 450 ש"ח, 03-6199806 
_____________________________________________)03-04ח(בערב

 כינור 4/4 למתחילים כולל 
אביזרים כחדש, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8572099

 שטר של 20 ש"ח עם 
הכיתוב שישים שנה, 150 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 053-3163283

 אופני ילדים מצב מצוין, 
240 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)03-04ח(054-5656194

 שולחן גיהוץ חזק ויציב, 60 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 תלת אופן לילדים חדש 
באריזה, 350 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)03-04ח(053-3155415

 טיטולים למבוגרים/
מכנסים מידות S.L.M, ב- 45 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, טל': 053-3155415

 עליונית פיטים שחורה 
חדשה מ' 42 ב- 100 ש"ח. 

_____________________________________________)03-04ח(050-4131038

 תחפושות כחדשות 30 
_____________________________________________))03-04ח(ש"ח כ"א. 050-4131038

 מעיל חדש צמר מ' 42 ב- 
_____________________________________________)03-04ח(200 ש"ח. 050-4131038

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)03-04ח(100 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )25 
שנה(, מבחר גדול, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-3463482

 תוכי מאולף מסוג קוואקר, 
יכול לדבר, במחיר מציאה, 380 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 054-8483305

 פילטר + חמצן לאקווריום, 
_____________________________________________)03-04ח(260 ש"ח, 054-8412903

 אופני ילדים במצב מצוין, 
_____________________________________________)03-04ח(150 ש"ח, 050-9340312

 משקולות 40 ק"ג 20 צד 
ללא מוט, ב- 300 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8455429

 כינור מצוין למתחילים 
כחדש ונרתיק, ב- 280 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(י-ם, 054-8481456

 נעלי velehtini ירוקות, 
מידה 32 חדשות באריזה 

מהממות! 180 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(052-7675013

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות, 12 ש"ח כל 

חוברת, להזמנות: 
_____________________________________________)03-04ח(050-4135002

 מגילת אסתר ב- 500 
ש"ח )צריכה תיקון(, 

_____________________________________________)01-02ח(050-6651365

 גמ"ח גיבוי נתונים/
קבצים מכל המכשירים/

שחזור תמונות )*חינם*(, 
_____________________________________________)01-02ח(058-4247557

 למסירה בחינם לביהכ"נ 
חומשים וסידורים תקינים 

בנוסח עדות המזרח, 
_____________________________________________)01-02ח(055-6785805

 שטיח במצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(054-5705546

 מסגרות משקפי ראיה 
מיוחדות חתנים, חדש באריזה, 

_____________________________________________)01-02ח(רק 250 ש"ח, 050-4196197

 שמלה חדשה להשכרה, 
מהממת בשילוב זהב ותכלת, 
להשכרה מיד 36-38, ב- 250 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, ב"ב, 050-4146777

 מזוודות טרולי עם גלגלים 
במצב טוב, גדולה - 150 ש"ח. 
_____________________________________________)01-02ח(קטנה - 80 ש"ח, 03-9307308

 שטיח קטן ויפה, 120 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 ילקוט "הלו קיטי" מעולה 
ומדהים לכיתות הנמוכות, 
מתאים לנשיאה עם עגלה 

_____________________________________________)01-02ח(בלבד, 70 ש"ח, 052-7600336
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karmita@mhmc.co.il

03-5771146
03-5771144

karmita@mhmc.co.il

03-5771146
03-5771144

• משמרות של 5 שעות

למרכז רפואי מעייני הישועה 

עובדי/ות מטבח
משרה חלקית / מלאה	 
רצינות, חריצות	 
ניסיון בענף המזון - יתרון	 

דרוש/ה

טלפון 03-5771146 פקס 035771144
tzevet10@mhmc.co.il קו"ח למייל

למרכז רפואי מעייני הישועה 

 הנדסאי/ת טכנאי/ת
מיזוג אויר

דרישות:
תעודה בתחום - חובה 

הכרות עם מערכות מיזוג גדולות
טיפול בתקלות, טיפול באחזקה מונעת

vrs דרוש ניסיון במערכות גדולות צ'ילרים, יטאות, מערכות

דרוש/ה

טלפון 03-5771146 פקס 035771144
tzevet10@mhmc.co.il קו"ח למייל

 למדרשה לצעירות 
מתמודדות בבית שמש, 

דרושה מדריכה עם לינה, 
_____________________________________________)03-06ל(052-7672561

