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הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת שופטים

נגד:הרב שלמה אבינרהאם מותר לנסוע בטרמפים? הרב אליהו שלזינגרבעד:
/ עמ' 8

סל מזון לחג לנזקקים  -  שמונה  &  בלבד
 חשיפת

 'קו 
עיתונות'

חרפה ישראלית

ח"כ מקלב: 
"פגיעה חמורה 

וכפולה בנזקקים"

ח"כ מלכיאלי: "לא יתכן שיקבלו 
פחות ממנה פלאפל, כשמיליונים 

מושקעים בחגיגות 70 שנה"

השר ליצמן: 
"אדאג שהתקציב 

החשוב הזה לא ייפגע"

מזון'  כ'סל  ישראל  מדינת  שנותנת  הסכום  הם  8 שקלים  נכון,  קראתם 
לנזקק לחגים  אמסלם: "הארגונים הוולונטריים עושים מה שהמדינה 

הייתה אמורה לעשות"  פרוש פנה בדחיפות לשר הרווחה / עמ' 10

" " "

ללא צורך בגיהוץ ותפירה 
דוחה כתמים

ניתן להשיג ברוחב :
2.10/2.40/2.60/2.80

לסיטונאים
בד לבן 

מיוחד לסוכה
דיאולן כותנה

לחנויות: מגיע בגליל 
מתאים לסטנד
058-6000659

בירת התרבות החרדית:
50,000 בשבוע אירועים

גם גדולי הציניקנים, ייאלצו להודות בפה מלא: העיר אלעד הפכה למוקד איכותי של בילויים 
ופעילות פנאי על טהרת הקודש  סיכום קצר: לונה פארק והצגות חינוכיות, אטרקציות 
ומופעים, קומזיץ מזרחי, וקינוח מתוק במיוחד: 'שבת אחים' עם זאנוויל ושטיינמץ / עמ' 4

לב  כל  שמרעידה  הקריאה   - א-ל-ו-ל 
של  חזרה  עמה  יחד  מביאה  יהודי, 
  המוני תלמידים נרגשים לבתי הספר
איך נערכו באלעד לתחילת הלימודים? 
מדוע פונו קרוואנים? וכמה כסף הושקע 

בשיפוצים? / עמ' 4

ישורת אחרונה: 
שיפוצים והיערכות 

במוסדות

אפשר אחרת: בוגרי קורס 
רכיבה בטוחה ואתגרית

אליך, רוכב האופניים שכמעט ודרס עובר אורח, שמביא על סף 
- דע  התקף לב את המשפחות שאתה עובר כרוח סערה לצידם 
שאפשר גם אחרת: 45 מילדי העיר סיימו בהצלחה קורס רכיבה, 

ואף זכו לצ'ופרים נאים / עמ' 6

אלעד על מפת ה'קעמפים' הישיבתיים
מאות אורחים בחורי ישיבות, נצפו במהלך 'בין הזמנים' באלעד, 
וזאת לאחר שישיבות סלונים ורחמסטריווקא קבעו את מקום 
לא  סלונים  תלמידי  אצל  לדייק,  אם    בעיר  שלהם  הנופש 
מדובר בחופש, מאחר ובחסידות המושג כלל לא קיים / עמ' 6

15 נרצחו בברצלונה, 
המחבלים חוסלו

חמישה ימים לאחר הטבח שזעזע את אירופה - 
  תם המצוד אחר המחבל שנמלט מזירת הפיגוע

מניין ההרוגים עלה לחמישה עשר / עמ' 12 



לבחור תנובה זה... 

)מירי מבני ברק(

 ״לתת לילדים 
שלי לגדול כמו 

שאני גדלתי״

מאז ולתמיד. בחירה אחת.

הבחירה של הבית
תנובה

 אצלנו בבית הארוחות מגוונות, וכל אחד מעדיף לאכול משהו אחר, אבל יש דבר אחד
 שכולנו מסכימים עליו, מוצרי החלב של תנובה. כי בשבילנו תנובה היא חלק מהבית.

 היא מלווה אותנו מילדות, מעניקה לנו את ההרגשה הבטוחה שאנו נותנים
את הטוב ביותר לילדינו, והיא הטעם שתמיד כיף לשוב ולחזור אליו.
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)מירי מבני ברק(

 ״לתת לילדים 
שלי לגדול כמו 

שאני גדלתי״

מאז ולתמיד. בחירה אחת.

הבחירה של הבית
תנובה

 אצלנו בבית הארוחות מגוונות, וכל אחד מעדיף לאכול משהו אחר, אבל יש דבר אחד
 שכולנו מסכימים עליו, מוצרי החלב של תנובה. כי בשבילנו תנובה היא חלק מהבית.

 היא מלווה אותנו מילדות, מעניקה לנו את ההרגשה הבטוחה שאנו נותנים
את הטוב ביותר לילדינו, והיא הטעם שתמיד כיף לשוב ולחזור אליו.
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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 לא למחוק

על המקום
 מתחילים עבודה חדשה

ו  י ת ו ל ו ע פ
של  הנמרצות 
'אגודת  יו"ר 
ישראל' באלעד 
מועצת  וחבר 
פנחס  העיר 
לא   - גרוס 
לרגע  יוצאות 
'בין  להפוגת 

יריד תעסוקה ענק במרכז  הזמנים': ביום שני, נערך 
ומכובדות  גדולות  חברות  הציגו  בו  אלעד,  מפת"ח 
במשק מקומות עבודה פוטנציאליים לעשרות רבות 

של תושבים החפצים להתפרנס בכבוד.
כי  מתברר  במקום,  שנכחו  תושבים  עם  משיחות 
שהוצעו  שהמשרות  כך  היטב,  "בושלה"  היוזמה 
התמיכה  אווירת  עם  ויחד  הצרכים,  את  הלמו 
נאים,  לגיוסים  החברות  הגיעו  הנעימה,  והמעטפת 
ולא מעט דורשי עבודה יצאו לדרך חדשה. בהצלחה 

רבה לכולם.

 ספר תורה לזכר אברהם מלכא ז"ל
ת  ו א ל מ ב
חודשים   12
של  מפטירתו 
אברהם  ר׳ 
אביו  מלכא, 
שלומי  של 
 , א כ ל מ
ספר  הוכנס 
לעילוי  תורה 

יהודה'  'קול  הכנסת  לבית  הוכנס  הספר  נשמתו. 
ברחוב חוני המעגל 93, אלעד, שבבנייתו סייע האב 

אברהם ז"ל.
העיר  רבני  השתתפו:  רושם,  ורב  מרגש  באירוע 
האדמו"ר  גרוסמן,  והגרש"ז  מלכה  הגר"מ  אלעד 
רבי חיים פינטו מאשדוד, ראש עיריית בני ברק חנוך 
זייברט, ראש עיריית אלעד ישראל פרוש, סגן ראש 
עיריית ירושלים צביקה כהן, סגן ראש העיר בני ברק 
מנחם שפירא, סגן ראש העיר בני ברק הרב איזנברג, 

אנשי ציבור, חברים, ומתפללי בית הכנסת.
בדברים שנשא האדמו"ר פינטו, שיבח את פועלו 
הציבור,  לזכות  הרבים  מעשיו  את  אברהם,  ר׳  של 
בהסתר.  שנעשתה  הרבה  ונדיבותו  לקהילה  תרומתו 
יצוין כי אברהם לימד בהתנדבות ללא שכר עשרות 

רבות של בחורים לבר מצווה.
מרן  השתתפו  התורה  לספר  האותיות  בכתיבת 
החכמים  מועצת  חבר  קנייבסקי,  הגר"ח  התורה  שר 
הגר"ש בעדני, הרב דניאל זר, חברים ובני משפחה. 
בה  מצווה  סעודת  נערכה  התהלוכה,  סיום  לאחר 

השתתפו 200- אורחים.

 יעניק שטח, ויהפוך ליקיר העיר
אביגדור  הביטחון  שר  יגיע  הקרוב,  חמישי  ביום 
ליברמן, לעיר אלעד, ויחתום על העברת שטח האש 
שבבעלות משרד הביטחון לעיר אלעד, וזאת במטרה 
לבנות בשטח זה אלפי יחידות דיור, במסגרת הסכם 

הגג שייחתם עם העיר.
בבעלות  היה  לעיר,  ממזרח  הממוקם  האש  שטח 
צה"ל במשך עשרות שנים, ולמרות הבטחות שניתנו 
סירבו להעביר  כל שרי הביטחון  ה-80,  עוד בשנות 
אותו לעיר. השטח הוא האפשרות היחידה של אלעד 
בין  תחומים  העיר  גבולות  ששאר  כיוון  להתפתח, 
ושמורת  )בצפון(  הנסון  מחצבת  )במערב(,   6 כביש 
ראש  לתפקידו,  ליברמן  כשנכנס  )בדרום(.  טבע 
שטח  את  לשחרר  בבקשה  אליו  פנה  אלעד  עיריית 
הראשון  היה  והוא  העיר,  התפתחות  לטובת  האש, 

שהסכים.
במתחם  טקס  יתקיים  בעיר  השר  ביקור  במהלך 
שטח האש, במסגרתו יקבל השר את אות יקיר העיר. 
בטקס ישתתפו חברי כנסת, ראשי ערים, ראשי רמ"י 
ובכירים נוספים מתחום הנדל"ן. ליברמן צפוי לשאת 
הגג  הסכם  אלעד,  העיר  התפתחות  בנושא  דברים 

וחזונו הנדל"ני לגבי העיר.

תלמידים  המוני  חזרה של  יחד עמה  מביאה  יהודי,  לב  כל  הקריאה שמרעידה   - א-ל-ו-ל 
נרגשים לבתי הספר  איך נערכו באלעד לתחילת הלימודים? מדוע פונו קרוואנים? וכמה 

כסף הושקע בשיפוצים?

מאת: משה אברהמי

הגיעה  לשנה,  קרוב  של  מאומצת  עבודה 
השבוע אל הישורת האחרונה בעיריית אלעד, 
החינוך  במוסדות  הלימודים  שנת  פתיחת  עם 
לבנים, שהחלה בשעה טובה ומוצלחת בראש 

חודש אלול.
התקיימו  האחרונה  השנה  במהלך  כאמור, 
העיר  ראש  בהנחיית  עבודה  ישיבות  עשרות 
בשלבים  להיערך  כדי  פרוש,  ישראל  הרב 
תשע"ח,  הלימודים  שנת  לפתיחת  מוקדמים 
הגורמים  כל  השתתפו  בישיבות  כאשר 
הקשורים לפתיחת השנה, כמעט מכל האגפים 

והמחלקות העירוניות.
שיפוצי  עבודות  החלו  החופש  תחילת  עם 
הקיץ בחלק גדול ממוסדות החינוך, שהמתינו 
חצרות  רוצפו  השאר  בין  ארוך.  זמן  לכך 
דשא,  ומשטחי  משתלבות  אבנים  במשטחי 
הפסקה  משעות  שייהנו  הילדים  לרווחת 
מהנות. כמו כן התבצעו שיפוצים בתוך מבני 

בתי הספר.
בתחילת  כאמור  שהחלו  הקיץ,  שיפוצי 
החינוך,  ממוסדות  הילדים  צאת  עם  החופש 

הגיעו לעלות של כשני מיליון ש"ח.
הקבע  מבני  בניית  התקדמות  עם  כן,  כמו 
לאכלוס  בעירייה  נערכו  החינוך,  למוסדות 

ששימשו  יבילים  מבנים  פינוי  לצד  המבנים, 
הצרכים  השלמת  לצד  המוסדות,  את  כה  עד 
למוסדות שגדלו ודרשו תוספת כיתות לימוד. 
מבנים  כ-15  והועברו  הונפו  ההכנות  במהלך 
יבילים ממקומותיהם הישנים, לטובת השלמת 

צרכים ומוסדות ופינו לטובת בינוי.
שסייר  פרוש  ישראל  הרב  העיר  ראש 
כי  אמר  ההיערכות,  במוקדי  החודש  במהלך 
לפתיחה  הערובה  היא  המוקדמת  "ההכנה 
מקווים  ואנחנו  הלימודים,  שנת  של  רגועה 
בעז"ה להמשיך גם השנה את מסורת פתיחת 
מקום  שיש  יודעים  כשאנחנו  הרגועה,  השנה 

מסודר לכל תלמיד ותלמיד".

מאת: משה אברהמי

הצלחה מעל המשוער לסדרת אירועי הקיץ שהפיקה עיריית אלעד 
פארק  לונה  מתקני  שכללו  האירועים,  אל  האחרון.  השבוע  במהלך 
לילדים והצגות מידי ערב, והסתיימו בערב ה'שבת אחים' המסורתי – 
נהרו קרוב ל-50 אלף משתתפים, כשבעירייה רואים במספר המבורך 
העירייה  להצלחת תמהיל התרבות שמציגה  הוכחה  של המשתתפים 

מידי שנה.
אטרקציות  שורת  העירייה  הגישה  האירועים,  תחילת  לפני  עוד 
מוזלות לתושבי העיר, שהנפיקו כרטיסי תושב בהמוניהם. בין השאר 
כמו  נוספות.  ולאטרקציות  באזור,  לבריכות  בכניסות  הטבות  הוענקו 
כן, במהלך שבועות בין הזמנים התקיימו הצגות חינוכיות בכל הגינות 
הציבוריות ברחבי העיר, כדי לאפשר לכלל התושבים ליהנות מפעילות 

תרבות קרובה לבית.
את  להרחיב  פרוש,  ישראל  הרב  העיר  ראש  הנחה  השנה  כזכור, 
יום חמישי,  ימים, מיום שני עד  ימי הפעילות והם עמדו על ארבעה 
רבים,  משאבים  איגמו  העירוני  ובמתנ"ס  התרבות  כשבמחלקת 
ובשיתוף פעולה עם מכבי שירותי בריאות, משרד התרבות, המשרד 
לפיתוח הפריפריה ומשרד החינוך אגף נוער - הוכנה תכנית אירועים 

מגוונת ואיכותית.
ואכן, ההכנות הרבות הוכיחו את עצמן, ועל פי הערכות מקצועיות 
אלפים  ל-10  קרוב  למקום  נכנסו  יום  מידי  במקום,  האבטחה  של 
המשתתפים  נהנו  ערב  מידי  החווייתית.  מהפעילות  שנהנו  אנשים, 
מההצגות והמופעים באמפי-פארק, כאשר כזכור השנה נוספו למקום 
את  הוכיחה  המוקדמת  ההיערכות  ואכן,  ישיבה.  מקומות  כאלפיים 
מהימים  עצמה, כשבחלק 
על  המשתתפים  מספר 
המקצועיים,  המדדים  פי 
אלף  כ-15  על  עמד 
שיא  מספר   – משתתפים 
במתחמי  מבקרים  של 

הפעילות.
הפעילות  במסגרת 
העירייה  יזמה  בפארק, 
התושבים  עידוד  את  גם 

למחזר בקבוקים, מתוך הכרה בחשיבות השמירה על הסביבה. לשם 
כך מידי ערב התקיימה בבמה המרכזית הגרלה על פרסים יקרי ערך. 
כשהכניסה להגרלות היתה בקבלת כרטיס השתתפות על כל שלושה 

בקבוקי מיחזור.
כמו כן, בשיתוף פעולה עם רשת אורחות חינוך בהנהלת הרב משה 
משפחות  עבור  חמישי  ביום  מיוחדת  פעילות  גם  התקיימה  שטיין, 
להגיע  שהוזמנו  המשפחות  העיר.  תושבי  המיוחד  מהחינוך  הילדים 
לפעילות, נהנו מהחוויה ללא תשלום כאשר הפארק כולו נסגר בשעות 

לפני הצהריים עבור בני המשפחות.

מוטי שטיינמץ מדהים בשירתו

לשיא הגיעו האירועים בליל שישי, 
באירוע ה'שבת אחים' המסורתי, החל 
מספר  שבר  השנה,   .23:00 מהשעה 
על  עמד  והוא  שיא,  כל  המשתתפים 
יותר מ-10 אלף אברכים ובני ישיבות 
המיוחד  באירוע  להשתתף  שהגיעו 
שהסתיים לאחר השעה 03:00 לפנות 
בוקר. כמו כן, עם תום האירוע, יצאו 
מהמקום נסיעות על ידי חברת קווים, 
לערים החרדיות, להפתעת משתתפים 

רבים שנהנו מהגעה מהירה הביתה בחזור.
בקומזיץ השתתפו אמן הרגש ר' מוטי שטיינמץ, נעים הזמירות ר' 
זאנוויל ויינברגר, אמן שירי הנשמה ר' דודי קנופלר מארצות הברית 
ובליוויים המקצועי של מקהלת מלכות בראשותו של ר' פנחס ביכלר. 
על הפרק המוזיקלי הופקד המנצח המפורסם ר' רובי בנט עם תזמורת 
מורחבת בת 18 נגנים. את הערב הנחה אמן הניגון החסידי, ר' יוסי גיל, 

שניווט במקצועיות רבה את האירוע המרגש. 
עם תום האירועים, הודה ראש העיר בראש ובראשונה לבורא עולם, 
ואמר כי "ראינו סייעתא דשמיא לכל אורך הדרך, ואנחנו שמחים שכל 
המשתתפים  מכמות  כשהופתענו  וברוגע,  בשלום  עברו  האירועים 
הר'  וביניהם  המלאכה,  על  למופקדים  הודה  הוא  כן  כמו  הגדולה". 
מחלקת  מנהל  שטיגליץ  ברק  הר'  המתנ"ס,  מנהל  הורביץ  מנחם 

התרבות, לאנשי לשכתו ולאנשי השיטור ומחלקת הנוער.

ישורת אחרונה: שיפוצים והיערכות במוסדות

בירת התרבות החרדית:
50,000 בשבוע אירועים

גם גדולי הציניקנים, ייאלצו להודות בפה מלא: העיר אלעד הפכה למוקד איכותי של בילויים 
ופעילות פנאי על טהרת הקודש  סיכום קצר: לונה פארק והצגות חינוכיות, אטרקציות ומופעים, 

קומזיץ מזרחי, וקינוח מתוק במיוחד: 'שבת אחים' עם זאנוויל ושטיינמץ

ברינה יקצורו

הגר"ש בעדני בכתיבת אותיות.
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ארוחת עמק טעימה, 
לבריאות!

שתהיה לך
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מאת: משה אברהמי

האחרונים  בשבועיים  נחזה  מרנין  מראה 
בעיר אלעד, כאשר למרות יציאתם של תלמידי 
מאות  לעיר  הגיעו  הזמנים,  לבין  הישיבות 
ו'מאור  סלונים  אברהם'  'בית  ישיבות  תלמידי 
בין  בימי  בעיר  ששהו  רחמסטריווקא,  עיניים' 
בתפארתה'  'תורה  בישיבות  והתארחו  הזמנים 

ו'כנסת יחזקאל' השוכנות בכניסה לאלעד.
באלעד  התארחה  כבר  עיניים  מאור  ישיבת 
זאת  בשנה שעברה, בישיבת תורה בתפארתה, 
ישראל  הרב  העיר  ראש  של  פעילותו  לאחר 
לסייע  הישיבה  הנהלת  לבקשת  שנרתם  פרוש 
בעלויות  כרוך  יהיה  שלא  מקום  באיתור  לה 
היה  טבעי  אך  השנה  לכן,  גבוהות.  כספיות 
שהישיבה תגיע שוב לאותו מקום בתקופת בין 

הזמנים.

תלמידי  של  בהגעתם  השנה  היה  החידוש 
של  בראשותו  סלונים,  אברהם  בית  ישיבת 
שהתארחו  ברזובסקי,  הגר"מ  הישיבה  ראש 
הישיבה  בבניין  שבועיים.  במשך  אלעד  בעיר 
החסידות,  מרכז  עם  יחד  השוכן  בירושלים, 
מתקיימות עבודות הרחבה בתקופה האחרונה, 
הישיבה  להנהלת  העיר  ראש  פנה  כך  ולאור 
בהצעה לאפשר לתלמידים להגיע לאלעד לפרק 

זמן שיאפשר התארגנות נוחה במהלך הבניה.
הישיבה,  להנהלת  התאים  שהוצע  הפתרון 
מסלונים,  האדמו"ר  של  ברכתו  את  שקיבלה 
יחזקאל'  'כנסת  לישיבת  המעבר  את  שאישר 
הסדרים  את  להמשיך  הייתה  כשההוראה 
כרגיל, משום שבישיבה, כך על פי הנהגתו של 
האדמו"ר בעל הנתיבות שלום זיע"א, לא נהוג 

לצאת ל'בין הזמנים' בחודש אב.

אלעד על מפת 
ה'קעמפים' הישיבתיים

הזמנים'  'בין  במהלך  נצפו  ישיבות,  בחורי  אורחים  מאות 
באלעד, וזאת לאחר שישיבות סלונים ורחמסטריווקא קבעו את 
מקום הנופש שלהם בעיר  אם לדייק, אצל תלמידי סלונים 

לא מדובר בחופש, מאחר ובחסידות המושג כלל לא קיים

אפשר אחרת: בוגרי קורס 
רכיבה בטוחה ואתגרית

אליך, רוכב האופניים שכמעט ודרס עובר אורח, שמביא 
על סף התקף לב את המשפחות שאתה עובר כרוח סערה 
לצידם - דע שאפשר גם אחרת: 45 מילדי העיר סיימו 

בהצלחה קורס רכיבה, ואף זכו לצ'ופרים נאים

מאת: משה אברהמי

קורס  בהצלחה  סיימו  מאלעד,  ילדים   45
יוזמה  אופניים,  על  ואתגרית  בטוחה  רכיבה 
עידוד  מחד  שמטרתו  העירוני,  המתנ"ס  של 
רכיבה בטוחה ומחד צמצום הפוגעים רוכבי 
האופניים בהולכי הרגל. לפעילות חשובה זו 
נרתמה הנהלת כביש 6 בתרומה של 20 זוגות 

אופניים.
למחזור  כבר  כי  לגלות  הופתעו  בעירייה 
תלמידים   45 נרשמו  זה  קורס  של  הראשון 
מקצועיים  מדריכים  ידי  על  הודרכו  אשר 
מהאגודה הישראלית לרוכבי אופניים שאלו 
מקצועית  לרכיבה  אותם  הכשירו  כאמור 

בטוחה ואתגרית.
בדרכים  לבטיחות  הלאומית  הרשות 
ששמעה על קורס ייחודי זה, הביעה נכונותה 

וחולצות לתלמידים  בסבסוד רכישת קסדות 
ממחזור א' כאות הערכה על פעילות עירונית 
בהרגלי  ושינוי  הבטיחות  בתחום  ענפה 

התנהגות בקרב תושבי העיר אלעד.
כאשר  האחרון,  בחודש  הסתיים  הקורס 
לרגל  פארק  באמפי  שהתקיים  צנוע  בטקס 
נכחו ראש העיר הרב ישראל  זה  סיום קורס 
מנחם  הר'  העירוני  המתנ"ס  מנהל  פרוש, 
מרדכי  הרב  חינוך  אגף  מנהל  הורביץ, 
בארי, ומנהל אזור מטעם  הרשות הלאומית 

לבטיחות בדרכים.  
ומנהל  העיר  ראש  העניקו  הטקס  במהלך 
ממותגות  וחולצות  קסדות  החינוך  אגף 
תרומת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. 
תוך שהם מדגישים את חובת הציות לחבישת 

קסדה בטרם יציאה לרכיבה על אופניים.

מי„ ‡ני מ˜בל עבו„‰ֈוכ˘‰רי˘יון בי„י –בי˙ ‰ספר לנ‰י‚‰ ‚ם ‰ו‡ ˘ל‰ם‰‡וטובוסים ˘ל ‰חבר‰,ל‡ ˆריכים לחכו˙ לטסטר,במס‚ר˙ "˜ווים-עילי˙"‰˜ורס ‰מע˘י ‰ו‡מ‰יר ממ‰ ˘ח˘ב˙יֈוו‡ו! ‰˙‰ליך ‰רב‰ יו˙ר

בוא והצטרף למסלול הייחודי, שכולל הכל בחבילה אחת!
התקשר עוד היום לטל' 2060* שלוחה 9

והצטרף למשפחת נהגי "קווים-עילית"!
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לאור השינוי בזמני כניסת השבת

החל מיום שישי
ג' אלול תשע"ז 25/08/2017 

שירותי הנסיעות בערבי שבתות יסתיימו מוקדם יותר
ובמוצאי שבתות יתחילו מוקדם יותר

ביותר  המהירה  בצורה  הנוסעים  כל  של  איסוף  לאפשר  כדי 
האוטובוסים יוצאים ממספר נקודות לאורך המסלול, בדיוק הזמן 

הנקוב בלו"ז כך שרצוי להגיע לתחנה לפני הרגע האחרון

כולנו נזהרים בכבוד השבת ומקדימים להגיע לתחנה
"כשישראל משמרים שבת כהלכתה מיד נגאלים"

בטרם צאתכם לנסיעה, נא עיינו בזמני הנסיעות
ושימו לב לשעות המסומנות בצבעים מבליטים או בסימונים: #, ^, &



 הלוואה בריבית משתנה בהתאם לנתוני הלקוח, מתן האשראי והיקפו כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק.

ללקוחות פרטיים בלבד. אי עמידה בפירעון ההלואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

החגים בפתח 

ך  |  חזרה לזמן אלול   |   שופר  |  טליתות  |  סט מחזורים לכלה / חתן   |   חליפה ומגבעת  |  חגי תשרי
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 |   
ראש השנה

בנק ירושלים איתכם סביב ההוצאות. 

הלוואה עד

ללקוחות כל הבנקים

הסניף הקרוב לביתך < 
רח' יהודה הנשיא 94, אלעד

טל' הסניף: 076-8095076
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האם מותר לנסוע בטרמפים?

