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בית המדרש 'חזון יוסף' 

אימה בבית הכנסת: עורב תקף מתפללים

שומרי הסדר של בת ים, עם אופניים

מתפללים שהגיעו למנחה-מעריב בבית הכנסת 'נועם 
אלימלך', נאלצו להסתגר שעה ארוכה לאחר שעורב 
פתח נגדם במתקפה  הלוכד המיתולוגי הוזעק, איתר 
את הגוזל והוביל אותו ברחובות העיר כשהעורבים 

מלווים את רכבו
/ עמ' 4 

המדד קבע: חופי בת 
ים מהנקיים בישראל
כי  עולה  הסביבה  להגנת  המשרד  שפרסם  מנתונים 
  חופי העיר הלא מוכרזים הנם מהנקיים בישראל
הרשות החופית שנמצאת בתחתית הרשימה: גן רווה

/ עמ 6

אחרי שנה ללא התקדמות - דרעי ייחקר
העיקר שייגמר

שנה אחרי פתיחת החקירה נגדו, יו"ר ש"ס נושם לרווחה עם זימונו 
לחקירה - בתקווה לסגירת התיק  בשונה מהפעם שעברה, דרעי 
קיבל הודעה מסודרת ולא באמצעות הדלפה לתקשורת  ובינתיים, 
במפלגה מתקשים לעכל את הפער בין הדיווחים המקדימים לתוצאות 
בהסתדרות  האם בית המשפט יאמץ את 'תקדים בית שמש' ויכריע 
לטובת בחירות חוזרות, או שדינו של מועמד חילוני שונה?  

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה - עמ' 12-13 
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קרא לעמיר פרץ לפרוש 
מהמרוץ בעקבות איומים 
על מתמודדת  בתווך: 
טענות על זיופי קולות 

עמ' 8/ עמ' 10

האם על החרדים 
לקדם תהליך מדיני?

של  היהודי  חתנו  כי  העובדה  אף  על 
בפרשת  במעורבות  חשוד  אינו  טראמפ 
הקשר הרוסי, ב-FBI אומרים כי לקושנר 

מידע חיוני בפרשה / עמ' 10

ארה"ב: החתן היהודי
 חשוד והצו בוטל

/ עמ' 4
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בחולון בת ים    ד' בסיון תשע"ז 429/5/17

החדשות המקומיות של    חולון ובת ים
על המקום

121//1 תש"ע דד ב" בני ברק בני ברק12

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

 מאן "מלכה", רבנן
מאות מתושבי בת ים הגיעו לפזז ולכרכר לכבודה של 
ביום ראשון,  תורה, במעמד הכנסת ספר תורה שנערך 
'זכור לאברהם', ברחוב אהוד קינמון 10  לבית הכנסת 

בבת ים.
קריית  לכיוון  התהלוכה  יצאה  האותיות,  כתיבת  לאחר 
הקהל  התפלל  שם  הכנסת,  לבית  חזרה  ומשם  באבוב, 
הגדול  המעמד  מצווה.  לסעודת  והסב  ערבית,  תפילת 
ישראל  רבי  הגאון  השכונות  רב  של  בראשותם  נחוג 
אריאל  הרב  והכולל  הכנסת  בית  רב  בנו,  ושל  מלכה, 

מלכה.

 קבלת התורה, באהבה
'למען  מוסדות 
באהבה'  שמו 
ראש  בראשות 
הישיבה הרב ישי 
מזמינים  פרקש, 
הציבור  את 
מיוחד  לערב 
מתן  חג  לקראת 
שייערך  תורה, 
בבית  שני,  ביום 
'שלום  כנסת 
בשדרות  ורעות' 
ת  ו א מ צ ע ה
סוקולוב.  פינת 
ישתתפו  במעמד 
ר  " ו מ ד א ה
מגיד  מדינוב, 
הרה"צ  המישרים 
שכטר  אריה 
ובנם של קדושים 
ר  " ו מ ד א ה
יקותיאל  רבי 

אבוחצירא.

 רשימת שיעורים מרתקת
הכנסת  בבית  יתקיימו  שבועות,  ליל  של  אורכו  לכל 
'נועם אלימלך – חסידים' ברחוב הרב קוקיס 3 בבת ים, 

שיעורי תורה מרתקים. הנה תכנית השיעורים: 
"זכות  גבאי,  הרב משה   – הקיץ"  בפירות  ערלה  "דיני 
על  מברכים  "מה  רוז'ה,  יעקב  הרב   – לרפא"  הרופא 
מלוואח וסמבוסק?" – הרב חגי לוי, "האם ניתן לקדש 
על קולה?" – הרב דוד אייפרמן, "ואשרי העומדים על 
סודך" – הרב טל שאוליאן, "צידת בעלי חיים והדלקת 
צריכה  ג'ירפה  "האם  אלול,  רזיאל  הרב   – בחג"  נר 

מסורת?" – הרב איתי קרמר.
לאחר לילה מלא וגדוש בתורה לצד כיבוד קל, תיערך 
התורה,  ברכות   4:30 הזמנים:  לוח  מרוממת.  תפילה 

4:40 קריאת מגילת רות, 5:00 תפילת שחרית של חג.

 שרים לזכרו של אייל הי"ד
ביום שני הבא, י"א סיוון, יתקיים אירוע "שרים לזכרו" 
של אייל יפרח הי"ד, משלשת הנערים שנחטפו על ידי 
יתקיים  האירוע  עציון.  בגוש  שנים   3 לפני  עוולה  בני 
ברחבת בית הספר 'דרכא המר' ברחוב בורוכוב 10 בת 
ים, בהשתתפות הוריו אורי ואיריס, רבנים, אישי ציבור 

ומוזיקאים.

 סבתא פרידה ע"ה
כוס תנחומים למשפחת מזון היקרה, עם פטירת האם, 
ע"ה.  מזון  פרידה  הגברת  רבא,  והסבתא  הסבתא, 
הלוויתה יצאה בבוקר יום שישי, מביתה ברחוב וייצמן 
47 בבת ים. יושבים 'שבעה' בבית המנוחה, עד כניסת 

החג. ולא תוסיפו לדאבה עוד.

אימה בבית הכנסת: עורב תקף מתפללים

מאת: ישראל פריי

שעה ארוכה של מתח עברה השבוע על מתפללי בית הכנסת 'נועם 
אלימלך' בבת ים, לאחר שעורב חג סביבם, ניסה לתוקפם, ולמעשה 
המיתולוגי  הנחשים  לוכד  הכנסת.  מבית  והיציאה  הכניסה  את  מנע 
והצליח לעצור את המתקפה,  של העיר שלמה עדני הוזעק למקום, 

לרווחת המתפללים.
בו  טלפון,  מקבל  אני  הצהריים,  אחר  חמש  השעה  "בסביבות 
אומרים לי שבגלל עורבים, אנשים לא יכולים להיכנס ולצאת מבית 
הכנסת", מספר עדני ל'השבוע בבת ים'. "הגעתי למקום, ראיתי שם 
נתנו להתקרב. אני הצלחתי  ולא  גוזל קטן, שבגללו הם חגו מסביב 

לקחת אותו, כל אחד והמקצוע שלו..."
ובכל זאת, איך העזת?

ניסה לתקוף אותי אבל לא הצליח, כי הבטתי  "אגלה לך, העורב 
עליו כל הזמן. לעורבים יש תכונה, שכל זמן שאתה מסתכל עליהם – 
הם לא תוקפים, ברגע שאתה מסובב את הראש – הם יתחילו לתקוף 
אותך. לכן, אגב, קוראים להם עורבים, על שם שהם אורבים מאחור".

מה עשית עם הגוזל?
"לקחתי אותו איתי ברכב, וכל הדרך העורבים רדפו אחריי. הגעתי 
אותי  עזבו  והעורבים  אותו,  שחררתי  שם  הקברות  בית  של  לאזור 

לנפשי".
המקצוע הרשמי של עדני הוא לוכד נחשים, אך נדמה כי אין בעל 
חיים אחד שמצליח לחמוק מידיו המיומנות. במשך שנים רבות עבד 
בתפקיד 'לוכד הנחשים' של עיריית בת ים – תפקיד שמאז פרישתו 
טרם אויש – ובמסגרת תפקידו, היה מוזעק לטפל בכמעט כל בעיה 

שהתעוררה בעיר בת ים ואף בתל אביב.
עדיין  ים  בת  תושבי  מהתפקיד,  מתפרנס  לא  כבר  שהוא  למרות 
רואים בו כתובת, והוא נענה בשמחה לכל קריאת עזרה, החל מטיפול 
בחולדות בבניינים, ועד לכידת נחשי צבע בבית ספר )מקרה אחרון 
שכזה התרחש לפני כשלשה שבועות בבית הספר 'הראשונים' בעיר(.

שלמה, זה נכון שאתה מחזיק בבית בעלי חיים? 
"קצת, היו לי כאן ארבעה נחשים, לא ארסיים כמובן, חילקתי לפני 
תקופה ונשארתי רק עם 2, אבל, אל תדאג, עכשיו מתחילה העונה, 

ויהיו לי הרבה נחשים חדשים..."

מאת: משה אברהמי

מרחב  של  האופניים  מתנדבי  יחידת 
השורות  את  פותחת  בבת-ים  איילון 
להצטרף  נוספים  תושבים  ומזמינה 
יש  הייחודית  היחידה  לאנשי  למערך. 
הצלת  של  רבים  במקרים  נכבד  חלק 

חיים בעיר ובסביבתה.
בן  אדם  איתן,  צוק  מבצע  "במהלך 
 42 במשך  נעדר  אלצהיימר,  עם   59
שעות, ויחד עם עוד איש צוות, תוך כדי 
האזעקות והטילים, הצלחנו לאתר אותו 
בגלל  מיוער.  שטח  בתוך  ושלם  בריא 
להיכנס  אפשר  האופניים  של  היתרון 
ממש מהר לכל מקום. הצלחנו להחזיר 
את האדם הזה למשפחתו בריא ושלם." 
מספר אלי מנשה, בן 35 ומתנדב למעלה 
של  האופניים  ביחידת  שנה  ל-03 

השיטור העירוני.
אלי הגיע אל יחידת המתנדבים כיוון 
עבורו,  עליון  ערך  היא  חיים  שהצלת 
כפי שהוא הציל את חולה האלצהיימר 

יחידת  מתנדבי  בין  לאיבוד.  שהלך 
חיים,  בן  גבי  גם  מתנדב  האופניים, 
מפקד היחידה. גבי מתנדב בזמנו הפנוי, 
ובמהלך היום הוא שוטר קהילתי באזור 
במרחב  רוטשילד  ברחוב  כיכר המצבה 

איילון.
איילון  מרחב  של  האופניים  יחידת 
בעיקר  בולטת  אך  כ-01,  מזה  קיימת 
בבסיס  פועלת  אשר  בת-ים  בעיר 

ההפעלה ברחוב רוטשילד שבעיר.
האופניים,  רוכבי  המשטרה  מתנדבי 
גניבת  קרי  סדר  להפרות  מענה  נותנים 
לאחרונה,  לה  עדים  שהיו  אופניים 
תושבי  ציבור  ורווחת  שקט  על  שמירה 
ציבוריות,  בגינות  הסדר  אכיפת  העיר, 
שימת  תוך  מיוחדות  שיטור  משימות 
והעבירות  ההגעה  מהירות  על  דגש 
ועוד.  אופניים  על  רכיבה  שמאפיינת 
כמו כן, היחידה מבצעת ליווי ואבטחת 
ההפנינגים  כגון  ציבוריים  אירועים 
השונים אותם מפיקה העירייה והפקות 

אחרות.

מתפללים שהגיעו למנחה-מעריב בבית הכנסת 'נועם אלימלך', נאלצו להסתגר שעה 
ארוכה לאחר שעורב פתח נגדם במתקפה  הלוכד המיתולוגי הוזעק, איתר את הגוזל 

והוביל אותו ברחובות העיר כשהעורבים מלווים את רכבו

הרבנים הראשיים שומרי הסדר של בת ים, עם אופניים
מגיעים לבת ים הם מאתרים נעדרים, דולקים אחרי גנבים, מאבטחים 

יחידת    בלבד  אופניים  בעזרת  זה,  וכל  אירועים, 
האופניים של מרחב איילון פותחת את שעריה, ומחפשת 

מתנדבים חדשים
למסורת  כבר  שהפך  במה 
חג  במוצאי  ייערך  מבורכת, 
פני  הקבלת  מעמד  השבועות 
להשתתף  צפויים  בו  רבו, 
  תושבים  של  רבות  מאות 
אורח מפתיע: משמח הלבבות 

הרב מיכאל לסרי

מאת: ישראל פריי

במוצאי חג השבועות, יתקיים זו שנה רביעית 
איגוד  שע"י  רבו  פני  הקבלת  מעמד  ברציפות, 
לכבד  צפויים  האירוע  את  ים.  בת  בתורה  בני 
לישראל,  הראשיים  הרבנים  כבוד  בהשתתפותם 
הראשון לציון הגר"י יוסף, ונשיא מועצת הרבנות 

הראשית הגר"ד לאו. 
הלא  בכנס,  דברים  יישא  ונכבד  מיוחד  אורח 
שיגיע  לסרי,  מיכאל  הרב  הלבבות  משמח  הוא 
להסתלקותו  שנה  במלאות  ים,  לבת  במיוחד 

הטראגית של בנו, הבחור שמעון יוחאי ז"ל.
מי שאחראי למפגן הכוח התורני, המביא לבת 
יו"ר איגוד בני התורה  ים את רבני ישראל, הוא 
הרב שמעון שמואלי, שנחשב גם לתלמיד קרוב 

של הראשון לציון הגר"י יוסף.
"העיר בת ים לובשת חג", אומר הרב שמואלי 
בהתרגשות ל'השבוע בבת ים', "זו שנה רביעית 
עיר  שאף  ומיוחד  קדוש  למעמד  זוכים  שאנו 
מחדש  מתרגש  שנה  כל  אני  זכתה.  לא  בארץ 
את  להביא  לכולם  קורא  אני  הגדול.  מהמעמד 
לברך  כדי  וטף.  נשים  גברים  המשפחה,  כל 
זו אני רוצה להודות לכל  ולהתברך. ובהזדמנות 
הגדול  לערב  שנה  מידי  והמסייעים  התומכים 

הזה. חג שמח".

יחידת האופניים. צילום: דוברות עיריית בת-ים



סניף ירושלים:
סניף מודיעין:
סניף רשל"צ:
סניף רחובות:
מחסן לוגסטי:

9877
W W W. O Z- C E R A M I C A . C O . I L

א.ת. תלפיות, האומן 40
שדרות המלאכות 1, ישפרו סנטר

רח' מזל אליעזר 5 )ליד קניון הזהב(
א.ת רחובות, משה יתום 28

א.ת מישור אדומים, החרובית 24

26 ס  גאלי ן  ו צי בן  רחוב   : ה ו ק ת ח  ת פ ף  י נ ס

רשת עוז קרמיקה - עכשיו בפתח תקוה
עוז   קרמיקה   מביאה   את   בשורת   האופנה   והחדשנות .  רשת 
סניטריים,  כלים  ריצופים,  קרמיקות,  למצוא  תוכלו  אצלנו 
מקלחונים, אמבטיות, ארונות אמבט ועוד. רשת עוז קרמיקה 
הבית  עיצוב  בעולם  המובילים  המותגים  לכל  בית  משמשת 
ובמחירים שווים לכל כיס.  אנו   מזמינים   אתכם  להיכנס לאחד 

מסניפינו   ולעצב   איתנו   את   ביתכם.

50% הנחה
על אריחי קרמיקה



ד' בסיון תשע"ז 29/5/17בחולון בת ים126

המדד קבע: חופי בת ים 
מהנקיים בישראל

חקירה פלילית נגד 
היועמ"ש

תנועת אומ"ץ מצטטת מדברי בית המשפט על היועצת 
המשפטית לעירייה עוה"ד חנה כהן ועל הקשר בין תיקים 

בהם הכריעה לבין שוחד בחירות - ודורשת להשעות 
אותה מיידית ואף לפתוח נגדה בחקירה פלילית

מאת: ישראל פריי

חופי הים הלא מוכרזים של העיר בת ים, 
הם מהנקיים ביותר בישראל, כך עולה ממדד 
להגנת  המשרד  השבוע  שפרסם  נקי'  'חוף 
חופי  לטובה  בולטים  ים,  בת  לצד  הסביבה. 

אילת, אשדוד, באר טוביה וג'סר א-זרקה.
תכנית חוף נקי של המשרד להגנת הסביבה 
פועלת משנת 2005 במטרה לשמור על חופי 
כל השנה.  נקיים במהלך  מוכרזים  הלא  הים 
להערכה  המשמש  כלי  הוא  נקי  חוף  מדד 
ניקיון חופי  אחידה ואובייקטיבית של מידת 
ובמפרץ  התיכון  בים  מוכרזים,  הלא  הארץ 

אילת.
על  ועדכני  שקוף  מידע  מספק  המדד 

לפעילות  ומסייע  אלו  בחופים  הניקיון  מצב 
מול  הסביבה,  להגנת  המשרד  של  האכיפה 
בשמירה  חובתן  את  מבצעות  שלא  רשויות 

על ניקיון חופיהן.
נתוני מדד "חוף נקי" ל- 24 במאי מראים 
כי 57.6% מהחופים שנמדדו דורגו כ"נקיים" 
במדד   60% לעומת  מאוד",  "נקיים  עד 
המקבילה  בתקופה  זאת,  לעומת  הקודם. 
מהחופים   37.1% רק  נמצאו  שעברה  בשנה 

נקיים עד נקיים מאד.
להדיר  מומלץ  שמהם  החופים  ולסיום, 
את רגליכם – מטבע הדברים – הם החופים 
חוף  )ביניהם  רווה  גן  אזורית  שבמועצה 

פלמחים(, הממוקמים בתחתית הרשימה.

מאת: ישראל פריי

המשפטי  ליועץ  פנתה  אומ"ץ  תנועת 
בבקשה  מנדלבליט,  אביחי  לממשלה 
עיריית  היועצת המשפטית של  את  להשעות 
בת ים עוה"ד חנה כהן, בשל הדברים שעלו 
בסוגיית  שעסקו  המשפט  בית  בפסקי  נגדה 

הבחירות האחרונות לראשות עיריית בת ים.
בית  מפסיקת  כי  מציין  התנועה  כוח  בא 
המשפט המחוזי עולה כי "ניתן שוחד בחירות 
שאפשרה  עסקים,  רישוי  תיקי  שורת  ידי  על 
התערבות פוליטית פסולה בעבודת התביעה 
והכל, כחלק  העירונית בראשה היא עומדת, 
תומכים  לגייס  שנועדו  הנאה  טובות  ממתן 

לטובת מר יוסי בכר".
כאן עוברים באומ"ץ לצטט חלקים מפסק 
של  טענותיה  את  דוחה  השופטת  בו  הדין, 
היועצת המשפטית של העירייה, וקובעת כי 
החמרות  או  הקלות  ניתנו  מהמקרים  בחלק 

שלא משיקולים מקצועיים.
לבהר-שרון  השופטת  כותבת  למשל  כך 
הייתה  המשפטית  היועצת  של  "עדותה  כי 
מנוסה,  דין  בעורכת  מדובר  טעונה.  מאד 
המיוחס  בכל  שכפרה  ואסרטיבית,  חכמה 
גורף,  באופן  הנטען  כל  את  והכחישה  לה 

כשלטענתה כל מה שנעשה על ידה – נעשה 
מטעמים ענייניים לחלוטין, דבר שהוכח כלא 
סבורה  אני  המעטה.  בלשון  וזאת  מדויק, 
בהיתממות  היה  מדובר  רבים  במקרים  כי 
לקבל  וקשה  מצידה,  עיניים  ובעצימת 

במקרים אלה את עדותה".
עוד עולה במכתב סיפורו של תושב העיר, 
ביצוע  של  במכרזים  שזכה  פוליטי  פעיל 
העירייה.  עבור  שקלים  במיליוני  עבודות 
קבלן  כיצד  המשפטית  היועצת  "כשנשאלה 
בפעילות  עוסק  העירייה  ידי  על  המועסק 
היה  ולא  מתשובה,  התחמקה  היא  פוליטית, 
ממתן  התחמקה  גם  וכך  ענייני,  מענה  בפיה 
ללא  קבלן  עם  ההתקשרות  בעניין  תשובות 
הוכח שמדובר  כי  סבורה  אני  סיווג מתאים. 
לתמיכתו  הקשורה  בהתקשרות  זה  במקרה 
הוכח  וכי  במשיב,  מימון  של  הפוליטית 
השפעה  פוטנציאל  בעל  בליקוי,  שמדובר 

ניכר", מצוטטת השופטת.
אחרות,  רבות  ועוד  אלו  טענות  בגלל 
מבקשים בתנועת 'אזרחים למען מנהל תקין 
להשעות  )אומ"ץ(,  ומשפטי'  חברתי  וצדק 
נגדה  לפתוח  ואף  היועצת,  את  מיידית 

בחקירה פלילית.

שאריות מדורה ופסולת בחוף בין מעגן מיכאל למעיין צבי. צילום: דן בירון

מנתונים שפרסם המשרד להגנת הסביבה עולה כי חופי 
העיר הלא מוכרזים הנם מהנקיים בישראל  הרשות 

החופית שנמצאת בתחתית הרשימה: גן רווה

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

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

שמים סוף לכאב
סדרת Soluroids מכילה רכיבים טבעיים 

לטיפול מקיף ומיידי בבעיית הטחורים

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

072-3922668

 הקלה מקומית מיידית 
 חיטוי ומניעת דימום

 הגנה מפני חדירת זיהומים
 שיפור תפקוד מערכת העיכול

 איחוי והתחדשות רקמות
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האם על החרדים לקדם תהליך מדיני?

יו"ר  גפני,  משה  הרב  ח"כ  דבר,  נפל  השבוע 
יולי  הכנסת  ליו"ר  בקשה  שיגר  הכספים  ועדת 
מדיני  דיון  לקיים  מבקש  הוא  בה  אדלשטיין, 
בישראל.  טראמפ  הנשיא  ביקור  בעקבות  דחוף 
ויודע, שאם הרב  מי שמעט מצוי בעניינים מבין 
מועצת  עם  מתואם  זה  ההצעה,  את  העלה  גפני 
גדולי התורה, ח"כ גפני לא עושה אף פעולה על 
דעת עצמו, בקשתו לדיון שכזה בוודאי מתואמת 

ומחושבת מכל צדדיה.
את  הביע  בגין,  מתקופת  עוד  שך,  הרב  מרן  
שחשבו  היו  אז  ונגד,  בעד  המדיני  בנושא  דעתו 
השמאל,  של  הנעימה  לאוזן  מכוונים  דבריו  כי 
לאחר זמן הבינו כי הרב שך לא סמך על השמאל 
השמאל  כי  הייתה,  השקפתו  להם.  האמין  ולא 
דיבר  שך  הרב  העמים".  ככל  "עם  להיות  חיפש 
על הנושא של קדושת החיים מול קדושת הארץ, 
כביכול  לחשוב  וטעה  זה  את  הבין  לא  השמאל 

הרב שך "שמאלן".
את  פרש  זצ"ל  רביץ  אברהם  הרב  ח"כ  אבי, 
שפרסם  מיוחדת  בחוברת  המדינית  משנתו 
במאות  חילק  אותה  השלישית",  "הדרך  הקרויה 
אלפי עותקים בעברית, אנגלית וערבית. החוברת 
הציגה תכנית מדינית סדורה: "ריבונות פלסטינית 
כפול  בתנאי   - בארץ  מסוימים  שטחים  על 

ומכופל שהיישובים היהודיים לא יזוזו ממקומם, 
והפלסטנים יקבלו אותם כאזרחים שווי זכויות".

