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י-ם  
ב"ב
פ"ת

18:02
18:20
17:59

יציאת השבת:כניסת החג:

19:10
19:12
19:12

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת החג ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת האזינו

הגרא"ח שרמן בראיון חג

"בגץ הוא אחד האויבים הגדולים של המדינה היהודית"
יום  לקראת  מקיף  בראיון  בדורנו,  הדיינים  מחשובי  שרמן,  הגרא"ח 
הדין  על הקשר עם מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, המאבק בחוק הגיור, 
והגל הבלתי פוסק של פסיקות אנטי  כיום  דיינים  מעורבותו בהנחיית 
דתיות בבג"ץ  וגם: דעתו על הדיינים הסרוגים, הידידות עם הגר"ח 

איזירר ושיתוף הפעולה עם הפוליטיקאים / עמ' 12-13

כחומה  מלהתייצב  ההימנעות   
הימין  של  הכנסת  חברי  לצד  בצורה 
הפסקה  את  ולהכליל  בג"ץ,  מול 
מתבררת  היסוד,  קווי  במסגרת 
הטובה  האופציה  כפספוס.  בדיעבד 
הכנסת  לחברי  שנותרה  ביותר 
החרדים, היא להצטרף בגלוי להליכי 

החקיקה נגד התערבות בג"ץ

קללת סוף השנה
אבי בלום 

בי"ס לפוליטיקה / עמ' 6

מסמנים  הגיוס,  חוק  ביטול  לאחר 
הבא:  היעד  את  החרדים  הח"כים 
העליון  המשפט  בית  החלשת 
ההתגברות  פסקת  חקיקת  באמצעות 
פה  "מדובר  דרעי:    הגיוס  בחוק 
שאמור  שמי  עקרוניים  בעניינים 

להחליט עליהם הם חברי הכנסת"

המטרה: להחליש 
את בג"ץ

 / עמ' 8 / עמ' 10

הפתרון לביטול 
חוק הגיוס בבג"ץ

להקים מכינות בהסכמה
סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי

לבטל גיוס החובה
ח"כ מיכאל מלכיאלי





פרנקל: "הפצעים של הבחירות 
הגלידו, מאמין שנרוץ יחד"

בראיון גלוי לב, סוקר חבר מועצת העיר אברהם נחמן 
פרנקל את פעילותו הציבורית בשנה שחלפה, מחווה 

דעה על מצב העיר, ומשרטט תכניות לעתיד: 

על זעם תושבי הרמה
"מסכים איתם, אנחנו בכאוס" 

על ראשות העיר 
"מה שהיה הוא שיהיה"

על עמיתו ארנרייך

"הוא חדור אמביציות ואיש עם יושרה, 
מאמין שלא דבק בו רבב"

"
"

איון
ר

אבוטבול מזמין חילונים
עמ' 4

מ' 4
ע

ישראל לכל בית שנה טובה 



תנובה מאחלת

שנה טובה, 
מתוקה ומלאה 

בבחירות 
טובות!

מאז ולתמי ד. בחירה אחת.

הבחירה של הבית
תנובה



תנובה מאחלת

שנה טובה, 
מתוקה ומלאה 

בבחירות 
טובות!

מאז ולתמי ד. בחירה אחת.

הבחירה של הבית
תנובה
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 
פקס: 03-5796645

Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

קלמן, חיים בנשק, שרה פכטר

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, מלי סויסה
גרפיקה:  

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת
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 אבוטבול מזמין חילונים
הגיעו  יזמים  כ-150 
לכנס יזמים למכרז נווה 
חדשה  שכונה   - שמיר 
לציבור  המיועדת 
שמש,  בבית  החילוני 
בין היזמים אשר הביעו 
רמי  בכנס:  היום  עניין 

צרפתי, משכן אליהו, פרץ בוני הנגב, יהודה רחמים, 
שפיר ועוד.  

בנוה שמיר ייבנו 2,410 דירות, ומתוכן ייבנו 575 
דירות כבר בעת הקרובה. תמהיל הדירות בנוה שמיר 
יכלול דירות גג, גן ופנטהאוזים בעלות 3, 4, 5 חדרים. 
בשכונה ייבנו בניינים בני עשר קומות וקאנטרי גדול 

לרווחת התושבים.
והשיכון  הבינוי  משרד  בליווי  המקומית  הרשות 
בהתאם  הציבור  ומבני  התשתיות  להקמת  אחראית 
מתנ"ס  בניית  ביניהם  שמש,  בבית  הגג  להסכם 

קהילתי, מוסדות חינוך ופארקים פתוחים.
הקרקע  מכרזי  במהלכה  ארוכה  תקופה  לאחר 
גדולה  הצלחה  נרשמה  הצלחה,  נחלו  לא  בשכונה 
של  מיתוגה  לאחר  הקבלנים  בהתעניינות  היום 

השכונה הייחודית ככזו המיועדת לציבור הכללי. 
ראש העירייה משה אבוטבול אמר: "בית שמש כעיר 
ובוודאי  המגזרים  לכל  פתוחה  ישראל  של  העתיד 
העיר  מייסדי  שהם  והדתי,  המסורתי  הכללי,  למגזר 
בית שמש. במטרה לשמר את התמהיל האנושי היחודי 
ודו  בהרמוניה  ישראל  שבטי  יחד  שמש,  בית  לעיר 
קיום, חילקנו את בניית השכונות החדשות למגזרים 
השונים, רמת בית שמש ד למגזר החרדי ורמת בית 
שמש ה הנקראת גם  'נווה שמיר' למגזר הכללי. אני 
לבוא  הכללי  מהמגזר  משפחות  אישי  באופן  מזמין 

ולקבוע את ביתם בעירנו, יש מקום לכולם"

תאונה מסובכת .

וארבעה  בינוני  עד  קל  במצב  אישה  שישי:  יום 
נפגעים באורח קל טופלו ע"י מתנדבי רפואת חירום 
של איחוד הצלה סניף בית שמש בזירת תאונת דרכים 
עם מעורבות שני כלי רכב כשאחד הרכבים התהפך 
על צדו בכביש 38 סמוך לצומת האלה. כוחות הכיבוי 
מבית שמש פעלו אף הם בזירה לחלץ את הנפגעים 

מהרכב ההפוך.

 קו חדש: בית שמש - קריית גת
למרות  אבל  גת,  לקרית  ביותר  קרובה  שמש  בית 
הנסיעה  שמרחק  הערים  בין  הגיאוגרפית  הקריבה 
ביניהם הוא בסביבות ה-30 דקות, עד היום לא היה קו 
תחבורתי מאורגן ומסודר, היה אומנם קו שפעל כמה 
פעמים בודדות ביום, אבל הוא נכנס לכל המושבים 

שבדרך, והפך את הנסיעה לממושכת ביותר.
הישן,  הקו  על  שידעתם  מה  מכל  תשכחו  לפיכך, 
החל מיום ראשון, החל לצאת לדרך קו חדש בין בית 
ויפעל לאורך כל   324 שמש לקרית גת, קו שמספרו 
לתחנת  עד  שמש  בבית  הרכבת  מתחנת  היום  שעות 

הרכבת בקרית גת.
הקו החדש יפעל 14 פעמים ביום לכל צד, הוא יחל 
אורך  לכל  ויסע   38 לכביש  וימשיך  הרכבת  בתחנת 
תחנות  כמה  יהיו  לאוטובוס  גת.  קרית  עד  הציר 
לאורך הדרך אבל על הכביש ממש, ולא יכנס לתוך 

המושבים. 

על המקום
החדשות המקומיות של    בית שמש

מאת: ישראל פריי

נחמן  אברהם  שנים, השם  לפני שלש  עד 
בית  העיר  לתושבי  מאומה  אמר  לא  פרנקל 
בהן  הבחירות  לאחר  שאז,  אלא  שמש. 
התמודדה לראשונה מפלגת 'שלומי אמונים' 
פרנקל  הצטרף  לעירייה,  נפרדת  ברשימה 
מאברך  הפך  קצר  זמן  ותוך  מועצה,  כחבר 
אנונימי לאחד המטאורים המקומיים, כשהוא 
מגלה כישורי ארגון, מעורבות גדולה, שפה 
רהוטה, ובעיקר, מגע זהב שממנף מחלקות 
עשייה  למוקדי  בידיו  שהופקדו  מנומנמות 

וכוח רבי השפעה.
מפרנקל  ביקשנו  השנה,  סיום  לקראת 
מנקודת  בעיר  הציבורית  את העשייה  לסכם 
מבטו, לשרטט את את ההישגים והאתגרים, 

ולשתף בתכניותיו לעתיד.
בשנה  בעשייתך  הכותרת  גולת  מהי 

שחלפה, במה אתה הכי גאה?
החרדי  הנוער  של  בנושא  נתמקד  "אם 
המנותק, הרי שללא ספק העיר עברה מהפכה 
העצמת  מחלקת  את  כשקיבלתי  אמיתית. 
נוער, הייעוד שלה היה בכלל אחר, סוג של 
מחלקת תרבות ב', אבל כשראיתי את הנושא 
יהיה  שזה  החלטתי  מטופל,  ולא  מוזנח 

הייעוד שלנו.
"לקח לנו הרבה זמן עד שמצאנו בן אדם 
והשנה,  הפעילות,  בראש  לעמוד  מתאים 
עבודה  תכניות  עם  רציפה  לעבודה  נכנסנו 
בכל  ובהכשרות  בקורסים  יצאנו  לנוער, 
הסמכה  בעלי  אברכים  שיהיו  הקהילות, 
פורום  הקמנו  להורים,  סדנאות  לטיפול, 
בתחום,  העוסקים  כל  את  איגדנו  עמותות, 
העוסקים  כל  גג של  לארגון  הפכנו  למעשה 
בנושא. אם אני צריך משהו מבחינה ערכית 
לגשת אתו לראש השנה – הרי שזה הטיפול 

בנוער.
"גם בחברה הכלכלית שאני עומד בראשה 
אנשים  הבאנו  אמיתיים,  שינויים  ערכנו 
יוצאים למכרזים עצמאיים,  חדשים, ואנחנו 
נכנסים לנישות חדשות, עברנו מגוף מפקח 
לגוף מבצע, לחברה כלכלית לכל דבר ועניין, 

יש מהפכה רצינית בכל הכיוונים".
מרוצה  אתה  האם  לתפקידיך,  מעבר 

מניהול העיר?
נמצא  אני  להיאמר,  חייבת  "האמת 
בוחנים את השנה  ואם  בקדנציה הראשונה, 
הנוכחית לעומת השנתיים שקדמו לה, בטח 
מהפכה  שמתחוללת  הרי  קודמות,  שלשנים 
השירותים  בהענקת  גם  בשטח.  אמיתית 
השורות,  ברענון  לצרכים,  בהבנה  לתושב, 

יש שינוי של 180 מעלות".
איזה דברים לדעתך טעונים שיפור בעיר, 

ועליהם צריך לשים דגש בשנה הקרובה?
"כל הדברים המבורכים שהזכרנו נמצאים 
במצב  לא  עדיין  אנחנו  אבל  טוב,  בתהליך 

השירות  ארוכה.  עדיין  הדרך  שלמות,  של 
הליכי  פישוט  להשתפר,  עוד  צריך  בעירייה 
של  בינוי  העיר,  פני  שיפור  הבירוקרטיה, 
כיתות, התחלנו בתהליך טוב, אבל הוא רק 

בראשיתו".
החדשים  לתושבים  לומר  לך  יש  מה 
יחסים ברמת בית שמש, שטוענים לאפליה 

ולתנאים סביבתיים בלתי אפשריים?
גדול  אני מסכים עם חלק  "לצערי הגדול 
מהטענות שלהם. הם לא תושבים סוג ג' וד', 
פיתוח  על  מלא  מחיר  שילמו  הם  מבחינתם 
סביבה  להם  ומגיעה  ארנונה,  ומשלמים 
הולמת, תקינה ומפותחת. יש הרבה מחדלים 
המפתחת,  והחברה  השיכון  משרד  של 
בחוסר  גדלה  אקוטית שהעיר  לבעיה  מעבר 
ההוצאות,  לבין  ההכנסות  בין  פרופורציות 

והתושבים החדשים משלמים את המחיר.
שפ"ע,  לאגף  שנכנסים  הוא  המצב  "הרי 
בעצם  ואז  במפגעים,  לטפל  מהם  מבקשים 
את  סיים  לא  השיכון  'משרד  אומרים  הם 
לטיפול?',  ניכנס  אנחנו  איך  העבודות, 
למעשה האגף עם התקציב המצ'וקמק שלו 
והרי  עליו,  שגדולים  תהליכים  לבצע  נדרש 

בשביל זה אין תקנים ומשאבים...
שם  נמצאים  אנחנו  אקוטית,  בעיה  "זו 
לתושבים  לומר  מה  לי  אין  מוחלט,  בכאוס 
כולנו  לצידם,  כולנו  שאנחנו  זה  מלבד 
לעשות  שלו,  במחלקה  אחד  כל  משתדלים, 
את  ולשפר  להקל  מנת  על  המקסימום  את 

מצבם".