לנסוע  אסור  הלכתית  מבחינה 
בטרמפים, אלא אם כן מכירים אישית את 

נהג הרכב. 
וגם  נפש  פיקוח  מבחינת  גם  אסור 
יודע  אני  רוחני.  נפש  פיקוח  מבחינת 
שלא פעם היו צרות ובעיות עם טרמפים 
והיו אף מקרים בהם רח"ל בעלי הרכבים 
בדברי  להשפיע  ניסו  טרמפים  שאספו 
ויצאו מכך  ישיבה  אפיקורסות על בחורי 

רק צרות. 
נפש  פיקוח  על  כעת  מדברים  אנחנו 
אסור  ספק  שום  ובלי  ובוודאי  ממש,  של 
פיקוח  לספק  עצמו  את  להכניס  לאדם 
נפש, כמעט אפשר לומר שהדבר הזה הוא 
בבחינת מאבד את עצמו לדעת, ואדם מן 
הוא חפץ  אם  הדברים,  את  מבין  היישוב 
להשתמש  פנים  בשום  לו  אסור  אז  חיים 

בטרמפים שהוא איננו מכיר.
כיפה,  עם  אדם  רואה  כשהוא  גם  אבל 
וניתן  תקין  שהכל  ראייה  איננה  ממש  זו 
לעלות על הטרמפ ללא חשש - כי אנחנו 
כן  גם  והמחבלים  שהשונאים  יודעים 
ציציות  וללבוש  כיפות  לחבוש  יודעים 

ביציאתם לבצע את זממם.
הדור  גדולי  רבותינו  כי  לציין,  למותר 
מחמת  הטרמפים,  עצירת  את  אסרו  כבר 

הנמצאים  מעלי  דלא  מאינשי  החששות 
אסורים,  דברים  וראיית  שמיעת  ברכב, 
וכמו כן מפני סכנת ישמעאלים )גם כאשר 
שהמה  לו  ברור  הבחור  עיני  ראות  לפי 
הטעו  רבות  שפעמים  ידוע  שכן  יהודים, 

בזה(. 
בזה:  יש  רעות  שתיים  כי  איפה  נמצא 
סכנה רוחנית וגשמית! גדרי סכנת נפשות 
נידונים בכל תקופה לפי הנתונים הקיימים 
המוסמך  הגורם  כאשר  שעה,  באותה 
על  המופקדת  הרשות  הוא  זאת  לקבוע 

אותו תחום. 
הבריאות,  בתחום  התנועה,  בחוקי  כך 
הרשויות  כאשר  בטחון.  בענייני  גם  וכך 
דעת  שיקול  פי  על  מכריזות  הביטחוניות 
מסוימים  באזורים  לנסוע  שאין  ענייני 
או  מכירים  שלא  אנשים  עם  בטרמפים 
לכפר  תקופה  באותה  להיכנס  שאין 
מסוים, הרי דבריהם מקבלים תוקף הלכתי 
של ונשמרתם מאד לנפשותיכם. עם זאת, 
להמלצה  דבריהם  מסייגים  הם  כאשר 
בלבד, יש להתייחס כך לדבר גם מההיבט 
אסור  שהדבר  לומר  אפשר  ואי  ההלכתי 

לחלוטין.

תחבורה  יש  אם   - בהסתייגות  אפתח 
ציבורית, אל תיסע בטרמפים. אל תהיה טפיל 
על חשבון אחרים. שונא מתנות יחיה, "ונא אל 
תצריכנו...לידי מתנת בשר ודם". להיות קבצן 
לטרמפ  זקוק  ואתה  במידה  גדול.  כבוד  אינו 
רשאי  אתה  ציבורית  תחבורה  משיג  ואינך 
תנאים.  שורת  קיימת  אך  טרמפ,  על  לעלות 
גם  זוכה.  הקודם  כל  זכור:  בתור.  תידחף  אל 
הוא  גם  תורו,  את  כבד  לפניך,  עומד  ילד  אם 
במקרים  התור  על  וותר  אדרבה,  אדם.  בן 

מסוימים, כגון לתלמיד חכם או לאישה.
זה  הכביש,  על  ולא  המדרכה  על  עמוד 
הכביש  באמצע  לעמוד  שאין  בוודאי  מסוכן. 
חסד  עושה  הוא  לעצור.  הנהג  את  לאלץ  כדי 
כאשר הוא לוקח אותך והוא יחליט אם לעצור. 
גם אם אתה עוצר "טרמפ לחץ" - ברמזור או 
- עשה זאת בענווה, בלי לכפות  בתחנת דלק 
את עצמך. אל תעלה על כל טרמפ, הנהג עלול 
להיות מחבל המחופש ליהודי דתי עם כיפה. 

מותר לעלות לטרמפ שיש נהגת, וכן להיפך, 
במושב  לשבת  עדיף  ייחוד.  איסור  כשאין 
האחורי. כשרכב עוצר, אל תתנפל עליו, עלה 

בנימוס, אמור לנהג שלום ותודה. 
הנהג  את  תעכב  ואל  נסיעתך,  היטב  תכנן 
רב,  בציוד  חמוש  אתה  אם  בהתלבטויותיך. 
שאל את הנהג היכן לשים אותו: בתא המטען 

או על ברכיך. סגור את הדלת בעדינות. 
נכנסת לרכב, הרגש כמו בבית הנהג. אתה 
אורח ועליך להתנהג בהתאם. אמרו רבותינו: 
חוץ  עשה,  הבית,  בעל  לך  יאמר  אשר  "כל 
להבין  עליך   - לצאת  מתי  כלומר:  מצא". 
שעליך  דברים  יש  טרמפיסט,  בתור  מעצמך. 
לא  גם  חבר,  עם  תדבר  אל  בעצמך.  להבין 
בלחש, אולי זה מפריע לנהג. יתכן שהוא זקוק 
לשקט מוחלט. כמו כן אל תדבר בטלפון נייד. 
אל תאכל במכונית. אל תפתח ואל תסגור חלון 
בלי רשות. בקש רשות בצורה שיהיה נוח לנהג 
למצבו  החלון  את  החזר  רדתך  לפני  לסרב. 

הראשון. 
בוודאי שאין לעשן, אל תבקש רשות לעשן. 
ממנו  תבקש  אל  מעשן,  הנהג  אם  מאידך: 
בצורה  נוסע  הנהג  אם  עניינו.  זה  להפסיק. 
מסוכנת, בקש לרדת מן הרכב. כמובן אל תעיר 
לו על כך, אלא מצא תירוץ לקצר את הנסיעה. 

אל תתחנן שהנהג יסטה ממסלולו עבורך. 
עלולה  נאותה  לא  התנהגות  תשכח:  אל 
לגרום לנהג להסס לקחת טרמפיסטים בעתיד, 
נסתיימה  דלת".  "נעילת  בגמרא  שנקרא  מה 
אמור:  בעדינות,  הדלת  את  סגור  הנסיעה, 
שלום ותודה. אין צורך לומר "תזכה למצוות", 

אפשר לומר תודה, אל תשכח לחייך.

בעד: בשעת הצורך ובנימוס
הגאון רבי שלמה אבינר

ראש ישיבת עטרת כהנים

נגד: סכנה כפולה
הגאון רבי אליהו שלזינגר

רבה של גילה 

לכבוד: ישראל ישראלי
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בימים אלה נשלחים אליכם חשבונות החשמל לחודשים אפריל-מאי או מאי-יוני, שהפקתם ושליחתם עוכבו בשל עיצומי ארגון העובדים.
כתוצאה מהעיכוב נוצר מצב שבו תקבלו תוך פרק זמן קצר גם את חשבונות חודשי הקיץ, שהם בדרך כלל גבוהים יחסית בשל צריכת 

חשמל מוגברת. 

כדי להקל על לקוחותינו נקטנו בפעולות הבאות:
1. בשלב הראשון הופקו ונשלחו חשבונות אפריל-מאי-יוני ללקוחות שלא קיבלו חשבון בשל עיצומי ארגון העובדים. חשבונות אלה

נדרשים לתשלום במועד המצויין בחשבון החשמל. 

2. במחצית חודש אוגוסט יופקו ויישלחו חשבונות החשמל לחודשים יוני-יולי / יולי-אוגוסט. בשל סמיכות המועדים נאפשר לשלם את 
החשבונות הללו בפרק זמן ארוך של 32 יום (לעומת 14 יום בדרך כלל), ללא חיוב בריבית בגין תקופה נוספת זו. 

3. במקרים יוצאי דופן תדאג החברה לתת פתרונות נקודתיים ללקוחות אשר מתקשים בפירעון החשבונות הסמוכים. לקוחות הזקוקים 
לכך יפנו לחברה וייענו בהתאם.

אנו מתנצלים על חוסר הנוחות ומודים על סבלנותכם.

הודעה ללקוחות חברת החשמל



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

חודש לפני החגים, מתברר כי בניגוד להבטחת שר הרווחה 
לנזקקים,  המזון  סלי  חלוקת  תקציב  את  להעלות  כץ  חיים 

התקציב שאושר זעום במיוחד. 
ו'חג  דפסחא'  'קמחא  לפרויקט  האישורים  התקבלו  השבוע 
נוסף', וממכתביהם של מנהלי עמותות שנשלחו לחברי הכנסת 
החרדים ואשר נחשפים כאן ב'קו עיתונות' לראשונה, מתברר כי 
תקציב תמיכת משרד הרווחה לחלוקת סלי המזון לנזקקים עומד 
על פחות מעשרה שקלים לכל סל מזון, סכום שלטענת מנהלי 
העמותות אינו מספק ואינו מאפשר את המשך החלוקה, כאשר 
סלי  יותר מ-90% ממימון  כתפיהן  על  לקחת  נאלצות  העמותו 

המזון, יעד כמעט בלתי אפשרי.
משפחה  לכל  עדיין  נתנה  המדינה   2015 בשנת  רקע:  קצת 
סכום  לא  אמנם   ,₪ כ44  של  בשווי  סל  הסוכות  לחג  נזקקת 

מספק, אבל בהחלט השתתפות ראויה בסל מזון לחג. 
הרווחה  שגורמי  משמעותי,  קיצוץ  אירע   2016 בשנת 
והעמותות עמם שוחחנו תולים במדיניות של שר האוצר משה 
כחלון, ולאחריו המדינה נתנה לכל משפחה נזקקת לחג הסוכות 

סל בשווי של כ13 ₪ בלבד. 
אך אם חשבתם שבזאת הסתיים הקיצוץ, באה ההודעה על 
תקצוב השנה הקרובה והכתה את מנהלי עמותות החסד בהלם, 
לפי ההודעה, השנה המדינה אישרה סל בשווי של כ-8 ₪. לפי 
בדיקת 'קו עיתונות' במשרד הרווחה, הסכום שאושר כסל עבור 

'חג נוסף' הוא 8.2 שקל בלבד.
כזכור, שר הרווחה חיים כץ הצהיר במענה לשאילתה אותה 
להגדלת  יפעל  כי  הכנסת  בימת  מעל  מקלב  אורי  ח"כ  הגיש 
התקציב השנה. בתגובה הודיע השר כץ לחברי הכנסת כי יפעל 
בנושא מול משרד האוצר. הוא פירט כי "משרדו ביצע מהלך 
 20 בסך  תזונתי  לביטחון  המיזם  בהפעלת  האוצר  עם  משותף 
מיליון ש"ח, כמו כן הוקצו 17 מיליון ש"ח לקמחא דפסחא וחג 
נוסף ו-1.5 מיליון ש"ח למסגרות הזנה". עם זאת, כץ הסכים כי 

"אין הקומץ משביע את הארי". 

אך כנראה שהבטחות לחוד ומעשים לחוד, היום אנו חושפים 
ב'קו עיתונות' כי התקציב נשאר זעום ומאיים על המשך מפעלי 
ועדת  שקיימה  בדיון  בישראל.  לנזקקים  המזון  סלי  חלוקת 
הכספים בנושא בערב חג הפסח הבהיר חנן פריצקי, מנהל אגף 
התקציבים במשרד הרווחה כי הם מתקציבים את העמותות ב34 
ש"ח לכל סל מזון כאשר הם לשני חגים, כלומר: 17 ש"ח כל 
סל, אך מנהלי המוסדות מדווחים על סכום של עשרה שקלים 

בלבד לסל של 'קמחא דפסחא' ועוד כשמונה שקלים לסוכות!

הח"כים נחלצים למאבק: נילחם 
לתיקון העוול

ח"כ אורי מקלב אומר לקו עיתונות כי מדובר כאן בלעג לרש, 
"זו קצבה שאין לה שום פרופורציה להיקף הסלים שנותנים, יש 
תמיכה באחוז מסוים אבל זה אפילו לא כמה אחוזים בודדים, 
הממשלה  שלתמיכת  כיוון  שווה  אינה  הבירוקרטיה  כל  בנוסף 
דבר  המחלקת  לעמותה  גושפנקא  הענקת  של  נוסף  מימד  יש 
אינה  כאשר המדינה  אך  בחו"ל,  תרומות  לגיוס  מאוד  המסייע 
שותפה כראוי בדבר זה הם מפסידים פעמיים, פעם אחת בחוסר 
תקצוב ופעם שניה בפגיעה בתרומות המגיעות מחו"ל", מקלב 
מבהיר כי "אנו נפנה לשר על כך שיש כאן פגיעה כפולה בציבור 

הנזקקים".
ח"כ מיכאל מלכיאלי, אף הוא ממובילי המאבק, אומר ל'קו 
עיתונות': "כל אדם מבין שאם יש משהו חשוב שלא נוגעים בו 
זה תקציב סלי מזון למשפחות נזקקות, דבר שנהגו כבר אלפי 
שנים בחובה לדאוג לזולת בעיקר בחגים. אבל כנראה שאת זה 
לא מבינים הפקידים במשרדי האוצר והרווחה, שכל אחד יעשה 

את החשבון נפש שלו לקראת יום הדין. 
ייתכן  לא  יכולת.  חסרות  לפגוע במשפחות  ניתן  לא  "אנחנו 
שיקבלו תקציב שלא מספיק לחצי מנה פלאפל בזמן שעשרות 
ישראל. משרד  למדינת  שנה   70 לאירועי  ילכו  מיליוני שקלים 

האוצר לא שמע על 'סדרי עדיפויות'?"

הבריאות  שר  גם  בנושא  לטפל  נזעק  עיתונות',  'קו  לפניית 
הארגונים  מנהלי  כמו  "הזדעזעתי  שהצהיר:  ליצמן,  יעקב 
לראות את הנתון הנ"ל. לא ייתכן שמדינת ישראל תקצץ בסיוע 
למשפחות חסרי יכולת. הנחיתי את לשכתי לבדוק את הדברים 

ואטפל בעניין כדי שהתקציב החשוב הזה לא ייפגע".
גם יו"ר ועדת הפנים, ח"כ דודי אמסלם, תוקף בחריפות את 
הקיצוץ: "צר לי שבמקום להפוך את הסיוע לגדול יותר, המדינה 
לנזקקים  לסל המזון שמוענק  בכל שנה את התקצוב  מכרסמת 
בחברה שלנו. הארגונים הוולונטריים עושים את מה שהמדינה 
הייתה אמורה לעשות מלכתחילה ומתפקידה להוביל את מערך 

לצאת  ולא  הסיוע 
לידי חובה, בטח לא 
הסיוע  את  לצמצם 
אחרי  לשנה.  משנה 
שהובלתי הצעת חוק 
למתן הנחה בארנונה 
מתנדבים,  למוסדות 
במושב  אפעל 
יותר  לסייע  הקרוב 
החסד  לארגוני 
להם  להעניק  כדי 
משמעותיים  כלים 
יותר  ונרחבים 
ם  ת ו ל י ע פ ב

הברוכה".
סגירת  עם 
הגיליון, פנה סגן שר 
פרוש  מאיר  החינוך 
ודרש  הרווחה  לשר 
לקבל  בדחיפות 

תשובות בנושא.

חרפה ישראלית: 8 שקל
 עבור מזון לחג לנזקקים

פרסום 

ראשון הם  שקלים   8 נכון,  קראתם 
ישראל  מדינת  שנותנת  הסכום 
לחגים,  לנזקק  מזון'  כ'סל 
זאת למרות ההבטחות לשיפור 
המצב  ליצמן: "הזדעזעתי, 
הזה  החשוב  שהתקציב  אדאג 

אנחנו לא ניתן 
לפגוע במשפחות 

חסרות יכולת. 
לא ייתכן שיקבלו 

תקציב שלא 
מספיק לחצי מנה 

פלאפל בזמן 
שעשרות מיליוני 

שקלים ילכו 
לאירועי 70 שנה 
למדינת ישראל.

לא ייפגע"  מקלב: "חסר פרופורציה, פגיעה כפולה בנזקקים"  מלכיאלי: "לא יתכן שמעוטי 
יכולת יקבלו פחות ממנה פלאפל כשמיליונים מושקעים בחגיגות 70 שנה"  אמסלם: "הארגונים 
הוולונטריים עושים מה שהמדינה הייתה אמורה לעשות"  פרוש פנה בדחיפות לשר הרווחה
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הסרת משקפיים בלייזר
התאמה מלאה לציבור החרדי

לבדיקת התאמה חינם:
03-7922031

  ימי בדיקות נפרדים לנשים ולגברים
  בדיקות לנשים ע"י נשים בלבד 
  בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד
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הסרת משקפיים עושים בבי״ח
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הפרטים המלאים מתחילת 
האירוע, דעות ופרשנויות 

בסוף השבוע בעיתון -

למציאות  התרגלנו  לב,  ששמנו  בלי 
הודעות  יוצאות  ליום-יומיים  אחת  בה 
ושאר   433 להב  הפרקליטות,  מהמשטרה, 
ותוכנן  החוק,  באכיפת  העוסקים  גופים 
זהה, בשינויים קלים. בדרך  יותר  או  פחות 
על  הבוקר  בשעות  ישראל  עם  מדווח  כלל 
חברה  במשרדי  החוקרים  שערכו  פשיטה 
לוביסט  או  פוליטיקאי  או  טייקון  מסוימת, 
או גורם אחר שנעצר עם כמה מקורבים ושם 

קוד שמוצמד לפרשה.
כמה שעות לאחר מכן יתבשר עם ישראל 
גם על שמות הנחקרים )בסוד אפשר לגלות 
שהשמות בדרך כלל ידועים לכל המתעניין 
כבר מתחילת האירוע( ובהמשך יחל מצעד 
ההדלפות מהחקירה, שיגבר ככל שהסיפור 
זמן  מעט  יעבור  בתקשורת.  תאוצה  יתפוס 
תצוץ,  חדשה  ופרשה  ישכך  שהסיפור  עד 
לדין  בהעמדה  שוב  נתעדכן  מתישהו  ואז 
המעורבים,  על  שנגזר  בעונש  גם  ובהמשך 
נצקצק בלשון ונמשיך לשגרת יומנו העמוס.
כל  יש  בו  כזה  מצב  קורה  ומדוע  איך 
כולם  האמנם  כאן?  מושחתים  הרבה  כך 
ישרים?  עסקים  אנשי  אין  האם  נוכלים? 
הגון  באופן  הונם  את  שצברו  אנשים 
שום  עשו  שלא  פוליטיקאים  לחלוטין? 
טעות בדרך? נראה כי בלתי אפשרי כמעט 

למצוא אדם שכזה.
"תנו  אומרת  חגיגה  במסכת  הגמרא 
בלילה  יחידי  היוצא  שוטה?  איזהו  רבנן, 
כסותו",  את  הקברות והמקרע  בבית  והלן 
סימן  כל  מדוע  הגמרא  מסבירה  בהמשך, 
בפני עצמו אינו מוכיח עדיין שהאדם שוטה, 
צירוף  ורק  למעשיו,  הגיוני  הסבר  יתכן  כי 

שלושת הסימנים מתייג אותו כשוטה.
חיים  רבי  הגאון  של  דבריו  מפורסמים 
שיש  אדם  גם  לכאורה  כי  זצ"ל,  מבריסק 
בו את שלושת הסימנים, שמא אינו שוטה, 
למצוא  ניתן  עצמו  בפני  מהם  אחד  ולכל 
הגר"ח, כאשר  אלא, מסביר  הגיוני?  הסבר 
יש לך שלוש קושיות על האדם, אל תחפש 
שלושה תירוצים שונים, אלא את התשובה 
האחת שתתרץ את שלושתן – כלומר, האיש 

שוטה. 
כאשר אדם אחד מופלל ונחקר, פרשייה 
מושחת,  אחד  פוליטיקאי  מתפוצצת,  אחת 
כספי  שגנב  טייקון  של  אחד  חריג  מקרה 
לחפש  אפשר  הדרך,  זו  ועל  אזרחים, 
אך  עצמו.  באדם  רק  האשם  את  ולתלות 
כאשר מדובר בתופעה מפלצתית כל כך, מן 
הראוי לחפש סיבה גלובלית יותר, שאמנם 

אין בה כדי לנקות את האשמים מפשעיהם, 
אך אם נפיק את הלקח הנכון – אולי נצמצם 

אותה להבא.
אחד  מרכיב  לפחות  שזיהיתי  לי  נדמה 
חינוך  מחוסר  רק  נובע  לא  והוא  לבעיה, 
תלוי  אלא  האחר,  בממון  ולזהירות  ליושר 

בעיקר במדינת ישראל.
במה דברים אמורים?

כל  שכמעט  ותבחינו  סביבכם  לב  שימו 
מרבית  אצל  לרשויות,  הקשורה  פעולה 
האנשים, דורשת 'עיגול פינות' קטן, בין אם 
מדובר במעשים שבכל יום כתשלום במונית 
אם  ובין  בטסט  רכב  העברת  או  קבלה  בלי 
בהוצאת מרפסת, פתיחת עסק או כל תהליך 
שיש  לעובדה  התרגל  הקטן  האזרח  אחר. 
נורמלית,  ובלתי  חריגה  ביורוקרטיה  כאן 
הליכים  לקצר  עליו  אותה  לשרוד  ושבכדי 

ולעגל פינות לעיתים קרובות.
המגושמת  בהתנהלותה  המדינה  בעצם, 
ה-21,  במאה  אטרקטיבית  והבלתי 
קטנים,  לעבריינים  בכוח  כולנו  את  הופכת 
ומשנעשה האדם עבריין, פתאום זה כבר לא 
נורא כל כך, ואפשר לעגל עוד פינה, לעקם 

עוד איסור, עד שנתפסים.
כל  למדינת  הפכנו  אזרחיה  כל  ממדינת 
שאמורים  בסיסיים  תהליכים  משפטניה, 
להסתכם במילוי טופס קטן באמצעי מקוון, 
ותשלומי  דין  עורך  שדורש  לסיוט  הפכו 
את  מסביר  גם  זה  ומשונות.  שונות  עמלות 
עורכי  של  הגיוני  והבלתי  החריג  העודף 
המערבי,  העולם  לשאר  ביחס  בישראל  דין 
כאן  שתופסים  הנכבד  המקום  את  ובכלל 
שזו  מבינים  אנשים  כי  המשפטים,  לימודי 
ללמוד   – החוק  את  לשרוד  היחידה  הדרך 

לעקוף אותו.
הפתרון פשוט עד אימה, לרכז מאמץ על 
ישראל,  במדינת  המערכות  כל  את  לייעל 
מגדול ועד קטן, להעיף לבית אלפי פקידים 
ולהחליף אותם בטפסים פשוטים  מיותרים 
האישורים  בכמות  לחתוך  אלקטרוניים, 
הלכאורה נחוצים לכל שטות )הם לא, הרבה 
גורם  איזה  על  ולהגן  'לכסות'  נועדו  מהם 
קבלת  תהליכי  לייעל  תקלה(,  של  למקרה 

החלטות ועל זו הדרך. 
למלא  ימשיך  האנושי  הגורם  כמובן, 
על  מהירה  להתעשרות  הפיתויים  תפקיד, 
חשבון הציבור יישארו, אבל ההרגל שפשה 
כאן, שהחוק הישראלי הוא רק מוקש בדרך 
ולא תמרור מנחה, יצטמצם ואולי אף ייעלם 

כליל.

משהו
מקולקל פה
ריבוי פרשיות השחיתות מעלה את השאלה, 
האם יש כאן כל כך הרבה מושחתים, או שגם 
למדינה יש אחריות לתופעה?  ומה הקשר 

לעודף הביורוקרטיה ועורכי הדין בישראל?

אבי גרינצייג / על סדר היום
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15 נרצחו בברצלונה, 
המחבלים חוסלו

טראמפ הדיח את היועץ 
שנחשד באנטישמיות

חמישה ימים לאחר הטבח שזעזע את אירופה - תם 
המצוד אחר המחבל שנמלט מזירת הפיגוע  מניין 

ההרוגים עלה לחמישה עשר 

סטיב באנון, שהואשם 
אנטישמיות,  בדעות 
נאלץ לעזוב את הבית 
לתפקידו  וחזר  הלבן 
הימין  אתר  כעורך 

'ברייטברט'

מאת: אוריאל צייטלין

הקשה  הטרור  פיגוע  לאחר  ימים  חמישה 
טרוריסטים  ידי  על  שבוצע  בברצלונה, 
אדם,  בני   14 של  חייהם  את  וגבה  קיצוניים 
המחבל  של  בחיסולו  הדרמה  הסתיימה 
האחרון שנמלט מזירת האירוע, לאחר חמישה 

ימים של מצוד. 
בחוליה  מדובר  החקירה,  ממצאי  פי  על 
לבצע  תכננה  ואשר  מחבלים,  כ-12  שמנתה 
פיגועים נוספים בהיקף גדול יותר, ובין השאר 
התיירות  מאתרי  באחד  שיפגע  עז  פיצוץ 

החשובים ביותר בעיר.
עם  המזוהים  המחבלים  הצליחו  לבסוף, 
פיגוע  את  רק  לבצע  דאע"ש  הטרור  ארגון 
הדריסה, בו הסיעו משאית במסלול מוות של 
ודרסו  רמבלה,  לה  בשדרת  קילומטר  כחצי 

למוות 14 בני אדם.
שלשום, בשעות הצהריים, דווח מספרד כי 
המחבל הנמלט חוסל. אזרח ספרדי ערני דיווח 
שוהה,  הוא  בו  בכרם  כי  הביטחון  לשירותי 
שנמלט.  למחבל  הדומה  רכב  נהג  מתפרע 
הכרם  מן  להימלט  לאזרח  הורו  במשטרה 
גדולים  כוחות  הביטחון.  לכוחות  ולהמתין 
שחגו  משטרה  מסוקי  לצד  המקום  אל  יצאו 

מעל הכרם וחיסלו את המחבל. 
נפץ  חגורת  נמצאה  המחבל  של  גופתו  על 
הרכב  נהג  של  גופתו  נמצאה  וברכב  דמה, 
בשעה  בדקירות  המחבל  ידי  על  שנרצח 
ובכך עלה מספר ההרוגים  שהחנה את רכבו, 

במתקפת הטרור ל-15. 
על פי סרטון שהוציאה המשטרה מתברר כי 
המחבל עוד הספיק להסתובב במקומות הומי 

אדם ובשווקים לאחר הפיגוע. 