מרנן הגרי"ש אלישיב, ויבדל"ח מרן הגראי"ל 
בנושאים  פעם  לא  דעתם  את  הביעו  שטיינמן 
ובכובד  עניינית  הייתה  ההתייחסות  אך  מדיניים, 
מרן  אחת  לא  אמר  קטיף  גוש  פינוי  בעת  ראש. 
הגראי"ל כי "להוציא 7,000 איש מהבית זה נורא 
ואיום מבחינת בין אדם לחברו", אך לא התייחס 

האם מבחינה מדינית הדבר ראוי או לא.
לברוח  הורו  לא  האחרונים  הדורות  גדולי 
מהעניין, דעתם הייתה כי יש לחוות את דעותינו 
להתנהל  אך  להתעלם,  ולא  המדיניים  בנושאים 
בכובד ראש, באחריות וברצינות רבה. אבי זצ"ל 
גפני  הרב  עם  יחד  הצבעה  כל  לפני  מגיע  היה 
מהפעמים  בחלק  ישראל.  גדולי  אצל  להתייעץ 
'כן  ולעיתים  להתערב',  'לא  היו  הוראותיהם 

להתערב', הכול לגופו של ענין.
חובה לזכור כי מה שהיה רלוונטי לפני כעשרים 
מדיניות  הוראות  היום.  יתקבל  בהכרח  לא  שנה, 
פרטני.  יחס  ומקבלות  משתנות  משקל  כבדות 
שהנחילו  ההשקפה  על  נסמכים  ישראל  גדולי 
גדולי הדורות האחרונים ומתווים קו שאומר "כל 
פעם להתייחס לגופו של עניין, כל הכרעה תקבל 

יחס שונה בהתאם למצב העכשווי".

נגד: לגופו של עניין
הרב יצחק רביץ

סגן ומ"מ ראש העיר ביתר

ביקורו של נשיא ארצות הברית, דונלד 
טראמפ, הבחירה להיות הנשיא האמריקני 
תוך  המערבי  בכותל  שמבקר  הראשון 
הגלויות  התמיכה  והצהרות  תפקיד,  כדי 
של  והביטחוניים  הלאומיים  באינטרסים 
חיובית  תפנית  מהווים  ישראל,  מדינת 

ביחסי ירושלים ווושינגטון. 
הזה,  מהביקור  חששו  שרבים  למרות 
אין ספק כי סוף סוף נבחר נשיא אמריקני 
שמבהיר למדינות העולם כי הפקרתה של 
מדינת ישראל לא תהווה אופציה. יחד עם 
הנשיא  של  ביקורו  לאחר  ובייחוד  זאת, 
תהליך  סביב  השיח  בסעודיה,  טראמפ 
עולה  שוב  לפלסטינים  ישראל  בין  מדיני 
על הפרק, ובאם אכן יתקיים תהליך כזה, 
מדינת ישראל צריכה ללמוד מההיסטוריה 

ולשמור על קווי היסוד הבאים:
הגדרת  לאחר  רק  יחל  מדיני  תהליך 
פרטנר מחויב וללא הצבת תנאים מוקדמים 
- בניגוד לדרישות העבר של יו"ר הרשות 
ישראל  מדינת  מאזן,  אבו  הפלסטינית, 
המשא  שיחות  כי  כך  על  לעמוד  צריכה 
מוקדמים  תנאים  הצבת  ללא  יחלו  ומתן 
בה  חדשה,  מציאות  ליצור  מנת  על  וזאת 

משותפת  כאחריות  יוכר  מדיני  תהליך 
ולא ככתב ויתורים חד צדדי. ההיסטוריה 
כבר לימדה אותנו שמהלכים חד צדדיים 
רק פילגו בין יהודים ליהודים וסיכנו את 

ביטחון אזרחיה של מדינת ישראל.
סיעת ש"ס והעומד בראשה, שר הפנים 
פעילים  שותפים  יהיו  דרעי,  אריה  הרב 
בזכות  וזאת  עתידי  מדיני  תהליך  בכל 
הקו הענייני והמעשי שהובלנו מזה שנים 
בכנסת ובממשלה, כמו גם הנכונות לקחת 
ללא  אמתי  שלום  תהליך  בקידום  חלק 
פרובוקציות ואיומי סרק על הקואליציה.  

שהסכם  בכך  להכיר  חשוב  ולסיכום, 
לפלסטינים  ישראל  בין  עתידי  מדיני 
מיהודה  שטחים  החזרת  על  יתבסס  לא 
העיר  של  בהגדרתה  יפגע  ולא  ושומרון 
העם  של  הנצחית  כבירתו  ירושלים, 
היהודי. במקום זאת ניתן לבסס את שלבי 
המשא ומתן על אינטרסים כלכליים לצד 

שיתופי פעולה בתחום.  

בעד: שותפים לכל תהליך
ח"כ יואב בן צור

יו"ר סיעת ש"ס

בס"ד

הננו מתכבדים להודיעכם כי

מרן הרב דוד לאו  שליט"א
הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל

ידרוש בהלכה ובאגדה בתיקון ליל שבועות 
בבית הכנסת הגדול

רחוב המלך ג’ורג’ 56, ירושלים
בשעה : 23:30

בנושא: השם ״ירושלים״ במקרא - בכתובות וגיטין

בבית הכנסת ישורון
רחוב המלך ג’ורג’ 44, ירושלים

בשעה: 00:30
בנושא: רבי יהושע בן חנניה - אשרי יולדתו     

במדרשת זיו 
שיעור בהלכה לבני הישיבות וסטודנטים

רחוב השלה 15, שערי חסד, ירושלים
בשעה: 01:30

בברכת מועדים לשמחה

קבלו עדכוני חדשות לנייד
סמסו עכשיו את המילה

 חדשות
למספר

072-3999-900

השרות

חינם



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

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

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

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

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-
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ארי קלמן

להנהגת  לפריימריז  הנערכת  מפלגת העבודה 
יודעת רגע דל. המפלגה שסקרי  התנועה איננה 
של  ספרתי  חד  מספר  לה  מעניקים  הקהל  דעת 
מנדטים, הצליחה להעמיד עד כה מספר מרשים 
להנהיג  ראויים  עצמם  הרואים  מועמדים,  של 
קדימה  אותה  ולהצעיד  הוותיקה  המפלגה  את 
המתמודדים  ריבוי  לכנסת.  הבאות  בבחירות 
חיכוכים  בעקבותיו  גורר  הדברים  מטבע 

ומחנאות בתוככי המפלגה המאיימים לעתים 
לשפוך את התינוק עם המים.

ח"כ  המתמודד  זה  היה  שעבר  בשבוע 
עמיר  ח"כ  יריבו  נגד  שיצא  מרגלית  אראל 
פרץ שהכריז אף הוא על מועמדותו, כי עליו 
להכרזת  ברקע  הציבוריים.  מהחיים  לפרוש 
מרגלית, עומדת העננה המרחפת מעל שמות 
פרץ  אנשי  פקדו  אותם  האנשים   11.000
הקרובים, כאשר  הפריימריז  לקראת  למפלגה 
העלו  בתקשורת  שפורסמו  תחקירים  שורת 
בתמורה  שהתפקדו  אנשים  של  מדאיגה  תמונה 
מזון,  תלושי  קבלת  כגון  הנאה  טובות  לקבלת 

החזרי תשלום ועוד.
אך מעל הכל זעמו של מרגלית מופנה, לנוכח 
החשיפה האחרונה, כי היו אלו אנשיו של פרץ 
ואיומים  לחצים  של  אדירה  מסכת  שהפעילו 
חמורה  פרצה  שחשפה  דיין,  דינה  הגברת  על 
שינוי,  שאפשרה  המפלגתי,  המפקד  במערכת 
מחיקה והוספת פרטי מתפקדים, לרבות החלפת 

שלי  ח"כ  כגון  במפלגה  בכירים  של  שמות 
יחימוביץ ויצחק הרצוג.

"על  נאמר,  מרגלית  שפרסם  בהודעה 
לא  פרישה.  על  היום  להודיע  צריך  פרץ  עמיר 
מהמרוץ לראשות המפלגה אלא בכלל, מהחיים 
"סיימתי לשתוק!  לדברי מרגלית,  הציבוריים". 
– המפלגה שלי, מפלגה שנולדתי בה ושמעולם 
שרוצה  מאפיה  בידי  נחטפה  אותה,  עזבתי  לא 
המועמדים.  את  ולסחוט  הבחירות  את  לגנוב 
מסרוני  הסחיטה,  משיחות  ומזועזע  נדהם  אני 
וניסיונות ההשתקה של מטה עמיר פרץ  האיום 
נגד מועמדת וחושפת השחיתות דינה דיין. ידענו 
להילחם עד חורמה בשחיתות של נתניהו, עכשיו 

צריך להציל את הבית שלנו פנימה".
בו  השיחה  תמליל  ב'ידיעות'  נחשף  אמש 
כביכול איימו אנשיו של עמיר פרץ על הגב' דיין, 
וכך נשמעה השיחה: "ממש לא כדאי לך לעשות 
ולהצטייר  בפרוצדורות  להתעסק  שטויות, 
שלנו  החברים  מי  יודעים  אנחנו   - כגזענית 

תכתבי  וסוויד(,  שמולי  את  )תראי  להם  ולדאוג 
ואנחנו  העתירה  את  מושכת  שאת  המכתב  את 
נדאג לך. תאמיני לי זה יוציא אותך גדולה. אל 
תפספסי את הרכבת הפוליטית כי רק פעם בחיים 
היא תעצור עבורך בתחנה. בגלל טיפשות שלך 
כל החברים לא יתמכו בך ברשימה לכנסת ואת 
תעמדי במצב לא נעים ובלתי הפיך, אל תאבדי 
עם  שילך  מי  בעיתון,  שורה  בשביל  לגיטימיות 
שטויות כאלו לבית משפט יפסיד ויצטרך לשלם 

בהוצאות. שהכול יישאר בינינו".

זאבי סגל

את  דחה  לערעורים  המשפט  בית  מבית:  צרות 
ביטול  נגד  טראמפ  ארה"ב  נשיא  שהגיש  הערעור 
וזאת  חתם,  עליו  והמעודכן  המתון  ההגירה'  'חוק 
לארה"ב  כניסתם  המגביל  הנשיאותי  שהצו  לאחר 
ע"י  נפסל  מוסלמיות,  מדינות  מכמה  אזרחים  של 
בית המשפט. עם הודעת השופטים על דחיית ערעור 
התובע  הודיע  כנה,  על  הפסילה  והותרת  הנשיא 
הכללי ג'ף סנשס, כי הממשל יעתור לבית המשפט 

העליון.
יצוין כי במידה והנשיא אכן יערער על ההחלטה, 
ידון בכך בית המשפט רק בעוד כחצי שנה, כאשר 
מצדו  כאופציה  שיעלו  השיקולים  ואחד  ייתכן 
הרבה  ההמתנה  את  לחסוך  בכדי  טראמפ  של 
כהוראת  תקנות  של  שורה  העברת  הוא  והמייגעת, 
שעה, כשלאחר מכן יתאפשר לצו הנשיאותי לקבל 

גושפנקא משפטית רחבה.
בתוך כך, ג'ארד קושנר חתנו של הנשיא טראמפ 
על  ייחקר  לנשיא',  בכיר  'יועץ  בתואר  שנושא  ומי 
הרוסית.  בפרשה  למעורבות  בחשד   FBI-ה ידי 
לפי הדיווח, קושנר דרוש לחקירה על ידי הבולשת 
מטה  אנשי  בין  הקשרים  בעניין   )FBI( הפדרלית 
איננו  עצמו  קושנר  ברוסיה.  בכירים  לבין  טראמפ 
חשוד בפלילים וככל הנראה לא צפוי להיות מוגש 
נגדו כתב אישום. אולם, החוקרים סבורים, כי בידיו 

מידע החיוני להתקדמות החקירה.
בימים האחרונים דווח על מינויו של חוקר מיוחד 
אנשי  פעולות  אחר  הניתן  ככל  להתחקות  שינסה 
ברוסיה  גורמים  עם  טראמפ  של  הבחירות  קמפיין 

נערך  כבר  עצמו  הנשיא  כי  גם  דווח  לחוק.  בניגוד 
את  שכר  ואף  לחקירה  ויזומן  שיידרש  לאפשרות 

שירותיו של עורך דין בכיר.
כי  לרויטרס  השבוע  אמרו  אמריקנים  גורמים 
עם  חשאי  קשר  פעמים  שלוש  לפחות  יצר  קושנר 
השגריר הרוסי במהלך קמפיין הבחירות של טראמפ 
גורליק,  ג'יימי  קושנר,  של  דינו  עורכת  ולאחריו. 
הרוסי  השגריר  עם  ששוחח  זוכר  לא  שהוא  אמרה 
שיחות  באלפי  השתתף  "קושנר  תקופה.  באותה 
באותה העת. אין לו זיכרון של השיחות האלה כפי 
שתואר. פנינו )לרויטרס( לגבי התאריכים של אותן 
שיחות שלכאורה התקיימו כדי שנוכל לבדוק אותן 

ולהגיב, אך לא קיבלנו מידע כזה".

ארי קלמן

סקר חדש שהתפרסם בתחילת השבוע 
וביבי  נחלש  לפיד  מציג:   ,'2 ב'חדשות 
בחירות  על  שדיבורים  בעוד  מתחזק. 
עומדים באוויר הפוליטי החם בגבעת רם 
סקר  שישי'  'אולפן  מפרסם  בירושלים. 

מנדטים חדש. 
בנימין  בראשות  הליכוד  הסקר,  פי  על 
נתניהו שומרת על מעמדה עם 30 מנדטים 
מנגד,  היום.  מתקיימות  היו  הבחירות  לו 
הלא  הממשלה,  ראש  על  הגדול  האיום 
לפיד,  יאיר  לשעבר  האוצר  שר  הוא 
 26 קיבל  בהם  יורד מהסקרים האחרונים 
מנדטים ל22 בסקר הנוכחי. בל נשכח כי 
לעומת  משמעותי  בחיזוק  מדובר  עדיין 
הנוכחית עם  יש עתיד בכנסת  מצבה של 

11 מנדטים.
של  בכוחה  המפתיעה  ההתחזקות 
מפלגת הליכוד, נובע להערכת הפרשנים 
מביקורו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ 
ערוך  לאין  ששיפר  ביקור  בישראל, 
הממשלה  ראש  של  הפוליטי  מצבו  את 
בנימין נתניהו וחיזק את תדמיתו כמועמד 
היחיד שיכול להתנהל כיום מול הממשל 

האמריקני.
שומרת  המשותפת  הערבית  הרשימה 
על כוחה עם 13 מנדטים, המחנה הציוני 

תפקיד  על  קשים  ממאבקים  שסובלת 
מנדטים  ל-12  כיום  מ-24  יורדת  היו"ר, 
בלבד. הבית היהודי בראשות נפתלי בנט 
מנדטים,  ל-9  בלבד  אחד  במנדט  עולה 
לה  ניבאו  קודמים  שבסקרים  לאחר  זאת 

אף 13 מנדטים.
ויהדות  ש"ס  החרדיות  המפלגות 
כל  מנדטים   7 בסקר  מקבלות  התורה 
אחת, בכך שומרת ש"ס על כוחה ויהדות 
כולנו,  מנדטים.  ל-7  שוב  עולה  התורה 
האיחוד הלאומי ומרצ, עומדות כל אחת 
על  6 מנדטים. שר הביטחון לשעבר משה 
)בוגי( יעלון, לא עובר את אחוז החסימה.

האפשרות  את  גם  בדקו  הסוקרים 
ברק  אהוד  לשעבר  הממשלה  שראש 
היא  אז  'העבודה'  מפלגת  בראש  יעמוד 
יותר מהמצב בו הרצוג  תקבל 3 מנדטים 
מנדטים  ל-15  ותזכה  בראשה,  עומד 
שיבואו על חשבון יש עתיד, מרץ והימין. 
מי  הסקר:  משתתפי  נשאלו  עוד 
כראש  לכהן  ביותר  המתאים  המועמד 
הממשלה, ראש הממשלה המכהן נתניהו 
זוכה לתמיכה של 35%, אחריו לפיד עם 
 ,9% עם  ברק  אהוד  בלבד,  תמיכה   14%
עם 5%  בנט  עם 6%,  יעלון  )בוגי(  משה 

ויצחק הרצוג עם 4% בלבד.

סכינאות בעבודה: מרגלית נגד פרץ

ארה"ב: החתן היהודי
 חשוד והצו בוטל

סקר: הליכוד
עולה, לפיד צונח

זמן קצר לפני הבחירות על ראשות המחנה הציוני, והסכינאות במפלגה 
עולה שלב: חבר הכנסת אראל מרגלית קרא לעמיר פרץ לפרוש מהמרוץ 

בעקבות איומים על מתמודדת  בתווך: טענות על זיופי קולות

על אף העובדה כי חתנו היהודי של טראמפ אינו חשוד במעורבות 
  אומרים כי לקושנר מידע חיוני בפרשה FBI-בפרשת הקשר הרוסי, ב
בינתיים, נמשכות הצרות מבית: צו ההגירה ה'מעודן' של טראמפ, ימשיך 

להיות מושהה בצו בית משפט

אנחת רווחה: מפלגת 'יש עתיד' שהתחזקה בסקרים 
האחרונים, מקבלת בסקר האחרון 22 מנדטים והליכוד 

לעומתה מקבלת 30 מנדטים  הערכה: ביקור טראמפ חיזק 
את ראש הממשלה נתניהו



משקפיים?!
זו היסטוריה!

הסרת משקפיים עושים בבי״ח אסותא
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 ובט
 תו תקן בינלאומי לאיכות

JCI Patient Safety

הפועל  בישראל  היחידי  המרכז 
בפיקוח ה-JCI  תו התקן המחמיר 

בעולם לבתי חולים

מחיר קבוצתי!

לבדיקת התאמה חינם חייגו:

03-7922031

  ללא שימוש בסכין
  חזרה לשגרה תוך זמן קצר

  מנתחי עיניים בכירים ומנוסים
  אחריות ללא מגבלת זמן
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לא כך תכנן אריה מכלוף דרעי לומר את ההלל ביום שישי 
הוא  חקירות,  על  פרסומים  של  רצופים  ביומיים  האחרון. 
מצא עצמו מהצד הלא נכון של הכותרת. בכל הנוגע לפרשת 
על  בשמחה  לוותר  שמח  היה  דרעי   - בהסתדרות  הזיופים 
אותה  ולהמיר  והמפסיד  המתלונן  בצד  נעימה  לא  שהות 

בהימצאות בעייתית בצד המושמץ אך המנצח. 
ביום  הצפויה  חקירתו  דבר  פרסום  עם  האישית,  בפרשה 
על  שקפץ   – היום'  וב'ישראל  ב'הארץ'  האחרון  שישי 
פוליטיקאי  חקירת  על  ראשית  כותרת  למרוח  ההזדמנות 
כמה  יודע  המי  בפעם  דרעי  עצמו  מוצא   – נתניהו  שאינו 
בשנה האחרונה בלי יכולות מגננה. בהיעדר מידע על מהות 
החקירה הצפויה, אין לו אפשרות להתגונן לכל רוחב הגזרה 
מפני הבלתי נודע. לפחות מהבחינה הזאת, חקירה בקרוב – 
כי בסיטואציה  לייצר גרסת הגנה ציבורית, אם  לו  תאפשר 

שכזאת, הנזק התדמיתי הוא הבעיה האחרונה.
המידע הראשוני על החקירה הצפויה, פורסם עם תום ימי 
ה'שבעה' של דרעי על פטירת אמו. בניגוד לפרסומים זרים 
קודמים הרי שהפעם, דרעי לא הופתע ולא שמע לראשונה 
על החקירה הצפויה – מהפרסומים התקשורתיים. המשטרה 
והפרקליטות בדרכן – סידרו לו שלושים ימי אבל עגומים 

במיוחד.
בראיון חג הפסח שנערך ב'קו עיתונות' דיבר דרעי בגילוי 
לב על יותר משנה שבה נשמרת זכות השתיקה. לא מצידו 
בראיון,  דיבר  לא  דרעי  והמשטרה.  הפרקליטות  מצד  אלא 
מסיבות מובנות וברורות – על המידע הלא רשמי שהתקבל 
המידע  התיק.  של  הצפויה  לסגירה  בנוגע  פעמים,  מספר 
הזה מזכיר במבט לאחור, את המידע שסיפקו הש"סניקים 
מהשטח במערכות הבחירות האחרונות, ועל כך עוד ידובר, 

תיכף ומיד. 
ולחזור  קלים  לא  ימים  לעבור  עומד  דרעי  האישי,  בפן 
אחרי  לשכוח  כך  כל  שרצה  רגעים  לאותם  הזמן  בגלגל 
למעלה משני עשורים. במישור הציבורי, עד כה דומה היה 
לראשו  מעל  שמרחפת  צפויה  חקירה  על  המידע  שעצם 
כפי  לרעה,  שלו  את  עשה  כבר   – משנה  למעלה  במשך 
שבא לידי ביטוי בסקרי דעת הקהל, שלא קמים מהשבעה. 

מנדטים. 
במאמר המוסגר צריך לומר, שבסופ"ש האחרון ההנחה 
אחרי  נסדקה,   - לסוקרים  חוקרים  בין  שקושרת  הזאת 
נתניהו מצליח להתייצב על שלושים מנדטים  כי  שהתברר 
בסקרים, חרף כל הכותרות על חקירות וכתבי אישום. מרום 
מיקומו בסקרים, הרשה לעצמו נתניהו למנות את איוב קרא 
שיכול  האומלל,  הנגבי  צחי  חשבון  על  התקשורת,  לשר 
לכתוב פרק אישי עדכני בספר איוב. נתניהו הרואה בעצמו 
הקיסר  את  בהתנהלותו  השבוע  הזכיר  היסטורית,  דמות 
אינקיטאטוס  סוסו  את  למנות  שביקש  קליגולה  הרומאי 
ההווה  מן  הדמויות  את  כמובן,  לבייש  מבלי   - לקונסול 
ובעיקר מן העבר. בשביל דרעי נותר רק לקוות, שלא יתגלה 

לפתע באחת החקירות, איזשהו סוס טרויאני. 
ובחודשים  בשבועות  ידובר  עוד  הצפויות  החקירות  על 
שיח  במסגרת  זה  שיהא  מעדיף  דרעי  כי  אם  הקרובים, 
שמזכיר את התיק של הרצוג שנפתח יחד עמו וכבר הספיק 
להיסגר, ולא את תיקי נתניהו – שגם שם נחקרה הרעייה, אך 

לא בו-זמנית, משום מה. 