 דרושים עובדים לשמעיה 
בב"ב ובירושלים, מוכרים, 
קושרי ציציות ומחסנאים, 

_____________________________________________)03-06ל(052-6242872

 למעון חרדי בפ"ת 
מטפלת בין השעות -14:00

16:00, 30 ש"ח לשעה, 

 למעון חרדי במרכז פ"ת, 
דרושה מטפלת למשרה 

מלאה, תנאים מעולים במיוחד 
_____________________________________________)03-06(+ בונוסים, 052-7144468

 למפעל ייצור תפילין 
בב"ב, דרושים עובדים, עדיפות 

לבעלי רקע טכני,
_____________________________________________)03-04ל(054-8409148

 דרושה מוכרת לחנות 
אורטופדיה בגבעת שמואל 

ובבית שמש, קו"ח לפקס או 
למייל: 08-9285984

ortorpaz2000@gmail.com)03-06ל(_____________________________________________

 למסעדת בוטיק חלבית 
בב"ב עובד חרוץ ואחראי 

למשמרת ערב + עובד מטבח 
_____________________________________________)02-03(למ.בוקר, 052-6607070

 דרושים/ות עובדים/ות 
לנקיון משרדים ובתי ספר 

לשעות הערב באיזור 
בני-ברק, תנאים טובים, 

03-5494080)01-04(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח 
ופיננסים דרוש/ה 

מתאם/ת פגישות, שעות 
גמישות! שכר הולם! 

052-4751951)02-05(_____________________________________________

 בגבעת שמואל לעזרה 
בבית, גיהוץ, קיפול, 3 פעמים 

בשבוע ל- 3 שעות. פנחס, 
_____________________________________________)02-05ל(058-3324223

 למינימרקט ברמת 
החייל, דרוש עובד/ת 

רציניים למשמרת בוקר/
ערב, תנאים טובים, 
_____________________________________________)03-03(מיידי, 050-5888312

 דרושה סייעת חמה 
ומסורה למילוי מקום לגן 

בת"א וגננת לצהרון, 
_____________________________________________)03-06ל(050-4175115

 לישיבה בב"ב דרוש: 1. 
מחסנאי ואחראי. 2. עובד כללי. 

להתקשר בין 10:00-15:00, 
050-5304424)02-05(_____________________________________________

 קופאים/יות סדרנים/
ות, תנאים טובים למתאימים. 

בב"ב, אשדוד, פ"ת, אלעד, 
_____________________________________________)02-05(ק"ס וירושלים, 052-6580906

 לרציניים בלבד! פרנסה 
בכבוד מהבית, לפרטים: 

050-4123723)03-03(_____________________________________________

 דרושות גננת/מטפלת 
אחראית ומנוסה למעון חרדי 

בב"ב פרדס כץ. 
*גננת 08:00-13:00. 

*מטפלת 13:00-16:00, 
054-8487716)03-04(_____________________________________________

 לחברה חרדית פקיד/ה 
לעבודה מהבית, למתן מענה 

ללקוחות לשיחות נכנסות 
בלבד, הקלדות, ועוד, שעות 
נוחות, שכר גלובאלי 5,300 

_____________________________________________)03-03(ש"ח. קריירה, 072-22-222-62

 למרכז בריאות בירושלים 
דרושה רכזת ל- 3 שעות 

ביום, עבודה נעימה, אפשרות 
לעבודה מהבית, 3,000 ש"ח. 

