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בני ברק
ירושלים
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חדרה - נתניה

חולון - בת ים
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שרון
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י-ם  
ב"ב
פ"ת

19:03
19:21
19:00

20:17
20:20
20:19

פרשת דברים

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

קומזיץ טעים

 / עמ' 4

קיץ בלהב"ה
מרכז להב"ה אלעד פתח את חופשת 
הקיץ עם 'בית ספר של החופש הגדול', 
תכנית של משרד החינוך בה לומדים 
ילדי כיתות א' ב' וג' כהמשך ללימודים 
הרגילים אך במתכונת של קייטנה עם 

פעילויות חווייתיות / עמ' 4

ביום חמישי שלאחר תשעה 
באב, ייערך באולם הספורט 
'קומזיץ  אבטליון  ברחוב 
ישיבות',  ליל שישי לבחורי 
ידועים  זמרים  בהשתתפות 
 על ההנחיה יופקד שדרן 

'קול חי' יהודה שוקרון 

גפני: "דרשתי מנתניהו לאסור 
עליית יהודים להר הבית"

יו"ר ועדת הכספים בתמיכת ליצמן ודרעי דרש מראה"מ בישיבת ראשי הסיעות 
לעצור את התופעה  "זה עבירה ומביא לאינתיפאדה, צריך להיות מטומטם 

שלא לתמוך בזה" / עמ' 11

הקדושים 
הובאו 

 למנוחות
/ עמ' 4

בי"ס לפוליטיקה / עמ' 12-13

לתעד  מסוגלות  היו  החכמות  המצלמות  אם 
אירועים עתידיים ולהציג לקבינט בשבוע שעבר, 
את הסרטון השנוי במחלוקת של יו"ר זק"א – סביר 
להניח שהמגנומטרים היו מוסרים בתום הישיבה.

אבי בלום 
השר לביטחון עצמי



היהודי  הבית  של  מאיגוף  חשש  באמת  האם 
מימין, מצדיק הצתה של אינתיפאדה נוספת? האם 
מנדט נוסף על חשבון  בנט 'שווה' את דמם של 

שלושת הרוגי משפחת סלומון הי"ד?  / עמ' 4

אבי גרינצייג 
ביבי, איפה הביטחון?



עדי
בל

פרסם  
ותתפרסם
03-5796643

דירת נופש 
חדשה

054-8561835/6 
גדולה +מרפסת

בצפת

הצהרה דרמטית: 
"12,500 דירות באלעד"

על פי הכרזת שר השיכון, אלעד תהיה העיר החרדית הראשונה לחתום על 
הסכמי גג, שישנו את פני העיר ● את החשש מהיתכנות כלכלית, ביטא גזבר 
משפחות  אלף  ל 20  מ 7,000  שגדלה  לעיר  תקומה  "אין  ברק:  בני  עיריית 

במהירות כזאת" / עמ' 6

 / עמ' 10

המנכ"ל סייר והתפעל: "אינה 
דומה שמיעה לראייה"

שייט, מופע 
וקבר רחל: 
תור הזהב 

של גיל הזהב
/ עמ' 10

/ עמ' 14

 "הממשלה משמיטה 
את הבסיס לטענת 
בעלות על 
הר הבית"



הפנינג הקיץ 
מגיע

בגדול!

  ועוד ועוד
שמליים  

ה: מתקני ענק    מתנפחים    מתקנים ח
שנ

ה

קיץ בריא

ישראל פרוש
ראש העיר

  

מידי ערב הצגות ומופעי ענק
באמפי-פארק | כניסה חינם

ליל שישי הקומזיץ הגדול
בהשתתפות אלפי תלמידי ישיבות

מחיר כניסה למתקנים 30 ₪ | ובהצגת כרטיס תושב 15 ₪
מחירי כניסה למתקני הענק: 10 ₪ח | ובהצגת כרטיס תושב 5 ₪

שמרו את התאריכים!
ימים שני עד חמישי | כ"ב – כ"ה אב | 14-17.8

בפארק אלעד
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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
 הדס נקטפה

השיבה  בלבד,   6 בת  כהן,  הדס  קשה:  טרגדיה 
מחלה  תקופת  לאחר  ליוצרה,  הטהורה  נשמתה  את 
האחרונים  החודשים  בשלשת  גופה.  את  שייסרה 
ננעלו  העתירו רבים בעד החלמתה, אך למגינת לב, 

שערי תפילה, והיא נלקחה לבית עולמה.
והוריה  חמישי,  ביום  התקיימה  ז"ל  הדס  הלווית 
ישבו שבעה בביתם ברחוב רבי יוחנן בן זכאי בעיר. 
ולא  הלוואי  והאצילית,  היקרה  למשפחה  תנחומים 

תוסיפו לדאבה עוד.

 קומזיץ טעים
באולם  ייערך  באב,  תשעה  שלאחר  חמישי  ביום 
הספורט ברחוב אבטליון 'קומזיץ ליל שישי לבחורי 
ישיבות', בהשתתפות )התארים על פי לשון ההודעה( 
הזמר  כוכב  הררי,  שמואל  החסידי  הזמר  תגלית 
בן  ישי  היהודי  הזמר  וכוכב  טובול,  שמעון  החסידי 
צבי. על ההנחיה יופקד שדרן 'קול חי' ותושב העיר 
חדשים  משירים  ייהנו  והמשתתפים  שוקרון,  יהודה 
מאות  של  וחלוקה  מהביל  צ'ולנט  לצד  ישנים,  ואף 

דיסקים.

 גרוס מצא תעסוקה

הוא אמנם חבר מועצת עיריית אלעד, אבל פעילותו 
כל  פני  על  מתפרסת  גרוס,  פנחס  הרב  של  הענפה 
הארץ. כך, נצפה השבוע גרוס בחנוכת מוקד טלפוני 
המתפתחת  הקהילה  לתושבות  עבודה  שיספק  חדש 

בעפולה. כה לחי.

 קיץ בלהב"ה

עם  הקיץ  חופשת  את  פתח  אלעד  להב"ה  מרכז 
משרד  של  תכנית  הגדול',  החופש  של  ספר  'בית 
כהמשך  וג'  ב'  א'  כיתות  ילדי  לומדים  בה  החינוך 
עם  קייטנה  של  במתכונת  אך  הרגילים  ללימודים 

פעילויות חווייתיות.
במסגרת תכנית זו הגיעו תלמידי בתי"ס: עמיעד, 
נועם ותפארת חיה וכן ת"ת: פאר מנחם ותורת חסד 
מערכת  האופיס:  בתוכנות  בנו  בלהב"ה.  ללימוד 
שעות, תג שם לתלמיד, יצרו משחק סולמות וחבלים 

ועוד.  כ-770 תלמידים השתתפו בפעילות.
כוחות  נותן  זה  כי  ספק  "אין  כי  אומרים  בצוות 
מחודשים לקראת השנה החדשה ואנו מודים לעיריית 
אלעד ולעומד בראשה הרב ישראל פרוש, על שיתוף 
הסדנאות,  בפרסום  השוטפת,  בתחזוקה  הפעולה 

ובתמיכה לאורך כל הדרך".
לכל מי שמעוניין בסדנאות נוספות ובקורסים יש 
למרכז,  ישירות  לפנות  או  הפרסומים  אחר  לעקוב 
הפועל במרכז רימון, רחוב שמעון בן שטח 8  קומה 
03-  ,9.30-12.30 9 4
5407219. בקרוב! קורס מזורז לנשים בשעות הערב.

 לא ינצחו אותו

מרגש: בני משפחת אייל יפרח ז"ל יחד עם חברי 
ליוו  פרוש,  ישראל  אלעד  עיריית  וראש  משפחה 
בבוקר את אחיו אסף לבקו"ם בתל השומר, לקראת 

גיוסו לצנחנים. אסף, עשה חיל!

העיר אלעד איבדה את אלעד סלומון הי"ד, שנרצח עם אביו ואחותו בטבח המזעזע שהתרחש 
בליל שבת ביישוב חלמיש  רעייתו מיכל הסתירה את חמשת ילדיהם, שניצלו בנס  בראיון 
אומרת מה  "לא  והוסיפה:  הגדול,  את השבר  תיארה  האימה,  רגעי  את  מיכל  מצמרר, שחזרה 

לעשות ואיך לעשות רק תעשו שזה יהיה המקרה האחרון"
מאת: משה אברהמי

אבל  עמו  הביא  האחרונה  השבת  מוצאי 
טבח  על  המרה  הבשורה  בהיוודע  כבד 
אבא,  בבנימין.  חלמיש  ביישוב  שהתחולל 
בנו ובתו, נעקדו בידי בן עוולה, עת שהמתינו 
בשמחת  להשתתף  היו  שאמורים  לאורחים 
הנרצחים:  הנכד.  להולדת  זכור'  ה'שלום 
שהרצח   ,)46( חיה  (, בתו  70( סלומון  יוסף 
 ,)36( אלעד  ובנו  בביתה,  התרחש  המזוויע 

תושב אלעד. ה' ייקום דמם.
עמוס  היה  בבנימין  הקסום  ביישוב  הבית 
בהם  שבת,  ליל  בשעת  המשפחה  בבני 
ומיכל,  יוסף,  של  אשתו  טובה,  הסבתא 
רעייתו של אלעד וחמשת ילדיהם. המחבל, 
כובר  מהכפר   19 בן  אל-גליל,  עבד  עומר 
שבאזור רמאללה, חדר ליישוב והסתובב בו 
יוציא  בו  הבית  את  שבחר  עד  שעה,  כרבע 

לפועל את זממו.
במסע  המחבל  פתח  נפתחה,  כשהדלת 
להכריע  הרוע  הצליח  שבסופו  הדקירות, 
מי  דמים.  למרחץ  שהפך  הבית,  יושבי  את 
ילדיה,  וחמשת  מיכל  הם  מהטבח  שניצלו 

זעם.  יעבור  עד  העליונה  בקומה  שהסתתרו 
מיכל  שחזרה   ,2 לערוץ  שהעניקה  בראיון 
הראשונה  "בשנייה  הקריטיים:  הרגעים  את 
בשעטה,  ככה  נכנס  הוא  למה  הבנתי  לא 
והרים  שניה אחר כך, כשהוא צעק בערבית 
מטרים   2 רצנו  האסימון.  לי  נפל  הסכין  את 
את  וסגרתי  לחדר,  נכנסנו  המחבל,  מאחורי 

הדלת".
העליונה,  בקומה  הארוכים  הרגעים  את 
וקריאות  צעקות  "שמעתי  מיכל:  תיארה 
כאב, שמעתי את חמתי צועקת בשמות של 
את  לאטום  בוחרת  אני  וחיה,  אלעד,  יוסי, 
התחילו  הילדים  מחכה,  ופשוט  האזניים 
קצת לבכות. אמרתי להם 'אל תוציאו הגה'. 
במדרגות,  ירדתי  מלמטה.  שקט  הגיע  ואז 
נשם  הוא  בעלי.  את  ראיתי  למטבח  בכניסה 

את נשימותיו האחרונות".
"ידעתי שבעלי כבר לא בעלי", המשיכה 
"ראיתי את חמי מוטל על הרצפה,  סלומון, 
התקרבתי,  ולא  שלו  הפנים  את  ראיתי  לא 
ראיתי את המחבל שרוע, מנוטרל, אבל עדיין 
בתזוזה. אחד האנשים שכבר הגיע תפס אותי 
עם  להישאר  למעלה,  לעלות  אותי  והכריח 

הילדים, לא להיחשף למראות".
את  עוטפות  וכשדמעות  ובאצילות  בחן 
עיניה, תיארה מיכל את השותפות עם בעלה: 
על  חתמנו  האירוע  שהתחיל  רגע  "באותו 
על  להגן  היה  שלי  החלק  כתוב,  לא  הסכם 
היה  זה  המחבל.  את  לעכב  ושלו  הילדים 
שיתוף הפעולה בננו, כך היה מאז ומתמיד, 
להאמין  לי  קשה  והילדים.  הבית  לטובת 
שאני ממשיכה את המסע הזה בלעדיו, הוא 
השאיר לי חמש מתנות שכל אחת מהם עולם 
ומלואו. בכל אחד מהם אני רואה את אלעד".
תושב המקום  תושבי אלעד, שאיבדו את 
אלעד ז"ל, עטפו בתמיכה והרעיפו תנחומים 
לאחר  ילדיה.  וחמשת  מיכל  הרעייה  על 
פוקדים  במודיעין,  כואב  הלוויה  מסע 
אבלים,  לניחום  המשפחה  בית  את  המונים 
הקשים.  ברגעים  לצדם  לעמוד  ומבקשים 
יצוין כי משפחת סלומון מתגוררת בסמיכות 
היה  הי"ד  אייל  שבנה  יפרח,  למשפחת 
משלשת הנערים שנחטפו לפני 3 שנים בגוש 

עציון.

"קשה לי להאמין שאני ממשיכה 
את המסע בלעדיו"

ביבי, איפה הביטחון? / אבי גרינצייג
אחרי תקופה ארוכה של רגיעה ורוגע, 
עצמי  את  מצאתי  שוב  האחרון  בשבוע 
כמה  מדי  לאחור  הראש  את  מסובב 
לירושלים  בכניסה  צועד  בעודי  דקות, 
בתת  מוודא  המרכזיים,  וברחובותיה 
המודע שאין איזו דמות חשודה מזדחלת 
עם  אותי  לתקוף  ומוכנה  המדרכה  על 
'אללה  וזעקות  מספריים  או  מברג  סכין, 
והפחד,  האימה  לימי  חזרנו  אכבר'. 

שתושבי ירושלים כה הורגלו בהם.
אוהב  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
להצהיר בכל הזדמנות ומעל כל במה כי 
חזונו הוא שיזכרו אותו כ"שומר ביטחון 
'מר  שהכינוי  שחפץ  האיש  ישראל", 
להסביר  כעת  נדרש  בו,  ידבק  ביטחון' 
כיצד  הבירה  עיר  תושבי  אלפי  למאות 

ומדוע זנח אותם שוב לחסדי הטרור. 
וחשש  פוליטי  חיכוך  באמת  האם 
מימין,  היהודי  הבית  של  מאיגוף 
מצדיקים הצתה של אינתיפאדה נוספת? 
בנט  נפתלי  חשבון  על  נוסף  מנדט  האם 
הרוגי  שלושת  של  דמם  את  'שווה' 

משפחת סלומון הי"ד?
המגנומטרים  האם  יודע  אינני 
המדוברים כל כך אכן חיוניים, אבל קיימת 
אכן  אם  כלומר,  נפשך':  ה'ממה  שאלת 

סמך  על  הממשלה  כראש  משוכנע  היית 
חיי  יציל  שהמגנומטר  שבידיך  המידע 
אדם, עד כדי כך שהסתכנת באינתיפאדה 
פתאום  מדוע  הצבתו,  עבור  נוספת 
בינלאומי  לחץ  בגלל  עליו  מוותר  אתה 
ואם  האזרחים?  חיי  את  ומסכן  ופוליטי 
מלכתחילה לא היה מדובר בפריט חיוני 
לשמירה על ביטחוננו, למה הצבת אותו 
- מתוך הבנה ברורה שמדובר בהתגרות 
כאלה  אף  ערב,  ובמדינות  באסלאם 
ידיעה  ומתוך  ידידותינו,  על  הנמנות 
ירושלים  מזרח  את  להצית  עשוי  שהוא 

ולהסית מרצחים חמומי מוח לפעולה?
כבר  העממי'  מש'הטרור  כעת, 
המכשירים  שהסרת  בטוח  לא  התעורר, 
זה  כמו  אותו, פלסטינים מוסתים  תרגיע 
שרצח את בני משפחת סלומון הי"ד או 
משנהו שביצע את פיגוע הדקירה בפתח 
שוב  לצוץ  עשויים   – השבוע  תקווה 
בשבוע  בשרנו  על  שלמדנו  וכפי  ושוב, 
ביותר,  והכואבת  הקשה  בדרך  האחרון, 
באמת  ערוכים  אינם  הביטחון  כוחות 

לעצור את המפגעים.
וכל זה מבלי לדבר על הנזק ההיקפי, 
השבוע  שהתחוללה  והמיני-דרמה 
היטב.  זאת  ממחישה  ירדן  בשגרירות 

ישראלים,  נגד  טרור  לפיגוע  ניסיון 
המוצגת  זו  היא  ישראל  בו  לאירוע  הפך 
כ'אשמה' ונציגיה נחלצים בעור שיניהם 
מממלכה, שעל פניו נמצאת במצב שלום 

עמנו ואמורה להיות ידידותית.
בדמיוני  חלילה  להעלות  רוצה  אינני 
ראש  של  להתנהלותו  אפשרי  הסבר 
אור  את  להסיט  חפץ  שאולי  הממשלה, 
הזרקורים התקשורתיים משורת החקירות 
ומדיני,  ביטחוני  לסיקור  נגדו  המתנהלת 
של  אוטומטית  לתמיכה  זוכה  הוא  שם 
אירועים  בעת  שמתאחדת  הקהל,  דעת 

קשים ועל רקע טרור. 
מכהן  ממשלה  שראש  להאמין  קשה 
האישיים  באינטרסים  יבחר  ואחראי 
באמצעותם  לנהל  כדי  שלו  והקטנוניים 
הישראלית.  הביטחון  אסטרטגיית  את 
על  הסברים  לספק  נדרש  הוא  ועדיין, 
המגנומטר,  בסוגיית  הפתאומי  הזיגזג 
כולנו  את  והחזיר  אדם  בחיי  שעלה 
כולנו,  ולטובת  פחד.  של  למערבולת 
לקבל  ויתחיל  מהר  שיתעורר  הראוי  מן 
נמצא  כדי שלא  הנכונות,  את ההחלטות 
מסתובבים  אחד,  יום  חלילה  עצמנו  את 

לאחור באיחור של דקה גורלית.

ראש הממשלה שמתהדר בהיותו 'מר ביטחון' הכזיב  הצבת המגנומטר 
והסרתו מעוררים שאלות קשות על אופן ושיקולי קבלת ההחלטות



*תוקף המבצע 9.8.17, כל משקפי השמש ומסגרות הראיה של המותגים המשתתפים במבצע 
הנחות  ללא  )מחיר מחירון תקף  550 ש”ח  על  עולה  אינו  שמחירם לצרכן במועד המימוש 
מבצעים( ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד למשקף, תוקף המימוש עד 30.9.17, ניתן לממש 
אין כפל מבצעים או  יח’ לסניף.  בכל סניפי אופטיקה הלפרין. מינימום פריטים במלאי 50 
הנחות. בכפוף לתנאים שמצויינים על גבי השובר. מחיר המזגנים מוצגים בנקודת המכירה 

עצמה *למימוש באתר dolce-gusto.co.il המשלוח חינם.

קונים מזגן במחיר מדהים

שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר 
אלתא בין רובע ג’-ז’
073-7219-219

משקפי שמש
*במתנה

מכונת קפה נסקפה
דולצ׳ה גוסטו

₪449 בלבד!
ב-₪99

mini me דגם

* ניתן להמרה למסגרת ראיה

+ מארז קפסולות אייס קפוצ׳ינו*

המותגים המשתתפים במבצע:

ברשת   2017 מקולקציית 
ממגוון  הלפרין  אופטיקה 

מותגי הבית

ומקבלים

או

המבצע חל על מגוון המזגנים של 
המותגים המשתתפים במבצע:

מזגנים מהמותגים המובילים  990 ₪
במחירים מיוחדים החל מ-
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גם חווית קניה מושלמת ושירות מצוין! וגם המחיר הזול ביותר בהתחייבות מול ה"קרנות" ומול כל המכירות הביתיות!
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זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים 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

7 שנות אחריות מלאה ללא 
TOP תוספת תשלום בדגמי

מזגני תדיראן אלפא מגוון מזגני טורנדו
5 שנות אחריות מלאה
ללא תוספת תשלום

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

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪החל מ-2090 ₪החל מ-1190 ₪

33₪

מזגן לחדר שינה

החל 
מ-

ל-36 חודשים

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל 
מ-

ל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

גם המחירים הכי זולים, גם ב-36 תשלומים וגם אחריות חינם על מגוון מזגנים 
מזמינים עכשיו מזגן חדש ומפסיקים לסבול מהחום!

מקרר 2 דלתות

זה הזמן למקרר חדש ומסובסד!
חברת סמסונג, בלומברג ושארפ מסבסדים לכם את המחירים ואתם מרוויחים!!!

מקררי 
שארפ
1999

החל מ-

₪

מקררי
סמסונג
4 דלתות, 3 דלתות

במחירים הכי זולים!

מקררי
בלומברג

במחירים הכי זולים!
אפשרות לרכישה כולל 

התקן משמרת השבת

אפשרות לרכישה 
כולל התקן

משמרת השבת

סה"כ: 2290 ₪
₪ 64סה"כ
סה"כ: 990 ₪ל-36 חודשים

₪ 28סה"כ
סה"כ: 990 ₪ל-36 חודשים

₪ 28סה"כ
ל-36 חודשים

מקרר איכותי
450 ליטר

החל מ- 1990 ₪

החל מ- 990 ₪
₪28
ל-36 חודשים

₪
החל 

56מ-
ל-36 חודשים

תנור דו תאי

תנור חד תאי

מכונת כביסה
7 ק"ג

החל מ- 990 ₪
₪ 28סה"כ
ל-36 חודשים

מקפיא
6 מגירות

מקרר איכותי
260 ליטר

כולל התקן
משמרת השבת

מרתון מבצעים על מגוון מוצרים וגם ב-36 תשלומים!

החל 
מ-

מאת: משה אברהמי

האם העיר אלעד עומדת להכפיל את עצמה? - שר 
בועידת  השבוע  הודיע  גלנט  יואב  והשיכון  הבינוי 
כי  אלעד  בעיר  אמונים  שלומי  של  'מתמקצעים' 
למעלה  יכלול  אשר  בעיר,  גג  הסכם  ייחתם  בקרוב 
מ-12,500 יחידות דיור. אם התכנית תתממש, מדובר 
יהיה בשינוי דרמטי לעיר, שמאכלסת כיום כ-65,000 

נפשות בכ-7,300 דירות.
דרך  פריצת  מביא  הוא  באלעד  הגג  "הסכם 
משמעותית", אמר השר גלנט. ״אני רוצה לברך את 
העיר  את  קדימה  פרוש שמצעיד  ישראל  העיר  ראש 
ומביא יחד איתנו לתוצאות. תכנית הסכם הגג באלעד 
באשדוד  בקרוב  שייחתמו  גג  להסכמי  מתווספת 

ובנהריה.
יחידות  במיליון  צורך  בישראל  "יש  גלנט,  לדברי 
דירות לעשרים השנה הקרובות. 20 אחוז מתוך דירות 
אלו צריך להיות עבור הציבור החרדי. לשם כך הקמנו 
חבריי  המלצת  פי  על  חרדים  לענייני  אגף  לאחרונה 
מענה  לתת  היא  שלנו  המטרה  החרדיות.  לסיעות 
איכותי במחירים סבירים. עלינו לפתור את הבעיות 
באמצעות בניית ערים חרדיות ובהוספת יחידות דיור 

בערים הטרוגניות".
ברכסים,  דרך  פריצת  תהיה  שבקרוב  סיפר  השר 
שנה.   28 משך  תקועה  הייתה  בו  שהתב"ע  מקום 
"תוך חודשים אחדים הצלחנו להתגבר על הקשיים 
בקרוב  תוקף  לקבל  עתידה  והתכנית  והמורכבויות 

מאוד".
הבינוי  שר  את  שיבח  פרוש,  ישראל  העיר  ראש 
והשיכון יואב גלנט: "זה שר של תכל'ס, לא מדבר - 

עושה ומזיז עניינים".
קודם לכן, סיירו עשרות נציגי סיעת 'שלומי אמונים' 
מכל רחבי הארץ יחד עם סגן שר החינוך ויו"ר שלומי 
מרכזיות  בנקודות  אלעד  בעיר  פרוש,  מאיר  אמונים 

ובאתרי הבנייה העתידיים והנוכחיים.   
הרחבת  על  בהכרזה  הגדולה  הבשורה  לצד 
והיכולת  העיר, טמון חשש על ההיתכנות הכלכלית 
במספר  דרמטי  כה  גידול  עם  להתמודד  העיר  של 

התושבים הנאמד בכ-110,000 נפשות.
מרקר',  'דה  הכלכלי  העיתון  של  מעמיק  בניתוח 
העיר  של  העצמיות  ההכנסות  כיום,  כבר  כי  עולה 
עומדות על פחות ממחצית מתקציבה, כשהיתר מגיע 
מעזרת משרדי הממשלה. על מנת להגיע לאיזון בין 
תושבים  מרובת  עיר  תחזוק  של  הכבדות  ההוצאות 
ולאזורי  מסחר  לשטחי  העיר  זקוקה  הכנסות,  לבין 

תעשייה, שנכון להיום אינם בנמצא.
אריק  ברק,  בני  עיריית  גזבר  אמר  הדיווח,  פי  על 
אדלר, שנכח גם הוא במפגש עם שר השיכון באלעד: 
אלף  ל–20  מ–7,000  שגדלה  לעיר  תקומה  "אין 
לדבריו  גלנט  תגובת  כזאת".  במהירות  משפחות 

הייתה "אל תנסו להפחיד אותי".
בשנים  כי  לציין  ראוי  הקודרת,  התחזית  למרות 
לקדם  מנת  על  במרץ  העירייה  פועלת  האחרונות,  
פעולה  לשיתוף  בתכנית  היתר  בין  תעשייה,  אזורי 

והכנסה עם המועצה אזורית דרום השרון הסמוכה. 
וועדה,  המלצת  התקבלה  חודשים,  כשלשה  לפני 
מחצבת  מהכנסות  תיהנה  אלעד  עיריית  כי  שקבעה 
'הנסון', כשהיא תחלוק בשווה את הרווחים עם דרום 

השרון, סכום המוערך בכ-3.5 מיליון ₪ בשנה.

הצהרה דרמטית: 
"12,500 דירות באלעד"

על פי הכרזת שר השיכון יואב גלנט, אלעד תהיה העיר החרדית הראשונה לחתום על הסכמי גג, 
שישנו את פני העיר לבלי היכר ● את החשש מהיתכנות כלכלית, ביטא גזבר עיריית בני ברק: 

"אין תקומה לעיר שגדלה מ 7,000 ל 20 אלף משפחות במהירות כזאת"

 צילום: אלי סגל 



קיץ ובין 
 הזמנים

במוזיאון

 תערוכת מטבעות רומיים מתקופת
בית שני ועד תקופת המשנה

תערוכת האמן הסיני איי וייוויי 

היכל הספר

שדרת בתי הכנסת העתיקים 

פעילויות מיוחדות לכל המשפחה

דגם ירושלים מימי הבית השני  

א', ב', ה' 17:00-10:00 | ג', ד' 21:00-10:00 |  ו' 14:00-10:00

 * הכניסה חינם לילדים בחודש אוגוסט. לא לקבוצות ולא כולל פעילויות בתשלום.
  בנדיבות ידידי מוזיאון ישראל בקנדה וקרן דויד ואינז מיירס, קליוולנד, אוהיו. 

כניסה 

חינם* 

לילדים



לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30  ,9:30-19:30 א'-ה'  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-13:30 ו'   ,09:30-19:30 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l
חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 28.2.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
בגדלים 90/80/70/60 ס"מ.

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

)לפי תוכנית(

כולל מע"מ / דירה עד 100 מ"ר / לא כולל את עבודת השיפוץ

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

2 מגירות גבוהות כולל כיור ומראה
צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי-לבן, שמנת, שחור, 

אפור. פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, 

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון טבעי,

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

כל הבית

Spring
2017

₪25,000

פרפקט
ליין

כולל מטבח  כולל גרניט פורצלן  כולל דלתות  כולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי
של עד 50,000 מטר

באישור מכון
התקנים הישראלי

2 מ' אורך תחתון + עליון, 
דלתות פורמייקה, גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

דשא סינטטיקיטצ'נט 
חדש!

אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

* המחיר ברכישת גליל קיים ברוחב 2 ו/או 4 מטר

₪ 798₪ 950

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48ס"מ

כיור גרניט כפול
צבע לבן, מידות: 47X82  ס"מ

מפתיע! במחיר 

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 34.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 65.00 ₪ 59.00₪ 65.00

₪ 64.00

₪ 65.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 59.00

למ"ר
₪ 65.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 46.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 37.00

למ"ר
₪ 51.20

למ"ר
₪ 57.00

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

מטבח
גוף סנדוויץ׳ 

עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, 
כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

₪ 3,590

שולחן + 6 כסאות
 160X90 ,שולחן ניקל, זכוכית לבנה

)נפתח לגודל 240( כסאות בצבעים: 
לבן, קרם, אפור, שחור

סניף בני ברק

30.5.17

, שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-20:30 ו’ 9:00-14:00
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מאת: משה אברהמי

אלעד  בעיר  הזהב"  "גיל  מנשות  מאות 
מרעננת  לפעילות  האחרונים  בשבועות  זכו 
סיורים  ומגוונים,  רבים  בתחומים  ומעצימה 
פנאי  ופעילות  טיולים  הקדושים,  במקומות 
לפיתוח  המשרד  ממדיניות  כחלק  וספורט 
לאוכלוסיית  לסייע  והגליל,  הנגב  הפריפריה 
תרבות  רכזות  מתנדבות  באמצעות  הזה  הגיל 
שהוכשרו ע"י הנהלת המשרד במבצע הנקרא 
"תור הזהב" תרבות ופנאי לגיל השלישי בכל 

רחבי הארץ.
הצהריים  בשעות  יצאו  שעבר  בשבוע 
העיר  תושבות  הזהב"  "גיל  מנשות   100
לפעילות  לרשותן  שהועמדו  באוטובוסים 
בנמל  בספינה  שייט  עצמות   וחילוץ  מרעננת 
הלכו  מכן  לאחר  המונית,  הרקדה  אשדוד 
צפו  ובסיומו  אשדוד  בפארק  לנפוש  הנשים 
האגם  שפת  על  מרהיב  קולי  אור  במופע 

המלאכותי שנבנה בפארק.
הנשים שנהנו מאוד מפעילות זו חזרו בשעת 
והודו  ומאושרות  שמחות  מאוחרות  לילה 
הרב  בראשו  ולעומד  המשרד  להנהלת  בחום 

אריה דרעי שר הפנים הפריפריה הנגב והגליל, 
זכו  לא  שנים  שזה  מציינות  שהם  כדי  תוך 
דינה  לרבנית  והודו  כזה,  ומהנה  חוויתי  ליום 
קריספל תחי' רכזת התרבות מטעם המשרד על 

מאמציה ופעולות ההתנדבות שלה עבורן.
"גיל  מנשות  נשים   100 זכו  השבוע  גם 
הזהב" לטיול חווייתי והעצמה רוחנית שכללו 
ביקור בקבר רחל, תפילה בכותל המערבי, סיור 
במנהרות הכותל, תוך כדי השתתפות בפעילות 
לירושלים"  "המסע  הייחודיים   ובמופעים 
ו"שרשרת הדורות", ולסיום נהנו לערוך סיור 

מודרך ברובע היהודי בעיר העתיקה.
"חזרנו עייפות אך מרוצות מהמטען הרוחני 
שהיה  דבר  השגרה  שבירת  ומעצם  זכינו,  לו 

נחוץ לנו ביותר", ציינו הנשים בסיפוק רב.
העיר השבוע  נשות  זכו  נוספת שלה  יוזמה 
הייתה במסגרת המבצע שעליו הכריז המשרד 
התעמלות  בריא"  בגוף  בריאה  "נפש  היא 
של  בקבוצות  הזהב"  "גיל  לנשות  מיוחדת 
20 יחד נשים בכל קבוצה בכל יום ב"סטודיו 
וזכתה  אחרת  קבוצה  הגיעה  יום  בכל  לייף" 
אישית  והכוונה  הדרכה  מיוחד  יחס  לקבל 

בפעילות ספורטיבית מהנה.

מאת: משה אברהמי

עורך  קשש,  זאב  החדש  העירייה  מנכ"ל 
העירייה,  במחלקות  עומק  סיורי  אלו  בימים 
כחלק  הקהילות,  ובמרכזי  החינוך  במוסדות 
קיבל  אותו  התפקיד  על  מ"הסתערותו" 
צרכי  את  לעומק  להבין  מנת  ועל  באחרונה, 
ברשת  היה  הראשונים  מביקוריו  אחד  העיר. 
באלעד,  ויז'ניץ  והחינוך  התורה  מוסדות 
בקריות החינוך לבנים ולבנות בהם מתחנכים 

כאלפיים תלמידים ותלמידות.
מנכ"ל  קיבלו  החשוב  האורח  פני  את 
הנהלת  וחברי  כץ  מאיר  חיים  הרב  המוסדות 
המוסדות הרב בערל אשר, הרב יחזקאל מילר, 
לפניות  הלשכה  ומנהל  פרידמן,  בנימין  הרב 

הציבור הרב יואל דסקל.
במהלך הביקור סייר האורח בתלמוד תורה 
בלוויית המנהל הרב יצחק רוט, נכנס למספר 
כתות לימוד והתרשם עמוקות מפעילות 'מרכז 
העשרה' כשהוא מקבל סקירה ממנהל המרכז 
של  קידומם  אופן  על  ויטמן  אברהם  הרב 
בקרה  ובשיטת  מקצועית  בצורה  התלמידים 

חדשנית הקוצרת הצלחות רבות. 

לבנות  הספר  ובבית  בסמינר  ביקר  בהמשך 
והגידול  הקיימת  הצפיפות  על  עמד  בהם 
המבורך, כשמספר רב של כתות שוכנות עדיין 
הבינוי.  תוכניות  על  ושמע  יבילים  במבנים 
ראש  ע"י  ויז'ניץ  ישיבת  בשערי  התקבל  כן 

הישיבה הרה"ג ישראל מנחם מענדיל ברכר.
בסיום הסיור נערכה ישיבת סיכום במהלכה 
תנופת  להמשך  הפרק  שעל  הנושאים  לובנו 
וחברי  כץ  הרב  כשהמנכ"ל  והפיתוח,  הבינוי 
ההנהלה מציינים את שיתוף הפעולה המבורך 
פרוש  ישראל  הרב  העיר  ראש  עם  וההדוק 
העושה רבות ונצורות למען פיתוחם של כלל 
מוסדות התורה והחינוך בעיר בתוך כל פעליו 

לקידום העיר אלעד ותושביה.
שמע  כה  עד  כי  ציין  קשש  זאב  המנכ"ל 
אין  אך  ויז'ניץ,  מוסדות  של  הטוב  שמה  על 
להיחשף  זכה  וכעת  לראיה  שמיעה  דומה 
רצופה  עשייה  של  וכוללת  מרהיבה  לתמונה 
בכל המישורים. הוא הביע שאיפה שתהא לו 
הפיתוח  תנופת  בהמשך  שותף  להיות  הזכות 
בתחומי  המסועפים  המוסדות  של  וההקמה 

התורה החינוך והחסד.

כחלק מסיורי עומק שהוא 
עורך על מנת להכיר את 
הנפשות הפועלות בעיר, 

הגיע מנכ"ל העירייה החדש 
זאב קשש לביקור ברשת 

מוסדות ויז'ניץ 

המנכ"ל סייר והתפעל: "אינה 
דומה שמיעה לראייה"

שייט, מופע וקבר רחל: 
תור הזהב של גיל הזהב

בנות 'גיל הזהב' באלעד 
זוכות לאחרונה לפעילויות 

אינטנסיביות, שספק 
אם צעירות העיר יוכלו 

להתמודד עם הקצב שלהן 
 "חזרנו עייפות אך 

מרוצות, מהמטען הרוחני 
ומשבירת השגרה"

לבית הספרחוזרים
בפחות ממחיר כוס קפה
ומקבלים אייס קפה מתנה!

אסטרא

רבי עקיבא 15 ב"ב | טלפקס: 03-5798805למשרד לתלמיד ולילד

החנות פתוחה כל יום בין השעות 10:00-21:00 יום ו' עד 13:30
היריד מתקיים מכ"ב תמוז- ט' באב

10%
הנחה

ים
צוע

 הצע
על כל מתחם

בקניה מרוכזת לגן
מתנה
אישית
לגננת

₪ 4.90₪ 4.90
רק ב-

0000000000000000₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
שלישיית

חודים
לעפרון

מכני

חבילת
מחקים

שטדלר/קמפוס
מוגבל ל-2 יחי' ללקוח

חמישיית
מחברות
קמפוס

מהדק +
סיכות קנגרו

דבק
סטיק
גדול

צבעי פסטל
אסטרא

עם עטיפת כסף
*בקניה
מעל

₪ 150

עטי פיילוט
0.4

החל מ- 4.90

עיפרון
פיילוט מכני

חבילת
מדגישים

עט מחיקה (טיפקס)
/נוזל מחיקה

חב' 12
עפרונות

ביק/קריון

עטיפות עפיפון
החל מ- 4.90

בואו לחנות לקנות את
כל הדרוש לביה"ס ולהנות!

ממגוון ענק איכותי של

ילקוטים
וקלמרים

מודן
קל גב
COOL

מ.
כ.

א.
 | 

ח.
ל.

ט.
 | 
בד

בל
ה 
ש
מח

לה
ת 

ונו
תמ

ה

בס"ד

שווים
כל מוצרי ניקי במחירים הכי 

₪ 4.90

₪ 4.90

₪ 4.90

₪ 4.90

₪ 4.90
ק

₪ 4.90

₪ 4.90

₪ 4.90

₪ 4.90

₪ 4.90

₪ 4.90

₪ 4.90

₪ 4.90
₪ 4.90

עשרות מוצרים

תיק ים
ניקי

053-3114755

אינדקס-
קלסר עם
ניילוניות

2 יחידות

ספריים, 20 עטיפות למחברות, מחברת ספירלה פוליו, מחדד פח גרמני, דפדפת פוליו עבה ועוד ועוד...
דפים, מ

 שמר
טליין,

 אר
.₪ 4.9

0 -
ם ב

צרי
 מו

ות
שר

 ע
וד
וע

טושים מחיק

₪ 4.90

טושים רחיצים
מחברות מובילות

₪ 4.90

למגיעים דרך פרסום זה

ועוד מותגים מובילים נוספים

מוגבל ל-2
יחידות ללקוח

על כל רכישה מעל 100 ₪,  מקבלים שובר לאייס קפה/וניל במאפיית "בראבו" הסמוכה

הזול ביותר

קניה מרוכזת
ב

לסל
התחייבות 
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ארי קלמן

פנה  גפני  משה  ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר 
לראש הממשלה בדרישה לאסור עליית יהודים 
להר הבית: "זה דבר שאסור על פי ההלכה. זה 

יוצר אינתיפאדה". 
במהלך יום ראשון, כשראשי הסיעות נפגשו 
ראש  שעל  בסוגיות  ודנו  הממשלה  ראש  עם 
סדר היום ובראשם הנושא הביטחוני – מדיני, 
חה"כ  התורה  דגל  יו"ר  פנה  הדברים  במהלך 
הממשלה  לראש  ובעיקר  לנוכחים  גפני  משה 
עליית  את  לאסור  מהם  ודרש  נתניהו  בנימין 

היהודים להר הבית. 
להר  העלייה  את  שיאסור  ממנו  "ביקשתי 
הבית, ליהודים וגם לחברי הכנסת והשרים, כל 
מה שהוא יכול", סיפר חה"כ גפני בשיחה עם 

'קו עיתונות'. 
ליברמן  אביגדור  השרים  נעדרו  בישיבה 
התנגדות  להביע  עשויים  שהיו  בנט,  ונפתלי 
השרים  גם  גפני  חה"כ  לדברי  אך  לדרישה, 
להיות  "צריך  בעניין  ודרעי תמכו  ליצמן  יעקב 

מטומטם שלא לתמוך בזה". 
גם  זה  הדברים.  את  שמע  הממשלה  "ראש 

מצווה  היה  שאם  להם  אמרתי  בעניין,  מחאה 
לעלות להר הבית אז עכשיו צריך לעשות שיקול 
האם המצווה הזאת שווה לפתוח אינתיפאדה, 

אבל זה עבירה".
העלייה להר הבית מביאה לאינתיפאדה?

האינתיפאדות?  היו  מתי  השאלה?  "מה 
מתי שאריק שרון עלה להר הבית, אחרי שפה 

התחילו דיונים על הבית. 
"רוב המדינות המוסלמיות לא אויבים שלנו, 
טובים.  הם  איתם  שלנו  שהיחסים  מדינות  הן 
אני שומע את ההסתה הזאת שיהודים הולכים 

לחלל את הקודש. מה זה הדבר הזה?!"
חילוקי  את  הסביר  מקלב  אורי  חה"כ  מנגד 
הדעות סביב הצבת המגנומטרים בכניסה להר 
הבית, במהלך ביקור מיוחד בבורסה אמר חה"כ 
שנמצא  מי  פוליטיים  גופים  "יש  מקלב:  אורי 
הריבונות,  את  לחזק  רוצים  שהם  בממשלה, 
מה שחשוב להם זה הריבונות והשלטון. מנגד 
הגופים הביטחוניים חשוב להם שמירת הסדר, 
רוצים שיהיה שקט ושיהיה סדר,  מכיוון שהם 

פחות חשוב להם הריבונות".

אוריאל צייטלין

פרצה  בעוצמתה  חריגה  דיפלומטית  סערה 
ותחילתה  לירדן,  ישראל  בין  השבוע  בתחילת 
באירוע טרור שהתרחש בשגרירות הישראלית, 

השוכנת בעמאן.
צעיר ירדני הגיע כשהוא חמוש במברג ודקר 
מאבטח בשגרירות, המאבטח השיב באש חיה 
והרג את הצעיר ואת בעל הדירה ששהה במקום 

גם הוא. 
מדינת ישראל ביקשה להוציא את המאבטח 
לישראל על מנת שזה יקבל טיפול רפואי, אולם 
מיוחד  בצו  ואף  בסירוב  נתקל  החוץ  משרד 
משר הפנים הירדני האוסר נחרצות על העברתו 
שהיה  החמור  המשבר  החל  א'  ביום  לישראל. 
יכול להוביל להשלכות חמורות אף יותר, מול 
מדינה סונית מתונה הנמצאת במצב שלום עם 

ישראל. 
פרטי  על  הוטל  חמור  פרסום  איסור  צו 
המקרה ביום ראשון, והוא הוסר רק במהלך יום 
שני - מה שהצביע על כך שממדי המשבר היו 

גדולים ממה שנראה מלכתחילה. 
"עם כל הכבוד לאמנות הדיפלומטיה, מדובר 
בשני אזרחים ירדנים שנורו ונהרגו", אמר גורם 
מדובר  שלא  "הדגשנו  בפרשה,  מעורב  שהיה 
במעצר או חקירה. אנחנו צריכים לתת תשובות 

למשפחות ההרוגים".
המשבר  הגיע  לחצות,  סמוך  שני,  ביום 

בירדן,  ישראל  שגרירות  כשאנשי  לסיומו, 
בראשות השגרירה עינת שלאין, שבו לישראל 
דרך מעבר אלנבי. בין אנשי הצוות היה גם איש 
האבטחה, אשר נפצע בפיגוע הדקירה בעמאן. 
בנימין  רה"מ  עם  שוחחו  הם  ארצה  שובם  עם 
חזרתם  על  אותם  בירך  והוא  בטלפון,  נתניהו 

בשלום. 
לשיתוף  הודות  התאפשר  לישראל  שובם 
פעולה הדוק, שהתקיים לאורך שני ימי המשבר 
טלפון  בשיחת  ששיאו  ירדן,  לבין  ישראל  בין 
שקיימו בשעות הערב רה"מ נתניהו ומלך ירדן 
עבדאללה  דרש  השיחה  במהלך  עבדאללה. 
מנתניהו את הסרתם של גלאי המתכות שישראל 
הציבה בהר הבית אחרי הפיגוע שהיה במקום 
לפני כשבועיים, ובתמורה הבטיח כי המאבטח 
הישראלי יורשה לצאת מעמאן בבטחה לצורך 

קבלת טיפול רפואי. 
תוצר  היא  השיחה  כי  הסבירו  המדיני  בדרג 
שתי  של  לפתרון  שהביא  נסיבתי,  מהלך  של 
כי  נמסר  הממשלה  ראש  מלשכת  הסוגיות. 
באווירה  מגעים  התנהלו  לירדן  ישראל  בין  
דרישה  הייתה  לא  וכי  פעולה,  שיתוף  של 
בהסרת  את שובו של המאבטח  לכרוך  ירדנית 
המגנומטרים. מי שעוד היה גורם בולט בסיום 
המשבר הדיפלומטי, הוא ראש השב"כ לשעבר 
לסיום  נתניהו  בשליחות  שפעל  ארגמן,  נדב 

המשבר.

מראה"מ  דרש  ודרעי  ליצמן  בתמיכת  הכספים  ועדת  יו"ר 
בישיבת ראשי הסיעות לעצור את התופעה  "זה עבירה ומביא 

לאינתיפאדה, צריך להיות מטומטם שלא לתמוך בזה"

בשגרירות  פיגוע  ניסיון  לאחר  יומיים,  שנמשכה  דרמה  בתום 
לשעבר  השב"כ  וראש  דיפלומטית  מתיחות  בעמאן,  הישראלית 
שהתערב - יכלו נציגי ישראל בממלכה הירדנית לנשום לרווחה

גפני: "דרשתי מנתניהו 
לאסור עליית יהודים 

להר הבית"

הנציגים הישראלים 
חולצו מירדן

פרסום 

ראשון
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רי
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ר: 

יו
צ

התקשר עוד היום לטל' 2060* שלוחה 9
והצטרף למשפחת נהגי "קווים-עילית"!

יהנה  הוא  כי  מאושר,  אשר 

עם  וערכית,  נעימה  מעבודה 

נאה  ומשכורת  בשפע,  פרנסה 

ומסודרת מחברה מבוססת.

בחר  שהוא  מאושר,  אשר 

קרוב  וקלה,  נקיה  במלאכה 

לבית ובתוך הקהילה הקדושה.

יזכה  שהוא  מאושר,  אשר 

היקרים  הילדים  את  להסיע 

תינוקות של בית רבן לתלמודי 

התורה.

להסיע  שיזכה  מאושר,  אשר 

לומדי  החכמים  תלמידי  את 

התורה לבית מדרשם.

אשר מאושר,

יגיע כפיך... תאכל – אשריך!
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נסיעה טובה ומהנה!

לגני יהושע ׀ לפארק רידינג ׀ לחוף ים הנפרד בת"א ׀ לחוף ים הנפרד בהרצליה

קו 271 – מיוחד 

לחוף ים הנפרד בהרצליה וחזרה

קו 275 – מיוחד 

לגני יהושע, חוף ים הנפרד בת"א, רידינג וחזרה

שירותי הנסיעות יפעלו בתקופת בין הזמנים

החל מיום רביעי* י' מנחם אב תשע"ז 02/08/17 עד יום שלישי ל' מנחם אב תשע"ז 22/08/17

* בשעות המסומנות הקו לא יוריד/יאסוף בחוף ים הנפרד בת"א (הירקון/שד' נורדאו - 25801)
* ביום רביעי י' מנחם אב תשע"ז 02/08/17 הקווים מתחילים לפעול משעות הצהרים.
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תחנות הקווים באלעד:
איסוף: יציאה מתחנה רבן יוחנן בן זכאי/רבי טרפון (35547)

דרך כל תחנות האיסוף של הקווים הבינעירוניים הסדירים באלעד.
פיזור: בתחנות ההורדה של הקווים הבינעירוניים הסדירים באלעד.

תחנות הקווים ביעד:

קו 271:
 חוף הים הדתי (26664)

חוף נפרד הרצליה (23081)

התחנה בחזור ממוקמת
למעלה ולא בצמוד לחוף

קו 275: 
 גני התערוכה (23074)
מסוף רידינג (22927)
*הירקון/שד' נורדאו (25801)

מסוף רידינג (22927)  
*הירקון/שד' נורדאו (25801)
רכבת אוניברסיטה/שד' רוקח (26302)
גני התערוכה/שד' רוקח (21717)

קו 275: 
 גני התערוכה (23074)
מסוף רידינג (22927)
*הירקון/שד' נורדאו (25801)

מסוף רידינג (22927)  
*הירקון/שד' נורדאו (25801)
רכבת אוניברסיטה/שד' רוקח (26302)
גני התערוכה/שד' רוקח (21717)

הורדה בהלוך:

איסוף בחזור:

הורדה בהלוך:

איסוף בחזור:

שימו לב!

מחירון
א. וותיק / סטודנט מורחב קוד

 44₪ 9.3₪ 4.7

רגיל

ניתן לשלם בערך צבור או בחופשי חודשי
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שלוש שנים חלפו וכאילו כלום לא השתנה. קולות הנהי 
קולות.  אותם  הם  הרחוב,  במעלה  הבאים  את  שמקדמים 
מראה ההמונים המתגודדים סביב אוהל האבלים, הוא אותו 
ושחורות,  סרוגות  כיפות  חובשי  לב.  מרטיט  נוגה,  מראה 
לצד גלויי ראש וחובשי כומתות. שיירת מנחמים של נכבדי 
גדרות אבטחה סביב עצמם, אך  המדינה, שיודעים להציב 
עיר,  אותה  היא  העיר  עמם.  בני  על  שכל  בשום  לגונן  לא 
הרחוב אותו רחוב, ואפילו הבניינים – צמודים זה לזה כמו 

אחים תאומים לצרה.
ושלווים,  מחייכים  החטופים,  הנערים  שלושת  תמונות 
נותרו תלויות על הגדר של בית משפחת יפרח ברחוב רש"י 
באלעד בשלוש השנים שחלפו. לנגד עיני השכנים שעברו 
ולאחדות  לסבל  תמידית  תזכורת  ניצבה  יום,  מדי  במקום 
ולניצחון הרוח באותה תמונה.  באותה נשימה, לכאב הלב 
בלתי  ארוכים,  ימים  באותם  יפרח  משפחת  בבית  הייתי 
שהלכה  תקווה  של  בחרדה,  מהולה  ציפייה  של  נסבלים, 

ונמוגה - וכאילו דבר לא השתנה.   
כששומעים את האם מספרת על רגעי האימה בהם מילטה 
נזכרים אינטואיטיבית  ילדיה מאחורי גבו של המחבל,  את 
וחבריו  יפרח  אייל  נשמעו  בהן  הקלטות מצמררות,  באותן 
נשמע  הארורים  המחבלים  כשקול  לעזרה,  זועקים  הי"ד, 
בזיכרונות  נמהלות  הטריות  הדמעות  בצרימה.  ברקע 
הנושנים. האמירות המחזקות שלא מספקות מזור, הן אותן 

אמירות.  
 - בעיר  לאומית  הדתית  הקהילה  בני  של  האצילות 
התמעטות  אף  על  אז,  שהייתה  כפי  כיום  הדר  מלאת 
בימים  החרדית.  העיר  בתוככי  המתגוררים  הקהילה  בני 
שכאלה, המחלוקות הפוליטיות והפנים מגזריות בין ציבור 
שקורא  האכזר  האויב  ומתבטלות.  מתגמדות  המאמינים, 
תיגר על עצם קיומנו הפיזי, כעם וכיחידים, לא מבדיל בין 
גלוי  ראש  בין  לשחורה,  סרוגה  כיפה  בין  לאדום,  ירוק  קו 

למכוסה. 
כראש  כיום  משמש  נתן,  שי  בעיר,  היהודי  הבית  יו"ר 
מטה לשכת סגן שר הביטחון, אלי בן דהן. ההשתלבות של 
בני הקהילה הדתית לאומית בעיר החרדית, הייתה אמורה 
להוות מודל לקירוב לבבות. ללא מחלוקות שהיו לכאורה 
בין  חינם  שנאת  של  מוחלט  כמעט  בהיעדר  צפויות,  כה 
הקהלים, עם נציגות חזקה שיודעת לספק מענה הולם לבני 

הקהילה.
ההצלחה.  למרות   – נכשל  הזה  בחיבור  שמשהו  אלא 
הקהילה  בני  אך  שלה,  את  עשתה  המקומית  הנציגות 
שהתקשו להתערות בעיר שהלכה והתחרדה, נטשו בהדרגה. 
טהורה,  חרדית  בסביבה  להתגורר  המתקשים  חרדים  יש 

ועבור דתיים-לאומיים, הקושי חזק כנראה, פי כמה.
משפחת סלומון, כמו משפחות נוספות של בני הקהילה 
שאפשר  הוכיחה  היווסדה,  מיום  כמעט  בעיר  שהתגוררה 
וצמודה,  טובה  ולהתגורר בשכנות  על הסטיגמות  להתגבר 
לקבל זה את זה בסבר פנים יפות ולהתנחל בלבבות גם בתוך 

הקו הירוק. 

בחמישי האחרון סיכמו ראש העירייה ישראל פרוש ושר 
 12,500 לבניית  גג  הסכם  חתימת  על  גלנט  יואב  השיכון 
שלושה  לפני  אלה  בשורות  שנחשפה  יוזמה  דיור,  יחידות 

חודשים והבשילה לכלל החלטה.
לא תהיה הנצחה יפה מכך אם האחדות שנראתה השבוע 
ברחובות העיר המתאבלת, לא תבוא לידי ביטוי רק בכבוד 
גם בכבוד ההדדי  כולם להולכים לעולמם, אלא  שחולקים 
מה  אין  אומנם  המקומיים.  התושבים  בזה,  זה  שנוהגים 
להשוות בין מצוקת הדיור החרדית למצוקה הדתית לאומית 
הזה,  התמהיל  אך  ההתיישבות,  במסגרת  למענה  שזוכה   –
משותפים,  במגורים  לאומית  דתית   – חרדית  שותפות  של 
לצרה,  אחים  אנחנו,  אחד  איש  בני  יהודים  שיישמר.  ראוי 

שיכולים וצריכים ללמוד להתגורר בשכנות טובה.  

השר לביטחון עצמי
הקבינט  משרי  יותר   – החכמות  המצלמות  אם 
החכמולוגים, היו מסוגלות לתעד אירועים עתידיים ולהציג 
הסרטון  את  שעבר,  בשבוע  הקבינט  ישיבת  למשתתפי 
השנוי במחלוקת שצילם יו"ר זק"א משי זהב – סביר להניח 

שהמגנומטרים היו מוסרים מיידית, בתום הישיבה. 
וגבולות,  קווים  חוצה  רצחני  טרור  של  ימים  חמישה 
נדרשו לחכמי הקבינט כדי לקבל את אותה החלטה, במחיר 
ההרתעה.  כוח  בהרס  והן  אדם  בחיי  הן  יקר,  יותר  הרבה 
כשמורא  ממנו  להיחלץ  וחשש  למהלך  שנגרר  נתניהו 
שבין  בלילה  הקבינט  לישיבת  הגיע  ראשו,  על  מרחף  בנט 

היהודי.  הבית  עם  לכאורה  הבנות  כשבידיו  לשלישי,  שני 
לקבינט, שהיו חשובים  החברים  עם  המוקדמים  מהמגעים 
עבורו לא פחות מאשר המגעים עם השותפים מירדן, הוא 

הבין שההחלטה על הסרת המגנומטרים תתקבל פה אחד.
מצאו  היהודי  הבית  ששרי  התברר  הישיבה  כשהגיעה 
את הדרך לעקוף גם את המגנומטר האחרון שהוצב בפתח 
לשכת ראש-הממשלה. הם העמידו פנים נדהמות כשהתברר 
את  רק  לא  כוללת  הגזרה,  כל  לרוחב  ההתקפלות  כי  להם 
הסרת שערי הבידוק, אלא גם את הסרת המצלמות. כל זה 
חכמות  מצלמות  של  עתידית  התקנה  על  הסבר  מתן  תוך 
אי שם באחרית הימין  ברחובות העיר העתיקה, שתתרחש 
)אין צורך לתקן את השגיאה(. בנט, שקד ואלקין ניצלו את 
בעד,  להצביע  נאלצו  ושריו  נתניהו  נגד.  והצביעו  הפרצה 
בצער רב. מהערב הזה יצא נתניהו חבול ומוכה. הוא גם אכל 

את המגנומטרים המקולקלים, גם גורש מהר הבית ומעמאן, 
וגם שילם את המחיר בתוך המחנה הלאומי – כשהצטייר 
כזגזגן שמתכופף תחת לחץ, מול הגיבור הלאומי בנט, שלא 

מוכן להתקפל.
מי  לכל  השבוע  הסביר  ארדן  גלעד  פנים  לביטחון  השר 
שהיה שמוכן להאזין, וכאלה בתקשורת אין רבים, כי צה"ל 
והשב"כ - שהתרברבותם ערב פרוץ סבב האלימות הנוכחי 
נחשפה כאן בשבוע שעבר -  לא התריעו ערב הצבת השערים 
שנודע  השר  שגם  אלא  הצפויות.  הקשות  ההשלכות  מפני 
סובביו  על  משרה  שהוא  המופרז  הביטחון  תחושת  בזכות 
מודה שבישיבת  עצמי,  ביטחון  אלא  הפנים  ביטחון  ולא   -
אך  נשלפו,  האזהרות  הוצגו,  הקבינט האחרונה, ההתרעות 

המסקנות המתבקשות, לא אומצו.

