
יצאנו לסיור מקיף  לקראת ראש השנה, 

ובדקנו  ירושלים,  החסידויות  במרכזי 

מכמה כסף תיפרדו עבור מקום בתפילות 

ימים הנוראים  באיזו חסידות המקומות 

מי  להנחה,  זוכים  אברכים  איפה  חינם, 

גובה קנס למאחרים, והיכן רוכשים מקום 

לכל החיים ב-18,000 ₪?   / עמ'  2

בס"ד יום רביעי   כ"ב באלול תשע"ז  13/9/17 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

במכירה הפומבית: 
כתבי פולמוס נגד 

הרפורמים 
/ עמוד 6

טבע מתאוששת: 
מונה מנכ"ל חדש

/ עמוד 8

שערי מטבעות
יום ג', ל' באב תשע"ז 22/8/17

דולר ארה"ב « 3.6230
אירו « 4.2575
לירה שטרלינג « 4.6466
יין יפני « 3.3165
פרנק שוויצרי « 3.7509

 צרכנות

עמודים

20-21

היזם החרדי יבנה
80,000 מ"ר 

בירושלים
/ עמוד 3

המחירון: כמה תשלמו על 
מקום בבית המדרש?

הדו"ח שעורר סערה
שליח חב"ד קיבל דו"ח על כך 
שהציע לעוברים ושבים להניח 
תפילין במקום לא חוקי בעיר 
 הדו"ח עורר סערה  הרצליה 
רבה ופוליטיקאים רבים הגיבו 
 השבוע ראש העיר ביטל את 

הדו"ח והתנצל / עמ' 4

ברקת רומז: הקרב הבא 

על תקציב ירושלים - 

 עניין של זמן
/ עמ' 3

מר
יל

 פ
ש

רי
בע

ם: 
לו

צי

בשליחותם
נאמןשליח

מצילים נפשות

בשליחותם של גדולי הדור טיפלנו השנה                                  במרפאות בית חם

בנק הדואר ח-ן 476210 | בנק פאג"י ח-ן 409-338-338 סניף 1800-392-392188
אישור מס הכנסה לענין תרומות לפי סעיף 46    

לתרומות: טל'

142.600 שעות

תרום עכשיו

₪ 180
והצל עוד

ילד הזקוק

לטיפול



  כ"ב באלול תשע"ז 213/9/17

מאת: ישראל פריי

מורגשים  והרחמים  הסליחות  ימי  ותכונת  המולת החגים 
כבר היטב באוויר של ירושלים. בעוד מספר ימים, יצעדו 
רבבות מתושבי העיר לצד אורחים הבאים להסתופף בצל 
רבותיהם, לעבר בתי הכנסת, היכלי הישיבות ומרכזי החסידויות, 

במחיצתם יעבירו את ימי הדין ויעתירו לשנה טובה ומתוקה.
הכנסת  בבתי  מקומות  למכור  בקהילות  נוהגים  ומקדם,  מאז 
ההוצאות  כיסוי  עבור  הנוראים,  בימים  התפילות  ממשתתפי 
משה  העיתונאי  שוטפת.  לאחזקת  פעמי  חד  כ"מס"  ולעיתים 
את  הסוקר  חרדים',  ב'בחדרי  מרשים  פרויקט  הציג  ויסברג 
עם  יחד  החסידויות,  במרכזי  המקומות  של  המלא  המחירון 

החידושים המשמעותיים. הנה תורף הדברים:

גור 
נגבה כל תשלום עבור מקום  בניגוד מוחלט ליתר החצרות, לא 
בבית המדרש המרכזי ברחוב ירמיהו. כעיקרון, בחסידות גורסים 
אמורים  המוסדות  לאחזקת  הדרושים  הגדולים  המשאבים  כי 

ליפול על כתפי בעלי היכולת והנגידים, ולא על כלל הציבור.
השנה, נבנתה גלריה חדשה בצפון בית המדרש, שתהיה מוקדשת 
ישנה  בנוסף,  המדרש.  לבית  חודש  מדי   ₪  1,000 שתורם  למי 
קומץ  להתפלל  זוכים  בה  המדרש,  בית  במזרח  וותיקה  גלריה 
נוספת  יוזמה  החסידות.  של  התווך  עמודי  אגדיים,  תורמים 
תורמים,  עבור  ביהמ"ד  במזרח  פרנצ'עס  להקדיש  שביקשה 
פי  על  החסידים  כל  לרשות  תעמוד  היא  כי  והוחלט  נדחתה, 

הגרלה.

בעלזא 
ההיכל המפואר מורחב השנה בצידו הדרומי בכ-1,000 מקומות 
נוספים, שיהיו מיועדים לבחורי הישיבות. האדמו"ר סייר במקום 
דמן  ירמיה  ר'  הרה"ח  העולמי  המרכז  ראשי  עם  שעבר  בשבוע 
להרחיב  אפשר  אם  לבדוק  כדי  אינדורסקי,  שלמה  ר'  והרה"ח 
את המקום, כך שהבחורים יוכלו לעמוד שם ולא יצטרכו לעמוד 

במעברים ובגלריות, בצפיפות רבה. 
חבר,  דמי   - קודש'  ה'דמי  של  היא  בבעלזא  המקומות  מכירת 
ב-70  הגדול  המדרש  בית  המקומות  את  שקנו  אלה  שמשלמים 
קנו בשעת הקמת ההיכל, משלמים  שקל בכל חודש. אלו שלא 

700 ₪. לאברכי כולל, הנחה של 40%.

ויז'ניץ
כאשר  דומים.  במחירים  המקומות  נמכרו  ויז'ניץ  בחסידות  גם 
של  צאצאיו  שורת  בין  במחיר  פער  נרשם  הדברים,  מטבע 

האדמו"ר לשורות האחרונות.

באיאן
בחצר ה'קלויז' הגדול ברחוב מלכי ישראל, שאחרי החגים ייהרס 
בחלקו לטובת בניית בית מדרש ענק, מכירת המקומות לתושבי 
גרומן.  יעקב  אברהם  הרה"ח  הגבאי  אצל  ורק  אך  נערכה  חו"ל 
בלבד  ממוחשבת  במערכת  בוצעה  הארץ  לתושבי  המכירה 
שפעלה 24 שעות ביממה. מי שהזמין מקום אחרי התאריך הנקוב 

קיבל מקום ע"ב מקום פנוי ויחויב בעוד 100 ₪ )'קנס' למאחרים( 
ללא התחייבות לשיבוץ בתוך ה'קלויז'.

ש"ח,   400 בקלויז  מקום  התשלומים:  וסדר  המקומות  מחירי 
לבחור 50 ש"ח. השתתפות ללא קניית מקום 180 ש"ח, בעזרת 
נשים בקלויז הקנייה מוגבלת ל-2 מקומות, שורה ראשונה 600 
ש"ח.   280 ולרווקה  לנשואה  ש"ח   380 השורות  ובשאר  ש"ח 
במניין  במתנ"ס  לאשה  מקום  ש"ח.   180 משענת:  ללא  ספסל 
הילדים תשב"ר: 100 ש"ח. ילדי החסידות מתפללים גם מתחת 

לבית המדרש, וגם בת"ת סנהדרין, הסמוך.

צאנז
רב  מערכת  באמצעות  רישום  במוקד  המכירה  נערכה  בחסידות 
ואילו עמידה בפרנצע'ס  קווית. המחיר לישיבה הוא 400 ש"ח. 

עולה 100 ש"ח.

קרלין סטולין 
המדרש  בית  ברחבת  ענק  אוהל  נבנה  בה  השנייה,  השנה  זו 
המדרש  בבית  הנשים  עזרת  יואל.  פינת  ילין  אבינועם  ברחוב 
הישן, והחסידים מתפללים באוהל. התשלום למקומות הוא אך 
מתוחכם  באופן  נוהלה  ההרשמה  מערכת  אשראי.  בכרטיס  ורק 
המקומות  מחירי  לקטגוריות.  וחלוקה  אישי  קוד  עם  במיוחד, 

מתחילים ב-800 ₪ ומגיעים ל-1500 ₪.

סלונים
שעברה  בשנה  בירושלים.  שערים  מאה  בשכונת  סלנט  ברחוב 
החדש  הטישים  ובהיכל  הגדול  המדרש  בבית  השיפוצים  החלו 
בקומת מינוס 3 החלו לרכוש האברכים מקומות קבועים שיהיה 

להם חזקה, בשווי של 18 אלף שקל למקום קבוע לכל החיים.
והשיפוצים  הקודש החדש,  ארון  להגיע  צפוי  ראש השנה  לרגל 
בבית מדרש והיכל הטישים הסתיימו. המחירים בביהמ"ד החדש 
שהכפיל את עצמו במקומות: לאברך 450 ₪, מקום לבחור 50 ₪ 

מקום לאישה בעזרת נשים 350 ₪ מקום לנערה 100 ₪.

נדבורנה בני ברק
בחסידות נערכו בחודשים האחרונים שיפוצים, לפיכך המקומות 
מקום  נמכר  גברים  בעזרת  במעט.  גבוהים  במחירים  נמכרו 
בשורות ראשונות בלא פחות מ-700 שקלים ואילו מקום בשורות 
יורדים  בית המדרש  בסוף  500 שקלים. המחירים  עולה  הבאות 

משמעותית, אם תהיתם, ועומדים על 280 שקלים.

סערט ויז'ניץ
בית המדרש בחיפה חולק לאזורים כאשר בכל אזור נקוב מחיר 
יימכר ב-1150 שקלים.  ובו  ימין  שונה. המתחם היקר הוא בצד 
בשאר האזורים המחירים כדלהלן: אזור א' - 1050 שקלים, אזור 

ב' - 950 שקלים. 

סאדיגורה
בחסידות פורסמה טבלה מפורטת אודות מחירי המקומות. בבית 
המדרש - שורות ראשונות: דמי חבר 350 ₪, ללא דמי חבר 500 
₪. במרכז בית המדרש: דמי חבר 200 ₪, ללא דמי חבר 400 ₪. 
לבחורים: דמי חבר 60 ₪, ללא דמי חבר 100 ש"ח. מקום בסוף 

חבר  דמי  ללא   ,₪ 70 חבר  דמי  בגלריה:   .₪ 200 המדרש  בית 
120 ₪. ובעזרת נשים - שורה ראשונה: דמי חבר 500 ₪, ללא 
דמי חבר 600 ₪. לנערה: דמי חבר 100 ש"ח, ללא דמי חבר 200 
ש"ח. עזרת נשים - מקום רגיל: דמי חבר 250 ₪, ללא דמי חבר 

300 ש"ח. שורות אחרונות 100 ש"ח. 

תולדות אהרן
למקומות:  'חזקות'  יש  שערים  מאה  בשכונת  המדרש  בבית 
ובכל  דולר  ל-3,000  דולר   1,000 בין  קבוע  מקום  עלה  לגברים 
שנה המחיר למקום למי ששילם את המחיר הזה הוא סמלי בלבד: 
150 שקל לימים נוראים. מי שאין לו מקום קבוע, משלם על כסא 
בביהמ"ד 1600 ₪ ובגלריה 400 ₪. בעזרת נשים נמכרו החזקות 
יתר השורות:  במחירים: שורה א': 860 ₪, שורה ב': 730 ₪. 

520 ש"ח.

תולדות אברהם יצחק
 280 הוא  המחיר  לאברכים  בפרנצע'ס.  גם  נמכרים  המקומות 

ש"ח, לבחורים 120 ש"ח. 

פינסק קרלין
בבית המדרש הגדול בשכונת בית ישראל, ניתן לרכוש מקומות 
מדי ערב בין השעות 16:30 ועוד 22:30 במשרדי בית המדרש. 
המחירים: ישיבה בבית הכנסת 500 ₪, עמידה בבית הכנסת 400 
נשים  בעזרת  ישיבה  מקום   ,₪  350 במרפסת  עמידה  מקום   ,₪
היכל קדיש 400 ₪, מקום עמידה בעזרת נשים היכל קדיש 300 

₪, מקום לבחורים ישיבה 100 ₪, עמידה בחינם.

זוועהיל
את  כוללת  המקומות  מכירת  בירושלים,  ישראל  בית  בשכונת 
עומד  כשהמחיר  וסוכות,  כיפור  יום  השנה  ראש  החגים,  מלוא 
- לאברכים 150 ש"ח, לבחורים 40 ש"ח,  על: מקום בביהמ"ד 
בעזרת  30 ש"ח, מקום  ילד  לכל  עוללים'  'מפי  לילדים במתחם 

נשים: לנשים 150 ש"ח, לנערות 100 ש"ח.

פרמישלאן
המקומות יימכרו ב-300 ש"ח גם בגברים וגם בנשים. 

שומרי אמונים ב"ב
המחיר לכל מקום זהה בעזרת גברים ובעזרת הנשים - 300 ש"ח. 

קרעטשניף ירושלים
ילין  אבינועם  ברחוב  הגדול  המדרש  בבית  יתפללו  בחסידות 
בירושלים. מחיר המקומות יתחלק כמו שאר החסידויות לנשואים 
מקום  לבחור,   ;₪  360 יעלה  ישיבה  מקום  לאברך,  ובחורים. 
הנשים  בעזרת  מקום  מחיר   .₪  100 יעלה  לרבי  בסמוך  עמידה 

 .₪ 360 -

קוסוב ויז'ניץ בית שמש
מחירי המקומות הם: לאברך 180 ₪. עזרת נשים 180 ₪. לבחור 

60 ש"ח ילד 30 ש"ח. 

לקראת ראש השנה, יצאנו לסיור מקיף במרכזי החסידויות ירושלים, ובדקנו מכמה כסף תיפרדו 
עבור מקום בתפילות ימים הנוראים  באיזו חסידות המקומות חינם, איפה אברכים זוכים להנחה, 

מי גובה קנס למאחרים, והיכן רוכשים מקום לכל החיים ב-18,000 ₪?

בית המדרש סאדיגורה. צילום: בעריש פילמר

המחירון: כמה
תשלמו על מקום 

בבית המדרש?
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קיבל  חב"ד  שליח 
שהציע  כך  על  דו"ח 
ושבים  לעוברים 
במקום  תפילין  להניח 
לא חוקי בעיר הרצליה 
סערה  עורר  הדו"ח   
ופוליטיקאים  רבה 
 השבוע  רבים הגיבו 
את  ביטל  העיר  ראש 

הדו"ח והתנצל

אמאל'ה ג'וק

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

שאלה: שמעתי בתקשורת שהיועץ המשפטי לממשלה 
עומד להעמיד לדין את גב' שרה נתניהו, בכפוף לשימוע, 
שערכה  החקירה  ובין  בינו  ההבדל  ומה  השימוע  מהו 

המשטרה?

תשובה: תפקידה של המשטרה הינו לחקור חשדות בגין 
עבירות פליליות ואילו תפקידה של הפרקליטות  שבראשה 
עומד היועץ המשפטי לממשלה הינו להגיש בפועל תביעות 
פליליות להכרעת בית המשפט. בכל מקרה בו בסיום חקירה 
בחשדות  לפרקליטות  חומרים  המשטרה  ידי  על  מועברים 
מסוג פשע או בנסיבות שונות אחרות, מחויבת הפרקליטות 

להודיע על כך לחשוד בכדי שיוכל לכלכל את צעדיו.
השימוע נועד לאפשר לחשוד בעבירה מסוג פשע לשטוח 
אם  שתחליט  קודם  המוסמכת  הרשות  לפני  טענותיו  את 
זכויות  על  מגנה  השימוע  זכות  לדין.  להעמידו  מקום  יש 
שיהא  ככל  התביעה.  מלאכת  את  לייעל  ועשויה  חשודים, 
לדין,  להעמידו  שאין  התביעה  את  לשכנע  החשוד  ביד 
תיחסך ממנו הפגיעה האינהרנטית הנלווית לאישום פלילי 
ושיפוט  תביעה  משאבי  ייחסכו  גם  כך  חמורה.  בעבירה 
הכרוכים בניהולו של הליך פלילי. השימוע עשוי לחדד את 
המחלוקות בין הנאשם לתביעה ולייעל את ניהול ההליך; 
הוא אף עשוי לעודד הידברות בין התביעה להגנה בניסיון 

לגבש עסקת טיעון. 



פליליים  הליכים  בין  העיקריים  ההבדלים  מה  שאלה: 
לבין הליכים אזרחיים?

תשובה: הליך פלילי הנו הליך שמתנהל בין המדינה לבין 
הנם  הצדדים  פלילי  בהליך  חברה,  נגד  או  הפרטי  האדם 
המאשימה )המדינה( ונאשם אשר במסגרתו המדינה צריכה 
להוכיח מעל לכל ספק סביר את ביצועה של עבירה פלילית 
ואשר בסופו מתבקש בית המשפט להטיל עונש על הנאשם.

בהליך האזרחי נקראים הצדדים תובע ונתבע ובדרך כלל 
מתבקש בית המשפט להכריע בנושאים כספיים או קניינים, 
הכרעה  יותר  שהנה  הכרעה  אלא  עונשית  הכרעה  לא  אך 
בבית  שנפסקים  הפיצוי  או  התשלום  כלומר  מסחרית, 
בדרך  אלא  עונש,  של  סוג  מהווים  אינם  האזרחי  המשפט 

כלל איזון כספי או קנייני במחלוקת שבין הצדדים.



שאלה: האם רק המדינה רשאית לפתוח בהליך פלילי?

או  המדינה  רק  המקרים  של  המוחלט  ברוב  תשובה: 
רשות מטעמה רשאיים לפתוח בהליכים פליליים נגד אדם, 
בלבד  ספציפיים  לחוקים  בנוגע  ומועטים  חריגים  במקרים 
לפי  למשל  פלילי,  בהליך  חברו  נגד  לפתוח  אזרח  רשאי 
חוק איסור לשון הרע, יכול הנפגע להגיש תביעה אזרחית 
חקירה  לצורך  ישראל  במשטרת  תלונה  להגיש  לפיצוי, 
לנכון  מוצאת  לא  והמשטרה  וככל  פלילי,  לדין  והעמדה 
לחקור או להעמיד לדין בנושא רשאי האזרח הנפגע עצמו 
להגיש קובלנה פלילית נגד המפרסם והמדובר הוא בהליך 

פלילי על כל השלכותיו. 

kurislaw@gmail.com ניתן לשלוח שאלות למדור במייל

ללא  פתאום,  קרה.  זה  בבוקר  בתשע 
שום הודעה מוקדמת, התעופף לו חרק 
וחדר אל תוככי משרדי מעבדת קופת חולים 
שבדיוק  המעבדה  מזכירת  בחיפה.  לאומית 
נבהלה,  לשולחנה,  מעבר  צעדה  רגע,  באותו 

מעדה ונפלה. 
את  ושברה  נפגעה  היא  התאונה,  בעקבות 
נכות  לה  נותרה  ואף  לניתוח  נזקקה  רגלה, 
כנגד קופת חולים,  קלה. היא הגישה תביעה 
כאשר  התרשלה  הקופה  שלטענתה,  מכיוון 
דרכו  הפתוח  החלון  מציאות  את  אפשרה 
הרופא  ולשיטת  לשיטתה  חרק.  אותו  חדר 

שהעיד מטעמה של התובעת, מכיוון שמדובר 
טמפרטורה  על  בה  לשמור  יש  במעבדה 

מסוימת קבועה. 
כי  לקבוע  ניתן  לא  כלל  כי  טענה  קופ"ח 
כל  לו  היו  לא  באשר  התרחש,  אכן  האירוע 
עוד  בעצמה.  התובעת  להוציא  נוספים  עדים 
טענה הנתבעת כי אין איסור לפתוח חלון וכי 

פתיחת החלון אינה התרשלות. 
לגרסת  מאמין  הוא  כי  קבע  המשפט  בית 
התובעת וכי הוא מאמין כי האירוע התרחש. 
חובה  אין  כי  ומצא,  בדק  הוסיף,  ביהמ"ש 
להשאיר חלונות סגורים במעבדה וכי אין כל 

זאת,  עם  יחד  המעבדה.  את  לאוורר  מניעה 
הנוהל קובע כי חלון פתוח במעבדה, מצריך 
רשת מותאמת והוכח כי במעבדה היו פותחים 
הייתה  שלא  למרות  החלון  את  פעם  מידי 

מותקנת בו רשת מתאימה. 
יחד עם זאת קבע ביהמ"ש כי אמנם לקופת 
אך  זהירות,  חובת  וישנה  הייתה  החולים 
בהתאם להלכות הקובעות, החובה הזו איננה 
כוללת בחובה, סיכון סביר ונזק שאינו צפוי. 
את  מבטח  ואינו  ביטוח  חברת  אינו  מעסיק 
לתוך  חרק  כניסת  שהוא.  סיכון  מכל  עובדיו 
הנזק  זאת,  ולעומת  סיכון טבעי  היא  המשרד 

שנגרם במקרה זה הוא בלתי צפוי. 
שפתיחת  למרות  כי  וקבע  הוסיף  ביהמ"ש 
החלון הלא מרושת הייתה בניגוד לנוהל, לא 
מיועדת  הרשת  הייתה  שקרה,  הזה  הנזק  את 
למנוע ואף מטעם זה יש לדחות את התביעה. 
אם לא היה די בכך, מסיים ביהמ"ש וקובע 
מדיניות  שיקולי  האמור,  כל  ללא  אף  כי 
לדחיית  להביא  צריכים  היו  ראויה,  משפטית 
סביר  נראה  לא  שהרי  מקרה,  בכל  התביעה, 
להטיל על מעסיק להיות אחראי אף לחרקים 

המתעופפים באזור עסקו.

הדו"ח שעורר סערה

ברוך ברגמן

עמד  בו  בהרצליה,  חב"ד  שליח  עבור  יום  עוד  זה  היה 
ברחובה של עיר, אלא שאז הוא הופתע כאשר פקח ניגש 
אליו והגיש לו דו"ח בשל עמידה במקום ציבורי. "הנ"ל התבקש 
הפקח  כתב  התפילין",  עם  השולחן  את  לפנות  פעמים  מספר 
העירוני בדו"ח. "אך לא הסכים להתקפל מהמקום. כמו כן מטריד 
עוברי אורח בזה שמבקש מהם להניח תפילין". הפקח הוסיף עוד: 
להזמין  נאלצנו  לכך.  סירב  אך  מזהה,  תעודה  להציג  "התבקש 

ניידת על מנת שימסור את פרטיו".
דבר הדו"ח עורר סערה רבה ותגובת העירייה באותו יום הייתה: 
״חובתה של עיריית הרצליה לדאוג לחופש התנועה של כל אדם 
באשר הוא במרחב הציבורי ולמנוע הפרעה והטרדה. אנשי חב"ד 
התבקשו להגיע אל משרדי אגף הפיקוח העירוני על מנת להסדיר 

את נושא פעולתם והעמדת דוכנים ברחוב״. 
על  הגיב  פדלון,  משה  הרצליה,  עיריית  ראש  הראשון  בשלב 
הסערה שפרצה בעקבות הדו"ח ואמר, כי שליח חב"ד שקיבל את 
עם  יחד  לאלתר.  יבוטל  והדו"ח   – ערעור  לעירייה  יגיש  הדו"ח, 
והוא  נגד שליחי חב"ד,  לו דבר  אין  כי  זאת, הבהיר ראש העיר, 
הדוכנים  הצבת  מיקום  על  העירייה  עם  להסכמה  שיגיעו  ישמח 
להנחת תפילין בעיר, בכדי שלא לפגוע בשגרת החיים של תושבי 

העיר.
ח"כ  פוליטיקאים.  מצד  חריפות  תגובות  גם  גרר  הדו"ח  דבר 
בצלאל סמוטריץ הגיב: "לא מתקבל על הדעת במדינה יהודית. 
אפנה לעירייה בדרישה לבטל את הקנס ולהעמיד את הפקח על 
"אני  הסרטון:  על  בתגובה  אמר  פרוש  מאיר  השר  סגן  טעותו". 
מאד מקווה ורוצה להאמין שההתנהלות של הפקח בהרצליה זו 
להיות  יכולה  ולא  אין  למדיניות.  ולא קשורה  עצמית  יצירה  פרי 
מדיניות של הממסד לאסור ח"ו הנחת תפילין של איש לרעהו". 

פרוש הוסיף: "זו הייתה המדיניות ברוסיה הקומוניסטית של פעם. 
אנחנו לא שם".

במשך   !2017 הפוך  ערכים  "עולם  הגיב:  אמסלם  דודי  ח"כ 
ומפריעים  רשיון  ללא  מפגינים  שמאל  אנשי  אלפי  שבועות,   40
למנוחת השבת של יהודים דתיים, המתגוררים בסמוך לכיכר גורן 
בשם  יהודים  לאותם  להפריע  להם  מתיר  והבג"צ  תקווה  בפתח 
פרנסתו  את  עוזב  בבוקר,  קם  צדיק  כשיהודי  אבל  הדמוקרטיה. 
ומניח תפילין ליהודי אחר בהרצליה, הוא עבריין שמטריד אנשים 
ברחוב, בצירוף קנס של 730 שקל. כל זה קורה במדינת היהודים, 

אוי לאותה בושה!!!"
"קשה  כי  אמרו  חב"ד,  אגודת  צעירי  של  הסניפים  באגף  גם 
להאמין כי מכל המקומות בעולם בהם יציעו היום שליחי חב"ד 
דווקא  אבותיהם,  למסורת  ולהתחבר  תפילין  להניח  ליהודים 
במדינת היהודים יגרור הדבר דו"ח או העמדה למשפט. לא בניו 
יורק, לא בכיכר האדומה, לא בלונדון ולא למרגלות מגדל אייפל. 
50 שנים שדוכני התפילין  רק בהרצליה, עיר ואם בישראל. כבר 
שיזם הרבי מליובאוויטש הפכו לחלק בלתי נפרד מהנוף היהודי 
והישראלי ובלתי יעלה על הדעת כי רגע לפני פרוס שנה חדשה 
יינתן דו"ח לחסיד שכל 'פשעו' החמור הוא הצעה להניח תפילין 
את  להנגיש  ימשיכו  המסורים  חב"ד  ותלמידי  שליחי  ליהודים. 
יהודי במאור פנים ובאדיבות, ולקיים גשר  היהדות וערכיה לכל 

בין כל חלקי העם".
הדו"ח  את  לבטל  העיר  ראש  הורה  סערה,  בתום  השבוע, 
ובמקביל הוא אף כתב מכתב לרבי מליובאוויטש זצ"ל בו נאמר: 
לכ"ק  להודיע  הרצליה,  העיר  ראש  פדלון,  טוני  בן  משה  "הנני 
מביע  תפילין,  הדוכן  בעניין  הבנה  אי  הייתה  לצערי  כי  אדמו"ר 
שבנשיאות  חב"ד  פעילות  את  מוקיר  אני  כי  ומודיע  צערי  את 
כבוד קדושתו, ומברך את המשך פעילות חב"ד ברחבי העיר כמו 
טובה  ולשנה  להצלחה  ברכה  קדושתו  מכבוד  ומבקש  עתה.  עד 

ומתוקה ובעתי על החתום בהכנעה, משה בן טוני פדלון".

עו"ד נתנאל אינדורסקיואלה המשפטים /



סדרת  
הכשרות הכי טובה, באחריות!
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שנות אחריות מלאה!

קונים ממגוון מוצרי                  , מוסיפים ₪99 
ונהנים מאחריות מלאה ל-7 שנים!



PBכ"ב באלול תשע"ז 13/9/17 כ"ב באלול תשע"ז 613/9/17    י"ח בטבת תשע"ו 30/12/15

בית המכירות 'אסופה' שבירושלים מציע למכירה: פריטים היסטוריים שמתכתבים 
עם מציאות ימינו ורוח התקופה  כאלו למשל הם הפולמוסים כנגד הרפורמים

נחתם הסדר בין הרשות לניירות ערך ובין איש העסקים אלי 
גרוס וחברות שבראשן הוא עומד   החברות ואלי עצמו 
למאות  הציע  הסיבה:    ש"ח   300,000 של  סך  ישלמו 

חרדים להשקיע - ללא הצגת תשקיף

במכירה הפומבית: כתבי 
פולמוס נגד הרפורמים 

הרשות לניירות ערך הקלה 
עם איש העסקים החרדי

משה ניסנבוים

הוותיק  המכירות  בבית  הקרובה  הפומבית  במכירה 
'אסופה' שבירושלים, ישנם כמה פריטים היסטוריים לפני 
מאות שנים שמתכתבים עם מציאות ימינו ורוח התקופה. כאלו 

למשל הם הפולמוסים כנגד הרפורמים. 
שונים  רבנים  כאשר  הכותרות  בראש  המאבק  היום,  גם  כאז 
מתבטאים בנושא. שלושה פריטים כאלו הם החוברות הבאות: 
"אסוף אסיפה" משנת 1846 מאת רבי דוד דייטש אב"ד זאהרויא 
בשנת  בברונשווייג  הרפורמים  אסיפות  נגד  פולמוס  דברי  ובה 
החדשות  מבקשי  הרימו  שם  תר"ה  בשנת  ובפרנקפורט  תר"ד 

להרים יד בתורת משה.
דין מאת  ובו פסק  החוברת "אלה דברי הברית" משנת 1819 

רבני המבורג ומכתבים מגדולי הדור כנגד הרפורמים והשינויים 
כולל   . המסורתי  הכנסת  בית  וסדרי  התפלה  בנוסח  שהתקינו 
בעל  בנעט  מרדכי  ר'  סופר,  חתם  איגר,  עקיבא  מרבי  מכתבים 
מאמשטרדם,  רוקח  ר"א  המשפט",  "נתיבות  כהונה",  "בגדי 
ועוד.  מנטובה  פאדובה,  מודינא,  טריאסט,  ליוורנו,  פראג,  רבני 
זהו החיבור החשוב והחריף ביותר כנגד הרפורמים. וכן החוברת 
אב"ד  דייטש  ישראל  ר'  מאת   1845 משנת  אחדים"  "דברים 
בייטעהן, ובה נכתב "דברים אחדים על דברת אסיפת "הרבנים" 

אשר נועדו בברוינשוויג לעריכת תיקונים בדת" .
יסוד  וישנו גם ספר עם חתימתו של הרה"ק המפורסם, צדיק 
עולם ופועל ישועות רבי ישעיל'ה קערעסטירער זצ"ל עם חתימת 
נתן  לרבי  הלכות  ליקוטי  ספר  על  היא  החתימה  הקדושה.  ידו 

מברסלב מהדורת למברג תרכ"א )1861(.
עקיבא  רבינו  הגהות  הוא  נוסף  ויוקרתי  מרתק  פריט  כן,  כמו 

איגר על גיליון ספר זבח שמואל לרבי שמואל מליסא שהועתקו 
מהעותק האישי של רבי עקיבא איגר בחייו, כנראה על ידי רבי 
אברהם מלאבשין שהיה שו"ב במארקיש – פרידלאנדר בתקופת 

רבנותו של רבי עקיבא איגר.
העולם  את  שהעסיקו  מרתקים  בנושאים  פולמוס  כתבי 
)1875(, כרוז  היהודי בשנים עברו- כשרותם של אתרוגי קורפו 
מיוחדת בשם  חוברת  וגם-   )1909( נגד השימוש במצות מכונה 
"כנסיה לשם שמים" )1874( שמוקדשת לבירור הנושא של ביעור 

מעשי הכשפים בארץ ישראל!
לצד אלו ישנם כמובן- מאות כתבי יד וספרים עתיקים משנים 
רבנים  מכתבי  יודאיקה,  וסליחות,  תפילה  סידורי  קדמוניות, 
חתימות;  ראשונות;  מהדורות  חסידות-  ספרי  שונים,  בנושאים 
כרזות,   – ישראל  בארץ  הישן  היישוב  על  פריטים  וכן  הגהות, 

מודעות, פשקווילים ועוד

אלי מזרחי

למעלה מ-500 משקיעים במגזר החרדי גויסו 
וחברותיו  גרוס  אלי  העסקים  איש  ידי  על 
מבלי להציג 'תשקיף'. בשבוע שעבר פרסמה הרשות 
לניירות ערך כי אושר הסדר אכיפה עם קבוצת בסדנו 
בגין הצעת ניירות ערך לציבור החרדי ללא תשקיף. 

של  בגובה  כספי  עיצום  הוטל  החברות  שתי  על 
200,000 ש"ח וכן עיצום כספי על תנאי בסכום זהה; 
על גרוס הוטל עיצום כספי בגובה של 100,000 ש"ח 
וסכום זהה על תנאי וכן מניעת כהונת נושא משרה 

על תנאי לחצי שנה.
והחברות הפרטיות  גרוס  לפי ההסדר הודה ברוך 
ניהול  ו"פרנסה  בע"מ"  והשקעות  יזמות  "בסדנו 
הצעה  של  הפרות  שלוש  בביצוע  בע"מ"  בס"ד 
ומכירה לציבור של ניירות ערך שלא על פי תשקיף. 
שתי  באמצעות  גרוס,  ערך,  לניירות  הרשות  לפי 
החברות הפרטיות, הציעו לציבור חרדי ניירות ערך 
ערך  ניירות  לחוק   15 לסעיף  בניגוד  תשקיף  ללא 
פרסום  לחובת  בחוק  שנקבעו  לפטורים  בניגוד  וכן 

תשקיף. 
ישיר  מו"מ  בניהול  ערך  ניירות  הציעו  היתר,  בין 
השנים  בין  שנה  בכל  משקיעים  של  רבות  לעשרות 
שנים,  באותן  כספים  בפועל  גייסו  וכן   2011-2015
שניתן  הפטור  כי  יצוין  משקיעים.  מ-35  מלמעלה 
או  להצעה  הינו  תשקיף  מחובת  ערך  ניירות  בחוק 
בנוסף,  משקיעים.   35 לעד  ערך  ניירות  של  מכירה 
בשני מועדים ביצעה הקבוצה הצעה של ניירות ערך 
לציבור במסגרת אסיפות משקיעים בהן חולקו מעל 
ל-250 משקיעים פוטנציאלים מסמכי השקעה אשר 
כללו נתונים מהותיים לגבי מהות ההשקעה ותנאיה, 

תשואה צפויה ועוד. 

פרסומים  במסגרת  הקבוצה  ביצעה  כן,  כמו 
ניירות  של  הצעה  טלפוניות  והודעות  בתקשורת 
ערך לציבור ולא עמדה בתנאי הפטור החריג בחוק 
ניירות  להציע  כוונה  בדבר  כללי  פרסום  המאפשר 

ערך ללא פרטי ההצעה, ונתונים כספיים.
"חובת  כי  השבוע  אמרו  ערך  לניירות  ברשות 
להעניק  המחוקק  שאיפת  על  מבוססת  התשקיף 
הסיכונים  את  להעריך  אפקטיבית  יכולת  למשקיע 
והסיכויים הגלומים בהשקעה המוצעת לו כאשר זו 
"דרישת  לדבריהם,  ניצעים".  לציבור  הצעה  נעשית 
סויגה  התשקיף,  בפרסום  הכרוכה  הנאות  הגילוי 
במספר סייגים המתייחסים למקרים מסוימים בלבד 
בהם מתייתר הצורך בפרסום תשקיף בעקבות הצעה 
עלות  שיקולי  כמו  שונים  משיקולים  וזאת  לציבור, 
נסיבות  או  מצומצם,  משקיעים  מספר  בשל  תועלת 
אחרות בהן קימת הגנה חלופית למשקיע, או כאשר 
את  שיחשפו  הצדדים  בין  כוחות  מפערי  חשש  אין 

המשקיעים להשקעה לא מושכלת".
ניתן לומר כי הוועדה פעלה  זה  עם זאת, במקרה 
כי  העובדה  בשל  היתר  בין  הדין,  משורת  לפנים 
מדובר בהפרה ראשונה מסוג זה וכן בשל העובדה כי 

נעשה שיתוף פעולה מלא עם החברות. 
מקבוצת בסדנו נמסר: "קבוצת השקעות החרדית 
ציבורי  לגיוס  ראשון  תשקיף  מפרסמת  בסדנו 
עוד  לני"ע".  הרשות  עם  להסדר  הגיעה  ובמקביל 
נכתב בהודעתם כי ניתן אישור להשקעה רחבת היקף 
שביעות  הביעה  "הרשות  בארה"ב.  נדל"ן  בפרויקט 
רצון משיתוף הפעולה ומהאמצעים שננקטו על ידי 
יישנו.  זה לא  קבוצת בסדנו על מנת שמקרים מסוג 
כמו"כ ברשות לני"ע ציינו לשבח את השקיפות ואת 
חידוד הנהלים והתאמתם לדרישות החוק, שביצעה 

קבוצת בסדנו".

