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הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת ואתחנן

/ עמ' 4

 / עמ' 4

אבי בלום מסכם מושב / בי"ס לפוליטיקה עמ' 12-13

אחרי  תאוצה:  צוברת  ירושלים  תאטרון  סערת 
קוראת  החרדית,  הנציגות  של  לקיר  מקיר  הגינוי 
מירי רגב לניר ברקת להתערב  במקביל, לחץ על 
ברקת מכיוונם של חברי המועצה שהצטרפו לפיני 

העירייה  של  התקשרות  כל  "לעצור  ודורשים  במכתב  עזרא 
עם התאטרון"  ח"כים נוספים מצטרפים למחאה - גואטה: 
מוזס:  חילונית",  "כפיה  גליק:  שמענו",  שלא  "משהו 

"התערבות בוטה באורח החיים שלנו"
  / עמ' 9

 חשיפת

 'קו 
עיתונות'

שרת התרבות: "הדעת אינה סובלת הדרת חרדים"

שר הבריאות יעקב ליצמן 
בראיון ל'קו עיתונות'

"אנחנו 
שבעים אחוז 
ודגל שלושים, 
ירדנו מנדט 
בגללם"

ָבכֹה תְִבֶכה ַבַליְָלה וְדְִמָעתָּה ַעל ֶלֱחיָּה
רבבות פקדו את שריד בית מקדשנו במהלך תשעה באב והעתירו לגאולה 

השלמה במהרה

צילום: ויקיפדיה

מחזירים את הצניעות 
לחוף הנפרד

סיור בהול: אל החוף הנפרד בבת 
לערוך  במטרה  משלחת  הגיעה  ים 
בעיות  את  שיפתור  בזק  שינוי 

הצניעות ויעניק חותמת הכשר

הנביאים מתחדש: 
הסתיים שלב 
ראשון בפיתוח

 / עמ' 4 / עמ' 6

העירייה תשלם 
₪ 5,000 

 "דמי חנייה"

תאונת דרכים קשה שהביאה להתהפכות 
רכב, הסתיימה באורח נס עם פצוע קל בלבד

רק בבת ים:

  / עמ' 10
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בחולון בת ים    ד' באב תשע"ז 427/7/17

החדשות המקומיות של    חולון ובת ים
על המקום

121//1 תש"ע ד באד" 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

 ט' באב ללא קריוקי
לחיים  ומופת  אות 
אירוע  משותפים: 
שאמור  שירה 
להתקיים  היה 
באב,  תשעה  בליל 
תשומת  את  לכד 
מאישי  אחד  לב 
בעיר,  הציבור 
למארגנים  שפנה 
על  והעמידם 
התאריך,  משמעות 
יום בו מתאבלים עם 
חורבן  על  ישראל 

בתי המקדש.
לב  תום  של  בטעות  מדובר  כי  הסבירו  המארגנים 
בלבד, ומיד, ללא כל היסוס או הרהור נוסף – ביטלו 

את אירוע השירה והעבירו אותו לתאריך אחר.

 התהפך וניצל
דרכים  תאונת 
שהביאה  קשה 
רכב,  להתהפכות 
באורח  הסתיימה 
קל  פצוע  עם  נס 
נהג   – בלבד 
שחולץ  הרכב, 
ממנו עם שריטות 
התאונה  קלות. 
ביום  התרחשה 
האחרון,  חמישי 

בכביש 20 איילון דרום, סמוך למחלף יוספטל. לאחר 
בדיקות בבית החולים, שוחרר הנהג לביתו.

 האופניים בערו ועפו מהחלון
חשמליים  אופניים  להתלקחות  הביא  בחשמל  מקצר 
של  ברגע  ים.  בבת  ניצנה  ברחוב  מגורים  דירת  בתוך 
הבוערים,  האופניים  את  הדירה  בעל  תפס  תושייה, 
וביתו  עצמו  את  הציל  וכך  מהחלון,  אותם  השליך 
והדירה  נפצע קל בעת הרמת האופניים,  מאסון. הוא 
המסתמן  פי  על  אותה.  שאפף  מהעשן  קלות  ניזוקה 
שהיו  בעת  באש  עלו  האופניים  האירוע,  מחקירת 
בשל  הנראה  ככל  הטענה,  לצורך  לחשמל  מחוברים 

קצר חשמלי.

