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הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

שבת יום הכיפורים

עבודה  רישיון  עם  מחבל 
לעבר  בירי  פתח  בישראל 
היישוב,  אבטחת  אנשי 
  בו  חשדו  שהללו  לאחר 
שוטר מג"ב ושני מאבטחים 
הביטחון  ורכז  למוות  נורו 

של היישוב נפצע קשה
/ עמ' 11

היום שאחרי: המפלגות החילוניות 
רוצות את יגאל גואטה

פרסום 

ראשון

טבח בהר אדר: שלושה הרוגים ופצוע אנוש

 שבוע אחרי פרישתו המפתיעה של יגאל גואטה 
לוי   ואורלי  לפיד  יאיר  גבאי,  אבי  מש"ס, 

לחבור  לגואטה  קוראים  אבקסיס 
אליהם  האם נראה את הח"כ 
לכנסת  חוזר  הפופולארי 

במפלגה אחרת? / עמ' 10

צילומים: דוברות המשטרה, זק"א

לנתניהו:  הצדקה  ארגוני 
"אנחנו קורסים"

על  עיתונות'  'קו  חשיפת  בעקבות 
המזון,  סלי  בתקציבי  הדרסטי  הקיצוץ 
פונים ארגוני החסד במכתב דחוף לראש 
הממשלה: "סייע לנו בכדי למנוע קריסת 

עמותות הרווחה" / עמ' 10

קהילת  רב  גלאנץ,  נפתלי  רבי  הגאון  הקדיש  שובה',  'שבת  דרשת  את 
מרתק    קבלה  וועדות  במוסדות  אפליה  נגד  לזעקה  באלעד,  'חסידים' 

ומעורר מחשבה

הרב החסידי בדרשה נוקבת נגד אפליה
בהפקה צנועה בחומריותה אך עשירה בחומר אנושי משובח, חגגה 
  משפחת פרוש את בר המצווה לבניו הבכורים של ישראל פרוש
בנוכחים: גדולי תורה, אדמו"רים, רבנים ומשפיעים, וכל המי ומי 

בפוליטיקה המקומית והארצית / עמ' 4

אלעד חגגה בר מצווה לבני ראש העיר

בערב אחד: 2.5 מיליון ₪ 
    לחסידות המקומית

בערב התרמה של חסידות נדבורנה באלעד, גויס סכום עתק לטובת הקמת המוסדות 
הפרס לתורם הכבד ביותר: עטרה מטלית של האדמו"ר המנוח זצ"ל

בשבוע הבא העיתון יחולק ביום ג' בצירוף 
מוספי חג מרתקים ונרחבים

הודעת מערכת



משהו גדול קורא!
יותר עמודים! יותר כותבים! יותר תוכן! יותר מאמרים! 
יותר כתבות! יותר סיפורים! יותר מדורים! יותר מעניין!

המהדורה החדשה של "כל ישראל" 
עיתון סוף השבוע של הציבור החרדי

בכל יום שישי ניתן להשיג
את עיתון "כל ישראל" בדוכני העיתונים
ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

בחצרות הקודש | פרסום | ביקורת מסעדות | מדור למשפחה 
החרדית | מדור ילדים | מוסיקה וספרות | בריאות | גרפולוגיה | 

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-
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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

החדשות המקומיות של    אלעד

על המקום
 מיטב הכישרונות על במה אחת

רביעי  ביום  אלעד  לנשות  נערך  ועצמתי  מרגש  ערב 
האחרון במתנ"ס המקומי ובהפקת לשכת סגן ראש העיר 
צוריאל קריספל. בתכנית העשירה: סיפורים מהחיים עם 
ולדר, מופע של הרב הסטנדאפיסט שמעון פרץ,  חיים 

ומופעים של מיכל לויטין וחדווה לוי.

 קורס חילוץ ממעליות
החסד  ארגוני 
זרועות  שולחים 
חדשים,  לתחומים 
הכשרת  והפעם: 
לחילוץ  מתנדבים 
תקועות.  ממעליות 
האחרונים  בשבועות 

התקיימו קורסי הדרכות למתנדבי 'ידידים' בעיר אלעד, 
שכזכור רק לפני מספר שבועות נזקקה לחילוץ ממעליות 

בעקבות הפסקות חשמל פתאומית.
'כהן  חברת  מנכ״ל  מכליס,  צחי  העביר  הקורסים  את 
זה למעלה משנה מכשירה את מתנדבי  מעליות', אשר 
של  השנתית  לתכנית  בהתאם  המרכז,  באזור  הארגון 

הארגון בתחום חילוץ ממעליות.

 נציגי הפילנתרופים סיירו בעיר
שפירא  משה  הרב  טורונטו'  'ידידות  ארגון  מנכ"ל 
בראש  מלווה  כשהוא  אלעד,  בעיר  מיוחד  לסיור  הגיע 

העיר, מנהלי אגפי החינוך, הרווחה והנוער.
בין היתר, הגיעה המשלחת לבית הספר 'שירת שרה' 
בעיר, המשלבים בתוך כיתות הלימוד גם בנות מהחינוך 
יחד עם  המיוחד, החווות קשיי התפתחות, ומשתלבים 
תלמידות רגילות. ראש העיר סקר את פעילות העירייה 
הרווחה  אגף  פעילות  את  המיוחד,  החינוך  ילדי  למען 
החינוך  פעילות  ואת  לוינשטיין,  לבנת  הגב'  בראשות 

בראשות מנהל אגף החינוך בעירייה הרב מרדכי בעיר.
של  הענפה  הפעילות  את  העיר  ראש  הציג  בנוסף, 
גמליאל,  יחיקם  הרב  בראשות  בעירייה  הנוער  מחלקת 
בעיר  החדש  החי  לגן  הסמוך  הנוער  במרכז  סיירו  ואף 

ולפארק אלעד המרכזי. 
הגדולה  הישיבה  בהיכל  קצר  ביקור  ולאחר  בסיום, 
'תורה בתפארתה' אשר מלאה במאות בחורים השוקדים 
על תלמידם, הגיעו ללשכת ראש העיר לישיבת סיכום, 
במהלכה הודה פרוש לאנשי הקרן על הסיוע והמעורבות 

הגדולה בעיר.

 מפתח לאפיקי)ם( פרנסה
שת"פ  נוצר  לראשונה 
שיאפשר לעשרות מתושבי 
כנהגי  לעבוד  העיר, 
אוטובוס בחברת 'אפיקים' 
ראש  בערים:  הפועלת 
אריאל  שוהם,  פ"ת,  העין, 
בפגישה  סוכם  כך  ועוד. 
מנהל  בין  שהתקיימה 
ויו"ר אגו"י  מפת"ח אלעד 
גרוס,  פנחס  הרב  בעיר 
אנוש  משאבי  לסמנכ"ל 

ב'אפיקים' מר יצחק רוזנברג. 
גיוס  בפרויקט  מפת"ח  פתחו  כשנתיים  לפני  כזכור, 
ראשוני מסוגו בציבור החרדי, במסגרתו הוכשרו עשרות 
מתושבי העיר כנהגי אוטובוס במימון מלא, תוך יצירת 
המקצוע,  ללימודי  האישורים  להסדרת  מהיר  מסלול 
ולקבלת רישיון נהיגה על אוטובוס. כעת, מרכז מפת"ח 
בסביבות  הפועלות  לחברות  גם  הפרויקט  את  מרחיב 
אפשרויות  את  משמעותי  באופן  להגדיל  ע"מ  אלעד, 

התעסוקה.
מענה  ניתן  ב'אפיקים'  כי  מדגישים  מפת"ח  במרכז 
רישיון  למחזיקי  רק  לא  מסלולים,  במגוון  תעסוקתי 
ומשאיות  מוניות  לנהגי   גם  אלא  אוטובוס,  על  נהיגה 
לבעלי  וכמובן  מקצועית,  הסבה  לבצע  המעוניינים 

רישיון רכב פרטי, המעוניינים לעבוד כנהגי אוטובוס.

בהפקה צנועה בחומריותה אך עשירה בחומר אנושי משובח, חגגה משפחת פרוש את בר 
רבנים  אדמו"רים,  תורה,  גדולי  בנוכחים:    פרוש  ישראל  של  הבכורים  לבניו  המצווה 

ומשפיעים, וכל המי ומי בפוליטיקה המקומית והארצית

את דרשת 'שבת שובה', הקדיש הגאון רבי נפתלי גלאנץ, רב קהילת 'חסידים' באלעד, 
לזעקה נגד אפליה במוסדות וועדות קבלה  מרתק ומעורר מחשבה

אלעד חגגה בר מצווה לבני ראש העיר

הרב החסידי בדרשה נוקבת נגד אפליה

מאת: משה אברהמי

אלעד לבשה חג: המוני עמך 
בליל  השתתפו  ישראל  בית 
המצווה  בר  בשמחת  רביעי, 
לבניו התאומים של ראש העיר 
אלעד הרב ישראל פרוש, ונכדי 
פרוש,  מאיר  החינוך  שר  סגן 
גדולי  ורבנן  מרנן  ובראשם 
בכירים  פוליטיקאים  ישראל, 

ואישי ציבור מוכרים.
רבי  הגאון  המשתתפים,  בין 
מועצת  חבר  בעדני,  שמעון 
רבי  הגאון  התורה,  חכמי 
ישיבת  ראש  מאזוז,  מאיר 
משה  רבי  הגאון  רחמים,  כסא 
ישיבת  ראש  הירש,  הלל 
האדמו''ר  כ"ק  סלבודקה, 
האדמו"ר  כ''ק  מטשערנוביל, 
כ''ק  מראחמסטריווקא, 
בעלזא,  האדמו''ר ממחכנובקה 
כ''ק  מזוויעהל,  האדמו''ר  כ''ק 
כ''ק  מנדבורנה,  האדמו''ר 
המשפיע  ממודז'יץ,  האדמו''ר 
בידרמן,  אלימלך  רבי  הרה''צ 

ארוש  הגר"ש  בידרמן,  הגר"נ 
הגר"ח  גרוסמן,  והגרש"ז 
מלכה,  הגר"מ  מישקובסקי, 
הגר"פ קורח, הגר"צ רבינוביץ, 
מראחוב  האדמורי"ם  כ''ק 
כ''ק האדמו"רים  בני  וברגסאז. 
בויאן,  סלונים,  צאנז,  מויז'ניץ, 

סערט ויז'ניץ.
ואישי  הפוליטיקאים  באגף 
הפנים  שר  נצפו:  הציבור 
הליכוד  ובכיר  והחינוך לשעבר 
האופוזיציה  יו''ר  סער,  גדעון 
התחבורה  שר  הרצוג,  יצחק 
ישראל כץ, יו''ר וועדת הכספים 
הפנים  שר  גפני,  משה  ח''כ 
שר  סגן  ישי,  אלי  לשעבר 
הביטחון הרב אלי בן דהן, ח''כ 
מקלב,  אורי  ח''כ  אשר,  יעקב 
וח''כ  מלכיאלי,  מיכאל  ח''כ 

הרב יואב בן צור.
טוב:  מזל  לאחל  הגיעו  עוד 
הפיס,  מפעל  יו''ר  דיין  עוזי 
איציק  תקווה  פתח  העיר  ראש 
יאיר  לוד  העיר  ראש  ברוומן, 
יוסי  ים  בת  העיר  ראש  רביבו, 

בכר, ראש העיר מודיעין עילית 
יעקב גוטרמן, ראש העיר ביתר 
ראש  רובינשטיין,  מאיר  עילית 
מוטי  השרון  דרום  מועצת 
דלג'ו, סגן ראש עיריית ירושלים 
יוסי דייטש, סגן ראש העיר בני 
רובינשטיין,  אברהם  הרב  ברק 
מנחם  ברק  בני  העיר  ראש  סגן 
העצמאי  החינוך  יו''ר  שפירא, 
הרב אברהם יוסף לייזרזון, הרב 
דוד שפירא נאמן בית מרן ראש 
קנייבסקי  יעקב  הרב  הישיבה, 
בן  והרב  התורה  שר  בית  נאמן 
ציון שטנגר נאמן בית כ''ק מרן 

האדמו''ר מויז'ניץ.

מאת: משה אברהמי

של  רבה  נשא  מתפללים,  עשרות  בפני 
גלאנץ,  נפתלי  רבי  הגאון  חסידים  קהילת 
בלתי  דברים  נשא  בה  שובה,  לשבת  דרשה 
זה  אחר  בזה  מנפץ  שהוא  תוך  שגרתיים, 
מוסכמות, מיתוסים, ומקלף את המסכה מעל 

פני עסקנים שונים.
הנה תמצית דבריו: חז"ל דרשו את הכתוב 
)קהלת יב( 'כי את כל... יביא במשפט על כל 
היה  יוחנן  רבי  כאשר  כי  ואומרים,  נעלם', 
מהו  כי  בבכי.  מתייפח  היה  זה  פסוק  קורא 
הכוונה על כל נעלם? לפי רב זה ההורג כינה 
בפני חבירו ולפי שמואל זהו הרק בפני חברו.
בעניינים  מדבר?  הכתוב  במה  יאומן.  לא 
קלים של גרימת חוסר נוחות לחבר. בהרגשה 

לא נעימה שגרמנו. על אלו יביאנו במשפט.
אבל מורי ורבותי. מה לנו לדבר על הנעלם. 
מה לנו להתעסק בעניינים שהם בהגדרתם רק 
הידועים  על  ונדבר  הבה  נוחות.  חוסר  גורמי 
רציחה  הינה  בהגדרתי  ואשר  והמפורסמים. 
ושפיכת דם של ממש. ואין פוצה פה ומצפצף.
הצצות  למיניהם  ל"וועדות"  וכוונתי 
כפטריות לאחר הגשם. תחילת הורתם ולידתם 
שלא בקדושה החלה בסינון עם מי לגור בבנין 
ועם מי לא. מי ראוי לבוא בקהל החרדים ומי 
חס וחלילה. אחר כך אומץ בחום וביתר סינון 
התורה.  תלמודי  לעבר  זלג  משם  בסמינרים. 

וכהיום גם בגני ילדים.

במשרד  ה'"  "משרתי  של  חבורה  יושבים 
ממוזג. כיבוד על השולחן. אף אחד אינו יודע 
ממש.  של  נפשות  בדיני  ודנים  זהותם.  את 
חורצים  ואצבע  יד  בהנף  ימות.  ומי  יחיה  מי 

גורלות של דורות מי לימין ומי לשמאל.
שמירת  ובעבור  שמים.  לשם  כמובן  והכל 
שדופות  סיסמאות  ועוד  הטהור.  השמן  פך 
בעיקר  לחפות  שבאות  תוכן.  מכל  וריקות 
מה  לבין  אלו  וועדות  בין  שאין  העובדה  על 
שמתוודים בעל חטא שחטאנו לפניך בועידת 

זנות שום הבדל. ודי לחכימא.
ואני עומד ותמה. היכן המה הפרי גידולים. 
היו  שאמורים  הבא  הדור  גדולי  הם  איפה 
אבי  ופרטני?  מוקפד  כה  מסינון  לצמוח 
ישיבת צאנז במשך  שליט"א ששימש כראש 
 10 גיל  עד  למד  שנים,  משלושים  למעלה 
כאלו  למדו  עמו  יחד  בנות...  עם  ירחם  ה' 
ששימשו במשרות תורניות רמות ופיארו את 
כותל המזרח של דורנו. אני בעצמי כל שנות 
נעורי התחנכתי בקרית צאנז בנתניה. בכיתתי 
שבאו  התינוקות.  ממעון  נערים  ששה  למדו 
שהוריהם  בנתניה.  ירודות  הכי  מהמשפחות 
ועוד מרעין בישין.  היו תחת השפעות סמים 
מ40  למעלה  של  ומכיתה  למדנו.  ואיתם 
ילדים. אחד לא פקר. אחד לא עזב את הדת. 

כולם שתולים בכרם בית ה' לתפארת ב"ה.
וכהיום. שאין מוסד חינוכי שאינו מתפאר 
על  יום  יום  שומעים  שלו.  הקשוחה  בוועדה 
עוד אחד שלדאבון לב עזב את הדת. עוד אחד 

שחצוי בין עולמות. עוד כאלו המחפשים את 
עצמם ולא מוצאים מנוח.

אחד  "העז"  הלימודים  שנת  פתיחת  עם 
מדבר  יותר  היודע  בעירנו.  הרבנים  מגדולי 
וחצי דבר בחינוך. לפתוח סמינר. ללא וועדה. 
היאך  הסיפים!!  אמות  נעו  שמים!!  שומו 
חינוכי  מוסד  לפתוח  הזה?  הרע  כדבר  יתכן 
עברו  עצרה.  קראו  צום.  קדשו  וועדה?  ללא 
על  לזעוק  לאדמו"ר  ומאדמו"ר  לעיר  מעיר 

העוול הנורא.
שתמיד  במה  הבנה.  לי  נתנה  זו  ועובדה 
התקשיתי בהפטרת שבת שובה. הנביא קורא 
קבצו  קהל  קדשו  עם  אספו  ומצווה  לעצרת. 
זקנים אספו עוללים ויונקי שדים. חלקם של 
מה  אך  מובנת.  בעצרת  והזקנים  המבוגרים 
להם  מה  והתינוקות.  העוללים  של  מקומם 
ולעצרת. ומי הם משרתי ה' הבוכים. מה פשר 

בכיה זו.
אבל לדעתי יבוא יום. וירכזו את התינוקות 
והעוללים -שאלו המתיימרים להיקרא משרתי 
ה'. אלו שנטלו את הסמכות לידם מבלי שמי 
הסמיכם לכך - שללו מהם את הכניסה למקום 
חינוך ראוי. וייראו להם מה היה יכול לצאת 
נקיפת  ואלמלא  הגורל.  חריצת  לולי  מהם 
כל  העת.  באותה  ולדחייה.  לשמאל  האצבע 
בכיה  בכיה.  רק  תיהיה  לעשות  להם  שיוותר 

נגד בכיה שהם גרמו לדורות.

משתתפי קורס דומה בבית 
שמש. צילום: ידידים 

גרוס עם סמנכ"ל 
אפיקים 
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מאת: ארי פריד

בשורה משמחת לתושבי אלעד, עם תחילת 
לכניסה  נוספת  הוזלה  נקבעה  השנה החדשה: 
למקוואות העיר, למחיר של שקל אחד בלבד 
ליום, לרוכשי כרטיסי מינוי חודשיים. המחיר 
יעמוד על 30 שקלים  מינוי חודשי  מעתה של 

בלבד.
פסח  בערב  וחצי,  שנתיים  לפני  כזכור, 
פעימת  את  לבצע  העיר  ראש  הנחה  תשע"ה, 
המעשי  מהמוטו  וכחלק  הראשונה,  ההוזלה 
מחיר  נקבע  לתושבים",  העיר  את  "להחזיר 
הכניסה לשלושה שקלים בלבד, במקום שבעה 
שקלים עד אז. כמו כן, בערבי שבת וחג הוזל 
במקום  בלבד  שקלים  לחמישה  הכניסה  מחיר 

עשרה שקלים.
מחיר המינוי החודשי, שעמד עד אז על 100 
שקלים לחודש, ירד ל-60 שקלים בלבד. עתה 

המינוי  ומחיר  נוספת,  הוזלה  נקבעה  כאמור, 
החודשי יעמוד על 30 שקלים בלבד. מה שיוצר 

מחיר של שקל אחד ליום.
בתוך כך, יוצאת העירייה למהלך של שדרוג 
שיכלול  העירוניים,  המקוואות  כלל  ושיקום 
עיצוב מחדש ושיפוץ חדשני. בין השאר יותקנו 
כדי  מהציבור  למשובים  תיבות  במקוואות 
לקבל רעיונות או בקשות לתהליכי השיפוצים.

כמו כן, בעירייה בוחנים בימים אלה הקמת 
שם  העיר,  של  העליון  בחלקה  נוסף  מקווה 
בעקבות  מתושבים  בקשות  הרבה  מגיעות 

המחסור באזור זה.
כי  אמר  פרוש  ישראל  הרב  העיר  ראש 
שירותי  את  להנגיש  ממהלך  בחלק  "מדובר 
העירייה לתושבים ככל האפשר. הוזלת מחיר 
הכניסה למקוואות מאפשרת גם לכאלה שאינם 
בעלי יכולת ליהנות מעוד שירות עירוני חשוב 

ורוחני, ובמחירים השווים לכל נפש".

מאת: משה אברהמי

נדבורנה  ואוהדי חצר הקודש  מאות מידידי 
הבאר  מייסדי  בוועידת  חלק  לקחו  באלעד, 
לטובת מוסדות "באר יעקב" נדבורנה באלעד, 
"הדודאים"  האירועים  במשכן  שהתקיים 
באירוע,  שליט"א.  האדמו"ר  כ"ק  בראשות 
הותרמו שניים וחצי מליון ₪ לטובת המוסדות. 
משה  הרה"ג  העניק  הוועידה,  במהלך 
היומי  הדף  מאורות  ארגון  מרבני  קובלסקי, 
ומגדולי מקורבי כ"ק האדמו"ר ה"באר יעקב" 
זצ"ל  האדמו"ר  כ"ק  של  מטלית  עטרה  זצ"ל, 
התרומה  את  שהרים  הנגידים  לאחד  במתנה 

הגבוהה ביותר.
מנחה האירוע היה ראש העיר ישראל פרוש, 
דבר  את  לשאת  גנץ  שלום  הרב  את  שכיבד 
המוסדות ואת הגאון רבי שלמה זלמן גרוסמן 

גאב"ד אלעד לשאת את הנאום המרכזי.
בסיום נשא כ"ק האדמו"ר את משא הקודש 
ובו בירך את כלל התורמים בברכת רוב שפע 

וברכות לרוב לקראת השנה החדשה.
ראובן  ר'  ניצח  המוזיקלי  החלק  על   
משה  ר'  המנגן  בעל  עם  יחד  פויירשטיין 
יהודה  ר'  שטעקל בליווי מקהלה בניצוחו של 
אברהם  ר'  המנגן  בעל  בראשות  פולק  מאיר 

גרמייזא.

הוזלה נוספת במקוואות  – 1 ש"ח ליום
הוזלה נוספת במחירי הכניסה למקוואות: מחיר מנוי 
חודשי יעמוד על 30 ₪ בלבד  המחיר הזעום לא 
ימנע מהעירייה לצאת למהלך הבא - שדרוג ושיפוץ 

כל המקוואות העירוניים

 צילום: שוקי לרר 

בערב אחד: 2.5 מיליון 
₪ לחסידות המקומית

בערב התרמה של חסידות 
גויס  באלעד,  נדבורנה 
סכום עתק לטובת הקמת 
המוסדות  הפרס לתורם 
עטרה  ביותר    הכבד 
האדמו"ר  של  מטלית 

המנוח זצ"ל

בני ברק ז' בתשרי תשע"ח 121427/9/17

מאת: עוזי ברק 

בפעילות יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני 
עם נציגי 'דגל התורה' בראשון לציון עם נציגי 
'דגל התורה' בעיר הרב יהודה מנדלוביץ והרב 
שרגא אלפר, החל השבוע לפעול קו אוטובוס 
ישיר שיחבר את מרכז העיר ראשון לציון לעיר 
בני ברק, הקו החדש יצא בתדירות גובה וייתן 
מענה לתלמידי מוסדות החינוך ותושבי העיר, 
במחיר נסיעה מקומית בגוש דן, על פי התוכנית 
שגיבשו נציגי דגל התורה בעיר הקו יעבור דרך 
מוסדות החינוך בעיר וריכוזי הקהילה החרדית 

בעיר.
הערים  בין  ישיר  קו  קיים  היה  לא  היום  עד 
בני ברק וראשון לציון על אף סמיכות הערים, 
ותושבי העיר נאלצו להחליף מספר אוטובוסים 
בכדי להגיע לבני ברק, דבר אשר כרוך מלבד 
בטורח רב גם בפגיעה רוחנית גדולה. הפעלת 
הקו הינה כחלק מהשינוי המתבצע בימים אלו 
את  מבצעות  אשר  התחבורה  חברות  והחלפת 

הנסיעות היומיות באזור המרכז.
ידי  על  מופעל  אשר  החדש  האוטובוס  קו 
חברת אגד ומספרו 316 יצא מהתחנה המרכזית 
החיות,  גן  פני  על  יחלוף  בראשל"צ,  החדשה 
ראשון  העיר  במערב  שעשועים  וגני  פארקים 
החרדית  הקהילה  למרכז  ימשיך  משם  לציון, 
הישיבות,  להיכלי  בסמוך  ויעבור  בעיר 
יחלוף  האוטובוס  בעיר.  הספר  ובתי  הכוללים 
על פני רחוב יגאל אלון, יעצור בסמוך לקהילה 
הספר  בתי  מול  וכן  קאליב  בקריית  החרדית 

החדש  האוטובוס  קו  יעקב,  ובית  חיים  חפץ 
מול  ויעצור  פינסקר  רחוב  פני  על  אף  יחלוף 
ביה"כ המרכזי של הקהילה החרדית בראשון 

לציון – 'שער אפרים'.
העיר  תושבי  לבקשת  נבנה  אשר  זה  קו 
בני התורה בשעות הבוקר  ייתן מענה לציבור 
המוקדמות ועד לשעות המאוחרות של הלילה, 
בבוקר  שבע  בשעה  יצא  הראשון  הקו  כאשר 
ברק  מבני  יצא  האחרון  והקו  לציון  מראשון 
גבוהה,  בתדירות  בלילה,  עשרה  אחת  בשעה 
וסגל המורים המגיעים  כאשר עובדי ההוראה 
מידי יום מבני ברק ללמד בבתי הספר התורניים 
יוכלו  מורכבות  בדרכים  לנסוע  ונאלצים 
ליהנות משירות הקו החדש. כמו כן יפעל הקו 
כניסת  לפני  נוחות  בשעות  השבוע  בסופי  אף 
השבת ובזמן סביר לאחר צאת השבת אף בימי 

הקיץ. 
פי הסיכומים, חברת אגד תכבד את כל  על 
הסמינרים  שתלמידות  כך  המגיעות,  ההנחות 
נסיעה  במחיר  לנסוע  יוכלו  התורני  והנוער 

מופחת כמקובל. 
חי  מרכזית,  ת.  בראשל"צ:  הנסיעה  מסלול 
רכבת  ת.  העיר,  במערב  שעשועים  גני  כיף, 
רחוב  קאליב,  אלון,  יגאל  רחוב  הראשונים, 
ירושלים, בהי"ס חפץ חיים, רחוב אחד העם, 
פינסקר  רחוב  הגדול,  ביה"כ  חב"ד,  בהי"כ 

ביה"כ פא"י, בית יעקב, דרך המכבים.
יצחק  קולה,  קוקה  ב"ב:  נסיעה  מסלול 
הרב  עקיבא,  ר'  חזו"א,  נחמיה,  עזרא,  ניסים, 

שך, ז'בוטינסקי, אבוחצירא.