העירייה נקנסה 
ב-700.000 ש"ח

לאחר שמהנדס עיריית קריית שמונה פנה אל 
מבקר המדינה בכובעו כ'נציב תלונות הציבור' 
במטרה  העסקתו  בתנאי  פגיעה  על  והתלונן 
על  המבקר  הודיע   - תפקידו  לסיום  להביא 

נקיטת צעדים חריפים

זאבי סגל

קרית  עיריית  מהנדס  קול,  חגי 
בחודשים  עומד  שמונה, 
רעידת  של  במרכזה  האחרונים 
בנין  במסדרונות  שאחזה  האדמה 
שנים  זה  המועסק  קול  העיר.  מועצת 
קשות  התאכזב  העירייה',  כ'מהנדס 
מההתעלמות הבוטה ומהיחס המחפיר 
להתריע  שביקש  אימת  כל  זכה  לו 
התנהלות  על  עליו  הממונים  בפני 
על  הולמת,  שאינה  או  תקינה  בלתי 
ידי בכירים בשירות העירייה וגורמים 
חוק,  שומר  כאזרח  לכך  אי  נוספים, 
להביט  יכול  אין  כי  קול,  החליט 
פונה  הוא  כי  והודיע  ולהבליג  מהצד 
מיוזמתו אל רשויות החוק וזאת בכדי 
להתריע מפני אי התקינות השלטונית 
בכירי  התנהלות  את  המאפיינת 

העירייה.
מסכת  החלה  כאמור  שאז  אלא 
שלטענתו  קול  כלפי  התנכלויות  של 

לגרום  והוא,  אחד,  היה  לכך  המניע 
לו לעזוב מרצונו את עבודתו כמהנדס 
העיר. בפנייה ששלח למבקר המדינה 
מתוקף  שפירא  יוסף  בדימוס  השופט 
תפקידו הנוסף בכובעו כ'נציב תלונות 
תנאי  הרעת  את  קול  תינה  הציבור', 
דבריו  את  מגבה  שהוא  תוך  העסקתו 

במסמכים הרלוונטיים.
המדינה  מבקר  החליט  לכך  אי 
קנס  שמונה  קרית  עיריית  על  להשית 
לרשותו  שיעברו  ש"ח   700.000 בסך 
הפיצויים  שאר  עם  יחד  קול  של 
מתוקף  המתחייבים  והתגמולים 

הפרישה מתפקידו.
נמסר  המדינה  מבקר  ממשרד 
רואה  שפירא  "המבקר  כי  בתגובה, 
של  התנהלותה  את  רבה  בחומרה 
שהתגלתה  כפי  שמונה  קריית  עירית 
מר  של  התלונה  בירור  במהלך  גם 
ישראל  משטרת  גם  כזכור  קול.  חגי 
עבר  והתיק  בנושא  חקירה  ניהלה 

לפרקליטות".
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טבע מתאוששת: מונה מנכ"ל חדש
לאחר הצניחה החדה בשוויה של חברת 'טבע', מינה 
את  והביא   - שולץ  קאר   – חדש  מנכ"ל  החברה  יו"ר 
ניסיון  עמו  מביא  "קאר    מחודש  לזינוק  החברה 
אסטרטגיות  ביישום  מוכח  ורקורד  נרחב  גלובלי 
בינלאומית  והתרחבות  צמיחה  הנעת  עסקי,  מהפך 

בעלויות נמוכות"

ברוך ברגמן

התפטר  מאז  חלפו  חודשים  שבעה 
ויגודמן,  ארז  לשעבר,  'טבע'  מנכ"ל 
חווה החברה התאוששות חלקית. השבוע 
)שני(, מינתה החברה את קאר שולץ, נשיא 
למנכ"ל  לשעבר,  לונדבק  חברת  ומנכ"ל 
החברה  רשמה  מינויו,  בעקבות  החברה. 
זינוק של למעלה מ-15% במסחר בבורסה. 
רשמה  כה,  עד  עבד  בה  החברה  מנגד, 
בחודשים  כזכור,  דומה.  מספר  של  צניחה 
ב-80%  החברה  מניית  צנחה  האחרונים 

משוויה. 
מנהל  הוא  "שולץ  טבע,  הודעת  פי  על 
בתעשיית  שנה  כ-30  של  ניסיון  בעל 
הבריאות, כולל תפקידים בחברות פארמה 
שלו  הקריירה  במהלך  גלובליות.  ובריאות 
בתחום  ייחודית  פרספקטיבה  שולץ  פיתח 
הייחודיות  התרופות  ובתחום  הגנריקה 
העולם  ברחבי  פעילות  המנהלות  בחברות 
לאחרונה  אמריקה.  וצפון  אירופה  כולל 
הוביל  בה  לונדבק,  ומנכ"ל  כנשיא  שימש 
מהלך רה ארגון ואסטרטגיית מהפך עסקי 
ומודל  העלויות  מבנה  בשינוי  הממוקדת 

התפעול הגלובלי של החברה".
למינוי  התייחס  טבע,  יו"ר  בארר,  סול 
גלובלי  ניסיון  עמו  מביא  "קאר  כי  ואמר 
נרחב בבריאות ופרמצבטיקה, רקורד מוכח 
הנעת  עסקי,  מהפך  אסטרטגיות  ביישום 
בעלויות  בינלאומית  והתרחבות  צמיחה 
המניות,  לבעלי  הבטחות  מימוש  נמוכות, 
ומחויבות לתרבות של ציות ואכיפה, ולכן 
הוא האדם הנכון להצעיד את טבע קדימה.

בתעשיית  מעמיקה  הבנה  "לקאר 
הפרמצבטיקה הגלובלית וידע מקיף אודות 
הייחודיים.  והמוצרים  הגנריקה  שווקי 
משמעותיים,  אתגרים  בניהול  הרב  ניסיונו 
לצד יכולותיו המוכחות בפיננסים ובתפעול 
בעלי  לכל  ערך  יניבו  לצמיחה,  ומחויבותו 
ארוכת  לצמיחה  טבע  את  וימצבו  העניין 
למטופלים  אמיתית  מחויבות  לקאר  טווח. 

התאמה  גם  כמו  תאגידית,  ולאחריות 

שמחים  אנו  לטבע.  ותרבותית  מקצועית 

עולמי  קומה  שיעור  בעל  מנהל  להביא 

איתו  יחד  לעבוד  ומצפים  לטבע  קאר  כמו 

למען  טבע  של  עתידה  את  לבנות  כדי 

המניות  ובעלי  העובדים  והמטופלים, 

ברחבי העולם".

להצטרף  לי  הוא  "לכבוד  הודיע:  שולץ 

הערצתי  אשר  אייקונית  חברה  לטבע, 

אותי  שמשך  מה  שלי.  הקריירה  לאורך 

חברות  לעומת  אותה  שמבדל  ומה  לטבע, 

אחרות, הוא מחויבותה הייחודית להמשך 

באספקת  התמדתה  גלובלית,  התרחבות 

ואיכותיים  חדשים  וטיפולים  מוצרים 

חדשנות  של  תרבות  וקידום  למטופלים 

אשר  לחברה  להצטרף  גאה  אני  לעובדיה. 

מסייעת למיליוני מטופלים ברחבי העולם 

של  רחב  מגוון  עם  יומיומי  בסיס  על 

אני  וייחודיים.  גנריים  ופתרונות  מוצרים 

מצפה לעבוד בצמוד עם כל הצוות בטבע 

ובעלי  החברה  עבור  מוצלח  עתיד  ולבנות 

העניין שלה". 

"אנחנו  הסביר:  פטרבורג  פרופ' 

מהחודשים  התחייבויותינו  את  ממלאים 

האחרונים. אנחנו ממקסמים את הפעילות 

ממקדים  שאנו  תוך  הגיאוגרפית  והפריסה 

בגנריקה  הנכסים  על  שלנו  המשאבים  את 

את  לנו  ייתנו  אשר  הייחודיים  ובמוצרים 

ההחזר הגבוה ביותר על ההשקעה. בנוסף, 

מיליארד   2 לפחות  להניב  במסלול  אנו 

דולר ממכירת נכסים שאינם בליבה, סכום 

התשלומים  מאזן  את  לחזק  ישמש  אשר 

של החברה. זוהי זכות בעבורי להוביל את 

טבע. אני מצפה להמשיך בכך בתקופה זו 

עם  חלק  מעבר  להבטיח  קאר  עם  ולעבוד 

הצטרפותו".

חגיגה פיננסית בבתי רה"מ
'המנופחות' של מעון ראש  מתברר כי אל מול חשבוניות המזון 
הממשלה שעליהם עומדת אשת רה"מ לדין, מתועדות הוצאות 

מזון גדולות פי כמה מתקופת כהונתם של אולמרט ושרון

זאבי סגל

ראש הממשלה טוען זה מכבר, כי בכל 
רעייתו  נגד  המתנהל  למשפט  הקשור 
הרי  בבלפור,  במעון  המזון  הוצאות  בעניין 
וכי  שבסה"כ לא נפל כל רבב במעשי רעייתו 

ברדיפה  מדובר 
של  אובססיבית 
התקשורת.  כלי 
כי  מתברר  כעת 
על  יש  לנתניהו 
וכי  לסמוך  מה 
מגובים  דבריו 
ם  י כ מ ס מ ב
ם  י ח י כ ו מ ה
טענות  את 
של  פרקליטיה 

רעייתו.
כי  מתברר, 
ראש  אשת  בעוד 

אל  להזמין  נהגה  כי  בכך  הממשלה מואשמת 
שעלותן  יוקרה  ארוחות  הממשלה  ראש  מעון 
הכוללת נאמדת בסכום שנע בסביבות 360.000 
ש"ח, הרי שעיון בחשבוניות שהונפקו במהלך 
כהונתם של ראשי הממשלה לשעבר אולמרט 
הנקוב  הגבוה  המספרים  רף  כי  מגלה,  ושרון 

גיבש  ושלגביהן  נתניהו  משפחת  בחשבוניות 
אינו  האישום,  כתב  טיוטת  את  היועהמ"ש 
של  כהונתם  לתקופת  בהשוואה  בגודלו  חריג 

אולמרט ושרון.
מתברר כי הנוהג להזמין ארוחות יוקרה אל 
מעון ראש הממשלה מטובי השפים והמסעדות 
י  ב ח ר ב
 , ם י ל ש ו ר י
השתרש מימים 
עוד  ימימה, 
כהונתם  מימי 
אולמרט  של 
וזאת  ושרון. 
על אף העובדה 
רה"מ  בבית  כי 
תקן של  מוגדר 

'מבשלת',
למשל  כך 
כי  עולה, 
בתפקיד  אולמרט  אהוד  של  כהונתו  בתקופת 
המעון,  שם  על  נרשמו  הממשלה  ראש 

חשבוניות על סכום של לא פחות מ-
הוצגו  שרון  של  כהונתו  מתקופת  ואילו 
חשבוניות עבור שרותי הזמנת מזון שהונפקו 

על ידי ה'מלון הילטון ממילא' בשנת 

הפתעה בדואר: צמחים חיים
לראשונה: צמחים יימכרו באינטרנט, בשל פיתוח המאפשר 
משלוח בדואר למשך 10 ימים  המשלוח יוכל להגיע גם 

ליעדים מרוחקים ואף בין מדינות

שירה קורן

הישראלית  חישתיל  של  הפיתוח 
בריאים  להישמר  לצמחים  מאפשר 
ובעלי יכולת להיקלט מחדש בקרקע גם כשהם 
מעבירים את תקופת המשלוח ללא מים, אור, 
גם אם החבילה מונחת הפוך  ונשמרים  אוויר 
עסקים  שגם  כך  המשלוח.  בעת  ומטלטלת 
המסחר  בעידן  להשתלב  יכולים  כמשתלות 

האינטרנטי.
ענף הגינון עדין לא הצליח להשתלב באופן 
הם  וצמחים  מאחר  המקוון  במסחר  אמיתי 
מוצר חי שללא תנאים מתאימים עלול להגיע 
באינטרנט  צמחים  רכישת  לכן  פגום.  או  מת 
חנויות  של  מצומצם  למבחר  כה  עד  הוגבלה 
והוזלה  אמיתית  מחירים  תחרות  ללא  באזור, 
הקניות  עולם  של  הלוגיסטיקה  שמאפשרת 
של  להיצע  מוגבל  המוצרים  שפע  גם  ברשת. 

החנויות באזור בלבד.
חישתיל:  מחברת  רוזנבלום  חיים  לדברי 
מזמינים  בחו"ל  צרכנים  הפיתוח  "בעזרת 

ונארזים  המיוצרים  שתילים  קניות  מאתרי 
דרך  במדינותיהם  המתקבלים  בישראל, 
הדואר. בשונה משליחויות של צמחים בדרך 
הישנה, אין צורך שהשליח ימסור את הצמחים 
אישית או ישאיר אותם במען בתקווה שמישהו 
יגיע בקרוב לטפל בהם. המארז יכול להמתין 
בדואר במשך ימים עד שהלקוח יתפנה לאסוף 

את החבילה".
ענף  את  קדימה  יצעיד  "החידוש  לדבריו, 
השתלנות הבינלאומי כך שגם משתלות ומרכזי 
גינון יוכלו להנות מהתפתחות עסקית גלובלית 
באינטרנט,  חדשים  ללקוחות  פניה  דרך 
במיוחד בעידן שהרכישות המקוונות גוברות."

הצמחים למשלוח הותאמו עם בית שורשים 
לחובב  הערכה  קבלת  עם  וקומפקטי.  קטן 
ולשתול  המארז  את  לפתוח  רק  נשאר  הגינון 
בגדלים  מגיעות  הצמחים  סדרות  הצמח.  את 
לחליטות,  תבלין  עשבי  מבחר  של  שונים 
לברביקיו, לסלטים, תבלינים למטבח איטלקי, 

טעמים פיקנטיים, וסדרת מנטות.

מעון ראש הממשלה. צילום: יעקב סאלם, לע"מ

מפעלי טבע בהר חוצבים. צילום: יעקב, ויקיפדיה





מאת: הילה פלאח

המוסד לביטוח לאומי מייחד פרק שלם, 
לזכאותם של המתמודדים עם הפרעות 
נפש. ההתמודדות במקרים רגישים אילו, קשה 
פעמים רבות, פי כמה מכל התמודדות רפואית, 
ומלווה לא פעם בהסתרה, חוסר פניה לטיפול 

וקבלת סיוע רפואי וחשש מזליגת מידע. 
שכאשר  לכך  רבה  תרומה  מהווה  זה  "וכל 
בלתי  נעשית  המשפחתית  ההתמודדות 
אפשרית, המשפחה פונה דווקא בבקשה לקבל 
שהוחל  לפני  עוד  מהמדינה,  ותמיכה  הכרה 
וזו  רפואית.  אבחנה  והתקבלה  מסודר  טיפול 
כל  ללא  אתה.  להתמודד  נדרשים  שאנו  בעיה 
קשה  יהיה  מסודרת,  תיק  ובניית  רפואי  בסיס 
ההטבות  את  לקבל  לסייע  אפשרי  בלתי  עד 
יו"ר  שזירי,  שמאי  הרב  אומר  המגיעות", 
שמטפלת  זכויות,  למימוש  המרכזית  החברה 
הפרעות  עם  שמתמודדות  רבות  במשפחות 

נפש.
להגיש  למשפחה  סייענו  עתה  רק  "הנה 
נכות  לקצבת  כך שנדחתה בקשתם  על  ערעור 
נפשי  למשבר  שנקלע  המשפחה,  אבי  עבור 
ממושך ולא התרצה להגיע לוועדה הרפואית, 
המשפחה לא הצליחה להמציא את האישורים 
הסתגרותו  עובדת  את  שינמקו  המתאימים, 
בבית, וישפכו על אור על מצבו המורכב ולכן 

נדחתה תביעתם על הסף." 
מקרה זה אינו אלא אחד מיני רבים, שבהם, 

המוסד לביטוח לאומי דוחה תביעה מוצדקת או 
מתקשה לקבוע את הזכאות. התביעות נדחות 
בשל שאלת אמינות החולה, שמתעוררת בעת 
הועדה הרפואית שמייחסת לדבריו ולהופעתו 
בפניה נשקל רב,  תיק רפואי שאינו משקף אל 
נכון את המצב הרפואי, או בגלל שלא נעשתה 
פניה לטיפול אצל גורם מוכר ורשמי ולא הוצע 
כל טיפול. כך או כך, נראה שלמתמודדים עם 
הפרעות נפש, קשה להוכיח את עובדת היותם 

זכאים לקצבאות.
במקרה זה שהזכרנו, הצוות הרפואי בחברה 
להוביל  הצליח  זכויות,  למימוש  המרכזית 
הצוות  הזכאות.  לאישור  הסיכויים,  כל  כנגד 
נתקלים  שבה  הביורוקרטיה,  בנבכי  שבקיא 
לספר  יודע  נפש,  הפרעות  עם  המתמודדים 
כמו  נעשית  הראשונית  ההתנהלות  שכשאר 
חיסיון  עם  רפואי,  ובליווי  בפיקוח  שצריך, 
ולמשפחתו,  לחולה  ורגישות  הבנה  מוחלט, 
את  ומאפשר  שתואם  רפואי  תיק  בניית  ועם 
הקצבאות  את  לקבל  בהחלט  אפשר  הזכאות, 

המגיעות.
של  במקרים  והטיפול,  הרפואי  האבחון 
מול  להיעשות  צריכים  נפשית,  התמודדות 
גם  לכך.  המוסמכים  הרפואיים  הגורמים 
הטיפול בזכאויות המגיעות מהגופים השונים, 
צריך להיעשות מול הגורמים המוסמכים לכך. 
במקרה זה, גורם חיצוני שמקדם את האינטרס 
של החולה בלבד, שמנוסה בתביעות מסוג זה 
לכל  ולמשפחתו  לחולה  רפואי  ליווי  ומעניק 

אורך ההליכים.

מאת: הילה פלאח

'מי  המים  בתאגיד  בחרה  המים  רשות 
לצורך  ראשוני  פיילוט  לביצוע  ברק' 
התשתיות  בתחום  ארצי  מידע  מאגר  הקמת 
בתאגיד  בחרו  המים  ברשות  הלאומיות. 
משום  ברק',  'מי  ברק,  בני  של  העירוני  המים 
שהוא מוכר כתאגיד מוביל בתחומו המתמחה 
באספקת מים יעילה ומתקדמת מכל הבחינות, 
ריכוז  בלב  לפעולה  האתגר  נוכח  במיוחד 

אורבני ובעיר הצפופה ביותר בישראל.
תאגיד 'מי ברק' נבחר לצורך ביצוע הפיילוט 
בסיס  על  נוספים,  תאגידים  שלושה  עם  יחד 
גיאוגרפי  מידע  מערכת  של   בפועל  יישום 
המאפשרת   –  GIS  – מתקדמת  ממוחשבת 
ניהול, אחזור וניתוח מידע גאוגרפי תוך שילוב 
המבוססות  מידע,  שכבות  ממספר  תכנים 
ברובן על מערך מיפוי, אך גם על מאגרי מידע 
מבצעות  אלו  מערכות  "רגילים".  טבלאיים 
בצד  קליטה, ארגון ובקרת איכות, הפקה, מיון, 

שליפה ופילוח של מידע גאוגרפי. 
וייצוא  שיתוף  מאפשרות   GIS-ה מערכות 
רב  גאוגרפי  מידע  רבות.  בדרכים  המידע  של 
זמין באמצעות מערכות GIS מקוונות, ונגיש 
זה  מסוג  ניידים שונים. מערכות  גם בהתקנים 
משמשות גורמים רבים, ובהם משרדי ממשלה, 
מערכת הבטחון, מכוני מחקר, נותני שירותים, 

אלו  למערכות  ועוד.  ותשתיות  ערים  מתכנני 
יתרון בפישוט והמחשה של תופעות מרחביות 

והעלאת חלופות יעילה למקבלי החלטות.
לשלב  החליטו  ברק'  'מי  המים  בתאגיד 
בבני  והביוב  המים  תשתית  מערך  נתוני  את 
כל  כאשר  הגיאוגרפית,  המידע  למערכת  ברק 
לסוגיהם  המים  ומתקני  והביוב  המים  רשתות 
תמונת  ונותנים  במערכת   ומוטמעים  ממופים 
מצב בזמן אמת כמו גם יכולת מדוייקת לתכנון 
המים  רשות  של  הפיילוט  תשתיות.  פיתוח 
לאומית  תשתיות  מאגר  להקים  נועד  כאמור, 
התאגידים  כאחד  נבחרה  ברק'  ו'מי  ארצית 
המבצעי  הניסיון  לאור  בפיילוט,  שישתתפו 
המיפוי  בתחום  ב  בתאגיד  שנרכש  והיישומי 

הממוחשב.
צלניק,  דוד  מר  התאגיד,  מנכ"ל  לדברי 
"מאז הקמתו שוקד תאגיד 'מי ברק' על מיצוב 
טכנולוגי ברמה גבוהה לשם מילוי משימותיו 
התושבים.  למען  והתפעוליות  ההנדסיות 
תרומה  בתאגיד  שהוקמה   GIS ה-  למערכת 
ומהיר  מקצועי  מענה  במתן  משמעותית 
לתושבים, והוא תורם רבות לחיסכון בזמן יקר 
ושליטה  האירועים  מיקום  של  מדויק  לאיתור 
ד  בפעילות  לנו  הנדרשים  בניהולם,  מיטבית 
בעיר ברוכת אוכלוסין וצפופה כבני ברק. אנו 
המים  רשות  של  האמון  מהבעת  סיפוק  מלאי 
במערכות 'מי ברק' ונערכים בהתאם לפרויקט 

מתוך תחושת שליחות ומחויבות".

מדברים על זה: התמודדות 
נפשית מזכה בתמיכה 

כספית מהרשויות

רשות המים בחרה ב'מי ברק' 
לפיילוט הקמת מאגר מידע ארצי 

'מי ברק' כאחד מארבעה תאגידים  רשות המים בחרה בתאגיד 
שישתתפו בפיילוט ארצי, על בסיס  מערכת מידע בתחומי המים 
והביוב המותקנת  בתאגיד 'מי ברק'   מנכ"ל התאגיד דוד צלניק: 
"זו הבעת אמון בתאגיד המשלב טכנולוגיה מתקדמת כדי לתת 

שירות הטוב ביותר לתושבים"



ולהישאר בריאלהיות בריא

לקראת יום הכיפורים
 מאוחדת מפעילה 

מוקד רפואה והלכה
לשאלות ותשובות בענייני הצום

בשיתוף מוקד ה.ר.ב.
לחברי כל קופות החולים

*3833  meuhedet.co.il

 מוקד טלפוני יפעל ברציפות
 בימים ראשון-רביעי, בין התאריכים ד׳-ז׳ בתשרי )24-27.9(

בשיתוף ד"ר אמיל שני מומחה ברפואת משפחה ורופא מרחב במאוחדת
ד"ר ליאון סניור מומחה ברפואת נשים, מנהל מוקד נשים בבני ברק

ד"ר יעקב פרידמן פסיכיאטר מבית חם

כתובות למשלוח מסמכים רפואיים במידת הצורך במוקד "ה.ר.ב."
 מייל: mh025020202@gmail.com פקס: 02-5020222 

מוקד רפואה והלכה
בענייני צום יום הכיפורים

בשיתוף מוקד ה.ר.ב. בנשיאות גדולי הדור, 
בראשות ובהכוונת הגרמ״ש קליין שליט״א

טלפון המוקד: 02-5020202



קורס ועוד 
קורס מתנה

עושים  ארנברג  במכון 
נישואין",  "ייעוץ  קורס 
"קורס  בונוס  ומקבלים 

הדרכת חתנים/כלות"

הילה פלאח

יעקב  ד"ר  הרב  של  בראשותו  המכון 
הבעל"ט  החגים  לאחר  יוצא  ארנברג 
ייעוץ  קורס  בארץ,  לראשונה  ייחודית  בתוכנית 
נישואין בשילוב קורס הדרכת חתנים/כלות. תכנית 
שמכשירה  בכך  ייחודית  הינה  במכון  הלימודים 
מקבלים   - במקביל  הללו  התחומים  את  ומשלבת 
הדרכת  על  ותעודה  נישואין  ייעוץ  על  גם  תעודה 

חתנים/כלות.
הנושאים:  כלולים  במכון  הלימודים  בתוכנית 

למתג  כיצד  ועמוס,  רווי  עסק בשוק  לפתוח  כיצד 
השמה  מאפשרת  התוכנית  בעצם  הקליניקה.  את 
אתם  אם  גם  והפרנסה  העבודה  לשוק  ויציאה 

יועצים מתחילים.
בקורסים מלמדים שיטות טיפול נוספות מגוונות 
עצמן  את  שהוכיחו  האקדמיה  משדה  ורלוונטיות 
גשטאלט,  אימגו,  שיטת  כגון:  הטיפול.  בתחום 
 N.L.P דמיון מודרך ,C.B.T שינוי אמונות האדם
ועוד. הרב שמחה כהן שליט"א עומד בראש צוות 

של 11 מרצים יראי שמים המובילים בתחומם. 
משך הלימודים במכון שנה אחת בלבד שבסיומה 

תעודה  יוקרתיות:  תעודות   2 מקבלים  התלמידים 

אחת מטעם "מכון ארנברג" בחתימת הרב שמחה 

אקדמי  פיקוח  עם  שנייה  ותעודה  שליט"א  כהן 

מטעם "היחידה ללימודי תעודה גבעת וושינגטון". 

תלמידי הקורסים מגיבים ממגוון המגזרים. זכינו 

גם לתלמידים שהם בניהם של גדולי ישראל, רבני 

קהילות, ראשי ישיבות, מנהלי/ות ישיבות קטנות, 

מנהלות סמינרים, יועצים ומטפלים רגשים ועוד. 

לפרטים והרשמה:  1700-555-714

  כ"ב באלול תשע"ז 1213/9/17

לוקחים אחריות ומקדימים ביטוח לסיעודפתיחת שנה – מתכון לאסטמה

בכינוס ייחודי למנהלי מכבי שירותי בריאות במגזר החרדי ומתאמי 
חטיבת  ראש    תשע"ח  לשנת  התוכניות  הוצגו  הקהילה:  קשרי 
הבריאות והמשנה למנכ"ל מכבי פרופ' נחמן אש: שירותי הבריאות 

והרפואה יורחבו בכל רחבי הארץ

מחקר במכון 'כללית': עלייה דרמטית בכמות ילדים חולי אסטמה 

לאחר תחילת שנת הלימודים

ביטוח  כלל  חברת  באמצעות  סיעוד,  ללאומית  הצטרפו 

המעניקה פוליסה עם הכיסוי הרחב ביותר

הנהלת 'מכבי' נערכת לקראת שנה חדשה

הילה פלאח

לקראת תחילת השנה החדשה ערכה הנהלת מכבי שירותי 
בריאות כינוס ייחודי למנהלי מכבי שירותי בריאות מהגזר 
במסגרתו  הארץ  רחבי  בכל  הקהילה  קשרי  ולמתאמי  החרדי 
לדיון  הועלו  וכן  החדשה  השנה  לקראת  התוכניות  הוצגו 
בתחום  הציבורי  היום  סדר  על  העומדים  החשובים  הנושאים 

הרפואה והבריאות במגזר החרדי.
פרופ'  מכבי  למנכ"ל  והמשנה  הבריאות  חטיבת  ראש  נכחו, 
נחמן אש, רונן הראל, חבר הנהלת מכבי הרב שמחה שטיצברג, 
ראש אגף שירות ושיווק הגב' טוני כהן שאירחה את המפגש, 
מנהלת  סגנית  קיש,  בן  נירית  הגב'  הארצית  השיווק  מנהלת 
השיווק הארצית הגב' אתי שטיין, מנהל השיווק למגזר החרדי 
ואחראי מתאמי קשרי הקהילה הרב משה שלזינגר, רב ביה"ח 
בריאות  שירותי  מכבי  מנהלי  פלדמן,  יצחק  חיים  הרב  אסותא 

מהמגזר החרדי ברחבי הארץ ומתאמי קשרי הקהילה.
הרב  במכבי  החרדי  למגזר  השיווק  מנהל  המעמד  את  פתח 
כי  וציין  ולמתאמים  למנהלים  בחום  שהודה  שלזינגר,  משה 
נבחרת המנהלים ומתאמי קשרי הקהילה של מכבי עושים עבודה 

האוכלוסייה  מכלל  החברים  עבור  ומקצועית,  מהירה  נהדרת, 
מנת  על  לחברים  לסייע  שליחות  ומרגישים  הארץ  רחבי  ומכל 

להקל את הסבל שהם עוברים. 
ראש חטיבת הבריאות והמשנה למנכ"ל מכבי פרופ' נחמן אש 
ציין  הוא  והשרות לחברים.  הציג את משנתו בתחום הבריאות 
לשבח את משתתפי הכינוס, הנציגים החרדיים בכל רחבי הארץ 
בעזרה  זמנם  כל  את  שמשקיעים  המתאמים  והן  המנהלים  הן 

וסיוע לחבר הנקלע למצב שבו הוא צריך את עזרתנו, ומתאמים 
מהווים עבורו באותו רגע כמלאך המושיע. 

ראש אגף שירות ושיווק הגב' טוני כהן, שיבחה את עבודתם 
ומגדל  אור  מהווים  הם  כי  וציינה  המתאמים  של  המסורה 
הראשונה  הקופה  הייתה  מכבי  כי  ציינה  בדבריה  לחברים. 
שהכניסה מתאמי קשרי קהילה מתוך הבנת הצרכים המיוחדים 

של המגזר החרדי, והתוצאות אכן נראות בשטח.
מנהלת השיווק הארצית הגב' נירית בן קיש התקבלה בברכה 
ע"י המשתתפים וציינה כי היא מלאת התפעלות והערכה למול 
את  הציגה  קיש  בן  הגב'  פעילותם של מתאמי קשרי הקהילה. 
כי  הדגישה  כאשר  האישי  השירות  במערך  השינויים  תכנית 
הושקעו לשם כך משאבים רבים על מנת שכל פניה ובקשה ייענו 

בצורה מושלמת.
שטיצברג  שמחה  הרב  בריאות  שירותי  מכבי  הנהלת  חבר 
הנוכחים. בדבריו הדגיש  וברך את  נשא דברים לשנה החדשה 
פועלים  אשר  והמתאמים  המנהלים  של  המסורה  העבודה  את 
הרצון  שביעות  כולה,  והאוכלוסייה  החברים  למען  במסירות 
ובדגש  עובדי מכבי  לכל  נזקפת  בריאות  הרבה ממכבי שירותי 

מיוחד לנציגים החרדיים ומתאמי קשרי הקהילה.

הילה פלאח

ישנו  אסתמטי,  לילד  הורים  אתם  אם 
תחילת  לאחר  שמעט  גבוה  סיכוי 
השנה תמצאו את עצמכם ממתינים ליד חדר 
אסתמה  התקף  בשל  מיון,  בחדר  או  הרופא 

של ילדכם.
למחקר  'כללית'  במכון  שבוצע  מחקר 
בכמות  דרמטית  עלייה  ישנה  כי  הראה 
חולי  ילדים  בקרב  הרפואיים  הביקורים 
הלימודים,  שנת  תחילת  לאחר  אסטמה 
בשיעור של פי 2.5 ביחס לחודש אוגוסט, ופי 

1.5 עליה באשפוזים בבתי חולים. 
במרפאות  הביקור  דפוסי  בחן  המחקר 
שנים   2-15 בגילאי  ילדים  כ-80,000  בקרב 
הסובלים מאסתמה על פני תקופה של 4 שנים 
)בין השנים 2005-2009(.  מהמחקר עולה כי 
בתחילת שנת הלימודים נרשמו בממוצע 23 
עלייה   – ילדים  אלף  בקרב  לאלף  ביקורים 
לעומת   2.5 פי  של  סטטיסטית  מובהקת 
עמד  הביקורים  ממוצע  בהם  הקיץ,  חודשי 
הראה  עוד  ילדים.  לאלף  ביקורים  כ-9  על 

המחקר כי העלייה בתחלואה נמשכת לאורך 
השבועות הראשונים ללימודים, וירידה חדה 

נרשמת בתקופת החגים.
הדרמטית  "לעליה  כללית  מומחי  לדברי 
עם  רואים  שאנו  האסתמה  התקפי  בשיעור 
מספר  להיות  יכולים  הלימודים  תחילת 
ספטמבר  בתחילת  אפשריים:  הסברים 
החופש  לאחר  הספר  לבית  חוזרים  הילדים 
הכוללת  חדשה  לסביבה  נחשפים  הגדול, 
כולם   – ואלרגנים  נפשי,  לחץ  וירוסים, 
אסתמה.  להתקפי  סיכון  שמעלים  גורמים 
בנוסף על כך, במהלך חופשת הקיץ, נמצא כי 
ישנו מספר לא מבוטל של ילדים אסתמטיים 
במשאפים  המונע  הטיפול  את  נוטלים  אינם 

כמומלץ". 
בהמלצות לטיפול הודגשה החשיבות של 
של  למצבו  בהתאם  הכול  מניעתי,  טיפול 
הילד ולפי שיקול דעת מקצועית של הרופא 
ע"י  גובשו  הקליניות  ההמלצות  המטפל. 
צוות מומחי ריאות ילדים: פרופ' חנה בלאו,  
בכללית,  ילדים  רפואת  ורכז  לוטם  צחי  ד"ר 

פרופ' יוסף מאירוביץ.

הילה פלאח

סיעודי  בחולה  טיפול  הוצאות 
בחודש  שקלים  לאלפי  מגיעות 
והכיסוי שמוסדות המדינה מעניקים לחולה 
הסיעודי  הביטוח  מספיק.  אינו  הסיעודי 
בריאות",  שירותי  "לאומית  של  הקבוצתי 
שמוצעים  השירותים,  ממכלול  חלק  הוא 
ללקוחות לאומית, מתוך התפיסה שלאומית 
כלפי מבוטחיה בכל שלב בחיים.  מחויבת 
פוליסת הסיעוד החדשה הותאמה לתקנות 
)ביטוח  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח 
חולים(,  קופת  לחברי  קבוצתי  סיעודי 
הכיסוי  תנאי  כי  הקובעות  התשע"ו-2015, 
כל  של  הסיעוד  פוליסות  של  הביטוחי 

קופות החולים יהיו זהים. 
כי  עכשיו   מדגישים  ב"לאומית" 
להצטרף  ומומלץ  כדאי  צעיר  לאדם  גם  
מותנית  סיעודי  לביטוח  "קבלה  לביטוח, 
ומומלץ,  כדאי,  בריאות.  הצהרת  במילוי 
להצטרף בגיל מוקדם, כשהבריאות תקינה. 
בגיל  מותנה  הביטוח  תגמולי  גובה  בנוסף 
יקבל  צעיר  בגיל  שיצטרף  מי  ההצטרפות, 

תביעה.  בעת  יותר  גבוהים  כסף  סכומי 
בנוסף, חולה סיעודי הזכאי לתגמולי ביטוח 
מבוטח  גם  זקן.  רק  אינו  הפוליסה,  פי  על 
ירודים,  ותפקוד  בריאות  מצב  עקב  אשר 
כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי 
דברים,  עצמו  בכוחות  לבצע  יכול  ואינו 

זכאי לפוליסת הביטוח".
לשירות המצטרפים החדשים עומד מוקד 
לביטוח.  חברה  כלל  של  סיעוד  לאומית 
בכל  מענה  להעניק  ערוכים  המוקד  נציגי 
הנוגע לביטוח הסיעודי של לאומית, ובפרט 
ביחס לכיסויים בפוליסה, אופן ההצטרפות 
הביטוח,  מקרה  בקרות  והזכאות  לפוליסה 
ההצטרפות,  להליך  הנוגע  בכל  לסייע  וכן 
מיידי  מענה  ולתת  תביעה,  הגשת  אופן 

ומקצועי לכל שאלה.
הכיסוי  כי  אומרים  לאומית  בהנהלת 
הם  אותו  האחרים  על  העולה  הרחב 
מעניקים בביטוח הסיעודי הוא מעקרונותיה 
בריאות',  שירותי  'לאומית  של  הבסיסיים 
אנחנו  לנו,  חשוב  הלקוחות  של  "עתידם 
הביטוח  היום  חיוני  כמה  עד  יודעים 

הסיעודי".