 קצב אוהד דאע"ש
היתר  בין  ועבד  לישראל  שהסתנן  לחם  בית  תושב 
בחשד  עצור  ים,  בבת  ובקצביה  גן  ברמת  במסעדה 
המדינה  ארגון  עם  ולהזדהות  חוקית  בלתי  לשהות 
שהגישה  חסוי  לדו"ח  בנוסף  )דאע"ש(.  האסלאמית 
התביעה לשופטת, הוצגו פרסומים מהרשת החברתית 
וקריאות  הארגון  סמלי  מתנוססים  שם  האיש,  של 

תמיכה במעשיהם הנתעבים.
וכי  זדון,  כוונות  כל  לו  אין  כי  החשוד  טען  מנגד, 
פרנסה  ולהביא  בישראל  לעבוד  ביקש  הכול  בסך 
את  השופט  קיבל  דיון,  של  בסופו  ולילדיו.  לביתו 
עמדת המשטרה, והורה על הארכת מעצר החשוד עד 

להחלטה אחרת.

 השמח בחלקו
מבין האירועים הרבים והגרנדיוזיים שעורכת העיר בת 
ים לרגל הקיץ, שלינו עבור קוראינו שומרי המצוות את 
המעט המיועד עבורם: ביום שני הקרוב בשעה 12:00, 
התרבות   בהיכל  'השיפוצניקים',  ילדים  הצגת  תיערך 

העירוני, סמטת אופיר 3. מחיר כניסה: 14 ₪.
וביום רביעי תתקיים רחצה לילית בין השעות -20:00

23:00 לגברים, בבורה בורה, רחוב בן גוריון 96. 
מחיר כניסה: 15 ₪.

רק בבת ים: העירייה תשלם 
5,000 ₪ "דמי חנייה"

תושב מודיעין שהגיע לבקר את אמו 
ים, "עלה" על שיטה  הקשישה בבת 
לגבות תשלום והגיש תביעה ייצוגית 

מאת: ישראל פריי

ההיערכות  הסתיימה  אלו  בימים 
תשע"ח  הלימודים  שנת  לפתיחת 
ים.  בבת  התורניים  הילדים  בגני 
גני  כל  שופצו  ההכנות,  במסגרת 
הילדים בעיר – 02 במספר – שיפוץ 
בחצר  החול  משטחי  הסרת  הכולל 
סינטטי,  דשא  והתקנת  המשחקים 
בטיחותי  בידוק  מתקנים,  שדרוג 

וצביעה.
גן  כל  של  שיפוץ  הערכה,  פי  על 
עומד על סכום כולל של כ-001 אלף 
לחינוך  ומשולם מתקציב האגף   ,₪

חרדי שנפתח באחרונה בעירייה. 
בבית  השיפוץ  עבודות  במקביל, 
נמשכות  רבקה'  'נתיבות  הספר 
הושקעו  ובמקום  עוזן,  במלוא 
שהכוונה  למרות  שקלים.  כמיליון 
הסכום  את  לגייס  הייתה  המקורית 
ממשרדי ממשלה, נפל הדבר בסופו 
של הליך על כתפי העירייה, שנרתמה 

לתשלום השיפוצים מקופתה.
בין יתר החידושים במערכת החינוך 
התורני בעיר, ייפתח גן ילדים שפתי 
עיכוב  עם  לילדים  בעיר,  נוסף 
היא  שפתי  גן  הקמת  התפתחותי. 

הקמת  ומצריכה  מורכבת,  משימה 
קלינאיות  של  מקצועי-תורני  צוות 
יקום  החדש  הגן  ועוד.  תקשורת 

ברמת יוסף.
המחלקה  ומייסד  העיר  ראש  מ"מ 
"אין  אמר:  ברנז,  רפי  חרדי  לחינוך 
מוסדות  ספק שבשנתיים האחרונות 
החינוך התורניים בעיר פשטו צורה 
עוד  חדשה.  צורה  ולבשו  ישנה 
כל  מעל  הצהרתי  לתפקיד  בכניסתי 
בו  שאגע  הראשון  שהנושא  במה 

יהיה נושא החינוך על כל מרכיביו.
רק  נמצאים  שאנחנו  מבטיח  "אני 
בתחילת הדרך וכבר בשנת הלימודים 
נוספות.  עוד הפתעות  יהיו  הקרובה 
אני באמת רוצה להודות לראש העיר 

יוסי בכר על שיתוף הפעולה".

