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טראמפ ב'יד ושם': 
"תמיד לצד ישראל"

ג'יי  דונלד  עם  לא  ישראל?  להשמדת  קוראת  "איראן 
המכונן  ביקורו  את  ארה"ב  נשיא  חתם  כך  טראמפ", 
ביקר  בישראל,  שהה  בה  היממה  במהלך    בישראל 
בכותל המערבי, תוך שמירה על כללי המקום וההפרדה 
 הסיורים, הארוחות, האנקדוטות המביכות והתמיכה 

החד משמעית בישראל  סיקור מקיף / עמ' 20 
הטראמפיסטים האחרונים

 /  עמ' 14-15

האם מברכים 'שנתן 
מכבודו' על טראמפ?

/  עמ' 14

אבי בלום

יהודי מנצ'סטר חוששים: 
"שמענו פיצוץ אדיר"

/ עמ' 18

*5700
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פרגר? דיכאו�? כפייתיות? PDD? קוליטי
? שיתוק מוחי�? אפילפ
יה? אוטיז�? התק� לב? טרשת נפוצה? דלקת פרקי�? 
כרת? חרדות? הפרעות אכילה? קרוה�? אירוע מוחי? דמנציה? לקות שכלית? תאונת עבודה? מחלת מקצוע? ילד אלרגי? פרקינ
ו�? מיא
טניה גראבי
? מצב אחרי 
רט�? אלצהיימר? פו
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טמה? הפרעה דו קוטבית? הפרעת קשב וריכוז?


כיזורפניה?

ודיות מובטחת

התקשרו
עכשיו 
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דמי פתיחת תיק

מעשה בצבה שהטילה ביצי זהב

מבצע החתמות:
דורשים תחנה

בבן גוריון
צעירים מאלעד הלומדים בפאתי בני ברק, עומדים 
לקו  תחנה  להוסיף  הדורש  מיני-קמפיין  מאחורי 
גן  ברק-רמת  בני  שבגבול  גוריון  בן  ברחוב   280
נקלעים  או  עובדים  לומדים,  תושבים  "מאות 

לכאן, אין סיבה שיכתתו את רגליהם" / עמ' 6

בראשות האדמו"ר: 
מעמד 'שריפת הסמארטפונים'

הפתעה מרתקת חיכתה לאחראים 
צבת  באלעד:  החדש  החי  בגן 
ביצים  הטילה  הנדירה  הענק 

יקרות מאוד  / עמ' 8

יצאו  בשטריימלים,  וחבושים  שבת  בגדי  לבושים  כשהם 
מאות חסידים בראשות האדמו"ר מויז'ניץ למדורה שהוצתה 

בחצר בית המדרש, ולתוכה הושלכו הסמארטפונים 
/ עמ' 6
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צי בשורה באחיסמך: 
'דיור למעשה' עברה

/ עמ' 6לכינוס נכסים





מארז שלישיית
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 שמנת מתוקה לקצפת
 בטעם שוקולד 32%

250 מ„ל
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עד גמר המלאי. בחנויות הנבחרות בלבד. ט.ל.ח. ההנחות או המבצעים הסופיים ייקבעו בנקודת המכירה על ידי הקמעונאי.

בה
חגיגת מוצ רי תנו



משקפיים?!
זו היסטוריה!

הסרת משקפיים עושים בבי״ח אסותא
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 תו תקן בינלאומי לאיכות

JCI Patient Safety

הפועל  בישראל  היחידי  המרכז 
בפיקוח ה-JCI  תו התקן המחמיר 

בעולם לבתי חולים

מחיר קבוצתי!

לבדיקת התאמה חינם חייגו:

03-7922031

  ללא שימוש בסכין
  חזרה לשגרה תוך זמן קצר

  מנתחי עיניים בכירים ומנוסים
  אחריות ללא מגבלת זמן



 חג
 שבועות

 שמח
עם תנובה
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 
פקס: 03-5796645

Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

קלמן, חיים בנשק, שרה פכטר

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, מלי סויסה
גרפיקה:  

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

החדשות המקומיות של    אלעד לא למחוק

על המקום

 טראמפ באלעד, כמעט
מדינה שלמה עצרה את נשימתה סמוך לחצות 
 ,'1 פורס  ה'אייר  מטוס  נחיתת  עם  שלישי,  יום 
שהגיע  טראמפ,  דונלד  הברית  ארצות  נשיא  ובו 
לביקור ראשון בישראל. רגע לפני הנחיתה ובעוד 
הפמליות נערכות לטקס הרשמי בנתב"ג, הצליחו 
את  בעדשתם  ללכוד  אלעד  שבתושבי  העין  חדי 
המטוס הנשיאותי, כשהוא חג ב"שטחה האווירי" 

של העיר, לקראת נחיתה.

 מעלים מודעות, מגבירים נגישות
הציבור  של  גבוהה  מהיענות  רצון  שביעות 
משרד  ע"י  השבוע  שנערכה  הקהל  לקבלת 
יעוץ  שי"ל-שרות  ידי  על  שאורגן  הבריאות, 

לתושב ומיצוי זכויות באגף הרווחה.
בקבלת קהל השתתפו צוות מורחב של מערכת 
קופות  על  לפיקוח  מהאגף  הבריאות",  "כל 
שאלות  לעשרות  רחב  מענה  נתן  אשר  החולים 
ארגונים  וממנהלי  תושבים  ע"י  שהגיעו  ופניות 

בעיר, שנדרשו לדעת על מיצוי זכויותיהן.
לטיפול  המתנה  זמן   היה  שנדרש  המידע  בין 
שיניים,  טיפולי  נושא  הילד,  התפתחות  בתחומי 
"כל  מערכת  על  ומידע  לניתוחים,  המתנה 
ערכים  למכלול  מענה  נותנת  אשר  הבריאות" 

ומידע על ילדים, נכים, גיל הזהב, ועוד.
הפעולות  שרשרת  בתוך  אחת  פעולה  זהו 
כשמטרה  חברתיים,  לשירותים  באגף  הברוכות 
ולתת  השונות  האוכלוסיות  לכלל  ולסייע  לעזור 

כלים ומידע בחיי היום יום.

 שר בישיבה

במהלך ביקור מיוחד שערך באלעד שר הרווחה 
נרחב בגיליון ערב החג(, הגיעו  )סיקור  חיים כץ 
'תורה  הגדולה  הישיבה  להיכל  ופמלייתו  השר 
התורה  לימוד  מקולות  שהמה  בתפארתה', 

הבוקעים מפי בחורי הישיבה.

 קטינים הציתו חורש

יום  בערב  ישראל  במשטרת  שהתקבל  דיווח 
שני, עסק בשריפת חורש בסמוך לאלעד. שוטרים 
לגיל  מתחת  קטינים   3 איתרו  למקום  שהוזעקו 
לגורמים  הועבר  הטיפול  בהצתה.  החשודים   ,12

הרלוונטיים על פי חוקי הנוער.

 שמחת הרב

ברכות מזל טוב לבביות לרב העיר הגאון רבי 
מרדכי מלכה, לרגל אירוסי בנו, הבחור שמוליק, 
נאמן  בית  לבנות  ויזכו  ומוצלחת.  טובה  בשעה 

בישראל.

 צילום: אלי קובין 

הקשר האלעדי. צילום: דוברות העירייה 

מאת: משה אברהמי

היו  אלעד  העיר  רחובות 
ליל  במהלך  ושקטים  בטוחים 
הודות  זאת  ויומו,  בעומר  ל"ג 
ולפיקוח  מוקדמת,  להיערכות 
כל  במהלך  שהופעל  המשולב 

אותן שעות.
בעומר  ל"ג  לקראת  כזכור, 
העיר  ראש  בלשכת  התקיימה 
אלעד הרב ישראל פרוש ישיבת 
בה  משתתפים,  מרובת  עבודה 
כבאות  נציגי  השאר  בין  היו 
ומחלקות  המשטרה,  והצלה, 
עירונית,  אכיפה  בטחון,  שפ"ע, 

נוער, המתנ"ס העירוני ועוד.
הפעולה  דרכי  נידונו  בישיבה 
הציבורי  הסדר  על  לשמירה 
למרות  התושבים  ובטיחות 
שמדליקים  הרבות  המדורות 
היא  המטרה  כאשר  העיר.  ילדי 
והמנהגים,  השמחה  את  לאפשר 
הבטיחות.  על  לוותר  לא  אך 
שיבחו  המקצועיים  הצוותים 
של  קיומה  על  העיר  ראש  את 
שיתוף  המאפשר  הישיבה, 
מוקדם  ותכנון  פורה  פעולה 

ומיטבי.
כוחות  הקצתה  המשטרה 

הסדר  על  לשמירה  נוספים 
כדי שהיא  התנועה  ועל  העירוני 
תתנהל כסדרה. במקביל, הפעילה 
העירייה טרקטור שיפנה מדורות 
לציבור  כמסוכנות  שיתבררו 
הטרקטור,  דרך.  למעברי  או 
שלפני  חמישי  ביום  כבר  שפעל 
השביל  ואבטחת  בניקוי  השבת 
היו  שם   – העיר  של  ההיקפי 
גם  סייע  רבות,  שריפות  בעבר 
המדורות,  בסיום  הכבאים  בידי 
שבשנים  השאריות  את  לכבות 
לשריפות  וגרמו  התלקחו  עברו 

נרחבות.
למנוע  כדי  לראשונה,  השנה 
עוגמת נפש מילדים שעמלים על 
מדורות, ולאחר מכן הן מפורקות 
התריעה  המסוכן,  מיקומן  בשל 
על  לפני,  זמן  מספיק  העירייה 
המדורה  את  להעביר  שיש  כך 
שהילדים  תקווה  תוך  ממקומה, 
המוסבר  הסיכון,  את  יבינו 
למדורה,  שיוצמד  במנשר  היטב 
למקום  המדורה  את  ויעתיקו 
שהילדים  מסתבר  יותר.  בטוח 
היה  ולא  הדברים,  את  הבינו 
צורך בהפעלת טרקטורים בכוח, 
את  העבירו  בעצמם  הילדים 

המדורות למקומות בטוחים.

שגרה, גם בל"ג: רחובות 
שקטים ובטוחים

ההיערכות הוכיחה את עצמה: רחובות 
העיר היו שקטים ובטוחים בליל ל"ג 

בעומר 

מאת: משה אברהמי

הולכת  אלעד  תושבי  של  התארגנות 
תחנת  בהוספת  והצורך  תאוצה,  וצוברת 
שבגבול  העסקים  למרכז  בסמוך  אוטובוס 
המגובה  לדרישה  הופך  גן,  ברק-רמת  בני 
בחתימות תושבים ובהפעלת מנופי לחץ מול 
משרד התחבורה, חברת האוטובוסים ועסקני 

תחבורה מקומיים.
מאות  מתנקזים  גוריון,  בן  רחוב  אל 
במרכז  סטודנטים  ביניהם  אלעד,  מתושבי 
עובדים  ובמבח"ר,  מקצועית  להכשרה 
שפרוסים  הקומות  רבי  המשרדים  בבנייני 
'כללית  רפואת  של  ומטופלים  לאורכו, 
במגדלי קונקורד. אלא שלקו 280 – המוביל 
אין   – ולהיפך  ברק,  לבני  מאלעד  המרכזי 
מצריכות  הסמוכות  והתחנות  ברחוב,  תחנה 
הליכה מתישה, או לקניון איילון או לתחילת 

רחוב רבי עקיבא בבני ברק.
בנושא  לפנות  התחלתי  שנה  לפני  "כבר 
נתקלתי  ולצערי  האחראים,  לגורמים 
באלעד'  ל'השבוע  מספר  בהתעלמות", 
שיחד  העיר,  ותושב  סטודנט  דדון,  יהונתן 
עם חברו משה סובר, מובילים את הפעילות 
'קווים'  בחברת  "דווקא  תחנה.  להוספת 
שהם  מכתב  מהם  קיבלתי  הבנה,  הביעו 

רוצים לעזור, רק שאביא נתונים".
ומשה  יונתן  החלו  כשבועיים,  לפני 
להחתים תושבי אלעד שעובדים או לומדים 
למשרד  בקשה  מכתב  על  גוריון,  בן  באזור 
לפני  "התחלנו  תחנה.  להוספת  התחבורה, 
שבועיים, ויש לנו כבר כ-100 חתימות, ואלה 
אני  אליהם.  להגיע  שהצלחנו  האנשים  רק 
מניח שיש עוד הרבה מאד תושבים שעובדים 

באזור שזקוקים לתחנה", אומר יהונתן.
עד לפני שנה, כשאת התחבורה הציבורית 

מסלולו  היה  'אגד',  חברת  הפעילה  באלעד 
עובדה  מור,  מכון  עד  מגיע   180 קו  של 
לפתרון  מהיר  היחסית  הקו  את  שהפכה 
העסקים  לאזור  לנוסעים  אולטימטיבי 
מסיים  האחרונה,  בשנה  אך  העיר.  שבפאתי 
אבוחצירא,  ברחוב  מסלולו  את  האוטובוס 
דבר  נוספת,  נסיעה  אופציית  נמנעת  ובכך 

שאף הוא עולה בדרישת התושבים.
שמש,  מבית  לאוטובוסים  "תראה, 
תחנה  יש  מקום,  מכל  כמעט  או  מירושלים 
ברחוב בן גוריון", אומר יהונתן, וממחיש את 
אלעד  סיבה שלתושבי  "אין  הציר.  מרכזיות 
רגליים,  לכתת  צריכים  לא  אנשים  יהיה.  לא 
תחנות,  יש  הרי  ברחוב  בגשם,  או  בשמש 
קטן, שהאוטובוסים  'תיקון'  לבצע  צריך  רק 
ולהוריד  להעלות  בו,  הם  גם  יעצרו  לאלעד 

נוסעים".

מאת: משה אברהמי

הטכנולוגיה  בפגעי  המאבק 
בשעת  לאלעד:  ומגיע  מחריף 
שני,  יום  של  מאוחרת  ערב 
ויז'ניץ  חסידי  מאות  התכנסו 
יוסף  שברחוב  המדרש  בבית 
פני  את  וקיבלו  בעיר,  קארו 
להתפלל,  שהגיע  האדמו"ר 
במעמד  ולהשתתף  לחזק, 

שריפת סמארטפונים.
שם  האחרונה,  בתקופה 
את  מעייניו  בראש  האדמו"ר 
הטכנולוגיה,  בפגעי  המלחמה 
שהגיעו  ממקרים  כתוצאה 
אברכים  ובהם  לפתחו, 
ומשפחות שהפלאפון גרם להם 

להידרדר רוחנית.
סעודת  ב'טיש'  הגיע  השיא 
האחרונה,  בשבת  שלישית 
באי  בפני  האדמו"ר  הכריז  אז 
חסידי  'מרכז  של  המדרש  בית 
לחסידים  אין  כי  ויז'ניץ', 
אפילו  בסמארטפון,  להחזיק 

מוגן, וגם לא לצרכי פרנסה.
בכאב  הודיע  האדמו"ר 
ברשותו  שיחזיק  אברך  כי 
יהיה  לא  מקומו  סמארטפון, 
בחסידות. "אני לא רוצה הרבה 
גדולות  כאן  הדלתות  חסידים, 

אנשים  רוצה  אני  ופתוחות, 
דבריו  אלו  וטהורים",  קדושים 
לצד  מאידיש.  המתורגמים 
וכפל  הרבי  הוסיף  האזהרות, 
המכשיר,  את  לעוזבים  ברכות 
טוב  ושפע  עזרה  והבטיח 

בפרנסה.
הקריאה  לאחר  יומיים  ואכן, 
האדמו"ר  הופיע  המפתיעה, 
שכולו  לביקור  באלעד, 
ההתנתקות  לחיזוק  יועד 
תפילת  לאחר  מהסמארטפונים. 
יצא  העומר,  וספירת  ערבית 
האדמו"ר לרחבה שעל ידי בית 
החסידים  ניצבו  שם  הכנסת, 
ושטריימלים,  חג  בגדי  עטויים 
'שריפת  למעמד  ונערכו 

הסמארטפונים'.
האנושי  המעגל  במרכז 
הושלכו  ואליה  מדורה,  הוצתה 
נפרדו  מהם  המכשירים, 
ולקול  רבם,  בהוראת  החסידים 
לעבדך  לבנו  'וטהר  שירת 

באמת', ו'נעשה ונשמע'.

מבצע החתמות: דורשים תחנה בבן גוריון

בראשות האדמו"ר: מעמד 
'שריפת הסמארטפונים'

צעירים מאלעד הלומדים בפאתי בני ברק, עומדים מאחורי מיני-קמפיין הדורש להוסיף תחנה 
לקו 280 ברחוב בן גוריון שבגבול בני ברק-רמת גן "מאות תושבים לומדים, עובדים או 

נקלעים לכאן, אין סיבה שיכתתו את רגליהם"

כשהם לבושים בגדי שבת וחבושים 
בשטריימלים, יצאו מאות חסידים בראשות 
האדמו"ר מויז'ניץ למדורה שהוצתה בחצר 

בית המדרש, ולתוכה הושלכו הסמארטפונים 

"וטהר לבנו" 





באלעד8   כ"ט באייר תשע"ז 1225/5/17

גם חווית קניה מושלמת ושירות מצוין! וגם המחיר הזול ביותר בהתחייבות מול ה"קרנות" ומול כל המכירות הביתיות!

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים
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טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

 אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(  אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'
נשרים  כנפי  רח'  בית התאומים,  ירושלים:  רח' שפת אמת 32   בית שמש:   
מודיעין  עקיבא   רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  רח'  ברק:  בני  שאול   גבעת   15
עילית: רח' יהודה הנשיא 21 ברכפלד  ביתר עילית: רח' המגיד ממעזריטש 94

החל מ-1190 ₪

33₪

מזגן לחדר שינה

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-2090 ₪

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

החל 
מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

למעוניינים: התקנה יהודית איכותית ומקצועית עם שירות מיוחד ואחריות כפולה!

במקום לסבול כל הקיץ, מזמינים היום מזגן חדש ב'שיא החשמל והמיזוג' 
ונהנים מהמחירים הכי זולים ומ-36 תשלומים!

מבצע סבסוד מקררים !!
מבצע לזמן מוגבל: חברת בלומברג ושארפ

מסבסדים לכם את המחירים ואתם מרוויחים!!!

מקררי
בלומברג

מקררי 
שארפ

כולל התקן מובנה
של משמרת השבת

1999)עובר למצב שבת אוטומטי(
החל מ-

₪

הרי בסוף
תקנו מזגן ומקרר...

מעשה בצבה שהטילה ביצי זהב
הפתעה מרתקת חיכתה לאחראים בגן החי החדש באלעד: צבת הענק הנדירה הטילה ביצים יקרות מאוד  ובתוך כך, 

פינת החי הופכת למוקד שמושך אליו מאות מבקרים מהעיר ומחוצה לה

מאת: צבי מישאלי

עוד  יום  מידי  צובר  באלעד,  החדש  החי  גן 
שמגיעים  לה  ומחוצה  מאלעד  מבקרים.  מאות 
בתוך  שהוקמה  הנחמדה  הפינה  את  לראות 

חודשים ספורים.
הקופים  את  מכיל  אינו  עדיין  החי  גן  אמנם, 
הליכי  משום  זאת  העשב,  אוכלי  שאר  ואת 
של  האכלוס  לאישור  הנדרשים  ביורוקרטיה 
בשלב  גם  אך  יותר,  ה"מורכבות"  החיות 
פי  על  לפחות  רב,  עניין  החי  גן  מספק  הנוכחי, 
יום. זאת במקביל  כמות המבקרים הגדלה מידי 
בפארק  שהותקנו  החדשים  המשחקים  למתקני 
הסמוך, עובדה שרק מגבירה את האטרקטיביות 
כשהחול  מרוצות,  האמהות  וגם  המקום.  של 
גומי  משטח  הותקן  ובמקומו  נעלם  המלכלך 

ודשא סינטטי, נוח ונקי.
בשבוע  נעימות.  הפתעות  החי  בגן  ובינתיים, 
שעבר שוחררו צבי הענק שהיו עד אז בתוך כלוב 
מן  לרגע  הופתעו  הצבים  בטון.  רצפת  עם  סגור 
החופש, אך דקות ספורות לאחר מכן כבר עשו 
מחפשים  כשהם  החי,  גן  בשבילי  דרכם  את 

לעצמם מקומות נוחים יותר.
כלב  את  "להרגיז"  העדיף  אחד  צב  בעוד 
השמירה, כשהוא מגיע מידי כמה דקות באיטיות 
השנייה  שהצבה  הרי  הכלב,  לקרבת  מעצבנת 

בחרה למצוא לה חלקת אדמה שקטה. 
הייתה  מה  התברר  ספורות  שעות  בתוך 
מטרתה באותה חלקת אדמה. במשך כמה שעות 
תוך  מטר,  כחצי  של  עמוק,  בור  חפרה  היא 
שהיא מסיטה אבנים וסלעים קטנים. לאחר גמר 
בנתה,  שהיא  בקן  מדובר  כי  התברר  החפירה, 

והיא הטילה צבר של כ-30 ביצים.
רק  ולא  נדירה,  יחסית  בצבה  ומדובר  מאחר 
זהב של  כי מדובר בביצי  גודלה, מסתבר  בגלל 
ממש. מחירה של כל ביצה כזו עומד כיום בשוק 

החיות על כמה מאות שקלים!.
אלא שבעירייה לא התחילו לחגוג על התקציב 
בבעלות  אינם  שהצבים  משום  בעיקר  החדש, 
העירייה אלא הושאלו לגן החי על ידי האחראי, 
מהמקום,  ידו  על  נלקחו  הביצים  יפרח.  רפאל 

והועברו למדגרה מקצועית.
אכלוס  הושלם  לא  שעדיין  למרות  כאמור, 
יום,  מידי  גן החי פתוח כבר עכשיו  כל החיות, 
החל בשעות לפני הצהריים, ועד השעה 18:30. 
בשעות הבוקר, בדרך כלל, מגיעות למקום כיתות 
ממוסדות החינוך בעיר, ובשעות אחר הצהריים 
ממלאים את המקום ילדי העיר המלאים מילות 
יזם  אותו  הייחודי  המיזם  על  לעירייה  תודה 

והוציא לפועל ראש העיר הרב ישראל פרוש.
לפני  בשעות  שישי  בימי  גם  פתוח  החי  גן 
העיר,  רבני  בהוראת  בשבת,  אך  הצהריים, 
הוחלט כי השערים יוותרו סגורים. עם זאת, חלק 
ניכר מהחיות נראות היטב גם מחוץ לגדרות הגן, 
כך שהמבקרים בפארק אלעד, נהנים גם מגן החי 

מעבר לגדר.
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אחרי כשבע שנים של סחבת שנובעת בין השאר מהתנהלות 
רשויות המדינה, קבוצת הרכישה 'דיור למעשה' באחיסמך 
השבוע  שנערך  דיירים  בכנס    חדשה  לדרך  יוצאת 
ומתפרסם לראשונה ב'ביזנס' קיבלה נציגות הקבוצה את 
  נכסים  כינוס  מהיר של  למסלול  הסופית  הדרך  ברכת 

האם תמו שבע שנות הרעה?

בשורה באחיסמך: 'דיור 
למעשה' עברה לכינוס נכסים

יעקב אמסלם

במשך כשבע שנים מצאו עצמם כמאתיים 
למעשה  דיור  בקבוצת  הדירות  רוכשי 
בשבועות  נגמרת.  בלתי  בסחבת  באחיסמך, 
משמעותית  התפתחות  חלה  האחרונים, 
עו"ד  דרך.  פריצת  נרשמה  כי  נראה  והשבוע 
קידר התבקשו לקחת  אורי  ועו"ד  רונן מטרי 
נכסים  לכונסי  ולהתמנות   – המושכות  את 

מטעם בית המשפט לטובת הקבוצה.
המשפט,  לבית  לאחרונה  הוגשה  הבקשה 
חברי  כלל  את  הנציגות  כינסה  והשבוע, 
המעורבים  הגורמים  כל  עם  ביחד  הקבוצה, 

כדי להעלות את כל האופציות על השולחן. 
הסבירו  השבוע,  שנערך  הכינוס  במהלך 
חברי הנציגות את החלטתם לפנות בהסמכת 
הקבוצה לכינוס נכסים. עורכי הדין אורי קידר 
ורמי אהרון להם  רונן מטרי  ועו"ד  נבו,  וגיל 
פרויקט  בחילוץ  והצלחה  עשייה  של  קבלות 
במתחם סמוך שנקלע לבעיות דומות, הבהירו 
מכאן  הצפוי  התהליך  את  הקבוצה  לחברי 
ולהבא ואת משמעות קבלת המושכות מבית 
משפטי  גיבוי  עם  הקבוצה  והובלת  המשפט 

ברור.  
הבחירה  כי  לרוכשים,  הסבירה  הנציגות 
המועדפת במסלול של כינוס נכסים, נעשתה 
הגאון  בתחום  המומחה  הדיין  אישור  לאחר 
הסחבת  את  לסיים  כדי  שפרן,  מנדל  רבי 
ולאפשר לקבוצה להיות מיוצגת מול רשויות 
שבאים   – בתחום  מומחים  ידי  על  המדינה, 

מכוח הקבוצה ובחסות בית המשפט.
את  שליווה  גואלמן,  ישראל  הרב  הגאון 
לכנס  במיוחד  הגיע  מראשיתו,  הפרויקט 
ששמע  לאחר  כי  והבהיר  הנציגות  שיזמה 
וליבן את הצדדים לכאן  את מכלול הטענות 
ולכאן, הכריע כי יש ללכת למסלול של כינוס 
עם  הנציגות  שיזמה  למהלך  בהתאם  נכסים, 
ותוך שמירה  פנייתה לבית המשפט המחוזי, 
על כבוד הדדי כפי שראוי שיהיה בקרב ציבור 
מחלוקות  של  בשעה  גם   – תורה  בני  של 

וקשיים.
בקבוצה הביעו תקווה שעם היציאה לדרך 
חדשה, יסתיימו שבע שנות הרעה ויחלו שנים 
ברורה של  פיתוח הפרויקט, תחת חסות  של 
באופן  התהליך  הנעת  ותוך   – המשפט  בית 
הדיון  כי  נודע  ל'ביזנס'  ביותר.  המהיר 
בביהמ"ש צפוי להתקיים בעוד כחודש, ואנו 
אחת  עוד  של  בהתפתחויות  ונעדכן  נעקוב 
מקבוצות הרכישה, באזור שאמור היה להיות 

האטרקטיבי ביותר בתחום הדיור החרדי.

סחבת ושינויים

היחידה  אינה  למעשה,  דיור  קבוצת 
מספר  שוכנות  המדוברת  בקרקע  במתחם. 
'ועד  מבניהם:  הגדולות  רכישה.  קבוצות 
יח"ד,  בכ-1500  כיום  המחזיקה  הדיור' 
יח"ד  בכ-450  המחזיקה  אופטיקנה'  'שכטר 
יונגר  עו"ד  של  בניהולו  הרכישה  וקבוצת 
בין  המחולקות  יח"ד  בכ-400  המחזיקה 
של  בבעלותם  לחברה  למעשה  דיור  עמותת 
בלב  העומדת  פלוק-שרון  העסקים  אנשי 

המחלוקת בשבועות האחרונים. 
הייתה  הקרקע  את  שרכשה  "הראשונה 
להב,  אברהם  אומר  הדיור",  וועד  קבוצת 
הרכישה  באחיסמך.  הדיור  פורום  מנהל 
 2010 עד  כאשר   2007 בשנת  עוד  בוצעה 
שאר הקבוצות רכשו את הקרקע. אלא שאז, 
להב  אומר   ,"2010 "בשנת  העיכובים.  החלו 
על  החליטה  המחוזית  "הוועדה  ל'ביזנס'. 
הקובעת  ע'יר  ב'ניין  )ת'כנית  תב"ע  הגשת 
את ייעוד השטח – י"א( חדשה כי הקבוצות 
שהצריך  מה  חרדיות,  למעשה  היו  שזכו 
הגשת תכניות לאוכלוסייה החרדית, ששונות 

מהותית מתכניות לציבור הכללי".
להב איחד את הקבוצות הגדולות ויחד הם 
לזרז  במטרה  משותפת  תב"ע  להגשת  פעלו 
שציפיות  אלא  האפשר.  ככל  התהליך  את 
התכניות  הגשת  לחוד.  ומציאות  לחוד 
למבני  גדולה  תוספת  שדרשו  המעודכנות 
לפני   2015 בשנת  ורק  רב  זמן  ארכה  ציבור, 
מה  הסבוך,  התהליך  הסתיים  וחצי  כשנה 
שונה  מצב  תמונת  הרוכשים  בפני  שהעמיד 
בהרבה מזו שהייתה כאשר רכשו את הקרקע. 
בתוך  רבה  למרירות  גרם  הזה  "העיכוב 
שקנו  "אנשים  להב.  מסביר  הקבוצות", 
קרקע לבנות דירות באופן מיידי, היו צריכים 

להמתין 4 ו-5 שנים".
עיכובים  של  שנים  לאחר  אלו,  בימים 
וביורוקרטיה בלתי נגמרת, מצויות העמותות 
"ברוב הקבוצות  הבנייה.  לפני  בשלב אחרון 
נמצאים כבר בשלב של היתרי בנייה ועסוקים 
להב.  מסביר  מהבנקים",  המימון  את  לגייס 
"חברי הקבוצות ידעו להתעלות ולהתגבר על 
המשבר הזה ולדעתי כולם כעת בדרך הנכונה 

לעבר האישור הסופי של הפרויקטים". 
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לפרטים נוספים >>

להתחלה קלה יותר בעתיד

הביטוח הלאומימשרד האוצר

שימו לב! אם לא תבחרו תכנית חיסכון עד לתאריך ז' 
בסיון תשע"ז (1.6.17), המדינה תבחר, באופן אקראי, 

עבור ילדכם תכנית בקופת גמל או בנק. 
זה הזמן לבחור עבור ילדכם את  התכנית המועדפת 

עליכם, בקופת הגמל או בבנק (גם עפ"י ההלכה).
תכנית חיסכון לכל ילד מאפשרת להפקיד מדי חודש 50 ₪ לילד, עד הגיעו לגיל 18, 

בנוסף לקצבת הילדים המשולמת עבורו.
הורים שיבקשו להכפיל את החיסכון, יוכלו להפקיד עוד 50 ₪ בחודש מקצבת הילדים.

התקופה שבה תוכלו לבחור
תכנית  חיסכון לילדכם

מסתיימת בתאריך
ז' בסיון תשע"ז (1.6.17)

מה?
עוד לא

חסכתם?

לפרטים נוספים >>

להתחלה קלה יותר בעתיד

הביטוח הלאומימשרד האוצר

מתקשרים
בוחרים עכשיו >>>

<

!ומצטרפים לתכנית

*2637

איך מצטרפים לתכנית?

או 02-5393700 בימים א‘-ה‘ בין השעות 17:00-8:00
www.hly.gov.il ‘או נכנסים לאתר ’חיסכון לכל ילד



 03-618-9999
www.shainfeld.com

הקדימו להירשם!  קבלו את המחירים והתנאים 
כפי  מקומות  בלי  תישארו  ואל  ביותר  הטובים 
שקרה לחלק מהלקוחות בחופשות האחרונות. 

מונטנגרו. ההצגה של הקיץ!
MONTENEGRO

 & 1000
הנחה לנרשמים עד 

שבועות

עקב הביקוש הרב הוספנו עוד טיסה שבועית ויציאות נוספות למונטנגרו

שינפלד - למי שמחפש את החופשה ברמה הגבוהה ביותר!

HILTON PODGORICA

שינפלד
בהילטון

במונטנגרו

שה
שעושה את החופ

מה 
ה 
ז

מלון מפואר
אירוח מלכותי במלון

 5 כוכבים של 
רשת הילטון העולמית

טיולי טבע ונוף 
במקומות היפים בעולם 
ופעילויות למשפחות 

וספורט אתגרי

כל הפינוקים במלון 
בית כנסת, ספא מודרני, 

חדר כושר ענק
 וחדרים יפהפיים

מיקום הכי מרכזי 
בפודגוריצה 

קרוב למדרחוב 
הפארקים והאתרים

אירוח ברמה הגבוהה 
עם צוות שפים מובחר 

של שינפלד 
ובר אירי חופשי

מקצועיות ואמינות 
עם 30 שנות ניסיון 
וליווי במלון עצמו 
של מנהלי שינפלד
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האם מברכים 'שנתן מכבודו' על טראמפ?

שמי  כתוב  א(  )נח,  בברכות  בגמרא 
שרואה מלך ממלכי אומות העולם צריך 
אך  ודם".  לבשר  מכבודו  "שנתן  לברך 
דונלד  ארה"ב  נשיא  על  חל  לא  זה  דין 

טראמפ.
שמישהו  כדי  מידה  קני  כמה  ישנם 

ייחשב מלך לעניין ברכה זו:
דווקא  להיות  שצריך  אומרים  יש   .1
מלך אבסולוטי, כל יכול, שכל הסמכויות 
האשכול  ספר  בשם  חיים  )אורחות  בידו 
א,  הרדב"ז  ושו"ת  מט  אות  ברכות  ה' 
שליט  אינו  ארה"ב  נשיא  ואילו  רצו(, 
עליון. עם כל חשיבותו, הוא כפוף לרצון 
ובין  בעיניו  חן  מוצא  שזה  בין  קונגרס, 

שלא.
למלך  להיחשב  שכדי  אומרים  יש   .2
ולהרוג  צריכה להיות לו סמכות לשפוט 
במשפט, ואילו לנשיא ארה"ב אין סמכות 
להוציא להורג. אמנם, הוא יכול להחיות 

על ידי חנינה, אך לא להרוג.
מלך  ברכה  שבשעת  אומרים  יש   .3
נשיא  ואילו  מלכות,  בגדי  ללבוש  צריך 
)שו"ת  כולם  כמו  חליפה  לובש  ארה"ב 
תשובות  ושו"ת  כח  ב,  דעת  יחווה 

והנהגות ב, קלט(.
4. יש אומרים שכדי לברך צריך לראות 
שלו  הפמליא  בתוך  כשהוא  דווקא  מלך 
ביקורו  במהלך  מופיע  הנשיא  )ואמנם 
בליווי של מאות שוטרים, אך הם לצורך 
הגנה שחשש משהו יקרה לו, ולא פמליא 

של כבוד(.
לכן פסק הגרי"י קנייבסקי זצ"ל שלא 
על  ולא  ארה"ב  נשיא  ראיית  על  לברך 
בארץ,  ביקר  צרפת  כשנשיא  סאדאת. 
עליו,  לברך  לא  יעקב'  ה'קהילות  הכריע 
שהוא  במי  ולא  קביעות,  היינו  מלך  כי 
מסטמאר  האדמו"ר  פסק  וכן  לזמן.  רק 
שלא לברך על נשיא ארה"ב כי אינו מלך. 
וכן הגרי"ש אלישיב, כאשר הגיע לארץ 
ישראל נשיא ארה"ב, אמר שבגלל שאין 
לו סמכות להוציא להורג, אין לברך עליו.