בית ספר לפוליטיקה

שכנים לצרה, אחים לשכונה

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

עקף את המגנומטר, בנט ונתניהו. צילום: דוברות הכנסת
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אי אפשר לדבר על מרחב התמרון בין ימין לימין 
קיצוני, בתוך מליאת הקבינט, בלי להידרש תחילה 
לפסקה שאמורה להיות מובנת מאליה ובכל זאת 
מהווה טקסט חובה. המרצחים שחצו את הגדרות 
של  התחדשות  שבת  בליל  שחגגו  יהודים  ודקרו 
המחבל  גם  לתירוצים.  זקוקים  לא  נוספים,  חיים 
שדקר את מאבטח שגרירות ישראל בירדן, לא זרק 

מידיו עלה של זית כדי לאחוז בסכין. 
אין בכוחה של שום סיבה שבעולם לנקות את 
במשך  שנקרש  זה  ואת  ידיהם  שעל  הטרי  הדם 
חיים,  אנו  שבא  בשכונה  זאת,  ובכל  השנים. 
גירוי  מלספק  להימנע  הוא  הראשון  תפקידנו 
מיותר לחיות הטרף. להיזהר מלהצית את הנפץ, 
הטעון ממילא. התחושה במערכת הביטחון היא, 
וזאת  הקבינט,  בישיבות  שנעשה  מה  לא  שזה 

בלשון המעטה.  
התדרדרות,  מפני  הזהירו  והשב"כ  כשצה"ל 
הם התכוונו בדיוק לאותן תמונות מזוויעות מליל 
שבת ולאירועים שהתרחשו מעבר לגבול בראשון 
בערב. אם המילים היו הופכות למוצגים – סביר 
להניח שהתוצאות בקבינט היו שונות מלכתחילה. 
אלא שביבי, בשעת מעשה, הביט לעברו של בנט 
בעד  ומזומן להסתער  מוכן  מימין.  אותו  שסינדל 
השערים שביבי יפתח לרווחה. השיקולים שריחפו 
בחדר היו פוליטיים יותר מצבאיים. אישיים יותר 

ממדיניים.  
יותר משנתניהו סולד וחושש מבנט, הוא זועם 
על ארדן. הזגזוגים של השר לביטחון פנים הפכו 
בקדנציה הנוכחית לדרך חיים. כך הוא קיבל את 
נזוף פנים  והגיע  התפקיד, אחרי שסירב בתחילה 
למליאה ביום ההשבעה. אחר כך באה סאגת מינוי 
מקדמית  בדיקה  ללא  שמונה  הירש,  גל  המפכ"ל 
נאותה. גם המינוי הנוכחי של אלשיך, לא מצטייר 
כהצלחה גדולה. לא שכחנו כמובן את גיבור אל 
הבדואי,  במגזר  תבערה  והצית  שכמעט  חיראן, 
אחרי שקבע בנחרצות כי דורס השוטר שנהרג היה 
בין  שנמצאה  עיתון  פיסת  בשל  רק  דאעש,  איש 
בשליפה,  המגנטיים שהוצבו  ההריסות. השערים 
בשרשרת  מפוארת  חוליה  עוד  הם  לילה,  תוך 

ההחלטות של השר הפזיז והמפזז. 
כאן  נכתב  להר,  שעולים  התבערה  מציתי  על 
בשבוע שעבר – בשם הראשון לציון. יש שבועות 

שבהם גם עבור מי שמאמין בכוח הזרוע, המסקנה 
המתבקשת היא אחת ויחידה: אנחנו מאמינים בני 
מאמינים, ואין לנו על מי להישען אלא על אבינו.

עד קץ הימין
בסופ"ש שלפני המראתו של שר האוצר לחו"ל 
פתרון  בסוגיית  עסוק  כחלון  משה  עצמו  מצא   –
תקופת  בכל  מאשר  יותר  לחרדים,  הדיור  מצוקת 
על  השיכון  משרד  של  הרשמי  הפרסום  כהונתו. 
 12,500 לבניית  גג  הסכם  של  הצפויה  החתימה 
של  הצנרת  דרך  עבר  אלעד,  בעיר  דיור  יחידות 
לשכת שר האוצר, שלא מותירה מרחב מחיה יתר 
על המידה, לאישים אחרים במפלגה. שר השיכון 
גלנט וראש העירייה פרוש, עמלו על היוזמה, אך 
הקרדיט, כמו במפלגתו של נתניהו, יישמר ליו"ר 
התנועה. על טעות אחת עם אבי גבאי, כחלון כבר 
בקדנציה  בו,  תלוי  שזה  ככל  יקר.  מחיר  שילם 

הנוכחית זה לא יתרחש בשנית.
פנים,  במידע  שגובו  הזרים  הפרסומים  למרות 
פיטוריו הצפויים של שר השיכון, ההיררכיה  על 
בצמרת כולנו נשמרת. גם כאן, ייתכן ואת הקרדיט 
גבאי.  אבי  העבודה  של  הטרי  ליו"ר  לזקוף  יש 
כמי  ציבורית  להצטייר  אפשרות,  אין  לכחלון 
בכיריו,  כל  עם  והסתכסך  בחירותיו  בכל  שטעה 
עד  תישמר  והמתחים,  הכעסים  למרות  ולכן, 
גלנט  יואב  כלפי  ההכלה,  מדיניות  שניתן  כמה 
שזיהה  הראשון  היה  המגנומטרים,  )שבפרשת 
והביע התנגדות מהרגע הראשון(. אחרי שהובהר 
שר  יגזור  הסרט  שאת  המעורבים  הגורמים  לכל 
על,  אל  כחלון  המריא  מלבדו,  אחר  ולא  האוצר 

לנסיעת עבודה בארצות-הברית. 
לחופשת  מצוינות  סיבות  בהחלט  יש  לכחלון 
קמפיין  עם  האחרון  בקיץ  שיצא  אחרי  מרגוע. 
בשבוע  העריך  הוא  משפחה'  נטו   – כחלון  'נטו 
העניין  את  מתמיד.  רחוקות  הבחירות  כי  שעבר, 
בחירתו  עם  איבד  הוא  הבחירות  בהקדמת  שלו 
עצמו  את  מיקם  שכחלון  למרות  גבאי.  של 
בקדנציה הנוכחית כשומר הסף, הוא לא מתכוון 
שברק  כפי  תפקידו  את  לעזוב  בנתניהו  לדחוק 
ולבני האיצו באולמרט בשעתו. גם אם המשטרה 

יידרש  היועמ"ש  אישום,  כתב  הגשת  על  תמליץ 
יוחלט  לאחריו  שרק  לשימוע,  נתניהו  את  לזמן 
יכלול  האם  וכן,  ובמידה  אישום  כתב  יוגש  האם 
בחובו האשמות חמורות בעבירת השוחד ולא רק 
בעבירת הסל של הפרת אמונים. כל זה, בתרחיש 
שנת  לשלהי  עד  להיסחב  עלול  ביותר,  המהיר 
ימיה,  2018, מה שאומר כי הממשלה תמלא את 

מעל לכל הציפיות המוקדמות של מתנגדיה.
השמורות  מסיבותיו  אחד  כל  השותפים,  יתר 
עמו וידועות לכל, לא יאיצו בנתניהו. לא ליברמן 
שיעשה הכול כדי להיאחז בלשכתו בקריה. בוודאי 
שלא דרעי, גפני וליצמן, ואפילו לא בנט – שנהנה 
מכל רגע של כהונה תחת נתניהו רדוף החקירות 
ומיקומו  בידיו  המשפטים  משרד  אשמות.  וה  

מימין לשערי הר הבית, משרת את מטרותיו.
מקנה  השבוע  שהסתיים  הלוהט  הקיץ  מושב 
קואליציוני  שקט  של  חודשים  כמה  עוד  לנתניהו 
עד למושב הבא. שותפיו האופוזיציונרים מבית, 
ובנט מראשם, מפחידים את נתניהו יותר מיריביו 
הרשמיים באופוזיציה – ומשבר הר הבית הוכיח 
הכול,  מעל  אך  העוצמה.  במלוא  השבוע  זאת 
המשפטי  היועץ  שעובר  העליהום  אותו  מרתיע 
את  שטורדות  ההפגנות  רק  לא  אלו  לממשלה. 
מנוחתו מדי מוצ"ש במוצ"שו. לחגיגת הקריאות 
לקץ כהונתו של נתניהו הצטרף השבוע גם נשיא 
העליון לשעבר מאיר שמגר, מורו ורבו של אביחי 

מנדלבליט. נתניהו קרא, ושנתו נדדה.
לאחרונה  שמדבר  מי  יש  נתניהו  של  בסביבתו 
יועץ  גם  יאלץ  הציבורי  הלחץ  איווט'.  'מודל  על 
כתב  להגיש  מנדלבליט  כמו  ידידותי  משפטי 
יחסית  רזה,  אישום  כתב  זה  יהא  אך  אישום, 
לחדשות. מבוסס על אותם מתכוני-לייט שהרכיבו 
היועמ"ש  שהגיש  האישום  כתב  חומרי  את 
אביגדור  נגד  וינשטיין,  יהודה  מכולם,  הידידותי 

ליברמן.
חוץ  כשר  מכהונתו  התפטר  בשעתו,  איווט 
כיו"ר מפלגתו. כשמדובר בראש- לכהן  והמשיך 
הדליל  האישום  כתב  כי  נתניהו  יטען  ממשלה, 
יחסית, והשלכות התפטרותו על הרכב הממשלה 
לרוץ  ולכהן,  להוסיף  לו  מאפשרים  כולה, 
כל  תום  עד  בתפקיד  ולהישאר  לזכות  לבחירות, 

הדורות. עד קץ הימין, כבר אמרנו? 

13 

בסופ"ש שלפני 
המראתו של שר 

האוצר לחו"ל – 
מצא עצמו כחלון 

עסוק בסוגיית 
פתרון מצוקת 

הדיור לחרדים, 
יותר מאשר בכל 
תקופת כהותנו, 

עם הפרסום 
הרשמי של 

משרד השיכון על 
החתימה הצפויה 

של הסכם גג 
לבניית 12,500 

יחידות דיור 
באלעד

כשצה"ל והשב"כ 
הזהירו מפני 

התדרדרות, הם 
התכוונו בדיוק 
לאותן תמונות 
מזוויעות מליל 

שבת ולאירועים 
שהתרחשו מעבר 

לגבול בראשון 
בערב. אם המילים 

היו הופכות 
למוצגים – סביר 

להניח שהתוצאות 
בקבינט היו שונות 

מלכתחילה

אחים, ולא רק לצרה. סוכת האבלים בבית משפחת סלומון באלעד
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 "הממשלה משמיטה 
את הבסיס לטענת 
בעלות על הר הבית"

ח"כ אייכלר תוקף בחריפות את השרה שקד )מתוך כל 
הציונות הדתית, היא רוצה למנות רק דיינים רפורמים(, 
בטוח בסוגיית הכותל )מיליון מצביעי ליכוד יאלצו את 
נתניהו(, מתכוון לשתף פעולה עם לפיד וגבאי )לא שונה 
ביהדות  פיצוץ  יהיה  לא  למה  מסביר  טיבי(,  מאחמד 

התורה וחושף מה יקרה אתו בקדנציה הבאה

ארי קלמן

הציונית.  מהמדינה  היהדות  את  "נטרלתם 
הפכתם למדינה ליברלית עם ערכים אירופאים 
ולמרות הכול, אין לכם את אותה האש שיש 
רק אצל הדתיים שיש להם את המוטיב הדתי. 
אבל  בתמוז  י"ז  זה  מה  יודע  שלא  נוער  יש 
איבדה  בעצם  המדינה  רמדאן.  זה  מה  יודע 
את כל המוטיבציה כמדינה יהודית. לכן צריך 
טוטאלית,  שהיא  השבת  שמירת  בין  להפריד 
לבין הסטטוס קוו שהוא איזה אינטרס ישראלי 
אחיזה  ולהותיר  יהודי  צביון  על  לשמור 
יו"ר  פותח  ישראל",  בארץ  היהודית  למדינה 
אייכלר,  ישראל  הועדה לפניות הציבור, ח"כ 
שיפורסם  עיתונות'  'קו  עם  הריאיון  את 

במלואו בסוף השבוע במוסף 'כל ישראל'.
אייכלר מתייחס גם לסוגיית מתווה הכותל, 
בהר  הרוחות  להתלהטות  אותה  ומקשר 
הבית: "האמירה שהסכמנו למתווה זה שקר! 
הגישה  כל  הראשון.  מהרגע  לזה  התנגדתי 
הזאת היא בגלל שמפחדים מבג"ץ. נותנים את 
מהחלטות  מפחדים  ואח"כ  לבג"ץ  השלטון 
העובדה  שעצם  טוען  אני  אגב,  ממשלה. 
על  בעלותנו  בעניין  מהססת  ישראל  שמדינת 
הכותל המערבי, משמיטה את כל הבסיס שלנו 
נותנים  אנחנו  הבית.  הר  על  לבעלות  לטענה 
לגיטימציה לטענה הפלסטינית שאין ליהודים 

שום זכות בהר הבית".
כיצד היית מצפה מראש הממשלה לנהוג 

ביחס לרפורמים?
לקהילות  להודיע  צריך  הממשלה  "ראש 
בארה"ב שידעו שמדובר בקהילה של פושעים 
בדיוק  ישראל.  בארץ  אש  להצית  שרוצים 
למצרים,  המוסלמי  לעולם  פונה  שהוא  כמו 
תסייעו  אל  להם  ואומר  ולירדנים  לסעודים 
לא  אנחנו  להגיד:  צריך  גם  הוא  כך  לטרור, 
לכותל  לבוא  הזכות  את  אחד  מאף  שוללים 

המערבי. מי שרוצה שיבוא להתפלל".
בכל זאת, ראש הממשלה עדיין לא עשה 

את זה. 
יעזור  לא  זה.  את  לעשות  יאלץ  עוד  "הוא 
המסורתיים  היהודים  אחרת.  ברירה  אין  לו. 
כוללים מיליון מצביעי ליכוד שלא רוצים שום 

שינוי בכותל המערבי". 
אייכלר מתייחס גם לוועדה לבחירת דיינים, 
על  פוסקים  ולמאבקים הבלתי  הוא חבר,  בה 
שאשם  "מי  היהודי.  הבית  עם  דיינים  מינויי 

מפנה  הוא  שקד",  איילת  השרה  היא  בזה 
מאות  כבר  מינתה  "היא  מאשימה.  אצבע 
דיינים.  למנות  עניין  שום  לה  ואין  שופטים 
מתוך כל הציונות הדתית, היא רוצה למנות רק 
רפורמים. זו בושה שיש כל כך הרבה תלמידי 
בהסכמתנו  למנותם  שאפשר  ציוניים  חכמים 

ובהסכמת כולם".
בנוגע לחקירת ראש הממשלה ולזו של שר 
"להבנתי,  נחוש:  אייכלר  דרעי,  אריה  הפנים 
את  לחסל  החליטה  השלטונית  המערכת 
את  לעשות  הצליחו  והם  הדמוקרטי  השלטון 
זה. אין היום שלטון דמוקרטי. היום יש שלטון 
ופרקליטים  משטרה  מדינת  של  סובייטי 

מושחתים מכף רגל ועד ראש".
עתידי  פעולה  על שיתוף  לומר  לו  יש  ומה 
עם יאיר לפיד או אבי גבאי? "זה כמו שתשאל 
אותי אם נשתף פעולה עם הרשימה הערבית 
ראש  יהיה  טיבי  אחמד  אם  המשותפת. 
הציבור  לטובת  פעולה  נשתף  לא  הממשלה 
שלנו? אני לא רואה שום הבדל בין אחמד טיבי 
בשבילנו  גבאי.  לאבי  לפיד  ובין  לפיד  ליאיר 
הם פוליטיקאים ואם לא היה לנו כוח, כולם 
מספיק  לנו  ואין  כזבובים  אותנו  רומסים  היו 
כוח משום שיש המון שלא מצביעים בבחירות 
ואח"כ הם בוכים שלא מקבלים את מה שהם 

רוצים".
יהדות  בסיעת  הסכסוכים  בעקבות  האם 

התורה אנחנו לקראת פיצוץ?
לא  שהח"כים  מזל  יש  החרדי  "לציבור 
קובעים  הרבנים  רק  הזה.  הדבר  את  קובעים 
אנחנו  ולכן  פיצוץ  לשום  מקום  יתנו  לא  והם 
יכולים לריב כמו ילדים קטנים בגן, אבל בסוף 

יבוא הרב'ה ויעשה סדר בכיתה." 
נראה אותך כנציג בעלזא גם בכנסת ה21? 
הרב  שכשמרן  יודע  אתה  ")צוחק...( 
שטיינמן יצא מבית החולים, אמר לו הרופא: 
הרב  לו  אמר  בניסים.  חי  שאתה  לך  תדע 
שטיינמן בקול חלש: 'גם אתה'. זאת התשובה 
רק  הבאה.  בקדנציה  יהיה  מה  ששואל  למי 

הקב"ה יודע".
אולי הגיע הזמן למנות חברי כנסת חדשים 

וצעירים?
"תלמידי חכמים ככל שהם מזקינים, דעתם 
מתיישבת. תראה את גפני. 30 שנה הוא בכנסת 
ומה חסר לו. תראה איזה רוח נעורים יש לי. זה 

אומר רק שיש להם יותר ניסיון".

הראיון המלא יפורסם ב-
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הרשות לפיתוח ירושלים

THE  JERUSALEM  DEVELOPMENT  AUTHORITY

בין הזמנים ירושלים זה מינימום יומיים

מוזיאונים ואתרים 
עיר דוד, מנהרות הכותל, 

מערת צדקיהו, מוזיאון המדע, 
מוזיאון ארצות המקרא, רכבת 

הכותל, מגדל דוד, ועוד.

הנחה
על הלילה השני

או ארוחת 
ערב חינם

או ילד ראשון 
ללא תשלום

חבילות לינה

במלונות נבחרים בירושלים, בכפוף לתנאים, ט.ל.ח.

מגוון סיורים מרתקים ברחבי העיר
סיורי סגווי, הרובע היהודי, עמק 

המלך, פארק ירושלים ועמק 
הצבאים, מיצג הלילה של עיר 

דוד, עין יעל, ועוד.

ירושלים שלא הכרתם

משרד ירושלים ומורשת מזמין

אייסלנד בארנה
פארק הקיץ הענק למגזר החרדי

י״ד-י״ח אב, 6-10.8.17
שעות פתיחה: 23:00-14:00 (שעות נפרדות)
משטח ההחלקה על הקרח הגדול בישראל, 

פארק מתנפחים ענק, מתחם לקטנטנים, 
מתחם מזון למהדרין ועוד.

כניסה ב- 20 ₪ בלבד!    טל׳: 079-9285438

 פרסום שני מרכז לימודי חקלאי 
 

בצירוף כתובות בהן  מרכז לימודי חקלאיבקשה להקצאה עבור  המוסד שהגישלהלן 
. כל המתנגד להקצאות, רשאי ים שבכוונת העירייה להקצות למוסדמצויים המבנ

 יום מיום פרסום הודעה זו לידי הר"ר 45להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב בתוך 
. 08:30-15:30בימים ראשון עד חמישי  בין השעות   1ישי קליין,   רח'  ניסים גאון 

בכל התנגדות יש לציין את שמו של המתנגד ונימוקי ההתנגדות. הפניות תעבורנה 
לטיפולה ולהכרעתה של ועדה מטעם עיריית אלעד, אשר תמליץ למועצת העיר על 

 ההקצאות.

 

 

 

 

 

 

מהות  גוש/חלקה מס' מגרש רובע כתובת
 הבקשה 

 סיווג מס' עמותה שם עמותה

גג מעל גן  C 2003 5700/120 5-7רבי חייא 
 ילדים

 ביהכנ"ס 580024396 אהל נפתלי

נוסח תימן בני תורה  קרקע C 2005 5700/58 1סעדיה גאון 
 אלעד

 ביהכנ"ס 580468593

גג מעל גן  B 3007 5756/48 34שמעון הצדיק 
 ילדים.

 ביהכנ"ס 580342335 אברכים עמלי תורה

 ביהכנ"ס 580342335 עטרת מנחם קרקע  A P 31 5763/49 3רבן גמליאל 

קרית חינוך  H 28יהודה הנשיא 
  1מס' 

5457/65-
66 

 ביהכנ"ס 580337889 קרית חינוך אלעד קרקע

קארו  79-81בן זכאי 
14-18    

C 2001 5700/67 ישיבה  580331718 קרן עזרת מנחם  קרקע 

קרית חינוך  H 29רבי עקיבא 
  13מס' 

5457/65-
66 

 ישיבה  580441616 שערי תבונה ב"ב אלעד  מבנה 

 ביהכנ"ס 580519213 יושבי ביתך  קרקע D 87 5758/58 29פנחס בן יאיר 
 ביהכנ"ס 580335073 כח התורה  גג A P 2 5760/25 21אבן גבירול 

-5בן זכאי+אבטליון 
9 

F G 3002 5459/21 ביהכנ"ס 580524924 אור ציפורה  קרקע 

 

 

 

מס' עמותהשם המוסדתב"עגוש חלקהעבוררובע רחוב

שמאי-הלל-
Hרדק

 מרכז
 לימודי
-חקלאי
 פארק

ארכיאולוגי

5457-57, 80, 81, 86, 92, 93, 94, 
103, 107, 109, 110, 111.

אל/מק/1/19
5 ד

 מרכז
 מוסדות
חינוך

580435063

פרסום ראשון

ביהכנ"סנחלת מנחם גג מעל גן ילדים D865758/57בן עוזיאל 19-21

הזמנה להגשת בקשות להקצאת המקרקעין, המפורטים ברשימה, לבתי כנסת העומדים בתבחינים שקבעה מועצת העיר 
בישיבתה מיום ג' ניסן תש"ע 18 במרץ 2010. בקשות להקצאת המבנים, ניתן להגיש תוך 60 יום מיום פרסום זה אצל 

הרב ישי קליין במח' הנדסה בימים א-ה בין השעות 08:00-16:00:

 פרסום שני מרכז לימודי חקלאי 
 

בצירוף כתובות בהן  מרכז לימודי חקלאיבקשה להקצאה עבור  המוסד שהגישלהלן 
. כל המתנגד להקצאות, רשאי ים שבכוונת העירייה להקצות למוסדמצויים המבנ

 יום מיום פרסום הודעה זו לידי הר"ר 45להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב בתוך 
. 08:30-15:30בימים ראשון עד חמישי  בין השעות   1ישי קליין,   רח'  ניסים גאון 

בכל התנגדות יש לציין את שמו של המתנגד ונימוקי ההתנגדות. הפניות תעבורנה 
לטיפולה ולהכרעתה של ועדה מטעם עיריית אלעד, אשר תמליץ למועצת העיר על 

 ההקצאות.

 

 

 

 

 

 

מהות  גוש/חלקה מס' מגרש רובע כתובת
 הבקשה 

 סיווג מס' עמותה שם עמותה

גג מעל גן  C 2003 5700/120 5-7רבי חייא 
 ילדים

 ביהכנ"ס 580024396 אהל נפתלי

נוסח תימן בני תורה  קרקע C 2005 5700/58 1סעדיה גאון 
 אלעד

 ביהכנ"ס 580468593

גג מעל גן  B 3007 5756/48 34שמעון הצדיק 
 ילדים.

 ביהכנ"ס 580342335 אברכים עמלי תורה

 ביהכנ"ס 580342335 עטרת מנחם קרקע  A P 31 5763/49 3רבן גמליאל 

קרית חינוך  H 28יהודה הנשיא 
  1מס' 

5457/65-
66 

 ביהכנ"ס 580337889 קרית חינוך אלעד קרקע

קארו  79-81בן זכאי 
14-18    

C 2001 5700/67 ישיבה  580331718 קרן עזרת מנחם  קרקע 

קרית חינוך  H 29רבי עקיבא 
  13מס' 

5457/65-
66 

 ישיבה  580441616 שערי תבונה ב"ב אלעד  מבנה 

 ביהכנ"ס 580519213 יושבי ביתך  קרקע D 87 5758/58 29פנחס בן יאיר 
 ביהכנ"ס 580335073 כח התורה  גג A P 2 5760/25 21אבן גבירול 

-5בן זכאי+אבטליון 
9 

F G 3002 5459/21 ביהכנ"ס 580524924 אור ציפורה  קרקע 

 

 

 

מס' עמותהשם המוסדתב"עגוש חלקהעבוררובע רחוב

שמאי-הלל-
Hרדק

 מרכז
 לימודי
-חקלאי
 פארק

ארכיאולוגי

5457-57, 80, 81, 86, 92, 93, 94, 
103, 107, 109, 110, 111.

אל/מק/1/19
5 ד

 מרכז
 מוסדות
חינוך

580435063

פרסום ראשון

ביהכנ"סנחלת מנחם גג מעל גן ילדים D865758/57בן עוזיאל 19-21

הזמנה להגשת בקשות להקצאת המקרקעין, המפורטים ברשימה, לבתי כנסת העומדים בתבחינים שקבעה מועצת העיר 
בישיבתה מיום ג' ניסן תש"ע 18 במרץ 2010. בקשות להקצאת המבנים, ניתן להגיש תוך 60 יום מיום פרסום זה אצל 

הרב ישי קליין במח' הנדסה בימים א-ה בין השעות 08:00-16:00:

 פרסום שני מרכז לימודי חקלאי 
 

בצירוף כתובות בהן  מרכז לימודי חקלאיבקשה להקצאה עבור  המוסד שהגישלהלן 
. כל המתנגד להקצאות, רשאי ים שבכוונת העירייה להקצות למוסדמצויים המבנ

 יום מיום פרסום הודעה זו לידי הר"ר 45להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב בתוך 
. 08:30-15:30בימים ראשון עד חמישי  בין השעות   1ישי קליין,   רח'  ניסים גאון 

בכל התנגדות יש לציין את שמו של המתנגד ונימוקי ההתנגדות. הפניות תעבורנה 
לטיפולה ולהכרעתה של ועדה מטעם עיריית אלעד, אשר תמליץ למועצת העיר על 

ההקצאות.

 

 

 

 

 

 כנסתבתי פרסום שני 

בצירוף כתובות בהן מצויים  בתי כנסת וישיבות שהגיש בקשה להקצאה עבור  ותלהלן המוסד
המבנים שבכוונת העירייה להקצות למוסד. כל המתנגד להקצאות, רשאי להגיש את התנגדותו 

  1יום מיום פרסום הודעה זו לידי הר"ר ישי קליין,   רח'  ניסים גאון  45המנומקת בכתב בתוך 
. בכל התנגדות יש לציין את שמו של 08:30-15:30ראשון עד חמישי  בין השעות בימים 

המתנגד ונימוקי ההתנגדות. הפניות תעבורנה לטיפולה ולהכרעתה של ועדה מטעם עיריית 
 אלעד, אשר תמליץ למועצת העיר על ההקצאות.

 

מהות  גוש/חלקה מס' מגרש רובע כתובת
 הבקשה 

 סיווג מס' עמותה שם עמותה

גג מעל  C 2003 5700/120 5-7רבי חייא 
 גן ילדים

 ביהכנ"ס 580024396 אהל נפתלי

נוסח תימן בני  קרקע C 2005 5700/58 1סעדיה גאון 
 תורה אלעד

 ביהכנ"ס 580468593

שמעון הצדיק 
34 

B 3007 5756/48  גג מעל
 גן ילדים.

 ביהכנ"ס 580342335 אברכים עמלי תורה

 ביהכנ"ס 580342335 עטרת מנחם קרקע  A P 31 5763/49 3רבן גמליאל 
יהודה הנשיא 

28 
H  קרית חינוך

  1מס' 
5457/65-

66 
 ביהכנ"ס 580337889 קרית חינוך אלעד קרקע

 79-81בן זכאי 
    14-18קארו 

C 2001 5700/67 ישיבה  580331718 קרן עזרת מנחם  קרקע 

קרית חינוך  H 29רבי עקיבא 
  13מס' 

5457/65-
66 

שערי תבונה ב"ב  מבנה 
 אלעד 

 ישיבה  580441616

פנחס בן יאיר 
29 

D 87 5758/58 ביהכנ"ס 580519213 יושבי ביתך  קרקע 

 ביהכנ"ס 580335073 כח התורה  גג A P 2 5760/25 21אבן גבירול 

מס' עמותהשם המוסדתב"עגוש חלקהעבוררובע רחוב

שמאי-הלל-
Hרדק

מרכז
לימודי

-חקלאי
פארק

ארכיאולוגי

5457-57, 80, 81, 86, 92, 93, 94, 
103, 107, 109, 110, 111.

אל/מק/1/19
5 ד

מרכז
מוסדות

חינוך
580435063

 פרסום שני מרכז לימודי חקלאי 
 

בצירוף כתובות בהן  מרכז לימודי חקלאיבקשה להקצאה עבור  המוסד שהגישלהלן 
. כל המתנגד להקצאות, רשאי ים שבכוונת העירייה להקצות למוסדמצויים המבנ

 יום מיום פרסום הודעה זו לידי הר"ר 45להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב בתוך 
. 08:30-15:30בימים ראשון עד חמישי  בין השעות   1ישי קליין,   רח'  ניסים גאון 

בכל התנגדות יש לציין את שמו של המתנגד ונימוקי ההתנגדות. הפניות תעבורנה 
לטיפולה ולהכרעתה של ועדה מטעם עיריית אלעד, אשר תמליץ למועצת העיר על 

ההקצאות.

 

 

 

 

 

 כנסתבתי פרסום שני 

בצירוף כתובות בהן מצויים  בתי כנסת וישיבות שהגיש בקשה להקצאה עבור  ותלהלן המוסד
המבנים שבכוונת העירייה להקצות למוסד. כל המתנגד להקצאות, רשאי להגיש את התנגדותו 

  1יום מיום פרסום הודעה זו לידי הר"ר ישי קליין,   רח'  ניסים גאון  45המנומקת בכתב בתוך 
. בכל התנגדות יש לציין את שמו של 08:30-15:30ראשון עד חמישי  בין השעות בימים 

המתנגד ונימוקי ההתנגדות. הפניות תעבורנה לטיפולה ולהכרעתה של ועדה מטעם עיריית 
 אלעד, אשר תמליץ למועצת העיר על ההקצאות.