_____________________________________________)03-03(קריירה, 072-22-222-62

 למשרד עו"ד מוביל 
בבני-ברק, דרוש/ה מזכיר/ה 

ל-4 שעות ביום, לעבודה 
משרדית נעימה, שכר 4,500 

_____________________________________________)03-03(ש"ח. קריירה, 072-22-222-62

 לסלון פאות בפ"ת, דרושה 
פאנית/פניסטית מקצועית, 

אפשרות קידום, 
050-6925400)03-03(_____________________________________________

 עוזרת בית ונקיון בגבעת 
שמואל בחמישי מ- 16:00, 50 

_____________________________________________)03-04(ש"ח לשעה, 054-5325570

 מחפשת נשים שאוהבות 
לעבוד ומעוניינות בתוספת 
מהבית, בסיפוק ומשכורת 

_____________________________________________)03-02/19(הולמת: 050-4112499

 דרוש עובד לחנות פלאפל 
בב"ב, 7:00-15:00 - תנאים 

_____________________________________________)03-04ל(טובים, 054-8099198

 דרושה גננת למעון חרדי 
בב"ב לכיתת בוגרים בעלת 

נסיון ניהול וארגון צוות לכיתה 
ומטפלת חמה ומסורה - 

תנאים טובים, למתאימות, 
052-7152149)03-04(_____________________________________________

 דרושים מתרימים לימים 
של פורים, אחוזים גבוהים כולל 

הגעה לכתובות, 
052-7505847)03-06(_____________________________________________

 לשיפודי דרור ברח' 
הרואה 85 פ.ירושלים, חרוץ 

למטבח/על פס חם, עדיפות 
לנסיון, תנאים טובים. 
גבי: 054-3979321. 
_____________________________________________)03-06(מזל: 054-3452961

 בבני-ברק, דרושה 
קלדנית, עבודה לשעות הבוקר, 

זריזה, ראש גדול, לפרטים: 
052-6580906)03-04(_____________________________________________

 למערכת תקשורת דרוש 
עובד לעבודה במשמרות, 
עבודה מהבית, לפנות ב- 

_____________________________________________)03-04ל(SMS בלבד, 052-4027999

 סוכן למכירות בתחום 
האופטיקה ברחבי הארץ, נסיון 

ורכב חובה
gmoptical1@gmail.com)03-04ל(_____________________________________________

 דרוש/ה עובד/ת 
למאפיה, עבודה לשעות 

הבוקר/אפשרי משמרות, 
_____________________________________________)03-04(לפרטים: 052-6580906

 דרושים למ.ספורט 
הדתי: 1. מדריכ/ות התעמלות 
קרקע כדורגל וסל, חדר כושר, 

לחימה. 2. מדריכי קסמים, 
_____________________________________________)03-06(שכר גבוה, 052-6420609

 לגן פרטי במרכז פ"ת, 
דרושות גננות + מטפלת 

לגיל שנה, שכר גבוה. הדס, 
053-3105533)03-04(_____________________________________________

 מורה פרטית לאנגלית 
ומתמטיקה לכל הרמות, באזור 

המרכז, 053-2252759
Chen20152057@gmail.com)03-06(_____________________________________________

 דרושה משפחה לאומנה 
לילדים בגילאים 7 ו-9 

_____________________________________________)03-06(בבני-ברק, 054-5673520

 למאפיה בבני-ברק 
דרושים עובדים כלליים + 

לחנות + אופים,
054-6855447)03-06(_____________________________________________

 למעון איכותי בפרדס 
כץ, דרושות עובדות חמות 
ומסורות בין השעות: -8:00

16:00 וכן מ- 13:00-16:00. 
_____________________________________________)03-04(אסתר, 054-8413913

 לרגל התרחבות מחלקת 
גיוס תרומות בעמותה 
חשובה בב"ב, דרושות 

טלפניות מקצועיות ומנוסות, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות ויוצאות. שכר מעולה 

למתאימות + בונוסים. 
משמרת בוקר: 073-2198851
_____________________________________________)03-07(משמרת ערב: 052-5540334

 לחברה גדולה ברמת גן, 
דרושות יועצות מכירה, 
8:30-15:00, לפרטים: 

050-2436777)03-04(_____________________________________________

 למעון חרדי בפ"ת, 
מטפלת סבב 5 ימים, 30 ש"ח 

_____________________________________________)03-04(לשעה, 054-8474393

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

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

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, מחיר התחלתי 30 
_____________________________________________)37-37/18(ש"ח לשעה, 052-8286090