במדינת  מבקר  ארה"ב  נשיא  אמנם 
אני  עליו,  לברך  במקום  אבל  ישראל, 
מציע לברך על עם ישראל, כמו שעושים 
שמע:  קריאת  לפני  יום  בכל  פעמיים 
ישראל  בעמו  הבוחר  ד'  אתה  "ברוך 
עמו  אוהב  ד'  אתה  ו"ברוך  באהבה" 

ישראל".

טראמפ אינו מלך 
הרב שלמה אבינר 

ראש ישיבת 'עטרת כהנים'

"הרואה  )נח.(  בברכות  הגמ'  דברי  ידועים 
מלכי אומות העולם, אומר 'ברוך שנתן מכבודו 
לבשר ודם'". וכן נפסק בשלחן ערוך )רכ"ד ח'(. 
אלא שצריך שיהיו במלך שני תנאים המבטאים 
את כבוד המלך, בכדי שיהיה ראוי לברך עליו 
להרוג  סמכות  למלך  שיש  א.  המלכים.  ברכת 
כפי סמכות עיניו, כלומר שחיי אדם מופקדים 
בידו )שו"ת הרדב"ז ח"א סי' רצו. שו"ת חתם 
סופר חאו"ח סי' קנט ד"ה והנה מה(. ב. כבוד 
המלכות תלוי גם כן בבגדי מלכות, כאשר המלך 
לבוש בבגדי השרד בזה ניכר כבודו ותפארתו, 
אבל כאשר הוא לבוש בבגדים אזרחיים כאחד 
לברך  אין  ולכן  להעריצו?  כבודו  איה  האדם, 
עליו ברכת המלכים )שו"ת נבחר מכסף סי' ג(.

ולפי זה אין לברך על ראש ממשלה או נשיא 
במדינה דמוקרטית, שהרי אין לו סמכות לשפוט 
ולהרוג כאוות נפשו. אלא שמרן רבינו עובדיה 
הנשיא  ביד  ויש  שהואיל  חידש,  זצ"ל  יוסף 
לקבל או לדחות המלצת חנינה על נידון למוות, 
נמצא שסמכות דיני נפשות מסורה בידו, והרי 
יחוה  )שו"ת  במשפט  והורג  שדן  כמלך  הוא 
דעת ח"ב סי' כח(. וכל שכן נשיא ארצות הברית 
שיש לו סמכות לצאת למלחמה, בתור המפקד 
העליון, בודאי מברכים עליו ברכת המלך )חזון 

עובדיה ברכות עמ' תיב(.
לבוש  בתנאי שהנשיא  כאמור,  זה  כל  אולם 
מה  מיוחדים,  בטקסים  כגון  מלכות,  בבגדי 
שאין כן הנשיא טראמפ בביקורו בארץ שהוא 
לבוש בבגדים אזרחיים, לפיכך יש לברך עליו 
לבשר  מכבודו  שנתן  "ברוך  ומלכות  שם  בלי 
זצ"ל  הגרע"י  מרן  רב  מעשה  עשה  וכן  ודם". 
ישראל  בארץ  ניקסון  הנשיא  של  בביקורו 
)שו"ת יביע אומר ח"ח חאו"ח סי' כב אות כה. 
וע"ע במש"כ בס"ד בשו"ת אבי בעזרי חאו"ח 

סימן מג(.
ועל כל פנים יש מצוה – למי שאפשר לו – 
לראות את טראמפ בהזדמנות זו, וכדברי הגמ' 
ישתדל  לעולם  יוחנן  רבי  אמר  הנ"ל:  בברכות 
לקראת  ולא  ישראל.  מלכי  לקראת  לרוץ  אדם 
ישראל בלבד, אלא אפילו לקראת מלכי  מלכי 
מלכי  בין  יבחין  יזכה  שאם  העולם,  אומות 
ישראל למלכי אומות העולם. וכן נפסק בשלחן 
ערוך )סימן רכד סעיף ט(. כלומר, שמי שיראה 
את כבוד המלכים שיש לטראמפ בעולם הזה, 
לעתיד לבוא כשיראה את הכבוד העצום שיהיה 
לאין שיעור  גדול  יבחין שהוא  למלך המשיח, 

מהכבוד שיש בעולם הזה.

מצווה לראות ולברך
הרב יצחק לוי 

רבה של נשר 

במהלך החודש הקרוב, חודש סיון
יתכן מחסור בנהגים עקב חודש הרמאדן

"קווים-עילית" נערכת לכך בכל הדרכים

ומתגברת את קווי התחבורה בנסיעות

של חברות חיצוניות ועושה כל מאמץ

למנוע שיבושים בתחבורה הציבורית

בקשתנו: נא גלו אורך רוח והבנה

במקרה שתיתקלו בקשיים נקודתיים!

נסיעה טובה!
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מאת יבניאל שירם

המנצחים בקטגוריית המלון 
הטוב ביותר

נבחרה  האחרים  כל  מול  גדול  בפער 
החופשה של שינפלד תיירות לחופשה 
המוצלחת של הקיץ. שינפלד מארחים 
הקיץ באחד מבתי המלון הטובים ביותר 
פודגוריצה  הילטון  מלון  באירופה, 
ממוקם  המלון  כוכבים.   5 במונטנגרו 
בנקודה הכי מרכזית בעיר, בין שלושה 
מדרחוב  וליד  ויפים,  גדולים  פארקים 
שוכן  המלון  מול  המפורסם.  הקניות 
ישיבה,  פינות  עם  ירוק  פארק  לו 
לילדים.  ומשחקים  שחמט  שולחנות 
פארק  נמצא  מהמלון  הליכה  במרחק 
בילוי  המציע  הרפתקאות  של  נוסף 
המלון  בתוך  המשפחה.  לכל  מהנה 
ארוכה  יקבלו האורחים רשימה  עצמו 
בית  ביניהם  ופינוקים,  שירותים  של 
מגוון  עם  מודרני  ספא  מהודר,  כנסת 
ומאובזר,  חדיש  כושר  חדר  טיפולים, 
ועוד.  יפהפיים  חדרים  גדול,   לובי 
מהמלון אפשר לצאת בקלות לטיולים 
מונטנגרו  של  הבירה  בעיר  רגליים 
העיר  את  לראות  זה  אם  פודגוריצה. 
המפורסם,  השעון  מגדל  העתיקה, 
המלך,  ארמון  הרצגובאצ’קה,  רחוב 
המוראצ’ה  נהרות  מעל  הגשרים 
והריבניקה החוצים את העיר, ולאוהבי 
חנויות  שדרת  כמובן  יש  השופינג 
דלתא  כמו  קניות  ומרכזי  יוקרתיות 
מוצרים,  של  עצום  מבחר  ובהם  סיטי 

ביגוד ומותגים. 
המנצחים בקטגוריית הטיולים 

היפים ביותר
שינפלד  הטיולים  בקטגוריית  גם 
צוות  עם  בגדול.  לוקחים  תיירות 
דוברי  טיולים  מדריכי  של  מכובד 
טיול  כל  הראשונה,  מהשורה  עברית 
הופך לחוויה מרתקת, וכל מקום מקבל 
מונטנגרו  שלו.  המיוחד  הסיפור  את 
נבחרה ליעד הכי מבוקש בקרב תיירים 
שילוב  מציעה  שהיא  מפני  השנה, 
מדהים,  טבע  פראי,  נוף  של  אידיאלי 
נטיפים  מערות  צלולים,  ים  חופי 
מבקרים  לשמיים.  שנושקים  והרים 
הגדירו  ממונטנגרו  ששבו  רבים 
משווייץ.   יותר  יפה  כמדינה   אותה 
מקומות מומלצים לטיולים במונטנגרו 
הדורמיטור,  פארק  הצפוני  באזור  הם 
קניון  על  ותצפית  ז’בליאק,  העיירה 

של  הריביירה  משם  רחוק  לא  טארה. 
עיירת  קוטור,  העיר העתיקה  בודווה, 
של  הישנה  הבירה  הרצגנובי,  ספא 
על  שקאדר  אגם  צייטיניה,  מונטנגרו 
ביוגראדסקה  פארק  אלבניה,  גבול 
בקרואטיה  ליפה.  הנטיפים  ומערת 
העיר  ובה  דוברובניק  את  לכם  יש 
קבטאט.  החוף  ועיירת  העתיקה, 
יהנו  אתגרי  ספורט  וחובבי  משפחות 
אומגה  וטיולים,  אפשרויות  ממגוון 
סוסים,  טרקטורונים,  לב,  לאמיצי 
שילדים  הרפתקאות  פארקי  ג’יפים, 

מאד יאהבו, ועוד. 
המנצחים בקטגוריית האירוח 

והאוכל הכשר
בקטגורייה זו אפילו לא הייתה תחרות, 
הרבה  בהכי  ושינפלד מחזיקים  מאחר 
שנות ניסיון יותר מכל חברה אחרת. 30 
שנים של הצלחה ללא פשרות בחופשות 
כשרות, ואלפי לקוחות מרוצים השבים 
לטוס עם שינפלד בכל שנה. המנהלים 
של חברת שינפלד מקפידים לצאת עם 
הלקוחות לחופשה ולהיות איתם בבית 
לדאוג  כדי  עצמם,  ובטיולים  המלון 
שלא יחסר להם דבר, ועם רמת שירות 
להתחרות.  קשה  אכן   ואמינות שכאלו 
שינפלד  של  כשר  הגלאט  המטבח 
שמו הולך לפני בקרב הציבור הדתי-
שמגיעים  כאלו  ויש  חרדי-מסורתי, 
בשביל  רק  שינפלד  של  לחופשות 
ענק  צוות  מביאים  הם  לבדו.  האוכל 
המתמחים  בינלאומיים  שפים  של 
אשכנזי  בסגנון  יהודיים  במאכלים 
ומזרחי, הברים הענקיים בחדרי האוכל 
מציעים בשרים, דגים, מרקים, סלטים, 
ובנוסף  ועוגות,  קינוחים  תוספות, 
כיבוד  המגיש  אירי  בר  פועל  במלון 
חופשת  היום.  במהלך  חופשי  ושתייה 
ארוחות  כוללת  שינפלד  של  הקיץ 
ובשבת  יום  מדי  מלאות  וערב  בוקר 
מיוחד.  רבא  קידושא  עם  מלא  פנסיון 
פיקוחו  תחת  כשר  גלאט  כשהכשרות 

של הרה”ג משה נחשוני שליט”א.
לסיכום בכל הקטגוריות הגיעה במקום 
תיירות  שינפלד  חופשת  הראשון 
המעוניינים  במונטנגרו.  בהילטון 
לצאת הקיץ לחופשה המוצלחת ביותר 
החברה  למשרדי  להתקשר  מוזמנים 
אתר  דרך  או   03-6189999 בטלפון  

www.shainfeld.com האינטרנט

מצאנו את החופשה 
הכי מוצלחת של הקיץ

בדקנו מבחר מייצג של חופשות כשרות לקיץ על 
סמך מספר קריטריונים חשובים  והגענו למסקנה חד 

משמעית איזו היא החופשה המנצחת

האגף לשירותים חברתיים

מחפשת שמחה?
אושר פנימי / שלווה / עושר?

לא, זוהי לא עוד סדנת העצמה!

מרכז עוצמה 
מזמין את ציבור הנשים 

לסדנת "כיבוד הורים" עם:

הגב' דקלה יוספברג תחי'
מנחת הורים בשיטת ש.פ.ר

בואי ללמוד כיצד דימוי עצמי, זוגיות, 
חינוך וכל ההצלחה והשפע שלך,

מגיעים משינוי עמדות ותפיסות עלינו 
ועל ההורים שלנו!

4 מפגשים.
אי"ה ביום ראשון 4.6.17 כה באייר

 במתנ"ס קהילתי אלעד ברח' ר' חייא
9.00-10.30 

 ₪ 50 
 אסתי שוורץ- 054-9118331 

9.00-15.00 

אורך הסדנא: 
מפגש ראשון:

מקום: 
שעה: 

עלות הסדנא:  
רישום:  

בין השעות

בואי בשמחה :)
צוות עוצמה

כי הכח בידיים שלך!
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מגזר אחד ויחיד נשיא ארצות הברית טראמפ, עדיין לא 
אכזב מאז בחירתו – אך תחילה, כמו יהודים טובים, נפתח 

במאוכזבים. 
מרגע  טראמפ  את  הפכו  ובארה"ב,  בישראל  הליברלים 
בניגוד   – ישראל  לשונא  כורחו,  בעל  לאנטישמי  בחירתו 
לדעתו. הם הרי, מאוכזבים ועומדים מרגע היוודע התוצאות. 
חוגי הימין לעומת זאת, אומנם סימנו אותו כמשיח בן יוסף, 
מה  שאין  נכון  אז  כוכבא.  בבר  שמדובר  מהר  די  גילו  אך 
להשוות בין הנשיא המכהן לבין הנשיא האמריקאי שקדם 
ומשדר  ישראל  על  מדלג  כשהוא  באזור  לביקור  והגיע  לו, 
הציפיות  איפה   – ועדיין  זלזול,  של  מסר  כולו  לעולם 
ואיה התוצאות. מי שאמור היה להיות כורש החדש, בונה 
ומסרב  הגדול,  הדיל  על  שנבחר  מאז  מדבר  ההתנחלויות, 
לראות את פניהם של ראשי מועצת יש"ע, שרק רצו לומר 

שלום.
את המתיישבים זה מטריף ובצדק. האכזבה כה מרה, עד 
שבמקום להודות בכך שהתקשו לקרוא נכונה את המפה, הם 
מעדיפים להאשים את נתניהו בפספוס ההזדמנות הגדולה. 
לזכותם של בנט ושקד ייאמר שלא מדובר רק בציניות, אלא 
מבני  ושמעו  מארה"ב,  כשבועיים  לפני  חזרו  הם  בציונות. 
לנרטיב  שתואמים  וסיפורים  עדויות  הרפובליקנים  שיחם 
שמפיצים המתיישבים. אם ביבי רק היה לוחץ ברגע הראשון, 
השגרירות  את  להעביר  ודורש  אדומים  מעלה  את  מספח 
מתל-אביב לירושלים, טראמפ היה מגיע לישראל על חמור 

לבן ולא על כנפי ה'אייר פורס 1'. 
קל להתגולל על נתניהו, אך צריך לזכור, שבניגוד לראשי 
ההתיישבות, הוא הזהיר מהרגע הראשון מפני תחושה של 
שהתקיימו  הממשלה  מישיבות  באחת  מדומה.  אופוריה 
לאחר בחירתו של טראמפ, הבהיר נתניהו לשרים שהתמקדות 
בהעברת השגרירות לירושלים כחזות הכול, עלולה לעלות 
בהקפאת מכרזי בנייה – ולדברי כמה מהחברים שהשתתפו 
של  בעניין  היהודי.  הבית  מכיוון  גם  הסכמה  להנהוני  זכה 
טראמפ אפשר בהחלט לקבוע שביבי הוא הראשון שזיהה 
את המגבלה, אם כי, עדיין, בכל קנה מידה, מבחינתו עדיפה 

תזזית טראמפ על מורשת אובמה.
על  משכנע.  לא  כמובן  זה  מימין  ביבי  של  שותפיו  את 
השטיח האדום בנתב"ג, האמירה של בנט לטראמפ כי הגיע 
הזמן שיכיר בירושלים כבירת ישראל, הקפיצה את נתניהו, 
הרבה יותר מהסלפי הפתטי של אורן חזן. אם ביבי רק היה 
יכול, הוא היה מניף את ידו על פיו של בנט, ולא על זרועו 
של חזן. בשבועיים האחרונים נתניהו מבין שבנט סימן לו 
על הגב מטרה, לכיוונה הוא יורה ללא הפסקה. את האכזבה 
מטראמפ, בנט ימשיך לתעל לכיוונו של נתניהו, עד לבחירות 

הבאות לכשיתקיימו, יהא אשר יהא המועד שבו ייערכו. 
לרבות  השרים,  כל  לביקור,  שקדמה  הקבינט  בישיבת 
לבקשות טראמפ  מנוס מהיענות  הבינו שאין  הליכוד,  ניצי 
בשלילה  משיבים  לא  לפלסטינים.  סמליות  הקלות  ומתן 
כשמדובר  שלא  ובטח  אמריקני,  נשיא  של  סמלית  לבקשה 
בנשיא כדונאלד טראמפ. את התובנה הזאת, הבינו גם בנט 
ושקד שהצביעו נגד, כשהם מודעים לכך שההקלות יאושרו, 
לאמרתו  נאמנים   - שהתנגדו  שיירשם  מהעובדה  ונהנים 
אלא  חוץ  מדיניות  אין  לישראל  ולפיה,  קיסינג'ר  הנרי  של 

מדיניות פנים.      
נותרנו עם היחידים שטרם אוכזבו, ומדובר כמובן בחרדים. 
כמו האדוקים בדתם מעבר לים )להבדיל, להבדיל( שתמכו 

בטראמפ למרות האופי הבלתי מרוסן, כך תמיכת החרדים, 
כרפלקס  באה  בטראמפ  העממית  התמיכה  ובחו"ל.  בארץ 
בעיניים  אובמה,  מורשת  שמסמלת  מה  לכל  התנגדות  של 
חרדיות. במישור הזה, הנשיא האמריקאי סיפק את הסחורה, 
זרים,  רפורמיים  לפרסומים  בניגוד  מלכתחילה,  כשהבהיר 
בהגיעו  האורתודוקסי,  המקום  מנהג  על  לשמור  יקפיד  כי 

לכותל המערבי.
תמונתו של טראמפ חבוש הכיפה השחורה המגיע לכותל 
המערבי, בעוד רעייתו ובתו שוהות מעבר למחיצה ומכבדות 
את מנהג המקום, הצדיקה את התמיכה החרדית מקיר לקיר 
והשמחה המגזרית שפרצה עם בחירתו. אמירה על ריבונותה 
על  הצהרה  נשמעה.  לא  בירושלים  ישראל  של  המדינית 
ריבונותנו הדתית, הייתה גם הייתה. רב הכותל הרב שמואל 
'מתווה  את  שימר  האמריקאי,  לנשיא  שנלווה  רבינוביץ 
מפורסמים  עם  לצילומים  הנוגע  בכל  שלו  האישי  הכותל' 
המבקרים ברחבה. גם כאן, כמו במתווה הרפורמי, נוטרלו 
מרענן,  שינוי  לשם  המסר  אך  לישראל,  הראשיים  הרבנים 
היה הפוך בתכלית. לא פשרה, אלא הכרה, הלכה למעשה 

– בריבונות האורתודוקסית ברחבה.  
האמירה של טראמפ, בעצם התנהלותו, היא ההיפך הגמור 
מהמסר ששידר הנשיא הקודם, כשהעלה על במת הבית הלבן 
'שעשה  ברכת  את  ושיבשה  נרות  שהדליקה  רפורמית  רבה 
ניסים' המסורתית. החרדים אם כן, הם המסופקים היחידים 

לעת עתה, מכהונת טראמפ. הטראמפיסטים האחרונים.

הספר המולבן
ורצונו של  על ספרו של ראש הממשלה אהוד אולמרט, 
את  לאור  להוציא  מעשיהו  בכלא  האח"מים  באגף  האסיר 
ספר הזיכרונות בן כ-1,200 העמודים )טרום צנזור( רק אחרי 
שיעבור את כור ההיתוך של ועדת השחרורים – נכתב כאן 

לראשונה, לפני שבועיים.
בעצם העובדה שהספר נכתב לא היה חידוש. את מלאכת 
כתיבת הספר החל אולמרט עוד בטרם הורשע ופרק ראשון 

ממנו פורסם בשעתו ב'ידיעות אחרונות’ - בהגהת העיתונאי 
דאז יאיר לפיד )לפי פרסום 'גלובס' בשעתו(. את דרעי, לפיד 

הבטיח לשקם, את אולמרט - לשכתב.
בכתיבה  ראה  הוא  הכלא,  כתלי  בין  נכנס  כשאולמרט 
גם  דעת.  הסחת   - הזיכרונות  ובהעלאת  תרפיה,  של  סוג 
כשהשב"ס הערים קשיים וסירב לאפשר לו שימוש במחשב 
מעוקר מכל תוכנה למעט וורד, אולמרט לא ויתר ושלח את 

ידו בקולמוס.
בכל תפקידיו הפוליטיים התבלט אולמרט כמי שלא נותר 
התריס  סנט,  עלב,  הוא  מילולית.  אלא  כספית  לא   - חייב 
והשתלח בציניות מושחזת ביריבים מחוץ ומבית. בתקופת 
ההתנתקות הוא עשה לנתניהו בית ספר תקשורתי שכמוהו 
גם  הזאת  האש  את  אחרי.  לא  גם  ובינתיים  לפני,  היה  לא 
יוכלו לכבות. ביבי אינו האישיות היחידה  אלף כלאים לא 
שבתו  במשך  ספיגה.  לכוננות  הספר  פרסום  עם  שתיכנס 
באגף השמור במעשיהו, העלה אולמרט על הכתב את מה 
ששמעו ממנו חבריו הקרובים, בנוגע להתנהגות פרקליטות 
המדינה בענייניו המשפטיים והנסיבות הפוליטיות שהובילו 

לציד הגדול. 
לפני שבועיים נכתב כאן שאת ההוצאה לאור של ספרו, 
תדון  לאחר שוועדת השחרורים  עד  לעכב  אולמרט  מבקש 
בעניינו. עקרונית, זכויותיו כאסיר לא היו אמורות להיפגע 
בגלל הבעת דעה. חופש הביטוי הוא ערך נאור ובדמוקרטיה 
אמיתית לא היה אמור להיות קשר ישיר או עקיף בין הדברים. 
למעשה,  שהלכה  לשכנע  צריך  לא  החרדים  אותנו  אבל 
למוסדות המדינה יש את חוקי היסוד שלהם, ובראשם חוק 

יסוד כבוד הפקידים והפרקליטים.
שהם  פלא  זה  אין  לכאן,  עד  דלפו  מהתוכן  חלקים  אם 
שעיניהם  בשב"ס,  האחראיים  הגורמים  לידיעת  גם  הגיעו 
אותם,  להאכיל  עמד  שאולמרט  המריר  והשוקולד   – בכל 
עניין אותם הרבה יותר מהטורטית של ברגותי. גם התגובה 
הואשם  לשעבר,  הממשלה  כשראש  למדי,  צפויה  הייתה 
ופגע  מסווגים  חומרים  לכאורה  שהדליף  כמי  ציבורית 
תיקים  בשלל  נחקר  אומנם  אולמרט  המדינה.  בביטחון 
ובכמה מהם אף הואשם, אך בכל תקופתו כראש ממשלה 
גם גדולי שונאיו לא העזו להאשים אותו בפגיעה בביטחון 

המדינה. 
זאת,  מידע,  זלג  ולא  כמעט  אולמרט,  של  מהקבינט 
זה  את  זה  הנוכחית ששותפיה מאשימים  לממשלה  בניגוד 
ללא הפסקה, בהדלפות חומרים מסווגים. רק בישראל יכול 
הנשיא האמריקני טראמפ לחוש כמדינאי הדיסקרטי בתבל 
מטיחים  הישראלי  הקבינט  שחברי  להאשמות  בהשוואה   -
זה בזה. איווט מסמן את בנט, בנט מאשים את ביבי – כאשר 
ששני  וסבורים  שניהם,  בעמדת  מצדדים  אחרים,  שרים 

הצדדים צודקים. 
ושמע  הקבינט  מישיבת  מזועזע  שיצא  מהשרים  אחד 
נזכר  בתקשורת איך דווקא אולמרט הופך לשעיר לעזאזל, 
זה  השבוע, איך לאחר תקיפת הכור האטומי בסוריה, היה 
אולמרט,  הממשלה  ראש  ולא  נתניהו,  האופוזיציה  ראש 
הזרים,  הפרסומים  את  אישר  זהירות,  חוסר  של  שברגע 
על  הורה  בטרם  עמו,  התייעץ  הממשלה  שראש  כשסיפר 

התקיפה. 
ראש  על  הפרקליטות  מתגוללת  מה  בשל  להבין  קשה 
ברגע  בע"מ.  לחברה  חובו  את  ששילם  לשעבר  הממשלה 
דיסק  גבי  על  הזכות לתעד את חומריו  שנמנעה מאולמרט 

בית ספר לפוליטיקה

הטראמפיסטים 
האחרונים

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

הראשון שדיווח. מכתב התלונה של גפני נגד אורי אריאל
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קשיח, אך טבעי היה שאת טיוטת כתב היד הוא 
יעביר   - שסיים  מה  ואת  בתאו,  לשמור  יוכל  לא 
לפני  כי  השבוע  טענו  בשב"ס  דינו.  לעורכי 
להכניס  שאין  לו  הובהר  לכלא  נכנס  שאולמרט 
גבוהה,  ביטחונית  רגישות  בהם  שיש  חומרים 
הן  אך  רשימותיו  את  לכתוב  שיוכל  לו  והוסבר 
יישארו במעטפה סגורה בבית הסוהר בתאו, מבלי 
שיתאפשר לו להוציא את החומר אל מחוץ לכלא. 
עבירה  עבר  ואולמרט  בגו  דברים  יש  אם  גם 
שפוגע  למי  הפיכתו  ועד  מכאן  משמעתית, 
בביטחון המדינה – הדרך רחוקה. ספרים מהסוג 
לשעבר,  בכירים  ידי  על  וייכתבו  נכתבו  הזה 
במערכת הביטחון ובמערכת הפוליטית. בעולמם 
על  מגבלות  אין   - החורין  בני  הכותבים  של 
הכתיבה, אלא על הפרסום לבדו. הצנזורה מגיהה, 
בחדר  מהספר  נכבד  חלק  ומותירה  משמיטה, 
למסע  כלל  בדרך  זוכה  המולבן  הספר  העריכה. 
העלום  החלק  הדגשת  שבמרכזו,  ציבור  יחסי 

שנחתך על ידי הצנזורה, ככלי מקדם מכירות. 
מדובר  שלא  היא,  אולמרט  של  בצד  התחושה 
בספר אלא בסופר. לא את כתב היד מנסים להותיר 

בחדר הכתיבה, אלא את הכותב עצמו.

לראות את המולד
בשנתיים מינוס של קדנציית לפיד כשר אוצר, 
פורסמה במדור זה סדרה פיננסית-פוליטית, תחת 
במעלליו של  הכסף", שעסקה  "משחקי  הכותרת 
על  והממונה  והשיכון  הבינוי  כשר  אריאל  אורי 
ח"כ  גם  שיגר  לבין,  בין  להתיישבות.  החטיבה 
ועדת  ויו"ר  פרלמנטרי  לוחם  אז  גפני,  מוישה 
כספים לשעבר )וברטרו פרספקטיבה גם לעתיד(, 
ינון,  אייל  לכנסת  המשפטי  ליועץ  חריף  מכתב 

שפורסם כאן לראשונה.

של  המכתבים  כמו  פה,  שפורסמו  המאמרים 
מולד,  מכון  של  דו"חות  על  ברובם  נסמכו  גפני, 
מבקר  דו"ח  הדמוקרטיה.  להתחדשות  המרכז 
אורי  מעללי  על  שעבר  בשבוע  שפורסם  המדינה 
שהתפרסמו  החומרים  סיכום  כמו  נראה  אריאל, 
ימים – על מעללי החטיבה להתיישבות,  באותם 
הגרעינים התורניים וכל שאר עצי הפרי שנשתלו 

בבוסתן הדתי לאומי.
השאר,  בין  הדברים,  את  העלה  אומנם  גפני 
ח"כ  אז  עמד  בראשה  המדינה  לביקורת  בוועדה 
בתואר  שנה  באותה  שהוכתר  מש"ס  כהן  אמנון 
השלטון.  לאיכות  התנועה  אביר  של  המפוקפק 
נגד  פעולה  לשתף  שש  לא  הזרועות,  רב  אמנון 
האינטרסים של הציונות הדתית, אך גפני הבהיר 
שיניים  בחריקת  זאת  לעשות  מנוס,  אין  כי  לו 
למעללי  מינימליסטית  כתגובה  ברירה,  ובחוסר 
ממשלת בנט-לפיד. אורי אריאל הרי, סומן בשעתו 
כמשגיח שארגן לשותפות עם לפיד תעודת כשרות 
– בהליך שגם הוא מזכיר, באסוציאציה כשרותית 

די ברורה, פרק אחר מדו"ח המבקר.
כאן  שפורסם  מה-9.9.2014  גפני  של  המכתב 
שקיבלו  החולות  הרעות  כל  על  הצביע  בשעתו, 
יוסף  המבקר  ידי  על  רשמית  דיאגנוזה  השבוע 
והפרת  תקין  בלתי  מינהל  על  בו  דובר  שפירא. 
להתיישבות  החטיבה  תמיכת  התמיכות;  כללי 
כולל  היהודי,  לבית  ימין של מקורבים  בעמותות 
הימנעות  אביב;  תל  בצפון  הפועלות  עמותות 
איש  ידי  על  שנוהלה  הכספים  בוועדת  מדיווח 
הבית היהודי, ניסן סלומיאנסקי – אישיות אבירית 

בפני עצמה. 
גפני לא הסתפק באמירות ערטילאיות, ובמכתבו 
עמותות הפעילים  ראשי  רשימה שמית של  צירף 
השוטפים,  מהתקציבים  ונהנים  היהודי  בבית 
נראה  גפני  של  המכתב  לפריפריה.  המיועדים 

דהיום  המבקר  דו"ח  טיוטת  כמו  לאחור  במבט 
מעוניין  לא  אז,  עצמו  מטעם  שהמבקר  אלא   –
שעבר  בשבוע  שנערך  בדיון  כיום.  במחמאות 
בוועדת הכספים, העדיף גפני למקד את השיח עם 
לחקלאים,  המים  בהקצבת  אריאל  החקלאות  שר 

ובכך למלא פיו מים, ולא רק מטאפורית.   
מה  את  הקשה  בדרך  ילמד  עוד  אריאל  אורי 
שחוו על בשרם נציגים ומנהלי גופים חרדיים. עד 
היום התמקדה תשומת הלב במשאבים שהועברו 
לעמותות  שנערכו  העומק  בדיקות  לחרדים. 
פולשנית,  רפואית  כבדיקה  כמוהן  החרדיות, 
התגלה  לא  אם  גם  כאוב,  החולה  את  שמותירה 
לציבור  ההשקיה  כשטפטפת  מחשיד.  ממצא  כל 
ההתפלה  מפעל  עיניים,  בשבע  נבחנה  החרדי 
למגזר הדתי לאומי, פעל ללא בקרה. דו"ח המבקר 
בסימון  הראשון  הצעד  הכול  בסך  הוא  הזה, 

התקציבים הדתיים הלאומיים כיעד לבקרה. 
אבל עוד משהו, לא פחות חשוב, אפשר להסיק 
מקריאת הדו"ח – ומדובר בחשיבותה של מערכת 
אין  הפוליטית.  העשייה  לצד  מקצועית,  נתונים 
זה הדו"ח הראשון שניכרים בו טביעות אצבעות 
בעלת  מולד  עמותת  ממלכתיים.  לא  גורמים  של 
מה  לאריאל,  לעשות  הצליחה  הברורה,  האג'נדה 
שאף יריב פוליטי לא היה מסוגל לחולל. דוגמאות 
משמאל לא חסרות, וגם מימין – אנו רואים בשנים 
שינוי,  מחוללות  עמותות  של  פריחה  האחרונות 
על  הסערה  מחוללי  ותחקיריה  תרצו'  'אם  כמו 
קרקעות  סוחרי  שהסגירו  השמאל  עמותות  אנשי 

הערבים. 
ארגז  יהיה  החרדי,  לציבור  שגם  הזמן  הגיע 
תחמושת של נתונים מקצועיים מהסוג הזה. יידע 
כל מתנכל סדרתי המדבר גבוהה על ערכים, כי גם 
להשיב  יודע  החרדי  הציבור  המקצועי,  במישור 

מלחמה, לראות את הנולד, וגם את המולד. 
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אמירה על ריבונות 
מדינית לא 

נשמעה. הצהרה 
על ריבונותנו 

הדתית, הייתה 
גם הייתה. כמו 

במתווה הכותל, 
הרבנים הראשיים 
נוטרלו, אך המסר 

היה הפוך. לא 
פשרה, אלא 

הכרה, הלכה 
למעשה – בריבונות 

האורתודוקסית 
ברחבה

מהקבינט של 
אולמרט, כמעט 

ולא זלג מידע, 
זאת, בניגוד 

לממשלה הנוכחית 
ששותפיה 

מאשימים זה את 
זה בהדלפות 

חומרים מסווגים, 
איווט את בנט, בנט 

את ביבי – כאשר 
שרים אחרים 
סבורים ששני 

הצדדים צודקים

ריבונות אורתודוקסית ברחבה. נשיא ארה"ב טראמפ בכותל המערבי
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דירוג 
אנרגטי
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רביעי עד ראשון  24-28.5

המוצרים והמחירים מתייחסים לחנות העודפים ראשל�צ בלבד. בתוקף 28.5.17 
או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם | המוצרים הינם מעודפים וסוג ב�  |  מינימום 
2000 פריטים במכירה, 2 בהנחה מקסימלית | לפחות מוצר אחד במלאי מכל פריט 
מפורסם | המוצרים ומחיריהם מוצגים בסניף | המחיר הקודם של המוצרים שבמבצע 
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סאוטר

₪699
במקום 1,399 ₪

תנור בנוי 
סאוטר

במקום 1,699 ₪

₪799

תנור בנוי 
סאוטר

במקום 2,999 ₪
פירוליטי

₪1,299

תנור משולב גז
סאוטר

במקום 2,999 ₪

₪1,699

תנור משולב גז
סאוטר

במקום 2,499 ₪

₪888

מיקסר 
מקצועי
סאוטר

₪299
במקום 799 ₪

מסחטת 
פירות קשים 

סאוטר

₪199
במקום 499 ₪

קומקום 
חשמלי מעוצב

סאוטר

₪69
במקום 199 ₪

₪99
במקום 199 ₪

מיקרוגל סאוטר

שואב אבק 
משולב ביסל

₪99
במקום 299 ₪

בלנדר מוט 
סאוטר

₪79
במקום 149 ₪ במקום 149 ₪

מאוורר
ריצפתי

אלקטרה

₪39

במקום 699 ₪

מברשת 
שיער

חשמלית

₪299

יריד עודפים ענק
מחסני חשמל

בחנות העודפים ראשון לציון 
כביש איילון מחלף משה דיין - רח� השר חיים משה שפירא 2

רביעי עד ראשון  24-28.5

המוצרים והמחירים מתייחסים לחנות העודפים ראשל�צ בלבד. בתוקף 28.5.17 
או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם | המוצרים הינם מעודפים וסוג ב�  |  מינימום 
2000 פריטים במכירה, 2 בהנחה מקסימלית | לפחות מוצר אחד במלאי מכל פריט 
מפורסם | המוצרים ומחיריהם מוצגים בסניף | המחיר הקודם של המוצרים שבמבצע 
היה בתוקף לפחות יומיים | המחירים אינם כוללים הובלה אין כפל הנחות ומבצעים.