מאת: ישראל פריי

הובהלו  הזמנים',  'בין  ימי  פרוץ  לפני  רגע 
לחופי העיר בת ים אנשי אגף החופים במשרד 
הפנים, בכירי העירייה ונציגי 'טוהר המחנה'. 
וסיעור  הנפרד  החוף  בתוואי  סיור  לאחר 
שתביא  מהירה  פעולה  על  הוחלט  מוחות, 
להפוך  שצפוי   - הנפרד  בחוף  גדול  לתיקון 
ובנות  בני  המוני  של  ל)ר(גל  עלייה  למוקד 

הציבור החרדי.
מאז  נחשב  ים  בבת  הנפרד  שהחוף  למרות 
ומקדם לאחד המשובחים בארץ, הוא לא זכה 
מחותמת  שנהנים  החופים  ברשימת  להיכלל 
נרמזה  ואף  החינוכי,  הארגון  של  הכשרות 
ביקורת כלפיו במכתב של אחד מנכבדי רבני 

השכונות.
מדרום  הנמצא  שטח  עומד  הבעיה,  במוקד 
לחוף  הזמן  במשך  שהפך  הנפרד,  לחוף 
מגיעות  חרדיות  נשים  כאשר  משפחות, 
לרחוץ בו במקביל לרחצת הגברים המתנהלת 
בסמוך. בתהליך הדרגתי, הפכו המצילים של 
החוף הנפרד למצילים גם של חוף המשפחות 
שהתפתח – מתוקף חובתם להציל חיים בכל 

רצועת החוף – והמכשול הלך וגדל.

בעבר, נעשו ניסיונות לתחום את החוף הנפרד, 
ולחסום במחיצות אל תוך המים את גבולותיו, 
אך המחיצות לא החזיקו מעמד ונסחפו בזרמי 

המים.
הפנים  במשרד  שהתכנסה  חופים  בוועדת 
בשבוע שעבר, הפתיע שר הפנים אריה דרעי 
– ששמע בעיות החוף הגיעו לאוזנו – וביקש 
לרדת במהירות  מהצוות המקצועי של האגף 
לעשות  ניתן  מה  ולבדוק  ים,  בבת  החוף  אל 
שיעמוד  מיוחד  תקציב  ייעד  אף  הוא  בנדון. 

זמין לטובת עבודות שטח נצרכות.
ים  בפני הפמליה שהגיעה לחוף הנפרד בבת 
– שמלבד מנהל אגף החופים עו"ד דוד תמיר 
ואחראי פרויקטים עירוניים מר אלי אוליאל, 
וצוות  ברנז  רפי  העיר  ראש  מ"מ  את  כלל 
 – המחנה'  'טוהר  ארגון  אנשי  ואת  לשכתו 
הפתרונות  מרבית  באשר  קל,  לא  אתגר  עמד 
נצרכו לחכות לאישורים וזמן הביצוע ממושך, 

כשבאופק מתקרבים בצעדי ענק ימי החופש.
פתרון  על  ברנז  הכריע  ודברים,  דין  לאחר 
החוף  רוחב  לכל  מחסומים  הצבת   – מיידי 
הנפרד, באופן שיחסום טוטאלית את אפשרות 
לגבולות  שמעבר  הדרומית  לרצועה  הכניסה 
בשלטי  האזור  יתוגבר  בנוסף,  הנפרד.  החוף 

אזהרה ובפקחים שייקנסו את המתחכמים.
בסגירת  יש  הרוחני,  התיקון  מלבד  כי  יצוין 
חיים,  הצלת  משום  הדרומית  החוף  רצועת 
מרובה  הנו  החוף  של  זה  שחלק  מאחר 
הרחצה  בעונת  לרוחצים.  ומסוכן  בבורות, 
שאירעו  הטביעה  ממקרי  גדול  חלק  שעברה, 
בחופי בת ים, התרחשו בחלק זה של החופים, 

מקרים שחלקם הסתיימו באורח טראגי. 
שעות  עמלו  באב,  תשעה  צום  של  בעיצומו 
המחסומים,  התקנת  על  פועלים  ארוכות 
והחום  הצום  שלמרות  ברנז,  ניצב  כשעליהם 
שהמלאכה  לוודא  מנת  על  התייצב  הכבד, 

נעשית כראוי ובהתאם לתכניות. 