תדיראן מזמינה אתכם ליהנות מסדרת מזגני SWIFT PLUS האיכותיים, 
במחירים סופר אטרקטיביים, לזמן מוגבל.

תדיראן עושה
SWIFT למחירים!

TADIRAN SWIFT PLUS 10

₪  1,590
 10,200 BTU/h תפוקת קירור

COP 3.82 A דירוג אנרגטי 

TADIRAN SWIFT PLUS 3/35

₪  5,790
 27,800 BTU/h תפוקת קירור

COP 3.55 F דירוג אנרגטי 

TADIRAN SWIFT PLUS 14

 11,500 BTU/h תפוקת קירור
COP 3.78 A דירוג אנרגטי 

₪  1,790

TADIRAN SWIFT PLUS 42

₪  6,590
 33,000 BTU/h תפוקת קירור

COP 3.65 D דירוג אנרגטי 

TADIRAN SWIFT PLUS 18

₪  2,790
 14,230 BTU/h תפוקת קירור

COP 3.95 A דירוג אנרגטי 

TADIRAN SWIFT PLUS 3/42

₪  6,790
 32,760 BTU/h תפוקת קירור

COP 3.55 F דירוג אנרגטי 

TADIRAN SWIFT PLUS 21

 18,760 BTU/h תפוקת קירור
COP 3.80 A דירוג אנרגטי 

₪  3,290

TADIRAN SWIFT PLUS 28

 23,780 BTU/h תפוקת קירור
COP 3.80 A דירוג אנרגטי 

₪  4,290

TADIRAN SWIFT PLUS 32

₪  5,090
 27,000 BTU/h תפוקת קירור

COP 3.58 E דירוג אנרגטי 

TADIRAN SWIFT PLUS 35

 28,630 BTU/h תפוקת קירור
COP 3.90 A דירוג אנרגטי 

₪  5,390

מרכז ייעוץ ומכירה:
  tadiran-group.co.il | 1-700-703-400

עיצוב מודרני וקומפקטי  //  תצוגת טמפרטורה דיגיטלית  //  דירוג אנרגטי גבוה 
לחיסכון בחשמל  //   שלט רחוק מתקדם ונוח להפעלה  //   Sleep – לשינה נוחה 

ומניעת קירור יתר בלילה  //  Swing – לפיזור אוויר אחיד בחלל החדר
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מוקד ארצי: 072-260-1000

בית של טכנולוגיה



סגן שר החינוך פתח את
 שנת הלימודים ב'שתילים'

פרוש סייר בת"ת 'דרכי התורה' המיועד לילדי החינוך 
המיוחד ובת"ת 'לב טהור' המיועד לילדים עם לקות 
 אל השר התלוו הרב דב פוקס והרב ברוך   ASD
רייסנר:  ישראל  הרב  'שתילים'  מנכ"ל    הלפגוט 
"נדיר לראות איש ציבור זמין וקשוב כמו הרב פרוש" 

הילה פלאח

שיש  כמי  מכריך  בפי  מוגדר  אתה  אם 
לו  2 ידיים ימניות, אם כולם אומרים 
בהחלט  אתה  זהב,  ידי  לך  שיש  לך 
חרדית  באווירה  בכבוד,  מזה  להתפרנס  יכול 

בתעשייה הביטחונית של מדינת ישראל. 
בני  עיריית  של  תעסוקתי  להכוון  המרכז 
תעשיה  עובדי  של  מיוחד  בגיוס  יוצאים  ברק 
במרכז  הביטחונית  התעשייה  מפעלי  עבור 
חרדיים  גברים  לעובדים  היא  הפנייה  הארץ, 
ייצור שיחלו לעבוד  המוכשרים להיות עובדי 
ביותר.  מבוקש  עבודה  במקום  מיידי,  באופן 
מלאים,  שכר  ותנאי  סוציאליים  תנאים  עם 

מתאים במיוחד לבעלי חוש טכני, כשהעבודה 
הינה בסביבת עבודה מותאמת למגזר החרדי 
עבודה  חודשי   9 לאחר  קידום  אפשרויות  אם 

במקום.
עם  שהתייעצו  לאלו  מיועדת  העבודה 
התעסוקה  למעגל  יציאתם  בטרם  רבותיהם 
ובמקום העבודה ישנו בית כנסת ובמהלך היום 

מחולקים לעובדים ארוחות כשרות למהדרין.
למעוניינים, יתקיים אי"ה יום חשיפה ביום 
 14:00 בשעה   14.9 אלול  כ"ג  הקרוב  חמישי 
 31 הירדן  ברחוב  תעסוקתי  להכוון  במרכז 
ומספר  חופשית  הכניסה   .4 קומה  ברק  בני 

המקומות מוגבל

בוא לעבוד בתעשייה הביטחונית
והתעשייה  ברק  בני  עיריית  של  תעסוקתי  להכוון  המרכז  זהב?  ידי  לך  יש 

הביטחונית מחפשים אותך

מנכ"ל חדש לשטראוס קפה ישראל

 כ"ב באלול תשע"ז 1413/9/17

הילה פלאח

החל  מאז  האחרונים,  בשבועיים 
חברת  של  ה'שפיצים'  גיוס  קמפיין 
התעניינות  נרשמת   – 'פיתוחים' 
גוברת של גברים חרדים צעירים המעוניינים 
שפותח  הייחודי  ההכשרה  למסלול  להצטרף 
עם  נחשקת  למשרה  הדרך  את  לקצר  כדי 

משכורת גבוהה בענף ההיי-טק.
הייחודי,  המסלול  פועל  איך  להבין  כדי 
בעבר  ועמד  שהקים  קרמר,  לדניאל  פנינו 
אקדמית  למצוינות  התוכנית  בראש 
את  ופיתח  אביב  תל  באוניברסיטת  לנוער 
חברת  של  הייחודית  ההכשרה  מתודולוגיית 

'פיתוחים' ועומד בראש התכנית.
"נקודת המוצא שלנו היא שהעבודה בהיי-
טק דומה לאופן הלימודים בישיבה. בהיי-טק 
מדובר על צוותים שעובדים יחד – בסוג של 
אותה  זו  שונות.  סוגיות  לפתרון   – חברותא 

תרבות לימודים", מסביר קרמר.
עצמם",  הלימודים  הם  השני  "השלב 
של  המרכזיות  הבעיות  "אחת  אומר.  הוא 
סטודנטים באקדמיה, ובוודאי של סטודנטים 
פרונטליים  ללימודים  החזרה  זו  חרדים, 
להקשיב  צריכים  שבהם  הספר  בבית  כמו 
למרצה שמלמד. בעיני זו שיטה קצת מיותרת 
וטרחנית. הלימודים בפרקטיקה יעילים הרבה 
היום  מובילה  שישראל  הסיבה  בנוסף,  יותר. 
בתחום ההיי-טק היא דווקא משום שרוב מי 
שעוסקים בתחום, רגילים בתרבות ההתנהלות 

והחשיבה בצוות". 
איך בעצם פועלת תכנית הלימודים?

למדעי  הקורסים  כל  את  לקחנו  "בעצם 
המחשב באוניברסיטה, וכתבנו אותם מחדש 
כך שיתאימו לקורס האינטנסיבי שהוא פרקטי 
של  תואר  ללימודי  בניגוד  תיאורטי.  ולא 
שלוש שנים ויותר פלוס שנה של מכינה, כאן 
הלימודים הם אינטנסיביים ואחרי שנה וחצי 
התלמידים כבר יוכלו לקבל משרות מובילות 

בהיי-טק".
 האם התוכנית כבר נוסתה בעבר?

של  במתכונת  בנויה  הזו  "התוכנית 
בעבר  עמדתי  למחוננים.  הלימודים  תכנית 
לנוער  אקדמית  למצוינות  התוכנית  בראש 
ילדים  הגיעו  אליה  אביב,  תל  באוניברסיטת 
מחוננים עם ידיעות כלליות ברמה של כיתה 
במקביל  הגיעו,  הם  מאוד  מהר  אבל  ח', 

בלימודים  להצלחה  ספר  בבית  ללימודים 
אותו  הם  החרדיים  הסטודנטים  אקדמאיים. 
הדבר. הם מגיעים חריפים במיוחד, שפיצים, 
ידע קטן מאוד  עז להצלחה אך עם  רצון  עם 
בתחום הרלוונטי – ופה אנחנו מוציאים מהם 
אחד,  לכל  מתאימה  לא  התוכנית  הטופ.  את 

ולכן אנחנו מחפשים את המוצלחים ביותר".
איך אתם מאתרים את המוצלחים?

עוברים  המתעניינים  כל  ראשון  "בשלב 
מבחני משכל במכון 'אדם מילא'. המוצלחים 
מגיעים לשלב סינון נוסף, שנמשך שבועיים".

מדוע נדרש סינון כה קפדני?
שאנחנו  משום  היא  הראשונה  "הסיבה 
הטובים  ה'שפיצים',  את  באמת  מחפשים 
בכך  ייחודי  הזה  המסלול  כל  שנית,  ביותר. 
בעבורו  כלל  משלמים  אינם  שהתלמידים 
על  קיום  מלגת  להם  מעניקים  אף  ואנחנו 
חשבוננו. מבחינתנו זהו מודל עסקי ברור שבו 
כאשר התלמיד יעמוד בכל המשימות ויצליח, 
מתאימה  השמה  למצוא  יוכל  שהוא  הרי 
להחזיר  נוכל  אנו  וגם  מכובד  בשכר  ועבודה 

את ההשקעה הרבה בתלמיד".
המשכל  מבחני  יחלו  הקרובים  בשבועות 
הראשונים במסלול של 'פיתוחים', ובתחילת 
מסלול  את  ב'פיתוחים'  ייפתחו  החורף 
ההכשרה בפועל. התוכנית תתקיים בבני ברק 
היתר  שקיבל  למי  מיועד  חרדית.  ובאווירה 

מרבותיו.
לפניות והרשמה 073-2590350 או בדואר 
pituchim@bereshit-hr. האלקטרוני 

.co.il

אלי כהן

אלעד קומיסר, סמנכ"ל פיתוח עסקים 
לתפקיד  ימונה  שטראוס,  בקבוצת 
ויחליף את נדב ארנס ששימש בתפקידו ב-7 

השנים האחרונות.
תואר  ,בעל  ילדים   4 ל  ואב  נשוי  אלעד, 
ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים מ 
London Business School. בעברו ביצע 
מספר תפקידים בכירים בחברות בינלאומיות  

כסמנכ"ל  כיהן  האחרונות  השנים  ובשש 
הפיתוח העסקי של קבוצת שטראוס.

מהלכים  הוביל  תפקידו  במסגרת 
אסטרטגיים ויוזמות עסקיות מורכבות ביניהן 
ניתן למנות את רכישת מניות שותף המיעוט 
את  הקפה,  בחברת  שטראוס  של   )TPG(
טכנולוגיות  חממת  של  והניהול  ההקמה 
מקס  פעילות  מכירת   ,the kitchen המזון 

ברנר ועוד.

הכשרה פרקטית: 
לימודי היי-טק ב'פיתוחים'

דניאל קרמר, שהקים את התוכנית למצוינות אקדמית לנוער 
ההכשרה  מתודולוגיית  את  פיתח  אביב,  תל  באוניברסיטת 
יכולת  בעלי  יוכלו  במסגרתה  'פיתוחים'  של  הייחודית 
לימודית גבוהה במיוחד להיכנס לעולם היי-טק בתקופה של 

שנה וחצי בלבד, במימון מלא כולל מלגת קיום 

הילה פלאח

שר  סגן  ערך  ומרגש  מרשים  סיור 
בתלמודי  פרוש  מאיר  הרב  החינוך 
טהור'  ו'לב  התורה  'דרכי  התורה 

שע"י רשת 'שתילים' בירושלים. 
את הסיור ערך סגן השר הרב פרוש יחד 
לחינוך  אגף  מנהל  סגן  פוקס  דב  הרב  עם 
אגף  מנהל  סגן  הלפגוט  ברוך  והרב  חרדי 
שנחשבים  התורה  בתלמודי  חרדי  לחינוך 
הגבוהה  המקצועית  ברמה  למיוחדים 

לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים. 
תלמוד תורה 'דרכי התורה' הינו הכתובת 
המועדפת להורים בני תורה שבניהם נמנים 
במסגרת  ומשקיע  חם  ליחס  הזקוקים  על 
טהור'  'לב  תורה  תלמוד  המיוחד.  החינוך 
עם   6-14 בני  לילדים  חינוכי  מענה  מספק 
ופועל  בינוני-גבוה  בתפקוד   ASD לקות 

 .DIR-כמסגרת ייחודית ע"פ מודל ה
הרב חיים טרנובסקי המנהל הרוחני של 
האורחים  בפני  הציג  התורה'  'דרכי  ת"ת 
הנכבדים את העבודה הייחודית של שילוב 
בין המערך המקצועי לבין המערך הלימודי 
התורני בהווי של ת"ת סטנדרטי. עם הגיעו 
לקבוע  פרוש  הרב מאיר  סגן השר  התכבד 
מזוזות לאגף החדש, אגף הטיפולים הפרא 

רפואיים.
עבודה  הציגה  טהור'  'לב  ת"ת  מנהלת 
וחברתיות  תקשורתיות  מיומנויות  של 
מ  הסובלים  לילדים  במיוחד  שחשובות 

רייסנר,  כי הרב ישראל  ציינה  ASD. היא 

כל  למען  הכל  עושה  מנכ"ל  שתילים 

לכל  'שתילים'  מתגייסת  רשת  כאשר  ילד 

פרויקט בכל מאודה. 

סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש התקשה 

להסתיר את התרגשותו ואמר כי "אני יוצא 

שאתם  ניכר  מאד.  ומרוגש  מוקסם  מכאן 

עושים  הנכם  ומעבר.  מעל  פה  משקיעים 

עבודת קודש ואני מבקש להודות לכם על 

כל העשייה".

רייסנר  ישראל  הרב  'שתילים'  מנכ"ל 

"הרב  ואמר  ביקורו  על  השר  לסגן  הודה 

ושעה  עת  בכל  לימיננו  עומד  פרוש  מאיר 

ונכון לסייע בכל הנדרש. נדיר לראות איש 

מודים  ואנו  כך,  כל  וזמין  שקשוב  ציבור 

ומעריכים את סגן השר על מסירותו". 

צילום: לירון מולדובן



שעות פעילות המוקדים הטלפוניים
 ימים ראשון–חמישי בשעות 8:00 עד 18:00; שישי: 12:00-8:00.

www.dira.gov.il :לשאלות ותשובות על זכאות

לקראת פתיחת ההגרלות לזכאי סדרה ב' בתכנית
מחיר למשתכן, משרד הבינוי והשיכון מודיע על הוצאת 

אישורי זכאות לסדרה ב' עד יום 24.9.2017 (כולל).
בסדרה ב' ייכללו זכאים שכבר יש בידיהם אישורי זכאות מאז 1.9.2016

וכל אלה שיבקשו אישורי זכאות עד 24.9.2017.

מי שיגיש בקשה להנפקת אישור זכאות עד מועד זה, ישתייך לסדרה ב'.
לאחר מכן, לא תתאפשר עוד הוצאת אישורי זכאות לסדרה זו.

ההגרלות המיועדות גם לסדרה ב' צפויות להיפתח בנובמבר 2017. 

זכאים להירשם לתכנית זוגות חסרי דירה, יחידים מעל גיל 35 
ונכים מעל גיל 21.

ניתן להוציא אישור זכאות להשתתפות בתכנית מחיר למשתכן 
 www.dira.gov.il באתר האינטרנט של התכנית בקלות ובמהירות

במקרים שבהם יש צורך בהמצאת מסמכים יש להנפיק אישור 
זכאות אצל אחת מחברות ההרשמה לסיוע בדיור ברחבי הארץ. 

לצורך כך יש לקבוע מראש תור במוקד הטלפוני. 

מומלץ להקדים ולהוציא אישור זכאות בתכנית מחיר למשתכן.

פריסת הסניפים של כל חברה:
מילגם: אשדוד, אשקלון, בת ים, חיפה, טבריה, ירושלים, נצרת, נתיבות, פתח תקווה, צפת, 

קריית ביאליק, קריית שמונה, ראשון לציון, תל אביב.
אלונים: אילת, אלעד, אשדוד, אשקלון, באר שבע, בית שמש, בת ים, בני ברק, חדרה, חולון,

חיפה, ירושלים, כפר סבא, כרמיאל, לוד, נצרת עילית, נס ציונה, נתניה, עכו, עפולה, ערד,
פתח תקוה, קריית ביאליק, קריית גת, ראשון לציון, תל אביב.

עמידר: באר שבע, דימונה, חיפה, ירושלים, מעלות, נתניה, תל אביב.

היערכות לקראת פתיחת ההרשמה 
להגרלות גם לזכאי סדרה ב'

עמידר 6266*
www.amidar.co.il מילגם 6078*

www.milgam.co.il*2850 אלונים
www.alonim-mgar.co.il

עולים שלב
בתכנית

מחיר למשתכן



לאישה
לתכנן את הבישול לחג

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

לשון ברוטב יין אדום ופטריות

טיפים

לשון בקר, במשקל 11/2 ק"ג
3  בצלים קטנים, קלופים 

וחצויים
2  גזרים, קלופים וחתוכים גס

3  גבעולי סלרי
2  שיני שום, פרוסות

3  מסמרי ציפורן
3  עלי דפנה

1/2  כפית גרגירי פלפל אנגלי
1/2  כפית גרגירי כוסברה

1  כוס יין אדום יבש
2  כוס ציר בקר

250  גרם פטריות שמפיניון 
)פרוסות או חצויות, תלוי 

בגודלן(
 מלח ופלפל שחור, טחון טרי

טיפים לעיצוב 
שולחן חג 

ראש השנה בפתח ורבים נערכים לאירוח בביתם, לא מעט משימות יש למארח 
על הראש  אספנו כמה כללי אצבע וטיפים של השף אבי שטייניץ, שיסייעו 

למארחים שמביננו לשרוד

טעימה
רכיבים:

לרוטב:

אופן ההכנה:

צריך  כמה 
לקנות?

ש  ש ח ה
ביותר  הגדול 
המארח  של 
שהאוכל  הוא 
יספיק,  לא 
זאת  ובעקבות 
נרכשות כמויות 
גדולות  מזון 
הגדול  שחלקן 
לפח.  נזרק 
זאת,  עם  יחד 
מספר  קיימים 
אצבע  כללי 
על  שיקלו 
עם  היערכות 
מזון  כמויות 

של  נכון  תכנון  והקניות.  הארוחה  תכנון  בשלב  כבר  מתאימות 
כמויות יבטיח שלא יחסר אוכל מצד אחד ושלא תישארנה כמויות 
אוכל גדולות מנגד. סעודה חגיגית ממוצעת לאדם כוללת כ-200 
גר' בשר לכן יש לעשות את החשבון בהתאם למספר הסועדים. 
בשר  ק"ג   4-5 בין  לקנות  מומלץ  איש   20 של  לארוחה  למשל, 
גר'  כ-150  של  פחמימה  תוספת  גר',  כ-100  של  דג  בקר. מנת 

לאדם ותוספת ירק של 100 גר' לאדם.

מתי כדאי לקנות?
כל המזון היבש והקפוא דוגמת אורז, ירקות קפואים וכו' ניתן 
לקנות מראש כדי לא להיות בלחץ ברגע האחרון. מזון טרי דוגמת 

בשר וירקות מומלץ לקנות שלושה ימים לפני ראש השנה. 

מתי להכין?
כדי  השנה.  ראש  לפני  יום  להכין  שניתן  מנות  לבחור  עדיף 
לחסוך בהכנות ביום החג עצמו ולהתחיל בהכנת המזון כבר יום 
לפני, כדאי לבחור מנות שתוכלנה להיות מוכנות מבעוד מועד או 
לפחות מוכנות לכניסה לתנור מבעוד מועד. אלו עדיפות על מנות 
הדורשות צלייה קצרה והגשה מידית. למשל, מנת רוסטביף שניתן 
לצלות  שנדרש  סטייק  על  עדיפה  תהיה  מראש  לצלייה  להכינה 
אותו "אחד-אחד" ודורש הכנה והגשה בזמן קצר. באופן עקרוני 
נתחי בשר שלמים מהווים גם אלמנט חגיגי יותר בארוחה וטעמם 

אם  משתבח  אף 
אותם  מכינים 
בתוך  מראש 
הרוטב. מרק ואורז 
תוספות  מהווים 
יום  להכין  שניתן 
לפגוע  מבלי  לפני 
מרבית  בטעם. 
הקדירה  תבשילי 
ברוטב  ותבשילים 
להכין  כן  גם  ניתן 
ולחמם  לפני  יום 

לפני ההגשה. 

 – טרי  בשר 
יותר בריא

טרי  בבשר 
נשמרים כל ערכיו 
מכיל  אינו  הוא   .B12 וויטמין  ואבץ  ברזל  מינרלים  התזונתיים: 
כל חומרים משמרים, מרככים, מים מוזרקים או תוספות. מומלץ 
לקנות את הבשר כמה שיותר קרוב למועד הבישול כדי לחסוך 
הבשר  של  והפשרה  הקפאה  שכן  בבית,  והפשרתו  הקפאתו  את 
פוגעת במרקם הבשר והופכת אותו לקשה יותר. לא כל בשר טרי 

בקצביה הוא באמת בשר טרי ויש לשאול את הקצב. 

אילו נתחים מומלץ לקנות?
נתחי הבקר שונים מאד זה מזה בתכולת השומן שלהם. אחוז 
השומן בנתחי הבקר נע בין  5% לכמעט 30%. לכן חשוב לתכנן 
מראש את תפריט הארוחה בטרם רוכשים את הבשר ולהתאים  
את סוג הנתח לתבשיל הרצוי. ישנם 8 נתחים הנחשבים "רזים" 
ומכילים פחות מ- 5% שומן: כתף, סינטה, פילה, צא'ך, שייטל, 

וייסבראטן. 

היעזרו בקצב
מקשים  בקצבייה  המוצגים  הבשר  סוגי  ושפע  הרב  המגוון 
לעיתים על מלאכת הבחירה. כדאי להתייעץ עם הקצב, להסביר 
מטרה  לאיזו  יותר-  אף  וחשוב  מעוניינים  אתם  נתח  באיזה  לו 
אתם מעוניינים בו. בקשו מהקצב שיכין אותו לפי דרישותיכם, 
שיקשור את הנתח לרוסטביף, יפרוס את הפילה לסטייקים או יכין 

כיס למילוי. 

1. לתוך סיר גדול מכניסים את הלשון עם 
ומביאים  במים  מכסים  המרכיבים,  שאר 

לרתיחה. מנמיכים את הלהבה. 
תוך  וחצי,  כשעה  הלשון  את  מבשלים   .2
המים.  פני  על  שמצטבר  הקצף  סילוק  כדי 
כשהלשון מתרככת מעט בשוליים, מוציאים 

מהמים.
3. מקלפים את הלשון מהעור שעוטף אותה, 
ומנקים משומן ועצמות. פורסים את הלשון 

לפרוסות בעובי 1/2 ס"מ.
4. מסדרים את הפרוסות בסיר רחב. יוצקים 
להבה  על  כשעה,  ומבשלים  בקר  וציר  יין 

נמוכה. 
את  מוסיפים  ההגשה  שלפני  בחימום   .5
לפי  תיבול  ומשפרים  טועמים  הפטריות, 

הצורך

  www.aloncohen.co.il   באדיבות השף אלון כהן

"צ
ח

 י
ם:

לו
צי

מתכון לראש השנה: סלט תפוחים ורימונים עם ווינגרט דבש ולימון
// מתכון לארבעה אנשים

ראש  חג  לקראת  שבאוויר,  והתרגשות  ההתחדשות 
השנה, בין אם המוזמנים הם בני המשפחה המורחבת ובין 
מטעמים  בהכנת  רבות  משקיעים  המארחים  חברים,  אם 
שולחן  בעיצוב  להשקיע  חשוב,  פחות  לא  אך  מיוחדים, 
החג. את שולחן החג מומלץ לעצב מבעוד מועד. ולחשוב 
איזה אווירה נרצה ליצור. האם פרחונית ועליזה, שקטה, 
או שמא צבעונית וססגונית. רשת הרמוניה לבית, מעניקה 

טיפים לסידור שולחן חגיגי ומזמין, שיעשו את ההבדל

ובחירת  האקססוריז  לשילובי  רבה  חשיבות  ישנה 
הצבעים בשולחן החג. לאווירת חג מרהיבה מומלץ לערוך 
המקנים  ופנינים  זהב  המשלבים  כלים  וסט  לבנה  מפה 

אווירה עשירה וחגיגית. 

ניתן לאסוף את צידי המפה הלבנה הנופלים בשרשרת 
פנינים ולאסוף במראה מעוגל 

צלחות  ומעליו  זהב  פלייסמנט  להניח  יש  השולחן  על 
לבנות מעוטרות 

יש להניח כוסות וגביעי יין מעוצבים לצד הצלחות 

מפיות עם חבקי זהב או שניתן לגלגל אותן בשרשרת /
צמידי פנינים המתכתבים עם השולחן. 

שלווה  אווירה  תמיד  מעניקים  ולבן  זהב  גווני  שילוב 
ומראה אלגנטי מרהיב וחגיגי.

בכדי שהשולחן יתכתב עם החג עצמו, ניתן להשתמש 
בכלים המאפיינים את החג, כמו: צלחת מעוצבת במראה 
במראה  נרות  /תפוח,  רימון  במראה  דבשית  תפוח, 
תפוח, פמוטים, מבחר אלמנטים אישיים כמו שם הפרטי 
לסירים  תחתיות  האוכל,  ולהגשת  פרחים,  הכיסא,  ליד 

בהשראת החג עם הדפס תפוחים ועוד.

על  לפזר  מומלץ  ואלגנטית,  ריחנית  חגיגית,  לאווירה 
השולחן, עלי כותרת לבנים, ונרות ריחניים באווירת החג. 

פריטים דקורטיביים לנוי ועוד.
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תשבצים

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. מקום של כינוס או מסיבה. "פתחו כולם בכבוד 
____" )ברכות סג: (

6. לחלוטין. "שאינן משוחררין ____" )חגיגה ד.(
8. עבר ממקום למקום. "כצפור ____" )משלי כז ח( 

)בלשון נקבה(
9. קיצור המילים : כנף רננים.

10. כנוי ליממה,יום ולילה. "הרי זה חושש מ____ 
ל____" )גיטין ג ח(

11. פלך,מחוז,אזור. "עבר הירדן ____ הגוים" )ישעיה 
ח כג(

13. רמש טורף,מהיר תנועה בעל רגלים פרוקות 
מרובות. "מרבה רגלים זה ____" )חולין סז: (

16. הכהן הגדול בשילה. )שמואל א ד טו(
17. כנוי לחלק הפנימי הרך שבצמח. "ושל אגוז שיש 
להן ____ מבפנים" )רש"י פסחים עד.( )בכתיב חסר(
18. תכף, לאלתר, בלא שהיה. "שנותנין עיניהן ____ 

נשרף" )שבת לג: ( )בהיפוך אותיות(

1. בלי ספק,בודאי. "כי בא שאול ____ - ____" )שמואל א כו ד(
2. כמו,למשל,לדוגמה. "בארץ ____ הלוף" )פאה ו י(

3. פרי בראשית התפתחותו. "פרחה הגפן פתח ה___" )שיר 
השירים ז יג(

4. אחד מצמחי הבושם הריחניים שנזכרו במקרא. "____ וכרכם" 
)שיר השירים ד יד(

5. קיצור המילים : י ימי תשובה.
7. אוכף של עץ הנתון על גב הבהמה. "הסלים שב____" )פרה יב 

ט( )בלשון רבים(
10. מגיבורי דוד. "____ האחוחי" )דברי הימים א יא כט(

12. לעולם,לנצח. "טהורה עומדת ____" )תהלים יט י(
14. כינוי ליין. _____ - הענבים )בראשית מט יא(

15. מידה למדוד בה נוזלים. "מדות ה___ - ברוציהן קדש" )מנחות 
ט ה(

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 

מאוזןמאוזן מאונךמאונך

לנו:כתבו 

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

חידת היגיון
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כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

ארבעת הרצים שהגיעו לשלב הגמר הם נפתלי, צבי, דניאל ויואב. בסופו של המרוץ התברר כי נפתלי, שלא ניצח במרוץ, הגיע לפני יואב. 
דניאל הגיע ממש לפני יואב. מי הגיע למקום הראשון? 

תשובה:

צבי

 תשבץ 

 
1 2 3 4 5   

6      7 

8       

9     10  

   11 12   

13 14 15  16   

 17   18   

 
1. בריא, חסון. ביחוד : בריא בשכלו, שפוי, בר דעת. 

"עתים ____ עתים שוטה" )ראש השנה כח.(
5. שמו של ראש האלים בבבל הקדומה. "כרע ____ 

קרס נבו" )ישעיה מו א(
7. הורס, משמיד. "מהרסיך ו____ ממך יצאו" )ישעיה 

מט יז()בלשון רבים()לא בלשון סמיכות(
9. גחלת אש. "ובידו __")ישעיה ו ו()בלשון רבים(

10. כף גדולה שמשתמשים בה  לבחישת התבשילים. 
"עצם כדי לעשות ___" )שבת ח ו(

13. נעלם, נסתר, בלתי נראה. "אין הברכה מצויה אלא 
בדבר ה____ מן העין" )תענית ח: (

14. דיבור חריף, שנון ועוקצני. "לשמה למשל 
ול____" )דברים כח לז( )בלשון רבים( )בהיפוך 

אותיות(
16. פקפקני, שיש בו היסוס. "ולבי ____" )רש"י חולין 

כו.( )בהיפוך אותיות(
17. רפש, טיט, לח, ביצה. "הטבעו ב___ רגלך" 

)ירמיה לח כב( )בכתיב חסר(

1. זפת האדמה,אספלט. "ועמק השדים בארת בארת _____" )בראשית 
יד י(

2. הציק,עינה,נגש. "ראיתי את ה____ אשר מצרים לחצים אתם" )שמות 
ג ט(

3. תוצאה של עבודה, גמול, שכר. "תנו לה מ____ ידיה" )משלי לא לא( 
)בהיפוך אותיות(

4. שנשארו יתומים. )בלשון רבים,זכר( )בכתיב מלא(
5. תלמיד, אחד מבני הישיבה. "בר ____ רב" )חגיגה ה: (

6. רגיל, מורגל. "ואם היה כהן או עני ____ לאכול אצלו" )דמאי ד ד( 
)בלשון יחיד(

8. גיא עמוק המבתר הרים,ערוץ. "ויעברו את הירדן וילכו כל ה____" 
)שמואל ב ב כט(

11. מפרשיות השבוע.
12. סוד. "דבר ____" )שופטים ג יט( )בהיפוך אותיות(

13. שמו של שיח קוצני שעליו כתוב בתורה שעלה באש ולא נשרף. 
)שמות ג ב(

15. קיצור המילה : סוגיא. )בהיפוך אותיות(

 תשבץ 

                                                 באדיבות עוזי קייש
1 2 3 4  5 6 

7    8   

9       

   10  11  

12  13     

14 15      

16     17  

 



צרכנות 
התחדשות והתרחבות

מתושבי  מאות 
שמש  בית 
מאז  יודעים 
שהם  ומתמיד 
לסמוך  יכולים 

והם  בעיר  'כללית'  מרפאות  של  הרפואיים  השירותים  על 
בוחרים להצטרף לקופה המובילה בעיר ולקבל את השירות 
במרפאות המציעות איכות גבוהה במיוחד של טיפול רפואי, 
הייתה  כללית  רפואיים.  שירותים  ומגוון  ומסור  אישי  שירות 
בשכונת  החרדי  לציבור  רפואה  שירותי  במתן  החלוצה 
חסכה  היא  המרפאה,  את  פתחה  היא  וכאשר  סלונים 
למשפחות רבות את הצורך לנדוד כדי לקבל שירות רפואי 
איכותי. תוך זמן קצר מפתיחתה, הוכח כי המרפאה מובילה 
כדי  רבים  מאמצים  נעשים  במרפאה  התורים  בזמינות 
לשמור על זמינות תורים גבוהה בעידן שבו עוד ועוד לקוחות 
במרפאה  בישראל.  המובילה  לקופה  להצטרף  בוחרים 
רפואת   - ראשונית  רפואה  משירותי  הלקוחות  נהנים 
משפחה באיכות גבוהה בפריסה רחבה של שעות, רפואת 
ילדים על ידי מומחים מהשורה הראשונה בכל ימות השבוע 
שירות  היקף  עם  מקצועית  נשים  רפואת  גבוהה,  ובזמינות 
הלכתית,  אחות  התעמלות,  סדנאות  אחיות  שירותי  רחב, 

גסטרו ילדים פרו' אתי גרנות בעלת שם עולמי ועוד.

הזדרזו למחזר ולזכות
תאוצה  תפס  המיחזור  נושא 
במשפחות רבות, בייחוד לנוכח 
הקיץ  של  המלהיב  המבצע 
שהוביל   '3 וזוכים  'ממחזרים 
ומגיע  אל"ה  המיחזור  תאגיד 
האחרונה.  לישורת  אלו  בימים 
לערב  סמוך  מסתיים  המבצע 
אתם  אז  ועד  השנה,  ראש 
מוזמנים למחזר ולזכות. רוצים 

לביתכם  הסמוכה  למחזורית  השליכו  בהגרלה?  להשתתף 
את  ציינתם  עליהם  ריקים  משפחתיים  פלסטיק  בקבוקי 
מספר הטלפון שלכם, ואולי באחד הימים הקרובים תקבלו 
גם אתם טלפון שזכיתם. בכל שבוע זוכים מספר ממחזרים 
באופניים וב'כרטיספר' לרכישות ברשת ספרי 'אור החיים'. 
המשתתפים  כל  בין  ענקית  הגרלה  תיערך  המבצע  בתום 
באחוזה  לילות  שלושה  של  משפחתי  נופש  על  במבצע 
גם  פעמיים:  זכיתם  במבצע?  השתתפתם  בגליל.  יוקרתית 
בסביבה נקייה וגם תשתתפו בהגרלה על פרסים מיוחדים. 
היישובים  מכל  חרדיות  משפחות  במבצע  זכו  כה  עד 
אלעד,  ירושלים,  ברק,  בני  בהם  במבצע,  המשתתפים 
חיפה,  אשדוד,  שמש,  בית  עילית,  ביתר  עילית,  מודיעין 

רכסים ונתניה.