מאת: שמואל בן צבי, ארצות הברית

הדיח  טראמפ  דונלד  הברית  ארצות  נשיא 
סטיב  במחלוקת  והשנוי  הבכיר  יועצו  את 
באנון. דוברת הבית הלבן שרה האקבי סנדרס 
בבית  הטרי  הסגל  ראש  כי  שישי  ביום  אמרה 
ובאנון "הסכימו באופן הדדי"  ג'ון קלי  הלבן 
כי באנון יסיים את תפקידו עוד היום. "אנחנו 
אסירי תודה על פועלו ומאחלים לו בהצלחה", 

מסרה.
כניסתו  עם  התערער  באנון  של  מעמדו 
שמנסה  החדש,  הסגל  ראש  לתפקיד  קלי  של 
טלטלות  שורת  אחרי  הלבן  הבית  את  לייצב 
קלי  האחרונים.  בחודשים  טראמפ  שחווה 
החליף את ריינס פריבוס בחודש שעבר, ואחת 
ראש  את  לסלק  היו  הראשונות  מהחלטותיו 
סקרמוצ'י,  אנתוני  הבעייתי  התקשורת  מערך 

בתום עשרה ימים בלבד בתפקידו.
של  הקרובים  מיועציו  אחד  שהיה  באנון 
שניהל  ומי  הבחירות  קמפיין  במהלך  טראמפ 
'ברייטברט',  הקונספירטיבי  הימין  אתר  את 
גורמים  עם  האחרונים  בחודשים  התכתש 
אחרים בממשל ועם בני משפחתו של טראמפ, 
בטראמפ  בתמיכה  לפגוע  עלול  סילוקו  אך 
בקרב אנשי הימין הקיצוני, שרבים מהם אימצו 

אותו בברכה במהלך הבחירות האחרונות.

הימין  באתר  פורסמו  האחרונים,  בשבועות 
שורת  באנון  בעבר  ניהל  שאותו  'ברייטברט' 
כתבות נגד היועץ לביטחון לאומי גנרל הרברט 
בעמדות  מחזיק  הוא  כי  שנטען  מקמאסטר, 
אנטי-ישראליות ומטהר את המועצה לביטחון 

לאומי מתומכיו של באנון.
באנון לא נשאר חסר מעש וכבר ביום שישי 
הימין  אתר  את  לנהל  חזר  התפטרותו  עם 
לצוות  שהצטרף  עד  ניהל  אותו  'ברייטברט' 
הקמפיין של טראמפ. ביום שישי בערב הגיע 
באנון למשרדי האתר וניהל את ישיבת הצוות.

הלבן  הבית  עזיבת  לאחר  ראשון  בראיון 
טראמפ  עבור  להילחם  "אמשיך  באנון:  אמר 
בתקשורת  הקפיטול,  בגבעת  יריביו  ונגד 
אוחז  אני  חופשי.  אני  כעת  ובתאגידים. 
את  לרסק  הולך  ואני  בידיי,  שוב  הנשק  את 
מכונה  בניתי  בכך.  ספק  לי  אין  ההתנגדות, 
אותה  לעורר  אחזור  וכעת  בברייטבארט 
מחדש". באנון אמר בראיון כי הוא זה שבחר 
שבשבילה  טראמפ  של  "הנשיאות  וכי  לעזוב 
נלחמנו וניצחנו לא נגמרה. אנחנו עדיין תנועה 

עצומה, אך הנשיאות תהיה דבר שונה".
מחזיק  הוא  כי  טענו  באנון  של  מתנגדיו 
הטענות  אך  ולאומניות,  אנטישמיות  בעמדות 

הללו הוכחשו.



עם סיום אירועי הקיץ בסייעתא דשמיא ובהצלחה מרובה
זה המקום להודות לכל מי שסייע ועבד על מנת שאתם התושבים 

תהנו ממגוון אטרקציות ומעיר נקיה ומצוחצחת

ראשון וראש לכל – תודה לבורא העולם שבלעדיו לא היינו יכולים להצליח

לגופים שתמכו וסייעו באירועים
מכבי שירותי בריאות, מפעל הפיס, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך

למנהל המתנ"ס העירוני הר' מנחם הורביץ
למנהל מחלקת התרבות הר' ברק שטיגליץ

למנהל אגף שפ"ע הר' איזק לוי
למנהל יחידת אכיפה עירונית הר' אפי שטרן

לרמ"ט ראש העיר הר' מנחם אמיתי
למנהל מחלקת הנוער הר' יחיקם גמליאל
למנהל מחלקת התברואה הר' רפי טרבלסי

לעוזרים המסורים
הר' חיים מאיר רוזנפלד, הר' חיים לוריא, גב' דבורי עמנואל, הר' רועי גרשי, הר' איציק אדרי, 

הר' מאיר חסן, יהודה רובינשטיין

ול-50 אלף המשתתפים שנהנו משלל החוויות במהלך האירועים

בשם תושבי העיר
ישראל פרוש

ראש העיר

תודה!תודה!

מחלקת תרבות
עיר התורה שקרובה אליך
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לאישה
שוקולד: בריא לנו?

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

סלט סלמון קייצי

כמו  ואין  בעיצומו  החופש  בשיאו,  הקיץ 
פיקניק משפחתי בטבע. רגע לפני שאתם אורזים 
את האוכל ואת הילדים כדאי לדעת איך עושים 
זאת בצורה שלא תעודד תהליכים שיקלקלו את 
בכאבי  תסתכנו  ולא  ההנאה  את  ויהרסו  המזון 
בטן מיותרים. אז איך שומרים על הבשר? מספר 
הווטרינרים  הרופאים  ארגון  מטעם  המלצות 

ברשויות המקומיות לפיקניק בטוח:

לאחסן  יש  הקנייה:  לאחר  הבשר  אחסון   
את הבשר בחלק הקר ביותר של המקרר, עטוף 
בצורה רופפת. חלקים פנימיים, עגל חלב ובשר 
מיום-יומיים.  יותר  לאחסן  מומלץ  לא   - טחון 
בשר חתוך לנתחים קטנים או לסטייקים אפשר 
שלמים  בשר  ונתחי  ימים,  ארבעה  עד  לשמור 
)צלי( - עד שבוע. שימו לב, ריח לא נעים, שטח 
ירוקים על  פנים רטוב וחלקלק, וכמובן סימנים 
לא  בצורה  אוחסן  שהבשר  מעידים  הנתח,  פני 
לזרוק  ומומלץ  ריקבון.  תהליך  בו  והחל  נכונה 
בכלים  מזון  לשמור  מומלץ  בנוסף,  מיד!  אותו 
גולמי שאינו מבושל  מזון  בין  ולהפריד  סגורים 
כמו בשר, עופות ודגים לבין מזון המוכן לאכילה. 

סיבה  אין  טרי:  בשר  של  והפשרה  הקפאה   
להקפיא בשר טרי, אך אם מוכרחים, יש לעטוף 
אך  הבשר  את  להפשיר  יש  נצמד.  בניילון  אותו 
ורק במקרר, כדי למנוע התפתחות של חיידקים. 

 חיתוך וטיפול בבשר: מומלץ לחתוך ולטפל 
בבשר בכלים אחרים )סכין, קרש חיתוך( מאלה 
וירקות.  פירות  של  והכנה  לחיתוך  שמשמשים 
שאריות עופות ובשר נא מספקות מצע לחיידקים 
לגרום  או  בסלמונלה  אותנו  להדביק  שעלולים 

להרעלות מזון למיניהן. 

 רגע לפני הצלייה: הקפידו שהצידנית נמצאת 
את  הוציאו  כן,  כמו  מוצלת.  בסביבה  הזמן  כל 
ההכנה.  לזמן  סמוך  שיותר  כמה  לצלייה  הבשר 
הכולל  לפיקניק  מסודר  במקום  לבחור  מומלץ 
ניקיון  כללי  על  הקפדה  אשפה.  ופחי  ברזיות 

פשוטים תמנע את זיהום המזון ומחלות. 

הרופאים  בארגון  האש:  על  בטוחה  צלייה   
מציעים  המקומיות  ברשויות  הווטרינרים 
במד- מדובר  נייד.  במד-מעלות  להצטייד 

טמפרטורה פשוט עם דקר הנכנס לתוככי הבשר 
שעל האש, בסיר, או בתנור. על מנת לשמור על 
לבדוק  הבשר  מכין  על  הבשר,  אוכלי  בריאות 
מגיעה בחלק העבה שלו  שהטמפרטורה בבשר 
ל- 74 מעלות ומעלה. רק לאחר בדיקה זו, הבשר 

מוכן להגשה, ללא סיכונים מיותרים. 

הווטרינריים  הרופאים  ארגון  באדיבות  ההמלצות 
ברשויות המקומיות שאחראי על הפיקוח בנושא המזון מן 

החי.

טיפים

200 גרם סלומון טרי חתוך 
לקוביות

200 גרם פטריות פורטובלו
חופן בצל סגול קצוץ

200 גרם קוביות בטטה 
אפויות

חופן חסה

כך תשמרו על הבשר 
שלא יתקלקל

אוהבים שוקולד? אם כן, כדאי שתדעו כי השוקולד מעלה את רמת הסרוטנין במוח מה 
שגורם לנו למצב רוח טוב  כנס מומחים לשוקולד חושף את הסוף המר: עד 2020 צפוי 

מחסור חמור בשוקולד והמחירים יהיו גבוהים ביותר

טעימה

חומרים להכנה:

רשומה  השוקולד  המצאת 
בני  של  שמם  על  במקור 
דרום  של  והאצטקים  המאיה 
פולי  את  שגילו  אמריקה, 
תכונות  להם  וייחסו  הקקאו 
בהם  עשו  ואף  מרפאות, 
הנוזלית  בצורתו  שימוש 
)והמרירה( כתרופות למחלות 
וכאבי בטן. מקורו של הקקאו 
והאנדים,  האמזונס  באזור 
וככל הנראה הוא נדד עם בני 
בני  אמריקה.  למרכז  המאיה 
המאיה והאצטקים כאמור היו 
צרכניו הראשונים של הקקאו, 
משקה  להכנת  בו  והשתמשו 
מריר - עם קמח תירס, צ'ילי, 

בישין. המאיה העדיפו את משקה השוקולד  ושאר מרעין  פלפל שחור 
שלהם חם, ואילו האצטקים אהבו אותו קר. לא סתם קר: למונטסומה, 
המלך האצטקי האחרון, לו מייחסים את המצאת גלידת השוקולד: הוא 
למענו  שהובא  בשלג,  עליו  האהוב  השוקולד  משקה  את  לערבב  נהג 

במיוחד לצורך זה מפסגות ההרים.
לאירופה,  החדשה  מהיבשת  הערך  יקרי  הפולים  את  ייבאו  הספרדים 
שם פותח במאה ה-17 מה שנקרא היום שוקו, פרשנות מתוקה למשקה 
הקקאו המר של האינדיאנים. אפרופו ספרדים, אגדה מקומית גורסת כי 
המלך האצטקי מונטסומה, היה שוקוהוליק )מכור לשוקולד( רציני. לפי 
הסיפור, הוא שתה חמישים ספלי שוקולד ביום. בתחילת המאה ה-19 
גם  נולדה  אחירהם  ומיד  קקאו  וחמאת  קקאו  אבקת  לראשונה  הופקו 
טבלת השוקולד המוכרת והאהובה. שוקולד החלב הראשון נוצר, איך 
לא, בשוויץ, ומאז הופיע הממתק החום בכל הגדלים והצורות, בתוספת 
אגוזים, שקדים או צימוקים, ממולא במנטה, בתפוז, או בקרמל וכחומר 
לפרלינים  לגלידות,  למוסים,  לעוגות,  אחרונות,  למנות  לחטיפים,  גלם 
ולמה לא. אגב, במהלך פחות ממאה שנה גדלה בשוויץ צריכת השוקולד 
הממוצעת השנתית לאדם פי 12 - מקילוגרם אחד בשנת 1905 לכמעט  

12 קילוגרם בשנת 2000.

השוקולד עושה לנו טוב

השוקולד מעלה את רמת הסרוטנין במוח, דבר הגורם להשפעה על 
מצב הרוח - ככל שמצב הסרוטנין גבוה יותר, כך ההרגשה טובה יותר. 
בנוסף, יש הטוענים שהרצון לשוקולד מתעורר בעקבות רמות מגנזיום 
נמוכות )השוקולד מכיל מגנזיום(. חוסר במגזניום גורם לירידה ברמות 

הדופמין, שגורם לנו סיפוק והנאה. 
נוגדי  יש   70% מריר  בשוקולד  במידה.  בריא  השוקולד  דבר,  כל  כמו 
חמצון, המאטים את הזדקנות התאים )גם בעור, לכן יש קרמים שמכילים 
חמאת קקאו(, טובים לשיניים )כן, כן(, יעילים נגד שיעול, מורידים לחץ 

לזרימת  ללב,  טובים  דם, 
לעידוד.  וכמובן  הדם, 
משחרר  השוקולד 
והפרשתה  סרטונין 
הזאת  התרכובת  של 
נעימות  לתחושת  גורמת 
הרוח  מצב  ולשיפור 
הפרוזאק  תרופת  )גם 
את  מגבירה  דיכאון  נגד 
עוד  הסרוטונין(  רמת 
פנילאטילאמין  בשוקולד 
השומרים  ופלבונואידים, 
על  הלב  בריאות  על 
הסיכון  הפחתת  ידי 
הבעיה  דם.  לקרישי 
שומנים  קלוריות  הרבה  כך  בכל  עטוף  הזה  הטוב  שכל  היא  היחידה 
וסוכר. בנוסף, חמאת הקקאו, שהיא השומן הצמחי שבפולים, משמשת 
בתחום  במיוחד  הקוסמטיקה,  בתעשיית  העיקריים  המרכיבים  כאחד 
הליפסטיקים והשוקולד הוא בין המרכיבים הפופולריים ביותר להמתקת 

קרמים, סבונים ובשמים.

בשורות מדאיגות: השוקולד נעלם מהעולם

מדי שנה בפריז, מתקיים סלון השוקולד בו לוקחים חלק כ-700 אנשי 
מקצוע בתחום, ביניהם שוקולטיירים, שף פטיסיירים ועוד, המגיעים מכ-
40 מדינות ברחבי העולם.  בשנים האחרונות מתקיים הסלון בשתי קומות 
מדובר במשטח של  יותר. למעשה  גדולה  מציגים  כמות  מה שמאפשר 
20 אלף מ"ר של שוקולד וחידושים נוספים. בקומה הראשית והעליונה 
המובילים  השחקנים  בהשתתפות  המרכזיים,  האירועים  מתקיימים 
מסתבר  טרודים.  מעט  השנה  הסלון  ואנשי  העולמי  השוקולד  בסקטור 
שמומחים לתעשיית המזון נפגשו לאחרונה בלונדון, כדי לדון במשבר 
בבירה  לכנס  שהגיעו  והשוקולדים  המתוקים  ענקי  להתרחש.  שעתיד 
הבריטית חשפו: אין מספיק מטעי קקאו בעולם, כדי למלא את הביקוש 
אחרי שוקולד, כך דיווח הדיילי סטאר הבריטי. הם הזהירו כי יש צורך 
כפי  על תעשיית השוקולד  כדי לשמור  קקאו  כפולה של מטעי  בכמות 
שהיא היום. "מחירי השוקולד צפויים לזנק בשנים הקרובות, כשהמצרך 
המבוקש יהפוך נדיר יותר. טועם השוקולד והמומחה אנגוס קנדי אמר: 
"יהיה מחסור בשוקולד, ואין פתרון לבעיה הזו. שבע שנים זה כל מה 
שנותר לנו על מנת לפתור אותה". ולאוהבי השוקולד נותר רק להתנחם 
בעובדה כי היום המתוק מתוק הזה כבר מוצע כמוטיב בלא מעט אופנים, 
כך למשל מציעה לכם יצרנית הבאלם )שפתוני לחות לשפתיים יבשות( 
האמריקאית ליפסמקר מגוון שפתונים בטעמי שוקולדים מובחרים, כך 
תוכלו  תמיד  אתם  להתממש  הולכות  אכן  המדיאגות  הבשורות  שאם 

למרוח שוקולד על השפתיים.

את המתכון הזה קיבלתי מהשפית חני כהן ממסעדת ריקוטה הירושלמית, 
אחרי שטעמתי את המנה היא הסכימה שאפרסם אותו גם להנאתכם.

אופן ההכנה:

את  ומוסיפים  הבצל  את  מטגנים  ווק,  מחממים   .1
הסלמון אח"כ את הפטריות 

הבטטה  קוביות  את  מוסיפים  מוכן  כשהסלמון   .2
האפויות

3. מקפיצים עד שהחומרים מבושלים ומתבלים עם 
מלח, פלפל, טריאקי, גרידת גינג'ר ונגיעת צ'ילי

4. מגישים על מצע חסה בתוספת בוטנים מסוכרים 
מלמעלה לקישוט
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת מאכלים מהמקרא
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. דמות של חמור עשוי עץ שהליצנים  היו נושאים על 
כתפיהם לשעשע  את הקהל. "___ טהורין" )שבת ו ח(

7. פרק עול תורה,בא בטענות כפירה,כפר. "כ"מ  
ש___ המינים תשובתן בצידן" )סנהדרין לח: ( )בלשון 

יחיד,עבר(
8. וו כפוף,אנקול לחיבור קצוות.  "והבאת את ה___  

בללאת" )שמות כו יא( )בלשון יחיד(
9. משמיע,מביע.  "כי קמו בי עדי שקר ו____ חמס" 

)תהלים כז יב(
10. פרי התאנה בשלב השני להבשלתו,לאחר שיצא 
מדרגת פגה. "פגה ___")נידה ה ז( )בהיפוך אותיות(

11. התערבות המתקבלת  לאחר מהילה  של נוזל 
בנוזל.

13. עד לאין שיעור,הרבה מאוד. "עד בלי ___"  )מלאכי 
ג י( )בהיפוך אותיות(

14. דברי עלבון,דברים קשים שיש בהם לגרום צער. 
"ב___  דברים" )בבא מציעא נח: (

17. מפרשיות השבוע.

1. מאוחר,שאחר להבשיל או לבוא. "כי ___  הנה" 
)שמות ט לב( )בלשון רבים,זכר( )בכתיב מלא(

2. מכה,חבלה בגוף.  "נעשה ____ _____ ותחת מעשה מקשה קרחה" 
)שבת סב: ( )בלשון יחיד(

3. מקום בשדה או בכרם וכו' שנעקרו גידוליו,מחשוף. 
"ואיזו  היא ____  הכרם?" )כלאים ד א(

4. אפר של שרפה  ששרד  מחמרי שרפה. "אפר ___" )תענית ב א(
5. בקי במהלך הירח וחוקיו,תוכן,רואה בכוכבים.

"שמואל ____" )בבא מציעא פה: (
6. שמתייחסים אליו בסובלנות,שאין פוגעים בו לרעה,

אך גם אין אוהדים אותו ואין עוזרים לו.
12. סימטה,רחוב צר.  "___  המפולש" )שבת קיז. ( 

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

15. כנוי לזוג ציפורים שהיו מביאים לקרבן. "שאמרה הרי  עלי ___  
כשאלד זכר" )קינים ג ו( )בהיפוך אותיות(

16. גל חרבות נצחי.  "____  עולם" )דברים יג יז(

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

מאונךמאוזן

לנו:כתבו 

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

מצאו לפחות 5 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם!

המילים נקראות בכל הכיוונים
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כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

בשר, מן, דבלה, מעוג, דבש, מצות, המרק, נזיד, חלה, ונקדים,  חמאה, עגה, לחם, 
פת, לבבות, פתבג

תדאנתדסנישאמאמאנא

נגארישביבאחנמאפתג

שאנתדגששיליאנתרחי

תמינגבתאנמהתבגלנא

אאירשנלאתגדגשהיגא

גיתדישאהעשארירשדג

גאשיקארדגקשתשאשיא

צחדשסנגרשרנבאתרזנ

מנמאגיושנמאיוגאנא

חהתאאויתדהאבאפתגש

ישדתהדעסנדבשתיתדא

אנתצארימשלסנמאישר

ישריתדנמאתגמצותאי

 שבץ ת

                                                 באדיבות עוזי קייש
1 2 3  4 5 6 

7    8   

9    10   

  11 12    

13       

  14  15  16 

  17     
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ְוָרִאיָת  אְֹיֶביָך  ַעל  ַלִּמְלָחָמה  ֵתֵצא  "ִּכי 
ִתיָרא  ֹלא  ִמְּמָך,  ַרב  ַעם  ָוֶרֶכב  סּוס 
ַהַּמַעְלָך  ִעָּמְך  אלוקיך  ה'  ִּכי   ֵמֶהם 
רבינו  א(.  כ,  )דברים  ִמְצָרִים"  ֵמֶאֶרץ 
הקדוש,  החיים  )אור  מבאר  עטר  בן  חיים 
"סּוס  לומר  התורה  שדקדקה  בא(  לזה  ד"ה 
ָוֶרֶכב ַעם ַרב ִמְּמָך", לרמוז שממעשה העבירות 
הסוס  נוצרו  האדם  של  והעוונות  והחטאים 
למלחמה,  ישראל  עם  לקראת  הבאים  והרכב 
וכשיחזרו בתשובה ממעשיהם הרעים יצליחו 

לגבור על האויב. 
פי דברי  עוד מבאר אור החיים הקדוש על 
דיברה  שלא  ע"ב(  כא  )קידושין  רבותינו 
הסוס  הרע,  יצר  כנגד  במלחמה  אלא  התורה 
הוא יצר הרע שהוא כסוס מוכן למלחמה נגד 
לאדם  אין  אך  ולהחטיאו,  להכשילו  האדם 
הרע,  יצרו  על  יוכל  שלא  ופחד  מורא  לקבל 
כיון שהתורה מבטיחה "ֹלא ִתיָרא ֵמֶהם, ִּכי  ה' 
אלוקיך ִעָּמְך", ה' יתברך נמצא עמנו במלחמה 
לנצחו,  הכח  את  בנו  ונותן  הרע  יצרנו  נגד 
נב  יכול לו )סוכה  אלמלא הקב"ה עוזרו אינו 
)מנחות  בידו  מסייעים  להיטהר  והבא  ע"ב(, 

כט ע"ב(. 
אם האדם היה בא בכוחות עצמו למלחמה 
כנגד יצרו הרע, הרי שלא היה לו סיכוי לנצחו, 
הוא מאש והאדם בשר ודם, צוֶֹפה ָרָׁשע ַלַּצִּדיק 
של  יצרו  לב(,  לז,  )תהילים  ַלֲהִמיתוֹ  ּוְמַבֵּקׁש 
להמיתו  ומבקש  יום  בכל  עליו  מתגבר  אדם 
)תהילים  ְבָידוֹ  ַיַעְזֶבּנּו  ֹלא  ה'  אך  שם(,  )סוכה 
שם לג(, אלמלא הקב''ה שעוזר לו אינו יכול 
הרי שכוחו  לאדם  עוזר  יתברך  וכיון שה'  לו, 

גדול להצליח במלחמה.



כִּי ֵתֵצא ַלמְִּלָחָמה
הרוחנית  במלחמתו  האדם  על  שמוטל  מה 
כנגד יצרו הרע הוא בסך הכל לצאת למלחמה, 
השאר  ואת  אְֹיֶביָך,  ַעל  ַלִּמְלָחָמה  ֵתֵצא  ִּכי 
פתח  לפתוח  צריך  יעשה. האדם  כבר  הקב"ה 
התורה  בלימוד  להתחזק  לה',  להתקרב  קטן, 
בידו  יסייע  יתברך  ה'  אז  ואו  המצוות,  וקיום 
רבותינו  אמרו  שכן  ידיו.  במעשי  ויצליחהו 
הקב"ה  להם  אמר  ג(,  ה,  רבה  השירים  )שיר 
לישראל, בני, פתחו לי פתח אחד של תשובה 
כחודה של מחט ואני פותח לכם פתחים שיהיו 

עגלות וקרניות נכנסות בו. 
כחודה  "פתח  דוקא  לומר  דקדקו  רבותינו 
כמה  שישנם  כיון  אחר,  פתח  ולא  מחט"  של 
וכמה סוגי פתחים, יש פתח שאדם פותח בחול 
הים, לאחר כמה רגעים מגיע רוח קלה ומכסה 
בתחילה.  שהיה  לכמות  בחול  הפתח  את 
וישנו פתח שמחזיק אף פחות מהפתח הנ"ל, 
מוצק  במאכל  האדם  שעושה  פתח  והוא 
את  ממיס  חום  מעט  וכדומה,  מרגרינה  כגון 
ַהֶּׁשֶמׁש  ְוַחם  הפתח,  את  ומכסה  המרגרינה 
יותר  עוד  פתח  וישנו  כא(.  טז,  )שמות  ְוָנָמס 
את  מכניס  במים,  האדם  שעושה  כגון  קטן, 
אצבעו במים ועושה פתח, אולם מיד כשמסיר 
ּבֶֹקר  ִלְפנוֹת  ַהָּים  ַוָּיָׁשב  הפתח,  נעלם  היד  את 

ְלֵאיָתנוֹ )שמות יד, כז(.
סוגי פתחים שקיימים  נמצא שישנם הרבה 
הפתח  אינם  והם  לפתוח,  יכול  בעולם שאדם 
אלא  יפתח,  שהאדם  ורוצה  חפץ  שהקב"ה 
כחודו  פתח  האדם  שיפתח  רוצה  יתברך  ה' 

יכול  של מחט, פתח שנעשה באמצעות מחט 
רוצה  הקב"ה  שנים,  גבי  על  שנים  להישאר 
לעבר  מעבר  מפולש  פתח  בפניו  שנפתח 
שישאר לעולם, ואז ימשיך הקב"ה להגדיל את 
הפתח עד שיוכלו עגלות וקרונות להיכנס בו. 
על האדם לקבל קבלה חזקה ונחושה שלא יזוז 
ממנה לעולם, פתח כחודו של מחט, ואו אז ה' 
יתברך ישפיע עליו שפע ברכה וטובה ויצליח 

בכל אשר יעשה. 



ֲאנִי ְלדוִֹדי וְדוִֹדי ִלי
פסח  יתברך  ה'  במצרים  אבותינו  כשהיו 
זכות,  להם  היה  שלא  אף  ועל  הפתח,  על 
ביארו  ובזה  ממצרים,  וגאלם  הקב"ה  הצילם 
ּטֹבּו  ַמה  בעור,  בן  בלעם  דברי  את  המפרשים 
כד,  )במדבר  ִיְׂשָרֵאל  ִמְׁשְּכנֶֹתיָך  ַיֲעקֹב  אָֹהֶליָך 
שאינן  פתחיהם  שראה  על  רש"י,  ופירש  ה(, 
מכוונין זה מול זה. דהיינו, במנהגו של עולם 
על האדם לפתוח תחילה פתח קטן, להתקרב 
אל ה' יתברך, וכנגד פתח זה ה' יתברך פותח 
שאמר  וזהו  אולם.  של  כפתחו  גדול  פתח 
יעקב, אתם פותחים  בלעם, מה טובו אוהליך 
בפניכם  פותח  יתברך  ה'  זה  וכנגד  קטן,  פתח 
שפותח  הפתח  גדולים.  יותר  הרבה  פתחים 
הקב"ה אינו מכוון בגודלו כנגד הפתח שפותח 

האדם, אלא הרבה יותר גדול ממנו. 
יגיעו זמנים שאף על פי שלא נצליח  אולם 
על  יפסח  יתברך  ה'  את הפתח הקטן,  לפתוח 
הפתח ויפתח לנו שערי ברכה וישועה, ויגאל 
את שארית ישראל, כי לישועתך קוינו וצפינו 

כל יום. 
אלול  חודש  בימי  עלינו  שמוטל  מה  אך 
הקדושים שנכנסו אליהם, הוא לעשות מאמץ 
ולנסות להתקרב להקב"ה, ֲאִני ְלדוִֹדי ְודוִֹדי ִלי 
אלי,  תבוא  לדודי"  "אני  ב(,  ו,  השירים  )שיר 
תתן מעט את עצמך. ואז "דודי לי"- אני אתן 

לך, אעזור ואסייע בידך. 
בתשובה  לחזרה  מאוד  מסוגלים  אלו  ימים 
פשוטה  ימינך  "כי  יתברך,  לה'  והתקרבות 
של  ימינו  הסליחות(,  )מנוסח  שבים"  לקבל 
האדם  את  לקבל  והולכת  מתפשטת  הקב"ה 
הרחוקים  את  מקרבת  ואף  שהוא,  מקום  בכל 
"ימינך"  דוקא  לומר  רבותינו  ודקדקו  ביותר. 
ולא "שמאלך", לפי שיד ימין מורה על גבורה 
וחוזק, לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת 
)סוטה מז ע"א(, ה' יתברך מחזיק כביכול חזק 
מכל  ומוציאו  פתח  לפניו  שפותח  האדם  את 
ְיִמין  רוֵֹמָמה,  ה'  ְיִמין  והמכשולים,  הקשיים 

ימין ה' עָֹׂשה ָחִיל )תהילים קיח, טז(.