בית שמש, מבלי  על  נדמה שאין שיחה 
החילוניים  בין  למתיחות  שמתייחסים 
לחרדים, ולשאלה הגדולה על צביון העיר, 

איך אתה רואה את הדברים?
ובכבוד  בהבנה  קיום,  בדו  מאמין  "אני 
למצוא  אפשר  פתיחות,  כשיש  הדדי. 
בבית,  אצלי  גם  יודע,  אתה  אבל  פתרונות. 
אם אני אשמע כל הזמן טענות של צד אחד 
נגד מישהו, אז זה הופך אצלי כבר למציאות, 
הדמיון  זה  מהמחלה  גדול  שחלק  אומרים 
סביבה. ברגע שיש אנשים שאחראים ללבות 
את  והופך  הציבור  על  משפיע  זה  שנאה 
משני   – הציבור  שרוב  למרות  לאמיתי,  זה 
זה  בכבוד  וחי  להסתדר,  יודעים   – הצדדים 

לצד זה.
עם  שנתיים  לפני  כנה  שיחה  לי  "הייתה 
מי  תשמע,  לו,  אמרתי  חילוני,  מועצה  חבר 

שאשם בהגירה השלילית מהעיר הוא אתה, 
שמספר בראש חוצות כמה רע כאן, ומרחיק 
אני  איתי,  בעיה  אין  חילוני  לאף  אנשים. 
שדואג  זה  אתה  כולם,  עם  היטב  מסתדר 

לצייר את המצב ולהרחיק מכאן אנשים".
השנה הקרובה תהיה גם שנת בחירות, מי 

לדעתך יהיה ראש העיר הבא?
"לדעתי מה שהיה הוא שיהיה, אא"כ יקרה 
משהו מאד חריג. נכון לכעת, לא מסתמן כל 
שיביא  מישהו  צריכים  עדיין  אנחנו  שינוי, 
קולות מהעיר הוותיקה, וגם אם יהיה מועמד 
לא  זה  עדיין  סביבו,  יתלכדו  שכולם  חרדי 
נראה  שלא  גם  מה  יספיק,  לא  הנראה  ככל 

שיקום מישהו שיקבל תמיכה מקיר לקיר.
לכולם,  נח  הוא  העיר  שראש  גם  "מה 
נותן לכל אחד את המקום שלו, הוא אהוב, 
עושה עבודה מצוינת, כל הנציגים מקבלים 
רעננים  בכוחות  ועובדים  מלא,  גיבוי  ממנו 
ומחויבים להישגים, כך שלא נראה שהמצב 
ישתנה. זה יכול אולי להיות רק בתסריט של 
'דיל' ארצי, אז המקומיים לא יהיו פונקציה".
בבחירות האחרונות, הקהילות החסידיות 
סיכוי  יש  האם  נפרדות,  ברשימות  רצו 

לאיחוד מחדש?
שהיו  המשקעים  שכן.  מאמין  "אני 
בינינו  הפעולה  שיתוף  מזמן.  אינם  כבר 
הקדנציה  של  הראשונים  מהחודשים  כבר 
הנוכחית הוא מושלם. הצלקות מזמן הגלידו 
ואנחנו עובדים בהרמוניה. כמובן שבשוליים 
על  מו"מ  שיהיה  וברור  דעות,  חילוקי  יש 
שנגיע  בטוח  לגמרי  אניח  אבל  המקומות, 

באנשהו להסכם שיביא להליכה משותפת".
כעת, השאלה הופכת למתבקשת בהרבה: 
של  וחקירתו  למעצרו  מתייחס  אתה  איך 

עמיתך הרב ישעיהו ארנרייך?
כבן  "אני מכיר את ארנרייך הרבה שנים, 
"מתאבד"  מדהימים,  דברים  שעושה  אדם 
להישגים,  הכוח  בכל  חותר  המטרה,  למען 
פרויקטים  לממש  ולהוט  אמביציות  חדור 
בשיא  עושה  הוא  הכול  את  מוביל.  שהוא 
משהו  אם  שליחות.  תחושת  ועם  היושרה 
הילדים  טובת  רק  שזו  הרי  עיניו  לנגד  עמד 
ולא טובה אישית, אני מאמין באמונה שלמה 

שלא דבק בו רבב".
אתה,  השנה,  ולסיום  הראיון  לסיום 
שואף  אתה  להיכן  פרנקל,  נחמן  אברהם 

להגיע?
שכל  בכך  אתמקד  הנוכחית  "בקדנציה 
המעטפת  את  יקבלו  שנפלו,  ובחורה  בחור 
נצליח  לא  לעולם  אנחנו  ביותר.  הטובה 
הכי  זה  את  נעשה  אבל  למיצוי,  בזה  להגיע 
טוב שאנחנו יכולים. אתה שואל על שאיפות 
...כרגע אתמקד בהווה, במה שאני  לעתיד? 

עושה הכי טוב..."

פרנקל: "הפצעים של הבחירות 
הגלידו, מאמין שנרוץ יחד"

בראיון גלוי לב, סוקר חבר מועצת העיר אברהם נחמן פרנקל את פעילותו הציבורית בשנה שחלפה, 
מחווה דעה על מצב העיר, ומשרטט תכניות לעתיד  על זעם תושבי הרמה )"מסכים איתם, אנחנו 
בכאוס"(, על ראשות העיר )"מה שהיה הוא שיהיה"(, ועל עמיתו ארנרייך )"הוא חדור אמביציות 

ואיש עם יושרה, מאמין שלא דבק בו רבב"(

הדמיית שכונת נווה שמיר 
 צילום: משרד השיכון

איון
ר



מיריתקשט לך את המטבח בראש השנה!שהמהדורה החגיגית של סנו ספארקלאמא היקרה,

המכיל 24% חומר פעיל, מסיר שומנים בקלות, מקציף 
בניחוח מדהים ומבריק לי את הכלים כמו חדשים! 

גיליתי נוזל כלים איכותי

חגיגיתמהדורה

ספארק
נוזל כלים, לניקוי יסודי

והברקה מושלמת.
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פנו  הנוכחית  הממשלה  הקמת  ערב 
לחברי  היהודי  ובבית  בליכוד  בכירים 
וביקשו  התורה,  ומיהדות  מש"ס  כנסת 
המתגבשים,  היסוד  בקווי  לכלול 
הצעת חוק שתגביל את כוחו של בג"ץ 
ליצור  הייתה  המטרה  חוקים.  בפסילת 
ראש חץ אלטרנטיבי לזה שהוביל משה 
כחלון – שניסה באותם ימים לעטוף את 
באריזת  נתניהו  לממשלת  הצטרפותו 
צלופן של שומר הסף של בית המשפט 

העליון.
מעשה  בשעת  שמעתי  פרוש  ממאיר 
על הלבטים האם להיענות להצעה. על 
עמדו  החרדית  הנציגות  של  היום  סדר 
דרישות חשובות יותר, קריטיות לקיומו 
תקצוב  החזרת  התורה:  עולם  של 
תלמודי התורה ומוסדות החינוך והשבת 
ולכוללים,  לישיבות  שקוצצו  התמיכות 
את  שהפלו  והתקנות  החוקים  ביטול 
תחומים  במגוון  לרעה  החרדי  הציבור 
וכלה  לדיור  עבור  הכנסה,  מהבטחת   –
הסנקציות  ביטול   – לכל  ומעל  בהזנה, 

הפליליות בחוק הגיוס.
קואליציונית  מרגע שהושגה הסכמה 
על מה שהוגדר בשעתו כ"החזרת המצב 
פלוס  תקציבית,  מבחינה  לקדמותו" 
תיקון חוק הגיוס, הנחת העבודה הייתה, 
הכנסת  חברי  של  חזיתית  שהתייצבות 
ואינה  מיותרת  הבג"ץ,  מול  החרדים 
נחוצה. למרות ההבנה בעל פה שהושגה 
עם כחלון ולפיה אם חוק הגיוס המתוקן 
הרי  ההגבלה,  פסקת  תיחקק  ייפסל, 
לחוקים  שנוגע  מה  בכל  הווטו  שזכות 
ניתנה  העליון,  המשפט  לבית  שנוגעים 

בכתובים, דווקא לכחלון.
ידוע  בהמשכים  הסיפור  של  המשכו 
לכל. מרגע שבג"ץ פסל את חוק הגיוס 
כחלון  את  לראות  קשה  שעבר,  בשבוע 
בהעברת  החרדים  בידי  ומסייע  מוותר 
חקיקה עוקפת בג"ץ. לכחלון, זה יעורר 
נוחות בבסיס הכוח של המצביעים,  אי 
הנוכחית  במשמרת  שמופקד  ולאיווט 
גדול  נזק  יגרום  זה  הביטחון,  תיק  על 

עוד יותר.
ההימנעות מלהתייצב כחומה בצורה 
לצד חברי הכנסת של הימין מול בג"ץ, 
קווי  במסגרת  הפסקה  את  ולהכליל 
כפספוס.  בדיעבד  מתבררת  היסוד, 
האופציה הטובה ביותר שנותרה לחברי 
בגלוי  להצטרף  היא  החרדים,  הכנסת 
בג"ץ,  התערבות  נגד  החקיקה  להליכי 
יקפיץ  ולגלגל מהלך שלא  ובכך לנסות 
היום  סדר  לראש  הגיוס  סוגיית  את 

במערכת הבחירות הבאה.
במישור  לפחות  מסוימת,  במידה 
בג"ץ  שופטי  אותם  אלה  התקשורתי, 
שעשו עבורנו את העבודה. גל הפסיקות 
לביטול  שקדם  האחרונה,  מהתקופה 
חברי  של  זעמם  את  עורר  הגיוס,  חוק 
גם   – הקואליציה  סיעות  מכל  הכנסת 
מיסוי  חוק  שביטלה  הפסיקה  מ'כולנו'. 
פגמים  של  בנימוק  שלישית  דירה 
שנפלו בחקיקה, הקפיצה גם את כחלון 
מהלומה  ספגו  הימין,  ח"כי  וחבריו. 
אחר מהלומה. ההחלטה לבטל תושבות 
בוטלה  ירושלים  ממזרח  פלסטינים  של 
בחוסר  ההחלטה  קבלת  של  בנימוק 
בפעם  המסתננים,  חוק  ביטול  סמכות; 
לשעבר  לשר  אפילו  גרם  השלישית, 
גדעון סער למתוח ביקורת על התערבות 

העליון. 
כי  שעבר  בשבוע  הכריזו  ושקד  בנט 
עם  הכנסת  שולחן  על  להניח  בכוונתם 
'חוק  הצעת  את   החורף  מושב  פתיחת 
תכיר  ההצעה  מחד,  החקיקה'.  יסוד 
לראשונה בסמכות בית המשפט העליון 
האבסורד,  למרבה  חוקים.  לפסול 
מדובר בסמכות שלא הוסדרה פורמלית 
העניק  בג"ץ,  כאשר  ברורה,  בחקיקה 
הנשיא  בתקופת  הסמכות  את  לעצמו 
הפרשנות  מכוח  ברק,  אהרון  לשעבר 
ייקבע  מאידך,  היסוד.  לחוקי  שנתן 
בחקיקה ברורה, כי הכנסת תוכל לחוקק 
מחדש חוק שנפסל בבג"ץ ברוב של 61.

הקואליציוניים  ההסכמים  לנוכח 
ממחצית  שיותר  העובדה  ולאור 
את  לראות  קשה  מאחורינו,  הקדנציה 
כחלון נותן יד להעברת חוקי היסוד. אך 
בתקופת  חסידים,  בספרי  שלמדנו  כפי 
יהודי  כל  של  הסגולה  הנוראים  הימים 
היא לעטוף עצמו באווירת "עמו אנוכי 
לא  חוץ,  כלפי  לפחות  אם  בצרה". 
שלנו,  הפרטית  הגיוס  בסוגיית  נתמקד 
המחנה  של  המשותף  בנטל  ונישא 
בזה  מתבטלים  שחוקיו  כולו,  הלאומי 
ברמה  הפחות  לכל  אז,  כי  זה,  אחר 
זעם  שנת  מעמנו  נחסוך  התקשורתית, 
של תקשורת עוינת ומשתלחת – ונהפוך 

את הצרה המגזרית שלנו, לצרת רבים.
הואיל והייתה זו שנה לא רעה – שרק 
ניתן  הגדולה,  הגיוס  צרת  באה  בסופה 
אפוא לאחל לנציגים החרדים כי תכלה 
וברכותיה  שנה  תחל  השנה.  סוף  קללת 
לא  הראשונות,  שהברכות  רצון  ויהי 

תתפוגגנה ותיהפכנה לקללות.   

קללת 
סוף השנה

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

למידע נוסף: moag.gov.il משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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אם טיפלתם רק בכאבים או בגירודים שיצרה מחלה ולא במנגנון שיצר אותה, לא 
פתרתם את הבעיה באמת. אז מה עושים?

כתובתלכל כאב יש 

מאת: יאיר גרוס

מחלות  הן  מפרקים  דלקת  או  פסוריאזיס  פיברומיאלגיה, 
שיש להן סימפטומים מטרידים – כאבים עמוקים או גירודים 

קשים שמשבשים את איכות החיים.
על  הקלה  בעיקר  מציעה  הקונבנציונלית  הרפואה 
במניעת  מתמקדים  לפסוריאזיס  טיפולים   – הסימפטום 
בדלקת  או  בפיברומיאלגיה  טיפולים  הדלקתית.  התגובה 
כאבים.  לשיכוך  מרשם  בתרופות  בעיקר  יתמקדו  מפרקים 

בשני מקרים יש להיות עירנים לתופעות הלוואי.
טיפול במחלה אוטואימונית כמו פסוריאזיס, דורש מעקב 
יכולים  הטיפולים  שכן  הלבנות,  הדם  כדוריות  רמת  אחרי 
כדורים  נוטלים  אתם  אם  החיסון.  מערכת  את  להחליש 
אפשרית  להתמכרות  מודעים  להיות  יש  כאבים   לשיכוך 

לכדורים מסוג זה. 
במרפאות המטפלות בהתמכרויות בישראל, מדווחים על 
ובמשרד  כאבים  למשככי  מכורים  של  ועולה  הולך  מספר 
הבריאות מודאגים מהתופעה. מומחי המשרד מזהירים כי אם 
מגמת העלייה לא תיעצר, ישראל תגיע למצב דומה לארה"ב. 

שם ההתמכרות למשככי כאבים הוכרזה כמגיפה.

מה יחזק אתכם?
בוחרים  או  כאבים  למשככי  מרשם  לקבל  שהולכים  לפני 

בטיפולים חזקים, כדאי אם כך לעצור ולבדוק אם ניתן לבחור 
ויברר,  מי שיבדוק  מהגוף.  כבד  מחיר  יגבו  באופציות שלא 
יגלה שקיימים פתרונות מהימנים וחדשניים שהם בהישג יד.

TTM חברה ישראלית מתחום הרפואה המשלימה, פיתחה 
בעיות  לפתרון  המתקדמת,  הצמחים  רפואת  מתחום  מענה 
ודלקת מפרקים,  פיברומיאלגיה, פסוריאזיס  בריאות שונות. 
המייצרות  רעלניות,  כרוניות  מחלות  של  לקבוצה  שייכות 
בפרט,  הכבד  ועל  מהגוף  הפסולת  פינוי  מערכות  על  עומס 

לפי הגישה של הרפואה המשלימה.
כיעילים  שהוכחו  מרפא  צמחי  מכירה  הצמחים  רפואת  
יודעים  אנו  הכבד.  פעולת  ולהמרצת  מהגוף  רעלים  לפינוי 
עם  שמתמודד  למי  להרגעה,  המיועדים  צמחים  להתאים 
במצבי  שמוחרפות  מחלות   – ופיברומיאלגיה  פסוריאזיס 
צמחי,  קרם  גם  פיתחנו  כאב.  על  להקל  וצמחים  סטרס 
מרפא  צמח   – האדום  התלתן  של  מרוכזת  תמצית  המכיל 
וידוע כמאזן  שיעיל לטיפול בקשקשת העור ובפינוי רעלים 

הורמונלי.
נוכל להקל בעזרת תמציות  על הסובלים מכאבי מפרקים 
כמשכך  שיעיל  הזנטוקסילום,  ביניהם  צמחים,  מרוכזות של 

כאבים ונוגד דלקת. 
צמחי מרפא מתאימים כטיפול ללא תופעות לוואי בפיקוח 
מאז  האדם  לבני  הועילו  למעשה  המרפא  צמחי  נטורופתי. 
ומתמיד. בשנים האחרונות, הצמחים ששמם עבר מדור לדור, 
לסגולות  כיעילים.  קליניים  ומתבררים  במחקרים  נבדקים 

שמייחסים לצמחי המרפא יש כיום ביסוס מדעי.