סימן שאתם מכבדים 
כאן,  כבר  תשרי  חגי 
ימים  בתוכם  מקפלים 
מנהגים  ומגוון  מיוחדים 
המסמלים  וסימנים, 
והבקשה  הציפייה  את 
אלו.    לימים  הייחודית 
גאים  החג,   לקראת 
את  להציג  ב"הצורפים" 
האומנות,  פרטי  קולקציית 

הכוללת מגוון רחב של כלי כסף, מעוצבים וייחודיים, העשויים 
בידי אמן ומסמנים מסורת חגיגית, מפוארת ומהודרת. פרטי 
"הצורפים" בולטים בנוכחותם על שולחן החג ומסמלים את 
הכבוד אותו אנו רוכשים כלפי המעמד.  ואכן, אין כמו שולחן 
חג, ערוך ומהודר עם כלים יפים ויוקרתיים, המשרים אווירה 
גביעים  ב"הצורפים"  חושפים   השנה,  ומרגשת.   חגיגית 
וצלחות מקולקציית בראשית, קולקציה ייחודית וממסופרת 
שבימים אלו יוצאת להשקה. ובנוסף, מציעים לקהל הרחב 
ייחודיים במבצעים חסרי תקדים. כך למשל,  מגוון פריטים 
וחמישה אחוזי הנחה,  ניתן להשיג מגוון דבשיות בשלושים 
מבחר מחלקי יין מהודרים בשלושים וחמישה אחוזי הנחה, 
יש  הנחה.  אחוזי  ארבעים  עד  דגמים-  במגוון  וקנלדברות 
עד  חדשים,  ומצטרפים  מועדון  לחברי  המבצע  כי  לציין, 
גמר המלאי ובכפוף לתקנון. ניתן להשיג בכל אחד מסניפי 
 .03-5703498  ,  82 עקיבא  ר'  רח’  ברק  בבני  "הצורפים": 
 02-6514026 שאול  גבעת   5 נשרים  כנפי  רח’  בירושלים 
וברח’ מלכי ישראל 2 )כיכר השבת( 02-5383853. ובחנות 

המפעל כפר דניאל יער בן שמן. 08-9186633.

בשורה לירושלמים: שי לכל קונה 
היוקרתית  הרשת  גיל,  נעלי 
המשפחה,  לכל  להנעלה 
לגברים  חדשה  חנות  פותחת 
קניה  לחוויית  אתכם  ומזמינה 

 1 שערים  מאה  ברחוב  לגברים  גיל  נעלי  בסניף  משודרגת 
והשירות  המגוון  החנות,  של  המרכזי  המיקום  בירושלים. 
הופכים אותה לכתובת המועדפת לגברים שמחפשים נעלי 

איכות שיתאימו לסגנון האישי שלהם. החנות החדשה, כמו 
שאר מחלקות הגברים בסניפי הרשת, מציעה לכם מבחר 
ולנוער. עם  לגברים  מובילים  בינלאומיים  גדול של מותגים 
ניסיון של למעלה מארבעים שנה בתחום ההנעלה, בנעלי 
ביותר  המבוקשים  הדגמים  את  ולהביא  לדייק  יודעים  גיל 
אלגנט,  ספורט  אלגנט,  דגמי  בציבור:   הסגנונות  למגוון 
ספורטיבי, קלאסי, חסידי ועוד, לצד נעלי איכות אורתופדיות 
המשלבות נוחות ומראה קלאסי עדין.  הפתיחה בעז"ה בליל 
במקום   17:00 בשעה  אלול  כ"ג  וילך,  נצבים  פרשת  שישי 
יוגש כיבוד קל ושתיית לחיים לרגל הפתיחה. שי מיוחד לכל 

קונה בשבוע הפתיחה.

בצק פריך ב-2 דקות הכנה בלבד
‘שמרית’  חברת 
עולם  את  המובילה 
בישראל  האפייה 
מביאה איתה בשורה 
למטבח  חדשנית 
פריך  בצק  הביתי. 
בלבד.  דקות  ב-2 
חדשה  קטגוריה 

ופיתוח  ייצור  של  שנתיים  לאחר  ‘שמרית’  ע”י  שפותחה  זו 
באפייה  עבודה  תהליכי  וקיצור  טכנולוגית  חדשנות  מציעה 
ביתית. הקמח החדש מאפשר הכנה קלה ומהירה של בצק 
-הבצק,  טמפרטורת  מבדיקת  ודאגות  חששות  ללא  פריך 
קירור המצרכים והימנעות מעיבוד יתר כל זאת ללא צורך 
בניפוי הקמח. כל שנדרש הוא להוסיף מעט נוזליים לבסיס 
בבסיס  מדובר  מועט.  זמן  תוך  עשיר  פריך  מבצק  וליהנות 
ומוצלחת של מאפים פריכים, מתוקים  נוחה  לאפייה קלה, 
לערבב  נוזליים,  מעט  להוסיף  הוא  שנדרש  כל  ומלוחים. 
וליהנות  צמחית  קצפת  או  מתוקה  שמנת  עם  בהדרגה 
תוכלו  האריזה  בגב  במיוחד.  ומעודן  עשיר  פריך  מבצק 

למצוא מתכון והוראות מדויקות.

מבצעי ראש השנה ב’שוק מהדרין’
חדשה  שנה   לפתוח  בואו 
מגוון  מהדרין’:  ב’שוק 
במחירי  מוצרים  של  ענק 
ובמבצעים  רצפה 

ראש  לקראת  ברשת  המחלקות  בכל  ייחודיות  והנחות 
בין  והמקצועי.  היעיל  השירות  מלבד  זאת  הבעל”ט.  השנה 
רבע  החג:  לקראת  ברשת  שיוצעו  המשתלמים  המבצעים 
קפוא  סלמון  פילה   לק”ג.   ₪ ב-69.90  מחפוד  קפוא,  כבש 
בלדי ב-59.90 ₪ לק”ג. דבש יד מרדכי )350 גרם( ב-12.90 
₪ בלבד. עוגות הבית ‘אוסם’ 3 יחידות ב-25 ₪ בלבד. בנוסף 
תוכלו ליהנות ממרק בטעם עוף )1 ק”ג( ‘אוסם’ ב-8.90 ₪. 
קמח )1 ק”ג( ‘דגן’ 4 יחידות ב-10 ₪ בלבד. וכן ממארז זוג 
המבצעים  זוגי.  למארז  בלבד   ₪ ב-14.90  ‘אוסם’  קטשופ 

בתוקף בין התאריכים: יב’– יח’ באלול  )3-9/9/17(

יותר גוונים, יותר עמידות 
שפתון  לעצמך  בוחרת  כשאת 
בין  מתלבטת  את  חדש, 
טקסטורות  גוונים,  אינספור 
 EVERLAST ועמידות. שפתון
העמיד של קרליין לשנה טובה 
יותר, עם יותר גוונים, יותר כמות 
 EVERLAST עמידות!  ויותר 
חדשנית  בטכנולוגיה  פותח 
ותחושה  עמידות  לקבלת 
על  דביקה  ולא  נעימה 

יותר  מכילים  קרליין  של   EVERLAST שפתוני  השפתיים. 
ארוכות.  לשעות  צבע  והתוצאה?  אחר.  שפתון  מכל  חומר 
על  מתקבע  במהירות,  מתייבשת  למריחה,  קל  השפתון 
השפתיים ואינו נמרח ועמיד ל- 12 שעות. להשיג ברשתות 

הפארם ובחנויות קוסמטיקה נבחרות.

שנה חדשה במתיקות מעודנת
מותג התה הקר Fuze-tea משיק משקה 
מעודנת  במתיקות  אפרסק-רימון  חדש: 
– עם 24  ומופחת קלוריות  בטעם מרענן, 
שמיר- שלי  מ”ל.  ל-100  בלבד  קלוריות 

‘קוקה-קולה’,  של  השיווק  סמנכ”ל  קינן, 
שעלה  מצורך  באה  “ההשקה  מסרה: 
קר  תה  משקה  המחפשים  צרכנים  אצל  
במתיקות  זאת  עם  אך  ומרווה,  מרענן 
ומופחת קלוריות. אנו מתחברים  מעודנת 
ושמחים  ולרצונות של הצרכנים  למגמות 

בכשרות  משקאות  עם  המהדרין  לצרכני  רחב  מענה  לתת 
מהודרת”.

קולקציה חדשה, נוחה ואופנתית 
טרנדית  חורף  קולקציית  משיקה   WESHOES רשת 
צבעי  וטף.  ילדים  גברים,  לנשים,  שמתאימה  ואופנתית 

סתיו-  קולקציית  של  המפתח 
צבע  גווני  הם   2017/18 חורף 
הישראלי:  לחורף  המותאמים 
בורדו,  חרדל,  לגווניו,  חום 
הגוונים  וכו’.  אפור  זית,  ירוק 
אותנו  מלווים  המטאליים 
בנגיעות  הקרוב,  בחורף  גם 
והן  הנשים  אצל  הן  בקולקציה, 

אצל הילדות. הקולקציה מלווה את כלל המשפחה משגרת 
היום ועד הערב. העונה מתמקדים במגוון רחב של מגפיים 
ולנשים. טרנדים  ונעלי ערב לגברים  וכן, סניקרס  ומגפונים 
בולטים העונה הם קטיפה, סאטן, מבריקים ופרינטים. טווחי 

Crocs&more מחירים: 80 ₪ - 650 ₪ בחנויות

קולקציית סתיו-חורף 
קולקציית החורף 2018 
המשלבת  רנואר,  של 
המסחרי  הקו  בין 
ייחודיים  תצוגה  לפריטי 
להדגשת החזון העיצובי 
לעונה,  המותג  של 
האלגנטיות  את  בוחנת 
שליוותה  המוקפדת 
חיים  קצב  עם  תקופה 
לעצור,  המאפשר  אחר, 

מתוך  ארעי,  פחות  מקום  מתוך  ולהתלבש  סביב  להתבונן 
את  המלווה   savoir faire-ל לבגד,  ומודעות  הערכה 
הגמוניית  של  שנים  אחרי  מעביר.  שהוא  ולמסר  עשייתו 
נונשלנטיות  לחיקנו  לאמץ  הזמן  הגיע   sport leisure-ה
רשמיות  של  חדשות-ישנות,  פרופורציות  של  אחר,  מסוג 

אגבית, במעט יותר שליטה ובטחון.

איחולים לשנה טובה ומתוקה 
בפתח,   חדשה  שנה 
כרטיסי  החגים,  ואיתה 
לשנה  ואיחולים  ברכה 
מותג   . ומתוקה  טובה 
היוקרתי  השוקולדים 
מגוון  מציע  שמרלינג’ס, 
יוקרתיים  שוקולדים 

חוויית  למקבלים  ויעניקו  הברכה  כרטיסי  את  יפארו  אשר 
שמרלינג’ס  של  המושלם  השוקולד  וייחודית.  אנינה  טעם 
מחומרי  ויקר,  מושקע,  ארוך,  ייצור  תהליך  לאחר  מתקבל 
שנבחרים  איכותיים  קקאו  פולי  ביותר:  המשובחים  הגלם 
שווייצרי  חלב  השנהב,  ומחוף  מגינאה  ומיובאים  בקפידה 
ומילויים מושקעים-  הייחודי  האוויר  לטובה ממזג  המושפע 
משוקולד  מתאים  אין  ועוד.  משובחים  אגוזים  נוגט,  פרלין 
איכותי שכזה- לאיחולי שנה טובה, ובעיקר מתוקה וטעימה.

פריגת רימונים
‘פריגת’, המתמחה בייצור מיצים מבוססי פרי 
לכבוד  ומרענן  חדש  טעם  משיקה  איכותיים, 
חגי תשרי: פריגת רימונים בבקבוקי 1.5 ליטר 
שליט”א.  לנדא  הרב  של  מהודרת  בכשרות 
במיוחד  נבחר  הקל  המשקה  של  הטעם 
‘פריגת  השנה.  ראש  ולסימני  לחג  בהתאמה 
ומרענן  חדש  טעם  לכם  מעניק  רימונים’ 
ותורם  החג  ובסימני  בשולחן  שמשתלב 
לאווירה החגיגית. משקה קל ‘פריגת רימונים’ 
שניתן  הקלים  המשקאות  מסדרת  חלק  הוא 
למצוא בבקבוקי 1.5 ליטר. הסדרה מבוססת 
וניחוח  טבעי  במרקם  נפלאים  פירות  מיצי 
ענבים,  תפוזים,  בהם:  טעמים  במגוון  עשיר 

סמנכ”ל  ביטון,  משה  ועוד.  מנגו  תות-בננה,  אשכוליות, 
השיווק של פריגת, מוסר: “אנו שמחים לחדש עם טעם חגיגי 
חג  ישראל  לכל עם  אנו מאחלים  באווירת השנה החדשה. 

שמח ושנה טובה!”

מכינים את הקיטל לחג
אפשר  וכבר  בפתח  החגים 
למשש את ההתרגשות ואווירת 
הזמן  זה  מקום.  בכל  הקדושה 
הלבן  הקיטל  את  להוריד 
שאוחסן בארון ולהכין אותו לבן 
השרייה  ע”י  כיפור  ליום  ובוהק 
בגיגית עם מים מהולים באבקת 
וניש גולד לכביסה לבנה. אבקת 
לבנה  לכביסה  גולד  קליה  וניש 
פריטי  את  דרגות  ב-3  מלבינה 

כדי  זמן.  לאורך  הלבן  הצבע  על  ושומרת  הלבנים  הלבוש 
לשמור על הלבן צחור לאורך זמן - מומלץ להוסיף באופן 
למכונת  לבנה  לכביסה  גולד  קליה  וניש  אבקת  קבוע 
הכביסה, וליהנות מתוצאות של הלבנה ב-3 דרגות. השימוש 
באבקה מתאים לכביסת כל פריטי הלבוש הלבנים: חולצות, 

מפות, פריטי כותנה ומגבות. בהתאם להוראות השימוש.

25 הסיפורים הזוכים 
מסתבר שכולנו מכירים אנשים 
שוקולד   - מתוק  פה  שעושים 
קובי  והסופר  עלית  של  פרה 
לוי עשו מזה סיפור! בחודשיים 
האחרונים, שוקולד פרה המוכר 
טוב  לכולנו  עשה  והאהוב, 
האנשים  על  סיפורים  עם  בלב, 
ביננו,  שמתהלכים  הטובים 
שהגיעו  סיפורים  מאות  מתוך 

למערכת, 25 מהם נבחרו וקובצו לחוברת מרגשת באדיבות 
שוקולד פרה, המוגשת לכם לכבוד השנה החדשה.  לדברי 
של  ללב  מחובר  פרה  “שוקולד   : ממתקים  שיווק  מנהלת 
כולנו, וכבן בית בכל בית בישראל, יש לו זכות אבל גם חובה 
להעניק ערך מוסף. מקבץ הסיפורים על האנשים שעושים 
טובה,  להחזיר  פרה  שוקולד  של  הדרך  הוא  מתוק,  לכולנו 
צרכני  של  לעולמם  טובה  ועין  מתיקות  מוסיף  שהוא  בכך 

שוקולד פרה המתוקים”.

לשמירה על הגוון הבהיר-בלונדיני 
והגנים,  ספר  לבית  החזרה  לקראת 
סרקל  סדרת  את  פישר  ד”ר  משיק 
שמפו  סרקל  בלונדיני:   - בהיר  לשיער 
בלונדיני.   – בהיר  לשיער  מרכך  וסרקל 
ייחודית  נוסחה  בעלי  הינם  התכשירים 
השיער  גוון  של  בשמירה  המסייעת 
לשיער.  לחות  ובהענקת  הבלונדיני 
מצטרפים  החדשים  התכשירים  שני 
על  בשמירה  המסייעת  סרקל  לסדרת 
ילדים כבר למעלה  היגיינת השיער של 

בתחומה.  בישראל   1 מס’  הסדרה  והינה  שנה   30 מ- 
בתמצית  מועשרת  בלונדיני   - בהיר  לשיער  סרקל  סדרת 
גוון שיער בהיר עד  פרחי הקמומיל המסייעת בשמירה על 
בלונדיני. התכשירים הינם היפואלרגנים, אל דמע ומועשרים 
השיער.  היגיינת  על  בשמירה  המסייעת  רוזמרין  בתמצית 
ויטמין B5 המסייע בהענקת לחות,  שמפו סרקל מכיל פרו 
מותיר  בריא.  שיער  למראה  ותורם  לשיער  וגמישות  רכות 
את השיער נקי ובריח נעים. במהלך ספטמבר יימכר במחיר 
המרקחת  בתי  השיווק,  רשתות  הפארם,  ברשתות  היכרות 

ובחנויות המובחרות.

הפסקת קפה 
לקחת  להתארגן,  אם 
מונית ולנסוע מחוץ לעיר 
מידי,  מסובך  לך  נשמע 
לשמוע  תשמחי  בוודאי 
מרווח,  קפה  בית  על 
שנמצא  וטעים  שקט 
דקות   5 של  במרחק 

סניף  שוכן  גבעתיים,  קניון  של  השניה  בקומה  ברק.  מבני 
ארוחות  מגישים  המרווח  בסניף  למהדרין.  כשר  גרג  קפה 
קינוחים  צהריים,  ארוחות  עסקיות,  ארוחות  עשירות,  בוקר 
ואפילו ארוחות ילדים. התפריט העשיר והמגוון מציע מנות 
וסלטים  שונים  בסגנונות  מחביתות  החל  במיוחד,  טעימות 
רעננים וטריים המגושים בתוספת לחם הבית, ועד כריכים 
ופסטות ודגים ובעצם, מה לא?. “באים לכאן אנשים לשעה 
של פינוק חוויתי באמצע היום או בשעת ערב”, מספרת חן 
עשור מנהלת בית הקפה, “ולשמחתנו, חוזרים בגלל הטעם, 
בואי  החניה”.  בגלל  גם  וכן,  האווירה  ובגלל  השירות  בגלל 

להתרווח בנחת, צוות קפה גרג בקניון גבעתיים מחכה לך.

במהדורה חגיגית לחגים
החגים  לקראת  במיוחד 
שמחה  סנו  המתקרבים, 
נוזל  ספארק,  סנו  את  להציג 
הכלים היעיל והמוכר, באריזה 
מיוחדת  במהדורה  חגיגית 
שיקשט  מראה  עם  ומוגבלת 
בראש  המטבח  את  לכם 
נוזל  הוא  ספארק  סנו  השנה. 
 24% המכיל  איכותי  כלים 
שומנים  מסיר  פעיל,  חומר 

כמו  הכלים  את  ומבריק  מדהים  בניחוח  מקציף  בקלות, 
יותר  הרבה  נעימה  לחוויה  הופכת  הכלים  הדחת  חדשים. 
עם שני סוגי האריזות הייחודיות של סנו ספארק שמסייעות 
בנזול הכלים: סנו ספארק בבקבוק  יותר  וקל  נוח  לשימוש 

משאבה 1 ליטר וסנו ספארק באריזת חיסכון 1.5 ליטר.

סנו משיקה: מטליות מקצועיות
חברת סנו, מרחיבה את סדרת מטליות הפרימיום ‘סנו סושי’ 
כללי.  לניקוי  מיקרופייבר  ומטלית  לרצפה  הפלא  מטלית   –
אל הסדרה מצטרפים מוצרים חדשים: מטלית מיקרופייבר 
מקצועית לניקוי אבק, מטלית מיקרופייבר מקצועית לניקוי 
יסודי, מטלית מקצועית לניקוי רצפה במהדורה משודרגת, 
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קצרצרים
של  העשר  ארוחת  את  מגוונת  תנובה 
אצבעות  מהדורת  ומשיקה:  הילדים 

דמויות  עם  עמק 
 2  - אהובות 
עמק  אצבעות 
מספקות כ- 30% 
הסידן  מכמות 
היומית המומלצת 
בגילאי  לילדים 

4-8

חגי  לרגל  מיוחד  מארז  משיק  קסטל  יקב 
 La מסדרת  יין  בקבוקי  שני  המכיל  תשרי 

אחד  הצעירה,   Vie
 LaVie ומרענן  לבן 
 blanc du Castel
אדום  ואחד   2016
בורדולזי  בסגנון 
 LaVie Rouge du
מחיר   .Castel 2015

המארז: 150 ₪

לקראת ראש השנה 'בורגרס בר' מציגה את 
החדשה  השנה  את  לכם  שתעשה  המנה 
הכי מתוקה שיש: המבורגר בתוספת אננס 

ב  ט ו ר ב
ש  ב ד
וברביקיו. 
ת  ש ר ל
ם  י פ י נ ס
בכשרות 

מהדרין

הממרחים  סדרת  את  מרחיבה  אוליביה 
טפנד  חדשים:  ממרחים  שלושה  ומשיקה 
זיתי קלמטה וצ'ילי, גרמולטה- ממרח עשבי 
תיבול אגוזים ולימון וממרח עגבניות מיובשות 

לימון,  עם 
א  ל ל
ם  י ר מ ו ח
ם  י ר מ ש מ
וללא צבעי 

מאכל

רב-תכליתי  קמח  מציגה:  "בר-אל" 
להכנת  גלוטן  ללא 
דובשניות. ללא תוספת 
שומן  ללא  סוכר, 
חומר  ללא  טראנס, 
משמר, ללא כולסטרול 
וקזאין.  לקטוז  וללא 
מחיר לאריזת 500 גר': 
18 ₪ . בהשגחת בד"צ 

בית יוסף



ב-  גדולה 
20% וכוללת 
למגב.  חור 
בסדרה,  עוד 
י  ז ר א מ
ן  ו כ ס ח

חדשים, לקניה חסכונית ומשתלמת: מטלית הפלא לניקוי 
כללי במארז שלישיה ומטלית הפלא  לרצפה במארז זוגי.

מבצע משתלם לחגים
חברת ‘סאוטר’- יוצאת במבצעים 
לקראת  במיוחד  אטרקטיביים 
ליהנות  לכם  ומאפשרת  החגים, 
מוצרי  במיטב  ולהתחדש 
מתנות  להרוויח  וגם  החשמל, 
מיוחדות ושוות. במסגרת המבצע 
מוצרי  ממגוון  רוכשים  המיוחד: 

השילוב  עם  ועוד.  כיריים  מקררים,  תנורים,   – ‘סאוטר’ 
המנצח של איכות חסרת פשרות, עיצוב חדשני וטכנולוגיה 
פורצת דרך לנוחות מירבית ותוצאות מושלמות ומקבלים 
‘נעמן’  מבית   )₪  1250 כ-  )בשווי  במתנה  סירים  סט 
בנוי,  תנור  משולב,  תנור  במבצע:  המשתתפים  המוצרים 
‘סאוטר’  אינדוקציה  מתוצרת  כיריים  כלים, מקרר,  מדיח 
. המבצע בתוקף: א’ באלול- ח’ תשרי ) 23.8-28.9.2017(. 
את המבצעים ניתן לממש אצל המשווקים המורשים של 

אלקטרה סחר.

מתנה בסך 100 ₪
הקולקציה החדשה של אופנת 
לעונת  קידס  קדס  הילדים 
על  כבר   ,2018 סתיו-חורף 
המדפים בחנויות. כל הצבעים 
והדגמים הכי חדשים ועדכניים 
לרגל  וכעת  לכם.  רק  מחכים 
מודיעה  הקולקציה,  השקת 
קדס  הילדים  אופנת  רשת 
קידס על מבצע פתיחת עונה: 
מעל  בקניה  מתנה   ₪  100

בקולקציה  הפריטים  בין  החדשה.  מהקולקציה   ₪  500
מראה  שמשלבת  זן’  ‘סופט  קבוצת  את  תמצאו  החדשה 
חגיגי וקזו’אל גם יחד ונותנת את האפשרות לבחור בשילוב 
מועדון  לחברי  מיועד  המבצע  ביותר.  לכם  המתאים 
בקניית  חדשים,  ולמצטרפים  קידס   Keds של  הלקוחות 

פריטים נבחרים מהקולקציה החדשה.  

לקראת החגים- 
טיפים מ’פזגז’:

ראש השנה הקרב ובא, מביא את כולנו לחפש אחר 
פתרונות לבישול וחימום מאכלי החג בקלות, לפני 
חברת  מומחי  השבת.  ולקראת  החג  ימי  ובמהלך 
חשובים  בטיחות  כללי  מספר  לנו  מגישים  ‘פזגז’ 
בטוחה  וסביבה  תקינה  גז  מערכת  על  לשמירה 

במהלך ימי החג:

ימים   10 לפחות  ולבדוק  החג  לערב  לחכות  לא   

וכמות  מלאים  שהם  לוודא  הגז.  מכלי  את  כן  לפני 
הגז תספיק לכל ימי החג והשבת. 

להחליף  אין  כיריים,  החלפת  ונדרשת  במידה   

מוסמך  גז  טכנאי  לזמן  יש  עצמאי.  באופן  כיריים 
ולוודא  הגז  למערכת  החדשים  הכיריים  את  לחבר 

שאין דליפות הן מהכיריים והן מהחיבורים.
אין  לדליפה,  חשש  או  דליפה  של  מקרה  בכל   

להפעיל מתגים חשמליים, יש לסגור את המיכלים, 
של  מורשה  גז  טכנאי  ולהזמין  הבית  את  לאוורר 

חברת הגז.
שבת  )שעון  “חגז”  להתקין  החלטתם  באם   

במהלך  בגז  בשימוש  לחסוך  בכדי  לגז(  אוטומטי 
ע”י  ורק  אך  ההתקנה  את  לבצע  יש  והחג,  השבת 

טכנאי גז מורשה בלבד.
להסתובב  מהם  ולמנוע  הילדים  על  להשגיח  יש   

הקפידו  גז.  מכלי  ובקרבת  הבישול  באזור  ולשחק 
לבשל בחלק הפנימי, 
רחוק מהישג ידם של 

ילדים.
 מומלץ לאוורר את 

החדר שבו הגז דלוק, 
השארת  באמצעות 

חרך חלון פתוח. 
טכנאי  להזמנת 
*פזגז  חייגו:  ‘פזגז’ 

)כוכבית 9636(
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וגם טעים: ארובי מיקס הינו חטיף  גם בריא 
“ובסניפי  “החמנייה  ברשת  הנמכר  חדש 

רוזנברג”,  “אפרת 
ומכיל  מזין  החטיף 
טבעיים  רכיבים 
ערך  ובעל  בלבד 
גבוה.  תזונתי 
העדה  בד”צ  כשרות: 
להשיג:  החרדית. 

050-9223302

השנה  ראש  לכבוד  דבש:  עוגת  רק  לא 
מזון  “אשבל  חברת  מבית  “בר-אל”  מאפיית 
פונקציונלי”  מגישה: עוגת קפה ועוגה “כושית” 
 22.50 וללא גלוטן. מחיר:  ללא תוספת סוכר 

כשר   .₪
ה  ו ו ר פ
ת  גח ש ה ב
הרב לנדא

עלית מקבוצת שטראוס מרחיבה את פעילותה 
בקטגורית המאפה עם עוגות בראוניז חדשות 
בראוניז  האהובים  החטיפים  של  בטעמים 

זמן  פסק 
ז  ני ובראו
 . ת י ט ר ו ט
 : ת ו ר ש כ
צ  ” ד ב
ה  ד ע ה

החרדית

מוצרי  יבואנית  ישראל’,  ‘קדם 
מציגה  איכותיים,  אמריקאים  מזון 
את  החדשה  השנה  לרגל  בחגיגיות 
סדרת מוצרי מחית תפוחי עץ מבית 
והמוכר  האהוב  האמריקאי  המותג 

‘גפן’

“סמולינה  משיקה  א”י’  של  הגדולות  ‘הטחנות 
המיוצרת  איטלקית”  דורום 
 Top מחיטת דורום מעולה - 
במיוחד  ומתאימה   Gialla
פסטה.  מתכוני  להכנת 
קשה,  חיטה  היא  הדורום 
ובגלוטן,  בחלבון  עשירה 
חזק  צהוב  צבע  בעלת 
צבעה.  את  לפסטה  המקנה 
כשרות: בד”צ העדה החרדית 

הילה פלאח - hila@kav-itonut.co.ilמתחדשים

  GUBBRORA איקאה: מרית
שילב משיקה קולקציית 6 ₪ 

סתיו-חורף 2017/18

 Anne De Solene
היוקרה  מותג 
המוביל  הצרפתי 
טקסטיל  בתחום 
מגיע  הבית 
ויימכר  לישראל 
ברשת  בלעדית 
לצרכן  המשביר 

ברחבי הארץ

 FEEL הבשמים  בוטיק 
מציגה:   PERFUME BAR
להתחדשות  בשמים  מארזי 
החדשה  השנה  לקראת 
בטווח מחירים: 99 ₪ - 200 
עזריאלי,  בקניון  להשיג   ₪
קניון איילון, קניון מלחה ועוד

 :Desigual מבית  ולגבר  לאישה  החדשים  הבשמים 
פרש בלום – FRESH BLOOM edt בניחוחות מתוקים 

ופרחוניים, וניל וטבק. מחיר: 199 ₪ 100 מ”ל

מוציאים   -TOESOX
בשבילך  במיוחד 
גרביים  מפנק:  מארז 
פילאטיס,  ליוגה, 
וטיולים,  ריקוד  ריצה, 
גרבי  כפפות,  חותלות, 
ניתן  ועוד.  אצבעות   5
באתר  מארז  להרכיב 
www.toesox.co.il

משיקה:   Philips Avent
נטורל  אוונט  בקבוקי 
של  חדשים  באיורים 
ולוויתנים.  פלמינגו 
גזים  כאבי  מפחיתים 
יניקה  ומאפשרים 
 ₪  54.90 מחיר:  טבעית. 

להשיג ברשת שילב

‘הנסיך הקטן’ גאה להציג את הצעצוע 
החדשני: סופר רייסר- אופנוע פעלולים 
משוכללים  וביצועים  מהירות  המציג 
של אופנוע ספורט אמיתי. מחיר: 99.90 

₪  ברשתות וחנויות הצעצועים

 GAYA מבית  חדש 
COSMETICS: סדרת ברונזרים 
גוונים בעלי   3 אפויים הכוללת 
מראה  לקבלת  מבריק  גימור 
מחיר  ועמיד.  זוהר  קורן, 

השקה: 89 ₪

מייק-אפ  ספריי 
החדש  לרגליים 
את  יוצר  קרליין  של 
כמה  בתוך  השלמות 
קל  ריסוס  שניות: 
בגוון  שלך  והרגליים 
ובמראה  טבעי  אחיד, 
זוהר. מחיר: 69.90 ₪

 crèma מותג הטיפוח 
טיפוח  מארזי  מציג: 
ולגבר  לאישה  מתנה 
השנה  ראש  לכבוד 
מרעננים.  בניחוחות 
 49.90 מארז:  מחיר 
ברשתות  להשיג   ₪

הפארם והשיווק

40%-50%- ברשת  חג  מבצע 
כל  על  הנחה   ERROCA  60%

משקפי השמש

החגים,  ולכבוד  ספטמבר  חודש  במהלך 
רשת רהיטי הילדים והנוער עצמל’ה מציעה 
והרכבה  הובלה  במיוחד–  אטרקטיבי  מבצע 

חינם בקנייה מעל 1,500 ₪

במתנה  סודהסטרים 
הסודה  לאוהבי  מושלמת 
מיוחד לחגים: בר  ובמבצע 
ב-499   Power משקאות 
ובר   ₪  700 במקום   ₪
החל   Spirit המשקאות  
 ₪  500 במקום   ₪ מ-299 

9880* שליחות חינם 

מותג הדרמו-קוסמטיקה וישי יוצא במבצע חגיגי במיוחד 
ליומיים בלבד: קני מוצר וקבלי את השני ב- 50% הנחה. 

לבירור בית המרקחת הקרוב 09-7730800

לכבוד החגים NIVEA מציע מגוון מארזים 
חגיגיים של טואלטיקה, טיפוח, אנטי אייג’ 
לנשים ולגברים. מחירים: 49.90 ₪ - 129 

₪  להשיג ברשתות הפארם

ג’יבנשי  היוקרה  מותג 
למסקרה  בסיס  משיק 
וחדשנית  ייחודית  ומסקרה 
 90 ב-  המתכופפת 
פולימרים  עם  מעלות 
של  מושלם  לעיגול  יבשים 
 NOIR מסקרה  הריסים. 
בסיס   ₪  INTREDIT : 170

למסקרה: 160 ₪

SCOOP: כל  סוף עונה ברשת נעלי 
קולקציית הקיץ ב- 9.90-49.90 ₪

גלי,  רשת  משיקה  החגים  לקראת 
ומהודרת  חגיגית  חדשה  קולקציה 
של נעלי חג לילדים ולילדות. מחירים: 

החל מ- 39.90 ₪ - 79.90 ₪

פפאיה בקולקציה לחגים לילדים ולילדות. 
 109.90 מחירים:  טווח   20-41 מידות  טווח 

 ₪ 239.90 – ₪

להשיק  גאה  קודקוד  החגים,  לרגל 
בארץ  האהוב  המשפחות  משחק  את 
ובעולם בגרסה חדשה: רמיקוב בלוק, 
מימד  תלת  מיוחדות  תושבות  הכולל 

ואריחים דמוי שיש. מחיר: 190 ₪ מרככי  סדרת   :SUNDAY מ-  חדש 
כביסה עוצמתיים המועשרים בנגיעת 
פרחים, תמציות לילך ויסמין ותמציות 
SUNDAY בסופר- רוז ומאסק. חגיגת 
 ,SUNDAY ממוצרי   2 קונים  פארם: 
סל  ומקבלים   ₪  19.90 מוסיפים 

כביסה איכותי ושיקי

מציעה  פלסטיק  כתר  רשת  החגים  לכבוד 
מגוון רעיונות מעוצבים למתנות חג. 3 סלסלות 
מראש  למלא  שאפשר  גדלים  ב-3  סרוגות 

בדברים טובים. החל מ- 65 שקלים לסט

טומי טיפי- צלחת האכלה אקספלורה 
 ₪  49.90 מחיר:  פלוס.  שנה  לגילאי 

בחנויות ורשתות התינוקות

 Celebration :משיקה SABON
לראש  חדש  ניחוח   Wishes
מוגבלת.  במהדורה  השנה 
תפוז  של  ניחוחות  שילוב 
עם  טהור,  ושקד  עסיסי 
המפיץ  פטשולי  של  טוויסט 

את ניחוחו החמים
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העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

תורה מגנא ומצלא, הסביר פעם ה"בית ישראל" 
מגור זצ"ל, רק אם לומדים מתוך שמחה

שבמנין  האחרונה  המצווה 
כתיבת  מצוות  היא  המצוות 
ספר תורה. כך גם נהג משה רבינו 
את  לעם  להגיד  שכילה  לאחר  למעשה. 
כל דברי ה' המצוות והתוכחות, סיים את 
על  שליחותו אל העם בכתיבת הדברים 
ספר. כנאמר )דברים לא, כב(: "ויכתוב 
ההוא".  ביום  הזאת  השירה  את  משה 
לדברי חז"ל )דברים רבה ט, ט( ביום בו 
נפטר משה רבינו מן העולם עוד הספיק 
שנים  תורה:  ספרי  לכתוב שלושה עשר 
כללי  ואחד  מהשבטים,  אחד  לכל  עשר 
התורה  אמרה  שעליו  ישראל,  כל  עבור 
הזה  התורה  ספר  את  "לקוח  כו(  )שם, 
ושמתם אותו מצד ארון ברית ה'", והוא 

ניתן לצד הארון שבבית המקדש.
המפרשים התחבטו לאיזו שירה מתכוונת 
והיכן  התורה באומרה "השירה הזאת", 
כתיבת  אודות  הציווי  זה  בפסוק  רמוז 
הסתמכו  מהם  רבים  התורה?  ספר  כל 
)לא(  נדרים  במסכת  הגמרא  דברי  על 
ופירשו שכוונת הפסוק על התורה כולה, 
והיא קרויה בשם: שירה. לכאורה מדוע 
נקראה התורה בלשון שירה, הרי היא לא 
נכתבה כולה בצורה כזאת, למעט שירת 
"אז ישיר" ופרשת "האזינו", א"כ מדוע 

נקראת בשם זה?
וירא  עיניו  "וישא  נאמר:  יהושע  בספר 
שלופה  וחרבו  לנגדו  עומד  איש  והנה 
הלנו  לו  ויאמר  אליו  יהושע  וילך  בידו 
שר  אני  כי  לו  ויאמר  לצרינו?  אם  אתה 
ג'( מדוע בא  )ה',  ה' עתה באתי".  צבא 
ומה  ליהושע  שלופה  חרב  עם  המלאך 
הגמרא  מסבירה  ומתן?  המשא  היה 
)מגילה ג'( שהמלאך האשים אותם בשני 
קרבן  ביטלתם  אתמול  ראשית,  דברים: 
עכשיו  ושנית,  הערביים.  בין  של  תמיד 
בלילה אתם לא נלחמים, והיה לכם א"כ 
על  יהושע:  אותו  שאל  בתורה.  לעסוק 
"עתה  המלאך:  ענה  באת?  מהם  איזה 
באתי" – על העוון של עכשיו – ביטול 

תורה.
למדה  הגמרא  איך  מסביר  שם  תוספות 
מהפסוקים את תוכן המשא ומתן שהיה 
יהושע למלאך ה'? ומבאר: המילה  בין 
צוה  "תורה  הפסוק  קיצור  היא  "לנו" 
באת  האם  המלאך:  ששאלו  וזה  לנו". 
"לנו" – על ביטול תורה, "אם לצרינו" 
הקרבנו  שלא  זה  על  באת  האם  או   –
מצרינו.  אותנו  שמציל  התמיד  קרבן 

וענה המלאך: "עתה באתי" – על ביטול 
כנאמר  "עתה",  במילים  הנרמזת  תורה 
בפרשתינו: "ועתה כתבו לכם את השירה 

הזאת", עד כאן דברי התוספות.
שאל הרב מפונביז' זצ"ל )שהשבוע חל 
'לימוד  רמוז  בשאלה  אם  פטירתו(:  יום 
הפסוק  מתוך  "לנו"  במילה  התורה' 
בתשובה,  א"כ  למה  לנו",  צוה  "תורה 
רמז את לימוד התורה במילה – "ועתה" 
לכם",  כתבו  "ועתה  אחר:  פסוק  מתוך 
ולא השתמש באותו פסוק גם לתשובה. 
הרי פסוק זה של 'תורה צוה לנו משה...' 
עמנו  בפי  הלאומית  לסיסמא  הפך 
בו  להשתמש  הראוי  מן  והיה  לדורותיו, 

גם כתשובה? 
ענה  המלאך  זצ"ל:  הרב  כך  על  תירץ 
ליהושע בפסוק עתה באתי, לא רק שבא 
משום עון ביטול תורה, אלא הסביר איך 
אתם  שאם  נכון  הזה?  למצב  הגיעו  הם 
 – "ציווי"  בתור  התורה  על  מסתכלים 
לכם  שיש  להיות  יכול  אז  ציווה,  תורה 
אם  אבל  מלחמה,  של  ותירוצים  קשיים 
הייתם מסתכלים על התורה כמו "שירה" 
הזאת,  ה'שירה'  את  לכם  כתבו  ועתה   –
משום  לביטולה,  מגיעים  הייתם  לא 
כשזה שירה ועונג לא מבטלים מהתורה 

בכל מצב, והקשיים נעלמים.
בלשון  התורה  שנקראה  הסיבה  זאת 
"שירה", כדי שנפנים שזהו עונג עבורנו, 

ואזי לא תמוש מנגד עיננו לנצח. 
ה"בית  ומצלא, הסביר פעם  מגנא  תורה 
לומדים  אם  רק  זצ"ל,  מגור  ישראל" 
מתוך שמחה. זכר לדבר הביא מן הכתוב 
אבי  אבל  ימי  "יקרבו  תולדות:  בפרשת 
ואהרגה את יעקב אחי". בעל "כלי יקר" 
מפרש, שעשיו תלה את רצונו ח"ו להרוג 
את אחיו יעקב ב"ימי אבל", לפי שהאבל 
כשיעקב  ואמר:  בתורה.  לעסוק  אסור 
דבר  לו  יהיה  לא  בתורה  יעסוק  לא 
המגן עליו, ויוכל להרגו. לכאורה הענין 
בימי  ללמוד  מה  חסר  כלום  מוקשה, 
האבל מענינים המותרים? אלא שכאשר 
לומדים בלא שמחה, חסר מה ב"חפצא" 
כזה  לימוד  בכח  כך  כל  ואין  תורה  של 

להגן ולהציל!
על  להסתכל  חשוב  כמה  עד  למדנו 
להרגיש  שבה,  השירה  מהיבט  התורה 
ומגינה  נצחית,  היא  אזי  כי  כך,  ולחוש 

ומצלת.