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

לצפיה במשרות
www.glatjobs.co.il 

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

דרושים

למערך דיור
”צהר הלב“ ברכסים

דרושים/ות
מדריכים/ות

רווקים/ות

050-4100777
072-3324646 לפרטים:

 דרושה אחראית משמרת 
ערב רצינית ומנוסה לעמותה 

גדולה בבני-ברק, בעלת 
יכולת קידום וייעול מערך 

הטלמרקטינג, תנאים מעולים 
למתאימות, ק"ח למייל: 

fraidi@haverim.org.il)48-14/18(_____________________________________________

 לטחינת קמח בריחיים 
של יד )רוטל(, דרושים בב"ב 

עובדים בוגרי ישיבה,
053-3100363)48-11/18(_____________________________________________

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 
מנוסה לתינוקיה, משרה 

מלאה, תנאים מעולים,
_____________________________________________)02-05ל(050-7250631

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

 "מתן-סיעוד" בני-ברק, 
הרב כהנמן 111, דרושים 

מטפלים/ות 
לקשישים/ות, 

03-5782180)50-23/18(_____________________________________________

 לחברה בינלאומית 
בתחום השיווק דרושים חרדים 

רציניים, אין צורך בנסיון, 
הדרכות ע"ח החברה, אפשרות 

לעבודה מהבית. לגברים: 
 .058-4115265

_____________________________________________)51-03/18(לנשים: 052-8706565

יואל )חב”ד(

הכי
קשור!!

058-3275870

 "אצל בתיה"- דרושות 
דחוף אחראיות משמרת 
בוקר וערב, ניסיון חובה 

במכירת בגדים. 
054-7212985)52-3/18(_____________________________________________

 למשרד הנה"ח בירושלים 
דרושה מנהלת חשבונות, נסיון 

של 3 שנים לפחות. קו"ח 
Dani@adanei- למייל

hakesef.co.il)52-3/18(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
למ. מלאה/ חלקי, אוירה 

_____________________________________________)52-03/18(טובה. 052-7686713

 לדרכי נועם דרושים נהגי 
אוטובוס, שכר גבוה במיוחד. 

050-6929282)52-11/18(_____________________________________________

 לחברה בין לאומית 
מצליחה דרושים אנשים 

רציניים המעוניינים בהכנסה 
נוספת, א. עבודה מהבית, 

_____________________________________________)52-1/18(גברים/ נשים. 055-6783785

 דרושה מזכירה 
למרפאת שיניים בב"ב 

בשעות אחה"צ.לפרטים 
053-4162049 קו"ח 
_____________________________________________)52-3/18(לפקס- 03-6310203

 דרושים עובדים לחנות 
_____________________________________________)52-3/18("ביגל" בגאולה. 02-5375516

 האם את מחזיקה 
מעצמך? מקומך איתנו! 

ניהול לקוחות מכירות 
_____________________________________________)01-04(ושירות, 054-4627165

 למעון חילוני בגבעתיים 
)הנהלה חרדית( סייעות למ. 

מלאה/ חלקית מ- -7:30
16:45 קרוב לב"ב, ת. מעולים 

_____________________________________________)52-3/18(למתאימה. 054-2391308

 למשרד "עו"ד זעירא" 
בר"ג דרושה מזכירה מ. מלאה 
9:00-5:00 מיידי. 03-6006003 

_____________________________________________)52-3/18(חני

 למעון פרטי ומקסים 
בפ"ת דרושה עובדת לשעות 
אחה"צ 14:00-17:00 תנאים 

טובים למתאימה!
058-4457040)52-3/18(_____________________________________________

 מטפלת חרוצה עם לב 
גדול למעון בגבעת שמואל 

לתינוקיה/ בוגרים 6,000 
ש"ח+ תנאים סוציאליים 

מעולים, צוות נחמד! 
_____________________________________________)52-3/18ל(050-8883909

 למשרד עו"ד דרושים/ות 
מאתרי מידע עבודה מאתגרת 
ללא צורך  בניסיון קודם, דרוש 
ידע בסיסי באינטרנט, משרה 

מלאה/ חלקית, בסיס+ בונוס. 
הכשרה מלאה ע"ח החברה. 