מכל  יהודים  אלפי  בשנה  שנה  כמידי 
בישיבת  הפתחים  על  צובאים  הקשת  גווני 
השנתית,  הסליחות  לאמירת  החיים"  "אור 
והגוונים מגיעים, דתיים  יהודים מכל הסוגים 
וזקנים,  נערים  ורופאים,  קצינים  וחילונים, 
כולם,  את  מחברת  התורה  העם,  שכבות  מכל 
וזוהי אחת הדוגמאות הטובות ביותר לפריחתו 
אלוקיו,  אל  עם  והשבת  התשובה  עולם  של 
את  ומזרזת  זו מקרבת  ספק שהתעוררות  ואין 
לראותה  שנזכה  רצון  יהי  הקרובה,  הגאולה 

בקרוב בקרוב, אמן. 

 ה' אלוקיך עמך 

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

   הרה"ג ראובן אלבז 
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

מצוות מינוי המלך נפתחת במילים 
"שום תשים עליך מלך" )דברים 
יז, טו (. מינוי המלך אינה מצווה 
כללית  מצווה  היא  ואישית,  פרטנית 
איש  על  מולך  אינו  המלך  עם.  על  המוטלת 
כן  אם  כולו.  הציבור  של  מנהיג  אלא  פרטי 
להסתפק  יש  לכאורה  "עליך"?  נאמר  מדוע 
במילים "שום תשים מלך", או לכל הפחות 

"עליכם מלך"?



מצווה  היא  המלך  מינוי  שאכן  לומר  יש 
כללית, אך עמה יש גם מצוה אישית ופרטנית 
 - מלך  בן  שהוא  מאתנו  ואחד  אחד  כל  על 

לשים על עצמו הנהגת מלוכה.



"כל  שמעון  רבי  של  הידוע  מאמרו  את 
ה"שם  מפרש  הם"  מלכים  בני  ישראל 
ישראל  שבני  זיע"א  מסוכוטשוב  משמואל" 
ותאוותיהם  רצונותיהם  על  "מלכים" 
"בני  דבריו:  ואלו  עצמם.  על  ושולטים 
מלכים  של  בנים  שהם  הכוונה  אין  מלכים, 
דברי  פי  ועל  מלכים...  עצמם  שהם  אלא 
ה"אבן עזרא" )נשא(: ודע כי כל בני האדם 
הוא  באמת  והמלך  העולם,  תאוות  עבדי 
יש  ישראל  כל  כי  התאוות...  מן  שחפשי  מי 
להם כח להתגבר על טבעם המושך לתאוות 
צדיקים  ז"ל:  אמרם  כעניין  והוא  העולם, 

ליבם ברשותם..."
הוא מסביר כי בשלושת אופנים מתבטאת 
במילה:  נרמזים  והם  אדם  כל  של  המלכות 
"מלך" שהוא ר"ת: מח, לב, כבד. מח- משכן 
משכן  כבד-  הרוח,  משכן  לב-  הנשמה, 
למלוך  צריכה  השכל  שהיא  הנשמה  הנפש. 
ולהתגבר על השכל האנושי המטעה ומוליך 

שולל,  שאומר על טוב רע ועל רע טוב. 
דהיינו  כמלך.  עצמו  למנות  צריך  אדם 
וזהו  ותאוותיו.  ליבו  על  המוח  את  שישליט 

"עליך מלך".
על מאמר רבותינו ז"ל שכאשר בא בלעם 
לכוון את  ידע  ישראל הוא  הרשע לקלל את 
השעה בה הקב"ה זועם. אמרו על כך בעלי 

מועט,  רגע  שזה  שאף  ד(  )ע"ז  התוספות 
"כלם".  אחת:  מילה  לומר  מנצלו  היה  הוא 
כנאמר:  "מלך"  שאמר:  הפכו  והקב"ה 
"ותרועת מלך בו". פירש הרה"ק רבי ישראל 
איש  של  העבודה  "תכלית  זיע"א:  מרוז'ין 
להיות  ליבו,  על  מוחו  להשליט  ישראל 
מלכות,  בחינת  והוא  הלב...  על  שליט  מח 
מח,  ר"ת:  שהוא  "מלך",  אותיות  ששורשה 
הלב  על  שליט  שהמח  דהיינו,  כבד.  לב, 
והכבד, וכסדר הזה שולט האיש הישראלי על 
לקלל  חפץ  הרשע  בלעם  אולם,  גופו.  אברי 
כבד,  ר"ת:  שהוא  "כלם"  לומר  ישראל  את 
לב מח, דהיינו שיהיו ברשות ליבם, ועל כך 
אמר הקב"ה: "ותרועת מלך בו" - שישראל 
בחינת  והכבד,  הלב  על  המח  את  משליטים 

מלך"...



ממעזריטש  הגדול  למגיד  אדם  בא  פעם 
מבלבל  הרע  היצר  כי  בפניו  והתאונן  זיע"א 
ואפילו  ורעות,  זרות  במחשבות  תמיד  אותו 
לו  נותן  אינו  והלימוד  התפילה  באמצע 
לתלמידו  שיסע  המגיד  לו  אמר  מנוחה. 
הרה"ק רבי זאב מז'יטומיר זיע"א בעל מחבר 

הספר הקדוש "אור המאיר". 
נקש בדלת,  זאב,  רבי  לביתו של  כשהגיע 
כמה  ונקש  חזר  הוא  עונה.  ואין  קול  ואין 
פעמים, עד שהדלת נפתחה ועל מפתנה עמד 
הצדיק רבי זאב. בטרם פתח האורח את פיו 
לומר לשם מה הגיע,  נענה לו הרבי ואמר: 
להיכנס  כשרצית  הבית!  בעל  כאן  מי  ראה 
ולא פתחתי לך את הדלת, לא יכולת להיכנס. 
ולמה? כי אני הוא בעל הבית, ובידי להחליט 
אם לפתוח לך את הדלת או לא. כך צריך אתה 
המוח  על  הבית  בעל  הוא  האדם  כי  לדעת 
ועל המחשבות. הוא המחליט אלו מחשבות 

ייכנסו אליו ואלו יידחו על הסף.
זי"ע  מליז'ענסק  אלימלך  רבי  אמר  וכך 
רחמיך...לגרש  נא  תעורר  "ועתה  בתפילתו: 
בו  ותגער  מקרבנו.  הרע  יצרנו  את  ולבער 
שום  בלבנו  יעלה  מאתנו....ואל  וילך  שיסור 
מחשבה רעה הן בקיץ והן בחלום הלילה...".

תשים עליך מלך

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
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3-3.5 חדרים

בני ברק
+5 חדריםפנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים

דירות 
למכירה

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

בית שמש

לפרסום
03-6162228

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

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

הרב קוק 23
 050-5308742

03-5797756)25-25(_____________________________________________

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

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

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

מאירוביץ הרב קוק 23, 
,050-5308742

03-5797756)24-24(_____________________________________________

אלעד

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

בטון, עם אופציה לבנות 
על הגג, נוף מדהים, 

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

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

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

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

+מחסן+גג גדול, לדירה 
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

דופלקסים

4-4.5 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

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

6 חד', לא מעלית, 
משופצת, עורפית, 

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

03-5797756)25-25(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

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(_____________________________________________

וילות ובתים

 בלעדי בבר אילן, 3.5 
חדרים + מרפסת סגורה, 

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

1,210,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)34-34(_____________________________________________

דופלקסים
 סמוך לנחלה ומנוחה, 
דופלקס מפואר, 5.5 חד', 

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

_____________________________________________)32-34(נכסים, 052-4834706

 בבר אילן, קרוב לקריה 
החרדית, 4 חד', משופצת 
קומפלט 1,250,000 ש"ח. 
_____________________________________________)34-34(תיווך יעקב, 054-4901948

 במרכז, 3 חד', ק"ק, 70 
מ"ר, מסודרת, אפשרות יציאה 

לחצר, 850,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)32-34(אדר נכסים, 052-4834706

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

880,000 ש"ח. תיווך אדר 
_____________________________________________)32-34(נכסים, 052-4834706

 בהרצל בבניין דו קומתי, 
3 חד' + אופציה מיידית 

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

052-4834706)32-34(_____________________________________________

 בדקל, 3.5 חד', מפוארת, 
כ- 80 מ"ר, 980,000 ש"ח. 

תיווך אדר נכסים,
052-4834706)32-34(_____________________________________________

 במשלט, 2 חד', ק"ג, 
משופצת ויפה, נוף, מושכרת, 

685,000 ש"ח. תיווך אדר 
_____________________________________________)32-34(נכסים, 052-4834706

 בהתנאים, דירת גן 3 חד', 
משופצת, חצר ענקית + אופ'. 

_____________________________________________)32-34(תיווך, 055-6770859

 ק"ק 150 מ"ר + 150 מ"ר 
מרפסת 6 חד', 3 שרותים, 

אפשרות לחלוקה ל- 6 יח"ד, 
3,000,000 ש"ח,

054-8446858)32-35(_____________________________________________

054-8408108

בקרית הרצוג ב”ב 
ק”ק כחדשה 136 מ”ר

כולל  ממ׳ד + 2 ח.מקלחת + 3
 ח.שרותים + חצר צמודה 45 
מ׳ר מרוצפת + כניסה פרטית

 ללא2,450,000&
תיווך רק

חדרים גדולים 6

פנטהאוזים ודירות גן

בית שאן
 במיקום מעולה, 4 

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

052-7630330)33-37(_____________________________________________

 בבר אילן, דופלקס 
מפואר, סלון גדול, גינה 40 

מ"ר, אופציה לתוספת בניה, 
1,280,000 ש"ח. תיווך אדר 

_____________________________________________)32-34(נכסים, 052-4834706

 בבן אליעזר, 3.5 חד', 
ק"ב, מאווררת ומושקעת, 

משופצת קומפלט, 1,050,000 
ש"ח. תיווך יעקב,

054-4901948)34-34(_____________________________________________

 4.5 חד' בקרית הרצוג, 
100 מ"ר + 14 מ"ר סוכה, 

ק"ב, 1,750,000 ש"ח,
053-5209624)33-34(_____________________________________________

 וילה נדירה משקיפה לנוף, 
8 חד', 430 מ"ר בנוי + 230 

מ"ר גינה ענקית + 2 יח"ד 
מושכרות ב- 5,000 ש"ח, 

5,500,000 גמיש,
052-3476223)34-34(_____________________________________________

 בבלעדיות בעליון, דירת 
גן, 6 חד', מושקעת ברמה 
גבוהה! מושכרת + יח"ד. 

ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן, 
052-3251213)34-34(_____________________________________________

 בעליון!! דופלקס ענק! 
נוף מדהים! מחיר זול! ישראל 

אלבלינק שוק הנדל"ן,
052-3251213)34-34(_____________________________________________

 בבלעדיות וילה ברחוב רבן 
גמליאל, 9 חדרים, הכי גדולה 

בעיר. ישראל אלבלינק שוק 
_____________________________________________)34-34(הנדל"ן, 052-3251213

 דירת 4 חד' + גינה, אזור 
רבי מאיר. ישראל אלבלינק 
_____________________________________________)34-34(שוק הנדל"ן, 052-3251213

 "שחף נכסים" בבלעדיות, 
באבן גבירול, 3 חד', מושקעת 

+ אופ' להרחבה, נוף,
052-5752500)34-34(_____________________________________________

 בבלעדיות דירת 3 חד' 
+ גג בטאבו, אזור איכותי, 
מציאה, 1,300,000 ש"ח. 

ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן, 
052-3251213)34-34(_____________________________________________

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

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

באר שבע
 דירה מחולקת באברהם 
אבינו, מושכרת 3,000 ש"ח, 
645 אלף ש"ח. "אבני דרך" 

_____________________________________________)34-34(משה, 054-3255667

 דירה מחולקת בדרך 
מצדה, מושכרת 4,700 ש"ח, 

110 מטר במחיר מציאה.
"אבני דרך" משה,

054-3255667)34-34(_____________________________________________

 מבחר דירות להשקעה 
במחירים שפויים עם השבחה 

עתידית לכל השקעה 
והשקעה. "אבני דרך" משה, 

054-3255667)34-34(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 דירת 3 חדרים, 72 מטר, 
רחוב הראל, מושכרת, 1,800 

ש"ח, 560 אלף ש"ח.
"אבני דרך" משה,

054-3255667)34-34(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים, מעולה 
לחלוקה, רחוב מינץ, רק 595 
אלף ש"ח. "אבני דרך" משה, 

054-3255667)34-34(_____________________________________________

 דירה בשכונה י"א, 3 
חדרים, טובה לחלוקה במחיר 

מציאה. "אבני דרך" משה, 
054-3255667)34-34(_____________________________________________

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

מיידית, 830,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)34-34(יעקב, 054-4901948 

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

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

 בהאי גאון, דירה 
מחולקת, 100 מ"ר )3 

חד' + 2 חד'(, ק"ב, 
מושקעת ומושכרת 

)טאבו משותף(.
"מקסימום-נדלן"

052-2452820)34-34(_____________________________________________

 תיווך בנע"ם דרושים קונים 
למבחר ענק של דירות למכירה 
בתוך ב"ב ופ"כ. 2-3-4 חדרים, 

במחירים טובים, הקודמים 
זוכים, לוייוי עד החוזה, מוטי

 ,054-7477054/03-5444815)34-34(_____________________________________________

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

חד', 1,180,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)34-34(_____________________________________________

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

1,550,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)34-34(_____________________________________________

 מציאה בלעדית באזור 
חברון, דירה מחולקת 
לשני יחידות דיור, רק 

1,200,000 ש"ח, בלעדי 
"אלמוג נכסים" ר"ע 56, 

,03-6166105
054-8483810)34-34(_____________________________________________

 באזור ויזניץ, דירת נכה, 
150 מ"ר לקראת היתרים, 

2,500,000, גמיש, לפרטים: 
_____________________________________________)GN)34-34 נכסים, 054-8425797

 הקודם זוכה! בקרית 
הרצוג, 3 חד', ק"ד )בלי( 

משופצת + אופציה 
לגג. *ביואל, 2.5 חד', 

משופצת ושקטה. *בחגי, 
2 חד', ק"א + מעלית 

כחדשה!!! *בחנה סנש, 
דירת גן, 6 חד' + חצר. 

*"אלוני נכסים"
052-7610603)34-34(_____________________________________________

 בלעדי באזור גרונר, 55 
מטר לא משופצת, קומה ג' גג 
בטון + חתימות שכנים + 35 
מטר בצד, 1,250,000. תיווך 

_____________________________________________)34-34(אלטרנטיב, 054-5500263

 בגבול רמת גן/
בני ברק באזור הגלגל, 
וילה מפוארת ביותר! 

בבניה, כ- 330 מ"ר בוני 
+ גינה מסביב לבית, 

ב- 6,500,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)34-34(נכסים, 050-4177750

 בשכונת הלל 
היוקרתית! דו משפחתי, 
5 חד', 135 מ"ר + זכויות 

במגרש, מפתחות
ב"אביחי - מתווכים"

03-5701010)34-34(_____________________________________________

 באהרון-דב, פנטהאוז ענק 
ומפואר, מיידי, 5,000,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)34-34(_____________________________________________

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

אפשרות ליחידה. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)34-34(_____________________________________________

 בבניין-חדש במרים-
הנביאה, פנטהאוז 5 חד', חזית 
+ מרפסת, 3,000,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)34-34(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה-חדשה, דירות-גן 

מרווחות + יחידה החל מ- 
2,800,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)34-34(_____________________________________________

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

2,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)34-34(_____________________________________________

 פנטהאוז 140 + 26 
בגמר בניה, קומה 7, 

מפרט גבוה, קבלן ידוע, 
2.8. תיווך BA יזמות,

,03-6138886
054-4980159)34-34(_____________________________________________

 באזור הרב שך, פנטהאוז 
130 מ"ר, 110 בנוי, 20 מ"ר 
מרפסת, ק"ד )ללא מעלית( 

חזית, 3 כ"א + חניה, 
1,990,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)34-34(_____________________________________________

 באזור שלוש השעות, 
דירת נכה חדשה, בבנין 

מפואר, 120 מ"ר בנוי 
+ גינה 40 מ"ר, ב- 

1,800,000 גמיש. להב 
_____________________________________________)34-34(נכסים, 050-4177750

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

150 מ"ר, ק"ב, חזית, 
2,600,000 ש"ח.

_____________________________________________)34-34("אפיק נכסים" 03-5791514

 ברח' מינץ, 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
050-5308742 ,5797756)34-34(_____________________________________________

 ברח' רב אסי 
המבוקש, 4 חד' גדולים, 

107 מ', ק"ג ומעלית, 
2 יחידות מושכרות 

ב- 5,200 ש"ח הכול 
משופץ, 3,310,000. 

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

050-5308742 ,5797756)34-34(_____________________________________________

 ברח' מינץ, 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(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
ישעיהו, דופלקס משופץ 

מהיסוד, כ- 170 מ"ר 
כולל מרפסות + מעלית 
)הסכמה ליחידת דיור(, 

ב- 2,600,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)34-34(נכסים, 050-4177750

 באליהו הנביא/רבי 
עקיבא, 190 מ"ר, דופלקס 

חדש, מפואר ומושקע, 5 חד', 
יח' הורים, סוכה מרווחת, 

מטבח פסח + יח"ד מושקעת 
במיוחד, מושכרת ב- 3,500 

ש"ח, 2,890,000 ש"ח, גמיש, 
053-3169939)34-35(_____________________________________________

 מציאה! באבן שפרוט, 
ענקית, 2 + 3 + גג, 200 
מ"ר, משופצת."אביחי - 
_____________________________________________)34-34(מתווכים" 03-5701010

 באזור מנחם/בן-גוריון, 
דירת-גג, כ- 190 מ"ר, 

ק"ד, 4 חדרים-למטה כ- 
95 מ"ר + חדר וגג-גדול 

למעלה כ- 95 מ"ר, 
חזית, 3 כ"א + מעלית 

+ חניה, 2,430,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! ברב קוק 
השקט, דירת גג, 

170 מ"ר, 5 חדרים, 
שמורה, ק"ד + מעלית 

+ חניה, 2,650,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)34-34(_____________________________________________

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

מרפסות, ק"ק, 3 כ"א. "אפיק 
_____________________________________________)34-34(נכסים" 03-5791514

 ליד רמת-אהרן, 5ח', 
חזית + מעלית, בנין איכותי, 

2,400,000 ש"ח.
_____________________________________________)34-34("אפיק נכסים" 03-5791514

 5 חד' גדולה ומרווחת 
ברמת אהרון/כהנמן, 

ק"ג, חזית, פרטים בתווך 
_____________________________________________)34-35(אשכנזי, 03-5791770

 ברח' חזו"א/עזרא, 6 
חד', בק"ה, חזית לפראק, 

מחולקת ל- 4 + 2 חד', 
פרטים בתווך אשכנזי, 

03-5791770)34-34(_____________________________________________

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

חזית 3 כ"א, 1,980,000 ש"ח. 
_____________________________________________)34-34(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באזור הרב קוק/
הבנים, 5 חד', גדולה, משופצת 

כחדשה, ק"א, חזית, 4 כ"א 
+ חניה, 2,200,000 ש"ח. 

_____________________________________________)34-34(א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ג' בבניה, 6 
חד', 130 מ"ר, ק"א, חזית 

+ מעלית + חניה, מרפסת 
שמש, 2,600,000 ש"ח. 
_____________________________________________)34-34(א.פנחסי, 03-5799308

 לא להאמין! לגור 
ולקבל שכירות! 

באבוחצירא, 5 חד', 
מחולקת ומשופצת, 

1,590,000 ש"ח, 
מפתחות ב"אביחי - 

_____________________________________________)34-34(מתווכים" 03-5701010

 בלעדי!! בפרדו 
ענקית, 5 חדרים כ- 140 

מ"ר במצב מצויין, 
ק"ד, חזית + חניה, 

מיידי, 2,400,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)34-34(_____________________________________________

 באזור רמבם בסיום בניה, 
5 חד', 130 מ"ר + מרפסת 

שמש, ק'5 + מעלית, נוף 
מרהיב, 2,200,000 ש"ח. 

_____________________________________________)34-34(א.פנחסי, 03-5799308

 ירידת מחיר בשיכון ג', 
בשמחוני, 5 חד' + 1/2 + 

אופציה לבניית סוכה, קו'1, 
מיידי. "רי/מקס" משה דסקל, 

050-5926021)34-34(_____________________________________________

 ברב-אשי, 4 חדרים, 
80 מ"ר, ק"ק, חזית 

+ א.הרחבה 20 מ"ר, 
מציאה! "מקסימום" 

052-7683068)34-34(_____________________________________________

 בגבול ר"ג ליד 
התנאים, בבנין חדש, 
4 חדרים, 103 מ"ר + 

מרפסת שמש - 10 מ"ר, 
קומה ב', חזית, מהממת 
+ יחידת הורים + מעלית 

וחניה. "מקסימום-נדלן"
054-4340843)34-34(_____________________________________________

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

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

053-3128884)34-34(_____________________________________________

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

2,100,000 ש"ח.
_____________________________________________)34-34("אפיק נכסים" 03-5791514

 בלנדא! 4 יפהפיה, 
מטופחת, מאווררת + מ.שמש 

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

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)34-34(_____________________________________________

 בק.הרצוג, 4 מרווחת + 
סוכה, ק"ב + מעלית, חזית 
פינתית, פתוחה מאוד! בנין 

איכותי! מיידי, 1,820,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

03-5791514)34-34(_____________________________________________

 באזור זכרון מאיר, 4 חד', 
100 מ"ר, ק"א, חזית + סוכה, 

שמורה, 2,100,000 ש"ח, 
_____________________________________________)34-34(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308

 ברמת אהרון, 4 חד', 85 
מ"ר, ק"ב + מעלית + אופציה 

להרחבה 85 מ"ר כולל רשיון, 
משופצת, 2,200,000 ש"ח. 

_____________________________________________)34-34(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי בעמק יזרעאל, 
4.5 חד', כ- 100 מ"ר, 
סוכה, מעלית וחניה, 
מ.שמש, 1,450,000 

ש"ח. אפיקי נדל"ן בועז,
054-8474843)34-34(_____________________________________________

 תיווך למכירה בהזדמנות, 
4 חדרים, קומה ב', עורפית, 

כ- 95 מ"ר, משופצת + 
אופציה כפולה, אזור המכבים 

אבוחצירא, מחיר מעולה, 
_____________________________________________)34-34(הקודם זוכה, 054-7477054

 בלעדי! בהרצל 
בבנין חדש, 4 חדרים 
+ סוכה, מושקעת, 

חזית, ק"ג + מעלית + 
יחידת-דיור בק"ק 35 

מ"ר )מושכרת ב- 2,200 
ש"ח(, 2,000,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! בהזית, 
4 חדרים + סוכה, 

חזית, ק"ג + מעלית 
+ חניה, 1,820,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! בדניאל 4 
חדרים, משופצת, 100 

מ"ר, ק"ק + חצר גדולה, 
חזית, 2,250,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! בשלוש 
השעות בסיום בניה, 

4 חדרי, ק"ד, חזית + 
מעלית, 1,670,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)34-34(_____________________________________________

 באמצע בנייה בגולומב, 
4.5 חד' אחרונה, ק"א, גדולה 

וחזיתית. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)34-34(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)34-34(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)34-34(_____________________________________________

 בסורצקין, 4 חד', ק"א, 
חזיתית + אופציה, 2,000,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)34-34(_____________________________________________

 בהרצל, 4 חד', 3 כ"א, 
חדשה + מעלית, 1,750,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)34-34(_____________________________________________

 4 חד' + בחידושי הרים + 
אופציות ושטח בחצר, ק"א, 
_____________________________________________)GN)34-34 נכסים, 054-8425797

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

105 מ"ר, ק"א ו- ק"ב, חזית, 
מיקום מצוין, 2,000,000 ש"ח. 