השירה הזאת

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

למידע נוסף: moag.gov.il משרד החקלאות ופיתוח הכפר



הכניסה חופשית – מס' המקומות מוגבל

כולם מחמיאים שיש לך 2 ידיים ימניות?
התעשייה הבטחונית צריכה אותך!

יש לך ידי זהב...מה שאתה נוגע פשוט מושלם...
אתה כישרון...

מפעלי התעשייה הבטחונית במרכז הארץ
מחפשים עובדי ייצור מוכשרים לעבודה מיידית.

< תנאים סוציאליים ותנאי שכר מלאים < מתאים לבעלי חוש טכני ו׳ידיים ימניות׳ 
<  אפשרות לקידום אחרי 9 חודשים  < סביבת עבודה מותאמת למגזר החרדי

< בית כנסת וארוחות מהדרין לעובדים

בני ברק

יום היכרות ייערך אי"ה
ביום חמישי כ"ג אלול 14.9 בשעה 14:00 

בהכוון תעסוקתי רחוב הירדן 31 בני ברק קומה 4

בס״ד לא נשאיר
אף משפחה בבני ברק
בלי פרנסה!



 
  

האגף
לשירותים חברתיים
המחלקה לעבודה

סוציאלית קהילתית

בס“ד

לקראת הימים הנוראים

הנכם מוזמנים לנסיעה מותאמת ללקויי ראיה

למקומות הקדושים בצפון.

ביום שלישי, ו' בתשרי ה'תשע"ח, (26.9.17).

הנסיעה מיועדת  ללקויי ראיה

ותינתן אפשרות של ליווי ע''י בן משפחה.

להרשמה מס' הטלפון מרש''ל - 03-5776136,
בימים א',ג',ה',  בין השעות 9.00 עד 13.00.

נסיעה
למקומות
הקדושים

מרש''ל-בני ברק 

01

052-7658267

ADHD

360

45

ADHA בעקבות המודעות הרווחת בציבור ואיתור מוקדם של הילדים  הכשרה ייחודית, מקצועית ויסודית לאימון 
הסובלים מהפרעת ADHD נוצר צורך חיוני למאמנים מהקהילה החרדית. אז אם יש לכם כושר הכלה, אמפתיה ורצון 

להעניק כוחות בואו לגלות כמה מקצוענים אתם יכולים להיות.
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3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

דירות 
למכירה

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

בית שמש

לפרסום
03-6162228

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

עם מעלית, 2,500,000 
ש"ח. ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
 050-5308742

03-5797756)25-25(_____________________________________________

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

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

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

מאירוביץ הרב קוק 23, 
,050-5308742

03-5797756)24-24(_____________________________________________

אלעד

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

בטון, עם אופציה לבנות 
על הגג, נוף מדהים, 

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

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

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

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

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

חניה בטאבו, 3,000,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)42-42(_____________________________________________

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת לדירת 

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

משופצות כחדשות,  
אפ' לטבו משותף, 

1,900,000 ש"ח גמיש, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

דופלקסים

 בשיכון ה', בשדרה, 
במפלס אחד בק-5 בניין 
חדש, 215 מ"ר ומעליו 

גג צמוד 200 מ"ר, כולל 
מחסן וחניה, 4,500,000 

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

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

 ברח' יהושע, 
בפרוייקט גן העיר, 5 חד', 
חדשה + מ. שמש וסוכה 

גדולה, ק"ב, חזית לגן 
העיר, כולל מחסן וחניה, 
2,850,000 ש"ח. 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

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

6 חד', לא מעלית, 
משופצת, עורפית, 

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

03-5797756)25-25(_____________________________________________

אשדוד

4-4.5 חדרים

 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 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

 בלעדי בבר אילן, 3.5 
חדרים + מרפסת סגורה, 

מחולקת ל- 2 יחידות, 
תשואה 4,700 ש"ח לחודש, 

1,220,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)37-37(_____________________________________________

דופלקסים

 בבר אילן, קרוב לקריה 
החרדית, 4 חד', משופצת 
קומפלט 1,250,000 ש"ח. 
_____________________________________________)37-37(תיווך יעקב, 054-4901948

בית שאן
 במיקום מעולה, 4 

חדרים, ענקית, משופצת 
כחדשה, מצויינת 
להשקעה. ישראל,

052-7630330)33-37(_____________________________________________

 קומה ראשונה, 4 ח' רח' 
דוב גור 12, רגע לפני תמ"א 

_____________________________________________)34-37(38, לל"ת, 053-7131374

באר שבע

3-3.5 חדרים

 באיזור פינוי בינוי, רח' 
ביאליק, 3 חד', ק"ב, כניסה 

מיידית, 830,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)37-37(יעקב, 054-4901948 

 דירה חדשה ברחוב חיד"א 
פינת עזרה, 150 מ"ר עם 
אפשרות ליחידה נפרדת, 

2,730,000 ש"ח,
050-5854525)34-37(_____________________________________________

 ברב אסי המבוקש, 
4 חד' גדולים, 107 מ', 
ק"ג ומעלית, 2 יחידות 

מושכרות ב- 5,200 
ש"ח הכול משופץ, 

3,310,000. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)34-34(_____________________________________________

 במינץ, 4.5 חד', 
106 מ', משופצת, 

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

ש"ח. 2,800,000 בלעדי 
תיווך 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, 
2,370,000. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 בהזדמנות בעליון, 3 
חד', שמורה ומרווחת בבנין 
שמור. עורפית + חניה + 

מעלית, מתאימה להשקעה 
052-8831459)35-38(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בשיכון ג', 60 מ"ר + 
היתר בניה ל- 100 מ"ר 
נוספים, ק"א ואחרונה, 

2,200,000 ש"ח. א.ב.תיווך, 
050-4888510)35-38(_____________________________________________

 ברמת אהרון, דירה 240 
מ"ר, 2 קומות עד גג וחניה, 

מיקום מעולה עם נוף מהמם! 
3 כ"א דרום מזרח מערב, 

050-5305219)35-38(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

אבדו תפילין
 היקרות מאד לבעליהן

054-6337121 

 בנרתיק קטיפה כחול
הרקומות י. א. א. עם האותיות 

 במרכז בני ברק

 ברובע ז' דופלקס 5 
חדרים, 150 מ"ר + אישורי 

בניה על הגג. תיווך:
050-4123771)36-39(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 5 חדרים, קומה ב', 
באבן שפרוט, מחולקת 
ל- 2 יחידות, משופצת, 

_____________________________________________)36-39(סוכה, 0544-8363045/5

 במוהליבר ענקית, 
6 חד', ק"1, 140 מ"ר 

עם אישורים לתוספות, 
55 מ', כולל חניה, פינוי 
מיידי, 2,680,000 ש"ח 

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

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

 בחזו"א/עזרא, 6 חד' 
בק"ה, חזית לפארק, 
מחולקת ל- 2+4 חד', 
פרטים בתווך אשכנזי, 

03-5791770)36-37(_____________________________________________

 6.5 חד' כחדשה בקרית 
הרצוג + תוספות, 150 מ"ר, 
קומה א' + סוכה, אפשרות 

להחלפה לדירה זולה,
054-8402332)36-37(_____________________________________________

 5 חד' בבנין חדש, 
באזור חבקוק, ק"א, 

מרפסות, מפתח בתווך 
_____________________________________________)36-37(אשכנזי, 03-5791770

חייבת להימכר-כל הקודם זוכה
6 חדרים מפוארת ק״ק

3 כיווני אויר
+חצר מרוצפת 45 מ׳ר

מציאה בקרית הרצוג

0524176855
רק  2,350,000 ש״ח 

פנטהאוזים ודירות גן
 דירת גן, 4 חד' בעליון, 

חייבת להמכר. ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן,

052-3251213)37-37(_____________________________________________

דופלקסים
 בשמעון הצדיק, דופלקס 
מיוחד אופציות שלא נגמרות, 

יושב על היער. ישראל אלבלינק 
_____________________________________________)37-37(שוק הנדל"ן, 052-3251213

 דירת גג יושבת על שטח 
שתי דירות + שתי גגות 

בטאבו. ישראל אלבלינק שוק 
_____________________________________________)37-37(הנדל"ן, 052-3251213

4-4.5 חדרים
 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאת השנה! בעליון! 4 חד', 
מושקעת + י"ה, 2 מרפסות, 

רק 1,440,000 ש"ח,
052-5752500)37-37(_____________________________________________

 דירת 3 חד' + 33 מ"ר 
בקומה + גג בטאבו + היתרי 

בניה ודירה נוספת בטאבו. 
ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן, 

052-3251213)37-37(_____________________________________________

 מכרז על דירת 3 חד' 
בחלק העליון, חייבת להמכר. 
ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן, 

052-3251213)37-37(_____________________________________________

 דירה מחולקת בשכונה 
יא' מושכרת ב- 4,500 ש"ח, 
תשואה 6 אחוז. חברת "אבני 

_____________________________________________)37-37(דרך", משה, 054-3255667

 דירה מחולקת שכונה ג' 
במיקום המיועד לפינוי בינוי 

במחיר מציאה. חברת "אבני 
_____________________________________________)37-37(דרך", משה, 054-3255667

 שכונה א' בית קרקע 
מחולק ל- 3 יחידות דיור עם 

זכויות הרכבה הכנסה, 5,700 
ש"ח. חברת "אבני דרך", 

_____________________________________________)37-37(משה, 054-3255667

 מבחר דירות במחירים 
שפויים עם השבחה עתידית 
ומעולות לחלוקה, התקשרו 

עוד היום לחברת "אבני דרך", 
_____________________________________________)37-37(משה, 054-3255667

 בשכונה ו' החדשה, 4 ח', 
86 מ"ר, קומה 2, קרוב לקריה 
החרדית, ב- 820,000. סוגדא 

_____________________________________________)37-37(נכסים, 054-4490025

 מציאה! 4 ח' ברחוב 
ישראל גלילי בשכונת 

רמות, ממוזג, קומה 2, 
ב- 1,150,000. סוגדא נכסים, 

054-4490025)37-37(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים, 72 מטר, 
מושכרת 1,800 ש"ח, מעולה 
לחלוקה, ב- ו' החדשה במחיר 

מציאה. חברת "אבני דרך", 
_____________________________________________)37-37(משה, 054-3255667

 דירת 3 חדרים, קומה 1, 
שכונה ה', רחוב מילוס במחיר 

מציאה. חברת "אבני דרך", 
_____________________________________________)37-37(משה, 054-3255667

 דירת 3 חדרים, שכונה ה', 
רחוב קפריסין, 72 מטר במחיר 

מציאה. חברת "אבני דרך", 
_____________________________________________)37-37(משה, 054-3255667

 למכירה בשכונה ו' 
החדשה, 3 ח', 84 מ"ר, 
מעלית, ממזוגת, כניסה 

מיידית, ב- 780,000. סוגדא 
_____________________________________________)37-37(נכסים, 054-4490025

 3 ח', 70 מ"ר ברחוב 
הסנהדרין, קומה 1, ממוזגת, 
משופצת, רק ב- 575,000. 

_____________________________________________)37-37(סוגדא נכסים, 054-4490025

 ברחוב בר אילן המבוקש, 
דירת גן, 5 חדרים + גינה + 
מרפסת + מחסן, מסודרת 
ומושקעת, רק 1,450,000 
ש"ח. מרכז מידע לנדל"ן, 

052-2604463)37-37(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 מציאה! 4 חד' בפרוייקט 
יוקרתי עם מחסן צמוד לדירה 

בקומה, ברמב"ש ג' 2. לזר 
_____________________________________________)37-37(נדלן והשקעות, 052-6900020

 בקרן היסוד באזור 
מתחרד, 3 חד', ק"ג, מזגן, 

מסודרת, 960,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)37-37(אדר נכסים, 052-4834706

 בהרצל בבניין דו קומתי, 
3 חד' + אופציה מיידית 

לתוספת 2 חדרים, 1,060,000 
ש"ח. תיווך אדר נכסים,

052-4834706)37-37(_____________________________________________

 בבר אילן, 3 חד', מיידי, 
1,150,000 ש"ח. תיווך יעקב, 

054-4901948)37-37(_____________________________________________

 רח' הרצל המתחרד, 3 
חדרים, ק"א, מסודרת, כיור 

כפול, אופציה לבניה, אופציה 
לקונה להמשך שכירות ל- 3 

שנים נוספות, מרכז מידע 
_____________________________________________)37-37(לנדל"ן, 052-2604463

2-2.5 חדרים
 במשלט, 2 חד', ק"ג, 

משופצת ויפה, נוף, מושכרת, 
695,000 ש"ח. תיווך אדר 

_____________________________________________)37-37(נכסים, 052-4834706

 מאגר דירות עצום 
באשקלון להשקעה או 

למגורים במחירי מציאה !!!
טל לתיאום פגישות :

054-7313344
_____________________________________________)37-37(054-6644232 עומרי צחי 

 להשקעה/לשותפים 
בשבטי ישראל פ.רמב"ם, כ- 

80 מ"ר, מחולקת ל- 3 דירות 
מושכרות, 7,700 ש"ח! + 

50 מ"ר, מושכרת ב- 4,900! 
1,850,000 ש"ח )משכנתא 

כ- 700,000 ש"ח(,
054-8474528 ,054-3053211)37-38(_____________________________________________

 בקריית הרצוג אזור 
פרמישלאן בבנייה 
מתקדמת, דירות 

אחרונות, מפרט טכני 
עשיר, בניין מפואר. להב 

_____________________________________________)37-37(נכסים, 050-4177750

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

חד', 1,180,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)37-37(_____________________________________________

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

1,550,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 בשיכון ה', 32 מ"ר + 
אופ' להרחבה, 690,000 ש"ח, 

עסקת מזומן. נדל"ן הקריה, 
050-3000121)37-37(_____________________________________________

 למבינים! בחגי 2 חד' 
+ מעלית כחדשה. *ברבי 

עקיבא, 4 חד', ק"ב + 
סוכה. *בחנה סנש, 5 

חד' + חצר יוקרתית 
ביותר. *למשקיעים 

בז'בוטינסקי, 2.5 חד', 
עורפית ושקטה. *ביואל, 

2.5, משופצת ושקטה.
*"אלוני נכסים"
052-7610603)37-37(_____________________________________________

 בשכונת הלל 
היוקרתית! דו משפחתי, 

5 חד', 135 מ"ר + 
זכויות במגרש מפתחות 

ב"אביחי - מתווכים"
03-5701010)37-37(_____________________________________________

 במרום-שיר, פנטהאוז 
יוקרתי בלנדא, ק"7, 105 
מ"ר בנוי + 160 מ"ר גג, 

עם נוף מדהים עד הים!! 
+ חניה. "מקסימום" 

054-4340843)37-37(_____________________________________________

 דירת-גן יוקרתית, 
בבמברגר, 150 מ"ר 

בנוי + 100 מ"ר חצר, 
6 חדרים )כולל יח"ד(, 
כניסה פרטית, פינוי 

מיידי. "מקסימום נדלן" 
054-4340843)37-37(_____________________________________________

 בשיכון-ה' פנטהאוז 
מפואר, מעל 200 מ"ר + 

אפשרות ליחידה.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 בבניין-חדש
במרים-הנביאה פנטהאוז 
5 חד', חזית + מרפסת, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 בעמק-יזרעאל, דופלקס 
ענק, 5 חד' + מעלית וחניה, 

2,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)37-37(_____________________________________________

 בהבנים, דירת-גן חדשה 
מקבלן + חניה, מיידית, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 באברבנאל, 6 חד', כ- 
145 מ"ר, משופצת מהיסוד + 
חצר ענקית, 2,340,000 ש"ח. 

_____________________________________________)37-37(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 בבלעדיות!! ברחוב 
אליהו הנביא, כ- 200 מ"ר, 

כולל יחידה מושכרת, משופץ, 
ק"ג. #בשבזי, כ- 140 מ"ר, 

מעלית, ניתן לחלוקה. תיווך, 
050-4144602)37-37(_____________________________________________

 באבטליון, דופלקס 5 חד', 
220 מ"ר, משופצת + מרפסת 
גג ענקית, ק"ג, חזית + חניה. 

_____________________________________________)37-37(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור יהודה הנשיא, 
דופלקס 5.5 חד', ענקית, 

180 מ"ר, חדשה, מושקעת, 
ק"ג + מעלית + חניה + 

יחידת דיור למטה 35 מ"ר, 6 
דיירים, 3,100,000. א.פנחסי, 

03-5799308)37-37(_____________________________________________

 בלעדי! בבעלי מלאכה, 
דופלקס 5 חד' )3+2(, 145 
מ"ר, ק"ג + מעלית +חניה, 

משופצת, 3 כ"א, 2,400,000 
_____________________________________________)37-37(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 באזור רמבם, ד.גג 
מטופחת, 5.5ח' + מרפסת 

+ יחיד מושכרת + חניה, ק"ג 
+ מעלית + נוף, 3,200,000 

ש"ח. "אפיק-נכסים"
03-5791514)37-37(_____________________________________________

 באזור מימון, ד.גג, 
מושקעת ומטופחת, 5 ענקית 
יפהפיה, 150 מ"ר, ק"ב, חזית, 

2,600,000 ש"ח.
_____________________________________________)37-37("אפיק-נכסים" 03-5791514

 באזור חזוון איש 
בעש"ט, 3 חד', ק' 2.5, 
אפשרות להרחבה ובניה 

על הגג, אפשר להגיע 
ל- 270 מ', ניתן לפצל 

ולעשות טאבו משותף, 
2,220,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

 מציאה באשקלון !!!
דופלקס 6 חדרים 1350000 

ש"ח טל 054-7313344
_____________________________________________)37-37(טל 054-6644232

 מציאה!!! מציאה!!! 
באבן שפרוט, ענקית, 

2 + 3 + גג, 200 מ"ר, 
משופצת. "אביחי - 

_____________________________________________)37-37(מתווכים" 03-5701010

 בלעדי! בבן גוריון 
כניסה ממנחם, דירת-גג 
)דופלקס(, כ- 190 מ"ר, 

ק"ד, 5 חד', 95 מ"ר 
למטה + חדר וגג-ענק 
למעלה, חזית, 3 כ"א 

+ מעלית + חניה, 
2,420,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

 בקרית ויז'ניץ! בבן דוד 
המבוקש, דופלקס 7 חד', 

סלון ענק + חניה + אופציה 
ל- 2 יחידות. הראשון בתיווך, 

054-3050561)37-37(_____________________________________________

 בלעדי! בסיום בניה בפרל, 
5 חד' + מרפסת שמש, 

130 מ"ר, ק"5 + מעלית, 
חזית, נוף, 2,150,000 ש"ח. 

_____________________________________________)37-37(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בהזדמנות באזור 
רמבם בבנין חדיש, 5 חד', 110 
מ"ר, ק"ב + מעלית + חניה, 

חזית, 3 כ"א, 1,980,000 ש"ח. 
_____________________________________________)37-37(א.פנחסי, 03-5799308

 בכהנמן אזור עזרא, 
5 חד', 125 מ"ר, ק"ג + 
מעלית + חניה + מחסן 

8 מ"ר, משופצת ממוזגת, 
מטבח גדול, 2,500,000 ש"ח, 

_____________________________________________)37-37(א.פנחסי, 03-5799308

 5 חדרים, קומה ב', 
באבן שפרוט, מחולקת 
ל- 2 יחידות, משופצת, 
_____________________________________________)37-40(סוכה, 0544-836304/5

 בקיבוץ-גלויות, 5ח', 
משופצת, ק"ב + מעלית, 3 
כ"א, 2,200,000 ש"ח, מיידי. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)37-37(_____________________________________________

 בשכון-ג' בבנין יוקרתי 
בגמר שלד, 5 מרווחת + 2 

מרפסות, ק"ק, 3 כ"א. "אפיק-
_____________________________________________)37-37(נכסים" 03-5791514

 באזור אבני-נזר, 5ח', 
חזית + מעלית, בנין איכותי, 

2,400,000 ש"ח.
_____________________________________________)37-37("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בהזדמנות! פרנסה 
טובה! מחולקת! 

באבוחצירא, 5 חד', 
1,590,000 ש"ח, גמיש 

מפתחות ב"אביחי - 
_____________________________________________)37-37(מתווכים" 03-5701010

 באיזור רש"י, 5 חד', 
חדשה, מיידית, 3 כ"א, 

2,500,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 הורדת מחיר. בשיכון ג', 
בשמחוני, 5 חד' + 1/2 + 
אופציה לבניית סוכה קו'1, 

מיידי. "רי/מקס" - משה דסקל, 
050-5926021, למתווכים 

_____________________________________________)37-37(שת"פ מלא

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

2,100,000 ש"ח.
_____________________________________________)37-37("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בלנדא! 4 יפהפיה 
מטופחת, מאווררת + מ.שמש 

+ י.הורים, ק"ד + מעלית 
)אפשרות למחסן(. "אפיק-

_____________________________________________)37-37(נכסים" 03-5791514

 בשכון-ג' בבניה, 4ח' + 
מ.שמש + י.הורים, חזית, 

2,100,000 ש"ח.
_____________________________________________)37-37("אפיק-נכסים" 03-5791514

 באזור הרצוג, 4, ענקית! 
שמורה מאוד! ק"ג אחרונה, 

חזית, 3 כ"א, מאוררת, 
2,080,000 ש"ח.

_____________________________________________)37-37("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בעוזיאל, דירת נכה, 4ח', 
80 מ"ר, 3 כ"א, 1,850,000 

ש"ח. "אפיק-נכסים"
03-5791514)37-37(_____________________________________________

 בלעדי! בדניאל, 
4 חדרים, משופצת, 

100 מ"ר, ק"ק + חצר, 
חזית, 2,250,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

 בבלעדיות בעמק 
יזרעאל, 4.5 חד', סוכה, 
מ.שמש, מעלית וחניה, 

.1,450,000
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)37-37(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

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

ליחידה החל מ- 1,800,000 
ש"ח.

תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 דירת 4 חדרים בב"ב 
למכירה במחיר אטרקטיבי, 

_____________________________________________)37-38(טלפון: 054-6355073

 בברטנורא, 4 חד', חדשה! 
חזיתית + מרפסת-שמש, 

2,180,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 באיזור זבולון-המר, 4 
חד', חדשה + חנייה, מיידית, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 במימון, 4.5 חד' + מעלית, 
מרפסת שמש, מרווחת, 

2,150,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 ברבי-טרפון, 120 מ"ר 
+ אופציה, ק"א + חניה, 

2,100,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 מציאה באשקלון !!!
דירת 4 חדרים קומה רביעית

750,000 ש"ח
טל 054-7313344

_____________________________________________)37-37(טל 054-6644232 צחי/עומרי
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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

2-2.5 חדרים

ירושלים 

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

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

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

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

טבריה

3-3.5 חדרים

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

אופציה לסוכה
8 מ"ר, לא משופצת 

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

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

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

אופ' להרחבה בצד ובגג, 
1,430,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

פתח תקווה

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

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

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

050-5308742)26-26(_____________________________________________

גבעת שמואל

דופלקסים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 ברש"י, 2 חד', ענקית, 
70 מ', ק"א, חזית, 

1,650,000 ש"ח. בלעדי, 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23, 050-5308742,

03-5797756)29-29(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

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

1,000,000 ש"ח,
_____________________________________________)31-04/18(054-4418142 שיכון א'

3-3.5 חדרים

תל אביב

לפרסום
בלוח

03-6162228

נתניה
 ברחוב יוספטל 

לאחר שיפוץ קומפלט, 
2.5 חדרים, 50 מ"ר + 

מרפסת שמש 45 מ"ר, 
קומה ג', 840,000 ש"ח, 
_____________________________________________)32-35(ללא תיווך, 054-2000030

 המחיר הוזל רש"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(_____________________________________________

 מציאה ברח' יהושוע, 
בפרוייקט גן העיר, 4 חד', 
ק"ב + מרפ' שמש, חזית 
לגינה, גדולה, כולל מחסן 
וחניה 2,300,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

3-3.5 חדרים

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

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

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

 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(_____________________________________________

צפת

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

050-4103173)33-32/18(_____________________________________________

 בנווה צבי בר אילן, 
3 וחצי חדרים + 2 

מרפסות סוכה, ק"ב, 
משופצת ומושקעת, 

מוארת בכיוונים טובים 
1,890,000 ש"ח,

054-6699870/69)34-37(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים משופצת 
+ יחידת דיור מושכרת. תיווך, 

050-4104044)34-37(_____________________________________________

 במרכז ת"א, דירת 2 וחצי 
חדרים ברחוב מלצט 19 פינת 

שנקין, זקוקה לשיפוץ,
קומה שלישית בלי,

054-7195955)34-37(_____________________________________________

 באזור רח' ישעיהו, 
דירת 70 מ', ק"א 

ואחרונה עם אפשרות 
להרחבה של 22 מ' בצד 
עם אופ' לבניה על הגג, 
1,750,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)35-35(_____________________________________________

 בהזית, 3 חצי חדרים, 
ק"ב, חזית, אופציה להרחבה 

ענקית, לל"ת, 1,800,000 
_____________________________________________)35-38(ש"ח, 054-7002042

דרום

2-2.5 חדרים

קריות

 4 חד' גדולים ברח' 
רמבם, ק"ב, מעלית, 

מרפסות, פרטים בתיווך 
_____________________________________________)36-37(אשכנזי, 03-5791770

 לל"ת בז'בוטינסקי 33, 
מול רמב"ם + חניה, ק-3/3, 

משופצת מהיסוד, 90 מ"ר,
4 חד' 1,590,000 גמיש,

054-7708250 ,054-7708223)35-38(_____________________________________________

 3.5 חד' ברח' יהושע, 
חדרים גדולים, אופצ'י 

בגג בטון, חזית כפולה, 
פרטים בתיווך אשכנזי, 

03-5791770)36-37(_____________________________________________

 3.5 חד' בשיכון ה', 
בניין חדיש, סלון גדול, 
מרפסת מטבח גדולה, 
פרטים בתיווך אשכנזי, 

03-5791770)36-37(_____________________________________________

 3 חד' ברח' ירושלים/
בעלזא, קרקע, כיום 

משופץ כמשרד, פרטים 
בתיווך אשכנזי,

03-5791770)36-37(_____________________________________________

 ברח' דוד המלך, 
עורפית, ק"א, 3.5 חד', 

משופץ לדירה, חצר-גינה 
כ- 26 מ', 1,800,000 

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

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

וילות ובתים

3-3.5 חדרים

 באורלנסקי/אחד העם, 
5ח' וממ"ד + מעלית + חניה 
+ מרפתס סוכה - כיור כפול - 

_____________________________________________)37-37(מיידית, 050-4811122

 4 חד', פתוחה לנוף, 
משופצת בגני הדר, ק"ב + 

_____________________________________________)36-39(מרפסת, 054-3178318

 בדף היומי! 3ח' + חצי, 
ק"א, משופצת בהזדמנות, 

1,290,000 ש"ח,
050-4811122)37-37(_____________________________________________

 באחד העם/ברנדה, 
2.5 ח' + מעלית - משופצת, 
מיידית!! רק 1,180,000 ש"ח, 

050-4811122)37-37(_____________________________________________

 בפינס, 2 ח', ק"ב - 
מסודרת ויפה, רק 955,000 

_____________________________________________)37-37(ש"ח, 050-4811122

 המומחים בקריות, דירות 
במחירי מציאה, אחזקת הנכס, 

שיפוצים לווי אישי, הנהלה 
_____________________________________________)36-47(חרדית, 052-7644050

 בגבעת זאב החדשה! 
מציאה מקבלן! רמת 

גימור גבוהה! אויר ונוף 
_____________________________________________)37-37(הרים! 0533-121640

 בשד' ירושלים/חזון 
איש, 4 חד' גדולים, 100 

מ', חזית עם מעלית 
וחניה, 1,780,000 ש"ח, 

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

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

 בבלעדיות!! באבן גבירול 
)קרוב לרח' רמב"ם(, כ- 90 

מ"ר, אופציה להרחבה כ- 40 
מ"ר, ק"ג. #בקובלסקי, כ- 115 
מ"ר, מעלית, משופץ, אופציה.

_____________________________________________)37-37(תיווך, 050-4144602

 באבוחצירא, 4.5 חד', 
שקטה וגדולה, אפשרות 
להפוך ל- 5.5, יח' הורים, 

עורפית, ממוזגת. לב הנדל"ן, 
03-5757829, ישראל,

054-6149361)37-37(_____________________________________________

 שלמה בן יוסף, 4 חד', 
90 מ"ר, קו' ד' גג בטון, 
1,480,000 ש"ח, גמיש.

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)37-37(אדוארד

 בלעדי! באזור העיריה, 4 
חד', 98 מ"ר, משופצת ברמה 
גבוהה + יחידת הורים, ק"א + 
חניה, 3 כ"א, חזית, 1,900,000 

_____________________________________________)37-37(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 באזור הרב שך בבניין 
חדש, 4 חד', 100 מ"ר, ק"ג 

+ מעלית + חניה, מושקעת 
ביותר, 2,200,000 ש"ח. 

_____________________________________________)37-37(א.פנחסי, 03-5799308

 בבן דוד, 4.5 חד', גדולה, 
105 מ"ר, ק"ב, חדשה, 

מושקעת בבניין מטופח, 
2,050,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)37-37(_____________________________________________

 בלעדי! בעזרא שיכון אגו"י, 
4 חד', 90 מ"ר, מחולקת 

ל- 3 חד' + יחידה משופצת, 
ק"א, חזית, 2,230,000 ש"ח. 

_____________________________________________)37-37(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור אלישע, כ- 4ח', 
מושקעת, סלון גדול, ק"ב, 

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

053-3128884 ,03-5791514)37-37(_____________________________________________

 בבן זכאי, 3.5 חד', 94 
מ"ר, ק"ב, אחרונה, א.בגג 

+ חתימות שכנים, 3 כ"א, 
שמורה, חזית, 2,100,000 

_____________________________________________)37-37(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 באלישע, 3ח' + סוכה, 
ק"א + מעלית, 3 כ"א, 
1,720,000 ש"ח, מיידי.

_____________________________________________)37-37("אפיק-נכסים" 03-5791514

 ברשי, 3.5, מרווחת, ק"א, 
3 כ"א, 1,900,000 ש"ח. 

_____________________________________________)37-37("אפיק-נכסים" 03-5791514

 לחטוף! במכבים, 
3 חד', מרווחת, קא', 

1,270,000 ש"ח, גמיש, 
מפתחות במשרד "אביחי 
_____________________________________________)37-37(- מתווכים" 03-5701010

 בז'בוטינסקי צד ב"ב! 
3.5 חד', 80 מ"ר, ק"ג 

ואחרונה + אופציה, 
1,320,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)37-37(- מתווכים" 03-5701010

 בלעדי בגנחובסקי! 3 
חד', קא', חזית, תוכניות 

להרחבה! "אביחי - 
_____________________________________________)37-37(מתווכים" 03-5701010

 בלעדי מציאה 
בטרומפלדור, 3 חדרים, 

כ- 50 מ"ר, ק"ג + 
אופ' )גג רעפים(, 

שמורה, 1,220,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)37-37(_____________________________________________

 בלעדי בהמכבים קרוב 
לגשר, 3 חדרים, 70 מ"ר, 

מטופחת + חצר 20 
מ"ר, ק"א, 1,395,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

 בבלעדיות בגניחובסקי 22, 
דירת 3 חדרים קומה 3, כ- 60 
מ"ר, חזית. דוד גרוס רימקס, 

050-4122744)37-37(_____________________________________________

 בהזית, 3.5 חד', ק"ב, 
חזית, אופציה להרחבה ענקית, 

לל"ת, 1,800,000 ש"ח,
054-7602042)37-40(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי צד בני-ברק, 
3 חד', כ- 65 מ"ר, קומה ג', 
גג רעפים, 1,170,000 ש"ח. 