מאת: עוזי ברק 

 ,24 בן  נעצר חשוד  בוקר  לפנות  ביום שני 
תחת  שנהג  בחשד  ברק,  בני  העיר  תושב 
בבני  חונים  ברכבים  ופגע  אלכוהול  השפעת 

ברק.
לרכבים  נזקים  פי החשד, לאחר שגרם  על 

הנהג עזב את המקום. 
את  איתרו  למקום  שהגיעו  משטרה  כוחות 
החשוד והריחו ממנו ריח חזק של אלכוהול. 
נעצר  אלכוהול  בדיקת  לבצע  סירב  החשוד 

ונלקח לחקירת בוחני התנועה.
בעקבות התאונה, רישיונו של הנהג השיכור 
נשלל במקום. והוא הובא באותו יום בפני בית 
נציגי המשטרה  בת"א, שם  לתעבורה  משפט 

ביקשו להאריך את מעצרו. 
מדוברות משטרת מרחב דן נמסר: "משטרת 
פורעי  נגד  אכיפה  בפעילות  תמשיך  ישראל 
חוק בכבישים המסכנים את ציבור משתמשי 
מסכנות  עבירות  נגד  תפעל  המשטרה  הדרך. 
חיים ותמשיך לפעול לשינוי תרבות הנהיגה".

נהג בשכרות ופגע 316: קו חדש לראשון לציון 
ברכבים חונים בפעילות ח"כ גפני: קו אוטובוס חדש יחבר בין ראשון 

לציון לבני ברק  הקו ייתן מענה לקהילה החרדית 
בראשל"צ  חברת אגד המפעילה את הקו תכבד את 

המשטרה עצרה לפנות בוקר בן 24 שנהג תחת השפעת כל ההנחות המגיעות
אלכוהול ופגע במספר רכבים חונים ברחוב  החשוד 

נעצר והובא להארכת מעצר בבית המשפט 

הרכבים שנפגעו

לפרטים: 

054-6714440
איתי: 054-4831133

המדריכים שלך לחוויה באוויר

 מבצע
 מיוחד

לבין הזמנים
199 ש”ח

חוויה שמימית בחוף נתני ה

מצנחי רחיפה

מדריכה טייסת לנשים

 ניתן להשיג הדסים ולולבים מובחרים
  בהשגחות מהודרות 

 לסוחרים ומשווקים: מכירת ג'ארדים פתוחים ללא מיון
 )מהקטיף לשטיפה וללקוח(

לסוחרים מתחייבים למחירים הכי נמוכים בשוק!
בית אריזה למיון אתרוגים, הדסים ולולבים מושב תקומה, משק 3

טל. 08-9941369, נייד. 054-4933671

פרדס לאתרוגים תימניים מזן בלתי מורכב למהדרין מן המהדרין

נתיבות: רח' ירושלים 66
יעקב: 054-4933671 - לסוחרים

ירושלים: יואל 19 
 שכונת הבוכרים

 יצחק:  054-4933672

 עליו מברכיםשגדולי הדור האתרוג 

ערבות

ומהודרים מיוחדים אתרוגים

 המכירה

  לבודדים

  תחל מצאת

 צום גדליה

אתרוגי האבותמברכים על האבות במסורת ממשיכים 

הפרדס בהשגחת הבדצ משעת השתילה ועד שעת הקטיף

054-4933670

054-4933671 מזן מיוחס

גידול של 
ערבות ישירות 

לצרכן



שיתקיימו אי"ה בפארק אלעד בימים ראשון ושני
ג' וד' של חוה"מ סוכות | י"ח י"ט בתשרי 8-9.10.17

בין השעות 16:00-23:00

תושבי אלעד מוזמנים
לאירועי החג המרכזיים

  

יום
ראשון

יום
שני

בברכת
מועדים לשמחה

ישראל פרוש
ראש העיר

סוכה
כשרה
במקום

הצגות ומופעים בבמה המרכזית
מידי ערב בשעה 20:00 

כניסה חופשית | הפרדה מלאה

'י    מתנפחים  
אנג

 ב
 

ם  
טי

רא
פי

  
ה  

סל
קרו

  
ם  

לונה פארק  רכבת חשמלית    סימולטור    מטוסי

חדש השנה:
תערוכת חיות אקזוטיות 

בגן החי
נחשים | איגואנות | לטאות ענק

עכבישי ענק | חיות נדירות
תצוגת עקרבים באולטרא סגול

פינת ליטוף ייחודית

20:00
'בחור זהב' הצגה

מאת יוסל'ה אייזנבך 

20:00
הקרקס הברזילאי

21:00
מופע להטוטים 

בינלאומי

משפחות
ילדי החינוך המיוחד 
מוזמנות להפנינג חינם 

ביום שני י"ט תשרי 
בין השעות
10:00-13:00

מחיר כניסה למחזיקי כרטיס תושב חדש
 לונה פארק 10 ₪ )רגיל 20 ₪(

 תערוכת חיות 10 ₪ )רגיל 20 ₪(

 שעתיים לפני פתיחת האירועים ייסגר הפארק למבקרים עבור התארגנות
 חל איסור על הבערת אש בכל שטח הפארק

שימו לב!
הטבות ייחודיות

למחזיקי כרטיס תושב 
חדש! 

)הנפקה מידי יום במשרדי 
המתנ"ס ברחוב אבטליון בין 

השעות 16:00-20:00(
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האם לערוך כפרות בתרנגולים?

חברתי,  לצדק  התביעה  זעקת 
בחברה  גדול  חסר  מביעה 
חרבן  מאז  בכדי,  לא  הישראלית. 
שנים,  כאלפיים  לפני  המקדש  בית 
הכיפורים,  יום  בערב  המנהג  פשט 
וליעד  הימנית  בידו  כסף  לקחת 
חייבים  הכול  צדקה.  לצרכי  אותו 
במצוות צדקה ובמעשה חסד, עשיר 
יכולתו כברכת  ועני, איש איש כפי 

ה' עליו כי טוב.
שהעניים  מספר  הקדוש  השל"ה 
היו מתביישים לקבל תרנגולים ולכן 
התמורה  את  ולחלק  לפדותם  עדיף 
המתקבלת בכסף מתן בסתר, אומר 
חסדו  לה'  "יודו  הפסוקים  את 
עליו  יש  אם  אדם.  לבני  ונפלאותיו 
להגיד  אלף  מני  אחד  מליץ  מלאך 
ויאמר:  ויחוננו.  יושרו.  לאדם 
כופר"  מצאתי  שחת  מרדת  פדעהו 
ללמד כוחם הרב של מספר שקלים 
חסרון  לזולת,  כעזרה  המוקדשים 
ומאידך  מכיסך,  משמעותי  לא 
שחת.  מרדת  להושיעך  מסוגלים 
לראשו  סביב  מסבבו  כן  ואחרי 
ואומר "זה חליפתי, זה תמורתי, זה 
הכסף ילך לצדקה ואני אכנס ואלך 

לחיים טובים ארוכים ולשלום". 
סדר  לקיים  נוהגים  היו  מלפנים 
פוסקים  כיום  בתרנגולים.  כפרות 
לקיים  חובה  שאין  הגאונים  כדעת 
היו  שאז  בתרנגולים,  כפרות  סדר 
ויכלו להקדישם  מצויים בכל חצר, 
בני  את  החג.  לסעודת  לעניים 
מאכל  הגג  על  זורקים  היו  המעיים 

לעוף השמים.
המצווה  לקיים  מעדיפים  כיום 
הקדוש  השל"ה  לצדקה.  בכסף 
מתביישים  היו  שהעניים  מספר 
לקבל תרנגולים ולכן עדיף לפדותם 
המתקבלת  התמורה  את  ולחלק 

בכסף שיינתן לצדקה.
היום שהמטבע הוא עובר לסוחר, 
היום  בערב  דוקא  צורך,  כל  אין 
להתאכזר  הכיפורים,  יום  הקדוש, 
לבעלי החי, בשעה שניתן להשתמש 
מצוות  ולקיים  אמיתית,  ככפרה 
טוב  היותר  באופן  והצדקה,  החסד 
העברה  ידי  על  מכובד  והיותר 
במקום  לנצרך.חרדית  כספית 

להשקיע בעוד עתירה לבג"ץ.

והמצווה  חיים,  לבעלי  צער  גרימת  על  האיסור 
פוסט-מודרניות  אופנות  אינן  והתעללות  צער  למנוע 
ורחבות,  מרכזיות  הלכתיות  בסוגיות  מעוגנות  אלא 
ועד  מהתלמוד   - ההלכתית  בספרות  לרוב  הנידונות 
איש  רק  לא  אחריות  עלינו  מטילה  ההלכה  זמננו. 
כלפי רעהו - אלא גם כלפי בעלי החיים, החל מחיות 
בכל  הבר.  וחיות  הרחוב  חתולי  חיות המשק,  הבית, 
אחד מהתחומים אנו מחויבים לנסות ולמנוע עד כמה 
והתעללות בבעלי החיים. לא  שניתן פגיעה, הרעבה 
מעט מעמיתי הרבנים עוסקים תדיר בנושא זה לאורך 
איכות  על  בפועל  להשפיע  ומצליחים  כולה,  השנה 

חייהן של החיות. 
בהתנפלות  צביעות  מעט  לא  יש  זאת,  עם 
הכפרות  מנהג  על  הקבועה,  השנתית  התקשורתית 
לעשור  כסה  בין  דווקא  חיים".  בעלי  "צער  בשם 
ובמנהגים  במסורת  שלמות,  בקהילות  משתלחים 
 - התרנגולים  ל"הצלת"  ובדרך  ציבור,  הקדומים של 
התפתח  חריף  פולמוס  אדם.  בבני  ופוגעים  עולבים 
את  כלל  מזכיר  אינו  הרמב"ם  הכפרות:  מנהג  סביב 
המנהג, בין המתנגדים לקיומו ניתן למנות את הרמב"ן 
ואת הרשב"א שהגיע לעיר שבה נהגו לערוך כפרות 

עם תרנגול מאז רב האי גאון, וביטל את המנהג. 
נוהגים כפרות  רוב הדתיים והחרדים בזמננו אינם 
יש  לצדקה.  כסף   – כפרות  פדיון  אלא  תרנגול,  עם 
את  המקיימות  החסידיות  בקהילות  שגם  להדגיש 
המנהג, ישנם רבים שמעדיפים "פדיון כפרות", כלומר 

להשתחרר  קשה  זה  רקע  על  כספית.  תרומה  לתת 
מההרגשה שההתנפלות העונתית על החרדים, כרגיל 
זכויות  למען  ארגונים  כמה  מטעם  גורפת,  בהכללה 
בעלי חיים וכמה פוליטיקאים - איננה ביטוי לדאגה 
לראשו של  מעל  המונף  תרנגול  לגורלו של  אמיתית 
אלה  לארגונים  חינם  לפרסומת  דאגה  אלא  חסיד, 
העיתונות  באדיבות  שנה,  מדי  עצמה  על  החוזרת 

לסוגיה. 
חמורה  הייצור  פס  על  בעופות  ההתעללות  הרי 
שבעתיים. די להביט על העופות הדחוסים בעשרות 
נפנוף  למשחטה.  בדרך  ענקית  משאית  על  ארגזים 
תענוג,  לשם  כדאייה  כמוהו  הכפרות  בטקס  העוף 
המשאית  וטלטלות  המחניק  לארגז  דחיסתו  לעומת 
והמלגזה. ולומר שאולי הן מוחות, אבל המחאה לא 
מחוסר  או  לציבור,  עניין  מחוסר  לתקשורת  מגיעה 
עניין לתקשורת להתעסק עם המפרסמים. פשוט יותר 
ולהציג  השבועית,  האנטי-חרדית  הפינה  את  לפנות 
קריקטורות בסגנון אנטישמי של תרנגול רודף אחרי 

חרדי. 
בהנפת  המלוות  הכפרות  מנהג  של  חסיד  אינני 
פדיון  על  אלי  לפונים  וממליץ  ושחיטתם,  תרנגולים 
לאותן  להניח  יש  אולם  לנזקקים.  בצדקה  כפרות 
הן  דנא.  מקדמת  המנהג  את  המקיימות  קהילות 
המתעללים  של  הרשימה  בתחתית  נמוך  עומדות 
בבעלי החיים בחברה שלנו. אתם נבוא חשבון בימות 

המשיח, ועד אז, שיקיימו את מנהגיהם כרצונם.

בעד: הניחו לחרדים
הרב נפתלי רוטנברג 
עמית מחקר בכיר במכון ון ליר בירושלים ורב מועצת הר אדר

נגד: התאכזרות לבעל חי
הרב אפרים זלמנוביץ 

רבה של מזכרת בתיה

וכל 'אשר' יעשה יצליח

ברכות הצלחה לבביות
לעשרות תושבי עירנו

שבחרו ללכת בעקבות 'אשר'
והצטרפו למשפחה המורחבת

של נהגי 'קווים-עילית'

למידע והצטרפות:
2060* שלוחה 9

לציבור הסטודנטים
החל מיום ראשון י"א תשרי תשע"ח 01/10/2017

תחל מכירת חוזי סטודנט, וניתן יהיה לרכוש
חוזי חופשי סטודנטיאלי שנתי/סמסטר א'.

רכישת החוזים תתבצע באמצעות רב קו אונליין
או באמצעות מרכז השירות

ברח‘ אבן גבירול 23 פינת רבי שמעון בן שטח
בימים א’-ה’ בין השעות: 08:00-19:00

ביום ו’ בין השעות: 08:00-13:00 

-50% הנחה בכרטיס בודד/ערך  ⋅ סטודנט הרוכש חוזה חופשי תקופתי לסטודנט, זכאי באותה תקופה ל 
צבור/כרטיסיות, בכל קווי האוטובוסים של התחבורה הציבורית.

⋅ סטודנט המחזיק כרטיס רב קו עם פרופיל סטודנט, ולא רוכש חוזה חופשי תקופתי לסטודנט, יהיה זכאי להנחה 
בגובה 33% בלבד בכל קווי התחבורה הציבורית. הנחה זו תקפה ברכישת ערך צבור/כרטיסיות בלבד.

התשלום יבוצע באחד מאמצעי התשלום הבאים:
⋅ תשלום במזומן.

⋅ באמצעות כרטיס אשראי - מעל 500 ₪ ב- 3 תשלומים.
שימו לב!

⋅ סטודנטים שנה ראשונה נדרשים להציג תעודת סטודנט מוכרת
ע”י משרד התחבורה לשנת הלימודים תשע”ח + מסירת אישור לימודים

מקורי תקף לשנת הלימודים תשע”ח.
⋅ סטודנטים שנה שניה ומעלה יציגו תעודת סטודנט מוכרת ע”י משרד

התחבורה לשנת הלימודים תשע”ח או לשנת הלימודים תשע”ז + מסירת
אישור לימודים מקורי תקף לשנת הלימודים תשע”ח.

הרכישה תתבצע בנוכחות הסטודנט בלבד, ובהצגת תעודת זהות.
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חולמים על חתונה מושלמת?
תנו לנו להגשים לכם חלום!

חולמים על חתונה מושלמת?
תנו לנו להגשים לכם חלום!

מבצע מיוחד לתושבי אלעד 
ופ"ת ל- 3 חודשים בלבד! 

בר-מצווה מפוארת ברית/ה

חבילת עיצוב אווירה מושלמת:

עשיר  חדש  גורמה  תפריט 
השף  של  בניצוחו  ומפואר 

הנודע קובי מזרחי כולל תקליטן + צלם תמונות/וידאו + עיצוב

חופה מרשימה, עיצוב כסא כלה 

מפואר ועיצוב שולחנות מרהיב

ב- 5,000& מתנה!
+

החל מ- 130& רק- 118&

חולמים על חתונה מושלמת?
תנו לנו להגשים לכם חלום!

"ויולה אירועים וכנסים" - אולמות קלאסיים מהודרים ומעוצבים בסגנון פרובאנס. 
גן לעריכת קבלת פנים וחופה לחוויה מושלמת.

139170 &

במקום
בלבד

&

חניה מקורה  כל השנה גלאט כשרכשרות מהודרת 

לפרטים: אריה -  050-4111615 | 03-6818181 | ציר איילון, מחלף וולפסון, חניה צמודה

למנה
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ארי קלמן

 - בש"ס  הבינו  שלא  מה  את  ראשון:  פרסום 
מבינים במפלגות החילוניות. שבוע לאחר שפרש 
כמה  כי  נודע  עיתונות’  ל’קו  בכנסת,  מחברותו 
ראשי מפלגות פנו בדרכים שונות לח"כ לשעבר 
לקראת  אליהם  לחבור  תוך הצעה  גואטה,  יגאל 

הבחירות לכנסת ה-21. 
בימים האחרונים,  גואטה  בין הפניות שקיבל 
אבי  הטרי  העבודה  מפלגת  מיו"ר  כאלה  היו 
וועידת  אישרה  שעבר  שבשבוע  לאחר  גבאי, 
ארבעה  לשריין  יוכל  היו"ר  כי  העבודה  מפלגת 

חברים ברשימה הבאה לכנסת.
עוד נודע ל’קו עיתונות’ כי גם יו"ר ‘יש עתיד’ 

חה"כ יאיר לפיד שנמצא בקשרי ידידות קרובים 
אליו  להצטרף  לו  להציע  התקשר  גואטה  עם 
בציניות  לגואטה  אמר  לפיד  הבחירות.  לקראת 
כזכור,  2 שלך".  להיות מקום  מוכן  אפילו  "אני 
חה"כ  כתב  יתפטר,  כי  גואטה  הודיע  בו  ביום 
לפיד בחשבון הטוויטר שלו: "גואטה ח״כ מצוין 

וחבר".
גם חה"כ אורלי לוי – אבקסיס שצפויה להקים 
מפלגה חדשה לקראת הבחירות הקרובות, לאחר 
בעקבות  ביתנו’  ‘ישראל  ממפלגת  שפרשה 
ידועה  ואשר  לקואליציה,  ליברמן  הצטרפות 
כח"כית חברתית, ביקשה מהח"כ הפורש גואטה 
לשקול בחיוב את הצטרפותו למפלגה שתתבסס 

על הדגל החברתי אותו היא מובילה. 

בכיר  אך  לידיעה.  להגיב  סירב  גואטה  חה"כ 
מאז  פעמים  מספר  גואטה  עם  ששוחח  בש"ס 
פרישתו אומר כי "ליגאל אין שום כוונה לחזור 
לכנסת בשום מסגרת, גם לא בש"ס ובוודאי שלא 
בציבור  פוגעות  ואף  חרדיות  שאינן  במפלגות 

החרדי".
"ספק אם יגאל ישוב בכלל לפעילות ציבורית 
בתפקיד רשמי", מוסיף הגורם, "עדיין לא ברור 
בני  בעיריית  הקודם  לתפקידו  לשוב  יסכים  אם 
ברק )סגן ראש עיר. א.ק.(, אם כן, מדובר בברכה 

לתושבי העיר".
מלשכת יו"ר העבודה אבי גבאי נמסר: "גבאי 
לא שוחח עם גואטה אבל מעריך מאד את הצעד 

שלו. ככלל, מפלגת העבודה תהיה הבית של כל 
הישראלים. גם של חרדים".

בלשכת חה"כ יאיר לפיד סירבו להגיב. 
אבקסיס   – לוי  אורלי  חה"כ  של  מלשכתה 
שיחה  הייתה  לא  יגאל  עם  "שיחתי  נמסר: 
כהונתו  פוליטית אלא חברית, לאחר שבתקופת 
כחבר כנסת הפך גם לחבר יקר עמו אני משוחחת 
לא מעט. רציתי להביע את הערכתי הרבה לאיש 
עבודתנו  לאור  אתו  מהיכרותי  לו  שמגיע  כפי 
מוחלשות.  אוכלוסיות  למען  בכנסת  המשותפת 
אין לי ספק שיגאל ימשיך ויתרום בכל זירה בה 

יבחר".

 שבוע אחרי פרישתו המפתיעה של יגאל גואטה מש"ס, אבי גבאי, יאיר לפיד ואורלי לוי  אבקסיס קוראים לגואטה 
לחבור אליהם  האם נראה את הח"כ הפופולארי חוזר לכנסת במפלגה אחרת?

היום שאחרי: המפלגות החילוניות 
פרסום רוצות את יגאל גואטה

ראשון

בני ברק ' בתשרי תשע"ח 123027/9/17

ארגוני הצדקה לנתניהו: 
"אנחנו קורסים"

בתקיבי  הדרסטי   והקי על   עיתונות קו  חשיפת  בעקבות 
 לראש הממשלה פונים ארגוני החסד במכתב דחו ,סלי המזו

"סייע לנו בכדי למנוע קריסת עמותות הרווחה"

ארי קלמן

ועמותות  הסוכות,  חג  לפני  שבוע 
החסד פונות בדחיפות לראש הממשלה 
בנימין נתניהו בכדי לפעול להגדיל את 
 8 סך  על  שעומד  המזון'  'סלי  תקציב 
'קו  חשיפת  בעקבות  זאת  בלבד,   ₪

עיתונות'. 
פונים אליך בערב חג הסוכות  "אנו 
לסיוע דחוף למען אוכלוסיית הרווחה 
'כרמי  עמותת  כידוע  ישראל,  במדינת 
סלי- אלפי  שנה  מדי  מחלקת  העיר' 
תווי מזון לנזקקים לחגי ישראל )פסח 
מנהל  אזרד,  יהודה  כותב  וסוכות(", 

עמותת 'כרמי העיר' לראש הממשלה.
אתכם  לשתף  מחובתנו  "כעת 
במצוקה הקשה, בשנת 2017 העמותה 
נזקקות  משפחות   17,900 ל  תסייע 
 ,₪  7,800,000 של  כוללת  בעלות 
כאשר הסיוע המתוכנן לאחרי הקיצוץ 
בלבד   ₪  8.2 סך  על  יעמוד  הרוחבי 
לסל למשפחה אחת נזקקת. אנו ארגוני 
החסד מרגישים מצוקה ענקית, ואנחנו 
הפונים  שמספר  בפרט  בנטל  קורסים 
לסיוע כיום שילש את עצמו מאז שנת 

."2012

הממשלה  מראש  מבקש  אזרד 
שיפעל לשנות במידית את המגמה הזו 
וזאת  כבר לקראת חג הסוכות הקרוב, 
"בכדי למנוע את קריסתם של עמותת 
הנזקקים  לכלל  המסייעים  הרווחה 

במדינת ישראל בחגי ישראל".
העיר'  'קופת  הצדקה  בארגון  גם 
הממשלה,  לראש  דומה  במכתב  פנו 
מחלק  העיר  קופת  "ארגוננו  כתבו  בו 
ולקראת  הפסח  חג  לקראת  שנה  מידי 
חגי תשרי תווי קניה למזון לכ-35,000 
משפחות נזקקים לחג בכל רחבי מדינת 
ישראל, סה"כ 70,000 סלי מזון בשנה, 
לכדי  מגיע  זו  חלוקה  עבור  התקציב 
כ-11,00,000  חג,  לכל   ₪  5,000,000

₪ לשנה!"
ועדת  שע"י  העיר  'קופת  "ארגון 
הצדקה' מקבל מדי חודש מאות ואלפי 
פניות מלשכות הרווחה ועו"ס ומגורמי 
המבקשים  הארץ,  מכל  שונים  רווחה 
תמהים  אנו  נזקקות.  למשפחות  לסייע 
מאוד מהקיצוץ הרוחבי שנעשה בשנה 
בפרויקט  בתמיכה  האחרונים  וחצי 
שנים  עשרות  מזה  ישראל  שממשלת 
מזון  סלי  חלוקת  בו  פעילה  שותפה 
למשפחות נזקקות בחגי ישראל, קמחא 

דפסחא או חג נוסף".
ייתכן  "אנחנו תמהים ושואלים איך 
האחרון  בקיצוץ  הרווחה  שמשרד 
בערך  מזון  סלי  לחלק  מאתנו  מבקש 
נזקקות,  משפחות  לאלפי   ₪  150 של 
 8 רק  הינה  שלהם  ההשתתפות  כאשר 
לחג  בישראל  נזקקת  למשפחה  ש"ח 
מ%6-  בפחות  השתתפות  הסוכות, 
בשנת  כאשר  לסל  ההוצאה  מגובה 
בשנת  למשפחה,   ₪  14 היה   2016

2015, 34 ₪ לסל למשפחה".
העיר'  'קופת  כותבים  "לכן", 
ישראל  ממשלת  "כראש  לנתניהו, 
הינך מחויב לדאוג לאותם מאות אלפי 
עשרות  ובלא  להם,  שאין  המשפחות 
הנטל  תחת  שקורסים  החסד  אירגוני 
בחגים  ריק  שולחן  לצד  יושבים  היו 
לפעול  לך  קוראים  אנו  ובשבתות. 
בדחיפות למען אותם אלפי משפחות, 
וכמי שממונה על אזרחי ישראל אליך 
יגדיל  הרווחה  שמשרד  ולסייע  לפעול 
את התקציב לחג הסוכות הקרב, בכדי 
לכם  לעזור  נוכל  החסד  ארגוני  שאנו 
הנזקקים לקראת חג  לעזור למשפחות 

הסוכות הבעל"ט".