 

מהות  גוש/חלקה מס' מגרש רובע כתובת
 הבקשה 

 סיווג מס' עמותה שם עמותה

גג מעל  C 2003 5700/120 5-7רבי חייא 
 גן ילדים

 ביהכנ"ס 580024396 אהל נפתלי

נוסח תימן בני  קרקע C 2005 5700/58 1סעדיה גאון 
 תורה אלעד

 ביהכנ"ס 580468593

שמעון הצדיק 
34 

B 3007 5756/48  גג מעל
 גן ילדים.

 ביהכנ"ס 580342335 אברכים עמלי תורה

 ביהכנ"ס 580342335 עטרת מנחם קרקע  A P 31 5763/49 3רבן גמליאל 
יהודה הנשיא 

28 
H  קרית חינוך

  1מס' 
5457/65-

66 
 ביהכנ"ס 580337889 קרית חינוך אלעד קרקע

 79-81בן זכאי 
    14-18קארו 

C 2001 5700/67 ישיבה  580331718 קרן עזרת מנחם  קרקע 

קרית חינוך  H 29רבי עקיבא 
  13מס' 

5457/65-
66 

שערי תבונה ב"ב  מבנה 
 אלעד 

 ישיבה  580441616

פנחס בן יאיר 
29 

D 87 5758/58 ביהכנ"ס 580519213 יושבי ביתך  קרקע 

 ביהכנ"ס 580335073 כח התורה  גג A P 2 5760/25 21אבן גבירול 

מס' עמותהשם המוסדתב"עגוש חלקהעבוררובע רחוב

שמאי-הלל-
Hרדק

מרכז
לימודי

-חקלאי
פארק

ארכיאולוגי

5457-57, 80, 81, 86, 92, 93, 94, 
103, 107, 109, 110, 111.

אל/מק/1/19
5 ד

מרכז
מוסדות

חינוך
580435063

פרסום שני בתי כנסת 

פרסום שני מרכז לימודי חקלאי 

הרב חיים מאיר כץ
יו“ר ועדה מייעצת להקצאות

הרב ישראל פרוש
ראש העיר

המטה לקליטה ועלייה

580-460-244



באלעד16 ד' באב תשע"ז 1227/7/17

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת כלי עבודה חלק א'
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. אדם ישר ונאמן, איש מהימן. "שפסקו ממנה ____ 
____" )חגיגה יד.( )בלשון יחיד(

7. מגיבורי החיל לדוד. "המחוים ו__" )דה"א א יא מו(
8. מאכל מבושל, מנת אוכל מבושלת. "מפני מה ____ 

של שבת ריחו נודף" )שבת קיט.(
9. האם, האומנם. "_____ יקום יעקב כי" )עמוס ז ב(
10. _____ תמיד. אש שהיתה דולקת תמיד במנורת 

הזהב שבמשכן ובבית המקדש. "להעלת ____ תמיד" 
)שמות כז כ(

11. מבני אסף בימי דויד. ראש המחלקה החמישית 
של המנגנים בכלי שיר בבית השם. )דה"א כה יב(

14. מבני דויד, שנולדו לו בירושלים. "ואלישמע 
ו____" )שמואל ב ה טז(

16. אחת ממידות היבש והלח שהיו נהוגות בימי קדם 
בישראל,שליש איפה. "מחר ___ סלת")מל"ב ז א(

17. כנוי לילד או לתינוק. "והנה_____בכה" )שמות 
ב ו(

1. מקלט,מפלט. "שהשאול ____ _____ לך" )אבות ד כב(
2. תפילת מעריב. "גאולה של ____" )ברכות ט: (

3. אבי פלטי חתן שאול. "לפלטי בן ____" )שמואל א כה מד(
4. אבי אסתר המלכה. )אסתר ב טו(

5. מידת אורך כדי אלפיים צעד. "שבעה ומחצה לכל _____" )יומא ו ד(
6. הצתה,גרימת שרפה. "ארבעה אבות נזיקים : השור והבור והמבעה 

וה____" )בבא קמא א א(
10. ידוע, מפורסם. "_____ בשערים בעלה" )משלי לא כג(

12. יפה, נחמד. "מה ____ אילן זה ומה ____ניר זה" )אבות ג ז(
13. מידה קדומה לנוזלים,שישית של "בת",או שנים עשר לוג. "ו____ 

צדק יהיה לכם" )ויקרא יט לו(
15. שאינו ישן. "אני ישנה ולבי _____" )שה"ש ה ב(

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!

תאסנישרתגאיתדתנאנ

נחרמשיגאתנאחתגתפג

סנתגנאתנגאבריאהגא

תגגרומאמנתארגנלדל

שנתאישרורדיתדגמתג

הסאתרישדתתגצתאויכ

שגתדתלירניעאירתבד

רגמאקנשקאמנידאראת

חלתשאמסנגיאעגהסני

משונקתתאמאמיגששתג

שלתבגאלנזגאנתניתד

שגתשנוגארסנשסתגטת

תדנגמזמרהנתגאנדאפ

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

מחרשה , רחת, את, מלמד, קרדום, מעדר, שלוש קלשון, מזרה, דרבן, מזמרה, מגל, 
מעצד חרמש, הלמות, מורג, מקבת, נפה, פטיש, כברה 

  22תשבץ מספר ש
  באדיבות עוזי קייש                                               

1 2 3 4 5  6 

7       

8       

9     10  

11  12  13   

  14    15 

16    17   

 
    



ג’ - ה’ באב
תשע”ז           

26-28/7/2017 

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן
+5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

דירות 
למכירה

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

בית שמש

 מציאה בשכון ג', 
ביהודית, דופלקס, 

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

עם כניסה נפרדת )ניתן 
לעשות טאבו משותף( 

2,150,000 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. ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)25-25(_____________________________________________

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

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

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

מאירוביץ הרב קוק 23, 
,050-5308742

03-5797756)24-24(_____________________________________________

אלעד

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

בטון, עם אופציה לבנות 
על הגג, נוף מדהים, 

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

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

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

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

+מחסן+גג גדול, 
לדירה חניה בטאבו, 

3,000,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

דופלקסים

 בשיכון ה', בשדרה, 
במפלס אחד בק-5 בניין 

חדש, 215 מ"ר ומעליו גג 
צמוד 200 מ"ר, כולל מחסן 

וחניה, 4,500,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)09-43(_____________________________________________

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

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

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

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

 בר"ע הראשונים, בנין 
חדיש, ק"ק דירת נכה, 

מחולקת 3.5 חד'+ 2 חד', 
מושכרת ב- 2,800 ש"ח 

2,400,000 ש"ח, משופצת, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ,

,03-5797756
050-5308742)22-22(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

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

6 חד', לא מעלית, 
משופצת, עורפית, 

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

03-5797756)25-25(_____________________________________________

וילות ובתים

דופלקסים

 בשמעיה חסידי ליטאי, 
4 וחצי חדרים, קומה א', 

גדולה ומטופחת + אופציה 
להרחבה, 1,450,000, גמיש, 

050-4720326)27-30(_____________________________________________

 במגדל המים סמוך 
לנחלה ומנוחה, דופלקס 5.5 

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

_____________________________________________)27-30(אדר נכסים, 052-4834706

2-2.5 חדרים

 במרכז 3 חד', ק"ק, 
מסודרת, אפשרות יציאה 

לחצר, 850,000 ש"ח, תיווך 
_____________________________________________)27-30(אדר נכסים, 052-4834706

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

880,000 ש"ח. תיווך אדר 
_____________________________________________)27-30(נכסים, 052-4834706

 במשלט, 2 חד', ק"ג, 
מסודרת, מושכרת, 685,000 

ש"ח. תיווך אדר נכסים,
052-4834706)27-30(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי אזור דב 
גרונר בבנין חרדי, דופלקס 

בק"ג, 2.5 חד' ומעליה 
חד' + מרפסת גג, הכול 

משופץ, 1,400,000. 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)27-27(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

דופלקסים

4-4.5 חדרים

 דירת 5 ח' גדולה מאווררת 
באבני נזר 110 מ"ר, קומה 
ג' + מעלית, 2,500 ש"ח, 

054-8429033)29-32(_____________________________________________

4 חדרים
1,250,000 ש“ח

ברחוב בר אילן
קרוב לקריה החרדית

תיווך יעקב
054-4901948

תיווך יעקב

3.5 חדרים, 67 מ“ר
880,000 ש“ח

באיזור פינוי בינוי
ברחוב ביאליק

054-4901948

 וילה בעליון, יחודית 
ומושקעת ברמה,

052-3251213)30-30(_____________________________________________

 דירת גן, 4 חד' אזור רבי 
_____________________________________________)30-30(מאיר, 052-3251213

 במאירי, דופלקס 6 חד' 
ענק, מושקע מאוד,

052-3251213)30-30(_____________________________________________

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

+ אופ' להרחבה, נוף,
052-5752500)30-30(_____________________________________________

 3 חד' + גג בטאבו, אזור 
איכותי, מחיר מציאה,

052-3251213)30-30(_____________________________________________

 בהזדמנות! מגוון 
דירות בבית שמש באיזור 
המתחרד בפחות ממליון 

ש"ח! W נדלן,
054-4502728)30-30(_____________________________________________

 באיזור המתחרד, 
4 חד' במחיר מציאה, 
850,000 ש"ח, מיידי!

_____________________________________________)W)30-30 נדל"ן, 054-4502728

 בדוד רזיאל, 4 חד', 2 
גינות גדולות, ק.קרקע 

במחיר מציאה! W נדל"ן, 
050-3333505)30-30(_____________________________________________

 במתחרד בר אילן, 4 
חד', מושקעת, מרפסת 

+ אופציה לבניה בגג!
_____________________________________________)W)30-30 נדלן, 054-4502728

 רמב"ש ג', 4 חד', 
מרפסת, נוף ומיזוג. רימקס, 

054-4337212)30-30(_____________________________________________

 בגולן כחדשה, צמוד 
לקריה החרדית, 3.5 

חדרים + יח.הורים.
_____________________________________________)W)30-30 נדל"ן 054-4502728

 בית-שמש הוותיקה ברח' 
הרצל, 3 חד' בהזדמנות!!! 

_____________________________________________)30-30(רימקס, 052-4887227

 באזור כהנמן/עזרא, 130 
מ"ר, מחולקת ל- 3 חד' + 
יחידת דיור גדולה, ק"ב + 
מעלית, 2,280,000 ש"ח. 

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)30-30(_____________________________________________

 ברב-אשי 4, "בית 
פתוח"!!! למבקרים 

ביום שישי 10:00-11:00 
- לל"ת!!! 3.5 חדרים, 

80 מ"ר, ק"ק, חזית 
+ א.הרחבה, 20 מ"ר. 

"מקסימום"
052-7683068)30-30(_____________________________________________

 בגבעת רוקח, 6 חד', 
3.5 חד', 85 מ"ר + 2 יחידות 
על הגג מושכרות ב- 5,300 

ש"ח, ק"ג + חניה, משופצת, 
2,600,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)30-30(_____________________________________________

 בלעדי!! בפוברסקי 
ענקית, 125 מ"ר, 

מחולקת כ- 4 חדרים, 
90 מ"ר + 2 חדרים 35 
מ"ר, משופצת כחדשה 

מהיסוד כולל ריהוט 
חדש, ק"א, חזית, מיידי, 

2,200,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות"

052-7652801)30-30(_____________________________________________

 מציאה בלעדית 
באזור הרב קוק, דירה 
מחולקת לשני יחידות 

דיור, רק 1,250,000 ש"ח 
בבלעדיות

"אלמוג נכסים" ר"ע 56, 
054- ,03-6166105

8483810)30-30(_____________________________________________

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

חד', 1,180,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)30-30(_____________________________________________

 בשיכון ג'!!! דירת גן 
- חצר. **בזכרון מאיר, 4 
חד', מטופחת. **ביונתן! 

3 חד', מטופחת! ברבי 
עקיבא, 4 חד'. **באיזור 
הרב שך, 2 חד' כחדשה. 

*בז'בוטינסקי, עורפית 
ושקטה, 2.5 חד'. *"אלוני 

_____________________________________________)30-30(נכסים" 052-7610603

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

מ- 1,650,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)30-30(_____________________________________________

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

חדיש, 3 חד', 70 מ' 
בק"ג עם מעלית וכן 
דירת 45 מ', 2.5 חד' 

בק"א, שניתן להשכיר 
וכן 2 מחסנים ו- 3 חניות, 
2,500,000. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 בשכונת הלל 
היוקרתית! דו משפחתי, 
5 חד', 135 מ"ר + זכויות 
במגרש 4,000,000 ש"ח, 

מפתחות ב"אביחי - 
_____________________________________________)30-30(מתווכים" 03-5701010

 פנטהאוז 26+140 בגמר 
בניה, קומה 7, מפרט גבוה, 
 BA קבלן ידוע, 2.8. תיווך

יזמות, 03-6138886,
054-4980159)30-30(_____________________________________________

 במינץ, פנטהאוז 140 
מ"ר, מחולק לדירת 4 

חדרים 90 מ"ר + דירת 2 
חדרים 50 מ"ר משופצות 

ומושקעות, נוף מדהים 
+ גג צמוד בטאבו + 

מעלית, חניה, 2,920,000 
ש"ח. "סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)30-30(_____________________________________________

 בבנייה בגולומב, פנטהאוז 
5 חד', קומה רביעית, 

3,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)30-30(_____________________________________________

 בשחל בבניין-חדש, 
פנטהאוז ענק ומפואר, מיידי, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)30-30(_____________________________________________

 בבנייה במרים-הנביאה 
פנטהאוז 5 חד', חזית + 

מרפסת, 3,000,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)30-30(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה-חדש, דירות-גן מרווחות 

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

052-3344721 ,03-8007000)30-30(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה-חדש, דירות-נכה, 

1,750,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)30-30(_____________________________________________

 בביאליק, דופלקס 140 
מ"ר מחולקת ל- 2 + מעלית 

+ יחידת דיור מושכרת, 
2,150,000, גמיש. נדל"ן 

הקריה, 050-3000121,
054-8472222)30-30(_____________________________________________

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

2,600,000 ש"ח.
_____________________________________________)30-30("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בבירנבוים, דירת-גג 
מחולקת, 165 מ"ר, 6ח' 
+ מרפסת + יחידה יפה, 

מושכרת, ק"א, 2,600,000 
ש"ח. "אפיק-נכסים"

053-3128884 ,03-5791514)30-30(_____________________________________________

 בבלעדיות באברבנאל, 
דופלקס 6 חדרים, כ- 200 
מ"ר הכנה ליח"ד.'אפיקי-
_____________________________________________)30-30(נדלן-בועז' 054-8474843

 בסלנט דופלקס ק"ג-ד, 
3.5 חדרים משופצים + 2 יח"ד 

מושכרות, ב- 5,300 ש"ח, 
2,480,000 גמיש, מתאים גם 

לט"מ, לפרטים:
_____________________________________________)GN 054-8425797)30-30 נכסים

 הנה זה בא! ענקית, 
באבן שפרורט 2 + 3 + 

גג, 200 מ"ר, משופצת, 
2,400,000 ש"ח, גמיש.

"אביחי - מתווכים"
03-5701010)30-30(_____________________________________________

 בבירנבוים, דירת-גג 
מרווחת, 5ח', ק"ד + 

מעלית, מטופחת ומאווררת, 
2,130,000 ש"ח.

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)30-30(_____________________________________________

 בלעדי! בנסנבוים, 
דירת גג )דופלקס(, 

5 חדרים, 180 מ"ר, 
משופםצת ומושקעת 

מהיסוד + מעלית + חניה 
+ יחידת דיור 30 מ"ר, 

3,150,000 ש"ח. 
"סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)30-30(_____________________________________________

 בשיכון ג', דופלקס 4 
חד', 105 מ"ר, אופציה 

להרחבה, משופצת 
מהיסוד. 'אפיקי-נדל"ן-
_____________________________________________)30-30(בועז" 052-3500040

 בהמכבים, דופלקס, 4 
חד' + סוכה, ק"ד, 3 כ"א, 

110 מ"ר, 1,500,000 
ש"ח. 'אפיקי-נדל"ן-בועז" 

052-3500040)30-30(_____________________________________________

 באזור עוזיאל, דופלקס 
)6 יח"ד כ- 180 מ"ר( למטה 

5 יח"ד 150 מ"ר, למעלה 
יח"ד אחת 30 מ"ר, מושכרות 

ב- 15,000 ש"ח לחודש, 
3,000,000 ש"ח, בלעדי 
"אלמוג נכסים" ר"ע 56,

054-8483810 ,03-6166105)30-30(_____________________________________________

 באזור בירנבוים, דופלקס 
+ )יחידת דיור( למטה 5 חד', 

למעלה 2 חד' + מרפסת 
שמש + יח"ד מושכרת 

ב- 3,200 ש"ח לחודש וניתן 
להוסיף עוד יח"ד, 2,600,000 

ש"ח. 03-6166105,
054-8483810)30-30(_____________________________________________

 בלעדי, דופלקס 7 חדרים 
באזור חרל"פ, 220 מטר + 
מעלית + חנייה, קומה 4, 

מסודרת פינוי 11 חודרים, 2.8 
מליון ש"ח. תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)30-30(_____________________________________________

 בלעדי!! בבן גוריון/
מנחם בבנייני משה"ב, 

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

+ 2 חניות מקורות, 
2,450,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון נכסים 
והשקעות"

052-7652801)30-30(_____________________________________________

לגור ולקבל שכירות!

03-5701010
מפתחות ב"אביחי- מתווכים"

באבוחצירא, 5 חדרים 
מחולקת ומשופצת 

&1,590,000

 בקהילות יעקב, 5 חדרים 
גדולים + סוכה, ק"א, בניין 

שקט, 2,500,000 ש"ח, גמיש, 
 GN 054-8425797 :לפרטים

_____________________________________________)30-30(נכסים

 באזור לנדא! בבנין 
קטן, איכותי, 6ח', ק"א, 

חזית + מעלית + א.חלוקה, 
2,680,000 ש"ח.

_____________________________________________)30-30("אפיק-נכסים" 03-5791514

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

מרפסות, ק"ק, 3 כ"א. "אפיק-
_____________________________________________)30-30(נכסים" 03-5791514

 בשיכון ג' במיקום ייחודי!! 
5 חד', ק"ב, חזית + מעלית 
בניין חדש! 2,480,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)30-30(_____________________________________________

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

חזית, 3 כ"א, 2,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)30-30(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

_____________________________________________)30-30(א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ג', בשמחוני, 5 
חד' + 1/2 + אופציה לבניית 
סוכה קו'1, מיידי. "רי/מקס" 
_____________________________________________)30-30(משה דסקל, 050-5926021

 בלעדי!! במנחם, 
ענקית, ק"א, 5 חדרים, 

120 מ"ר + סוכה על 
רלסים, 3 כ"א, מטופחת, 

2,120,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)30-30(_____________________________________________

 דירת בוטיק 5 חד', 
135 מ' נטו, סלון ענק 
וחדרים גדולים, ק"א, 
ללא, 4 כ"א, מסודרת 

עם חניה בטאבו באזור 
חתם סופר/הרב ישראל 

מסלנט, 2,600,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ג' ליד 
יהודה הנשיא, בבניה, 6 חד', 
130 מ"ר, ק"א + מלעית + 

חניה, חזית, 3 כ"א + מרפסת 
שמש, אופציה ל- 2 כניסות, 

כניסה שנה, 2,600,000 ש"ח. 
_____________________________________________)30-30(א.פנחסי, 03-5799308

 בגינחובסקי, ק"ב, 
90 מ"ר, 4 חד' + סוכה 

+ אופציה + מחסן, 
מצויינת. 'אפיקי-נדל"ן-

_____________________________________________)30-30(בועז" 052-3500040

 בעמק-יזרעאל, 4.5 
חד', ק"א + מעלית 

+ מרפסת + סוכה + 
חניה בטאבו, 115 מ"ר. 

'אפיקי-נדל"ן-בועז"
052-3500040)30-30(_____________________________________________

 בגניחובסקי, מושקעת 
מאוד, 4.5 חד', 90 מ"ר, 

אופציית בניה בגג, 3 
כ"א. 'אפיקי-נדל"ן-בועז" 

052-3500040)30-30(_____________________________________________

 באזור דובק, כ- 4 חד', 
מסודרת ויפה, 3 כ"א, סוכ 

ה+ מעלית, 1,620,000 ש"ח, 
גמיש בבלעדיות מפתחות 

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

054-8483810)30-30(_____________________________________________

 בהר סיני, דירת 4 חד', 
חדשה ומרווחת, שתי חזיתות 

+ מעלית + חניות + סוכה 
)בהצמדה בטאבו של 25 

מ"ר( למיידי, 2,150,000 ש"ח, 
בבלעדיות "אלמוג נכסים" ר"ע 

,03-6166105 ,56
054-8483810)30-30(_____________________________________________

 בבן זכאי/יהודה הנשיא, 
4 חד' בטאבו משותף, אופציה 

להרחבה, 1,650,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)30-30(_____________________________________________

 התחלנו לבנות! בגולומב, 
4.5 חד', ק"א, גדולה וחזיתית. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)30-30(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)30-30(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה-חדשה, 4 חד' + 

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

052-3344721 ,03-8007000)30-30(_____________________________________________

 ברמבם, 4 חד' יפהפייה 
ומתוכננת, חדשה + מעלית 

וחניה, 2,150,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)30-30(_____________________________________________

 בנחום, 4 חד' ענקית, 
משופצת ויפה, 3 כ"א, 

2,180,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)30-30(_____________________________________________

 בחברון, 4 חד', משופצת 
ברמה גבוהה, 3 כ"א, 

1,980,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)30-30(_____________________________________________

 באבן גבירול, דירה 
ענקית, 4 חד', 114 

מ"ר + מעלית, 3 כ"א, 
2,100,000 ש"ח. דלוקס 

_____________________________________________)30-30(נכסים, 054-8451271

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

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

_____________________________________________)30-30(נכסים" 03-5791514

 באזור טבריה/הרצוג, 4 
ענקית! סלון ענק, מרפסות, 
שמורה מאוד! ק"ג, אחרונה, 

2,080,000 ש"ח.
_____________________________________________)30-30("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בבלעדיות!! בקרית 
הרצוג בקובלסקי, 4 חדרים, 
כ- 115 מ"ר, אופציה, ק"ד, 

מעלית, חזית, משופץ. תיווך, 
050-4144602)30-30(_____________________________________________

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

מעלית, חניה, סוכה, 
1,830,000 גמיש,

050-8898020)30-33(_____________________________________________

 ברב קוק, 4 חד', 102 
מ"ר, ק"ג + אופציה בגג 
בטן כולל רשיון 48 מ"ר, 

ניתן לחלוקה, מטבח חדש, 
אופציה למעלית. א.פנחסי, 

03-5799308)30-30(_____________________________________________



ג’ - ה’ באב תשע”ז  26-28/7/2017 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 

לפרסום
בלוח

03-6162228

 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

 באהבת 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

ירושלים

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

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

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

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

טבריה

3-3.5 חדרים

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

אופציה לסוכה
8 מ"ר, לא משופצת 

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

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

חיפה

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

אופ' להרחבה בצד ובגג, 
1,500,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

וילות ובתים

פתח תקווה

עמנואל

 ברש"י/ שפת אמת, 
4 חד'+סוכה ענקית 105 
מ' משופץ ק"א עורפית, 
2,050,000 ש"ח גמיש, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

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

+ מרפ' שמשמ, חזית 
לגינה, גדולה, כולל מחסן 
וחניה 2,450,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

3-3.5 חדרים

 דירת 4.5 חד' 
בהמכבים, ק"ק,

מסודרת, מפרטי,
054-5561500)26-33(_____________________________________________

 בבנייני משהב ברח' 
מנחם באזור ביה"כ 

"אוריתא" 3 חד' גדולים, 
85 מ', ק"ג, חזית, 3 
כ"א, מסודרת, בבנין 

מעלית, כולל חניה 
מקורה, 1,650,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23, ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)26-26(_____________________________________________

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

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

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

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 בהזדמנות, דירת גן, 5 
חד', חצר ענקית, אפשרות 

להרחבה, שכונה חרדית 
שקטה ואיכותית וכן דירות 

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

 ק"ק הכל חדש, ניתנת 
לחלוקה בקלות, תשואה 

_____________________________________________)27-30(גבוהה מאוד, 050-4160687

גני תקווה

נתניה
 ברח' יוספטל, לאחר 

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

שמש 45 מ"ר, ק"ג, 
840,000 ש"ח, לל"ת, 

054-2000030)27-30(_____________________________________________

דופלקסים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 בגורדון 4, 4 חד', ק"ב, 
3 כ"א, שמורה ממזוגת, 
מסורגת, סוכה ומעלית, 
2,190,000 ש"ח, לל"ת,

052-4200019)27-30(_____________________________________________

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

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

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

 ברח' יהודית, דירת 
3 חד', משופצת עם 

אופ' לעתיד של 35 מ', 
ק"ג, טאבו משותף, 

1,150,000. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

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

פנטהאוזים ודירות גן

 דירת גן בשיכון ד', 
1,050,000 ש"ח, 60 מ"ר + 

אישורי בניה 90 מ"ר,
050-7344050)28-31(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

 4 חד' בויינברג, עולים 
4 מדרגות, מתאימה 

לנכה, משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח.תיווך 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 ברח' אלישע, 3 
חד', מאוד שמור, ק"א 

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

ש. מאירוביץ הרב קוק 
,050-5308742 ,23

03-5797756)29-29(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

03-5797756)29-29(_____________________________________________

גבעת שמואל

דופלקסים

+5 חדרים

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

 מפרטי ברחוב כץ כפ"ג ב', 
5 חד' קומה קומה שלישית, 

120 מ', מעלית שבת, 
מרפסת סוכה, 1,890,000, 

054-4859570)29-32(_____________________________________________

 בתחתית, בהזדמנות!!! 
דירת גן 46 מ"ר + 20 מ"ר 

חצר, משופצת, 440,000 ש"ח 
055-9494648)29-33(_____________________________________________

 בשיכון ג' בתחילת בניה, 
4 חד' + מרפסת שמש, 110 

מ"ר, ק"א, חזית ,מיקום מצוין, 
2,000,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)30-30(_____________________________________________

 בלעדי! בבעלי מלאכה, 
4 חד', בבניין חדש, ק"ג + 
מלעית, חזית, מושקעת, 2 

חניות עם הכנה לחשמל ומים, 
2,100,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)30-30(_____________________________________________

 בבעלי מלאכה בסיום 
בניה, 4 חד', 1,920,000 ש"ח, 

ק"ב, חזית. *בבעלי מלאכה, 
4 חד', ק"ג + מעלית, חזית, 

למזומן 1,600,000 ש"ח. 
_____________________________________________)30-30(א.פנחסי, 03-5799308

 ברמת אהרון/שיכון ה' 
אזור יוקרתי, בבניה, 4 חד', 
100 מ"ר, ק"א + מעלית 
+ חניה, 2,000,000 ש"ח. 