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)37-37(אדוארד

 באזור פרמישלאן בבניה, 
דירות 3 חד', 75 מ"ר, 

1,150,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)37-37(_____________________________________________

 במנחם, 3 חד' + 
מרפסות, 80 מ"ר, משופצת, 

ק"א, חזית + א.להרחבה 
גדולה, 1,700,000 ש"ח. 

_____________________________________________)37-37(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי, 3 ח' בז'בוטינסקי 
עורפית, משופצת, מרווחת 

בניין אברכים, 1,370,000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)37-37(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ במתחרדים, 
3 ח' כ- 70 מטר, קומה ב', 

חזית, מושקעת, 1,450,000. 
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)37-37(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירת 3 חד' אחרונה 

בבניין! 1,700,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 במימון פינת שמעיה, 
בבניה, 3 חדרים, 80 מ"ר, 
קומה ג', חזית + סוכה + 

מרפסת שמש.
"מקסימום-נדלן"

052-2452820)37-37(_____________________________________________

 באברבנאל, 3 חדרים 
+ סוכה, קומה ב', 58 

מ"ר - במצב מצוין, מחיר 
מציאה. "מקסימום נדלן"

054-4340843)37-37(_____________________________________________

 ברב-אשי, 3.5 חדרים, 
80 מ"ר, ק"ק, חזית 

+ א.הרחבה 20 מ"ר, 
במיקום ובמצב מעולה. 

"מקסימום"
052-2452820)37-37(_____________________________________________

 דירת 3 חד', סוכה, 
מעלית, חניה, מיקום מצויין 
באברבנאל, הזדמנות שלא 

תחזור. FOX נדל"ן,
050-6925400)37-37(_____________________________________________

 פנינה בפרדס כץ, דירת 
3 חדרים בשלמה בן יוסף, 60 

מטר, משופצת, סוכה, מעלית, 
חניה בטאבו. יוסף רי/מקס 

_____________________________________________)37-37(ב"ב, 050-4174049

 ירידת מחיר דירת 3 
חדרים בז'בוטינסקי 45, 

כ- 70 מטר, קומה 1, אופציה 
להרחבה ל- 85 מטר באישור 

העיריה, השקעה טובה, 
1,365,000 ש"ח. יוסף רי/מקס 

_____________________________________________)37-37(ב"ב, 050-4174049

 בלעדי! בנורוק, 
3 חדרים + מ.סוכה, 

משופצת, אופציה לבניה, 
1,450,000, גמיש.
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)37-37(_____________________________________________

 בלעדי באזור הירדן, 3.5 ח' 
כמו 4, קומה א', עורפית + 

סוכה גדולה, 1,550,000. תיווך 
_____________________________________________)37-37(אלטרנטיב, 054-5500263

 בחפץ-חיים, 3 חד' 
+ אופציה ממשית, ק"א, 

1,900,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 מציאה! בחברון, 3 חד', 
גדולה ומשופצת, 1,400,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
054-2545420 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 בבלעדיות! בראב"ד, 
3 חד' במחיר מציאה! 

1,500,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 במנחם בגין, בקרבת 
מכון מור, 3 חד', 60 מ"ר + 
רשיון לבניה 44 מ"ר, קרקע, 

מיידי. "רי/מקס" - משה דסקל, 
050-5926021)37-37(_____________________________________________

 3 חד' + מרפסות, כ- 
85 מ"ר, משופצת + אופ' 
לבניה, קא' ברח' אהרונסון, 

1,790,000 ש"ח. נאור נכסים, 
054-4566453)37-37(_____________________________________________

 3 חד' משופצת, קג' + 
אופציה על הגג באזור דניאל, 

1,520,000 ש"ח. נאור נכסים, 
054-4566453)37-37(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, כ- 3 
חד', 80 מ"ר + אופ' להרחבה, 
1,450,000 ש"ח. נדל"ן הקריה, 

050-3000121)37-37(_____________________________________________

 מציאה! ברחוב יהודה 
הנשיא, 3 חדרים + 2 חדרים 
במסגרת תמ"א 38 מאושר. 

1,700,000 ש"ח. 
_____________________________________________)37-40(ישראל: 050-4177419

 מציאת החודש 
באשקלון !! דופלקס 

4 חדרים מושקעת מאוד 
1,100,000 ש"ח

טל 0546644232 צחי
_____________________________________________)37-37(טל 0547313344 עומרי 

 בבלעדיות, באהרונוביץ 
3, דירת 2 חדרים, קומה 1 )4 

מדרגות(, כ- 35 מ"ר. דוד גרוס 
_____________________________________________)37-37(רימקס, 050-4122744

 בלעדי! באזור העיריה, 2.5 
חד', 70 מ"ר, ק"ק + חצר, 3 

כ"א, שמורה, 1,450,000 ש"ח, 
_____________________________________________)37-37(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308

 באזור קפלן/אנילביץ, 
2.5ח', גדולה, ק"א, חזית, 
3 כ"א, 1,450,000 ש"ח. 

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)37-37(_____________________________________________

 בהזדמנות בדנגור, 2.5 
חדרים, ק"א, חזית, אופציות 

להרחבה בי.א נדל"ן,
054-8462882)37-37(_____________________________________________

 בלעדי!! בטבריה, 
2.5 חדרים + מרפסת, 

ק"א, 60 מ"ר, משופצת, 
מושקעת מהיסוד + אופ' 
לסוכה, 1,450,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

 בלעדי!! בדוד המלך, 
2.5 חדרים + מרפסות, 

ק"א, 70 מ"ר + אופציה 
+ חצר, מיידי, 1,420,000 

ש"ח, גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

 בלעדי! בעלי הכהן, 2 
חדרים, 65 מ"ר + אופ' 
להרחבה מיידית כ- 80 

מ"ר, ניתנת לחלוקה 
ל- 2 דירות, ק"ב, חזית, 
מיידי, 1,550,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

 בלעדי, 2.5 ח' בפ"כ קומה 
א', חזית, אפשרות להפוך ל- 3 
ח', בניין אברכים, 1,150,000. 

תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)37-37(_____________________________________________

 בהנגב, 2.5 חד' מרווחת, 
משופצת מהיסוד, חזיתית, 

1,500,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 בדנגור, 2 חד', משופצת 
+ אופציה בגג-בטון, חזיתית, 

1,270,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)37-37(_____________________________________________

 2.5 חד', כ- 55 מ"ר, 
ק.4 ברח' רשב"ם ללא טאבו, 

מושכרת ב- 3,300 ש"ח, 
750,000 ש"ח. נאור נכסים, 

054-4566453)37-37(_____________________________________________

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

_____________________________________________)37-37(דסקל, 050-5926021

 בהרצוג, 10 חד', 280 
מ"ר בנוי + 200 מ"ר גינה, 4 

כ"א, 2 יח' מושכרות, תשואה 
גבוהה. "רי/מקס" משה דסקל, 

050-5926021)37-37(_____________________________________________

 בואו הצטרפו לחברת 
ניהול הנכסים הטוב בדרום 

"אבני דרך" המטפלת בניהול 
נכסים בדרום. משה,

054-3255667)37-37(_____________________________________________

 מבחר דירות בדימונה 
וירוחם במחירי מציאה 

והשבחה עתידית, התקשרו 
עוד היום לחברת "אבני דרך", 

_____________________________________________)37-37(משה, 054-3255667

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

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

052-7103979)37-48(_____________________________________________

 מאגר-נכסים ודירות 
בטבריה-עילית. ידידה-לוינגר 

תיווך-לאנ"ש, המלצות בשפע, 
0527-166-160)37-37(_____________________________________________

 באזור צאנז-קרלין, 
דירת-3חד', קומה-א', מרווחת 

ומשופצת במיקום-מרכזי שקט 
ונגיש להכל, 560,000 ש"ח. 

_____________________________________________)37-37(052-7166160, ידידיה

 באזור צאנז-קרלין, 
דירת-3חד', קומה-א', מרווחת 

ומשופצת במיקום-מרכזי, 
שקט ונגיש להכל, 560,000 
_____________________________________________)37-37(ש"ח. 0527-166-160, ידידה

 במרכז העיר, מעולה 
להשקעה, משופצת, מרוהטת, 

תשואה 8,800, 1,580,000. 
_____________________________________________)37-37(תיווך, 050-4104044

 במרכז העיר, דירת 
שותפים משופצת כחדשה, 
להשקעה, תשואה 7,200, 

 .1,530,000
_____________________________________________)37-37(תיווך, 050-4104044

 במרכז העיר, דירת 
שותפים מעולה להשקעה, 

תשואה 6,000, 1,380,000. 
_____________________________________________)37-37(תיווך, 050-4104044

 ביטקובסקי, כפר גנים 
ג', מיני פנטהאוז, 4 חד', 

120 מטר, מ.שמש/סוכה, 
40 מטר + ממ"ד + גג בגודל 

הדירה, מעלית שבת וחניה, 
2,700,000. אתי,

054-3320655, תיווך דרים 
_____________________________________________)37-37(טרגט

 בחפץ חיים, דירת גג 5 
חדרים, מ.שמש, יחידה בגג, 

2,180,000. אתי,
054-3320655, תיווך דרים 

_____________________________________________)37-37(טרגט

 מציאה באשקלון !!!
דירת 4 חדרים קומה ראשונה 
מהממת ביופיה מתאימה גם 

להשקעה 950,000 ש"ח
טל 054-6644232 צחי

_____________________________________________)37-37(054-7313344 עומרי

 אנגלו-סכסון, פנטהאוז 
ביוסף-נקר, 6 חדרים, 200 
מ"ר + מרפסת 200 מ"ר, 

03-9301122)37-37(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בבן צבי, 
מיני-פנטהאוז, 6 חדרים + 

מרפסת שמש בבניין מפואר, 
03-9301122)37-37(_____________________________________________

וילות ובתים
 בית דו משפחתי, 4 חד' 

על רבע דונם בעמישב,
050-6925400)37-37(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בטרומפלדור, 
דופלקס-גג, 6 חד' בבנין חדש 

_____________________________________________)37-37(בן 3 שנים, 03-9301122

 אנגלו-סכסון בטרומפלדור 
דופלקס-גג, 5 חד' + גג 80 

_____________________________________________)37-37(מ"ר, 03-9301122

 אנגלו-סכסון ביוסף-נקר, 6 
חד' ששודרגה ל- 5 חד', גדולה 

_____________________________________________)37-37(ומרווחת, 03-9301122

 אנגלו-סכסון באויערבך 
המבוקש, 5 חד', מרפסת ו- 2 

_____________________________________________)37-37(חניות, 03-9301122

 אנגלו-סכסון בפנחס-חגין, 
1311 מ"ר + מרפסת- 5

סוכה, 2 חניות ומחסן, 
03-9301122)37-37(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בנקש, 6 
חד', 137 מ"ר + מרפסת 13 
מ"ר, תקרה בגובה 3 מטר! 

03-9301122)37-37(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בכפר 
גנים א' רח' יהלום, 5 חד', 
125 מ"ר, מעלית וחניה, 

03-9301122)37-37(_____________________________________________

 בבלעדיות בכפר גנים, 5 
חד', ענקית ומושקעת, מחסן 
בטאבו, חניה מקורה ומעלית 

שבת. "מיטב נכסים"
052-8530061)37-37(_____________________________________________

 בכץ בי"ח השרון, 5 חד', 
120 מ"ר, מ.שמש/סוכה, 
מעלית וחניה, 1,890,000. 
אתי, 054-3320655, תיווך 

_____________________________________________)37-37(דרים טרגט

 מציאה באשקלון !!!
דירת 4 חדרים קומה שנייה 
מתאימה למגורים/השקעה 

מחיר 850,000 ש"ח
טל 054-7313344 עומרי 

_____________________________________________)37-37(054-6644232 צחי

 אנגלו-סכסון, 4 חדרים 
בביל"ו, 125 מ"ר, מעלית 

וחניה מקורה בטאבו,
03-9301122)37-37(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בכפר 
אברהם, 4 חדרים + חניה, 

מעלית ומרפסת סוכה,
03-9301122)37-37(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בנשיאים, 
4 חד', 95 מ"ר, 3 כ"א לאחר 

אישורי תמ"א 38,
03-9301122)37-37(_____________________________________________

 בחפץ מרדכי, 4 חד', 94 
מטר, משופצת, מיזוג, מעלית 

וחניה בטאבו, 1,690,000. 
אתי, 054-3320655, תיווך 

_____________________________________________)37-37(דרים טרגט

 בלוחמי הגיטו, 4.5 חד', 
מושקעת קומפלט, חזית, 
מעלית וחניה, 1,690,000. 
אתי, 054-3320655, תיווך 

_____________________________________________)37-37(דרים טרגט

 באחד העם, 4 חדרים, 
גדולה, מתוחזקת, מטבח 

משודרג, מיזוג, מעלית וחניה, 
1,650,000. אתי,

054-3320655)37-37(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בסלנט, 3 
חדרים, משופצת קומפלט 

_____________________________________________)37-37(כולל צנרת וביוב, 03-9301122

 אנגלו-סכסון בארלוזורוב, 
3 וחצי חד', 85 מ"ר, 

_____________________________________________)37-37(משופצת! 03-9301122

 אנגלו-סכסון ביוספטל, 3 
חד', קומה 4 + אפשרות בנייה 
_____________________________________________)37-37(על הגג, מציאה! 03-9301122

 אנגלו-סכסון ברח' יהוד, 
3.5 חדרים, ענקית, קומה 

ראשונה, חניה מקורה בטאבו, 
03-9301122)37-37(_____________________________________________

 בהרצל/שפירא מחולקת 
ל- 3 יחידות, תשואה נאה, 
משופצת, רק 1,240,000 

_____________________________________________)37-37(ש"ח, 050-4811122

 בהרצל/אהרונסון, 3.5 
חד', מרווחת, קומה 1 + 
מעלית, 1,430,000 ש"ח,

050-3528252)37-37(_____________________________________________

 בהדר גנים, 3 חד', ק'1 + 
מחסן ללא מעלית, 1,350,000 

_____________________________________________)37-37(ש"ח, 050-3528252

 במרכז העיר בברנדה, 
שלושה חדרים ויח"ד מושכרת, 

משופצת, 1,430,000. תיווך, 
050-4104044)37-37(_____________________________________________

 דירת 3 חד', מרווחת, 
מטופחת, מעלית למהירי 

החלטה. FOX נדל"ן,
050-6925400)37-37(_____________________________________________

 בבילו, 3 חדרים גדולים, 
2 מרפסות, מוארת, מעלית 

וחניה, 1,490,000.
054-3320655, אתי תיווך 

_____________________________________________)37-37(דרים טרגט

 הרצל, 4ח', משופצת, 
מרפסת לסוכה קומה ראשונה, 

_____________________________________________)37-37(830 אלף, 050-3202551

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 רחוב הנשיא, 3ח', 

משופצת, קומה נוחה, נוף 
מדהים, 680 אלף,

052-8045458)37-37(_____________________________________________

קריית אתא

קריית מוצקין

 בשביט! חצי בניין 
)2 דירות(, משופצות 

+ הרחבה קיימת, 
1,280,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)37-37(- מתווכים" 03-5701010

4-4.5 חדרים
 בסוקולוב, 4 חד', ק/2, 

מחיר הוגן! תיווך אלפסי, 
052-2790370)37-37(_____________________________________________

 בבן גוריון, 4 חד', ק/2, 
חייבת להימכר! תיווך אלפסי, 

04-8441111)37-37(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

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

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

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

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

קיט 
ונופש 1-1.5 חדרים

עסקים

ביקוש 
דירות

נדל”ן 
מסחרי

משרדים

בני ברקהשקעות

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

אור הגנוז

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

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

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

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)36-36/18(_____________________________________________

בית חורון

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

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

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

משפחה, 2 חד' שינה וסלון, 
ג'קוזי, בריכה בעונה, סוכה 

כשרה במקום 052-7646764
,054-5461450

02-5361450 ,052-2611920)36-42/18(_____________________________________________

בית שמש
 וילה מקסימה, 4 חדרי 

שינה, 30 מיטות נקיה 
ומאובזרת, לשבתות במחיר 

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

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

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

בית מאיר

ביריה
 "אחוזת אלטונא" מערות 

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

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

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

מאובזרת, גינה פרטת + 
מתקנים ודשא, מרפסת + נוף 

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

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-14/18(בקרו באתר(_____________________________________________

גליל מערבי

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)33-32/18(_____________________________________________

דימונה

דלתון
 ארוח לרוויה - בגליל ארוח 
פאר, בריכה מחוממת, ג'קוזי, 

ח.אוכל, ערסלים,
,050-2230470

04-6970537 ,050-7230470)16-12/18(_____________________________________________

חשמונאים

 נופש אמיתי לזוגות בלבד 
סוויטות מפוארות + ברכה 

מוצנעת + חצר מרהיבה, אתר 
_____________________________________________)12-38(- "צימר דן" 058-7736573

בר יוחאי

■ הנופש המושלם - "סולם 
יעקב": צימרים ממוזגים, נוף, 

גינה, בריכה וג'קוזי ענק,
054-2273670)52-51/17(_____________________________________________

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

04-6987547 ,052-3771789)34-33/18(_____________________________________________

גורנות הגליל
 נופש מושלם למשפחה 

בגרנות הגליל, מרווחת + חצר 
גדולה, בריכה, מרפסות, נופים 
מרהיבים בקרבת אטרקציות. 

_____________________________________________)25-50(052-4015816, הראל.

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

תמורת אחוזים על מכירות

contact@konim.biz
050-2860217 | 02-9998291   

בניית אתרים מסחריים
ברמה גבוהה לחנויות 

להקפיץ את העסק
ללא תשלום

 במרכז בעלי מלאכה, 
יחידת דיור יפיפיה, מרוהטת, 
ומאובזרת ברמה + גנרטור, 

לימים ולשבתות,
050-4195652)27-38(_____________________________________________

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

050-4133082 ,050-4133098)27-26/18(_____________________________________________

טבריה

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-21/18(_____________________________________________

מגרשים

וילות ובתים

חנויות

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

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

בק"א, שניתן להשכיר 
וכן 2 מחסנים ו- 3 חניות, 
2,500,000. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 נופש הרימון 
בטבריה, דירות וחדרי 

נופש איכותיים לזוגות, 
משפחות ולקבוצות, 

תאריכים, אחרונים לבין 
הזמנים, מבצע!!!
3 לילות סופ"ש,

1,500 ש"ח בלבד,
050-8818678)42-43/17(_____________________________________________

פתח תקווה

ירושלים

 במרכז בעלי מלאכה, 
יחידת דיור יפיפיה, מרוהטת 
ומאובזרת ברמה + גנרטור, 

050-4195652)27-38(_____________________________________________

 יח"ד להשכרה, יפה 
ומרוהטת במרכז העיר רבי 

עקיבא פינת חזו"א, מיידי
054-6379570)34-37(_____________________________________________

 דירת 130 מ"ר מפוארת 
ומאובזרת היטב, ממזוגת, עד 
13 מיטת לשבתות ולתקופות 

_____________________________________________)31-38(קצרות, 050-7877492

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

+ ביהמ"ד + חדר אוכל,
052-7634389)38-37/17(_____________________________________________

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)40-40/17(ובית מדרש, 052-7646764

 "נופי ירדן" "בנצימר" 
סוויטה ענקית מפנקת + 

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

050-2403750)28-01/18(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

יפהפיות ברמה במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)54-51/17(_____________________________________________

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

וממוזגת, מרפסת ענקית, נוף 
_____________________________________________)29-02/18(מדהים, 052-7170576

 וילה עם חצר גדולה, 
ממוזגת, 7 דק' מהכנרת 

ומהשטיבלאך,
לשבתות, ימי חול,

050-4121032
052-7606968)05-06/18(_____________________________________________

 חדרי אירוח מאובזרים 
במחירים מוזלים, מבצעים 
מיוחדים לחגים, אפשרות 

להסעה, טל': 052-3224835, 
052-2634477. טל' לבין 

_____________________________________________)37-40/17(הזמנים: 050-6324477

יבניאל

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, 

חלקם עם נוף לים, 
ביכנ"ס במקום, מחירים 

_____________________________________________)42-43/17(נוחים! 050-8818678

 צימר "פסגות החן" 
- בפוריה, בריכה 

מחוממת ומוצנעת + 
ג'קוזי ענק, מאובזר + 
נוף, בקרבת ביהכנ"ס, 

לזוגות בלבד, 
052-7772913)52-51/17(_____________________________________________

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

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

055-6678585)51-17/18(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה 

רומנטים לזוגות, בריכה 
מחוממת מוצנעת, 
ג'קוזי ענק + נוף, 

ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)24-23/18(_____________________________________________

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

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

052-5948777)01-01/18(_____________________________________________

 2 דירות גדולות, ממוזגות 
ומאווזרות ב-ק"ש עם חצר 

פרטית! קרוב לטיילת,
052-7130111)17-37(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-02/19(_____________________________________________

בלעדי תיווך
ש. מאירוביץ הר' קוק 23

03-5797756

מציאה
להשכרה 28 מ', משרד מפואר, 
ק"א כניסה נפרדת, בבנין יפה, 

משופץ כחדש,  מתאים למשרד, 
אדריכל, לקוסמטיקאית, אולם 
הרצאות, בהרב קוק ליד חברון, 

2,500 ש"ח.

050-5308742

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

אולמות

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

לשטיבלך ולכנרת,
050-4103173)33-32/18(_____________________________________________

 יפיפיה, כחדשה, 
מרוהטת, לזוג צעיר 
בלבד, 2 חד' באיזור 
ויז'ניץ, 2,250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-37(מיידי, 050-5677030

1-1.5 חדרים

 בעזרא/חזו"א כ- 
70/100 מ"ר, כניסה 

נפרדת, מתאים 
לקליניקות, משרדים,  
מכירות, לימודים וכד', 

052-7693002)34-38(_____________________________________________

 2 ח' גדולים, סלון 
גדול, דירה ממוזגת, בבריכה 

מחוממת, נדנדה, טרמפולינה, 
_____________________________________________)34-41(חצר גדולה, 052-6920506

 בצור-הדסה וילה יפיפיה 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 
20 איש, לשבתות גיבוש 

משפחתיות ולחגים, 1,800 
_____________________________________________)38-38/17(ש"ח ללילה, 054-6987004

כלנית
 סוויטות מפוארות

רק 10 דקות מטבריה !!! עם 
ג'קוזי ובריכה מפוארת + פינת 

_____________________________________________)24-46(מנגל 050-2565636

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)08-38(_____________________________________________

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בהרב שך יחידת דיור 
3 חד', חדשה, מפוארת, 

מרוהטת, מרווחת וממוזגת, 
_____________________________________________)35-38(55 מ"ר 050-4112311

 בבארי, 2 חד', כ- 50 מ"ר 
+ מרפסת גדולה, 4,000 ש"ח. 

_____________________________________________)35-38(א.ב.תיווך, 050-4888510

 דירת 2 חד', קומה 4, 
איזור ר"ע - חתם סופר,

058-7632114)35-37(_____________________________________________

 בבארי, לזו"צ, 2 חד', ק"ק, 
סורגים, מזגנים, מרכזי ושקט, 

כ- 45 מ"ר, 2,800 ש"ח,
054-4797080)35-38(_____________________________________________

 יח"ד בפרל ליד הרב 
שר, חדשה, ממוזגת 
ומרוהטת, ק"ק, מיד, 

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

ב"ב, 03-5797756,
050-5308742)35-35(_____________________________________________

 בחנה סנש יח"ד 3 ח', 
חדשה לחלוטין, קומת קרקע, 

כ.פרטית, ממוזגת, דו"ש, 
מיידי, 3,500 ש"ח,

052-6444050)35-38(_____________________________________________

 1 חדר פרטי לבודד 
כ.משותפת ברחוב חברון כולל 
מים, חשמל וארנונה + ריהוט, 

_____________________________________________)35-38(1,800 ש"ח, 054-4400074

 ברח' מעלות דפנה - 
דירת 4ח' גדולה, מרווחת, 

שרותים כפולים, 2 מרפסות 
סוכה, שמורה, ממוזגת, 

ק.שניה, אזור מרכזי, חרדי, 
052-9552096)35-38(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)35-36ח(052-7396092

 דרושה דירה + סוכה 
בב"ב תמורת תשלום למשך 

_____________________________________________)35-36ח(חג הסוכות, 050-4128744

 דרושה להשכרה עם סוכה 
מט' עד כז' תשרי אזור רחוב 

_____________________________________________)35-36ח(הרצוג, 050-6840553

 דירה, לפחות 60 מטר 
במרכז העיר ירושלים עד 

_____________________________________________)35-36ח(1,700,000, 052-7189640

 אולם חדש מהדרין תלפיות 
ירושלים, מבצע פתוח, מחירים 

זולים ואוכל מעולה,
054-2321111)35-38(_____________________________________________

 למכירה ברח' ירושלים 
ליד גן העיר, חנות 22 מ' 
עם גלריה, 800,000 ש" 

או להשכרה 3,800 ש"ח. 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)35-35(_____________________________________________

 משרד מרוהט מרחוב יפו 
210 בירושלים, כ.פרטית, מיידי 

_____________________________________________)35-38(לכל תקופה, 054-2321111

 יחידות נופש לזוגות 
ומשפחות + בריכה מחוממת, 

4X8 מ"ר, משחקי חצר,
,050-8566778

04-6980913 ,050-2187690)35-38(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים 
לשבתות חתן, גיבוש ולחגים, 

5-8 משפחות + בריכה גדולה, 
משחקיה ומדשאות

077-8228803 052-3540874)35-46(_____________________________________________

מושב גורן
 במושב גורן וילת נופש 
+ בריכה פרטית, אפשרות 

לנופש זוגי בצימר המערה... 
050-5990545)35-38(_____________________________________________

 להשכרה, 3 חדרים 
+ מרפסת גדולה, קומה 
א', שירותים כפולים, רח' 

אברבנאל 36, מיידי, לפרטים: 
050-4521306)36-39(_____________________________________________

 דירת 2 חד' משופצת 
וחדשה, מרוהטת קומפלט, 

ממוזגת, מרווחת, מיטות 
מתכווננות, פנויה מיידי, מקום 

_____________________________________________)36-39(מרכזי ושקט, 054-6804376

 דירת חדר ליחיד, 
משופצת ומרוהטת, במרכז 
ב"ב, מיידי! 03-6197286, 

050-5749262)36-37(_____________________________________________

 באבן גבירול, יחידה לזו"צ, 
מרוהטת, ממוזגת, מיו"כ עד 

אחרי סוכות + סוכה,
052-7101856)36-37(_____________________________________________

 להשכרה בקרית יובל 
ברח' שטרן, 3 חדרים + מזגן, 

קומה ד', במחיר הזדמנות, 
_____________________________________________)36-37(לפרטים: 052-7684420

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בבית וגן, דירת 1.5 חדרים 
מרוהטת וממוזגת, כניסה 

_____________________________________________)36-37(פרטית, נוף, 053-3169314

 בהזדמנות השקעה 
בעסק, 100 אלף ש"ח, 

תשואה 12% שנתי במשך 5 
שנים, לקביעת פגישה:

053-3134721)36-37(_____________________________________________

 בר' עקיבא חנות 23 
מטר, חזיתית, מושקעת, מיידי, 

_____________________________________________)36-39(ללא תיווך, 050-2899019

 חנות, 32 מ"ר בחר' 
רבי עקיבא ליד רח' 

ירושלים, חזית, כניסה 
מיידית, מפתח בתיווך 

אשכנזי, 03-5791770. 
_____________________________________________)36-37(ארי, 052-5554201

 חנות להשכרה כ- 20 
מ"ר, במרכז המסחרי של רמת 
אהרון, ב"ב, 3,000 ש"ח כולל 

_____________________________________________)36-37(ארנונה, 054-8070581

מבנים

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

150 ש"ח למיטה. רחל,
050-4338878)36-35/18(_____________________________________________

 חדרי אירוח על בסיס יומי, 
150 ש"ח ליחיד. חודשי -

מ- 1,700 ש"ח כולל הכול. 
לזוג - 2 לילות - 500 ש"ח, 

מבצעים לחגים! -
052-2634477 ,052-3224835)36-39/18(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים מ- זוג ועד 35 נפש. 

בריכה וג'וקזי, בזול,
055-6697474

toda toda.co.il)36-39(_____________________________________________

 "אחוזת אסתר" - 
צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
פינת חי 052-8723705, 

050-4443803)08-13/18(_____________________________________________

 "בוסתן לביא" - דירות 
נופש יפיפיה, נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)28-01/18(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - 
ארוח כפרי לזוגות 

ולמשפחות, בריכה 
מחוממת )ג'קוזי סאונה 
בהזמנה( מקווה לגברים 

וס"ת במקום, 
050-3388668)48-47/18(_____________________________________________

מושב תרום

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)54-06/18(גישה לנכים, 052-8013000

 ארוח כפרי בווילה 
יפה + בריכה פרטית, 

מושב דתי,
,02-9913107

,054-6928116
054-8470055)34-33/18(_____________________________________________

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

לרשב"י, משפחת אלק,
04-6989119 ,054-8042119)14-07/18(_____________________________________________

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

04-6987450 054-5989347)25-24/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-27/18(וחדר אוכל, 054-6987257

מירון

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד 
פינוקים, קרוב להכל, עד 
_____________________________________________)34-08/18(15 איש, 052-7164243

דופלקסים

דירות 
להשכרה

בני ברק

+5 חדרים
 בבלעדיות בגרונר, 5 חד' 
יפייפיה, חדשה + מעלית + 

חניה + ממ"ד + מרפסת 
נוף פתוח, 6,100 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)36-39(חכמת רחוב, 052-2585808

4-4.5 חדרים

 בשיכון ג' בבארי, 4 חד', 
חדשה, 115 מ"ר, ק"א, חזית, 

6,000 ש"ח. א.ב.תיווך,
050-4888510)35-38(_____________________________________________

 באברמסקי, 4 חד', ק"ב 
+ מעלית, מסורגת + מזגנים 

+ סוכה, 4,200 ש"ח
050-4187204)35-38(_____________________________________________

 4 חד' גבול ר"ג ב"ב, ק"ב, 
4,500 ש"ח מיידית, משופצת, 

_____________________________________________)37-38(2 שירותים 052-7170746

 באברבנאל, בית פרטי, 
100 מ"ר + גינה 120 

מ"ר, אפשות לתקופה 
ארוכה, ב- 10,000 ש"ח. 

להב נכסים,
050-4177750)37-37(_____________________________________________

 במנחם, ד.גג ענקית! 
6ח' ענקית + מרפסת + 

מעלית, חזית. "אפיק-נכסים" 
03-5791514)37-37(_____________________________________________

 בלעדי! בחרל"פ, 
דירת-גג ענקית, 5 חדרים, 

כ- 170 מ"ר, חדשה, 
משופצת ברמה גבוהה 

מהיסוד + גג ענק פתוח, 
ק"ג )ללא( + חניה, 6,900 

ש"ח, גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

 ברב קוק השקט, 4 
חדרים, כ- 100 מ"ר, 
חזית, שמורה, ק"ג, 

נוף, מיידי, 5,200 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)37-37(_____________________________________________

 בלעדי!! במוהליבר, 
4 חדרים בבנין חדש, 

ק"ד + מעלית, 5,200 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)37-37(_____________________________________________

 4 חד', ק"ב + מרפסות 
באזור רח' טבריה, 4,200 ש"ח. 

_____________________________________________)37-37(נאור נכסים, 054-4566453

 3 חדרים משופצת 
ומפוארת, רח' ר' אליעזר 

לתקופה קצרה, 3,400, טלפון: 
052-7638575 ,050-4118843)37-38(_____________________________________________

 3 חדשה ומפוארת 
בפרמישלן, מרפסת ענקית, 

25 מ"ר, 4,000 מיידי,
054-8420377)37-37(_____________________________________________

 שלמה בן יוסף, 3 חדרים, 
קומה ב', 3,400 ש"ח.

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)37-37(אדוארד

 בלעדי ביאליק, 3 חד', 
מעלית, חניה, 3,700.

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)37-37(אדוארד

 נדיר! בנורוק! 3 חד', 
משופצת, 76 מ"ר, 

חזית, מעלית. "אביחי - 
_____________________________________________)37-37(מתווכים" 03-5701010

 בלעדי! במנחם, 
3.5 חדרים, ק"ב, 

משופצת, חזית + חניה, 
מיידי, 4,200 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

 בלעדי בחתם סופר 
בבנין חדיש, 3 חדרים, 

ק"ב + מעלית + 
חניה, מיידי, 4,000  

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

 להשכרה דירה במצב טוב 
ברח' הרב שמש 8 ב"ב, 2.5 

חדרים, קומה שניה,
054-2287828)37-38(_____________________________________________

 בהרב שך/רד"ק, 
2 חדרים גדולים, ק"ג, 

משופצת ברמה גבוהה, 
3,600 ש"ח, ללא ריהוט, 

054-6856793)37-40(_____________________________________________

 במקובר, יח"ד 2 
חדרים, חדשה + ריהוט 

מלא, כולל ארנונה, ק"ק, 
3,000 ש"ח. **ברבי 

יוסי, 2 חדרים כ- 35 מ"ר, 
משופצת ומרוהטת, 

2,500 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

 יח"ד ברח' ירושלים, 
חדשה, מרוהטת קומפלט, 

ממזוגת + דוד"ש + מעלית, 
_____________________________________________)37-40(מיידי, 050-9375052

 בחנה סנש, 2.5 חד', 
_____________________________________________)37-38(משופצת, ק"א, 050-4100471

 בהרב שך - דירת חצר 
גדולה, ק"ק, 3 כיווני אוויר, 

מתאימה גם לנכה,
050-4145697)37-38(_____________________________________________

 יח"ד כ- 35 מ"ר, מרוהטת, 
ממזוגת, משופצת, ק"ב, 

2,500 ש"ח בשיכון ה', מיידי, 
053-3370813)37-40(_____________________________________________

 דירת חדר + מטבח + 
שירותים, כ- 33 מר, משופצת 
ברח' יגאל, 2,200 ש"ח. נאור 

_____________________________________________)37-37(נכסים, 054-4566453

 בקרית הרצוג, יחידת דיור 
חדשה, 2 חדרים גדולים עם 
מרפסת גדולה )יש אפשרות 

_____________________________________________)37-37(לריהוט(, 054-5596301

גבעת שמואל

 בחדשה, יוני נתניהו, קומה 
1, 4 חד', מיידית. "רי/מקס" - 

_____________________________________________)37-37(משה דסקל, 050-5926021

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 בהנשיא, 3 חדרים, קו'4, 

משופצת מהיסוד, מיידית.
"רי/מקס" - משה דסקל, 

050-5926021)37-37(_____________________________________________

 ברמת שרת ברחוב הרב 
שרם, 2 חדרים + טרסה + 

כניסה פרטית לתקופה ארוכה, 
_____________________________________________)37-37(לפרטים פנחס, 052-2600936

2-2.5 חדרים

 בגני הדר, דירת 5 חד' 
נהדרת, סוכה וחניה, מיידי. 
_____________________________________________)FOX)37-37 נדל"ן, 050-6925400

 בעמישב, דירת 3 חד', 
יפה ומשופצת. FOX נדל"ן, 

050-6926400)37-37(_____________________________________________

 בית חרדי בהר סיני, 4 
וחצי חד', 2 סוכות, משופצת 

+ מטבח חדש, קומה 1 + 
_____________________________________________)37-38(מעלית, 052-8986702

רעננה

 מחפשים בבני-ברק 
דירה עם סוכה להשכרה לחג 

_____________________________________________)37-38ח(הסוכות, 054-8454536

 דרושה בב"ב דירה 
להשכרה + סוכה באזור 

המרכז, שיכון ג',
_____________________________________________)37-38ח(054-3975090

 מעונין בהחלפת דירה 
מב"ב בשכונת נאות יוסף עם 
סוכה לירושלים לזו"צ לראש 
_____________________________________________)37-38ח(השנה וסוכות, 054-8451318

 להשקעה, נכס מניב 
בארה"ב, תשואה כ- 14% 

לשנה, נכס נדיר, 50,000$, 
050-4188844)37-40(_____________________________________________

 בק.אתא, 2 חנויות, 48 
מ"ר, מחיר מציאה! תיווך 

_____________________________________________)37-37(אלפסי, 052-2790370

 למכירה חנות 20 
מ' ברח' בן גוריון מול 

השלישות בזול 600,000 
ש"ח, בלעדי תיווך ש. 