פסק הבוחר

הש"סניקים  את  העסיקו  שעבר,  שישי  ליום  עד  לפחות 

של  בתלונותיה  כמובן  ומדובר   – אחר  מעולם  חקירות 
שאחזה  המאניה  בהסתדרות.  תבוסתה  בעקבות  יחימוביץ' 
בחברים ממטה ש"ס ברביעי שעבר, בעקבות הוראת נשיא 
ביהמ"ש המחוזי איתן אורנשטיין על הפסקת הליך הספירה 
עד לקיום הדיון באולמו – התחלפה בדפרסיה למחרת היום, 

כשהספירה חודשה והפערים רק הלכו וגדלו.
ומעדות  המחוזי,  ביהמ"ש  נשיא  לפני  להופיע  לי  יצא 
וההחלטיים  החדים  השופטים  באחד  מדובר   – אישית 
ביהמ"ש  לנשיאות  בדרכו  השיפוט.  כס  על  כיום  שיושבים 
ונהנה  ותיקים ממנו  דילג על מועמדים  המחוזי בת"א הוא 
כיום ממעמד איתן. בעולם המשפט מעריכים שאם רק ירצה, 
את הקריירה המשפטית הוא לא יסיים בהכרח באולם בית 

המשפט המחוזי.
שופטים  של  עדכני  זן  על  נמנה  אורנשטיין  השופט 
החלטה  כל  של  התקשורתית  למשמעות  היטב  שמודעים 
כשופט  מנהלים.  שהם  באולם  שמתקבלת  ופסיקה 
יודע להצמיד לכל מפורק, את  המתמחה בפירוקים – הוא 
לענבל  ותקשורתית.  משפטית  למידותיו,  התפור  המפרק 
הצמיד  הוא  התקשורתי,  הפרופיל  בעלת  הצבעונית  אור 
בזירה  מלחמה  להשיב  שיודע  ארז,  איתן  המפרק  את 

התקשורתית, בהתנהלות לא פחות צבעונית.
אורנשטיין הבין היטב מה משמעות ההחלטה הראשונית 
באולם  שנכח  ומי  הקולות,  ספירת  הליך  עצירת  על  שנתן 
למחרת היום, בעת הדיון – הבין מיד שהשופט מכוון לא 
רק למתדיינים יחימוביץ' וניסנקורן שהופיעו בפניו, אלא גם 
לכתבים הרבים שנכחו באולם. תקוותה של יחימוביץ' לדיון 
ודאות  חוסר  של  ימים  כמה  עוד  יחלפו  שבעקבותיו  ארוך 
הורה  – כשאורנשטיין  הדיון  נכזבה במעמד  עד להחלטה, 

במקום, לחדש את ספירת הקולות. 
"אם ידעתם על אי סדרים במהלך כל יום הבחירות, מדוע 
פניתם לעצור את הספירה רק בלילה?" שאל השופט, ובקולו 
נשמעה נימת תשובה, ולא צליל של סימן שאלה. ההוראה 
ליחימוביץ'  טכנית  מאפשרת  אומנם  הספירה,  חידוש  על 
להגיש עתירה לאחר פרסום התוצאות, אך כשמדובר בפער 
מוחץ של 55,661 קולות, לשני הצדדים גם יחד - ברורות 

ההשלכות.

הפסד והספד

הקולות  את  מזכירים  שלי,  מטה  של  והבכי  הנהי  קולות 
הבחירות  במוצאי  ישי  אלי  של  'יחד'  ממטה  שעלו 
ישי לפני שבוע במשרדו המאולתר  האחרונות. פגשתי את 
רשמי  לא  הכי  בלוק  רמדה,  מלון  של  הירושלמי  בלובי 
שראיתיו בעשור האחרון - נטול חליפה, משוחרר מעניבה, 
עוול  לו  היום שנעשה  ישי בטוח עד  בשרוולים מופשלים, 
לזירה. "נתמודד בבחירות הקרובות", הוא  ומבטיח לחזור 
מבטיח, "הן בבחירות לכנסת והן בבחירות לרשויות – ולא 

משנה איזה מהן תתקיימנה ראשונות".
מהקולות  כחמישית  לישי  חסרו  לכנסת,  להיכנס  כדי 
למרות  ניסנקורן.  מול  הפער  לסגירת  כיום  לשלי  שחסרו 
ציבורית  נראות  בשימור  יחימוביץ'  של  האינטרס  זאת, 
סיבה,  מאותה  נובע   – הזיופים  נגד  משפטית  מלחמה  של 
במשך  יחד  של  הזיופים  קמפיין  את  בשעתו  שהובילה 
הגברת,  של  ברציפות  הרביעי  ההפסד  זהו  חודשים.  מספר 
מאז ניצחה לפני שתי קדנציות בקרב על ראשות העבודה. 
תירוצים של אכלו לי, שתו לי, זייפו לי – הם החלופה הכי 
במישור  אך  בתבוסה,  והודאה  נפש  לחשבון  רצינית  פחות 

התקשורתי, הם מונעים מההפסד להפוך להספד.
הפסידה  היא  סדרתית.  למפסידה  הפכה  יחימוביץ'  שלי 
בבחירות 2013 )לביבי בקרב על ראשות הממשלה וללפיד 
לנצח.  מצליחה  לא  ומאז  המחנה(  ראשות  על  בקרב 
הנעילה  יצחק הרצוג במושב  יו"ר מפלגתה  עם  השתתפתי 
המכהן  היו"ר  כאשר  הדין,  עורכי  לשכת  של  הארצי  בכנס 
העבודה  האחרונות  שבבחירות   – בצדק  הזכיר  )עדיין( 
כן,  שלפני  הבחירות  לעומת  כוחה  את  הכפילה  בראשותו 

כששלי עמדה בראשה.
מאז ניצחונה בקרב על ראשות העבודה היא לא מפסיקה 
את  גם  ופספסה   - בבחירות  שפספסה  אחרי  להפסיד. 
ההזדמנות למזער נזקים ולהצטרף לממשלת נתניהו כשרת 
בקרב  להרצוג  הפסידה  היא  חוסם-לפיד,  בגוש  אוצר, 
והובסה  נכשלה  היא  הבחירות  אחרי  העבודה.  ראשות  על 
אפילו בקרב על ראשות ועדת הכלכלה - מול איתן כבל, בן 
הברית של הרצוג ויריבה המר באותה תקופה. גם מועמדיה 
השונים, ליו"ר קק"ל, למזכ"ל המפלגה ולמשמרת הצעירה 
היא  לשעבר,  היו"ר  של  שתמיכתה  הקשה  בדרך  למדו   –

ערובה בטוחה. לא להצלחה, אלא לכישלון. 
הבחירות לראשות ההסתדרות, מול עסקן בעל גוון אחד 
לטקס  להפוך  אמורות  היו  נבחר,  לא  שמעולם  אפור  של 
את  וגם  אחריה,  רדף  הרע  המזל  הבמה.  לקדמת  החזרתה 
אלא  מכובד  בהפסד  ולא  פספסה  היא  הזאת  המערכה 
של  ניסיונה  האחרונות,  הבחירות  אחרי  ישי  כמו  בתבוסה. 
לה  יאפשר  וחקירות,  בזיופים  בקש,  להיאחז  יחימוביץ' 
להילחם על התודעה, ולשנות את השיח בתקופה הקרובה – 
מעיסוק בתבוסתה הרביעית בסדרה, לדיון בזיופים, בדיונים 

משפטיים ובחקירות משטרה.   

קולות הרמאים

לא   – נשחקה  הפוליטית  שתדמיתה  יחימוביץ'  לגברת 
הייתה ברירה אלא לנסות את מזלה, וכשנכשלה – להאשים 
את קולות הרמאים בהפסדה. השאלה הגדולה היא מה עבר 
על  הז'יטונים  כל  את  לשים  כשהחליטו  הש"סניקים  על 

בית ספר לפוליטיקה

חקירות מזויפות

שוב חוזר הניגון. אלי ישי

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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הגברת ולהמר על התוצאה הלא נכונה. אם הפער 
בסופו של יום היה עומד כל כמה מאות או אלפי 
רע,  במזל  ההפסד  את  לתלות  היה  ניתן  קולות, 
כעשרים  של  בפער  תבוסה  היא  כשהתוצאה  אך 
שמישהו  מהמסקנה  מנוס  אין  אחוזים,  וחמישה 

פה שגה מלכתחילה.
אחד  פה  הוחלט  שבה  ש"ס  סיעת  בישיבת 
)למעט קולו של סגן שר האוצר יצחק כהן( לתמוך 
דרעי  אריה  את  מרורים  שהאכילה  בגברת  דווקא 
במשך שנים, הוצג סקר עליו פורסם כאן בשעתו 
– ולפיו יחימוביץ' מובילה. במבט לאחור, מישהו 
המפה,  את  נכונה  קרא  לא  והוטעה.  טעה  פה 

שהונחה על השולחן בזווית הפוכה.
עם  בהתמודדות  נבחן  ראוי  שמאמן  אומרים 
שאלות קשות ברגעי הפסד. ייאמר לזכותו של מי 
גואטה  יגאל  ח"כ  הקרב מטעם ש"ס,  את  שניהל 
בורח  לא  שהאיש  לאו(,  שומע  אתה  הן  )ומכלל 
יממות  ארבע  אחרי  שעבר,  בחמישי  מורח.  ולא 
עלה  הוא  דאגות,  נטולות  לא  אך  שינה  נטולות 
חי  קול  ברדיו  פילפוליטיקה  לתוכנית  לשידור 
והשיב  מעלה(  והחתום  ריבלין  יעקב  )בהגשת 

לשאלות לא קלות. 
המתמודדת  אצל  שכמו  לגואטה,  הזכרתי 
סדרתי.  בכשל  מדובר  אצלם  גם  יחימוביץ', 
וגם  פרוש,  מול  באלעד  ברקת,  מול  בירושלים 
של  השטח  מאנשי  שמענו  הארציות,  בבחירות 
מה   – ומנותקות  יהירות  תחזיות  אותן  את  ש"ס 
אחרת.  סבור  גואטה  מערכות.  שידוד  שמחייב 
שלי  גם  ובזה  הסחורה,  את  סיפקה  לטעמו  ש"ס 
ש"ס  של  שכוחה  הסביר  הוא  מודה.  יחימוביץ' 
על  הסיפורים  וגם  משמעותית  גדל  הבוחר  בגוף 
בביהמ"ש  יוכחו  עוד  קלפיות,  והעלמת  זיופים 

כעובדות מדויקות. 
לעניינים  ביהמ"ש  פסק  שנים  שלוש  לפני 

ערעור  בעקבות  בג"ץ,  מכן  ולאחר  מנהליים, 
שהוגש – כי תוצאות הבחירות לעיריית בית שמש 
יבוטלו, מחשש לזיופים בהיקפים קטנים בהרבה. 
בכנס הארצי של לשכת עורכי הדין שנערך בשבוע 
שעבר באילת, ניחשו מרבית המהמרים שבבחירות 
להסתדרות – התוצאות בביהמ"ש תהיינה שונות.

לנוכחים, שגם בבית שמש הפער היה  הזכרתי 
נקבע  זאת  ובכל  הרמאים  קולות  ממספר  גדול 
דין  כי   – גב המועמד החרדי  באופן תקדימי, על 
הבחירות להיפסל. הרציונל היה, כי ברגע שהוכח 

שמדובר במגמה שיטתית, זהו ליקוי מהותי הפוגם 
בטוהר ההליך, ולפיכך די בכך שיהא חשש ממשי 
להטיית הבחירות. בהנחה שהבחירות להסתדרות 
בית  יבדיל  כיצד  לראות  יהיה  ייפסלו, מעניין  לא 
המשפט בין דינו של נבחר הציבור החרדי לדינו 

של הנבחר החילוני. 
שבבחירות  יוכח  שבביהמ"ש  מאמין  גואטה 
להסתדרות השערורייה הייתה הרבה יותר גדולה, 
ברחבי  והסתובבו  הועלמו  שהקלפיות  אחרי 
המדינה במשך שלושת ימי הגבלה. אלא שאפילו 
גבו  שעל  אבוטבול,  משה  שמש,  מבית  המועמד 
נחרש התקדים, סבור שאבדה תקווה לנוכח זהות 

המועמדים, שאינם חרדים. במקום להתלונן כמו 
במקרה  או  העקומה,  הרצפה  על  שמעד,  הרקדן 
הזה – המפה, מומלץ לש"סניקים בחום, להתחיל 
עובדתית  בתשתית  יותר  ואילך  מעתה  להשקיע 

ופחות בתשתית משפטית.

יבנה תחילה

לנו  מעביר  תורה,  מתן  חג  בערב  שנה,  כמדי 
את  ברילנט  שלמה  הרב  הישיבות  איגוד  מזכ"ל 
עולם  מצב  על  העדכניים  המספריים  הנתונים 
התשע"ז,  השבועות  חג  לערב  נכון  התורה. 
תורה  מוסדות  ב-2,239  תלמודם  על  שוקדים 
בארץ הקודש, כ-138,647 בני תורה החובשים את 
ישיבות  וכ-1,900  לצעירים  ישיבות   339 ספסלי 

גדולות וכוללי אברכים.
בישיבות הקטנות לומדים כ-33,162 תלמידים 
כ-38,258  כיום  לומדים  הגדולות  ובישיבות 
האברכים  ציבור  את  כוללים  הנתונים  תלמידים. 
הגדול, כ-79,496 אברכים בכוללים במסגרת יום 

שלם וכן בכוללים במסגרת חצי יום.
שח"כינו  לכך  נוספת  סיבה  שמחפש  מי 
בעצימות  פועלים  אך  גבוהה  מדברים  האמיצים 
נמוכה, לנוכח משברים כמו מתווה הכותל ומשבר 
הנתונים  את  שוב  לקרוא  מופנה  השבת,  מרכולי 
בשנתיים  זוכים  תורה,  בני  רבבות  המדהימים. 
הישיבות  בהיכלי  ברוגע  לשבת  האחרונות 
כואבים  תקציביים  קיצוצים  בלי  והכוללים, 
בקדנציות  הורגלנו  להן  תקשורתיות  והשפלות 

קודמות. 
ביום  אביב  תל  של  בפרהסיה  לזלזל  אפשר  אי 
הכנסת  חברי  נשלחו  ומתמיד,  מאז  אך  השבת, 
תחילה,  וחכמיה  ליבנה  לדאוג  כדי  החרדים 

ובמשימה הזאת, הם עומדים בהצלחה יתירה.

13 

רבבות בני תורה, 
זוכים לשבת 

ברוגע בהיכלי 
הישיבות והכוללים 

בשנתיים 
האחרונות. אין 

לזלזל בפרהסיה 
של תל אביב ביום 

השבת, אך מאז 
ומתמיד, נשלחו 

חברי הכנסת 
החרדים כדי 

לדאוג ליבנה 
וחכמיה תחילה, 

ובמשימה הזאת, 
הם עומדים 

בהצלחה יתירה

פגשתי את 
ישי לפני שבוע 

במשרדו 
המאולתר בלובי 

הירושלמי של 
מלון רמדה - נטול 

חליפה, משוחרר 
מעניבה, בשרוולים 

מופשלים. 
"נתמודד בבחירות 

הקרובות", הוא 
מבטיח, "הן 

בבחירות לכנסת 
והן בבחירות 

לרשויות – ולא 
משנה איזה 

מהן תתקיימנה 
ראשונות"

שבועות אחרי שתי שנות שובע. שטייגען בהיכלי הישיבות

המפה עקומה. פעילי ש"ס בבחירות להסתדרות 
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לאישה
טיפוח במטבח שלך

לטיפוח  ויעילות  פשוטות  עצות  מספר  מציעה  שכטר,  אלונה 
הפנים, השיער והגוף עם מוצרים שיש בכל בית ומעולם לא חשבנו 

למה הם עוד יכולים לשמש
 עור הפנים

פילינג ביתי – גם אם לא הספקת לקבוע תור אצל הקוסמטיקאית, 
ביתי. המצרכים  פילינג בזק  יכולה לחדש את מראה העור עם  את 
את  מרחי  העיסה.  לאיחוד  ומים  דבש  כף  קווקר,  כף  הדרושים: 
העיסה על  הפנים והשאירי למשך 10 דקות ולאחר מכן שטפי במים 

פושרים. 
נוגדי  יספק  הדם,  מחזור  את  ימריץ  השייק   – לעור  בריאות  שייק 
 1 השייק:  מרכיבי  הפנים.  עור  על  היטב  ייראו  והתוצאות  חמצון 
ירוק. יש לטחון את הכל  מלפפון, 5 עלי קייל, חצי מנגו, 1 תפוח 

יחד ולשתות מיד שהוויטמינים לא "יברחו". 
הקלה בנפיחות העיניים – קחי צמר גפן, טבלי אותו במי פנים ללא 
כל  או  חשוב  אירוע  לפני  במקפיא.  אחסני  מכן  ולאחר  אלכוהול 
העיניים.  על  והניחי  המוקפא  הגפן  צמר  את  יציאה מהבית, שלפי 

העיגולים השחורים והנפיחות ירדו במהירות הבזק. 
תרופה  ומהווה  לאקנה  מצוין  הביצה  חלבון   – מאקנה  היפטרות 
טבעית ומצויינת לטיפול. יש להפריד את החלבון מהחלמון, לערבב 
אותו ולהניח על הפנים למשך כרבע שעה. לאחר מכן, יש להסיר 
במהירות  הפצעונים  לייבוש  יעזור  החלבון  פושרים.  מים  בעזרת 
וביעילות. בנוסף, ניתן למרוח לימון עם מי ורדים. יש לטבול צמר 
גפן בטיפה אחת של מי ורדים וכחצי כוס לימון סחוט ולמרוח על 
הפנים למספר דקות. הלימון יעזור בחמצון האיזור ויגרום לפילינג 

טבעי של העור. 
טיפול בעור יבש, עייף וחסר ברק –  הדבש מכיל שפע של חומרים 
מזינים, מחטאים, נוגדי חמצון ומעניקי לחות. מרחי דבש על פנייך, 
העור  את  יזין  הדבש  פושרים.  במים  ושטפי  דקות  כ-20  השאירי 
באבוקדו  להשתמש  ניתן  בנוסף,  הדרושה.  הלחות  את  לו  ויחזיר 
אשר עשיר בוויטמינים רבים כמו A ו-D גם במינרלים רבים כמו 
אשלגן, ברזל וסידן. ניתן להכין מהאבוקדו מחית ולהניח על הפנים 
לכמה דקות. העור מיד יקבל את הוויטמינים החסרים ויראה מלא 

ברק. 
 שיער

חיזוק צבע השיער – כולנו מכירות את התרחיש הידוע - את צובעת 
החל מהשבוע  אך  כשבועיים  למשך  נפלא  נראה  והוא  השיער  את 
השני לצביעה הצבע דוהה. אם את בעלת שיער חום – שטפי את 
השיער עם קפה. קחי כף קפה מגורען ומהלי אותו במים חמימים. 
התרכובת.  עם  השיער  את  שטפי  שמפו  עם  השיער  חפיפת  לאחר 
דקות   15  10- למשך  במקלחת  הראש  על  התרכובת  את  השאירי 
הקפה  בזכות  יעמיק  השיער  של  החום  צבעו  קרים.  במים  ושטפי 
והשיער ייראה מבריק יותר ואפילו בריא יותר. אם את בעלת שיער 
אדמוני – שטפי את השיער עם חמוציות - הכיני 100 גרם חמוציות 
בתרכובת.  שיערך  את  ושטפי  חמים  במים  ומרוסקות  מהולות 

דקות   10-15 למשך  במקלחת  הראש  על  התרכבות  את  השאירי 
והכתום  נוכחות מחודשת  יקבלו  האדום  גווני  קרים.  במים  ושטפי 
ינוטרל. אם את בלונדינית – שטפי את השיער עם שמפניה. השאירי 
את התרכבות על הראש במקלחת למשך -10 15 דקות ושטפי במים 
ותאיר  החוצה  הבלונד  גווני  את  החוצה  תוציא  השמפניה  קרים. 

אותם.
האצת ברק – כולנו מכירות את התופעה, השיער נראה "עייף", נטול 
ושלוש  ביצה  חלבוני  שני  בקערה  שימי  בכך  לטיפול  ודהוי.  ברק 
ידי  )על  הזנה  לשיערך  יעניקו  אלו  מרכיבים  קוקוס.  שמן  טיפות 
החלבון( וריכוך והגנה )על ידי שמן הקוקוס(. ערבבי את התערבות 
לחמימה.  שתהפוך  עד  שניות   30 למשך  במיקרוגל  אותה  וחממי 
להשאיר  מומלץ  רטוב.  הוא  כאשר  חפיפה  לאחר  שיער  על  מרחי 
בכובע  השיער  את  אספי  הלילה,  למשך  אפילו  התרכובת  את 
אמבט ולכי לישון. בבוקר שטפי את שיערך במים פושרים או מים 
להתייבש  לשיער  תני  עור הקרקפת.  נקבוביות  את  הסוגרים  קרים, 
בטבעיות.  אם את מתעקשת להשתמש במייבש שיער הפעילי אותו 
על הטמפרטורה הנמוכה ביותר. אוויר חם אשר בא במגע ישיר עם 
השיער, פוגע בו ולכן תמיד מומלץ לייבש את השיער באוויר של 

טמפרטורת החדר. 
המעודד  גבוה  בריכוז  אשלגן  יש  בדלעת   – דליל  שיער  שיקום 
גם  הוא  לשיער  הדלעת  של  יתרונה  השיער,  של  מוגברת  צמיחה 
לעיבוי  בקרקפת.  הדם  זרימת  להאצת  נהדר  בויטמין A  שהוא 
כפות   2 של  תערובת  הכיני  השיער  נפח  והענקת  שורשים  וחיזוק 
דלעת טחונה, 1 כפית שמן קוקוס, 1 כפית דבש ו-1 כפית יוגורט. 
הניחי הכל בקערה, ערבבי עד לקבלת מרקם חלק, ניתן להשתמש 
מזון. התרכובת שתיווצר תהיה במרקם של משחה. מרחי  במעבד 
את התרכובת על שיער יבש, עטפי את השיער בניילון נצמד שיאיץ 
על  המסיכה  את  השאירי  הקרקפת.  לתוך  החומרים  פעילות  את 
השיער למשך -15 30 דקות ושטפי במים פושרים. אם השיער דליל 
ודורש שיקום אינטנסיבי, מומלץ לחזור על הפעולה מדי  במיוחד 

שבוע כדי להעניק לשיער תיקון מואץ.
 כפות הרגליים 

הרגליים.  בכפות  וסדוק  יבש  עור  הוא  נעימים  הלא  הדברים  אחד 
לאף  מתחת  ממש  בבית  לנו  שנמצא  מוצר  עם  מוכח  פיתרון  ישנו 
גוף,  בקרם  הרגליים  כפות  את  מרחי  השינה,  לפני  נצמד.  ניילון   –
כך שכל  הרגל,  כף  את  היטב  ועטפי  נצמד  ניילון  קחי  מכן  ולאחר 
הרגל תהיה מכוסה ללא מגע עם האוויר. כעת, הקרם לא ייספג מיד 
ותהיה לחות מוגברת שתמשיך להזין את עורך. השאירי את הניילון 
על כף רגלך למשך הלילה או לכמה שעות. בבוקר, תופתעי לגלות 

כף רגל רכה – ללא סדקים או יובש. 
אלונה שכטר, מייסדת ומנכ"לית מותג הטיפוח אלונה שכטר. 

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

לשיער  המסיכה  קרה?  לא  זה  למי 
לרכוש  הספקנו  ולא  נגמרה  בדיוק 
וחיוניות,  ברק  חסר  והשיער  חדשה 
לנו  ויש  במיוחד  יבש  פתאום  העור 
אירוע DIY  – טיפוח השיער, הפנים 

והגוף ממוצרים שיש לכולנו בבית
 

פאי חצילים / חלביטעימה

  ?כיצד ספורט הופך אותנו למגנטי יתושים
פתרונות  כיצד להיעקץ פחות בקיץ הקרוב 

אוטן:  למותג  יועצת  אקרמן,  להבית  ד"ר  לדברי 
יודעים שכאשר עושים   "הרבה מאוד אנשים לא 
טורדניים.  ליתושים  למגנט  הופכים  אנו  ספורט, 
מפעילויות  שחלק  מסתבר  קורה?  זה  למה 
ארבעה  משלבות  עלינו  האהובות  הספורט 
של  עקיצות  למטרד  להוביל  שיכולים  פקטורים 

ממש: מאמץ, תנועה, זיעה ומיקום".