דשא סינטטי וגן חדש: 
נערכים לשנה"ל תשע"ח

המודעה שהסבה תשומת לב

צילום: דוברות איחוד הצלה

ההכנות לפתיחת שנת הלימודים הבאה: 20 גני 
ילדים חודשו, 'נתיבות רבקה' בשיפוץ מקיף, וגן 

שפתי חדש ייפתח

מחזירים את הצניעות לחוף הנפרד
סיור בהול: אל החוף הנפרד בבת ים הגיעה משלחת במטרה לערוך שינוי בזק שיפתור 

את בעיות הצניעות ויעניק חותמת הכשר

מאת: ישראל פריי

שהגיע  מודיעין  תושב 
הקשישה,  אמו  את  לבקר 
נגד  ייצוגית  תביעה  הגיש 
חיובים  בשל  ים,  בת  עיריית 
לטענתו,  כך  מוצדקים,  לא 
בתשלום דמי חנייה. השבוע, 
את  לאשר  השופטת  סירבה 
התביעה כייצוגית, אך פסקה 
לשלם  ים  בת  עיריית  על  כי 
ועוד  לתובע,   ₪  000,5

000,55 ₪ לעורך דינו.
מספר  לפני  סיפור  תחילת 
תושב  החנה  אז,  חודשים, 
ברחוב  רכבו  את  מודיעין 
ארלוזורוב בבת ים, שילם על 
חנייה באמצעות 'פנגו', ועלה 
המתגוררת  אמו  את  לבקר 

בסמוך.
עם  בשיחה  תקופה,  לאחר 
העירייה  כי  גילה  תושבים, 
כלל אינה אוכפת את תשלום 
ולדבריו,  ברחוב,  החנייה 
שערך  מדוקדקת  מבדיקה 
בעירייה עולה כי רק ברחובות 
העירייה  מבצעת  ספציפיים 
אכיפת תשלום, כשהרחוב בו 

חנה לא נכלל ברשימה זו.
האיש הנמרץ, החליט להגיש 
לבית המשפט בקשה לתביעה 
 1,600,000 סך  על  ייצוגית, 
₪, בשל מה שכינה "כשל של 
לצורך,  שלא  כספים  גביית 
המתקיים מזה זמן רב ובאופן 
גורף". התביעה הוגשה לפני 

חמשה חודשים.
לבית  ההגנה שהגישה  בכתב 
בת  עיריית  טענה  המשפט, 
ים כי לא נפל כל פגם בגביית 
כי  הוסיפה  היא  התשלום. 
החנייה  בהם  הרחובות  מפת 
להתפרסם  החלה  בתשלום, 
גם  כמו  העירייה,  באתר 
החנייה  מקומות  צביעת 
בכחול-לבן והצבת תמרורים, 
החונים  את  להרגיל  מנת  על 
באופן  זאת  ולציין  לתשלום 

נהיר וברור.
בית  שופטת  קיבלה  השבוע, 
מנהליים  לעניינים  המשפט 
תל אביב החלטה בתיק, לפיה 
התביעה  לאישור  הבקשה 
כייצוגית נדחית, אך העירייה 
דינו  ועורך  לתובע  תעביר 

סכום של כ-60,000 ₪. 