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

050-5308742)37-37(_____________________________________________

 להשכרה חנות או משרד 
16 מ' + רחבה, מתאים גם 

לספר/ית או קוסמטיקה, 
_____________________________________________)37-37(2,250 ש"ח, 054-5500263

 למכירה חנות בבני-ברק 
ברח' רבי עקיבא, 1,300,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 להשכרה חנות בבני-ברק 
בהרב-קוק/רבי-עקיבא, 63 

מ"ר, 17,500 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 מבנה 600 מ"ר + גג 
במרכז בני-ברק מתאים למעון, 

מאושר בתמ"ת. א.פנחסי, 
03-5799308)37-37(_____________________________________________

 מגרשים לבניה + בתים 
+ דירות מקבלן בהזדמנות. 

עץ הדעת, תיווך במקרקעים 
_____________________________________________)37-38(שירות ואמינות, 02-6769127

 מגרש לבניה רוויה 
בק.אתא, מסחרי ומגורים. 
_____________________________________________)37-37(תיווך אלפסי, 04-8441111

 דירת ארוח ל- 2 עד 15 
אורחים, שבתות, חול, חגים, 

לתקופות קצרות, טל' לנשים: 
050-4166411, טל' לגברים: 

052-7183279)37-38(_____________________________________________

 להשכרה לראש השנה, 
יו"כ וסוכות, 2 חדרים, 

ממוזגת, מרוהטת, בפוברסקי/
_____________________________________________)37-37(השומר, 058-6454340

 "צימר דן חשמונאים" 
- סוויטות מפוארות + בריכה 

מוצנעת + חצר מרהיבה, 
058-7736573)37-37(_____________________________________________

 פנטהאוז 5 חדרים, נוף 
לכינרת, סוכה גדולה לסופ"ש 

_____________________________________________)37-40(וחגים, 052-7602175

 להשכרה 3 ח' לראש 
השנה, יו"כ, סוכות ושבתות, 

מרוהטת, ממוזגת + נוף 
_____________________________________________)37-37(מדהים לכינרת, 058-6454340

 בית פרטי מאבן הכולל 2 
צימרים + חצר גדולה בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים,
052-7155422 ,053-3147542)37-36/18(_____________________________________________

 חדש בטבריה, קרוב לחוף 
הים, מבחר צימרים ממוזגים + 
_____________________________________________)37-36/18(ג'קוזי + בריכה, 054-8818699

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

_____________________________________________)37-36/18(נוף, 055-6678585

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

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

מושב תעוז
 מתחם בריכה 150 מ"ר 
הכולל בריכת שחיה פרטית, 
מטבחון, שירותים, מקלחת, 

פינת ישיבה ופינת מנגל, 
לזוגות, קבוצות ומשפחות, 
פרטיות מוחלטת, 25 ש"ח 
לאדם לשעה, מחיר מיוחד 

_____________________________________________)37-40(לקבוצה, 052-3135105
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הובלות והסעות

 "הובלות המרכבה" - 
כל סוגי ההובלות, הובלה 
עצמית - )יח' דיור( בב"ב 
- 150 ש"ח. קו יומי לכל 
המרכזים החרדים - 150 
לפריט, 052-7117676, 

055-6688870)50-45/17(_____________________________________________

  "הסעות דניאל" - 
רכבים ממוזגים וחדשים! 
14,16,20 מקומות שרות 

אמין, מחירים זולים!! 
052-7101020)47-46/17(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

הלוואות ומשכנתאות

הלבנת שיניים
חולמ/ת על שיניים 

לבנות ויפות?

קל 
ומהיר

ערכה להלבנת שיניים

054-8527470

תוצאות 
מיידיות

 הסעות: נסיעות לכל 
חלקי הארץ, 4-20 מקומות, 

נהגים אדיבים, לפרטים:
054-8430702 ,053-5662246)12-38(_____________________________________________

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

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

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

_____________________________________________)25-24/18(מים מהדרין. 054-5742965

 בין סמטאות העתיקה - 
בתי ארוח מפוארים, מאובזרים 
וממוזגים לזוגות ולמשפחות, 

בין בתי הכנסת העתיקים, 
050-8550462/1)52-50/17(_____________________________________________

ערד
 דירה + מלונית )15-50 

מיטות( + אולם + חצר 
משחקים, נקי במיוחד,

052-7613501/2)47-49/17(_____________________________________________

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

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

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

ראש פינה

קוממיות

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)42-37/17(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

■ קונה לפירוק + נסיעה 
כל המכוניות, משאיות, 
טרקטורים, אמינות + 

אישורים, 052-5752933, 
052-3239123)1-54(_____________________________________________

 קונה רכבים ואופנועים 
לפירוק, לנסיעה ולברזל, 

_____________________________________________)08-09/18(מחירים הוגנים, 052-6371796

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-20/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-31/18(_____________________________________________

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

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

058-3245275/2/4)18-17/18(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

חדש ומאובזר, ג'קוזי, קרוב 
לאטרקציות ומסלולים, בריכה 
_____________________________________________)17-16/18(נפרדת ביישוב, 054-2232004

ספסופה

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-12/18(_____________________________________________

 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)34-16/18(_____________________________________________

צפת
 מספר דירות נופש, 

גדולות וקטנות, בעיר העתיקה, 
לאמצע השבוע, שבתות וחגים 

_____________________________________________)19-45(050-4666403 ערן

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה 
גבוהה לזוגות/משפחות/
_____________________________________________)20-23/18(קבוצות, 058-7506090

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

■ "סוויטות ארגמן" + 
ג'קוזי ספא פרטי לכל יחידה + 

ברכת בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-13/18(_____________________________________________

 צימרים יפיפים, 
ממוזגים עם גינה, בריכת 

שחיה, ג'קוזי, קרוב 
לרשבי, ביהכנ"ס,

050-2004839)21-45/17(_____________________________________________

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ 
ובהשכרה לחו"ל, שירות 
אישי ומקצועי לכל אורך 

הדרך! 02-5805870
info@e-z-rent.co.il)52-01/18(_____________________________________________

השכרת רכב

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

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

0722-777-200)50-02/18(_____________________________________________

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, לכל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר 
052-7623725)24-06/18(_____________________________________________

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

חניה פרטית, 054-7641994, 
054-4602280)18-43(_____________________________________________

התקנת דלתות

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

למשפחות ולזוגות,
04-6980449 ,052-4604609)29-28/18(_____________________________________________

 צימר זוגי מאובזר, 
ממוזג ונקי + חצר ונוף, 

מרחק הליכה מהעתיקה,
052-3455254)12-38(_____________________________________________

 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)29-28/18(_____________________________________________

מכירת רכבים

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב  בעתיקה, "הצימר 
של מולי", 2 חד' חדישה, 

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול קרליבך, לזוג + 2, חניה, 
03-9363752 ,050-6241690)30-37(_____________________________________________

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא פשרות, 
מבצעים מיוחדים לחתונות 

0525-778544)28-27/18(_____________________________________________

צילום אירועים

 שידוכי "זיווג הגון 
בקרוב" לרווקים/ות ופרק 

שני, מגיל 18 ומעלה ובוגרים, 
)מטפלים גם בקשיי שידוך(, מ- 

_____________________________________________)49-47/17(10:00 בבוקר, 052-3340338

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

מ- 10:00 בבוקר, 
052-3340338)47-45/17(_____________________________________________

שידוכים
■ "שידוכי המרכז" - 

שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים 
לטאים, ספרדים ופרק ב', 

שדכן מקצועי עם המון 
הצעות. 054-8422105

03-6189388)40-39/17(_____________________________________________

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-54(21:00 בלבד, 052-7333955

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

072-239-1111)17-16/18(_____________________________________________

שיפור הראייה
 שיפור הראייה בדרך 

הטבעית ללא משקפיים, 
עדשות מגע, או ניתוחים, 

טיפול בליקויי הראייה 
ומחלות עניים,
,050-4145359

072-2828034, יואל לוי
www.yoel-levy.com)12-38(_____________________________________________

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)25-24/18(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,900
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

לימוד נהיגה

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

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

תאוריה חינם!
_____________________________________________)35-46/17ל(052-2514960

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

מתנה, 050-4101236 )באזור 
_____________________________________________)51-45/17(ירושלים(

עריכת מצגות
 עריכת מצגות לכל 

מטרה! ואלבומים 
דיגיטליים "שרי עיצובים" 

להזמנות שרי:
050-4171813)26-29(_____________________________________________

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-28/18(_____________________________________________

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

052-7153475)32-39(_____________________________________________

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

רכבים לנוסעים 7-9 
_____________________________________________)32-31/18(מקומות, 03-5790909

מעונות

סובארו

מיצובישי

 דירת נופש במרכז העיר, 
נקיה, מטופחת ומאובזרת, 

אפשרות להסדר מקופת 
_____________________________________________)34-37(חולים, 052-7142999

מטבחים
 "מטבחים יעקב" - 
מטבחים במבצע מטבח 

תחתון + עליון עד 2 מטר 
עם שיש וכיור מסנדוויץ + 

הובלה והתקנה, 3,200 ש"ח, 
אבידות_____________________________________________)34-37(052-7297530

 אבדה מצלמה היקרה 
מאוד לבעליה ביום חמישי 

_____________________________________________)33-36(האחרון ברידינג, 050-4151455

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)28-05/18(הלקוח, 054-2821847

 דרוש פגוש לעגלת בייבי 
ג'וגר יחיד ובייבי ג'וגר תאומים, 

_____________________________________________)34-35ח(058-3245685

 דרושים גלגלי עזר 
_____________________________________________)34-35ח(לאופניים, 058-3245685

 דרוש הליכון לתינוק 
למסירה/השאלה במצב טוב, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7171872

 לבחורי ישיבה דרוש ספרי 
"ומתוק האור" בתרומה/בזול, 

_____________________________________________)34-35ח(058-3237037

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)34-35ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)34-35ח(תורה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)34-35ח(בתרומה, 052-7396092

 דרוש למסירה תיק לאורגן 
_____________________________________________)34-35ח(ביתי, 052-7163504

 וילה גדולה לאירוח, בריכת 
שחיה גדולה, מרחבי דשא 
גדולים, פינת ישיבה, מנגל 

וסוכה גדולה לחגים,
077-5590283 ,054-5726412)35-08/18(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)36-35/18(ונדנדות, 052-5856465

מאזדה

 ברוך המתקין מתקין 
דלתות פנים מכירה והתקנת 

כל סוגי הדלתות, דלתות 
פנים/אקורדיון/פלדת,

 050-6391562
_____________________________________________)35-38(יעוץ ללא תשלום

ייעוץ ועזרה

 מוצרים לשלמות הבית 
לגברים ונשים, יעוץ חינם, 

054-8518428)35-38(_____________________________________________

 במעון פרטי בפ"ת נותרו 
2 מקומות לילדם עד גיל 

שנה, אופציה עד 13:00 או עד 
052-7133613 ,17:00)35-38(_____________________________________________

 נמצאה כרטיס זכרון של 
מצלמה בפארק הפיראטים 
באשדוד ליד הים, לפרטים: 

_____________________________________________)35-36ח(054-8403710

 נמצא כרטיס מצלמה 
בקו 5 ב"ב ביום כא' תמוז, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7116399

 נמצא נגן באזור פארק 
גהה דרון בכד' אב,

_____________________________________________)35-36ח(054-8410467

 בשלישי נעלמה מצלמת 
קנון באוטובוס/ברחוב קוטלר, 

נחוצה לבעלים,
_____________________________________________)35-36ח(050-4149010/1

 נאבדה מצלמה קנון 
וכרטיס זיכרון ביום ג' כג' אב 

בקרית צאנז נתניה,
_____________________________________________)35-36ח(052-7617463

 אבדה שקית עם ג'קט לבן 
באזור רבי עקיבא/יונה הנביא 

_____________________________________________)35-36ח(בב"ב, 03-5790663

 אבד משחק פלימוביל 
משטרה חדש בקופסא בתחנה 

ברח' עזרא בב"ב,
_____________________________________________)35-36ח(052-7676856

 אבדה מצלמה יקרה 
לבעליה, של חברת פוג'י 

בצבע שחור בנרתיק שחור 
באזור רמת אלחנן בליל נפילת 

_____________________________________________)35-36(הגשר, 052-7673723

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
_____________________________________________)35-36ח(גוניור אלקטרה, 052-3595314

 דרוש כיסוי פלסטיק 
35X37 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)35-36ח(אלקטרה, 052-3595314

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)35-36ח(בתרומה, 052-7396092

 דרוש כינור שלם אפשר 
במחיר סמלי לתקופה קצרה, 

למשפחת אברך,
_____________________________________________)35-36ח(072-2820612

 מעוניינים לקנות עגלת 
תאומים מחב' מאוטן באגי, יד 

שניה במצב מצוין, ירושלים, 
_____________________________________________)35-36ח(050-4145417

 דרושה בתרומה סוללה 
לפלאפון כשר E1200, במצב 

תקין בלבד, טל':
_____________________________________________)35-36ח(052-7613645

 בהדמנות, מאזדה סטיישן 
7 מקומות, מודל 2000, מצב 
מעולה, שמורה, 8,000 ש"ח, 

050-8616829)36-37(_____________________________________________

 סובארו 2006 1,600 
אוטומטי + טסט,

054-8402332)36-37(_____________________________________________

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים,
,053-3188842
050-7532336)36-35/18(_____________________________________________

 "הובלות אחים לוי" 
- העברת דירות, פסנתרים, 

מקררים + עטיפות מגן + נוף 
_____________________________________________)36-39(לרהיטים, 052-2743106

 השכרת רכב לאברכים 
בבני-ברק מגיל 24, החל מ- 

_____________________________________________)36-39(100 ש"ח ליום! 050-2502552

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

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

077-40-900-70)36-35/18(_____________________________________________

 C.B.T מטפלת 
בירושלים, טיפול קוגנטיבי - 
התנהגותי לשינוי מחשבות 

והתנהגות, הגורמים למצוקות, 
מיועד לנשים, נערות וילדים, 

052-7646222)36-37(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם,

050-4469796)36-35/18(_____________________________________________

נקיון
 חברת נקיון באזור המרכז 
בלבד, מבצעת כל סוגי עבודות 

הנקיון במחירים משתלמים, 
_____________________________________________)36-37(לפרטים: 054-8530810

סוכות
 ישירות מהיבואן, 

קישוטים, פוסטרים של רבנים, 
לסוחרים, לבעלי דוכנים 

_____________________________________________)36-39(במחירי חיסול, 055-6687487

 נמצא ילקוט עם השם 
שמעון סממה, בקו 16 
_____________________________________________)36-37ח(ירושלים, 052-7127502

 נמצא שרשרת כסף בי-ם 
_____________________________________________)36-37ח(המלח, 052-7664223

 אבד נגן סאנדיסק יקר 
מאוד לבעליו במוצ"ש פרשת 
_____________________________________________)36-37ח(עקב בבני-ברק, 052-7190733

 אבד נגן Solo עם כרטיס 
)16 ג'יגה(, בכט' אב בחוף 
_____________________________________________)36-37ח(באשדוד, 058-3205699/8

 אבדו נעליים חדשות 
מהמכירה בווגשל מוקסין מידה 

_____________________________________________)36-37ח(25, בנים, 052-7171872

 אבדו משקפיים מלבניות 
ביום ג', ז' אלול 29.8.17 

באיזור בנייני האומה בירושלים, 
_____________________________________________)36-37ח(052-7180435

 נמצא בבין הזמנים, 
מגבעת בתוך קופסא, ליד 

התחנה ברח' סוקולוב,
_____________________________________________)36-37ח(052-7168382

 אבד מחשב נייד ומסוג 
Dell בתוך נרתיק שחור, 

בתחנה מרכזית פ"ת, המוצא 
הישר מתבקש להתקשר: 

_____________________________________________)34-35ח(052-7184967, 052-7645768

 אבדה מזוודה כחולה 
בכ"ג באב בקו 400 לבני-ברק, 

_____________________________________________)34-35ח(050-4179797

 נשכחה שקית החשובה 
מאוד לבעליה בספסל בגן 

הגמל בארזי הבירה ובתוכה 
שמלה של תינוקת נעלים 

וסרטים וכן צידנית בצבע סגול, 
_____________________________________________)34-35ח(053-3110797

 נמצא נגן מול החוף 
הנפרד בטבריה ביום ד' כד' 

_____________________________________________)34-35ח(אב, 052-7606640

 נמצא מצלמה סוני בקו 
993 מצפת לירושלים,

,072-2122243
_____________________________________________)34-35ח(052-7625321/2

 נמצא שרשרת זהב באזור 
דבורה הנביאה 18 בשבת 

פרשת חקת )תאריך ז' תמוז( 
ימסר ע"פ סימנים:

_____________________________________________)34-35ח(052-3073826

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)36-37ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7938941

 מעוניין לקנות במחיר 
סמלי מזוודה גדולה, 4 גלגלים 
במצב מצוין בלבד צבע כהה 

באיזור י-ם או ב"ב,
_____________________________________________)36-37ח(052-7163334

 דרוש מטען למברגה 
"מקיטה" 10.8 ווט,

_____________________________________________)36-37ח(054-8478353

 דרוש מחיצה מתקפלת 
באורך של 1.5 על 2.5 גובה, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4133065

 דרוש טייפ מצוין לקלטות 
_____________________________________________)36-37ח(בב"ב, 058-3245685

 דרוש לקניה רכב במצב 
טוב עד 5,000 ש"ח, החל מ- 

_____________________________________________)36-37ח(98, 052-7137706

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)36-37ח(בתרומה, 054-8432271

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
_____________________________________________)36-37ח(גוניור אלקטרה, 052-3595314

 דרוש כיסוי פלסטיק 
35X37 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)36-37ח(אלקטרה, 052-3595314

 דרושים לאברך: 2 
מיטות, כסאות למטבח, כינור, 
050-4175368 אפשר להשאיר 

_____________________________________________)36-37ח(הודעה

 דרוש כיסוי חדש לעגלת 
_____________________________________________)36-37ח(יויו צבע נטרלי, 052-7137706

 מעוניין לקנות: רמקולים, 
אורגן ומגבר.

יהודה, 08-9945915.
בין השעות - 2:15-3:30 

_____________________________________________)36-39(בצהריים ומשעה 1:00 בלילה

אבדו תפילין
 היקרות מאד לבעליהן

054-6337121 

 בנרתיק קטיפה כחול
הרקומות י. א. א. עם האותיות 

 במרכז בני ברק

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-40/18(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

נדנדות, חצר גדולה ומטופחת, 
מש' סופר. 052-8401847 

04-6989734)50-45/17(_____________________________________________

■ בעליה לציון הרשב"י 
- דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

050-9989500 ,050-6393480)46-44/17(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-35/18(_____________________________________________

נתניה
 וילת נופש כ- 150 

מ"ר מהחוף נפרד, גדול 
ומרווח, למשפחות וציבור 
דתי, כ- 13 מיטות בכ"א 

+ גינה, בקרבת בתי 
_____________________________________________)25-50(כנסת, 052-6460451

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-36/18(_____________________________________________

 יח' נופש יפיפיה 
בעתיקה לזוג + 3, 

מאובזרות וממוזגות 
ברמה גבוהה + חצר, 

054-5259470)37-40(_____________________________________________

 דירת ארוח סמוך לעתיקה 
מיקום שקט, נקיה ומאובזרת, 

050-4115872)37-38(_____________________________________________

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)37-36/18(_____________________________________________

 ,MPV 2005 מאזדה 
אוטומטית, 7 מקומות 

מרווחים, שמור מאוד, דגם 
מפואר, מזגן מפוצל + חלון 

בגג, 168,000 ק"מ - 36,000 
ש"ח + מולטימדיה,

055-2346293)37-37(_____________________________________________

 מאזדה 3 - 2009, יד 
שניה, שמורה ומטופלת, צבע 
כסוף מיטאלי, כחדשה! טסט 

ל- 9 חודשים, 23,500 ש"ח, 
055-9356525)37-37(_____________________________________________

 מיצובישי 7 מקומות 
ספייס וואגן - 1999 אוטומטי 

שמורה מאוד קמ' נמוך, 
180,000 טסט לשנה!! 
בהזדמנות!! 9,500 ש"ח,

052-9678475)37-37(_____________________________________________

 נהג אדיב וסבלני עם רכב 
חדש ומרווח יבצע עבורכם 

נסיעות/משלוחים בכל רחבי 
הארץ, מחירים ללא תחרות, 

058-444-0475)37-40(_____________________________________________

איחוד תיקים!!!
צוואות וירושות!!!

ביטול על הגבלת רישיון!!!
שקוע בחובות???

קיבלת עיקולים???
פיגורי משכנתאות???

הבנק לוחץ???

משתחררים 
מהחובות!

054-3815710
 ייעוץ רפואי ונפשי 
בתפקוד חיי המשפחה 

וקדושת הבית, עזרה דסקרטית 
ומקצועית, באישור הרבנים. 

יהודית גרוס, 
055-6786818 מענה טלפונים 

_____________________________________________)37-40(בין 6-7 בערב

 נמצא שרשרת ותליון 
בשבת האחרונה בבני-ברק, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8454536

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים בחודש תמוז תשע"ו, 
צבע אפור, נרתיק תכלת, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7145526

 נמצאה שרשרת כסף בים 
המלח, אפשר לקבל במספר: 

_____________________________________________)37-38ח(052-7664223

 נמצא נגן מול החוף 
הנפרד בטבריה בכד' אב, נייד: 

_____________________________________________)37-38ח(052-7606640

 נמצאה מצלמת קנון 
לבנה בתחנה המרכזית 

ירושלים, לפני כחודש, בטלפון: 
_____________________________________________)37-38ח(058-3228895

 נמצאו בחוף שרתון 
משקפי פלסטיק בנות סגול/

_____________________________________________)37-38ח(בורדו, טל': 053-3195276

 נמצאו מפתחות עם 
השם "נחמי" במדרגות של בן 

_____________________________________________)37-38ח(פתחיה, 053-3195276

 נמצאה מצלמה דיגיטלית 
בפארק הכט - חיפה, פלאפון: 

_____________________________________________)37-38ח(055-6701554

 אבד בכז' אב בבני-ברק 
תפילין + טלית באזור חזון 

_____________________________________________)37-38ח(איש, 050-4116867

 אבד נייד
GALAXY YOUNG כשר 

שחור, בחולון )06/08/17(, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7113356, 052-2458282

 אבד צמיד זהב ושעון 
אובקו בכ"ח אב,

_____________________________________________)36-37ח(058-3200310, 058-3266606

 אבד או הוחלף מזוודה 
במוצאי שבת כא' אדר 

באוטובוס מביתר לירושלים, 
המוצא יבוא על שכרו,

_____________________________________________)36-37ח(053-3179474, 02-5379474

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)37-38ח(054-7938941

 מעוניין לקנות מקפיא 
חדש/כחדש, 5/6 מגירות 
_____________________________________________)37-38ח(במחיר זול, 054-8476500

 מעוניינים לקנות סוכה 
יד שניה מברזלים במחיר זול, 

_____________________________________________)37-38ח(בבני-ברק, 054-8463244

 מעוניינים לקנות קיר 
מתקפל יד שניה בבני-ברק 

_____________________________________________)37-38ח(והסביבה, 054-8463244

 דרוש מטען למברגה 
"מקיטה" 10.8 ווט,

_____________________________________________)37-38ח(054-8478353

 בחור ישיבה מעוניין 
במקרר משרדי בתרומה או 

במחיר סמלי, טל':
_____________________________________________)37-38ח(052-7657364

 דרוש לבחור ישיבה פלאפון 
למסירה או בתשלום סמלי, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7669248

 דרושה סוכה במצב מצוין 
בתרומה או במחיר סמלי 

)עדיף סוכת שלום(,
_____________________________________________)37-38ח(052-7796437

 דרוש מזגן כ"ס 1 בתרומה 
לאברך, 054-8451318, זמן 

_____________________________________________)37-38ח(בערב
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ריהוט
 למכירה במחיר מוזל 
מאוד, שולחן משרדי גדול 
_____________________________________________)34-36(במצב טוב, 050-4171813

 מכסחת דשא חשמלי 
במחיר 200 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-9801313

 מפוח לדשא, חשמלי, 
במחיר 200 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-9801313

 תנור חימום לחורף על גז 
במחיר 100 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-9801313

 מחשב נייד + תוכנות 
עבודה - חזק במצב מעולה, 

רק 500 ש"ח,  טלפון:
_____________________________________________)35-36ח(052-4054469

 2 מזגני חלון, כל אחד 1.5 
כוח סוס, מחיר כל מזגן 400 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-7169188

 הליכון חשמלי, 300 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 050-7656408

 ברה"ע למכירה מטען 
חדש לאופניים חשמליות, ב- 

_____________________________________________)35-36ח(250 ש"ח, 054-4327919

 מזגן עילי "טורנדו" 1 כ"ס 
+ שלט, 500 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

ZM- שלט חדש דגם 
9067N מתאים למזגנים 
תדיראן/טורנדו, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

 טאבלט "סילבר ליין" חדש 
סגור באריזה המקורית, 200 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-4681526

 תנור דו תאי עם כיריים 
בלרס 400 ש"ח, בפ"ת,

_____________________________________________)35-36ח(050-6370452

 הובר בורד חדיש + 
אחריות, 500 ש"ח, היה 
בשימוש יום אחד, טל':

_____________________________________________)35-36ח(052-7153255

 אוזניה אלחוטית חדשה 
באריזה פלטרוניקס + שמיעת 

מוסיקה ו- GPS, רק 170 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-7612883

 מחשב שולחני וינדוס 
10 + תוכניות, 500 ג'יגה, 

ב- 500 ש"ח, 03-6187374 או 
_____________________________________________)35-36ח(053-3179093

 מחשב נייד וינדוס 10 + 
תכניות, 500 ש"ח,

03-6187374 או
_____________________________________________)35-36ח(053-3179093

 נטסטיק חברת 
Dynamode בשימוש מועט 

כולל מתאם usb, ב- 120, 
_____________________________________________)35-36ח(054-8431990

 טאבלט מחברת סייבר 
בשימוש מועט כחדש, ב- 350 
_____________________________________________)35-36ח()נקנה ב- 500(, 054-8431990

GPS  לרכב 5" עם 
טכנולוגיה חדישה + זרוע חדש 

באריזה, 400 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(054-7612883

 טלפון אלחוטי פנסוניק, 
חדש באריזה, משיבון + שעון 

מעורר, 350 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(054-7612883

 מכונת כביסה שנתיים 
וחצי בשימוש, פ.תחתון, ב- 

_____________________________________________)35-36ח(500, 050-4145023

 מזגן תדיראן + צג דיגיטלי, 
3.5 כ"ס, מפורק + הוז, ב- 

_____________________________________________)35-36ח(500 ש"ח, 054-5823874

 מקרר משרדי חב' וריפול, 
_____________________________________________)35-36ח(ב- 500 ש"ח, 050-4145023

 מקפיא שנתיים בשימוש, 
_____________________________________________)35-36ח(ב- 500 ש"ח, 050-4145023

 אופניים חשמלי בלי 
סוללה, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-5823874

 מזגן חלון עוצמתי, 400 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-7632700

 מזגן חלון, 1-1.25, 500 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 050-41289920

 מכונת תפירה "יד שניה" 
מצוינת ביתית! חברת "זינגר" 

במחיר מציאה, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(גמיש! לפרטים: 054-8490419

 נגן וידאו DVD - פוג'י 
כמו חדש - 150 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)35-36ח(052-2727474

 תנור ספירלות עומד/
מסתובב, 85 ש"ח בירושלים, 

_____________________________________________)35-36ח(054-8423405

 משחק פלייסטיישן 2 
איכותי עם שני גוייסטיקים 

ומשחקים במצב מצויין, 500 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 לפורים!! רמקול מוגבר 
איכותי, 3 כניסות, 100 וואט, 

מתאים עד 100 איש, קל 
לנשיאה, 500 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)35-36ח(054-3132330

 לפורים!! להגברה מיקסר 
צלילים קטן חב' ברניגר 4 

ערוצים, 290 ש"ח, ב"ב,
_____________________________________________)35-36ח(054-3132330

 לפורים!! להגברה מיקסר 
צלילים 16 ערוצים איכותי חב' 
מכי, 500 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)35-36ח(054-3132330

 פלטת גריל חדשה 
בקופסא, 100 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-7366764

 אוזניות איכותיות ברמה 
גבוהה + מצב לספוטר 

ב- 40 ש"ח במקום 100, 
_____________________________________________)35-36ח(050-4196197

 רדיו טייפ 200 ש"ח + 
_____________________________________________)35-36ח(טייפ + דיסק, 052-7178693

 מסך דק למחשב, 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-3595314

 מכשיר רגליים מקצועי 
_____________________________________________)35-36ח(למסג', 053-3120620

 שולחן לסלון + זכוכית, 
במחיר 500 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-9801313

 מיטת יחיד ספפה במחיר 
_____________________________________________)35-36ח(200 ש"ח, 054-9801313

 שולחן מעץ, עגול + 2 
כסאות, במחיר 500 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(054-9801313

 ספריה חדשה במחיר 500 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-9801313

 כורסא לסלון מעור במחיר 
_____________________________________________)35-36ח(500 ש"ח, 054-9801313

 2 מיטות לחצר של כתר 
במחיר 200 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-9801313

 סטנדר קבוע כמו חדש, 
רק ב- 120 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-7612883

 מיטת היירייזר כחול, 
במצב טוב, חזק, מזרונים 

לא נשלפים, 450 ש"ח, 
03-9323012 אלעד -054

_____________________________________________)35-36ח(8465707

 פינת אוכל + 4 כסאות 
מעץ במצב מעולה במחיר 500 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-8307407

 מיטה כפולה מעץ מלא! 
כולל ארגז מצעים, גודל 

1.90X1.40, ב- 200 ש"ח. זיו, 
_____________________________________________)35-36ח(050-6538811

 ספה פינתית מודולרית 
במצב טוב, צבע חום בהיר 
2.3*2.3 מחיר 500 ש"ח. 

_____________________________________________)35-36ח(052-3382548

 שולחן סלון מלבני משולב 
עץ מייפל וזכוכית 70*120, 
גובה 40 ס"מ, סה"כ 300 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 053-2504008

 שולחן פינת אוכל מזכוכית 
בצבע אפור במצב מצוין, 

120*70 ס"מ, נפתח עד 190 
ס"מ, 500 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(054-5656742

 כחדש - שולחן עץ מלא, 
צמוד לקיר )ללא רגלים(, 

מתקפל, מידות 79X59, ב- 
130 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)35-36ח(052-3073826

 קומת מדפים 
מפלסטיק, רחבה 

ואיכותית, לכל מטרה, 
054-8527470)35-39(_____________________________________________

 מכונת תפירה בייתית, 
במזוודה, בבני-ברק, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7396092

 מסך דק )LCD( במצב 
מצוין בהזדמנות!!! 200 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(053-3346080

 מגהץ אדים 
NORMANDE במצב חדיש 

בהזדמנות בלתי חוזרת, 60 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד, 054-7216671

 מכונת קפה חם/קר 
תוצרת NESCAFE חדשה 
באריזה מקורית )בני-ברק(, 

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

 תנור בקו + כיריים במצב 
מצויין, התא הקטן דורש 

טיפול, 500 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(058-3245345

 רדיאטור קטן מעוצב 
כחדש, 40 ש"ח בב"ב,

_____________________________________________)36-37ח(050-4113059

 טוסטר אובן במצב מצוין, 
בקושי בשימוש, נמכר עקב 

קנית תנור, ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(לפרטים: 052-7137706

 כירה חשמלית קרמיקה 
מחברת DAVO רק 84 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח!!! 058-3279559

 רדיו דיסק מקורי חדש 
לרכב מזדה - 3, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-8412903

 מברגה חדשה + 2 
סוללות, מצב מעולה, 280 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-5548402

 טאבלט באריזה המקורית 
חדש וסגור "סילבר ליין" 200 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-7681526

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-7432035

 אורגן 5 אוקטבות, מצב 
מצויין + נרתיק, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(050-4102942, 02-5376689

 מזגן חלון "גוניור" 3/4 
כוח אלקטרה, בבני-ברק, 500 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-7396092

 מחשב פנטיום 4 
בהזדמנות, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-2421622

 מחשב נייח בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)36-37ח(250 ש"ח, 052-2421622

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)36-37ח(052-2437292

 מסך דק למחשב, 100 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-3595314

 מסך 42 אינץ, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(גמיש, 053-8248862

 למסירה שעון מעורר 
צלצול חזק מאוד,

_____________________________________________)36-37ח(052-7168623

 למסירה מיחם גדול, 
14 ליטר, חדש לא חשמלי, 

לתרומה לישיבה,
_____________________________________________)36-37ח(052-7168623

 למסירה מפזר חום, דרוש 
_____________________________________________)36-37ח(תיקון קל, 052-7168623

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)36-37ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 30 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(052-4831449

 מולטיקייק המקורי כולל 
מאפינס ודונטס, חדש באריזה! 

_____________________________________________)36-37ח(85 ש"ח, 058-3232026

 מצבר חדש + אחריות, 
לרכב 299 ג'יק לרכב חדש, 60 

_____________________________________________)36-37ח(מי-ם 058-3216830

 אזעקה לקטנועים מנוע 
_____________________________________________)36-37ח(מהשלט, 199, 058-3216830

 פלטת שבת כחדשה, רק 
50. נוקיה 208 ומגן לא תומך 

כשר, 230, מי-ם,
_____________________________________________)36-37ח(058-3216830

 טוסטר אובן מבית המותג 
HOME כחדשה, 35 ליטר, 3 

מצבים, 250 מי-ם,
_____________________________________________)36-37ח(058-3216830

 רמקולים לרכב אחוריים, 2 
ב- 100 ש"ח מי-ם,

_____________________________________________)36-37ח(058-3216830

 סוללה לאופנים חשמליות 
36 וואט, סמסונג + מטען, 

_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח, 052-7101972

 שעון מותג )אוגינל( 
חתנים יוקרתי, חברת 

MOVADO, ציפוי זהב, 500 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, פל': 054-8464909

 שולחן קטן ונמוך מעץ 
70X70, ב- 40 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4113059

 קומודה 2 מגירות מעץ - 
דרוש צביעה, 30 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4113059

 מזנון 2 חלקים בצבע חום 
דובדבן בהיר בהזדמנות בלתי 

חוזרת, בני-ברק, 300 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(בלבד, 054-7216671

 שידת מגירות "5" מעץ, 
חזקה וטובה, 350 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(058-3245345

 כסא גבוה מרופד כחדש, 
_____________________________________________)36-37ח(250 ש"ח, 050-9089110

 שידה קטנה מעץ מלא, 
מעוצבת ומיוחדת, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(פלאפון: 050-9089110

 ספה נפתחת למיטה, 
מצב מצוין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(052-2674820

 ספה פינתית אפורה 
כחדשה, 500 ש"ח, בירושלים, 

052-4484487 או
_____________________________________________)36-37ח(058-5391760

 שולחן + 4 מגירות ניידות 
)תואם(, 140 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(052-7148004

 מיטה בודדת + מזרון 
)רוחב 80 ס"מ( + ארגז 
מצעים + ארון תואם 2 

דלתות, 240 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(052-7148004

 ארון אמבטיה כחדש + 
מראה )וונגה(, 60 ס"מ + 

כיור מובנה/ברז, 399 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(052-7148004

 שידת מגירות, גובה 123, 
רוחב 40, 60 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7130020

 שולחן סלוני זכוכית, רגלים 
ניקל, 150 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(052-7655653

 מיטה כפולה עץ מלא, עץ 
אלון + ארגז מצעים, חדשה, 
בשימוש שנתיים לפי הזמנה, 

סה"כ, 500 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(052-7116853

 ארון מגירות מתכת, 18 
 ,100X60X45 מגירות, מידות
מתאים לבעלי מקצוע לרכב, 

סה"כ, 500 ש"ח, פלא':
_____________________________________________)36-37ח(052-7116853

 שולחן מחשב ב- 150 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-4148012

X2  בסיס למיטה יהודית 
מעץ, מצב חדש חדש כל אחד 

_____________________________________________)36-37ח(250 ש"ח, 052-7168623

 מיטת מסאז' מתקפלת 
מקצועית וקלה, 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, 054-8525456

 3 זוגות אופנים גדולות, רק 
120 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)36-37ח(050-9089110

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(050-3286875

תינוקות

 עגלת תאומים "טיולון" 
500 ש"ח, בבני-ברק,

_____________________________________________)36-37ח(052-7396092

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"baby sense 4" ב- 150 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-3595314

 טיולון פג P3 שחור, מצוין, 
460 ש"ח בבני-ברק,

_____________________________________________)36-37ח(077-7107170

 כרית הנקה במצב מעולה 
בפ"ת, 50 ש"ח,  טל':

_____________________________________________)36-37ח(054-7716364

 עגלת טיולון לתינוק
Baby Safe במצב מצוין, 

בצבע ירוק בפ"ת, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(טל': 054-7716364

 עגלת בלו-בירי במצב 
מצוין, צבע בורדו, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(הקודם זוכה, 052-7602144

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)36-37ח(470 ש"ח, טל': 054-8423405

 עגלת תאומים בייבי ג'וגר 
במצב לא משהו, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(058-3245685

 מכשיר נשימות לתינוק 
עם בייבי סיטר, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(חדש, 058-3245685

 עגלת אינפנטי טיולון 
כחולה, מצב מצוין, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(לא מודרנית, 058-3245685

 2 פחיות סימילאק 
סגורות )900 גרם(, ב- 100 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-7692254

בס"ד

לפרטים והרשמה: 050-3131740, 03-6880091

במחיר חסר תקדים!
"ושמחת בחגך"...