_____________________________________________)30-30(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בשיכון אגו"י בבניין 
חדיש, 4 חד' + מרפסת שמש 

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

_____________________________________________)30-30(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור רשבם, 4 חד', 135 
מ"ר + אופציה 45 מ"ר, ק"א, 

מסודרת, 3,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)30-30(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העיריה, 4 חד', 
משופצת ברמה גבוהה, בניין 

מטופח, 3 כ"א, יחידת הורים, 
ק"ב + חניה + מחסן )מלעית 

בתכנון(, 1,990,000 ש"ח. 
_____________________________________________)30-30(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

אבוחצירא, 1.62, גמיש, 
_____________________________________________)30-30(הקודם זוכה, 054-7477054

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

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

053-3128884)30-30(_____________________________________________

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

2,100,000 ש"ח.
_____________________________________________)30-30("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בשיכון-ג' במיקום מעולה! 
לקראת בניה בבנין בוטיק, 4ח' 

+ מרפסות, ק"ק, חזית, 3 
כ"א. "אפיק-נכסים"

03-5791514)30-30(_____________________________________________

 באדמורי שאץ, דירת 4 
חד', חדשה ומרווחת, שתי 
חזיתות, 3 כ"א + מעלית 

+ סוכה, 1,999,999 ש"ח, 
בבלעדיות "אלמוג נכסים" ר"ע 

,03-6166105 ,56
054-8483810)30-30(_____________________________________________

 ברח' יהושע, דירת 
4 חד' גדולה, מרווחת 
ומשופצת, סלון גדול 
+ מרפסת גדולה + 

סוכה + אופציה לבניה 
גדולה, 2,200,000 

ש"ח בבלעדיות "אלמוג 
נכסים" ר"ע 56,

,03-6166105
054-8483810)30-30(_____________________________________________

 באברבנאל, 4 חד', כ- 
100 מ"ר, משופצת מהיסוד + 

חצר, 1,790,000, גמיש.
_____________________________________________)30-30(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 נדירה! ללא תיווך, 4 
חדרים באוסם, מטבח פסח, 

מושקעת, ממוזגת, 2,270,000 
_____________________________________________)30-31(גמיש, 050-4116828

 בלעדי!! בגוטמכר 
אחרונה!! בגמר בניה, 
4 חדרים, 100 מ"ר + 

מ.שמש, קבלן אמין, רמה 
גבוהה, ק"א + מעלית 

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

והשקעות"
052-7652801)30-30(_____________________________________________

 בלעדי! בהרצל בבנין 
חדש, 4 חדרים + סוכה 

מושקעת, חזית, ק"ג 
+ מעלית + יחידת דיור 

בק"ק 35 מ"ר )מושכרת 
ב- 2,200 ש"ח(, 

2,000,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות"

052-7652801)30-30(_____________________________________________

 בשיכון-ג', 4 חד', 
מרווחת, משופצת, 80 

מ"ר + סוכה, במציאה! 
1,650,000 ש"ח. 'אפיקי-

_____________________________________________)30-30(נדל"ן-בועז" 052-3500040

 בסוקולוב, 4 חד' + 
סוכה, ק"א, מדהימה ויפה, 

80 מ"ר. 'אפיקי-נדל"ן-
_____________________________________________)30-30(בועז" 052-3500040

 באבן-גבירול, 100 
מ"ר, ק"ב, 4 חד', מטבח 

גדול, מושקעת ברמה. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז"

052-3500040)30-30(_____________________________________________

3 חד', ניתן להפוך 
בקלות ל- 4 חד', ק"א, 

1,290,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)30-30(- מתווכים" 03-5701010

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

03-5791514)30-30(_____________________________________________

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

מפתח ב- "אפיק-נכסים" 
03-5791514)30-30(_____________________________________________

 באזור בעש"ט, 3.5 
מרווחת, ק"א, עורף, 3 כ"א, 
פינוי מהיר, 1,990,000 ש"ח. 
_____________________________________________)30-30("אפיק-נכסים" 03-5791514

 הזדמנות פז!!! בשיכון 
ג', 65 מ"ר, בנין חדש, רק 
1,230,000 ש"ח, הראשון 

_____________________________________________)30-30(בתיווך, 054-3050561

 באזור הרב שך, כ- 3 חד', 
67 מ"ר + אופציה 20 מ"ר, 

ק"ב, חזית, 1,520,000 ש"ח. 
_____________________________________________)30-30(א.פנחסי, 03-5799308

 בבלעדיות בבן גוריון 67 
ב"ב - פונה לטבריה, דירת 3 
חדרים, קומה 3, 80 מ"ר + 
אופציה. דוד גרוס רי/מקס 

_____________________________________________)30-30(ב"ב, 050-4122744

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

מיידי. "רי/מקס" משה דסקל, 
050-5926021)30-30(_____________________________________________

 בן-זכאי, קו'1, 3 חד', 
מעלית, ממ"ד, סוכה מלאה, 

75 מ"ר. "רי/מקס" משה 
_____________________________________________)30-30(דסקל, 050-5926021

 במנחם בגין קרוב 
לגשר, כ- 3 חדרים, 

קומה שלישית ואחרונה, 
גג בטון! + אפשרות 

ממשית להרחבה 
בגג ובצדדים! רק ב- 

1,280,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)30-30(נכסים, 050-4177750

 מציאה! 3 חדרים 
בטאבו משותף, 60 מ"ר 

+ מרפסת שמש 20 
מ"ר עם מעלית ברבי 

עקיבא, חדשה ממש! רק 
ב- 1,200,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)30-30(נכסים, 050-4177750

 3 חדרים בבן גוריון, ק' 
3, משופצת, מדהימה, 
מזגנים בכל חדר, מיידי, 

3,950. לב-הנדל"ן,
03-5757829)30-30(_____________________________________________

 תיווך. למכירה דירת 3 
חדרים כ- 65 מ"ר, קומה 
נמוכה ב"ב/פ"כ, אופציה 

להרחבה 1.23 מיליון, גמיש, 
הקודם זוכה,

 ,052-2213344/03-5444815
_____________________________________________)30-30(דוד

 בלעדי!! באבן 
גבירול-מימון, מחולקת, 

3 חדרים, 80 מ"ר + 
סוכה על-רלסים 12 מ"ר 

+ יחידת דיור 20 מ"ר, 
משופצות ומושקעות, 
ק"א, 1,890,000 ש"ח.

"סלומון נכסים 
והשקעות"

052-7652801)30-30(_____________________________________________

 בלעדי!! בפלמ"ח, 
3.5 חדרים במצב-מצויין, 

כ- 90 מ"ר, חזית, ק"ב 
+ אופ' 1,490,000 

ש"ח. "סלומון נכסים 
והשקעות"

052-7652801)30-30(_____________________________________________

 בני-אברהם, 3 חד', 
ק"א + אופציה כ- 70 

מ"ר, בנין חרדי, מעולה. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז"

052-3500040)30-30(_____________________________________________

 בדב-הוז, 3.5 חד' + 
סוכה + אופציה לבניה 

בגג + חזית, 3 כ"א. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז"

052-3500040)30-30(_____________________________________________

 בלעדי, 3.5 ח' 
בז'בוטינסקי, עורפית, 

קומה ב', לב"ב משופצת + 
אופציה לסוכה, בניין אברכים, 
1,370,000. תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)30-30(_____________________________________________

 בלעדי, 3.5 ח' 
בז'בוטינסקי, חזית, קומה ב', 
חזית + אופצייה לסוכה דירה 

גדולה, משופצת, בניין אברכים, 
1,325,000, גמיש.
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)30-30(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 3 חד' גדולות, 

1,700,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)30-30(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)30-30(_____________________________________________

 בבלעדיות! בחברון, 
3 חד', גדולה ומשופצת, 

1,520,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)30-30(_____________________________________________

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

1,500,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)30-30(_____________________________________________

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

1,580,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)30-30(_____________________________________________

 גניחובסקי, 3 חד', קומה 
רביעית לל"מ, משופצת 

חלקית, לל"ת לרציניים בלבד, 
052-7621678)30-33(_____________________________________________

 במנחם בגין, 3.5 חד, 
כ- 86 מ"ר, קומה נוחה, 

רק 1,290,000 גמיש. נדל"ן 
הקריה, 050-3000121,

054-8472222)30-30(_____________________________________________

 קרית הרצוג, מבחר 
דירות, 3 חד' בטאבו משותף, 

930,000 במזומן!!! נדל"ן 
_____________________________________________)30-30(הקריה, 050-3000121

 מציאה! במרום 
שיר, 3.5 חדרים, גדולה 

ומפוארת + 2 חדרי 
אמבטיה ומרפסת + 
מחסן מושכר וחניה 

+ נוף מדהים! רק ב- 
1,950,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)30-30(נכסים, 050-4177750

 בז'בוטינסקי )צד ב"ב( 
2.5 ח', 75 מ"ר, ק"ג, חזית, 

1,240,000 ש"ח.
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)30-30(_____________________________________________

 בקוטלר-יהודה הלוי, 
ק"א, חזית, 75 מ"ר, 2.5 חד', 

1,490,000 ש"ח.
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)30-30(_____________________________________________

 באזור העיריה, 2 חד', 
50 מ"ר + אופציה 20 מ"ר 
)הוציאו רשיון ל- 8 מ"ר(, 3 

כ"א, חזית, 1,290,000 ש"ח. 
_____________________________________________)30-30(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בדנגור, 2 חד', 50 
מ"ר, ק"ג + א.בצד 50 מ"ר + 

א.בגג כולל חתימות שכנים, 
חזית, 1,300,000 ש"ח. 
_____________________________________________)30-30(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי ברחוב בני אברהם, 
2 ח' + הול כ- 60 מטר קומה 
ב', לא משופצת, 1,220,000. 

תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)30-30(_____________________________________________

 בהזדמנות! ביואל, 2.5 
חד', ק"א, 1,450,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)30-30(_____________________________________________

1-1.5 חדרים
 בטבריה, יח"ד 26 מ"ר 
+ אופ, רק 740,000. נדל"ן 

_____________________________________________)30-30(הקריה, 050-3000121

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

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

050-5926021)30-30(_____________________________________________

 דופלקס 6 חד', 200 מ"ר 
+ מרפסת שמש + גג 90 

מ"ר, משופץ מהיסוד.
"רי/מקס" - משה דסקל, 

050-5926021)30-30(_____________________________________________

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

_____________________________________________)30-30(דסקל, 050-5926021

 לדתיים בגני תקווה, 4 
חד', ענקית ומושקעת, ק.2 

ללא מעלית, 1,750,000 ש"ח,
050-3528252)30-30(_____________________________________________

 בקרית שמואל, פנטהאוז 
חדש )קומה 4(, 5 חדרים, 170 

מטר + מרפסת ענקית + 
נוף, 1,550,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)30-30(רימקס, 050-244-244-6

 ברחוב תנא נחום, דירת 
3 חדרים, 100 מטר, קומת 
כניסה, משופצת, 560,000 

ש"ח, מצויינת להשקעה. 
_____________________________________________)30-30(רימקס, 050-2442446

1-1.5 חדרים
 במרכז העיר במרחק 

הליכה מהכינרת, דירת חדר 30 
מטר, 265,000 ש"ח, גמיש, 

מצויינת לנופש. רימקס,
050-244-244-6)30-30(_____________________________________________

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

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

 קטמון הישנה, רח' 
החי"ש המבוקש! 4 כיווני 

אוויר! בבית ערבי דו קומתי, 
3 חד', 85 מ"ר + מרפסת 

25 מ"ר, לשימור, ק"א 
ואחרונה, מגרש 459 מ"ר, 

בחלקה זכויות בניה, המבנה 
כלול בתוכנית תמ"א 38, 

ירדו במחיר!!! תיווך מאור, 
02-5730077)30-30(_____________________________________________

 ברמות א': קוטג' 5 חד' 
דו-פלקס + גינה 30 מ"ר + 
אופציה, נוף, כ"פ בטרומן, 

2,100,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)30-30(הכוכבים: 02-5713375

 בגבעת זאב בית בודד 
חדש! במיקום מעולה וגישה 

נוחה, 270 מ"ר בנוי, גינה 
180 מ"ר, סלון גדול וחדרים 
מרווחים ויחידת דיור 3 חד' 

מניבה. תיווך מאור,
02-5730077)30-30(_____________________________________________

 בגבבעת זאב דו משפחתי 
כוילה, 220 מ"ר משופץ + 

מחסן וגינה 200 מ"ר היקפית 
לנוף + 2 יחידות דיור ואופצ' 

לנוספת, במחיר דירה!!! תיווך 
_____________________________________________)30-30(מאור, 02-5730077

 בגבעת זאב, בבניין 
איכותי, אבן! 5 חד' + פינת 

אוכל וחניה, יח' הורים, 
כחדשה, ק"ב, מעלית, מתאים 

גם למבוגרים/נכים. תיווך 
_____________________________________________)30-30(מאור, 02-5730077

 בגבעת מרדכי, כניסה 
פרטית וגישה נוחה לדירת גן 

4.5 + גינה ו- 32 מ"ר הרחבה 
נוספת, כחדשה, מרכזית, 

שקטה ואופצ' ליחידת דיור, 
במציאה!!! תיווך מאור, 

02-5730077)30-30(_____________________________________________

 בגבעת זאב, שאול 
המלך, קוטג' 6 חד' + מרתף, 

גינה וחצר גדולה, שקט, 
גישה נוחה ותב"ע מאושרת 
לקומה נוספת. תיווך מאור, 

02-5730077)30-30(_____________________________________________

 שטרן, דירת 5 חדרים, 
קומה אחת לרדת בלבד, 

משופצת, 1,700,000, גמיש!! 
_____________________________________________)30-30(שאולוף נדל"ן, 072-3728170

 גבעת זאב משה"ב, 
פינתית, 4 חד', מרווחת + 
מרפסת סוכה לנוף, כוללת 

יחידת הורים, ק"ב + מעלית, 
הסקה דירתית, במחיר דירת 3 
_____________________________________________)30-30(חד'! תיווך מאור, 02-5730077

 גבעת זאב המתחרדת, 
כניסה פרטית לדירת גן 4 חד' 
+ גינה 100 מ"ר ויחידת דיור 2 
חד', בבניין קטן מרכזי ושקט, 
מיידית! במחיר קטן!!! תיווך 

_____________________________________________)30-30(מאור, 02-5730077

 שטרן, 4 חדרים - פינוי 
בינוי מתקדם! דירה משופצת, 
עתידה להיות 5 חדרים חדשה, 

רק ב- 1,500,000 ש"ח. 
_____________________________________________)30-30(שאולוף נדל"ן, 072-3728170

 ברמת אשכול, 4 חד', 
120 מ"ר, 3 כ"א, מעלית, נוף, 

2,590,000 ש"ח. תיווך-כהן, 
054-7804800)30-30(_____________________________________________

 בבית הכרם, 4.5 )ליד 
מלון רייך(, כ-110 מ"ר + 

חצר 120 מ"ר בטאבו )רובה 
מרוצפת( + 40 מ"ר חצר 
בשימוש, ק"א, 3,600,000 
ש"ח. תיווך דירה-לי )אלי(, 

050-8226337)30-30(_____________________________________________

 השקעה נדירה!!! דירת 
4 חד', יפיפייה בשכונת רחביה 
היוקרתית, אזור מבוקש מאוד 
לשכירות, אוכלוסייה איכותית 
ומגוונת, משוכרת ב- 13,000 
ש"ח לחודש, 156,000 ש"ח 
בשנה לתקופה ארוכה עם 
בטחונות!!! 5% תשואה, 

פי שניים מהמקובל בשוק! 
אפשרות השבחה להעלאת 
ערך הדירה, רק 3,120,000, 

_____________________________________________)30-30(לפרטים: 053-2852752

 רמות א', צבי הערץ, 
כניסה פרטית לדירת גן, 3 

חד' גדולה + פינת אוכל וגינה 
60 מ"ר, משופצת כחדשה, 
פרטיות, גישה ללא מדרגות, 

לזריזים! תיווך מאור,
02-5730077)30-30(_____________________________________________

 בשכונת רסקו )ניות(, 
3 חד', 65 מ"ר, 3 כ"א, נוף, 
1,950,000 ש"ח. תיוך-כהן, 

054-7804800)30-30(_____________________________________________

 ברמות ב': 3 חד' + חדר 
נוסף, ק"ב, 3 כיווני אוויר, נוף, 
ת.ב.ע. 1,590,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)30-30(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': 3 חד' 
משופצת, גישה נוחה, ק"א, 

אור, שמש, מקום מרכזי, 
1,620,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)30-30(הכוכבים: 02-5713375

 מאיר אבנר, דירת 2.5 
כ- 3 חדרים, משופצת + 
אופציה לבניה - רק 1.25 

מיליון גמיש!! שאולוף נדל"ן, 
072-3728170)30-30(_____________________________________________

 שטרן, דירת 2 חדרים, 
משופצת, קומה עליונה, מחיר 

מעולה. שאולוף נדל"ן,
072-3728170)30-30(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

FOX  נדל"ן, מצויין גם 
להשקעה, למהירי החלטה 

בעמישב, בית דו משפחתי, 4 
_____________________________________________)30-30(חד', רבע דונם, 050-6925400

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

03-9301122)30-30(_____________________________________________

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

מרפסת שמש בבניין מפואר, 
03-9301122)30-30(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בעצמאות, 
פנטהאוז, דופלקס, 6 חדרים + 

_____________________________________________)30-30(3 מרפסות, 03-9301122

 אנגלו-סכסון ביונה גרין, 
דופלקס-גג, 120 מ"ר + 35 
_____________________________________________)30-30(מ"ר מרפסות, 03-9301122

 אנגלו-סכסון. 
בטרומפלדור, דופלקס-גג, 6 
חד' בבנין חדש בן 3 שנים, 

03-9301122)30-30(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון. 
ברטרומפלדור, דופלקס-גג, 5 

חד' + גג 80 מ"ר,
03-9301122)30-30(_____________________________________________

 בן יהודה, 155 מ"ר, דירה 
בקומה ומיוחדת, 2,400,000 

_____________________________________________)30-30(ש"ח, 050-3528252

 בגני הדר, דירת גג עם 
יחידה משוכרת. FOX נדל"ן, 

050-6925400)30-30(_____________________________________________

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

_____________________________________________)30-30(ומרווחת, 03-9301122

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

_____________________________________________)30-30(חניות, 03-9301122

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

מרפסת-סוכה, 2 חניות ומחסן, 
03-9301122)30-30(_____________________________________________

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

03-9301122)30-30(_____________________________________________

 בהדר גנים בבנין של 
דתיים, 5 חד', מושקעת + 

מרפסת שמש ומחסן,
050-3528252)30-30(_____________________________________________

 בההגנה, 4 חד' מעל 
המדרחוב, משופצת מהיסוד, 
מצויינת להשקעה. "רי/מקס" 
_____________________________________________)30-30(- משה דסקל, 050-5926021

 אנגלו-סכסון. 4 חדרים 
בביל"ו, 135 מ"ר, מעלית 

וחניה מקורה בטאבו,
03-9301122)30-30(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בכפר 
אברהם, 4 חדרים + חניה, 

מעלית ומרפסת סוכה,
03-9301122)30-30(_____________________________________________





ג’ - ה’ באב תשע”ז  26-28/7/2017  4 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 

 

לפרסום
בלוח

03-6162228

הובלות והסעות
 "הובלות המרכבה" - 

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

055-6688870)50-45/17(_____________________________________________

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

ואירועים 053-3188842 
050-7532336)33-32/17(_____________________________________________

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

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

מוצרים 
ושירותים

הלוואות ומשכנתאות

הלבנת שיניים

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

הארץ, 14,20,30,40,55 
מקומות, נהגים חרדים 

ואדיבים, 054-5990390, 
053-3166566)38-34/17(_____________________________________________

חולמ/ת על שיניים 
לבנות ויפות?

קל 
ומהיר

ערכה להלבנת שיניים

054-8527470

תוצאות 
מיידיות

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

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

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

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

_____________________________________________)25-24/18(מים מהדרין. 054-5742965

 בין סמטאות העתיקה - 
בתי ארוח מפוארים, מאובזרים 
וממוזגים לזוגות ולמשפחות, 

בין בתי הכנסת העתיקים, 
050-8550462/1)52-50/17(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים 
053-3147542 052-7155422)37-36/17(_____________________________________________

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר מקצועי, נוף 

מדהים לחרמון,
,050-4296661
050-7477127)03-29(_____________________________________________

ערד

 "בנצי טיולי ג'יפים" - 
חוויית שטח יחודית, מס' 1 

בארץ, באיכות! נסיון 30 שנה! 
050-2403750 ,052-2403750)25-36(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

 דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-49/17(_____________________________________________

 "הפגודה בפינה" - 4 יח' 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קרוב לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-18/18(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)42-37/17(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

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

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

 קונה רכבים ואופנועים 
לפירוק, לנסיעה ולברזל, 

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

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-20/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-29/17(_____________________________________________

 לשבת וחול דירה פרטית 
נקיה ומסודרת, מזגנים וחצר, 
052-7113937 ,086601778)21-30(_____________________________________________  וילה אטרקטיבית בערד, 

+ מרפסת ונוף + חצר עם 
מתקנים למשפחות ולקבוצות,

053-3120962)17-36(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
,054-8592082

058-3245275/2/4)18-17/18(_____________________________________________

 בכניסה לעתיקה, צמוד 
ללעלוב, 4 חד' עד 14 מיטות, 

חדשה יפהפיה, מרפסת 
ענקית, נוף מרהיב למירון, 

050-4148184)17-28(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

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

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י,

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-34/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

נדנדות, חצר גדולה ומטופחת, 
מש' סופר. 052-8401847 

04-6989734)50-45/17(_____________________________________________

■ דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

לזוגות, 052-2979067,
04-6980624)25-24/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-27/18(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

 "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

מושב תרום

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

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

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)54-06/18(גישה לנכים, 052-8013000

 "בוסתן לביא" - דירות 
נופש יפיפיה, נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)28-01/18(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה 
יפה + בריכה פרטית, 

מושב דתי,
,02-9913107

,054-6928116
054-8470055)09-31/17(_____________________________________________

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)19-31(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 
לביהכנ"ס, עד 70 איש. יורם, 

052-6024900)19-41(_____________________________________________

צפת
 מספר דירות נופש, 

גדולות וקטנות, בעיר העתיקה, 
לאמצע השבוע, שבתות וחגים 

_____________________________________________)19-45(050-4666403 ערן

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה 
גבוהה לזוגות/משפחות/
_____________________________________________)20-23/18(קבוצות, 058-7506090

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114
 וילה + חצר גדולה 
ממוזגת, בריכה, עד 16 

מיטות, 1,650 ש"ח ללילה, 
050-3804386)21-32(_____________________________________________

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
■ "סוויטות ארגמן" + _____________________________________________)36-35/17(052-7644916

ג'קוזי ספא פרטי לכל יחידה + 
ברכת בנויה, צמוד למירון, 

050-2606535)11-13/18(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
נופש וצימרים בצפת 

וסביבותיה, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)21-32(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

מזגן ונוף מדהים, בהזדמנות! 
058-3266448)30-29/17(_____________________________________________

 דירת נופש גדולה 
ומרווחת בסמוך לעיר 

העתיקה, מאובזרת וממוזגת, 
לשבתות/ימים וחגים,

054-2468262 ,052-3953998)09-35(_____________________________________________

 צימרים יפיפים, 
ממוזגים עם גינה, בריכת 

שחיה, ג'קוזי, קרוב 
לרשבי, ביהכנ"ס,

050-2004839)21-45/17(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ ובהשכרה 
לחו"ל, שירות אישי 

ומקצועי לכל אורך הדרך! 
02-5805870

info@e-z-rent.co.il)52-01/18(_____________________________________________

השכרת רכב

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

סוכנות ארצית להשכרת רכב
סניפים בכל הארץ

077-40-900-70

 שירות|אמינות|מקצועיות 

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

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

 "אופן משכנתאות" 
*יועצי הבנק טיפול מהיר 

*בתנאים מועדפים *שרות  
מהיר *משכנתא הפוכה 

למבוגרים. עמינדב לוין,
052-7655660)21-33(_____________________________________________

 מבנה חדש- 
לשבתות חתן, שמחות 

ושבתות נופש כולל בית 
כנסת מפואר, בית 

מדרש, 2 אולמות, 2 
מטבחים, 48 חדרי 

שינה, חנייה וחצרות, 
 058-3232627

30-(           02-5003414)29/17_____________________________________________

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

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

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

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

כלנית

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

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

 סוויטות מפוארות
רק 10 דקות מטבריה !!! עם 

ג'קוזי ובריכה מפוארת + פינת 
_____________________________________________)24-35(מנגל 050-2565636

 "נופש ליחידים וקבוצות" 
וילה/צימר מול נוף הכינרת 

+ בריכה לבין הזמנים, מחירים 
_____________________________________________)24-33(נוחים, 050-4250702, גדי

 פינה באופק, מתחם עם 
4 צימרים + בריכה וג'קוזי, 

נוף פסטורלי לחרמון, אהובה, 
050-6582939)24-35(_____________________________________________

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, לכל השנה, לבחורים 

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

 דירה בעיר העתיקה בכיכר 
המגינים, נקיה, מסודרת, 

ממוזגת וכן צימרים לזוגות, 
052-7679018 ,052-7687778)24-35(_____________________________________________

 בחד-נס צימר מפנק לזוג 
+ 2, ג'קוזי + נוף לכנרת + 

קרוב לביה"כ ואטרקציות.
_____________________________________________)24-35(אבי, 054-4623705

נופש בחו”ל
 דירות נופש באירופה, 

טיסות זולות לאירופה,
03-5077363

a035077363@gmail.com)24-31(_____________________________________________

מגדל
 צימר מפנק במגדל, 7-10 

מיטות, חצר + נוף, ג'קוזי, 
סאונה, בית כנסת, מקווה, 

מתאים לחרדים,
058-3242225)25-34(_____________________________________________

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מהחוף נפרד, גדול 

ומרווח, למשפחות וציבור 
דתי, כ- 13 מיטות בכ"א 

+ גינה, בקרבת בתי 
_____________________________________________)25-50(כנסת, 052-6460451

 בלב העתיקה מול מלון 
- רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)25-36(_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-24/18(_____________________________________________

 בין טבריה למירון בכפר 
חנניה, יחידת נופש 2 חדרים 

זוג + 4, צנוע, נוף מדהים 
_____________________________________________)26-33(וביהכנ"ס, 050-4989295

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 דירת גן, משופצת, 4 ח', 
ממוזגת + גינה ובריכה גדולה, 

אזור דתי נוף מרהיב לגליל, 
054-8420561 052-4008100)27-30(_____________________________________________

 בעתיקה, בית קרקע, 
5 חד', נקיה וממוזגת, נוף 
ומרפסת גדולה וכן צימרים 

_____________________________________________)27-30(לזוגות, 04-6991856

 3 יחידות נופש במרכז 
העיר, 1 למשפחה ו- 2 לזוגות, 

לתקופת בין הזמנים,
050-7958795)27-30(_____________________________________________

 בעתיקה! מגוון דירות 
מדהיות במיקומים נוחים! לכל 

המשפחה! 055-6604969, 
_____________________________________________)27-30(שירן

 קוטג' יפיפה, 2.5 חד', 
בהר כנען, מודרני ונקי + חצר 

פרטית במקום שקט,
052-4892546)27-30(_____________________________________________

 4 חד' ביפה נוף, קרוב 
לעתיקה, מסודרת, לשבתות 

וימים, 052-7908214,
054-3399930)27-30(_____________________________________________

 מספר דירות נופש 
מדהימות עם נוף, מרפסת 

_____________________________________________)27-30(חצר, 058-3229944

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

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

 "יוסף הובלות" בכל חלקי 
הארץ, יש אפרות לעמסה 

_____________________________________________)27-30(עצמאית, 052-4864117

התקנת דלתות
 ברוך המתקין - מתקין 

דלתות פנים, מכירה והתקנה 
כל סוגי הדלתות, דלתות 

פנים/אקורדיון/פלדלת.
050-6391562

_____________________________________________)27-30(יעוץ ללא תשלום

מושב תעוז
 מתחם בריכה 150 מ"ר 
הכולל בריכת שחיה פרטית 
מוצנעת, מטבחון, שרותים, 

מקלחת, פינות ישיבה ועוד... 
25 ש"ח לשעה. לקבוצות 

ומשפחות, פרטיות מוחלטת 
באווירה כפרית, מותאם לציבור 

_____________________________________________)28-35(הדתי/חרדי, 052-3135105

 מבצע - דירת אירוח לימות 
החול, 400 ש"ח ללילה, לשבת 

- 300 ש"ח לזוג,
050-4770782)28-32(_____________________________________________

עמנואל

 דירה מקסימה ומטופחת, 
טובלת בנוף פסטורלי, 

ממוזגת, רק 270 ש"ח ללילה, 
052-7602522)28-35(_____________________________________________

 דירונת זוג + חמישה, 
קרקע, ללא שכנים, סמוך 

לעיר העתיקה, צופה לכינרת 
+ גינה גדולה, 052-8755530, 

04-6974126)28-31(_____________________________________________

 בהר כנען, וילה 5 חדרים 
ממוזגת, בריכה + נוף, 

טרמפולינה, עד 12 נפשות, 
050-3327788)28-31(_____________________________________________

  דירת קיט, 4 חדרים, 
מטבח מאובזר, ממוזגת, 

כ.נפרדת, לזוגות ומשפחות, 
12 ד' הליכה לעיר העתיקה, 

053-9662366)28-31(_____________________________________________

 במדורגים, ליד תחנה 
מרכזית, דירת נופש, 2-16 

_____________________________________________)29-32(מיטות, 052-8703577

בעל תפילה
 חזן ותיק ומנוסה מחפש 

משרה לימים נוראים בהעל"ט, 
_____________________________________________)28-31(בשעות הערב: 09-8330175

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

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

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

לילדים לשבתות ולחגים 
במחירים נוחים!

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

 "נופי ירדן" "בנצימר" 
סוויטה ענקית מפנקת + 

מרפסת נוף + ג'קוזי, אפשרות 
לכל הבית, 050-7362739, 

050-2403750)28-01(_____________________________________________

 מציאה, מיידי, סוויטה 
במלון לב ירושלים, 3 חדרים, 

_____________________________________________)28-31(חודש תמוז-אב, 054-8480860

ירושלים והסביבה

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

יפהפיות ברמה במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)54-51/17(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)08-38(_____________________________________________

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

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

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

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

 בגבעת שאול, 4 חד', 
יוקרתית, ממוזגת, מאובזרת, 

מרכזית, נקיה, 13 מיטות, 
,052-7635710

052-7690091 ,052-7184145)29-32(_____________________________________________

כרמיאל
 קוטג' נקי ומיוחד בכרמיאל 
עם גינה, ממוזג, קרוב לרשב"י 

ולים הנפרד בעכו,
04-9987070 ,058-3261711)29-30(_____________________________________________

 להשכרה יחידת נופש 
בכרמיאל, 2 ח' + גינה לזוגות 

ומשפחות לבין הזמנים 
_____________________________________________)29-32(וחופשות, 052-4821690

 דירת ארוח גדולה צמוד 
לר' דוד לים ולעוד במחיר 
_____________________________________________)29-30(אטרקטיבי, 054-8477352

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

למשפחות ולזוגות,
04-6980449 ,052-4604609)29-28/18(_____________________________________________

 להשכרה בבין הזמנים 
דירת נופש 4 חדרים 10 מיטות 
ממוזגת עם חצר, מאובזרת - 

_____________________________________________)29-30(היטב. יוסף, 054-8476888

 דירת נופש לזוגות, 
משפחות + ג'קוזי, גינה ענקית 

_____________________________________________)29-36(ובריכה, 052-2797223

 דירת ארוח סמוך 
לעתיקה, מיקום שקט, נקיה 

ומאובזרת בצפת,
050-4115872)29-32(_____________________________________________

 וילה בהר כנען, בריכה, 
גניה, נוף מדהים, טרמפולינה 

עד 12 איש, ג'קוזי,
053-3138826)29-32(_____________________________________________

 להשכרה בצפת 
דירות נקיות ונעימות 

זוגות/משפחות/קבוצות 
לתקופת בין הזמנים, 

052-7614323)29-32(_____________________________________________

 בעתיקה, 4 חד', ממזוגת 
מרפסות, נוף למירון,

053-3133173. 6 חד' קרקע 
+ חצר, יפה וממוזגת,

052-7154585)19-31(_____________________________________________

 דירת נופש 5 חד' וצימר 
זוגי מאובזר, ממוזג ונקי + 

חצר ונוף, מרחק הליכה 
_____________________________________________)12-38(מהעתיקה, 052-3455254

 צימרים "אחוזת נופר/
נוף כנרת" 4 יחידות מרווחות, 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות 

+ ג'קוזי בכל יחידה, בריכה 
מובנית מחוממת, קרוב לקברי 

צדיקים, מתאים לקבוצות, 
משפחות וזוגות. 050-5384778
www.zimmer.co.il/nofar)29-28/18(_____________________________________________

תל מונד
 יחידה מרווחת ויחודית, 
מושקעת ויפיפיה, באווריה 

כפרית, חצר, בקרבת ים 
_____________________________________________)29-30(נתניה, 052-7123277 

מכירת רכבים
טויוטה

קיה

גמ”ח
 מתחתן? אנו נסייע לך 
בהשגת תרומות לחתונה. 