הפתרון הטבעי 
ונטורופתית,  קלינית  הרבליסטית   ,M.Sc זקס  אלינה 
כ-15 שנה,  טיפולי של  ניסיון  ומטפלת בעלת  בכירה  מרצה 
על  מספרת  החברה,  מוצרי  של  הפורמולות  את  שהרכיבה 
יחזקו  המרפא  ההרבליסטי:  "צמחי  הטיפול  של  היעילות 
את הגוף ואם הלקוח יצטרך לחזור בהמשך לטיפול תרופתי, 
הגוף כבר יוכל להתמודד יותר טוב, עם תופעות הלוואי של 

התרופות".
יתרון נוסף של הטיפול הטבעי של חברת TTM הוא בנוחות 
המומחים  היועצים  חוסך.  שהוא  הרב  ובזמן  התהליך  של 
פונה  כל  עם  דיסקרטי  טלפוני  בירור  מקיימים   TTM  של
ובוחרים את הטיפול המתאים עבורו. לאחר התאמה אישית, 
החברה  יועצי  משלוח.  עלות  ללא  הבית  עד  מגיעה  הערכה 
לתזונה  המלצות  מספקים  הם  הטיפול.  תהליך  את  מלווים 
את  ומוודאים שנטלתם  ועניין  לכל שאלה  זמינים  מתאימה, 
ושאתם  להוראות  בהתאם  הנוזלי  והמיצוי  הקרם  הכמוסות, 

מתמידים עד לגמר הטיפול. רק כך רואים תוצאות. 
נוחות,  ואי  גירודים  כאבים,  עם  שמתמודדים  מי 
מקצועי: יועץ  עם  חינם  ייעוץ  לשיחת  להתקשר  מוזמנים 

072-3922675 וליהנות מהקלה וחיזוק. 
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הפתרון לביטול חוק הגיוס בבג"ץ

עם  להתווכח  לי  יצא  שנים  מספר  לפני 
סוגיית  על  התורה  מיהדות  גפני  הכנסת  חבר 
כי  מעניין  היה  הויכוח  לצה"ל.  גיוס החרדים 
תקפתי את הבעיה מנקודת מבט הלכתית ולא 

רק לאומית.
את  מציינת  שהגמרא  גפני  לח"כ  אמרתי 
ההשתתפות  לחובת  התורה  לימוד  בין  היחס 
סנהדרין:  ממסכת  הדברים  ואלה  במלחמה, 
"אלמלא דוד לא עשה יואב מלחמה ואלמלא 
מט,  )סנהדרין,  בתורה"  דוד  עסק  לא  יואב 

עמוד א(.
המודל של הגמרא הוא לא אברך בישיבה 
צבא  איש  דוד,  אלא  בצבא  לוחם  לעומת 
כסמל  שמשמש  עצמו,  בזכות  דגול  ולוחם 
אחרות,  במילים  תורה.  שלומד  למנהיג 
והגמרא,  התנ"ך  פי  על  האידאלית  המדינה 
מנותקים  התורה  לומדי  שבו  עולם  לא  הוא 
מצרכי האומה, של הגנה לאומית, והשתתפות 

במלחמות ישראל.
מי  ואמר,  התנגד,  לא  גפני  מפתיע  באופן 
חבל  להתגייס.  שילך  ברצינות  לומד  שלא 
עומדים  לא  החרדי  בציבור  הגיוס  שמספרי 
ובוודאי  כמדינה.  שלנו  הלאומיים  בצרכים 
גדולי  הם  היום  המדרש  בית  יושבי  כל  שלא 

התורה של הדור הבא. 
ארבעים שנה מתקיים בישראל דיון ציבורי 
פעם  הישיבות.  לתלמידי  הפטור  מתן  סביב 

בסוגיה,  להכריע  בג"ץ  נדרש  פעם  אחר 
והפסיקה שהתקבלה השבוע לא שונה מביטול 
חוק טל ב-2012, אלא שכמו בהרבה תחומים, 
לגיוס  כזרז  עצמה  את  הוכיחה  לא  הפסיקה 
אלא בדיוק להיפך, כזרז להכרזת מלחמה של 

החרדים ונסיגה במספרי הגיוס.
לשרת  חייבים  שכולם  שמאמינה  כמי 
את  להבין  חשוב  לאומי,  או  צבאי  בשרות 
לכפות  יכולים  לא  בג"ץ  שופטי  לשם.  הדרך 
כפי  תוכל  לא  הכנסת  של  חקיקה  וגם  גיוס, 
אפקט  שיצר  לפיד,  יאיר  של  החוק  שהוכיח 
בחורים  של  במוטיבציה  ונסיגה  בומרנג 

חרדים להתגייס.
חברתיים  תהליכים  בעידוד  הוא  המפתח 
הרחבת  החרדי,  בעולם  היום  שמתרחשים 
האוויר,  בחיל  כחול  שח"ר  כמו  מסגרות 
והוספת  חרדים,  לחיילים  ציבורי  גב  במתן 
לתרום  החרדי  החייל  את  שיכשירו  מסגרות 
לצה"ל בלי לסכן את אמונתו הדתית. השקעה 
במכינות קדם צבאיות לציבור החרדי, בעיני, 
הן המפתח ליצירת מהפכה מהסוג שהמכינות 

הציוניות דתיות יצרו. 
השנים  ארוך  העיוות  את  לפתור  נוכל  וכך 
שרוצה  מי  בנטל.  שוויון  היעדר  של  הזה 
עדיף שישקיע במכינה  בגולני  חרדים  לראות 

חרדית במקום להשקיע בעוד עתירה לבג"ץ.

הפכה  הישיבות'  בני  'גיוס  סוגיית 
לחלק מחיינו, כל תקופה נדמה כי החיים 
שבים למסלולם - ואנו נציגי הציבור שוב 
נדרשים לסוגיה זו, ושוב יושבים ומתקנים 
ושוב  משם,  קצת  מפה  קצת  החוק,  את 

בג"ץ.
שלנו.  מהמטלות  חלק  אלו  התרגלנו. 
על  לחשוב  לעצור  ראוי  אחת  פעם  אך 
הנושא שוב, על העומק המהותי של נושא 
מורכב זה. ישנה כאן מדינה אשר מנהיגיה 
ומקימיה הצהירו בעת כנס היסוד כי הינה 

מדינה 'יהודית ודמוקרטית'.
ישראל  שגדולי  ברור  'היהודית'  לגבי 
שהרי  בנושא,  אמונים  הם,  ורק  הם, 
את  לרפא  יכול  אינו  השורה  מן  אדם 
את  מובילים  אשר  הם  וממילא  החולה. 
קבעו  ועניין  דבר  בכל  התורני  המחנה 
ובאשר  בישיבה.  לשבת  צעיר  בחור  שעל 
ל'דמוקרטית' המודל המרכזי היא ארה"ב 

של אמריקה.
ובכן, בארה"ב, הגיוס הינו רשות. זוהי 
כי  למדים,  נמצאנו  מה'דמוקרטיה'.  חלק 
אפשר לה למדינה להתקיים באופן מופלא 
בעובדות  דן  אינני  הגיוס.  כפיית  ללא 
באשר לאי התאמתו של הצבא לצרכיו של 

הציבור החרדי בלשון המעטה.
כל  כי  מאמינים  אנחנו  העניין,  לעצם 

התורה  בזכות  רק  הינה  בארצנו  קיומנו 

)שהיא גילתה לנו על כך(. כל טענה אחרת 

הפוכה.  תוצאה  ישיגו  בנושא  כפייה  וכל 

ידי  על  נשלחנו  אשר  ציבור,  כנציגי  אנו 

גדולי ישראל לטפל גם בסוגיה זו, נמשיך 

איננה  ידיים  הרמת  הכוח,  בכל  הלאה, 

חיינו,  תמצית  על  מדובר  כאשר  אופציה 

דרכינו.

ימשיך  הקודש  בארץ  הישיבות  עולם 

התורה  שהרי  מצב,  בכל  ולפרוח  לשגשג 

- היא מקור החיים, צר לי שבג"ץ הסובל 

שוב  לכך  גורם  הציבור  באמון  משפל 

מוצה  בנושא  השיח  כי  לי,  נדמה  ושוב. 

עד תום, הציבורי בישראל הבין היטב כי 

ישנה  וחבריו  לפיד  של  'הדאגה'  מאחורי 

לפרוד  ולגרום  קולות,  להשיג  מטרה 

ושנאה בתוך העם.

כולי תפילה כי בשנה הזו, יבין כל זר כי 

'הם חיינו ואורך ימינו' ואין לנו כל כוונה 

שהיא.  צורה  בשום  זה  בנושא  להיכנע 

מאז ומעולם שאיפתנו הייתה 'תן לי יבנה 

וחכמיה'.

להקים מכינות בהסכמה
סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי

לבטל גיוס החובה
ח"כ מיכאל מלכיאלי

  בס“ד

המשרד לשרותי דת
תחום תמיכות ועזבונות

הודעה בדבר מטרה שעבורה ניתן, בכפוף לאישור
התקציב, לבקש תמיכה לפי סעיף 3א'
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

מתפרסמת בזאת האפשרות לקבל, בכפוף לאישור התקציב, תמיכות של המשרד 
לשירותי דת (להלן-המשרד) למוסדות ציבור בהתאם לסעיף 3א' לחוק יסודות 

התקציב, התשמ"ה-1985.
נושא התמיכה:

שירותי ייעוץ, סיוע ופיקוח הלכתי בתחום הפוריות
בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק על-ידי מוסד ציבורי כמשמעותו בחוק, הפועל שלא  א. 
למטרת רווח (להלן - המבקש), ובהתאם לנוהל הגשת בקשות לתמיכה מתקציב 
המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן (להלן-הנוהל). התמיכות יינתנו, בכפוף לאישור 

התקציב, באופן שוויוני ולפי הקריטריונים הקבועים במבחני התמיכה.
עותק ממבחני התמיכה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המשרד ב. 

תמיכות 2017 www.dat.gov.il  
כל מוסד ציבור הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה עפ"י המבחנים המפורסמים  ג. 
וברשותו כרטיס חכם מתבקש לנהוג בהתאם לנוהל ולמבחני התמיכה באמצעות 
 .https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal פורטל התמיכות הממשלתי" בכתובת"

עד ליום שלישי ד' בחשוון התשע"ח 24.10.17.
יש להגיש אישור על ניהול תקין לשנת 2017 עם הגשת בקשת התמיכה. ד. 

בקשות אשר לא מולאו כראוי, או שלא צורפו להן כל המסמכים הנדרשים,  עלולות  ה. 
להידחות בועדת התמיכות. בקשות אשר יגיעו באיחור יידחו ללא דיון.   

מוסד ציבור המבקש להגיש בקשת תמיכה לשנת 2017 למשרד לשירותי דת ואין  ו. 
ברשותו כרטיס חכם מתבקש לפנות בהקדם לגב' אוריאן לוגסי, תחום תמיכות 

 orianz@dat.gov.il :במשרד לשירותי דת בכתובת מייל
על מנת לקבל את הודעות המשרד ביחס למבחן התמיכה הנ"ל (ככל שיהיו), לרבות  ז. 
עדכונים ביחס למודעה זו, יש לשלוח פנייה בכתב  למר אפרים אנטמן, מנהל תחום 

תמיכות ועזבונות במשרד לפקס שמספרו 02-5311332 או בדוא"ל בכתובת:
Tmichot@dat.gov.il. על הפונים חלה החובה לבדוק כי פקס או הודעת דוא"ל   

ששלחו (אם שלחו) למשרד התקבלו במלואם ביחידה המקצועית.
התקציב לסעיף התמיכות טרם נקבע לרבות גובהו והיקפו. אשר על כן, יתכן שהבקשה  ח. 
לא תיענה במלואה או בחלקה, ומוסד הציבור לא ישמע בכל טענה בשל כך. אין 
בפרסום מודעה זו, משום התחייבות למתן תמיכה כלשהי ולחלוקת תמיכות בכלל.

£

www.health.gov.il

בעקבות חשד להימצאות חיידק סלמונלה בביצים 
משיווק "יש מעוף", קורא משרד הבריאות לציבור 

שלא לצרוך ביצים אלו.

כל אריזות הביצים  או לזרוק לפח  יש להשמיד 
המסומנות "יש מעוף" עד תאריך אחרון 20.9.17.

בנוסף חשוב מאוד, שלא לצרוך מזון שבושל עם 
ביצים אלו.

במידה והוכנו תבשילים מביצים "יש מעוף" ההמלצה 
היא שלא לצרוך ולא לאכול אותם.

הודעה חשובה



מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי - 02-6482264 
להזמנות: אבישי - 050-6322047
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יעקב אמסלם

על  ש"ס  במפלגת  התסיסה  נמשכת 
יגאל  הכנסת  חבר  של  התפטרותו  רקע 
גואטה. השבוע )ראשון(, הגיש גואטה את 
יולי  התפטרותו באופן רשמי ליו"ר הכנסת 
לממדים  הסערה  את  והגביה  אדלשטיין, 
גואטה:  כתב  ההתפטרות  במכתב  חדשים. 
התפטרותי  על  להודיעך  מתכבד  "אני 
מחברות בכנסת. זכות הייתה לי לשרת את 
לשרת  אמשיך  ישראל,  בכנסת  ישראל  עם 
אותם גם מחוץ לכנסת. בהזדמנות זו אאחל 

שנה טובה ומתוקה לעם ישראל".
בצאתו מלשכת יו"ר הכנסת, אמר גואטה 
תגובתו:  את  שביקשו  התקשורת  לכלי 
חג  ישראל,  עם  לכל  טובה  שנה  "איחלתי 
שמח, אני נורא נורא אוהב אתכם". לשאלת 
מהתפטרותו,  בו  יחזור  אם  הכתבים,  אחד 
אתם  "למה  בסרקזם:  הכנסת  חבר  השיב 

לחוצים יותר ממני? לא הבנתי".
הגר"ש  החכמים  מועצת  חבר  כך,  בתוך 
בעדני, אמר במקביל לתלמידיו כי לא דנים 
אדם בימים אלו, ויש להמתין עם ההחלטה 
עד אחרי סוכות, ובנוסף, מן הראוי לשמוע 
לפני  מסודר  באופן  גואטה  את  קודם 

שחורצים את גורלו. 
הגר"ש גם תמה מדוע התקבלה החלטה 
באופן חפוז כל כך, כאשר לפי מה שדווח 
לו, בנו של נשיא ה'מועצת' הרב יעקב כהן 
כי  ה'מועצת'  בשם  מסר  לגואטה  העביר 
בלי  להחליט  אפשר  "איך  להתפטר.  עליו 
לכנס את ה'מועצת' באופן מסודר?" תמה. 
של  ורבו  מורו  הוא  בעדני  הגר"ש  כזכור, 

ח"כ גואטה, ולדרישתו צפויה להיות משקל 
משמעותי בפרשה.