במלון בוטיק טבריה

⋅ ספא בריכה מקורה וחדר כושר
⋅ בהשתתפות טובי הרבנים 
⋅ הופעת קוסמויות מרהיבה 

⋅ פעילויות לילדים

⋅ שמחת בית השואבה עם טובי הזמרים. 
⋅ שייט בכנרת. 

⋅ ועוד מגוון פעילויות
⋅ אפשרות לחלק מהחג ולחוה"מ

נופש סוכות נופש סוכות 
אוצרות חיים

עם 
בהשגחת יד שניה 

מוכרים

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)35-09/18(_____________________________________________

 ניתוק אינטרנט 
ממחשבים בלבד, ללא נזק 

למחשב. אזור המרכז בין 
052-7611936 17:00-20:00)01-04/18(_____________________________________________

מוצרי חשמל
 תכולת דירה: מקרר, 

פינת אוכל, תנור, מ.כביסה, 
_____________________________________________)49-47/17(סלון מעור וכו', 054-9776977

 אורגנית קסיו 2100 במצב 
_____________________________________________)34-36(חדש, 050-4101365

 שואב אבק מעולה 
לשטיחים,

054-8527470)35-39(_____________________________________________

 מכונת הסרת שיער 
לנשים בראון דגם 4380, חדש 

באריזה, 300 ש"ח, נייד:
_____________________________________________)36-37ח(052-2437292

 ברה"ע למכירה מ.דשא 
איטלקית 1300w ב- 190 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, לפרטים: 054-4327919

 ברה"ע למכירה מיחם מים 
לשבת, 30 כוסות, ב- 100 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-4327919

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פילפס, 3 ראשים נטענת, דגם 

930, ב- 190 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)36-37ח(054-4327919

 שואב אבק "סול" רטוב-
יבש + מפוח, חדש, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7154426/7

 כרטיס קול להקלטות 
 2I2 חברת פוקוסרייט דגם

כחדש, 350 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(058-5802411

 מקפיא פיליפס 4 מגירות 
במצב טוב, 150 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(050-4133546

 תנור גז לנקו במצב מצוין, 
כחדש, 500 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(050-4133546

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(054-7938941

 מכונת תפירה "סובינה" 
דגם סופר אוטומטית, 500 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, מצויינת, 054-7938941

 חיישני רוורס וחניה לרכב 
אפור + תצוגת לד, חדש, 350 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-7612883

GPS  חדש באריזה, דגם 
משוכלל, רק ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7612883, הקודם זוכה! 

 נגן וידאו DVD  - פוג'י, 
כמו חדש - 150 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)37-38ח(052-2727474

 מציאה! גז + תנור חב' 
בקו במצב מצוין, תא אחד, 

לבן, 350 ש"ח - גמיש,
_____________________________________________)37-38ח(054-8428615

 כרטיס קול להקלטות, 
 2i2 חברת פוקוסרייט דגם

כחדש, 350 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(058-5802411

 מקרוגל. בר מים. מזגני 
חלון. מיבש. רדיאטור, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח כ"א, 054-8432773

 A8500 HP מדפסת 
שמורה כחדשה, משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד, מסך 
גדול מגע, 500 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)37-38ח(052-2437292

 מכונת כביסה כחדש, 
פתח קדמי CROWN, ב- 

_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח, 052-7177654

 ,CROWN תנור אפיה 
תא אחד, צבע לבן כחדש, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-7177654

 מערכת פיוניר לרכב 
משוכללת ביותר כולל בלוטוס 

בבני-ברק, 500 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-7153007

 מכונת כביסה פ.תחתון 
שנתיים וחצי בשימוש, ב- 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4145023

 מקרר משרדי ח' 
"וריפול" מעולה ובעבר לא 

ראה תיקונים, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(050-4145023

 מקפיא 4 מגירות חב' 
אלגזי, ב- 450 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(050-4145023

 מכונת כביסה פ' עליון, 7 
קילו ב- 450 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(054-5823874

 מכונת צילום משולבת 
עם פקס, סורק ומדפסת, חב' 

קנון במצב מצוין, רק 180 
ש"ח, בירושלים,
_____________________________________________)37-38ח(050-4120286

 מכונת תפירה זינגר, 
חזקה, רק 400 ש"ח, 
בירושלים, דרוש תיקון,

_____________________________________________)37-38ח(050-4120286

 כיריים לגז, 5 להבות 
מזכוכית במצב מצוין, חב' 

זק"ש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-7366764

 שואב אבק לשטיחים, 
ספות ורצפה, שנה בשימוש, 

_____________________________________________)37-38ח(450 ש"ח, 052-6784969

 מקרר בקו, 450 ליטר, 
מצב מצוין איזור פתח-תקווה, 

_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח, 052-3548715

 רדיו דיסק מקורי, חדש 
לרכב מאזדה 3, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8412903

 רדיו טייפ, 200 ש"ח + 
_____________________________________________)37-38ח(טייפ + דיסק, 052-7178693

 תרמוס חשמלי מיוחד 
לשבת, חדש באריזה, 

150 ש"ח בלבד,
054-8527470)37-38(_____________________________________________

 שולחן משרדי זכוכית 
חלבית, רק 199 ש"ח,

058-7920448)37-38(_____________________________________________

 מחשב נייד IBM לנובו 
מסך גדול )להקלדות וכדומה( 

+ DVD, ב- 499 ש"ח,
058-7920448)37-38(_____________________________________________

 מזגן חב' תדיראן, 3 כ"ס, 
מפורק ע"י מתקין עם הגז, ב- 

_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח, 054-5823874

 אופניים חשמליות דרוש 
תיקון בלי סוללה, ב- 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 054-5823874

 כיריים גז זכוכית שחורה, 
הצתה אלקטרונית, 4 להבות, 

_____________________________________________)37-38ח(350 ש"ח, 054-3119339

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-3463482

 מזגן עילי "טרנדו" 1 כ"ס 
+ שלט, 500 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-3463482

 מזגן חלון 1-1.25, ב- 500 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4128920

 בפ"ת תנור בישול ואפיה 
במצב מצויין, 450 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-5250476

 פלטת גריל חדשה 
באריזה, 100 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)37-38ח(052-7366764

 אוזניה בלוטוס לנגן - רק 
40 ש"ח, כחדש, טל':

_____________________________________________)37-38ח(02-6521736

 LG זוג רמקולי של חברת 
_____________________________________________)37-38ח(ב- 200 ש"ח, 050-4131235

 כיריים אמישרגז 4 להבות, 
כשנה בשימוש, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(050-7463631

 טאבלט נאון 7 אינץ', 250 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-7463631

 מסחטת מיץ הדרים 
חשמלית, 120 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(050-7463631

 סגווי במצב מצוין + לדים 
+ שנה אחריות, ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(בפל': 054-8471038

 מסך דק למחשב, 23 
אינץ, 200 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)37-38ח(052-7157077

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)37-38ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 30 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-4831449

 ixus 145 מצלמת קנון 
חדשה ממש + כל האביזרים, 

מציאה!! 350 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-7144246

 מפזר קור במחיר מציאה: 
_____________________________________________)37-38ח(140 ש"ח, 052-7146087

 טאבלט במחיר 200 ש"ח, 
להשאיר הודעה:
_____________________________________________)37-38ח(050-3533439

 מיטת נוער נפתחת 
לעוד מיטה + ארגז מצעים, 

_____________________________________________)37-38ח(כחדשה, 500 ש"ח

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים, 260 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-5737813

 ספה 3 צבע חום, עץ 
מלא, מצב מצוין, 290 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-5737813

 ספה דו מושבית, 220 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שידה, 500 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-7178693

 ארונות לנעליים, 300 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-7178693

 מיטה + ארגז, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7178693

 שולחן אוכל, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7178693

 שולחן לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7178693

 ספה מעור, צבע כחול, 
_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח, 052-7178693

 2 ארונות של פעם מראה 
עתיק, 300 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-7178693

 בהזדמנות!!! כסאות 
סלונים במצב מצוין, כל אחד, 

_____________________________________________)37-38ח(250 ש"ח, 050-4160457

 זוג מגיני מיטה )מעץ(, 25 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, בב"ב, 052-7600336

 שולחן קפה מלבן שחור, 
חדש, 350 ש"ח, פל':

_____________________________________________)37-38ח(054-8458605

 מיטה מתקפלת, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(פל': 054-8458605

X2  בסיס למיטה יהודית 
מעץ מצב חדש, כל אחד, 250 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-7168623

 מזנון ושולחן פינת אוכל, 
400 ש"ח, 052-5452332, 

_____________________________________________)37-38ח(054-6664615

 שולחן + 6/8 כסאות 
לסלון, חדשים, אפשרות 

_____________________________________________)37-40(בנפרד, 052-4227714

 ספות 2+3 עור איטלקי, 
חדשות, צבע שחור + 2 

שידות וקומודה עם מראה, 
052-4227714)37-40(_____________________________________________

 שידה/קומודה לחדר 
הורים מפוארת ומיוחדת, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, טלפון: 052-7366764

 ארון לאמבטיה + כיור + 
ברז חמת + מראה וארונית 
כחדש - 400 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)37-38ח(052-7366764

 עמודון ספריה, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(מצויין, טלפון: 052-7366764

 מיטה נפתחת ל- 2 עם 
ארגז מצעים, 380 ש"ח, חדש, 

_____________________________________________)37-38ח(052-5737813

 מיטת יחיד נפתחת + 
מגרות למצעים, כחדשה, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 054-6463465

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(054-5705546

 שולחן עץ מלא צמוד לקיר 
)ללא רגליים(, מתקפל, כחדש, 
מידות 79X59, ב- 130 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(טלפון: 052-3073826

 שולחן סלוני )לספות(, עץ 
טבעי, 350 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(050-7463631

 שידה 80 סמ' עם ארונית 
עץ טבעי, 250 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(050-7463631

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(050-3286875

 שידת טואלט מצב מצוין! 
סגנון עתיק, חום כהה, 300 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4135002

 ארון אמבטיה רוחב מטר 
כולל מראה, תלוי - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7607764

 מיטת תינוק ד"ר בייבי 
צבע שמנת במצב טוב ללא 

מזרון, רק 150 ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)37-38ח(050-4120286

 עגלת טיולון + אמבטיה, 
צבע כהה, מצב כמו חדש, 

410 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)37-38ח(052-5737813

 למסירה עגלת תאומים, 
אדום. למסירה עגלת בודד. 

כיסא לתינוק, 50 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)37-38ח(052-4873490

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרון לתינוק, במצב 

חדש, 250 ש"ח, טל':
_____________________________________________)37-38ח(052-8380655

 טיולון תאומים של ד"ר 
בייבי, במצב מצויין,

_____________________________________________)37-38ח(054-7938941

 ברה"ע לול מתקפל מעץ 
מלא + מזרון, ב- 490 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(054-4327919

 ברה"ע למכירה כסא אוכל 
לתינוק + מגש מתקפל, ב- 

_____________________________________________)37-38ח(150 ש"ח, 054-4327919

 עגלה משולבת עם 
אמבטיה בבה קונפורט, 300 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4119092

 בד שחור לאמבטיה של 
בוגבו בי חדש לגמרי, 350 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4119092

 סט מצעים פו-הדוב 
למיטת תינוק, 4 חלקים, 60 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4119092

 בוגבו קמיליון לחלקי חילוף 
)דרוש תיקון(, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(050-4119092

 פגוש לבוגבו בי, 180 ש"ח. 
גגון קצר לבוגבו בי - 120. 

_____________________________________________)37-38ח(כ.גשם, 100, 050-4119092

 פגוש לבייבי ג'וגר, 100. 
אירגונית מקורית, 60. צידנית, 

_____________________________________________)37-38ח(80. 050-4119092

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)37-38ח(470 ש"ח, טל': 054-8423405

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 מטרנה מהדרין ספיישל, 
400 גרם, דל לקטוז, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(050-4135002

 במצב מצויין כמו חדש, 
עגלת טיולון מגיל 0, סילבר 

קרוס, צבע אדום שחור וכסוף, 
רק ב- 2,000 ש"ח,

052-7773526)37-37(_____________________________________________
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כללי

תקשורת

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-47/17(בלבד! 054-8443223

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות
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"אצל בתיה"
קולקציה מהממת לחגים

חיסולי קיץ!!

הקודם זוכה!

50-150& &

10-20& &

רח' ירושלים 52, ב"ב

טל: 03-5792841
פתוח רצוף: 10:00-21:00, כולל יום ו' וערבי חג: 10:00-14:00

שילה בלזם - 
פתרונות מחשוב 

תמיכה טכנית, 
פרמוט מחשבים, 

טיפול בתקלות
054-6748438 

 עגלת תאומים 500 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(052-7396092

 מצעים חדשים למיטת 
תינוק, 30 ש"ח כ"א,

_____________________________________________)35-36ח(052-7676856

 לול פלסטיק 1X1 כולל 
מזרון לתינוק, במצב חדש, 

_____________________________________________)35-36ח(250 ש"ח, טל': 052-8380655

 מיטת תינוק עץ מלא, 
צבע חום עתיק כחדשה עם 
מזרון חב' משכרל בירושלים, 
_____________________________________________)35-36ח(רק 500 ש"ח, 052-7629941

 עגלה + טיולון בצבע 
בורדו כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7648061

 אמבטיה לתינוק כחדשה, 
_____________________________________________)35-36ח(130 ש"ח, 052-7648061

 עגלה לתינוק )אמבטיה 
+ טיולון( - 250 ש"ח. כסא 
האכלה - 50 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)35-36ח(054-8410050

 2 פחיות סימילאק סגורות 
)900 גרם( ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7692254

 עגלת תאומים דוקטור 
בייבי במצב טוב, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7607792

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 מוניטור נשימתי לתינוק 
)baby sense 4(, ב- 150 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-3595314

 עגלת פג מצב מעולה. 
טיולון ניילון לגשם, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7686858

 עגלת סייבקס טיולון 
דרוש תיקון קל, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7686858

 כסא האכלה מפלסטיק 
קשיח - לתינוק, במצב טוב, 

_____________________________________________)35-36ח(80 ש"ח, 03-9307308

 עגלת תאומים בייבי גוגר 
שמורה, 500 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)35-36ח(052-7174122

 עגלת פג פרגו שחורה + 
אמבטיה, במצב טוב - 500 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 053-3364930

 עגלת בוגבו פרוג טיולון 
+ אמבטיה, צבע כחול + בז', 
_____________________________________________)35-36(ב"ב, 500 ש"ח, 052-7696965

 עגלת MAX אמבטיה + 
טיולון, במצב חדש, 450 ש"ח, 

052-7696965)35-36(_____________________________________________

 עגלת בוגבו קמליון אפור/
ורוד פוקסיה )גם שמנת(, 
במצב מצוין, ב"ב, במחיר 

מציאה: 1,800 ש"ח,
052-7696965)35-38(_____________________________________________

 טלפון נייד לרכב חברת 
מוטורולה כולל הכול, באריזה, 

_____________________________________________)35-36ח(250 ש"ח, 050-4146777

 כרית לכינור גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-8454536

 פאזל של מפת העולם, 
2,000 חלקים, כחדש, 100 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-8454536

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(050-4145023

 נעליים אפורות לבחורות 
עם שרוכים מידה 36, 

מהממות, באריזה, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(050-4146777

 מסגרות משקפי ראיה 
יוקרתיות לחתנים חדש 

באריזה, 250 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(050-4196197

 מכשיר איזי פארק חדש 
באריזה, 60 ש"ח כולל אחריות, 

_____________________________________________)35-36ח(03-5781470

 מצלמת קנון 16 ג'יגה 
כחדשה + בטריה ומטען, 350 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 050-4139040

 קופסא של פאה + כיסוי 
לגשם, 60 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(050-4139040

 ארגז טיט ברזל, מריצה 
חדשה, 2 מגרפות ועוד, 350 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, י-ם, 052-2906408

 בד ריפוד של עמינח, 
רחיץ ואיכותי במיוחד, צבע 

ירוק תפוח, רוחב 2 מטר, 140 
ש"ח, במקום 300 ש"ח, חדש 

_____________________________________________)35-36ח(לגמרי, בב"ב, 052-7600336

 דשא סינטטי לסוכות, 
_____________________________________________)35-36ח(500 ש"ח, טל': 050-4183200

 צמיד דמוי פנדורה + 5 
חרוזים, כסף טהור, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(גמיש, 052-7157077

 נעלי קדס שחורות 
לנערות, חדשות, 50 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-7157077

 2 זוגות אופניים לילדים, 
_____________________________________________)35-36ח(150 ש"ח כ"א, 052-7157077

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה( מבחר גדול, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)35-36ח(150 ש"ח, 052-3463482

 קסדה לאופניים מידה
X/XL כחדש, 50 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

 2 ערכות קומפלט כולל 
חומרים ללימוד מקצוע 

ויטראז', 500 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(052-5858631

 תוכי מאולף מסוג קווקר 
יכול לדבר במחיר מציאה - 

_____________________________________________)35-36ח(450, 054-8483305

 חליפות שלושה חלקים 
לבנים, כמעט חדשות, מידה 
1,5,6,7,9, ב- 150 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7676856

 שמלה למחותנת מחנות 
רצי, כמעט חדשה, מידה 48, 

_____________________________________________)35-36ח(450 ש"ח, 052-7676856

 ילקוט מרובע "מוסרי" 
כחול/ירוק, 50 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-7676856

 להכנסת ס"ת!! 3 
שלטי חוצות לתלייה מרהיבים 

ואיכותיים )לא מבד( בגודל 
1*6, ב- 450 ש"ח, ב"ב,

_____________________________________________)35-36ח(054-3132330

 עט סורק )קוויקשלרי( 
טקסט ומתרגם מאנגלית 

לעברית גם עם קול, חדש, 
_____________________________________________)35-36ח(450 ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 מערכת תאורה לצילום 
לסטודיו ואירועים הכוללת 

2 מטריות, פלאש ועוד ציוד 
נלווה, 500 ש"ח, ב"ב,

_____________________________________________)35-36ח(054-3132330

 למסירה כ- 50 חחוברות 
מרווה לצמא מהשנים 
האחרונות, בחינם, נייד:

_____________________________________________)35-36ח(054-5312575

 פאקט סגריות פרלמנט, 
_____________________________________________)35-36ח(ב- 300 ש"ח, 052-7142640

 שמלה מפוארת, לגיל 2-3 
ש', חדשה + ק.שיער! 50 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח!! 054-8455030

 פאזל 1,000 חלקים, 20 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-7178693

 שקית בגדים גדולה - 20 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-7178693

 פוף, 100 ש"ח,
052-7178693
_____________________________________________)35-36ח(052-7178693

 waldlavfer נעלי נשים 
מידה 9.5, שחור, חדשות 

בקופסא, מחיר - 350 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(טל': 052-7602829

 פאקט סיגריות מלברו 
_____________________________________________)35-36ח(גולד, 270 ש"ח, 03-5705098

 SX400IS מצלמה קנון 
במצב מעולה כחדשה, ב- 390  

_____________________________________________)35-36ח(בלבד, 054-8474555

 פאקט סיגריות מלברו לייט 
ישראלי אורגינל, ב- 280 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7142640

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי, חדש מאירופה, 130 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-4514210

 כלוב לאוגרים/צנצילות 
איכותי ומיוחד, קל לנשיאה עם 
גלגלים ומגירה תחתונה לניקוי 
קל בגודל 80*150, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(ב"ב, 054-3132330

 מציאה! מראה בגודל 
1.00X60 בצבע אפור ניקל, 

חדשה, 190 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(058-3230085

 אופני הילוכים 20-26 + 
תוספות, 150 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-8419707

 בפ"ת: עגלת ברזל - שני 
גלגלים במצב טוב, צבע כחול, 

_____________________________________________)35-36ח(100 ש"ח, 03-9307308

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטארליין, חדש 

באריזה, דגם GCE-5933, ב- 
_____________________________________________)35-36ח(100 ש"ח, 054-4327919

 גיטרה כולל כיסוי, 300 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-3073826

 אופניים חב' ספייסלש 
למבינים, 500 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-7686858

 אופני סמארט טרייק 
אדומות במצב טוב - 250 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 053-3364930

 פאקט פרלמנט ישראלי 
דק, ב- 350 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-8518383

 אופניים חד אופן, 400 
ש"ח )חצי מחיר(,

_____________________________________________)35-36ח(053-3120620

 שעון צלילה 50 מ"ר 
משולב דיגיטלי ומחוגים 

במקום 280 - 150 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(053-3120620

 שעון יד לגבר ספורט נגד 
מים חדש ויפה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(054-7612883

 מציאה - 2 שמלות ערב 
חדשות מידה 2,4 - וורוד + 

אביזרים, 80 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(054-6800702

 בלון גז גדול, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(050-7656408

 טיולון תאומים של ד"ר 
בייבי, במצב מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7938941

 עגלת בייב ג'וגר תאומים 
גלגלים גדולים )לא מתקפלת( 

_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח, 052-7655653

 סל-קל, 80 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(054-8432271

 מציאה!!! עגלת בוגבו 
אדומה ויפה במצב מעולה, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4107995

 אוזניית בלוטוס עם 2 
חוטים גם לשמיעת מוסיקה, 

חדשה, ב- 120 ש"ח, -054
_____________________________________________)36-37ח(7612883

 )I-QOS( ערכת איי-קוס 
כולל כל החלקים, 100 ש"ח 

בלבד, בבית שמש וי-ם,
_____________________________________________)36-37ח(054-8446370

 בלוטוס עם חוט חברת 
NOA חדש באריזה, 150 

ש"ח בלבד בבית שמש וי-ם, 
_____________________________________________)36-37ח(054-8446370

 טלפון טלגו X9 אפ' 2 
סימים, ב- 160 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(050-4146467

 למכירה, חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מהיצרן לצרכן, 
מבחר ענק שמתחדש בכל יום 

,050-5274348
03-6884123)36-39(_____________________________________________

 כיור לבן, מצב מעולה 
_____________________________________________)36-37ח(בב"ב, 60 ש"ח, 050-4113059

 שמלת ערב לבת, מידה 
14, ברונזה/שחור, חדשה, 150 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-4113059

 שמלת ערב יפיפיה לבת 
מידה 14 כסף פייטים כחדשה, 

_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח, 050-4113059

 ספר אור לציון חכמה 
ומוסר, 30 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(058-3245685

 אופני BMX גיל 5-7 + 
גלגלי עזר במצב מצוין, 140 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-7148005

 אופנים גיל 3-5, טעון 
תיקון שרשרת, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7148004

 פאות סנטטיות צבע 
חום קארה במחיר 500 ש"ח, 

באיזור י-ם או בני-ברק,
_____________________________________________)36-37ח(052-7163334

 כפה וכפתור לגז חדשים, 
_____________________________________________)36-37ח(60 ש"ח, 050-4131038

 2 עליוניות חדשות 
אלגנטיות, מס' 42, 100 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(כ"א, 050-4131038

 חלוק שבתי רחלי ברית, 
_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח, 050-4131038

 מסכת ב"ק וילנא החדשה 
מהדורה מורחבת, כחדש, 50 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-8471351

 חליפה אפורה, חברת 
"ITALI" מידה 48, 350 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(במצב מצוין, 052-7113883

 למסירה וילון סטן, 2 מטר, 
_____________________________________________)36-37ח(בז', 052-7168623

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)36-37ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)36-37ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(052-4831494

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)36-37ח(20 ש"ח, 052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(052-4831449

 למסירה עיתוני קטיפה, 
הבית שלנו, מוסף שבת קודש, 

_____________________________________________)36-37ח(ירושלים, 052-7127502

 שעון יד לגבר ספורט נגד 
מים, חדש ויפה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7612883

 נעליים ורודות ועקב קרם, 
מהממות, כחדשות, 100 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(כ"א, טל': 058-3225661

 2 סטנדים לרמקול מוגבר, 
_____________________________________________)36-37ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 בהזדמנות נברשת 
קריסטל לסלון, חדשה, 300 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-5925787

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים, 20 ש"ח + מנורת קיר, 

_____________________________________________)36-37ח(02-6522251, 052-3805386

 קלרינט כחדש ואיכותי 
מחברת גי'באו במחיר מציאה, 

_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח, 054-8453320

 אשנבים - פיוט במצב 
_____________________________________________)36-37ח(מצוין! 2 ש"ח, 058-3232026

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(052-4831449

 כלי פלסטיק גדול מיוחד 
לאחסון קורנפלקס, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(פלאפון: 050-9089110

 אופני הילוכים גדולות + 
בלמים, 120 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(050-9089110

 מגש חלות הפלא, כחדש, 
_____________________________________________)36-37ח(רק 45 ש"ח!!! 058-3279559

 טיטולים למבוגרים במחירי 
גמ"ח, אפשרות לבודדים, 45 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח לחבילה, 052-8362621

 זוג תוכונים + כלוב + 
אוכל ותא הטלה, 110 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(03-6180510

 ערכה לטיפול פנים, 
קמטים, חורים, פצעים ועוד, 

מיוחד, רק 199 מי-ם,
_____________________________________________)36-37ח(058-3216830

 גלגלת + חבל 20 מ' + 
כננת ידנית להרכבה עצמית 

חב' "ברונקו", סה"כ, 450 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, פל': 052-7116853

 בגדים לילד בגיל 12-24 
חד' במצב מעולה!!! סתיו/
חורף, שבת וחול, מותגים! 

שווה לראות, 290 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(052-7137706

 פאקט סיגריות ווינסטון 
ישראלי, אורגינל, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7142640

 פאקט סגריות מלברו לייט 
ישראלי אורגינל, 280 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7142640

 3 מיגים משומשים 
שמורים היטב, 24/26 אינץ, 

_____________________________________________)36-37ח(10 ש"ח, 054-3177932

 גלגלים קדמיים משומשים, 
שמורה, 24/26 אינץ, 20-30 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-3177932

 מצבר לרכב רק 100, הגה 
גיסוי איכותי חדש, 80 מי-ם, 

_____________________________________________)36-37ח(058-3216830

 רשת כסא חדשה לקטנוע, 
120 סבל כנף למובי, 100 

_____________________________________________)36-37ח(מי"ם, 058-3216830

 אופני הילוכים, 150 
ש"ח, אפשרות לתוספת ארגז, 

_____________________________________________)36-37ח(03-6180510

 2 זוגות אופניים לילדים, 
_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח כ"א, 052-7157077

 מזוודה במצב טוב, בבני-
_____________________________________________)36-37ח(ברק, 80 ש"ח, 052-7126106

 פאלפון אפשרות ל- 2 
כרטיסי סים, חדש באריזה, 

ב- 150 ש"ח, לפרטים:
_____________________________________________)37-38ח(050-4146467

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(לפרטים: 054-4327919

 פאלפון נוקיה c2 חדש 
באריזה, אחריות )מחודש(, 

_____________________________________________)37-38ח(ב- 250, 058-3205306

 טלפון אלחוטי, חברת 
יורקום, 50 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-8162617

 טלפון אומפטימוס GL, ב- 
_____________________________________________)36-37ח(250 ש"ח, 052-2421622

 טלפון חכם איכותי, 5 
אינץ, חדש באריזה, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-4831449

 אלקטל כשר ח' סלקום 
120. מטען מגן לאיפון 55 

_____________________________________________)36-37ח(חדש 80 מי-ם, 058-3216830

 פאזל 2,000 חלקים של 
מפת העולם, כחדש, 100 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 054-8454536

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(054-8454536

 גגון לרכב על הגג 
מאלומיניום כמו של מונית, ב- 

_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח, 054-5823874

 מגבעת בורסלינו קטיפה, 
מידה 55, יוקרתית במקום 

1,200 רק 500 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(050-4120285

 כסא ישיבה עם גלגלים + 
שידת מגירות + שואב אבק 

חזק + מזוודה, כל דבר, רק 90 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 פאזל 1,000 חלקים, 20 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-7178693

 פוף, 100 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-7178693

 קרש גיהוץ, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(פל': 054-8458605

 סט צלחות, כוסות, סכום 
לפקניק, חדש, 100 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)37-38ח(054-8458605

 שטיח קינג, תמונת גובלן 
יפה וגדולה ושולחנות, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 054-4840045

 מראה לחדר אמבטיה, 
80 ש"ח, כחדשה, טלפון: 

_____________________________________________)37-38ח(052-7366764

 שלושה מדפי נוי צבעוניים 
לחדר ילדים, יפים מאוד, 
מסנדוויץ אדום, 55 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(למדף, בב"ב, 052-7600336

 שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(054-5705546

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(054-5705546

 אופני שטח חברת מרידה 
מס' 27.5, מעצורי דיסק שמן, 

הילוכי שומנו במצב מצוין - 
_____________________________________________)37-38ח(200 ש"ח, טל': 058-4001480

 בפ"ת: קורקינט לילד גדול 
במצב טוב, צבע שחור, 50 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 03-9307308

 עטרה לטלית, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7154392

 8 תוכונים ב- 30 ש"ח 
לאחד, 5 תוכי אהבה ב- 65 

ש"ח לאחד, טל':
_____________________________________________)37-38ח(052-7175927

 30X30 ,ארבע כריות נוי 
ס"מ, 2 ורודות ו- 2 ירוקות, 
45 ש"ח לכל הארבע בב"ב, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7600336

 חלון + תריס )כיס(, 
91X72 ס"מ, סה"כ 75 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8457009

 למסירה: שטיח לסלון, 
נברשת, ספה, הכל במצב טוב 

_____________________________________________)37-38ח(מאוד, 058-3229022

 למסירה: 6 מגירות של 
מקפיא לובהר ישן,

_____________________________________________)37-38ח(058-3229022

 סורג בטן - מקסידור 
מגולוון עם פגם קטן, גובה - 
1.24. רוחב - 1.19, ב- 100 

ש"ח, 050-4147729 - אחרי 
_____________________________________________)37-38ח(השעה 15:00

 סט ג' ספרים רפואות 
תימן - 180 ש"ח,

050-4147729 להתקשר אחרי 
_____________________________________________)37-38ח(השעה 15:00

 בהזדמנות! סוכה 
מודולארית גודל 3*3 )גודל ניתן 

לשינוי(, 500 ש"ח, בד תואם 
לסוכה, 200 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)37-38ח(052-3073826

 מגירות למקפיא מקרר 
א.תדיראן ורשת חיצונית 
תחתונה, 50 ש"ח פריט, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8439150

 אקווריום באורך מטר, 
ב- 100 ש"ח, לפרטים:

_____________________________________________)37-38ח(050-4131235

 אקווריום באורך 1.5 מטר, 
ב- 200 ש"ח, לפרטים:

_____________________________________________)37-38ח(050-4131235

 דפנות עץ לסוכה, במצב 
מעולה, 30 ש"ח כל אחת, 
לפרטים: 052-7613645, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8591894

 ארנק עור יוקרתי של 
מותג עמנואל, חדש ללא 

שימוש, 190 ש"ח לאישה, 
_____________________________________________)37-38ח(054-9784433

 אקווריום גדול. בר מים, 
ספה מעור אמיתי עתיק, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח כ"א, 054-8432773

 נעלי נייק חדשות ללא 
נעילה, מידה 40 - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(050-7463631

 2 זוגות אופניים לילדים, 
_____________________________________________)37-38ח(150 ש"ח כ"א, 052-7157077

 נעלי קדס לנערות, מידה 
_____________________________________________)37-38ח(40, 50 ש"ח, 052-7157077

 מעיל פרווה ארוך לנשים 
38-40, 70 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-7157077

 צמיד כדורים חיתוך ליזר 
כסף טהור, 70 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-7157077

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)37-38ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)37-38ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-4831449

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)37-38ח(20 ש"ח, 052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-4831449

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)37-38ח(150 ש"ח, 052-3463482

 ליקוטי הלכות "הקרן" יד 
שניה, כריכה אדומה, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8471351

 למסירה ש"ס הוצאת 
"הדר" במצב טוב, -054

_____________________________________________)37-38ח(8478897

 אופני הילוכים, 150 
ש"ח, אפשרות לתוספת ארגז, 

_____________________________________________)37-38ח(03-6180510

 אופני כושר מתקפלים, 
חדשים באחריות, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(טל': 054-8426016

 TOP אופני כושר 
בהזדמנות, איכותיות חברת 

sportime מתקפלות בקלות, 
בשימוש כשבוע, 500 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(הקודם זוכה, 03-5798086

 מציאה! טלית טורקית 
)פסים כחולים, מדמה אמיתי( 
כחדשה! ב- 330 ש"ח, גמיש 

_____________________________________________)37-38ח(בב"ב, 052-7101450

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-3463482

 שלט חדש דגם 
ZM9067N, מתאים למזגנים 

תדיראן/טורנדו 60 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-3463482

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים - 35 ש"ח 
באלעד, 050-4135002 )לב"ב 

_____________________________________________)37-38ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש, חדש, ב- 

_____________________________________________)37-38ח(70 ש"ח, 050-4177726

 זוג תוכונים + כלוב חדש 
+ מזון - 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7158851/3

 תוכי קוקטל מאולף + 
כלוב גדול, 200 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7158851/3

 משחק לילדים: כדור רגל 
מרחץ על הרצפה ב- 30 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(בפל': 054-8471038

 גיטרה קלאסית + תיק, 
_____________________________________________)37-38ח(ב- 350 ש"ח, 050-4155286

 גיטרה אקוסטית, חברת 
"ARIA" איכותית ביותר, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 054-4946534

 כלוב לאוגרים, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7607764

 גיטרה קלאסית + תיק, 
_____________________________________________)37-38ח(ב- 300 ש"ח, 050-4155286

 שטר 20 ש"ח במהדורת 
60 למדינת ישראל במחיר 60 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, לפרטים: 052-7187087

 גיטרה קלאסית, גיטרה 
אקוסטית, כל אחת 200 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(טל': 052-7188183

 נעלי סניקרס שרוכים 
צבעוניות לנשים, מידה 39, 

מהממות!! 50 במקום 150 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 054-8415306

 דררה האכלת יד מצויינת 
בירושלים, 500 ש"ח, כל 

_____________________________________________)37-38ח(הקודם זוכה!!! 052-8318303
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