הגדול הממוזג והיחיד בעיר ב'ארמונות חן'
רח' שלמה המלך 29 ב"ב

השוק המרכזי
לארבעת המינים

שי נאה לכל 
באי השוק 
*למביא מודעה זו

השכרת 
דוכנים 

בעיצומה!

עשרות אלפי לולבים אתרוגים, הדסים 
וערבות, כל הכשרויות כל ההידורים

 סוכות, סכך, קישוטים, בדים לסוכה,
שולחנות, כסאות, תאורה ועוד ועוד...

בתי הוראה פתוחים 
 לציבור הרחב
 ממוצאי יום כיפור
עד ערב חג סוכות

לפרטים נוספים:

058-7663012
*עד גמר המלאי

 זה
בר עניין של 

כ
מסורת

 זה
כבר עניין של 

מסורת

 זה
בר עניין של 

כ
מסורת

החל 
ממוצאי 

יוה"כ
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טבח בהר אדר: שלושה 
הרוגים ופצוע אנוש

ארי קלמן

בפיגוע  קשה  ופצוע  הרוגים  שלושה 
הבוקר  בשעות  אדר:  בהר  )ב(  אתמול  ירי 
המוקדמות הגיע נמר מחמוד אחמד אל-ג'מל, 
בן 37 מהכפר בית סוריכ הסמוך להר אדר, שם 

ניקיון בשנים האחרונות ולצורך  עבד כעובד 
כך אף החזיק באישור עבודה בישראל.

במחבל  הבחינו  הישוב  אבטחת  אנשי 
בו, משום שלבש מעיל חורף למרות  וחשדו 
לעצור.  ממנו  וביקשו  בחוץ,  ששרר  החום 
והמשיך  לפקודה  להקשיב  סירב  המחבל 
שגנב  אקדח  הוציא  שם  המחסום,  לעבר 
לפני כ-10 שנים וירה לעבר אנשי האבטחה. 
ישראלים  ארבעה  נפגעו  מהירי  כתוצאה 

בפציעות קשות. 
צוותי ההצלה שהגיעו לזירה העניקו טיפול 
רפואי לפצועים, אך נאלצו לקבוע את מותם 
של שלושה מהפצועים. ביניהם שוטר מג"ב 
מבאר   20 בן  גברייה,  סולומון  ראשון  סמל 
מאבטחי  שני  וגם  הצוות  על  שפיקד  יעקב, 
ערבי  גוש,  אבו  תושב  עותמאן  יוסף  הישוב 
– ישראלי שהיה בצוות האבטחה ואור אריש 
תושב הר אדר אף הוא מצוות האבטחה. רכז 
החולים  לבית  פונה  היישוב  של  הביטחון 
בשעות  נותח  קשה,  במצב  כרם  עין  הדסה 

הצהרים ומצבו התייצב.
התייחס  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
לפיגוע בפתח ישיבת הממשלה ואמר: "אנחנו 
אבל  והשלכותיו  האירוע  את  חוקרים  עדיין 
המחבל  בית  בוודאות:  יקרו  דברים  שלושה 
היתרי  ויישללו  הכפר  על  כתר  יוטל  ייהרס, 
עבודה של המשפחה המורחבת של המחבל". 
של  הסתה  של  תוצאה  הוא  האירוע  לדבריו, 
הרשות הפלסטינית. "אני מצפה שאבו מאזן 

יגנה את הפיגוע ולא ינסה להצדיק אותו".
לביטחון  השר  הגיעו  הפיגוע  זירת  אל 
רוני  המשטרה  ומפכ"ל  ארדן,  גלעד  הפנים 
אלשיך שאמר כי תגובה מהירה של הלוחמים 
מנעה מהמחבל להיכנס ליישוב. "זהו אירוע 
הולכים  לשם  החיכוך,  בנקודות  שוב  קשה, 
פרופיל למחבלים.  אין  לצערי  הפיגועים.  כל 
נשים  מבוגרות,  מבוגרים,  רואים  אנחנו 
לראות  יכולים  בהחלט  וצעירים.  צעירות 
שחלק נכבד מהמפגעים הם מפגעים עם רקע 
יכול להיות כל  זה  ולא אידיאולוגיים.  אישי, 
זעמו  את  ומכלה  לו  שנמאס  שהחליט  אחד 
עם  יחד  מצב  הערכת  עושים  אנחנו  בפיגוע. 

הצבא".

בירי לעבר  בישראל פתח  רישיון עבודה  מחבל עם 
  בו  חשדו  שהללו  לאחר  היישוב,  אבטחת  אנשי 
שוטר מג"ב ושני מאבטחים נורו למוות ורכז הביטחון 

של היישוב נפצע קשה
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

 חמישה חברי אופוזיציה 
שוקלים להתמודד

שנה לבחירות

אשדוד

מודיעין עילית

אשקלון

ראש העיר אשקלון תומר גלאם יצא השבוע 
לסדרת ראיונות בתקשורת לרגל ראש השנה, 
העיר  לראשות  יתמודד  כי  לראשונה  והכריז 
להתמודד  צפויים  מולו   .2018 בבחירות  גם 
שגם  וייתכן  עתיד'  'יש  מ'הליכוד',  מועמדים 

מש"ס. 
לא  מצליח  עיר  ראש  שכל  חושב  "אני 
אמר  קדנציות",  משתי  יותר  לכהן  צריך 
לזה,  ומעבר  והותר  די  "זה  השבוע.  גלאם 
אחרי  דברים  ולעשות  לשנות  והדרייב  הרצון 
מאמין  אני  ויורד.  הולך  כבר  קדנציות  שתי 
יותר  אני  השם.  בעזרת  שם,  נהיה  שאנחנו 
כמה  נמצא  שאני  הקצרה  בתקופה  מרגיש 
קשה להחזיר את האמון של הציבור בנבחרי 

הציבור".
הרב  הוא  העיר  ראש  של  הרוחני  פטרונו 
באשקלון  רבים  במוסדות  המחזיק  ברדא 
הבטיח  גלאם  לש"ס.  כאופוזיציה  ומשמש 
הבחירות  לאחר  רק  עיר  רב  בחירת  יקדם  כי 
לבין  בינו  המתיחות  עתה,  לעת  המקומיות. 
ש"ס מחסלת את סיכוייו של הרב יעקב אביטן 

)ש"ס( להיבחר לתפקיד רב העיר.

ראש העיר: "אכהן שתי קדנציות"

הודיע  לסרי  יחיאל  אשדוד  עיריית  ראש 
בפעם  להעיר  לראשות  יתמודד  כי  השבוע 
העכשווית,  המצב  תמונת  פי  על  השלישית, 
מלאכתו תהיה קלה בשל ריבוי המועמדים. לא 
הודיעו  מהאופוזיציה  חברים  מחמישה  פחות 
לראשות  להתמודד  שוקלים  הם  כי  השבוע 
העיר. ל'קו עיתונות' נודע כי נציג גור מרדכי 
ליברמן, המשמש כסגן ראש העיר, לא יתמודד 
לראשות העיר, זאת בניגוד לדיווחים שהופצו 
את  לעורר  במטרה  חילוניים  גורמים  ידי  על 

השד הדתי לקראת הבחירות.
שמעון  בעירייה,  האופוזיציה  יו"ר 
להתמודד  מתכוון  הוא  כי  הודיע  כצנלסון, 
שיהיה.  מועמד  כל  ומול  מצב  בכל  לראשות 
והיום  העירייה  בראשות  שעמד  צילקר  צבי 
כי שוקל להתמודד, אך  חבר אופוזיציה אמר 
לקדם מועמדות של שחקנים חדשים  מבטיח 
גלבר  הלן  לסיעה  חברתו  לעומתו,  בזירה. 
להתמודד,  עליי  לוחצים  "תושבים  כי  אמרה 

אני שוקלת זאת ברצינות".
העירונית  באופוזיציה  נוספים  חברים 
ד"ר  הם  להתמודד,  שוקלים  הם  כי  שהודיעו 
אלי לחמני שאמר כי אינו פוסל את האפשרות 
"אני שוקל בחיוב  נעים שומר שאמר:  ועו"ד 

להתמודד לראשות העיר".

חבר המועצה מש"ס נגד 'דגל'

חבר מועצת העיר מקים מפלגה ארצית
אאאאא

עיריית פתח תקווה  שנה לבחירות: מנכ"ל 
יעקב ממן הודיע לראש העיר איציק ברוורמן 
כי הוא פורש מתפקידו. הרקע לפרישה מגיע 
בשל חילוקי דעות וקרע חריף בין ממן לראש 
בעירייה  זאת,  לעומת  ברוורמן.  איציק  העיר 
מציגים הודעה מסודרת בה ראש העיר הודה 
הצלחה  לו  ואיחל  המסור  תפקודו  על  לממן 

בהמשך הדרך.
כי  בעירייה  בכירים  אומרים  עיתונות'  ל'קו 
סמכויות  להפקיד  סירב  ברורמן  העיר  ראש 
ישיבות רבות בעירייה  "היו  יעקב ממן:  בידי 
בכוחו  יש  העירייה  מנכ"ל  ממן,  נעדר  מהן 
בפתח  אך  רב,  וכוח  סמכויות  הערים  בכל 

חוט",  על  בובה  היה  העירייה  מנכ"ל  תקווה 
עד  להישאר בתפקידו  צפוי  טוענים. ממן  הם 

לעזיבתו באופן רשמי.
בהודעה שהוציאה העירייה נכתב: "מנכ"ל 
העירייה, יעקב ממן, הודיע לראש העיר איציק 
ימשיך  המנכ"ל  תפקידו.  סיום  על  ברוורמן 
התפקיד.  של  מסודרת  להעברה  עד  בתפקידו 
המסור  שירותו  על  לממן  הודה  העיר  ראש 
והנאמן בעירייה בכל שנות עבודתו בה ואיחל 

לו הצלחה בהמשך דרכו".
גרינברג  רמי  האופוזיציה  חבר  כך,  בתוך 
כי  נראה  אך  כוסית.  הרמת  ערך השבוע טקס 
היה מדובר בכנס פוליטי לכל דבר אליו הגיעו 

חברי  רבנים,  לצד  'הליכוד'  ממפלגת  בכירים 
נאמרו  הכנס  בתוך  פעילים.  ומאות  מועצה 
העיר  כראש  גרינברג  את  המכתירות  אמירות 
התרוצצו  הפעילים  תקווה.  פתח  של  הבא 
בכנס עם שלטים וחולצות עליהם נכתב: "רמי 

גרינברג ראש העיר הבא של פתח תקווה".
הודיע  ברוורמן  איציק  העיר  ראש  מנגד, 
הבאה,  לקדנציה  רק  לא  יתמודד  כי  השבוע 
אלא לעוד מספר קדנציות. ברוורמן מודה כי 
עשה טעויות רבות אך מציג לעומתם עשייה 
רבה בארבע שנים האחרונות, לדבריו, סיכוייו 
הביקורת  למרות  גדולים  נוספת  פעם  לנצח 

שמטיחים בו יריביו.

  בכירים בעירייה טוענים כי ממן עזב בשל חוסר סמכויות: "היו ישיבות רבות 
בעירייה מהן הוא נעדר, הוא היה בובה על חוט"  בתוך כך, מאות פעילים בטקס 

הרמת כוסית של רמי גרינברג

יריית הפתיחה לבחירות 2018 בבית שמש, 
תתקיים בביתו של סגר"ע בית שמש שמוליק 
כשנה  בעוד  סוכות.  המועד  בחול  גרינברג 
אם  בעיר,  המוניציפאליות  הבחירות  ייערכו 
זה תלוי בראש העיר המכהן משה אבוטבול 
נוספת,  לקדנציה  ימשיך  שהוא  הרי  מש"ס 
כשנתיים  לפני  והסכמים שנחתמו  הבנות  אך 
שמש  בבית  התמונה  את  לשנות  עשויים 
להריץ מועמד  'דגל התורה'  הרצון של  בשל 

מטעמה לראשות העיר.
נודע כי לפני שנתיים, טרם  ל'קו עיתונות' 
התורה'  'דגל  בין  הבנות  הושגו  הבחירות, 
העיר  ראשות  כי  אמונים'  ו'שלומי  לש"ס 
'דגל  בידי  תהיה   2018 בבחירות  שמש  בית 
התורה'. כעת, 'דגל התורה' תאמר את דברה 

באופן רשמי במסיבת חג שתיערך לכל נציגי 
סגן  של  בסוכתו  הארץ  מרחבי  התורה'  'דגל 
ביום  גרינברג  ראש העיר בית שמש שמוליק 

שני, ד' חול המועד סוכות.
מדי שנה מקיימת התנועה כינוס חג בביתו 
של נציג אחר: "למיקום הכינוס יש משמעות 
פוליטית". אומר ל'קו עיתונות' בכיר בתנועה. 
בביתו  הכינוס  את  ערכנו  אשתקד  "בסוכות 
של מיכי אלפר בחיפה לתמוך בו במאבק מול 
יונה יהב, וכעת נערוך את הכינוס אצל הנציג 
הנראה  שככל  שמש  בבית  'דגל'  של  הבכיר 

יהיה מועמד התנועה לראשות העיר".
אמונים'  ו'שלומי  ישראל'  'אגודת  בש"ס, 
'דגל  במועמד  יתמכו  כי  הצהירו  לא  עדיין 
התורה'. ראש העיר בית שמש אבוטבול אמר 

בעבר ל'קו עיתונות' כי ככל שהדבר תלוי בו, 
יתמודד לקדנציה נוספת, אך מועצת החכמים 
היא זו שתכריע את עתידו. ב'שלומי אמונים' 
קטן  נציגים  מספר  יש  להם  ישראל'  ו'אגודת 
ריצה  שרק  יודעים  התורה'  'דגל  של  מזה 
'דגל התורה'  כוחם מול  משותפת תגדיל את 

המפלגה החרדית הגדולה בבית שמש.
יהיה  באם  היום  בבוא  כי  נראה  כך  או  כך 
צורך 'דגל התורה' תשלוף את נשק יום הדין, 
שהוא הסכם חתום הקיים ככל הנראה, הסכם 
 2018 בבחירות  העיר  ראשות  כי  מובן  ממנו 
המפלגות  בהסכמת  התורה'  ל'דגל  שייכת 

החרדיות.

 'דגל' תתכנס אצל גרינברג 
לקראת ריצה לראשות העיר

 ב'דגל' טוענים לקיומו של הסכם עם ש"ס ושלומי אמונים כי ראשות העיר בית 
שמש תהיה עבור מועמד הסיעה  הצפי: הכרזה רשמית בחול המועד סוכות 

בבית סגן ראש העיר שמוליק גרינברג

יהב: "התרבות של בני ברק לא תשלוט 
בחיפה", גפני: "אין חרדי אחד שיצביע ליהב"

 שנה לבחירות: מנכ"ל 
העירייה פרש מתפקידו

העיר  ראש  הגדיר  כך  עולם",  "מלחמת 
חיפה יונה יהב את יחסיו עם הציבור הליטאי 
חבר  גפני,  משה  ח"כ  את  תשאלו  אם  בעיר. 
בעלזא  נציגי  את  או  אלפר  מיכי  המועצה 
הם  העכורים  היחסים  כי  יטענו  הם  בעיר 
מול כלל המגזר החרדי בעיר. שנה לבחירות 
ויוצא  סכינים  שולף  יהב  יונה  המקומיות, 
למלחמה גלויה מול הציבור הליטאי ומנהיגיו 
שסימנו אותו כראש העיר הרע ביותר לציבור 

החרדי.
אם תשאלו את יהב, הוא לוקח את הקדנציה 
לאף  להפסיד  בכוונתו  ואין  בהליכה  הבאה 
מועמד. יהב )75( טוען כי הגיל אינו משפיע 
נוספת,  קדנציה  עיר  כראש  לכהן  ובכוונתו 
לכהן  שראוי  לאדם  העיר  את  "אתן  אז  רק 
הציבור  מול  העכורים  יחסיו  על  בתפקיד". 

רוב  מול  נשמר  השקט  כי  יהב,  אמר  החרדי 
המגזר החרדי אך "מול הציבור הליטאי אני 

במלחמת עולם". 
חבר  יריבו  נגד  למתקפה  יצא  גם  יהב 
מועצת העיר מיכי אלפר: "הוא היגר לחיפה 
התרבות  את  לפה  הביא  הוא  ברק,  מבני 
לשלוט  יכולה  שלא  תרבות  זו  ברק.  בני  של 
בחיפה, עם התרבות הזו הוא פולש לבניינים, 
משקר ודרך רמיה משיג את ההישגים שלו". 
יהב אף הבהיר: "אתמודד עד הסוף ואנצח".

לא  גפני  משה  ח"כ  התורה'  'דגל  יו"ר 
מתרגש מ"המילים היפות" של יהב, כלשונו. 
לא   – אחד  חרדי  יהודי  "אין  גפני:  לפי 
שיצביע  ספרדים  ולא  ליטאים  לא  חסידים, 
חרץ  החרדי".  לציבור  רע  הוא  יהב.  ליונה 
גפני. "הייתי חבר שלו, היינו ביחסים טובים, 

הוא היה אצלי במשרד, ניסיתי לעשות הכול 
על מנת שיתייחס לציבור שלנו כמו ראש עיר 

חילוני רגיל, אך ללא הועיל".
כלפי  שלו  "ההתנהגות  הוסיף:  גפני 
לתאר,  אפשר  שאי  דבר  זה  החרדי  הציבור 
'מיכי אלפר  כי  יהב משתמש תמיד במשפט 
לא מבין את  אני  נלחם על המשכורת שלו'. 
יש  הזמן,  כל  חוזר  הוא  עליה  הזו  האמירה 
שקרן  איש  אתה  יהב,  עליו,  חתמת  הסכם, 
בגלל  היתר  בין  בשבילך  הצביעו  וזייפן! 
גסה,  ברגל  אותו  מפר  ואתה  חתום  מכתב 
אלפר לא צריך את המשכורת שלך, הוא חי 
עבור  נלחם  הוא  המשכורת,  בלי  קודם  גם 
"ליהב  סיכם:  גפני  אותו".  ששלח  הציבור 
יש אובססיה כלפי הציבור החרדי, הוא ראש 

העיר הרע ביותר".

הקרב בין הליטאים לראש העיר מחריף  יהב יצא בסדרת הצהרות תוקפניות 
נזעק להגיב  ועדת הכספים  יו"ר    'דגל' מיכי אלפר  נציג  והאשמות כלפי 

והצהיר כי "ליהב יש אובססיה כלפי הציבור החרדי"

פרסום 

ראשון

חיפה

בית שמש

פתח תקוה

שאלת  אך  ברורה,  אמנם  העיר  ראש  זהות 
בבחירות  בעינה.  עומדת  לבחירות  ההליכה 
בשל  לראשות  לבחירות  העיר  הלכה   2013
שהיו  הירושלמי(  )הפלג  תורה'  'בני  החלטת 
מטעמם  מועמד  להציב  דרכם  בתחילת  אז 
קיומם.  את  להוכיח  מנת  על  העיר  לראשות 
מנדטים,  שני  להכניס  כשהצליחו  כעת, 
אומרים גורמים במפלגה כי לא יריצו מועמד 
בהרצת  ויסתפקו  העיר  לראשות  מטעמם 

רשימה למועצת העיר.
בבחירות 2013 הריצו במפלגת 'בני תורה' 
שנבחר  ברגר  העיר.  לראשות  ברגר  אבי  את 
ואת  העיר  את  לעזוב  הספיק  מועצה  כחבר 
העירייה ובמקומו נכנס חבר המועצה שמואל 

אלישיב.
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ראש העיר פוצצה ישיבת מועצה

מחאה מול בית ראש 
העיר: "תתפטר!"

יהוד

הוד השרון

מאת: אבי רבינא ar0544335347@kav-itonut.co.il

השבוע  שנערכה  ביהוד  העיר  מועצת  ישיבת 
המועצה  חברי  האשמות.  בחילופי  התפוצצה 
יעלה  העיר  לראש  אפשרו  לא  מהאופוזיציה 
לדירה  המחיר  לפיה  החלטה,  להעביר  מקליס 
נחשב  שלטענתה  מה   ,₪ מיליון   1.6 יהיה 
ראש  המועצה,  חבר  דרש  שני  מצד  זול.  מחיר 
העירייה הקודם יוסי בן דוד, לאשר מחיר שגובש 
לדירה.  ש"ח  אלף   780 של  שלו  מהקדנציה 
הישיבה  ולבסוף  להסכמה,  הגיעו  לא  הצדדים 

התפוצצה. 
חבר מועצת העיר, הדר מימון, שנכח בישיבה, 
ראש  של  הצעותיה  "משנדחו  על שאירע:  סיפר 
העיר החליטה זו על סגירת הישיבה מבלי לקיים 
צריך  היום.  סדר  על  שהיה  כלשהו  בנושא  דיון 
היה לקיים דיון, גם מבלי לנסות ולעשות סיבוב 
לקיים  והתושבים,  המועצה  חברי  גב  על  נוסף 
וכמצוות  החלטות  לקבל  ואחראי,  שקול  דיון 
המחוקק להביאן לידיעת הציבור בדרך שנקבעה 

לכך וכן שהציבור ישפוט".

האחרון  במוצ”ש  הגיעו  מפגינים  עשרות 
להפגין מול בית ראש העיר חי אדיב וקראו לו 
להתפטר מתפקידו. המפגינים מבטיחים להגיע 
מדי מוצ”ש ולמחות עד להתפטרותו של אדיב. 
הם אחזו שלטים ובהם נכתב בין השאר “רמת 
הוד לא עוד”, “הוד הבטון הוד החידלון”, “חי 

אדיב תתפטר” ועוד. 
אכזבתם  בשל  היא  המפגינים  מחאת  עיקר 
הבנייה  מאתרי  החל  העיר,  של  הכללי  ממצבה 
לגובה הפזורים בכל עבר, דרך מחסור בפתרונות 
תחבורתיים, תחזוקה שוטפת של הרחובות בעיר 
ועוד. במקביל להפגנה נערכו כוחות המשטרה 

מול המפגינים על מנת לשמור על הסדר.
הייתה  המחאה  המפגינים,  אחד  לדברי 
שקטה: “עמדנו בדממה והחזקנו את השלטים 
ביתו  רועשת.  פרובוקציה  מכל  ונמנענו  בידנו, 
לא  וכלל  ומוגף,  חשוך  נראה  אגב,  אדיב  של 
בזמן  בבית,  נוכח  היה  מדייריו  מי  אם  ברור 

שהתושבים מחו בחוץ”.

 גן
רמת

למרות העמדה לדין, זינגר מכריז: 
אנצח פעם נוספת

הודיע  זינגר  ישראל  גן  רמת  עיריית  ראש 
העיר  לראשות  שוב  יתמודד  כי  השבוע 
בבחירות 2018 ובכוונתו לנצח את הבחירות, 
החליטה  כי  הפרקליטות  הודעת  למרות  זאת 
בגין  לשימוע,  בכפוף  לדין  אותו  להעמיד 
והפרת  מרמה  שוחד,  לקיחת  של  עבירות 

אמונים. 
יחד  לכהונתו  הראשונה  בשנה  נעצר  זינגר 
ממצאי  עסקים.  ואנשי  עירייה  עובדי  עם 
ליועצים  פנה  זינגר  כי  חשד  העלו  החקירה 
שונים כדי שיעזרו לקדם את בחירתו לראשות 
העירייה, במסגרת הבחירות, ובתמורה הבטיח 
להם ג'ובים בעירייה. גם ראש עיריית רמת גן 

לשעבר, צבי בר, מרצה כיום עונש של שלוש 
שנות מאסר.

שיותר  כמה  השימוע  את  לקיים  "ביקשתי 
יראו  שבפרקליטות  שאחרי  משכנע  אני  מהר, 
נגדי",  התיק  את  יסגרו  הם  העובדות  כל  את 
לא  הפרקליטות  "הודעת  לדבריו,  זינגר.  אמר 
כרגיל".  לעבוד  ממשיך  אני  עליי,  משפיעה 
להתמודד  "התחייבתי  והצהיר:  הוסיף  זינגר 
שתי קדנציות, אקיים את ההבטחה ואנצח את 

הבחירות הקרובות".
לבחירות,  נערכים  זינגר  של  באופוזיציה 
החברים  התכנסו  הפרקליטות  הודעת  לאחר 
מוקדמות.  בחירות  של  לאפשרות  להיערך 

האופוזיציה,  של  תפקידה  "זה  זינגר: 
הקואליציה שלי יציבה כל ההחלטות עוברות. 
לאחר הודעת הפרקליטות קיבלתי דברי עידוד 
בעיר  מצבי  הקואליציה.  ומחברי  מתושבים 

מצוין".
הכריזו  זה  מועמדים בשלב  לפחות ארבעה 
נציג  אילני  ליעד  זינגר:  מול  יתמודדו  כי 
נציג  מזרחי  אריה  העיר,  במועצת  הצעירים 
הראל  שלומי  עו"ד  העיר,  במועצת  הירוקים 
וח"כ לשעבר כרמל שאמה הכהן. כמו כן קיים 
שרגא  התעשיינים  התאחדות  נשיא  כי  סיכוי 

ברוש יתמודד לראשות העיר.