 ברנז, מנהלי אגף החופים ונציגי טוהר המחנה

לכאן הילדים יחזרו





הסרת משקפיים בלייזר

התאמה מלאה 
לציבור החרדי

 ימי בדיקות נפרדים לנשים ולגברים
 בדיקות לנשים ע"י נשים בלבד 

 בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד

לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031
הסרת משקפיים עושים בבי״ח
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הרשות לפיתוח ירושלים

THE  JERUSALEM  DEVELOPMENT  AUTHORITY

בין הזמנים ירושלים זה מינימום יומיים

מוזיאונים ואתרים 
עיר דוד, מנהרות הכותל, 

מערת צדקיהו, מוזיאון המדע, 
מוזיאון ארצות המקרא, רכבת 

הכותל, מגדל דוד, ועוד.

הנחה
על הלילה השני

או ארוחת 
ערב חינם

או ילד ראשון 
ללא תשלום

חבילות לינה

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

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

המלך, פארק ירושלים ועמק 
הצבאים, מיצג הלילה של עיר 

דוד, עין יעל, ועוד.

ירושלים שלא הכרתם

משרד ירושלים ומורשת מזמין

אייסלנד בארנה
פארק הקיץ הענק למגזר החרדי

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

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

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

בני ברק י"א באב תשע"ז 1263/8/17

20 שנה בלי טאבו, 
ותובעים 380,000 ₪

משפחה שרכשה לפני כשני עשורים דירה בראשון 
כשהם  מסודר,  רישום  בלי  עצמה  מצאה  לציון, 
נסחפים ללא פחות מ-23 דיונים משפטיים בסוגיה 

 כעת, דורשים הדיירים פיצוי כספי

מאת: משה אברהמי

מרים  השופטת  העליון,  ביהמ"ש  נשיאת 
חבר  של  בקשתו  את  השבוע  דחתה  נאור, 
מועצת עיריית בת ים אלי יריב לקיים דיון נוסף 
בפסק הדין של בית המשפט העליון, שקבע כי 

אין להתערב בתוצאות הבחירות.
בהחלטה שפרסמה השופטת נאור כתבה כי 
אין בבקשת העותר כל טענות חדשות שיש בהן 

כדי להצדיק דיון נוסף.
בית המשפט  2016  החליט  כזכור, באפריל 
המחוזי על ביטול הבחירות בעיר בת ים, לאחר 
עתירה שהוגשה על ידי חבר מועצת העיר אלי 

יריב, שהתמודד מול בכר על ראשות העיר.
העליון  המשפט  בית  קיבל   2017 בפברואר 
החלטת  את  הפך  בכר,  שהגיש  הערעור  את 
הבחירות  לביטול  עילה  אין  כי  וקבע  המחוזי 
בבת ים. כמו כן פסק הרכב השופטים ניל הנדל, 
צבי זילברטל ואורי שוהם הוצאות משפט בסך 

60 אלף ש״ח לטובת בכר.

על  הבחירות  את  שהותירה  ההחלטה  לצד 
כנן, מתחו השופטים ביקורת על התנהלותו של 
בכר,  וכתבו כי "נפלו ליקויים בהתנהלותו של 
בכר, אך לא כאלו המצדיקים את הצעד הקיצוני 

של התערבות שיפוטית ברצונו של הבוחר".
בקשה  יריב  אלי  הגיש  זו  החלטה  לאחר 
נוסף  דיון  לקיים  העליון  לבית המשפט  נוספת 
כאמור,  זה  אולם   - מורחב  שופטים  בהרכב 

נדחה על הסף על ידי הנשיאה נאור.
רביבו  עודד  עו"ד  בכר,  יוסי  של  כוחו  בא 
מקום  כל  היה  שלא  סופית  היום  "נקבע  מסר: 
שאין  קבעה  נאור  הנשיאה  הבחירות.  לביטול 
מקום להתערב בפסק דינו של הרכב שופטי בית 

המשפט העליון".
שמח  "אני  ים:  בת  עיריית  ראש  בכר,  יוסי 
מאוד על ההחלטה שעושה סוף לפרשה הזאת. 
בית המשפט הוכיח פעם נוספת כי את הבחירות 
מודה  אני  משפט.  בבתי  ולא  בקלפי  עושים 
לאורך  בי  ונותנים  על האמון שנתנו  לתושבים 

כל הדרך".