_____________________________________________)34-34(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! במתתיהו בבניין 
חדיש, 4 חד' + מרפסת שמש, 
ק"ג + מעלית + חניה, 3 כ"א, 

1,980,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)34-34(_____________________________________________

 באזור העיריה, 4 חד', 87 
מ"ר, ק"ב + חניה + הכנה 
למעלית, משופצת ברמה 
גבוהה, 3 כ"א + מחסן, 
1,990,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)34-34(א.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 

_____________________________________________)34-34(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

+ מעלית + חניה, חזית, 
מושקעת מאוד כולל ריהוט, 
2,300,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)34-34(_____________________________________________

 באזור הרב שך, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"א, חזית, משופצת 

כחדשה, 2,200,000 ש"ח. 
*באזור יואל, 4.5 חד', 110 
מ"ר, ק"ק מוגבהת, חדשה, 
2,100,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)34-34(_____________________________________________



א’ - ג’ באלול תשע”ז  23-25/8/2017 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

2-2.5 חדרים

ירושלים

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

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

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

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

טבריה

3-3.5 חדרים

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

אופציה לסוכה
8 מ"ר, לא משופצת 

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

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

חיפה

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

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

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

פתח תקווה

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

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

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

050-5308742)26-26(_____________________________________________

גבעת שמואל

דופלקסים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 ברח' אלישע, 3 
חד', מאוד שמור, ק"א 

עם מעלית, 3 כ"א, 
1,720,000 בלעדי, תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 
,050-5308742 ,23

03-5797756)29-29(_____________________________________________

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

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

03-5797756)29-29(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 למכירה ולהשכרה בבית 
וגן, 2 חד', חדישה, 3 חד' 
+ אופציה, ק"א, 4 חד', 

משופצת, 5 חד' + נוף, מגרש, 
_____________________________________________)30-35(מחסן. תיווך, 053-3196069

 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'

וילות ובתים

+5 חדרים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

דופלקסים

דירות 
להשכרה

3-3.5 חדרים

תל אביב

פנטהאוזים ודירות גן

לפרסום
בלוח

03-6162228

 פדרמן בק.הרצוג, 5 חד', 
מקבלן, קומה 4, מזגנים 

וסורגים, 4,900 ש"ח,
054-5980203)31-34(_____________________________________________

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

אופ', 1,340,000 לל"ת,
052-7621678)30-35(_____________________________________________

וילות ובתים

נתניה
 ברחוב יוספטל לאחר 

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

שמש 45 מ"ר, ק"ג, 
840,000 ש"ח, לל"ת, 

054-2000030)32-35(_____________________________________________

 בטרומפלדור, חרדי, 
דירת 3 חד', ק"ב, 75 

מ"ר, 1,250,000 ש"ח, 
_____________________________________________)32-35(מיידי, 052-8995977

בני ברק

לפרסום
03-6162228

 באהרונוביץ, 4 חד', 
חדשה, מרווחת, ממוזגת, 

סוכה + מעלית. 5,500 ש"ח 
_____________________________________________)32-34(תיווך שמואל, 054-8040055

 דירת 4 חדרים צמוד 
לבני-ברק, דירה כחדשה! נוף 

מכל חלון!! לטווח ארוך, מחיר 
_____________________________________________)32-35(5,400 ש"ח, 052-4483630

 להשכרה 4 חד' גדולה 
ומשופצים, ק"ב, עם 

מעלית, חזית ברח' הרב 
יצחק ניסים, לממושכת, 

4,800 ש"ח. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797766, 

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

שמשמ, חזית לגינה, 
גדולה, כולל מחסן וחניה 
2,450,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)09-43(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 3 חד' בשלמה בן יוסף 
בבלעדיות כ- 60 מ"ר 

משופצת, סוכה, מעלית, 
חניה בטאבו.

יוסף אורלינסקי רי/מקס 
_____________________________________________)34-34(ב"ב 050-4174049

 3 חד' + מרפסות, כ- 85 
מ"ר, משופצת + אופצ' 

לבניה, ק"א ברח' אהרונסון, 
1,850,000 ש"ח. נאור נכסים, 

054-4566453)34-34(_____________________________________________

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

1,550,000 ש"ח - נאור נכסים, 
054-4566453)34-34(_____________________________________________

 2.5 חד', ק"ק ברח' 
אפשטיין, כניסה פרטית 

עם חצר של כ- 30 מ' עם 
אופ' להגדלה של 20 מ', 
1,320,000 ש"ח גמיש. 

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

,03-5797756
050-5308742)33-33(_____________________________________________

כרמיאל
 ברח' הגפן, 3 חד', ק"ב, 

משופצת, אפשרות להשקעה, 
ניתנת להשכרה ב- 2,000 

_____________________________________________)33-36(ש"ח, 058-3210005

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

03-9301122)33-33(_____________________________________________

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

מרפסת שמש, בבנין מפואר, 
03-9301122)33-33(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בטרומפלדור, 
דופלקס-גג, 6 חד' בבניןחדש, 

_____________________________________________)33-33(בן 3 שנים, 03-9301122

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

_____________________________________________)33-33(מ"ר, 03-9301122

 ברוטשילד, דופלקס 6 
חד', כ- 140 מ"ר + מרפסת 

100 מ"ר, ק"ד, בנין דתי, 
מעלית + חניה, כיוונים 

מעולים. נ.י.ל נכסים,
054-8433210)33-36(_____________________________________________

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

_____________________________________________)33-33(ומרווחת, 03-9301122

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

_____________________________________________)33-33(חניות, 03-9301122

 אנגלו סכסון בפנחס-חגין, 
5 חד', 131 מ"ר + מרפסת 

סוכה, 2 חניות ומחסן,
03-9301122)33-33(_____________________________________________

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

03-9301122)33-33(_____________________________________________

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

וחניה מקורה בטאבו,
03-9301122)33-33(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בכ. אברהם, 
4 חדרים + חניה, מעלית 

_____________________________________________)33-33(ומרפסת סוכה, 03-9301122

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

אישורי תמ"א 38,
03-9301122)33-33(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בסלנט, 3 
חדרים, משופצת קומפלט כול 

_____________________________________________)33-33(לצנרת וביוב, 03-9301122

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

_____________________________________________)33-33(משופצת! 03-9301122

 אנגלו-סכסון ביוספטל, 3 
חד', קומה 4 + אפשרות בנייה 

_____________________________________________)33-33(על הגג מציאה! 03-9301122

 אנגלו-סכסון בשפירא, 3.5 
חד', 87 מ"ר, פשוט חייבים 
_____________________________________________)33-33(לבוא לראות! 03-9301122

 במחנה יהודה, 3 חדרים, 
רחוב שקט, בניין 6 דיירים, 

מרפסת שמש, קומה ב'. נייד: 
052-9551571)33-36(_____________________________________________

 מאור חיים )בניין 
חדש(, 4 ח', 120 מ' 
פלוס מרפסות לנוף, 

1,150,000 ש"ח,
052-8045458)34-34(_____________________________________________

 הרצל, 4.5 ח'ד פלוס 
חצר, דירה שמורה ניתן 

לחלוקה להשקעה,
_____________________________________________)34-34(780 אלף, 050-3202551

צפת

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

ילדים או קליניקה, מפתח 
במשרד תיווך אשכנזי, 

03-5791770 יואל
052-5555884)34-34(_____________________________________________

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

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)34-34(אדוארד

 באברבנאל, קומה ב' 
60 מ"ר, 3 חדרים + סוכה 

- יפיפיה - בהזדמנות!
"מקסימום-נדלן"

054-4340843)34-34(_____________________________________________

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

03-5791514)34-34(_____________________________________________

 באזור הוילות רמת-אהרון, 
3ח' + א.בניה לעוד 20 מ"ר, 
ק"ב, חזית, 1,760,000 ש"ח, 

מפתח ב- "אפיק נכסים" 
03-5791514)34-34(_____________________________________________

 בבניה באזור אבטליון! 3 
יפהפיה מאווררת, ק"ד, חזית 
+ מעלית, 1,550,000 ש"ח! 
_____________________________________________)34-34("אפיק נכסים" 03-5791514

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

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)34-34(אדוארד

 3.5 חד' ברח' יהושע, 
חדרים גדולים, אופצי' 

בגג בטון, חזית כפולה, 
פרטים בתווך אשכנזי, 

03-5791770)34-34(_____________________________________________

 הזדמנות חד 
פעמית!!! בית פתוח 

ללא עמלת תיווך, 
בתאריך 30/8/2017 
מהשעה 17:30 עד 

לשעה 20:00, בבן גוריון 
67 ב"ב - פונה לטבריה, 
דירת 3 חדרים, קומה 3, 

80 מ"ר. דוד גרוס
_____________________________________________)34-34(רי/מקס, 050-4122744

 תיווך בהזדמנות, 3 חדרים 
אזור השניים, פ"כ, קומה 

ג', משופצת, כ- 65 מ"ר + 
אופציה גדולה, הקודם זוכה, 

1.35 מליון, גמיש, -054
_____________________________________________)34-34(7477054/03-5444815, מוטי

 תיווך למכירה בהזדמנות, 
3 חדרים באזור אבוחצירא, 

כ- 65 מ"ר, קומה 4 + אופציה 
על הגג, משופצת קומפלט 

כולל ריהוט, 1.35 מליון, גמיש, 
הקודם זוכה,

054-7477054/050-5765449)34-34(_____________________________________________

 בדמי מפתח ברח' 
חזון איש/הירש, 3 חד' 

מרווחים, 3 כ"א משופצת 
מהיסוד ברמה גבוהה, 

חזית, 1,400,000 בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)34-34(_____________________________________________

 למהירי החלטה 
לקראת בניה בהשניים 

פרדס כץ, דירות אחרונות 
3 חדרים בבנין מפואר, 
קבלן אמין, מפרט טכני 

עשיר. להב נכסים,
050-4177750)34-34(_____________________________________________

 מציאה! במנחם בגין 
ליד הגשר, כ- 3 חדרים, 
60 מ"ר, קומה שלישית 

ואחרונה, גג בטון + 
הסכמה לבניה! מיידי, 

ב- 1,260,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)34-34(נכסים, 050-4177750

 לחטוף! במכבים, 
3 חד', ניתן להפוך 

בקלות ל- 4 חד', ק"א, 
1,270,000 ש"ח, גמיש. 

"אביחי - מתווכים"
03-5701010)34-34(_____________________________________________

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

ואחרונה + אופציה, 
1,320,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)34-34(- מתווכים" 03-5701010

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

להרחבה! "אביחי - 
_____________________________________________)34-34(מתווכים" 03-5701010

 בלעדי!! מציאה 
בטבריה, כ- 3 חדרים, 

60 מ"ר, ק"א, 
משופצת, מושקעת 
מהיסוד, 1,460,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)34-34(_____________________________________________

FOX  נדל"ן. הזדמנות 
שלא תחזור, דירת 3 חדרים 

באברבנאל, סוכה וחניה,
050-6925400)34-34(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירת 3 חד' אחרונה 

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

052-3344721 ,03-8007000)34-34(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
054-2545420 ,03-8007000)34-34(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)34-34(_____________________________________________

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

"רי מקס" - משה דסקל, 
050-5926021)34-34(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' מרווחת 
בז'בוטינסקי עורפית לב"ב 

+ הול גדול, בניין אברכים + 
אופצייה לסוכה, 1,370,000. 

תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)34-34(_____________________________________________

 מציאה למביני ענין 
בתחום, דירה 80 מ"ר, 

3 חדרים, קומה ב' 
ואחרונה, רחוב רשי עם 
אופציה לבניה על הגג, 

רק 1.8. תיווך BA יזמות,
,03-6138886
054-4980159)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הגרא, 3 
חד', ק"א + מעלית, חזית 
+ חניה מקורה, שמורה, 

1,650,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)34-34(_____________________________________________

 בלעדי, 3.5 ח' 
בז'בוטינסקי,חזית, בניין 

אברכים, קומה א', משופצת, 
1,295,000, כ- 77 מטר. תיווך 

_____________________________________________)34-34(אלטרנטיב, 054-5500263

 בהזדמנות באזור 
טרפון, 3.5 חד', מסודרת 

ויפה, 3 כ"א, סוכה + 
מעלית, 1,600,000 ש"ח. 

בבלעדיות מפתחות 
במשרד "אלמוג נכסים" 
ר"ע 56, 03-6166105, 

054-8483810)34-34(_____________________________________________

 בפ"כ, 3 חד', שמורה 
ומסודרת בבנין יפה 

ומטופח, רק 1,230,000 
ש"ח, בלעדי מפתחות 

במשרד "אלמוג נכסים" 
ר"ע 56, 03-6166105, 

054-8483810)34-34(_____________________________________________

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

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

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)34-34(אדוארד

 במנחם בגין, 2.5 חד', 
כ- 52 מ"ר, קומה ג' ואחרונה, 
אפשרות הרחבה מיידית לגג 

של כ- 40 מ"ר + אופציה לצד 
כ- 30 מ"ר, 1,265,000 ש"ח. 

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)34-34(אדוארד

 בהזדמנות! ביואל, 2.5 
חד', ק"א, 1,400,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)34-34(_____________________________________________

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

1,270,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)34-34(_____________________________________________

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

_____________________________________________)34-34(דסקל, 050-5926021

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

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

050-5926021)34-34(_____________________________________________

דופלקסים
 דופלקס 6 חד', 200 מ"ר 

+ מרפסת שמש + גג 90 
מ"ר, משופץ מהיסוד. "רי/

מקס" - משה דסקל,
050-5926021)34-34(_____________________________________________

 ביוסף, 90 מ"ר, חדשה 
לגמרי, מחולקת ל- 2 כולל 
חצר, 80 מ"ר בי.א. נדל"ן, 

054-8462882)34-34(_____________________________________________

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

050-4103173)33-32/18(_____________________________________________

 דו-משפחתי בטבריה 
עילית, 110/370, נוף יפה 
וגינה מושקעת, 985,000 

ש"ח. תיווך - לאנ"ש ידידיה-
_____________________________________________)34-34(לוינגר, 0527-166-160

 בית פרטי מחולק ל- 5 
דירות מושכרות סמוך לקרליץ, 

תשואה גבוהה, 2,500,000 
ש"ח. תיווך - לאנ"ש ידידיה-

_____________________________________________)34-34(לוינגר, 0527-166-160

 בשז"ר מהבוקש, 160 
מ"ר, 5 חד', משופצת.

תיווך - לאנ"ש ידידיה-לוינגר, 
0527-166-160)34-34(_____________________________________________

 באזור קרלין-צאנז, 3 
חד', ק"א, משופץ 67 מ"ר, 

590,000 ש"ח. תיווך - לאנ"ש 
_____________________________________________)34-34(ידידיה-לוינגר, 0527-166-160

 בנווה צבי בר אילן, 
3 וחצי חדרים + 2 

מרפסות סוכה, ק"ב, 
משופצת ומושקעת, 

מוארת בכיוונים טובים 
1,890,000 ש"ח,

054-6699870/69)34-37(_____________________________________________

 בנשיאים, דירת גג, 6 
חדרים, יפה ומסודרת, חדרים 

גדולים, מטבח מושקע, יחידת 
דיור בגג + חדר נוסף + גג 

כ- 80 מטר עם כניסה נפרדת, 
2,200,000. אתי,

054-3320655 תיווך דרים 
_____________________________________________)34-34(טרגט

 בבנין מטופח ברחוב 
הקיש, דירת גג, 3 חדרים + 

מרפסת גדולה, קומה 3 ללא 
מעלית, כניסה נפרדת לגג 
וחניה בטאבו, 1,430,000 - 

אתי, 054-3320655
_____________________________________________)34-34(תיווך דרים טרגט

 בכץ, 5 חדרים משופצ, 
יחידת הורים, מרפסת שמש, 
סוכ המלאה, מטבח מסודר, 

1,890,000. אתי,
054-3320655 תיווך דרים 

_____________________________________________)34-34(טרגט

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

_____________________________________________)34-37(מרפסת, 054-3178318

 4 חד' במונטיפיורי, קומה 
א', משוקעת כחדשה, מרכזית. 

1,380,000 ש"ח. יריב,
052-2757378. גיא,

054-4761147. ודים,
052-5785978)34-34(_____________________________________________

 4 חד' בהדר גנים, 
מושקעת, קומה א', מרפסת 
שמש נוף ירוק, 1,390,000. 

יריב, 052-2757378. גיא, 
054-4761147. ודים,

052-5785978)34-34(_____________________________________________

 4.5 חדרים אזור 
מעולה ודתי, משופצת 

ויפה, ק"ק + יציאה 
לחצר, כניסה רחבה, 

050-5483322)34-34(_____________________________________________

FOX  נדל"ן. בגני הדר, 
דירת 4 חדרים, מיקום מצויין, 

050-6925400)34-34(_____________________________________________

 בחפץ מרדכי, בבנין יפה 
ומטופח, 4 חדרים, מדהימה, 
94 מטר, משופצת קומפלט, 
מיזוג, מעלית וחניה בטאבו, 

1,690,000. אתי,
054-3320655 תיווך דרים 

_____________________________________________)34-34(טרגט

 בניימן בבנין חדיש, 
4.5 חדרים, מסודרת, סלון 

גדול ומטבח מושקע, ממ"ד 
ומרפסת שמש, סוכה מלאה, 

מיזוג מרכזי, מחסן פרטי, 
1,890,000. אתי,

054-3320655 תיווך דרים 
_____________________________________________)34-34(טרגט

 בההגנה, 4 חד' מעל 
המדרחוב, משופצת מהיסוד, 
מצויינת להשקעה. "רי/מקס" 
_____________________________________________)34-34(- משה דסקל, 050-5926021

 בברנדה מעלית, חניה 
משוקעת מאוד, 1,550,000. 

יריב, 052-2757378. גיא, 
054-4761147. ודים,

052-5785978)34-34(_____________________________________________

FOX  נדל"ן, במרכז 
העיר, דירת 3 חדרים מצויינת, 

050-6925400)34-34(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים משופצת 
+ יחידת דיור מושכרת. תיווך, 

050-4104044)34-37(_____________________________________________

 בחפץ חיים, 3.5 חדרים, 
גדולה, חצי החדר במקור, 

מסודרת, קומה 2 ללא מעלית, 
חניה בטאבו, 1,430,000. אתי,

054-3320655
_____________________________________________)34-34(תיווך דרים טרגט

 לרציניים בלבד, 105 
מ"ר, 5 חד', משופץ 

כחדש, כל התוספות, 
פינתי, אזור מתחרד 

מטופחת, 850,000 ש"ח. 
_____________________________________________)34-34(שניר, 052-2888181

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 מציאה! 70 מ"ר, 3 

חד', קרקע גינה, יח' 
דיור, ראשון לנוף, אזור 

מתחרד, 650,000 ש"ח. 
_____________________________________________)34-34(ניסים, 053-7666027

 מציאה בהזדמנות! 3 
חד', משופצת, מרפסת 
ענקית, אופציה לבניה 

של 80 מ"ר אזור מתחרד 
ומבוקש, 670,000 ש"ח. 

_____________________________________________)34-34(שניר, 052-2888181

 מציאה! 3 חד', 60 
מ"ר, קומה 2, במצב 

במעולה, נוף, אזור 
מתחרד, 490,000 ש"ח. 

_____________________________________________)34-34(שניר, 052-2888181

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

שנקין, זקוקה לשיפוץ,
קומה שלישית בלי,

054-7195955)34-37(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 מפואר ביותר! בכהנמן 
אזור מכבי אש, פנטהאוז 
כ- 170 מ"ר + מרפסות 

4 כיווני אויר + ריהוט 
יוקרתי, מיידי, ב- 10,000 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! בחרל"פ, 
דירת-גג ענקית, 5 חדרים, 

כ- 170 מ"ר, חדשה, 
משופצת אדריכלית 

ברמה גבוהה מהיסוד + 
גג ענק פתוח, ממוזגת, 

ק"ג )ללא( + חניה, 7,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)34-34(_____________________________________________

 ברב קוק השקט, 
4 חדרים כ- 100 מ"ר, 

חזית, שמורה, ק"ג, 
נוף, מיידי, 5,300 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)34-34(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 2.5 חדרים, משופצת, 
ממוזגת, קומה 1, מתאים גם 

למשרד 45 מ"ר ללא ריהוט 
_____________________________________________)33-36(ברחוב ירושלים, 054-2239905

 בגבעת רוקח )שר( יחידת 
דיור בבנין חדש, כ- 30 מ"ר, 

ממזוגת, קומה 2- עם חלונות, 
_____________________________________________)33-36(1,900 ש"ח, 054-8435566

 יחידה להשכרה בבורוכוב, 
2 חד', מסודרת + מיזוג + 
ריהוט, 2,200 ש"ח, מיידי, 

03-5708306 ,054-8486681)33-36(_____________________________________________

 שרת, 3 חדרים, קו' 
קרקע, מיידי, 3,700 ש"ח. 

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)34-34(אדוארד

 נדירות! בנורוק! 
ובאברבנאל! 3 חד', 

85 מ"ר, חזית, מעלית. 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! במנחם, 3.5 
חדרים, ק"ב, משופצת, 

חזית + חניה, מיידי, 
4,200 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בחתם סופר בבנין 
חדיש, 3 חדרים, ק"ב + 
מעלית + חניה, מיידי, 
3,900 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)34-34(_____________________________________________

 אבטליון, ק"ג, 55 מטר, 
משופצת, מטופחת, מרוהטת, 

054-8403839 ,3,900)34-34(_____________________________________________

 יחידת דיור 3 חדרים 
מפוארת חדשה וממוזגת 

מרוהטת קומפלט
ברחוב הרב שך 4200 ש"ח

050-4112311)34-34(_____________________________________________
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+5 חדרים

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

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

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

לפרסום
03-6162228

קיט 
ונופש

עסקים

ביקוש 
דירות

נדל”ן 
מסחרי

משרדים

השקעות

בני ברק

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

אור הגנוז

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

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

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

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-36/17(_____________________________________________

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף, 

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

בית חורון

 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, כשל"פ

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

בית שמש
 וילה מקסימה, 4 חדרי 

שינה, 30 מיטות נקיה 
ומאובזרת, לשבתות במחיר 

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

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

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

בית מאיר

ביריה
 "אחוזת אלטונא" מערות 

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

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

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

מאובזרת, גינה פרטת + 
מתקנים ודשא, מרפסת + נוף 

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

 לשבתות וחגים, יח"ד 
יוקרתית + 2 מזגנים בבנין 

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

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-14/18(בקרו באתר(_____________________________________________

גליל מערבי

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)03-32/17(_____________________________________________

דימונה

דלתון
 ארוח לרוויה - בגליל ארוח 
פאר, בריכה מחוממת, ג'קוזי, 

ח.אוכל, ערסלים,
,050-2230470

04-6970537 ,050-7230470)16-12/18(_____________________________________________

חשמונאים
 נופש אמיתי לזוגות בלבד 

סוויטות מפוארות + ברכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, אתר 

_____________________________________________)12-38(- "צימר דן" 058-7736573

בר יוחאי

■ הנופש המושלם - "סולם 
יעקב": צימרים ממוזגים, נוף, 

גינה, בריכה וג'קוזי ענק,
054-2273670)52-51/17(_____________________________________________

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

04-6987547 ,052-3771789)34-33/18(_____________________________________________

 2 צימרים משפחתיים 
יפים, ממוזגים ומאובזרים + 
מרפסות, דשא וטרמפולינה, 

_____________________________________________)19-44/17(במרכז היישוב, 053-2552555

 וילה חדשה, ממוזג, 
מתאימה למשפחות גדולות, 

30 מיטות קרוב לרשב"י,
052-5207326)21-33(_____________________________________________

גורנות הגליל
 נופש מושלם למשפחה 

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

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

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

תמורת אחוזים על מכירות

contact@konim.biz
050-2860217 | 02-9998291   

בניית אתרים מסחריים
ברמה גבוהה לחנויות 

להקפיץ את העסק
ללא תשלום

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

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

 דירת נופש מאובזרת, 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133082 ,050-4133098)27-26/18(_____________________________________________

טבריה

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-21/18(_____________________________________________

 בקרית שמואל, דירת 
גן חדשה, קרוב לשטיבלאך 

ולכנרת + חצר, ממוזגת 
_____________________________________________)23-34(ומאובזרת, 053-3125382

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, 
2,500,000. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 נופש הרימון 
בטבריה, דירות וחדרי 

נופש איכותיים לזוגות, 
משפחות ולקבוצות, 

תאריכים, אחרונים לבין 
הזמנים, מבצע!!!
3 לילות סופ"ש,

1,500 ש"ח בלבד,
050-8818678)42-43/17(_____________________________________________

 5 חד' בבנין חדיש 
ברח' הזיתים )באזור בית 

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

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

ארוכה בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

גבעת שמואל

פתח תקווה

ירושלים

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

050-4195652)27-38(_____________________________________________

 יח"ד להשכרה, יפה 
ומרוהטת במרכז העיר רבי 

עקיבא פינת חזו"א, מיידי
054-6379570)34-37(_____________________________________________

נתיבות

 חדר 23 מ"ר בגן ורשא, 
כולל ארנונה, לא למגורים, 

050-4123655)31-34(_____________________________________________

 חדר 23 מ"ר בגן ורשא, 
כולל ארנונה, לא למגורים, 

050-4123655)31-34(_____________________________________________

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

_____________________________________________)31-38(קצרות, 050-7877492

 דירת נופש ברמה גבוהה 
בשיכון צאנז בטבריה, ליחידים 

ולקבוצות, לל"ת,
02-6263663 ,058-3777500)31-34(_____________________________________________

 בטבריה עילית, 
מאובזרת, מתאימה לחרדים, 

600 ש"ח ללילה )מיחם + 
_____________________________________________)31-34(פלטה( 054-8422425

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

+ ביהמ"ד + חדר אוכל,
052-7634389)38-37/17(_____________________________________________

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)40-40/17(ובית מדרש, 052-7646764

 מבצע ענק!!! רק 270 
ש"ח!!! צימר יפיפה במיקום 

הכי טוב ביבניאל,
050-4102275)25-36(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים ליחידים 
ובקיץ לקבוצות - מנגל, בריכה 
גדולה, סנוקר, כדורגל, פארק 

לילדים לשבתות ולחגים 
במחירים נוחים!