את  אלינו  שמושכים  הדברים  אחד  מאמץ:   
היתושים הוא הפחמן הדו חמצני שאנו נושפים. 
לנו  שקורה  מה  מתגברות,  שהנשיפות  ברגע 
עלול  כלשהי,  ספורטיבית  פעילות  תוך  במאמץ 
לגרום לכך שנהפוך למגנט יתושים מהלך. או רץ.

העיקרי,  הפקטור  לא  שזה  למרות  תנועה:   
המתרחשת  בתנועה  להרגיש  יכולים  יתושים 
תנועה  עושים  או  הולכים  שאתם  ברגע  סביבם, 

כלשהי, יתושים עלולים להימשך לזה. 

הנמצאים  למינרלים  נמשכים  יתושים  זיעה:   
מתרחש  הטבעי  הזיעה  שתהליך  ברגע  בזיעה, 

בגוף, יתושים נמשכים לכך. 

 מיקום: מקומות בהם יש הרבה עצים ומקורות 
של מים עומדים הם האהובים ביותר לבילוי על 

היתושים. 

לדברי אקרמן: "כשלוקחים בחשבון את ארבעת 
יש  הספורט  מפעילויות  לחלק  הללו,  הפקטורים 
יתושים  למגנט  אותנו  להפוך  יותר  גבוה  סיכוי 

מאשר לאחרים". 

אז הנה כמה טיפים:
בעת  פעם  מדי  הזיעה  את  להספיג  הקפידו   .1

הספורט
דביקים  תכשירים  העור  על  מלמרוח  הימנעו   .2
לחות,  קרם  הגנה,  קרם  לדוגמא:  הספורט,  לפני 

מייק – אפ אלא תכשירים בעלי מרקם קליל
3. בין אם אתם נוסעים לחוף או לאצטדיון,  קודם 
כל תצטיידו בתיק נוח ובו שלל מוצרים שיהפכו 

את חייכם לנוחים הרבה יותר:

 תכשיר הגנה מיתושים 
 תכשיר למריחה לאחר העקיצה להקלה מיידית 

 מקדם הגנה
 כובע

 בקבוק מים
 מגבת קטנה 

 מגבונים
 פלסטרים

טיפים

אופן ההכנה:
1. חציל אחד שורפים על האש

2. שלוש פורסים לאורך בעובי של ס”מ אחד ואופים בתנור עשר דק' 
180 מעלות

שן  עם  ומטגנים  קטנות  לקוביות  העגבניות  את  חותכים  בינתיים   .3
שום עד לקבלת מרקם של רוטב, מורידים מהאש ושמים בקערה

4. את החציל השרוף מקלפים ושמים בקערה נפרדת
5. לקערה של החציל מוסיפים את כל המוצרים הנותרים, הגבינות וכד'

6. טוחנים או מערבבים חזק עד קבלת מרקם אחיד
את  פאי, מרפדים  ומעבירים לתבנית  לוקחים את החציל מהתנור   .7

התבנית בחציל ויוצרים דפנות מהחציל
8. לוקחים לשכבה ראשונה מהרוטב של הגבינות ועושים שכבה

9. אח”כ שמים עוד שכבה של חציל קלוי ואז את הרוטב עגבניות ועוד 
שכבה של הרוטב גבינות עד למעלה 

10. מפזרים גבינה צהובה ואופים על 165 מעלות 35 דק'

מצרכים 
מלח, פלפל, שן שום

4 חציל בלאדי
8 עגבניות בשלום

150 גרם גבינה שמנת
150 גרם גבינה ריקוטה
150 גרם גבינה צהובה

150 גרם גבינה בולרית
200 גרם קוטג’

100 גרם קמח ממה
4 ביצים

באדיבות השפית חני ממסעדת ריקוטה  אפשר ומומלץ להוסיף עלי בזיל טרי

מה גורם לנו להעקץ?
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת בעלי חיים מהמקרא
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. תכונה רבה, פומבי ופירסום רב.  "וכל העירות הסמוכות 
לשם מתכנסות לשם כדי שיהא נקצר ב___ ___" )מנחות 

י ג(
7. זיקוק, ניקוי, הוצאת הפסולת.  "____  אחר  ___ שנאמר 

ועוד בה עשיריה ושבה והיתה לבער" )כתובות קיב:(
8. קריאה קלה, ללא לימוד ועיון מעמיק. "ומנעו בניכם מן 

ה____" )ברכות כח:(
9. קיצור המילים: נדחי ישראל יכנס. )בהיפוך אותיות(

11. הסתיר, הצפין, שם במחבוא.  "ה___  לפת וצנונות תחת 
הגפן")כלאים א ט()גוף שלישי,עבר(

12. כנוי ליעקב אבינו.  "ישראל  ___"  )בראשית רבה פרשה 
עד( )בהיפוך אותיות(

14. קצוות, ירכתיים.  "אליך גוים יבאו מ___-ארץ" )ירמיה 
טז יט( )בלשון רבים( )לא בלשון סמיכות(

16. נרגז, מפוזר ברוחו.  "מר  ו___" )כתובות סט:( )בהיפוך 
אותיות(

17. דיבור משל על דבר שהוא בכללו טוב אלא שיש בו פגם 
קטן.  "___  וקוץ בה" )ראש השנה יז.(

 

1. החוליה התחתונה בעמוד השדרה. "האליה תמימה לעמת 
ה___  יסירנה" )ויקרא ג ט(

2. )בהשאלה(כנוי לרשעים המצויים בחברת צדיקים וישרים.  
"יען היות כלכם  ל___" )יחזקאל כב יט( )בכתיב מלא( 

)בלשון רבים(
3. "____  דאיגרתא איהו ליהו פרונקא" )בבא מציעא פג:( 

קורא האיגרת הוא יהא השליח, כלומר: המציע דבר-מה 
יואיל לבצעו בעצמו.

4. צבע.  "וכיון שחמה זורחת מתהפך לכמה  ___" )ברכות 
ו:( )בלשון יחיד(

5. )בהשאלה( לחץ אל הקיר, הכריח, אילץ. "שאם לא רצה - 
___" )יבמות פח:( )לא בלשון סמיכות(

6. בשר בהמה יבש וקשה.  "וה___  והעצמות והגידין 
והקרנים" )חולין ט א( )בהיפוך אותיות(

10. מאמוראי בבל, ראש ישיבת פומבדיתא. )כתובות סה.(
11. המרחק שכדור,פגז,או חץ מגיעים אליו בכח היריה. "שני 

___ בקשת מיל")בראשית רבה פרשה נג()בלשון יחיד(
)בכתיב חסר(

12. מוט ששמים על הכתפים לנשיאת שני דליים או סלים.  
"ממלא את שלו תחלה וקושרו ב___" )פרה ז ה(

13. קיצור המילים: סעודת מלוה המלכה.
15. מאותיות ה-א"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! חידת פרשת השבוע 
ע"פ רש"י

תירשדנמאישריתשאנא

תכלביתשאגהתאישנתג

נישראבאשיאתשתדישא

שאמאאאשראתדביאשלג

תסנזנשאמאדמשנמאתד

נמאריתדאנתשיארנשא

אאמסנתנימאגשפתאדג

אנששידתגשאנתשקאהת

שאחאמאהדלשכנאאואד

סלאישיתעגשאפנידות

ננרשחתונאבשגינבתא

שאנמאשדאגדשתארנלג

תיתדאנתנמאירשישרא

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

ארי, כפיר, אריה, לביא, דב, ליש, הארנבת, מר, וקפים,שועל, זאב, 
שחל, כלב, תנים

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

1. כמה מחנות היו 
לישראל?

2. מה אסור לנזיר 
לאכול?

3. מי הנשיא 
הראשון שהקריב 

קורבן?

 
1 2 3 4 5  6 

7       

8       

 9    10  

11    12  13 

  14 15    

16   17    
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מתקרבים לגיל 40? 
שימו לב לרוצח השקט

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

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

הילה פלאח

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

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

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

דרך, מעמיק ויעיל.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

הגוף הרלוונטיות.

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

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

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

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

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

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

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

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

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
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פר
ל

ח
לו

ב
03-6162228

3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

לפרסום
03-6162228

אופקים

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

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

דירות 
למכירה

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

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

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

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

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

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

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

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

2 יח“ד | 2/3 חדרים 
קומת קרקע

באופקים ברח‘ אלי כהן 
למכירה / השכרה / השקעה 

מטבחים אינסטלציה 
וחשמל חדשים!

בית שמש

משלוחים:
052-7123106

ספר ’שפת הגוף והנפש’ 

חובה בכל בית!
מדריך לשפת הגוף וחכמת הפנים

 בשכון ג', ברח' יהודית, 
דופלקס, משופצת 

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

עם כניסה נפרדת )ניתן 
לעשות טאבו משותף( 

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

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

■ 5 חד', חדישה, ברח' 
שמעיה, ליד רמב"ם, ק"ג, 

יפה וגדולה, עם נוף 
ומאווררת, 3 כ"א עם 

מעלית, 2,500,000 ש"ח, 
גמיש, ש. מאירוביץ הרב 

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

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

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

03-5797756)28-28(_____________________________________________

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

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

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

מאירוביץ הרב קוק 23, 
,050-5308742

03-5797756)24-24(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

אלעד

וילות ובתים

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

בטון, עם אופציה לבנות 
על הגג, נוף מדהים, 

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

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

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

יפה ומתוחזק עם מעלית, 
דירת 4.5 חד', מפוארת, 

בק"4, חזית, מעליה 2 
חד' גדולים +מחסן+גג 

גדול, לדירה חניה בטאבו, 
3,000,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)42-42(_____________________________________________

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת לדירת 

3.5 חד' ודירת 2 חד' 
מושכרת ב- 6,700 ש"ח 
בקומת קרקע מוגבהת, 

משופצות כחדשות,  אפ' 
לטבו משותף, 1,980,000 
ש"ח גמיש, בלעדי, תיווך 

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

050-5308742)24-24(_____________________________________________

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

054-7371245)17-20(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

 דופלקס בהמכבים, 
משופצת ברמה גבוהה, 

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

055-6789653)17-21(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

2-2.5 חדרים

בבנין בוטיק בתחילת 
ר‘ עקיבא בני ברק

ללא 
תיווך!!!

החלה 
הבניה!!!

3 חדרים
מפרט עשיר וגבוה

כניסה תוך 14חודש 

03-5096186 לבעלי הון עצמי 
גבוה בלבד





נותרו 
דירות 
אחרונות

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

03-5797756)24-24(_____________________________________________

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

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

 בכהנמן /שפירא 
דופלקס + מעלית, 

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

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

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

050-5308742)36-36(_____________________________________________

דופלקסים
 בבר אילן דופלקס, 3 חד', 

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

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

_____________________________________________)20-21(נכסים 052-4834706

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

052-4834706)20-21(_____________________________________________

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

_____________________________________________)20-21(אדר נכסים 052-4834706

דופלקסים

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

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

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

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

03-9088872)21-21(_____________________________________________

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

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

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

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

ש"ח. "אלעד נכסים" 
,052-8939050

03-9088872)21-21(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

באר שבע
 דירה מחולקת ברח' 

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

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

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

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

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

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

054-4490025)21-21(_____________________________________________

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

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

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

_____________________________________________)21-21(נכסים, 054-6003046

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

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

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

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

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

לפרטים: 050-4422581
 דירה ענקית 90 מ"ר, רח' 
זבוטינסקי, רחוקה מהכביש, 

ק' 4 + אפרות בנייה.
super house תיווך

_____________________________________________)21-21(דוד, 054-3355874

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

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

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

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

050-4103310)21-21(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)21-21(_____________________________________________

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

054-8462882)21-21(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

054-8472222)21-21(_____________________________________________

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

_____________________________________________)21-21(פרוינדליך" 03-6444025

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

_____________________________________________)21-21(052-7121873, שוקי

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

_____________________________________________)21-21(הקריה, 050-3000121

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

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

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

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

ק"א, 1,850,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)21-21(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)21-21(מוסמך, 050-4103310

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

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

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

 בלעדי! מציאה 
בשלוש-השעות, 5 

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

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

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

052-5340340)21-24(_____________________________________________

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

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

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

 מציאה ברדזמין, 5 
חד', ק"ג, משופצת 

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

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

 ברבי עקיבא אזור 
חתם סופר, ענקית, כ- 

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

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

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

 מציאה!! בבן 
גוריון/מנחם, דירת-גג 

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

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

והשקעות"
052-7652801)21-21(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 מציאה! בלעדי! בחסידי-
ליטאי! 5 חדרים גדולה + 

אופציה! 1,450,000 ש"ח. 
"תיווך-קזן" 058-3254090, 
_____________________________________________)22-22(רחלי/054-8420522, דבורי

 אבן גבירול! גג בנוי, 3 
חדרים! נוף מרהיב! עסקת 

מזומן! 720,000 ש"ח. 
"תיווך-קזן" 054-8420522, 
_____________________________________________)22-22(דבורי/058-3254090, רחלי

אשדוד
 בהזדמנות! ביהודה 

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

054-8446438)19-21(_____________________________________________

 בבעלי התוספות, 3 
חד', ק"ב, משופצת חקית 
ומרוהטת, 485,000 ש"ח. 
_____________________________________________)22-22(אור-לנכס, 050-9500075

 בשכונה-ה', ליד 
הרב-אבוחצירא וה"כיפה", 3 
חד', 76 מ"ר, ק"א, מרווחת, 

675,000. אור-לנכס,
050-9500075)22-22(_____________________________________________

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

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

050-9500075)22-22(_____________________________________________

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

דיור משופצות ויפות - שווה 
לראות! משה אבני דרך,

054-3255667)21-21(_____________________________________________

 הרצל - קומה 2, מיקום 
_____________________________________________)22-22(מרכזי. רימקס, 050-8789888

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

לחלוקה. רימקס,
054-2374666)22-22(_____________________________________________

 במתחרד בני-דן, 5 
חד', קומה 2, עם מרפסת! 

1,185,000 ש"ח. רימקס, 
052-4887227)22-22(_____________________________________________

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

054-6512030)22-22(_____________________________________________

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

_____________________________________________)22-22(רימקס, 054-6512030

 במתחרד רח' שבעה - 5 
חד', קומה 2, מרווחת! 
_____________________________________________)22-22(רימקס, 054-6512030

 הוותיקים - 6 חד', נוף 
מדהים1 אפשרות לחלוקה! 

_____________________________________________)22-22(רימקס, 054-6512030

4-4.5 חדרים
 בבר אילן, קרוב לקריה, 
4 חד', משופצת + גינה + 
מרפסת, מיידי, 1,320,000 

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

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

050-8789888)22-22(_____________________________________________

 הרצל - 3 חד', קומה 4, 
משופצת!!! 905,000 ש"ח. 

_____________________________________________)22-22(רימקס, 052-4887227

 במתחרד, דוד-רזיאל - 3 
חד', קומה 1, משופצת!!! 

_____________________________________________)22-22(רימקס, 054-2374666

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

054-6512030)22-22(_____________________________________________

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

_____________________________________________)22-22(בינוי. רימקס, 050-8789888

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

אופציה ענקית בצד ובגג, 
.1,330,00

'אפיקי-נדלן-בועז'
054-8474843)22-22(_____________________________________________

 בבלעדיות, בפרויקט 
ויז'ניץ לקראת אכלוס, 

2,790,000 ש"ח, 154 מ"ר, 
ק"א, ק"ג, ק"ו. תיווך,

054-8481688)22-24(_____________________________________________

 בבלעדיות בתחילת בניה, 
ק"א-ק"ד 4/5 חד' באזור ר"א, 
2,300,000-2,500,000 ש"ח. 

_____________________________________________)22-24(תיווך, 054-8481688

 בשכונת אור החיים, 140 
מ"ר, ק"ד + 140 מ"ר בגג, 

3,500,000 ש"ח, 4 כיווני אוויר. 
_____________________________________________)22-24(תיווך, 054-8481688

 חדש! כ- 90 מ"ר 
באלישע, כ- 4 חד' - שקט, 
מושקעת, 1,890,000 ש"ח. 

_____________________________________________)22-24(תיווך, 054-8481688

 בנורוק, ד.גג, 190 מ"ר, 
חזית, ק"ד, ניתן לחלוקה, 
1,890,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)22-22(_____________________________________________

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

1,150,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)22-22(_____________________________________________

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

מ- 1,650,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)22-22(_____________________________________________

 באזור דבורה-הנביאה 
יחידה בקומה, 210 מ"ר, 

מחולקת ל- 4.5ח' + יחידה 
גדולה + מרפסת ענק, ק"ג, 

3,000,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)22-22(_____________________________________________

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

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)21-21(אורי תיווך אדוארד

 התחלנו לבנות! בגולומב 
פנטהאוז, 6 חד' ענק, קומה 

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

052-3344721 ,03-8007000)22-22(_____________________________________________

 בשחל בבניין-חדש 
פנטהאוז ענק ומפואר, מיידי, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)22-22(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)22-22(_____________________________________________

 בשיכון ג' בשמחוני +5 
ענקית, ק"א. משה דסקל, רי/

_____________________________________________)22-22(מקס, 050-5926021

 ביצחק-שדה בבנין יוקרתי 
בגמר שלד, 5 מרווחת + 
2 מרפסות, ק"ק, 3 כ"א, 
2,700,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)22-22(נכסים" 03-5791514

 ברבי-עקיבא, 5 חד' 
גדולה ומשופצת, מחולקת 

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

052-7168090 ,03-8007000)22-22(_____________________________________________

 בשכון-ג' חדשה! 
5ח', ק"ב, חזית + י.הורים 

+ מעלית, פינוי מהיר! 
2,480,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)22-22(_____________________________________________

 בלעדי! באזור רמבם בבניין 
חדש, 5 חד', 115 מ"ר, ק"ב 

+ מעלית + חניה, חזית, נוף, 
חדשה, 3 כ"א, כניסה מיידית, 

2,070,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)22-22(_____________________________________________

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

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

2,750,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)22-22(_____________________________________________

 בר"ע הראשונים, ק"ק 
דירת נכה, מחולקת 3.5 חד' 

+ יח' 2 חד', 2,400,000 
ש"ח, משופצת, בלעדי 

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



ד’ - ח’ בסיון תשע”ז  29/5-2/6/2017 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 

+5 חדרים

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

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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

גבעת שמואל

 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

 במימון אזור אלחריזי, 
3 חד', עם מרפסות, 

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

ירושלים

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

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

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

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

טבריה

+5 חדרים

 במרכז הקריה החרדית, 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

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

055-6650570)14-26/17(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

גני תקווה

זכרון יעקב
 בשכונה החרדית בזכרון 

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

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

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

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים

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

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

4-4.5 חדרים

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)42-42(_____________________________________________

~ פרויקט עין חנוך ~

בס"ד

למכירה דירות חדשות! 
לכניסה מיידית

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

הרחוב סגור לתנועת רכבים בשבתרחוב סגור בשבת

דירת גן 4 חדרים
דירת 5 חד' עם מרפסת

6 חד' דופלקס עם מרפסות

מפרט 
טכני 
עשיר

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

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

חולון
 קוטג' מדהים בח' - 300 

היוקרתית, 4 מפלסים, 
10 חדרים, קרוב להכול, 

052-7171579 .4,300,000)19-22(_____________________________________________

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

1,350,000 ללא תיווך,
050-4125213)19-22(_____________________________________________

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

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

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

 בהרב קוק 2.5 חד' 
עורפית ק"א אופציה 

לסוכה 8 מ', לא 
משופצת 1,280,000 
ש"ח בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

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

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 באבני נזר 5 חד' 
120 מ' חזית לסמטת 

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

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

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

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

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

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

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

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

 בהזדמנות! ללא תיווך, 
ברח' מצליח קרית הרצוג, 

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

052-7610317)20-21(_____________________________________________

דימונה

חיפה
 נווה שאנן, 7 ח', גינה + 

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

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

3-3.5 חדרים

דופלקסים
 בלב ק.שמואל, דו 

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

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

052-7167197)21-22(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)20-21(לכינרת, 053-3103448

ירוחם

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

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

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

 דירת 3 חדרים משופצת 
ויפה במחיר מציאה. משה 

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

 דירת 2 חדרים במחיר 
מציאה. משה אבני, תיווך אבני 

_____________________________________________)20-20(דרך, 054-3255667

 6 ח' ברמות, מיקום 
מעולה + יחידה להשכרה 3 

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

דופלקסים

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

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)09-43(_____________________________________________

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

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

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

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

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

ש"ח, בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

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

לחלוקה בקלות. 
"מקסימום"

052-7683068)21-21(_____________________________________________

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

כ- 120 מ"ר, כולל 
סוכה ומרפסת שמש + 

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

050-9777755)21-21(_____________________________________________

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

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

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

 ירד המחיר, בשלמה 
בן יוסף המתחדש, שמור 

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

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

 בגניחובסקי, 4 + 
מרפסת סוכה גדולה 

משופצת, במיידי, תיווך, 
050-2525203)21-22(_____________________________________________

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

054-8472222)21-21(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

ק"ק, 1,550,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)21-21(_____________________________________________

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

058-7663012)21-21(_____________________________________________

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

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

"century21")21-21(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)21-21(הקריה, 054-8472222

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

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

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

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

_____________________________________________)21-21(פרוינדליך" 03-6444025

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

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

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

_____________________________________________)21-21(אורי תיווך אדוארד

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

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)21-21(אורי תיווך אדוארד

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

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

 מציאה ברב קוק, 
2 חדרים, 50 מ"ר, 

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

והשקעות"
052-7652801)21-21(_____________________________________________

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

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

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

052-2236671)21-24(_____________________________________________

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

והשקעות"
052-7652801)21-21(_____________________________________________

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

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

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

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

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

במיקום ובמצב מעולה. 
"מקסימום"

052-7683068)21-21(_____________________________________________

 בביאליק, 3.5 חד' 
+ מ.סוכה, 75 מ"ר, 

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

ע.תיווך".
"מקסימום-נדלן"

052-2452820)21-21(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

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

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

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

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

 דירות 4-3 חדרים במחיר 
מציאה עם השבחה עתידית! 

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

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

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

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

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

 דירות 4-3 חדרים במחיר 
מציאה עם השבחה עתידית! 