קידום מהיר למתאימים. קו"ח 
למייל: jobs@aeh.co.il או 
לפקס: 03-6186181 בציון 

_____________________________________________)52-07(משרה 9988

 לתותקידס בגדי ילדים 
ב"ב, דרושה מוכרת לשעות 

אחה"צ, ת.טובים למתאימות, 
054-7694963)01-04(_____________________________________________

 דרושות משפחות לארוח 
לשבתות ובחגים לבחורה 

יתומה דתית )לא בתשלום(, 
050-4945111)01-04(_____________________________________________

 לחנות צילום בב"ב, דרוש 
עובד + ידע בגרפיקה, 

054-5793174 ,03-6199392)03-04(_____________________________________________

 דרוש איש אחזקה במרכז, 
רקע חשמלאי/מכני + רשיון, 

03-6160186)03-04(_____________________________________________

קו עיתונות דתית / 8144911 /

דרושים/ות

052-7799634

מדריכים/ות וסייעים/ות
לצהרונים בת"א, גבעתיים ופ"ת

שכר גבוה במיוחד! מיידי

קו עיתונות דתית / 8144574 / 

דרושים/ות

04-8264690
050-8818092

עובדי/ות נקיון
לבניין משרדים 

בדרך השלום - תל אביב

 לגן חרדי בפ"ת מטפלת 
למשרה מלאה, תנאים טובים 

_____________________________________________)52-3/18ל(למתאימה. 052-7642542

 לגן פרטי בהוד השרון 
דרושה מנהלת + נסיון. קו"ח 
לפקס- 077-4564101 מייל: 

hanny41976@gmail.com)52-3/18(_____________________________________________

 לחלוקה ברמת גן/ב"ב, 
עיתון גלובס 18:00-20:00 

בערב, חמישה ימים בשבוע, 
שכר גבוה. גיל- 054-2204060  

_____________________________________________)52-6/18(עם אופנוע/אופניים חשמליות

 דרושה מטפלת למעון 
בתל-אביב, 34 ש"ח לשעה, 

משרה מלאה או חצי, 
052-5456295)01-04(_____________________________________________

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-04(_____________________________________________

 דרושה מנהלת לרשת 
הלבשה אישית שכר גבוה מאד 

_____________________________________________)01-04(+בונוסים 050-8266772

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות, 60 ש"ח 

_____________________________________________)02-03(לשעה, 054-3607420

 נהג מיניבוס + רשיון 
אוטובוס, עבודה קבועה, יום 

מלא, תנאים טובים, 
050-6761410)02-05(_____________________________________________

 בק.הרצוג דרושה 
מטפלת למשרה מלאה - 

נסיון חובה, 
054-2303700)02-05(_____________________________________________

 למשרד שיווק מזכירה 
בשעות 12:00-16:00, ידע 
במחשב, אחראית, תנאים 
טובים למתאימה, קו"ח: 

1533-5789023)02-03(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל, 
גננת לפעוטות מ- 

8:00-13:00, סייעת למלאה/
חלקית, עובדת לצהרון גם 

לבנות לומדות, עובדת לחוגים,
_____________________________________________)01-04ל(050-7884864 רחל

 לארגון חסד גדול דרוש 
נהג משאית למשרה מלאה, 

עדיפות מעל 15 טון, לפרטים: 
052-3867715)02-03(_____________________________________________

 לאולם בב"ב דרושים: 
1. עובדי נקיון ומטבח. 

_____________________________________________)02-05(2. מלצרים/ות, 050-5491222

 שיננית במסגרת סטאג', 
במכללה בר"ג, מבצעת ניקוי 
אבנית + בדיקה + צילומים 

_____________________________________________)02-05(חינם, 050-2261665

 בפ"ת - לפנסיונרית עזרה 
בקבלת הלדים, חזרה מביה"ס, 

_____________________________________________)02-03ל(שכר גבוה, 054-4978899

 לחברה מאזור המרכז 
בתחום הביטוח מתאמת 
פגישות, עדיפות לבעלות 

_____________________________________________)02-03(נסיון, 050-6857584

 תאום פגישות טלפוניות, 
דרוש נסיון והבנה בתחום 

_____________________________________________)02-05(הביטוח. ניר, 052-3505788

 למעון איכותי בגבעת 
שמואל, דרושה סייעת למשרה 

חלקית/מלאה, שכר גבוה! 
052-7177524)02-05(_____________________________________________