 ראש העיר הבהיר כי "התחייבתי להתמודד שתי קדנציות, אקיים את ההבטחה 
ואנצח את הבחירות הקרובות"  מנגד: ארבעה מועמדים כבר נערכים   נציג 
הצעירים, נציג הירוקים, ח"כ לשעבר שאמה הכהן ונשיא התאחדות התעשיינים

חבר המועצה מש"ס נגד 'דגל'

ברקת  ניר  ירושלים  העיר  ראש  בין  ההסכם 
סערה.  לעורר  ממשיך  החרדיות  למפלגות 
ירושלים  העיר  ראש  עת  החל  הכול  כזכור, 
ועדת  עם  רחבות  להסכמות  הגיע  ברקת  ניר 
רבנים של 'דגל התורה' בירושלים לגבי חלוקת 
ההסכם  לחרדים.  חילונים  בין  העיר  שכונות 
המעורבות  השכונות  אופי  לגבי  הבנות  כולל 
בעיר, סוג מוסדות החינוך שייפתחו בהן, היכן 
הקמת  תתאפשר  והיכן  לחרדים  שכונות  ייבנו 
אהבו  לא  בש"ס  אך  לחילונים.  תרבות  מרכזי 

את העובדה כי לא שיתפו אותם בהחלטות.
לצאת  סירבו  ש"ס  מטעם  המועצה  חברי 
כעת  אך  בהסכם,  גלויה  למלחמה  כה  עד 
המועצה  חבר  אסטרטגיה.  שינו  הם  כי  נראה 

בחודשים  לתפקידו  שמונה  מרציאנו,  שמואל 
האחרונים, יצא במכתב נגד חברי המועצה של 
'דגל התורה' שביצעו את ההסכם מאחורי גבם 

של סיעת ש"ס.
כתב  בש"ס  לחבריו  ששלח  במכתב 
של  פרטית  השגחה  זאת  "כנראה  מרציאנו: 
יובל  נציג ש"ס משכונת קרית  הקב"ה שיהיה 
להם  שאין  ושנאה  רבות  טלטלות  שעוברת 
של  חינם  ושנאת  חרדים  הדרת  מלבד  הסבר 
האחר על ידי המנהל הקהילתי ובגיבוי ותמיכה 

של ראש העיר ניר ברקת".
ידי  "לאחרונה קרה דבר חמור שהוגדר על 
מגרש  יעד  שינוי  לדורות',  'בכייה  הרבנים 
ורבורג ומתווה ברקת המהווה נזק בלתי הפיך 

ההסכם  את  יובל,  קרית  של  העדין  למרקם 
ברקת.  ניר  עם  התורה  דגל  אנשי  רקחו  ההזוי 
ובילוי  בידור  למתחם  להפכו  באה  זו  תכנית 
יובל.  קרית  תושבי  שאינם  כללים  לתושבים 
מוסדות  אין  יובל  קריית  לילדי  כאשר  זאת 
חינוך בקריית יובל ונאלצים לכתת את רגליהם 

בגשם ובחום עד שכונת בית וגן".
'דגל  חברי  את  לתקוף  הוסיף  מרציאנו 
לשלושה  נותנים  בש"ס  אנחנו  "איך  התורה': 
בקרית  יהיה  מה  להחליט  התורה  דגל  חברי 
יובל? אני פונה אליכם חברי סיעת ש"ס לבטל 

את רוע הגזירה".

 שמואל מרציאנו במכתב חריף לחבריו מש"ס, תוקף את הסיכום שהושג בין 
ברקת לועדת הרבנים של 'דגל'  "הסכם הזוי. איך אנחנו בש"ס נותנים 

לשלושה חברי דגל התורה להחליט מה יהיה בקרית יובל?"

לים
רוש

י

לון
חו חבר מועצת העיר מקים מפלגה ארצית

ישראל,  מורן  חולון,  העיר  מועצת  חבר 
מפלגה  ולהקים  מהליכוד  לפרוש  החליט 
אצל  לרשום  מתעתד  הוא  אותה  חדשה 
מתכוון  ישראל  בכנסת.  המפלגות  רשם 
לתפעל  לדאוג  במקביל  אך  בחולון  להישאר 
מקומי".  "זה  ששמה  החדשה  הרשימה  את 
בנושאים  לטפל  המפלגה  מטרת  לדבריו, 
דמוקרטיה,  יהיה  שבסיסה  מפלגה  מקומיים. 

שוויון ושקיפות.
מורן ישראל, המשמש היום בתפקידו כחבר 
מועצה פעיל, אומר כי אין בכוונתו לעזוב את 

העיר חולון, אך הוא ישקיע את זמנו בהקמת 
 100 כבר  יש  לדבריו,  החדשה.  המפלגה 
מתפקדים למפלגה החדשה. ישראל אף שוקל 
בעתיד להכריז על מועמדותו לראשות העיר 

מול ראש העירייה המכהן מוטי ששון.
מועצה  חברי  לאגד  מכוון  ישראל  מורן 
תחת  בישראל  המקומיות  הרשויות  מכל 
תהיה  שלנו  "המפלגה  החדשה:  המפלגה 
בית לכל התנועות המקומיות בישראל, מתוך 
 - למעלה  מלמטה  צומחת  שמנהיגות  הבנה 
מהקהילה, דרך הרשויות המקומיות, אל עבר 

הכנסת". אמר ישראל.

איבד  שהציבור  סוד  זה  "אין  לדבריו: 

ובמפלגות  הפוליטית  במערכת  האמון  את 

הקיימות. התפקיד שלנו הוא למלא את החלל 

לריבון  הפוליטית  המערכת  את  ולהשיב 

תאפשר  שלנו  המפלגה  הציבור,   – האמיתי 

בנעשה  ישראל  אזרחי  כל  של  השתתפות 

ברשויות המקומיות ובמדינה, תוך הקפדה על 

ערך השקיפות ומינהל תקין".

מורן ישראל יוזם הקמת מפלגה ארצית שתאגד נציגים מקומיים 
מכל רחבי הארץ  שם המפלגה 'זה מקומי'  לדברי ישראל, 

הוא יישאר בזירה המוניציפאלית ויתמודד על ראשות העיר

ראשל"צ

ראש העיר חוזר בו: 
אתמודד לקדנציה שלישית

לפוליטיקה  הגיע  כי  בעבר  שהצהיר  לאחר 
בו  חוזר  כעת,  קדנציות,  שתי  בשביל  העירונית 
שלישית  לקדנציה  יתמודד  כי  ומכריז  צור  דב 
לפרוש  המחשבה  בי  "עברה  העיר.  לראשות 
את  שאנצח  נראה  כעת  אך  קדנציות,  שתי  אחרי 

הבחירות בפעם השלישית", אמר.
מגעים  פעם  לא  ניהלו  ארציות  ראשי מפלגות 
אך  במפלגתם,  אותו  לשלב  בבקשה  צור  מול 
ולהמשיך  יריביו  על  לגבור  ובכוונתו  סירב  צור 
לקדנציה נוספת. לצור קיימת אופוזיציה עירונית 
מאיר  החרדי  המועצה  מחבר  היתר  בין  המורכב 
לתקרית  העיר  ראש  התייחס  השבוע,  עקיבא. 
שאירעה בינו לחבר המועצה החרדי, בעת שקם 
הרגעה  כדור  לתת  המועצה  בישיבת  מכיסאו 
לזילות  המועצה  את  גרר  "הוא  המועצה:  לחבר 
היה  לא  מוקיון,  של  הצעות  עם  אפשרית  בלתי 

אפשר להתנהג אחרת".
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העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

"אבינו מלכנו" הנאמר בר"ה, בעשרת ימי תשובה, ביום הכיפורים ובתענית ציבור נפתח במילים: "אבינו 
מלכנו חטאנו לפניך". גם באמירת "על חטא" שאנו מתוודים מידי תפילה ביום הכיפורים אנו אומרים: 
"על חטא שחטאנו לפניך". מדוע "לפניך" ולא "לך"? הרי החטא הוא לקב"ה שפעלנו בניגוד למצוותיו 
ורצונו, ואין כל משמעות היכן מקומנו והיכן מקומו של הקב"ה. במיוחד שה' ניצב עליו ומלא כל הארץ 
כבוו, ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי )תניא( כל הארץ כבודו, וא"א להסתר ממנו? והרי גם 

אם כביכול היה זה לא לפניו, היה בזה חטא גדול?
מסופר על מלך אחד שיצא לדרך בראש פמליה גדולה. בדרכם הגיעו אל גבול שדה מגודר. כיוון ששעתם 
הייתה דחוקה ציווה המלך להרוס את הגדר כדי שיוכלו לעבור. בעל השדה היה כפרי פשוט, בור ועם 
הארץ שלא הכיר כלל את המלך ולא ידע בגינוני מלכות. לתומו חשב כי חבורת הולכי רגל שוברת את גדר 
שדהו, על כן בערה בו חמתו ובחרון אפו החל להשליך אבנים על המהרסים, ואבן אחת אף פגעה במלך... 

מיד תפסוהו עבדי המלך והעמידוהו למשפט מהיר ונגזר דינו למוות כדין מורד במלכות. 
ויודע כלל מה חומרת מעשהו.  גזר הדין, מכיוון שראה שאינו מבין  וביטל את  המלך ריחם על הכפרי 
את  לנקות  הפקידוהו  תחילה  הבירה.  עיר  רחובות  את  וינקה  על מעשהו  ייענש  הכפרי  כי  ציווה  אולם, 
הרחובות הרחוקים מארמון המלך. לאחר מכן הטילו עליו לנקות את סביבות הארמון ולבסוף את חצר 
המלך. ככל שעלה הכפרי בדרגה כך הבין את עוצם המלוכה ואת תוקפו וגדולתו של המלך, ומתוך כך ידע 
גם עד כמה חטא נגד המלך, ומה רב היה פשעו. לבסוף פנה הכפרי אל השר הממונה וביקש שיביאו אותו 

לפני המלך כדי שיוכל ולבקש ממנו סליחה ומחילה.
כך הוא גם הנמשל, אומר הבעל שם טוב זי"ע: האדם החוטא אינו מבין כלל את גדולתו של הקב"ה. לו 
היה מבין את גדולתו של מלך מלכי המלכים היה מתחנן על נפשו ומבקש סליחה ומחילה.  וזהו "על חטא 

שחטאנו לפניך" כי השלב הראשון של תשובה הוא להכיר לפני מי חטאנו משמבינים  זאת הרי האדם בוש 
ונכלם. מתוודה, מתחרט על העבר ומקבל על העתיד.

אמירת "על חטא" סודרה לפי אותיות הא' ב'. ב'תפארת עוזיאל' ביאר על דרך משל, למלך שהייתה לו 
אישה סוררת אשר הקניטה אותו בדברים ובמעשים. כעס עליה המלך והיגלה אותה למרחקים. ויהי כאשר 
ארכו לה שם הימים, היה צר ליבה. מה עשתה? באה לפני המלך ולקחה בידה אותו כינור שהיו מנגנים 
עליו בשעת החתונה שלהם. הייתה עומדת ומנגנת ואומרת: כך וכך מרדתי בך. והייתה מתוודה ובוכה 
עד שנכמרו רחמיו של המלך בזכרו אהבת נעורים בזמן חתונתם. כך אנו כנסת ישראל, ברצוננו לעורר 
רחמים עלינו מאת מלך מלכי המלכים, אנו באים אליו באותו שיר של יום שמחת ליבו- זה מתן תורה, 
וכך אנו מתוודים ובוכים על דרך אלפא-ביתא אותן אותיות שניתנה בהן תורה עד שיכמרו רחמיו של 
הקב"ה בזכרו אהבתו הראשונה שהייתה בעת החיתון, הוא יום מתן תורה, ויגאלנו במהרה ויסלח לנו על 

עוונותינו ופשעינו.
והעבר  מחה  עוונותינו.  כל  על  ומחל  סלח  לפניך,  חטאנו  מלכנו  אבינו  ולבקש:  להתחנן  אלא,  אין  לנו 
'נעילה'.  פשעינו מנגד עיניך. הגה"צ רבי לייב חסמן זצוק"ל, משגיח ישיבת חברון, נשא דברים קודם 
מלכנו'  'אבינו  הצירוף  את  בקשה  כל  לפני  מזכירים  אנו  בה  מלכינו",  "אבינו  תפילת  על  עמד  בדבריו 
"יש מי שרוצה בטובתו  וכך הסביר:  וחולפים עליו ללא שימת לב. מה המיוחד בשני התארים הללו? 
של הזולת ומעוניין למלא את בקשתו, אך אינו יכול. לעומת זאת יש שיכול למלא את בקשת הזולת, אך 
אין ברצונו לעשות זאת. לפיכך אנו אומרים לקב"ה: "אתה הרי אבינו ורוצה בטובתנו, ואתה גם מלכנו 
ויש בידך הכח למלא בקשתנו, היות וכך, אנא, אבינו מלכנו": "החזירנו בתשובה שלימה לפניך" "שלח 

רפואה שלימה לחולי עמך"... "קרע רוע גזר דיננו"... "הפר עצת אויבנו"...

על חטא שחטאנו לפניך

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

נמצאים אנו בפתחו של יום האדיר בשנה, יום הכיפורים, בו הקב"ה מוחל וסולח לכל עוונות עמו 
ישראל וחותם את גזר דינם בשעת הנעילה לחיים טובים ולשלום בעז"י.

על עניין התשובה נאמר, ַיֲעזֹב ָרָׁשע ַּדְרּכוֹ ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁשבָֹתיו ְוָיׁשֹב ֶאל ה' ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱאֹלֵקינּו ִּכי 
ַיְרֶּבה ִלְסלוַֹח )ישעיה נה, ז(, וביאר הגאון רבי רפאל ברדוגו )כונה בשם 'רפאל המלאך', היה אב"ד 

וגאון עולם( בספרו מי מנוחות, שישנם שני סוגים של עבירות.
וכגון שמחלל  התורה,  מצוות  על  בגופו  האדם  עבירות שעובר  סוגי  דהיינו  בעשייה-  עבירה  א. 
שבת רח"ל שדינו בסקילה אם היה התראה ועדים, או שעובר בעבירה שיש בה כרת, כגון שאינו נזהר 
בשמירת טהרת המשפחה )ויש אומרים שאיסור נידה הוא בכלל עריות ודינו ביהרג ובל יעבור(, או 

שאוכל שקצים ורמשים או מגלח זקנו בתער שדינו במלקות וכדומה. 
כשמזלזל  וכן  ה',  נגד  ומינות  כפירה  מחשבת  במחשבתו  שחושב  דהיינו  במחשבה-  עבירה  ב. 
יותר חמור מהעבירות  ופעמים שאף  זה חמור מאוד  וכדומה, דבר  ה' רח"ל  במחשבתו על מצוות 

הקשורות לעשיה. 
וזהו שרמז הכתוב, ַיֲעזֹב ָרָׁשע ַּדְרּכוֹ – אלו העבירות במעש, שעושה אותם האדם בגופו, ְוִאיׁש ָאֶון 
ַמְחְׁשבָֹתיו – זהו העובר עבירות במחשבה, במחשבת מינות וכפירה בה'. ואף על פי כן, ְוָיׁשֹב ֶאל ה' 
ַיְרֶּבה ִלְסלוַֹח, גם אדם כזה שעבר על העבירות החמורות הללו, אם יחזור  ִּכי  ְוֶאל ֱאֹלֵקינּו  ִויַרֲחֵמהּו 
בתשובה וישוב אל ה', ה' יתברך יקבלו ויסלח לו על חטאיו, ִּכי ְיִמיְנָך ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים )מנוסח 
הסליחות(, הקב"ה ממציא עצמו לפני האדם שישוב אליו בתשובה ומקבלו באהבה. בפרט בימים 
הגדולים והקדושים בהם אנו נמצאים, עשרת ימי תשובה, שהם מיוחדים ומסוגלים לתשובה והקב"ה 

קרוב אלינו בהם ביותר מכל השנה כולה. 


רבי יחיאל מפריז, חי בתקופת הראשונים והיה אחד מבעלי התוספות. במקום מגוריו התגורר יהודי 
רשע שהיה עובר על כל מצוות התורה בפרהסיא ונמצא תמיד בחברתם של השרים והרוזנים הגויים, 

אוכל ממאכלם ושותה ממשקיהם, רח"ל.  
יום אחד הגיע אותו יהודי אל הרב והודיע לו בפתאומיות שהוא חפץ לשוב בתשובה ומבקש מהרב 
שיורה לו דרך תיקון. הרב חשב בלבו שאותו יהודי אינו חפץ לשוב בתשובה באמת, אלא רוצה ללכת 
לאחר מכן לשרים והרוזנים הגויים ולדבר בלעג על היהודים ודרכי תשובתם, ולכן הרב דחה אותו 
ואמר שרק אם המטה שבו הוא נעזר ללכת יוציא פרחים ושקדים, יוכל אותו יהודי לחזור בתשובה. 

יצא אותו יהודי מבית הרב בפחי נפש. 
והנה בעלות השחר, לאחר שקם הרב משנתו והתכונן ללכת לבית המדרש ללמוד קודם התפילה, 
הבחין במטהו שהוציאו פרחים ושקדים, הבין הרב שמשמים הורו לו ששגה בכך שדחה את אותו 
יהודי ולא הורה לו את הדרך לשוב בתשובה. מיהר הרב לביתו של אותו יהודי ובישר לו שהוא רצוי 
ומקובל בשמים לפני ה' יתברך, והראיה שהמטה הוציא פרחים ושקדים וזהו סימן משמים שחפצים 

בתשובתו. שמח אותו יהודי והלך עם הרב לבית המדרש עד שלבסוף נעשה בעל תשובה גמור. 
***

רבי רפאל ברדוגו מוסיף עוד רמז בעניין החזרה בתשובה, והוא על פי תקיעות השופר שאנו תוקעים 
ישרים  שהם  לצדיקים  רומזת  הישרה  התקיעה  תקיעה.  ושוב  תרועה  שברים  תקיעה  השנה,  בראש 

בדרכם ובדרך עבודתם את ה' יתברך, והשברים שהם תקיעות קטועות מרמזים לאנשים הבינוניים 
וייסורים וחוזרים לדרך  שאמנם עובדים את ה' יתברך, אך פעמים שנקטעים, מקבלים מעט מכות 
ה'. ואילו התרועה רומזת לרשעים, ְּתרֵֹעם ְּבֵׁשֶבט ַּבְרֶזל ִּכְכִלי יוֵֹצר ְּתַנְּפֵצם )תהילים ב, ט(, שעבודת 
ה' שלהם חסרה ולכן הם מקבלים בכל עת מכה אחר מכה. ואף על פי כן, לאחר התרועה ישנה שוב 

תקיעה ישרה, ללמדך שאם ירצו לשוב בתשובה יוכלו לשוב ולהיות כמו הצדיקים הגמורים. 
אין  יובן ביאורו של החפץ חיים על דברי רבותינו שבמקום שבעלי תשובה עומדים  זה  פי  ועל 
צדיקים גמורים יכולים לעמוד )ברכות לד ע"ב(. וביאר החפץ חיים שלאחר שאנשים שסרו מדרך 
ה' חוזרים בתשובה שלימה, המקטרגים והמשטינים שנוצרו מחמת העבירות שלהם מנסים בכל עת 
לפגוע ולהזיק להם, והקב"ה לוקח כביכול את נשמתם ומעלה אותם מעל כל העולמות ושם אותה 
תחת כיסא הכבוד, ובכך מגן וסוכך עליהם שלא יפגעו מפני המזיקים, מגודל אהבתו וחיבתו לבעלי 
צדיקים  אין  יתברך,  כבודו  לכיסא  ונראה  בסמוך  עומדים,  תשובה  שבעלי  במקום  ולכן  התשובה, 

גמורים אפילו יכולים לעמוד.
ומכאן נלמד עד כמה גדולה אהבתו וחיבתו של ה' יתברך לבעלי תשובה, ולכן נתאמץ כולנו לשוב 

אל ה' יתברך בתשובה שלימה ולקרב את כל אחינו בית ישראל תחת כנפי השכינה. 

ִהְתנֲַערִי ֵמָעָפר קוִּמי

ם ִעיר  הנביא ישעיה מכריז ואומר לעם ישראל: ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי.. ִלְבִׁשי ִּבְגֵדי ִתְפַאְרֵּתְך ְירּוָׁשַלִ
ַהּקֶֹדׁש )ישעיה נב, א-ב(, על להתנער ממשא העבירות שעל גביו, ואם לאו, הקב"ה יצטרך לנקות 
אותו מהם, וזה עלול לעלות לו ביוקר. הזוהר הקדוש מביא בזה משל למה הדבר דומה, תרנגולת 
בה,  נדבקו  ואבנים  קיסמים  מיני  כל  עצמה,  וזיהמה  לחלוטין  התעפרה  העפר,  לתוך  נכנסה  לבנה 
אם הבעלים של התרנגולת יבוא לנקותה ולהוציא ממנה בעזרת מסרקים את כל הקיסמים והאבנים 
לא ישאר ממנה אלא רק ֶּפַצע ְוַחּבּוָרה ּוַמָּכה ְטִרָּיה )ישעיה א, ו(, כל גופה יהיה חבול ופצוע וספק 
אם תוכל להמשיך לחיות. אולם אם התרנגולת תנער את עצמה, כל העפר הקיסמים והאבנים יפלו 

ובשטיפה קלה עם סבון תחזור למראה הלבן והמבריק. 
זה המשל, והנמשל, ִּכי עוֹף ַהָּׁשַמִים יוִֹליְך ֶאת ַהּקוֹל )קהלת י, כ(, עם ישראל בנים של הקב"ה, ָּבִנים 
ֵמָעָפר  ִהְתַנֲעִרי  יד, א(, הקב"ה מבקש מאיתנו שנתנער בכוחות עצמנו,  ֱאֹל-ֵהיֶכם )דברים  ַלה'  ַאֶּתם 
קּוִמי, ִלְבִׁשי ִּבְגֵדי ִתְפַאְרֵּתְך עמי, תתנערו, עד מתי תישארו בעפרוריות ובגשמיות של העולם, תתעלו 
מעל עצמכם, אם אתם תעשו זאת תוכלו להתנקות בקלות, אך אם לא תעשו זאת בעצמכם ותחכו 

שינקו אתכם זה יהיה קשה וכואב מאוד. 
מה שמוטל עלינו בשעות קדושות אלו הוא לקבל על עצמנו להתנער מן העבירות, ִלְפֵני ה' ִּתְטָהרּו, 
לפני שנגיע אל ה' יתברך ביום הקדוש - יום הכיפורים, נטהר את עצמנו, ואז נזכה לברכת ה' ְוָזַרְקִּתי 
ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהוִֹרים ּוְטַהְרֶּתם ִמּכֹל ֻטְמאוֵֹתיֶכם ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם )יחזקאל לו, כה(, ִמְקֵוה 
ִיְׂשָרֵאל ה' )ירמיה יז, יג(, מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב''ה מטהר את ישראל )יומא פה ע"ב(. 
יהי רצון שנזכה להיכתב ולהיחתם בספרם של צדיקים לחיים טובים ולשלום. תזכו לשנים רבות 

נעימות וטובות, גמר חתימה טובה לכל בית ישראל.

ְיִמיְנָך ְפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים

   הרה"ג ראובן אלבז 
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה
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צרכנות 
רוצים לזכות בכל יום ב- 500 ₪ 

בעיצומם של הבישולים 
מבלים  כשאתם  לחג, 
יותר  הכיריים  סביב 
חברת  פעם,  מאי 
מבקשת  אמישראגז 
להעניק לכם יותר! בכל 
יום יוכלו שישה לקוחות 
להרוויח  אמישראגז 

ואולי  להשתתף  מהרו  חסד',  'יש  ברשת  לקניות    ₪  500
לטלמסר  מתקשרים   .1 משתתפים?  איך  תזכו.  אתם  גם 
 .3 טריוויה   שאלות   2 על  במהירות  עונים   .2  03-9411041
ויכולים לזכות בכל יום ב-500 ₪ לקניות ברשת 'יש חסד'. 
הצטרפו  אמישראגז?  לקוחות  לא  עדיין  זוכים!!   6 יום  בכל 
עכשיו 3626* המבצע מתקיים בימים א' – ה', בין התאריכים 
י"ט אלול – י"ב תשרי ) 10.9-2.10( לא כולל יום ו', שבת וחג 

המבצע ללקוחות אמישראגז בלבד. בכפוף לתקנון. ט.ל.ח

בסוכות מארחים בקלות עם הוד לבן
בחג?  הרבה  מארחת 
מגיע גם לך ליהנות ממנו 
עבודה  שעות  ולחסוך 
במטבח. הוד לבן מציעה 
לך מגוון מוצרים שיהפכו 
בסוכה  האירוח  את 
וקליל  לאטרקטיבי 

האצבעות.  את  ללקק  לכולם  שיגרמו  ובטעמים  במיוחד 
מגוון שניצלים של 'הוד לבן': שניצל דק ענק קריספי וטעים, 
מיני  או  אמא,  של  לשניצל  דומה  הכי  מעודן-  ביתי  שניצל 
קציצות  אוהבים,  שילדים  בצורות  שניצל  וחטיפי  שניצל 
ביתיות של 'הוד לבן' ניתן להגיש לצד פירה תפוחי אדמה / 
קוסקוס / אורז וירקות מאודים. כך תקבלו ארוחה מושקעת 

בקלי קלות.

יועצות מטרנה מלוות אותך גם בצום 
תזונתי  ליעוץ  המרכז 
עבורך  ריכז  מטרנה  של 
החשובות  ההמלצות  את 
לתועלת  הדין,  יום  לקראת 
האם והרך הנולד: 1. יומיים 
הצום,  טרם  שלושה  עד 

יש להקפיד על שתיה מרובה כ-2 ליטרים בעדיפות למים 
גדולה, אלה  2. לא רצוי לשתות את הכמות במנה  כמובן.  
עדיף לפרוס את השתיה על פני כמה פעמים במהלך היום. 
מגביר  הוא  שכן  השתייה  כוסות  במניין  נמנה  לא  3.קפה 
הפרשת נוזלים לכן כדאי להמעיט בצריכתו ביממה שלפני 
אך  חשובה,  סעודה  היא  הצום  שלפני  הסעודה   .4 הצום. 
המזון  את  השתייה,  כמו  ממש  באכילה:  להפריז  שלא  נסי 
כל  במהלך  הפרושות  במנות  לצרוך  כדאי  הצום  שלפני 
המפסקת  בסעודה   .5 מלוחים.  במאכלים  ולהמעיט  היום 
 .6 גופך.  על  אל תעמיסי  לכך,  לא מעבר  אך  לשובע,  אכלי 
קינוחים  תזונתי.  ערך  חסרות  פחמימות  מאכילת  הימנעי 
גורמים  פיקנטיים  או  חריפים  מטוגנים,  מאכלים  מתוקים, 
עוף  מרק  לאכול?  רצוי  מה  אז   .7 מוגברת.  צמא  לתחושת 
בנוזלים,  עשיר  שהוא  משום  מפסקת  לסעודה  אידאלי 
מלאות  פחמימות  מנת  להוסיף  רצוי  ובשומנים.  בחלבון 
ירקות  גם  וכמובן  בורגול.  או  מלא  לחם  אורז,  פסטה,  כגון 
8. את  שמכילים סיבים תזונתיים שיתרמו לתחושת שובע. 
הסעודה המפסקת יש לסיים שעה קלה לפני הצום. וממש 
לפני כניסתו לשתות עוד כוס עד שתיים כדי להתחיל אותו 

כשאת רוויה בנוזלים.