טרם  הצהריים,  אחר  ראשון  ליום  נכון 
ידוע לאן הדברים יתפתחו - והקרע במפלגה 
מאיים להתרחב. תלמידיו של חבר המועצת 
הגר"ש בעדני קבלו בשיחה עם קו עיתונות 
התורה  "ביהדות  כי  ואמרו  ההתנהלות  על 
זה לא היה קורה, אי אפשר לדלג על אחד 

מוותיקי המועצת וממנהיגי הדור".
אחד  אומר  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
נציג  הוא  "יגאל  הגר"ש:  של  מתלמידיו 
ברק  בבני  ש"ס  את  מייצג  הוא  מורנו,  של 
לא  בעדני.  הרב  מרן  זה  בעיר  פה  וש"ס 
בלי  אלינו  שנוגעות  הנחיות  שינחיתו  יתכן 

להתייעץ עם מורנו קודם". 
בכל  כפוף  גואטה  תלמיד,  אותו  לדברי 
הכרעותיו לגר"ש בעדני, ומשכך "אין ספק 
הרב  הוראת  ההתפטרות,  את  ישהה  שהוא 
מחייבת אותו והוא יחכה לכינוס מסודר של 
מועצת החכמים. לא ניתן לרמוס את כבודו 
ממנו",  ולהתעלם  הדור  ממנהיגי  אחד  של 

מסיים אותו תלמיד בנחרצות.
לפי שעה, לא ברור לאן ילכו פני הדברים, 
אך בשעה שגיליון זה יהיה בדפוס, בצהרי 
לתוקפה  תיכנס  ההתפטרות  שלישי,  יום 
ח"כ.  מלהיות  יחדל  גואטה  יגאל  ולמעשה 
הבא אחריו ברשימה הוא יו"ר ש"ס בבת ים, 
ימונה  אם  עתה  לעת  ברור  שלא  ברנז,  רפי 
יתפטר  נהרי  משולם  השר  שסגן  או  לח"כ 
מן  כנסת  כחבר  לכהן  ויחזור  מתפקידו 
ההערכה  הנורווגי.  החוק  במסגרת  המניין 
כנסת  חבר  מלהכניס  יימנעו  בש"ס  כי  היא 

חדש לכנסת. 

תסיסה בתנועת ש"ס: 
"להחזיר את גואטה"
לאחר הגשת ההתפטרות ביום ראשון, פעילים 
המועצת  חבר    חזרתו  את  דורשים  במפלגה 
הגר"ש בעדני, ממובילי התמיכה בגואטה, ביקש 

בעניינו  ההחלטה  את  עד לאחר לדחות 
לישיבת  בכפוף  החגים, 
  מועצת חכמי התורה
הוא  "יגאל  תלמידיו: 
נציג של מורנו. לא יתכן 

הנחיות  שינחיתו 
שנוגעות לבני 

בלי  ברק 
עץ  י י להת
מורנו  עם 

קודם"

המטרה: 
להחליש 
את בג"ץ
הח"כים  מסמנים  הגיוס,  חוק  ביטול  לאחר 
המשפט  בית  החלשת  הבא:  היעד  את  החרדים 
העליון באמצעות חקיקת פסקת ההתגברות בחוק 
בעניינים עקרוניים  דרעי: "מדובר פה    הגיוס 
שמי שאמור להחליט עליהם הם חברי הכנסת"

מאת: יעקב אמסלם

הגיוס  חוק  את  לבטל  בג"ץ  החלטת 
הפוליטית  במערכת  סערה  עוררה  הנוכחי, 
חירום  לכינוס  שהביא  מה  שעבר,  בשבוע 
בית  כזכור,  החרדיות.  המפלגות  מצד 
חדש  חוק  לחוקק  למדינה  הורה  המשפט 
לא  הנוכחי,  במצב  הפסיקה.  מיום  שנה  תוך 
ברורים הסיכויים להעביר חוק חדש שיעמוד 
במבחן בג"ץ, כאשר ברור לכל דרדק כי כנגד 
הנציגים  ידי  על  שתאושר  חוק  הצעת  כל 
החרדים, תוגש עתירה לבג"ץ וחוזר חלילה. 

בשבוע  כאמור  התכנסו  החרדים  הח"כים 
כלשונם.  חירום",  ל"כינוס  )רביעי(  שעבר 
את  שפתח  דרעי  אריה  השר  ש"ס  יו"ר 
הבעייתית  הנקודה  לעבר  הצביע  הישיבה 
היא  אתמול  "הפסיקה  זאת.  בפסיקה  ביותר 
תהיו  נסתדר,  אנחנו  הכנסת.  כל  של  בעיה 
בטוחים. יש לנו הסכם קואליציוני. כל שותפי 

הקואליציה יודעים למה הם נכנסו". 
לקואליציה.  נאמנים  "אנחנו  לדבריו: 
שכולם  משוכנעים  משחקים.  משחקים  לא 
יש  שנביא.  תיקון  בכל  יתמכו  בקואליציה 
פה הצטברות של פסיקות נגד הסטטוס קוו. 
היו  אם  אחד.  אף  על  עדיפות  אין  לשופטים 
שופטים חרדים התוצאה הייתה ברורה. ולכן 

הציבור בוחר נציגים".
החרדים,  את  רק  לא  המטרידה  העובדה 
המשפט  בית  בידי  שיש  הרב  הכוח  היא 
העליון שיכול לבטל דה פקטו חוקים עליהם 
היא  הדבר  משמעות  הציבור.  נבחרי  עמלו 
לערוך  מלאה  סמכות  אין  שלמחוקקים 
שינויים ולקבל החלטות, מאחר שהן אמורות 
לקבל את אישור בג"ץ. "לא יכול להיות שיש 
המדינה",  את  מנהל  אחר  ומישהו  בחירות 
שופטי  אצל  עובדים  "אנחנו  דרעי.  אמר 
גיוס.  כשרות,  כותל,  גיור,  ייתכן.  לא  בג"ץ. 
בעניינים  פה  מדובר  שלטון.  סדרי  השתנו 
הם  עליהם  להחליט  שאמור  שמי  עקרוניים 
חברי הכנסת". דרעי הציג דוגמה אחת מיני 
הסמכות  בדמות  האבסורדי  למצב  רבות 
אני  "מה  שופטים.  בידי  הנתונה  החריגה 
של  שנים  אביב?  תל  דרום  לתושבי  אומר 

עבודה בג"ץ השליך לפח".
לפי המסתמן, החזית אותה יובילו הנציגים 
חלקים   – הנראה  ככל   – בתמיכת  החרדים 
העליון  המשפט  בית  החלשת  היא  מהימין, 

בדמות חקיקת פסקת ההתגברות. "או שנפזר 
או  לבג"ץ  המפתחות  את  וניתן  הכנסת  את 
שלי  הקריאה  זו  לכנסת.  הכוח  את  שנחזיר 
היום: תחזירו את הכוח לכנסת", אמר דרעי. 
הסיעות  ראשי  שני  גם  הצטרפו  לדברים 
לדברי  ליצמן.  ויעקב  גפני  משה  החרדיות, 
בפעם  לא  מתרחשת  החוק  דחיית  גפני, 
הראשונה. "התנהל ויכוח מ-2002 בין הכנסת 
לבג"ץ. השופטים אמרו שהחוק לא חוקתי - 
דבר".  אותו  שוב  כך  ואחר  תיקנה,  הכנסת 
במילים  בדבריו  השתמש  התורה'  'דגל  יו"ר 
את  הקדיחו  "השופטים  כי  ואמר  חריפות 
כחציית  הפסיקה  את  הגדיר  הוא  תבשילם". 
את  יתקנו  וחבריו  הוא  כי  ואמר  אדום"  "קו 
החוק. "הוויכוח הזה צריך להיפסק. הכנסת 

נבחרה על ידי הציבור".
הבריאות  שר  גם  השמיע  דומים  דברים 
מונה  מאז  לראשונה  המצב  עם  שמתמודד 
גדל,  בידיו  והכוח  ישראל  בממשלת  לשר 
לכאורה. "אנחנו צריכים להכניס את פיסקת 
ההתגברות שלא יוכלו לבטל את החוק הזה", 
בחוק  הפסיקה  את  גם  והזכיר  ליצמן  אמר 
להציג  מסעדה  לכל  המאפשרת  הכשרות 
עצמה ככשרה. "זה אומר שערבי בסכנין יוכל 

לפתוח כשרות". 
המאפשר  אמצעי  היא  ההתגברות  פסקת 
הנוגד  כזה  גם  כלשהו,  חוק  לחוקק  לכנסת 
קיימים  החוקים  בספר  כידוע,  יסוד.  חוק 
חוקי יסוד אשר לשנות אותם נדרש רוב גדול 
יותר בכנסת. נימוקיהם של השופטים שדחו 
במהלך השנים את חוק הגיוס, היה אי שוויון 
הנטוע בחוק יסוד. פסקת ההתגברות, כאמור, 
גיוס שיהיה עמיד בפני  תאפשר לחוקק חוק 
לארבע  תקף  יהיה  כי  אם  שופטים,  הכרעת 
לחדשו  ניתן  לאחריהם  כאשר  בלבד  שנים 

באופן מיידי. 
פסקת  להעברת  היא  כעת  התקווה 
אך  הגיוס,  לחוק  בנוגע  רק  ההתגברות 
ההערכה היא כי הדבר יזכה להתנגדות בימין 
שיבקש להחיל את פסקת ההתגברות גם על 
המסתננים,  חוק  כדוגמת,  אחרים.  חוקים 
ההתיישבות  את  המסדירים  שונים  חוקים 
לחוק  כי  שעבר  בשבוע  רמז  ליצמן  וכו'. 
בשל  הנראה  ככל  כחלון,  השר  יסכים  חלקי 
יביא  שהדבר  מבין  הוא  גם  כי  העובדה 
להפלת הממשלה מצד החרדים, בעיתוי לא 

נוח עבורו.
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הגרא"ח שרמן, מחשובי הדיינים בדורנו, 
על    הדין  יום  לקראת  מקיף  בראיון 
זצ"ל,  אלישיב  הגרי"ש  מרן  עם  הקשר 
המאבק בחוק הגיור, מעורבותו בהנחיית 
דיינים כיום והגל הבלתי פוסק של פסיקות 
על  דעתו  וגם:    בבג"ץ  דתיות  אנטי 
הגר"ח  עם  הידידות  הסרוגים,  הדיינים 
איזירר ושיתוף הפעולה עם הפוליטיקאים

של  העמוקה  המעורבות  ובעקבות  הדין  יום  לקראת 
בתי המשפט בענייני דת ומדינה, שוחח 'קו עיתונות' עם 

הגרא"ח, ששטח את השקפת עולמו בהרחבה.
שנה,  כ-50  הוא  אלישיב  הרב  מרן  עם  שלי  "הקשר 
בפסיקה והלכה ובהכל, להיות מחובר לגלימה של גדול 
הדור, של פוסק הדור, של הענק שבענקים, זה לבד כבר 
היה זכות. כשאני וחברי, הרב חגי איזירר מרחובות, באנו 
מורי  היה  שהוא  זצ"ל,  אלישיב  הגרי"ש  ממרן  להיפרד 
ורבי, באנו אל הרב וביקשנו ברכה לפני שאנחנו עוזבים, 
אז ככה הוא הרים את ראש מהספר ואמר: 'מי אמר שאתם 
אז  השאלה  את  הבנתי  אני  דיינים?'  להיות  מפסיקים 
אמרתי: 'הגיע גיל שבעים והחוק קובע, המדינה אומרת, 

שאתה מפסיק להיות דיין'. 
מכוח  דיינים?  אתם  מה  'מכוח  שאל:  הרב  "אבל 
המדינה?', 'אנחנו בית דין בשעריך', אמרנו לרב, אנחנו 
הקהל,  ידי  על  השבט,  ידי  על  הקהילה,  ידי  על  ממונים 
'זאת אומרת שאת הכוח שלכם אתם מקבלים מהקהילה, 
תמה  דיינים?'  להיות  מפסיקים  שאתם  אמר  הקהל  האם 
מרן הגרי"ש אלישיב. זה היה בסוף שנת תשע"ב... ומאז 

אני עדיין כאן". 
הרב שרמן ממשיך ומעלה זיכרונות מאותה פגישה אצל 
מרן הגרי"ש, "ואז הרב אמר לנו שאם כן אנחנו ממשיכים 
להיות דיינים, כי הציבור הוא זה שמינה אתכם, אז אמרנו 

לו ש'אם ככה אנחנו מבקשים מהרב שיברך אותנו...' 
על  לשמור  מופקדים  אתם  'כדיינים  כך:  אמר  "והרב 
נושא  כל  כי  דרבנן,  שלוחי  אתם  ישראל,  עם  קדושת 
זאת  דרבנן'.  שלוחא  מכוח  הוא  בכלל  והדיינות  ההלכה 
בגלל  זה  סמיכה,  בזמננו שאין  שלנו  הכוח  אומרת שכל 
שאנחנו שלוחא דרבנן, ולכן הוסיף הרב 'אני מברך אתכם 
העניינים  בכל  ישראל  עם  קדושת  על  לשמור  שתמשיכו 

הקשורים לקדושת עם ישראל'. 
אני  אצלו,  שהיינו  ומאז  ציווי,  בזה  ראינו  "אנחנו 
משתתף בכל כנסי הדיינים, ואני משתדל להעביר נושאים 
שחשובים לכלל הדיינים ולהביא בפניהם את פסקי מרן 

הרב אלישיב, ובניתוח ובהשוואה של כל פוסקי הדור".
והרב איזירר? 

ר' חגי, המשכנו בכנסים, גם ענינו  "גם אני וגם חברי 
דעתנו.  את  לשמוע  שביקשו  לרבנים  כסדרן  תמידין 

מתכנסים  ואנחנו  אלינו  פונים  דיינים  גם  הזאת  במסגרת 
היום  סדר  שעל  עניינים  יחד  ומלבנים  בשבוע  פעם 
מהרב  טלפון  קיבלתי  אתמול  דוגמא,  לך  אתן  ההלכתי. 

חגי עם סיפור שאנחנו נברר מחר, במפגש הבא שלנו. 
דין מאוד מפורסם שפורסם  "לאחרונה התפרסם פסק 
הדין  'בית  ומצטט(  עיתון  גזיר  מוציא  )הרב  בעיתונות 
זאת  זוג מיסיונרי שביקשו להינשא'.  הרבני סירב לאשר 
הדוגמא, בנושא הזה אנחנו מדברים על מומרים ובשולחן 
ערוך זה מובא יחד עם מחללי שבת שהם פסולים לעדות, 
אינם  או  תופסים  שלהם  הקידושין  האם  שאלה  ויש 
תופסים, אני עכשיו חוזר משיעור תורה שאנחנו התחלנו 

את הנושא הזה, כי הוא נוגע בקדושת עם ישראל. 
שלי,  בשיעורים  אותו  אלמד  שלם  שחורף  פרק  "זה 
האם הקידושים תופסים משום שהדבר הזה יכול להיות 
הקידושין  את  עוקר  זה  האם  עגונות,  בהצלת  גדול  סיוע 
העגונה  את  לשחרר  אפשר  וכך  למפרע,  מתפוגגים  והם 

מכבליה". 
איזה מפגש יש ליהודי חרדי עם בית הדין הגדול?