052-3594875 ,052-3540874)17-32(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 בבית ישראל, 3 חד', 
מטופחת, מרווחת וממוזגת, 
לשבתות ותקופות קצרות, 

לחרדים בלבד,
054-8431078/6)25-36(_____________________________________________

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

וממוזגת, מרפסת ענקית, נוף 
_____________________________________________)29-02/18(מדהים, 052-7170576

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד 
פינוקים, קרוב להכל, עד 
_____________________________________________)34-08/18(15 איש, 052-7164243

 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(_____________________________________________

טלזסטון
 וילה פסטורלית עם 

בריכה, מרווחת, ממוזגת + 
נוף, פרטיות מוחלטת,

054-6808425)24-35(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה 

רומנטים לזוגות, בריכה 
מחוממת מוצנעת, 
ג'קוזי ענק + נוף, 

ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)24-23/18(_____________________________________________

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-01/18(_____________________________________________

 "אחוז נוף כנרת" 
צימרים חדשים 

ומפוארים בטבריה + 
ג'קוזי, מחומם + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, 

במחירי השקה!!
052-7134905)54-42/17(_____________________________________________

 2 דירות גדולות, ממוזגות 
ומאווזרות ב-ק"ש עם חצר 

פרטית! קרוב לטיילת,
052-7130111)17-37(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-02/19(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, עורפית, 
ק"ב, 1.5 חד', 30 מ"ר, 

מרוהטת קומפלט וממוזגת, 
2,300 ש"ח כולל ארנונה ומים, 

052-7158998)32-35(_____________________________________________

 בחזני בקהילה, 4 חד', 
ק"ב, משופצת חלקית, בניין 
בתהליך שיפוץ, מיידי, 2,200 

_____________________________________________)32-35(ש"ח, 050-8444490

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 4 חד' גדולה + מרפסת 
_____________________________________________)32-35(במדורגים, 054-8446858

 4 חד' משופצת, מטבח 
+ דוד"ש חדשים + סורגים 
+ מרפסות + נוף מדהים, 

054-2300995)32-35(_____________________________________________

 4 חד', מזגן בכל חדר, 
פינוי 1.9.17, 4,300 ש"ח, 

,052-4248686
054-3394727 ,054-6393429)32-35(_____________________________________________

 להשכרה חנות מכולת 
בני יצחקי ברחוב פתאיה פ"כ 

+ מוניטין, 052-7618662, 
03-5786847)32-36(_____________________________________________

 השקעה של 63,000$ 
ורווח חודשי נטו 800$ בקניין 

בית )וילה( במישיגן עם טאבו, 
058-4770789)32-35(_____________________________________________

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

עמנואל

 בנועם אלימלך דירת חדר 
לבודד/ת מרוהטת + מזגן + 

דוד"ש + מעלית,
050-4101553 ,03-5700880)33-36(_____________________________________________

 יחידת דיור, חדר + מטבח 
+ אמטיה, מרוהטת קומפלט, 

ממוזגת + גנרטור, קומה 1- 
_____________________________________________)33-34(בסוקולוב, 03-5705560

 להשכרה בכניסה 
לעיר, 3 חד', ק"ג, משופצת 

וממוזגת, 1,750 ש"ח,
054-8537501)33-37(_____________________________________________

 בכפר גנים, 4.5 חד', 
משופצת, מזגנים, 3 כ"א, 

מעלית, חניה, מיידית,
052-7276299)33-34(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)33-34ח(052-7396092

 דירה עם סוכה להשכרה 
מט' עד כ"ז תשרי אזור רחוב 

_____________________________________________)33-34ח(הרצוג, 050-6840553

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

 מציאה למשקיעים 
וזריזים!!! בגן ורשא מחולקת 

ל- 2, מפוארות, מניבה כ- 
7,000 ש"ח )כ- 80,000 ש"ח 

שנתי!!!(, רק 1,970,000, 
לחטוף!!! תיווך,

050-4160390)33-36(_____________________________________________

אולמות
 למכירה/השכרה אולם 

250 מ"ר בגבעת שאול 
בירולשים לכל מטרה,

050-5758688)33-36(_____________________________________________

 מגרש במרכז ת"א, 
כ- 3 דונם, צמוד לפארן 

שרון, 10,000,000 ש"ח, 
054- ,052-2223812

_____________________________________________)33-34(4616070 )תיווך(

 מגרש גדול ברעננה 
לבניית מגדל משרדים והיטק 
ומסחרית, 37 מליון. פולטוב 

_____________________________________________)33-36(נכסים, 052-3646632

 בויזניץ/דמשק אליעזר, 
שטח פנוי 50 מ"ר, חדש, לכל 

_____________________________________________)33-34(מטרה, 054-5634160

 סויטת יערת הדבש, 
משוב יערה גליל מערבי, ג'קוזי 

_____________________________________________)33-36(ובריכה, 052-5228168

 דירת נופש 3 חד' + 
מרפסת, נוף מדהים לכינרת, 
לבין הזמנים, שבתות, חגים, 

052-7641985)33-34(_____________________________________________

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

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

 בטרומפלדור 3.5 
חד', גדולה, מזגנים, דו"ש, 

משופצת, 3 כ"א, אזור 
_____________________________________________)33-36(מבוקש, מיידי 052-3458886

מבחר צימרים ממוזגים
+ גקוזי + בריכה

054-8818699

חדש בטבריה 
קרוב לחוף הים

 במקובר, יחידת דיור, 
2 חדרים, משופצת 

כחדשה + ריהוט מלא, 
ק"ק, 3,000 ש"ח כולל 
ארנונה. **ברב קוק, 2 
חדרים, 40 מ"ר, ק"ק, 
3,000 ש"ח. **ברבי 
יוסי, 2 חדרים, כ- 35 

מ"ר משופצת ומרוהטת, 
2,700 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)34-34(_____________________________________________

 יפיפיה, כחדשה, 
מרוהטת, לזוג צעיר 
בלבד, 2 חד' באיזור 
ויז'ניץ, 2,250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-37(מיידי, 050-5677030

1-1.5 חדרים

 2 ח' משופצים לחלוטין, 
ק"א, כולל 2 מזגנים, בצירלזון 

_____________________________________________)31-34(שיכון ה', 054-4770245

 יח"ד ברח' ירושלים 
כחדשה, מרוהטת 
קומפלט, ממוזגת, 

דוד"ש, מעלית, מיידי, 
050-9375052)31-34(_____________________________________________

 בהרב שך רד"ק, 2 
חדרים גדולים, ק"ג, משופצת 

ברמה גבוהה, 3,600 ש"ח, 
 ,03-5705498 ,054-8428241

_____________________________________________)31-34(ללא ריהוט

 דירת חדר ליחיד, משופצת 
ומרוהטת, במרכז ב"ב, מיידי! 
050-5749262 ,03-6197286)34-35(_____________________________________________

 הרצל, 1.5, קו' ב', עורפי, 
2,700 ש"ח, פינוי מיידי.

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)34-34(אדוארד

 בר אילן, 1.5, קומת 
קרקע, 2,800 ש"ח, גמיש. 

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)34-34(אדוארד

 במרכז, 1.5 חד' + 
מרפסת, יפיפיה, מרוהטת 

קומפלט, 2,800 ש"ח כולל 
הכול, חדר יפה, ממזוגת, לפני 
_____________________________________________)34-35(שעות/יומי, 054-8435119/7

 בקהתי, 4 חד', ק"ב, 2 
כ"א, מעלית, נוף, 3 מרפסות, 

2 שרותים מיידית, 6,500 ש"ח, 
03-6165062)34-35(_____________________________________________

FOX  נדל"ן. בגני הדר, 
דירת 5 חד', סוכה וחניה, 

_____________________________________________)34-34(מומלץ, 050-6925400

 בטרומפלדור פ"ת, 3.5 
חד', גדולה, ק"ב, מזגנים, 

דו"ש, משופצת, 3 כ"א, איזור 
_____________________________________________)34-36(מבוקש, מיידי, 052-3458886

FOX  נדל"ן בעמישב 
צמוד לגני הדר, דירת 3 חד', 

יפה ומשופצת, מיידי,
050-6925400)34-34(_____________________________________________

צפת
 ברח' ירושלים 

המבוקש, דירה חדשה 
מקבלן, 150 מ"ר, 4/5 

חד', מעוצבת אדריכלית, 
4,300 ש"ח. שניר,

052-2888181)34-34(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בשכונת מאור חיים 
המבוקשת, 3 חד', 65 

מ"ר, מצב מעולה, נוף, 
מעלית, 1,800 ש"ח. 
_____________________________________________)34-34(שניר, 052-2888181

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)34-35ח(052-7396092

 מחפשים יח"ד להשכרה 
באזור פ.כץ-קרית הרצוג ל- 3 

_____________________________________________)34-35ח(חודשים, 054-8414147

 למכירה/השכרה 250 
מ"ר בגבעת שאול בירושלים 

_____________________________________________)34-35(לכל מטרה, 050-5758688

 להשכרה חנות בבני-ברק 
בהרב-קוק/רבי-עקיבא, 63 

מ"ר, 17,500 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)34-34(_____________________________________________

 חנות לעסק בסמוך ממש 
לנחלת יצחק. ישראל אלבלינק 

_____________________________________________)34-34(שוק הנדל"ן, 052-3251213

 להשכרה חנות ברח' 
ירושלים פינת בעלז ב"ב, 52 

_____________________________________________)34-35(מ"ר, 052-6108041

 להשכרה חנות 35 מ"ר 
ברח' ר' עקיבא בפסג' + חלון 

_____________________________________________)34-35(ראווה בחזית, 052-7642181

 בז'בוטינסקי באזור מגדלי 
שקל, 50 מ"ר, חזית שירותים 
מוצמדים לחנות, 3,300 ש"ח, 

גמיש. 077-2050410,
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)34-34(אדוארד

 חנות, 32 מ"ר ברח' 
ירושלים/רבי עקיבא, 
חזית, כניסה מיידית, 

מפתח בתיווך אשכנזי, 
.03-5791770

_____________________________________________)34-34(ארי, 052-5554201

 להשכרה חנות 200 
מ"ר, בחזו"א/דסלר, 
חזית. תיווך אשכנזי,

.03-5791770
_____________________________________________)34-34(ארי, 052-5554201

 להשכרה ברחוב 
הרב קוק משרד/חנות 

כ- 40 מ"ר, חזית, ק"ק, 
משופץ, מיידי, 2,700 
ש"ח גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)34-34(_____________________________________________

 להשכרה חנות 
במרכז רבי עקיבא, 20 
מ"ר + גלריה 8 מ"ר, 
חזית, מיידי, 10,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)34-34(_____________________________________________

 למכירה חנות בבני-ברק 
ברח' רבי עקיבא, 1,250,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)34-34(_____________________________________________

מבנים
 התפנה מבנה 200 

מ"ר לכל מטרה, קומה 
_____________________________________________)34-34(שניה. דוד, 052-7179263

 להשכרה משרד ברח' 
ירושלים פינת בעלז ב"ב, 52 

_____________________________________________)34-35(מ"ר, 053-3133183

 בעזרא/חזו"א כ- 
70/100 מ"ר, כניסה 

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

052-7693002)34-38(_____________________________________________

 ברשותינו משרדים בכל 
רחבי העיר, חלקם מרוהט 

 BA במחירים מצחיקים. תיווך
יזמות, דורון, 054-4989159, 

03-6138886)34-34(_____________________________________________

 משרד מפואר 
להשכרה, 80 מ"ר במרכז 

העיר, קומה א' עם 
מעלית במחיר מציאה, 

אפשרות לריהוט לכניסה 
מיידית. תיווך BA יזמות,

,03-6138886
054-4980159)34-34(_____________________________________________

 מציאה 28 מ"ר, קומה 
א' למשרד או לעסק ליד 

רבי עקיבא, רק 2,400 
ש"ח. תיווך BA יזמות,

,03-6138886
054-4980159)34-34(_____________________________________________

 2 ח' גדולים, סלון 
גדול, דירה ממוזגת, בבריכה 

מחוממת, נדנדה, טרמפולינה, 
_____________________________________________)34-41(חצר גדולה, 052-6920506

 מבנה חדש- 
לשבתות חתן, שמחות 

ושבתות נופש כולל בית 
כנסת מפואר, בית 

מדרש, 2 אולמות, 2 
מטבחים, 48 חדרי 

שינה, חנייה וחצרות, 
 058-3232627

30-(           02-5003414)29/17_____________________________________________

 בצור-הדסה וילה יפיפיה 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 
20 איש, לשבתות גיבוש 

משפחתיות ולחגים, 1,800 
_____________________________________________)38-38/17(ש"ח ללילה, 054-6987004

כלנית
 סוויטות מפוארות

רק 10 דקות מטבריה !!! עם 
ג'קוזי ובריכה מפוארת + פינת 

_____________________________________________)24-35(מנגל 050-2565636

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)08-38(_____________________________________________

כפר חב”ד
 וילת נופש מפוארת, 

מאובזרת וממוזגת + 
בריכה, עד 12 איש, ליומי 

_____________________________________________)34-37(ושבתות, 054-6207770

 "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

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 
052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)54-06/18(גישה לנכים, 052-8013000

 ארוח כפרי בווילה 
יפה + בריכה פרטית, 

מושב דתי,
,02-9913107

,054-6928116
054-8470055)34-33/18(_____________________________________________

מגדל
 צימר מפנק במגדל, 7-10 

מיטות, חצר + נוף, ג'קוזי, 
סאונה, בית כנסת, מקווה, 

מתאים לחרדים,
058-3242225)25-34(_____________________________________________

מושב תעוז
 מתחם בריכה 150 מ"ר 
הכולל בריכת שחיה פרטית 
מוצנעת, מטבחון, שרותים, 

מקלחת, פינות ישיבה ועוד... 
25 ש"ח לשעה. לקבוצות 

ומשפחות, פרטיות מוחלטת 
באווירה כפרית, מותאם לציבור 

_____________________________________________)28-35(הדתי/חרדי, 052-3135105

 דירת נופש בצפון, 15 
דקות מהרשב"י לבין הזמנים, 
אפשרי גם לחגים/ולשבתות, 

052-5310051)33-36(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י,

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-34/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

נדנדות, חצר גדולה ומטופחת, 
מש' סופר. 052-8401847 

04-6989734)50-45/17(_____________________________________________

■ דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

לזוגות, 052-2979067,
04-6980624)25-24/18(_____________________________________________

■ בעליה לציון הרשב"י 
- דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

050-9989500 ,050-6393480)46-44/17(_____________________________________________

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

לרשב"י, משפחת אלק,
04-6989119 ,054-8042119)14-07/18(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-35/17(_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-24/18(_____________________________________________

 בין טבריה למירון בכפר 
חנניה, יחידת נופש 2 חדרים 

זוג + 4, צנוע, נוף מדהים 
_____________________________________________)26-33(וביהכנ"ס, 050-4989295

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-27/18(וחדר אוכל, 054-6987257

מירון
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הובלות והסעות

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

055-6688870)50-45/17(_____________________________________________

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

ואירועים 053-3188842 
050-7532336)33-32/17(_____________________________________________

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

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

מוצרים 
ושירותים

הלוואות ומשכנתאות

הלבנת שיניים

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

הארץ, 14,20,30,40,55 
מקומות, נהגים חרדים 

ואדיבים, 054-5990390, 
053-3166566)38-34/17(_____________________________________________

חולמ/ת על שיניים 
לבנות ויפות?

קל 
ומהיר

ערכה להלבנת שיניים

054-8527470

תוצאות 
מיידיות

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

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

  3 צימרים גדולים 
ומפוארים + בריכה פרטית, 
שולחן פינג פונג, מדשאות, 
ערסלים ועוד... "אצל אביה"

050-5313031)02-29(_____________________________________________

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

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

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

_____________________________________________)25-24/18(מים מהדרין. 054-5742965

 בין סמטאות העתיקה - 
בתי ארוח מפוארים, מאובזרים 
וממוזגים לזוגות ולמשפחות, 

בין בתי הכנסת העתיקים, 
050-8550462/1)52-50/17(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים 
053-3147542 052-7155422)37-36/17(_____________________________________________

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר מקצועי, נוף 

מדהים לחרמון,
,050-4296661
050-7477127)03-29(_____________________________________________

ערד

 "בנצי טיולי ג'יפים" - 
חוויית שטח יחודית, מס' 1 

בארץ, באיכות! נסיון 30 שנה! 
050-2403750 ,052-2403750)25-36(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

 דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-49/17(_____________________________________________

 "הפגודה בפינה" - 4 יח' 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קרוב לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-18/18(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)42-37/17(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

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

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

 קונה רכבים ואופנועים 
לפירוק, לנסיעה ולברזל, 

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

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-20/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-29/17(_____________________________________________

 וילה אטרקטיבית בערד, 
+ מרפסת ונוף + חצר עם 

מתקנים למשפחות ולקבוצות,
053-3120962)17-36(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
,054-8592082

058-3245275/2/4)18-17/18(_____________________________________________

 בכניסה לעתיקה, צמוד 
ללעלוב, 4 חד' עד 14 מיטות, 

חדשה יפהפיה, מרפסת 
ענקית, נוף מרהיב למירון, 

050-4148184)17-28(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

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

נתניה

ספסופה

 וילה גדולה ונקיה לאירוח 
מהנה במיוחד )4 חד' + סלון(, 

בריכהת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד, 

אפשרות לתשלום באשראי, 
054-5726412 ,077-5590283)07-34(_____________________________________________

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-12/18(_____________________________________________

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)19-31(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 
לביהכנ"ס, עד 70 איש. יורם, 
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(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
נופש וצימרים בצפת 

וסביבותיה, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)21-32(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

מזגן ונוף מדהים, בהזדמנות! 
058-3266448)30-29/17(_____________________________________________

 דירת נופש גדולה 
ומרווחת בסמוך לעיר 

העתיקה, מאובזרת וממוזגת, 
לשבתות/ימים וחגים,

054-2468262 ,052-3953998)09-35(_____________________________________________

 צימרים יפיפים, 
ממוזגים עם גינה, בריכת 

שחיה, ג'קוזי, קרוב 
לרשבי, ביהכנ"ס,

050-2004839)21-45/17(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ 
ובהשכרה לחו"ל, שירות 
אישי ומקצועי לכל אורך 

הדרך! 02-5805870
info@e-z-rent.co.il)52-01/18(_____________________________________________

השכרת רכב

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

סוכנות ארצית להשכרת רכב
סניפים בכל הארץ

077-40-900-70

 שירות|אמינות|מקצועיות 

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

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

 "אופן משכנתאות" 
*יועצי הבנק טיפול מהיר 

*בתנאים מועדפים *שרות  
מהיר *משכנתא הפוכה 

למבוגרים. עמינדב לוין,
052-7655660)21-33(_____________________________________________

פינה באופק, מתחם עם 
4 צימרים + בריכה וג'קוזי, 

נוף פסטורלי לחרמון, אהובה, 
050-6582939)24-35(_____________________________________________

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, לכל השנה, לבחורים 

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

 דירה בעיר העתיקה בכיכר 
המגינים, נקיה, מסודרת, 

ממוזגת וכן צימרים לזוגות, 
052-7679018 ,052-7687778)24-35(_____________________________________________

 בחד-נס צימר מפנק לזוג 
+ 2, ג'קוזי + נוף לכנרת + 

קרוב לביה"כ ואטרקציות.
_____________________________________________)24-35(אבי, 054-4623705

 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

 בלב העתיקה מול מלון 
- רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)25-36(_____________________________________________

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

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

התקנת דלתות

עמנואל
 דירה מקסימה ומטופחת, 

טובלת בנוף פסטורלי, 
ממוזגת, רק 270 ש"ח ללילה, 

052-7602522)28-35(_____________________________________________

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

למשפחות ולזוגות,
04-6980449 ,052-4604609)29-28/18(_____________________________________________

 דירת נופש לזוגות, 
משפחות + ג'קוזי, גינה ענקית 

_____________________________________________)29-36(ובריכה, 052-2797223

 בעתיקה, 4 חד', ממזוגת 
מרפסות, נוף למירון,

053-3133173. 6 חד' קרקע 
+ חצר, יפה וממוזגת,

052-7154585)19-31(_____________________________________________

 דירת נופש 5 חד' 
וצימר 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(_____________________________________________

שלומית

מכירת רכבים

קיה

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 בעתיקה, "הצימר 
של מולי", 2 חד' חדישה, 

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול קרליבך, לזוג + 2, חניה, 
03-9363752 ,050-6241690)30-37(_____________________________________________

 בעתיקה בכיכר 
המגינים, דירות אירוח 

חדשות ומפוארות 
למשפחות ולזוגות + 

בריכה לילדים, 
052-7642459)30-34(_____________________________________________

מבצע!
השכרת רכב

בין הזמנים
החל מ- 2,250& לחודש 

ללא הגבלת ק"מ
*שירות 24 שעות

050-6666-599

 ברוך המתקין, מתקין 
דלתות פנים מכירה והתקנה 

כל סוגי הדלתות, דלתות 
פנים/אקורדיון ופלדלת,

050-6391562 - יעוץ ללא 
_____________________________________________)31-34(תשלום

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא פשרות, 
מבצעים מיוחדים לחתונות 

0525-778544)28-27/18(_____________________________________________

צילום אירועים

 שידוכי "זיווג הגון 
בקרוב" לרווקים/ות ופרק 

שני, מגיל 18 ומעלה ובוגרים, 
)מטפלים גם בקשיי שידוך(, מ- 

_____________________________________________)49-47/17(10:00 בבוקר, 052-3340338

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

מ- 10:00 בבוקר, 
052-3340338)47-45/17(_____________________________________________

שידוכים
■ "שידוכי המרכז" - 

שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים 
לטאים וספרדים,שדכן 

מקצועי עם המון הצעות. 
054-8422105
03-6189388)40-39/17(_____________________________________________

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-54(21:00 בלבד, 052-7333955

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

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

רפדים

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(_____________________________________________

 מקבלים עבודות ריפוד, 
כסאות, ספות, מזרונים 
במבחר בדים/דמוי עור, 

כמובן תיקוני נגרות. 
מבצע ריפוד מושב לכסא, 

_____________________________________________)32-35(80 ש"ח, 052-4227714

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

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

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,900
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

לימוד נהיגה

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

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

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)23-34/17ל(

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

מתנה, 050-4101236 )באזור 
_____________________________________________)51-45/17(ירושלים(

 מבצע קולמוסים 
מנירוסטה עם שוקת,

2 ב- 165 ש"ח עד שמרוצים! 
052-7105645)21-33(_____________________________________________

עריכת מצגות
 עריכת מצגות לכל 

מטרה! ואלבומים 
דיגיטליים "שרי עיצובים" 

להזמנות שרי:
050-4171813)26-29(_____________________________________________

 מחשב נייד מחודש 
החל מ- 500 ש"ח כולל 
אחריות, הוותיק בענף.

054-4543701
03-5066331)54-29/17(_____________________________________________

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-28/18(_____________________________________________

 יח"ד זוגית באזור יפה 
נוף, מול נוף מדהים, ממוזגת, 
מאובזרת, חדשה, ק"ק, 300 
ש"ח ללילה, גם לתקופםהת 

_____________________________________________)32-35(כלייזמרים, 052-7627932

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

052-7153475)32-35(_____________________________________________

 2 יחידות נופש בצפון 
כולל בריכה פרטית, מושקעות 

ויפיפיות + נוף מרהיב,
053-4283107)32-35(_____________________________________________

 קיה קרניבל 2009, 2900 
סמ"ק, 7 מקומות, שניה, 
170,000 ק"מ, שמורה, 

_____________________________________________)32-35(49,000 ש"ח, 052-7707700

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

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

סת”ם

סובארו

סקודה

 סובארו 2008/2007 
אוטי, שמורה ומטופלת, ללא 

תאונות, חסכונית + טסט 
לשנה, 17,900 ש"ח,

054-9919718)33-33(_____________________________________________

 סקודה רומסטאר יד 
ראשונה, 2014. 7 אוטומטי, 

טסט לשנה! מטופלת במוסך 
המרכזי! 140,000 ק"מ 

_____________________________________________)33-33(48,000 ש"ח, 050-5595360

 "זיווג משמיים" - שידוכי 
מצווה אתכם לאורך כל הדרך, 

ע"י יועצת אישית ומנחת 
הורים מוסמכת,
052-7650889)33-36(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 דירת נופש במרכז העיר, 
נקיה, מטופחת ומאובזרת, 

אפשרות להסדר מקופת 
_____________________________________________)34-37(חולים, 052-7142999

 צימר בוטיק בלב צפת 
העתיקה החל מ- 500 

_____________________________________________)34-34(לזוג. יובל, 050-2777611

סוכן השכרת רכב   

050-5765449
052-7123419

בארץ ובחו“ל
ללא חיוב

שבת 
ויום טוב

מגיל 21 +

שנה רשיון
סניפים בכל הארץ

מטבחים
 "מטבחים יעקב" - 
מטבחים במבצע מטבח 

תחתון + עליון עד 2 מטר 
עם שיש וכיור מסנדוויץ + 

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

אבידות

 הגמ"ח הארצי להשבת 
אבידה. אבד לך משהו? מצאת 

משהו? התקשרו בהקדם: 
_____________________________________________)32-33ח(1-599-500-003

 בט"ז בתמוז נפל מידי 
שעון עם רצועת מתכת לבן 
בפתח האולם ארמונות חן, 

_____________________________________________)32-33ח(050-4179960

 נמצאה שרשרת זהב 
באזור דבורה הנביאה 18 

בשבת פרשת חקת )תאריך 
ז' תמוז(, ימסר ע"פ סימנים: 

_____________________________________________)32-33ח(052-3073826

 לפני שנתיים נמצא 
שרשרת ביום ההילולא של 

הבבא סאלי וכן למעלה מעשר 
שנים נמצא צמיד בגני יהושוע, 
_____________________________________________)32-33ח(050-4116085, 050-4111985

 נמצא צמיד זהב,
_____________________________________________)32-33ח(050-4102942, 02-5376689

 נמצאו מצלמה ונגן בחניון 
של גן סאקר בי"ז אב,

_____________________________________________)33-34ח(050-4113059

 נמצא שעון יד של אישה, 
בחוף הנפרד בהרצליה,

_____________________________________________)33-34ח(050-4119420, 050-8676410

 נמצאה שרשרת זהב 
באזור דבורה הנביאה 18 

בשבת פרשת חקת )תאריך 
ז' תמוז(, ימסר ע"פ סימנים: 

_____________________________________________)33-34ח(052-3073826

 ביום ג' תמוז אבדה 
מזוודה מלאה באביזרי ריקוד 
לחתונה ליד אולמי מונדיאל, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8455462

 אבד שעון סווטש בפארק 
רידינג ביום חמישי י"ד אב,

_____________________________________________)33-34ח(03-6169430, 052-7687605

 נאבד לנו בפרשת עקב, 
שקית בתוכו פאת קאסטם 
_____________________________________________)33-34ח(ובגדי תינוק, 052-7131797

 אבדה מצלמה היקרה 
מאוד לבעליה ביום חמישי 

_____________________________________________)33-36(האחרון ברידינג, 050-4151455

 אבד מחשב נייד ומסוג 
Dell בתוך נרתיק שחור, 

בתחנה מרכזית פ"ת, המוצא 
הישר מתבקש להתקשר: 

_____________________________________________)34-35ח(052-7184967, 052-7645768

 אבדה מזוודה כחולה 
בכ"ג באב בקו 400 לבני-ברק, 

_____________________________________________)34-35ח(050-4179797

 נשכחה שקית החשובה 
מאוד לבעליה בספסל בגן 

הגמל בארזי הבירה ובתוכה 
שמלה של תינוקת נעלים 

וסרטים וכן צידנית בצבע סגול, 
_____________________________________________)34-35ח(053-3110797

 נמצא נגן מול החוף 
הנפרד בטבריה ביום ד' כד' 

_____________________________________________)34-35ח(אב, 052-7606640

 נמצא מצלמה סוני בקו 
993 מצפת לירושלים, -072

,2122243
_____________________________________________)34-35ח(052-7625321/2

 נמצא שרשרת זהב באזור 
דבורה הנביאה 18 בשבת 

פרשת חקת )תאריך ז' תמוז( 
ימסר ע"פ סימנים: -052

_____________________________________________)34-35ח(3073826

 אבדו זוג תפילין ביום 
חמישי בחניון של החוף הנפרד 
בטבריה, המוצא יתקשר -050

_____________________________________________)34-35ח(4136764

 אבד לפני חודשים צמיד 
זהב לבן באיזור שכונת נאות 

יוסף, ב"ב, 054-8433334, 
_____________________________________________)34-35ח(050-4190717

 אבדה מצלמה היקרה 
מאוד לבעליה באוטובוס מבית 
שמש לירושלים ביום חמישי ח' 