  מלאים  סוציאליים  תנאים    נשק  ללא  העבודה 
הכשרה 4 ימים על חשבון החברה  אין חובת עבר צבאי 

 העבודה מיידית  ללא עבר פלילי

למערך האבטחה בבני ברק

דרושים
בודקים בטחוניים למוסדות חינוך

050-3771616לפרטים חברת ”התאמה“:

מתאים לאברכים/ פנסיונרים

קו עיתונות דתית / 8147481 

סייעות/ים
לגני עירייה בקריית אונו

לפרטים נוספים:

050-9815004054-4877102

לגן פרטי באזור רכבת מרכז תל אביב

דרושות
גננות

לפרטים
שכר מצוין!
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ו'-י' בשבט22-26.1.18

עד שישימבצעים בימי שני 

מחלקת
עוף טרי ארוז

במחירים 
מפתיעים!

22-24.1.18
ו'-ח' בשבט

נתיב החסד סניפים  בני ברק: רח’ קוטלר 18. 5791433-03 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 5789482-03 | רח’ כהנמן 151. 
5448588-03| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 5796771-03  | רח’ נויפלד 15. 5704963-03. | רח’ יגאל אלון 12 קריית 
הרצוג. 6099821-03| רח’ רשב’’ם 15. 6566551-03 | רח’ הרב קוק 11. 6324538-03 | רח’ הרב מלצר 24. 5226858-03 | 
רח’ פרדו 2. 5703078-03 | רח’ חבקוק 25. 9479944-03 | תורת חיים 1. 5179802-03 | קלישר 17. 5755232-03 | אלעד: 
רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 7364441-03 | רח’ הריף 1. 9099366-03 | ברכפלד: רח' רשבי 35 | אשדוד: הורקנוס 8 | 
הורקנוס 22. 6430456-08| הלל 8. 6103663-08  |  רח’ רשבי 15. 8523639-08 | חיפה: מיכאל 9. 6899718-04 | רכסים: א.ת 
כפר חסידים. 9040905-04 | קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 9419465 08-    | בתים: ניסנבאום 25 6566336-03 |

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

בסקויט תירוש
1 ק"ג

שימורי פטריותרסק עגבניות 'מעולה' קוקטייל פירות יבשים
400 גר'100 גר'הטיב

אריזות ירושלים

5

175 גר'
הדר

תמרים מג'הול

12
12 ב- 14901790

אלבום המדבקות 
"הצלה 2" לילדים 

   מעיתון 
דיסק של 

מרן ראש הישיבה 
הרב שטיינמן זצוק"ל

ב- 15 ₪
בכל קניה ע"ס 50 ₪

תקבל חפיסת מדבקות במתנה! עד 20,000 לחלוקה
בכל קניה ע"ס 100 ₪

במתנה!תקבל חוברת מדבקות במתנה! עד גמר במלאי

קנה 2 יח'
ממוצרי ד"ר פישר

וקבל 
מטריה לילדים

25-2610
7 ב-

ט'-י' בשבט

ספרינג תה רוטב פטריות/צלי
1.5 ליטר

סוגים שונים
קוד: 42958 22-30 גר'

אסם

עוף קהילות לקט פיצוחים 
מובחר/קשיו 

200 גר'
הטיב

שלישיית סבון

כנפיים קהילות

1990
לק"ג

1090
לק"ג

3 ב-
1390

4 ב-
1090790 1190

ליח'

אבקת פטריות/בצל בסקויט חיות 250 גר'/
חטיפי קרקר 200 גר'

באגט קראנץ/
פיתה קראנץ

קמח רובינפלד80%/100%/
קמח לחלות 

300 גר'
סוגים שונים

עלית

שניצל מן הצומח 1 ק"ג/
שניצל תירס 750 גר'