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

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

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

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

מאושרת על הגג.
תיווך משה,

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

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

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

 מציאה! בסוקולוב, 4 
חדרים, קומה ראשונה, 

חזית + אופציה + 
מרפסת שמש/סוכה, 
כ- 20 מ"ר + חניה, ב- 
1,870,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)22-22(נכסים, 050-4177750

 בבלעדיות!! ברחוב 
חרל"פ, כ- 110 מ"ר + חניה, 

חזית, ק"ב. תיווך,
050-4144602)22-22(_____________________________________________

 בקובלסקי, 4.5 
חדרים, כ- 100 מ"ר, 

סוכה, אופציה לבניה, 
.1,580,000

'אפיקי-נדלן-בועז'
054-8474843)22-22(_____________________________________________

 בבלעדיות בעמק 
יזרעאל, 4.5 חדרים, 
סוכה, מעלית וחניה, 

1,720,000, גמיש. 
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)22-22(_____________________________________________

 חזית לרחוב, 670,000 
ש"ח. תיווך-לב-העיר, 

052-7166160)22-22(_____________________________________________

 באזור אבן-גבירול, 4 
יפהפיה, משוקעת ,מרווחת 

+ מחסן, ק"ב, חזית, 3 כ"א, 
1,980,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)22-22(נכסים" 03-5791514

 התחלנו לבנות! בגולומב, 
4.5 חד' אחרונה, גדולה 

וחזיתית. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)22-22(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)22-22(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)22-22(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בשיכון ג', 4 חד', 
100 מ"ר + חצר פרטית 70 

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

גמיש, מושכר ב- 8,600 ש"ח. 
_____________________________________________)22-22(א.פנחסי, 03-5799308

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

_____________________________________________)22-22(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308

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

2,490,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)22-22(_____________________________________________

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

שמש, 1,620,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)22-22(_____________________________________________

 באזור עוזיאל בבניה, 
4ח', 85 מ"ר, ק"ד + מעלית, 

חזית! 1,730,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)22-22(_____________________________________________

 בבניה באזור עמק-יזרעאל, 
4, גדולה + מרפסת-שמש, 

חזית, ק"ג, 1,650,000 ש"ח, 
תוכניות ב-"אפיק נכסים" -03

053-3128884 ,5791514)22-22(_____________________________________________

 בלעדי בשיכון ה' בסיום 
בניה, 4 חד' + מרפסת שמש 
גדולה, 90 מ"ר, 8 דיירים, ק"ב 
+ מעלית, 2,050,000 ש"ח, 

_____________________________________________)22-22(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי, 4 ח', 70 מטר 
בדנגור השקט, קומה ג' + 
אופצייה בגג, יש חתימות 

שכנים + אופצייה ענקית בצד, 
1,370,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)22-22(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח' באזור הרב 
שך, חדרים ענקיים, קומה א', 

משופצת מהיסוד, כ- 100 
מטר, 1,900,000 ,מתאים 
למשפחות מרובות ילדים. 

תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)22-22(_____________________________________________

 ברח' עמי, 4 חד', 
ק"א, משופצת, חזית, 

5,500 ש"ח. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ,

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

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

מ"ר, משופצת + אופציה. דוד 
_____________________________________________)22-22(גרוס, רי/מקס, 050-4122744

 מציאה! בעלי הכהן, 
3.5 חדרים בבנין חדש 

+ מרפסת שמש/
סוכה, ממזוגת, מיידי1 

ב- 1,550,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)22-22(נכסים, 050-4177750

 בלעדי! בבן-זכאי, 3 
מרווחת ומסודרת, ק"ב, 3 כ"א 

+ חניה, 1,750,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)22-22(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 3 חד' גדולות, 

1,700,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)22-22(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)22-22(_____________________________________________

 באיזור טחנת-הקמח, 3.5 
חד' ענקית, משופצת ויפה 

+ אופציה, 1,900,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)22-22(_____________________________________________

 בשיכון ה', 3 חד' יפה 
+ מעלית, מרפסת שמש, 

1,550,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)22-22(_____________________________________________

 ברוזנהיים, 3.5 חד' + 
מרפסות, אופציה לתוספת 

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

052-7168090 ,03-8007000)22-22(_____________________________________________

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

1,580,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)22-22(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)22-22(_____________________________________________

 בהחלוצים, 3 חד' ענקית, 
ק"ג + גג-בטון, משופצת 
ברמה גבוהה, 1,630,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
054-2545420 ,03-8007000)22-22(_____________________________________________

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

+ סוכה 9 מ"ר + אופציה 
להרחבה, ק"ק, מוגבהת, 

משופצת, 1,570,000 ש"ח. 
_____________________________________________)22-22(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באבוחצירא, 3 
חד', 70 מ"ר, ק"ג + א.בגג 

בטון, מצב מעולה, 1,350,000 
ש"ח, גמיש. *בהרב קוק 

השקט, 3 חד', 70 מ"ר, ק"ג, 
גג בטו, שמורה מאוד, חזית, 
1,530,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)22-22(_____________________________________________

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

אחרונה, א.בגג בטון, משופצת 
כחדשה, 3 כ"א, 1,920,000 
_____________________________________________)22-22(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בפנקס, 3 חד', 90 מ"ר 
+ אופציה 30 מ"ר כולל 

רישון, ק"א, חזית, משופצת, 
2,000,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)22-22(_____________________________________________

 בהרב שך אזור חגי, 
3.5 חד', ק"א, עורפי, 

פתוח + סוכה גדולה על 
רלסים, 1,680,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ,

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

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

.1,250,000
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)22-22(_____________________________________________

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

'אפיקי-נדלן-בועז'
,054-8474843
052-3500040)22-22(_____________________________________________

 בבלעדיות בהזדמנות 
בפלמ"ח, 2 חדרים 

ענקיים, כ- 70 מ"ר, 
.1,250,000

'אפיקי-נדלן-בועז'
,054-8474843
052-3500040)22-22(_____________________________________________

 בקוטלר, 2.5, ענקית, 
כ- 80 מ"ר, ק"א, חזית, 

1,530,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)22-22(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי אזור 
החלצוים עורף, 2.5 חד', 
65 מ"ר, ק"א, מסודרת, 

1,200,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)22-22(_____________________________________________

 באזור הרב שך, 2.5 חד' 
+ מרפסת סוכה 68 מ"ר + 
אופציה 70 מ"ר כולל רצפה 

ועמודים, ק"א אחרונה, אופציה 
בגג בטון, 2,500,000 ש"ח. 

_____________________________________________)22-22(א.פנחסי, 03-5799308

 בפרדס כץ, 2 חד', 50 
מ"ר, אופציה בצד 30 מ"ר 
+ בגג בטון שמורה חזית, 

1,180,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)22-22(_____________________________________________

 ברח' ירושלים, 2.5 חד', 68 
מ"ר, ק"ד + אופציה בגג בטון 

כולל רשיון + פיר למעלית, 
1,550,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)22-22(_____________________________________________

 בבלעדיות!! בשפת 
אמת, חדר וחצי, ב- 45 מ"ר 
)טאבו רגיל של דירה, אפשר 
לקחת משכנתא(, משופץ, 
_____________________________________________)22-22(ק"ק. תיווך, 050-4144602

 בסנהדריה המורחבת, 
4.5 חד', כ- 110 מ"ר, 

2,900,000 ש"ח. *3.5 חד', 
כ- 70 מ"ר, 2,600,000 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23(לל"ת, 053-3123518

 בקריית משה, דופלקס 
ברחוב גת, 6 חדרים מהממת 

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

amitay@perfectpro.co.il)22-22(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה ד’ - ח’ בסיון תשע”ז  29/5-2/6/2017 

 

וילות ובתים

מחסנים

 מציאה! להשכרה 28 
מ', משרד מפואר, ק"א 

כניסה נפרדת, בבנין 
יפה, משופץ כחדש,  

מתאים למשרד, אדריכל, 
לקוסמטיקאית, אולם 

הרצאות, בהרב קוק ליד 
חברון, 2,500 ש"ח. ללא 

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

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

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

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

לפרסום
03-6162228

קיט 
ונופש

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

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

 למכירה בשד' 
גרשטנקורן, משרד מפואר, 

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

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

חנויות

נדל”ן 
מסחרי

1-1.5 חדרים

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

חזית, מיידי, 3,500 
ש"ח. בלעדי  ש. 

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

 מבחר דירות ומגרשים 
להשקעה בטבריה ובירושלים. 

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

עסקים

ביקוש 
דירות

 עבור פטנט מהפכני, 
לפתיחת בקבוקי יין, 

דרושים משקיעים 
שותפים רציניים, הפטנט 
נמצא בשלבים מתקדמים 

ביותר, 054-6970525
או באתר -

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

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

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

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)18-21(מזגן, 053-3117595

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

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

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

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

 זכות לדירה ליד 
רעננה, 300 מ"ר, 

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

_____________________________________________)18-21(נוספת 050-5483322

 5 חד' בבנין חדיש 
ברח' הזיתים )באזור בית 

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

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

ארוכה בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

גבעת שמואל

בני ברק

דירות 
להשכרה

פנטהאוזים ודירות גן

קריות
 דירות במחירי מציאה, 

ניהול נכס, אחזקות ושיפוצים. 
שרות בהנהלה חרדית, 

052-7644050)54-26(_____________________________________________

צפת

3-3.5 חדרים

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

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

2-2.5 חדרים

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

עורפית בלי מעלית + מרפס 
סוכה גדולה! דירה שמורה, 

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

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

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

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

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

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

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

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

5,500 ש"ח. תיווך 
זילברברג,

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

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

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

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

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

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

054-8457459)19-22(_____________________________________________

+5 חדרים

וילות ובתים

אולמות
 אולם להשכרה בבני-ברק 

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

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

בבית הרופאים מול מכון 
מור, מיידי!

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

רמת גן

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

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

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

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

המבוקשים בפתח תקווה 
לפרטים אנגלו סכסון

03-9301122)29-28/17(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

פתח תקווה

+5 חדרים

רמת גן

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

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

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

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

ומרווחת, עם חצר 
ענקית, 180 מ"ר. חמד 

_____________________________________________)20-20(נכסים, 053-3357316

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

במצב חדש, 7,000 ש"ח. 
חמד נכסים,

053-3357316)20-20(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

פתח תקווה

 בכפר אברהם ברח' 
יונה גרין, דירת 4 חד' 

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

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

בהזדמנות, 4,000 ש"ח. 
תיווך זילברברג,

,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)20-23(_____________________________________________

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

רווחים משמעותיים!! 
אל תפספס !! תתקשר 

058-7701070)21-22/17(_____________________________________________

השקעות

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

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

משרדים

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

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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)09-43(_____________________________________________

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

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

מודיעין עילית

נתניה
 דירת 2.5 חדרים + 

אופציה גדולה להרחבה או 
למרפסת שמש, 805,000, 

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

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

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

2-2.5 חדרים
 קרית יובל, מאיר אבנר, 

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

_____________________________________________)21-21(נדל"ן

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 באחד העם קרוב לחפץ 
חיים בבנין מטופח, 5.5 חדרים, 

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

אפשרות ליחידה נוספת 
פרטית, מעלית וחניה כפולה 

בטאבו, אפשרות לחניה 
שלישית, שווה לראות, אתי, 

054-3320655)21-21(_____________________________________________

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

עורף פתוח, כניסה מהבית 
ומחדר מדרגות, מסודרת, גג 

גדול עם חדר ושירותים, שווה 
לראות. אתי,

054-3320655)21-21(_____________________________________________

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

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

050-5926021)21-21(_____________________________________________

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

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

050-4811122)21-21(_____________________________________________

 בחפץ מרדכי אזור 
ה- 93, בבניין יפה ומטופח, 

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

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

054-3320655)21-21(_____________________________________________

 בבלעדיות בבורכוב 
השקט! מומלץ ביותר! 4 

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

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

054-5566145)21-21(_____________________________________________

 ברחוב ניימן בבניין חדיש, 
4.5 חדרים ,מסודרת, סלון 

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

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

054-3320655)21-21(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)21-21(אורי תיווך אדוארד

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

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

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

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

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

054-3320655)21-21(_____________________________________________

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

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

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

054-8462882)21-21(_____________________________________________

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

_____________________________________________)21-21(טוב, 050-3202551

+5 חדרים

3-3.5 חדרים
 מקבלן במרכז העיר, דירות 

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

03-5477876

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

לרכב › משכנתאות חוץ בנקאיות למוגבלים ולמבוגרים.

הלוואות 
בתנאים מעולים
FINANSIT

WWW.FINANSIT7   .CO.IL הנהלה
חרדית

בס"ד

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

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

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

 
משכנתאות בתנאים מעולים

גם לתיקים מורכבים  )בעלי נכס( ובאישור מהיר!

הלוואות מיוחדות ומהירות לחגים!
מיוחד!

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

קומה ד' + סוכה + 
מעלית + חניה, 5,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)21-21(_____________________________________________

 פרדס כץ )מתחרדים(, 4 
חדרים, קומה ג' + מעלית, 

עורפי, 4,500, גמיש.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)21-21(אורי תיווך אדוארד

 לוי יצחק, 4 חדרים + 
גג 30 מ"ר, קומה ב', 4,800 
ש"ח, מיידי. 077-2050410,

,050-5750880
_____________________________________________)21-21(אורי תיווך אדוארד

 בבית-יוסף, 4 חדרים 
+ מ.שמש + סוכה, ק"ג, 
חזית + מעלית + חניה, 

4,800 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)21-21(_____________________________________________

 בראשונים, 2.5 חד', 65 
מ"ר, ק"ה, בניןחדש, ממוזגת 

+ 30 מ', מרפסות שמש, 
_____________________________________________)21-22(4,000 ש"ח, 052-7671305

 המכבים, 3 חד', קומה 
מקרקע, ג', 2,800, מיידי. 

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)21-21(אורי תיווך אדוארד

 בהרב קוק, 3 חד' גדולים, 
מוארת, מרווחת, ק"ב, מיידי, 

050-4199125/4)21-22(_____________________________________________

 במינץ 4, 2 חד', משופצים, 
ממוזגים עם מרפסת 60 מטר, 

לא מרוהט, 3,500 ש"ח,
_____________________________________________)21-23(052-2723556, מיידי

 2 חד' גדולים + מרפסת 
סוכה, כ - 60 מ"ר בשיכון ה', 

_____________________________________________)21-24(מכ"ה סיוון, 053-3370813

 ברח' יחזקאל 60 מ"ר 
להשכרה, משופצת, ק"ק, 

3,300 ש"ח לל"ת,
050-2229247)21-21(_____________________________________________

 לזו"צ יח"ד בהראשונים, 
בנין חדש, מרוהטת, קומפלט, 

ממוזגת, ק"כ, 2,200 ש"ח, 
050-4194376)21-24(_____________________________________________

 ברח' בן זכאי 14, יח"ד 
יפה, ממוזגת ומרוהטת, 30 

מ"ר, ק"ד, ללא מעלית, 2,300 
_____________________________________________)21-24(ש"ח, 050-4143141/2

 יח"ד באבן גבירול, חדשה, 
מרווחת, מרוהטת, רמה 

גבוהה, הכול חדש 2,850 
_____________________________________________)21-22(ש"ח, 052-7607764

 בוותיקה, בית פרטי, 5 
חד' + גינה. רי/מקס, משה 

_____________________________________________)21-21(דסקל, 050-5926021

 ענקית! משופצת 
מהיסוד! 3 כיווני-אוויר! ק"ג, 

ללא, 3,300 ש"ח, גמיש. תיוך, 
052-8787160)21-21(_____________________________________________

 ענקית! משופצת 
מהיסוד! 3 כיווני-אוויר! ק"ג 

ללא, 3,500 ש"ח, גמיש. תיווך, 
052-8787160)21-21(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 למכירה חנות ברבי 
עקיבא )אזור מכבי(, כ- 

90 מ"ר, חזית, מושקעת, 
ק"א, מושכרת לתקופה 
ארוכה, תשואה חודשית 

גבוהה, 2,250,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)21-21(_____________________________________________

 בניין בשכונת מקור 
ברוך, דירות פנויות 

ותפוסות, אפשרויות 
בנייה ופוטנציאל 

השבחה, לפרטים:
053-3119853)21-21(_____________________________________________

 בקרית מלאכי, חצי שעה 
נסיעה מבני-ברק, מבחר דירות 

להשקעה, החל מ- 650,000 
ש"ח. נדל"ן הקריה,

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

 באזור מתחרד, 105 מ"ר, 
מחולקת ל- 2, מושכרת 

ב- 3,000 ש"ח, אופ' ליותר, 
770,000 ש"ח. נדל"ן הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)21-21(_____________________________________________

 למסירה עסק פעיל 
"פלאפלי" מקום מרכזי, 

שכירות נמוכה כולל ציוד, 
_____________________________________________)21-24(מיידי, 054-3010310

 להשכרה 30 מ"ר שטח 
מסחרי משופץ ומסודר בא.ת. 

בבני-ברק, למשרד, חנות, 
מחסן ולכל מטרה. שרותים 

_____________________________________________)21-24(וחניה צמודים, 052-3087018

 אור החיים 24 פינת 
חזון-איש, מרתף וחלונות 

בלגים, 100 מ"ר + מעלית, 
7,500 ש"ח להשכרה/למכירה, 

1,300,000 ש"ח, לל"ת,
050-2229247)21-21(_____________________________________________

 חנויות - להשכרה בב"ב 
מרכז כ- 40 מ"ר לכל מטרה 

בהזדמנות, מיידי. תיווך,
058-7663012)21-21(_____________________________________________

 לחנות/משרד/סטודיו/
קליניקה - להשכרה מפואר!! 

במרכז זכרון מאיר, כ- 36 מ"ר, 
_____________________________________________)21-22(ללא תיווך, 050-4115510

 להשכרה בר' עקיבא 
ע"י איצקוביץ במרכז, ק"א, 

משופצת, 60 מ"ר, מיידי,
03-5706083 ,052-7111828)21-22(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 50 מ"ר 
לכל מטרה, 3,500 ש"ח. 

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)21-21(אורי תיווך אדוארד

 להשכרה ברבי עקיבא 
בבני-ברק אזור חתם 

סופר, כ- 150 מ"ר, חזית, 
מיייד, ב- 14,500 ש"ח. 

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

 להשכרה ברבי 
עקיבא אזור חתם 

סופר, 150 מ"ר, קומת 
גלרייה, משופצת ברמה 
גבוהה! מיידי + מטבחון 
ושירותים, רק ב- 8,000 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)21-21(_____________________________________________

 חנות בין המרכזית לסנטר 
בירושלים מול הרכבת לת"א, 
כ- 45 מ"ר להשכרה, 9,800 

_____________________________________________)21-21(ש"ח, מיידי, 058-4115889

 חנויות - להשכרה בב"ב 
- כ- 20 מ"ר + מחסן במרכז 

השקט, חזית, מתאים במיוחד 
לתכשיטים וכיו"ב מוכנה 

לעבודה קומפלט, מיידי. תיווך, 
058-7663012)21-21(_____________________________________________

 להשכרה באסם!!! 2 
חד' חדשים, מפוארים, 

מזגןוחלון בכל חדר, 
מטבחון ושירותים נפרד!! 

לכל מטרה!! כמו"כ 
מחסן 9 מ"ר, מיידי!!

054-8452750)21-21(_____________________________________________

 משרדים בב"ב סמוך 
לב.ס.ר כ- 100 מ"ר, משופץ 

ומחלק, מיידי לכל מטרה, 
בהזדמנות, תיווך,

058-7663012)21-21(_____________________________________________

 חדר ב"רמת אהרון" 
בקומת כניסה )לא למגורים( 

לצורך עבודה שקטה וכדו' 
מתאים במיוחד לסופרי סת"ם, 
כולל מיזוג, מים, שירותים, 500 

_____________________________________________)22-22(ש"ח, 053-3157272

 להשכרה משרד או חנות 
12 מ"ר ברבי עקיבא, מיידי, 

1,800 ש"ח בי.א. נדל"ן,
054-8462882)21-21(_____________________________________________ FOX  נדל"ן. בעמישב, 

בית דו משפחתי, 4 חד', צמוד 
_____________________________________________)22-22(לגני הדר, 050-6925400

FOX  נדל"ן. בעמישב, 
דירת 3 חדרים, מצויינת גם 

_____________________________________________)22-22(להשקעה, 050-6925400

קריית אתא

קריית ביאליק

קריית חיים

קריית מוצקין

קריית מלאכי
 בית מושקע בגבעת 

הסביונים, 5.5 חד' + מעלית 
גג, על מגרש 325 מ"ר,

050-7345401)22-25(_____________________________________________

 1.5 חד', קומה 1, 
אופציית בניה, 370,000 ש"ח. 
_____________________________________________)22-22(נופר מרסיאנו, 052-7395150

 רחוב ורבורג, 3 חד', 
קומה 2, 75 מ"ר )משופצת 
פינתית(, 560,000 ש"ח. ניר 

_____________________________________________)22-22(דהן, 050-2962666

 3 חד', 80 מ"ר, קומה 3 
מתוך 4, מתאימה לחלוקה, 
מחיר 560,000 ש"ח. נופר 

_____________________________________________)22-22(מרסיאנו, 052-7395150

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 3 חד', 65 מ"ר, שכירות 
1,900 ש"ח, מחיר 399,000 
_____________________________________________)22-22(ש"ח. ניר דהן, 050-2962666

 4 חדרים, קומה 2, 
85 מ"ר, משופצת, מחיר 

מציאה!!! 480,000. נפור 
_____________________________________________)22-22(מרסיאנו, 052-7395150

 דירות מחולקות באזורי 
ביקוש צפי הכנסה, 4,800 

ש"ח, ניהול נכסים ללא עלות. 
_____________________________________________)22-22(ניר דהן, 050-2962666

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)22-22(_____________________________________________

 דירות ארבעה חדרים, 
מושקעות ומרוהטות לרציניים 

בלבד. "תיווך אריה"
_____________________________________________)21-21(052-7121873, שוקי

 באזור אלישע/ר'-עקיבא, 
3 גדולה, ק"ב, חזית, מיידי. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)22-22(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, בניין חדש, 
3 חד', ק"ג, חזית, מיידי,

052-6224648)22-25(_____________________________________________

 חדר ב"רמת אהרן" בקומת 
כניסה )לא למגורים( לצורך 
עבודה שקטה וכדו' מתאים 
במיוחד לסופרי סת"ם, כולל 

מיזוג, מים, שירותים, 500 
_____________________________________________)22-22(ש"ח, 053-3157272

 בהרב קוק פינת יוסי, 
דירת חדר מאובזרת, משופצת, 

_____________________________________________)22-25(מיידי, 054-5634160

 בהתנאים, יחידת דיור 
לא מרוהטת, ממוזגת, מיידי, 
_____________________________________________)22-22(2,000 ש"ח, 054-5634160

 מדמשק אליעזר, יחידת 
דיור ממוזגת, לא מרוהטת, 

מ- 1.7.17, 2,000 ש"ח,
054-5634160)22-25(_____________________________________________

 יחידת דיור חדשה 
מהקבלן, בהרב קוק, מושקעת 
ומרווחת + מרפסת סוכה, כ- 

_____________________________________________)22-23(35 מ"ר, 053-3119123

FOX  נדל"ן. בגני הדר, 
דירת 5 חד', מעולה, כולל חניה 

_____________________________________________)22-22(צמודה, 050-6925400

+5 חדרים

 דרושה יח"ד 2 חדרים 
לזו"צ מרח' תמוז לחדשיים, 

_____________________________________________)22-23ח(054-8597927, 054-8481732

 מציאת השנה בלב 
העיר ירושלים! נכס מניב, 

התחייבות להכנסה קבועה 
של 20,000 ש"ח בחודש!!! 

6% תשואה! שילוש ההשקעה 
בוודאות בתוך 10 שנים! 