סדיני הסוכה שלכם יהיו הכי לבנים
הסוכות,  חג  ערב 
את  כבר  מרגישים 
וההתרגשות  השמחה 
באוויר והגיע הזמן להוציא 
הסדינים  את  מהארון 
יוצמדו  אליהם  הלבנים 
ולהחזיר  הסוכה  קישוטי 

להם את הלובן המקורי שיעניק לסוכה מראה בוהק במיוחד. 
השרו את הסדינים הלבנים במים מהולים עם אבקת ווניש 
הכניסו  מכן  לאחר  שעה,  חצי  למשך  לבנה  לכביסה  גולד 
החג  ובבוא  קצרה  כיבוס  לתוכנית  הכביסה  למכונת  אותם 
יבהיקו  הסוכה  וסדיני  השולחן  סביב  בסוכה  כשתשבו 

בלובנן, תדעו שהשתמשתם בווניש קליה גולד.

סדרה מנצחת לניקוי כללי ורצפות
ענקית  סנו,  בקלות?  הניקיונות  את  לשדרג  מעוניינים 
ייחודית  סדרה  להגיש  שמחה  הבית,  וטיפוח  הניקון  מוצרי 
בקטגוריית ניקוי כללי ורצפות: סנו + JET. מוצרים המשלבים 
את הניקיון והברק של סנו JET עם התכונות הייחודיות של 
חומץ ואבקת סודה לשתייה והופכים את הניקיון למשודרג 
חומר  הוא  חומץ   – חומץ   +  JET סנו  יותר:   הרבה  ולקל 

הברקה,  ניקוי,  ביכולות  הידוע 
ועוד.  נעימים  בלתי  ריחות  ספיחת 
 JET סנו  נעים.  לבנדר  ניחוח  בעל 
לשתייה  הסודה  אבקת   – סודה   +
והסרת  הניקוי  ביכולות  ידועה 
כותנה  בניחוח  שלה.  הכתמים 
בעלי  הם  הסדרה  מוצרי  רעננה. 
ומתאימים  גבוה  בסטנדרט  בישום 
ניקיון  יוצרים  לכל סוגי המשטחים, 
וניתנים  ובמהירות  בקלות  מושלם 

להשגה באריזות 1.5 ליטר.

סכין שף אחת שחותכת הכל
המטבח  כלי  יצרנית  סולתם 
המובילה בישראל, מציגה סכין 
רחב  למגוון  שימושית  רב  שף 
מחיתוך  החל  שימושים  של 
ירקות ועד לחיתוך בשר. הסכין 
ממקשה  עשויה  להב  בעלת 
המיוצרת  פלדה  של  אחת 
מעוצבת  הידית  בגרמניה. 
באופן ארגונומי ונוח, המאפשר 

מה  מתעייפות.  שהידים  מבלי  במטבח  שעות  של  עבודה 
יתרונותיה:  ומה  ושימושית  נוחה  כך  לכל  הסכין  את  הופך 
ולחם.  דגים  עוף,  בשר,  פירות,  ירקות,  עגבניות,  חותכת 
רבות.  שנים  לאורך  שנשארת  חדות  עם  משוננת  *סכין 
*להב הסכין מחושל ממקשה אחת של פלדה. *ידית אחיזה 
וללא  מרבית  נוחות  עם  שליטה  למקסימום  ארגונומית 
מבוסס  הסכין  ייצור  החיים.  לכל  מלאה  *אחריות  החלקה. 
ובטוח  איכותי  מוצר  המבטיחה  קפדנית,  ייצור  שיטת  על 

לשימוש. טווח מחירים: 39.90 ועד 199.90 ₪. 

הולכים בריא גם ביום כיפור
בו  כיפור  יום  לקראת 
נעלי  נעילת  נאסרה 
ברשת  מציעים  עור, 
מבית   WeShoes
מגוון  מור'  אנד  'קרוקס 
ללא  נעלים  של  עצום 
ומאווררות  קלות  עור, 

באב  לתשעה  ומתאימים  ונוחים,  קלים  מחומרים  העשויות 
ולימי הקיץ החמים. ברשת WeShoes, קיים מגוון עצום של 
נעליים לכל אחד מבני המשפחה וכן למצוא גם מגוון נעלים 

רחב במחירים שווים לכל נפש.

חדש: מחזורים מפוארים ומאירי עיניים
המחזורים החדשים "בית רבן" שיצאו 
לקראת  מחודשת  במהדורה  שוב 
מיזם  מציגים   – תשע"ח  תשרי  חגי 
את  שמחבר  עיניים,  ומאיר  מושקע 
התפילה  למילות  היהודי  של  ליבו 
רבן"  "בית  במחזורי  מיוחדת.  בכוונה 
כיצד  מאוד,  רבה  מחשבה  הושקעה 
את  ולהפוך  המתפלל  על  להקל 
בשנה  ביותר  החשובות  התפילות 

– למלאות בכוונה. מחזורים לימים הנוראים – שני כרכים – 
אשכנז וספרד. סט מחזורים לכל חגי השנה – שישה כרכים 
רבן"  "בית  מחזורי  עם   - חיים"  בספר  "כתבנו  אשכנז.   –
ומכון  פלדהיים  הוצאה:   אחרת.  תיראה  שלכם  התפילה   –

"נאוה קודש", הפצה: פלדהיים.

תחליב רחצה בניחוח דבש 
מציג   Crêma הטיפוח   מותג 
תחליבי  בסדרת  דבש,  ניחוח  את 
הזנה  רכיבי  עם  האהובים  הרחצה 
תחליב  העור.  לטיפוח  ייחודיים 
Crêma בניחוח דבש,  הרחצה של 
הייחודי  הקומפלקס  את  מכיל 
Nutrivit Complex TM המעניק 
התחליב  לעור.  אפקטיבית  הזנה 
עשיר בויטמינים ומינרלים החודרים 
לעומק  אותו  מזינים  העור,  אל 

בתחליב  יומי  שימוש  שלו.  והגמישות  הלחות  על  ושומרים 
מציעה  עוד  בריא.  למראה  וקטיפתי  רך  מגע  לעור  מעניק 
נוספים:  ניחוחות  מגוון  הרחצה  תחליבי  בסדרת   Crêma
הרחצה  תחליבי  בסדרת  נוסף  ניחוח  וקלאסי.  וניל  מאסק, 
בניחוח  רחצה  תחליב  ייחודיים:  הזנה  רכיבי  עם  האהובים 

פרח מים

משמיד מזיקים בהרכב יבש 
להציג  שמחה  הבית,  וטיפוח  הניקיון  מוצרי  ענקית  סנו, 
עש  יתושים,  זבובים,  המשמיד  'יבש'  תרסיס   –  K600 את 
וניחוח  יבש  ייחודי  הרכב   K600 לסנו  אחרים.  ומעופפים 
נעים, דבר שהופך אותו לשימושי במיוחד לריסוס ישיר על 

אריגים, ריפודים, ספרים ועוד פריטים שאינם 
ניתנים לכביסה. בפרט בתקופת חג הסוכות, 
K600 מהווה פתרון מצוין לסכך, שעלול  סנו 
של  מסתור  למקום  להפוך  השנה  במשך 
אינו   K600 סנו  ועוד.  יתושים  עש,  מעופפים, 
חומרים  ומכיל  סימנים,  מותיר  ואינו  מכתים 
פעילים הידועים ביעילותם ומסייעים לקטילה 
המעניק   – ניאופינמין  המזיקים:  של  מידית 
המזיקים,  את  ומשתק  מידי  הלם  אפקט 

וסומיטרין – חומר בעל יכולת קטילה גבוהה.

לימוד וכוס קפה טורקי
ובתי  הישיבות  היכלי 
בימים  מלאים  המדרש 
כולם  קודש.  בחרדת  אלה 
מרגישים באוויר את תכונת 
שפושטת  ההתעוררות 
הלימוד  סדרי  פינה.  בכל 
השעות  עד  מתמשכים 
הלילה,  של  הקטנות 

ומתחילים שוב עם אור ראשון. כל לימוד, תפילה, מקבלים 
להתעורר...  זמן  ה-  זה  מתמיד.  יותר  אף  גדולה  משמעות 
בכך. מלבד הטעם המוכר  לכם  עלית, מסייע  טורקי  וקפה 
תורמת  שצריכתו  קפאין  מכיל  עלית  טורקי  קפה  והאהוב, 
לשיפור כושר הריכוז והערנות ומסייעת להתעורר לעוד יום 

מלא לימוד והכנות. 

השנה תהא שנת זול
הישיבות,  בני  בקרן 
לציבור  המשווקת 
באמינות  החרדי 
למעלה  ובנאמנות 

הזולים  במחירים   - איכותיים  חשמל  מוצרי  שנה,  מ-15 
לחסוך  אתכם  ומזמינם  תשרי  חגי  לקראת  נערכים  ביותר, 
בענק וליהנות  מחגיגת מבצעים הנחות ומתנות לחג: קונים 
מקפיא 6 מגירות בית 'אלקטרה' ב-999 ₪ בלבד ומקבלים 
מאורר במתנה. קונים תנור 'סאוטר'  ומקבלים סט חצובות 
'סאוטר'  מקרר  קונים  כן  כמו  במתנה.  נוספים  ומבערים 
 ₪  600 בשווי  השבת  משמרת  התקן  ומקבלים   )539 )דגם 
קרן  ברשת  והטבות.  מבצעים  של  רחב  מגוון  ועוד  במתנה 
בני הישיבות מתחייבים לכם למחירים הזולים ביותר בשוק, 
מפריסת  וכן  בשוק  המשתלמות  החשמל  מוצרי  חבילות 
ליהנות  תוכלו  בנוסף  תשלומים.   36 עד   – נוחה  תשלומים 
ממתנות  וכן  ורדינון/נעמן  ברשת  לקניה   – קנייה  מתווי 

יוקרתיות בשווי עד 1200 ₪.

שנה חדשה ומתוקה עם שמרלינג'ס
ג  ת ו מ
ם  י ד ל ו ק ו ש ה
י  ת ר ק ו י ה
ס  ' ג נ י ל ר מ ש
אתכם  מזמין 
ך  י ש מ ה ל

גם  והאהובים  היוקרתיים  השוקולדים  מסדרות  וליהנות 
בשנה החדשה.   לשמרלינג שוקולדים במגוון טעמים רחב: 
משובח,  פרלין  במילוי  שוקולד   – ה'רוזמרי'  מסדרת  החל 
המשך בסרת ה'סוליד' הקלאסית הכוללת שוקולד לבן עם 
וכלה בחטיפי המינור  ועוד  או חלבי  שקדים, שוקולד מריר 

הנימוחים והמשובחים.

בואו להתחיל שנה מתוקה ב'נאמן'
טעם של שנה מתוקה 
מתחילה  באמת, 
ב'קפה נאמן', עם מיטב 
והמאפים  העוגות 
המדהימים, בעלי טעם 
וניחוח  ומיוחד  ייחודי 
ב'מאפה  משכר. 
לכם  מורידים  נאמן' 
האפייה  עול  את 

לקראת החג, ונערכים במיטב העוגות, עוגיות ומאפים. ואם 
האולטימטיבית  המתנה  בדיוק  זו   – בחג  מתארחים  אתם 
שהמארחים שלכם הכי ישמחו לקבל ויברכו אתכם. תוכלו 
לבחור בין מבחר עשיר של מאפים ייחודיים שנקרחו על ידי 

מיטב השף-קונדיטורים, מאפים בטעמים חגיגיים במיוחד.

מתנת חג: 100 ₪ 
את  להתחיל  כמו  אין 
מלתחה  עם  השנה 
המתבססת  חדשה 

בגיר,  המובילה  האופנה  רשת  מדפי  בגיר.  קולקציית  על 
ואתם   ,2017  -  2018 חורף  סתיו  בקולקציית  מתחדשים 
מוזמנים ליהנות מהופעה מושלמת ממיטב קולקציית הסתיו 
החדשה העשירה במבחר ענק של דוגמאות חדשות בגזרת  

לשנה  חדשה  במלתחה  להתחדש  בואו  אז   .SLIM FIT
חולצת  לקניית   ₪  100 בסך  חג  ממתנת  ותיהנו  החדשה 
אריג חדשה או מכנס כותנה לחג, מהפריטים המשתתפים 
במבצע, ניתן לממש בקניית 2 מוצרים המשתתפים במבצע.

שיבאס ריגאל
להשיק  גאה  טמפו  של  האלכוהול  חטיבת 
שיבאס ריגאל, וויסקי היוקרה מספר 1 בעולם 
מומלץ  מחיר  אולטיס'.  ריגאל  'שיבאס  משיק 
לצרכן: 550 ₪ )מכיל אלכוהול ומותר לשתיה 

מגיל 18 ומעלה(

קופסת אתרוג מעור
 Novel המותג  סוכות,  לרגל 
קופסת  מציג:   collection
אתרוג דקורטיבית מעור. מחיר: 
רשתות  במגוון  להשיג   ₪  139

ובחנויות כלי בית ונוי 
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קצרצרים
טמפו משיקה בישראל 2 טעמים חדשים של 
סטרונגבואו - STRONGBOW מבית היינקן: 

 )HONEY( בתוספת דבש
יער  פירות  ובתוספת 
 .)DARK FRUIT(
 ₪  29 מומלצים:  מחירים 
לבקבוק   ₪  7 לרביעייה, 
בהשגחת  כשר  בודד. 
הרבנות  ובאישור   KF-ה

הראשית לישראל

מים  בר  משיקה  מים  שטראוס 
 Bubble תמי4  לראשונה:  חדש. 
המתקדם  המים  בר   PLUS
חדשה  טכנולוגיה  הכולל  בעולם 

הרתחה  של 
מחיר:  חכמה. 
119 ₪ לחודש 
)או  שנים   4 ל- 
139 ₪ לחודש 
למשך 3 שנים(

מציג  טורא  יקב 
שלושה יינות קיץ 
רוזה,  מרעננים 
ר  נ י מ ר ט צ ר ו ו ג
ליצירת   וסנואו 
חגיגית  אווירה 
בימי  ומצננת 
הקיץ המהבילים. 
בקבוק:  מחיר 

₪ 89

 To אריזות  משיקה  סוכרזית 
Go לשלושת הממתיקים שלה 
75 טבליות של סוכרלוז, 75 של 
סטיוויה ו-75 קלאסי המותאמות 

לנשיאה בכיס או בתיק

חוות צברי אורלי, המתמחה בגידול זן צברי אורלי, עם 
אבקת צבר אדום אורגני מיובשת, המעניקה לנו יתרונות 
תזונתיים מרובים בשלוק אחד. ניתן יהיה להשיג  החל 

אוקטובר  מאמצע 
השיווק,  ברשתות 
קפה  בתי  רשתות 
של  האינטרנט  ובאתר 
www.ocf. החווה  

למארז   מחיר    co.il
    ₪ 18-20

איפור עמיד בחגים

לאורך  ורענן  עמיד  איפור  על  לשמור  איך 
לך  שיעזרו  הטיפים    הארוכים?  החג  ימי 

להיראות נפלא גם למחרת בבוקר
 

בעונת החגים, כמעט כל ערב חג מזדמן לנו להתאפר 
להתפלל  החמות,  אצל  להתארח  מהבית  ולצאת 
החג  את  מתחילות  אנחנו  לארח.  הכנסת,  בבית 
כבר  ולפעמים  החג,  בסוף  אבל  ורעננות,  מאופרות 

באמצעו, לא נותר זכר לאיפור שעל הפנים.
Double Wear, שפתון עמיד  מייקאפ  עוד. עם  לא 
Pure Color Envy, ושאר המוצרים העמידים איתם 
לאורך  ועמיד  יפה  איפור  לך  יבטיחו   – נכון  תתאפרי 

היום. 
ישראל  לאודר  אסתי  הדרכה,  מנהלת  גוטליב,  שרון 
בכל  עמידים  איפור  מוצרי  שימוש  על  לנו  ממליצה 

תנאי מזג האוויר:
הנוטות  לנשים  מיועדים  העמידים  האיפור  "מוצרי 
לבחורות  המעבר,  בגיל  נמצאות  אשר  או  להזיע 
צעירות עם עור שמן ומעורב ולכל אישה באשר היא 
וזמנים  לחגים  ויציב  עמיד  איפור  במוצר  המעוניינת 

ובעונות מזג האוויר השונות", היא אומרת.
גוטליב מסבירה לנו כיצד להתאפר נכון וכיצד לקבל 
שלנו  שהאיפור  כדי  באיפור,  יותר  עמידה  תוצאה 

יחזיק לאורך כל החג:
אותך  ילווה  שבאמת  עמיד,  באיפור  הראשון  הצעד 
לאורך שעות ארוכות הוא הקפדה על תהליך איפור 
עמידים  בחומרים  להשתמש  הוא  הרעיון  בשכבות. 
יותר בבסיס ועליהם להלביש בשכבות את הדברים 
להעמיס  לא  השתדלי  כללי,  באופן  עמידים.  הפחות 

הרבה איפור על הפנים. 
מים  בסיס  על  סרום  נכון.  העור  את  להכין  מומלץ 
פריימר  זה  ועל  רעננה  לחות  מאט.  מראה  שיעניק. 
רענן  ייראה  והעור  אפ  המייק  על  ישמור  אשר  מאט 
בכל מזג אויר. בחום. לחות. מים. המייק אפ אינו נודד 
ויציב למשך  והוא אמין  או נמרח. צבעו אינו משתנה 

היום והלילה.
הסומק.  שלב  מגיע  וקיבועו,  הבסיס  הנחת  לאחר 
מסומק  עמיד  יותר  הרבה  קרמי  במרקם  סומק 
פודרה. כל דבר שהוא על בסיס לחותי במרקם שלו 
ייתפס יותר טוב על העור מאשר אבקה, במיוחד אם 
ישירות על העור ללא בסיס  את מניחה את הסומק 

לפני.
להשתמש  חשוב  העיניים,  איפור  מבחינת  כעת, 
עיפרון  צלליות  או  קרמיות  צלליות  עמיד-  בבסיס 
ואבקות.  קרמיות. אלה מהווים בסיס מצוין לצלליות 

מסקרה  מרחי  לסיום, 
מסקרה  במים.  עמידה 
עמידה צריך רק להקפיד 
בעדינות,  להסיר 

באמצעות מסיר איפור.
לשפתיים,  הקשור  בכל 
שפתונים  למרוח  חשוב 
על  ישר  עמידים 

על  ולא  השפתיים 
לחות,  שכבת 

עובדים  הם 
על יובש.

הרשי  משיקה:  שליסל  ליימן 
נטיפים   –Semi Sweet
מוצקי   40%( משוקולד מריר 
פרווה  כשר  לאפייה.  קקאו(  
ובאישור   OUD-ה בהשגחת 

הרבנות הראשית לישראל
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לאישה
לעבור את הצום 

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

תבשיל טונה בשמן זית וירקות על מצע אורז

טיפים

כתית  זית  בשמן  טונה  קופסאות   2
מסוננות משמן

2 כפות שמן
בצל חתוך לקוביות

פלפל צהוב חתוך לקוביות
פלפל אדום חתוך לקוביות

2 גזרים חתוכים לקוביות
כף סילאן

כפית רסק עגבניות
כף פפריקה

מלח
כוס מים

טיפים לשיפור 
היציבה לציבור 

המתפללים 

  מאתמול  לשתות  תתחילו  מים    בצאתו?  ומה  הצום  לפני  לאכול  נכון  מה 
המלצות ליום הכיפורים

טעימה
רכיבים:

יום כיפור הוא היום הקדוש ביותר בשנה בו כולנו צמים ומתפללים. 
הצום נמשך 25 שעות כך שאובדן המשקל הינו בעיקר עקב התייבשות 
עזר,  מיטל  כך,  לשם  השומן.  ממאגרי  ולא  פחמימות  מאגרי  ודלדול 
דיאטנית קלינית וספורט ותזונאית הבית של חברת הרבלייף, מציגה לנו 
טיפים כיצד לעבור את הצום ללא הרגשת כבדות, סחרחורות וכאבי ראש.

הכנה לצום יום כיפור:
הראש  כאבי  לעיתים  הצמא,  הוא  בצום  המרכזי  הקושי  שתייה:   

אלו  מצבים  למנוע   מנת  על  קלה.  התייבשות  של  נוספים  ותסמינים 
יום קודם כבר לדאוג להרבות בשתייה של מים לאורך היום על  חשוב 

מנת להגיע לצום במצב רווי מים. הכמות 
היא לפחות ליטר וחצי מים ליום בנוסף 
ו/או  ועובדים  במידה  שתייה  לתוספת 
להשתמש  ניתן  ובתנועה.  בחוץ  נמצאים 
מנת  על  הרבלייף  של  אלוורה  בתרכיז 

לעודד צריכת נוזלים.
להפחית בהדרגה את צריכת הקפאין   

של   הדרגתי  תהליך  להתחיל  מנת  על 
מכאבי  להימנע  ובכך  מקפאין  גמילה 

ראש ועצבנות במהלך הצום.
אך  מאד,  חשובה  גופנית:  פעילות   

יום לפני צום זה לא הזמן לבצע פעילות 
את  מגבירה  שזו  כיוון  עצימה,  גופנית 
קצב חילוף החומרים ואת הרעב במהלך 

היום לאחר מכן.
 למלא מאגרים במשך כל היום ולא רק בארוחה המפסקת: על מנת 

לצלוח את הצום בקלות יחסית המטרה היא למלא מאגרי פחמימות כמה 
שניתן במהלך כל היום לא רק בארוחה אחת. על מנת לעשות זאת מומלץ 
)לחם,  היום  לאורך  מפוזרות  קטנות המכילות פחמימה  ארוחות  לאכול 

אורז, תפו"א, שיבולת שועל וכדומה(. 
ארוחה מפסקת:

 המחשבה שאחרי הביס האחרון כבר לא נוכל לאכול יותר 25 שעות 

היא מחשבה מחבלת, מחשבה אשר גורמת לנו לפחד ולאכילה מיותרת. 
לארוחה המפסקת אין השפעות ארוכות טווח על תחושת השובע. להיפך, 
לרוב  ומגבירה  הצום  המשך  על  מקשה  כבדות  בתחושת  ארוחה  לסיים 
את הצורך בנוזלים. חשוב לאכול עד שובע ולא ל"התפוצץ" אלא לסיים 

בשובע נעים.
 מה אוכלים: רצוי לשלב פחמימות מורכבות, בעלות אינדקס גליקמי 

נמוך, אשר פירוקם איטי ואינן מעלות את רמות הסוכר. לדוגמא- אורז 
מלא, קינואה, פסטה מחיטה מלאה וקטניות כמו גרגרי חומוס, עדשים, 

שעועית וכדומה.
לשלב חלבונים התורמים לתחושת השובע לאורך זמן כמו: בשר, עוף , 

דג סויה קטניות לצמחונים וכדומה
לאורך  ותורמים לשובע  קיבה  ריקון   תזונתיים המעכבים  סיבים  לשלב 

זמן, אלו נמצאים בעיקר בירקות , בדגנים מלאים וקטניות.
 מה לא לאכול: מומלץ להימנע מאוכל מתובל מאוד, חריף או מלוח 

כיוון שמגבירים את הצורך לשתות. רצוי להימנע משתייה מתוקה כיוון 
באינסולין  לעלייה  כתגובה  וגורמת  רמות הסוכר במהירות  שמעלה את 

ולרעב.

לאחר הצום
 ראשית, חשוב לדאוג למאזן הנוזלים ולהתחיל בשתייה, דווקא עכשיו 
זה בדיוק הזמן לסוכר. מומלץ לשלב שתייה ופחמימה פשוטה המתפרקת 
מהר ומעלה את רמות הסוכר לדוגמא: פרי, פירות יבשים, עוגיה וכדומה.
 מומלץ לאחר מכן להתחיל לאכול בהדרגה על מנת לא להעמיס על 
הקיבה. בכל מקרה הארוחה לאחר הצום צריכה להיות קלה לדוגמא מרק 

ירקות עשיר עם עוף עם אטריות או סלט ביצה גבינה ולחם.