_____________________________________________)34-35ח(באב, 052-7650239

 בכ"ה באב נשכח בקו 
189 מחשב נייד יקר ערך, 

_____________________________________________)34-35ח(050-4127112

 ביום שלישי 15/8 נאבדו 
בחוף שרתות שתי טבעות 

זהב, אחת נישואין זהב צהוב 
ואחד זהב לבן, דקה, המוצא 

הישר יתקשר לטלפוןף
_____________________________________________)34-35ח(052-6670612

 אבד צמיד זהב יקר מאוד 
לבעליו כנראה בפארק המים 

חפץ חיים או בפארק ברכפלד, 
_____________________________________________)34-35ח(054-8418483

 אבדה מצלמת קנון 
בצבע שחור באוטובוס אגד 
עם מדבקה, כתובת בחו"ל, 

_____________________________________________)34-35ח(054-8476982

 אבד תיק סגול בי"ח אב 
בחניה במפלי פרוד ליד מירון, 
_____________________________________________)34-35ח(052-7135117, 050-4166530

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175, צבע אפור, נרתיק תכלת, 
באוטובוס/בחפץ חיים בחודש 
_____________________________________________)34-35ח(תמוז תשע"ו, 052-7145526

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)28-05/18(הלקוח, 054-2821847

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
_____________________________________________)34-35ח(גוניור אלקטרה, 052-3595314

 דרוש כיסוי פלסטיק 
35X37 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)34-35ח(אלקטרה, 052-3595314

 דרוש פגוש לעגלת בייבי 
ג'וגר יחיד ובייבי ג'וגר תאומים, 

_____________________________________________)34-35ח(058-3245685

 דרושים גלגלי עזר 
_____________________________________________)34-35ח(לאופניים, 058-3245685

 דרוש הליכון לתינוק 
למסירה/השאלה במצב טוב, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7171872

 לבחורי ישיבה דרוש ספרי 
"ומתוק האור" בתרומה/בזול, 

_____________________________________________)34-35ח(058-3237037

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)34-35ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)34-35ח(תורה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)34-35ח(בתרומה, 052-7396092

 דרוש למסירה תיק לאורגן 
_____________________________________________)34-35ח(ביתי, 052-7163504

 מעוניין בש"ס שוטנשטיין 
במצ בחדש במחיר מוזל/

_____________________________________________)34-35ח(תרומה, 052-7171872

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)32-33ח(בתרומה, 054-8432271

 מעונין במכתב מהרבי 
מחב"ד או הרב וואזנר, ב- 300 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 050-4158682

 דרוש כיסוי פלסטיק 
35X37 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)32-33ח(אלקטרה, 052-3595314

 לאברך דרוש שולחן כתיבה 
סת"ם בתרומה או במחיר 

_____________________________________________)32-33ח(סמלי, 054-8440158

 מעוניינים במקפיא של 
גלידות קטן, מצב מצוין בלבד, 

_____________________________________________)32-33ח(054-8474221

 דרושה מכונת תפריה 
_____________________________________________)32-33ח(בתרומה, 052-7396092

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)32-33ח(054-7938941

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)32-33ח(תורה, 054-8432271

 מעוניינים לקנות 
חוברות "בוסתן" - של טבע 

ו"התחדשות" של הרב אליעזר 
_____________________________________________)33-34ח(ברלנד שליט"א, 052-7168623

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)33-34ח(תורה, 054-8432271

 מעוניינת לקנות אקורדיון 
משומש במצב טוב,

_____________________________________________)33-34ח(052-8459091

 דרושים כיסויים לעגלת 
בייבי ג'וגר תאומים + גלגל 

_____________________________________________)33-34ח(קדמי, 058-3245685

 דרושה מגבעת בורסולינו 
במצב מצוין עד 100 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(058-3245685

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)33-34ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרוש בדחיפות מכסה 
חום לקוצץ ירקות ממיקסר 

קנווד-מיג'ור, לפרטים:
_____________________________________________)33-34ח(054-8448008

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)33-34ח(בתרומה, 054-8432271

 דרוש מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)33-34ח(054-7938941

 דרוש שולחן סופרים במצב 
טוב לסופר סת"ם במחיר 

_____________________________________________)33-34ח(סמלי, לפרטים: 058-3275156

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
_____________________________________________)33-34ח(גוניור אלקטרה, 052-3595314

 דרוש כיסוי פלסטיק 
35X37 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)33-34ח(אלקטרה, 052-3595314
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יד שניה 
מוכרים

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)53-35/17(_____________________________________________

 ניתוק אינטרנט 
ממחשבים בלבד, ללא נזק 

למחשב. אזור המרכז בין 
052-7611936 17:00-20:00)01-04/18(_____________________________________________

מוצרי חשמל
 תכולת דירה: מקרר, 

פינת אוכל, תנור, מ.כביסה, 
_____________________________________________)49-47/17(סלון מעור וכו', 054-9776977

 מחשבים ניידים מ- 500 
ש"ח. ב"ב, 052-7171228. 

ירושלים, 054-8470594. ב"ב, 
אשדוד, 054-3558949 )נייחים 

_____________________________________________)21-33(ומקרנים(

 תנור עם כיריים, תמי 
4, מזגן עילי לחדר, מכונת 

תפירה, במצב מצויין, כל פריט 
_____________________________________________)32-35(500 ש"ח 052-4227714

ריהוט

 מקדחה מקיטה כחדשה 
במחיר מציאה, 250 ש"ח, 

052-7630089)30-33(_____________________________________________

 שידות וקומודה, מגירות 
עם מראה וחדר שניה צבע 

וונגה במצב חדש,
052-4227714)30-35(_____________________________________________

 6-8 כסאות ושולחן 
צבע וונגה חדשים, אפשרות 

לשולחן או כסאות בנפרד, 
052-4227714)30-35(_____________________________________________

 דרוש לאברך מזגן בחינם/
אפשרי שאנו נפרקו ונוציאו 

_____________________________________________)31-32ח(מהקיר, 050-6651365

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)31-32ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרוש כלוב לתוכי במצב 
טוב - במסירה בב"ב,

_____________________________________________)31-32ח(054-8412976

 דרוש מכשיר הליכה 
איכותי במחיר מוזל/למסירה, 

_____________________________________________)31-32ח(054-8490511

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)31-32ח(בתרומה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)31-32ח(בתרומה, 052-7396092

 דרושה קלטת אלקטרונית 
לטייפ בעלת חיבור לנגן 

_____________________________________________)31-32ח()במחיר סמלי(, 052-7171872

 מעוניין בקלטות טייפ/
דיסקים לסיפורי ילדים,

_____________________________________________)31-32ח(052-7171872

 מעוניין לקנות ש"ס 
שוטנשטיין במצב חדש במחיר 

_____________________________________________)31-32ח(מוזל, 052-7171872

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)31-32ח(054-7938941

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)31-32ח(תורה, 054-8432271

 דרושים לאברך: 2 
מיטות. כסאות למטבח. כינור, 
050-4175368, אפשר להשאיר 

_____________________________________________)31-32ח(הודעה

 מצלמת ניקון איכותית 
+ כרטיס זיכרון, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(053-3121020

  MP3 ,VSB מערכת סוני 
רמקולים נוספים, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(053-3121020

 טוסטר אובן גדול כחדש, 
חלבי, 150 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)32-33ח(050-9089110

 מסך דק למחשב PC, ב- 
_____________________________________________)32-33ח(150 ש"ח, "22, 050-4119140

 מחשב נייח Dell מסך 
ורמקולים במצב מצוין, 450 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-2421622

 מחשב נייח בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)32-33ח(250 ש"ח, 052-2421622

 מזגן חלון 3/4 כוח ג'וניור 
אלקטרה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(052-3595314

 למסירה מקרר, יתכן 
ודרוש תיקון קל,
_____________________________________________)32-33ח(052-7150479

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

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(054-7938941

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-7432035

 נגן וידאו DVD - פוג'י, 
כמו חדש - 150 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)32-33ח(052-2727474

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 מכונת תפירה, במצב 
מצויין, זיגזג/ישר/לולאות, 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 050-6651365

 מזגן חלון 3/4 כ"ס מצב 
_____________________________________________)32-33ח(טוב, 350 ש"ח, 052-7126314

 כסא מנהלים. מזוודה 
ושואב אבק חזק, 100 שח 

בלבד כל אחד, בני-ברק,
_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 מסך מחשב, מצב מצוין, 
90 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 תנורי ספרילות כחדשים, 
30 ש"ח כל אחד,

_____________________________________________)32-33ח(02-5376689, 050-4102942

 שלט אונברסלי לכל סוגי 
המזגנים, חדש, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(בב"ב, 052-7679123

 זוג רמקולים 170 ווט כל 
אחד, 250 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(077-8211118

 מכונת קפה חם/קר 
תוצרת "נס קפה" חדשה 

באריזה מקורית )בני-ברק( 300 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח בלבד, 054-7216671

 תנור אפיה אלקטרה + 
גז 5 להבות, במצב מעולה 
)בני-ברק(, 450 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 למסירה מפזר חום חדש, 
_____________________________________________)32-33ח(דרוש תיקון קל, 052-7168623

 מזגן חלון אלקטרה במצב 
מצוין, 1.5 כ"ס, רק 500 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(בירושלים, 050-4120285

GPS  כחדש, מסך גדול, 
מעודכן 2017 וכרטיס הרחבה 
לתמונות ושירים, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(050-4149122

 מכשיר לבלינצס יחיד, 90 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח בלבד, 058-3289108

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)32-33ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 30 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

 אזעקה לקטנועים מנוע 
_____________________________________________)32-33ח(מבשט 199, 058-3216830

 פלטת שבת כחדשה, רק 
50. נוקיה 208 מגן לא כשר, 

_____________________________________________)32-33ח(230  מי-ם, 058-3216830

 מזגן במצב מצוין, 2.5 
כ"ס טורנדו, רק 500 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-7682482

 טוסטר אובן מבית המותג 
HOME כחדשה, 35 ליטר, 3 

מצבים, 250 מי-ם,
_____________________________________________)32-33ח(058-3216830

 רמקול קריוקי, חדש 
באריזה, ללא שימוש, עוצמת 
קול גבוהה, רק 500 ש"ח, 2 

_____________________________________________)32-33ח(רמקולים, 052-7682482

 כסא אוכל לילד סלקל. 
ספה זוגית מעור יוקרתי, 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-8432773

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(טלפון: 052-3073826

 שולחן עץ מלא, צמוד 
לקיר )ללא רגלים(, מתקפל, 
כחדש, מידות: 79X59, ב- 

130 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)32-33ח(052-3073826

 שידה קטנה לבן ושמנת, 
מעוצבת ומיוחדת, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(050-9089110

 כסא מנהלים רחב ונוח, 
צבע חום, מצב טוב, י-ם, 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-2633790

 כסא משרדי מנגנון 
סינכרוני וגלגלים, כחדש, 350 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 050-4119140

 מציאה בב"ב, 6 כסאות 
ריפוד מלא, עץ חזק, 400 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-8447917

 מזרון ליחיד נקי ושמור, 
מידות: 90X1.80, עובי 20 

_____________________________________________)32-33ח(ס"מ, 100 ש"ח, 03-9307308

 שולחן סלון מעץ טבעי 
)באמצע זכוכית(, כחדש, 150 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 050-9337411

 ארון 4 דלתות מעץ לבן 
)2.40X1.60( במצב מצוין, 

_____________________________________________)32-33ח(200 ש"ח, 050-6235101

 )70X2.20( מזנון לסלון 
מעץ, ויטרינות, במצב מצוין, 

_____________________________________________)32-33ח(150 ש"ח, 050-9337411

 למסירה פלטת שבת 
גדולה במצב טוב,

_____________________________________________)33-34ח(050-4087927

 אורגנית yamaha, גיטרה, 
פוף גדול, מנורה עומדת לסלון. 

האורגנית - 500 ש"ח. כל 
היתר - 100 ש"ח לאחד. הכול 

ברמת גן גבול ב"ב. מיטל, 
_____________________________________________)33-34ח(054-4980062

 נתב אלחוטי - מודם, 
חדש באריזה, במציאה! 290 

ש"ח, 052-7120430
_____________________________________________)33-34ח(052-7692779

 מכונת כביסה פ.ץחתון, 3 
שנים בשימשו, חב' אלקטרה, 

_____________________________________________)33-34ח(ב- 500 ש"ח, 050-4145023

 מקרר משרדי חב' 
וריפולי, 4 מדפים + מגירה, 
מצב מעולה, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-4145023

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

_____________________________________________)33-34ח(054-5823874

 מקפיא 5 מגירות, שנתיים 
בשימוש, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(054-5823874

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

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 Piolot טוסטר אובן של 
כחדש, 130 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)33-34ח(לפרטים: 052-8571371

 למסירה: לאברך או בן 
תורה, מקרר גדול הזקוק 

לקצת תיקון )עובד(,
_____________________________________________)33-34ח(054-8477988, 03-5740224

 קונסולת משחקים 
גיימבוי + מצלמה + נגן + 

הקלטה ועוד, 99 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(053-3199061

 רדיו דיסק מקורי חדש 
לרכב מאזדה 3, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8412903

 מכונת יבוש תוצרת 
MER, מצב טוב, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-3337530

 מכונת כביסה בוש דגם 
WOL 1270, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-3337530

GPS  חדש באריזה, דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות, מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, טל': 054-8405498

 מחשב נייד לעבודה, 
כתיבה וצפייה במצב טוב, רק 

ב- 500 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)33-34ח(052-3281503

 מקרנצ'יק חדש באריזה, 
מזכיה + קלטת, בחנות 304, 

אצלי - 283 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(03-6770158

 רדיאטור קטן מעוצב 
כחדש, 40 ש"ח בב"ב,

_____________________________________________)33-34ח(050-4113059

GPS  כחדש, בשויי 750, 
נמכר ב- 400, לפרטים:

_____________________________________________)33-34ח(052-7178725

 מקרר גנרל אלקטריק 
כסוף, 2 צדדים, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(058-3245685

 למסירה מיחם גדול חדש 
לא חשמלי, 14 ליטר, 26 

קוטר, תרומה לישיבה,
_____________________________________________)33-34ח(052-7168623

 למסירה רדיאטור 9 
צלעות, מצב טוב,

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 טוסטר אובן מצב מצוין, 
100 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 למסירה, שעון מעורר, 
צלצול חזק ביותר,

_____________________________________________)33-34ח(052-7168623

 למסירה וילון סטן שמנת, 
_____________________________________________)33-34ח(2 מטר, 052-7168623

 בטריה למחשב נייד, מטען 
למחשב נייד ותיק חדש, 80 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח כ"א, 058-3245685

 מקרר גנרל אלקטריק 
כסוף, 2 דלתות, רק 500 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח! 058-3245685

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)33-34ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת אלחויים 
של מקרוסופט, 75 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 30 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(052-4831449

 מכשיר קשר כחדש, סוג 
מעולה, רק 180 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(050-4178077, 072-2344934

 אורגן ימאהה מודל 443 
כחדש, חצי מחיר, 500 ש"ח, 
עדיין עם האריזה + אחריות, 

_____________________________________________)33-34ח(054-3456413

 מזרונים לחדר שינה במצב 
מעולה במחיר מציאה, 500 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 054-8413099

 שידה 2 מגירות בירושלים, 
_____________________________________________)33-34ח(130 ש"ח, טל': 054-8423405

 שולחן כתיבה + 4 מגירות 
ניידות )60-120( מעץ לבן, 150 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 050-6235101

 טואלט לבן, מראה ושידת 
מגירה ברוחב 60, ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-9337411

 ארונית ספרים 4 מדפים, 
בתחתית הארונית סגורה 
)195X85(, ב- 150 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(050-6235101

 מזרון כפול, ספוג פולימרי, 
קפצי פלדה פוקט, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-7909362

 מיטה יהודית, מצב מצוין 
עם ארגז מצעים, 350 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בלבד, 052-5737813

 שולחן מחשב + צג 
מחשב, 90 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(054-5705546

 תחתית הייריזר במצב 
מצוין, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(03-6749553

 מיטת נוער מעץ לבן עם 
מזרון, במצב מצוין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-6235101

 קומודה )טואלט( לחדר 
שינה, 2 מגירות, מראה בצבע 

ונגה, 150 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(050-9337411

 ארון אמבטיה + כיור + 
מראה, חדש, 60 ס"מ רוחבה, 

אפוקסי אפור, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(052-6309092

 6 כסאות עץ מלא, 
מרופדים במצב מצוין, בב"ב, 

_____________________________________________)33-34ח(500 ש"ח, 052-7121389

 שולחן אוכל יפהפה במצ 
במצוין בפ"ת, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(053-5303037

 מיטה כפולה מעץ מלא! 
כולל ארגז מצעים, גודל 

1.90X1.40, ב- 500 ש"ח. זיו, 
_____________________________________________)33-34ח(050-6538811

 מיטה מעץ 90 ס"מ רוחב 
+ ראש + ארגז, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(052-7168623

X2  בסיס מעץ, מצב חדש 
למיטה יהודית, 250 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)33-34ח(052-7168623

 שולחן למטבח + מגירות, 
מצב טוב, 200 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(050-5925647

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

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(050-3286875

 זוג מזרוני אוויר מתנפחים 
לטיולים, באריזה, 70 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(כ"א, 050-5206337

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)32-33ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרוש פקס מחברת 
"פנסוניק" לא תקין, לחלקי 

_____________________________________________)32-33ח(חילוף, 054-6389446

 דרוש בתרומה מזגן עילי 
לספריית ביהכ"נ ביהוד,

_____________________________________________)32-33ח(050-6778763

 דרושים לאברך: 2 
מיטות. כסאות למטבח. כינור, 
050-4175368, אפשר להשאיר 

_____________________________________________)32-33ח(הודעה

 דרוש לאברך מזגן בחינם/
אפשרי שאנו נפרקו ונוציאו 

_____________________________________________)32-33ח(מהקיר, 050-6651365

 מעוניין לקנות במחיר 
סמלי ערכה ללימוד אידיש 

_____________________________________________)32-33ח()מעברית( 03-5701931, דוד

 דרוש חלקים לפאלפון 
נוקיה 208 לקניה,

_____________________________________________)32-33ח(052-7149509

 מעוניינת לקנות אקרודיון, 
_____________________________________________)32-33ח(052-8459091
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לפרטים והרשמה

03-6880091
050-3131740/1

 אורגנית קסיו 2100 במצב 
_____________________________________________)34-36(חדש, 050-4101365

 מגהץ אדים 
NORMANDE במצב חדיש 

בהזדמנות בלתי חוזרת, 60 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח בלבד, 054-7216671

 מצנם )טוסטר( 
KENNEDY בהזדמנות 

חד פעמית, 40 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

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

_____________________________________________)34-35ח(052-3463482

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

_____________________________________________)34-35ח(052-3463482

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

_____________________________________________)34-35ח(052-3463482

 XEROX מדפסת 
כחדשה, קומפקטית, ב- 100 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 052-7681254

 מכונת תפירה תעשית 
_____________________________________________)34-35ח("זינגר" 052-7693094

 רדיו דיסק מקורי חדש 
לרכב מאזדה 3, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(054-8412903

 אורגנית ימהה, 500 ש"ח, 
רמת גן גבול ב"ב,

_____________________________________________)34-35ח(054-4980062

 אורגן ימהה - מציאה 
PSR710 עם מלא מקצבים, 

_____________________________________________)34-35ח(058-3245685

 2 מסקרות ועפרון חדש 
 ,LORIAL ,בקופסא, 60 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(טל': 058-3245685

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-7432035

 טאבלט נאון 7 אינץ' 250 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 050-7463631

 מסחטת מיץ הדרים 
חשמלית, 120 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(050-7463631

 מדיח כלים קינג גדול, 250 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 מגפון 100 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 פרוז'קטור 50 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מנגל חשמלי 50 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(חדש, 054-4273857

 טוסטר 25 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 כיריים גז זכוכית, 200 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מפזר חום, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה, 50 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 חדש מאוורר טורבו "20, 
_____________________________________________)34-35ח(200 גמיש, 054-4273857

 שואב אבק חדיש, 200 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מסך "24, ב- 200 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 פלטה לשבת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 רדיאטור חימום, 200 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 דיסק השחזה חדש, 
850V, ב- 300 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מצנם, 30 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מיקסר כחדש, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 תמי 4, 200 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מסור מקיטה, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 מסך "32, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 תנור סוואטר משולב 
במצב מצוין למסירה, -02
_____________________________________________)34-35ח(5383155, 050-6290069

 תנור אפיה בילד אין במצב 
מצוין למסירה,

_____________________________________________)34-35ח(02-5383155, 050-6290069

 תונר אפיה קטן כחדש, 
160 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)34-35ח(050-9089110

 מדיח כלים קטן כחדש, 
500 ש"ח, פאלפון:

_____________________________________________)34-35ח(054-6951960

 מחשב פנטיום 4, מצוין 
בהזדמנות!!! לכתיבה וצפיה, 

_____________________________________________)34-35ח(300 ש"ח, 053-3346080

 מגבר, 100 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 טוסטר חדש, 40X60, ב- 
_____________________________________________)34-35ח(250 ש"ח, 054-4273857

 מאוורר עמוד חדיש, 50 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 רמקולים למערכת, 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מטגנת חשמלית, 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כיריים חשמלי, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 מכונת אקספרסו 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 מסך מחשב 15 אינץ, 
חברת LG מעולה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7167995

 מקרר אמקור, עובד 
מצוין, ב- 500 ש"ח, -03

_____________________________________________)34-35ח(6187590 ניתן להשאיר הודעה

 מצנן אוויר, ב- 140 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(052-7146087

 נגן וידאו DVD - פוג'י 
כמו חדש - 150 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)34-35ח(052-2727474

 מחשב + עכבר + 
מקלדת + רמקולים במצב 

חדש, 450 ש"ח, טל':
_____________________________________________)34-35ח(052-8401909

 מכונת צילום משולבת 
עם פקס, סורק ומדפסת, חב' 

קנון במצב מצוין, רק 230 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח בירושלים, 050-4120286

 מכונת תפירה זינגר 
חזקה, רק 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(בירושלים, 050-4120286

 מחשב נייח Dell מסך 
ורמקולים במצב מצוין, 450 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 052-2421622

 פנטיום 4 במצב מצוין, 
150 ש"ח, 02-5383155, 

_____________________________________________)34-35ח(050-6290069

 מסך דק )LCD( במצב 
מצוין, בהזדמנות!!! 200 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(053-3346080

 ברה"ע למכירה מקלדת 
אלחוטים באריזה + עכבר 

 ,1800X דגם RAPOO חברת
_____________________________________________)34-35ח(ב- 100 ש"ח, 052-7966786

zm- שלט חדש דגם 
9067n, מתאים למזגנים 
תדיראן/טורנדו, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

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

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 054-7432035

 נגן וידאו DVD - פוג'י, 
כמו חדש - 150 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)33-34ח(052-2727474

 מדפסת HP אלחוטי,
All in one, פקס, סורק 

ומכונת צילום כולל דיו וכבל 
חדש, בשימוש יותר משנה 

במצב מעולה, 260 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)33-34ח(לפרטים: 052-8571371

 כחדש - שולחן עץ מלא 
צמוד לקיר )ללא רגלים( 

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

_____________________________________________)34-35ח(052-3073826

 שידה 2 מגירות בירושלים, 
_____________________________________________)34-35ח(130 ש"ח, טל': 054-8423405

 מיטת עץ נפתחת לשניים 
בצבע פסטוק משולב שמנת, 
מעוצב, מתאים לבנים/בנות, 

_____________________________________________)34-35ח(300 ש"ח, 052-6140800

 ספריה צבע עץ, שולחן 
כתיבה + 3 מגירות תואמות - 

_____________________________________________)34-35ח(500 ש"ח, 052-6140800

 כוורת של 4, מיוחדת 
כחדשה, גדולה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-6140800

 שידה 4 מגירות על 
גלגלים, 500 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-6140800

 כסא שמור, רחב ונוח, 
דרוש תיקון קל, י-ם, 200 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-2633790

 שולחן סלוני )לספות( עץ 
טבעי, 350 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(050-7463631

 שידה 80 סמ' עם ארונית 
עץ טבעי, 250 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(050-7463631

 מעמד לטלפון/עציץ עץ 
_____________________________________________)34-35ח(טבעי, 50 ש"ח, 050-7463631

 מעמד לעיתונים/מערכת/
כל דבר, עץ טבעי, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(050-7463631

 ספה 3 מושבים דמוי עור, 
צבע שחור, 500 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)34-35ח(054-8458605

 למכירה במחיר מוזל 
מאוד, שולחן משרדי גדול 
_____________________________________________)34-36(במצב טוב, 050-4171813

 ספריית מחשב בצבע 
לבן, מידות: אורך - 110, רוחב 

- 55, גובה - 205, לפרטים 
_____________________________________________)34-35(לפנות: טל': 052-8900573

 שולחן קפה מלבן שחור, 
חדש, 350 ש"ח, פל':

_____________________________________________)34-35ח(054-8458605

 מיטה מתקפלת 80 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(פל': 054-8458605

 כורסא - מצב כחדש, 120 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח בלבד! 054-8463244

 מזרונים לחדר שינה במצב 
מעלה, במחיר מציאה, 500 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-8413099

 6 כסאות עץ + ריפוד, 
כחדשים, 480 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7110768

 מזנון לסלון וארון ויטרינה 
צבע חום, כל פריט 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(טלפון: 050-8482283

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(052-7633316

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם  מגירה 

בעיטור ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-7633316

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(054-5705546

 שולחן סלון דקורטיבי 
)90X90(, צבע חום, 250 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון מדפים, דלתות הזזה, 
צבע שחור במצב טוב, מידות: 
1.20X55X40, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(03-9307308

 מיטת נוער + ארגז 
מצעים, 260 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 כוננית ספרים עץ מלא, 
260 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 מגירות כתר 60 ש"ח + 
כסאות כתר פלסטיק, כל 

_____________________________________________)34-35ח(אחד, 35 ש"ח, 052-5737813

 ארון 180ס75X50, ב- 10 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 ג'ק לרכב, 50 ש"ח, -054
_____________________________________________)34-35ח(4273857

 שטיח צמר 150 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 כסאות החל מ- 10 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 פינת אוכל, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 שולחנות 100-200 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מיטה מתקפלת, 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 כסאות משרד, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 שולחן פלסטיק מתקפל, 
100 ש"ח גמיש,
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 2 כורסאות מעור. שולחן 
מעץ נפתח, כ"א ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(03-5701930

 קומודה/ספריה במצב 
חדש, קומפקטית וקלה 

להובלה, גודל אורך - 1.65. 
רוחב 62. עומק 25, מעולה 

ליחידות דיור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(לפרטים: 052-7137706

 קומודה 2 מגירות מעץ - 
דרוש צביעה, 30 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)33-34ח(050-4113059

 שולחן קטן מעץ, 40 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(בב"ב, 050-4113059

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

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

_____________________________________________)33-34ח(052-3073826

 מיטת יחיד עם מזרון, 290 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שולחן כתיבה צבע חום, 
יפה ומרשים, גם למשרד, 210 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 2 מיטות משולשות מעץ, 
במצב מצוין, במחיר מציאה, 

500 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)33-34ח(052-7609959

 שולחן סלון דקורטיבי 
)90X90(, צבע חום, 250 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון נעליים מעץ, 
 ,)1.20X0.84X0.16( דקורטיבי

ב- 200 ש"ח, 3 מגירות,
_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 2 מדפי תליה על הקיר + 
זוג תופסנים מעוצבים במצב 

_____________________________________________)33-34ח(מצוין, 80 ש"ח, 054-9770855
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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 
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זאב אמבטיות
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 ילדותנו לכיתה ו'. ישורון. 
מצב מצוין, 25 ש"ח, ב"ב, 

054-8063853)29-32(_____________________________________________

 "הדקדוק בלשון שלי". 4. 
כהן. 20 ש"ח.