כרגע ליתומים.
_____________________________________________)29-32(יהודה, 054-8590659

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד 
פינוקים, קרוב להכל, עד 
_____________________________________________)19-32(15 איש, 052-7164243

 דירת נופש חדשה 
וממוזגת, 7 דק' מהכנרת 
ומהשטיבלאך, לשבתות, 

ימי חול, 054-8452365
,050-4121032
052-7606968
058-3221726)05-06/18(_____________________________________________

 3 דירות נופש 1,3,4 חד' 
בקומה אחת, מחירים מיוחדים  

לפני בין-הזמנים,
050-4147961)27-30(_____________________________________________

 4 חד', קרוב לרמב"ם, 
מסודרת מתאימה למשפחות 

גדולות, 12 מיטות,
054-3399930 ,052-7908214)27-30(_____________________________________________

 דירת נופש 4 חדרים עם 
נוף פנורמי לכינרת, מאובזרת, 

ממוזגת. מרדכי,
050-9522022)27-30(_____________________________________________

 בקרית שמואל, וילה 4 
חדרים חצר גדולה! וממוזגת, 
7 דקות מהשטיבלך ולכינרת, 
 054-8452365 052-7606968

050-4121032)28-31(_____________________________________________

 4 חד', מרווחת וממוזגת, 
נוף לים ולהרים, קרוב לטיילת, 

למשפחות/לקבוצות,
050-6515642)28-31(_____________________________________________

 דירה 10 מיטות + יחידה 
+ חצר, בקריה החרדית,

050-4103173)28-31(_____________________________________________

 חדרי אירוח מאובזרים 
במחירים מוזלים, מבצעים 
מיוחדים לחגים, אפשרות 

להסעה, טל': 052-3224835, 
052-2634477. טל' לבין 

_____________________________________________)37-40/17(הזמנים: 050-6324477

 דירת נופש, 2 חד', קרקע, 
נוף לים, נקיה, מסודרת, 

מרפסת גדולה, חניה וחצר, 
054-8597111 ,052-8355839)28-33(_____________________________________________

יבניאל
 צימר הכהנים- 10 דק' 

מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 
052-7150124)36-32/17(_____________________________________________

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, 

חלקם עם נוף לים, 
ביכנ"ס במקום, מחירים 

_____________________________________________)42-43/17(נוחים! 050-8818678

 צימר "פסגות החן" 
- בפוריה, בריכה 

מחוממת ומוצנעת + 
ג'קוזי ענק, מאובזר + 
נוף, בקרבת ביהכנ"ס, 

לזוגות בלבד, 
052-7772913)52-51/17(_____________________________________________

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

מתאים למשפחות עד 20 
איש, בריכה בכל צימר, 
טרמפולינה, פרגולות, 
ערסלים, פינת ליטוף, 

055-6678585)51-17/18(_____________________________________________

טלזסטון
 וילה פסטורלית עם 

בריכה, מרווחת, ממוזגת + 
נוף, פרטיות מוחלטת,

054-6808425)24-35(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה 

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

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

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

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

052-5948777)01-01/18(_____________________________________________

 "אחוז נוף כנרת" 
צימרים חדשים 

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

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

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

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

 צימר ממוזג + מרפסת, 
ביבניאל, קרוב לציון הצדיק, 70 

מ"ר, 053-3141397,
053-3185495)27-30(_____________________________________________

 בית פרטי, 4 חד', לדתיים, 
לחופשה רגועה, 10 מיטות, 

חצר ומרפסת, 053-2441442, 
050-4128176)29-30(_____________________________________________

 צימרים יוקרתיים ביבניאל 
לזוגות ולמשפחות, אזור חרדי, 

_____________________________________________)29-32(קרוב לכינרת, 050-6377843

 ברוממה, 4.5 חד', חדשה 
וממוזגת + 2 מרפסות גדולות 

_____________________________________________)30-31(לנוף, 054-8446163

 לבין הזמנים לחטוף! 
צימר מהמם בצפון ירושלים, 

בריכה גדולה מחוממת, ג'קוזי, 
 ,todatoda.co.il .עד 40 איש

_____________________________________________)30-31(טל': 055-6697474

 בצאנז נתניה, דירות 
ווילות יוקרתיות, צמודות לים, 

לקבוצות, משפחות וזוגות, 
,052-7170190

058-3205078 ,052-7148239)30-32(_____________________________________________

 צימר בוטיק בלב צפת 
העתיקה, החל מ- 500 

ש"ח לזוג. יובל,
050-2777611)30-30(_____________________________________________

 בעתיקה, "הצימר 
של מולי", 2 חד' חדישה, 

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול קרליבך, לזוג + 2, חניה, 
03-9363752 ,050-6241690)30-37(_____________________________________________

 דירת נופש ממזוגת, 
כניסה פרטית, קרוב לעיר 

העתיקה, 6 מיטות + מזרונים, 
058-3238889/054-8436149)30-31(_____________________________________________

קצרין
 בקצרין, וילה גדולה 

ודירות משפחתיות ממוזגות 
ומאובזרות, 04-6961029, 

052-2582452)30-31(_____________________________________________

 טיוטה קורולה 2008 
אוטומטי, טסט לשנה! נדירה, 
הדגם החסכוני, 23,500 ש"ח, 

_____________________________________________)30-30(055-2346293 בהזדמנות!

 קיה 7 מקומות, דיזל, 
אוטומטי 2001, שמורה במצב 

מעולה, 9,500 ש"ח, כל 
_____________________________________________)30-30(הקודם זוכה! 052-6918692

 בעתיקה בכיכר 
המגינים, דירות אירוח 

חדשות ומפוארות 
למשפחות ולזוגות + 

בריכה לילדים, 
052-7642459)30-34(_____________________________________________
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יד שניה 
מוכרים

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)53-35/17(_____________________________________________

 ניתוק אינטרנט 
ממחשבים בלבד, ללא נזק 

למחשב. אזור המרכז בין 
052-7611936 17:00-20:00)01-04/18(_____________________________________________

 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

 מחשבים ניידים מ- 500 
ש"ח. ב"ב, 052-7171228. 

ירושלים, 054-8470594. ב"ב, 
אשדוד, 054-3558949 )נייחים 

_____________________________________________)21-33(ומקרנים(

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

סנדוויצ‘ים לאירועים וכנסים

&

08-9278574 / 052-6779004
בהשגחת הבד“צ העדה החרדית

 מזגן חלון 1 כ"ס ב- 500 
+ מזגן 1.5 ב- 500 של 

אלקטרה, מתאים לסוכה, 
_____________________________________________)26-31(לאברכים, 052-2530036

אוצרות חיים: 03-6880091, 050-3131740

מלון רויאל אין טבריה
ספא, בריכה, וארוחות מפנקות בשפע ישראלי

בתאריכים 6-10.8.17 י"ד-י"ח אב
מוצרים העדה החרדית, בשרים הרב מחפוד, משגיח צמוד מטעמנו

בס"ד

טיול במפלי
רמת הגולן

מופע סטנדת עם
שלומי לניאדו

יום כיף
בלונה גל

מופע טלפתיה
וקוסמויות

שייט
קייקים

הקרקס
האפריקאי

מתנפחים

מופע מוסיקלי סוחף
על סיפור ירושלים

הפעלות ופרסים
לילדים

הופעות עם:

ועוד הפתעות...

בריכה מקורה בשעות נפרדות

אייל טויטו
ותזמורתו

בהשתתפות:
רגן

הרב מרדכי איפ

ן נון
הרב עמוס ב הרב שחר לוי

הנופש המושלם לכל המשפחה
100% פינוק

לנרשמים עד ה- 13/7/17 

הגרלה על 1000 ₪

יר
ע

ה
ד 

ה

החלה ההרשמה לראש השנה 

במלון המצודה צפת

 תנור, תמי 4, מכונת 
_____________________________________________)27-30(תפירה, 052-4227714

 מקרר אמקור ב- 300 
ש"ח - לאברכים ישיבות, 

052-2530036)26-31(_____________________________________________

ריהוט

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)28-05/18(הלקוח, 054-2821847

 מיטת היירייזר + ארגז 
גדול וארון 2 דלתות ומגירות 

במצב מצויין, 500 גמיש, 
_____________________________________________)29-31ח(לפרטים: 054-9770855

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא פשרות, 
מבצעים מיוחדים לחתונות 

0525-778544)28-27/18(_____________________________________________

צילום אירועים

 שידוכי "זיווג הגון 
בקרוב" לרווקים/ות ופרק 

שני, מגיל 18 ומעלה ובוגרים, 
)מטפלים גם בקשיי שידוך(, מ- 

_____________________________________________)49-47/17(10:00 בבוקר, 052-3340338

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

מ- 10:00 בבוקר, 
052-3340338)47-45/17(_____________________________________________

שידוכים
■ "שידוכי המרכז" - 

שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים לטאים 
וספרדים,שדכן מקצועי עם 
המון הצעות. 054-8422105

03-6189388)40-39/17(_____________________________________________

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-54(21:00 בלבד, 052-7333955

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

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

 "שידוכים לבחורי ישיבה" 
עם רקע רפואי לשם שמים, 
למגזר החרדי והדתי וכן פרק 

שני, לנשים בלבד
052-7163442)25-32(_____________________________________________

רפדים

אבידות

שיפור הראייה
 שיפור הראייה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 
עדשות מגע, או ניתוחים, 

טיפול בליקויי הראייה ומחלות 
עניים, 050-4145359,

072-2828034, יואל לוי
www.yoel-levy.com)12-38(_____________________________________________

 מקבלים עבודות ריפוד, 
כסאות, ספות, מזרונים 
במבחר בדים/דמוי עור, 

כמובן תיקוני נגרות. 
מבצע ריפוד מושב לכסא, 

_____________________________________________)27-30(80 ש"ח, 052-4227714

 אבד צמיד זהב היקר 
לבעליו באיזור ארמונות חן 

_____________________________________________)28-29ח(ב"ב, 054-8442627

 נאבדו תפילין בין חודש 
סיוון לתמוז על שם אביעד 

_____________________________________________)28-29ח(ב.צ, טל': 054-8472694

 נמצאה שרשרת זהב 
באזור דבורה הנביאה 18 

בשבת פרשת חקת )תאריך 
ז' תמוז(, ימסר ע"פ סימנים: 

_____________________________________________)28-29ח(052-3073826

 לפני כשבוע בלילה שבין 
שני לשלישי מישהו פגע 

ברכבי )יונדאי אקסנט( ברחוב 
שלמה בן יוסף בבני-ברק, הנ"ל 
השאיר פרטים על דף, אך הדף 

נעלם. אבקש מהנהג הפוגע 
שיצור עמי קשר בהקדם, 

054-8456298)28-31(_____________________________________________

 גמ"ח שידוכים לשם 
שמים, לדתיים חרדים ולאומים 
ולבני ישיבות, למטרה רצינית! 

מכל הארץ, 052-4738511, 
08-9458704)29-32(_____________________________________________

 נמצאה שרשרת זהב 
באזור דבורה הנביאה 18 

בשבת פרשת חקת )תאריך 
ז' תמוז(, ימסר ע"פ סימנים: 

_____________________________________________)29-30ח(052-3073826

 נמצא שעון בצבע שחור 
ליד מאפיית בוסקילה )רח' 

_____________________________________________)29-30ח(השומר(, 052-7644084

 הגמ"ח הארצי להשבת 
אבידה. אבד לך משהו? מצאת 

משהו? התקשרו בהקדם: 
_____________________________________________)29-30ח(1-599-500-003

 הוחלפה חליפה בטרמפ 
מאלעד ביציאה מהעיר לכיוון 

ירושלים, ה' תמוז,
_____________________________________________)29-30ח(052-7654764

 נמצא בטז' תמוז בשרת, 
משפקת, מצלמה ושני 

משקפיים. אהרון,
_____________________________________________)29-30ח(052-7187729

 נמצאו אוזניות בקו 402 
לב"ב ביום ראשון )בערב(, ח' 

_____________________________________________)29-30ח(תמוז, 052-7102809

 נמצאו תפילין בבני-ברק, 
נשכחו בטרמפ ביום רביעי 

12.7.2017. עמיחי,
_____________________________________________)29-30ח(050-7202828

 אבד ארנק עור בירושלים 
בתחנה המרכזית לפני כחודש, 

בצבע בורדו עם השם נחמה 
_____________________________________________)29-30ח(איינהורן, 058-3284586

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)29-30ח(תורה, 054-8432271

 אנו מעוניינים במכשיר 
הליכה איכותי במחיר זול/

_____________________________________________)29-30ח(למסירה, 052-7149648

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)29-30ח(מקרר קטן, 054-7432035

 תמי 4 דגם פרימו אפור, 
במצב מצוין, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(פאלפון: 052-8958197

 קוטל יתושים וזבובים 
כחדש - 30 ש"ח, טל':

_____________________________________________)29-30ח(02-6561606

 ברה"ע למכירה מיחם מים 
לשבת, 30 כוסות, ב- 100 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-7966786

 ברה"ע למכירה מ.דשא 
איטלקית 1300W ב- 190 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, לפרטים: 052-7966786

 HP מדפסת צבעונית 
משולבת: פקס, סורק, צילום, 
J4580, )ללא דיו(, 260 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(054-5705546

 אופניים חשמליים 
מתקפלים, ב- 1,500 ש"ח, 

054-8454536)29-29(_____________________________________________

 מכונת הסרת שיער 
לנשים בראון דגם 4380, חדש 
חדש באריזה, 300 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)29-30ח(052-2437292

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 054-7432035

 מכונת תפירה, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)29-30ח(050-6651365

 מכונת כביסה אלקטרה 5 
_____________________________________________)29-30ח(ק"ג, 500 ש"ח, 052-7676402

 בהזדמנות חלפי חילוף 
מקוריים למכונת כביסה 

הוותיק - AEG, דגם 508, 
משאבה חדשה, טיימר ומנוע, 

100 ש"ח, לפרטים:
_____________________________________________)29-30ח(050-4129600

 רדיאטור במצב מצויין 
קומפקטי, 100 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)29-30ח(050-4113059

 אופה לחם חדש חדש, 
פעם 1 בשימוש, 320 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(050-4130196

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

_____________________________________________)29-30ח(052-3463482

 מזגן טורנדו )עילי(, 2.5 
כוח סוס + שלט, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-3463482

 פקס חדש, 380 ש"ח, 
_____________________________________________)29-30ח(052-7658245

 מסך רגיל, עבה מצב 
מצויין, 110 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)29-30ח(052-7658245

 מכונת תפירה זינגר, 
מעולה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(052-7658245

 אופניים חשמליים תקינים, 
חצי אוטומט, 500 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(052-2339529

 שעון מעורר רוטט הסוג 
הכי חזק + אחריות, במחיר - 

_____________________________________________)29-30ח(199 ש"ח, 055-6787707

 מקרר קטן במצב טוב, 
צבע לבן, 150 ש"ח, -03

_____________________________________________)29-30ח(9307308

 מסך דק למחשב, 100 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-3595314

 פקס ברדר J430, ב- 380 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-7658245

 כיריים גז נירוסטה במצב 
מצוין, 3 להבות, 140 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-7148004

 נגן סאנדיסק משוחזר, דגם 
ישן, 4 ג'יגה, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(054-8427920

 מיני בר קר/חם, 350 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 054-8412903

 רדיו דיסק מקורי הדש 
מפורק מרכב מאזדה 3, ב- 

_____________________________________________)29-30ח(500 ש"ח, 054-8412903

 מטען בטריה לאופנים, 
חדש באריזה, 180 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(054-8404243

 סדין חימום חשמלי, 60 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-7156347

 מצבר לרכב, רק 100, הגה 
כיסוי איכותי, חדש, 80 מי-ם, 

_____________________________________________)29-30ח(058-3216830

 מצבר חדש + אחריות, 
לרכב 299 ג'יק לרכב חדש, 60 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, מי-ם, 058-3216830

 פלטת שבת כחדשה, רק 
_____________________________________________)29-30ח(50 ש"ח, 058-3216830

 טוסטר אובן מבית המותג 
HOME כחדש, 35 ליטר, 
3 מצבים, 250 ש"ח מי-ם, 

_____________________________________________)29-30ח(058-3216830

 רמקולים לרכב אחוריים 
2 ב- 100 רדיו דיסק 100 י-ם, 

_____________________________________________)29-30ח(058-3216830

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 35 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-4831449

 PC מסך דק למחשב 
כחדש, 22 אינץ, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(050-4119140

 מכונת יבוש תוצרת 
MER, מצב טוב, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(050-3337530

 מכונת כביסה בוש דגם, 
_____________________________________________)29-30ח(ב- 500 ש"ח, 050-3337530

 תנור אפיה + גז כחדש, 
400 ש"ח )ירושלים(,

_____________________________________________)29-30ח(054-4680218

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק, 2 רמקולים + שלט, 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)29-30ח(052-2437292

 למסירה לאברך או בן 
תורה, מקרר גדול הזקוק 

לקצת תיקון )עובד(,
_____________________________________________)29-30ח(054-8477988, 03-5740224

 מיחם חשמלי 50 כוסות, 
90 ש"ח, 054-8469223, 

_____________________________________________)29-30ח(03-9332786

 רדיו טייפ דיסק סטריאו, 
50 ש"ח, 054-8469223, 

_____________________________________________)29-30ח(03-9332786

 מזגן עילי "טורנדו" 1 כ"ס 
- תקין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(052-3463482

 מכונת כביסה קריסטל, 6 
ק"ג במצב מעולה, 350 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(בלבד, 054-7216671

 תנור אפיה אלקטרה + 
5 להבות במצב פנטסטי, 500 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח בלבד, 054-7216671

 מגהץ אדים 
NORMANDE כחדש, 80 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח בלבד, 054-7216671

 מצנם )טוסטר( קנדי, 
כחדש, 50 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)29-30ח(054-7216671

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)29-30ח(054-7938941

 מקרר חברת בקו, 500 
ליטר, גדול, במצב טוב, ב- 500 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-7151693/2

 מחשב נייח בהזדמנות, 
במחיר - 250 ש"ח, טל':

_____________________________________________)29-30ח(052-7625772

 מקרוגל כחדשה, נפתח 
גדול, 200 ש"ח, ירושלים, 

_____________________________________________)29-30ח(052-7660512

 בטריה 36 וולט, כמעט 
גמורה, 50 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(054-8419056

 מכשיר להכנת שווארמה, 
חברת המילטון, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-3537660

 מקרר אמקור XL, צבע 
בננה, 453 ליטר, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(054-8469223

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

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

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,900
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

לימוד נהיגה

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 
ש"ח, ידני 120 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)23-34/17ל(

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

מתנה, 050-4101236 )באזור 
_____________________________________________)51-45/17(ירושלים(

סת”ם

 ספרי תורה, כתב 
אר"י וב"י מהודרים ויפים 

סופרים יר"ש,
052-7623142)17-29(_____________________________________________

 מבצע קולמוסים 
מנירוסטה עם שוקת,

2 ב- 165 ש"ח עד שמרוצים! 
052-7105645)21-33(_____________________________________________

עריכת מצגות
 עריכת מצגות לכל 

מטרה! ואלבומים 
דיגיטליים "שרי עיצובים" 

להזמנות שרי:
050-4171813)26-29(_____________________________________________

■ מחשב נייד מחודש החל 
מ- 500 ש"ח כולל אחריות, 

הוותיק בענף.
054-4543701
03-5066331)54-29/17(_____________________________________________

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-28/18(_____________________________________________

קורסים
 מבצע: קורס מנעולים 
מקצועי של חברת פמסון 

בועז, ב- 4,000 במקום, 
054-8529934 ,6,000)30-33(_____________________________________________

 נמצאה שרשת זהב 
באזור דבורה הנביאה 18 

בשבת פרשת חקת )תאריך 
ז' תמוז(, ימסר ע"פ סימנים: 

_____________________________________________)30-31ח(052-3073826

 אבד צמיד זהב של אישה, 
המוצא מתבקש להתקשר: 

_____________________________________________)30-31ח(03-6773671, 054-8459287

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון בצבע אפור, נרתיק 

תכלת, באוטובוס/בחפץ חיים 
בחודש תמוז תשע"ו, המוצא 

_____________________________________________)30-31ח(יפנה ל: 052-7145526

 נמצאו אוזניות בקו 402 
לב"ב ביום ראשון )בערב( ח' 

_____________________________________________)30-31ח(תמוז, 052-7102809

 נמצא טבעת באזור עזרת 
תורה בירושלים לפני שבועיים, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4160457

 נמצא ביום כ"א תמוז 
בשעות הערב בקו 5 ב"ב, 

_____________________________________________)30-31ח(כרטיס מצלמה, 052-7116399

 נמצא שטריימל בתחנת 
אוטובוס בטבירה )ליד מלון 

פלטרין( לכיוון ירושלים,
_____________________________________________)30-31ח(052-7142081/2

 נמצא כרטיס זכרון 
למצלמה בפארק ב"ב, בפסח 
_____________________________________________)30-31ח(לפני שנתיים, 052-7171872

 דרוש לאברך מזגן בחינם/
אפשרי שאנו נפרקו ונוציאו 

_____________________________________________)30-31ח(מהקיר, 050-6651365

 דרושים כיסויים לעגלת 
תאומים בייבי ג'וגר וכן גלגל 

_____________________________________________)30-31ח(קדמי, 058-3245685

 דרושה מגבעת בורסולינו 
במסירה ללא תמורה, בכל 

_____________________________________________)30-31ח(מצב, 058-3245685

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)30-31ח(054-7938941

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)30-31ח(בתרומה, 054-8432271

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)30-31ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)30-31ח(בתרומה, 052-7396092

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)30-31ח(תורה, 054-8432271

 דרוש אופנים במצב טוב 
לילד בן 12 "היפר" אקטיבי, 

_____________________________________________)30-31ח(לבריאות, 058-3225810

 לישיבה בב"ב דרוש מכונת 
כביסה וייבוש למסירה, בתודה 

_____________________________________________)30-31ח(מראש, 052-7682822

 דרוש פקס מחברת 
"פנסוניק" לא תקין, לחלקי 

_____________________________________________)30-31ח(חילוף, 054-6389446

 דרוש בתרומה מזגן עילי 
לספריית ביהכ"נ ביהוד,

_____________________________________________)30-31ח(050-6778763

 דרוש אופניים חשמליות 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)30-31ח(תורה, 058-303567

 דרוש כלוב לתוכי במצב 
טוב )למסירה( בב"ב,

_____________________________________________)30-31ח(054-8412976

 לכולל אברכים רציני, 
דרושים ספרי לימוד בתרומה, 

_____________________________________________)30-31ח(לפרטים: 052-7189933

 דרושה קלטת אלקטרונית 
לטייפ בעלת חיבור לנגן 

_____________________________________________)30-31ח()במחיר סמלי( 052-7171872

 דרושה עגלת תאומים 
"מונטובאגי" במצב טוב במחיר 

_____________________________________________)30-31ח(סמלי, 052-7171872

 מעוניין לקנות/למכור/
להחליף/ דגי נוי טורפים, 

_____________________________________________)30-31ח(055-6777117

 דרוש לאברך מזגן בחינם/
אפשרי שאנו נפרקו ונוציאו 

_____________________________________________)29-30ח(מהקיר, 050-6651365

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)29-30ח(בתרומה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)29-30ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)29-30ח(בתרומה, 052-7396092

 דרוש פקס מחברת 
"פנסוניק" לא תקין, לחלקי 

_____________________________________________)29-30ח(חילוף, 054-6389446

 דרוש בתרומה מזגן עילי 
לספריית ביהכ"נ ביהוד,

_____________________________________________)29-30ח(050-6778763

 משפחה עם קשיים 
זקוקים למקרן או מקרנצ'יק 

_____________________________________________)29-30ח(בתרומה, 052-2151692

 דרוש כלוב לתוכי במצב 
טוב )מסירה( בב"ב,

_____________________________________________)29-30ח(054-8412976

 מחשב נייח בהזדמנות 
במחיר 250 ש"ח, טל':

_____________________________________________)30-31ח(052-7625772

 מקרר משרדי חב' וריפולי, 
4 מדפים + תא מקפיא, ב- 

_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח, 054-5823874

 מכונת כביסה פ.תחתון 
חב' "אלקטרה" 5 ק', 3 שנים, 

_____________________________________________)30-31ח(ב- 500 ש"ח, 050-4145023

 סוללה לאופניים חשמליים 
36V כשבע חודשים בשימוש, 

מצב מעולה, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)30-31ח(050-4145023

 מכונת כביסה פ.תחתון 
חב' אלקטרה, 7 קילו, ב- 500 

ש"ח, מצב טוב מאוד,
_____________________________________________)30-31ח(054-5823874

 אופניים חשמליות דרוש 
תיקון קל, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(054-5823874

G.P.S  לרכב ולאופניים, 
חדש ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(054-7612883

 מזגן חלון 3/4 כ"ס, 400 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, בני-ברק, 050-4121875

 מכונת תפירה, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)30-31ח(050-6651365

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 054-7432035

 פלטה חשמלית גדולה 
ל - 6 סירים, 110 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)30-31ח(054-9985503

 פלטה חשמלית גדולה 
43X56 ס"מ, במצב מצוין, 

_____________________________________________)30-31ח(100 ש"ח, 050-5343924

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פיליפס 3 ראשים, נטענת, דגם 

930, ב- 190 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)30-31ח(052-7966786

 תנור אפיה קטן כחדש, 
_____________________________________________)30-31ח(רק 190 ש"ח, 050-9089110

 מקדחה מקיטה כחדשה 
במחיר מציאה, 250 ש"ח, 

052-7630089)30-33(_____________________________________________

 מחשב נייד 2cre, שמור 
מאוד, "10, ב- 320 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(054-8469339

 גמבוי כשר נפתח כולל 
מטען בשווי 250 ש"ח, ב- 180 

ש"ח!!! )10 מריו + אלפי 
משחקים(, כחדש!!!