לקוח יקר, הינך זכאי לפינוי מוצר ישן מהבית ללא עלות בעת 
רכישת מוצר חדש במחסני חשמל. יש לתאם פינוי מראש.

קונים חדש 
ממחזרים ישן בקרו www.payngo.co.il*5018אתר עם כתובת

אותנו

המותגים המשתתפים:

אלקטרה מתחם   ,2 שפירא  משה  חיים  השר  רח�  לציון,  ראשון  העודפים  חנות  כתובת: 
שעות פעילות: ד�, ה�, א� 9:00-22:00, יום ו� 8:30-15:00, מוצ�ש 21:00-23:00

שדרות רחבעם זאבי

נתיבי איילון

מחלף משה דיין

מכירת עודפים
מחסני חשמל

במקום 899 ₪

גריל גז

₪299

מקרר
אלקטרה 

₪685
במקום 999 ₪

מקרר
אלקטרה 

במקום 3,690 ₪

₪1,940

זוכה!זוכה!זוכה!כל הקודם כל הקודם כל הקודם כל הקודם כל הקודם כל הקודם כל הקודם כל הקודם כל הקודם 

מחירי מחירי מחירי מחירי מחירי מחירי מחירי מחירי מחירי מחירי מחירי מחירי 
חיסול!!חיסול!!חיסול!!חיסול!!חיסול!!חיסול!!
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וכ- )שלישי(  השבוע  נהרגו  אדם  בני   22
בעיר  בפיגוע התאבדות שהתרחש  נפצעו   60
מחבל  ידי  על  בריטניה,  בצפון  מנצ'סטר 
הפיגוע  מקומי.  הופעות  באולם  שהתפוצץ 
ביותר  החמורה  הטרור  כמתקפת  נחשב 
במדינה מאז שנת 2005, אז, בשרשרת פיגועי 
 52 אז  נהרגו  לונדון  העיר  במרכז  התאבדות 

בני אדם ועוד 700 נפצעו. 
בהם  ילדים,  גם  היו  במקום,  ההרוגים  בין 
8. עדויות שפורסמו  וילדה כבת  בן 18  צעיר 
הדף  על  סיפרו  האדיר,  הפיצוץ  לאחר  דקות 
"עשינו  רבים.  הוא לפצועים  גם  עצום שגרם 
את דרכנו החוצה", סיפר עד ראייה. "וכשהיינו 
ממש ליד הדלת היה פיצוץ גדול וכולם צרחו. 
אותו  להרגיש  יכולת  עצום.  פיצוץ  היה  זה 
ורק  וצרחו  רצו  כולם  כאוטי.  היה  זה  בחזה. 

ניסו לצאת החוצה". 
ארגון  נטל  הפיגוע,  לאחר  שעות  מספר 
נמסר  ובהודעתו  הפיצוץ  על  אחריות  דאעש 
בו  ההופעות  באולם  הוטמנה  הפצצה  כי 

את  סותר  זה  שדיווח  אלא  הפיגוע.  התרחש 
מחבל  כי  שטענה  המקומית  המשטרה  דברי 
גורמים  הפצצה.  את  זה שפוצץ  הוא  מתאבד 
בבריטניה מטילים ספק בדברי ארגון המדינה 
האסלאמית ומעריכים כי מדובר בהתרברבות 

של ארגון הטרור.
לבחירות  ונראה  סמוך  הפיגוע  עיתוי 
לראשות המדינה שיתקיימו בעוד כשבועיים, 
מחזק את האגף הימני מבין המתמודדים, אך 
גם לאחר הפיגוע, ההערכה היא כי מי שתנצח 
הנוכחית  הממשלה  ראשת  היא  גדול  ברוב 
תרזה מיי. "מחשבותינו נמצאות עם הקורבנות 
אמרה  שנפגעו",  אלו  של  משפחותיהם  ועם 

מיי בתגובה לפיגוע הרצחני. 
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ששהה באותה 
עת בביקור בישראל, התייחס לפיגוע בדברים 
שנשא בפגישתו עם יו"ר הרשות הפלסטינית 
מפלצות,  למחבלים  אקרא  "לא  לחם.  בבית 
נוכל  "לא  טראמפ.  אמר  לוזרים",  אלא 
את  לגרש  עלינו  מנגד.  אחד  רגע  עוד  לעמוד 
כל  על  ולהגן  שלנו  מהחברה  הטרוריסטים 

החפים מפשע". 

"יכלו להגיע לכאן"
בקהילה  החשש  דומים,  באירועים  וכמו 
היהודית במקום מתגבר בעיקר בשל העובדה 
נמצא  הפיגוע,  אירע  בו  ההופעות  שאולם 
היה  "זה  המקומית.  החרדית  לקהילה  סמוך 
הקהילה.  אדיר", משחזר אחד מחברי  פיצוץ 
"חשבנו שזה היה ממש לידינו בגלל הקרבה 
גם  להגיע  מידה  באותה  יכלו  הם  לאצטדיון. 

לכאן".
ולאחר שארגון דאע"ש  עם חלוף השעות, 
לקח אחריות על הפיגוע, התחזק החשש בקרב 
של  דבריו  בשל  היתר  בין  היהודית,  הקהילה 
מכונן  שבנאום  טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא 
שנשא במוזיאון ישראל, אמר כי "דאעש סימן 

כמטרה שכונות יהודיות ובתי כנסת". 
קהילה  רב  גוטנטאג,  יונתן  הרב  לדברי 
יהודית במנצ'סטר, חברי הקהילה חשים אימה 
קטנים  שילדים  קראתי  עכשיו  "רק  ופחד. 

עיתונות'.  ל'קו  אומר  הוא  בפיגוע",  נהרגו 
אבל  יהודים,  קרבנות  נהרגו  שלא  ה'  "ברוך 

אנחנו מאוד חוששים".
החל  היהודים  המוסדות  ביטחון  לדבריו, 
עוד לפני שנים רבות. "יש ארגון של הקהילה 
היהודית שהם שומרים על ביטחון הקהילה", 
מישורים:  בשני  פועל  הארגון  אומר.  הוא 
הקהילה  חברי  מבין  מתנדבים  ידי  על  האחד 
ביום לעמוד במקומות  שתורמים כמה שעות 
ציבוריים מחוץ לבתי כנסת ומחוץ לבניינים. 
הרשויות  עם  הדוקים  בקשרים  השני, 
במטרה  המקומית  והמשטרה  הממשלתיות 

להבטיח את שלומם של היהודים.
חירום  מצב  הזמן  כל  מרגישים  "אנחנו 
בפרט  באנגליה  ההתרחשויות  כל  בעקבות 
של  עניין  כאן  היה  תמיד  בכלל.  ובאירופה 
כבר  זה  האחרונות  בשנים  אבל  אנטישמיות, 
טרור כלפי כולם. היו שנים שהטרור הזה כוון 
המטרה  שהייתה  היהודית  הקהילה  כנגד  רק 

היחידה".

עשרות פצועים ו-22 הרוגים בפיגוע רצחני השבוע 
בממלכה המאוחדת  בקהילה החרדית המקומית 

חוששים: "הם יכלו להגיע גם לכאן"  דאעש נטל 
אחריות על הפיגוע, רגע לפני שטראמפ הצהיר: "דאעש 

סימן כמטרה שכונות יהודיות ובתי כנסת"

יהודי 
מנצ'סטר 
חוששים: 
"שמענו 

פיצוץ אדיר"

האגף לשירותים חברתיים

תושבת אלעד?

יש לך 
עסק משלך?

פורום נשות עסקים אלעד 

נועד עבורך!
בואי לקבל כלים מעשיים לקידום העסק שלך,

ליצור קשרים ושיתופי פעולה, 
ולהיות חלק מקבוצת מנהיגות נשית משפיעה בקהילה!

מחכות לך, 
צוות עוצמה ועמותת "קהלך"- לקידום נשים בעסקים

כי הכח בידיים שלך!

אירוע הפתיחה יתקיים ב- 5/6/17

לבדיקת התאמתך לתוכנית, צרי קשר עם 
אסתי שוורץ בטלפון: 054-9118331



 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

שמים סוף לכאב
סדרת Soluroids מכילה רכיבים טבעיים 

לטיפול מקיף ומיידי בבעיית הטחורים

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

072-3922668

 הקלה מקומית מיידית 
 חיטוי ומניעת דימום

 הגנה מפני חדירת זיהומים
 שיפור תפקוד מערכת העיכול

 איחוי והתחדשות רקמות

במהלך החודש הקרוב, חודש סיון
יתכן מחסור בנהגים עקב חודש הרמאדן

"קווים-עילית" נערכת לכך בכל הדרכים

ומתגברת את קווי התחבורה בנסיעות

של חברות חיצוניות ועושה כל מאמץ

למנוע שיבושים בתחבורה הציבורית

בקשתנו: נא גלו אורך רוח והבנה

במקרה שתיתקלו בקשיים נקודתיים!

נסיעה טובה!
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לאור השינוי בזמני כניסת השבת

החל מיום שישי
כ"ג אייר תשע"ז 19/05/2017 

שירותי הנסיעות בערבי שבתות יסתיימו מאוחר יותר
ובמוצאי שבתות יתחילו מאוחר 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: #, ^, &
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טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא  של  ביקורו  ת 
בשל  בעיקר  בכתבה,  לסכם  קשה  בישראל, 
השונים  הטקסים  במהלך  המבוכות  עודף 
גם  אך  כרס,  עב  מגזין  למלא  היה  שיכול 
ללא  שמדובר  בכך  יודו  הציניקנים  גדולי 
ומשמעותי  מכונן  היסטורי,  בביקור  ספק 
בכותל  מכהן  נשיא  של  ראשון  מביקור  החל  ישראל.  בעבור 
עם  למו"מ  הקשור  בכל  ישראל  לצד  בעמידתו  וכלה  המערבי 

הפלסטינים, אם יתפתח. 
של  צהריים  בשעת  לראשונה  טראמפ  דרך  ישראל  אדמת  על 
יום שני, אז התחיל טקס קבלת הפנים שהתארך מעל למשוער, 
בין היתר בשל ה'סלפי' שהתעקש חבר הכנסת אורן חזן לערוך 
ראש  את  מביך  שהוא  תוך  בעולם  החזקה  המעצמה  נשיא  עם 

הממשלה בנימין נתניהו שניסה למנוע זאת.
כי "לפנינו הזדמנות היסטורית  נחיתתו, אמר הנשיא  מיד עם 
להביא ביטחון ושלווה לאזור ולאנשיו. להכניע את הטרור וליצור 
עתיד של שלום והרמוניה. אבל נגיע לשם רק בעבודה משותפת, 
)ריבלין  שניכם  עם  לעבוד  מצפה  אני  אחרת.  אפשרות  אין 
ונתניהו( בשהותי כאן. אנחנו אוהבים את ישראל ומכבדים אותה 
העם  בריתך  ובני  מחבריך  חמים  איחולים  לאנשיך  שולח  ואני 

האמריקאי".
המדינה  נשיא  משכן  לעבר  ופמלייתו  הנשיא  המשיכו  משם 
בירושלים, לא לפני אירוע ביזארי נוסף שהתקיים לאחר שרעיית 
ראש הממשלה שרה נתניהו אמרה לרעיית הנשיא מלניה טראמפ 
בתום טקס קבלת הפנים כי "רוב העם, בניגוד לתקשורת, אוהב 
אותנו. אנחנו אומרים להם כמה אתם אמיצים והם אוהבים אותנו. 

יש לנו כל כך הרבה במשותף, נדבר על זה בארוחת הערב". 
המסרים  על  טראמפ  חזר  המדינה  נשיא  עם  פגישתו  לאחר 
בסוגיית הסכסוך הפלסטיני והביע עמדה חד משמעית בסוגיית 
שאסור  אחד  בקול  להצהיר  יכולות  וישראל  "ארה"ב  איראן. 

לאיראן להחזיק בנשק גרעיני לעולם". 

 מכה לרפורמים
לאחר הביקור בבית הנשיא ותוך אבטחה חסרת תקדים ביקר 
טראמפ בכנסיית הקבר בעיר העתיקה בירושלים והתהלך במקום, 
האזור  לכל  והכניסה  מיושביהם  בתים  רוקנו  כך  לצורך  כאשר 
נאסרה. האקט ההיסטורי בביקור היה כאשר ביקר נשיא ארה"ב 
שחורה.  כיפה  חבוש  כשהוא  המערבי  בכותל  לראשונה  מכהן 
והתפצלו  המקום  אורחות  את  כיבדו  משפחתו  בני  כי  העובדה 
לטמיון  ירידתו  על  מכל  יותר  מלמדת  והנשים,  הגברים  לעזרת 
של רעיון הכותל הרפורמי. "אם נשיא ארה"ב תומך ומכבד את 
ההפרדה במקום, אין חותמת גדולה מזאת לעובדה שהכותל חייב 
להישאר במצבו הנוכחי. זאת מכה לרפורמים", אומר גורם חרדי. 
בשעות הערב, לאחר מנוחה קצרה ולאחר ביקורה של הגברת 
לילדים  מתנות  העניקה  שם   - הדסה  החולים  בבית  הראשונה 
עבודה  לפגישת  הממשלה  וראש  ארה"ב  נשיא  נפגשו  חולים, 
רשמית. בפתח הפגישה שהתקיימה במלון המלך דוד בירושלים 
אמר טראמפ כי הוא "לא הזכיר את ישראל ולא השתמש במילה 
ישראל" בפגישתו עם שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב בבית הלבן 
לפני כשבוע וחצי. לפי פרסומים בתקשורת האמריקאית טראמפ 
ארה"ב  קיבלה  שאותו  מודיעיני  מידע  פגישה  באותה  חשף 
לבצע  מתכוון  שדאע"ש  לפיגוע  בהתרעה  ושעסק  מישראל 

במטוסים באמצעות מחשבים ניידים.
ורעייתו  הנשיא  את  נתניהו  הזוג  בני  אירחו  הפגישה  לאחר 
המשותפת  העיתונאים  במסיבת  בלפור,  ברחוב  הרשמי  במעון 
בנושא  מסריו  על  טראמפ  שב  הערב,  במהלך  שהתקיימה 
הפלסטיני כשהוא מבהיר כי הוא מקווה להגיע להסכם מהר ככל 
האפשר. על פי גורמים בכירים שצוטטו ב'הארץ', מנהיגי מדינות 
ערב עמם נפגש טראמפ בסעודיה הביעו נכונות להתקרב לישראל 
בתהליך  התקדמות  ותחול  במידה  אתה,  הקשרים  את  ולחמם 

השלום עם הפלסטינים.

הפלסטינית  הרשות  ויו"ר  ארה"ב  נשיא  בפגישת  למחרת, 
אבו מאזן, חידד הראשון את מסריו מהימים האחרונים והעביר 
מימון  מעבירה  הפלסטינית  הרשות  כי  העובדה  על  ביקורת 
לטרור. "השלום לעולם לא ישרור בסביבה בה האלימות שולטת, 
אי אפשר לקדם שלום ולממן טרור". לאחר הביקור בבית לחם, 
המרכזי  לנאומו  ומשם  ושם'  ב'יד  קצר  לטקס  טראמפ  המשיך 

במוזיאון ישראל.
בישראל,  מובהקת  תמיכה  למעשה  טראמפ  הביע  זה  בנאומו 
אובמה.  ברק  בתפקיד,  קודמו  לתמיכת  בהשוואה  עצום  בפער 
"הקשר של העם היהודי לארץ הקדושה הזו הוא עתיק ונצחי", 
אמר טראמפ בנאומו המכונן. "הוא נמשך כבר אלפי שנים. אני 
קורא ליהודים, נוצרים ומוסלמים לשאוב השראה מהעיר הזאת 

ותת לילדיהם תקווה".
מבטיח  "אני  שלב,  בכל  בישראל  יתמוך  כי  הבהיר  טראמפ 
לכם", אמר הנשיא. "הממשל שלי תמיד יעמוד לצד ישראל". עם 
זאת הוא רמז על רצונו בקידום המו"מ. "הקונפליקט לא יימשך 
ולפלסטינים  לישראלים  לעזור  אישי  באופן  מחויב  אני  לנצח. 
רוצים  שהפלסטינים  לכם  לומר  יכול  אני  שלום.  להסכם  להגיע 
תהיה  לא  השלום  עשיית  שלום.  רוצה  נתניהו  ושבנימין  שלום 

קלה, אך עם נחישות, פשרה ואמונה - זה אפשרי".
נוספת על השיח בחברה הפלסטינית  ביקורת  גם העביר  הוא 
אותו הזכיר בפגישתו עם אבו מאזן. "השינוי צריך לבוא מבפנים. 
אף הורה לא רוצה עולם שבו ילדים סובלים מאלימות, שום ילד 
לא צריך ללמוד להרוג, שום מדינה מתורבתת לא מסוגלת לסבול 

הרג של חפים מפשע". 
בסיום דבריו היה טראמפ נחרץ יותר. "ישראל חוותה מקרוב את 
השנאה והטרור של אלימות קיצונית. חמאס וחיזבאללה שיגרו 
ללמוד  נאלצו  ספר  בתי  בגיל  ילדים  בהן  קהילות  לתוך  רקטות 
יהודיות  שכונות  כמטרה  סימן  דאעש  בפחד;  למקלטים  לרוץ 
ובתי כנסת; איראן קוראת להשמדת ישראל? לא עם דונלד ג'יי 

טראמפ! על אף כל האתגרים האלה, ישראל משגשגת".  

טראמפ ב'יד ושם': 
"תמיד לצד ישראל"

א

הקרב המרכזי: חה"כ שלי 
יחימוביץ' וסיעת ש"ס נגד 

  היו"ר המכהן אבי ניסנקורן
בשעת כתיבת השורות, טרם 
פורסמו התוצאות, אך אחוז 
ההצבעה הגבוה מצביע על 

מגמה לטובת יחימוביץ'

 מאות אלפים בחרו 
יו"ר להסתדרות

ברוך ברגמן

ההסתדרות  חברי  מיליון  חצי  מבין  ניכר  נתח 
הבא,  ההסתדרות  יו"ר  את  לבחור  אתמול  יצאו 
וכמו גם את הסיעות המרכיבות את ההסתדרות. 

יו"ר  הם  היו"ר  לתפקיד  המתמודדים  שני 
וחברת הכנסת  ניסנקורן  ההסתדרות המכהן אבי 
של  בדמותה  לחיזוק  שזכתה  יחימוביץ',  שלי 
היצרים  רוויית  הבחירות  מערכת  ש"ס.  מפלגת 
ההסתדרות  בתולדות  ביותר  הסוערת  הייתה 
את  הביכו  אשר  שערוריות  נחשפו  אורכה  ולכל 

המתמודדים. 
ניסנקורן  של  היציב  שלטונו  למרות  זאת,  עם 
בהסתדרות, הצליחה המתמודדת דלת האמצעים 
מועדי  חלק  חזיתות.  מעט  בלא  אותו  להביס 

זה  העובדים הגדולים במשק הצטרפו בזה אחר 
למחנה יחימוביץ. כאשר הסחף אירע, בין היתר, 
בשל ההסכם שנחתם בין סיעת ש"ס ליחימוביץ' 
רשימת  בראשות  יחימוביץ'  תרוץ  שבמסגרתו 
'הבית החברתי' ותזכה לתמיכה אבסולוטית מצד 

ש"ס, תמורת ייצוג הולם לתנועה. 
תנועת ש"ס גייסה לטובת הצלחתה את אנשי 
החודשים  במהלך  נוספות  שעות  שעבדו  השטח 
את  האפשר  ככל  להרחיב  במטרה  האחרונים, 

התמיכה במועמדת. 
חבר הכנסת גואטה שמונה מטעם ש"ס לנהל 
המחנה  על  אמר  ביחימוביץ'  התמיכה  גיוס  את 
אנחנו  ועשירים,  שמנים  גדולים,  "הם  היריב: 
במוטיבציה  עשירים  אבל   – בתקציבים  עניים 
וברוח ועם זה ננצח. לא מעלה על דעתי שיש אדם 

דתי, ובטח חרדי, שיצביע למפלגה אחרת", אמר.
מועצת  חברי  גם  לתמיכה  הצטרפו  בהמשך 
חכמי התורה של ש"ס וכמה מגדולי רבני בני ברק, 
להצביע  קריאה  של  מסוגו  וראשון  נדיר  בצעד 
כאן  שנחשפו  במכתבים  להסתדרות,  בבחירות 

ב'קו עיתונות'.
הסתיימו  טרם  אלו,  שורות  כתיבת  בשעת 
הבחירות, והתוצאות הסופיות צפויות להתפרסם 
במחנה  אולם  רביעי.  יום  של  הערב  בשעות  רק 
יחימוביץ' שוררת אופטימיות זהירה בשל הגידול 
הפעם  לעומת  המצביעים  באחוז  המשמעותי 
הועדים  שגם  כך  על  המצביע  גידול  שעברה, 
יותר,  גדולים  במספרים  להצביע  הגיעו  הקטנים 
באופן  חזק  יחימוביץ'  של  כוחה  בהם  ועדים 

משמעותי.

"איראן קוראת להשמדת ישראל? לא עם דונלד ג'יי טראמפ", כך 
חתם נשיא ארה"ב את ביקורו המכונן בישראל  במהלך היממה 
כללי  על  שמירה  תוך  המערבי,  בכותל  ביקר  בישראל,  שהה  בה 
המביכות  האנקדוטות  הארוחות,  הסיורים,    וההפרדה  המקום 

והתמיכה החד משמעית בישראל - סיקור מקיף
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ְוַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבִּתיְך
"וַיְַדבֵּר ה' ֶאל מֹשֶׁה בְִּמְדבַּר ִסינַי בְּאֶֹהל 
מוֵֹעד בְֶּאָחד ַלחֶֹדׁש ַהשֵּׁנִי בַּשָּׁנָה ַהשֵּׁנִית 
ֶאת  שְׂאוּ  ֵלאמֹר.  ִמְצרַיִם  ֵמֶאֶרץ  ְלֵצאָתם 
רֹאׁש כָּל ֲעַדת בְּנֵי יִשְָׂרֵאל ְלִמשְׁפְּחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם 
בְִּמְספַּר שֵׁמוֹת כָּל זָָכר ְלגְֻלגְּלָֹתם" )במדבר א, א-ב(. 
מתחילים אנו בס"ד חומש חדש הנקרא גם "חומש 
הפקודים" על שם שהקב"ה מונה וסופר בו את עם 

ישראל פעמיים.
את  לספור  צריך  הקב"ה  וכי  קשה,  ולכאורה 
תירוץ  ומתרץ  זו  קושיה  על  עומד  רש"י  ישראל? 
נפלא, וזה לשונו: "מתוך חיבתן לפניו מונה אותם 
בעגל  וכשנפלו  מנאם,  ממצרים  כשיצאו  שעה,  כל 
מנאם לידע מנין הנותרים. כשבא להשרות שכינתו 
ובאחד  המשכן,  הוקם  בניסן  באחד  מנאם.  עליהן 
יתברך  ה'  אהבת  שמחמת  דהיינו  מנאם".  באייר 
לבניו, מונה הוא אותם בכל עת על אף שגלוי וידוע 
לפניו מניינם, מאהבתו הרבה והעזה אליהם, ְוַאֲהַבת 
עוָֹלם ֲאַהְבִּתיְך ַעל ֵּכן ְמַׁשְכִּתיְך ָחֶסד )ירמיה לא, ב(.

קטנה  לעיירה  משל:  המפרשים  כך  על  המשילו 
להטיב  היה  ורצונו  מופלג שכל חשקו  הגיע עשיר 
עני  נמצא  העיירה  לו שבקצה  נודע  העיירה,  לעניי 
מרוד שאין לו דבר בביתו, הגיע לאותו עני והעניק 
כדי  לבנק  ללכת  והזדרז  העני  שמח  גדול.  צ'ק  לו 
כל  את  שמילא  לאחר  השמן,  הצ'ק  את  לפרוע 
הכסף  את  לספור  הפקיד  החל  הדרושים  הפרטים 
במכונה, לאחר שסיים הפקיד את מלאכתו, לא סמך 
העני על ספירת המכונה והחל לספור בעצמו את כל 
הכסף, שטר אחר שטר, וכשנוכח שכל הסכום נמצא 

הלך לביתו בשמחה ובטוב לבב.
הכסף  את  לספור  החל  שוב  לביתו  כשהגיע 
את  הוציא  לישון  שהלך  ולפני  לכספת,  והכניסו 
וספרו בפעם השלישית, כששאלה אותו  כל הכסף 
אשתו מדוע סופר את הכסף כל כך הרבה פעמים, 
שמחה  לו  נותן  שזה  כיון  זאת  שעושה  לה  השיב 

וחיות. 
זהו המשל, והנמשל מובן, השמחה הגדולה של 
ה' יתברך זה עם ישראל, ולכן הוא מבקש לסופרם 
שוב ושוב, ואע"פ שיודע מספרם חוזר ומונה אותם 
לגודל חביבותו ואהבתו אליהם, ָאַהְבִּתי ֶאְתֶכם ָאַמר 

ה' )מלאכי א, ב(. 
וגבול,  קץ  לה  אין  ישראל  לעם  הקב"ה  אהבת 
"אני  לומר:  ע"ה  טוב  הבעל שם  רגיל  שהיה  וכפי 
מתפלל שאזכה לאהוב את הצדיק הגדול ביותר כמו 
ביותר".  הגדול  הרשע  היהודי  את  אוהב  שהקב"ה 
לנו את אוצר כלי חמדה  נתן  ומתוך אהבתו אותנו 
בה  משתעשע  שהיה  ביותר  והחשובה  היקרה 
תתקע"ד דורות )974 דורות( והיא תורתנו הקדושה. 
כביכול להחזיר  אנו  והשמחה שיכולים  רוח  הנחת 
לה' יתברך, הוא בזה שנדבוק בתורתו, נלמד ונהגה 

בה תמיד ונקיים את מצוותיה.



ֱאֶמת ְקֵנה ְוַאל ִּתְמּכֹר 

התורה נקראת אמת )ברכות ה ע"ב( וכמו שנאמר 
משה  תורת  ִּתְמּכֹר,  ְוַאל  ְקֵנה  ֱאֶמת  כג(  כג,  )משלי 
אמת, משה אמת ותורתו אמת )בבא בתרא עד ע"א(, 

ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב )מיכה ז, כ(, ובכדי לזכות לתורה 
צריכים אנו לדבוק במידת האמת. וכן מצינו בגדולי 
וכפי  לרגלם,  נר  הייתה  האמת  שמידת  ישראל 
אמונה  )בספרו  זצוק"ל  החזו"א  מרן  זאת  שהגדיר 
אצל  היא  האמת  שתכונת  ל'(  אות  פ"ג  וביטחון 
אבקת  וכל  מציאותה,  ושורש  נפשו  תכונת  החכם 

שקר ממנו והלאה.  
אנשים רבים חושבים שאם ישנו מן האמת יצליחו 
כסף  וירוויחו  חשובה  לעבודה  יתקבלו  בעסקיהם, 
רב, אך דבר זה אינו נכון. מנכ"ל של אחת מהחברות 
הגדולות לנפט בארה"ב המעסיקה למעלה משישים 
ספרו  את  והציג  לעיתונות  התראיין  עובדים  אלף 
בעבודה"  להתקבל  אפשר  "כיצד  בנושא  העוסק 
בני  אצל  ביותר  הגדולה  שהטעות  כותב  הוא  בו 
להתקבל  בראיונות  הם  נכשלים  שבעקבותיה  אדם 
לעבודה היא שהם מתחפשים לאנשים אחרים ולא 

מציגים את עצמם באמת. 
בצורה  העבודה  לראיון  שמגיע  אדם  מנגד, 
ותכונותיו  אופיו  את  ומציג  תחבולות  בלי  פשוטה 
עולה  ואף  לעבודה,  להתקבל  זוכה  אמתית  בצורה 
העובדים  בין  להיות  שנהפך  עד  דרגה  אחר  דרגה 

החשובים והבכירים ביותר.
ישנו סיפור נפלא הממחיש עד כמה צריך האדם 
ולא  דבוק במידת האמת  להיות  כל העת  להשתדל 
של  בזרע  להיפקד  זכה  לא  גדול  מלך  ממנה.  לזוז 
קיימא ולהוליד בן שיירש את כס מלכותו. המלך לא 
נפל בדעתו והחל בחיפושים אחר ילד מחונן לאמצו 

ולהכשירו לשבת אחריו בכס המלכות.
והורה  המדינה  ברחבי  הספר  לבתי  המלך  נכנס 
זרעים  ובתוכו  עציץ  הצעירים  הילדים  לכל  לחלק 
בו  ולטפל  העציץ  את  להשקות  ילד  מכל  וביקש 
ויבחן את  יגיע המלך  במשך חודשיים, לאחר מכן 
העציצים והילד אשר העץ שלו יפרח וישגשג ביותר 

ייבחר לחיות כיורש העצר.
יתום  היה  העציץ  את  שקיבל  מהילדים  אחד 
בעציץ,  ולטפל  להשקות  שהתאמץ  אף  על  ומסכן, 
העציץ לא הוציא פרי, התבייש הילד היתום בושה 
גדולה. והנה, הגיע היום והמלך ביקר בבתי הספר 
יורש העצר, כולם הראו למלך את  כדי לבחור את 
העציצים היפים שלהם, אך המלך לא התפעל מכך 
עציץ  מחזיק  היתום  בנער  שהבחין  עד  ועיקר  כלל 
ובחר  עיניו, התפעל המלך מאוד  ואורו  שלא צמח 

בו להיות כיורש העצר.
כל המדינה רעשה וגעשה מבחירת המלך, המלך 
"טרם  את מעשיו:  והסביר  ההמון  בתמיהת  הבחין 
את  לבשל  למשרת  הוריתי  העציצים  את  חילקתי 
וכידוע,  בעציץ,  אותם  לזרוע  אח"כ  ורק  הזרעים 
בכך  לבדוק  רציתי  להצמיח.  יכול  לא  מבושל  זרע 
ולא  האמת  במידת  שדבק  הילד  מיהו  ולהיווכח 
משקר. כל בני השרים והרוזנים כשראו שהזרע לא 
צומח קנו זרעים חדשים והחליפום בזרע המבושל 
שהובא להם, בחושבם שכך הם ירשימו את המלך 
ויזכו לכס המלוכה, כולם שיקרו חוץ מהילד היתום 
הגיש  הגדולה  הבושה  אף  ועל  ואמיתי  כנה  שהיה 

את העציץ היבש כמות שהוא".
יהי רצון שנזכה להיות דבוקים ואדוקים במידת 
האמת, ועל ידי כך נזכה לקנות את התורה הקדושה 
אמן,  תמיד,  יתברך  לפניו  וטובים  רצויים  ולהיות 

שבת שלום וחג שבועות שמח לכל בית ישראל. 