"נכון שאנחנו עוסקים לרוב בציבור שאינו שומר תורה 

 ארי קלמן ואבי רבינא
צילומים: פישל רוזנפלד
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שהציבור  הוא  בארץ  היום  שהמצב  מכיוון  אבל  ומצוות, 
החרדי הולך ומתגבר, אז מבחינת התוצאה של זה המעמד 
גם  בחסידות  גם  הוא.  גם  ומתגבר  הולך  שלו  החברתי 
באשכנז גם בספרד, בכל תנועת ש"ס שמרן הרב עובדיה 
אני  ומתגברת,  שהולכת  החסידות  כל  אותה,  הקים  זצ"ל 
מכיר את בני ברק עוד כשהייתה בלי תורה וחסידות, בקושי 
עם ויז'ניץ ונדבורנה, היום אתה רואה את פוניבז' וכל מרכזי 
התורה העולמיים, זה השפעה על הנושא שאנחנו דנים בו". 
מה דעתך על הפגיעה הסדרתית של מערכת המשפט 

בחוקת התורה?
"למעשה אחד האויבים הגדולים בפגיעה בשם 'מדינה 
יהודית, מדינה דמוקרטית' - זה הבג"ץ. רק לפני שעה קלה 
שעבר,  בשבוע  נערך  )הראיון  הגיוס  חוק  את  ביטלו  הם 
לאחר ההודעה על ביטול החוק. א.ק.( אני אומר לכם איך 
הרב אלישיב הדריך אותנו לטפל בזה, איך הוא הדריך את 
חברי הכנסת לטפל בזה בכנסת. כשגפני או מקלב היו באים 
ואומר  אל הרב עם חוקים, הוא היה מפנה אותם לדיינים 
והאם  ההערות  את  יכתבו  שהם  חוק,  לקרוא  יודעים  'הם 

החוק הזה עוקף יסודי תורה, ואחר כך אתם תטפלו בזה'.
לעם  קשורים  שכולם  שבלמנו  חוקים  עשרות  "יש 

ישראל", אומר הרב שרמן בסיפוק. 
יציג  מי  קשה,  מאבק  מתנהל  המדינה  קום  "מתחילת 
את דמותה של המדינה היהודית ודמותו של העם היושב 
יהודי. האם תורת  יהודי – מיהו  גם בהגדרת  וכמו  בציון, 
משה מסיני, תורותיה והלכותיה שבתי הדין מופקדים על 
ידי  על  מעוצבת  שהעמדתו  הכללי  המשפט  או  העמדתם, 

בתי המשפט בלבד. 
שהוא  וחירותו,  האדם  כבוד  יסוד  חוק  לנו  יש  "אמנם 
יהודית  כמדינה  הם  ישראל  מדינת  של  שערכיה  קובע 
ודמוקרטית, חוק יסוד שבהגדרה החוקית יש לו משמעות 
של  ההגדרה  את  פירש  לדורותיו  הבג"צ  אבל  על,  כחוק 
מדינה יהודית והוציא בפירוש שלו פסקי דין שסותרים את 

תורה ה'.
בית  החלטות  את  ביטל  שבג"צ  החלטות  עשרות  "היו 
סרוגות!  כיפות  חובשי   הם?  מי  ולצערנו  הגדול,  הדין 
מהם,  שניים  היום,  הגיוס  חוק  את  שביטלו  מי  הם  ואלו 
הדת  את  השוו  אלו  שני  וסולברג.  רובינשטיין  אליקים 
אותם  השוו  ולקונסרבטיבים,  לרפורמים  האורתודוכסית 
שלהם  הגרים  את  להטביל  להם  לאפשר  בחוק  והכריחו 
את  הכריחו  ישראל.  לכלל  גויים  להכניס  כדי  במקוואות 
משרד הדתות להטביל נוכרים, במקום להשתמש בכלי הזה 

לטהר את עם ישראל הם משתמשים בזה לטומאה. 
מכיוון  תמיד,  הייתה  אלישיב  הרב  מרן  של  "העצה 
שאם  הממשלה  לראש  תודיעו  אז  בקואליציה,  שאתם 
אתה מסכים - הצעת החוק הזאת תהיה מטעם הממשלה 

שלך". 
"כשהיה את חוק הגיור של דוד רותם ממפלגתו של 
אני לא  יחד, לצערי,  ואז לצערי מי שהיה אתו  ליברמן, 

מדבר על מחלוקות, אבל זה היה הרב עמאר שהלך אתו 
יחד, והרב עמאר הסתיר את זה ממרן הרב עובדיה זצ"ל. 
כשהרב אלישיב ראה את הצעת החוק, הוא קרא לנו, ואמר 

לגפני ומקלב אתם צריכים לראות איך מתמודדים עם 
את  יכתבו  הם  לדיינים,  זה  את  תשלחו  בכנסת,  זה 

ההערות שלהם והם יחזירו לי ויראו איפה זה עוקר 
את יסודות הדת בפירוש, מחלל את קדושת עם 
דאורייתא  איסור  אומרת  זאת  בנוכרים,  ישראל 
של 'קדש וקדשה' ככה היה, ואז היה את רבני 

וזה  וועדה  כעת  שהקימו  צוהר 
מדובר על גיור קטינים".

נאנח  שרמן  הרב 
שקורה,  "מה  ומסכם: 
שהמאבק הוא מי יעצב 

את המדינה היהודית, וכי יש יהודי בלי תורה ומצוות? כל 
והממשלה  הכנסת  חברי  היועמ"ש,  המשפטיים,  הגורמים 
שפועלים לעקירת יסודות הדת, הם מעוותים את המפשט 

היהודי". 
גם היום שיש לנו יועמ"ש עם כיפה על הראש?

"הכיפה על הראש זה שקר, אלה שיושבים בבית המשפט 
 – רובינשטיין  שזה  ומדינה  דת  של  הגדול  והכהן  העליון 

ורובינשטיין הוא כופר גמור, כופר!!!"
הגיעו  מהרב  שומעים  שאנחנו  התקיפים  המסרים  כל 

ממרן הרב אלישיב?
ל  כ ה ב ומכיוון " דרבנן,  שלוחא  אנחנו 

שהרבנן זה הרב אלישיב אז 
דרחמנא,  שלוחא  הוא 
הקב"ה  וממילא 
עומד מאחורי זה".
הקו  מה 
ה  ח נ מ ש
את  כיום 
הדין  בית 
 ? ל ו ד ג ה
הרב  בזמן 
היה  זה 
ן  ר מ

הרב אלישיב זצ"ל, האם יש מישהו שעושה זאת היום?
הכיפות  אצל  גם  כי  לנושא,  להיכנס  רוצה  לא  "אני 
או מצד שני  זה מרכז הרב  פלגים, אם  יש המון  הסרוגות 
ישיבות ההסדר שהם בית היוצר של כל התהליך המסוכן 
יהדות  אין  היהדות.  עם  המשפט  את  להשוות  של  הזה 

מתחלקת, יהודי בלי תורה ומצוות - אין דבר כזה".
יש אפשרות למנוע את התערבות בג"צ בתכנים דתיים?

"אני אגיד לך מה אמר מרן הרב אלישיב: הדרך היחידה 
שיש  בג"ץ  עוקף  חוק  כאן  שיהיה  או  לחוקק,  או  היא 

אפשרות כזו )מה שנקרא פסקת ההתגברות. א.ק.(.
יש התערבות של בג"צ גם בנושאים לא ציבוריים?

"בטח, כמו פרשת הגט מצפת. הולך רובינשטיין ומוציא 
יצחק  הרב  לציון  לראשון  ומורה  הגדול  הדין  בית  על  צו 
יוסף 'אני לא מרשה לך לדון', וכל זה בגלל  טענה פורמלית 
שאינה מתחילה, והוא אוסר עליו לדון מחדש בנושא הזה. 

פגיעה כזו היא נגד כל גדולי ישראל".
מאיפה נובע כל האנטי הזה?

רק  שעסק  מי  הוא  הבסיס  אבל  זה,  את  ננתח  לא  "בוא 
משפטים  או  חול  בלימודי  להתערב  בלי  תורה  בלימוד 
אחרים. הם אומרים 'לאורו נלך', רק מה שמסתדר למחשבה 
את  הגיור  בנושא  להם  והבאתי  שלהם,  החברתית 
הפסק של הרב קוק והוכחתי להם שזה לא נכון, 

שהם לא הולכים לאורו. 
עם  יחד  ששילבו  ישיבות  ראשי  "יש 
כמו  אחרים  דברים  התורה  לימוד 
יהודה  צבי  הרב  הסדר.  ישיבות 
שרוצים  בחורים  לו  כשאמרו  קוק 
ללמוד  ולהמשיך  ל'הסדר'  ללכת 
בישיבה, הוא אמר להם 'אצלנו 
עוד  אצלנו  אין  תורה,  רק 
תורה  יש  ה'.  דבר  רק  דבר, 

אחת'".





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 
החלוצה במתן שירותי רפואה לציבור החרדי בשכונת סלונים 
וכאשר היא פתחה את המרפאה, היא חסכה למשפחות רבות 
זמן  תוך  איכותי.  רפואי  שירות  לקבל  כדי  לנדוד  הצורך  את 
קצר מפתיחתה, הוכח כי המרפאה מובילה בזמינות התורים 
במרפאה נעשים מאמצים רבים כדי לשמור על זמינות תורים 
גבוהה בעידן שבו עוד ועוד לקוחות בוחרים להצטרף לקופה 
משירותי  הלקוחות  נהנים  במרפאה  בישראל.  המובילה 
- רפואת משפחה באיכות גבוהה בפריסה  רפואה ראשונית 
מהשורה  מומחים  ידי  על  ילדים  רפואת  שעות,  של  רחבה 
נשים  רפואת  גבוהה,  ובזמינות  השבוע  ימות  בכל  הראשונה 
סדנאות  אחיות  שירותי  רחב,  שירות  היקף  עם  מקצועית 
גרנות  אתי  פרו'  ילדים  גסטרו  הלכתית,  אחות  התעמלות, 

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 
השליכו  בהגרלה?  להשתתף 

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

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 
וממסופרת  ייחודית  קולקציה  בראשית,  מקולקציית  וצלחות 
הרחב  לקהל  מציעים  ובנוסף,  להשקה.  יוצאת  אלו  שבימים 
למשל,  כך  תקדים.  חסרי  במבצעים  ייחודיים  פריטים  מגוון 
הנחה,  אחוזי  וחמישה  בשלושים  דבשיות  מגוון  להשיג  ניתן 
הנחה,  אחוזי  וחמישה  בשלושים  מהודרים  יין  מחלקי  מבחר 
וקנלדברות במגוון דגמים- עד ארבעים אחוזי הנחה. יש לציין, 
כי המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, עד גמר המלאי 
"הצורפים":  מסניפי  אחד  בכל  להשיג  ניתן  לתקנון.  ובכפוף 
רח’  בירושלים   .03-5703498  ,  82 עקיבא  ר'  רח’  ברק  בבני 
כנפי נשרים 5 גבעת שאול 02-6514026 וברח’ מלכי ישראל 
דניאל  כפר  המפעל  ובחנות   .02-5383853 השבת(  )כיכר   2

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 
גיל  נעלי  בסניף  משודרגת 

המרכזי  המיקום  בירושלים.   1 שערים  מאה  ברחוב  לגברים 
של החנות, המגוון והשירות הופכים אותה לכתובת המועדפת 
האישי  לסגנון  שיתאימו  איכות  נעלי  שמחפשים  לגברים 
שלהם. החנות החדשה, כמו שאר מחלקות הגברים בסניפי 

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

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 
ע”י  שפותחה  זו 

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

מדויקות.

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

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

)3-9/9/17(

יותר  גוונים,  יותר 
עמידות 

לעצמך  בוחרת  כשאת 
מתלבטת  את  חדש,  שפתון 
גוונים,  אינספור  בין 
שפתון  ועמידות.  טקסטורות 
של  העמיד   EVERLAST
עם  יותר,  טובה  לשנה  קרליין 
ויותר  כמות  יותר  גוונים,  יותר 

לקבלת  חדשנית  בטכנולוגיה  פותח   EVERLAST עמידות! 
שפתוני  השפתיים.  על  דביקה  ולא  נעימה  ותחושה  עמידות 
שפתון  מכל  חומר  יותר  מכילים  קרליין  של   EVERLAST
אחר. והתוצאה? צבע לשעות ארוכות. השפתון קל למריחה, 
מתייבשת במהירות, מתקבע על 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: 
 24 עם   – קלוריות  ומופחת  מרענן,  בטעם 
קלוריות בלבד ל-100 מ”ל. שלי שמיר-קינן, 
מסרה:  ‘קוקה-קולה’,  של  השיווק  סמנכ”ל 
“ההשקה באה מצורך שעלה אצל  צרכנים 
ומרווה,  מרענן  קר  תה  משקה  המחפשים 
ומופחת  מעודנת  במתיקות  זאת  עם  אך 
קלוריות. אנו מתחברים למגמות ולרצונות 
רחב  מענה  לתת  ושמחים  הצרכנים  של 

לצרכני המהדרין עם משקאות בכשרות מהודרת”.

קולקציה חדשה, נוחה ואופנתית 
רשת WESHOES משיקה קולקציית חורף טרנדית ואופנתית 
של  המפתח  צבעי  וטף.  ילדים  גברים,  לנשים,  שמתאימה 
המותאמים  צבע  גווני  הם   2017/18 חורף  סתיו-  קולקציית 

לגווניו,  חום  הישראלי:  לחורף 
אפור  זית,  ירוק  בורדו,  חרדל, 
וכו’. הגוונים המטאליים מלווים 
הקרוב,  בחורף  גם  אותנו 
אצל  הן  בקולקציה,  בנגיעות 
הילדות.  אצל  והן  הנשים 
כלל  את  מלווה  הקולקציה 
ועד  היום  משגרת  המשפחה 
מתמקדים  העונה  הערב. 

ערב  ונעלי  סניקרס  וכן,  ומגפונים  מגפיים  של  רחב  במגוון 
סאטן,  קטיפה,  הם  העונה  בולטים  טרנדים  ולנשים.  לגברים 
בחנויות   ₪ 650  -  ₪ 80 טווחי מחירים:  ופרינטים.  מבריקים 

Crocs&more

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

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

יותר שליטה ובטחון.

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

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

ובעיקר מתוקה וטעימה.

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

השיווק של פריגת, מוסר: “אנו שמחים לחדש עם טעם חגיגי 
חג  ישראל  עם  לכל  מאחלים  אנו  החדשה.  השנה  באווירת 

שמח ושנה טובה!”

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

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

פריטי כותנה ומגבות. בהתאם להוראות השימוש.

הסיפורים   25
הזוכים 

מכירים  שכולנו  מסתבר 
מתוק  פה  שעושים  אנשים 
עלית  של  פרה  שוקולד   -
מזה  עשו  לוי  קובי  והסופר 
סיפור! בחודשיים האחרונים, 

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

של צרכני שוקולד פרה המתוקים”.