מושכר למגורים לטווח ארוך 
עם בטחונות רבים, רישום 

בטאבו, במקום 4,400,000 
ש"ח )הערכת שמאי(, נמכר 

ב- 3,950,000 ש"ח, לפרטים 
_____________________________________________)22-23(נוספים: 055-9464693

 לבנק השקעות בנדלן 
דרוש/ה משקיע שקט או 
שותף פעיל בעל יכולות 

ואמצעים כספיים, בעל נסיון 
- חובה, לשלוח קורות חיים 

למייל:
yaronlav35@gmail.com

_____________________________________________)22-22(או בטלפון: 054-5663798

 השקעה ושותפות 
בפרוייקטםי יזמיים ריווחים 

בתחום הנדל"ן, החל 
מ- 100,000 ש"ח. קבוצת 

פרפקט, שמעון איגרא, 
052-7710462. משרד ראשי, 

077-5166040
office@perfectpro.co.il)22-22(_____________________________________________

 רוצים לקנות דירה 
להשקעה? אנחנו הכתובת! 
לפרטים: אמיתי גולדשטיין - 

קבוצת פרפקט,
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)22-22(_____________________________________________

 למכירה קיוסק פעיל 
בב"ב, מיקום מרכזי,

052-8819988)22-25(_____________________________________________

 למסירה עסק פעיל )חנות 
לבגדי נשים( במיקום  מרכזי 

_____________________________________________)22-25(בב"ב, 052-7602380

 חדר ב"רמת אהרן" בקומת 
כניסה )לא למגורים( לצורך 
עבודה שקטה וכדו' מתאים 
במיוחד לסופרי סת"ם, כולל 

מיזוג, מים, שירותים, 500 
_____________________________________________)22-22(ש"ח, 053-3157272
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הובלות והסעות

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

055-6688870)50-45/17(_____________________________________________

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

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

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

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

מוצרים 
ושירותים

הלוואות ומשכנתאות

הלבנת שיניים

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

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

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

 באזור המרכז ובכל 
הארץ - הובלות והסעות, 

במקצועיות, אמינות 
ומחירים נוחים!
053-3126630)09-21/17(_____________________________________________

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

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

 קרסט - מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! 03-6199567 רח' 
_____________________________________________)12-20(עזרא 66 ב"ב

דייהטסו

■ למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה לזוגות 

ומשפחות, 052-4604609, 
04-6980449)18-20/17(_____________________________________________

 צימרים במשוב ספסופה, 
ע"י מירון + בריכה + ג'קוזי, 

מתאים לזוגות ומשפחות, טל': 
054-6465188)52-24/17(_____________________________________________

 וילה מטופחת וממוזגת, 
ברכיה פרטית + 2 יח' צימרים 

גדולים ומפוארים + בריכה 
פרטית, שולחן פינג פונג, 

מדשאות, ערסלים ועוד
050-5313031)02-29(_____________________________________________

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

וערסלים + ברכה מוצנעת, נוף 
עוצר נשימה! 780 ש"ח ל- 2 

לילות - תחבורה ציבורית מכל 
הארץ עד המקום, שעון מים 

_____________________________________________)27-24/17(מהדרין. 054-5742965

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

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

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

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

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר מקצועי, נוף 

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

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

052-7679018 ,077-7677018)51-24/17(_____________________________________________

 בס"ד - צימר לתפארת עד 
11 מיטות, כל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר! 
052-7623725)04-05/18(_____________________________________________

 צימר זוגי מאובזר, ממוזג 
ונקי + חצר ונוף, מרחק הליכה 

_____________________________________________)12-38(מהעתיקה, 052-3455254

ערד

 "הצימר של מולי" - 
בעתיקה, 2 חד', חדישה, 

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול ביכנ"ס בירב )קרליבך( 

לזוג + 2, חניה, 
03-9363752 ,050-6241690)16-24/17(_____________________________________________

 לשבת ל"ג בעומר, דירת 
3 חד' מרווחת, יפיפיה, 2 

מרפסות, נוף מדהים,
054-5259470)19-22(_____________________________________________

תפרח
 במרכז תפרח עד 55 

מיטות, מתקנים ומדשאות + 
גנרטור. *ברמה *יחודית, מוכר 

_____________________________________________)53-25/17(במס, טל': 052-7612965

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

בארץ, באיכות! נסיון 30 שנה! 
050-2403750 ,052-2403750)09-21/17(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

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

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

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

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

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

ראש פינה

קוממיות

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

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

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

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

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

 קונה רכבים ואופנועים 
לפירוק, לנסיעה ולברזל, 

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

■ "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 
מיטות, יוקרתיות, 
למשפחות/זוגות, 

ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית 

+ נוף מרהיב + בריכה, 
_____________________________________________)29-28/17(נדנדות 052-5856465

 "אחוזת רימון" - במרכז 
העתיקה! סוויטות מפוארות 

ומאובזרות + נוף, למשפחות 
וזוגות, גישה נוחה,

054-7750080)49-21/17(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-20/18(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-29/17(_____________________________________________

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
057-3112314 ,052-7183288)26-25/17(_____________________________________________

שברולט

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

 נופש בערד, מבצע, 
300 ש"ח לזוג לשישי/שבת, 

אפשרות לקבוצות,
053-3120962)17-36(_____________________________________________

 "הצימר של מולי" - 
בעתיקה, 2 חד', חדישה, 

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול ביכנ"ס בירב )קרליבך( 

לזוג + 2, חניה,
03-9363752 ,050-6241690)18-25(_____________________________________________

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

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

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

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

חדשה יפהפיה, מרפסת 
ענקית, נוף מרהיב למירון, 

050-4148184)17-28(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

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

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-34/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

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

04-6989734)50-45/17(_____________________________________________

 יחידות נופש מאובזרות 
- קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 

במחירים נוחים, מרציאנו,
04-6987450 ,054-5989347)25-24/17(_____________________________________________

 דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

לזוגות, 052-2979067,
04-6980624)25-24/17(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים - 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-28/17(וחדר אוכל, 054-6987257

 בעליה לציון הרשב"י - 
דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

050-9989500 ,050-6393480)46-44/17(_____________________________________________

נתניה

ספסופה

 "ארמונות שלזינגר" - 
התחדשנו ברמה גבוהה!!! 

לקבוצות בלבד עד 50 איש + 
חדר אוכל מרווחת, 5 דקות 

_____________________________________________)49-22/17(לציון, 054-5990551

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מהחוף הנפרד, גדול 
ומרווח, למשפחות וציבור 
דתי, כ- 13 מיטות בכ"א 

+ גינה, בקרבת בי"ח 
לניאדו, מבצעים לחגים! 

052-6460451)53-25/17(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-47/18(_____________________________________________

 וילה גדולה ונקיה לאירוח 
מהנה במיוחד )4 חד' + סלון(, 

בריכהת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד, 

אפשרות לתשלום באשראי, 
054-5726412 ,077-5590283)07-34(_____________________________________________

 "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
פינת חי, 052-8723705, 

050-4443803)08-13/18(_____________________________________________

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-12/18(_____________________________________________

נהריה
 מבצע! דירת אירוח 

בהנריה, 300 ש"ח, ללילה לזוג, 
_____________________________________________)16-27(לפרטים: 050-4770782

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

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

מושב תרום

יבניאל

טלזסטון
 "הארובה האדומה" - 

חדרי ארוח בוילה יפהפיה )עד 
12 איש( לזוגות/משפחות 

)קרוב לבית החלמה(,
050-6613661)23-22/17(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 צימר הכהנים- 10 דק' 
מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 

052-7150124)36-32/17(_____________________________________________

 מבנה חדש- לשבתות 
חתן, שמחות ושבתות 
נופש כולל בית כנסת 
מפואר, בית מדרש, 2 
אולמות, 2 מטבחים, 

48 חדרי שינה, חנייה 
וחצרות, 058-3232627 

)30-29/17(           02-5003414_____________________________________________

כלנית
 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

מכל רחבי הארץ למקום, 
054-6242965)28-27/17(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)23-22/17(_____________________________________________

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

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

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, חלקם 

עם נוף לים, ביכנ"ס 
במקום, מחירים נוחים! 

050-8818678)42-43/17(_____________________________________________

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

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

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

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

 "נופי ירדן" - בנצימר - 
סוויטה מפנקת ומרפסת נוף, 

ענקית + ג'קוזי,
050-2403750 ,050-7362739)09-21/17(_____________________________________________

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

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

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

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

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

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)01-27(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)08-38(_____________________________________________

מגדל
 צימר מפנק במגדל, 7-10 

מיטות, חצר + נוף, ג'קוזי 
סאונה ביהכנ"ס, מקווה, 

מתאים לחרדים,
_____________________________________________)08-32ל(058-3242225

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)09-31/17(_____________________________________________

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

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

גליל מערבי

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)03-32/17(_____________________________________________

דימונה

דלתון

 ארוח לרוויה - בגליל ארוח 
פאר, בריכה, ג'קוזי, ח.אוכל, 

ערסלים, 050-2230470,
04-6970537 ,050-7230470)16-12/18(_____________________________________________

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

050-4133082 ,050-4133098)25-24/17(_____________________________________________

טבריה

 צימר "פסגות החן" - 
בפוריה, בריכה מחוממת 
ומוצנעת + ג'קוזי ענק, 
מאובזר + נוף, בקרבת 
ביהכנ"ס, לזוגות בלבד, 

052-7772913)52-51/17(_____________________________________________

 סוכות מעל המים - חדרי 
ארוח מאובזרים במחירים 
מוזלים, מבצעים מיוחדים 

לחגים!!! אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)37-36/17(_____________________________________________

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

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

052-5948777)01-01/18(_____________________________________________

■ דירת נופש +צימר  
בק. שמואל נוף לכנרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
)12-24/17(             050-4154145_____________________________________________

 וילה בוטיק במושבה 
מגדל, 6 חד', בריכה ענקית, 

לנופש שמפחות מושלם, 
050-4612999)13-21(_____________________________________________

 צימר יפה במיקום הכי 
טוב ביבניאל, מבצע!!! רק 

_____________________________________________)13-24(350 ש"ח, 050-4102275

כרם בן זמרה
 חופשה יוקרתית 

מהחלומות, נוף, בריכה מקורה 
ומחוממת + מקווה. "אהבה 

בגבהים" כרם בן זמרה,
050-7220147

www.gadiab.com)13-13/18(_____________________________________________

מושב גורן

 "אחוז נוף כנרת" 
צימרים חדשים ומפוארים 
בטבריה + ג'קוזי, מחומם 

+ נוף לכינרת, חצר 
ענקית, במחירי השקה!!

052-7134905)54-42/17(_____________________________________________

 בית במושב דלתון, עד 
15-16 נפשות, מסודר, גדול 

ומרווח + חצר, פנוי לל"ג 
_____________________________________________)17-20(בעומר, 050-2263233

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

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

 צימרים מאובזרים ליחידים 
ולקבוצות - מנגל, בריכה 

גדולה, סנוקר, כדורגל, פארק 
לילדים לשבתות ולחגים 

במחירים נוחים!
052-3594875 ,052-3540874)17-32(_____________________________________________

חשמונאים
 סוויטות מפוארות 

+ ברכה מוצנעת + חצר 
מרהיבה, אתר - "צימר דן" 

058-7736573)12-38(_____________________________________________

 2 דירות אירוח, חדשות, 
יפיפיות, עד 10 מיטות, כל 

_____________________________________________)18-29(דירה, 052-7648264

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

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

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

מתאים למשפחות עד 20 
איש, בריכה בכל צימר, 
טרמפולינה, פרגולות, 
ערסלים, פינת ליטוף, 

055-6678585)51-17/18(_____________________________________________

 בגאולה! לנופש!! 
יוקרתית ונוחה + גינה, 5 חד', 

יפיפיה + חצר. בתכלת מרדכי, 
חדישה, לזוג, מ- 240 ש"ח, 

053-3131809)19-22(_____________________________________________

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

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

 יחידת ארוח במיקום 
_____________________________________________)19-22(מעולה בערד! 050-4100845

 אחוזת רויאל דרים בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 
לביהכנ"ס, עד 70 איש. יורם, 
050-527881 ,052-6024900)19-41(_____________________________________________

 בית ארז אירוח יהודי בהר 
כנען מתחם אירוח 50 מיטות, 
במקום חצר, חדר אוכל, בריכה 

_____________________________________________)19-21(וביהכנ'ס, 052-4281804

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

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

052-7154585)19-31(_____________________________________________

צפת
 מספר דירות נופש, 

גדולות וקטנות, בעיר העתיקה, 
לאמצע השבוע, שבתות וחגים 

_____________________________________________)19-45(050-4666403 ערן

בר יוחאי

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

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

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

04-6987547 ,052-3771789)31-30/17(_____________________________________________

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

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

בני ברק

 צימר חדש, ממוזג + 
ג'קוזי, מתאים למשפחה, 10 

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

 דירת ארוח, ק"א, 
מפוארת, מאובזרת וממוזגת, 

באזור רח' סוקולוב, לזוג, 
052-7662345)18-30(_____________________________________________

 דירת 130 מ"ר מפוארת 
ומאובזרת היטב, ממוזגת, עד 

13 מיטות לשבתות ולתקופות 
_____________________________________________)19-27(קצרות, 050-7877492

 דירות נופש ממוזגות 
ומאובזרות למשך כל ימות 

השנה, לפרטים תקוה:
052-7149402)20-32(_____________________________________________

 סוויטה 3 חדרים במלון לב 
ירושלים! מאובזר קומפלט, 

מ-ה 26.6-24.7 אפשרות 
_____________________________________________)20-23(לימים, 052-9482232

כפר גדעון
 וילה נופש בכפר גדעון, 

30 מיטות + ברכה, לשבתות 
_____________________________________________)20-23(חתן, גיבוש, 054-8430608

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה 
גבוהה לזוגות/משפחות/
_____________________________________________)20-23/8(קבוצות, 058-7506090

 בחד-נס צימר פנטהאוז 
איכותי ומיוחד, נוף לכינרת, 

קרוב לבית הכנסת.
_____________________________________________)20-24(אבי, 054-4623705

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

אור הגנוז

 צימרים/וילה מקסימים 
ומאובזרים, ג'קוזי גדול, נוף 
מדהים + מרפסת גדולה, 

לזוגות ומשפחות,
052-7655095)54-27(_____________________________________________

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

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

_____________________________________________)24-23/17(לקייטרינג, 054-5747012

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-36/17(_____________________________________________

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף, 

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

בית חורון

 "אורחן אור הזוהר" - 2 
צימרים כפריים ומבודדים: 

סוויטה פנטהאוז + חדר 
שינה וצימר קרקע + 

2 חד', ג'קוזי + בריכה 
מחוממת ומוצנעת כל 

השנה לכ"א, 
050-6752875)25-27/17(_____________________________________________

 צימר מקסים, 10 דקות 
מירושלים ומודיעין, בריכה 
פרטית, ג'קוזי, גינה, נקי 
ומעוצב, 050-6217759,

050-8490663 ,02-5361771)54-01/18(_____________________________________________

בית חלקיה
 וילה חדשה, ממוזגת, 

ונקיה, ג'קוזי, דשא, נדנדה, 
נוף וערסלים, 052-5238020, 

08-8683777)03-30(_____________________________________________

 צימר יפיפה ומטופח 
)10 ד' מי-ם ומודיעין( לזוג/

משפחה, 2 חד' שינה וסלון, 
ג'קוזי, בריכה בעונה, כשל"פ

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

בית שמש
 וילה מקסימה + 4 חדרי 

שינה עד 30 מיטות נקיה 
ומאובזרת, לשבתות במחיר 

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

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)24-24/17("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

ביריה

אשקלון
 במרינה באשקלון, ק"ק, 

2 חדרים וסלון, מהממת, 
משוקעת ומרוהטת קומפלט, 

054-7290016)12-24(_____________________________________________

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

 צימרים באור הגנוז. בית 
בצפת. לשבתות, חגים ובין 

הזמנים, מבצעים לזוגות 
וקבוצות, 052-7632474

052-7633683)17-28(_____________________________________________

 "אחוזת אלטונא" מערות 
לארוח לזוגות )+ תינוק( + 
ג'קוזי ובריכה, פרטיות, נוף 

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

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

מאובזרת, גינה פרטת + 
מתקנים ודשא, מרפסת + נוף 

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

 לשבת ל"ג בעומר דירת 
3 חד', מרווחת, יפיפיה, 2 

מרפסות, נוף מדהים
054-5259470)19-22(_____________________________________________

*החווה בהנהלת חרדית

סוסים חוות 
במושב חמד

רכיבה טיפולית 
בסבסוד קופות החולים

חוגי רכיבה מערבית
פעילויות

לקבוצות/משפחות

�

�
�

אחיעזר
 דירות ארוח לשבתות 

ואירועי ערב, ק,מפוס עם חדר 
אוכל מפואר + בית מדרש. 

_____________________________________________)20-23(053-7345295, בת-שבע יעלה

 וילה לשבתות ובין הזמנים, 
ממוזגת חצר גדולה + 

מתקנים, נוף למירון,
052-7655090)21-24(_____________________________________________

 לשבתות וחגים, יח"ד 
יוקרתית + 2 מזגנים בבנין 

חדש בלנדא/חזון איש,
054-8466850)21-33(_____________________________________________

 דירת נופש חדשה 
וממוזגת בתאום 
למשפחות, קרוב 

לשטיבלאך, לשבתות, 
ימי חול, 050-4121032, 

052-7606968)05-06/18(_____________________________________________

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

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

כפר יעב”ץ
 דירת נופש + צימר, 15 

דקות מהים, פינת חי, משחקי 
_____________________________________________)21-22(ילדים, 055-6681561

 וילה + חצר גדולה 
ממוזגת, בריכה, עד 16 

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

 בספסופה, 4 יחידות לעד 
24 אורחים, בריכה, חדר אוכל, 

_____________________________________________)21-22(משחקיה, 050-5068848

מירון
 צימר נקי ממוזג, 

משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 
לרשב"י, משפחת אלק,

04-6989119 ,054-8042119)14-07/18(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-35/17(_____________________________________________

■ "סוויטות ארגמן" + 
ג'קוזי ספא פרטי לכל יחידה + 

ברכת בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-13/18(_____________________________________________

 "אחוזת אפרת" צמרים 
בעתיקה, מהודרים, מאווזרים 

ברמה גבוהה, ג'קוזי ומפרסת, 
052-2840299)21-28(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
נופש בצפת וסביבותיה, 

ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)21-32(_____________________________________________

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

052-7153475)21-24(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

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

 דירת נופש גדולה 
ומרווחת בסמוך לעיר 

העתיקה, מאובזרת וממוזגת, 
לשבתות/ימים וחגים,

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

 דייהטסו אפלאוז 1997, 
137,000 ק"מ, יד 3, מצב 

מצוין, 35,000 ש"ח,
077-3533445 ,054-4533445)21-22(_____________________________________________

 הובלות קטנות וגדולות, 
אפשרות לפרוק והרכבה, 

058-6596683)21-24(_____________________________________________

 לחוץ? קח 300,000 ש"ח 
מהבנק ללא שעבוד נכס/רכב, 
אופציה ל- 10 שנים, מתמחים 

לאברכים בעלי הכנסות 
_____________________________________________)14-22(נמוכות, 054-8526180

 צימרים יפיפים, 
ממוזגים עם גינה, בריכת 

שחיה, ג'קוזי, קרוב 
לרשבי, ביהכנ"ס,

050-2004839)21-45/17(_____________________________________________

 במושב גורן, וילת נופש 
+ בריכה פרטית, אפשרות 
לנופש זוגי בצימר המערה, 

050-5990545)22-25(_____________________________________________

 100% מימון והנחות 
בלעדיות לרכבים חדשים 

יד 00, ישירות מהיבואן 
"לוינסון רכבים"
076-54-12-123)22-22(_____________________________________________

יונדאי

סיאט

 יונדאי אקסנט פמילי, 
מודל 2003, יד שלישית, 

מצב מכני מעולה,
_____________________________________________)22-25(058-6180108, דב

 סיאט טולדו בהנחה 
משמעותית ובהחזר של החל 

מ- 990 ש"ח לחודש ללא 
מקדמה, מבצע מיוחד לכמות 
מוגבלת, מערכת וויז ומצלמה 

_____________________________________________)22-22(מתנה, 076-54-12-123

 מתארגנת קבוצה 
לרכישת שברולט אורלנדו 

בהנחה משמעותית 100% 
מימון ובהחזר חודשי, החל מ- 

1,450 ש"ח בחודש,
076-5412123)22-22(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה ד’ - ח’ בסיון תשע”ז  29/5-2/6/2017   

לפרסום
03-6162228

ריהוט

יד שניה 
מוכרים

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)53-35/17(_____________________________________________

 גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים חינם, שירות י-ם 

_____________________________________________)01-04/18(וב"ב בלבד, 052-7611936

 מכונות תפירה - "זינגר" 
תפר ישיר - 490 ש"ח. ישיר 
וזיגזג - 650 ש"ח. ברנינה - 
1,850 ש"ח. שרות ואיסוף 

תיקונים מהבית, דסלר 15 ב"ב
050-5894918
03-5791036 )04-32(_____________________________________________

מוצרי חשמל
 תכולת דירה: מקרר, 

פינת אוכל, תנור, מ.כביסה, 
_____________________________________________)49-47/17(סלון מעור וכו', 054-9776977

 שרותי מייל gmail ללא 
גישה לאינטרנט, החל מ- 25 
_____________________________________________)14-04/18(ש"ח לחודש, 052-7611936

 שואב אבק על רגל, 
מעולה לשטיחים, 150 ש"ח, 

054-8527470)17-20(_____________________________________________

אבידות

■ קונה לפירוק + נסיעה, 
לל המכוניות, משאיות, רטק
טורים, אמינות + אישורים, 

052-5752933)21-20/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)48-23/17(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

שיפור הראייה

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)24-22/17(_____________________________________________

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

מיוחדים לחתונות 
0525-778544)28-27/17(_____________________________________________

צילום אירועים

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

מתנה, 050-4101236 )באזור 
_____________________________________________)51-45/17(ירושלים(

■ מחשב נייד מחודש החל 
מ- 500 ש"ח כולל אחריות, 

הוותיק בענף.
054-4543701
03-5066331)54-29/17(_____________________________________________

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-28/17(_____________________________________________

עורכי דין

סת”ם

 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

■ "חסדי נועה" - שידוכים 
לכל הגילאים, לכל המגזרים 

בארץ ובעולם - סודיות 
_____________________________________________)23-21/17(מובטחת! 054-7195111

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

מ- 10:00 בבוקר, 
052-3340338)47-45/17(_____________________________________________

שידוכים

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים לטאים 
וספרדים,שדכן מקצועי עם 

המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)40-39/17(_____________________________________________

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-54(21:00 בלבד, 052-7333955

סיוע בשכר דירה
 מתקשים בסיוע בשכר 

_____________________________________________)12-21(דירה? 054-8526034

 עורכת דין ונוטריון, 
מומחית בנזקי גוף, תאונות 

דרכים, תאונות עבודה, 
ורשלנות רפואית, נסיון רב 

שנים, קבלה בתל-אביב, ב"ב 
_____________________________________________)12-20(עו"ד לילן יפת, 052-2919524

 שיפור הראייה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 
עדשות מגע, או ניתוחים, 

טיפול בליקויי הראייה ומחלות 
עניים, 050-4145359,

072-2828034, יואל לוי
www.yoel-levy.com)12-38(_____________________________________________

עריכת מצגות
 עריכת מצגות: מקצוע 

מרשים לכל מטרה וכן 
אלבומים דיגיטליים!

"שרי עיצובים":
050-4171813)16-19(_____________________________________________

 ספרי תורה, כתב 
אר"י וב"י מהודרים ויפים 

סופרים יר"ש,
052-7623142)17-29(_____________________________________________

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

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

 צלם ארועים מקצועי 
בעל נסיון, בתחום - התמורה 

הטובה לכסף שלכם!
_____________________________________________)18-21(054-7494088, מיכאל

קורסים

רפדים

שיעורי עזר

 קורס תופים פרטי ע"י 
מורה מקצועית לבנים ולבנות. 