שאו את ראש כל עדת בני ישראל

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

מקום  ע"ש  נקראת  במדבר  פרשת 
"הפקודים"  פרשת  של  הציווי 
כפי  ישראל,  בני  את  –לספור 
במדבר  אל משה  ה'  "וידבר  שנאמר: 
לספר  שקראו  כאלו  יש  אמנם  סיני..." 
עמך  בפי  אך  הפקודים",  "חומש  הרביעי 
בני ישראל נקרא ספר זה "במדבר", על שם 
לספור  פרשתנו  הראשון של  הציווי  מיקום 
)במדבר  במדרש  חז"ל  ישראל.  בני  את 
רבא א,ז( למדו מכך שכל מי שאינו עושה 
עצמו כמדבר - הפקר, אינו יכול לקנות את 
החכמה. שהענווה ושפלות הרוח הינם תנאי 

בסיסי לקניית התורה.
פסוק לאחר מכן נאמר הציווי הראשון של 
ספר זה: "שאו את ראש כל עדת בני ישראל 
שמות  במספר  אבותם  לבית  למשפחותם 
כל זכר..." משתמע להיפך. המילה "שאו" 
לרומם  גם  אלא  לספור  רק  לא  משמעותה 
צווינו  אם  הנשאלת  והשאלה  ולהגביה. 
לענווה ושפלות, איך מיד פסוק לאחר מכן 
הדגש  מה  ועוד,  זאת  רוממות?  על  מדבר 
"כל עדת בני ישראל", הרי לכאורה יש כאן 

כפל לשון?
בני  את  לספור  איסור  שיש  יודעים  אנו 
ישראל.אם כך איך מנו כאן את בני ישראל? 
ב'תפארת  זי"ע  אייבשיץ  יונתן  רבי  ביאר 
יהונתן': נראה שלא מנו וספרו את הגופים. 
אלא העלו את שמו של כל אחד ואחד על 
גבי הכתב, ואחר כך מנו את השמות, והרי 
"ויפקדם  בשמואל  שמצינו  המניין  כמו  זה 
בבזק" )בשברי חרסים(. נמצא שאמנם צריך 
תנאי,  לכך  יש  אך  ישראל.  בני  את  למנות 
 - ישראל"  בני  עדת  "כל  ח"ו  יפגע  שלא 
בני  עדת  כל  כפלה התורה:  ולכן  האחדות. 
להתבצע  צריך  שהמניין  להדגיש  ישראל, 

בדרך שלא תיפגע האחדות.
איך עושים זאת? על ידי "שאו", לרומם 
יש  מישראל  אחד  לכל  כי  ואחד.  אחד  כל 
תפקיד לפי תכונותיו וכישוריו ורק בצירופו 
בני  עדת  "כל  לשלימות  מגיעים  לכלל 
ישראל". לכן ציוונו השי"ת למנות כל איש 
יהודי  כל  של  חשיבותו  את  ללמדנו  ואיש, 
המצטרף אל הכלל. כאשר שילוב התכונות 
והמידות של כולם יוצר הרמוניה מושלמת 

בבריאה.
הגדולים  והמלחינים  המנצחים  אחד 
מפורסם  היה  הוא  טוסקניני.  היה  בעולם 
בכל רחבי תבל ונחשב למנצח שליווה את 
התזמורות המובחרות באמריקה ובאירופה. 
95 ובשנותיו האחרונות היה  הוא מת בגיל 
חייו.  קורות  את  לכתוב  סופר  אליו  מגיע 
לא  כי  לסופר  טוקסניני  אמר  אחת,  פעם 
על  אתו  לשבת  אפשרות  עתה  לו  תהיה 
גדול  קונצרט  שמתקיים  בגלל  הזיכרונות 
במשך  אצלו  שהתאמנו  מרוחקת  במדינה 
חודשים ארוכים. אמנם מפאת גילו המבוגר 
מנעו ממנו מלטוס לאותה מדינה, אך ברגע 
באמצעות  יתחבר  הוא  לנגן,  שיתחילו 

התקשורת להאזין לביצועים המוזיקליים.
אחר  לעקוב  להישאר  החליט  הסופר 
האזנתו של טוקסניני ולתעד איך הוא מרותק 
הסתיימה  כאשר  ותו.  תו  כל  ובוחן  כולו 

וחילק  לטוקסניני  הסופר  החמיא  ההופעה 
צורת  לפי  כי  באומרו  מרובים  שבחים  לו 
אך  גדול.  במנצח  שמדובר  רואים  האזנתו 
המנצח החמיץ פנים: 'הכול טוב ויפה אבל 
הצטערתי לשמוע שבמקום 14 כנרים היו רק 
13, זה כל כך חבל..." הסופר צחק בליבו, 
תקשורת  קו  באמצעות  הגיוני  בלתי  הרי 
של  בחסרונו  להרגיש   95 בן  של  ואוזניים 

כנר אחד...
הנושא  את  לבדוק  החליט  הוא  אולם 
על  לאחראי  הגיע  טלפונים  סבב  ולאחר 
אם  שאל  עצמו  את  שהציג  לאחר  המופע. 
אמורים  היו  כנרים  כמה  לו  להגיד  יוכל 
להופיע בקונצרט שנערך אתמול? מיד קיבל 
את התשובה המבוקשת: 14. ואז שאל שוב 
כמה היו בפועל? לאחר חיפוש קצר בדפים 
קיבל  תשובה מגומגמת: אני רואה שהופיעו 

רק 13... כנראה אחד לא יכול להגיע...
של  לביתו  מיד  פנה  ההמום  הסופר 
טוקסניני: "אני חייב להתנצל בפניך, בדקתי 
את מה שאמרת לי אתמול ונדהמתי לשמוע 
שאכן כנר אחד היה חסר... אבל אני רוצה 

שתסביר לי, איך הצלחת לגלות את זה?" 
טוקסניני נתן בו מבט חודר ואמר: "ברור 
שלמרות שכל הכנרים מנגנים אותו לחן, לא 
שהרי  הכנרים,  לכל  אחידים  תווים  כתבתי 
באחד  היה  די  לכולם...  זקוק  אינני  כן  אם 
או שניים. לכל אחד ואחד יש רשימת תווים 
בשינוי  נכתב  תו  כל  לו.  רק  ייחודית  שהיא 
המופיע  מהתו  קנייטש  בתוספת  או  קטן 
אצל האחרים. ואז כאשר כולם עולים לבמה 
ומנגנים יחד, נוצרת סימפוניה נפלאה! והנה 
במשך ההופעה הבחנתי שחסרים לי תווים 
המוסיקליים'  'הסימנים  ולפי  מסוימים, 
הציבור  אמנם  נעדר.  אחד  שכנר  הבחנתי 
כלל  הרגיש  לא  לקונצרט  שהאזין  הרחב 
את  שכתבתי  המנצח  אני  אבל  בהיעדרו. 

התווים, לא יכולתי להסתדר בלעדיהם..."
שנכתבו  תווים  יש  ואחד  אחד  לכל 
לומדי  יש  הצער  למרבה  עבורו.  במיוחד 
את  ולהשמיע  לשמוע  המתקשים  תורה 
שירת חייהם. הם חושבים שאינם מצליחים 
מחבב  לא  הקב"ה  כי  וסבורים  בלימודם 
אותם, ואינו מעונין בלימוד התורה שלהם. 
חם  וללב  ומלטפת  תומכת  ליד  זקוקים  הם 
וכן  אותם  אוהב  כן  שיסביר להם שהקב"ה 
רוצה לשמוע אותם כשהם לומדים. במאמץ 
אם  להצלחתם,  שותפים  להיות  נוכל  קטן 
לא נחסוך במאמץ, נעודד אותם וניתן להם 
להבין שבשמים תפרו להם תווים מיוחדים 
אותם,  ינגנו  לא  הם  ואם  עבורם.  ואישיים 
מושלמת.  ובלתי  חסרה  תהיה  הסימפוניה 
המנצח  הקב"ה  כי  למוחם  להחדיר  ננסה 
הגדול רוצה את התווים שלהם, גם אם הם 
מעטים, בדיוק כפי שרוצה את התווים של 
זו המצווה של  לומדי התורה האחרים.  כל 

"שאו".

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

   הרה"ג ראובן אלבז 
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה
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לאישה
רוצה עור פנים צעיר? קודם כל תשתי קפה!

האחרונות  בשנים  הוכיח  הרוקחות(  )מדעי  הפרמקולוגיה  "תחום 
עור  נזקי  לתיקון  קשורה  הקפאין  של  ביותר  הגדולה  התרומה  כי 
העור  את  גם  אלא  אותנו  רק  מעיר  לא  שהקפאין  מסתבר  הפנים. 
שיטת שלושת השלבים  רקנטי, מפתחת  הלגה  לנו  אומרת  שלנו", 
הפנימית,  ברמה  הממריצות  להשפעותיו  "מעבר   –  Helga של 
הכוללות יכולת ריכוז גבוהה יותר, האצת חילוף חומרים התורמת 
והאינטנסיביות של האימון  לתהליך ההרזיה, שיפור האפקטיביות 
והפעילות הספורטיבית, מסתבר שהקפאין הוא מרכיב בעל סגולות 
עורית"  "עוררות  על  כמשפיע  החיצונית,  ברמה  גם  משמעותיות 

ובעיקר על עוררות עור הפנים". 
מהו קפאין?  

"הקפאין הוא חומר מעורר טבעי, המדמה את פעולתו של החומר 
הגוארנה  בשיח  ובקקאו,  בתה  קפה,  בפולי  המצוי  מתאמפטמין, 
גירוי  הן  העיקריות  הפרמקולוגיות  תכונותיו  המאטה.  ובעשב 
מערכת העצבים המרכזית, גירוי מערכת הנשימה וגירוי קצב הלב, 
שייך  הקפאין  והנצרכות.  המומלצות  בכמויות  תלויה  והשפעתו 
למשפחת הממריצים הנקראים  מתיל-קסנטינים. והוא נמצא באופן 

טבעי ביותר מ-60 מיני צמחים". 
איך משתמשת הקוסמטיקה בקפאין לשיפור עור הפנים? 

ונמרצות,  עוררות  היוצרים  הקולטנים  את  כמגרה  ידוע  "הקפאין 
תורם  רטינול,  עם  המשולבים  לילה  בתכשירי  שילובו  ולפיכך 
המצויים  ויטמינים  ושאר  היאלרונית  חומצה  של  בייצור  לעוררות 
בעור פנינו. בנוסף, הקפאין הוכח כנוגד חמצון ובעל תכונות אנטי-

באקנה,  לטיפול  אפקטיבי  הוא  ולפיכך  טווח,  ארוכות  דלקתיות 
יתר לשמש. הקפאין  רוזציאה, הפחתת אדמומיות, ולאחר חשיפת 
ידוע כסייען כנגד ההזדקנות העורית ובהיותו אנטיאוקסידנט )נוגד 
השמש.  כתמי  נראות  ולדיכוי  העור  להצערת  תורם  הוא  חמצון( 
בתכשירי  קפאין   10% של  מינון  כי  הוכיחו,  מחקרים  לכך,  מעבר 
מריחה, למשך תקופה של כ-28 ימים, תרמו לשיפור בעיית נראות 
הפסוריאזיס. יתרון נוסף - יכולת הקפאין נבדקה בתכשירים לעיניים 
והוכח  בצקתי,  רקע  על  ושקיות  נפיחויות  בתסמיני  הקלה  למטרת 
נוזלים מהחלל הבין- שהקפאין מפחית נפיחויות ע"י סיוע לניקוז 

תאי".
רואים לך בעיניים שעוד לא שתית קפה  

"לעור העדין סביב עינינו ישנן תכונות הייחודיות רק לו", מסבירה 
דקיקה  נימים  רשת  רגישות,  חלב,  בבלוטות  "חוסר  רקנטי, 
והבעות  מצמוץ  של  מרובה  ותנועתיות  ודק,  עדין  מרקם  וצפופה, 
חלוף  עם  באסתטיקה  לפגיעה  גורמים  אלו  תכונות  מרובות.  פנים 
המכילים  עיניים  תכשירי  כי  הוכח  האחרונים  במחקרים  השנים. 
קפאין מסייעים לניקוז הנוזלים מהחלל הבין תאי, וע"י כך תורמים 

להפחתת נראות הנפיחויות והשקיות". 

הקפאין יעלה לך לראש
השיער,  בשורשי  האבקה  ועיסוי  קפאין  שמריחת  מחקרית,  הוכח 
עשויה לתרום לעידוד צמיחת זקיקי השיער. לפיכך החלה תעשיית 
לפתרון  ותכשירים  קפאין  תחליבי  קרמים,  בייצור  הקוסמטיקה 

בעיית ההתקרחות ולשמירה על עור הקרקפת.
אלו טיפולים יפנקו אותך בקפאין?

המתבצעים  העור,  מראה  לשיפור  האפקטיביים  הטיפולים  "אחד 
במכון מקצועי, כולל מסכת קרם אנטי אייג'ינג המועשרת בקפאין 
ומאזנת את רמת הלחות בעור, תוך החלקת קמטוטים והענקת מראה 
צמחים  תמציות  עם   AHA+BHA חומצות  משלב  הטיפול  זוהר. 
וויטמינים עוצמתיים  A ו- E  התורמים תוך זמן קצר לשיפור מראה 
בחומרי  העור  מועשר  הטיפול  במהלך  והבהרתו.   מתיחתו  העור, 

הזנה ומרכיבי אנטי-אייג'ינג המטפלים בנזקי הגיל. 
ייעודי  טיפול נוסף המוצע במכונים, כולל קרם עיניים רב תכליתי 
ביו-פפטידים  וכולל  בקפאין  המועשר  משלימות,  פונקציות  בעל 
)שברי חלבונים( חדשניים ופעילים. הטיפול תורם להגברת תחלופת 

התאים תוך תיקון ומניעת נזקי עור, באזור סביב העיניים.
קוסמטיקאיות  ידי  על  המוצעים  האפקטיביים  הטיפולים  אחד 
המועשר  בעייתי  לעור  טיפולי  בקרם  שימוש  הוא  מקצועיות, 
בקפאין. הטיפול מפחית את רמת ייצור הסבום )חלב הבלוטות( תוך 
צמצום נזקי העור הבעייתי. הטיפול משלב במתינות את הקרם עם 
מבהירי עור קלים באופן הדרגתי. תוצאת הטיפול היא קילוף עדין 

של העור הבעייתי, הבהרה ושינוי משמעותי במרקם העור.
כהויות  להפחתת  בסרום  משתמשים  הקוסמטיקה  ממכוני  חלק 
קו  להפחתת  ומיועד  העור  סוגי  לכל  מתאים  בקפאין,  המועשר 
המתאר )קונטור( סביב העיניים. מרכיבי הטיפול מסייעים להפחתת 
סימני עייפות, לטשטוש כהויות תוך הבהרה קלה, והפחתת נפיחויות 
ושקיות סביב העיניים. הטיפול מגביר את פעולת הניקוז הטבעית 
התומכת בהמרצת מחזור הדם הנימי. במהלך הטיפול מועשר העור 
ובסקוואלן  חוחובה  ,שמן   E ויטמין   ,)B3 )ויטמין  בבניאצינמיד 
אלו  טיפולים  העיניים.  סביב  העדין  העור  ולהזנת  להעשרה  צמחי 
מעניקים ריענון חיוני תוך הארת אזור העיניים, ומובילים לשיפור 

מרקם העור".


 Helga של  השלבים  שלושת  שיטת  מפתחת  היא  רקנטי  הלגה 
מדויקות,  ותוצאות  מטרות  על  המבוססת  שימור(  שינוי,  )טיפול, 
הלוואי  בתופעות  לטיפול  מעבר  הבעיה  בשורש  כולל  טיפול  ועל 
פנימית  עבודה  בין  משלבת  שפיתחה  השיטה  והסימפטומים. 
לבין  החיים(  באורח  ושינוי  מזון  תוספי  נכונה,  לתזונה  )תפריטים 
מתקדם(,  ומכשור  קרמים  ייעודיים,  )תכשירים  חיצונית  עבודה 
השפעה  בעלת  והוליסטית,  כוללת  טיפול  מעטפת  היוצרים 

משמעותית וארוכת טווח על מצב העור.

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

הרבה  כך  כל  נוצרו  הקפאין  סביב 
חיוביים  בריאותיים,  מיתוסים 
כולנו  את  שמשאירים  ושליליים, 
בעיקר מבולבלים. דבר אחד בטוח – 
עור  בשיקום  פלאים  מחולל  הקפאין 
עובד,  בדיוק  זה  איך  אז    הפנים 
ומהם  הקוסמטיקה,  מכוני  שימוש  בו  עושים  כיצד 

מגוון הטיפולים הקיימים? כל התשובות בפנים

פיש אנד צ'יפס מרוקאיטעימה

שעון הקיץ הופך את אחר הצהריים שלנו לארוך 
ונינוח יותר. שעות האור הארוכות בצירוף החום 
הילדים  עם  לבלות  להעדיף  לנו  שגורם  העז 
להשקיע  מצוינת  הזדמנות  הם  הממוזג,  בבית 
בהתפתחותו המוטורית של התינוק שלך ולסייע 
לו להתפתח ולגדול בצורה טובה. כדאי לנצל את 
התקופה הזו ולשתף את כל בני הבית במשחקים 
שיועילו לתינוק מבחינה התפתחותית ויעניקו גם 
לשאר הילדים רגעים של חוויה משותפת ומהנה. 
המתקדם  החלב  תחליף  למהדרין,  סימילאק 
בישראל והיחיד שהוכח מדעית כמקנה התפתחות 
טיפים  מגיש  יונק,  תינוק  של  לזו  דומה  שכלית 
שיעזרו לך לנצל את ימי הקיץ הארוכים לזמן של 

הנאה וחוויה עם תינוקך ועם כל המשפחה:

מוחו  את  שמגרים  למשחקים  זקוק  תינוק   
להשתמש  אפשר  למשחק  להתפתח.  לו  ועוזרים 
בחנות  שנרכש  ייעודי  במשחק  החל  דבר:  בכל 
חד- וכלים  עץ  כפות  אחסון,  בקופסאות  וכלה 

למשחק  שמשמשים  שהחפצים  ודאי  פעמיים. 
התינוק.  את  לפצוע  יכולים  ואינם  בטיחותיים 
כדי ליצור עניין וגירוי תני לילדים הגדולים יותר 
אינו  עדיין  שהוא  משלהם  משחקים  לו  להגיש 

מכיר.
לתפוס  הגחון,  על  להתקדם  הצליח  התינוק   
לכך  דאגי  לעמידה?  להתרומם  או  רחוק  משחק 
שכל המשפחה תגיב על כך בהתפעלות. גם תינוק 
קטן מאוד מרגיש את תשומת הלב והמשוב החם 
והם גורמים לו מוטיבציה להגיע ליכולות חדשות 

ומורכבות יותר.
הילדים  שבו  בזמן  יעיל  המשותף  המשחק   
נינוחים ונהנים לשחק יחד. התחילו לשחק בשעות 
אחר הצהריים המוקדמות ולא לקראת הערב, אז 
הילדים עייפים, רעבים ואינם במיטבם. שתפי גם 
את התינוק במשחק, בארוחת הערב ובהתכוננות 

לשינה, כך יתרגל לסדר יום בריא ומאוזן.
השתמשי  במשחק.  הילדים  כל  את  שתפי   
הרבה בשמותיהם הפרטיים במהלך המשחק כדי 
להחדיר לקטן את השמות שלהם וליצור ביניהם 

היכרות קרובה יותר שמבוססת על חוויה.
 משחק עם מבוגרים הוא פעילות חשובה מאוד 
אינם  שנתיים  גיל  לפני  תינוקות  התינוק.  עבור 
גילם  בני  עם  משמעותית  אינטראקציה  מקיימים 
כך שמבחינה התפתחותית עדיף משחק עם מבוגר 
משמעותי כמו אימא או אח גדול. משחק עם כמה 
יעזור לתינוק לפתח אינטראקציה עם  אחים יחד 

הסובבים.
 מפעם לפעם השאירי גם זמן משחק שמאפשר 
לילד הנאה מיכולות שהוא כבר רכש. כמה דקות 
של משחק שכולל הנאה וחוויה בלבד, בפרט עם 
שאר הילדים, גורם לילד חוויית הצלחה ומשחרר 

אותו מאוד.
 גווני את סוג הפעילויות שאת בוחרת, כמובן 
בהתאמה לגיל הילד. אתמול שיחקתם בקוביות? 
בהדבקת  ומחר  סיפור  בהקראת  בחרי  היום 
הילד  אצל  וסקרנות  עניין  יוצר  הגיוון  מדבקות. 
בני  ושאר  לו להתקדם בתחומים השונים,  וגורם 

הבית נהנים מן הגיוון ומצפים לפעם הבאה.
התינוק  את  ללמד  כיצד  הילדים  את  הדריכי   
לבצע פעולות חדשות באמצעות הדגמה וחיקוי. 
ילדים,  שירי  לו  שירו  שונים,  קולות  לו  השמיעו 
הראו לו תנועות ידיים פשוטות כמו מחיאת כפיים 
או תנועת 'שלום'. הילד יקלוט את הפעולות הללו 
יחוו  יותר  והגדולים  בעצמו  אותן  לבצע  וינסה 

סיפוק והנאה.

טיפים

אופן ההכנה:
מגבת,  על  האדמה  תפוחי  רצועות  את  מניחים   .1

ממליחים ומכסים לייבוש מקסימלי. 
מחממים שמן לחום מינימלי כך שהוא יהיה חם אך   .2

לא רותח ומבעבע. 
אל  האדמה  תפוחי  רצועות  את  בעדינות  מכניסים   .3
השמן לטיגון ארוך עד לקבלת צבע זהוב עדין. מוציאים 
השמן.  את  ומחממים  הלהבה  את  מגבירים  למסננת. 
כשהשמן חם מאוד, מכניסים את הצ'יפס ומטגנים שוב 

עד לקבלת צבע זהוב.
4. במקביל משרים את רצועות הדג במלח ולימון למשך 

10-7 דקות. 
עד  וחם  עמוק  בשמן  ומטגנים  מקמחים  מוציאים,   .5

לצבע זהוב. 

מצרכים )ל4-6 מנות(:
צ'יפס

אדום  דזירה  מסוג  אדמה  תפוחי   6
חתוכים לרצועות דקות 

כף מלח גס 
שמן קנולה עמוק לטיגון      

פיש 
500 גרם דג קוד חתוך ל־20 רצועות 

כף מלח גס 
כוס מיץ לימון טרי 

המתכון באדיבות השף אבי לוי מבעלי המוציא בירושלים וצ'ירפום  קל לביצוע 
ומתאים לאירוח שלא תוכנן מראש

כיצד תנצלי 
את שעות אחר 

הצהריים הארוכות 
לשיפור התפתחות 

תינוקך?
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מתקרבים לגיל 40? 
שימו לב לרוצח השקט

בטח שמעתם על בעיית רמת שומנים גבוהה בדם ולכך שהיא מסוגלת להצר את העורקים עד לחסימה של זרימת 
הדם אל הלב או המוח  קבלו את הבשורה: חברה ישראלית פיתחה פתרון טבעי ומציל חיים לבעיה השקטה 

והמסוכנת  הנתונים מוכיחים: רפואת צמחי המרפא מובילה לתוצאות וללא תופעות לוואי

הילה פלאח

את התסמינים של רמות שומנים גבוהות בדם, לא רואים. 
מדי.  מאוחר  שזה  עד  בהם,  מרגישים  ממש  לא  גם  לרוב 
את  לדחות  יעדיפו  האנשים  רוב  ועדיין,  בהחלט.  מסוכן? 
המחשבות על בדיקת שומנים בדם, כי הרי תמיד יש משהו 
טוב יותר לעשות. אבל הזנחה של הנושא, יכולה לגבות מחיר 
ארבעה!  מכל  אחד  בכלל,  המערבי  ובעולם  בישראל  כבד. 
אנשים מעל גיל 45, סובל מרמות גבוהות של שומנים בדם, 
של  לחסימה  עד  העורקים  את  להצר  לאט-לאט  שיכולות 
זרימת הדם אל הלב או המוח. למרבה הצער, טווח הגילאים 
וגדל. הולך  רק  בדם,  גבוהות  שומנים  מרמות  הסובלים   של 

הישראלים נוטים להתעלם מהבעיה  
האם זה גורם לישראלים להיות מודעים יותר ולבדוק את 
רמות השומנים בדם בתדירות מספקת? לא. בעיות קיומיות 
אחרות מטרידות אותם  ומצב העורקים נתפש כסכנה פחותת 
בישראל  מהאוכלוסייה  ל- 18%  סקרים,  לפי  יחסית.  משקל 

אין מושג מה הן רמות השומנים שלהם בדם.
יתכן מאד שהסיבה להתעלמות מהנושא, היא השם שיצא 
ידועות  אלה  תרופות  כולסטרול.  להורדת  המרשם  לתרופות 
ואי  שרירים  שלהן: כאבי  נעימות  הלא  הלוואי  בתופעות 
נוחות במערכת העיכול. אלא שעכשיו יש מענה חדש לבעיית 
פורץ  שהוא  טבעי  ומדעי  ישראלי  פיתוח   – בדם  השומנים 

דרך, מעמיק ויעיל.

 המקור הצמחי והטהור  
חברה  המשלימה.  הרפואה  מתחום  מגיע  הפתרון 
טבעיים  מוצרים  בגליל  מייצרת   TTM בשם  ישראלית 
מכילים  המוצרים  לבעיה.  ואפקטיבי  יעיל  לטיפול  ב100% 
רמות  בהורדת  לטיפול  מרפא  צמחי  של  מרוכזות  תמציות 
התמציות  ותפקודו.  הכבד  חוזק  על  ושמירה  בדם  השומנים 
בכולסטרול  חוזר  שימוש  מעודדות  שבמוצרים,  המרוכזות 
 שכבר קיים בכלי הדם  ומונעות ייצור של כולסטרול עודף.

ומונעים  בגוף  הסוכר  רמות  באיזון  מסייעים  גם  הצמחים 
יצירת תהליכים דלקתיים. מדובר בצמחים מובחרים שלוקטו 
איכות  בדיקות  ועברו  העולם  מרחבי  איכותיים  גידול  מבתי 

במעבדות מובילות. המוצרים נרקחים בהתאם לתקני איכות 
אירופאים מחמירים וכמובן גם בכשרות מהודרת, ניתן בעת 

הצורך גם להשתמש בהם במקביל לתרופות מרשם רגילות.
צמחי מרפא עזרו לבני האדם עוד מראשית האנושות. כיום 
וממליצים  צמחים  אותם  את  חוקרים  העולם  בכל  מדענים 
על הסגולות הרפואיות המיוחסות להם. הרפואה המשלימה 
אחוזי  עקב  הקונבנציונאלית  לרפואה  בצמוד  היום  עובדת 

ההצלחה הגבוהים והתוצאות הניראות לעין. 
ונטורופטית,  קלינית  הרבליסטית   ,M.SC זקס  אלינה 
מרצה ומטפלת, שרקחה את הפורמולות של מוצרי החברה 
לוואי  תופעות  אין  מרפא  בצמחי  "כשמטפלים  מספרת: 
ואפשר לחזק כמה מערכות בגוף עד שהגוף באמת לא צריך 
תרופות מרשם. לפעמים אנחנו גם מטפלים עם צמחי מרפא, 

במקביל לנטילת תרופות מרשם. הדבר לא סותר".
איך יודעים שזה באמת יעיל? 

כמות  כבעלי  הבריאות  משרד  ידי  על  אושרו  הצמחים 
תהיה  שבאמת  שמבטיח  מה  פעילים,  חומרים  של  מספקת 
לא  אלה  העיקרי:  היתרון  הגוף.  על  מיטיבה  השפעה  להם 
תרופות כימיות המעמיסות על הכבד ומחלישות אותו. אלא 

תרופות ממקור צמחי וטהור. 
גם  שהוא  טיפולי  פתרון  מציעה  המרפא  צמחי  רפואת 
במשך  האדם  לבני  הועילו  מרפא  חדיש.  צמחי  וגם  מוכר 
העולם,  רחבי  בכל  ידועים  היו  רבים  צמחים  שנים.  אלפי 
לדור.  מדור  עבר  ושמן  לשימוש  ובטוחות  טובות  כתרופות 
בשנים האחרונות, מדענים מובילים החלו לחקור במעבדות 
את הסגולות המיוחסות לצמחי המרפא המוכרים ונתנו תוקף 

מדעי למוניטין שיצא להם. 
מועילים  נמצאו  אכן  שבצמחים  הפעילים  החומרים 
מדעית,  שנבדקו  אלה,  בצמחים  בדיוק  לשימוש.   ובטוחים 
נבחר בקפידה בהתאם  משתמשים בחברת TTM. כל צמח 
של  משלימות  תמציות  עם  ומשולב  המחקריים  לממצאים 
צמחים נוספים עד ליצירת פעילות שתעבוד על כל מערכות 

הגוף הרלוונטיות.

 הטיפול מגיע עד פתח הדלת
לכולנו,  שיש  הגדול  לעומס  מודעים   TTM חברת  בעלי 

ובחרו  במשפחה,  וטיפול  עבודה  הלימודים,  בין  בריצה 
מהיר  באופן  בבעיה  לטפל  כדי  ביותר,  העדכניות  בשיטות 
ולא  הטיפול  את  לקבל  כדי  מהבית  לצאת  צורך  אין  ויעיל. 
נדרש לבזבז זמן בהגעה לרופא והמתנה בתור אליו  או בבית 
היועצים  צוות  עם  טלפון  בשיחת  נעשה  האבחון  המרקחת. 
המומחים של  TTM שמקיימים בירור טלפוני דיסקרטי עם 
כל פונה ומתאימים לו את הטיפול היעיל ביותר עבורו. לאחר 
 TTM של   Triger ערכת  יממה,  בתוך  האישית,  ההתאמה 

מגיעה ללקוח עד הבית.  
היועץ המומחה מטעם TTM ילווה טלפונית את המטופל 

ויעקוב אחר הצלחת הטיפול. 
רואים  שלנו  והלקוחות  גבוהים  מאוד  ההצלחה  "אחוזי 
שהתחילו  לקוחות  גם  בטיפול.  ממשיכים  כן  ועל  תוצאות 
הופתעו  המרפא,  צמחי  יתרונות  את  מכירים  ולא  כספקנים 
לגלות לאורך התהליך את האפקטיביות של המוצרים. חשוב 
לנו לייצר לקוחות מרוצים לפני הכל. הלקוחות שלנו מביאים 
אלינו בני משפחה מכרים וחברים עקב הצלחות הטיפול, וזה 

אומר הכל", כך מעידה אלינה זקס.
שהטיפול  מוכיחות  מטופלים,  של  החיוביות  "התגובות 
יותר בזכות  ונמרצות  יעילות  - מערכות הגוף הופכות  עובד 
צמחי המרפא הממוקדים בבעיה. בתוך זמן קצר ניתן להרגיש 
מראות  הדם  ובדיקות  ומתחדדת  מתייעלת  הגוף  שפעילות 

מגמה חיובית של ירידה ברמות השומנים". 
לטיפול   Triger בערכת  המוצרים  בתמהיל  "שימוש 
מרמות  שסובל  למי  מיידי  טיפול  יעניק  גם  בכולסטרול, 
בטווח  בעיות  במניעת  יסייע  וגם  בדם  גבוהות  שומנים 
הרחוק", אומרת אלינה זקס. "למטופלים שלנו ירדו הערכים 
לרמה  מ"ג,   220 של  מרמה  הרע  הכולסטרול  של  הגבוהים 

של 130 מ"ג תוך כחודשיים של טיפול".
אל תהססו ובעיקר אל תתנו למצב להחמיר. רמות גבוהות 
יכולים  העורקים  השקט".  "הרוצח  הן  בדם  שומנים  של 
ולהוביל חלילה  כך  על  שתדעו  מבלי  לאט-לאט  להיסתם 
למכה  תרופה  להקדים  כדאי  לב.  בעיית  או  שבץ  של  למצב 

ולפעול כל עוד מצב הגוף מאפשר שינוי. 
1-700-556-700TTM-לפרטים נוספים, ניתן להתקשר ל
ttmisrael.com :או לבקר באתר החברה
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת חיות וחרקים מהמקרא
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. גדר, קיר של אבן או של עץ או קנים. "העמר שהוא סמוך  
ל___ ולגדיש" )פאה ו ב(

4. מיועד, מזומן למועד קבוע. "ושלח ביד איש ___ 
המדברה" )ויקרא טז כא(

6. הנחה, הקלה, תוספת קטנה. "אפילו ___ אסור במודר 
הנאה" )נדרים לב:(

8. ענף של גפן הנושא את אשכולות הענבים, העלים 
והקנוקנות, שריג מעוצה.  "ויכרתו משם ___ ואשכול ענבים 

אחד" )במדבר יג כג(
9. קיצור המילים: אחר המועד. )בהיפוך אותיות(

11. גרימת נזק כתוצאה של רשלנות במילוי תפקיד. "תחלתו  
ב___ וסופו באונס" )בבא מציעא מב.(

15. )בהשאלה( פיתח את השכל,החריף את המחשבה. "לא 
אמרה ר' עקיבא אלא ל___ בה התלמידים" )עירובין יג.(

16. שם מטבע קטן שהיה נהוג בישראל בימי קדם.  "עשרים  
____" )שמות ל יג(

17. ברק, להט, זוהר של דבר ממורט ומצוחצח. "ו___ חרב 
וברק חנית" )נחום ג ג(

1. הפרזה, תאור דבר בצורה מופרזת.  "השקו את התמיד 
בכוס של זהב אמר רבא ___" )חולין צ:(

2. חלב, שומן. "כי כסה פניו בחלבו ויעש ___  עלי כסל" 
)איוב טו כז(

3. נופל,גרוע בטיבו,ירוד. "מבריה שהיא __ מכל הבריות" 
)בראשית רבה פרשה י( )בלשון נקבה()בהיפוך אותיות(

4. גילה, חשף. "וקיר ___ מגן" )ישעיה כב ו(
5. כבוד,חשיבות. "וכל הנשים יתנו __ לבעליהן")אסתר א כ(
7. )בהשאלה( קרוב משפחה, אדם שהוא "בשר מבשרו" של 

מישהו. "ונתתם את נחלתו  ל___ הקרב אליו ממשפחתו" 
)במדבר כז יא( )בהיפוך אותיות(

10. דריכה, פסיעה. "ויהי בשמעך את קול ___" )שמואל ב 
ה כד(

12. כינוי לקרש צר וארוך, להבדיל מן הקורה שהיא עבה.   
"הכשר מבוי בית שמאי אומרים ___ וקורה" )עירובין א ב( 

)בהיפוך אותיות(
13. הבדיל, בודד, הפריש. "שאור ___ להן מתוכן ומחמצן" 

)מנחות ה א( )גוף שלישי,עבר( )בהיפוך אותיות( 
14. מקום מותו של אהרן הכהן. ___ ההר. )במדבר לג לח(

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! חידת פרשת השבוע

תשרצתאנתצפעונידשא

יתדאהתנשמתשוהחמטג

אנאחגבישרגפלנאישא

מארירשבצנראשיאנתד

יגאנשנתגשנשאשסנקא

לתחמלצפעישאמהנחדה

גשזזנאריתדתגרשנצא

רגבנישארתגבאושפתנ

הואתשאבהגרתשברסנת

בדתידכחשקאנאדתגעא

רתבאעליעהצרעהשלאר

מכתהדשוגהאטלהותאב

עתושפיפנאפעהתתאאה

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

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

ועקרב, צפע, הצפרדע, חגב, צפעוני הצרעה, חסיל, רמש

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

טהרת הקדש-שונתה והיא:
 www.tashbetz.mysite.com
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מנין למדים "שכל 
המלמד את בן 

חבירו תורה, מעלה 
עליו הכתוב כאלו 
ילדו" )ע"פ רש"י(?



כ”ח באייר - א’ בסיון
תשע”ז           

24-26/5/2017 

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■












 ■













■







■







■

















■














■

















■




















 ■










■













■








■









■








■






■






■












■






■








■









■










■








■












■








■











■






■









■








■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■







■








■






■






■








■









■







■















דלתון

■









■









■











■















■

















■







■












wwwzlbrcom






■















ם
מילי

 10
ם

אי
קור

 1,000,000
0

3
-6

1
6

2
2

2
8

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■












 ■













■







■







■

















■














■

















■




















 ■










■













■








■









■








■






■






■












■






■








■









■










■








■












■








■











■






■









■








■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■







■








■






■






■











■















■

















■







■












wwwzlbrcom






■















ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
לו

ב
03-6162228

3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

אופקים

 בצירלסון, כ. נפרדת, 
4 חד' ק"ק מוגבהת 90 
מ' מושקע, לדירה חצר 
גינה 60 מ', בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)46-46(_____________________________________________

דירות 
למכירה

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

 2 דופלקסים: באברהם 
בן דוד ובדוד מחלוף, ק"ג: 3-5 

חד', קומת גג: 1-2 חדרים, 
130-170 מ"ר + מעלית. 