הגוון  על  לשמירה 
הבהיר-בלונדיני 

והגנים,  ספר  לבית  החזרה  לקראת 
סרקל  סדרת  את  פישר  ד”ר  משיק 
שמפו  סרקל  בלונדיני:   - בהיר  לשיער 
– בלונדיני.  וסרקל מרכך לשיער בהיר 
ייחודית  נוסחה  בעלי  הינם  התכשירים 
השיער  גוון  של  בשמירה  המסייעת 

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

המרקחת ובחנויות המובחרות.

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

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

קפה גרג בקניון גבעתיים מחכה לך.

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

מדהים ומבריק את הכלים כמו חדשים. הדחת הכלים הופכת 
לחוויה נעימה הרבה יותר עם שני סוגי האריזות הייחודיות של 
סנו ספארק שמסייעות לשימוש נוח וקל יותר בנזול הכלים: 
סנו ספארק בבקבוק 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   –
מיקרופייבר  מוצרים חדשים: מטלית  אל הסדרה מצטרפים 
לניקוי  מקצועית  מיקרופייבר  מטלית  אבק,  לניקוי  מקצועית 
משודרגת  במהדורה  רצפה  לניקוי  מקצועית  מטלית  יסודי, 
גדולה ב- 20% וכוללת חור למגב. עוד בסדרה, מארזי חסכון 
לניקוי  הפלא  מטלית  ומשתלמת:  חסכונית  לקניה  חדשים, 

כללי במארז שלישיה ומטלית הפלא  לרצפה במארז זוגי.
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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
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת מנפלאות הבריאה
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. כליון-נפש, כמיהה, כיסופים. "בן שיש ____ על 
אביו" )שבת סו: (

7. מנוסה. "ואם ____ לקרות קורא" )יומא א ו(
8. מפרשיות השבוע.

9. העור המכסה את בשר האדם ובע"ח. "תפרתי עלי  
___" )איוב טז טו( )לא בלשון סמיכות(

10. ענין, צורך, עסק. "כי-שיח וכי ____" )מלכים א 
יח כז(

11. רשום את שתי האותיות המרכיבות את הגימטריה 
206 מימין לשמאל.

12. אחרי הזמן הזה. "השמיני ו___" )ויקרא כב כז(
13. קטן, נמוך. "עמודים ____" )מידות ג ה( )יחיד(

15. כך או להפך,אחת מן השתים. "____ כנס ____ 
פטר" )כתובות יג ה(

16. אביו של הכהן זכריה שהשתתף בחנוכת חומת 
ירושלים בימיו של נחמיה. )נחמיה יב לה(

19. תחינה, בקשת רחמים. "אין תפלתו ____" )ברכות 
ד ד( )בלשון יחיד(

1. מי שלהוט אחרי אכילה ושתיה גסה, זולל וסובא. "בבת-אחת הרי 
זה ____" )פסחים פו: (

2. מלך מואב בתקופת השופטים בישראל. )שופטים ג יב(
3. כנוי לחוט אדמדם הנראה בפירות שונים בדומה לגידים שבגוף 

בע"ח. "משיטילו ___" )מעשרות א ב( )יחיד(
4. מספר הצדיקים הנסתרים בכל דור. )בהיפוך אותיות(

5. טלטול והעברה של דברים ממקום למקום. "____ השבת שתים 
שהן" )שבת א א(

6. עצוב,עגום. "בתולתיה ____" )איכה א ד( )בלשון יחיד,נקבה(
10. שאנן, שלו, שקט. "כלו ____ ושליו" )איוב כא כג(

14. שמו של מדבר בקרבת הר סיני. "מדבר ___" )שמות טז א(
17. מאותיות ה-א"ב.

18. צמח בר בעל בצל ממשפחת השושניים. "ו____ החלב" 
)שביעית ז א(

 

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

מאונךמאוזן

לנו:כתבו 

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

מצאו לפחות 10 הבדלים בין התמונות!

חידת השבוע

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

אור ,חשך, סער, אפלה, טל, סערה, אש, יורה, ענן, ברד, כפור, ערפל, ברק, להבה, רבבים, 
גשם, מבול, רוח, ועלטה, מטר, שלג, וקר, מלקוש, חם,  סופה

סנותאגיסנאשוסנישא

תקאבשששאאנעיהאניש

רארמשישאשליקשריעא

ידאתאשישטירתאשעינ

אמאשונכהמביאהישסנ

שסנקיפישרסנראבישר

תאלשוינחשאמאעאהיו

שמירתדששמידשנסילא

תישרלכתישאהישינשא

אמאפשהבסנלגלחגויא

תשריפבאתפשושוטלרא

שעיורתשאיביארלישה

סנסשמחסנמטרשסנאנא

יה
פד

קי
 וי

ה:
ונ
תמ

 תשבץ 

                                                 באדיבות עוזי קייש
1 2 3 4  5 6 

7     8  

9    10   

11   12    

13  14  15   

  16 17   18 

19       

 

מדוע נבחרו 
השמים והארץ 
כעדים? )ע"פ 

רש"י(
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
לו

ב
03-6162228

3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

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

 בנחמיה, 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

 בבארי, כ-50 מ"ר + היתר 
בניה נרחב, ק"א ואחרונה, 

1,900,000 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

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(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 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 

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 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

 בכותל-המערבי, ליד 
המכללות, ד.גן משופצת 
ומוכנה לחלוקה, גינות, 

1,090,000 ש"ח. אור-לנכס, 
050-950075)38-38(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 ברח' נרקיס, 3.5 חד' 
)כמו 4 חד'(, משופצת + גינה 

60 מ"ר )מושכרת ב- 2,750 
ש"ח(, 940,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)38-38(יעקב, 054-4901948

 דירה חדשה ברחוב חזו"א 
פינת עזרא, 150 מ"ר עם 
אפשרות ליחידה נפרדת, 

2,730,000 ש"ח,
050-5854525)38-41(_____________________________________________

 דירת-גן יוקרתית, 
בבמברגר, 150 מ"ר 

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

כניסה פרטית.
"מקסימום נדלן" 

054-4340843)38-38(_____________________________________________

 במרום-שיר, פנטהאוז 
יוקרתי, בלנדא 6, ק"7, 

10 מ"ר בנוי + 160 
מ"ר גג עם נוף מדהים 

עד הים!! + חניה. 
"מקסימום"

054-4340843)38-38(_____________________________________________

 בלעדי, דופלקס 7 ח' 
ענקית, 220 מ' באזור חרל"פ 

+ מעלית + חניה, 2.8 מ'. 
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)38-38(_____________________________________________

 במנחם דופלקס 
יחודי 6 חד' + מרפסות 

שמש  כל קומה  כ-130 
מ"ר + מעלית וחנייה 

ב- 2,990,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)38-38(נכסים 050-4177750 

 בבלעדיות בחזו"א, 
5 חד', כ- 130 מ"ר, 

ק"ג, משופצת, יפיפיה 
+ מעלית + חניה, 

2,450,000 גמיש. "רוזנר 
_____________________________________________)38-41(נכסים" 054-3978367

 בויז'ניץ, דירת נכה 
)קרקע(, כ- 100 מ"ר, 4 חד', 
 GN .1,900,000 ש"ח, גמיש

_____________________________________________)38-38(נכסים, 054-8425797

 בגבול ר"ג,
הבנים/התנאים, חדשה, 

4 חדרים, 103 מ"ר + 
מ.שמש 10 מ"ר, קומה 

ב', חזית, מהממת + 
יח.הורים + מעלית 

וחניה. "מקסימום-נדלן" 
054-4340843)38-38(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח' בפ"כ 
במתחרדים אזור אבוחצירא 
משופצת מאוד + אופציה, 

1,350,000. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)38-38(_____________________________________________

 בלעדי כ- 4 ח' מרווחת, 
עורפית + סוכה, מסודרת, 

באזור רחוב הירדן, 1,530,000. 
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות בעמק 
יזרעאל, 4.5 חד', סוכה 
מ.שמש, מעלית וחניה, 
1,650,000. 'אפיקי-נדלן-

_____________________________________________)38-38(בועז' 054-8474843

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

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)38-38(אדוארד

 במערב בני-ברק 
לקראת סיום בנייה, 4 

חדרים + מרפסת שמש 
וחניה בבנין מפואר 

ואיכותי, ב- 2,100,000 
ש"ח. להב נכסים,

050-4177750)38-38(_____________________________________________

ומתוקה!שנה טובה 
050-3000-121

מאחלת לכל לקוחותיה 
תיווך  יזמות  השקעות
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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

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(_____________________________________________

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

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

 דירת 3 חדרים משופצת 
+ יחידת דיור מושכרת. תיווך, 

050-4104044)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

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(_____________________________________________

 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/חזו"א, 
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(_____________________________________________

 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, 2,220,000 ש"ח. 

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

 בעמק יזרעאל, 4 חד', 
ק"א, 115 מ'ר. מרפסת, 

מעלית, חניה, סוכה, 
יחידת הורים. 1,830,000 

_____________________________________________)38-41(גמיש. 050-8898020

 מציאה באשקלון !!!
דירת 4 חדרים קומה רביעית

750,000 ש"ח
טל 054-7313344

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

 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, 

1,180,000 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

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירת 3 חד' אחרונה 

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

052-3344721 ,03-8007000)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 

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 מציאה באשקלון !!!
4 חד' קומה א' מהממת 

ביופיה מתאימה גם להשקעה 
950,000 ש"ח 054-6644232 

_____________________________________________)37-37(צחי 054-7313344 עומרי

וילות ובתים
 בית דו משפחתי, 4 חד' 

על רבע דונם בעמישב,
050-6925400)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(_____________________________________________

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בבנימין אברהם, כ- 3 
חד', 80 מ"ר + אופ' להרחבה, 

1,450,000. נדל"ן הקריה, 
050-3000121)38-38(_____________________________________________

 במימון, פינת שמעיה, 
בבניה, 3 חדרים, 80 

מ"ר, קומה ג', חזית + 
סוכה + מרפסת שמש - 

"מקסימום-נדלן"
052-2452820)38-38(_____________________________________________

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

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

054-4340843)38-38(_____________________________________________

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

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

"מקסימום"
052-2452820)38-38(_____________________________________________

 ביגאל )מרכז העיר(, 3 
חדרים, ק"ב ואחרונה.

_____________________________________________)GN)38-38 נכסים, 054-8425797

 בלעדי, 3 ח', משופצת 
בז'בוטינסקי, בניין אברכים, 

עורפית לב"ב + אופציה 
לסוכה, קומה ב', 1,370,000. 

תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)38-38(_____________________________________________

 בלעדי, 3ח', קומה ב', 
חזית, כ- 70 מטר, מושקעת 

בפ"כ במתחרדים, 1,450,000. 
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)38-38(_____________________________________________

 בלעדי! בנורוק, 
3 חדרים + מ.סוכה, 

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

054-8474843)38-38(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)38-38(אדוארד

וילות ובתים
 בגבעת זאב, קוטג' 
6 + מרתף, מחסן גינה 

וחצר, שקט, תב"ע מאושרת 
להרחבה, במחיר מפתיע. תיווך 

_____________________________________________)38-38(מאור, 02-5730077

 בגבעת זאב וילה! אדמת 
מנהל! קו ראשון לנוף! בנוי 

220 מ"ר, גינה 180 מ"ר 
ויחידת דיור 2 במחיר קטן! 
_____________________________________________)38-38(תיווך מאור, 02-5730077

 בגבעת זאב דו משפחתי, 
220 מ"ר, משופץ + מחסן 
וגינה 200 מ"ר לנוף, יחידות 

דיור ואופציות, 2,460,000 
ש"ח!!! תיווך מאור,

02-5730077)38-38(_____________________________________________

דרום
 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

טבריה

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

050-4103173)33-32/18(_____________________________________________

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

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

052-7103979)37-48(_____________________________________________

+5 חדרים
 בגבעת זאב, איכותי, אבן! 

5 + פינת אוכל, מרפסות 
וחניה, כחדשה, ק"ב, מעלית, 
גם לנכים, 1,890,000 ש"ח! 

_____________________________________________)38-38(תיווך מאור, 02-5730077

 בגבעת מרדכי, כניסה 
פרטית וגישה נוחה לדירת 

גן 5 + גינה 40 מ"ר, ניתנת 
לחלוקה בקלות, כל הקודם 

זוכה!!! תיווך מאור,
02-5730077)38-38(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 גבעת זאב משה"ב, 

פינתית, 4 גדולה + מרפסת 
סוכה לנוף, ק"ב + מעלית, 
במחיר דירת 3 חד'! תיווך 

_____________________________________________)38-38(מאור, 02-5730077

 גבעת זאב המתחרדת, 
כניסה פרטית לדירת גן 4 + 
גינה 100 מ"ר ויחידת דיור 2, 
מיידית! 1,730,000 ש"ח!!! 

_____________________________________________)38-38(תיווך מאור, 02-5730077

 גבעת זאב מרכז, 
3 מרווחת + פינת אוכל 
ומרפסת סוכה + תב"ע 

מאושרת להרחבה של חדר 
ומרפסת, 1,230,000 ש"ח!! 

_____________________________________________)38-38(תיווך מאור, 02-5730077

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

מרפסת שמש בבניין מפואר, 
03-9301122)38-38(_____________________________________________

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

120 מטר, מ.שמש/סוכה 
40 מטר + ממד + גג בגודל 
הדירה, מעלית שבת וחניה, 

2,700,000. אתי,
054-3320655, תיווך דרים 

_____________________________________________)38-38(טרגט

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

_____________________________________________)38-38(בן 3 שנים, 03-9301122

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

_____________________________________________)38-38(מ"ר, 03-9301122

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

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

_____________________________________________)38-38(טרגט

 בקיש, דירת גג, 3 חדרים 
עם אפשרות לחצי חדר נוסף, 
85 מטר, כניסה נפרדת לגג, 
בניין מטופח, קומה 3 ללא 

מעלית עם חניה בטאבו. אתי, 
054-3320655)38-38(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 5 חד', 
קומה ג', עורפית, מעלית, 

חניה, מרפסת סוכה גדולה, 
ממ"ד, מחיר 2,000,000 ש"ח. 