9 עובדות שכדאי לדעת על צום יום כיפור
אליו  להיערך  עלינו  בגוף,  לפגוע  מבלי  בקלות,  יעבור  שהצום  כדי   
לארוחות  גדולה  חשיבות  ישנה  בהתאם. 
רותי  הצום.  לאחר  ולארוחה  הצום  לפני 
תזונה  ויועצת  קלינית  דיאטנית  אבירי, 
לחברת טונה סטארקיסט, מציינת טיפים 
תפריט  ונותנת  הצום,  על  לדעת  שכדאי 

מומלץ לארוחה לפני ואחרי הצום.  
הצהריים  ארוחת  על  לדלג  לא  חשוב   
שלפני הארוחה המפסקת כדי לא להגיע 
רעבים מידיי אליה ולאכול בה משהו קל 
ומשביע כגון כריך מלחם מלא עם חלבון 

בריא ומשביע כגון טונה וירקות.
לא  מפסקת  בארוחה  מופרזת  אכילה   
מקלה על הצום ואף לעיתים ההיפך הוא 

הנכון.
גם שתייה מוגברת לפני הצום לא תקל על תחושת הצמא שתחושו   
מומלץ  כן  המחרת!  בבוקר  יופרשו  ששתיתם  הנוזלים  רב  למחרת. 
להגביר את השתייה מס' ימים לפני הצום כדי לא להגיע לצום במצב של 

התייבשות.
 כדאי להימנע ממשקאות משתנים כגון משקאות עם קפאין )כמו תה, 
קפה, משקאות אנרגיה, קולה(, ולהימנע מאלכוהול, שעלול לגרום לכאבי 
כדי  מתוק(  מקינוח  )או  ממותקים  גם ממשקאות  כמו  והתייבשות  ראש 
להימנע מחולשה, רעב, כאבי ראש והגברת התשוקה למתוק  שעלולה 

להיגרם בעקבות עליה חדה ולאחריה ירידה חדה של הסוכר בדם.
 חשוב לאכול מזונות שנשארים יותר זמן בקיבה ולכן מקנים תחושת 
שובע לאורך יותר זמן. מזונות כאלה הם בעיקר פחמימות עתירות סיבים 
)דגנים מלאים(, חלבונים )כגון עוף, הודו, בקר רזה או דגים( ושומנים 

)כגון טחינה, אבוקדו(. 
לא  וכדי  נוזלים  לגוף  להחזיר  כדי  לשתות  הכל  לפני  הצום-  בסוף   
מיותרת  לאכילה  לגרום  שעלול  דבר  לרעב  צמא  תחושת  בין  לבלבל 
אחד  מאוד  קרובים  במח  והרעב  הצמא  מרכזי  צמאים.  היינו  כשבעצם 

לשני מה שגורם לפעמים לתחושות צמא ורעב להתבלבל.
עוד בסוף הצום – אין צורך להשלים את כל הקלוריות ש"מגיעות לכם", 
וגם קצב חילוף  יום קודם בארוחה מפסקת  יותר  כיוון שאכלתם הרבה 
החומרים בגופכם נמוך כל כך, שהגוף ינצל רק מעט ממה שאכלתם ואת 

השאר יאגור כשומן.
סיכוי סביר שבסוף היום תהיו עייפים, עובדה שבפני עצמה עלולה   
כדי  לישון  להקדים  ונסו  לכך  לב  שימו  מוגברת.  רעב  לתחושת  לגרום 

למנוע אכילה עודפת מתוך עייפות.
מוגבר  רעב  בו  שתחושו  סכנה  קיימת   - שלמחרת"  מ"היום  זהירות   

שיגרור אכילה מופרזת,  היו מודעים לכך ונסו לחזור לשגרה.

אופן הכנת הסלט:
1. מחממים שמן בסיר רחב ושטוח ומטגנים 
וגזר  פלפלים  מוסיפים  הבצל,  את  קלות 

ומאדים כ-5 דקות. 
מלח  פפריקה,  רסק,  סילאן,  מוסיפים   .2
ומים, מכסים את הסיר ומבשלים 7 דקות עד 

שהירקות מתרככים מעט.
3. מוסיפים פטריות וטונה ומבשלים עוד 5 

דקות.
4. טועמים, מתקנים תיבול ומסירים מהאש, 
זורים פטרוזיליה או בצל ירוק ומגישים על 

מצע אורז לבן.

ועמידה  ישיבה  כוללים  התפילה  זמני 
ממושכים. נשאלת השאלה: כיצד ניתן להתמודד 
אנו  כאשר  תנועותינו  את  להגביר  הצורך  עם 
כביכול  שהם  במצבים  מרובות  שעות  מבלים 
ועמידה  ממושכת  ישיבה  כגון  תנועה  נטולי 

ממושכת? 
חשוב מאד לשלוט במצב גופנו במהלך שעות 
העמידה והישיבה ולהפוך אותו מסטטי לדינמי 
יותר. כך, נימנע מהפעלת לחצים ממושכים על 
איך  אז  הגוף.  חיוניות  על  ונשמור  המפרקים 
עושים זאת? להלן מספר טיפים של צוות מטפלי 
רפואה  'כללית  מרפאות  רשת  של  הפלדנקרייז 

משלימה': 
 העברת משקל מרגל לרגל -עמידה ממושכת 
כפות  על  קבוע  ללחץ  גורמת  תנועה  נטולת 
לזוז  חשוב  עמידה  בזמן  גם  לכן,  הרגליים. 
הדרך  הרגליים.  כפות  על  הלחצים  את  ולשנות 
הפשוטה ביותר לעשות זאת היא על-ידי העברת 
משקל מרגל לרגל. ניתן לעשות זאת גם במהלך 
מרחב  הרבה  אין  כאשר  הכנסת,  בבית  תפילה 
נשען  הגוף  משקל  כל  כאשר  סביבנו.  חופשי 
הרגל  של  הברך  את  לכפוף  ניתן  אחת,  רגל  על 
השנייה ולגרום לניתוק העקב מן הרצפה, תנועה 
זו הנעשית לסירוגין פעם ברגל ימין ופעם ברגל 
בזמן הליכה  תנועתיות הגוף  שמאל, מדמה את 
וכך עמידה ממושכת הופכת להזדמנות להגביר 

תנועתנו.
ישיבה   - הגב  חוליות  על  העומס  הפחתת   
ממושכת אמנם מפחיתה באופן ניכר את הלחץ 
על  העומס  את  מגבירה  היא  אך  הרגליים,  מן 
חוליות הגב. לכן, גם בזמן הישיבה חשוב לזוז 
ולשנות את הלחצים המופעלים על חוליות הגב. 
ביותר,  פשוטה  הינה  זאת  לעשות  הדרך  שוב, 
כאשר  המושב,  קידמת  על  ישיבה  באמצעות 
בעת  הגב.  משענת  עם  במגע  ואינו  חופשי  הגב 
את  מעט  לזקוף  חשוב  לפנים  המשקל  העברת 
גלגול  ובעת  השדרה  עמוד  את  ולהאריך  הגב 
מעט  הגב  את  ולעגל  הגוף  את  לכפוף  לאחור 
של  הפעלה  נשיג  זו  תנועה  באמצעות  לאחור. 
גב  בטן,  ירכיים,  הגוף:  של  הגדולים  השרירים 
וניצור תנועתיות גם בעמוד השדרה, בכך נמנע 

הפעלת לחץ קבוע על חוליות המותן. 
כפי  נוחה  ישיבה   – קולית  והפקה  נשימה   
שמתואר בסעיף הקודם, תומכת בנשימה מלאה 
ונינוחה. הנשימה יכולה להוות כלי עזר שמסייע 
לנו לכוון את הלב והמחשבות לתפילה. קחו כמה 
דקות שקטות )אולי אחרי עטיפה בטלית(, שבו 
ועם עניים עצומות חושו את האוויר נכנס ויוצא 
ואיך כל בית החזה והבטן מתרחבים ומצטמקים. 
חשוב   - ובחזרה  הכנסת  לבית  הליכה   
כל  איננו מנצלים את  לזכור שגם בעת ההליכה 
את  מנצלים  איננו  שלנו,  התנועתי  הפוטנציאל 
מחוליות  מונעים  אנו  ובכך  הגב  אורך  מלוא 
להרים  נסו  הטבעית.  תנועתן  את  השדרה  עמוד 
קרוב  מורמות  אותן  והחזיקו  הידיים  כפות  את 
כפופים,  מאד  יהיו  שהמרפקים  כך  לכתפיים 
שתחושו  כך  לאחור  מעט  המרפקים  את  משכו 
את התרוממות בית החזה והתארכות הגב. לאחר 
כל  קלה  בתנועה  משכו  ההליכה,  בזמן  מכן, 
פעם מרפק אחד לאחור בתאום עם הרגל שבאה 
עם  יחד  לאחור  ללכת  לכתף  אפשרו  לפנים. 
ועמוד  הצלעות  כיצד  לב  ושימו  המרפק  תנועת 
השדרה מתפתלים בכל צעד. כך ההליכה נעשית 

קלילה הרבה יותר וגם תנועתית הרבה יותר. 

אנשים רבים מתקשים להתמודד עם צום יום כיפור. כדי לעבור אותו בקלות צריך להיערך נכון מבחינת תזונתית. 
טונה סטארקיסט מציעה מתכון פשוט להכנה המשמש כארוחת צהרים קלה לפני ארוחת המפסקת ובעל רכיבים 

חיוניים לאיזון הגוף לפני הצום:

סלסילת פטריות חתוכות לרבעים
1 כף פטרוזיליה קצוצה או בצל ירוק קצוץ )8-6 ( מנות
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת מצבי רוח ורגש
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. מנחה, מתנה. "לרבקה ו____" )בראשית כד נג( 
)בלשון יחיד(

5. פרסום לשבח, תהילה. "____ טוב" )אבות ב ז(
7. אוכף לרכיבה. "ו____ המדית" )כלים כג ב(

9. אשת בועז, המואביה.
10. חשב כי פלוני עשה דבר-מה. )ביחוד שלילי(  

"מכאן ל___ את חברו" )ברכות לא: ( )בלשון עבר(
12. קיצור המילים : איסור דרבנן.

13. מלוח. "הרי עלי כבשר ____" )נדרים ב ד(
14. אף, איבר הריח והנשימה באדם ובבעלי חיים. 

"הפנים עם ה____" )יבמות טז ג(
15. אדם צדיק,אדוק באמונתו. "ירא __")ברכות ח.(

17. איזה. "____ סמוך למנחה" )שבת ט: (
19. לוח עץ לציד עופות. "וה___ והפלצור" )כלים כג 

ה(

1. עיקש וסרבן, שאינו רוצה לקבל את מרות הסמכות העליונה. "זקן 
____" )סנהדרין יא א(

2. חתוך,שרוט. "נאים ולא ____" )רש"י דברים יד א( )בלשון רבים(
3. מרתף,מחסן תת קרקעי לאצור בו תבואה או חביות יין. "לא את הבור 

ולא את ה____" )בבא בתרא ד ב(
4. רשע, נוכל. "נאספו עלי ___" )תהלים לה טו( )יחיד(

6. מכשיר עשוי-יתד מתכת ברגית הנתקעת על ידי תנועה סיבובית 
לתוך חומר וקודחת בו חור. "והמפסלת וה____" )כלים יג ד(

8. קביעה מוחלטת של הכהן שהנגוע מצורע הוא. "מתוך ___ או מתוך 
הסגר" )נגעים א ג(

11. הנחה. "שתהא ____ כנגד הלב" )ברכות יג: (
13. דבר-חמדה, מה שעינו או ליבו של אדם חומדים. "והיה כל-____ 

עיניך" )מלכים א כ ו(
15. כפוף. "ו____ עינים יושע" )איוב כב כט(

16. מפרץ. "לשון ה____" )יהושע טו ה(
18. כנוי לחרוץ ושקדן במלאכתו. "ו____ חרוצים" )משלי י ד(

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

מאונךמאוזן

לנו:כתבו 

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

מצאו לפחות 5 הבדלים בין התמונות!

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

אימה, חרדה, לב נדכאים, בהלה,  חרון, לנשברי לב, בושה, יגון, מפח נפש, דאגה, יראה, 
מר נפש זלעפה, כעס, סר וזעף, זעם, מורא, ועצובת רוח, חיל, פחד, רוח נכאה, חלחלה, 

ודאבון נפש, שמחי לב, חמה, ונכה רוח

סנדהנאמאנתחמישראח

תחנגאריתדמעאירשיח

פשיאהלהבהזגתשגלרא

שישדישינחורהכנותג

פתרנמבגוהרשישניתא

נחתחוארימפחנפשגבד

נסישנתארשיעסנגאלא

ולהשבנודפאאלנתייא

בסנותחמחיענכזימרג

אנצתנרוליגזאדיהבא

דעיכנירחכררואנישא

ושאפתדאלתעאארגבנא

תהשיגונהשנסהיסתלד

 תשבץ 

                                                 באדיבות עוזי קייש
1 2 3 4  5 6 

7    8   

9    10 11  

12   13    

   14    

15  16   17 18 

  19     

 



ז’ - ט’ בתשרי
תשע”ח           

27-29/9/2017

 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(_____________________________________________

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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03-6162228
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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

■ 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(_____________________________________________

אלעד

■ 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(_____________________________________________

 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

 בנחמיה, דופלקס, ק"ג 
ו- ק"ד, 6 חד', לא מעלית, 

משופצת, עורפית, 
2,100,000 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)39-39(_____________________________________________

דופלקסים

 בבר אילן, קרוב לקריה 
החרדית, 4 חד', משופצת 
קומפלט 1,260,000 ש"ח. 
_____________________________________________)39-39(תיווך יעקב, 054-4901948

באר שבע

 מציאה, באיזור פינוי 
בינוי, רח' ביאליק, 3 חד', ק"ב, 
כניסה מיידית, 830,000 ש"ח. 

_____________________________________________)39-39(תיווך יעקב, 054-4901948 

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

מושכרות ב- 5,500 ש"ח 
הכול משופץ, 3,300,000 

גמיש. 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 במוהליבר ענקית, 
6 חד', ק"2, 140 מ"ר 

עם אישורים לתוספות, 
55 מ', כולל חניה, פינוי 
מיידי, 2,600,000 ש"ח 

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

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

 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(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

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

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

 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  בבלעדיות וילה בעליון 

9 חד'. ישראל אלבלינק שוק 
_____________________________________________)39-39(הנדל"ן 052-3251213

 

וילות ובתים

 דירת גן 4 חד' בעליון, 
1,850,000 ש"ח. ישראל 

אלבלינק שוק הנדל"ן 
052-3251213)39-39(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 דירת 3 חד' גג +היתר 
ביד לבניית עוד דירה על הגג 

בטאבו!! ישראל אלבלינק שוק 
_____________________________________________)39-39(הנדל"ן 052-3251213

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

1,090,000 ש"ח. אור- לנכס 
050-9500075)39-39(_____________________________________________

 ברח' בר אילן 3 חד', 
מיידי, מזגן, 1,150,000 ש"ח. 

_____________________________________________)39-39(054-4901948 תיווך יעקב

 בתיווך בנע"ם מבחר ענק 
של דירות למכירה בתוך ב"ב 
ופ"כ. 2-3-4 חדרים, במחירים 
טובים לקונים רציניים. ליווי עד 
חתימת החוזה. 054-7477054 

_____________________________________________)39-39(03-5444815 מוטי

 בפרדס כץ בחיים לנדאו 
בתחילת בניה בהזדמנות!!! 

1,180,0001 ש"ח. תיווך-  3
ישוב- הארץ 054-2545420 

03-8007000)39-39(_____________________________________________

 בניה חדשה! בבית 
יוסף דירות 3/4 חד' החל 

מ- 1,550,000 ש"ח. תיווך- 
ישוב- הארץ 052-3344721 

03-8007000)39-39(_____________________________________________

 מציאה! באזור ויזניץ' 
מחולקת ל- 4 + גג 

4,500,000 ש"ח. תיווך- ישוב- 
_____________________________________________)39-39(הארץ 052-7168090

 בלעדי באזור זכריה 
דופלקס 5 ח' במקור 7 קומה 

ג' מושקעת מאד, חזית, 
אופציה למעלית, 3 מליון 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב -054
5500263)39-39(_____________________________________________

 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 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)39-39(_____________________________________________

 בלעדי! בחזון איש 
דופלקס 6 חד' 200 מ"ר ק"ג 

)מעלית בתכנון(+ חניה, 
ניתנת לחלוקה, משופצת, 3 
כ"א, חזית, 2,900,000 ש"ח. 

_____________________________________________)39-39(א. פנחסי 03-5799308

 באזור רמב"ם ד.גג 
מטופחת, 5.5 ח'+ מרפסת+ 
יחידה מושכרת+ חניה, ק"ג+ 

מעלית+ נוף, 3,200,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" -03

5791514)39-39(_____________________________________________

 באזור מימון ד.גג מושקעת 
ומטופחת, 5, ענקית, יפהפיה, 

150 מ"ר, ק"ב, חזית, 
2,600,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)39-39(נכסים" 03-5791514

 באזור רבינא ד. גג ענקית! 
6 ח' 240 מ"ר, סלון ענק! 

מטבח ענק! ק"ג, חזית, 
3,200,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)39-39(נכסים" 03-5791514

 במימון 3 ח'+ חצר+ 
מחסן, 1,600,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514 
053-3128884)39-39(_____________________________________________

 בשיכון ה' פנטהאוז 
מפואר, מעל 200 מ"ר+ 
אפשרות ליחידה. תיווך- 

ישוב- הארץ 052-3344721 
03-8007000)39-39(_____________________________________________

 בבנין חדש במרים הנביאה 
פנטהאוז 5 חד', חזית+ 

מרפסת 3,000,000 ש"ח. 
תיווך- ישוב- הארץ -052
03-8007000 3344721)39-39(_____________________________________________

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

2,000,000 ש"ח. תיווך- 
ישוב- הארץ 054-2545420 

03-8007000)39-39(_____________________________________________

 בהבנים דירת גן חדשה 
מקבלן+ חניה, מיידית, 

2,200,000 ש"ח. תיווך- 
ישוב- הארץ 052-7168090 

03-8007000)39-39(_____________________________________________

 בטבריה דופלקס מפואר 6 
חד'+ חניה, 2,300,000 ש"ח. 

תיווך- ישוב- הארץ 
03-8007000 052-7168090)39-39(_____________________________________________

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

משופצת, 3 כ"א, 2,400,000 
_____________________________________________)39-39(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 ברח' בן דוד אזור 
עוזיאל בק"ג 100 מ', 

משופץ ברמה גבוההף 
מעלית, גג בנוי, ניתן 

לעשות טאבו משותף או 
לחלק 2,900,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ רח' 

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

 הזדמנות פז!!! בשיכון 
ג' 65 מ"ר, בנין חדש רק 

1,230,000 "הראשון בתיווך" 
054-30-50-561)39-39(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בקיבוץ גלויות 5 ח', 
משופצת, ק"ב+ מעלית, 3 

כ"א, 2,200,000 ש"ח, מיידי. 
"אפיק נכסים" 03-5791514 

053-3128884)39-39(_____________________________________________

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

מרפסות, ק"ק, 3 כ"א. "אפיק 
_____________________________________________)39-39(נכסים" 03-5791514

 בלעדי! בסיום בניה בפרל 
5 חד'+ מרפסת שמש 130 

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

03-5799308)39-39(_____________________________________________

 בלעדי! בהזדמנות באזור 
רמב"ם בבנין חדיש 5 חד' 110 

מ"ר ק"ב+ מעלית+ חניה, 
חזית, 3 כ"א, 1,980,000 ש"ח. 

_____________________________________________)39-39(א. פנחסי 03-5799308

 בשיכון ג' ברביעיות 150 
מ"ר מחולקת ל- 4 חד'+ דירת 

2 חד'+ חצר גדולה, ק"ק, 
משופצת, 2,900,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)39-39(פנחסי 03-5799308

 באזור רש"י 5 חד' חדשה, 
מיידית, 3 כ"א, 2,500,000 

ש"ח. תיווך- ישוב- הארץ 
03-8007000 052-7168090)39-39(_____________________________________________

 באברבנאל 6 חד' 145 
משופצת מהיסוד חצר ענקית, 
2,340,000 ש"ח. נדל"ן הקריה 

050-3000121)39-39(_____________________________________________

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

מחסן, 2,250,000 ש"ח 
גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756 
050-508742)39-39(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)39-39(שת"פ מלא

 באזור אלישע כ- 4 ח' 
מושקעת, סלון גדול, ק"ב, 
חזית+ מעלית, 1,900,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 
053-3128884 03-5791514)39-39(_____________________________________________

 באלישע 4.5 ח', ק"ב, 
מוארת ומאווררת 3 כ"א, 
2,100,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)39-39(נכסים" 03-5791514

 בלנדא! 4, יפהפיה 
מטופחת מאווררת+ מ. 

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

_____________________________________________)39-39(נכסים" 03-5791514

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

_____________________________________________)39-39(נכסים" 03-5791514

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

חזית, 3 כ"א, מאווררת, 
2,080,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)39-39(נכסים" 03-5791514

 בעוזיאל דירת נכה 4 חד' 
80 מ"ר, 3 כ"א, 1,790,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 
03-5791514)39-39(_____________________________________________

 בשיכון ג' אזור חזו"א 
בבנין חדש, 4.5 חד' 100 

מ"ר, ק"ב+ מעלית, 3 כ"א, 
מושקעת ביותר כולל ריהוט 

חדש 2,300,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)39-39(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 4 
חד' 98 מ"ר, משופצת ברמה 
גבוהה+ יחידת הורים, ק"א+ 

חניה, 3 כ"א, חזית, 1,900,000 
_____________________________________________)39-39(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

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

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

_____________________________________________)39-39(פנחסי 03-5799308

 בטרום בניה באנילביץ 
היוקרתי דירות 4 חד' גדולות 

2,200,000 ש"ח. תיווך- 
ישוב- הארץ 052-3344721 

03-8007000)39-39(_____________________________________________

 בשמעיה/ הלוחמים 
בבניה חדשה, 4 חד'+ אופציה 

ליחידה, החל מ- 1,800,000 
ש"ח. תיווך- ישוב- הארץ 

03-8007000 052-3344721)39-39(_____________________________________________

 במימון 4.5 חד'+ מעלית, 
מרפסת שמש, מרווחת 
2,150,000 ש"ח. תיווך- 

ישוב- הארץ 052-7168090 
03-8007000)39-39(_____________________________________________

 בוינרב 4 חד' כ- 100 מ"ר 
קומה ג' ללא, 1,590,000 

ש"ח. נדל"ן הקריה
050-3000121)39-39(_____________________________________________

 באברבנאל 4 חד' כ- 100 
מ"ר משופצת כחדשה+ חצר 
גדולה 1,780,000 גמיש. נדל"ן 

_____________________________________________)39-39(הקריה 050-3000121

 בברטנורא 4.5 חד' 104 
מ"ר+ מרפסת סוכה 12 מ"ר 

קומה נוחה ללא, משוצת 
מהיסוד, 2,200,000 גמיש. 
_____________________________________________)39-39(נדל"ן הקריה 050-3000121

 ברח' ר' עקיבא/ 
הראשונים בבנין חדש 

עם מעלית וחניה ק"א, 
עורפית, 1,650,000 

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

 03-5797756
050-508742)39-39(_____________________________________________

 ברח' אביי ורבא 4 
חד' משופצת עד היסוד, 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-508742)39-39(_____________________________________________

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

 050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)39-39(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי 4 חד' באזור 
אבוחצירא קומה 2.5 חזית 
מפוארת+ אופציה לסוכה, 

1,350,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)39-39(אלטרנטיב 054-5500263

 4 חד', 100 מ"ר, בשיכון 
ג', בבנין חדש, מושקעת 

מאד!! מחיר מציאה. 
054-30-50-561 הראשון 

_____________________________________________)39-39(בתיווך 

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

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

03-5799308)39-39(_____________________________________________

 בר' עקיבא בבנין חדש 4 
חד' 100 מ"ר, ק"א+ מעלית+ 

חניה, 1,650,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)39-39(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בעזרא שיכון אגו"י 
4 חד' 90 מ"ר מחולקת ל- 3 
חד'+ יחידה משופצת, ק"א, 
חזית, 2,200,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)39-39(פנחסי 03-5799308

 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(_____________________________________________

 בשד' ירושלים/חזו"א, 
4 חד' גדולים, 100 מ', 

חזית עם מעלית וחניה, 
1,720,000 ש"ח גמיש, 

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

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

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

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

_____________________________________________)38-41(גמיש. 050-8898020

 תיווך 3 חדרים בבניה כ-65 
מ"ר בנוי שלד, אזור קרית 

הרצוג בהזדמנות, 1.35 מיליון 
הקודם זוכה. 054-7477054 

_____________________________________________)39-39(03-5444815 מוטי

 תיווך 3 חדרים אזור 
המכבים כ- 55 מ"ר 

משופצת+ אופציה גדולה, 
קומה ב' 1.2 מיליון גמיש. 

הקודם זוכה. 054-7477054 
_____________________________________________)39-39(050-5765449 דוד

 ז'בוטינסקי צד בני ברק 
3 חד' כ- 65 מ"ר קומה ג', 

גג רעפים, 1,170,000 ש"ח. 
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)39-39(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי 3.5 ח' כמו 
4 באזור הירדן קומה א' 

עורפית מרווחת+ סוכה, 
מיידי, 1,550,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)39-39(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3 ח' בז'בוטינסקי 
עורפית לב"ב בנין חרדי 

משופצת, 1,370,000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)39-39(_____________________________________________

 3 חד'+ מרפסות 
כ- 85 מ"ר משופצת+ אפ' 
לבניה ק"א, ברח' אהרונסון 

1,790,000 ש"ח. נאור נכסים 
054-4566453)39-39(_____________________________________________

 3 חד' משופצת ק"ג+ 
אופ' על הגג באזור דניאל 

1,520,000 ש"ח. נאור נכסים 
054-4566453)39-39(_____________________________________________

 בטרום בניה באנילביץ 
היוקרתי דירת 3 חד' אחרונה 

בבנין! 1,700,000 ש"ח. תיווך- 
ישוב- הארץ 052-3344721 

03-8007000)39-39(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 3.5 חד' 
כ- 80 + אופ' 3 כיווני אוויר, 

1,450,000. נדל"ן הקריה 
050-3000121)39-39(_____________________________________________

 ברח' בעש"ט ק"ב, 
חזית, 3 חד' 74 מ' 

1,580,000 ש"ח. מפתח 
במשרד. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-508742)39-39(_____________________________________________

 3.5 חד' ברח' ר' 
עקיבא אזור גן ורשא 80 
מ', ק"קרקע עם חצר 3 

כ"א, מתאים גם לפעוטון, 
1,560,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-508742)39-39(_____________________________________________

 במנחם בגין, בקרבת 
מכון מור, 3 חד' 60 מ"ר+ 

רשיון לבניה 44 מ"ר, קרקע, 
מיידי. "רי/מקס"- משה דסקל 

050-5926021)39-39(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבניה, אזור 
מצוין, 3 חד' ענקית+ מרפסת 
שמש 90 מ"ר ק"א+ מעלית, 

חזית, 1,700,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)39-39(פנחסי 03-5799308

 באזור פרמישלאן 
בבניה דירות 4 חד' 75 מ"ר 
1,180,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)39-39(_____________________________________________

 באזור רח' הרצוג 3 חד' 
75 מ"ר ק"ב+ מעלית חזית 3 
כ"א, מעט דיירים, משופצת, 

1,570,000 ש"ח פינוי מיידי. א. 
_____________________________________________)39-39(פנחסי 03-5799308

 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(_____________________________________________

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

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

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

פנטהאוזים ודירות גן

 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(_____________________________________________

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 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

צפת

2-2.5 חדרים

קריות

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

_____________________________________________)36-39(מרפסת, 054-3178318

 המומחים בקריות, דירות 
במחירי מציאה, אחזקת הנכס, 

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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

קריית אתא

קריית מוצקין

לפרסום
בלוח

03-6162228

גבעת שמואל

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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

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

 בסלומון השקט! 4.5 חד' 
ענקית) 115 מ"ר!!( משופצת 

חלקית, יחידת הורים, ללא, 
1.530.000 לפרטים נוספים: 

_____________________________________________)38-38(רם נכסים 054-5566145

 דירת 3 חד', מרווחת, 
מטופחת, מעלית למהירי 

החלטה. FOX נדל"ן,
050-6925400)39-39(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 ברש"י, 3 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(_____________________________________________

 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)39-39(_____________________________________________

 באזור קפלן/ אנילביץ 
2.5 ח' גדולה, ק"א, חזית 3 

כ"א, 1,450,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514 

053-3128884)39-39(_____________________________________________

 באזור יחזקאל 2.5 חד' 
60 מ"ר, ק"ב, 3 כ"א, שמורה, 

חזית, 1,390,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)39-39(פנחסי 03-5799308

 בהנגב 2.5 חד' מרווחת, 
משופצת מהיסוד, חזיתית 

1,500,000 ש"ח. תיווך- 
ישוב- הארץ 054-2545420 

03-8007000)39-39(_____________________________________________

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

1,270,000 ש"ח. תיווך- 
ישוב- הארץ 054-2545420 

03-8007000)39-39(_____________________________________________

 באבוחצירא משופצת 
מהיסוד, גג בטון+ אופציה 3 
כ"א, 1,350,000 ש"ח. תיווך- 

ישוב- הארץ 054-2545420 
03-8007000)39-39(_____________________________________________

 ביונתן 3 חד' ענקית, ק"א, 
חזיתית, 1,400,000 ש"ח. 