_____________________________________________)01-21(052-4312840."שיווק נדלן"

4-4.5 חדרים

 באזור מימון, 6 חד' 
גדולים, ב-2 מפלסים, 
ק"א וק"ב, עם כניסה 

נפרדת, במצב טוב, יש 
גם יחידה קטנה בק"ק, 
מושכרת. 2,600,000  

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

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

 במינץ בבנין חדיש 
4 חד' גדולה בק"5 עם 

מעלית ומעליה 2 חד' + 
גג, )יש כניסה נפרדת 
לגג( הכל משופץ, נוף 

משגע 2,800,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

2 יח“ד | 2/3 חדרים 
קומת קרקע

באופקים ברח‘ אלי כהן 
למכירה / השכרה / השקעה 

מטבחים אינסטלציה 
וחשמל חדשים!

בית שמש

משלוחים:
052-7123106

ספר ’שפת הגוף והנפש’ 

חובה בכל בית!
מדריך לשפת הגוף וחכמת הפנים

 בשכון ג', ברח' יהודית, 
דופלקס, משופצת 

כחדשה, 3 חד' עם אופ' 
ממשית להרחבה ב 35 
מ' ק"ג ומעליה 3 חד' 

עם כניסה נפרדת )ניתן 
לעשות טאבו משותף( 

2,370,000 ש"ח בלעדי 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23 

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

■ 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, 
גמיש, ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 050-5308742 
03-5797756)25-25(_____________________________________________

■ בהתנאים 4.5 חד' 
עורפי ק"א כ-100 מ' 
חניה בטאבו +סוכה, 

אופ' להרחבה , 
1,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

 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

וילות ובתים

■ 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, 
דירת 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 5308742 -050

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, 1,980,000 
ש"ח גמיש, בלעדי, תיווך 

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

050-5308742)24-24(_____________________________________________

אחיסמך
 באחסימך, זכות לדירת 
3 חדרים, 95 מ"ר, במחיר 
מציאה! לפרטים נוספים: 

054-7371245)17-20(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

 דופלקס בהמכבים, 
משופצת ברמה גבוהה, 

כ- 100 מ"ר + סוכה, ק"ב 
ואחרונה, 1,600,000. תיווך, 

055-6789653)17-21(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

2-2.5 חדרים

בבנין בוטיק בתחילת 
ר‘ עקיבא בני ברק

ללא 
תיווך!!!

החלה 
הבניה!!!

3 חדרים
מפרט עשיר וגבוה

כניסה תוך 14חודש 

03-5096186 לבעלי הון עצמי 
גבוה בלבד





נותרו 
דירות 
אחרונות

 בשבטי ישראל, 
דופלקס, 3.5 חד', ק"ב 
ומעליה חדר 30 מ"ר + 
גג 1,750,000, בלעדי, 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23, 050-5308742,

03-5797756)24-24(_____________________________________________

 בבלעדיות, בעליון 
המבוקש, דירת גן 4 וחצי 
חדרים מרווחת + מחסן 

+ סלון ענק + גינה גדולה. 
_____________________________________________)19-22("אריאל נכסים" 052-8631264

אשדוד
 בהזדמנות! ביהודה 

המכבי, 5 חדרים ענקית! + 
סוכה, חדשה מקבלן, 170 מ', 

054-8446438)19-21(_____________________________________________

 בכהנמן /שפירא 
דופלקס + מעלית, 

בק"ג, 5 חד' ענקיים 140 
מ', משופצים, מעליה 

דירה נפרדת של 70 מ' 
שמושכרת ב-3,500 ש"ח 

+ גג של 70 מ' מבוקש 
2,950,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)36-36(_____________________________________________

דופלקסים
 בבר אילן דופלקס, 3 חד', 

106 מ"ר + גינה + אופציה 
לתוספת 1,295,000 ש"ח. 
_____________________________________________)20-21(אדר נכסים 052-4834706

 בקרן היסוד באזור 
מתחרד, 3 חד' מסודרת + 
מזגן, 880,000 ש"ח אדר 

_____________________________________________)20-21(נכסים 052-4834706

 ברמב"ם  3 חד' ק"ד 
ואחרונה, כניסה מיידית, רק 
770,000 ש"ח אדר נכסים 

052-4834706)20-21(_____________________________________________

 במשלט 2 חד' משופצת 
ומושכרת, רק 685,000 ש"ח 

_____________________________________________)20-21(אדר נכסים 052-4834706

דופלקסים

 בבן זכאי, 5 ח', קומה 2, 
מטופחת, ממוזגת, מעלית + 

חניה, 03-6199394,
052-4782832)20-23(_____________________________________________

 בבנין בוטיק בעליון! 
פנטנאוז 5 חד', משופץ 
מהיסוד, פרטיות מלאה, 

מרפסת 50 מ', פונה 
לפארק, רק 2,180,000 
ש"ח, פינוי מיידי "אלעד 
נכסים" 054-8861416, 

03-9088872)21-21(_____________________________________________

 בלעדי! חסידי-ליטאי! 5 
חדרים ענקית ומושקעת + 

יח"ה + חדר ארונות + חניה 
מקורה - 1,760,000 ש"ח. 

"תיווך קזן", 054-8420522, 
_____________________________________________)21-21(דבורי/058-3254090, רחלי

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה! ברשב"י, 5 חד', סלון 

ענק, מטופחת, 1,650,000 
_____________________________________________)21-21(ש"ח, 054-9422194

4-4.5 חדרים
 ברש"י! בלעדי! 4.5 
חדרים, ענקית ומושקעת 

+ יחידת הורים + מרפסת 
גדולה מסלון! 1,450,000 

ש"ח, גמיש! "תיווך 
קזן", 054-8420522, 

_____________________________________________)21-21(דבורי/058-3254090, רחלי

 מציאה! בחסידי-ליטאי! 
4 חדרים + 2 מרפסות 

+ היתרי בניה 40 מ"ר + 
נוף! 1,390,000 ש"ח. 

"תיווך-קזן" 054-8420522, 
_____________________________________________)21-21(דבורי/058-3254090, רחלי

 מציאה שלא תחזור! 
בלעדי! ברבי מאיר! 3 חדרים 
+ 2 מרפסות+ יחידת הורים 

+ אופציית בניה מיידית! 
1,280,000 ש"ח. "תיווך-קזן", 

058-3254090, רחלי.
_____________________________________________)21-21(054-8420522, דבורי

 בבלעדיות!! בככר 
אלעד נכסים ד.גג, 3 חד' 

בטאבו!!! כל השכנים 
בנו כבר! רק 1,300,000 

ש"ח. "אלעד נכסים" 
,052-8939050

03-9088872)21-21(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון! 3 חד' מושקעת + 

מחסן, נוף, מחיר גמיש!
052-5752500)21-21(_____________________________________________

 בשיכון ה', בשדרה, 
במפלס אחד בק"ד 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(_____________________________________________

באר שבע
 דירה מחולקת ברח' 

אברהם אבינו - במחיר מציאה! 
_____________________________________________)21-21(משה אבני דרך, 054-3255667

 רח' בני אור, בקומה ב', 
דירה מחולקת ל- 2 יחידות 

דיור משופצות ויפות - שווה 
לראות! משה אבני דרך,

054-3255667)21-21(_____________________________________________

 דירה מחולקת ברח' 
דוד וולפסון, צמוד לקריית 
הממשלה - שווה לראות! 

_____________________________________________)21-21(משה אבני דרך, 054-3255667

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 בשכונה ו' החדשה, 
4.5 ח', 100 מ"ר, קומה 

2, משופצת, ממוזגת, ב- 
755,000. סוגדא נכסים, 

054-4490025)21-21(_____________________________________________

 בשכונה ו' החדשה, 
3 ח', 84 מ"ר, מעלית, 
ממוזגת, מושכרת, ב- 

780,000. סוגדא נכסים, 
054-4490025)21-21(_____________________________________________

 בשכונה ד', 3 ח', 
קומה 2, קרוב למכללת 
ק', ב- 490,000. סוגדא 

_____________________________________________)21-21(נכסים, 054-6003046

 בבעלי התוספות, 3 
חד', ק"ב, משופצת חלקית 
ומרוהטת, 485,000 ש"ח. 
_____________________________________________)21-21(אור-לנכס, 050-9500075

 בקפריסין, ליד הרב-
אבוחצירא וה"כיפה", 3 חד', 

76 מ"ר, ק"א, מרווחת, 
675,000 ש"ח. אור-לנכס, 

050-9500075)21-21(_____________________________________________

 ברח'-הצבי, 2 חד', 
משופצת, מרוהטת, ק"ד, 

קרובה ל"כיפה", בהזדמנות: 
545,000 ש"ח. אור-לנכס, 

050-9500075)21-21(_____________________________________________

 הוותיקים - מגרש 296 
מ"ר, בוני 180 מ"ר, אפשרות 

לחלוקה. רימקס,
054-2374666)21-21(_____________________________________________

 הרצל - קומה 2, מיקום 
_____________________________________________)21-21(מרכזי. רימקס, 050-8789888

 ברח' סיני מצדה, וילה דו 
משפחתי, 6 חד' + 2 יחידות 
להשכרה, 2,890,000 ש"ח, 

בלעדי, תיווך יעקב,
054-4901948)21-21(_____________________________________________

 במתחרד בני דן, 5 
חד', קומה 2 עם מרפסת! 
1,195,000 ש"ח. רימקס, 

052-4887227)21-21(_____________________________________________

 המעפילים - 6.5 חד', 
קומה 1, אפשרות לחלוקה, 
מצוינת להשקעה. רימקס, 

054-6512030)21-21(_____________________________________________

 דם-המכבים, 7 חד', 240 
מ"ר בנוי, אפשרות לחלוקה! 

_____________________________________________)21-21(רימקס, 054-6512030

 במתחרד רח' שבעה - 5 
חד', קומה 2, מרווחת! 
_____________________________________________)21-21(רימקס, 054-6512030

 הוותיקים - 6 חד', נוף 
מדהים! אפשרות לחלוקה! 

_____________________________________________)21-21(רימקס, 054-6512030

 בבר אילן, קרוב לקריה, 
4 חד', משופצת + גינה + 
מרפסת, מיידי, 1,320,000 

ש"ח. תיווך יעקב,
054-4901948)21-21(_____________________________________________

 בן אליעזר - 4 חד', קומה 
7, מעלית, בהזדמנות!!! 

_____________________________________________)21-21(רימקס, 054-2374666

 במתחרד רח' בר-אילן, 
4 חד', קומה נוחה. רימקס, 

054-2374666)21-21(_____________________________________________

 קרן-היסוד, 4 חד', 
קומה-ג', מרפסת גג 
בהזדמנות!!! רימקס,

050-8789888)21-21(_____________________________________________

 בבר-אילן, 3 חד' )84 
מ"ר(, מרפסת סוכה + 
אופציה בניה על הגג, 

1,210,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)21-21(_____________________________________________

 נרקיס - 3 חד', קומה 4, 
שמורה הפונה לנוף מדהים! 

780,000 ש"ח. רימקס,
052-4887227)21-21(_____________________________________________

 הרצל - 3 חד', קומה 4, 
משופצת!!! 915,000 ש"ח. 

_____________________________________________)21-21(רימקס, 052-4887227

 הרצל - דירת 3 חד', קומה 
3, משופצת!!! רימקס,

054-6512030)21-21(_____________________________________________

 ביאליק - קומה ראשונה, 
3 חד', שמורה, מיועדת לפינוי-

_____________________________________________)21-21(בינוי. רימקס, 050-8789888

 ביאליק 2 חד' משופצת 
יועד לפינוי, בהזדמנות!!! - 

_____________________________________________)21-21(ובינוי. רימקס, 050-8789888

וילה ב- 320,000 ₪
ברומניה בפאתי בוקרסט, 87 מ״ר על רבע דונם

לפרטים: 050-4422581

 דירה ענקית 90 מ"ר, רח' 
זבוטינסקי, רחוקה מהכביש, 

ק' 4 + אפרות בנייה.
super house תיווך

_____________________________________________)21-21(דוד, 054-3355874

 דירת גן ברח' מירון, 5 חד', 
140 מ"ר + יחידת דיור נפרדת 
45 מ"ר, המניבה 3,300 ש"ח. 

super house תיווך
_____________________________________________)21-21(דוד, 054-3355874

 בבלעדיות בר' עקיבא/
בעל שם טוב, ק' קרקע, 92 
מטר מחולק ל- 2-3 דירות 

יפיפיות, הכנסה 6,200 ש"ח. 
פנחס מילר מתווך מוסמך, 

050-4103310)21-21(_____________________________________________

 ע"י העיריה בבנין חדש, 2 
דירות פאר, 4/5 חד', סמוכות, 

ק"ב, חזיתיות. פנחס מילר 
_____________________________________________)21-21(מתווך מוסמך, 050-4103310

 בבלעדיות ברבינו בחיי 
18, ק"ב, 90 מ' בנוי + אישור 

לבניה בגג ובחזית. פנחס מילר 
_____________________________________________)21-21(מתווך מוסמך, 050-4103310

 בנסנבוים, דירת גג 
)דופלקס(, 5 חדרים, 
180 מ"ר, משופצת 

ומושקעת מהיסוד + 
מעלית + חניה + יחידת 
דיור 30 מ"ר, 3,150,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)21-21(_____________________________________________

 בפרדס-כץ בחיים-לנדאו 
בנייה חדשה בבלעדיות! 
2.5/3/3.5 חד', החל מ- 

1,150,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)21-21(_____________________________________________

 בשלוש-השעות בבנייה, 
דירות 4 חד' ופנטהאוזים, החל 

מ- 1,650,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)21-21(_____________________________________________

 בהזדמנות בקרית הרצוג, 
100 מ"ר, מחולקת, משופצת, 
1,850,000, גמיש בי.א. נדל"ן, 

054-8462882)21-21(_____________________________________________

 באביעד, כ- 100 
מ"ר, מחולקת, הכל חדש, 

1,800,000, גמיש. נדל"ן 
_____________________________________________)21-21(הקריה, 054-8472222

 בז'בוטינסקי, כ- 90 מ"ר, 
קומה נוחה, מחולקת ל- 2, 

הכל חדש, 1,390,000, גמיש. 
_____________________________________________)21-21(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 מציאה!!! בז'בוטינסקי, 
כ- 95 מ"ר, קומה ג' ואחרונה, 

חניה, גג בטון, 1,370,000, 
גמיש. נדל"ן הקריה,

054-8472222)21-21(_____________________________________________

 בבילו בבניה, 90 מ"ר, 
רק 1,690,000 ש"ח. "מוטי 

_____________________________________________)21-21(פרוינדליך" 03-6444025

 למעוניינים דירות בשיכון 
ג' לפני בניה. "תיווך אריה"

_____________________________________________)21-21(052-7121873, שוקי

 בגני הזית בבנין החדש, כ- 
125 מ"ר!!! 2,050,000. נדל"ן 

_____________________________________________)21-21(הקריה, 050-3000121

 ברמבם, ק"ב, 100 מ"ר, 
ישנה, 1,790,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)21-21("מוטי פרוינדליך" 03-6444025

 בלעדי באבן שפרוט, דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות, 3-2, 
משופצת, 1,830,000 ש"ח. 

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)21-21(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי! בראבד! 3 + 1 + 
גג, חזית, מעלית, מושקעת, 

גדולה. תיווך עולמי, -03
050-4129019 ,6167744)21-21(_____________________________________________

 מציאה! בז'בוטינסקי, 
ענקית, כ- 90 מ"ר, 

אופציה ענקית בצד ובגג, 
.1,330,000

'אפיקי-נדלן-בועז'
054-8474843)21-21(_____________________________________________

 באבן גבירול-סוקולוב, 
מחולקת, 3 חדרים, 
80 מ"ר + סוכה על 
רלסים + יחידת דיור 
20 מ"ר, משופצות, 

ק"א, 1,850,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)21-21(_____________________________________________

 בבלעדי! בשיכון ג', 4 
חד', 100 מ"ר + חצר פרטית 

70 מ"ר, חזית, 8 דיירים, 
מצב טוב, 2,050,000 ש"ח, 

גמיש, מושכר ב- 8,600 ש"ח. 
_____________________________________________)21-21(א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ה' בבנין חדש, 
פנטהאוז נדיר, 360 מ', 

אפשרות לחלוקה, 4,100,000 
ש"ח. פנחס מילר מתווך 

_____________________________________________)21-21(מוסמך, 050-4103310

 במרום-שיר, פנטהאוז 
יוקרתי, ק"7, 4 חדרים, 
105 מ"ר + מ.גג, 160 

מ"ר + מחסן 11 מ"ר, נוף 
מהמם!! חובה לראות!! 

"מקסימום"
052-2452820)21-21(_____________________________________________

 התחלנו לבנות! בגולומב 
פנטהאוז 6 חד' ענק, קומה 

רביעית, 3,400,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)21-21(_____________________________________________

 בשחל בבניין-חדש, 
פנטהאוז ענק ומפואר, מיידי, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)21-21(_____________________________________________

 בחנה-סנש דירת-גן 
מפוארת, 150 + 200 חצר, 
כיפרטית, 3,350,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)21-21(_____________________________________________

 בלעדי בשאול-חדד, 
5.5 חד', דופלקס/

גג מפוארת, 140 מ"ר 
אופציה לפנוי-בינוי. 
"אפיקי-נדל"ן-בועז"

052-3500040)21-21(_____________________________________________

 בשיכון ג', דופלקס, 4 
חד', כחדשה, 100 מ"ר, 

אופציה לבניה רחבה. 
"אפיקי-נדל"ן-בועז"

052-3500040)21-21(_____________________________________________

 בלעדי! מציאה 
בשלוש-השעות, 5 

חד', ק"ג-מעלית, 180 
מ"ר, 3 כ"א, גג וחניה, 

2,000,000. מ.כהן 
_____________________________________________)21-21(נכסים, 052-7684074

 בהרב קוק, דירת גג, 5 
חדרים, 200 מטר, 2 קומות, 
2 חניות + מחסן + מעלית, 

052-5340340)21-24(_____________________________________________

 בלעדי באזור רמבם 
בבנייןחדש, 5 חד', 115 מ"ר, 

ק"ב + מעלית + חניה, חזית, 
נוף חדשה, 3 כ"א, כניסה 
מיידית, 2,070,000 ש"ח. 

_____________________________________________)21-21(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור בן זכאי יהודה 
הנשיא, 5 חד', ק"ב + מעלית 

+ חניה מקורה, מושקעת 
במיוחד, 3 כ"א, חזית, 

2,750,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)21-21(_____________________________________________

 באזור הרב קוק, 5 חד' 
בבניין חדיש, ק"ג + מעלית, 

ענקית, 145 מ"ר, חזית, 
מושקעת ביותר, קמה שלמה 

2,570,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)21-21(_____________________________________________

 בבלעדיות!! ברח' חברון, 
6 חד', כ- 140 מ"ר בנוי + 

מרפסת כ- 55 מ"ר ניתן 
לחלוקה, משופץ ##ברח' הרב 

שטרסר, ב- 160 מ"ר, בוני, 
_____________________________________________)21-21(מחולק. תיווך, 050-4144602

 בבן-זכאי, 5 חד', 4 
כ"א, מעולה + סוכה, 

מעלית, 130 מ"ר. 
"אפיקי-נדל"ן-בועז"

052-3500040)21-21(_____________________________________________

 מציאה ברדזמין, 5 
חד', ק"ג, משופצת 

מהיסוד, סוכה, חניה + 
אופציה, 2,350,000. 

מ.כהן נכסים,
052-7684074)21-21(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
חתם סופר, ענקית, כ- 

115 מ"ר, קומה שלישית 
ואחרונה, גג בטון! עם 

תוכניות וחתימות לבנייה, 
רק ב- 1,950,000 ש"ח. 

להב נכסים,
050-4177750)21-21(_____________________________________________

 מציאה!! בבן 
גוריון/מנחם, דירת-גג 

)דופלקס(, כ- 190 מ"ר, 
5 חדרים + גג-גדול, ק"ד 

+ מעלית + 2 חניות 
מקורות, 2,400,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)21-21(_____________________________________________

 בשמחוני, שיכון ג', 5 
חד' + חצי עבודה + אופציה 

לסוכה 10 מ"ר. רי/מקס משה 
_____________________________________________)21-21(דסקל, 050-5926021

 ברבי-עקיבא 5 חד', 
גדולה ומשופצת, מחולקת 

+ אופציה, 1,790,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)21-21(_____________________________________________

 בדניאל צמוד ליונה 
ברמת-גן, 300 מ"ר, 7 

חד', משופצת כחדשה 
)בקומת הכניסה, מטבח 
גדול, חדר צמוד, סלון 46 

מ"ר ומרפסת 64 מ"ר 
בקומה עליונה, 5 חדרי 
שינה, 2 חדרי שרותים 
ומרפסת שרות(, מחסן 

וחניה, 5,300,000 ש"ח,
050-5511847)21-21(_____________________________________________

 באברבנאל, 5 חד', קומה 
נוחה עם מעלית, מפוארת 

+ אופציה גדולה, חניה, 
2,150,000, גמיש. נדל"ן 

הקריה, 050-3000121,
054-8472222)21-21(_____________________________________________

 באזור ברסלב-רמבן, 5 
חד', דירה במצב מצויין + גג, 

מחיר נוח. "תיווך אריה"
_____________________________________________)21-21(052-7121873, שוקי
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+5 חדרים

■ בבניה מתקדמת, 
בהרב קוק, 3 חד', קבלן 
אמין, 1,470,000 ש"ח. 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

 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

גבעת שמואל

■ בהרב שר, 3 חד', 
כ-70 מ', דירה יפה, עם 
מעלית ועם נוף, קומה 

גבוהה, 1,515,000 
ש"ח בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

 ברח' אהבת שלום 
2.5 חד' משופצים 45 

מ"ר ק"א, חזית, 
1,250,000 ש"ח, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

 באהבת שלום, 2 
חד', 30 מ"ר, 

משופצים ק"א, עם 
אופציה לתוספת 15 
מ' 1,100,000 ש"ח, 

בלעדי, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

2-2.5 חדרים

 במימון אזור אלחריזי, 
3 חד', עם מרפסות, 

ק"ג, גג בטון, עם אופ' 
לבנות על הגג, 3 כ"א, 

חזית, מידי, 1,900,000 
ש"ח, בלעדי, ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

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

+5 חדרים  במרכז הקריה החרדית, 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

שכנים בקומה, חניה + מחסן. 
לל"ת - 810,000 ש"ח,

055-6650570)14-26/17(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

3-3.5 חדרים

■ בשיכון ה' בצירלסון 
4 חד', ק"ק, כ. פרטית, 
מוגבהת 90 מ' מושקע, 
לדירה חצר גינה 60 מ', 
מתאימה גם לגן ילדים, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756 
050-5308742)46-46(_____________________________________________

 ברש"י/ שפת אמת, 
4 חד'+סוכה ענקית 105 
מ' משופץ ק"א עורפית, 
2,100,000 ש"ח גמיש, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

גני תקווה

זכרון יעקב
 בשכונה החרדית בזכרון 

יעקב, 5 חדרים, מרווחת, 
מסודרת ויפה, פנוי גמיש, 
מחיר מציאה, 1,990,000 

_____________________________________________)17-22(ש"ח, 052-5727888

 בבית וגן *למכירה/
השכרה, 2,3,4,5,6 חד' *עם/
בלי מעלית *5 חד' + מחסן 
_____________________________________________)17-22(*מחסן. תיווך, 053-3196069

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים

 בעמק יזרעאל 4חד', 
115 מ"ר, מרפסת, מעלית, 

חניה, סוכה, 1,830,000 ש"ח. 
050-8898020)18-21(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

■ ברח' אהרונסון 4 חד' 
ק"ב עורפית משופצת 
ומושקעת 1,980,000 
ש"ח, בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)42-42(_____________________________________________

~ פרויקט עין חנוך ~

בס"ד

למכירה דירות חדשות! 
לכניסה מיידית

0 5 0 - 5 5 1 9 8 9 8 דודי סיני
0רוני סיני 5 0 - 5 2 1 0 2 9 6

הרחוב סגור לתנועת רכבים בשבתרחוב סגור בשבת

דירת גן 4 חדרים
דירת 5 חד' עם מרפסת

6 חד' דופלקס עם מרפסות

מפרט 
טכני 
עשיר

חדרה
 בגבעת אולגה, 3 חד', 
קרובה לים, איזור של פינוי 

בינוי, אופ' להרחבה, מצויינת 
_____________________________________________)19-22(להשקעה, 052-3279430

חולון
 קוטג' מדהים בח' - 300 

היוקרתית, 4 מפלסים, 
10 חדרים, קרוב להכול, 

052-7171579 .4,300,000)19-21(_____________________________________________

 דירה בירושלים "שמואל 
הנביא" )דושינסקי(, מינוס 
חצי 40+20 מ"ר + טאבו, 

1,350,000 ללא תיווך,
050-4125213)19-21(_____________________________________________

■ ברח' בן זכאי 3.5 
חדרים ק"ב עורפית, 
מסודרת, 1,750,000 

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

03-5797756
 ברח' הרב קוק 2.5 _____________________________________________)46-46(050-5308742

חד' עורפית ק"א 
אופציה לסוכה 8 מ', 

לא משופצת 
1,280,000 ש"ח 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

■ למכירה 3 חד' ברח' 
רבינוביץ/בירנבוים ק"ב 
חזית 3 כ"א בבנין של 5 
דירות 1,500,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 באבני נזר 5 חד' 
120 מ' חזית לסמטת 

השריונאים ק"ב עם 
מעלית עם אופציה 
ממשית של 30 מ' 

2,550,000 ש"ח בלעדי 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 מציאה! ברח' הגר"א, 4 
חד', 110 מ"ר, 3 כ"א + 2 
מרפסות, 1,970,000 ש"ח, 

03-7577500 ,054-8458932)20-21(_____________________________________________

 4 חד' ברח' רמבם, ק"ב, 
105 מ"ר, שמורה ומסודרת, 

2,100,000, גמיש,
03-7577500 ,054-8458932)20-21(_____________________________________________

 גניחובסקי, 3 חדרים, 
חזית, קומה ד' + אופציה. 
_____________________________________________)20-21(ללא תיווך, 052-7194533

 בהזדמנות! ללא תיווך, 
ברח' מצליח קרית הרצוג, 

משופצת מהיסוד כולל צנרת, 
ק"ד, 1,300,000 ש"ח,

052-7610317)20-21(_____________________________________________

דימונה

חיפה
 נווה שאנן, 7 ח', גינה + 

3 מרפסות + מקלט, ממוזגת 
+ 2 חניות, בסביבה מצויינת, 

3,600,000 ש"ח,
050-5785137)20-29(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

דופלקסים
 בלב ק.שמואל, דו 

מפלסית, 5 חדרים, 140 מר, 
מחסן + חניה, קומה ראשונה 

)מעלית(, שמורה, 860,000 
ש"ח לרציניים, ניתנת לחלוקה,

052-7167197)21-22(_____________________________________________

 למהירי החלטה בקרית 
שמואל )שד' הרצל(, ק"א, 

5 חד', 150 מ"ר, בנין חדש, 
בית ברמת גימור גבוהה, נוף 

_____________________________________________)20-21(לכינרת, 053-3103448

ירוחם

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 דירת 4 חדרים, קומה 1 
במחיר מציאה. משה אבני, 

_____________________________________________)20-20(תיווך אבני דרך, 054-3255667

 דירת 3 חדרים משופצת 
ויפה במחיר מציאה. משה 

אבני, תיווך אבני דרך,
054-3255667)20-20(_____________________________________________

 דירת 2 חדרים במחיר 
מציאה. משה אבני, תיווך אבני 

_____________________________________________)20-20(דרך, 054-3255667

 6 ח' ברמות, מיקום 
מעולה + יחידה להשכרה 3 

ח', נוף מרהיב וחניה,
052-2873363)20-23(_____________________________________________

דופלקסים

 בבנין חדש, 4 חד' 
בצירלזון, ק"6 + נוף, 

2,100,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)09-43(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

■ הזדמנות מציאה! 
בבירנבוים קרוב לגינת 
משה, חזית, משופצת 
ומחולקת ל 4 חד', עם 

מרפסת של 18 מ' + יח' 
2 חד', 30 מ'+יח' חדר, 

הכל מושכר ב-7500 
ש"ח, ניתן להרחבה עוד 
כ- 25 מ"ר, 2,100,000 

ש"ח, בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

050- 5308742
03-5797756)28-28(_____________________________________________

 באמרי ברוך, דירת גג, 
125 מ"ר, 4.5 חדרים 
+ 60 מ"ר מרפסות, 

חזיתית, 3 כ"א, קרוב 
לעזרא ולויז'ניץ, ניתנת 

לחלוקה בקלות. 
"מקסימום"

052-7683068)21-21(_____________________________________________

 בקובלסקי, 4.5 
חדרים, כ- 100 מ"ר, 

סוכה, אופציה לבניה, 
.1,580,000

'אפיקי-נדלן-בועז'
054-8474843)21-21(_____________________________________________

 בבלעדיות בעמק 
יזרעאל, 4.5 חדרי, 

סוכה, מעלית וחניה, 
1,720,000, גמיש. 

'אפיקי-נדלן-בועז'
054-8474843)21-21(_____________________________________________

 באזור קובלסקי, 4.5 
חדרים, קומה ג', משופצ, 

כ- 120 מ"ר, כולל 
סוכה ומרפסת שמש + 

מחסן 14 מ"ר, רק ב- 
1,650,000 ש"ח. תיווך, 

050-9777755)21-21(_____________________________________________

 התחלנו לבנות! בגולומב, 
4.5 חד', אחרונה, גדולה 

וחזיתית. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)21-21(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)21-21(_____________________________________________

 במרום-שיר, 4 חד' 
ענקית, יפהפייה ומושקעת, 

2,490,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)21-21(_____________________________________________

 בלעדי! בסוקולוב, 4 חד' 
+ מרפסת שמש, גדולה, 96 
מ"ר, ק"א, משופצת, 3 כ"א 
+ אופציה 1,900,000 ש"ח, 

_____________________________________________)21-21(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308

 באזור הנביאים, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ג + מעלית + 

סוכה גדולדה, משופצת, חזית, 
1,950,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)21-21(_____________________________________________

 בצייטלין, 4.5 חד', ק"א, 
3 כ"א, מושקעת, סוכה 

גדולה, מחסן, מעלית, חניה + 
אופציה להרחבה, 2,000,000 

_____________________________________________)21-23(ש"ח, 052-4503738

 בלעדי! בר' עקיבא אזור 
גן ורשא, 4 חד', 92 מ"ר, ק"ב, 

חזית, משופצת חלקית + 
סוכה, בניין מסודר, 1,800,000 

_____________________________________________)21-21(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בשיכון ה' בסיום 
בניה, 4 חד' + מרפסת שמש, 
8 דיירים בבנין, ק"ב + מעלית, 

2,050,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)21-21(_____________________________________________

 במרכז-סוקולוב, 4 חד' 
+ סוכה, ק"ב, מפוארת, 

80 מ"ר. "אפיקי-נדל"ן-
_____________________________________________)21-21(בועז" 052-3500040

 מציאה בהמכבים, 4 
חד', 110 מ"ר + סוכה 

ענקית, ק"ד - ללא, 
1,500,000 ש"ח. 

"אפיקי-נדל"ן-בועז"
052-3500040)21-21(_____________________________________________

 באבן-גבירול, 4 חד', 
95 מ"ר, מטבח גדול + 
סוכה כחדשה. "אפיקי-

נדל"ן-בועז"
052-3500040)21-21(_____________________________________________

 באיזור רש"י, 4.5 חד', 
מרווחת, חדשה + מלעית, 3 
כ"א, 2,250,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)21-21(_____________________________________________

 בחולדה-הנביאה, 4 חד', 
שמופצת, ק"א, 1,650,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)21-21(_____________________________________________

 בעמק-יזרעאל, 4 חד', 
משופצת מהיסוד + מרפסת 

שמש, 1,620,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 

052-2545420 ,03-8007000)21-21(_____________________________________________

 ירד המחיר, בשלמה 
בן יוסף המתחדש, שמור 

הומרווחת, קומה ג', 4 חד', 
 "century21" .1,600,000

_____________________________________________)21-21(טל': 052-3744260

 בגניחובסקי, 4 + 
מרפסת סוכה גדולה 

משופצת, במיידי, 
1,830,000 ש"ח. תיווך, 

050-2525203)21-22(_____________________________________________

 בחלוצים, כ- 4 חד', 
משופצת מהיסוד, ממוזגת + 
מרפסת ענקית, 1,470,000. 
נדל"ן הקריה, 050-3000121, 

054-8472222)21-21(_____________________________________________

 בבן גוריון/מנחם, ק"ב, 4 
חד', 90 מ"ר, 1,750,000 ש"ח. 
_____________________________________________)21-21("מוטי פרוינדליך" 03-6444025

 בטרפון, ק"א, חזית, 4 
חד', 120 מ"ר, 2,200,000 

ש"ח. "מוטי פרוינדליך"
03-6444025)21-21(_____________________________________________

 בפרל, ק"ג, 4 חד' חדשה 
+ חניה, 1,850,000 ש"ח, 

גמיש. "מוטי פרוינדליך"
03-6444025)21-21(_____________________________________________

 בשיכון ג', 4 חד', 90 מ"ר, 
מרפסת, ק"א, חזית, משופצת 

כחדשה, 1,800,000 ש"ח. 
_____________________________________________)21-21(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! במרכז ליד רח' 
ירושלים, 3 חד', 75 מ"ר 

+ סוכה 9 מ"ר + אופציה 
להרחבה, ק"ק, מוגבההת,  
משופצת, 1,580,000 ש"ח. 

_____________________________________________)21-21(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בהרב קוק 
השקט, 3 חד', 70 מ"ר, ק"ג, 
גג בטון, שמורה מאוד, חזית, 
1,530,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)21-21(_____________________________________________

 באזור יהודה הנשיא בן 
זכאי, 3 חד', 75 מ"ר, ק"2.5 

אחרונה א. בגג בטון, משופצת 
כחדשה, 3 כ"א, 1,920,000 
_____________________________________________)21-21(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בבלעדיות בהרב קוק, 
3 חד', ק"ג, כיוונים טובים, 
גג-בטון, ממוזגת ושמורה. 