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)38-38(אדוארד

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

03-9301122)38-38(_____________________________________________

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

_____________________________________________)38-38(ומרווחת, 03-9301122

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

_____________________________________________)38-38(חניות, 03-9301122

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

סוכה, 2 חניות ומחסן, 
03-9301122)38-38(_____________________________________________

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

03-9301122)38-38(_____________________________________________

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

03-9301122)38-38(_____________________________________________

 בכץ בי"ח השרון, 5 חד', 
120 מר, מ.שמש/סוכה, 

מעלית וחניה, 1,890,000. 
אתי, 054-3320655, תיווך 

_____________________________________________)38-38(דרים טרגט

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

וחניה מקורה בטאבו,
03-9301122)38-38(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בכפר 
אברהם, 4 חדרים + חניה, 

מעלית ומרפסת סוכה,
03-9301122)38-38(_____________________________________________

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

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

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

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

_____________________________________________)38-38(דרים טרגט

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

_____________________________________________)38-38(דרים טרגט

 בזכרון משה, 3.5 חד', 
מעלית, מיזוג מרכזי, לל"ת, 

4,000 ש"ח. יהודה,
050-7334030)38-41(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בסלנט, 3 
חדרים, משופצת קומפלט 

_____________________________________________)38-38(כולל צנרת וביוב, 03-9301122

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

_____________________________________________)38-38(משופצת! 03-9301122

 אנגלו-סכסון ביוספטל, 3 
חד', קומה +4 אפשרות בנייה 
_____________________________________________)38-38(על הגג מציאה! 03-9301122

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

ראשונה, חניה מקורה בטאבו, 
03-9301122)38-38(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)38-38(דרים טרגט

 מציאה! השקעה 
בהזדמנות! דירת 4 

חדרים + צימר, בלב צפת 
העתיקה. יובל,
050-2777611)38-38(_____________________________________________

 דירת 3 חד' עם מרפסת 
גדולה, קומה 1 ויחידה, 

אופציית בניה של כ- 75 מ"ר, 
משופצת, אזור חרדי! 650,000 

_____________________________________________)38-38(ש"ח. שניר, 052-2888181

 דירת 3 חד' + אופציית 
בנייה גדולה, מצב מצויין, 

קומה 1, חרדי, 570,000 ש"ח. 
_____________________________________________)38-38(ניסים, 053-7666027

 טיפול השכרה, מכירה 
ואחזקה בנכסים באזור קריות 

וחיפה - מאיר אלפסי נדלן 
ושיווק פרוייקטים,

052-2790370)38-38(_____________________________________________

 בסוקולוב, 4 חד', ק/2, 
מחיר הוגן! מאיר אלפסי נדלן 

ושיווק פרוייקטים,
052-2790370)38-38(_____________________________________________

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

נדלן ושיווק פרוייקטים,
04-8441111)38-38(_____________________________________________
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לפרסום
בלוח

03-6162228

■ 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

עסקים

ביקוש 
דירות

נדל”ן 
מסחרי

משרדים השקעות

בני ברק

 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(_____________________________________________

 דירת 130 מ"ר מפוארת 
ומאובזרת היטב, ממזוגת, עד 
13 מיטת לשבתות ולתקופות 

_____________________________________________)31-38(קצרות, 050-7877492

 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(_____________________________________________

 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)39-38/18(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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 מהדרין, 
לשבתות חתן, גיבוש ולחגים, 

5-8 משפחות + בריכה גדולה, 
משחקיה ומדשאות

050-4153074 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

 בר' עקיבא חנות 23 
מטר, חזיתית, מושקעת, מיידי, 

_____________________________________________)36-39(ללא תיווך, 050-2899019

 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(_____________________________________________

 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, 
4,000 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(_____________________________________________

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

 להשקעה, נכס מניב 
בארה"ב, תשואה כ- 14% 

לשנה, נכס נדיר, 50,000$, 
050-4188844)37-40(_____________________________________________

 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 בבני-ברק 
בהרב-קוק/רבי-עקיבא, 63 

מ"ר, 17,500 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ,

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

 מגרשים לבניה + בתים 
+ דירות מקבלן בהזדמנות. 

עץ הדעת, תיווך במקרקעים 
_____________________________________________)37-38(שירות ואמינות, 02-6769127

 דירת ארוח ל- 2 עד 15 
אורחים, שבתות, חול, חגים, 

לתקופות קצרות, טל' לנשים: 
050-4166411, טל' לגברים: 

052-7183279)37-38(_____________________________________________

 פנטהאוז 5 חדרים, נוף 
לכינרת, סוכה גדולה לסופ"ש 

_____________________________________________)37-40(וחגים, 052-7602175

 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

 דירת חדר ליחיד, משופצת 
ומרוהטת, במרכז ב"ב, מיידי! 
050-5749262 ,03-6197286)38-41(_____________________________________________

 יח"ד לזו"צ, יפה 
ומושקעת, אזור ראדזמין, ק"א, 

_____________________________________________)38-39(חזית 054-3034375

 1.5 חד', מרוהטת, חדשה, 
2 מזגנים, ק"ק, בשיכון ה', 

2,750 ש"ח, מיידי,
054-8154750)38-39(_____________________________________________

 בהדר גנים 4.5 חד', בבגין, 
עורפית + מ.שמש + יח' 

הורים, 3 מזגנים, מיידי, לטווח 
_____________________________________________)38-39(ארוך, 054-4346744

 בחפץ חיים, 4 חד' + 
מרפסות, ק"א, מסורגת, 3 

כ"א, ממוזגת + ריהוט חלקי 
+ דוד"ש, 3,800 ש"ח,

054-8598418)38-41(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 מגוון רחב של דירות 
בקרית אתא - מאיר 
אלפסי נדלן ושיווק 

_____________________________________________)38-38(פרוייקטים,052-2790370

קריית אתא

 מחפשים בבני-ברק 
דירה עם סוכה להשכרה לחג 

_____________________________________________)37-39ח(הסוכות, 054-8454536

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני-ברק/קרית הרצוג, 

_____________________________________________)38-39ח(לל"ת, 052-7396092

 במשפחה חרדית חמה 
ומקצועית בב"ב התפנה חדר 

עבור נערה/אישה הזקוקה 
לסיוע נפשי, 052-7659259, 

03-6182063)38-41(_____________________________________________

 ברשותנו מאגר גדול מאוד 
של דירות למגורים והשקעה. 

תיווך ארץ הצבי,
08-9931163 ,052-5253470)38-38(_____________________________________________

 להשכרה משרד / 
חנות בב"ב בהרב קוק, 

80 מ"ר, ממוזג, אופציה 
_____________________________________________)38-41(לחלוקה, 058-7169409

 להשכרה חנות ואו משרד 
16 מטר + חצר, מתאים גם 

לספר/ית, 2,200 ש"ח,
054-5500263)38-38(_____________________________________________

 בק.אתא, 2 חנויות, 48 
מ"ר, מחיר מציאה! מאיר 

אלפסי נדלן ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)38-38(_____________________________________________

 מגרש לבניה רוויה
בק.אתא, מסחרי ומגורים. 
מאיר אלפסי נדלן ושיווק 
_____________________________________________)38-38(פרוייקטים, 04-8441111

 בחיפה, מגרש לבניה 
מסחרית במת"ם 2 מציאה 

של ממש! מאיר אלפסי נדלן 
ושיווק פרוייקטים,

04-8441111)38-38(_____________________________________________

מחסנים
 להשכרה מחסן לאחסנה 

כ- 15 מ"ר, ברוזובסקי ב"ב, 
גישה לרכב. יוסף,

052-7140101)38-41(_____________________________________________

 מבצע ענק! בבלעדיות 
משרדים בקומה 19, נוף לים, 
רק 40,000 ש"ח כולל ריהוט 

ומיזוג. תיווך ארץ הצבי,
08-9931163 ,052-5253470)38-38(_____________________________________________

 "חוות מרומי השדה" 
- 2 צימרים מפוארים 

ומאובזרים לזוגות/
משפחות, ספא, סאונה, 

בריכה מחוממת ונוף 
מדהים, 052-3488910, 

052-5807915)38-50/17(_____________________________________________

 במלצר 21, דירות ארוח 
מפוארות, מאובזרות, דירת 
חדר + חצר מרוצפת, ק"ק 

מתאימה לנכים, דירת 2 ח' + 
ג'קוזי + סוכה, מפוארת 

ק"ד + מעלית )אפש' גם על 
בסיס חודשי( ודירת 3ח', ק"ג 

_____________________________________________)38-11/18(+ מעלית, 052-7613554

 במיקום מעולה לחג 
הסוכות וחול המועד, 

דירה גדולה עם 2 חדרי 
שינה פנויים )2 מיטות 
לזוג + 3 מיטות בחדר 

ילדים( ממוזגת ונעימה, 
מול מגדלי שקל,

לפרטים לרציניים בלבד -
נא לשלוח הודעה ל-

054-6565361)38-40(_____________________________________________

 "אחוזת נוף כנרת" - 
צימרים חדשים ומפוארים 

בטבריה + ג'קוזי + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, במחירי 

_____________________________________________)37-10/18(השנה!! 052-7134905
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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

לפרסום
בלוח

03-6162228

הלוואות ומשכנתאות

 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(_____________________________________________

 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 לפירוק + נסיעה 
כל המכוניות, משאיות, 
טרקטורים, אמינות + 

אישורים, 052-5752933, 
052-3239123)1-54(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

■ 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)40-11/18(_____________________________________________

■ 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(

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

מיצובישי
מטבחים

 "מטבחים יעקב" - 
מטבחים במבצע מטבח 

תחתון + עליון עד 2 מטר 
עם שיש וכיור מסנדוויץ + 

הובלה והתקנה, 3,200 ש"ח, 
052-7297530)34-37(_____________________________________________

אבידות

 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

 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 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(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

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

 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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ספייס וואגן  7 מקומות - 
1999 אוטומטי שמורה מאוד 

קמ' נמוך, 180,000 טסט 
לשנה!! בהזדמנות!! 9,500 

_____________________________________________)37-37(ש"ח, 052-9678475

 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

 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

מכוניות

קניית רכבים
 קונה רכבים ואופנועים 

לפירוק, לנסיעה ולברזל, 
_____________________________________________)08-09/18(מחירים הוגנים, 052-6371796

 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
 דב ושושנה לנדאו - 

דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 
ומאובזרות, למשפחות, 

אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 
04-6989510 ,052-8771810)38-37/18(_____________________________________________

 צימר בוטיק בלב 
צפת העתיקה, מחירים 

מיוחדים לחגים. יובל, 
050-2777611)38-38(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

חדש ומאובזר, ג'קוזי, קרוב 
לאטרקציות ומסלולים, בריכה 
_____________________________________________)17-16/18(נפרדת ביישוב, 054-2232004

 בכניסה לעתיקה, ליד 
מלון רימונים, דירת 4 חד' 

גדולה וממוזגת עד 14 
איש, מרפסת גדולה עם 
נוף לעתיקה ולהרי מירון

052-5000685)38-14/18(_____________________________________________

 דירת ארוח סמוך לעתיקה 
מיקום שקט, נקיה ומאובזרת, 

050-4115872)37-38(_____________________________________________

 פמוט תמונה כבר יש 
לך? ויטרינה מתקפלת 
להדלקת נרות, איכותי, 

בטיחותי ומהודר,
052-7600005)38-39(_____________________________________________

תשמישי קדושה

 נמצאו אופניים תלת אופן 
בק.הרצוג ברח' חיי טייב ביום 

חמישי ט"ז באלול,
_____________________________________________)38-39ח(077-3004705, 052-7650984

 נמצאה מצלמה דיגיטלית 
בפארק הכט-חיפה, פאלפון: 

_____________________________________________)38-39ח(055-6701554

 נמצא כובע חסידי בקו 
402 מב"ב לירושלים בכ"א 

_____________________________________________)38-39ח(אלול, 02-5711020

 נמצאה טבעת במלון 
מרגוע בערד, המאבדת תוכל 

לקבלה עפ"י סימנים,
_____________________________________________)38-39ח(052-7126692

 נמצא נגן בבן יעקב בב"ב, 
_____________________________________________)38-39ח(054-8442460

 אם ברשותכם סוכה/
סכך שאינכם צריכים, בן תורה 

ישמח לקבלם,
_____________________________________________)38-39ח(054-8432271

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)38-39ח(תורה, 054-8432271

 דרוש לגמ"ח לחלוקת מזון 
מקפיא במצב טוב בתרומה, 

_____________________________________________)38-39ח(03-5741007

 מעוניינת בטייפ לשמיעת 
קלטות למשפ' אברך,

_____________________________________________)38-39ח(054-8504868

 דרוש מקרר לבחורי ישיבה 
במצב טוב באזור אלעד, 
_____________________________________________)38-39ח(לפרטים: 054-8491154

 דרוש מטען למברגה 
"מקיטה" 10.8 ווט,

_____________________________________________)38-39ח(054-8478353

 דרושה סוכה מעץ/ברזלים 
בתרומה/סמלי וגם סכך 

_____________________________________________)38-39ח(לאברך, 054-7432011

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)38-39ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)38-39ח(בתרומה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה עם ילדים 

_____________________________________________)38-39ח(בבני-ברק, 050-6651365

 דרושה סוכה בתרומה 
למשפחת אברך בן תורה, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7396092

 נייח מחודש, 
משחקים, סרטים, 

אחריות, מסך דק, 700 
_____________________________________________)38-50(ש"ח, 054-4543701
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ריהוט
 למכירה במחיר מוזל 
מאוד, שולחן משרדי גדול 
_____________________________________________)34-36(במצב טוב, 050-4171813

 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

 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

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

 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

 תרמוס חשמלי מיוחד 
לשבת, חדש באריזה, 

120 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

 וידאו עם 5 קלטות וידאו 
לילדים, 500 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(050-3337530

 מכונת כביסה בוש דגם 
WOL1270, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(050-3337530

 מקרוגל דיגיטלי - שארפ, 
33 ליטר, לבן, 220 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)38-39ח(052-2727474

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(054-7938941

 מכונת תפירה "סובינה" 
דגם "סופר אוטומטית" 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, מצויינת, 054-7938941

 מכשיר ייבוש לק ג'ל חדש 
+ 5 לק ג'ל חדש - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(לפרטים: 053-3364930

 מחשב נייח אינטל 
פנטיום 4 במצב מצויין!!! 
כולל מקלדת + עכבר + 

רמקולים!!! 400 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)38-39ח(052-8401909, פ"ת

 מכונת כביסה אריסטון 
איטלקית, פתח עליון, מצויינת, 

_____________________________________________)38-39ח(400 ש"ח, 058-7373696

 מקרר אמקור במצב 
מעולה, מחיר מציאה, 500 

ש"ח, כל הקודם זוכה,
_____________________________________________)38-39ח(050-6564872

 אוזניות סנהייזר מגנטיות, 
בס מעולה, בצבע ירוק, 50 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-7165780

 מאוורר קטן על בטריות, 
כולל מצנן, רוח חלשה, 15 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-7165780

 מחשב נייח בהזדמנות, 
ב- 250 ש"ח, 052-2421622, 

_____________________________________________)38-39ח(פתח-תקווה

 מחשב פנטיום 4 
בהזדמנות, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(פתח-תקווה, 052-2421622

 מחשב שולחני מבוסס 
אינטל + ווינדוס חוקי, 490 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-6784969

 מכשיר GPS של חברת 
NOVOGO במצב מצוין, 

_____________________________________________)38-39ח(130 ש"ח, 054-8450152

 מחשב נייד - לעבודה 
וצפייה - במצב מעולה, רק 

500 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)38-39ח(052-3281503

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד, רק 499 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7171228

 מקרן איכותי מאוד במצב 
מצוין, 499 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(054-3558949

 מחשב נייד כמו חדש, 
מציאה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(054-8470594, ירושלים