תיווך- ישוב- הארץ -054
03-8007000 2545420)39-39(_____________________________________________

 בדב הוז 2.5 חד' 55 
מ"ר+ אופ' רק 1,250,000 

ש"ח. נדל"ן הקריה 
050-3000121)39-39(_____________________________________________

 בעוזיאל, 6 חד', כ- 170 
מ"ר, דו משפחתי, 2 מ"ש, 

ממ"ד. "רי/מקס"- משה דסקל 
050-5926021)39-39(_____________________________________________

 בהרצוג 10 חד' 280 מ"ר 
בנוי+ 200 מ"ר גינה, 4 כ"א, 2 
יח' מושכרות, תשואה גבוהה. 

"רי/מקס"- משה דסקל 
050-5926021)39-39(_____________________________________________

 פרויקט חדש בשרי ישראל 
יפו, דירת 4 חדרים חדשה, 

מרפסת+ מעלית ותוספות. 
מפתחות במשרדינו- "תיווך 

_____________________________________________)39-39(צימוקי" 02-5638221

 פרויקט חדש בשרי ישראל, 
יפו דירת 2 חדרים חדשה, 

מרפסת+ מעלית ותוספות. 
מפתחות במשרדינו- "תיווך 

_____________________________________________)39-39(צימוקי" 02-5638221

 במרכז העיר מעולה 
להשקעה, משופצת מרוהטת, 

תשואה 8800, 1,580,000 
_____________________________________________)39-39(ש"ח. תיווך 050-4104044

 במרכז העיר דירת שותפים 
משופצת כחדשה להשקעה, 

תשואה 7200, 1,530,000 
_____________________________________________)39-39(ש"ח. תיווך 050-4104044

 במרכז העיר דירת שותפים 
מעולה להשקעה, תשואה 

6000 ש"ח, 1,380,000 ש"ח. 
_____________________________________________)39-39(תיווך 050-4104044

 טרומפלדור 5 חד', קומה 
ג' עורפית, מעלית, חניה, 

מרפסת סוכה גדולה, ממד, 
מחיר 2,000,000 ש"ח. 

 050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)39-39(אורי תיווך אדוארד

 ביהודה הנשיא, 5 חד', 
100 מ"ר, קומה 4, משופצת 
מהיסוד, חניה. 058-4482760 

_____________________________________________)39-39(איציק ברנט רימקס

 באורלנסקי/ אחד העם 5 
ח' + ממ"ד+ מעלית, מרפסת 

סוכה! מיידית! 1,880,000 
_____________________________________________)39-39(ש"ח. 050-4811122

 בהזדמנות באזור ברוידה 
1,230,000 ש"ח. 

052-2948691)39-39(_____________________________________________

 במרכז העיר בברנדה 
שלושה חדרים ויח"ד מושכרת, 

משופצת, 1,430,000 ש"ח. 
_____________________________________________)39-39(תיווך 050-4104044

 בעמישב, 3 חד', 70 מ"ר, 
קומה 3, לפני תמ"א, מוארת, 

שמורה ומסודרת. 
 058-4482760

_____________________________________________)39-39(איציק ברנט רימקס

 בפיק"א המבוקש, 3 חד', 
90 מ"ר, משופצת מהיסוד, 

הכנה למ"ש/ סוכה. -058
_____________________________________________)39-39(4482760 איציק ברנט רימקס

 במנחם בגין, 3 חד, קומה 
058-0 2

_____________________________________________)39-39(4482760 איציק ברנט רימקס

 בדף היומי 3 ח'+ חצי 
משופצת ויפה 3 כ"א, ק"א 
)מושכרת ב- 3,500 ש"ח( 

1,280,000 ש"ח. 
050-4811122)39-39(_____________________________________________

 מציאה, לל"ת, במרכז 
השקט, 3.5 חדרים+ יחידת 

הורים, 3 כ"א, משופצת, 
_____________________________________________)39-42(ממוזגת. 054-8091901

 בפינס 2 ח'+ הול ק"ב  
)מושכרת ב- 2,700 ש"ח( 

מסודרת ויפה, רק 955,000 
ש"ח. 050-4811122 

050-6610501)39-39(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 רחוב הרצל המבוקש 4 ח' 
פלוס מרפסת, מצב טוב, 
_____________________________________________)39-39(830 אלף. 050-3202551

 במתחרדים 3 ח' 
משופצת, מרפסת לנוף, 

אופציה גדולה לבניה, 
_____________________________________________)39-39(570 אלף. 052-8045458

 טיפול השכרה מכירה 
ואחזקה בנכסים באזור קריות 

וחיפה- מאיר אלפסי נדל"ן 
_____________________________________________)39-39(ושיווק פרויקטים 04-8441111

 דירות עם גינה, 4 חד' 
החל מ- 670,000 ש"ח בקרית 

אתא. מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרויקטים 

052-2790370)39-39(_____________________________________________

 בק. אתא, סוקולוב, 4 
חד', ק"2 מחיר הוגן! מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרויקטים 
052-2790370)39-39(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

נדל"ן ושיווק פרויקטים 
04-8441111)39-39(_____________________________________________

 בהזדמנות! 5 חד', 
בשכונה החרדית מול עתידים 

ורמת החיל. 052-8211511 
_____________________________________________)39-42(תיווך עמיחי

תל אביב

עסקים

ביקוש 
דירות

 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

פתח תקווה

3-3.5 חדרים

1-1.5 חדרים

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 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

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

 בהרב שך/רד"ק, 
2 חדרים גדולים, ק"ג, 

משופצת ברמה גבוהה, 
3,600 ש"ח, ללא ריהוט, 

054-6856793)37-40(_____________________________________________

 יח"ד ברח' ירושלים, 
חדשה, מרוהטת קומפלט, 

ממזוגת + דוד"ש + מעלית, 
_____________________________________________)37-40(מיידי, 050-9375052

 יח"ד כ- 35 מ"ר, מרוהטת, 
ממזוגת, משופצת, ק"ב, 

2,500 ש"ח בשיכון ה', מיידי, 
053-3370813)37-40(_____________________________________________

גבעת שמואל
4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בעמישב, דירת 3 חד', 
יפה ומשופצת. FOX נדל"ן, 

050-6926400)39-39(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 בבלעדיות בריף 3.5 חד', 
2 מרפסות, מושקעת, 3,600 

ש"ח. ישראל אלבלינק שוק 
_____________________________________________)39-39(הנדל"ן 052-3251213

אלעד

 תיווך להשכרה מבחר 
עצום של דירות בפ"כ וב"ב 

2-3-4 חדרים, מחירים מיוחדים 
מרוהטות חלקית. 

050-5765449 054-7477054)39-39(_____________________________________________

 דירת 4 חד', ק"ב, 2 
שרותים, פינויי מיידי. לל"ת 

052-7170746 054-5458100)39-40(_____________________________________________

 4 חד', ק"ב+ מרפסות 
באזור רח' טבריה 4,200 ש"ח. 

_____________________________________________)39-39(נאור נכסים 054-4566453

 בשכון ה'- בשח"ל, 
חדשה, 3 חד', מוארת, מיידית, 

מרוהטת, מושקעת, 3,800 
_____________________________________________)39-40(ש"ח. 054-6108092

 שלמה בן יוסף 3 חדרים 
קומה ב', 3,400 ש"ח. -077

2050410 050-5750880 אורי 
_____________________________________________)39-39(תיווך אדוארד

 בלעדי ביאליק, 3 חד', 
מעלית, חניה 3700 ש"ח. 

 050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)39-39(אורי תיווך אדוארד

 בביל"ו, 2, יפיפיה, ממוזגת 
ומאובזרת, כניסה נפרדת. 

050-4192808)39-42(_____________________________________________

 בקרית הרצוג דירת 2 
חדרים יפה ומרווחת, כיורים 

כפולים, דוד שמש. טל': 
052-2899085)39-42(_____________________________________________

 2.5 חד', חדשה, מרוהטת 
קומפלט, ברח' נורוק ק"ב, 

מיידי, לזו"צ, מזגנים, דוד"ש. 
054-8425580)39-42(_____________________________________________

 כ- 35 מ"ר, חדשה, 
מפוארת, ממוזגת ומרוהטת+ 
סוכה, ק"ב, בבנימין אברהם, 
_____________________________________________)39-39(2,600 ש"ח. 052-7691171

 דירת חדר+ מטבח+ 
שירותים כ- 33 מ"ר, משופצת 
ברח' יגאל, 2,200 ש"ח. נאור 

_____________________________________________)39-39(נכסים 054-4566453

 יח' דיור, חדשה מפוארת, 
באבן גבירול, 2,850 ש"ח. 

052-7607764)39-40(_____________________________________________

 בחדשה, יוני נתניהו קומה 
1 4 חד' מיידית. "רי/מקס"- 
_____________________________________________)39-39(משה דסקל 050-5926021

 בהנשיא 3 חדרים קו'4 
משופצת מהיסוד, מיידית. 

"רי/מקס"- משה דסקל 
050-5926021)39-39(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני ברק/ קרית הרצוג. 

_____________________________________________)39-40ח(לל"ת 052-7396092

נדל”ן 
מסחרי

השקעות

מגרשים

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, 
2,370,000. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

מובטחת, לפרטים: 
052-6547797)33-36(_____________________________________________

אולמות
 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(_____________________________________________

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

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

 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

 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(_____________________________________________

 למכירה חנות בבני ברק 
ברח' רבי עקיבא 1,300,000 

ש"ח. תיווך- ישוב- הארץ 
03-8007000 052-7168090)39-39(_____________________________________________

 להשכרה חנות בבני ברק 
בהרב קוק/ רבי עקיבא, 63 
מ"ר, 17,500 ש"ח. תיווך- 

ישוב- הארץ 052-7168090 
03-8007000)39-39(_____________________________________________

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

אלפסי נדל"ן ושיווק פרויקטים 
052-2790370)39-39(_____________________________________________

 להשכרה בנין בבני ברק 
בקרית הרצוג, 1,500 מ"ר 
בנוי 65,000 ש"ח. תיווך- 

ישוב- הארץ 054-2545420 
03-8007000)39-39(_____________________________________________

מבנים

 מגרש לבניה רוויה בק. 
אתא, מסחרי ומגורים. מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרויקטים 
04-8441111)39-39(_____________________________________________

 בחיפה מגרש לבניה 
מסחרית במת"ם 2 מציאה 

של ממש! מאיר אלפסי נדל"ן 
_____________________________________________)39-39(ושיווק פרויקטים 04-8441111

■ 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

משרדים

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

אור הגנוז

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)36-36/18(_____________________________________________

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

מאובזרת, גינה פרטת + 
מתקנים ודשא, מרפסת + נוף 

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

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

 בעזרא/חזו"א כ- 
70/100 מ"ר, כניסה 

נפרדת, מתאים 
לקליניקות, משרדים,  
מכירות, לימודים וכד', 

052-7693002)34-38(_____________________________________________

 משרד מרוהט מרחוב יפו 
210 בירושלים, כ.פרטית, מיידי 

_____________________________________________)35-38(לכל תקופה, 054-2321111

 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(_____________________________________________

 ב"בית ברק" מול מכון 
מור משרד להשכרה ממוזג, 

לקליניקה לעו"ד ולייעוץ, מיידי, 
2,000 ש"ח. 054-3975683 

03-5704670)39-39(_____________________________________________

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

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

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

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(_____________________________________________

ביריה
 "אחוזת אלטונא" מערות 

לארוח לזוגות )+ תינוק( + 
ג'קוזי ובריכה, פרטיות, נוף 

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

 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(_____________________________________________

בני ברק

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

בר יוחאי

 במרכז בעלי מלאכה, 
יחידת דיור יפיפיה, מרוהטת, 
ומאובזרת ברמה + גנרטור, 

לימים ולשבתות,
050-4195652)27-38(_____________________________________________

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

_____________________________________________)31-38(קצרות, 050-7877492

 יחידות נופש לזוגות 
ומשפחות + בריכה מחוממת, 

4X8 מ"ר, משחקי חצר,
,050-8566778

04-6980913 ,050-2187690)35-38(_____________________________________________

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

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

052-7183279)37-38(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דירת ארוח ממוזגת 
מפוארת לימים ושבתות עד 

10 נפשות, מותאם לנכים. ע"י 
_____________________________________________)39-42(גן ורשה- 052-7623544
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לפרסום
בלוח

03-6162228

■ 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

גורנות הגליל
 נופש מושלם למשפחה 

בגרנות הגליל, מרווחת + חצר 
גדולה, בריכה, מרפסות, נופים 
מרהיבים בקרבת אטרקציות. 

_____________________________________________)25-50(052-4015816, הראל.

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דירה 10 מיטות/יחידה 
לזוג + חצר בק.החרדית, קרוב 

לשטיבלך ולכנרת,
050-4103173)33-32/18(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 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

 "אחוזת נוף כנרת" - 
צימרים חדשים ומפוארים 

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

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

■ 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

■ 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(_____________________________________________

 סוויטה מפוארת 
ומפנקת+ ג'קוזי ודירת אירוח 
ל- 10 נפשות+ בריכת שחיה 

_____________________________________________)39-50(ביישוב דתי. 050-6901390

גליל עליון

 שלוש יחידות דיור עם חצר 
מתקנים, דשא, גג עם נוף, גם 

לקבוצות ויחידים. 
054-8450432)39-42(_____________________________________________

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

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

053-3131809)39-38/18(_____________________________________________

 וילת נופש מפוארת+ 
בריכה בכפר חב"ד 

)ל- 12 איש(, ליומי ושבתות. 
054-6207770)39-42(_____________________________________________

כפר חב”ד

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

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-38/18(_____________________________________________

צפון
 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + בריכה מוצנעת, 
נוף עוצר נשימה! 780 ש"ח 

ל- 2 לילות - תחבורה ציבורית 
מכל הארץ עד המקום, שעון 

_____________________________________________)25-24/18(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

 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(_____________________________________________

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, לכל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר 
052-7623725)24-06/18(_____________________________________________

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

חניה פרטית, 054-7641994, 
054-4602280)18-43(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 צימר חדש וממוזג לזוג 
בעיר העתיקה של צפת, 
מיקום מעולה!! מומלץ, 

052-7153475)32-39(_____________________________________________

 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

■ 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

הובלות והסעות

 "הובלות המרכבה" - 
כל סוגי ההובלות, הובלה 
עצמית - )יח' דיור( בב"ב 
- 150 ש"ח. קו יומי לכל 
המרכזים החרדים - 150 
לפריט, 052-7117676, 

055-6688870)50-45/17(_____________________________________________

  "הסעות דניאל" - 
רכבים ממוזגים וחדשים! 
14,16,20 מקומות שרות 

אמין, מחירים זולים!! 
052-7101020)47-46/17(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

הלוואות ומשכנתאות

 הסעות: נסיעות לכל 
חלקי הארץ, 4-20 מקומות, 

נהגים אדיבים, לפרטים:
054-8430702 ,053-5662246)12-38(_____________________________________________

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

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

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

מכירת רכבים

מיצובישי

מאזדה
 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

 ,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(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים
 קונה רכבים ואופנועים 

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

 מפרטי- פורד פוקוס 2007 
אוטומט 1600, 166,000 ק"מ
מצויינת, טסט ארוך, 11,000 
_____________________________________________)39-42(ש"ח. אבשלום. 050-8760484

פורד

 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

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

0722-777-200)50-02/18(_____________________________________________

 השכרת רכב לאברכים 
בבני-ברק מגיל 24, החל מ- 

_____________________________________________)36-39(100 ש"ח ליום! 050-2502552

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

התקנת דלתות

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

לימוד נהיגה

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

רכבים לנוסעים 7-9 
_____________________________________________)32-31/18(מקומות, 03-5790909

 ברוך המתקין מתקין 
דלתות פנים מכירה והתקנת 

כל סוגי הדלתות, דלתות 
פנים/אקורדיון/פלדת,

 050-6391562
_____________________________________________)35-38(יעוץ ללא תשלום

 מוצרים לשלמות הבית 
לגברים ונשים, יעוץ חינם, 

054-8518428)35-38(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

המרת קלטות
 המרת קלטות אודיו 

)שמע( לקבצים דיגיטלים 
ואפשרות לעריכה- 

 054-4934001
Jacodkov@gmail.com)39-42(_____________________________________________

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

₪

₪

₪

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)25-24/18(_____________________________________________

 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

■ יוסי זיו - צלם 
אירועים מקצועי! צוות 
מורחב, שירות ואיכות 
ללא פשרות, מבצעים 

מיוחדים לחתונות 
0525-778544)28-27/18(_____________________________________________

צילום אירועים

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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

מעונות

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(_____________________________________________

 במעון פרטי בפ"ת נותרו 
2 מקומות לילדם עד גיל 

שנה, אופציה עד 13:00 או עד 
052-7133613 ,17:00)35-38(_____________________________________________

סוכות
 ישירות מהיבואן, 

קישוטים, פוסטרים של רבנים, 
לסוחרים, לבעלי דוכנים 

_____________________________________________)36-39(במחירי חיסול, 055-6687487

 נייח מחודש, 
משחקים, סרטים, 

אחריות, מסך דק, 700 
_____________________________________________)38-50(ש"ח, 054-4543701

 נייח מחודש, 
משחקים, סרטים, 

אחריות, מסך דק, 700 
_____________________________________________)39-50(שקל. 054-4543701

 "מטבחים יעקב"- 
מטבחים במבצע, מטבח 

תחתון+ עליון עד 2 מטר, 
עם שיש וכיור- מסנדביץ+ 

הובלה והתקנה, 3,200 ש"ח. 
052-7297530)39-41(_____________________________________________

 בעז"ה- תיקוני נגרות 
החלפת צירים דלתות 

ומסילות, עבודה יסודית, 
וותק 25 שנה. 

_____________________________________________)39-46(050-2340973 - אילן

נגרות
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 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(_____________________________________________

■ 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

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(_____________________________________________

אבידות

■ 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

 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

 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

 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

 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  דוד שיפוצים- כל עבודות 
השיפוצים, הריסה, בניה, טייח, 
צבע. 0522-784729 המלצות 

_____________________________________________)39-42(בשפע מהמגזר החרדי!

שיפוצים

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

072-239-1111)17-16/18(_____________________________________________

 שיפור הראיה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 
עדשות מגע, או ניתוחים. 

טיפול בליקויי הראיה ובמחלות 
עיניים. 050-414-5359 

072-282-8034 יואל לוי 
www.yoel-levy.com)39-13/18(_____________________________________________

 נמצא נגן באזור פארק 
גהה דרום בכ"ד אב. 

_____________________________________________)39-40ח(054-8410467

 מהמכירה בווגשל ביום 
חמישי פרשת ניצבים וילך 

_____________________________________________)39-40ח(054-8466860

 נמצאה מצלמה דיגיטלית 
בפארק הכט- חיפה. 

_____________________________________________)39-40ח(055-6701554

 דרוש סוכה מעץ/ ברזלים 
בתרומה/ סמלי וגם סכך 

_____________________________________________)39-40ח(לאברך. 054-7432011

 אם ברשותכם סוכה/ סכך 
שאינכם צריכים, בן תורה 

_____________________________________________)39-40ח(ישמח לקבלם. 054-8432271

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/ במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)39-40ח(תורה. 054-8432271

 רוכש במזומן אלבומי 
מדבקות שונים כגון אלבומי 

_____________________________________________)39-40ח(תמונות רבנים. 054-2509001

 דרושה סוכה בתרומה 
למשפחת אברך בן תורה. 

_____________________________________________)39-40ח(052-7396092

 דרוש מזגן חלון 3/4 כח 
ג'וניור אלקטרה. 

_____________________________________________)39-40ח(052-3595314

 דרוש כיסוי פלסטיק 
35X37 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)39-40ח(אלקטרה. 052-3595314

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)39-40ח(מקרר קטן. 054-7432035

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה עם ילדים 

_____________________________________________)39-40ח(בב"ב. 050-6651365

 מעונין לקנות פאקטים 
של סיגריות מאוקראינה 

עד 160 ש"ח. 
054-8419714)39-40(_____________________________________________

ריהוט

 קומת מדפים 
מפלסטיק, רחבה 

ואיכותית, לכל מטרה, 
054-8527470)35-39(_____________________________________________

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

 שואב אבק מעולה 
לשטיחים,

054-8527470)35-39(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 מקרר משרדי חב' 
"וריפול" מעולה ובעבר לא 

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

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

 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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח. 052-7396092

 מכשיר ניווט G.P.S חדש 
באריזה, מפות 2017 ותוספות 

_____________________________________________)39-40ח(280 ש"ח. 054-8518182

ZM- שלט חדש דגם 
906N מתאים למזגנים 

תדיראן/ טורנדו 60 ש"ח. 
_____________________________________________)39-40ח(052-3463482

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

_____________________________________________)39-40ח(052-3463482

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG משומש 30 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(052-3463482

 מסך דק למחשב 90 ש"ח. 
_____________________________________________)39-40ח(054-7432035

 מקרר 450 ליטר ללא 
קרח, עוד מעולה, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(054-8428037

 מקרוגל דיגיטלי שארפ, 
33 ליטר, לבן 220 ש"ח. -052

_____________________________________________)39-40ח(2727474

 מסך דק למחשב 120 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח. ק. הרצוג 052-7157077

 מסך דק ענק למחשב 500 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח. 053-8248862

 למכירה מקרר צבע לבן 
בקו, 450 ליטר 500 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(במצב מצוין. 052-3548715

 מטען לאופניים חשמליים 
)36 וולא( 120 ש"ח. בירושלים 

_____________________________________________)39-40ח(052-8318303

 מכונת כביסה בוש 6 ק"ג, 
במצב טוב מאד, 500 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(בירושלים. 050-4154208

 ברה"ע למכירה מקרוגל 
משולב עם גריל חברת ליוונט 

_____________________________________________)39-40ח(200 ש"ח. 054-4327919

 מכונת כביסה כחדשה 
500 ש"ח. מדיח כלים קינג 
גדול 250 ש"ח. מחמם מים 
זק"ש 100 ש"ח. מגפון 100 

ש"ח גמיש. פרוזקטור 50 ש"ח 
גמיש. מנגל חשמלי 30 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(חדש.  054-4273857

 טוסטר 25 ש"ח. -054
_____________________________________________)39-40ח(4273857

 למכירה מקרר צבע לבן, 
beko )בקו( 450 ליטר 800 

ש"ח במצב מצוין. 
052-3548715)39-41(_____________________________________________

 מכונת כביסה קריסטל 5 
ק"ג, כחדשה, במחיר מציאה. 
054-6664615 052-5452332)39-40(_____________________________________________

 למכירה מזגן חלון 2.5 
כוח מתאים לסוכה. יצחק 

_____________________________________________)39-42(בני ברק 054-4584974

 כסא מנהלים רחב ונוח, 
מצב טוב, 200 ש"ח. בי-ם 

_____________________________________________)39-40ח(054-2633790

 למכירה כורסא עם 
מסאז' 5 מנועים במצב טוב 

צבע שחור, בפ"ת, 200 ש"ח. 
_____________________________________________)39-40ח(054-7716364

 כורסא מעור במצב טוב ב- 
_____________________________________________)39-40ח(150 ש"ח. 052-3763582

 כורסאת צפיה נפתחת 
עם הדום לרגליים במצב מצוין, 

_____________________________________________)39-40ח(400 ש"ח. 052-2490258

 ארונות אמבטיה כחדשה+ 
כיור+ מראה+ אפשרות לברז 

רוחב 60 ס"מ, 390 ש"ח. 
_____________________________________________)39-40ח(052-7148004

 מיטת עץ נפתחת לשניים 
צבע ירוק פסטוק בהיר בשילוב 
שמנת במצב מצוין, 300 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(052-6140800

 ספריה לתלמיד 500 
ש"ח. צבע עץ כולל כוננית 3 

מגירות. כוורת מחולקת ל- 
ארבעה כולל שידת 4 מגירות 

_____________________________________________)39-40ח(500 ש"ח. 052-6140800

 מציאת השבוע מיידי! 
שולחן משרדי גדול מאד, 

במחיר מדהים! 200 ש"ח. 
050-4171813)39-42(_____________________________________________

 ארון 180X75X50 ב- 100 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח. 054-4273857

 נברשת לסלון 100 ש"ח. 
_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 שידת טואלט במצב 
מצוין! סגנון עתיק חום כהה 

_____________________________________________)39-40ח(300 ש"ח. 050-4135002

 ספסל מרופד צבע חום 
105 ס"מ+ ארגז )בעומק 8 

ס"מ( 150 ש"ח. 
_____________________________________________)39-40ח(050-4135002

 למכירה עגלת טיולון 
לתינוק, בייבי סייף במצב מצוין 
בצבע ירוק, בפ"ת, 200 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(054-7716364

 משאבת חלב ידנית של 
אוונט מהדגם החדש ב- 190 

ש"ח בלבד, מלאי מוגבל. 
_____________________________________________)39-40ח(052-7647637

 למכירה טיולון 
QUINNY כמו חדש ב- 240 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 MAX מציאה! עגלת 
כחדשה! 450 ש"ח. -052

7146087)39-41(_____________________________________________

 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 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

 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

 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

 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

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרן לתינוק, במצב חדש 

_____________________________________________)39-40ח(250 ש"ח. 052-8380655

 אופניים לתינוק, 
מפלסטיק קשיח עם ידית 
שליטה להורה, 50 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(03-9307308

 מוניטור נשימתי לתינוק 
baby sense4 ב- 200 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(050-6651365

 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
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 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-47/17(בלבד! 054-8443223

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות
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"אצל בתיה"
קולקציה מהממת לחגים

חיסולי קיץ!!