פנחס מילר מתווך מוסמך, 
050-4103310)21-21(_____________________________________________

 בבני-אברהם, 3 חד', 
70 מ"ר, ק"ב, משופצת, 

1,350,000 ש"ח. 
"אפיקי-נדל"ן-בועז"

052-3500040)21-21(_____________________________________________

 בעלי הכהן בבנין חדש, 
3.5 חדרים במקור! + 
מרפסת שמש וסוכה, 

משופצת, מיידי! ב- 
1,570,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)21-21(נכסים, 050-4177750

 בהתנאים, 3 חדרים, 
כ- 75 מ"ר, משופצת, 

ק"ק, 1,550,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)21-21(_____________________________________________

 בלב קרית הרצוג, 3 חד', 
מסודרת + אופציה, קומה 4 
ללא מעלית, בלעדיות תיווך, 

058-7663012)21-21(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 3 חד' גדולות, 

1,700,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)21-21(_____________________________________________

 מציאה! לקראת בנייה 
ברח'-השניים, 3 חד' אחרונות, 
מפרט-גבוה, 1,250,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
054-2545420 ,03-8007000)21-21(_____________________________________________

 ברוזנהיים, 3.5 חד' + 
מרפסות, אופציה לתוספת 

יחידות, 1,750,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)21-21(_____________________________________________

 ברבי-עקיבא, 3 חד' 
בבנייןחדש, חזיתית, מיידית, 

1,550,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)21-21(_____________________________________________

 במימון, 3 חד' + מרפסת, 
משופצת, ק"ק, 1,580,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)21-21(_____________________________________________

 בבן-זכאי, 3 חד', מסודרת 
+ אופציה, קומה נוחה, 

1,750,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)21-21(_____________________________________________

 בהחלוצים, 3 חד' ענקית, 
ק"ג + גג-בטון, משופצת 
ברמה גבוהה, 1,630,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 

054-2545420 ,03-8007000)21-21(_____________________________________________

 כדאי!!! בשלמה בן 
יוסף, ק"ד, 3 חד' + אופציה 

חניה בשפע, בנין מטופח, 
 052-3744260 .1,285,000

"century21")21-21(_____________________________________________

 תיווך. באזור רבי עקיבא, 
3 חדרים, משופצת, 80 מ"ר, 

קומה 4 + אופציה קטנה, 
1.55 מליון, גמיש, הקודם 

זוכה,
054-7477054/050-5765449)21-21(_____________________________________________

 תיווך. באזור ז'בוטינסקי/
גרונר, 3 חדרים, קומה 3, 

משופצת, כ- 90 מ"ר אופציה 
קטנה, 1.3 מיליון גמיש, מיידי, 
054-7477054/050-5765449)21-21(_____________________________________________

 באיזור הפלמ"ח, 3 חד', 
כ- 60 מ"ר, הכל חדש!!! 

990,000, גמיש, טאבו 
משותף, מזומן בלבד. נדל"ן 

_____________________________________________)21-21(הקריה, 054-8472222

 ברש"י 3 חד' + מרפסת 
שמש, בניין-חדש, חזיתי, 

1,580,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)21-21(_____________________________________________

 באלישע, ק"ב, 3 חד', 75 
מ"ר, שמורה, 1,650,000 ש"ח. 
_____________________________________________)21-21("מוטי פרוינדליך" 03-6444025

 ברבינא, ק"ג, חזית, 3 
חד', 80 מ"ר, משופצת + 

יח,ד, 2,200,000 ש"ח. "מוטי 
_____________________________________________)21-21(פרוינדליך" 03-6444025

 בהרב קוק, ק"ב, 3 חד', 
ישנה, 1,350,000 ש"ח. "מוטי 

_____________________________________________)21-21(פרוינדליך" 03-6444025

 בבן זכאי, ק"ב, 3 חד' + 
חניה, 1,750,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)21-21("מוטי פרוינדליך" 03-6444025

 באזור הרב שך, 2.5 חד' 
+ מרפסת סוכה, 68 מ"ר + 
אופציה בצד, מסודרת, חזית, 

3 כ"א, 1,570,000 ש"ח. 
_____________________________________________)21-21(א.פנחסי, 03-5799308

 בהשניים, 2.5 חד', 
משופצת, ק"א, מוארת 

איזור מצויין.
"אפיקי-נדל"ן-בועז"

052-3500040)21-21(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי 2 
חד', 60 מ"ר, קו' א', חזית, 

1,120,000 ש"ח, גמיש.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)21-21(אורי תיווך אדוארד

 ברוט, 2 חד', קומה ג' 
מקרקע, 1,080,000 ש"ח. 

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)21-21(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי, ברש"י, 2 גדולים, 
ק"א, חזית, גדולה + מרפסות, 

פ.מיידי. תיווך עולמי, -03
050-4129019 ,6167744)21-21(_____________________________________________

 בבלעדיות באברבנאל, 
2.5 חדרים, כ- 60 מ"ר, 
אופציה ענקית לבניה, 

.1,250,000
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)21-21(_____________________________________________

 בבלעדיות באבוחצירא, 
2.5 חדרים, ק"ק, אופציה 
לכ- 30 מ"ר, 1,200,000.

'אפיקי-נדלן-בועז'
,054-8474843
052-3500040)21-21(_____________________________________________

 מציאה ברב קוק, 
2 חדרים, 50 מ"ר, 

ק"א, עורפית + 
אופציה, 1,200,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)21-21(_____________________________________________

 ברח' רבי טרפון, ק"ק, 
לעלות 3 מדרגות, 2 חד', 

50 מ"ר, מרכזי ושקט, 
מזגן, לכניסה מיידית, 

1,400,000 ש"ח. תיווך 
זילברברג, 03-5754412,

052-2236671)21-24(_____________________________________________

 בבעלז, 2.5 חדרים, 
55 מ"ר, חזית, ק"ק 
+ אופציה להרחבה, 
20 מ"ר, 1,380,000 
ש"ח. "סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)21-21(_____________________________________________

 באהרן דב, ק"ב, 2 חד', 
65 מ"ר, 1,400,000 ש"ח. 

_____________________________________________)21-21("מוטי פרוינדליך" 03-6444025

 במנחם בגין, ק"א, 2 חד', 
45 מ"ר + מעטפת ל- 50 

מ"ר, 1,290,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)21-21("מוטי פרוינדליך" 03-6444025

 בבלעדיות בהזדמנות 
בפלמ"ח, 2 חדרים 

ענקיים, כ- 70 מ"ר, 
.1,250,000

'אפיקי-נדלן-בועז'
,054-8474843
052-3500040)21-21(_____________________________________________

לרגל חג השבועות,
הלוח יסגר ביום ראשון 

ג' בסיוון 28.5

מודעות ללוח יתקבלו 

עד השעה 14:30

בס"ד

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

 ברב-אשי, 3.5 חדרים, 
כ- 80 מ"ר, ק"ק, חזית + 
א.הרחבה עוד כ- 20 מ"ר, 

במיקום ובמצב מעולה. 
"מקסימום"

052-7683068)21-21(_____________________________________________

 בביאליק, 3.5 חד' 
+ מ.סוכה, 75 מ"ר, 

ק"א, משופצת ושקטה. 
"מבצע שבועות - ללא 

ע.תיווך".
"מקסימום-נדלן"

052-2452820)21-21(_____________________________________________

 בבלעדיות, בחרל"פ 11, 
דירת 3 חדרים, קומה ג', 63 

מ"ר, משופצת + אופציה. דוד 
_____________________________________________)21-21(גרוס, רי/מקס, 050-4122744

1-1.5 חדרים
 בבלעדיות!! בשפת 

אמת, חדר וחצי, כ- 45 מ"ר 
)טאבו רגיל של דירה, אפשר 

לקחת משכנתא(, ק"ק. תיווך, 
050-4144602)21-21(_____________________________________________

 בהרצוג, דירת גן 10 חד', 
280 מ"ר בנוי + 200 מ"ר 
גינה, 3 דירות, 2 מושכרות.

רי/מקס משה דסקל,
050-5926021)21-21(_____________________________________________

דופלקסים
 דופלקס/גג בהנשיא, 6 
חד', 200 מ"ר, משופצת, 2 

חניות. רי/מקס משה דסקל, 
050-5926021)21-21(_____________________________________________

 דירות 4-3 חדרים במחיר 
מציאה עם השבחה עתידית! 

_____________________________________________)21-21(משה אבני דרך, 054-3255667

 דו משפחתי, 10 ח', 
מחולק ל- 2 דירות, גינות, 

חניות וכניסות נפרדות, 
,050-7717977
050-6946306)21-24(_____________________________________________

 במציאה! 3 חד', 80 מ"ר, 
ק"א + מרפסת סוכה לנוף, 
מרווחת, רק 430,000 ש"ח. 

תיווך א.א. נכסים,
052-7131584/3)21-21(_____________________________________________

 דירות 4-3 חדרים במחיר 
מציאה עם השבחה עתידית! 

_____________________________________________)21-21(משה אבני דרך, 054-3255667

 בקריית משה, דופלקס 
ברחוב גת, 6 חדרים מהממת, 

אחרי שיפוץ כללי, במיקום 
מצויין, לפרטים: קבוצת 
פרפקט, 052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)21-21(_____________________________________________

 קרית יובל - שטרן, 
5 חדרים, 2 כניסות לבית, 
משופצת, רק 1,750,000, 

גמיש!! 072-3728170, 
_____________________________________________)21-21(שאולוף נדל"ן

 בנווה, 5 חד' מקבלן 
+ גינה  222 מ"ר. תיווך 

משה, 054-9388085, 
077-4003009)21-21(_____________________________________________

 בנווה יעקב, אשר 
פולק, 3 חד' עם תב"ע 

מאושרת על הגג.
תיווך משה,

,054-9388085
077-4003009)21-21(_____________________________________________

 קריית יובל, קליינמן )קרוב 
לבורוכוב(, 3 חדרים, ק"ג, רק 

1,380,000, גמיש!!
_____________________________________________)21-21(072-3728170, שאולוף נדל"ן
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מחסנים

 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. ללא 

דמי תיווך, בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23 

050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

■ 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

 משרדים בב"ב להשכרה! 
כולל: ריהוט, נקיון, דמי ניהול, 
אינטרנט, מטבחונים, ארנונה, 

במחיר הכרות!!! 
072-2159193)48-21/17(_____________________________________________

 למכירה בשד' 
גרשטנקורן, משרד מפואר, 

מושקע, 2 חד', ק"ק 
32 מ"ר כניסה נפרדת,, 
675,000 ש"ח, תשואה 
מעל 5%,  בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הר' קוק 23 
050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

חנויות

בבני ברק
03-80-500-80

להשכרה 
חנויות 

נדל”ן 
מסחרי

1-1.5 חדרים

 בנתן הנביא, 2 חד' 
גד' )לא יחידה(, ק"ק, 

חזית, מיידי, 3,500 
ש"ח. בלעדי  ש. 

מאירוביץ 03-5787756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

 מבחר דירות ומגרשים 
להשקעה בטבריה ובירושלים. 

"מקצועני הנדל"ן"
055-9894908)20-19/17(_____________________________________________

 בצירלזון, לגן ילדים, 
4 חד' עם ממ"ד, ק"ק 

+חצר 60 מ"ר, כ. נפרדת, 
בלעדי  תיווך ש. מאירוביץ

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

עסקים

ביקוש 
דירות

 עבור פטנט מהפכני, 
לפתיחת בקבוקי יין, 

דרושים משקיעים 
שותפים רציניים, הפטנט 
נמצא בשלבים מתקדמים 

ביותר, 054-6970525
או באתר -

www.new-cork.com)14-22(_____________________________________________

עמנואל
 בחתם סופר, דירת גן 

2 חד', מרווחת, לזו"צ, פינוי 
בעוד חודשיים, 950 ש"ח, 

054-6648933)17-21(_____________________________________________

 למכירות, לכיתה וסדנאות,  
שטח כ- 70 מ"ר, משופץ, 

עורפי בר' עקיבא, כ.נפרדת, 
_____________________________________________)17-20(מרכזי, מידי 058-5853500

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

 דירת גן מפוארת 5 חד' 
בשד' רמז, חדשה מקבלן 

עם חצר 6,800 ש"ח, בלעדי 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 ברח' בארי, לזו"צ, 2 חד', 
כ- 45 מ"ר, כחדשה, ממוזכת, 

ק"ק, סורגים, 3,000 ש"ח, 
054-4797080)18-21(_____________________________________________

 מציאה! לזו"צ, משופצת, 
ממוזגת, אפשרי לריהוט חלקי, 
אזור גן וורשא, כניסה פרטית, 

_____________________________________________)18-21(2,500, מיייד, 054-6804376

 באזור עזרא - וויז'ניץ, 
משרד/חנות, 25/30 מ"ר, 
חדש, מושקע, שרותים + 

_____________________________________________)18-21(מזגן, 053-3117595

 ברבי עקיבא 5 חד', 2 
מפלסים + גג, 3 כ"א, מיידי, 

ממוזגת, ק"ד + מעלית
052-7143994)18-21(_____________________________________________

 1 חדר פרטי לבודד, 
כניסה משותפת, רח' חברון, 
כולל מים, חשמל, ארנונה + 

ריהוט, 1,800 ש"ח
054-4400074)18-21(_____________________________________________

 זכות לדירה ליד 
רעננה, 300 מ"ר, 

388,000 ש"ח. מחיר 
סופי עד דירה, ללא עלות 

_____________________________________________)18-21(נוספת 050-5483322

 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

בני ברק

דירות 
להשכרה

פנטהאוזים ודירות גן

קריות
 דירות במחירי מציאה, 

ניהול נכס, אחזקות ושיפוצים. 
שרות בהנהלה חרדית, 

052-7644050)54-26(_____________________________________________

צפת

3-3.5 חדרים

 מפרטי, 4 חד', מרווחים 
באיריסים, 4, ק"5, מעלית + 
חניה, נוף פתוח, 1,660,000 

_____________________________________________)19-22(ש"ח, 050-7346232

2-2.5 חדרים

 ברוטשילד 2.5 חדרים, 
80 מ"ר, קומה 3, אחרונה, 

עורפית בלי מעלית + מרפס 
סוכה גדולה! דירה שמורה, 

1,265,000 ש"ח. "בני נכסים" 
050-8663347)17-20(_____________________________________________

■ בנועם אלימלך, דירת 
גן עם גינה בק"א, 5 חד', 

משופצים, מפוארים 
וגדולים ב- 6,700 ש"ח + 
מחסן, מידי, בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23

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

 *בראשונים, חדשה, 3 
חד', מ.שמש + מעלית, 4,500 
ש"ח. *בראשונים, חדשה, 2.5 

חד', מ.שמש + מעלית, 4,200 
_____________________________________________)19-22(ש"ח, 052-7671305

 3 חד' ברח' סנהדרין, 
ק"ב, עורפית, כיווני אוויר 

דרום/מזרח, חדשה, 
מעלית, חניה, 2 כיורים, 
לכניסה מיידית, ריקה, 

5,500 ש"ח. תיווך 
זילברברג,

,03-5754412
052-2236671)19-22(_____________________________________________

 בבירנבוים, יח"ד, 2 חד', 
ריהוט חדש, ממוזגת ומאווררת 

_____________________________________________)19-22(+ נוף, 050-4112720

 יחידת דיור בבנין חדש 
ברב שר, 2 חד', קומה 2-, 

1,900 ש"ח, 054-8435566 
_____________________________________________)19-22()בערב(

ברמת אהרון, חדר ק"ק כולל 
מזגן ושירותים לכל מטרה, 

054-8457459)19-22(_____________________________________________

+5 חדרים

וילות ובתים

אולמות
 אולם להשכרה בבני-ברק 

)מאפית מצות( עד לחגים, 
052-2437389)19-22(_____________________________________________

 בב"ב לרופאים, 
קליניקה, רו"ח, יועצים, 
עו"ד, מחולק ל- 2 חד' 

בבית הרופאים מול מכון 
מור, מיידי!

,054-3975683
03-5704670)20-21(_____________________________________________

רמת גן

 להשכרה 40 מ', ברח'  
ר' עקיבא ליד בי"כ של 

הרב שטרן, ק"ק, מתאים 
גם למשרד, 3,000 ש"ח, 
בלעדי  תיווך ש. מאירוביץ

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

■ מגוון דירות בבלעדיות 
3, 4, 5 חד' באזורים 

המבוקשים בפתח תקווה 
לפרטים אנגלו סכסון

03-9301122)29-28/17(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

פתח תקווה

+5 חדרים

רמת גן

 בצפת שכונת כנען, 
וילה יוקרתית ומושקעת 

+ בריכה ענקית מחוממת 
+ ריהוט מלא ויוקרתי 

מחולקת ליחידות 
להשכרה תשאוה 

גבוהה מיקום מבוקש 
לנופשים, 1,700,000 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)20-20(_____________________________________________

 בבית-הלל בר"ג בבנין 
חדש, פנטהאוז 4 חד', 110 

מ"ר + 50 מ"ר מרפסות, 
מעוצב ברמה גבוהה, מעלית 

פרטית, 3,500,000 ש"ח,
03-3742950 ,050-2699960)20-21(_____________________________________________

 בבניין-חדש בשמעיה 
)ליד בי"ס מרכז(, דירות 3/4 

חד' מפוארות, החל מ- 4,900 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בחנה סנש, דירת גן, 
5 חדרים, 125 מ"ר, פלוס 
יחידה 25 מ"ר, משופצת 

ומרווחת, עם חצר 
ענקית, 180 מ"ר. חמד 

_____________________________________________)20-20(נכסים, 053-3357316

דופלקסים
 דופלקס בהר שלום, 
5.5 חדרים, 170 מ"ר, 

במצב חדש, 7,000 ש"ח. 
חמד נכסים,

053-3357316)20-20(_____________________________________________

 בקרית משה הוותיקה, 
5 חד', ק"א, מ"מ. חן מיכאל 

_____________________________________________)20-21(נדל"ן, 054-4313327

 בב"ב להשכרה, 3 חד' 
בדסלר, בנין חדש, נוף מדהים! 

חדישה, מושקעת!
052-7140101)21-24(_____________________________________________

 בר' עקיבא ישעיהו, 2 חד', 
ק"ק, מטבח נפרד, משופצת, 

שקטה, אפשרי ריהוט,
054-8469988)20-21(_____________________________________________

 בהשומר, יח"ד, 2 חדרים, 
מרוהט קומפלט, מזגנים, מצב 

_____________________________________________)20-21(מעולה, מיידי, 052-9482232

 בגבול ר"ג ליד קופ"ח, 
יחידה יפהפיה, 22 מ"ר, מצוין 

לבודד/ת או לקליניקה,
03-6199714)20-21(_____________________________________________

 באבני נזר - 45 מ"ר, 
חדשה, מפוארת, מרוהטת, 

סטנדרט גבוה, מעלית + 
יציאה מסלון לגג פרטי, 60 
מ"ר מדהים, 3,750 ש"ח, 

054-8438688)20-23(_____________________________________________

 בשיכון ה', 1.5 חד', 
ק"ק, חצר, ממוזגת, לזו"צ או 
_____________________________________________)18-21(סופרים, מיידי, 054-8518688

פתח תקווה

 בכפר אברהם ברח' 
יונה גרין, דירת 4 חד' 

מרווחת, 110 מ"ר, ק"ד 
+ מעלית + חניה + 

סוכה + מזגנים + דוד"ש, 
ריקה לכניסה מיידית, 
כיווני אוויר צפון-דרום, 

בהזדמנות, 4,000 ש"ח. 
תיווך זילברברג,

,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)20-23(_____________________________________________

 תעצור דקה !! 
מעוניין להרוויח ?? 
השקעה סבירה!! 

רווחים משמעותיים!! 
אל תפספס !! תתקשר 

058-7701070)21-22/17(_____________________________________________

השקעות

 זכות לדירה בראשל"צ 
ליד עזריאלי, 660,000 ש"ח, 

מחיר סופי עד דירה, ללא עלות 
_____________________________________________)20-23(נוספת, 050-6209335

 מבחר דירות למכירה 
להשקעה + טיפול בנכס 

באזורים מעולים!
052-7695162)20-21(_____________________________________________

משרדים

 ביהודה הנשיא, 4 חד', 
מעלית, חניה, 90 מ"ר, ק"א, 

1,550,000 ש"ח,
077-9339901 ,052-2421124)20-23(_____________________________________________

 4 חד' גדולים ק"ד, 
חזית + חניה בבן גוריון 

מול השלישות )שייך 
לב"ב( מיידי, 4,800 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)09-43(_____________________________________________

עמנואל
 בהזדמנות, דירת גן, 
4 חד', משופצת מהיסוד, 
מפוארת, חצר ענקית עם 
אופציה להרחבה, שכונה 

איכותית וכן דירות נוספות. 
_____________________________________________)12-32(תיווך בית יוסף, 054-8476888

מודיעין עילית

נתניה
 דירת 2.5 חדרים + 

אופציה גדולה להרחבה או 
למרפסת שמש, 805,000, 

_____________________________________________)19-22(טל': 054-2000030

 בנווה יעקב, 3 חד', 
ק"א עם תב"ע מאושרת. 

תיווך משה,
,054-9388085
077-4003009)21-21(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 קרית יובל, מאיר אבנר, 

2.5 חדרים, אופציה להרחבה, 
משופצת, מושכרת, ב- 3,300 
ש"ח. 072-3728170, שאולוף 

_____________________________________________)21-21(נדל"ן

 קריית יובל - שטרן, 2 
חדרים, מרווחת, קומה ג', 
משופצת, רק 1,020,000 

ש"ח. תומר 072-3728170, 
_____________________________________________)21-21(שאולוף נדל"ן

 ללא תיווך, דירת 3 חד', 
מרפסת אופציה חדשה, שני 

מזגנים, סורגים, לפרטים: 
052-7101756)21-21(_____________________________________________

 בבלעדיות בברנדה השקט 
ליד אחד העם! 3 חדרים + 
יחידת 2 חדרים מושכרת! 

משופצת מהיסוד, מסודרת, 
מאווררת וממוזגת, 1,430,000, 

לפרטים: רם נכסים,
054-5566145)21-21(_____________________________________________

 רוטשילד/הרב קוק, 
6 חדרים, מתאימה לשתי 

משפחות + מעלית ומרפסת 
שמש, 2,150,000 ש"ח,

050-4464170)21-21(_____________________________________________

 באזור שפירא, 5.5 חד', 
מרווחת מעלית, חניה, מרפסת 

שמש, ממ"ד, מחסן, במחיר 
_____________________________________________)21-21(אטרקטיבי, 052-2948691

 בנווה גן )טופ 5(, 5 ח', 
מפוארת + 2 חניות + מחסן 

_____________________________________________)21-21(+ מרפסת, 050-4811122

 באחד העם קרוב לחפץ 
חיים בבנין מטופח, 5.5 חדרים, 

משופצת וממוזגת, 3 כ"א, 
130 מטר כולל יחידת הורים, 

אפשרות ליחידה נוספת 
פרטית, מעלית וחניה כפולה 

בטאבו, אפשרות לחניה 
שלישית, שווה לראות, אתי, 

054-3320655)21-21(_____________________________________________

 בדגל ראובן דירת גג, 5 
חדרים גדולה, עורפית ושקטה, 

עורף פתוח, כניסה מהבית 
ומחדר מדרגות, מסודרת, גג 

גדול עם חדר ושירותים, שווה 
לראות. אתי,

054-3320655)21-21(_____________________________________________

 בההגנה, מצויינת 
להשקעה, 4 חד', קו'3, 

משופצת, שוכרים מעוניינים 
להמשיך. רי/מקס משה דסקל, 

050-5926021)21-21(_____________________________________________

 באזור גן הנשיא )בן 
יהודה - חיים כהן(, 4 ח' 

ענקית!! + מעלית + חניה 
מקורה, רק 1,520,000 ש"ח,

050-4811122)21-21(_____________________________________________

 בחפץ מרדכי אזור 
ה- 93, בבניין יפה ומטופח, 

4 חדרים, מדהימה, 94 מטר, 
משופצת קומפלט, מיזוג תלת 

פאזי, מעלית וחניה בטאבו, 
1,690,000. אתי,

054-3320655)21-21(_____________________________________________

 בבלעדיות בבורכוב 
השקט! מומלץ ביותר! 4 

חדרים, ממ"ד, מרפסת שמש, 
מעלית, חניה, מאווררת, 

ממוזגת, 1,620,000, גמיש! 
לפרטים: רם נכסים,

054-5566145)21-21(_____________________________________________

 ברחוב ניימן בבניין חדיש, 
4.5 חדרים ,מסודרת, סלון 

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

מרכזי מחסן פרטי, 2,000,000, 
שווה לראות. אתי,

054-3320655)21-21(_____________________________________________

 דירה ברחוב פרנקפורט, 
3.5, 80 מ"ר, קומה א', 

משופצת, 1,400,000.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)21-21(אורי תיווך אדוארד

 3 חד' באזור טרומפלדור, 
מרווחת, מרפסות, ק"א, כניסה 

_____________________________________________)21-21(מיידית, 052-2948691

 בדף היומי, 3.5 ח', ק"א 
- מסודרת ביותר! מיידית!! 

1,350,000 ש"ח,
050-4811122)21-21(_____________________________________________

 ברחוב קיש באזור מחנה 
יהודה, דירת גג 3 חדרים, 85 

מטר, קומה 3 ללא מעלית, גג 
גדול, אפשרות בניה על הגג, 

כניסה נפרדת מחדר מדרגות, 
בניין מטופח, 1,450,000. אתי, 

054-3320655)21-21(_____________________________________________

 בסלנט, דירה מרווחת, 
מושקעתת קומפלט כולל 

ריצוף ואינסטלציה, 3 חדרים 
גדולים + מרפסת גדולה 

לאחד החדרים, סלון מרווח, 
פינת אוכל, שווה לראות, 

1,420,000. אתי,
054-3320655)21-21(_____________________________________________

 בפרנקפורטר, 3.5 חדרים, 
משופצת קומפלט, עורפית 
ושקטה, קומה ראשונה ללא 

מעלית וחניה, 1,350,000, 
שווה לראות. אתי,

054-3320655)21-21(_____________________________________________

 בבילו, 3 חדרים, חזית, 
גדולה ומרווחת, סלון גדול, 
פינת אוכל מוגדרת, באחד 

החדרים מרפסת ובנוסף 
מרפסת שרות, מוארת, 

1,490,000, שווה לראות. אתי,
054-3320655)21-21(_____________________________________________

 בבלעדיות! בניימן השקט, 
ע"י אור ישראל, 3.5 חד', 

גדולה, מסודרת, מאווררת, 
מרפסת סוכה, חניה, 

1,395,000 ש"ח. רם נכסים, 
054-5566145)21-21(_____________________________________________

 בפינס/חפץ חיים, 2 ח', 
ק"ב, מסודרת, רק 990,000 

_____________________________________________)21-21(ש"ח, 050-4811122

 דירות להשקעה בחיפה 
ועפולה בי.א. נדל"ן,

054-8462882)21-21(_____________________________________________

 מקבלן במאור חיים, 5 ח', 
מרפסות ונוף, יפיפה, מחיר 

_____________________________________________)21-21(טוב, 050-3202551

וילות ובתים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים
 מקבלן במרכז העיר, דירות 

3-5 חדרים ומרפסת )ציבור 
_____________________________________________)21-21(חרדי(, 052-8045458

03-5477876

הלוואות בצ'קים › הלוואות לעסקים )גם בהקמה( › מחזור 
משכנתא-אפשרות לכסף ביד ›הלוואות לפרטיים › מימון 

לרכב › משכנתאות חוץ בנקאיות למוגבלים ולמבוגרים.

הלוואות 
בתנאים מעולים
FINANSIT

WWW.FINANSIT7   .CO.IL הנהלה
חרדית

בס"ד

*לעסקים- מבנקים, קרנות מדינה וחוץ בנקאיים עד 1,000,000 ₪.

*לעסקים- מבנקים, קרנות מדינה וחוץ בנקאיים עד 1,000,000 ₪.

*חוץ בנקאי לעסקים ולפרטיים- תוך זמן קצר ובתנאים טובים.

 
משכנתאות בתנאים מעולים

גם לתיקים מורכבים  )בעלי נכס( ובאישור מהיר!

הלוואות מיוחדות ומהירות לחגים!
מיוחד!

 בבניין-חדש בשמעיה 
)ליד בי"ס מרכז(, דירות 3 ו- 4 
חד', מפוארות, החל מ- 4,900 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)21-21(_____________________________________________

 בקרית-הרצוג בגני-
הזית, חדשה, 5 חדרים, 

קומה ד' + סוכה + 
מעלית + חניה, 5,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)21-21(_____________________________________________

 פרדס כץ )מתחרדים(, 4 
חדרים, קומה ג' + מעלית, 

עורפי, 4,500, גמיש.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)21-21(אורי תיווך אדוארד

 לוי יצחק, 4 חדרים + 
גג 30 מ"ר, קומה ב', 4,800 
ש"ח, מיידי. 077-2050410,

,050-5750880
_____________________________________________)21-21(אורי תיווך אדוארד

 בבית-יוסף, 4 חדרים 
+ מ.שמש + סוכה, ק"ג, 
חזית + מעלית + חניה, 

4,800 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)21-21(_____________________________________________

 דירות ארבעה חדרים, 
מושקעות ומרוהטות לרציניים 

בלבד. "תיווך אריה"
_____________________________________________)21-21(052-7121873, שוקי

 בראשונים, 2.5 חד', 65 
מ"ר, ק"ה, בניןחדש, ממוזגת 

+ 30 מ', מרפסות שמש, 
_____________________________________________)21-22(4,000 ש"ח, 052-7671305

 המכבים, 3 חד', קומה 
מקרקע, ג', 2,800, מיידי. 

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)21-21(אורי תיווך אדוארד

 בהרב קוק, 3 חד' גדולים, 
מוארת, מרווחת, ק"ב, מיידי, 

050-4199125/4)21-22(_____________________________________________

 2 חדרים, משופצים, 
ממוזגים עם מרפסת 60 מטר, 

לא מרוהט, 3,500 ש"ח,
_____________________________________________)21-22(052-2723556, מיידי

 בז'בוטינסקי, 2 חד', 
שופץ, חדש לזוגית/יחיד, 
2,600 ש"ח. "אפיקי נדלן 

_____________________________________________)21-21(בועז" 052-3500040

 2 חד' גדולים + מרפסת 
סוכה, כ - 60 מ"ר בשיכון ה', 

_____________________________________________)21-24(מכ"ה סיוון, 053-3370813

 ברח' יחזקאל 60 מ"ר 
להשכרה, משופצת, ק"ק, 

3,300 ש"ח לל"ת,
050-2229247)21-21(_____________________________________________

 לזו"צ יח"ד בהראשונים, 
בנין חדש, מרוהטת, קומפלט, 

ממוזגת, ק"כ, 2,200 ש"ח, 
050-4194376)21-24(_____________________________________________

 ברח' בן זכאי 14, יח"ד 
יפה, ממוזגת ומרוהטת, 30 

מ"ר, ק"ב, ללא מעלית, 2,300 
_____________________________________________)21-24(ש"ח, 050-4143141/2

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

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)21-21(אורי תיווך אדוארד

 בז'בוטינסקי חדר יחיד, 
גדול, משופץ, חדש, 

2,300 ש"ח. "אפיקי נדלן 
_____________________________________________)21-21(בועז" 052-3500040

 חדר ב"רמת אהרון" 
בקומת כניסה )לא למגורים( 

לצורך עבודה שקטה וכדו' 
מתאים במיוחד לסופרי סת"ם, 
כולל מיזוג, מים, שירותים, 500 

_____________________________________________)21-21(ש"ח, 053-3157272

 יח"ד באבן גבירול, חדשה, 
מרווחת, מרוהטת, רמה 

גבוהה, הכול חדש 2,850 
_____________________________________________)21-22(ש"ח, 052-7607764

 בוותיקה, בית פרטי, 5 
חד' + גינה. רי/מקס, משה 

_____________________________________________)21-21(דסקל, 050-5926021

 ענקית! משופצת 
מהיסוד! 3 כיווני-אוויר! ק"ג, 

ללא, 3,300 ש"ח, גמיש. תיוך, 
052-8787160)21-21(_____________________________________________

 ענקית! משופצת 
מהיסוד! 3 כיווני-אוויר! ק"ג 

ללא, 3,500 ש"ח, גמיש. תיווך, 
052-8787160)21-21(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 לתיווך דרושות בדחיפות 
דירות למכירה 3-4 חדרים 

בב"ב ובפ"כ, פרסום ומכירה 
עלינו! שירות מהיר

ללא עמלה,
054-7477054/050-5765449)21-21(_____________________________________________

 למכירה חנות ברבי 
עקיבא )אזור מכבי(, כ- 

90 מ"ר, חזית, מושקעת, 
ק"א, מושכרת לתקופה 
ארוכה, תשואה חודשית 

גבוהה, 2,250,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)21-21(_____________________________________________

 בניין בשכונת מקור 
ברוך, דירות פנויות 

ותפוסות, אפשרויות 
בנייה ופוטנציאל 

השבחה, לפרטים:
053-3119853)21-21(_____________________________________________

 השקעה ושותפות 
בפרוייקטים יזמיים ריווחים 

בתחום הנדל"ן החל 
מ- 100,000 ש"ח. קבוצת 

פרפקט. שמעון איגרא, 
052-7710462. משרד ראשי, 

077-5166040
office@perfectpro.co.il)21-21(_____________________________________________

 רוצים לקנות דירה 
להשקעה? אנחנו הכתובת! 
לפרטים: אמיתי גולדשטיין - 

קבוצת פרפקט,
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)21-21(_____________________________________________

 בקרית מלאכי, חצי שעה 
נסיעה מבני-ברק, מבחר דירות 

להשקעה, החל מ- 650,000 
ש"ח. נדל"ן הקריה,

054-8472222 ,050-3000121)21-21(_____________________________________________

 באזור מתחרד, 105 מ"ר, 
מחולקת ל- 2, מושכרת 

ב- 3,000 ש"ח, אופ' ליותר, 
770,000 ש"ח. נדל"ן הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)21-21(_____________________________________________

 למסירה עסק פעיל 
"פלאפלי" מקום מרכזי, 

שכירות נמוכה כולל ציוד, 
_____________________________________________)21-24(מיידי, 054-3010310

 להשכרה 30 מ"ר שטח 
מסחרי משופץ ומסודר בא.ת. 

בבני-ברק, למשרד, חנות, 
מחסן ולכל מטרה. שרותים 

_____________________________________________)21-24(וחניה צמודים, 052-3087018

 אור החיים 24 פינת 
חזון-איש, מרתף וחלונות 

בלגים, 100 מ"ר + מעלית, 
7,500 ש"ח להשכרה/למכירה, 

1,300,000 ש"ח, לל"ת,
050-2229247)21-21(_____________________________________________

 חנויות - להשכרה בב"ב 
מרכז כ- 40 מ"ר לכל מטרה 

בהזדמנות, מיידי. תיווך,
058-7663012)21-21(_____________________________________________

 לחנות/משרד/סטודיו/
קליניקה - להשכרה מפואר!! 