_____________________________________________)19-22(רבקי, 052-7179825

 ריפוד כסאות וספות 
במבחר בדים/עור, תיקוני 

נורית ופוליטורה, מבצע 
ריפוד מושב וכסא כולל 

בד/עור, 80 ש"ח, שרות 
עד הבית!

052-4227714)19-22(_____________________________________________

 "ברכת יוסף" - שידוכים 
עבור גילאים 30-40 איכותיים 

מהמגזר הדתי והחרדי,
050-5559877)19-22(_____________________________________________

 מורה מקדמת 
באנגלית, ספרות ודקדוק. 

ברמה גבוהה מאוד. 
לכיתות יסודי.

45 ש"ח לשיעור.
054-6337121)19-26(_____________________________________________

 מחשב נייד מנורו עם 
ווינדוס ואופיס, 500 ש"ח, 

052-7611936)19-21(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)12-24(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,900
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-22/17(_____________________________________________

 נאבדה מברגה בב"ב, 
החשובה לבעליה, המוצא נא 

_____________________________________________20-21ח(להתקשר: 054-8405331

 לחברה - דרוש מקפיא 
_____________________________________________)20-21ח(לארטיקים, 050-4128920

 דרוש בתרומה מקרוגל 
במצב מצוין ונקי לאברך 
_____________________________________________)20-21ח(בירושלים, 050-4160457

 מעונין לקנות אמבטיה של 
עגלת בוגבו בי, במחיר מוזל, 

_____________________________________________)20-21ח(055-6791083

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________20-21ח(בתרומה, 054-8432271

 אני מעונין לקנות נגן 
סנדיסק במצב מעולה במחיר 

_____________________________________________20-21ח(סמלי, 052-7163334

 מעוניין לקנות פלאפון 
סמסונג טאצ' במצב מצוין 

_____________________________________________20-21ח(במחיר סמלי, 052-7163334

 נדיר! איי רובוט סקובה 
)שוטף רצפות(, ב- 300 ש"ח, 
צריך תיקון בסך 1,200 ש"ח, 
לא מייצרים אותו יותר! מחיר 

של חדש - 3,000 ש"ח,
054-8454536)20-20(_____________________________________________

 אורגן ימהה טיירוס 3 עם 
סמפלר, 80 ג'יגה, מקצבים 

חסידיים + רמקולים חדשים, 
_____________________________________________)20-21(8,000 ש"ח, 054-8047828

 שואב אבק חדיש, 200 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 054-4273857

 מברגה אמריקן איגל 
12.8V, ב- 280 ש"ח, חדשה, 

_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 מסך 17" ו- 24", ב- 200 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, תקין, 054-4273857

 טרמוס לשבת משאבה, 
_____________________________________________)20-21ח(50 ש"ח, גמיש, 054-4273857

 רדיאטור חימום, 200 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 דיסק השחזה חדש, 
850V, ב- 300 ש"ח,

_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 תמי 4, 300 ש"ח,
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 רמקולים ענקיים 400 
ש"ח + מגבר 100 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 תנור חדש על השיש, 
_____________________________________________)20-21ח(250ש "ח, 054-4273857

 טאבלט חדש תוצרת 
AKAI + נרתיק ומטען, 500 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, נייד: 052-2437292

 מיחם חשמלי כחדש, 
חברת קיצ'ן שף, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(052-7148201 בערב

 רדיאטור, 10 צלעות, 
כחדש - באריזה, חברת מורפי 
ריצ'ארד )חסר 4 ברגים(, 300 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 052-7148201 בערב

 רמקולים איכותיים כולל 
בס לא נעשה שימוש, 200 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 053-4159884

 שלט אונברסלי לכל סוגי 
המזגנים, חדש, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(בב"ב, 052-7679123

 מקרר מיני קטן, שימוש 
כחודש, כחדש, לבחורי 

ישיבה למשרד, ב- 390 ש"ח, 
בירושלים אזור בית ישראל, 

_____________________________________________)20-21ח(052-7163334, 053-3188973

 מקרר קטן מיני בר משרדי 
לבחורי ישיבה, כחדש - שימוש 

כחודש, ב- 390 ש"ח, 
בירושלים, אזור בית ישראל, 

_____________________________________________)20-21ח(053-3188973, 052-7163334

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)20-21ח(50 ש"ח, 052-4831449

 אוזניות סיליקון עוצמתיות 
ונוחות לשימוש לזמן רב 

באריזה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)20-21ח(052-4831449

 ברה"ע למכירה מ.דשא 
איטלקית 1300W, ב- 190 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח לפרטים: 052-7966786

 ברה"ע מטען חדש 
לאופניים חשמליות ב- 250 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, לפרטים: 052-7966786

 מצנם כחדש, 50 ש"ח, 
_____________________________________________))20-21ח(054-4273857

 עכבר למחשב, חדש, צבע 
להן, ב- 30 ש"ח,

_____________________________________________)20-21ח(052-5918474

 רדיאטור בטיחותי לילדים 
חדיש, ללא צלעות + שעון 

שבת, 400 ש"ח, טל':
_____________________________________________)20-21ח(054-8303051

 סיר בישול איטי - 80 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(טל': 052-7172893

 2 ארונות אמבטיה חדיש 
+ מראה נקנה ב- 1,300, צבע 

_____________________________________________)20-21ח(אפור/לבן, 052-7607764

 ספריה לחדר ילדים + 
מכתביה לשיעורי בית, 

מצב מצוין,
650 ש"ח,

054-8527470)20-23(_____________________________________________

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ ובהשכרה 
לחו"ל, שירות אישי 

ומקצועי לכל אורך הדרך! 
02-5805870

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

השכרת רכב
 אביב השכרה רכב 
- פרטיות ומסחריות 

אוטומטיות ל- 9 נוסעים 
ומטענים, השכרה 
לצעירים וחדשים, 

03-5790909)46-18/17(_____________________________________________

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

סוכנות ארצית להשכרת רכב
סניפים בכל הארץ

077-40-900-70

 שירות|אמינות|מקצועיות 

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
מבצע חודשית ב-2071 ש"ח 

כולל מע"מ!
0722-777-200)50-02/18(_____________________________________________

 השכרת רכב לטווח 
ארוך, החל מ- 2,000 

ש"ח לחודש כולל מע"מ 
ללא הגבלת קילומטרים, 

שרות 28 ש"ח,
,052-5306666
054-8160001)09-21(_____________________________________________

השכרת רכב בארץ ובחו“ל
ב“ה

של החברות הגדולות
הרץ - באדג‘ט - קל אוטו

מרכז הזמנות ארצי
המחירים
ירדו !!!

050-576-54-49
052-712-34-19

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, קרייזלר )על 

גז(, 300 ש"ח ליום, 350 ש"ח 
_____________________________________________)03-25(לשבת, 052-7696100

לימוד נהיגה
 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, מבצע סתיו 

מיוחד, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 110 
ש"ח, ידני 110 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)50-22/17ל(

חשמל
 א.ח עבודות חשמל, 

מיזוג אוויר ושירותי נקיון 
למשרדים ומוסדות,

052-5225756)21-22(_____________________________________________

 "אופן משכנתאות" 
*יועצי הבנק טיפול מהיר 

*בתנאים מועדפים *שרות  
מהיר *משכנתא הפוכה 

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

 מבצע קולמוסים 
מנירוסטה עם שוקת, 1 ב- 

160 ש"ח, 2 ב- 250 ש"ח עד 
_____________________________________________)21-33(שמרוצים! 052-7105645

 חוגי שחמט לבנים בכל 
הגילאים בכל הארץ, מפתח 

את שרירי המוח,
052-5244498)21-22(_____________________________________________

קורס תופים

 "שדכנות" ע"י אנ"ש לכל 
העדות והגילאים, לפרטים: 

054-8468509)21-22(_____________________________________________

 נמצא עט פרקטר ע"ש 
רפפורט, ניתן לקבלו ע"פ 

_____________________________________________)21-22ח(סימנים, 050-4145849

 הגמ"ח הארצי להשבת 
אבידה, אבד לך משהו? מצאת 

משהו? התקשרו בהקדם:
_____________________________________________)21-22ח(1-599-500-003

 נמצאה טבעת ב"יש חסד" 
במרכז רימונים, ניתן להתקשר 

_____________________________________________)21-22ח(למספר: 054-8439537

 אבדו תפילין באוטובוס 
ממירון לירושלים בל"ג בעומר, 

עם השם שאול חיים ב.,
_____________________________________________)21-22ח(052-7662120

 בירושלים, אבדה שקית 
קטנה עם משקפים ונגן + 

_____________________________________________)21-22ח(אוזניית, 054-8405109

 נמצא מכשיר פלאפון 
חדש בקופסא ביום ל"ג 

בעומר - במירון, המאבד יוכל 
לתת סימנים ולקבלו בפל': 

_____________________________________________)21-22ח(052-7156890

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)21-22ח(בתרומה, 054-8432271

 דרוש מקפיא בתרומה, 
_____________________________________________)21-22ח(054-7432035

 דרוש למסירה לאברך 
בירושלים והסביבה, אופניים 

_____________________________________________)21-22ח(חשמליות, 053-3141470

 דרוש למסירה למשפחת 
אברך סימילאק/מטרנה 

בירושלים והסביבה,
_____________________________________________)21-22ח(053-3141470

 דרוש בתרומה מקרוגל, 
במצב מצוין ונקי, לאברך 
_____________________________________________)21-22ח(בירושלים, 050-4160457

 דרוש מכשיר כושר 
בהשאלה או בסכום סימלי 
לזמן קצר עבור ילד מיוחד, 

_____________________________________________)21-22ח(052-7141387

 מחשבים ניידים מ- 500 
ש"ח. ב"ב, 052-7171228. 

ירושלים, 054-8470594. ב"ב, 
אשדוד, 054-3558949 )נייחים 

_____________________________________________)21-33(ומקרנים(

 מקרן חום נתלה על הקיר 
כחדש, מצב מצוין, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(055-6777117

 בפ"ת: מכונת כביסה 
"ווירפול" במצב טוב, פתח 

_____________________________________________)21-22ח(עליון, 500 ש"ח, 03-9307308

 מכשיר הליכה חשמלי 
במצב מצוין כולל ק"מ 

וקלוריות, מחיר 500 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(טל': 053-3100341

 מכונת כביסה בוש, 500 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 050-3337530

 מכונת יבוש תוצרת 
MER, מצב טוב, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(050-3337530

 תנור אפיה + כיריים, 500 
ש"ח במצב מצוין,

_____________________________________________)21-22ח(054-4680218

 מקרר אמקור, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-4680218

 מאוורר טורבו הוריקן גולד 
ליין עוצמתי כחדש, 220 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(אפור, 054-8441085

 מקרר לבן "שארפ" 500 
ליטר, מצב מעולה, ב- 500 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 054-5823874

 מקרר משרדי חב' וריפולי, 
4 מדפים + תא מקפיא, ב- 

_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח, 054-5823874

 מכונת כביסה פ.תחתון, 
חב' אלקטרה, 5 ק', 3 שנים, 
_____________________________________________)21-22ח(ב- 500 ש"ח, 050-4145023

 סוללה לאופניים חשמלי 
36V כשבע חודשים בשימוש, 

מצב מעולה, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(050-4145023

 אופניים חשמליות דרוש 
תיקון קל, ב- 500 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח( 054-5823874

 מסרטה סוני, ב- 250 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 050-4151766

 פלטה גדולה 43X56 ס"מ 
במצב טוב מאוד, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(054-9985503

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(לפרטים: 054-8453370

 מציאה! מכונת כביסה 
מצויינת, ב- 500 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)21-22ח()גמיש(, 052-7608061

 מזגן 3.5 כ"ס אלקו עילי, 
עובד מצוין, מפורק ומוכן 

להובלה, 500 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(054-8428616

 טוסטר גריל פלטות 
מתחלפות "מורפיריצ'רד", 

חדש באריזה, 50 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(052-7665116

 רמקול קריוקי חדש 
באריזה, חזק ביותר ויפה מאוד, 

_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח, 054-8404243

 תנור קינג דו תאי שמור 
במצב מצוין, 500 ש"ח,  

_____________________________________________)21-22ח(מציאה! 054-8404243

 מכונת כביסה, 8 קילו, 
מצב שמור, 500 ש"ח, בני-

_____________________________________________)21-22ח(ברק, 052-7676402

 רדיאטורים בין 50 ל- 100 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 052-7660512

 מקרוגל כחדשה, 250 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, קריסטל, 052-7660512

 תנור גז לפסח, 5 להבות, 
כחדשה, 150 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(052-7660512

 חליפות לנערים, אפור 
כהה, 100 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)21-22ח(052-7660512

 מחליק שיער חדש, 
תוצ"ח, 120 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(054-8487627

 מדיח כלים גדול קינג, 
מצוין, 250 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 מגהץ אדים, 30 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 מגפון מקרפון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח גמיש, 054-4273857

 פרוג'קטור, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 חדש, מנגל חשמלי, 75 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 טוסטר, 25 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 כיריים גז משטח זכוכית, 
250 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 מפזרי חום, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 מאוורר טורבו, חדש, ענק, 
_____________________________________________)21-22ח(200 ש"ח, 054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה, 
חדש, 100 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 מכונת קפה, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 שואב אבק, חדיש, 200 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 054-4273857

 מברגה אמריקן איגל 
12.8V, ב- 280 ש"ח, חדשה, 

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 מסך 17" ו- 24", ב- 200 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, תקין, 054-4273857

 רדיאטור לחימום, 200 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 דסיק השחזה חדש, 
850V, ב- 300 ש"ח, חדש, 

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 מצנם כחדש, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 תמי 4, 200 ש"ח,
)21-22ח(054-4273857

 מכונה להקרנת שקופיות 
עם שלט + גלגל של 10 
שקופיות, ב- 250 ש"ח, 

פלאפון: 054-2190950, -077
_____________________________________________)21-22ח(7524135

 מערכת סטריאו פנסוניק, 
דרוש תיקון, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(לפרטים: 052-7656022

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

רמקולים!!! 400 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)21-22ח(052-8401909 בפתח-תקווה

 מחשב לבית זכרון 
300GB, ווינדוס XP, תוכנת 
כתיבת מסמכים, מצוין, 150 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח טל': 050-2897977

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)21-22ח(50 ש"ח, 052-4831449

 רמקולים ענקיים 400 
ש"ח + מגבר, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 תנור חדש על השיש, 250 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 054-4273857

 שעון מעורר + רטט 
מחובר לחשמל, חדש באריזה, 

נרכש בארה"ב, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-8536423

 רדיו דיסק מקורי הדש 
מפורק מרכב מאזדה 3, 500 

ש"ח, 03-9074725,
_____________________________________________)21-22ח(054-8412903

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

_____________________________________________)21-22ח(050-3337530

 מחשב נייד + תוכנות, 
במצב מעולה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(טלפון: 052-4054469

 מצלמה קטנה ללא מסך 
גודל 1 ס"מ על 1 ס"מ, 80 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 03-6188471

 נגן סנדיסק voice חדש 
כולל הקלטה + אחריות, 140 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 054-8464420

 ברה"ע מטען חדש 
לאופניים חשמליות ב- 250 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, לפרטים: 052-7966786

 מצלמה דיגיטלית מסך 
מגע, חברת סמסונג, נטענת, 

חדשה, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(052-5918474

 מזגן אלקטרה 1.5 + 
מזגן כ"ס 1 של אלקטרה, ב- 

450 ש"ח. מקרר של אלקטרה 
_____________________________________________)21-22ח(ב- 300 ש"ח, 052-2530036

 שני איכותי - ריהוט יד 
שניה קרוב לחדש שולחנות, 

ספות ועוד, מ- 20:00-23:00, 
_____________________________________________)21-28(בתאום, 054-8415779

 6 כסאות לסלון ושולחן 
צבע וונגה חדישים, אפ' 
לכסאות לבד או שולחן,

052-4227714)21-21(_____________________________________________

 כורסת הנקה נדנדה 
וספות מעור 2+3 בהזדמנות, 

_____________________________________________)21-21(חדישים, 052-4227714

 נאבד רחפן מצלמה בב"ב 
היקר לבעליו, המוצא מתבקש 

_____________________________________________)22-23ח(להתקשר: 054-8442627

 אבדו תפילין ביום ראשון 
ל"ג בעומר במירון בשטח של 
בני עקיבא עם הכיתוב רפאל 

_____________________________________________)22-23ח(חיים שיין, 054-8421549

 דרוש מקפיא בתרומה, 
_____________________________________________)22-23ח(054-7432035

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)22-23ח(בתרומה, 054-8432271

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה במחיר סמלי, לבן 

_____________________________________________)22-23ח(תורה, 054-8432271

 מעוניינים לקנות נגן 
סנדיסק ישן, 8 ג'יגה שמקליט 

_____________________________________________)22-23ח(מהרדיו, 050-4160880

 דרוש למשפחת אברך, 
ארון אמבטיה + כיור, במצב 

_____________________________________________)22-23ח(טוב, 054-8491154

 מעוניין לקנות חלקים 
ואביזרים  לשיפוץ ביתי,

_____________________________________________)22-23ח(050-5343924

 דרוש בתרומה מקרוגל 
במצב מצוין ונקי, לאברך 
_____________________________________________)22-23ח(בירושלים, 050-4160457

 מחשב שולחני ליבה 
כפולה, מצוין, ווינדוס 7 כולל 

מסך, 500 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ח(053-3346080

 ברה"ע למכירה מ.דשא 
איטלקית 1300W, ב- 190 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, לפרטים: 052-7966786

 ברה"ע למכירה קוצץ 
ירקות חשמלי קנווד באריזה, 
_____________________________________________)22-23ח(ב- 150 ש"ח, 052-7966786

 מזגן חלון במצב מצוין, 
שלושה מצבים, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(מס': 052-7171845

 בהזדמנות, תנור 2 תאים 
+ גז, בלרס כחדש, נרוסטה, 

_____________________________________________)22-23ח(490 ש"ח, 054-7748602

 מחשב נייח Dell, מסך 
ורמקולים במצב מצוין, 450 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 052-2421622

 אורגן וולסון חום, דרוש 
תיקון קל, 250 ש"ח, -02
_____________________________________________)22-23ח(5373056, 050-4150123

 מתאם רשת אלחוטית 
)מגדיל טווח(, חדש באריזה, 

_____________________________________________)22-23ח(50 ש"ח, 052-3463482

 מחשב נייח בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)22-23ח(250 ש"ח, 052-2421622

 מקרר לבן "שארפ" 500 
ליטר, מצב מעולה, ב- 500 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 054-5823874

 מקרר משרדי חב' 
"וריפול" 4 מדפים + תא 

מקפיא, ב- 500,
_____________________________________________)22-23ח(054-5823874

 מכונת כביסה פ.תחתון, 
חב' "אלקטרה" 5 ק, 3 שנים, 

_____________________________________________)22-23ח(ב- 500 ש"ח, 050-4145023

 סוללה לאופניים חשמליים, 
שבע חודשים בשימוש, מצב 

מעולה, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ח(050-4145023

 אופניים חשמליות, דרוש  
תיקון קל, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(054-5823874

 מחשב נייד חברה 
איכותית וידועה, 15 אינץ + 

מטען, 500 ש"ח, -058
6545655)22-23(_____________________________________________

 מחשב נייד HP מיני 
 + USB קומפקטי, 3 יציאות

קורא כרטיסים, 450 ש"ח, 
058-6545655)22-23(_____________________________________________

 מכשיר הליכה חשמלי 
במצב מצוין כולל ק"מ 

וקלוריות, מחיר: 500 ש"ח, 
_____________________________________________)22-23ח(טל': 053-3100341

 מכונת תפירה במצב 
_____________________________________________)22-23ח(טוב, 052-2786557

 מקרר "אלקטרה" לזוג 
צעיר )ג - 1.45/ ר - 55/ 

ע - 58 ס"מ(, פ"ת, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)22-23ח(052-2786557

 נגן סובו בלי רדיו, חדש 
באריזה, באחריות, 145 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(050-4110471

 מקרר אמקור גדול, ישן, 
מקולקל, 200 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(050-4160880

 פלטה חשמלית גדולה, 
43X56 ס"מ במצב מצוי, 110 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 050-5343924

 סדין חשמלי למטה זוגית, 
חדש, 150 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(054-4912680

 מייבש כביסה עובד 
מצויין, 350 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)22-23ח(052-3073826

 אוזניות סיליקון עוצמתיות 
ונוחות לשימוש לזמן רב, 

באריזה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ח(052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 052-4831449

  HP מדפסת צבעונית 
משולבת: פקס, סורק, צילום 
J4580, )ללא דיו(, 320 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(054-5705546

 תנור משולב לבן, שמור 
מאוד, 150 ש"ח )חולון(,

_____________________________________________)22-23ח(050-7869140
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כללי

תקשורת

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

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

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

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

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

תינוקות

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, וירטינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)19-22(_____________________________________________

 אופניים לכל הגילאים 
מ- 100 ש"ח תיקון ומכירת 

_____________________________________________)19-21(חלקים וחלפים, 054-9985503

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

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________20-21ח(לפרטים: 052-7966786

 טלפון LG אופטימוס 
ומטען במצב מעולה, ב- 200 

_____________________________________________20-21ח(ש"ח, 052-2421622

 נוקיה c2 כשר במצב 
מצוין, 250 ש"ח,

_____________________________________________20-21ח(054-8439777

 מכשיר נוקיה 208 במצב 
מצוין, 250 ש"ח,

_____________________________________________20-21ח(054-8439777

 מתאם רשת אלחוטית 
)מגדיל טווח(, חדש באריזה, 

_____________________________________________20-21ח(50 ש"ח, 052-3463482

 6 מזרוני יחיד, חדשים, 
עובי 12 ס"מ, 15 ס"מ, 

במחיר מוזל,
054-4584974)19-22(_____________________________________________

 ספריית ילדים, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-4680218

 פינת אוכל + 4 כסאות, 
500 ש"ח, במצב טוב מאוד, 

_____________________________________________)21-22ח(054-4680218

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)21-22ח(052-3073826

 חדש באריזה - כסא 
בר צבע לבן בוהק על רגל 

מוכספת, 200 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)21-22ח(052-3073826

 כחדש - ארון אמבטיה 
ללא כיור, רוחב 80 ס"מ, 150 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 בהזדמנות, שידה מעץ 
מלא, 2 מגירות, רק 100 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(050-9089110

 ספה לבנה פינתית גדולה, 
_____________________________________________)21-22ח(רק 490 ש"ח, 050-9089110

 מיטה מתקפלת עם מזרון, 
חדש עם הנילון, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(055-6777117

 כסא מנהלים רחב ונוח, 
צבע חום, י-ם, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(054-2633790

 4 כסאות מעץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(054-5705546

 ספה כפולה X ארגז, 
נפתח למיטה במצב טוב 

וחזק, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(053-3160767

 ספה דו מעור איטלקי חום 
דובדבן, 200 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(054-8404243

 מיטה מתקפלת, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(פל': 054-8458605

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטרו 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאירזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(054-4783220

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידדית קריסטל, 
חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(052-7633316

 מיטת עמינח נפתחת 
בצבע כחול במצב סביר, 180 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 052-4388700

 קומודה טואלט וונגה 
מדהימה כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(טל': 052-7122470

 2 שידות וונגה מדהימות 
כחדשות, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)21-22ח(052-7122470