הקודם זוכה!

50-150& &

10-20& &

רח' ירושלים 52, ב"ב

טל: 03-5792841
פתוח רצוף: 10:00-21:00, כולל יום ו' וערבי חג: 10:00-14:00

 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

 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

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

_____________________________________________)38-39ח(052-2421622

 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

 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

 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

 נטסטיק דור 3 וחצי כחדש 
120 ש"ח. בב"ב. 

_____________________________________________)39-40ח(054-8426180

 אופניים לילד גיל 8-12 
120 ש"ח. ק. הרצוג -052

_____________________________________________)39-40ח(7157077

 מעיל פרווה מהמם לנשים 
מידה 38-40 70 ש"ח. -052

_____________________________________________)39-40ח(7157077

 תליונים כסף טהור 
לשרשרת, 20 ש"ח כ"א. -052

_____________________________________________)39-40ח(7157077

 צמיד כדורים ליזר 50 ש"ח, 
_____________________________________________)39-40ח(כסף טהור. 052-7157077

 נעלי קדס נערות, שחור 
מידה 39-40, 50 ש"ח. -052

_____________________________________________)39-40ח(7157077

 סוכה מברזל עם דפנות בד 
_____________________________________________)39-40ח(450 ש"ח. 054-7938941

 מזוודה גדולה צבע שחור, 
במצב מצוין 100 ש"ח בי-ם. 

_____________________________________________)39-40ח(054-2633790

 בית מנורה יפה לשתי 
פלורוסנטים, צבע נחושת 80 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח. בי-ם 054-2633790

 משקפת מקצועית, 
הגדלה פי 20 של חברת 

Bushnell האיכותית, 400 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח. י-ם 054-2633790

 סוכת ברזלית 350 ש"ח. 
_____________________________________________)39-40ח(054-7432014

 דלת עץ+ משקוף, רוחב 
0.75 ס"מ, 80 ש"ח בב"ב. 

_____________________________________________)39-40ח(052-7600336

 ארון אמבטיה+ כיור 60 
ס"מ כחדש, צבע וונגה 390 

ש"ח בלבד בב"ב. 
_____________________________________________)39-40ח(052-7148004

 אופני כושר במצב טוב 
150 ש"ח בב"ב. -052

_____________________________________________)39-40ח(7148004

 ברה"ע למכירה אופניים 
"24 טורנדו כחול- אפור ב- 
_____________________________________________)39-40ח(290 ש"ח. 054-4327919

 כלוב לתוכים כחדש צבע 
שחור 130 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים 35 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(050-4135002

 נגן סאן דיסק חדש באריזה 
ברמה ב- 200 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(050-8776286

 שעון יד לבחורה, חדש, 
איכותי עם תאריך, חברת 

"סווס" ב- 70 ש"ח. 
_____________________________________________)39-40ח(050-8776286

 משקפי שמש טייס 
חברת "ארוקה" ברמה ב- 120 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח. 050-8776286

 חוברות סכומי הלכות 
לבחינות ברבנות 12 ש"ח כל 

חוברת. 500 ש"ח. 
_____________________________________________)39-40ח(050-4135002

כללי

 למכירה, חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מהיצרן לצרכן, 
מבחר ענק שמתחדש בכל יום 

,050-5274348
03-6884123)36-39(_____________________________________________

 למכירה בב"ב סוכה 
מהודרת וגדולה דפנות עץ 

חזקות וגבוהות במיוחד. 
054-4502728)39-40(_____________________________________________

 למכירה זוג כנרים רגילים 
+ 3 גוזלים ב- 450 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)39-40ח(052-7175776

 ג'ק לרכב 50 ש"ח. שטיח 
_____________________________________________)39-40ח(גדול 100 ש"ח. 054-4273857

 אופנים לילדים 100 ש"ח 
גמיש. כסא לרכב 100 ש"ח 
גמיש. כסא לרכב 100 ש"ח 

גמיש. סיר לחץ 50 ש"ח 
גמיש. מפזר חום 25 ש"ח. 
קשתות לרכב 100 ש"ח. 

קסדה לאופנוע 50 ש"ח טלית 
כחדשה תמני 200 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה 50 
ש"ח. חדש! מאוורר טורבו 

"20 200 גמיש. צידנית ענק 
כחדשה 250 ש"ח גמיש. 

סקטים וסקט בורד 100 ש"ח. 
רימונים לספר תורה 100 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 תג תורה מפורשה 120 
ש"ח חדש. סידורים תורת 
אבות 25 ש"ח חדש. ארגז 

לספר תורה 250 ש"ח גמיש. 
טלפון אלחוטי 50 ש"ח גמיש. 
טלפון אלחוטי 50 ש"ח גמיש. 

מסך "24 200 ש"ח גמיש. 
שולחנות 100 ש"ח גמיש. 

פלטה לשבת 50 ש"ח גמיש. 
ש"ס טלמן 400 ש"ח גמיש. 
רדיאטור חימום 200 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 למכירה קפוטה פרחוני 
חדש מידה 20 ב- 250 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(054-8480077

 תוכי דררה מטופח כולל 
כלוב גדול + כל האביזרים, 

_____________________________________________)39-40ח(170 ש"ח. 03-5740868

 תוכונים מטופחים+ כלוב 
גדול+ אוכל וכל האביזרים 170 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח. 03-5740868

 מציאה! טלית טורקית 
)פסים כחולים, מדמה אמיתי( 
כחדשה! ב- 330 ש"ח, גמיש 

_____________________________________________)37-38ח(בב"ב, 052-7101450

 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

 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

 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

 אקווריום באורך מטר, 
ב- 100 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, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8478897

 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

 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

 רדיו טייפ, 200 ש"ח + 
_____________________________________________)37-38ח(טייפ + דיסק, 052-7178693

תקשורת
 טלפון נייד לרכב חברת 

מוטורולה כולל הכול, באריזה, 
_____________________________________________)35-36ח(250 ש"ח, 050-4146777

 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 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 

ה_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4119092

 מיחם לשבת 100 ש"ח. 
מכונת תפירה 200 ש"ח גמיש. 
מנשא אופניים לרכב 100 ש"ח 
גמיש. תמי 4 200 ש"ח. ג'קסו 
מסור מקיטה 100 ש"ח גמיש. 

גיטרה קלאסית 200 ש"ח 
כחדשה. טוסטר אובן חדש 

40X60 ב- 160 ש"ח גמיש. 
קטלן יתושים 150 ש"ח גמיש. 

כסאות משרד 100 ש"ח. 
מאוורר עמוד חדיש 50 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 שולחן פלסטיק מתקפל 
100 ש"ח גמיש. רמקולים 
ומערכת 200 ש"ח גמיש. 

סולם 100 ש"ח גמיש ברזל. 
תמי 4 דיגיטלי 400 ש"ח. 

כיריים חשמלי 70 ש"ח גמיש. 
ציוד לדייג באגרות 5 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

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

_____________________________________________)39-40ח(052-3463482

 תוכי קוואקר האכלת יד+ 
כלוב גדול+ אוכל ומתקנים 

ב- 500 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)39-40ח(052-7175927

 סוכה ממסגרת ברזל 
350 ש"ח + בד 150 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(050-6651365

 למכירה ברט של הט 
פוינט חדש ב- 200 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(054-8480077

 למכירה חלוק קטיפה 
חדש תוצ"ח מידה L ב- 290 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח. 054-8480077

 אופני BMX לילד בגיל 
_____________________________________________)39-40ח(4-7 150 ש"ח. 052-7148004

 ברה"ע למכירה שק שינה 
לטיולים מידות 210X70 ב- 

_____________________________________________)39-40ח(150 ש"ח. 052-7966786

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

_____________________________________________)38-39ח(052-7600336

 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

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

_____________________________________________)38-39ח(052-7600336

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

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 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

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

_____________________________________________)38-39ח(050-7714913

 אקווריום באורך 1.5 מטר, 
ב- 200 ש"ח, לפרטים:

_____________________________________________)37-38ח(050-4131235

 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

 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

 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
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02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)23-48(_____________________________________________

 יודעת לשכנע? פנויה 
בשעות הערב? ארגון "חברים 

לרפואה" מחפש אותך! 
למשמרת ערב חדשה, דרושות 

נציגות רציניות, תורמים 
פוטנציאלים ביותר, שיחות 

נכנסות ויוצאות, בונוסים 
גבוהים במיוחד, סביבת עבודה 

חרדית, לפרטים:
054-5319192)14-08/18(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

מזכיר/ה 
ראש גדול, שליטה בתוכנות אופיס,

ידע בתוכנת InDesign יתרון
יכולת עבודה בתנאי לחץ ובריבוי משימות

כ-80% משרה
קו"ח לפקס: 03-6162229

yair@kav-itonut.co.il. :דוא"ל

דרוש/ה

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

yakov@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 דרושים נהגים, רשיון 
אוטובוס, תנאים מעולים ציפי, 

052-3821702)30-41(_____________________________________________

 סוכני/ות מכירות 
לעבודה בב"ב, למכירת 
שטחי פרסום. בסיס + 
עמלות. נסיון במכירות 

חובה.קו"ח למייל:
9898717

@gmail.com)30-35(_____________________________________________

 עבור פטנט, דרושים 
משקיעים שותפים 

רציניים, הפטנט נמצא 
בשלבים מתקדמים 

_____________________________________________)32-39(ביותר, 054-6970525

 טלפנים/ות לטלמרקטינג 
בב"ב, עבודה במשמרת בוקר: 

09:30-15:30, נסיון חובה, 
בסיס + עמלות + בונוסים 
_____________________________________________)35-46(קו"ח לפקס 077-2204728

למעון בשיכון ה'
דרושה מטפלת

050-4158147

משרה מלאה/חלקית
אווירה נעימה + בונוסים

 דרושה לעבודה משרדית 
באזור המרכז, מוכשרת מאוד 
בלבד! שליטה גבוהה במחשב 

+ חשבונאות, 03-6128483
Davidp.rtd@gmail.com)35-39(_____________________________________________

 דרושה מזכירה/
קלדנית למשרד עו"ד בר"ג, 
8:30-15:30, קו"ח לפקס: 

03-6128059, מייל:
gidansky@zahav.net.il)36-39(_____________________________________________

 לארגון ערכים דרושים 
עובדים במרכז הארץ בלבד! 

למחלקת כנסים: שעות עבודה 
מ- 15:00 עד 01:00 בלילה + 

רשיון גיר רגיל בלבד! למחלקת 
מחסן עובדים חרוצים! לשעות 

העבודה מ- 14:30 עד 21:00 
בערב, 050-4119440,

054-3236080 ,03-6744061)36-39(_____________________________________________

 דרוש קצב קבוע 
לאיטליז בב"ב למשרה 
מלאה, תנאים טובים 

למתאים,
,052-6391018
052-3391017)36-39(_____________________________________________

 דרושות עובדים לחנות 
_____________________________________________)36-39(בייגל בגאולה, 02-5375516

 דרוש/ה סוכן/ת מכירות 
למשרה מלאה + רכב, תנאים 

טובים למתאימים, קו"ח - 
hacollshoshi@gmail.

com)36-39(_____________________________________________

 למאפיית מצות 
בארה"ב, דרושים עובדים 

מקצועיים עם ויזה 
בתוקף, לפרטים:

054-8474734 )להתקשר 
_____________________________________________)36-39(בין 6-9 בערב בלבד(

דרושה סייעת למעון ברמת-
גן, מחיר התחלתי 30 ש"ח 

_____________________________________________)37-36/18(לשעה, 052-8286090

 לחברת כח אדם 
בבני-ברק, דרושה עובדת 

טלמרקינטג, כישורים: 
ידע ונסיון בסביבה 
ממוחשבת, שפות 

נוספות: אנגלית ורוסית, 
קו"ח למייל:

Glassner.s@gmail.com)37-39(_____________________________________________

 לפיצה דומינו ב"ב מהדרין, 
דרוש מנהל משמרת רציני 

_____________________________________________)36-39(ואחראי, 054-7596311

 נהג המונית שלך מאנ"ש 
רכב חדיש, נח וממוזג ומחירים 
נוחים, 054-8536645 )מספר 

_____________________________________________)36-39(כשר(

 דרושה קופאית למיני מרק 
ברמת גן, רצוי ניסיון, תנאים 

_____________________________________________)36-39(טובים, 0512-616242

 למעון בגבעת שמואל, 
דרושות עובדות למשרה 

מלאה/חלקית וכן עובדות 
לצהרון לילדים גדולים, 3-5 

_____________________________________________)36-39(שנה, 050-7884864

 למשרה מלאה בתל 
אביב, מנהלת חשבונות 

מתחילה, סביבה חרדית, 
03-9205309

ester radan@malam-
gemel.com)36-39(_____________________________________________

 דרושה בחורה, עובדת 
לחנות נעליים בבני ברק. שעות 

18:00-21:00 תשלום 100
ש"ח ליום. לפרטים:

052-4332491)36-39(_____________________________________________

 לישיבה בגני הדר פ"ת 
* טבח/ית * עובד/ת נקיון 

052-7640276)38-41(_____________________________________________

 למעון חב"ד עובדות 
מסורות ואחראיות 

למשרה מלאה/חלקית, 
תנאים טובים,

,052-3873887
_____________________________________________)36-39(053-3135772 - בערב!

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 לחברת שקל הקודש, 
דרוש מפיץ באזור. שכר גבוה 

_____________________________________________)38-41(+ בונוסים 03-5050222

לערכים
דרושים בחורים

050-4119446

לעמידה בדוכנים 
בערב ר"ה ויוכ"פ

לפרטים: 

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

לצפיה במשרות
www.glatjobs.co.il 

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

 למעון איכותי בגבעת 
שמואל, דרושה סייעת 

למשמרת בוקר אפשרות 
לאחרי החגים, שכר גבוה,

052-7177524)37-40(_____________________________________________

 דרושה אישה/בחורה זריזה 
ויעילה לעבודה במשק בית 

_____________________________________________)37-40(בב"ב, 053-3137490

 לחנות תכשיטים 
יוקרתית בר עקיבא 

דרושה מוכרת אחראית 
תנאים טובים

050-4121985)37-40(_____________________________________________

 בק.הרצוג דרושה מטפלת 
למעון, אווירה חמה, תנאים 

_____________________________________________)37-40(טובים, 052-7686713

 מחפשת נשים שאוהבות 
לעבוד למעוניינות לתוספת 
מהבית בסיפוק ומשכורת 

_____________________________________________)28-01/18(הולמת, 050-4112499

 למעון פרטי ומקסים 
בפ"ת, דרושה עובדת 

לשעות 2-5 )14-17( אופציה 
למ.מלאה בהמשך,

058-4457040)37-40(_____________________________________________

 למרפאת שיניים 
בירושלים, דרוש/ה - איש/ת 

שיווק עם נסיון בתחום רפואת 
_____________________________________________)37-40(שיניים בלבד, 054-7867311

 דרוש נהג לחלוקה בבני-
ברק רשיון ב' לפני 2007 או 

_____________________________________________)36-39(רשיון ג', 053-5251291

 למרכז הטיפולי בבת 
ים, דרושות קלינאית, 

מרפאה בעיסוק, מטפלת 
רגשית, לשליחת קו"ח: 

yad1700502750@
 gmail.com

050-2644995)38-42(_____________________________________________

 דרושה סייעת רצינית, 
אחראית וחרוצה ל"גן חנה" 

בגבעת שמואל.תנאים טובים 
_____________________________________________)36-39(משרה מלאה 052-3651355

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-16/17(או מבוגרים. 054-8442722

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-16/17(קלות. 03-6197601

 מגיה מקצועי ותיק מעונין 
בעבודה בכל הסוגים בב"ב, 

054-8476500)25-28(_____________________________________________

 בלי רכב, מעוניין לשמש 
כנהג לרב/איש עסקים בבני-

_____________________________________________)25-28(ברק, 054-8476500

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

 דרושים משווקים עצמאים 
לחברת מזון, שכר גבוה. דוד, 

053-9338399)38-39(_____________________________________________

 למשרד ביטוח 
ופיננסים דרוש/ה 

מתאם/ת פגישות, שעות 
גמישות, שכר הולם! 

052-4751951)38-41(_____________________________________________

 לסניף פיצה אורי החדשה 
בשמגר דרוש עובדי דלפק, 

עדיפות לדוברי אנגלית,
052-2600312)38-39(_____________________________________________

 דרושים אברכים או 
בחורים להתרמה במקוואות 
בערב ראש השנה וערב יו"כ 

בתשלום, הכנסת כלה,
052-7699573 ,050-4157595)38-39(_____________________________________________

 דרוש עובד נקיון ל- 6 
שעות ביום, לישיבה קטנה 

_____________________________________________)38-39(בב"ב, 054-8480308

 דרושים בחורי ישיבות 
נמרצים בני- 18-22 עבור פדיון 

כפרות בערב יו"כ, שכר נאה 
_____________________________________________)38-39(למתאימים, 052-7428580

 עובד אחזקה נייד לרשת 
מוסדות חינוך ברמה גבוהה 

באזור ירושלים תנאים מצוינים. 
לפרטים במייל:

amachzakot@gmail.com)38-39(_____________________________________________

 מורה מנוסה בגיטרה, 
מקבל תלמידים בביתם באזור 
_____________________________________________)38-39ח(ב"ב, לפרטים: 058-5802411

 מזכירה + הנהלת 
חשבונות סוג 1, 2 + 

חשבשבת בעבודה בתחום, 
_____________________________________________)38-39ח(ב"ב, 052-7118963

 מזכ"ל עמותה של 
רב, אנגלית, ניהו"ח, הו"ק, 

מרכב"ה, מס"ב, כספים 
ותרומות 12 שנים,

_____________________________________________)38-39ח(052-7633316

 בע"ת ותיק, תואר שני 
+ אנגלית, נסיון ב"קירוב" 

ובניהול, למשרה בכירה!
_____________________________________________)38-39ח(050-4160390

 דרוש נהג לאוטובוס זעיר 
צבורי, מאזור המרכז, עדיפות 

_____________________________________________)39-42(לניסיון. 054-7771118

 דרושה מזכירה למשרד- 
נדל"ן בבני ברק לשעות 

אחה"צ. קו"ח לפקס:
03-8007050)39-39(_____________________________________________

 דרושים למפעל באזור 
המרכז: 1( נהג משאית עם 
רשיון מעל 12 טון. 2( עובד 
מעדניה אפשרות לפנסיונר, 

בימי חמישי ושישי.
052-8535523)39-40(_____________________________________________

 עבודה זמנית אחרי 
החגים! לחברת בטוח בקרבת 
ב"ב, נציגות לחידוש פוליסות, 
סביבה נפרדת, הכרת מחשב 

חובה. לפרטים- 
073-25-90-300

JOBS@bereshit.co.il)39-40(_____________________________________________

 בואי ללמוד את תחום 
הביטוח, בחברת ביטוח גדולה 
באזור ב"ב, שכר גבוה, תנאים 

מעולים, הכרת המחשב חובה! 
לפרטים: 073-25-90-300 

JOBS@bereshit.co.il)39-40(_____________________________________________

 למעון יום במרכז בני 
ברק, מטפלת במשרה 

מלאה, תנאים מצויינים! 
טל': 050-5903001

03-5703853)39-40(_____________________________________________

 דרוש/ה מנהל/ת בק 
אופיס לחברה מובילה 

בר"ג. התפקיד כולל 
ניהול אדמניסטרטיבי 
שוטף של המחלקה. 

טיפול בלוגיסטיקה והכנת 
דוחות. שתילת נתונים 

ובקרה שוטפת. מתן 
 BACK OFFICE שירותי
לצוות העובדים. העבודה 

במשרה מלאה בימים 
א'-ה' 08:00-17:00 

שכר מצוין למועמד/ת 
המתאימ/ה! קו"ח למייל: 

jobs@aeh.co.il בציון 
_____________________________________________)39-42(משרה 1010

 דרושים/ות פקידי/ות 
גבייה בעלי תודעת שרות 
גבוהה העבודה במשרה 
מלאה. בימים א'- ה' בין 

השעות 08:00-17:00 
ללא ימי ו'. קו"ח למייל: 
jobs@aeh.co.il בציון 

_____________________________________________)39-42(משרה 998

 בב"ב דרושה מטפלת 
אמינה ואחראית לשעות 

הבוקר, גילאי 91/2-1 
)לא קבוע( שכר הגון.

054-2859394)39-40(_____________________________________________

 דרוש עובד נקיון לחדרי 
מדרגות, חרוץ. בב"ב 

052-4003742
054-2421996)39-42(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בר"ג/ 
ב"ב מנה"ח סוג 3 / 
יועצת מס וחשבת 

שכר מקצועית ואמינה, 
עצמאית עד מאזן, נסיון 

במשרד רו"ח ובשע"מ 
חובה, אפשרות למשרה 

חלקית. קו"ח- 
 oded@oded-cpa.co.il

_____________________________________________)39-42(פקס: 03-7511199

 דרושה עובדת חרוצה 
לחנות, משמרת בוקר/ 
אחה"צ. 052-360-8065

054-6684323)39-42(_____________________________________________

 דרושים/ות בחורים/ות 
לאיסוף עוגות מהמתנדבים/ות 

_____________________________________________)39-41(ב"ב. 055-6610818

 דרושים רכבים מתנדבים 
לאיסוף עוגות לבית חולים, 

לכבוד שבת קודש.
055-6610818)39-41(_____________________________________________

 דרוש עובדות למכבסה 
בר' עקיבא לשעות 

16:30-20:00 )אופציה 
לבוקר(, תנאים טובים. 

050-3330332)39-40(_____________________________________________

 דרוש/ה עובד/ת נסיון 
במכירות יתרון! העבודה 

במשמרות בוקר/ ערב, שכר 
בסיס+ בונוס ת. טובים.

_____________________________________________)39-42(נוי- 054-6504449

 דרושים סוכנים לשיווק 
קווי סלולר מכל החברות: 
052-716-7777 או במייל: 

E0527167777@gmail.com)39-39(_____________________________________________

 חברה צעירה מגייסת 
רציניים/יות לעבודה מהבית 

באינטרנט- בזמנם! משכורת 
_____________________________________________)39-42(מכובדת. 054-2569492

 לחברת הפקה במרכז 
מנהל/ת לעבודה מהבית, 

אחריות כל ניהול המשרד, גיוס 
עובדים, ועוד, מפעם לפעם 
יש להגיע למשרד, 65 ש"ח 

לשעה. קריירה 
072-22-222-62)39-39(_____________________________________________

 לחברה בירושלים פקיד/ה 
לעבודה משרדית, שעות 

נוחות, 7,000 ש"ח. קריירה 
072-22-222-62)39-39(_____________________________________________

 לחברה חרדית סמוכה 
לבני ברק מנהל/ת משרד, א'-
ה' 09:00-16:00. שכר 9,000 
_____________________________________________)39-39(ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 דרוש עובד רציני ואמין 
אחראי עם ראש גדול לחנות 
מכולת בב"ב למשרה מלאה, 
מ- 14:00-22:00 כולל שישי. 

054-7840987)39-40(_____________________________________________

 דרושה סייעת לגן 
שפתי בפתח תקוה 

חרוצה ואוהבת להשקיע, 
בעלת הכשרה בחינוך 
מיוחד. לפרטים: קו"ח 

בפקס 03-9048221 או 
בנייד בין 8:00-15:00 

050-6528522)39-42(_____________________________________________

 למעון פרטי ברמת גן 
דרושות מטפלות עם נכונות 
למשרה מלאה בלבד. שכר 

טוב למתאימות. 
054-6622142)39-42(_____________________________________________

 למסעדה חלבית בב"ב 
עובדי דלפק מסורים למשמרות 

_____________________________________________)39-40(בוקר/ ערב. 052-6607070

 לישיבה בב"ב דרוש 
מחסנאי. לפרטים: 

03-6714809 להתקשר מ- 
10:00-15:00)39-40(_____________________________________________

 מתפנה מנהל פרסום 
ושיווק, מומחה למגזר דתי 

_____________________________________________)39-40ח(חרדי. 050-4160390

 מחפש עבודה כפקיד 
הנה"ח משרדי ברחובות.

054-4934001)39-40(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 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

 בפ"ת תנור בישול ואפיה 
במצב מצויין, 450 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-5250476

 מזגן חלון 1-1.25, ב- 500 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4128920

 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
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