 מכונת כביסה בוש, 6 
ק"ג, מצב טוב מאוד, 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בירושלים, 050-4154208

 תנור דלונגי במצב מצויין, 
ב- 500 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)38-39ח(052-7656266

 מסך מחשב דק, 20 אינץ, 
חברת סמסונג במצב טוב, 

_____________________________________________)38-39ח(100 ש"ח, 054-8491154

ZM- שלט חדש דגם 
9067N מתאים למזגנים 
תדיראן/טורנדו, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 מזגן עילי "טורנדו" 1 כ"ס 
+ שלט, 500 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 אוזניית בלוטוס עם 
אפשרות לשמיעת שירים, 

150, חדש באריזה,
_____________________________________________)38-39ח(054-7612883

GPS  חדש באריזה עם 
כל הטכנולוגיות כולל בלוטוס, 

_____________________________________________)38-39ח(400 ש"ח, 054-7612883

 למסירה למשפחת אברך/
ישיבה, מזגן רצפתי 3.5 כ"ס 

_____________________________________________)38-39ח(עובד, טל': 053-3181213

 מערכת שמע לרכב, חדש 
באריזה, רנו פלואנס, בערב, 

_____________________________________________)38-39ח(250 ש"ח, 054-8523736

 מאוורר שולחני קטן שתי 
מהירויות, בגובה 45 ס"מ, 

מצויין - 30 ש"ח, טל':
_____________________________________________)38-39ח(050-2897977

 תנור דו תאי עם כיריים 
בלרס, 400 ש"ח בפ"ת,

_____________________________________________)38-39ח(050-6370452

 160ixus מצלמת קנון 
mp20, זום אופטי X8 במצב 
מצויין, 280 ש"ח, בירושלים, 

_____________________________________________)38-39ח(054-8468010

 כיריים לגז מזכוכית, 5 
להבות, כחדשות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7156347

 פלטת גריל חדשה 
בקופסא, 100 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-7156347

 מכונת צילום משולבת 
עם פקס, סורק ומדפסת, חב' 

קנון במצב מצוין, רק 180 
ש"ח, בירושלים,
_____________________________________________)38-39ח(050-4120286

 מכונת תפירה זינגר, 
חזקה, רק 400 ש"ח, 

בירושלים, 050-4120286, 
_____________________________________________)38-39ח(דרוש תיקון

 מכונת כביסה פ.תחתון, 
שנתיים וחצי בשימוש, ב- 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 050-4145023

 מקרר משרדי חב' 
"וריפול" מעולה ובעבר לא 

ראה תיקונים, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(050-4145023

 מקפיא 4 מגירות חב' 
אלג'י ב- 450 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(050-4145023

 מכונת כביסה פ' עליון, 7 
קילו, ב- 450 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(054-5823874

 מזגן חב' תדיראן, 3 כ"ס, 
מפורק ע"י מתקין עם הגז, ב- 

_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח, 054-5823874

 אופניים חשמליות דרוש 
תיקון בלי סוללה, ב- 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 054-5823874

 מסך דק למחשב, 90 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 054-7432035

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)38-39ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 30 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(052-4831449

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כח במצב מצויין, 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-7396092

 אוזניות איכותיות ברמה 
גבוהה + מצב לספורט, ב- 40 

ש"ח במקום 100 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(050-4196197

 מחליק שיער חדש 
PRITECH, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(054-8487627

 אורגן קומתיים דגם ימהה 
+ כסא )דרוש תיקון קל(, 300 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 054-8487627

 ארון 2 דלתות, חזק 
במיוחד, נמוך, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(050-9089110

 שידה קטנה מעץ מלא, 
מעוצבת ומיוחדת, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(050-9089110

 כסא עור מתאים למשרד 
או ליד מחשב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(053-3160767

 שולחן עץ מלא צבע ונגה 
נפתח 12 מקומות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(054-8459159

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-7633316

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(052-7633316

 כיסא מנהלים דגם הכי 
מפואר, כחדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(הקודם זוכה! 054-7612883

 2 כסאות בר חדשות 
בצבע אדום, רק ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(054-7612883

 כורסא מעור במצב טוב 
במחיר 150 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)38-39ח(052-3763582

 מיטת נוער נפתחת 
לעוד מיטה + ארגז מצעים 

במצב כחדש, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(052-7156347

 עמודון/ספריה מצוין, 100 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-7156347

 קומודה לחדר הורים, 
מפוארת כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7156347

 ארון סנדוויץ דובדבן, 4 
דלתות במציאה, 490 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(ב"ב, 077-3004602

 מיטה משולשת בצבע 
שמנת, מזרונים נשלפים, רק 

_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(050-3286875

 כחדש - שולחן עץ מלא 
צמוד לקיר )ללא רגליים(, 

מתקפל, מידות: 79X59, ב- 
130 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)38-39ח(052-3073826

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים, 240 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 מזרון יחיד + מסך מחשב, 
מצב מצוין, 80 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)38-39ח(בני-ברק, 052-5737813

 שולחן כתיבה מהודר, 
190 ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 גגון לעגלת בוגבו בי 3, 
צבע בלו אייס, מהמם, חדש 

באריזה, 300 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(050-4176776

 עגלת אמבטיה + טיולון, 
כחדשה, בצבע כחול כהה, 

מחיר: 490 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(052-7177539

 מכשיר אוקי טוקי ע"י 
מיטת התינוק, רק 200 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(050-9089110

 עגלת תאומים במצב 
מצויין, 200 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(050-9089110

 מיטת תינוק לבנה בחולון 
+ ירוק פיסטוק כחדשה, 400 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 050-5206337

 עגלת תינוק טיולון + 
"אמבטיה" פג-פגל בחולון, 
_____________________________________________)38-39ח(150 ש"ח, 050-5206337

 עגלת תינוק אמבטיה 
נשלפת מהבסיס, תוצרת 

גרמניה מגיל לידה כחדשה, 
_____________________________________________)38-39ח(490 ש"ח, טל': 050-2897977

 כסא בטיחות לילדים 
ברכב, בצבע ורוד/אפור מגיל 
חצי שנה, כחדש, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(טל': 050-2897977

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)38-39ח(400 ש"ח, טל': 054-8423405

 שידת החתלה של שילב 
מהממת, מצב חדש לחלוטין, 

_____________________________________________)38-39ח(400 ש"ח, 054-8447306

 מיטת תינוק דר' בייבי, 
צבע שמנת במצב טוב, ללא 

מזרון, רק 150 ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)38-39ח(050-4120286

 סל-קל, 80 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(054-8432271

 נעלי פילה ורוד/לבן/
אפור, מידה 21 ונעלי בובה 
פאפיה כסופות, מידה 22 

כחדש, רק 40 ש"ח כ"א, ב"ב, 
_____________________________________________)38-39ח(077-3004602

 כמו חדש, עגלת סילבר 
קרוס היוקרתית תוצרת 

בריטניה, צבע אדום עתיק, 
כסוף ושחור, ב- 1,950 ש"ח, 

052-7773526)38-38(_____________________________________________
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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

לפני

 47
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לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
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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 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

 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

 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

 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

 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

 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

 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

 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

 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

 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

 שלושה מדפי נוי צבעוניים 
לחדר ילדים, יפים מאוד, 
מסנדוויץ אדום, 55 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(למדף, בב"ב, 052-7600336

 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

 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 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

 טלפון אופטימוס LG ב- 
_____________________________________________)38-39ח(250 ש"ח, 052-2421622

 ,TELEGO X9 טלפון 
חדש מהקופסה, כולל מצלמה 

ו- MP3 ו- MP4, ב- 160 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 050-4146467

 קו טוקמן עם שיחות ללא 
הגבלה, ב- 120 ש"ח לשלושה 

_____________________________________________)38-39ח(חודשים, 052-7167777

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי S3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)38-39ח(149 ש"ח, 054-4783220

 טלפון אלחוטי פנסוניק 
חדש באריזה עם משיבון, רק 

_____________________________________________)38-39ח(200 ש"ח, 054-7612883

 טלפון נייד לרכב, חברת 
מוטורולה כולל הכל, באריזה, 

_____________________________________________)38-39ח(250 ש"ח, 050-4146777

 מיטת תינוק משכל לבנה 
וחזקה כולל מזרון, רק 250 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, ב"ב, טל': 077-3004602

 עגלת דר' בייבי
שחורה/אפורה, ידית מתהפכת 

לשני הכיוונים, החל מגיל 
0, רק 300 ש"ח, ב"ב, טל': 

_____________________________________________)38-39ח(077-3004602

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"Baby sense 4", ב- 200 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 050-6651365

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 עגלת טיולון + אמבטיה, 
צבע ככה, מצב כמו חדש, 

340 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 טיולון ציקן, 80 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(בלבד, 052-5737813

 שידת החתלה צבע לבן 
כמו חדש, 250 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)38-39ח(שווה לראות, 052-5737813

 טרמפולינה - נדנדה 
לתינוקות, איזי בייבי, כחדש 

ממש! 70 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(058-3232026

 טרמפולינה שטיח 
משחקים + אביזרים שונים, 

כחדש באריזה ! 50 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(058-3232026

 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

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(054-8454536

 זוג קנרים רגילים + 3 
גוזלים, ב- 450 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7175776

 פינת מטבח לילדים, 
מהממת וגדולה במצב מעולה, 

_____________________________________________)38-39ח(150 ש"ח, 052-7117487

 מראה לחדר אמבטיה, 70 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, כחדשה, 052-7156347

 מגבעת בורסלינו קטיפה, 
מידה 55, יוקרתית, במקום 

1,200 רק 500 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(050-4120285

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-4831449

 סוכה 3X2 ממסגרת ברזל 
- 350 ש"ח + בד - 150 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(050-6651365

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 תוכי דררה + כלוב גדול + 
כל האביזרים, מחיר 190 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(טלפון: 03-5740868

 שמלה בצבע בורדו עם 
תחרה שחורה חדשה, 150 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 054-8409399

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים, 20 ש"ח + מנורת קיר, 

_____________________________________________)38-39ח(02-6522251, 052-3805386

 מעילים חמים איכותיים 
וחדשים, מידות 8-12, 75 

ש"ח, 052-3805386,
_____________________________________________)38-39ח(02-6522251

 ברה"ע למכירה מזון מיוחד 
לכלב וחתול, שק 15 ק"ג ב- 

_____________________________________________)38-39ח(190 ש"ח, 054-4327919

 ברה"ע למכירה תיק 
מזוודה שחור, מידות 

55X35X15, ב- 60 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(054-4327919

 ברה"ע למכירה מגירות 
למקרר + מדפי זכוכית, החל 

_____________________________________________)38-39ח(מ- 50 ש"ח, 054-4327919

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)38-39ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)38-39ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(052-4831449

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)38-39ח(20 ש"ח, 052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(052-4831449

 גיטרה קלאסית + תיק, ב- 
_____________________________________________)38-39ח(300 ש"ח, 050-4155286

 גגון לרכב על הגג 
מאלומיניום כמו של מונית, ב- 

_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח, 054-5823874

 פאקט וינסטון ישראלי, ב- 
_____________________________________________)38-39ח(230 ש"ח, 050-4104225

 ברז מספרד חדש לגמרי, 
7 שנות אחריות, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(058-7373696

 אופניים הילוכים 26" 
במצב טוב, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)38-39ח(052-2421622

 ספרי קריאה יד שניה בין 
10 ש"ח ל- 40 ש"ח בבני-ברק, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7600336

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)38-39ח(160 ש"ח, 052-3463482

 שעון יד חדש לגבר, 
מחוגים ודיגיטלי, רק 100 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(054-7612883

 כלי עבודה לילדים, 20 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בב"ב, 052-7600336

 ילקוט "הלו קיטי" מעולה 
ומדהים לכיתות הנמוכות, 
מתאים לנשיאה עם עגלה 

בלבד, 80 ש"ח בב"ב,
_____________________________________________)38-39ח(052-7600336

 משחק מודולר כבישים, 
כ- 100 חלקים, 85 ש"ח, 
פחות מחצי מחיר בב"ב, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7600336

 ילקוט "אקספלור" מדהים 
ביופיו ניתן לחלוקה ל- 2 

תאים, מצב מעולה, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(בב"ב, 052-7600336

 מסגרות משקפי ראיה 
יוקרתיות לחתנים, חדש 

באריזה, 250 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(050-4196197

 נעליים עם שרוכים, 
אפורות, לבחורות, מ' 36, 

מהממות, באריזה, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(050-4146777

 שמלה מהממת קצרה 
לארוע, בשילוב זהב ותכלת, 

_____________________________________________)38-39ח(050-4146777

 אופניים לילד במצב מצויין 
_____________________________________________)38-39ח(- 130 ש"ח, 050-9340317

 שובר זיכוי ברשת 'ורדינון' 
בסך 1,040 ש"ח ב- 499 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(050-7714913

 מציאה - 2 שמלות ערב 
חדשות, מידה 2,4 - וורוד + 

אביזרים, 80 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(054-6800702

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי, חדש באירופה, 130 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 054-4514210

 בהזדמנות! סוכה 
מודולארית, גודל 3*3 )גודל 

ניתן לשינוי( + בד תואם 
לסוכה, 500 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)38-39ח(052-3073826

 שמלה מושלמת לאירועים 
)ורוד עתיק(, 38/40, ב- 500 
ש' )במקום 1,500(, שימשו 

_____________________________________________)38-39ח(פעמיים, 052-7622260

 3 שמלות יפהפיות 
חתנתיות +4-8-12

)ברוקד/שמנת/זהב(, 100 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח כ"א, 052-7622260

 כסא ישיבה עם גלגלים + 
שידת מגירות + שואב אבק 

חזק + מזוודה, כל דבר רק 90 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 תלת אופן לילדים במצב 
מצויין! 150 ש"ח, הזריז נשכר! 

_____________________________________________)38-39ח(058-3232026

 עטרה לטלית, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(052-7154392

 מטבעות חו"ל לפי משקל, 
_____________________________________________)38-39ח(45 ש"ח לקילו, 052-7653753

 מטבע מהאדמו"ר 
מבאבוב, 500 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-7154392

 טושו"ע בודדים פרידמן 
- 65 ש"ח, בירושלים, טל': 

_____________________________________________)38-39ח(054-8423405

 אדניות )ריקות( בגדלים 
שונים, 10 ש"ח ליחידה, בב"ב, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7600336

 בימבה גדולה )אוטו פלא( 
30 ש"ח בבני-ברק,

_____________________________________________)38-39ח(052-7600336

 שמלת ארועים בצבע 
נחושת מידה XL )למחותנת( 

_____________________________________________)38-39ח(250 ש"ח, 054-8487627

 מעיל חדש תוצ"ח, לגבר, 
מידה XL, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(054-8487627

 כסא רכב מעולה וחזק, 
100 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 תיק גב למחשב נייד עם 7 
תאים נוספים בצבע חום/אדום 

+ ידית נשיאה, כחדש, 40 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, טל': 050-2897977

 עציץ פרחים גדול באגרטל 
יפה, חדש בצלופן! 85 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(058-3232026
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