"בין השורות" ד'. 20 ש"ח. 
"מבט למרחב" ג'. 20 ש"ח

"יש פיתרון" גיאומטריה ה' 10 
_____________________________________________)29-32(ש"ח, 054-8063853 ב"ב

 לרתמיקאיות, אקורדיון 
אטלקי קטן, 32 בסים, 

במצב מצוין,
052-2503617)31-34(_____________________________________________

 *ספרי חשבון "נחשב 
גאומטריה" חלק ב' ורוד. חלק 

א' ירוק *"עלי כותרת"
*"קשר ולעניין" *דקדוק-הפועל 

בפועל, 10 ש"ח כ"א
_____________________________________________)31-34(054-9916837 י-ם

 חלונות, דלתות, וירינות 
לסלון יד 2 וחדש, מהיצרן 

לצרכן, 050-5274348,
03-6884123)31-34(_____________________________________________

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מעולה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-2421622

 פלאפון סמסונג B110 ב- 
120 ש"ח, מאושר ועד הרבים, 

_____________________________________________)32-33ח(052-7149509

 טלפון חכם איכותי, 5 
אינץ, חדש באריזה, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

E1200  כשר + מגן, תומך 
_____________________________________________)32-33ח(הכול, 120, 058-3216830

 פלאפון חברת אקסניום, 
מצב מעולה, 100 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(054-8430025

 שעון יד לבחורה עם 
תאריך, חברת "שווס" חזק 

ואיכותי, ב- 150 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-5918474

 משקפי שמש חברת 
"ארוקה" במצב חדש, ב- 100 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-5918474

 ארנק לאישה חדש יפה, 
_____________________________________________)32-33ח(ב- 50 ש"ח, 052-5918474

 כלוב לארנב, 80 ס"מ 
במצב טוב, אביזרים, 120 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, ירושלים, 054-8412382

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)32-33ח(150 ש"ח, 052-3463482

 קסדה לאופניים מידה
X/XL כחדש, 50 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 ארנבת יפה וחמודה, 50 
ש"ח בלבד, 03-6180242, 

_____________________________________________)32-33ח(054-8414641

 ארנק מאלומניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)32-33ח(20 ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

 וילון לסלון 4 חלקים, 
צבעים קרמל ושמנת, 

5.2X2.5, ב- 250 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(054-8476805

 כלי עבודה לילדים, 20 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, בב"ב, 052-7600336

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

בלבד, 80 ש"ח, בב"ב,
_____________________________________________)32-33ח(052-7600336

 פאקט מלבורו אדום, 
250 ש"ח בלבד - בני-ברק, 

_____________________________________________)32-33ח(053-3181042

 גמ"ח תיקים לגג הרכב 
)צמיגג(, כלולים מתקפלים 
ללא עלות, לפרטים: -052
_____________________________________________)32-33ח(7153054, 054-8484434

 נעלי עקב שפיץ חדשות 
39, ג'מש שחור "ספרינג" 

מהממות, 180 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-7661343

 נעלי ספורט קאטר פילר 
כחדשות, מידה 42, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-7663109

 סוללה לאופניים 
חשמליות, חדש באריזה, 

חברת סמסונג, 36 וולט, 499 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 058-3271551

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)32-33ח(65 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

 בלוטוס עם חוט חברת 
NOA חדש באריזה, 150 

בלבד, בבית שמש וי-ם,
_____________________________________________)33-34ח(054-8446370

34K , כשר, כחדש + 
אחריות )+ ז.הלכה, דף היומי 

וכו'(, 250 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(052-7171917

 אוזניית בלוטוס 
פלנטרוניקס איכות טובה, 

חדש באריזה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(054-7612883

 אוזניית בלוטוס חדשה 
 M70 באריזה, פלטרוניק דגם

_____________________________________________)33-34ח(ב- 149 ש"ח, 053-3188804/5

 פלאפון נוקיה c2 כשר 
במצב מצוין, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(פלאפון: 050-4110225

 טלפון חכם איכותי, 5 
אינץ, חדש באריזה, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(052-4831449

 נוקיה c2 כשר מצב מצוין 
+ מגן, 249 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 סמסונג young, ב- 250 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 050-4149457

 6 חלונות קומפלט כולל 
מסגרת תריס ורשת, 300 ש"ח 

_____________________________________________)33-36(כ"א, 050-2596537

 6 דלתות פנדור כולל 
משקופים והלבשות כחדשות, 
_____________________________________________)33-36(400 ש"ח כ"א, 050-2596537

 מעקה עץ מהודר 
למדרגות, 500 וסורגים 

מהודרים לחלונות, 100 ש"ח, 
050-2596537)33-36(_____________________________________________

 דלת לממ"ד 500 ש"ח, 
וחלון קומפלט לממ"ד 500 

_____________________________________________)33-36(ש"ח, 050-2596537

 תיקים לסמינר וגם תיקים 
קטנים ליציאות, מגוון בצבעים 

במצב חדש! עד 15 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34(054-9916837 )י-ם(

 שעון חכם חדש באריזה 
כולל טלפון מצלמה ועוד, 150 

_____________________________________________)33-34(ש"ח, 054-8461535

 סידור בית תפילה ע"מ 
מעור אמיתי מילר חדש, 120 

_____________________________________________)33-34(ש"ח, 054-8461535

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

_____________________________________________)33-34ח(054-8454536

 סורגים לסלון 3X.20 מ' 
_____________________________________________)33-34ח(בערך, 050-4113059

 שמלת ערב לבת, מידה 
14, חדשה, 150 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(050-4113059

 שמלת ערב יפיפיה 
לבת, מידה 14, כסף פייטים, 

כחדשה, 150 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(050-4113059

 גיטרה כולל כיסוי, 300 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 מזוודה טובה כמו חדש, 
_____________________________________________)33-34ח(90 ש"ח, 052-5737813

 שרקנים בוגרים, 35 ש"ח 
כ"א )זכר ונקבה(,

_____________________________________________)33-34ח(052-7117882

 זוג אוגרים סבירים, לא 
נושכים בשתים עשרה ש"ח 

)אפשרות לכלוב(, -052
_____________________________________________)33-34ח(7117882

 חלק מכרכי ש"ס 
שוטנשטיין, חדשים, 80 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(לכרך, 050-4117347

 שיטה מקובצת כל הסט, 
חדש למרי, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 תוספות הרא"ש חדש 
לגמרי, 100 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 חידושי הרשב"א סט 
חדש לגמרי, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 בלוני גז 2 טנים, 70 ש"ח 
כ"א, מתאים ליח"ד,

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 זוג שרקנים ב- 75 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(050-4140697

 אופניים בכמה גדלים 
לילדים, 80 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)33-34ח(058-3245685

 נעליים ניו בלנס חדשות, 
מידה 43 לגרב, רק 150 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(058-3245685

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)33-34ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)33-34ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לידלים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(052-4831494

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)33-34ח(20 ש"ח, 052-4831449

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

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(052-4831449

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

_____________________________________________)33-34ח(052-4831449

 אוגר סיבירי 10 ש"ח + 
כלוב 60 ש"ח בני-ברק,

_____________________________________________)33-34ח(054-8423815

 זוג שרקנים חמודים 
ומטופחים, 90 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8423815

 זוג ארנבות חצי ננסיות 
לבנות ומטופחות, 100, ב"ב, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8423815

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)33-34ח(150 ש"ח, 052-3463482

 קסדה לאופניים מידה
X/XL כחדש, 50 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 שטר 20 ש"ח במהדורת 
60 שנה למדינה, ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בלבד! 053-4106362

 חליפת בגיר חדשה 
לגמרי, שחור חלק + מכנס מ. 
_____________________________________________)33-34ח(54, 500 ש"ח, 055-6789860

 כלוב קטן לאוגר בצבע 
תכלת/לבן, 10 ש"ח בחולון, 

_____________________________________________)33-34ח(050-5206337

 טלפון נוסטלגיה לחיצים 
זמיר בחולון, 30 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(050-5206337

 זוג פמטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(052-4831449

 אופנים כחולים, מידה 14, 
מצויינים, 180 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)33-34ח(050-4178077, 072-2344934

 ברה"ע למכירה מגירות 
למקרר + מדפי זכוכית, החל 

_____________________________________________)33-34ח(מ- 50 ש"ח, 052-7966786

 ברה"ע למכירה אופניים 
"24 טורנדו כחול/אפור, ב- 

_____________________________________________)33-34ח(290 ש"ח, 052-7966786

 מציאה! אקווריום 70/60 
עומק 30 + אביזרים, 250 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד, 054-8472277

 אוגרים סיברי + כלוב 
מאובזר מאוד, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 ,ZTE MF190 נטסטיק 
ב- 100 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 מגירות למקפיא מקרר 
א.תדיראן ורשת חיצונית 

תחתונה, 50 ש"ח לפריט, 
_____________________________________________)33-34ח(054-8439150

 שטיחון כרמל בצבע 
 120X74 ,אדום/כחול בחולון
_____________________________________________)33-34ח(ס"מ, 40 ש"ח, 050-5206337

 אופניים שני גלגלים לגילאי 
6-12, 100 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(050-5206337

 דיקטים וקרשים לסוכה, 
_____________________________________________)33-34ח(052-7637764 בערב

 ילקוט הלו קיטין קל גב, 
_____________________________________________)33-34ח(חדש, 85 ש"ח, 050-4117446

 ארנק עור יוקרתי של 
מותג עימנואל חדש ללא 

שימוש, 190 ש"ח לאישה, 
_____________________________________________)33-34ח(054-9784433

 טוש"ע נדה שירת דבורה 
קפג - ר"ב, ב- 80 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 קצות החושן הוצאת 
מאורי אור חדש, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 קובץ מפרשים קידושין 
חלק א' ב', 70 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 משנה ברורה חדש 
באריזה הוצאת ברוכמן, 40 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 054-8472277

 שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-5705546

 אינצקלופדיה תלמודית, 
כחדשה, כרכים א-כ + ספר 

מתפחות, 500 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(052-7171917

 תריסים כולל מסגרת 3 
פלטות, 3.15X1.29, ב- 300 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 050-5925647

 חלונות זכוכית 
כולל מסגרת 3 פלטות, 

3.15X1.29, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(050-5925647

 הוברבורד נקנה לפני 
שבועיים, רק ב- 500 ש"ח. 

_____________________________________________)33-34ח(050-4142171

 מכונות ממתקים במחיר 
אפסי, רק 250 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(050-4111837

תינוקות

 שתי כיסאות רכב לתינוק, 
שמור במצב מעולה, כל כיסא, 

110 ש"ח בלבד, לפרטים: 
_____________________________________________)33-34ח(052-8571371

 שידה לבנה רחבה, 120 
ס"מ, סנדוויץ, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(מצויינת, ב"ב, 050-4113059

 מיטת תינוק, צבע 
קרם, במציאה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(02-5379135

 מיטת תינוק קטנה מעץ 
מלא, במצב טוב, צבע לבן, 

_____________________________________________)33-34ח(120 ש"ח, 03-9307308

 מיטת תינוק לבנה + ירוק 
פיסטוק, כחדשה, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-5206337

 עגלת תינוק טיולון + 
"אמבטיה" פג בחולון, 150 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 050-5206337

 עגלת אמבטיה + טיולון, 
חברת בייבי ג'וקר, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(טל': 054-8413099

 עגלת טיולון בצבע אדום 
במצב טוב, 100 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(054-8413099

 סל-קל, 80 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(054-8432271

 עגלת תינוק שלמה )כולל 
אמבטיה( + כסא האכלה, 

ב- 300 ש"ח, 054-8410050 
_____________________________________________)33-34ח()בני-ברק(

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 טיולון תאומים של ד"ר 
בייבי, במצב מצויין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-7938941

 עגלת בייבי ג'וגר במצב 
טוב מאוד, רק 350 ש"ח, גמיש 

בב"ב, פל':
_____________________________________________)33-34ח(054-8402226

 מנשא חברת אינפיניטי 
כחדש בקושי היה בשימוש, 

_____________________________________________)33-34ח(100 ש"ח, 054-8472277

 מיטת תינוק ד"ר בייבי, 
צבע שמנת במצב טוב, רק 

180 ש"ח, בירושלים,
_____________________________________________)34-35ח(050-4120286

 מכשיר נשימות ובייבי 
סיטר חדש באריזה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(058-3245685

 עגלת טיולון לתינוק 
baby safe במצב מצוין 

בפ"ת בצבע ירוק, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-7716364

 כרית הנקה במצב מצוין 
בפתח תקווה, 50 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)34-35ח(054-7716364

 עגלת דר' בייבי + פגוש 
+ כיסוי רגלים, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(053-3155415

 עגלת אמבטיה פור בייבי 
צבע ורוד, 500 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(053-3155415

 עגלת תאומים בייבי ג'וגר, 
_____________________________________________)34-35ח(צבע שחור, 053-3155415

 עגלת טיולון בצבע אדום 
במצב טוב, 100 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(054-8413099

 עגלת אמבטיה + טיולון, 
חברת בייבי ג'וקר, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(טל': 054-8413099

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 עגלת תאומים 500 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(052-7396092

 עגלה משולבת חדש 
באריזה, 450 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-7667128

 עגלה + אמבטיה, צבע 
שחור, 290 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 כסא בטיחות לאוטו במצב 
_____________________________________________)34-35ח(מצוין, 052-7733994

 עגלת פג לתינוק, יד שניה 
צבע סגול בהיר, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-8833975

 מזרון )אורך 1.82 ברוחב 
64(, צבע כחול כהה כחדש 

לחדר ילדים, 100 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(052-8833975

 עגלת תינוק ג'רקו, 200 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כסא לרכב, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 מוצץ מד חום חדש 
באריזה, 30 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-7167975

 למסירה אמבטיה לתינוק 
ליטף במצב מצוין כולל כל 

_____________________________________________)33-34ח(החלקים, 054-8472277

 אמבטיה בייבי ג'וגר אדום 
כולל חלקים נלווים, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 סלקל לתינוק במצב מצוין, 
_____________________________________________)33-34ח(50 ש"ח, 054-8472277

 למסירה מזרון למיטת 
תינוק, מצב טוב,

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מועלה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-2421622

 פלאפון 50 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 טלפון אלחוטי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 פלאפון גלקסי 3, 300 
ש"ח, גמיש, כחדש,

_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 אופני הרים למכירה, 300 
ש"ח, במצב מצוין,

_____________________________________________)34-35ח(02-5383155, 050-6290069

 עצי נוי לגינה ואדניות, 
כלוב לציפורים, אוכל לתוכים, 

_____________________________________________)34-35ח(054-8412903

 אופניים מידה 16 לילדה, 
עם "הלו קיטי" וורודות, 100 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 058-3245685

 גלאי גז קטן ביתי, 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 058-3245685

 כסא אופניים לילד 
שמרכביבים על האופניים, 50 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 058-3245685

 טיטולים למבוגרים/תחתון 
נשים, מידות S.M.L, ב- 50 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 053-3155415

 בהזדמנות גיטרה כולל 
כיסוי, 300 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)34-35ח(052-3073826

 3 תמונות נוי לתליה 
גובה 40-50 סמ', 100 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(050-7463631

 וילונות אורכים 2 לבן 
פרחוני קטן ו- 2 תחרה - 150 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 050-7463631

 נעלי נייק חדשות ללא 
נעליה, מידה 40 - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(050-7463631

 קרש גיהוץ 80 ש"ח, פל': 
_____________________________________________)34-35ח(054-8458605

 סט צלחות, כוסות, סכום - 
לפקניק, חדש, 100 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)34-35ח(054-8458605

 שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(054-5705546

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

_____________________________________________)34-35ח(054-8423405

 מסך מחשב + מזוודה 
+ שולחן קטן )מחשב( כל 

דבר 90 ש"ח בלבד, בנ-ברק, 
_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 בד ריפוד של עמינח, רחיץ 
ואיכותי במיוחד, צבע ירוק 

תפוח, רוחב 2 מטר, 150 ש"ח 
במקום 300 ש"ח, חדש לגמרי, 

_____________________________________________)34-35ח(בב"ב, 052-7600336

 ילדותינו לכיתה ד', ישורון 
במצב מעולה, 20 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(052-4377121 )הודעה(

 ברה"ע למכירה שק שינה 
לטיולים מבית 210X70, ב- 

_____________________________________________)34-35ח(150 ש"ח, 052-7966786

 קסדה לאופניים מידה
X/XL כחדש, 50 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-3463482

 אופני הילוכים שימנו 24" 
במצב טוב מאוד, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(ב"ב, 054-5385013

 אופני הרים לילדים 
)מתאים לגיל 8 שנים והלאה(, 
במצב מצוין במחיר מציאה של 

_____________________________________________)34-35ח(150 ש"ח, 050-9340317

 אופני ילדים במצב מצוין, 
_____________________________________________)34-35ח(150 ש"ח, טל': 054-2819921

 אופני הילוכים "26, ב- 
_____________________________________________)34-35ח(300 ש"ח, 052-24216221

 שמלה מפוארת לגיל 2-3 
ש', חדשה + ק.שיער! 50 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח!! 054-8455030

 אופניים בגודל בינוני במצב 
מצוין, 100 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)34-35ח(050-9089110

 אופניים גדולות הילוכים 
עם  בולמי זעזועים, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(פלאפון: 050-9089110

 כיסוי למיטה + וילון יורד 
מסביב, בד עמינח ריפוד רחיץ, 
צבע בז', מהמם, כמעט חדש, 
450 ש"ח, במקום 800 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(שעלה, בב"ב, 052-7600336

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)34-35ח(150 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-3463482

 5.1/3 עדשות דו שבועיות 
אקיוביו אואזיס הידרה קליר+, 

_____________________________________________)34-35ח(ב- 400 ש"ח, 055-6796176

 אופניים מתקפלות סטרט 
כחדשות בהזדמנות מגיל 8, 

_____________________________________________)34-35ח(420 ש"ח, 052-8833975

 חליפות לבנים לחג, 3 
חלקים כחדשות בהזדמנות 
)במצב מעולה(, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(בפ"ת, 052-8833975

 חליפה ארוכה חדש, בגיר 
3 חלקים, כחול 46M, ב- 350 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-8414147

 קרם יום אפסלו לנקום 
15 מ"ל, חדש - 50 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(050-9742004

 מחבת ווק 50 ש"ח חגש, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 כלי נחושת - מכונת 
תפירה, 200 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 נברשת לסלון, 100 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 אופניים לילדים, 100 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 סיר לחץ 50 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 קשתות לרכב, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 קסדה לאופנוע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 טלית כחדש, תמני, 200 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 צידנית ענק כחדשה, 250 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח גמיש, 054-4273857

 סקטים וסקטבורד, 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 שטר 20 ש"ח במהדורת 
60 שנה למדינה, ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(בלבד! 053-4106362

 פאה ללימוד פאנות, 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 058-3289108

 חליפה כסופה חברת 
"ITALI", מידה 48/50 

מהממת, 380 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(052-7113883

 חבל גומי לתרגילי 
התעמלות, 25 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-7167995

 שרוך גומי מיוחד ללא צורך 
בקשירה בצבעים אדום/חום/
_____________________________________________)34-35ח(ירוק, 30 ש"ח, 052-7167995

 ארגז לקטנוע ב- 270 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 052-7167995

 רימונים לספר תורה, 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 תג תורה מפורשה, 120 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 סידורים תורת אבות, 25 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 ארגז לספר תורה, 250 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 ש"ס טלמן, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מנשא אופנים לרכב, 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 גיטרה קלסית, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(כחדשה, גמיש, 054-4273857

 קטלן יתושים, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 סולם, 100 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 ציוד לדייג באגרות, 5 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 ג'ריקן למים 5 ליטר + 
תיק חדש, 60 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-7167995

 3 מיגים משומשים 
שמורים היטב 26/24 אינץ, 10 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-3177932

 גלגלים קדמיים משומשים 
שמורים 26/24 אינץ, 20-30 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-3177932

 שעון יד לבחורה חברת 
"סוויס" חדש ברמה עם תאריך 

_____________________________________________)34-35(ב- 100 ש"ח, 052-5918474

 משקפי שמש, חדש, 
חברת "ארוקה" לגברים, ב- 

_____________________________________________)34-35(120 ש"ח, 052-5918474

 שרשרת זהב לא עבה, 
חדשה, יפה, ב- 350 ש"ח, 

052-5918474)34-35(_____________________________________________

 תריסים 3 פלטות כולל 
מסגרת, 3.50X1.40, ב- 300 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 050-5925647

 תריסים כולל מסגרת 
1.55X1.40, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-5925647





כמה קרוב, ככה זול
נתיב החסד סניפים  בני ברק: רח’ קוטלר 18. 5791433-03 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 5789482-03 | רח’ כהנמן 151. 5448588-03| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 5796771-03 רח’ נויפלד 15. 03-
5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 6099821-03 | רח’ רשב’’ם 15. 6566551-03 | רח’ הרב קוק 11. 6324538-03 | רח’ הרב מלצר 24. 5226858-03 | רח’ פרדו 2. 5703078-03 | רח’ חבקוק 25. 03-
9479944 | תורת חיים 1. 5179802-03 | קלישר 17. 5755232-03 | אלעד: רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 7364441-03 | רח’ הריף 1. 9099366-03 | ברכפלד: רח רשבי 35 | אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22. 
6430456-08| הלל 8. 6103663-08  |  רח’ רשבי 15. 8523639-08 | חיפה: מיכאל 9. 6899718-04 | רכסים: א.ת כפר חסידים. 9040905-04  חדש!קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 )גפן לשעבר( 9419465 08- 

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

דרושים/ות קופאים/ות 
לעבודה במשמרות 

פרטים בטל. 
054-375-1180

מעדן יולו  
סוגים שונים

תנובה

3 ב-
₪10₪

קוד:2395774
200 גר'

5%
טרה

צפתית מעודנת

790

1 ליטר
תנובה

חלב בקרטון

₪
2 ב-
10

1 ליטר
טרה

שוקו מו

790₪

שמיניית 
יופלה פרי

₪1990

קוד: 53981
תנובה

מאגדת מעדן
קרלו

שוקו/וניל
תנובה

2 ב-
22₪

קוד: /14758117
53998/14758100

תנובה

מאגדת יופלה 
לבן/יוגורט
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תנובה

גבינה צהובה

1990₪

דון.
וע

המ
עי 

בצ
 מ

על
ם 

לי
 ח

לא
ה 

קני
 ה

ווי
 ת

ת *
 ע

כל
 ב

צע
מב

 ה
את

ק 
סי

הפ
 ל

ית
שא

 ר
סד

 ח
יב

נת
ת 

ש
 ר

י *
לא

המ
ר 

גמ
ד 

 ע
ת *

אי
טונ

סי
ה 

יר
מכ

ין 
 א

ת *
דו

חי
3 י

ל-
ל 

גב
מו

 * 
ד 

לב
 ב

שה
מח

לה
ת 

ונו
תמ

 ה
* .

.ח
.ל

ט
המבצעים בתוקף 

מיום ראשון ה' באלול 27.8.17
עד יום שישי י' באלול 1.9.17

אבקת כביסה 
מקסימה

6 ק"ג
סנו

3990

הטמפרטורות עולות 
המחירים יורדים

במבה/ ביסלי/צ'טוס/
דוריטוס/טבעות בצל

5 ב-אסם/עלית
15

בלעדי לחברי מועדון!

דגני בוקר 'מעולה'
400 גר'

5
ליח'

חומוס צבר
1 ק"ג

10
850 גר'

עלית

חמישיית טישו/1490שוקולית
שישיית נייר חתוך

'מעולה'
790
ליח'  עוגיות סנדויץ

4 ב-סוגים שונים
10

500 גר'

890טחינה אחווה

אוקסיג'ן/
פרסיל ג'ל

3 ליטר

2490
ליח'

חטיפי שוקולד

קוקוס/נוגט/
קרמל/בוטנים
יעד ממתקים

5 ב-10

רסק עגבניות

100 גר'
'מעולה'

10 ב-10

מרכך כביסה
מקסימה

1 ליטר
סנו

1290

יין סלקטד

קבל 

בקניית 
4 יין סלקטד 
1 מלית 'מעולה'
400 גר' סוגים שונים

במתנה 

4 ב-
90

750 מ"ל
סוגים שונים

עלית
1590

2 ב-
מארזי ציטוס/שוש/

תפוצ'יפס קידס

שוקיים ב'/
ירכיים ב'

קוד: 3203352
3203369

גלאט עוף

3190
לק"ג

66 יח'
6 שעות

1690

1990

נרונים  'מעולה'
72 יח'
4 שעות

נרונים  'מעולה'

שמן קנולה

1 ליטר
320 ב-מילומור/טעמן

ביסלי בגאסי

200 גר'
410 ב-סוגים שונים

עוף טחון

500 גר'
1890קוד: 15248037

ליחי'

שלישיית 
פריכיות אורז

B&D
מטרנה מהדרין10

700 גר'

2 ב-90
לחם לעניין

750 גר'
ברמן

דגני קראנץ'890
רולס נוגט

450 גר'
1490

אסם
פתיבר 1.75 ק"ג/

1790לחמית 1 ק"ג
ליח'

כוסות יהלום/
צבעוני/קרטון

40-50 יח'
310 ב-'מעולה'

שישיית מחית 
פריטוב

טעמן

1990

עלית
סוגים שונים

רבע לשבע/
עד חצות

220 ב-

רביעיית טונה 
'מעולה'

בשמן קנולה/
צמחי/מי מלח

41990*140 גר'

ארטיק קרח
14 ב-
10

ריאו

קראנץ'

נסטלה

1590
14 ב-

טילון אקסטרים

קוד: 12525452/
10935560/34872731

נסטלה

5 ב-20
טעמים שונים

נסטלה
1590

שלגון גליגלגלידה לה קרמריה

ריאו

6 ב-10

RC ששיית
1.5 ליטר

1990
ספרינג

1.5 ליטר
סוגים שונים

4 ב-20
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