במרכז זכרון מאיר, כ- 36 מ"ר, 
_____________________________________________)21-22(ללא תיווך, 050-4115510

 להשכרה בר' עקיבא 
ע"י איצקוביץ במרכז, ק"א, 

משופצת, 60 מ"ר, מיידי,
03-5706083 ,052-7111828)21-22(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 50 מ"ר 
לכל מטרה, 3,500 ש"ח. 

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)21-21(אורי תיווך אדוארד

 להשכרה ברבי עקיבא 
בבני-ברק אזור חתם 

סופר, כ- 150 מ"ר, חזית, 
מיייד, ב- 14,500 ש"ח. 

להב נכסים,
050-4177750)21-21(_____________________________________________

 להשכרה ברבי 
עקיבא אזור חתם 

סופר, 150 מ"ר, קומת 
גלרייה, משופצת ברמה 
גבוהה! מיידי + מטבחון 
ושירותים, רק ב- 8,000 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)21-21(_____________________________________________

 חנות בין המרכזית לסנטר 
בירושלים מול הרכבת לת"א, 
כ- 45 מ"ר להשכרה, 9,800 

_____________________________________________)21-21(ש"ח, מיידי, 058-4115889

 חנויות - להשכרה בב"ב 
- כ- 20 מ"ר + מחסן במרכז 

השקט, חזית, מתאים במיוחד 
לתכשיטים וכיו"ב מוכנה 

לעבודה קומפלט, מיידי. תיווך, 
058-7663012)21-21(_____________________________________________

 חדר ב"רמת אהרון" 
בקומת כניסה )לא למגורים( 

לצורך עבודה שקטה וכדו' 
מתאים במיוחד לסופרי סת"ם, 
כול למיזוג, מים, שירותים, 500 

_____________________________________________)21-21(ש"ח, 053-3157272

 להשכרה באסם!!! 2 
חד' חדשים, מפוארים, 

מזגןוחלון בכל חדר, 
מטבחון ושירותים נפרד!! 

לכל מטרה!! כמו"כ 
מחסן 9 מ"ר, מיידי!!

054-8452750)21-21(_____________________________________________

 משרדים בב"ב סמוך 
לב.ס.ר כ- 100 מ"ר, משופץ 

ומחלק, מיידי לכל מטרה, 
בהזדמנות, תיווך,

058-7663012)21-21(_____________________________________________

 חדר ב"רמת אהרון" 
בקומת כניסה )לא למגורים( 

לצורך עבודה שקטה וכדו' 
מתאים במיוחד לסופרי סת"ם, 
כולל מיזוג, מים, שירותים, 500 

_____________________________________________)21-21(ש"ח, 053-3157272

 להשכרה משרד או חנות 
12 מ"ר ברבי עקיבא, מיידי, 

1,800 ש"ח בי.א. נדל"ן,
054-8462882)21-21(_____________________________________________
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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(_____________________________________________

 באזור המרכז ובכל 
הארץ - הובלות והסעות, 

במקצועיות, אמינות 
ומחירים נוחים!
053-3126630)09-21/17(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 קרסט - מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! 03-6199567 רח' 
_____________________________________________)12-20(עזרא 66 ב"ב

דייהטסו

■ למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה לזוגות 

ומשפחות, 052-4604609, 
04-6980449)18-20/17(_____________________________________________

 צימרים במשוב ספסופה, 
ע"י מירון + בריכה + ג'קוזי, 

מתאים לזוגות ומשפחות, טל': 
054-6465188)52-24/17(_____________________________________________

 וילה מטופחת וממוזגת, 
ברכיה פרטית + 2 יח' צימרים 

גדולים ומפוארים + בריכה 
פרטית, שולחן פינג פונג, 

מדשאות, ערסלים ועוד
050-5313031)02-29(_____________________________________________

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

וערסלים + ברכה מוצנעת, נוף 
עוצר נשימה! 780 ש"ח ל- 2 

לילות - תחבורה ציבורית מכל 
הארץ עד המקום, שעון מים 

_____________________________________________)27-24/17(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(_____________________________________________

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

052-7679018 ,077-7677018)51-24/17(_____________________________________________

 בס"ד - צימר לתפארת עד 
11 מיטות, כל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר! 
052-7623725)04-05/18(_____________________________________________

 צימר זוגי מאובזר, ממוזג 
ונקי + חצר ונוף, מרחק הליכה 

_____________________________________________)12-38(מהעתיקה, 052-3455254

ערד

 "הצימר של מולי" - 
בעתיקה, 2 חד', חדישה, 

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול ביכנ"ס בירב )קרליבך( 

לזוג + 2, חניה, 
03-9363752 ,050-6241690)16-24/17(_____________________________________________

 לשבת ל"ג בעומר, דירת 
3 חד' מרווחת, יפיפיה, 2 

מרפסות, נוף מדהים,
054-5259470)19-22(_____________________________________________

תפרח
 במרכז תפרח עד 55 

מיטות, מתקנים ומדשאות + 
גנרטור. *ברמה *יחודית, מוכר 

_____________________________________________)53-25/17(במס, טל': 052-7612965

 "בנצי טיולי ג'יפים" - 
חוויית שטח יחודית, מס' 1 

בארץ, באיכות! נסיון 30 שנה! 
050-2403750 ,052-2403750)09-21/17(_____________________________________________

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

מכירת 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

■ "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 
מיטות, יוקרתיות, 
למשפחות/זוגות, 

ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית 

+ נוף מרהיב + בריכה, 
_____________________________________________)29-28/17(נדנדות 052-5856465

 "אחוזת רימון" - במרכז 
העתיקה! סוויטות מפוארות 

ומאובזרות + נוף, למשפחות 
וזוגות, גישה נוחה,

054-7750080)49-21/17(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
057-3112314 ,052-7183288)26-25/17(_____________________________________________

מיצובישי

 לשבת וחול דירה פרטית 
נקיה ומסודרת, מזגנים וחצר, 
052-7113937 ,086601778)21-30(_____________________________________________

 נופש בערד, מבצע, 
300 ש"ח לזוג לשישי/שבת, 

אפשרות לקבוצות,
053-3120962)17-36(_____________________________________________

 "הצימר של מולי" - 
בעתיקה, 2 חד', חדישה, 

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול ביכנ"ס בירב )קרליבך( 

לזוג + 2, חניה,
03-9363752 ,050-6241690)18-25(_____________________________________________

 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

■ 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(_____________________________________________

 יחידות נופש מאובזרות 
- קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 

במחירים נוחים, מרציאנו,
04-6987450 ,054-5989347)25-24/17(_____________________________________________

 דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

לזוגות, 052-2979067,
04-6980624)25-24/17(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים - 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-28/17(וחדר אוכל, 054-6987257

 בעליה לציון הרשב"י - 
דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

050-9989500 ,050-6393480)46-44/17(_____________________________________________

נתניה

ספסופה

 "ארמונות שלזינגר" - 
התחדשנו ברמה גבוהה!!! 

לקבוצות בלבד עד 50 איש + 
חדר אוכל מרווחת, 5 דקות 

_____________________________________________)49-22/17(לציון, 054-5990551

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מהחוף הנפרד, גדול 
ומרווח, למשפחות וציבור 
דתי, כ- 13 מיטות בכ"א 

+ גינה, בקרבת בי"ח 
לניאדו, מבצעים לחגים! 

052-6460451)53-25/17(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-47/18(_____________________________________________

 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 אסתר" 
- צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
פינת חי, 052-8723705, 

050-4443803)08-13/18(_____________________________________________

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-12/18(_____________________________________________

נהריה
 מבצע! דירת אירוח 

בהנריה, 300 ש"ח, ללילה לזוג, 
_____________________________________________)16-27(לפרטים: 050-4770782

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

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

מושב תרום

יבניאל

טלזסטון
 "הארובה האדומה" - 

חדרי ארוח בוילה יפהפיה )עד 
12 איש( לזוגות/משפחות 

)קרוב לבית החלמה(,
050-6613661)23-22/17(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 צימר הכהנים- 10 דק' 
מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 

052-7150124)36-32/17(_____________________________________________

 מבנה חדש- לשבתות 
חתן, שמחות ושבתות 
נופש כולל בית כנסת 
מפואר, בית מדרש, 2 
אולמות, 2 מטבחים, 

48 חדרי שינה, חנייה 
וחצרות, 058-3232627 

)30-29/17(           02-5003414_____________________________________________

כלנית
 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

מכל רחבי הארץ למקום, 
054-6242965)28-27/17(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)23-22/17(_____________________________________________

 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

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, חלקם 

עם נוף לים, ביכנ"ס 
במקום, מחירים נוחים! 

050-8818678)42-43/17(_____________________________________________

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

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

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

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

 "נופי ירדן" - בנצימר - 
סוויטה מפנקת ומרפסת נוף, 

ענקית + ג'קוזי,
050-2403750 ,050-7362739)09-21/17(_____________________________________________

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

יפהפיות ברמה במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)54-51/17(_____________________________________________

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)54-06/18(גישה לנכים, 052-8013000

 "בוסתן לביא" - דירות 
נופש יפיפיה, נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)01-27(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)08-38(_____________________________________________

מגדל
 צימר מפנק במגדל, 7-10 

מיטות, חצר + נוף, ג'קוזי 
סאונה ביהכנ"ס, מקווה, 

מתאים לחרדים,
_____________________________________________)08-32ל(058-3242225

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)09-31/17(_____________________________________________

■ 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, ג'קוזי, ח.אוכל, 

ערסלים, 050-2230470,
04-6970537 ,050-7230470)16-12/18(_____________________________________________

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

050-4133082 ,050-4133098)25-24/17(_____________________________________________

טבריה

 צימר "פסגות החן" - 
בפוריה, בריכה מחוממת 
ומוצנעת + ג'קוזי ענק, 
מאובזר + נוף, בקרבת 
ביהכנ"ס, לזוגות בלבד, 

052-7772913)52-51/17(_____________________________________________

 סוכות מעל המים - חדרי 
ארוח מאובזרים במחירים 
מוזלים, מבצעים מיוחדים 

לחגים!!! אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)37-36/17(_____________________________________________

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

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

052-5948777)01-01/18(_____________________________________________

■ דירת נופש +צימר  
בק. שמואל נוף לכנרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
)12-24/17(             050-4154145_____________________________________________

 וילה בוטיק במושבה 
מגדל, 6 חד', בריכה ענקית, 

לנופש שמפחות מושלם, 
050-4612999)13-21(_____________________________________________

 צימר יפה במיקום הכי 
טוב ביבניאל, מבצע!!! רק 

_____________________________________________)13-24(350 ש"ח, 050-4102275

כרם בן זמרה
 חופשה יוקרתית 

מהחלומות, נוף, בריכה מקורה 
ומחוממת + מקווה. "אהבה 

בגבהים" כרם בן זמרה,
050-7220147

www.gadiab.com)13-13/18(_____________________________________________

מושב גורן

 "אחוז נוף כנרת" 
צימרים חדשים ומפוארים 
בטבריה + ג'קוזי, מחומם 

+ נוף לכינרת, חצר 
ענקית, במחירי השקה!!

052-7134905)54-42/17(_____________________________________________

 בית במושב דלתון, עד 
15-16 נפשות, מסודר, גדול 

ומרווח + חצר, פנוי לל"ג 
_____________________________________________)17-20(בעומר, 050-2263233

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

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

 צימרים מאובזרים ליחידים 
ולקבוצות - מנגל, בריכה 

גדולה, סנוקר, כדורגל, פארק 
לילדים לשבתות ולחגים 

במחירים נוחים!
052-3594875 ,052-3540874)17-32(_____________________________________________

חשמונאים
 סוויטות מפוארות 

+ ברכה מוצנעת + חצר 
מרהיבה, אתר - "צימר דן" 

058-7736573)12-38(_____________________________________________

 2 דירות אירוח, חדשות, 
יפיפיות, עד 10 מיטות, כל 

_____________________________________________)18-29(דירה, 052-7648264

 במושב גורן, וילת נופש 
+ בריכה פרטית, אפשרות 

לנופש זוגי בצימר המערה... 
050-5990545)18-21(_____________________________________________

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד 
פינוקים, קרוב להכל, עד 
_____________________________________________)19-32(15 איש, 052-7164243

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

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

055-6678585)51-17/18(_____________________________________________

 בגאולה! לנופש יוקרתית 
ונוחה + גינה, 5 חד', יפיפיה 

+ חצר. בתכלת מרדכי, 
חדישה, זלוג, מ- 240 ש"ח, 

053-3131809)19-21(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 יחידת ארוח במיקום 
_____________________________________________)19-21(מעולה בערד! 050-4100845

 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, 
050-527881 ,052-6024900)19-41(_____________________________________________

 בית ארז אירוח יהודי בהר 
כנען מתחם אירוח 50 מיטות, 
במקום חצר, חדר אוכל, בריכה 

_____________________________________________)19-21(וביהכנ'ס, 052-4281804

 בעתיקה, 4 חד', ממזוגת 
מרפסות, נוף למירון,

053-3133173. 6 חד' קרקע 
+ חצר, יפה וממוזגת,

052-7154585)19-31(_____________________________________________

צפת
 מספר דירות נופש, 

גדולות וקטנות, בעיר העתיקה, 
לאמצע השבוע, שבתות וחגים 

_____________________________________________)19-45(050-4666403 ערן

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)31-30/17(_____________________________________________

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

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

בני ברק

 צימר חדש, ממוזג + 
ג'קוזי, מתאים למשפחה, 10 

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

 דירת ארוח, ק"א, 
מפוארת, מאובזרת וממוזגת, 

באזור רח' סוקולוב, לזוג, 
052-7662345)18-30(_____________________________________________

 דירת 130 מ"ר מפוארת 
ומאובזרת היטב, ממוזגת, עד 

13 מיטות לשבתות ולתקופות 
_____________________________________________)19-27(קצרות, 050-7877492

 דירות נופש ממוזגות 
ומאובזרות למשך כל ימות 

השנה, לפרטים תקוה:
052-7149402)20-32(_____________________________________________

 סוויטה 3 חדרים במלון לב 
ירושלים! מאובזר קומפלט, 

מ-ה 26.6-24.7 אפשרות 
_____________________________________________)20-23(לימים, 052-9482232

כפר גדעון
 וילה נופש בכפר גדעון, 

30 מיטות + ברכה, לשבתות 
_____________________________________________)20-23(חתן, גיבוש, 054-8430608

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה 
גבוהה לזוגות/משפחות/
_____________________________________________)20-23/8(קבוצות, 058-7506090

 מיציבושי ספייסוואגן 7 
מקומות שנת 97, 290,000 

ק"מ, כולל טסט, 5,500 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21(במרכז, 052-7198006

 בחד-נס צימר פנטהאוז 
איכותי ומיוחד, נוף לכינרת, 

קרוב לבית הכנסת.
_____________________________________________)20-24(אבי, 054-4623705

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

אור הגנוז

 צימרים/וילה מקסימים 
ומאובזרים, ג'קוזי גדול, נוף 
מדהים + מרפסת גדולה, 

לזוגות ומשפחות,
052-7655095)54-27(_____________________________________________

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

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

_____________________________________________)24-23/17(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

 "אורחן אור הזוהר" - 2 
צימרים כפריים ומבודדים: 

סוויטה פנטהאוז + חדר 
שינה וצימר קרקע + 

2 חד', ג'קוזי + בריכה 
מחוממת ומוצנעת כל 

השנה לכ"א, 
050-6752875)25-27/17(_____________________________________________

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

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

בית חלקיה
 וילה חדשה, ממוזגת, 

ונקיה, ג'קוזי, דשא, נדנדה, 
נוף וערסלים, 052-5238020, 

08-8683777)03-30(_____________________________________________

 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 עד 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 

_____________________________________________)24-24/17("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

ביריה

אשקלון
 במרינה באשקלון, ק"ק, 

2 חדרים וסלון, מהממת, 
משוקעת ומרוהטת קומפלט, 

054-7290016)12-24(_____________________________________________

 צימרים באור הגנוז. בית 
בצפת. לשבתות, חגים ובין 

הזמנים, מבצעים לזוגות 
_____________________________________________)17-28(וקבוצות, 052-7632474

 "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(_____________________________________________

 לשבת ל"ג בעומר דירת 
3 חד', מרווחת, יפיפיה, 2 

מרפסות, נוף מדהים
054-5259470)19-22(_____________________________________________

*החווה בהנהלת חרדית

סוסים חוות 
במושב חמד

רכיבה טיפולית 
בסבסוד קופות החולים

חוגי רכיבה מערבית
פעילויות

לקבוצות/משפחות

�

�
�

אחיעזר
 דירות ארוח לשבתות 

ואירועי ערב, ק,מפוס עם חדר 
אוכל מפואר + בית מדרש. 

_____________________________________________)20-23(053-7345295, בת-שבע יעלה

 וילה לשבתות ובין הזמנים, 
ממוזגת חצר גדולה + 

מתקנים, נוף למירון,
052-7655090)21-24(_____________________________________________

 לשבתות וחגים, יח"ד 
יוקרתית + 2 מזגנים בבנין 

חדש בלנדא/חזון איש,
054-8466850)21-33(_____________________________________________

 דירת נופש חדשה 
וממוזגת בתאום 
למשפחות, קרוב 

לשטיבלאך, לשבתות, 
ימי חול, 050-4121032, 

052-7606968)05-06/18(_____________________________________________

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

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

כפר יעב”ץ
 דירת נופש + צימר, 15 

דקות מהים, פינת חי, משחקי 
_____________________________________________)21-22(ילדים, 055-6681561

 וילה + חצר גדולה 
ממוזגת, בריכה, עד 16 

מיטות, 1,650 ש"ח ללילה, 
050-3804386)21-32(_____________________________________________

 בספסופה, 4 יחידות לעד 
24 אורחים, בריכה, חדר אוכל, 

_____________________________________________)21-22(משחקיה, 050-5068848

מירון
 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(_____________________________________________

■ "סוויטות ארגמן" + 
ג'קוזי ספא פרטי לכל יחידה + 

ברכת בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-13/18(_____________________________________________

 "אחוזת אפרת" צמרים 
בעתיקה, מהודרים, מאווזרים 

ברמה גבוהה, ג'קוזי ומפרסת, 
052-2840299)21-28(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
נופש בצפת וסביבותיה, 

ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)21-32(_____________________________________________

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

052-7153475)21-24(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דייהטסו אפלאוז 1997, 
137,000 ק"מ, יד 3, מצב 

מצוין, 35,000 ש"ח,
077-3533445 ,054-4533445)21-22(_____________________________________________

 הובלות קטנות וגדולות, 
אפשרות לפרוק והרכבה, 

058-6596683)21-24(_____________________________________________

 חיסכון של 100,000 
ש"ח ומעלה בייעוץ 

משכנתא מקצועי 
אובייקטיבי ובהתאמה 
אישית, יועץ מאושר 

ע"י כל הבנקים, הקניית 
ידע, תכנון וניהול מו"מ, 

ליווי מלא עד לקבלת 
כספי משכנתא, המלצות 

בשפע, שירות ארצי, 
1-700-703-700

_____________________________________________)21-21(שר-שלום

 לחוץ? קח 300,000 ש"ח 
מהבנק ללא שעבוד נכס/רכב, 
אופציה ל- 10 שנים, מתמחים 

לאברכים בעלי הכנסות 
_____________________________________________)14-22(נמוכות, 054-8526180

 צימרים יפיפים, 
ממוזגים עם גינה, בריכת 

שחיה, ג'קוזי, קרוב 
לרשבי, ביהכנ"ס,

050-2004839)21-45/17(_____________________________________________

077-5100955

!&999
ז'-י' שבט 17.1-20.1

חחוופשששה ווואוווו!! 
בקראון פלאזה אילת

כד‘-כו‘ סיון
18.6-20.6

מופעים 
מסביב לשעון
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לפרסום
03-6162228

ריהוט

יד שניה 
מוכרים

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)53-35/17(_____________________________________________

 גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים חינם, שירות י-ם 

_____________________________________________)01-04/18(וב"ב בלבד, 052-7611936

 מכונות תפירה - "זינגר" 
תפר ישיר - 490 ש"ח. ישיר 
וזיגזג - 650 ש"ח. ברנינה - 
1,850 ש"ח. שרות ואיסוף 

תיקונים מהבית, דסלר 15 ב"ב
050-5894918
03-5791036 )04-32(_____________________________________________

מוצרי חשמל
 תכולת דירה: מקרר, 

פינת אוכל, תנור, מ.כביסה, 
_____________________________________________)49-47/17(סלון מעור וכו', 054-9776977

 שרותי מייל gmail ללא 
גישה לאינטרנט, החל מ- 25 
_____________________________________________)14-04/18(ש"ח לחודש, 052-7611936

 שואב אבק על רגל, 
מעולה לשטיחים, 150 ש"ח, 

054-8527470)17-20(_____________________________________________

אבידות

■ קונה לפירוק + נסיעה, 
לל המכוניות, משאיות, רטק
טורים, אמינות + אישורים, 

052-5752933)21-20/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)48-23/17(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

שיפור הראייה

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)24-22/17(_____________________________________________

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

מיוחדים לחתונות 
0525-778544)28-27/17(_____________________________________________

צילום אירועים

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

מתנה, 050-4101236 )באזור 
_____________________________________________)51-45/17(ירושלים(

■ 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)29-28/17(_____________________________________________

עורכי דין

סת”ם

 כ- 18 שנות עשיה 
בבניית בית יהודי, מגוון רחב 

של הצעות לנשים וגברים 
מגיל 18 ומעלה וכן פרק שני 
+ מטפלים בצרכים מיוחדים, 

לכל המגזרים הדתיים, מ- 
_____________________________________________)49-47/17(10:00 בבוקר, 052-3340338

■ "חסדי נועה" - שידוכים 
לכל הגילאים, לכל המגזרים 

בארץ ובעולם - סודיות 
_____________________________________________)23-21/17(מובטחת! 054-7195111

  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

סיוע בשכר דירה
 מתקשים בסיוע בשכר 

_____________________________________________)12-21(דירה? 054-8526034

 עורכת דין ונוטריון, 
מומחית בנזקי גוף, תאונות 

דרכים, תאונות עבודה, 
ורשלנות רפואית, נסיון רב 

שנים, קבלה בתל-אביב, ב"ב 
_____________________________________________)12-20(עו"ד לילן יפת, 052-2919524

 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(_____________________________________________

עריכת מצגות
 עריכת מצגות: מקצוע 

מרשים לכל מטרה וכן 
אלבומים דיגיטליים!

"שרי עיצובים":
050-4171813)16-19(_____________________________________________

 ספרי תורה, כתב 
אר"י וב"י מהודרים ויפים 

סופרים יר"ש,
052-7623142)17-29(_____________________________________________

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

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

 צלם ארועים מקצועי 
בעל נסיון, בתחום - התמורה 

הטובה לכסף שלכם!
_____________________________________________)18-21(054-7494088, מיכאל

קורסים

רפדים

שיעורי עזר

 קורס תופים פרטי ע"י 
מורה מקצועית לבנים ולבנות. 

_____________________________________________)19-21(רבקי, 052-7179825

 ריפוד כסאות וספות 
במבחר בדים/עור, תיקוני 

נורית ופוליטורה, מבצע 
ריפוד מושב וכסא כולל 

בד/עור, 80 ש"ח, שרות 
עד הבית!

052-4227714)19-22(_____________________________________________

 "ברכת יוסף" - שידוכים 
עבור גילאים 30-40 איכותיים 

מהמגזר הדתי והחרדי,
050-5559877)19-22(_____________________________________________

 מורה מקדמת 
באנגלית, ספרות ודקדוק. 

ברמה גבוהה מאוד. 
לכיתות יסודי.

45 ש"ח לשיעור.
054-6337121)19-26(_____________________________________________

 מחשב נייד מנורו עם 
ווינדוס ואופיס, 500 ש"ח, 

052-7611936)19-21(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)12-24(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

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
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

 אבד מפתח שלט של רכב _____________________________________________)24-22/17(050-4469796
במרום שיר ב"ב,

_____________________________________________20-21ח(054-4430806

 נמצא סכום כסף עם 
סימנים בכביש מספר 1 
_____________________________________________20-21ח(בירושלים, 050-6256846

 אבד צמיד זהב לפני כמעט 
_____________________________________________)20-21ח(שנה בבני-ברק, 055-6656434

 נאבדה מברגה בב"ב, 
החשובה לבעליה, המוצא נא 

_____________________________________________20-21ח(להתקשר: 054-8405331

 לחברה - דרוש מקפיא 
_____________________________________________)20-21ח(לארטיקים, 050-4128920

 דרוש בתרומה מקרוגל 
במצב מצוין ונקי לאברך 
_____________________________________________)20-21ח(בירושלים, 050-4160457

 מעונין לקנות אמבטיה של 
עגלת בוגבו בי, במחיר מוזל, 

_____________________________________________)20-21ח(055-6791083

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________20-21ח(בתרומה, 054-8432271

 אני מעונין לקנות נגן 
סנדיסק במצב מעולה במחיר 

_____________________________________________20-21ח(סמלי, 052-7163334

 מעוניין לקנות פלאפון 
סמסונג טאצ' במצב מצוין 

_____________________________________________20-21ח(במחיר סמלי, 052-7163334

 בחורי ישיבה מעוניינים 
במקרר קטן במצב מעולה וכן 
מאוורר או מזגן נייד, בירושלים, 

_____________________________________________20-21ח(052-7163334

 דרושים לאברך: 2 
מיטות, כסאות למטבח, כינור, 
050-4175368 אפשר להשאיר 

_____________________________________________20-21ח(הודעה

 דרוש למסירה שולחן 
גיהוץ במצב מצוין, בבני-ברק, 

_____________________________________________)20-21ח(055-6656434

 דרוש למסירה שידת 
החתלה במצב מצוין,

_____________________________________________)20-21ח(055-6656434

 דרושה אמבטיה לעגלת 
בוגבו בי לקניה במחיר מוזל או 

השאלה/השכרה,
_____________________________________________)20-21ח(055-6656434

 מזגן חלון 3/4 מצב מצוין, 
_____________________________________________)20-21ח(500 ש"ח, 050-4128920

 פלטה חשמלית גודל 
43X56 ס"מ, במצב מצוין, 

_____________________________________________)20-21ח(110 ש"ח, 050-5343924

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(לפרטים: 054-8453370

 שואב אבק הובר טורבו 
כמו חדש, 300 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)20-21ח(054-8408867

 מחשב נייח עם ווינדוס, 
אופיס ומשחקים, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(052-7611936

 תנור כשר למהדרין, 
טוסטר אובן, גדול במיוחד, רק 
_____________________________________________)20-21ח(120 ש"ח, טל': 052-8969770

 מזגן אחד כוח, אלקטרה 
+ שלט לוח פיקוד חדש, 500 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 052-3226839

 מחשב נייד במצב מעולה 
+ תוכנות, רק 500 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(טלפון: 03-5168197

 מקרר לנקו, 396 ליטר 
)מתאים ליחידות(, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(ב"ב, 052-7130474

 מייבש כביסה כמו חדש, 
250 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 מזגן חלון 3/4, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(050-4128920

 מכונת כביסה, 7 ק' - 
400 ש"ח, טל':
_____________________________________________)20-21ח(052-7172893

 מגהץ - 280 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)20-21ח(052-7172893

 שואב אבק - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(טל': 052-7172893

 מצלמה קנון 16.0 מגה 
פיקסל X5 זום במצב מעולה, 

_____________________________________________)20-21ח(ב- 170 ש"ח, 054-8466434

 מדיח כלים גדול קינג, 
מצוין, 250 ש"ח,

_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 מגהץ אדים, 30 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 פרוג'קטור, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 חדש מנגל חשמלי, 75 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 טוסטר, 25 ש"ח,
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 כיריים גז משטח זכוכית, 
250 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 מפזרי חום, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 מאוורר טורבו חדש, ענק, 
_____________________________________________)20-21ח(200 ש"ח, 054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה, 
חדש, 100 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 מכונת קפה, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 מדפסת HP אלחוטי,
All in one, פקס, סורק 

ומכונת צילם כולל דיו וכבל 
חדש, בשימוש יותר משנה 

במצב מעולה, 260 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)20-21ח(לפרטים: 052-8571371

 Piolot טוסטר אובן של 
כחדש, 130 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)20-21ח(לפרטים: 052-8571371

 מכשיר הליכה במצב 
_____________________________________________)20-21ח(טוב, 500 ש"ח, 052-7126106

 מקלדת טאבלט, 7 אינץ, 
חדשה מהאריזה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(054-8536500

 נדיר! איי רובוט סקובה 
)שוטף רצפות(, ב- 300 ש"ח, 
צריך תיקון בסך 1,200 ש"ח, 
לא מייצרים אותו יותר! מחיר 

של חדש - 3,000 ש"ח,
054-8454536)20-20(_____________________________________________

 אורגן ימהה טיירוס 3 עם 
סמפלר, 80 ג'יגה, מקצבים 

חסידיים + רמקולים חדשים, 
_____________________________________________)20-21(8,000 ש"ח, 054-8047828

 שואב אבק חדיש, 200 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 054-4273857

 מברגה אמריקן איגל 
12.8V, ב- 280 ש"ח, חדשה, 

_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 מסך 17" ו- 24", ב- 200 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, תקין, 054-4273857

 טרמוס לשבת משאבה, 
_____________________________________________)20-21ח(50 ש"ח, גמיש, 054-4273857

 רדיאטור חימום, 200 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 דיסק השחזה חדש, 
850V, ב- 300 ש"ח,

_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 תמי 4, 300 ש"ח,
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 רמקולים ענקיים 400 
ש"ח + מגבר 100 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 תנור חדש על השיש, 
_____________________________________________)20-21ח(250ש "ח, 054-4273857

 טאבלט חדש תוצרת 
AKAI + נרתיק ומטען, 500 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, נייד: 052-2437292

 מיחם חשמלי כחדש, 
חברת קיצ'ן שף, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(052-7148201 בערב

 רדיאטור, 10 צלעות, 
כחדש - באריזה, חברת מורפי 
ריצ'ארד )חסר 4 ברגים(, 300 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 052-7148201 בערב

 רמקולים איכותיים כולל 
בס לא נעשה שימוש, 200 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 053-4159884

 שלט אונברסלי לכל סוגי 
המזגנים, חדש, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(בב"ב, 052-7679123

 מקרר מיני קטן, שימוש 
כחודש, כחדש, לבחורי 

ישיבה למשרד, ב- 390 ש"ח, 
בירושלים אזור בית ישראל, 

_____________________________________________)20-21ח(052-7163334, 053-3188973

 מקרר קטן מיני בר משרדי 
לבחורי ישיבה, כחדש - שימוש 

כחודש, ב- 390 ש"ח, 
בירושלים, אזור בית ישראל, 

_____________________________________________)20-21ח(053-3188973, 052-7163334

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)20-21ח(50 ש"ח, 052-4831449

 אוזניות סיליקון עוצמתיות 
ונוחות לשימוש לזמן רב 

באריזה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)20-21ח(052-4831449

 ברה"ע למכירה מ.דשא 
איטלקית 1300W, ב- 190 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח לפרטים: 052-7966786

 ברה"ע מטען חדש 
לאופניים חשמליות ב- 250 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, לפרטים: 052-7966786

 מצנם כחדש, 50 ש"ח, 
_____________________________________________))20-21ח(054-4273857

 עכבר למחשב, חדש, צבע 
להן, ב- 30 ש"ח,

_____________________________________________)20-21ח(052-5918474

 מחשב שולחני, ליבה 
כפולה, מצוין, ווינדוס 7, כולל 

מסך, 500 ש"ח,
_____________________________________________)20-21ח(053-3346080

 סורק למחשב תוצרת 
_____________________________________________)20-21ח(קנון, 50 ש"ח, 052-3463482

 רדיאטור בטיחותי לילדים 
חדיש, ללא צלעות + שעון 

שבת, 400 ש"ח, טל':
_____________________________________________)20-21ח(054-8303051

 סיר בישול איטי - 80 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(טל': 052-7172893

 שעון מעורר + רטט 
מחובר לחשמל, חדש באריזה 

נרכש בארה"ב, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(054-8536423

 מברגה )ינודאי( ללא מטען 
ובטריה, 150 ש"ח,

_____________________________________________)20-21ח(052-7148201 בערב

 2 ארונות אמבטיה חדיש 
+ מראה נקנה ב- 1,300, צבע 

_____________________________________________)20-21ח(אפור/לבן, 052-7607764

 ספריה לחדר ילדים + 
מכתביה לשיעורי בית, 

מצב מצוין,
650 ש"ח,

054-8527470)20-23(_____________________________________________

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 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
 אביב השכרה רכב 
- פרטיות ומסחריות 

אוטומטיות ל- 9 נוסעים 
ומטענים, השכרה 
לצעירים וחדשים, 

03-5790909)46-18/17(_____________________________________________

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, 
מבצע חודשית ב-2071 ש"ח 

כולל מע"מ!
0722-777-200)50-02/18(_____________________________________________

 השכרת רכב לטווח 
ארוך, החל מ- 2,000 

ש"ח לחודש כולל מע"מ 
ללא הגבלת קילומטרים, 

שרות 28 ש"ח,
,052-5306666
054-8160001)09-21(_____________________________________________

השכרת רכב בארץ ובחו“ל
ב“ה

של החברות הגדולות
הרץ - באדג‘ט - קל אוטו

מרכז הזמנות ארצי
המחירים
ירדו !!!