טיטולי פרמיום

דג סלומון

זוגלובק
בלדי/שחר

אבקת כביסה
אריאל

מרכך כביסהרביעיית מגבוניםג'אמפ
בדין

960 מ"ל
סוגים שונים
לא כולל בייבי

2 ב-
25

סוגים שונים
הדר

400 גר'
אסם

רטבי קנור

מאגדת יופלה פרי גבינה צהובה 
מגורדת

מאגדת מעדן מוומעדן יולו
שוקו/וניל

טרה 500 גר'
טרה

סוגים שונים
תנובה

שקית שוקו
תנובהיטבתה

1 ק"ג

2 ב-
1690

בקבוק/צנצנת
300-320- גר'
סוגים שונים

2 ב-
1890

שני-רביעי
22-24.1.18 ו'-ח' בשבט

1590

 6 ק"ג

1.5 ליטר
סוגים שונים

ד"ר פישר

3 ב-
101990

ליח'

4 ב-
100

1890
2 ב- 2390

5990

3990

לק"ג

3 ב-
10

5 ב-
201590

5 ב-
10

2 ב-
40 890

ליח'

משתתף
במבצע

קנה קבל
מטריה!

3 ב-
1090



בס"ד  העיתון המרכזי לציבור החרדי בחולון, בת-ים וראשל"צ  יום חמישי ב' בשבט תשע"ח  18/1/18 גיליון מס' 386

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

בחולון בת-ים וראשל"צ
י-ם  
ב"ב
פ"ת

16:26
16:42
16:21

17:40
17:41
17:41

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת בא

הקרב על התקציב למוסדות התורה הסתיים במהירות מפתיעה, כשהנציגות החרדית משמרת את 
 מי עמד מאחורי היוזמה לשילוב הישיבות  ורושמת הישג חסר תקדים  הישגי השנה שעברה 
בבסיס התקציב? מדוע סירב גפני לשוחח עם נתניהו? ואיזה דיל הובילו דרעי וליצמן?  הסיפור 

המלא ומאחורי הקלעים / עמ' 13

כך נכנסו הישיבות לבסיס התקציב

"מהלך מוסרי"

 / עמ' 12

 / עמ' 12

סגן שר האוצר ל'קו עיתונות':

בועז ארד, מנהל מרכז איין ראנד בישראל:
ולתהות  דרבנן,  שלוחי  על  לכעוס  מספיק  שאתה  עד   

מה קרה להם שכל ציוץ עיתונאי מוציא אותם משלוותם, 
הוכיחו הללו שטרם נס ליחם, ורשמו בלי רעש וצלצולים 
)טוב, כמעט( את אחד ההישגים הכי גדולים בהיסטוריה של 

הפוליטיקה הכלכלית החרדית בישראל.

על סדר היום / עמ' 13

הניצחון האמיתי
אבי גרינצייג

יש לך בעיית חובות
 והוצאה לפועל?

052-6547797
עו"ד נועם קוריס

מנהרת ענק שחפר חמאס, הופצצה על ידי צה"ל והושמדה 
 יכולת טכנולוגית חדשה ומדיניות תגובה נחרצת, מעמידים 

את החמאס בפני דילמה  לאן כל זה הולך?

פיצוץ המנהרות: 
לוהט בגזרה הדרומית

/עמוד 6  

/עמוד 4  

/עמוד 4  

הצעה בראשון לציון: אחדות, סקר והחלטה

 / עמ' 6

/עמוד 4  

אורי  המועצה  חבר  עתירת  את  השבוע  דחה  המשפט  בית 
וחייבו  ים  בת  העיר  לרבנות  הבחירות  הליך  נגד  בוסקילה 

בהוצאות משפט • עתירת הרב רוזין עדיין נדונה

סאגת בחירת הרב: 
הפסד לאופוזיציה

לחברי  מציע  משה  אפי  ד"ר  המועמד 
מועצה דיל: סקר שייערך לפני הבחירות 

יקבע מי מהם יתמודד על ראשות העיר

מדברים אליכם בפרחים
ופרחים  בעצים, צמחים  שדרות העצמאות התחדשו 

עונתיים • בתכנית: בריכה אקולוגית עם דגי נוי
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