 מיטת עמינח נפתחת 
במצב טוב, במחיר 200 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(052-2655837

 מזנון יוקרתי לכלי כסף 
עם בסיס מעץ מלא, במחיר 

_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח, 054-8439407

 מיטת היירייזר במצב 
מצוין, זוגית, 350 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(03-9323012, 054-8465707

 בהזדמנות מדפים לחנות 
במצב טוב, 200 ש"ח, אפשרי 

למטרות אחרות,
_____________________________________________)21-22ח(053-3160767

 מיטת נוער יחיד X ארגז 
במצב טוב, 120 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(053-3160767

 כסא מספרה לספר או 
פאנית, ב- 500 ש"ח במקום 
_____________________________________________)21-22ח(2,500 ש"ח, 052-7145450

 ארון בגדים לבן, 5 דלתות, 
_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח, 052-7660512

 עמודון ספרים מסנדוויץ, 
איכותי כולל ארון למטה, 350 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 052-7660512

 פינות אוכל כחדשה, 400 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 שולחנות כל הגדלים, 
_____________________________________________)21-22ח(100-200 ש"ח, 054-4273857

 מיטה מתקפלת, 150 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 054-4273857

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

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(050-3286875

 לחדר ילדים, מזרון אורך 
1.82 ס"מ, רוחב 74, עובי 6, 

במצב מעולה, כחדש, 120 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 052-8833975

 מיטה נפרדת עם מזרון 
עבה, 300 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(052-7660512

 סטנדר מתכוונן, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(מצב מצוין, 052-7660512

 ,1.75X75X50 ארון מזנון 
ב- 100 ש"ח גמיש, כחדש, 

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 כסאות מברזל ועץ, מ- 10 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 054-4273857

 מיטת תינוק כחדשה, 
לבנה, רק 320 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(050-9089110

 עגלה קטנה עם ידית 
ארוכה שנהפך לאופנים, 250 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 050-9089110

 לול כחדש מתקפל לקטן, 
_____________________________________________)21-22ח(רק 180 ש"ח, 050-9089110

 מעמיד רגלים לאמבטיה 
כחדש, רק 50 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(050-9089110

 מיטת תינוק צבע עץ עם 
מזרון, שמורה במצב מצוין - 

_____________________________________________)21-22ח(200 ש"ח, 055-6777117

 מנשא לתינוק קטן במצב 
חדש, מצוין, 50 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(055-6777117

 שידת החתלה חברת 
משכל, מצב מצוין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(055-6777117

 כסא אוכל מתקפל עם 
מגש נשלף, 100 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(055-6777117

 כסא בטיחות לתינוק 
ברכב, חדש, 150 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(052-3463482

 כרית הנקה במצב טוב, 
בפתח-תקווה, 50 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)21-22ח(054-7716364

 עגלת תינוק במצב מצוין 
בפתח-תקווה, בצבע ירוק, 

_____________________________________________)21-22ח(300 ש"ח, טל': 054-7716364

 עגלת תאומים "טיולון" 
_____________________________________________)21-22ח(300 ש"ח, 054-7432035

 עגלת טיולון במצב מצוין 
במחיר מציאה, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)21-22ח(054-8413099

 עגלה בצבע שחור במצב 
מצוין במחיר מציאה, 250 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח טל': 054-8439073

 מיטת תינוק "שילב" 500 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 כסא תינוק מתקפל עם 
מגש נשלף, 150 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)21-22ח(052-3073826

 עגלת "מדריד" של 
דוקטור בייבי, מגיל לידה, 100 

ש"ח, כל הקודם זוכה,
_____________________________________________)21-22ח(052-7650730

 טיולון סייבקס ידית אחת, 
מצב טוב, רק 350 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(052-7650730

 עגלת "בלו" של דוקטור 
בייבי, משולבת אמבטיה 

וטיולון, 150 בלבד,
_____________________________________________)21-22ח(052-7650730

 שידת החתלה שילב, 
צבע שמנת/ורוד במצב מצוין, 

_____________________________________________)21-22ח(400 ש"ח, 052-7179802

 בהזדמנות! עגלה, שכיבה 
מלאה, חדשה בקופסא, ב- 

_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח, 052-7608061

 כסא לתינוק, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(053-3160767

 עגלת תינוק חב' 
ברייטקס, דרוש תיקון קל 

בצבע אדום ושחור, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(052-7663458

 עגלת תינוק חכדשה, 200 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כסא רכב לילד, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(גמיש, 054-4273857

 אמבטיה לתינוק גיגית + 
מעמיד, 60 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(052-7690532

 עגלה שנשכבת כמעט 
לגמרי, 250 ש"ח )בירושלים(, 

_____________________________________________)21-22ח(050-4172197

 עגלת תינוק טיולון + 
אמבטיה במצב מעולה, 400 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 050-5206337

 משאבות חלב מודלה 
חשמלי, חדש באריזה + 

אחריות, ב- 390 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)21-22ח(050-4127708

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(050-4127708

 עגלת אמבטיה + טיולון, 
מפוארת כחדשה, חברת 

JANE-RIDER, כחולה, 500 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, טל': 052-7177539

 סל-קל, 100 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(054-8432271

 מיטת תינוק לבנה 
כחדשה, 400 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(050-5206337

 מתאם רשת אלחוטית 
)מגדיל טווח(, חדש באריזה, 

_____________________________________________)21-22ח(50 ש"ח, 052-3463482

 s3 ,מטען סמסונג גלקסי 
אלחוטי, חזק במיוחד - חדש 

מהקופסא, 99 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(054-4783220

 אוזניית בלוטוס חוט 
נשלף, 60 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(052-7663458

 אוזניות סיליקון 
עוצמתיות ונוחות לשימוש 
לזמן רב, באריזה, 40 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(052-4831449

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטארליין חדש 

באריזה, דגם GCE-5933, ב- 
_____________________________________________)21-22ח(100 ש"ח, 052-7966786

 טלפון אלחוטי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 פלאפון מ- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 טלפון אלחוטי 50 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 מציאה! למכירה 
פאה של שבי פלס, צבע 

_____________________________________________)21-22(שחור,050-4108911

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

_____________________________________________)21-22ח(054-8454536

 סגריות: כאמל רוסי, 215 
ש"ח. פרלמנט רוסי, 230 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(054-8419714

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(050-4145023

 שטר 20 ש"ח, במהדורת 
60 שנה למדינה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(052-7179802

 שטיח מצב טוב, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(054-5705546

 קרש גיהוץ, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-8458605

 אורגן קומותיים + כסא 
)דרוש תיקון קל(, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(054-8487627

 תוכי מסוג קוואקר, 300 
ש"ח כל אחד במקום 400, 

_____________________________________________)21-22ח(054-8401517

 חדש, מחבת ווק, 75 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 דברי נחושת מ- 100 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 ג'ק לרכב מ- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(גמיש, 054-4273857

 שטיח פרסי, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(גמיש, 054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(גמיש, 054-4273857

 אופניים לכל הגילאים, מ- 
_____________________________________________)21-22ח(100 ש"ח, 054-4273857

 סיר 9 ליטר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(גמיש, 054-4273857

 סירים ומחבתות, החל מ- 
_____________________________________________)21-22ח(10 ש"ח, 054-4273857

 קשתות לגגון רכב, 100 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 054-4273857

 קסדות אופנוע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 טלית כחדשה תמני גודל 
80, 200 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 סקטים וסקט בורד, 100 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 רימונים לספר תורה, מ- 
150 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 סט תאג' תורה מפורשה, 
120 ש"ח, חדש,

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 סידורים נוסח בלאדי, 20 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 סט צלחות, כוסות, סכום 
לפקניק, חדש, 100 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)21-22ח(054-8458605

 מעמד לאורגן, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(מתכוונן, 052-7660512

 סנדל בנות חדש, ד"ר 
סטפ, מידה 29, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(052-7663458

 שמלת ארועים בצבע 
נחושת, מידה XL )למחותנת(, 

_____________________________________________)21-22ח(200 ש"ח, 054-8487627

 חליפות נוער מידות 
14,16, 3 חלקים, תוצ"ח, 100 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח כ"א, 054-8487627

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

_____________________________________________)21-22ח(054-8487627

 שטיחון כרמל בצבע 
אדום/כחול, 120X74 ס"מ, 

_____________________________________________)21-22ח(100 ש"ח, 050-5206337

 אופנים מתקפלות סטרט 
כחדשות בהזדמנות, מגיל 8 

ומעלה, יפות )ומצוינות(, 500 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 052-8833975

 זיכוי לכובע פנתר בברון, 
ב- 430 ש"ח )אפשרי לשדרג 

_____________________________________________)21-22ח(לרוצ'ה(, 052-7100955

 בושם "סילבר" חדש לא 
נעשה שימוש! רק 100 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(053-4159884

 משקפי שמש לאישה, 
חדש, ב- 40 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(052-5918474

 נרתיק עץ לספר תורה, 
מ- 350 ש"ח, מעולה, גמיש, 

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 צלחות במחיר מצחיק, 2 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 054-4273857

 טרמוס לשבת משאבה, 
_____________________________________________)21-22ח(50 ש"ח, 054-4273857

 ש"ס טלמן 400 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(גמיש, 054-4273857

 אופנים לנער כחדש, 200 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מנשא אופנים לרכב, 100 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 בושם פואם מבית לנקום, 
100 מ"ל, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)21-22ח(054-9784433

 שמיכה זוגית חדשה - 50 
ש"ח, טל': 02-6250482, 

_____________________________________________)21-22ח(ירושלים

 הגדה של פסח חב"ד, 500 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 052-7154392

 1 ק"ג מטבעות חו"ל, ב- 
65 ש"ח, בבני-ברק,

_____________________________________________)21-22ח(052-7154392

 אוסף גדול של בולים 
ומעטפות, החל מ- 1 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(052-7154392

 רולר מתכוונן למידות 
שונות, ב- 80 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(03-6180473

 3 שמלות יפהפיות 
לארועים, מידות 36,42,44 

לממוצעות וגבוהות, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-8408197

 שעון קסיו רצועות עור, 60 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 03-6188471

 2 שעונים, רצועות ברזל: 
1 ב- 50 ש"ח, 2 ב- 40 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(03-6188471

  אופני BMX מידה 14, 
_____________________________________________)21-22ח(60 ש"ח, 03-6188471

  אופני BMX, מידה 18, 
_____________________________________________)21-22ח(80 ש"ח, 03-6188471

  סידור קטן, עור אמיתי, 
_____________________________________________)21-22ח(60 ש"ח, 03-6188471

  מצית טורבו בצורת 
שעון עובד )ב"ב(, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(03-6188471

  שעון אומקס, דרוש 
החלפת זכוכית, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(03-6188471

  עט עם כיסוי מעור לפקק 
נשלף לדיסק און קי, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(03-6188471

 סקט בורד )על שתי 
גלגלים(, 40 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(03-6188471

 טלפון נוסטלגיה, לחיצים 
_____________________________________________)21-22ח(זמיר, 50 ש"ח, 050-5206337

 זוג מזרוני ים מתנפחים 
כחדשים, 150 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)21-22ח(050-5206337

 כלוב קטן לאוגר בצבע 
תכלת לבן, 20 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(050-5206337

 ספר לתסרוקות של דיוויס, 
_____________________________________________)21-22ח(250 ש"ח, 058-4843223

 שמלה לנשים/נערות, 38, 
אופנתית, ארוכה ומפוארת 

לאירועים, חדשה ברוקט, 150 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח השכרה, 058-4843223

 מעיל זארה בז' קצר פוך 
לנערות s/m אופנתי + ג'קט 

אפור, 150 ש"ח לשניהם,
_____________________________________________)21-22ח(058-4843223

 מאגר מאות תורמים 
וקרנות כספים לעמותות 

וליחידים מהארץ ומחו"ל, 299 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 052-7633316

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)21-22ח(150 ש"ח, 052-3463482

 זוג נעלי רוקפורט לגבר 
בצבע חום, מידה 44, חדשות, 

_____________________________________________)21-22ח(130 ש"ח, 052-7692405

 אופנים 20" ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(בפלא': 054-5385013 )ב"ב(

 אופנים הילוכים 26", ב- 
300 ש"ח, בפלא':

_____________________________________________)21-22ח(054-5385013 )ב"ב(

 תיק גדול חברת קיפלינג 
מקורי, חדש באריזה, צבע 

כחול, 300 ש"ח )גמיש(,
_____________________________________________)21-22ח(052-7179099

 נעלי סקוני חדשות, 37.5 
כסוף משולב, ב- 200 בלבד, 

_____________________________________________)21-22ח(ב"ב, 054-8471070

 מתקן מים כולל מסננים, 
500 ש"ח )בירושלים(,

_____________________________________________)21-22ח(050-4172197

 בריכה מחומר מאוד חזק, 
250 ש"ח, )בירושלים(,

_____________________________________________)21-22ח(050-4172197

 שעון יד לגבר חברת 
superdry איכותי ברמה, ב- 

_____________________________________________)21-22ח(120 ש"ח, 052-5918474

 כסא על גלגלים, 95 ש"ח 
בלבד, מצב מצוין, בני-ברק, 

_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 ספה 3 מושבים, עור 
אמיתי, מצב מצוין, 480 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 למסירה בב"ב, 2 מיטות 
במצב מצויין - ללא מזרונים, 

_____________________________________________)22-23ח(02-6798401

 למסירה בב"ב ארון 
ספרים, 3 מטר - עם ויטרינה, 

_____________________________________________)22-23ח(02-6798401

 למסירה בב"ב ארון בגדים 
במצב מצוין - 5 דלתות, 

_____________________________________________)22-23ח(02-6798401

 שולחן מחשב איכותי, 
תוצרת צרפת כחדש, 200 

ש"ח, מיוחד מאוד,
_____________________________________________)22-23ח(052-7655688

 שולחן מחשב חדש! 
כולל ארונית ומדף - 300 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(לפרטים: 050-4160833

 ספה גדולה פינתית לבנה, 
נוחה, דמוי עור, 490 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 ספה פינתית קטיפה בורדו 
עם פרחים, מחיוחדת, 450 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 052-7681462

 מיטת היי רייזר תכלת + 
עץ, 450 ש"ח, 050-9089110 

_____________________________________________)22-23ח(או: 054-7748602

 2 שידות קטנות עם 
מגירות, מעוצבות, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 ארון 4 דלתות ומיטה 
יהודית ללא מזרונים, 400 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 054-8411499

 בפ"ת, שולחן + ספריה 
מחוברת מעל, צבע בוק 

 98X2.14 ומעט תכלת גובה
 78X78 ,ארונית תואמת +
במצב מעולה, 430 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(050-6474999

 שלושה מדפי נוי צבעוניים 
לחדר ילדים, יפים מאוד 

מסנדוויץ אדום, 70 ש"ח למדף 
_____________________________________________)22-23ח(בב"ב, 052-7600336

 שולחן לסת"ם עם תאורה, 
ב- 500 ש"ח, פל': -052

_____________________________________________)22-23ח(7605468, 052-7605468

 שולחן למטבח, דו צדדי, 
מתקפל, צבע חום במצב טוב, 

_____________________________________________)22-23ח(100 ש"ח, 03-9307308

 קומודה + מראה בצבע 
אגוז, 4 מגירות, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(טל': 054-6529852

 ארון 4 דלתות בצבע אגוז, 
450 ש"ח, כחדש, טל':

_____________________________________________)22-23ח(054-6529852

 מיטה יהודית )ללא 
מזרונים(, 500 ש"ח, במצב 
_____________________________________________)22-23ח(מעולה, טל': 054-6529852

 4 כסאות מעץ ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(054-5705546

 כסא מתכוונן על גלגלים 
בירושלים, 150 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)22-23ח(054-8423405

 שידה 2 מגירות, 120 
ש"ח, בירושלים, טל':

_____________________________________________)22-23ח(054-8423405

 מ ספריה למחשב, כמו 
חדשה - 350 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(054-8452085

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)22-23ח(052-3073826

 חדש באריזה - כסא 
בר צבע לבן בוהק על רכגל 
כסופה, 200 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)22-23ח(052-3073826

 שולחן עץ מלא צמוד 
 ,79X59לקיר, מתקפל, מידות

ב- 130 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)22-23ח(052-3073826

 2 עמודונים עם דלתות 
מזכוכית, 400 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)22-23ח(050-4193382

 בב"ב תוכי דררה ב- 90 
ש"ח, אפשרות להחלפה, 

_____________________________________________)22-23ח(בטל': 052-7663092

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

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ח(050-3286875

 כסא נדנדה עתיק, צבע 
חום + ריפוד, 500 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח()חולון(, 050-9869140

 בייביסנס 4 באריזה 
כחדש, 200 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(054-8400242

 מיטת תינוק כחדשה, 
שמנת, 500 ש"ח כולל מזרון 

_____________________________________________)22-23ח(והובלה, 054-8400242

 עגלת תינוק משולבת, 
חדש באריזה, 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)22-23ח(052-7667128

 לול תינוק + מזרון, כחדש, 
_____________________________________________)22-23ח(120 ש"ח, 03-6182911

 עגלת תאומים במצב 
מצוין + כיסויים לגשם, 500 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 050-6651365

 מיטת תינוק כחדשה 
בצבע לבן, 320 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 מעמד לאמבטיה של 
תינוק, רק 50 ש"ח, פאלפון: 

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 עגלה + אופנים תלת אופן 
כחדש, 350 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 לול כחדש מתקפל, רק 
180 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 כסא בטיחות לתינוק 
ברכב, חדש, 150 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(052-3463482

 עגלת ציקו לייט וואי 
FLUO צבע ירוק במצב 

מעולה - ללא פגוש קדמי, 
מחיר: 380 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)22-23ח(052-7125823

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ח(052-7676969

 עגלת תאומים, 500 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 054-7432035

 שידת החתלה, 260 
ש"ח בלבד, עץ מלא, בני-ברק, 

_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 עגלת סילבר קוסט + 
שק שינה ותיק תואם, 500 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 052-7675934

 סל-קל, 100 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ח(054-8432271

 כרית הנקה במצב טוב, 
בפתח-תקווה, 50 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)22-23ח(054-7716364

 עגלת תינוק במצב מצויין 
בפתח-תקווה, בצבע ירוק, 

_____________________________________________)22-23ח(300 ש"ח, טל': 054-7716364

 עגלת שכיבה חדשה 
באריזה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(054-8452085

 מיטת תינוק "שילב" 500, 
_____________________________________________)22-23ח(טלפון: 052-3073826

 כסא תינוק מתקפל עם 
מגש נשלף, 150 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)22-23ח(052-3073826

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מעולה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(052-2421622

 טלפון חכם מאסיבי עמיד 
בפני מים ואבק, שחור באריזה, 

_____________________________________________)22-23ח(500 ש"ח, 052-4831449

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

_____________________________________________)22-23ח(054-8454536

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(050-4145023

 שמלת ערב סגולה 
ארוכה מהממת, כולל חולצת 

בסיס תואמת, נלבשה פעם 
אחת בלבד! מחיר 180 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(לפרטים: 052-7125823

 שטיח, מצב טוב, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(054-5705546

 + voice נגן סנדיסק 
הקלטה + אחריות, 16 ג'יגה, 

_____________________________________________)22-23ח(140 ש"ח, 054-8464420

 גמבוי + נגן ומצלמה, 230 
ש"ח במקום 300 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)22-23ח(03-6182130

 מכשיר סודה סטרים, חדש 
ללא שימוש + בקבוק, 100 

ש"ח, לפרטים: 053-3176630 
_____________________________________________)22-23ח(או 02-5371981

 לגו מכבי אש גדול, חברת 
לגו, חדש באריזה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(054-8452085

 אופניים 26 של חברת 
TREK דגם 4400, מצויינת, 

_____________________________________________)22-23ח(500 ש"ח, 054-8496816

 שעון חתנים יוקרתי 
מחברת MOVADO, ציפוי 

זהב, 500 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)22-23ח(054-8464909

 אופניים חדשות כמעט 
ללא שימוש, 21 הילוכים, 

הקודם זוכה, רק ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)22-23ח(לפרטים: 054-8525012

 מיכל אחסון גדול 
לקורנפלקס, מיוחד כמו במלון, 

_____________________________________________)22-23ח(80 ש"ח, 050-9089110

 מעיל 3XL, ענק, עבה 
מאוד, 500 ש"ח, חדש,

_____________________________________________)22-23ח(050-9869140

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)22-23ח(20 ש"ח, 052-4831449

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

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ח(052-4831449

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

_____________________________________________)22-23ח(052-4831449

 משחק אוקי גדול כחדש, 
מיוחד, 290 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

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

_____________________________________________)22-23ח(052-2421622

 מזוודה טרול גדולה עם 
גלגלים במצב טוב, צב עשחור, 

_____________________________________________)22-23ח(100 ש"ח, 03-9307308

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)22-23ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)22-23ח(65 ש"ח, 052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(052-4831449

 2 תוכונים + כלוב + כל 
האביזרים + תא הטלה, ב- 

_____________________________________________)22-23ח(170 ש"ח, 054-8415693

 וילון לסלון 2X5, מתאים 
ל- 3.5 מטר, צבע בז', 250 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 054-8439777

 נעליים אפורות לבחורות 
עם שרוכים, מדוגמות, 

מהממות, באריזה, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)22-23ח(050-4146777

 מצעים זוגיים מהממים, 
 ,160X200 ,בז'/מוקה, סטאן
_____________________________________________)22-23ח(ב- 200 ש"ח, 050-4146777

 חלוק סרפן של אורדמן, 
יפיפה, במידה 1, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(050-4146777

 מסכת ב"ק וילנא החדש 
מהדורה מורחבת, כחדש, 50 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 054-8471351

 ספרי ברסלב יד שניה, 
2-10 ש"ח, טל':
_____________________________________________)22-23ח(054-8471351

 נהר הסולם 21 כרכים, 
150 ש"ח, בטל':

_____________________________________________)22-23ח(054-8471351

 אופני ילדים, 20 ש"ח, 
_____________________________________________)22-23ח(054-6650809

 זוג תוכים וכלוב, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)22-23ח(054-6650809

 עשרה בתי מזוזות 
מעוצבים מהרסקס )נדירים(, 

250 ש"ח )פ"ת(,
_____________________________________________)22-23ח(052-2786557

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

משפך גינה בינוני, 20 ש"ח, 
_____________________________________________)22-23ח(בב"ב, 052-7600336

 תיק נשים, זארה, גדול, 
שחור בהזדמנות, כחדש, 170 

_____________________________________________)22-23ח(גמיש, 054-5485613

 כרטיסיות מתכונים 
לידלים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)22-23ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעי, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ח(052-4831494

 כיורים במידות מיוחדות, 
37X24 ס"מ - חדש, 200 
ש"ח, כחדש - 100 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(052-7628661

 למסירה, מרווה לצמא, 
שנת תשס"א-תשס"ו 

_____________________________________________)21-22ח(מאוגדים. 054-8429020, י-ם

 עצי נוי לגינה, 100-450 
ש"ח, 03-9074725,

_____________________________________________)21-22ח(054-8412903

 כלוב לציפורים, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(03-9074725, 054-8412903

 אוכל לתוכים/קנרים, 15 
ש"ח, 03-9074725,

_____________________________________________)21-22ח(054-8412903

 אדניות מתחיל מ- 50 
ש"ח, 03-9074725,

_____________________________________________)21-22ח(054-8412903

 מעקה בצורת ר', גודל 
3.65X0.58 מטר, גובה 1.20 

מטר, 500 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(052-7663458
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