050-576-54-49
052-712-34-19

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, קרייזלר )על 

גז(, 300 ש"ח ליום, 350 ש"ח 
_____________________________________________)03-25(לשבת, 052-7696100

לימוד נהיגה
 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, מבצע סתיו 

מיוחד, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 110 
ש"ח, ידני 110 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)50-22/17ל(

חשמל
 א.ח עבודות חשמל, 

מיזוג אוויר ושירותי נקיון 
למשרדים ומוסדות,

052-5225756)21-22(_____________________________________________

 "אופן משכנתאות" 
*יועצי הבנק טיפול מהיר 

*בתנאים מועדפים *שרות  
מהיר *משכנתא הפוכה 

למבוגרים. עמינדב לוין,
052-7655660)21-33(_____________________________________________

 מבצע קולמוסים 
מנירוסטה עם שוקת, 1 ב- 

160 ש"ח, 2 ב- 250 ש"ח עד 
_____________________________________________)21-33(שמרוצים! 052-7105645

 חוגי שחמט לבנים בכל 
הגילאים בכל הארץ, מפתח 

את שרירי המוח,
052-5244498)21-22(_____________________________________________

קורס תופים

 "שדכנות" ע"י אנ"ש לכל 
העדות והגילאים, לפרטים: 

054-8468509)21-22(_____________________________________________

 נמצא עט פרקטר ע"ש 
רפפורט, ניתן לקבלו ע"פ 

_____________________________________________)21-22ח(סימנים, 050-4145849

 הגמ"ח הארצי להשבת 
אבידה, אבד לך משהו? מצאת 

משהו? התקשרו בהקדם:
_____________________________________________)21-22ח(1-599-500-003

 נמצאה טבעת ב"יש חסד" 
במרכז רימונים, ניתן להתקשר 

_____________________________________________)21-22ח(למספר: 054-8439537

 אבדו תפילין באוטובוס 
ממירון לירושלים בל"ג בעומר, 

עם השם שאול חיים ב.,
_____________________________________________)21-22ח(052-7662120

 בירושלים, אבדה שקית 
קטנה עם משקפים ונגן + 

_____________________________________________)21-22ח(אוזניית, 054-8405109

 נמצא מכשיר פלאפון 
חדש בקופסא ביום ל"ג 

בעומר - במירון, המאבד יוכל 
לתת סימנים ולקבלו בפל': 

_____________________________________________)21-22ח(052-7156890

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)21-22ח(בתרומה, 054-8432271

 דרוש מקפיא בתרומה, 
_____________________________________________)21-22ח(054-7432035

 דרוש למסירה לאברך 
בירושלים והסביבה, אופניים 

_____________________________________________)21-22ח(חשמליות, 053-3141470

 דרוש למסירה למשפחת 
אברך סימילאק/מטרנה 

בירושלים והסביבה,
_____________________________________________)21-22ח(053-3141470

 דרוש בתרומה מקרוגל, 
במצב מצוין ונקי, לאברך 
_____________________________________________)21-22ח(בירושלים, 050-4160457

 דרוש מכשיר כושר 
בהשאלה או בסכום סימלי 
לזמן קצר עבור ילד מיוחד, 

_____________________________________________)21-22ח(052-7141387

 מחשבים ניידים מ- 500 
ש"ח. ב"ב, 052-7171228. 

ירושלים, 054-8470594. ב"ב, 
אשדוד, 054-3558949 )נייחים 

_____________________________________________)21-33(ומקרנים(

 מקרן חום נתלה על הקיר 
כחדש, מצב מצוין, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(055-6777117

 בפ"ת: מכונת כביסה 
"ווירפול" במצב טוב, פתח 

_____________________________________________)21-22ח(עליון, 500 ש"ח, 03-9307308

 מכשיר הליכה חשמלי 
במצב מצוין כולל ק"מ 

וקלוריות, מחיר 500 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(טל': 053-3100341

 מכונת כביסה בוש, 500 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 050-3337530

 מכונת יבוש תוצרת 
MER, מצב טוב, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(050-3337530

 תנור אפיה + כיריים, 500 
ש"ח במצב מצוין,

_____________________________________________)21-22ח(054-4680218

 מקרר אמקור, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-4680218

 מאוורר טורבו הוריקן גולד 
ליין עוצמתי כחדש, 220 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(אפור, 054-8441085

 מקרר לבן "שארפ" 500 
ליטר, מצב מעולה, ב- 500 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 054-5823874

 מקרר משרדי חב' וריפולי, 
4 מדפים + תא מקפיא, ב- 

_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח, 054-5823874

 מכונת כביסה פ.תחתון, 
חב' אלקטרה, 5 ק', 3 שנים, 
_____________________________________________)21-22ח(ב- 500 ש"ח, 050-4145023

 סוללה לאופניים חשמלי 
36V כשבע חודשים בשימוש, 

מצב מעולה, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(050-4145023

 אופניים חשמליות דרוש 
תיקון קל, ב- 500 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח( 054-5823874

 מסרטה סוני, ב- 250 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 050-4151766

 פלטה גדולה 43X56 ס"מ 
במצב טוב מאוד, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(054-9985503

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(לפרטים: 054-8453370

 מציאה! מכונת כביסה 
מצויינת, ב- 500 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)21-22ח()גמיש(, 052-7608061

 מזגן 3.5 כ"ס אלקו עילי, 
עובד מצוין, מפורק ומוכן 

להובלה, 500 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(054-8428616

 טוסטר גריל פלטות 
מתחלפות "מורפיריצ'רד", 

חדש באריזה, 50 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(052-7665116

 רמקול קריוקי חדש 
באריזה, חזק ביותר ויפה מאוד, 

_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח, 054-8404243

 תנור קינג דו תאי שמור 
במצב מצוין, 500 ש"ח,  

_____________________________________________)21-22ח(מציאה! 054-8404243

 מכונת כביסה, 8 קילו, 
מצב שמור, 500 ש"ח, בני-

_____________________________________________)21-22ח(ברק, 052-7676402

 רדיאטורים בין 50 ל- 100 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 052-7660512

 מקרוגל כחדשה, 250 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, קריסטל, 052-7660512

 תנור גז לפסח, 5 להבות, 
כחדשה, 150 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(052-7660512

 חליפות לנערים, אפור 
כהה, 100 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)21-22ח(052-7660512

 מחליק שיער חדש, 
תוצ"ח, 120 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(054-8487627

 מדיח כלים גדול קינג, 
מצוין, 250 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 מגהץ אדים, 30 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 מגפון מקרפון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח גמיש, 054-4273857

 פרוג'קטור, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 חדש, מנגל חשמלי, 75 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 טוסטר, 25 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 כיריים גז משטח זכוכית, 
250 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 מפזרי חום, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 מאוורר טורבו, חדש, ענק, 
_____________________________________________)21-22ח(200 ש"ח, 054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה, 
חדש, 100 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 מכונת קפה, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 שואב אבק, חדיש, 200 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 054-4273857

 מברגה אמריקן איגל 
12.8V, ב- 280 ש"ח, חדשה, 

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 מסך 17" ו- 24", ב- 200 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, תקין, 054-4273857

 רדיאטור לחימום, 200 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 דסיק השחזה חדש, 
850V, ב- 300 ש"ח, חדש, 

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 מצנם כחדש, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 תמי 4, 200 ש"ח,
)21-22ח(054-4273857

 מכונה להקרנת שקופיות 
עם שלט + גלגל של 10 
שקופיות, ב- 250 ש"ח, 

פלאפון: 054-2190950, -077
_____________________________________________)21-22ח(7524135

 מערכת סטריאו פנסוניק, 
דרוש תיקון, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(לפרטים: 052-7656022

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

רמקולים!!! 400 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)21-22ח(052-8401909 בפתח-תקווה

 מחשב לבית זכרון 
300GB, ווינדוס XP, תוכנת 
כתיבת מסמכים, מצוין, 150 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח טל': 050-2897977

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)21-22ח(50 ש"ח, 052-4831449

 רמקולים ענקיים 400 
ש"ח + מגבר, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 תנור חדש על השיש, 250 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 054-4273857

 שעון מעורר + רטט 
מחובר לחשמל, חדש באריזה, 

נרכש בארה"ב, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-8536423

 רדיו דיסק מקורי הדש 
מפורק מרכב מאזדה 3, 500 

ש"ח, 03-9074725,
_____________________________________________)21-22ח(054-8412903

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

_____________________________________________)21-22ח(050-3337530

 מחשב נייד + תוכנות, 
במצב מעולה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(טלפון: 052-4054469

 מצלמה קטנה ללא מסך 
גודל 1 ס"מ על 1 ס"מ, 80 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 03-6188471

 נגן סנדיסק voice חדש 
כולל הקלטה + אחריות, 140 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 054-8464420

 ברה"ע מטען חדש 
לאופניים חשמליות ב- 250 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, לפרטים: 052-7966786

 מצלמה דיגיטלית מסך 
מגע, חברת סמסונג, נטענת, 

חדשה, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(052-5918474

 מזגן אלקטרה 1.5 + 
מזגן כ"ס 1 של אלקטרה, ב- 

450 ש"ח. מקרר של אלקטרה 
_____________________________________________)21-22ח(ב- 300 ש"ח, 052-2530036

 שני איכותי - ריהוט יד 
שניה קרוב לחדש שולחנות, 

ספות ועוד, מ- 20:00-23:00, 
_____________________________________________)21-28(בתאום, 054-8415779

 6 כסאות לסלון ושולחן 
צבע וונגה חדישים, אפ' 
לכסאות לבד או שולחן,

052-4227714)21-21(_____________________________________________

 כורסת הנקה נדנדה 
וספות מעור 2+3 בהזדמנות, 

_____________________________________________)21-21(חדישים, 052-4227714
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כללי

תקשורת

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

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

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

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

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

תינוקות

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, וירטינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)19-22(_____________________________________________

 אופניים לכל הגילאים 
מ- 100 ש"ח תיקון ומכירת 

_____________________________________________)19-21(חלקים וחלפים, 054-9985503

 שידת מגירות, צבע חום 
כהה, עץ מלא, 290 ש"ח על 

_____________________________________________)20-21ח(גלגלים, 052-5737813

 כסא עם גלגלים, 100 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 052-5737813

 קומודה מגירות צבע לבן, 
_____________________________________________)20-21ח(190 ש"ח, 052-5737813

 מכתביה עם מגירה, 190 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 052-5737813

 שולחן סלון נמוך - 200 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, טל': 052-7172893

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 500 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)20-21ח(052-3073826

 חדש באריזה - כסא 
בר צבע לבן בוהק על רגל 

מוכספת, 200 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)20-21ח(052-3073826

 כחדש - ארון אמבטיה 
ללא כיור, רוחב 80 ס"מ, 170 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 שולחן פינת אוכל, גדול, 
נפתח, צבע בוק, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(050-6994106

 חדר ילדים קומפלט, עץ 
מלא כ"ח 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)20-21ח(054-8303051

 ספת עור בז' אופנתית 
דו מושבית, 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)20-21ח(054-8303051

 מיטה מתקפלת, 150 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 054-8408867

 בהזדמנות מדפים במצב 
טוב לחנות, 500 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)20-21ח(053-3160767

 כסאות פלסטיק גדולים, 
נוחים ושמורים, מתאימים לגן, 
אפשר בודדים, 30 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)20-21ח(03-9307308

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

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

 מציאה, עגלת בוגבו - 
_____________________________________________)20-21ח(צבע אדום! 052-7607764

 עגלת מוצי כחדשה ממש, 
_____________________________________________)20-21ח(052-7607764

 כסא אוכל של כתר במצב 
טוב, בפתח-תקווה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(טל': 054-7716364

 כרית הנקה במצב טוב, 
בפתח-תקווה, 50 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)20-21ח(054-7716364

 עגלת תינוק במצב מצויין 
בפתח-תקווה, בצבע ירוק, 

_____________________________________________)20-21ח(300 ש"ח, טל': 054-7716364

 כסא אוכל לתינוק, דר' 
בייבי, 80 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)20-21ח(054-8409126

 עגלת ברייטקס שכיבה + 
טיולון, מצב כמו חדש, ב- 500 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, טל': 053-3180904

 מיטת תינוק - 300 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(טל': 052-7172893

 שידת החתלה - 300 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, טל': 052-7172893

 למסירה! במחיר סמלי, 
מיטת תינוק + שידה תואמת 

)שילב(, בסך: 150 ש"ח )ב"ב(, 
_____________________________________________)20-21ח(050-4176661

 במציאה! עגלת תאומים 
במצב טוב, מושבים עוקבים, 

_____________________________________________)20-21ח(נייד: 054-8415571

 לול מתקפל לתיק לדרך, 
כחדש, 190 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)20-21ח(050-9089110

 מעמיד לאמבטיה, רק 60 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, פלאפון: 050-9089110

 כסא תינוק מתקפל עם 
מגש נשלף, 150 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)20-21ח(052-3073826

 מיטת תינוק שילב, 500 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________20-21ח(לפרטים: 052-7966786

 טלפון LG אופטימוס 
ומטען במצב מעולה, ב- 200 

_____________________________________________20-21ח(ש"ח, 052-2421622

 נוקיה c2 כשר במצב 
מצוין, 250 ש"ח,

_____________________________________________20-21ח(054-8439777

 מכשיר נוקיה 208 במצב 
מצוין, 250 ש"ח,

_____________________________________________20-21ח(054-8439777

 מתאם רשת אלחוטית 
)מגדיל טווח(, חדש באריזה, 

_____________________________________________20-21ח(50 ש"ח, 052-3463482

 לרגל עזיבה לחו"ל כל 
תכולת בית עד 500 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(050-5983344

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

_____________________________________________)20-21ח(054-8454536

 בימבה גדולה )אוטו פלא(, 
_____________________________________________)20-21ח(40 ש"ח, בב"ב, 052-7600336

 נעלי נשים, חדשות, מידה 
_____________________________________________)20-21ח(38, 200 ש"ח, 054-8409126

 מזוודה גדולה - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(טל': 052-7172893

 מציאה! שכמיות יפיפיות 
חדשות, פונפונים בצוואר, 

בסך: 80 ש"ח )ב"ב(,
_____________________________________________)20-21ח(050-4176661

 שטיח מצב טוב, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(054-5705546

 5 מטבעות פדיון הבן 
מכסף, 500 ש"ח,

_____________________________________________20-21ח(052-7154392

 1 ק"ג מטבעות חו"ל, ב- 
65 ש"ח, בבני-ברק,

_____________________________________________20-21ח(052-7154392

 הגדה של פסח חב"ד, 500 
_____________________________________________20-21ח(ש"ח, 052-7154392

 שמלת תחרה אפרסק, 
מידה 46, כחדשה,

_____________________________________________20-21ח(054-8460621

 ספר לתסרוקות דיוויס, 
_____________________________________________20-21ח(250 ש"ח, 058-4843223

 שמלה לנשים/נערות, 38, 
אופנתית, ארוכה ומפוארת 

לאירועים, חדשה ברוקט, 150 
_____________________________________________20-21ח(ש"ח השכרה, 058-4843223

 מעיל זארה בז' קצר פוך, 
לנערות, s/m אופנתי + ג'קט 

אפור, 150 ש"ח לשניהם,
_____________________________________________20-21ח(058-4843223

 אופני הילוכים 26 
מצוינות, מצב חדש, 450 

_____________________________________________20-21ח(ש"ח, 03-6190893

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות, 12 ש"ח כל 

חוברת, להזמנות:
_____________________________________________)20-21ח(050-4135002

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

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)20-21ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 כלוב ותוכים למכירה, 50 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 055-2343831

 אופני הרים, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(053-3161730

 חדש, מחבת ווק, 75 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 שטיח פרסי, גמיש, 200 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 6 מזרוני יחיד, חדשים, 
עובי 12 ס"מ, 15 ס"מ, 

במחיר מוזל,
054-4584974)19-22(_____________________________________________

 2 עמודונים עם דלתות 
מזכוכית, 400 ש"ח כ"אח, 

_____________________________________________)20-21ח(050-4193382

 שולחן עגול יפיפה 
1.10X1.10 + הגדלה, אחרי 

תיקון קל, 100 ש"ח,
_____________________________________________)20-21ח(052-7600531

 4 כסאות צבע שחור, 
ריפוד סקאי שמנת, 50 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(כ"א, 052-7600531

 ספה פינתית מעור בצבע 
לבן כחדש, 490 ש"ח, -050

_____________________________________________)20-21ח(9089110

 1.75X75X50, ארון מזנון 
200 כחדש, גמיש, -054

_____________________________________________)20-21ח(4273857

 כסאות ברזל ועץ, מ- 10 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 054-4273857

 פינת אוכל כחדשה, 400 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 שולחנות כל הגדלים, 
_____________________________________________)20-21ח(100-200 ש"ח, 054-4273857

 מיטה מתקפלת, 150 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 054-4273857

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

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)20-21ח(050-3286875

 4 כסאות מעץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)20-21ח(054-5705546

 ספריית ילדים, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-4680218

 פינת אוכל + 4 כסאות, 
500 ש"ח, במצב טוב מאוד, 

_____________________________________________)21-22ח(054-4680218

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)21-22ח(052-3073826

 חדש באריזה - כסא 
בר צבע לבן בוהק על רגל 

מוכספת, 200 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)21-22ח(052-3073826

 כחדש - ארון אמבטיה 
ללא כיור, רוחב 80 ס"מ, 150 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 בהזדמנות, שידה מעץ 
מלא, 2 מגירות, רק 100 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(050-9089110

 ספה לבנה פינתית גדולה, 
_____________________________________________)21-22ח(רק 490 ש"ח, 050-9089110

 מיטה מתקפלת עם מזרון, 
חדש עם הנילון, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(055-6777117

 כסא מנהלים רחב ונוח, 
צבע חום, י-ם, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(054-2633790

 4 כסאות מעץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(054-5705546

 ספה כפולה X ארגז, 
נפתח למיטה במצב טוב 

וחזק, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(053-3160767

 ספה דו מעור איטלקי חום 
דובדבן, 200 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(054-8404243

 ספה 3 מושבים דמוי עור, 
צבע שחור, 500 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)21-22ח(054-8458605

 שולחן קפה מלבן שחור, 
חדש, 350 ש"ח, פל':

_____________________________________________)21-22ח(054-8458605

 מיטה מתקפלת, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(פל': 054-8458605

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטרו 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאירזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(054-4783220

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידדית קריסטל, 
חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(052-7633316

 מיטת עמינח נפתחת 
בצבע כחול במצב סביר, 180 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 052-4388700

 קומודה טואלט וונגה 
מדהימה כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(טל': 052-7122470

 2 שידות וונגה מדהימות 
כחדשות, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)21-22ח(052-7122470

 מיטת עמינח נפתחת 
במצב טוב, במחיר 200 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(052-2655837

 מזנון יוקרתי לכלי כסף 
עם בסיס מעץ מלא, במחיר 

_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח, 054-8439407

 מיטת היירייזר במצב 
מצוין, זוגית, 350 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(03-9323012, 054-8465707

 בהזדמנות מדפים לחנות 
במצב טוב, 200 ש"ח, אפשרי 

למטרות אחרות,
_____________________________________________)21-22ח(053-3160767

 מיטת נוער יחיד X ארגז 
במצב טוב, 120 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(053-3160767

 כסא מספרה לספר או 
פאנית, ב- 500 ש"ח במקום 
_____________________________________________)21-22ח(2,500 ש"ח, 052-7145450

 ארון בגדים לבן, 5 דלתות, 
_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח, 052-7660512

 עמודון ספרים מסנדוויץ, 
איכותי כולל ארון למטה, 350 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 052-7660512

 פינות אוכל כחדשה, 400 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 שולחנות כל הגדלים, 
_____________________________________________)21-22ח(100-200 ש"ח, 054-4273857

 מיטה מתקפלת, 150 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 054-4273857

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

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(050-3286875

 לחדר ילדים, מזרון אורך 
1.82 ס"מ, רוחב 74, עובי 6, 

במצב מעולה, כחדש, 120 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 052-8833975

 מיטה נפרדת עם מזרון 
עבה, 300 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(052-7660512

 סטנדר מתכוונן, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(מצב מצוין, 052-7660512

 ,1.75X75X50 ארון מזנון 
ב- 100 ש"ח גמיש, כחדש, 

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 כסאות מברזל ועץ, מ- 10 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 054-4273857

 מיטת תינוק כחדשה, 
לבנה, רק 320 ש"ח, -050

_____________________________________________)21-22ח(9089110

 עגלה קטנה עם ידית 
ארוכה שנהפך לאופנים, 250 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 050-9089110

 לול כחדש מתקפל לקטן, 
_____________________________________________)21-22ח(רק 180 ש"ח, 050-9089110

 מעמיד רגלים לאמבטיה 
כחדש, רק 50 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(050-9089110

 מיטת תינוק צבע עץ עם 
מזרון, שמורה במצב מצוין - 

_____________________________________________)21-22ח(200 ש"ח, 055-6777117

 מנשא לתינוק קטן במצב 
חדש, מצוין, 50 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(055-6777117

 שידת החתלה חברת 
משכל, מצב מצוין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(055-6777117

 כסא אוכל מתקפל עם 
מגש נשלף, 100 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(055-6777117

 כסא בטיחות לתינוק 
ברכב, חדש, 150 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(052-3463482

 כרית הנקה במצב טוב, 
בפתח-תקווה, 50 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)21-22ח(054-7716364

 עגלת תינוק במצב מצוין 
בפתח-תקווה, בצבע ירוק, 

_____________________________________________)21-22ח(300 ש"ח, טל': 054-7716364

 עגלת תאומים "טיולון" 
_____________________________________________)21-22ח(300 ש"ח, 054-7432035

 עגלת טיולון במצב מצוין 
במחיר מציאה, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)21-22ח(054-8413099

 עגלה בצבע שחור במצב 
מצוין במחיר מציאה, 250 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח טל': 054-8439073

 מיטת תינוק "שילב" 500 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 כסא תינוק מתקפל עם 
מגש נשלף, 150 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)21-22ח(052-3073826

 עגלת "מדריד" של 
דוקטור בייבי, מגיל לידה, 100 

ש"ח, כל הקודם זוכה,
_____________________________________________)21-22ח(052-7650730

 טיולון סייבקס ידית אחת, 
מצב טוב, רק 350 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(052-7650730

 עגלת "בלו" של דוקטור 
בייבי, משולבת אמבטיה 

וטיולון, 150 בלבד,
_____________________________________________)21-22ח(052-7650730

 שידת החתלה שילב, 
צבע שמנת/ורוד במצב מצוין, 

_____________________________________________)21-22ח(400 ש"ח, 052-7179802

 בהזדמנות! עגלה, שכיבה 
מלאה, חדשה בקופסא, ב- 

_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח, 052-7608061

 כסא לתינוק, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(053-3160767

 עגלת תינוק חב' 
ברייטקס, דרוש תיקון קל 

בצבע אדום ושחור, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(052-7663458

 עגלת תינוק חכדשה, 200 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כסא רכב לילד, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(גמיש, 054-4273857

 אמבטיה לתינוק גיגית + 
מעמיד, 60 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(052-7690532

 עגלה שנשכבת כמעט 
לגמרי, 250 ש"ח )בירושלים(, 

_____________________________________________)21-22ח(050-4172197

 משאבות חלב מודלה 
חשמלי, חדש באריזה + 

אחריות, ב- 390 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)21-22ח(050-4127708

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(050-4127708

 עגלת אמבטיה + טיולון, 
מפוארת כחדשה, חברת 

JANE-RIDER, כחולה, 500 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, טל': 052-7177539

 סל-קל, 100 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(054-8432271

 מיטת תינוק לבנה 
כחדשה, 400 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(050-5206337

 עגלת תינוק טיולון + 
אמבטיה במצב מעולה, 400 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 050-5206337

 סל-קל, 100 ש"ח,
_____________________________________________20-21ח(054-8432271

 סימילאק 400 גרם, חלב 
נוכרי, 25 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)20-21ח(050-4135002

 מטרנה צימחית 700 גרם 
מהדרין, 40 ש"ח, מגיל שנה, 

_____________________________________________)20-21ח(050-4135002

 עגלת תינוק כחדשה, 200 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כסא לרכב לילד, 100 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כסא אוכל בצבע כחול, 
_____________________________________________)20-21ח(100 ש"ח, 054-8492646

 2 כסאות רכב לתינוק, 
שמור במצב מעולה, כל כיסא 

140 ש"ח בלבד, לפרטים: 
_____________________________________________)20-21ח(052-8571371

 שידת תינוק עץ טבעי, 
מצב סביר, 100 ש"ח,
_____________________________________________)20-21ח(052-7148201 בערב

 סימילאק 400 גרם שלב 
1, חלב ישראל, ב- 35 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(בבני-ברק, 055-6656434

 מעונין לקנות אמבטיה של 
עגלת בוגבו בי, במחיר מוזל, 

_____________________________________________)20-21ח(055-6791083

 טיולון 80 ש"ח, דוקטור 
_____________________________________________)20-21ח(בייבי, 052-5737813

 משאבות חלב מודלה 
חשמלי, חדש באריזה + 

אחריות, ב- 390 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)20-21ח(050-4127708

 משאבות חלב אוונט, 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)20-21ח(050-4127708

 עגלות אמבטיה + עגלת 
טיולון פג, כ"א, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(050-6994106

 כסא בטיחות לתינוק 
ברכב, חדש, 180 ש"ח,

_____________________________________________)20-21ח(052-3463482

 כסא אוכל - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(טל': 052-7172893

 כסא לרכב - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(טל': 052-7172893

 לול תינוק + מזרון, כחדש, 
_____________________________________________)20-21ח(120 ש"ח, 03-6182911

 מתאם רשת אלחוטית 
)מגדיל טווח(, חדש באריזה, 

_____________________________________________)21-22ח(50 ש"ח, 052-3463482

 s3 ,מטען סמסונג גלקסי 
אלחוטי, חזק במיוחד - חדש 

מהקופסא, 99 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(054-4783220

 אוזניית בלוטוס חוט 
נשלף, 60 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(052-7663458

 טלפון חכם מאסיבי עמיד 
בפני מים ואבק, שחור באריזה, 

_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח, 052-4831449

 אוזניות סיליקון 
עוצמתיות ונוחות לשימוש 
לזמן רב, באריזה, 40 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(052-4831449

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטארליין חדש 

באריזה, דגם GCE-5933, ב- 
_____________________________________________)21-22ח(100 ש"ח, 052-7966786

 טלפון אלחוטי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 פלאפון מ- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 טלפון אלחוטי 50 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 טלפון חכם מאסיבי עמיד 
בפני מים ואבק, שחור באריזה, 

_____________________________________________)20-21ח(500 ש"ח, 052-4831449

 מציאה! למכירה 
פאה של שבי פלס, צבע 

_____________________________________________)21-22(שחור,050-4108911

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

_____________________________________________)21-22ח(054-8454536

 סגריות: כאמל רוסי, 215 
ש"ח. פרלמנט רוסי, 230 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(054-8419714

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(050-4145023

 שטר 20 ש"ח, במהדורת 
60 שנה למדינה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(052-7179802

 שטיח מצב טוב, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(054-5705546

 קרש גיהוץ, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-8458605

 אורגן קומותיים + כסא 
)דרוש תיקון קל(, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(054-8487627

 תוכי מסוג קוואקר, 300 
ש"ח כל אחד במקום 400, 

_____________________________________________)21-22ח(054-8401517

 חדש, מחבת ווק, 75 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 דברי נחושת מ- 100 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 ג'ק לרכב מ- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(גמיש, 054-4273857

 שטיח פרסי, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(גמיש, 054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(גמיש, 054-4273857

 אופניים לכל הגילאים, מ- 
_____________________________________________)21-22ח(100 ש"ח, 054-4273857

 סיר 9 ליטר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(גמיש, 054-4273857

 סירים ומחבתות, החל מ- 
_____________________________________________)21-22ח(10 ש"ח, 054-4273857

 קשתות לגגון רכב, 100 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 054-4273857

 קסדות אופנוע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 טלית כחדשה תמני גודל 
80, 200 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 סקטים וסקט בורד, 100 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 רימונים לספר תורה, מ- 
150 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 סט תאג' תורה מפורשה, 
120 ש"ח, חדש,

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 סידורים נוסח בלאדי, 20 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 סט צלחות, כוסות, סכום 
לפקניק, חדש, 100 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)21-22ח(054-8458605

 מעמד לאורגן, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(מתכוונן, 052-7660512

 סנדל בנות חדש, ד"ר 
סטפ, מידה 29, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(052-7663458

 שמלת ארועים בצבע 
נחושת, מידה XL )למחותנת(, 

_____________________________________________)21-22ח(200 ש"ח, 054-8487627

 חליפות נוער מידות 
14,16, 3 חלקים, תוצ"ח, 100 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח כ"א, 054-8487627

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

_____________________________________________)21-22ח(054-8487627

 שטיחון כרמל בצבע 
אדום/כחול, 120X74 ס"מ, 

_____________________________________________)21-22ח(100 ש"ח, 050-5206337

 אופנים מתקפלות סטרט 
כחדשות בהזדמנות, מגיל 8 

ומעלה, יפות )ומצוינות(, 500 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 052-8833975

 זיכוי לכובע פנתר בברון, 
ב- 430 ש"ח )אפשרי לשדרג 

_____________________________________________)21-22ח(לרוצ'ה(, 052-7100955

 בושם "סילבר" חדש לא 
נעשה שימוש! רק 100 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(053-4159884

 משקפי שמש לאישה, 
חדש, ב- 40 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(052-5918474

 נרתיק עץ לספר תורה, 
מ- 350 ש"ח, מעולה, גמיש, 

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 צלחות במחיר מצחיק, 2 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 054-4273857

 טרמוס לשבת משאבה, 
_____________________________________________)21-22ח(50 ש"ח, 054-4273857

 ש"ס טלמן 400 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(גמיש, 054-4273857

 אופנים לנער כחדש, 200 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מנשא אופנים לרכב, 100 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 גיטרה, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(כחדשה, 054-4273857

 קטלן יתושים חדש, 160 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 054-4273857

 חת"ת תורת חיים )מוסד 
הרב קוק(, 200 ש"ח - 

_____________________________________________)21-22ח(בירושלים, 050-4125224

 מטבע מהאדמו"ר 
מבאבוב, 500 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(052-7154392

 5 מטבעות פדיון הבן 
מכסף, 500 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(052-7154392

 3 מטבעות זכר למחצית 
השקל, 30 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(052-7154392

 למסירה, מרווה לצמא, 
שנת תשס"א-תשס"ו 

_____________________________________________)21-22ח(מאוגדים. 054-8429020, י-ם

 עצי נוי לגינה, 100-450 
ש"ח, 03-9074725,

_____________________________________________)21-22ח(054-8412903

 כלוב לציפורים, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(03-9074725, 054-8412903

 אוכל לתוכים/קנרים, 15 
ש"ח, 03-9074725,

_____________________________________________)21-22ח(054-8412903

 אדניות מתחיל מ- 50 
ש"ח, 03-9074725,

_____________________________________________)21-22ח(054-8412903

 מעקה בצורת ר', גודל 
3.65X0.58 מטר, גובה 1.20 

מטר, 500 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(052-7663458

 בושם פואם מבית לנקום, 
100 מ"ל, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)21-22ח(054-9784433

 שמיכה זוגית חדשה - 50 
ש"ח, טל': 02-6250482, 

_____________________________________________)21-22ח(ירושלים

 הגדה של פסח חב"ד, 500 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 052-7154392

 1 ק"ג מטבעות חו"ל, ב- 
65 ש"ח, בבני-ברק,

_____________________________________________)21-22ח(052-7154392

 אוסף גדול של בולים 
ומעטפות, החל מ- 1 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(052-7154392

 רולר מתכוונן למידות 
שונות, ב- 80 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(03-6180473

 3 שמלות יפהפיות 
לארועים, מידות 36,42,44 

לממוצעות וגבוהות, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-8408197

 שעון קסיו רצועות עור, 60 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 03-6188471

 2 שעונים, רצועות ברזל: 
1 ב- 50 ש"ח, 2 ב- 40 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(03-6188471

  אופני BMX מידה 14, 
_____________________________________________)21-22ח(60 ש"ח, 03-6188471

  אופני BMX, מידה 18, 
_____________________________________________)21-22ח(80 ש"ח, 03-6188471

  סידור קטן, עור אמיתי, 
_____________________________________________)21-22ח(60 ש"ח, 03-6188471

  מצית טורבו בצורת 
שעון עובד )ב"ב(, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(03-6188471

  שעון אומקס, דרוש 
החלפת זכוכית, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(03-6188471

  עט עם כיסוי מעור לפקק 
נשלף לדיסק און קי, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(03-6188471

 סקט בורד )על שתי 
גלגלים(, 40 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(03-6188471

 טלפון נוסטלגיה, לחיצים 
_____________________________________________)21-22ח(זמיר, 50 ש"ח, 050-5206337

 זוג מזרוני ים מתנפחים 
כחדשים, 150 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)21-22ח(050-5206337

 כלוב קטן לאוגר בצבע 
תכלת לבן, 20 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(050-5206337

 ספר לתסרוקות של דיוויס, 
_____________________________________________)21-22ח(250 ש"ח, 058-4843223

 שמלה לנשים/נערות, 38, 
אופנתית, ארוכה ומפוארת 

לאירועים, חדשה ברוקט, 150 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח השכרה, 058-4843223

 מעיל זארה בז' קצר פוך 
לנערות s/m אופנתי + ג'קט 

אפור, 150 ש"ח לשניהם,
_____________________________________________)21-22ח(058-4843223

 מאגר מאות תורמים 
וקרנות כספים לעמותות 

וליחידים מהארץ ומחו"ל, 299 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 052-7633316

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)21-22ח(150 ש"ח, 052-3463482

 זוג נעלי רוקפורט לגבר 
בצבע חום, מידה 44, חדשות, 

_____________________________________________)21-22ח(130 ש"ח, 052-7692405

 אופנים 20" ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(בפלא': 054-5385013 )ב"ב(

 אופנים הילוכים 26", ב- 
300 ש"ח, בפלא':

_____________________________________________)21-22ח(054-5385013 )ב"ב(

 תיק גדול חברת קיפלינג 
מקורי, חדש באריזה, צבע 

כחול, 300 ש"ח )גמיש(,
_____________________________________________)21-22ח(052-7179099

 אופניים לילדים במצב 
מצוין - 130 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(050-9340317

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)21-22ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)21-22ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(052-4831494

 ארנק מאלומיניום לבן 
לנשיאה אלגנטית של כרטיסי 

אשראי, 20 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(052-4831449

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

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(052-4831449

 נעליים אלגנט כחדש חב' 
"סקורו איטליאנו" מידה 41, 

ב- 150 ש"ח, 053-3127941, 
_____________________________________________)21-22ח(או 054-8498410

 2 זוגות אופני BMX מידה 
20 במצב מצוין, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(טל': 054-8413099

 תמונת נוף שקיעה 
מדהימה על קנבס גודל ענק 

במחיר מציאה, 280 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-8413099

 תמונת נוף גדולה על 
קנבס במחיר מציאה, 180 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 054-8413099

 חליפות לבנים לחג, 3 
חלקים כחדשים בהזדמנות, 

120 ש"ח )במצב ומחיר 
_____________________________________________)21-22ח(מעולה(, 052-88339758

 נעלי סקוני חדשות, 37.5 
כסוף משולב, ב- 200 בלבד, 

_____________________________________________)21-22ח(ב"ב, 054-8471070

 מתקן מים כולל מסננים, 
500 ש"ח )בירושלים(,

_____________________________________________)21-22ח(050-4172197

 בריכה מחומר מאוד חזק, 
250 ש"ח, )בירושלים(,

_____________________________________________)21-22ח(050-4172197

 שעון יד לגבר חברת 
superdry איכותי ברמה, ב- 

_____________________________________________)21-22ח(120 ש"ח, 052-5918474
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