_____________________________________________)30-31ח(052-7177539

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

רמקולים!!! 400 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)30-31ח(052-8401909 בפ"ת

 טאבלט איכותי 10 אינץ', 
מצב חדש כולל נרתיק + סים, 
_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח, טל': 054-7561146

 מחשב פנטיום 4, מצב 
חדש, 450 ש"ח, טל':

_____________________________________________)30-31ח(054-7561146

 מכשיר להכנת שווארמה 
חברת המילטון - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-3537660

 טוסטר אובן מנרוסטה, 
חדש, 300 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(050-6560424

 דיספנסה מכונה למיצים, 
מתאימה לקיוס, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(050-6560424

 מיחם מים, מתאים 
לישיבות, 500 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(050-6560424

 פקס עובד עם דיו, 250 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 050-6560424

 פקס עובד עם דיו, 200 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 050-6560424

 גריל + פלטה עם גז, 
תעשייתי, 500 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(050-6560424

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

_____________________________________________)30-31ח(052-3463482

 כיריים גז 4 להבות במצב 
טוב, ב- 150 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-8958197

 מזגן טורנדו )עילי(, 2.5 
כ"ס + שלט, 500 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-3463482

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

_____________________________________________)30-31ח(052-3463482

 מחשב נייד HP מעולה, 
_____________________________________________)30-31ח(490 ש"ח, טל': 052-2727474

 מקרן חום נלה על הקיר, 
כחדש, מצב מצוין, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(055-6777117

 מסך מחשב מצב טוב, רק 
90 ש"ח בלבד, 052-5737813, 

_____________________________________________)30-31ח(בני-ברק

 HP מדפסת צבעונית 
משולבת: פקס, סורק, צילום, 

J4580 )ללא דיו(, 260 ש"ח, 
_____________________________________________)30-31ח(054-5705546

 מקרר אמקור XL, צבע 
בננה, 453 ליטר, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(054-8469223

 מיחם חשמלי 50 כוסות, 
90 ש"ח, 054-8469223, 

_____________________________________________)30-31ח(03-9332786

 רדיו טייפ דיסק סטריאו, 
50 ש"ח, 054-8469223, 

_____________________________________________)30-31ח(03-9332786

 פנטיום 4 במצב מצוין, 
100 ש"ח, להתקשר: -02
_____________________________________________)30-31ח(5383155, 050-6290069

 מסך דק למחשב, 150 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-3595314

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)30-31ח(054-7938941

 מיקרוגל דיגיטלי קריסטל, 
24 אינץ, 200 ש"ח, ירושלים 

_____________________________________________)30-31ח(ת"ו, 052-7660512

 סגווי )הוברבורד( במצב 
מצויין נקלה לפני חודש, ב- 

500 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)30-31ח(054-8471038

 אורגן ימהה psr710 מצב 
_____________________________________________)30-31ח(חדש, 058-3245685

 למסירה מפזר חום כמעט 
חדש, דרוש תיקון קל,

_____________________________________________)30-31ח(052-7168623

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 35 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות איכותיות ברמה 
גבוהה + מצב לספורט, ב- 40 

ש"ח, במקום 100 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(050-4196197

 מסך מחשב 15 אינץ, 
חברת LG מעולה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-7167995

 שידות וקומודה, מגירות 
עם מראה וחדר שניה צבע 

וונגה במצב חדש,
052-4227714)30-33(_____________________________________________

 6-8 כסאות ושולחן 
צבע וונגה חדשים, אפשרות 

לשולחן או כסאות בנפרד, 
052-4227714)30-33(_____________________________________________

 שולחן אוכל + 6 כסאות 
בצבע חום במצב טוב מאוד, 

_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח, 054-4578091

 כיור + ארונית צבע שמנת 
של פרפקטליין, חדש, ב- 300 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 054-8460234

 שולחן סלון דקורטיבי 
)90X90(, צבע חום, 250 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון נעליים מעץ דקורטיבי 
)1.20X0.84X0.16(, ב- 200 

ש"ח, 3 מגירות,
_____________________________________________)30-31ח(052-3463482

 דלת עץ + משקוף, רוחב 
0.75 ס"מ, בב"ב, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-7600336

 מיטת מעבר + מזרון 
מצב מצוין! 150 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(055-6777117

 מיטת מעבר גודל 
0.90X1.60, עץ מלא + מזרון 

עבה, 200 ש"ח, גמיש,
_____________________________________________)30-31ח(055-6777117

 שידה, 7 מגירות, רוחב 40, 
עץ בהיר, בני-ברק, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-7130020

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

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(050-3286875
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תקשורת

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

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

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

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

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

 2 מזרוני יחיד, חדשים, 
עובי 12 ס"מ, במחיר 

_____________________________________________)19-26(מוזל, 054-4584974 ב"ב

תינוקות

 בריכה פיברגרלס )קשוחה( 
מתאים לגנים וקיטנות, ב- 500 

_____________________________________________)26-31(ש"ח, 052-2530036

 גגון אלומיניום כמו למונית, 
_____________________________________________)26-31(500 ש"ח, 052-2530036

 תיק לעגלת תינוק, 
אפור עם רוכסנים אדומים 

gittabags, מצב חדש, הרבה 
תאים ושמירה על חום בקבוק, 

60 ש"ח בלבד, ב"ב,
054-8063853)27-30(_____________________________________________

 ספרי חשבון מתמטיקה 
לתיכון 1,2,3 כל חלק 10 

ש"ח, מצב מצוין.
_____________________________________________)27-30(054-9916837, י-ם

 ספר אנגלית לתיכון 
relative for example, ב- 

10 ש"ח בלבד, 054-9916837, 
_____________________________________________)27-30(י-ם

 חלונות ודלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)27-30(_____________________________________________

 מיטת עץ נפתחת לשניים, 
צבע פיסטוק משולב שמנת, 
מעוצב, מתאים לבנים/ובנות, 

_____________________________________________)29-30ח(350 ש"ח, 052-6140800

 שולחן ומזנון לסלון, מעץ 
מלא, חדש, 450 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(052-5344914

 שולחן אוכל סלון + 
כסאות, שמור ויפה, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(לפרטים: 054-4578091

 שולחן אוכל יפהפה במצב 
מצוין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(053-5303037

 ארון 4 דלתות + 4 
מגירות, רוחב 160 ס"מ, מחיר 

- 300 ש"ח, פרטים בנייד: 
_____________________________________________)29-30ח(052-8905416

 ארון כתר לבן במצב מצוין, 
_____________________________________________)29-30ח(150 ש"ח, 052-7660512

 שידה/קומודה לחדר 
הורים, מפוארת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-7156347

 מזרון קפיצים במצב טוב 
90X90 בבית-שמש, 250 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 054-8446370

 שולחן פלסטיק למטבח + 
מגירות, מצב טוב, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(050-5925647

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

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)29-30ח(050-3286875

 כסא מנהלים עור אמיתי 
עם ידיות וגלגלים ריפוד נוח, 

140 ש"ח, בני-ברק,
_____________________________________________)29-30ח(052-5737813

 שולחן אוכל במצב טוב + 
6 כסאות בצבע חום, נפתח ל- 

2,40, ב- 500 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)29-30ח(054-4578091

 שידה קטנה לבן ושמנת, 
מעוצבת ומיוחדת, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(050-9089110

 מיטת נוער נפתחת במצב 
חדש, 150 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(053-3156349

 ארון כתר 6 מדפים, 
כחדש, 150 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(053-3156349

 עגלה של תינוק, חדש 
באריזה במחיר 380 ש"ח 

במקום 590 ש"ח, טל':
_____________________________________________)29-30ח(052-7625772

 כסא אוכל לתינוק - ד"ר 
בייבי מעץ מלא, חזק בצבע 

טבעי, 60 ש"ח, טל':
_____________________________________________)29-30ח(050-2897977

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)29-30ח(052-7676969

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"BABY SENSE 4", ב- 150 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-3595314

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 כחדשה! עגלת תינוק חב' 
איטלקית )אמבטיה וטיולון(, 
צבע כתום + אפור, ב- 500 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 עגלת תאומים "בייבי 
גוגר" - 300 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(050-6651365

 כיסא בטיחות לילדים 
לרכב מלידה אמריקאי, במצב 

מצויין - 150 ש"ח, טל':
_____________________________________________)29-30ח(02-6561606, 050-2897977

 מציאה! קשתות )שלדה( 
של גגון עגלת בוגבו B ב- 60 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, בלבד!! 054-8455030

 עגלה + אמבטיה לתינוק 
חב' צ'יקו במצב חדש, במחיר 

500 ש"ח, גמיש,
_____________________________________________)29-30ח(054-8462466

 מזרון לעגלה "מזרונית" 
חדש באריזה, 120 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)29-30ח(052-7154427/6

 לול מפלסטיק כחדש, רק 
220 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)29-30ח(050-9089110

 לול מעץ גדול, רק 270 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, פלאפון: 050-9089110

 עגלת תאומים ב- 500 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-7396092

 מזרון חדש לעריסת תינוק, 
_____________________________________________)29-30ח(50 ש"ח, 052-7156347

 סמסונג E1050, ב- 90 
ש"ח, אוזניות + מטען, מגן, 

_____________________________________________)29-30ח(תומך כשר, 052-7658245

 טלפון ביתי אלחוטי 
APEX, חדיש, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-7658245

 טלפון נייח משוכלל, חדש 
UNIDEN, ב- 70 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-7658245

 טלפון קוברה אלחוטי 
KOBRA + מזכירה 

אוטומטית, כחדש, 130 ש"ח, 
_____________________________________________)29-30ח(054-6389446

 ילדותנו לכיתה ו'. ישורון. 
מצב מצוין, 25 ש"ח, ב"ב, 

054-8063853)29-32(_____________________________________________

 "הדקדוק בלשון שלי". 4. 
כהן. 20 ש"ח.

"בין השורות" ד'. 20 ש"ח. 
"מבט למרחב" ג'. 20 ש"ח

"יש פיתרון" גיאומטריה ה' 10 
_____________________________________________)29-32(ש"ח, 054-8063853 ב"ב

תיקון ”פדיון נפש“ והוצאת ”עין הרע“ בעופרת
ע“י ”מוסדות עטרת עובדיה“ (ע“ר)

90% הצלחה בשני התיקונים, מרגישים הקלה מיידית
    בדוק ומנוסה שמועיל כמו פצצת אטום:

   לחולים, ילדים, רווקים, גרושים, זש“ק, עסקים ועוד

מענה אנושי1700-707-556
24 שעות ביממה

    לביטול מוחלט של כישוף, שחור, קשירה

   יש צלחת ע“פ הקבלה בהזמנה מיוחדת מראש
   ע“פ שמות הקודש, מצורף דף הוראות

כל ההכנסות קודש למוסדות, ללא מטרות רווח ובניהול תקין
תרומה באשראי / העברה בנקאית: דיסקונט | סניף 64 | חשבון 91905 

ע"י "מוסדות עטרת עובדיה"(ע"ר
לזכרו של מרן זצק"ל

(

גמט' צלם שפודה את האדם  160 מטבעות כסף  ע"י  ע"פ הקבלה  נפש:  1.פדיון 
מכל הצרות והייסורים (הרש"ש הקדוש, החיד"א, מהרח"ו) כל יום עד השקיעה.

בנפרד,  שם  לכל  חדשה  עופרת  וטהרה,  בקדושה  ל:  והתחייבות  הרע  עין  הוצאת   .2
מינמום 3 פעמים, ביום ולא בלילה, סדר התיקון משביע אני עליכון, אמינות, מקצועיות!

• כולל תוספות: 26 טבילות בור קר בכוונות ויחודים ע"פ הקבלה, כל שם בנפרד, מסירת 
3 שמות לתפילה בכולל לרבנות, דיינות, וקבלה הדלקת הנר הקדוש מציון מרן. (יש כוח 

עוצמתי בתוספות בשני התיקונים לפתוח כישוף, שחור, קשירות, וזה בזה תליה)
בדוק ומנוסה שמועיל כמו "פצצת אטום" ל: חולים בגוף ונפש, זיווג, שלום בית, 
זש"ק, גרושים,ילדים, מבוגרים, נושרים, עסקים, חרדות, פחדים, פתיחת מזל וכו'
• 90% הצלחה בשני התיקונים, מרגישים הקלה מיידית. השם שלך חייב להיות שם

תרומות לאירגון באשראי, או בהעברה בנקאית 
בנק דיסקונט|סניף 64|חשבון 91905

בנק הדואר בכל הארץ חשבון 2621161
או מערכת "נדרים פלוס בכל הארץ

למסירת שמות 1700707556 - מענה אנושי 24 שעות ביממה

תיקון "פדיון נפש
 והוצאת "עין הרע" בעופרת

"

אתם 
חייבים זאת

לעצמכם
ונושעתיתרמתי

ונושעתיתרמתי 
אתם חייבים

זאת לעצמכם

בס“ד

 4 כסאות עץ, ריפוד בד, 
_____________________________________________)29-30ח(500 ש"ח, 054-5705546

 מזנון סלון כחדש, 200 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, ירושלים, 054-4680218

 MDF 50/50 2 שידות 
ציפוי פורניר בוק, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-7658245

 מיטת נוער, מצב טוב, 
_____________________________________________)29-30ח(100 ש"ח, 052-7658245

 MDF קומודה מפוארת 
ציפוי פורניר בקו, 120/55, 
_____________________________________________)29-30ח(450 ש"ח, 052-7658245

 2 כיסאות מטבח חדשים, 
_____________________________________________)29-30ח(150 ש"ח, 052-7658245

 2 כורסאות סלון מעץ 
בוק מהגוני, מושבים ורוד, 450 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-7658245

 שולחן מטבח 90/55, ב- 
100 ש"ח, מצב טוב,

_____________________________________________)29-30ח(052-7658245

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)29-30ח(052-3073826

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

 ,79X59 ,מתקפל, 130 ש"ח
_____________________________________________)29-30ח(טלפון: 052-3073826

 ארון נעליים מעץ דקורטיבי 
)1.20X0.84X0.16(, שלושה 

מגירות, 200 ש"ח,
_____________________________________________)29-30ח(052-3463482

 שולחן סלון דקורטיבי 
)90X90(, צבע חום, 250 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-3463482

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)29-30ח(052-7633316

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(052-7633316

 כיור + ארונית, צבע שמנת 
של פרפקטליין, חדש, ב- 300 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, פל': 054-8460234

 2 שידות עץ לבנות עם 2 
מגירות, כל אחת במחיר 65 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-5737813

 ספה 2 מושבים, מצב 
מצוין, 240 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(052-5737813

 ארונית עץ מלא, מצב 
מצוין, 210 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)29-30ח(052-5737813

 כסא מנהלים עם ידיות 
וגלגלים, ריפוד נוח, 140 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(בני-ברק, 052-5737813

 מיטת נוער 100 ש"ח, 
_____________________________________________)29-30ח(052-7658245

 2 שידות 50/50, ב- 400 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-7658245

 כסא משרדי אורטופדי גב 
גבוה/נמוך, לבית/למשרד, 200 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 050-4119140

 ארון עץ מלא 4 דלתות 
בציפוי פורמיקה בהירה, 500 

ש"ח, 198X265, טל':
_____________________________________________)29-30ח(077-7005402

 שולחן סלון דקורטיבי 
)90X90(, צבע חום, 250 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-3463482

 שולחן פינת אוכל מרובע, 
עץ מלא, 200 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)29-30ח(לפרטים: 052-7060235

 כורסת מנהלים נוחה, 
180 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)29-30ח(052-5737813

 ארונית עץ מלא, 210 
ש"ח, מצב מצויין,

_____________________________________________)29-30ח(052-5737813

 שולחן + 4 מגירות על 
גלגלים במצב טוב, 190 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-7148004

 ספה 3 מושבים, 150 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח()קרוע קצת(, 052-7148004

 כסא נוח ספה מתכוון 
רגליים עולות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-7148004

 ארון 2 דלתות צבע עץ, 
_____________________________________________)29-30ח(120 ש"ח, 052-7148004

 ארון אמטיה + כיור 60 
ס"מ כחדש, צבע וונגה, 450 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח בלבד, 052-7148004

 בהזדמנות ספת - מיטת - 
נוער + הייריזר, נפתח לשלוש 

במצב מעולה, עם כיסוי תואם, 
ידיות מעץ מעוגלות, 500 

ש"ח, לפרטים פל':
_____________________________________________)29-30ח(050-4129600

 שולחן אוכל אליפסה חום 
כהה במצב טוב, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-3662700

 שידה סלונית עתיקה עם 
3 מגירות, יפיהפיה, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-3662700

 מדפים עץ מלא, 260 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 ספה 2+3, חזקה ללא 
קרעים, 052-5737813, אפשרי 

רק אחד מהם, בני-ברק,
_____________________________________________)30-31ח(052-5737813

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(054-5705546

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)30-31ח(052-3073826

 שולחן עץ מלא צמוד לקיר 
)ללא רגליים( מתקפל, מידות: 
79X59, ב- 130 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)30-31ח(052-3073826

 מיטת עץ נפתחת לשניים, 
צבע פיסטוק משולב שמנת 

מעוצב, מתאים לבנים ובנות, 
_____________________________________________)30-31ח(350 ש"ח, 052-6140800

 מיטת היירייזר כחולה, 
במצב טוב, חזק, מזרונים 

לא נשלפים, 450 ש"ח. -03
9323012 אלעד,

_____________________________________________)30-31ח(054-8465707

 שולחן אוכל יפהפה במצב 
מצויין, 450 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(053-5303037

 שידה קטנה לבן ושמנת, 
מעוצבת ומיוחדת, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(050-9089110

 מיטת היירייזר + ארגז 
גדול וארון 2 דלתות ומגירות, 

במצב מצוין, 500 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)30-31ח(לפרטים: 054-9770855

 כיסא משרדי שחור במצב 
טוב, רק 150 ש"ח, בירושלים, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4120286

 מזרון אורטופדי למיטת 
תינוק כחדש, רק 100 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(בירושלים, 050-4120286

 בסיס מיטה יהודית מעץ, 
חדש חדש X 2, כל אחד 250 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-7168623

 שידת החתלה עץ מלא, 
מצב טוב, 130 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)30-31ח(052-5737813

 עגלת תינוק "איזי בייבי" 
2 מצבים, שחורה כחדשה, 
במחיר מציאה - 300 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(בלבד! לפרטים: 058-3230089

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 בהזדמנות כחדשה! עגלת 
תינוק איטלקית )אמבטיה 

וטיולון(, צבע כתום + אפור, 
500 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)30-31ח(052-3073826

 עגלת תאומים דגם 
"ELITE" "בייבי ג'וגר" - 400 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 050-6651365

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"baby sense 4", ב- 150 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-3595314

 מציאה! קשתות )שלדה( 
של גגון עגלת בוגבו B ב- 60 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח בלבד!! 054-8455030

 ברה"ע למכירה כסא אוכל 
לתינוק + מגש מתקפל, ב- 

_____________________________________________)30-31ח(150 ש"ח, 052-7966786

 סל-קל ב- 80 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(054-8432271

 עגלת טיולון במצב מצוין, 
ב- 120 ש"ח, בב"ב, טל': 

_____________________________________________)30-31ח(052-7633401

 כסא בטיחות לרכב, 100 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, ב"ב, טל': 052-7633401

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(052-7676969

 עגלת בייבי ג'וגר במצב 
טוב מאוד, רק 450 ש"ח, 
_____________________________________________)30-31ח(בב"ב, פל': 054-8433715

 עגלת אמבטיה + טיולון, 
מפוארת כחדשה, חברת 
jane-rider, כחולה, 500 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, טל': 052-7177593

 מיטת תינוק מעץ מלא, 
ללא מזרון עם גלגלים במצב 
_____________________________________________)30-31ח(טוב, 200 ש"ח, 03-9307308

 עגלת תינוק ברייטקס 
כמעט חדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-5078585

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרון לתינוק, במצב 

חדש, 250 ש"ח, טל':
_____________________________________________)30-31ח(052-8380655

 שידה של שילב צבע עץ, 
רוחב 110, עומק 55, גובה 57, 

מחיר - 300 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(054-7300563

 עגלת טיולון לתינוק
Baby Safe במצב מצוין, 

בפ"ת, בצבע ירוק, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)30-31ח(054-7716364

 כרית הנקה במצב מצוין, 
בפתח-תקווה, 50 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)30-31ח(054-7716364

 כסא אוכל מתקפל עם 
מגש נשלף, 50 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(055-6777117

 עגלת ד"ר בייבי, צבע 
ג'ינס, שחור, ידית מתחלפת, 

שמורה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(055-6777117

 מיטת תינוק ד"ר בייבי 
עם מזרון אורטופדי, רק 250 
ש"ח, מצב מצוין, בירושלים, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4120286

 עגלת תאומים ב- 500 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-7396092

 שידה ארבע מגירות, 
סנדוויץ, גדולה, להחתלה וכו' 

במצב מצוין, 200 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(052-7660512, ירושלים ת"ו

 מוצץ מד חום, חדש 
באריזה, 30 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7167995

 סימילאק 400 גרם חלב 
נוכרי, 25 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4135002

 עגלת תינוק כחדשה 
במצב מעולה, במחיר מציאה, 

_____________________________________________)30-31ח(260 ש"ח, 058-3230089

 עגלת צ'יקו במצב מעולה 
כוללת עריסה, טיולון, וסל קל, 

_____________________________________________)29-30ח(40 ש"ח, 052-7123040

 סימילאק 400 גרם חלב 
נוכרי, 25 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)29-30ח(050-4135002

 מארז שישיית בקבוקי 
טומי טיפי חדשים, 140 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-8603699

 עגלת אמבטיה כחדשה 
במחיר מפתיע, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(לפרטים: 054-8452961

 במציאה! סלקל לרכב 
נוח, קל כחדש ממש עם ריפוד 

במחיר מפתיע: 80 ש"ח, 
_____________________________________________)29-30ח(לפרטים: 054-8452961

 משחק לפעוטות "חילזון 
התאם צורה" של פישר פרייס, 
_____________________________________________)29-30ח(30 ש"ח, בב"ב, 052-7600336

 עגלה + אופנים תלת אופן 
כחדש, 200 ש"ח, פאלפון: 

_____________________________________________)29-30ח(050-9089110

 משאבות מדלה חשמלי, 
באריזה מקורית + אחריות, ב- 

_____________________________________________)29-30ח(390 ש"ח, 050-4127708

 משאבות אוונט נטורל 
באריזה מקורית ובאחריות 

מלאה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)29-30ח(050-4127708

 עגלת תאומים מקלרן, 
מצויינת, 280 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(050-4127708

 עגלת טיולון מקלרן, צבע 
כהה, מצב כמו חדש, 210 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שידת החתלה צבע חום, 
4 מגירות, מצויינות, 220 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 לול מרובע כמו חדש, 180 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שידת החתלה צבע חום, 
4 מגירות, מצויינות, 200 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 כסא אוכל לילד מתכוון + 
מגש אוכל נשלף - 100 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-7148004

 סל-קל, 80 ש"ח,
_____________________________________________)29-30ח(054-8432271

 פלאפון סמסונג לבן כשר 
במסגרת האחריות, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(054-8469223, 03-9332486

 טלפון נייח קוברה אלחוטי 
+ מזכירה אוטומטית, כחדש, 

_____________________________________________)30-31ח(130 ש"ח, 054-6389446

 טלפון חכם, 5 אינץ, כולל 
מגן ואוזניות, חדש באריזה, 

_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח, 052-4831449

 טלפון נייד לרכב חברת 
מוטורולה כולל הכול, באריזה, 

_____________________________________________)30-31ח(250 ש"ח, 050-4146777

 שעון חכם חדש עם 
פלאפו ו- SD חדש, רק ב- 

_____________________________________________)30-30(150 ש"ח, 054-8461535

 סמסונג E1050 תומך 
כשר, 80 ש"ח כולל,

_____________________________________________)29-30ח(052-7658245

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי s3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)29-30ח(149 ש"ח, 054-4783220

GT- פלאפון סמסונג 
E1081T, יד ראשונה, ב- 150 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 054-8427920

 מכשיר כשר סמסונג + 
2 סימים + וכן סים כטוקמן, 

הכל ב- 220 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)29-30ח(050-4183200

 מספר יפה
,050-419-33-55

_____________________________________________)29-30ח(ב- 100 ש"ח בלבד!

 נוקיה 208 דרוש החלפת 
מסך, עובד מצויין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(054-8404243

 סמסונג אברכים 1200 
עובד מצויין, רק 100 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(054-8404243

 נוקיה 208 ומגן לא כשר 
_____________________________________________)29-30ח(230 מי-ם, 058-3216830

 אלקטל כשר ת' סלקום 
120 מטען מגן לאיפון 55 חדש 

_____________________________________________)29-30ח(80 מי-ם, 058-3216830

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

_____________________________________________)30-31ח(054-8454536

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4145023

 שטיח, מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(054-5705546

 מראת אמבטיה חדשה, 
גודל 1X0.6 מטר, מסגרת 
ניקל, ב- 200 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)30-31ח(לפרטים: 058-3230089

 בית לילדים מפלסטיק 
קשיח עם חלונות ודלת. 

מידות: 78*93*107, ב- 250 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 בהזדמנות, גיטרה כולל 
כיסוי, 300 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)30-31ח(052-3073826

 ברז נשלף חדש, ב- 180 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 054-8460234

 לישיבה בב"ב דרוש מכונת 
כביסה וייבוש למסירה, בתודה 

_____________________________________________)30-31ח(מראש, 052-7682822

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

_____________________________________________)30-31ח(80 ש"ח, 054-6800702

 7 ויטרינות, זכוכית כהה, 
גודל - 2.25X103 למפרסת 

כחדש, במחיר מציאה,
_____________________________________________)30-31ח(054-4514210

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתית, חדש מאירופה, 130 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 054-4514210

 לאספנים בהזדמנות, שטר 
של 20 ש"ח, 60 שנה למדינת 

ישראל, ב- 90 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)30-31ח(03-6167949

 תיק ענק לנסיעות עם 
גלגלים, ניתן לקיפול לפי 

הצורך, 100 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(052-7660512

 עגלת שוק ברזל ענק, 4 
גלגלים, 100 ש"ח, ירושלים 

_____________________________________________)30-31ח(ת"ו, 052-7660512

 חליפות כחדשות, נוער, 
אפור כהה, 90 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)30-31ח(ירושלים ת"ו, 052-7660512

 עליונית תחרה חדשה 
אלגנטית, מס' 42, שחור/זהב, 

_____________________________________________)30-31ח(100 ש"ח, 050-4131038

 פאה לצרכי לימוד, 100 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 050-4131038

 נעלי ניו באלנס נשים, 
מס' 37.5, 200 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(058-3289108

 טטריס אלקטורני חדש עם 
בטריות, 50 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)30-31ח(03-6182130

 ,JVC רדיו דיסק לרכב 
מצוין ללא VSB, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(טל': 052-7161030

 ברז חמת מתחבר לקיר, 
מצויין, גם ברבור ארוך, 100 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 054-8430025

 אופנים במצב טוב, 
אלומיניום, קפיץ אחורי, בב"ב, 

_____________________________________________)30-31ח(300 ש"ח, 055-6788302

 שעון יד לגבר במצב מצוין, 
ב- 50 ש"ח בלבד, בטל': 

_____________________________________________)30-31ח(054-8471038

 כלוב אוגרים כולל אביזרים, 
_____________________________________________)30-31ח(50 ש"ח, 050-4169800

 כינור גודל חצי במצב 
חדש, 500 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(058-3245685

 בושם קוק שנל, חדש גודל 
כפול, 500 ש"ח, 200 מ"ל, 

_____________________________________________)30-31ח(058-3245685

 חליפה לנער בן 15 
אמסלם חדשה צבע אפור, 

מידה 48 נוער, במחיר מציאה - 
_____________________________________________)30-31ח(100 ש"ח, 052-7163334

 מכשיר בריתה חדש 
באריזה, הקנקן ללא מסנן, 50 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח בלבד, 052-7168623

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)30-31ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)30-31ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(052-4831494

 5 מטבעות פדיון הבן 
מכסף, 500 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7154392

 כלוב לארנב 80 ס"מ 
במצב טוב אביזרים, 120 

ש"ח, ירושלים, 054-8412382, 
_____________________________________________)30-31ח(הודעה

 אופניים חשמליים, דרושים 
תיקון, 500 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)30-31ח(054-9985503

 אופניים "20" במצב טוב 
מאוד, 150 ש"ח, ב"ב,

_____________________________________________)30-31ח(050-5343924

BMX  לילדים במצב 
מצוין, 50 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)30-31ח(050-5343924

 ב"ב אופני הילוכים "26" 
במצב טוב מאוד, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(050-5343924

 מוט כיסא מתקפל 
לאופניים חשמליים, 65 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(ב"ב, 050-5343924

 גלגל לאופני ילדים, 20 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 050-5343924

 צמיג לאופני ילדים, 20 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 050-5343924

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)30-31ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-4831449

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)30-31ח(20 ש"ח, 052-4831449

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

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(052-4831449

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

_____________________________________________)30-31ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-4831449

 BMX אופנים לילדים 
גודל בינוני, 150 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)30-31ח(050-9089110

 אוזניות בלוטוס חדשות 
ואיכותיות, רק 70 במקום 150, 

_____________________________________________)30-31ח(באלעד, 050-4128016

 2 ארנבות מלאות שיער, 
50 ש"ח )גמיש(, באלעד, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4128016

 תוכי דררה יפיפה ב- 220 
ש"ח, גמיש, באלעד,

_____________________________________________)30-31ח(050-4128016

 מזוודה במצב טוב, 80 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-7626106

 סטפר חדש ממש, מכשיר 
כושר אזור בית שמש, ב- 200 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-7127874

 מסגרת משקפי ראיה 
יוקרתיות לחתנים, חדש 

באריזה, 250 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(050-4196197

 חלוק סרפן של אורדמן, 
יפיפיה במידה 1, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4146777

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

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(050-4146777

 מצבר חדש, שלושה 
חודשים בשימוש, 65 אמפר, 
_____________________________________________)30-31ח(ב- 350 ש"ח, 055-6777117

 דיסק לחיתוך עץ )מתחבר 
למשחזת/דיסק( חדש באריזה, 

_____________________________________________)30-31ח(30 ש"ח, 052-7171872

 מחבר לצינור 6 צול + 
מצמד כפול חדשים, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-7171872

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות, 12 ש"ח כל 

חוברת, להזמנות,
_____________________________________________)30-31ח(050-4135002

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

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)30-31ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש, ב- 

_____________________________________________)30-31ח(70 ש"ח, 050-4177726

 מראת אמבטיה גדולה 
עם  מסגרת, חדשה באריזה, 

רוחב 60, גובה מטר, -058
_____________________________________________)30-31ח(3230089

 מציאה! חולצות יוקרה 
משובצות, חדשות לחלוטין, 
ב- 100 ש"ח, פולו וכו', -055

_____________________________________________)30-31ח(6777117

_____________________________________________

 מטבע מהאדמו"ר 
מבאבוב, 500 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7154392

 1 ק"ג מטבעות חו"ל, ב- 
65 ש"ח, בבני-ברק,

_____________________________________________)30-31ח(052-7154392

 3 מטבעות כסף, זכר 
למחצית לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-7154392

 פאקט מלבורו אדום/לייט, 
250 ש"ח בלבד - בירושלים, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4125224

 פאקט סגריות ווינסטון, 
ישראלי אורגינל, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-7142640

 שעון שבת ללוח חשמל, 
חדש באריזה, חברת טבן, 90 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-4208522

 מזוודות טרול עם גלגלים 
במצב טוב, גדולה - 120 ש"ח. 
_____________________________________________)30-31ח(קטנה - 70 ש"ח, 03-9307308

 בושם אסקיפ ופרשס, 
100 מ"ל, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)30-31ח(054-9784433

 ארנק עור יוקרתי של 
מותג עימנואל, חדש ללא 
שימוש, 180 ש"ח לאישה, 

_____________________________________________)30-31ח(054-9784433

 נעליים יוקרתיות מעור 
איטלקי באיטליה, חדשות, 

מידה 38, נמכרות עקב טעות 
במידה, 90 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(054-9784433

 חבל גומי לתרגילי 
התעמלות, 25 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7167995

 שרוך גומי מיוחד ללא צורך 
בקשירה, בצבעים אדום/חום/
_____________________________________________)30-31ח(ירוק, 30 ש"ח, 052-7167995

 ארגז לקטנוע, ב- 270 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-7167995

 ג'ריקן למים, 5 ליטר + 
תיק חדש, 60 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7167995

 2 אוגרים ב- 20 ש"ח, 
_____________________________________________)30-31ח(בבני-ברק, 054-8415692

 נגן דוקו חדש באריזה 
סגורה, 150 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7692555

 שובר למלכות וקסברגר 
200 ש"ח, ב- 150 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7692555

 מגבעת לבר מצווה, 
חדשה, 200 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7168509

 סט גמרא וילנא בינוני, 
חדש, 250 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7168509

 ספרי ילדים, 5 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)30-31ח(לא קומיקס, 052-7168509

 קסדה לאופניים, מידה
X/XL כחדש, 50 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)30-31ח(150 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-3463482

 תוכי מאולף מסוג קווקר, 
יכול לדבר, במחיר מציאה, 450 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 054-8483305

 סורג בטן - מקסידור 
מגולוון עם פגם קטן, גובה - 
1.24, רוחב - 1.19, ב- 100 
ש"ח, 050-4147729, אחרי 

_____________________________________________)30-31ח(השעה 15:00

 סט ג' ספרים רפואות תימן 
- 180 ש"ח, 050-4147729 - 
_____________________________________________)30-31ח(להתקשר אחרי השעה 15:00

 מציאה! ספר מדריך 
הדגים של ישראל, ב- 60 ש"ח 

בלבד, חדש לחלוטין,
_____________________________________________)30-31ח(055-6777117

 בית לילדים מפלסטיק 
קשיח עם חלונות ודלת, מידות 

78*93*107 ב- 250 ש"ח, 
_____________________________________________)29-30ח(טלפון: 052-3073826

 בהזדמנות, גיטרה כולל 
כיסוי, 300 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)29-30ח(052-3073826

 וילון לבן יפה וקטן חדש 
ממש, נפתח ונסגר במשיכה 

מיוחדת, רק 100 ש"ח, 
_____________________________________________)29-30ח(לפרטים: 054-8452961

 ברז נשלף, חדש, 180 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, פל': 054-8460234

 מזוודה + מגירות כתר 
פלסטיק + שואב אבק + 

כסאות פלסטיק של "כתר" 
כל דבר, רק 50 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)29-30ח(052-5737813

 אופניים לילד, 160 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 אופני כושר במצב טוב, 
_____________________________________________)29-30ח(150 ש"ח, 052-7148004
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■ משטרה 100 
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

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

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

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה
 יודעת לשכנע? פנויה 

בשעות הערב? ארגון "חברים 
לרפואה" מחפש אותך! 

למשמרת ערב חדשה, דרושות 
נציגות רציניות, תורמים 

פוטנציאלים ביותר, שיחות 
נכנסות ויוצאות, בונוסים 

גבוהים במיוחד, סביבת עבודה 
חרדית, לפרטים:

054-5319192)14-08/18(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

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

המפתח שלכם לפרנסה

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

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

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 מיידי, למוסד בב"ב, עובד 
ניקיון א-ה, בשעות -8:00

16:30, יום שישי, 8.00-12.30, 
משרה מלאה זריז ואכפתי, 

6,300 ברוטו, 03-5779500, 
058-4777734)19-32(_____________________________________________

?
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לוח הדרושים הדתי מספר 1 בישראל

 דרוש מדריך רווק, לישיבה 
במושב תירוש, לינה במקום, 

052-7639277)24-31(_____________________________________________

 דרוש נהג על סיה דוקאטו, 
באזור בני-ברק, משרה מלאה, 

תנאים טובים למתאימים, 
053-5251290)24-35(_____________________________________________

 סייעות וגננות לרשת 
מעונות וצהרונים באזורים: 

מרכז, שפלה, מודיעין, +18, 
תנאים מעולים,

טל': 053-2321446,
_____________________________________________)30-33(פקס: 072-2448465

 לבגדי נשים בב"ב ובי-ם 
דורשות בחורות צעירות אחרי 
סמינר או י"ב לעבודה קבועה, 

30 ש"ח למתאימה,
050-4499560/1)30-33(_____________________________________________

 לחנות חדשה שתפתח 
בקרוב בב"ב דרושות מוכרות 
מנוסות + מנהלת 50 ש"ח 
_____________________________________________)30-33(למתאימה, 050-4499560/1

 בפ"ת, גננת מוסמכת, 
למילוי מקום ארוך, תנאים 

מעולים, למתאימות,
054-2040635)27-30(_____________________________________________

 בעקבות פתיחת מרכזי 
בריאות לתזונה וספורט, 
דרושים למגוון תפקידים, 

חלקי/מלא, תקשורת טובה 
ורצון להתפתח חובה,

053-3153055)28-31(_____________________________________________

 לגן מעון דתי בפ"ת, 
דרושה סייעת מנוסה 

וחמה לשנה הבאה 
לגילאי 1-1.5 שנים, 

למשרה מלאה -7:00
 ,052-8530061 ,16:00

052-8226582)29-33(_____________________________________________

 לרשת מעונות לדודס 
בגבעת שמואל, דרושות 

מטפלות מסורות למשרה 
מלאה/חלקית, תנאי שכר 

מעולים: 054-2681695,
054-6759370)29-32(_____________________________________________

 דרוש מדריך רווק, לישיבה 
במושב תירוש, לינה במקום, 

052-7639277)24-31(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל 
מקביל לב"ב גננות לגיל הרך 
8:00-13:00 למשרה מלאה/

חלקית. תנאים טובים!
050-7884864)27-30(_____________________________________________

 להדברות דרושות 
טלפוניות טלמרקטינג + 
נסיון לעבודה במשמרות, 

אוויר המשפחתית ותחושת 
שליחות, להשאיר הודעה:
_____________________________________________)27-30(073-2009700, מגיל +20

 לרגל התרחבות מרפאה 
בב"ב דרושה מזכירה ייצוגית 

ואחראית לאחה"צ, קו"ח 
לפקס: 03-5786530

w0532280970@gmail.
com)27-30(_____________________________________________

 לישיבה בת"א, דרושים 
עובדים למטבח, ידע בבישול 

מוסדי, חובה! עד גיל 40, 
052-5676038)27-30(_____________________________________________

 לפרפרים ב"ב מנהלת 
למשמרת ערב, שכר גבוה + 

בונוסים, נסיון חובה,
050-8266772)27-31(_____________________________________________

 לבית מאפה פקאן בבני-
ברק, דרוש אופה,

050-7755442)27-30(_____________________________________________

 להוסטל נשים פגועות 
נפש, דרושות:

עו"ס ומדריכות שיקום.
שרה: 052-7634986

קו"ח למייל:
sara-levi@shany.co.il)28-31(_____________________________________________

 דרוש/ה קלדן/ית 
לעבודה בב"ב. הקלדה 

מהירה ושליטה באין דיזיין 
חובה. קו"ח למייל: 

9898717
@gmail.com)28-31(_____________________________________________

 למינימרקט בב"ב, דרוש 
קופאי ערב/בוקר, שכר טוב 
_____________________________________________)28-31(למתאימים, 050-2044066

 מעוניינת בעבודה בשעות 
שנוחות לך? משכורת מלאה 

ופוטנציאל אדיר,
050-4112499)28-01/18(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח דרושה 
טלפנית/ופקידה, שכר נאה. 

מתאים לאמהות!
054-5965153)28-31(_____________________________________________

 דרושות למעון בק.הרצוג, 
עובדות חרוצות, נקיות 

*עוזרת טבחית, מטפלות 
למשרה מלאה, תנאים טובים 
למתאימות: 050-4146721, 

03-5792896)28-31(_____________________________________________

 עובדי/ות נקיון לאיזור 
בני-ברק והסביבה,

050-9223999)28-31(_____________________________________________

 לחברת הובלה במרכז, 
נהגים בעלי רשיון למשאית 
עד 12 טון, תנאים טובים, 

052-6628690)28-31(_____________________________________________

 דרושה גננת יצירתית 
מ- 7:30 עד 13:30 לגן 
בגבעתיים לגילאי שנה 

עד שלוש, בנוסף דרושה 
סייעת איכותית למשרה 

מלאה עד 16:45! תנאים 
מעולים, טלפון:
052-3838484)28-31(_____________________________________________

 למעון איכותי בשיכון ה' 
ב"ב, מטפלות למשרה מלאה, 

_____________________________________________)29-29(מצויינות, 052-7662633

 דרושה גננת בב"ב עם 
נסיון, והמלצות, קו"ח לפקס: 
_____________________________________________)29-30(5781832, טל': 03-5799586

 דרוש עובד רציני ואחראי 
לקו חלוקה של גז ביתי בב"ב, 

בשעות הבוקר המוקדמות, 
050-8789371)29-30(_____________________________________________

 לרשת חנויות בב"ב, 
דרושות מכורות רציניות בלבד 
לעבודה קבועה מעל גיל 18. 
דרוש מחסנאי ואיש תחזוקה 

עצמאי, לפרטים:
054-2096957 ,052-4878110)29-30(_____________________________________________

 למוקד דינאמי ומגוון בב"ב, 
נציגות קשרי לקוחות למשרה 

קבועה, תנאים מעולים,
052-7427700)29-30(_____________________________________________

 התפנה מקום במעבדה 
לתיקון מחשבית ניידים לבחור 

הרוצה לרכוש מקצוע, ללא 
עלות לימודים )ידיע בסיסי 
במחשבים ואנגלית יתרון(, 

050-3866001)29-30(_____________________________________________

 דרושה מטפלת לחצי 
משרה בשעות הצהריים כולל 

עבודות בית קלות,
058-7454567)29-32(_____________________________________________

 למעון איכותי בצפון ת"א 
לגילאי 1.5-3, סייעת + גננת 
מסורות וסבלניות, למלאה, 

_____________________________________________)29-36(תנאים טובים, 050-5792272

 דרוש עובד לחנות במרכז 
ב"ב טמבוריה ומוצרי בית, 

רצוי נסיון בעבודה ובשכפול 
מפתחות, טלפון:

052-4887430, פקס:
03-6889943)29-32(_____________________________________________

 לחברת "אגמים" בב"ב 
דרושה אשת מכירות עם נסיון 
לידים חמים, 35 ש"ח לשעה 

_____________________________________________)29-30(+ בונוסים, 058-7632114

 בב"ב דרושה מטפלת 
למעון מלאה, אווירה חמה, 

תנאים טובים + עוזרת מטבח, 
052-7686713)29-32(_____________________________________________

 לקיטנות קיץ בהרצליה, 
דרושות סייעות וגננות מתאריך 

י' באב - כג' באב, שעות 
עבודה מ- 7:00-17:00, תשלום 

סייעות: 3,800. גננות עם 
תעודה: 4,750, הסעה מב"ב 

_____________________________________________)29-30(חינם! 052-7154643

 נהג אוטובוס דתי מאיזור 
בני-ברק, להסעת תלמידים, 

תנאים טובים מאוד,
054-8474605)29-30(_____________________________________________

 לארגון חסד גדול 
בבני-ברק, דרוש חשמלאי עם 

תעודה, ידע במזגנים חובה, 
לפרטים: 052-7661008, 

קורות חיים לפקס:
072-2740299)29-30(_____________________________________________

 איש מכירות חנות חשמל 
במרכז שכר ותנאים טובים, 

קו"ח:
ig@electrokudi.com)29-30(_____________________________________________

 לפנימיה לנוער חרדי 
בצפון, דרוש מדריך רווק,

054-8425253)29-30(_____________________________________________

 גננות וסייעות ספרדיות + 
נסיון, לגן בנות בבני-ברק,

,050-4114483
_____________________________________________)29-30(פקס: 03-6765269

 לת"ת בב"ב דרושה 
מזכירה עם ראש גדול, קו"ח 

opskd@gmail.com :29-31(למייל(_____________________________________________

 דרושה עובדת חרוצה 
ואחראית לגן בעמישב 

פתח-תקווה )גילאי 1.5-2(, 
תנאים טובים למתאימה, 

050-5933224)29-30(_____________________________________________

 לחנות פרחים בב"ב, 
עובדת מנוסה לחצי 

משרה, תנאים טובים, 
03-6183505)29-32(_____________________________________________

 למוסד תורני לנוער בצפון 
דרוש עו"ס

davidravitz@walla.co.il)29-30(_____________________________________________

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-16/17(או מבוגרים. 054-8442722

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-16/17(קלות. 03-6197601

 מגיה מקצועי ותיק מעונין 
בעבודה בכל הסוגים בב"ב, 

054-8476500)25-28(_____________________________________________

 בלי רכב, מעוניין לשמש 
כנהג לרב/איש עסקים בבני-

_____________________________________________)25-28(ברק, 054-8476500

 אדם מנוסה, אחראי 
ואמין עם המלצות, מעוניין 

לטפל בקשישים בביתם, 
_____________________________________________)28-29ח(054-8403007

 רואת חשבון עם רשיון 
מחפשת עבודה, טל':

_____________________________________________)28-29ח(054-7569472

 בבחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה,

_____________________________________________)28-29ח(050-5452474

 מנהל ארועים אחראי בעל 
נסיון רב, פנוי לניהול אולם 

_____________________________________________)29-30ח(שמחות, 050-4673311

 אישה אחראית עם 
סבלנות, מעוניינת לטפל 

בילדייך עם עבודות בית קלות, 
_____________________________________________)29-30ח(בערב. רחל, 053-3371782

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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ה 
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סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

yakov@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

מנוסה חמה
 ואחראית
לגילאי 3-4

לגן בגבעת שמואל

תנאי שכר של 
משרד החינוך

קו“ח לפקס:
153-37511558

דרושה גננת
לרשת צהרונים חרדית בפ“ת

גננות מנוסות וכריזמטיות
סייעות חרוצות

אופציה לימי 
השלמה בבקרים

קו“ח לפקס:

03-9048221

דרושות

תנאים 
טובים

chany.tb@gmail.com :קו"ח למייל

לארגון גדול באזור המרכז 

דרוש
קצין בטיחות בתעבורה 

בס"ד

ם
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מ
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ה 
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מ
ה  העבודה כוללת: 

 • פיקוח תקינות מערך הרכבים  
 • אחריות ניהולית על צי רכבי ליסינג

 • חקירת תאונות, מניעתן בעתיד 
   ופעילות ליישום המסקנות

 • ניהול תיקים ורישומים המשקפים 
   את סדרי הבטיחות

 • הדרכה ופיקוח בנוגע לאחזקתם 
   התקינה של כלי הרכב ע"פ תקנות   

   התעבורה

למרכז השירות והמכירות של חברת קליר באיירפורט סיטי

דרוש/ה נציג/ת קשרי לקוחות
לעבודה מול לקוחות עסקיים

העבודה כוללת ניהול קו לקוחות טלפוני, ביצוע שוטף של הזמנות 
קבועות, מתן שירות ושימור הלקוח.

ניסיון קודם במוקד שירות/מכירה - יתרון
אוריינטציה מכירתית - חובה!

העבודה בימים א'-ה', בין השעות: 8:00-16:00
קיימת גמישות בשעות העבודה - מתאים לאמהות!

*אוירה משפחתית *דמי כלכלה *קליטה ישירה לחברה ואפשרויות קידום

קו"ח יש לשלוח בדוא"ל: HR@klir.co.il | או בפקס: 08-6404065

 לגן מקסים בגבעת 
שמואל, דרושה שכר גבוהה, 

סייעת לגילאי 2-3, תנאים 
מעולים למתאימות, לפרטים: 

052-6471287)30-33(_____________________________________________

 לעזר מציון ב"ב לפרויקט 
ימים נוראים, דורשות טלפניות 

לעבודה מיידית. משמרת 
בוקר - תמי, 052-5808957. 

משמרת ערב - שירה,
054-8496283)30-33(_____________________________________________

 פרנסה מכובדת! קורס 
סוכני נדל"ן ארציים, זכאות 

למאגרי נתונים ופרסום ע"ח 
החברה, לרציניים!!

050-4103002)30-33(_____________________________________________

 לארגון חינוכי תורני 
פקיד/ה לעבודה מהבית, 

עבודה משרדית, 3 שעות ביום 
- גמיש, 2,500 ש"ח. קריירה, 

072-22-222-62)30-30(_____________________________________________

 דרושות מורות ומחנכות 
בירושלים ובני-ברק לשנה"ל 

הקרובה, משרה קבועה. 
_____________________________________________)30-30(קריירה, 072-22-222-62

 לסוכנות ביטוח בבני-ברק, 
פקיד/ה לעבודה משרדית, 

7,500 ש"ח. קריירה,
072-22-222-62)30-30(_____________________________________________

 למעון בפ"ת, דרושה 
סייעת/מטפלת + נסיון 

לגילאי שנה וחצי
_____________________________________________)22-30(מ.מלאה, 052-4491044

 דרושות גננת וסייעת 
איכותיות לגן בתל-אביב, 

_____________________________________________)30-33(תנאים מעולים, 050-4175115

 בבני-ברק, דרושים 
מתנדבים למחסן ערכים 

בשעות 2.30 עד 9 בערב, 
03-6744061)30-31(_____________________________________________

 עוזרת למנה"ח, חצי 
משרה, ידע באקסל, קו"ח: 

pbk3@netvishan.net)30-33(_____________________________________________

 לחנות מזון שתפתח 
בקרוב באזור גאולה, דרושים 
עובדים בוקר/ערב, עדיפות 
לבעלי נסיון בתפעול חנות 

מזון. תשלום הוגן למתאימים,
054-5538716)30-31(_____________________________________________

 למעון בב"ב מטפלות 
מלאה/חלקית גמישות 
בשעות, תנאים טובים,

054-5558835)30-31(_____________________________________________

 דרוש/ה מנהל/ת בק 
אופיס לחברה מובילה 

בר"ג התפקיד כולל ניהול 
אדמיניסטרטיבי שוטף 
של המחלקה. טיפול 
בלוגיסטיקה והכנת 

דוחות. שתילת נתונים 
ובקרה שוטפת. מתן 

 BACK OFFICE שירותי
לצוות העובדים. העבודה 

במשרה מלאה בימים 
א-ה 08:00-17:00, 

שכר מצוין למועמד/ת 
המתאימ/ה! קו"ח למייל: 

jobs@aeh.co.il בציון 
_____________________________________________)30-31(משרה 1010

 מוכרת למוצרי 
תינוקות בגבעת שמואל 

שלושה ימים בין השעות 
15  - 19.30 וביום שישי 

9 עד 14, טל':
052-4254111)30-33(_____________________________________________

 לגבעת שמואל, דרושה: 
1. גננת לגילאי 4. 2. גננת 

משלימה. 3. גננת צהרון. 4. 
סייעת צהרון לגן, קו"ח למייל: 
bmg5327924@gmil.com)30-31(_____________________________________________

 דרוש עובד אריזה למאפייה 
בפ"ת, שעות 12:00/13:00 עד 

סיום המשמרת,
054-7708222)27-30(_____________________________________________

 דרושות מטפלות מיידי 
למעון ולצהרון לגן חבד 

_____________________________________________)30-33(בגבעתיים, 052-6521726

 דרושות מטפלות חמות 
ומסורות לתינוקיה וקבוצת 

פעוטות, למעון באזור רכבת 
מרכז, תנאים טובים , לפרטים: 

055-8837921)30-31(_____________________________________________

 דרוש עובד לכנסים 
בערכים בני-ברק בלבד! רשיון 
חובה גיר רגיל בלבד! בשעות 

3.00 עד 1.00 בלילה, לרציניים 
בלבד! 03-6744061,

050-4119440)30-31(_____________________________________________

 דרושה עובדת חרוצה 
עם לב גדול למעון ילדים 
לתינוקיה/בוגרים בגבעת 

שמואל, צוות משפחתי, שכר 
נאה + בונוסים למתאימה, 

050-8883909)30-33(_____________________________________________

 קופאית מנוסה לעבודה 
קבועה בת"א 12:00-18:30 
משכורת מעולה, להתקשר 

_____________________________________________)30-33(מ- 12:00, 054-6379400

 דרושים נהגים, רשיון 
אוטובוס, תנאים מעולים ציפי, 

052-3821702)30-41(_____________________________________________

 בפ"ת לשנת הלימודים 
תשע"ה - סייעת למעון 

חמוד ובחורה/אישה, לתגבור 
_____________________________________________)30-33(בספטמבר, 052-6420120

 דרושים: *אחראית למעון 
בשעות הצהריים, בלעת נסיון 

בתחום וידע במחשב.
*מטפלת.

*גננת משלימה.
*מתגברת

054-8487716)30-33(_____________________________________________

 דרושות סייעות וגננות 
לרשת מעונות וצהרונים 
באזורים: מרכז, שפלה, 

מודיעין, +18, תנאים מעולים, 
טל': 053-2321446. פקס: 

072-2448465)30-33(_____________________________________________

 שף מומחה לישיבות 
_____________________________________________)30-31ח(לעבודה מיידית, 050-6560424

 מעוניין לעבוד פעמים 
בשבוע בכל תחום בבני-ברק 
_____________________________________________)30-31ח(או בירושלים, 053-3147562

 מזכ"ל עמותה של 
רב, אנגלית, ניהו"ח, הו"ק, 

מרכב"ה, מס"ב, כספים 
ותרומות, 12 שנים,

_____________________________________________)30-31ח(052-7633316

 אקדמאי חרדי, עברית 
רהוטה, אנגלית טובה + 

מחשב, במשרה עם שכר 
גבוה בלבד, אפשרי מהבית, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4160390

 בע"ת ותיק, תואר שני + 
אנגלית, נסיון בניהול, במשרה 

_____________________________________________)30-31ח(הולמת, 050-4160390

 אישה חרדית מנקה בתים 
+ גיהוץ, סידור ארונות,

_____________________________________________)30-31ח(053-3020279

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני, נסיון בניהול בעמותות 
ובעסקים, במשרה בכירה! 

_____________________________________________)30-31ח(050-4160390

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

_____________________________________________)29-30ח(054-8454536

 שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(054-5705546

 סורגים חזקים ברונזה, ישר 
מדוגם, 3X2, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(בב"ב, 050-4113059

 גדר לבנה גובה מטר, 
מחולקת, כ- 8 מטר, 200 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 050-4113059

 מספר זוגות אופניים 
כחדשות, כל אחד ב- 140 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, טל': 052-7625772

 תלת אופניים גדולות 
להובלות, 500 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(052-7658245

 אקווריום גדול מאוד, 
כולל כל החלקים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-2339529

 אופניים רגילות, 100 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-2339529

 אופני ביאמקס לילד בגיל 
_____________________________________________)29-30ח(4-7, 150 ש"ח, 052-7148004

 TREK4300 אופני 
במצב מעולה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(03-5781470

 פאקט סיגריות ווינסטון 
אירופאי, ב- 200 ש"ח, הסוג 

_____________________________________________)29-30ח(הטוב, 052-7142640



כמה קרוב, ככה זול
נתיב החסד סניפים  בני ברק: רח’ קוטלר 18. 5791433-03 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 5789482-03 | רח’ כהנמן 151. 5448588-03| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 5796771-03 רח’ נויפלד 15. 03-
5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 6099821-03 | רח’ רשב’’ם 15. 6566551-03 | רח’ הרב קוק 11. 6324538-03 | רח’ הרב מלצר 24. 5226858-03 | רח’ פרדו 2. 5703078-03 | רח’ חבקוק 25. 03-
9479944 | תורת חיים 1. 5179802-03 | קלישר 17. 5755232-03 | אלעד: רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 7364441-03 | רח’ הריף 1. 9099366-03 | ברכפלד: רח רשבי 35 | אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22. 
6430456-08| הלל 8. 6103663-08  |  רח’ רשבי 15. 8523639-08 | חיפה: מיכאל 9. 6899718-04 | רכסים: א.ת כפר חסידים. 9040905-04  חדש!קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 )גפן לשעבר( 9419465 08- 

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

דרושים/ות קופאים/ות 
לעבודה במשמרות 

פרטים בטל. 
054-3751180

חמישיית שוקולד 
מריר/חלבי

5*100 גר'
עלית

חומוס צבר
1 ק"ג

א.כביסה/מרכך
כביסה סוד

1.25 ק"ג/
1 ליטר

לא כולל בייבי

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

אין סוף הטבות  ומבצעים
לחברי מועדון 

ולמצטרפים חדשים 

השתתפות בהגרלה עד 25.8.17 | הגרלת הרכב והפרסים הנוספים תערך בתאריך 29.8.17 ותפורסם בעיתונות וברדיו קול חי | ההגרלה בפיקוח עו"ד יוני דמרי 

ובהתאם לתקנון ההגרלה הנמצא לעיון במשרדי נתיב החסד | ההשתתפות אסורה על עובדי נתיב החסד ובני משפחתם | התמונות להמחשה בלבד        
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בלעדי לחברי מועדון!

המבצעים בתוקף 
מיום ראשון ז' באב 30.7.17

עד יום שישי י"ב באב 4.8.17

בצק עלים/מלוואח1790
בורקס תפו"א

זוגלובק
1010 ספרינג

1.5 ליטר
520790 ב-

66 גר'
סוגים שונים

עלית

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

צנצנות
3 ב-20מסטיק מאסט

1 ק"ג

1290קורנפלקס 'מעולה'

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

פחיות RC/מיץ פז

330 מ"ל
סוגים שונים
51090 ב-כולל פקדון

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

שמפו / מרכך
890פינוק

700 מ"ל
סוגים שונים

עלית

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

רבע לשבע/
2 ב-20עד חצות

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

רטבי 'מעולה'
4 ב-

שקשוקה/ 
פסטה/פיצה/ 

עגבניות מרוסקות

10

ברמן

890עשיריית פיתות

4 ליטר
סנו

890
אקנומיקה פסגה

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

וופל/גליליות חלבי
'מעולה'/עדין

סוגים שונים

5 ב-10

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

חמאת בוטנים
'מעולה'

510 גר'
קלאסית/

שברי אגוזים

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

10

נשנושים/דג דג

400 גר'
בייגל&בייגל

1690
2 ב-

קמח רובינפלד
80%/100%

890

300 גר'
סוגים שונים

ליקוקים
890

מקלות חמוצים

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

750 מ"ל
מתז אוקסיג'ן סנו/

סנט מוריץ סנט מוריץ
1390

רינגלס 'מעולה'

55 גר'
3 ב-טבעי/גריל

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

10

750890 גר'
טונה 'מעולה'קטשופ אסם

900 גר'
שמן/שמן קנולה

2790

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

קרקר פאנינו
לב'ס

2 ב-15

איגלו 
כרמית/'מעולה'

כ-70 יח'

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

890

6 ק"ג
סנו

אבקת כביסה
3990מקסימה

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

400 גר'
שקדי מרק

 אסם
890

עלית
100 גר'

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

2 ב-1490קפה טורקי

גלידות

שלגון קראנץ

שלגון גליגל

גלידת לה קרמריה

נסטלה

נסטלה
1.2 ליטר

ריאו

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

1590

10

1490

3 ב-

7 ב-

  

₪

750 גר'
טרה

גבינה

990

1 ליטר
סוגים שונים

תנובה

משקאות חלב

890₪

קוד:761254
תנובה

מאגדת יוגורט
ביו

1190₪

קוד:53981
תנובה

מאגדת 
יופלה פרי

1990₪

מאגדת קרלו
שוקו/וניל

תנובה

2 ב-
22₪1290

6*225 מ"ל
תנובה

מאגדת שישיית
שקיות שוקו

₪

מעדן יולו
סוגים שונים

תנובה

3 ב-
₪990

אורז 'כי טוב'
1 ק"ג

1090

בחזקת
נקי מתולעים

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

זוכי האופניים:
משפ' פרוכטר סניף נויפלד ב"ב

משפ' קניג סניף קוטלר ב"ב
הנתיב המהיר לסל הקניות הזול ביותרגבריאל סיטון סניף הריף אלעד

רשת נתיב החסד יוצאת במבצע קיץ מטורף...ואתם נהנים ממגוון ענק של מוצרים במחירים סופר שווים וזולים

ליח'

ליח'ליח'

ליח' ליח'
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