מאת: משה אברהמי

בני זוג שרכשו דירה בבניין משותף בראשון 
 20 כמעט  יעברו  כי  לעצמם  תיארו  לא  לציון 
אשר  עד   - משפט  בבתי  דיונים  ו-26  שנה, 
בטאבו.  יירשמו  דירתם  על  שלהם  הזכויות 
נבון  מיכל  עוה"ד  שהגישה  תביעות  בשתי 
בשמם נגד חברות הבנייה שהקימו את הבניין, 
העיכוב  על  אחראיות  הללו  החברות  כי  נטען 
המתמשך ברישום דירות הבניין בטאבו, ובשל 
מתמשכת  פגיעה  הדירה  לבעלי  נגרמה  כך 

בערכה של דירתם.
רוכשי  בין  ההתקשרות  הסכם  במסגרת 
וחברה  בנייה,  חברות  שתי  לבין  הדירה 
שבבעלותה הקרקע שנחתם ב-1997, התחייבו 
הרוכשים  על שם  הדירה  את  לרשום  החברות 
מ-24  יאוחר  לא  המקרקעין,  רישום  בלשכת 
וכן  לידיהם,  הדירה  מסירת  מיום  חודשים 

לרשום את הבניין כבניין משותף. 
הושלמו  לא  הרישום  הליכי  שבפועל,  אלא 
הגישו  הזוג  ובני  רבות,  שנים  ובמשך  מאז 
ולפיצוי  עשה,  לצו  המשפט  לבתי  תביעות 
כספי. שתי חברות הבנייה טענו בכתב הגנתן, 
התובעים  זכויות  את  לרשום  דאג  שלא  מי  כי 
שייצג  הדין  עורך  הוא  שמתחייב  כפי  בדירה 

את בעלי המקרקעין בעסקה - ואשר גבה שכר 
רישום  את  ולהשלים  לטפל  התחייבותו  עבור 
הבית המשותף ורישום הזכויות בדירה – ולא 

עשה זאת. 
מבית המשפט  טולקובסקי  בלהה  השופטת 
לחיוב  בתביעה  שדנה  מרכז-לוד,  המחוזי 
כי  קבעה  בטאבו,  הדירה  לרישום  החברות 
יהיה  התובעים  בדירת  שהזכויות  מניעה  אין 
רשומות על שמם, כל עוד ימציאו את המסמכים 
השופטת   הטילה  כן,  כמו  כך.  לשם  הדרושים 
הדירה  לבעלי  לשלם  הבנייה  חברות  שתי  על 

הוצאות משפטיות על סך 20 אלף שקלים. 
בנוסף, קבעה השופטת כי עורך הדין אשר 
את  יסדיר  כי  והבטיח  הקרקע,  בעלי  את  ייצג 
יישא בהוצאות המשפט של  הרישום בטאבו, 
 30 של  כולל  בסך  הנתבעות,  הבנייה  חברות 

אלף שקלים.
משפט  בבית  הפרשה.  תמה  לא  בכך  אך 
אלה  בימים  מתנהל  לציון  בראשון  שלום 
הדירה  בעלי  שהגישו  כספית   בתביעה  דיון 
הם  בה  נבון,  עוה"ד  באמצעות  החברות  נגד 
הדירה  בעלי  את  יפצו  החברות  כי  דורשים 
הכבדים  הנזקים  על  שקלים,  אלף  ב-380 
ערך  ירידת  בשל  השנים  לאורך  להם  שנגרמו 

הדירה עקב האיחור ברישום הדירה בטאבו.

רק  הם  עצים,  ושתילת  תאורה  הסדרת  הכביש,  ריבוד 
חלק משינוי שעבר רחוב הנביאים בחלק שבין החרושת 

ליצחק שדה  בהמשך: כיכר בצומת הנביאים

הנביאים מתחדש: הסתיים 
שלב ראשון בפיתוח



 

חומרי
ניקוי

קפואים

בס“ד

סופר דוש מהדרין עמוד 1578

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת ומזיקה לבריאות!

7:30-14:00 8:00-22:00 03-6524637 6
*המכירה ליחידים בלבד! *תוקף המחירים עד 30.8.17 או עד גמר המלאי הקודם מבינהם *ט.ל.ח

רשת סופר דוש שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחירים בכל עת

ABC מרכך כביסה
מרוכז

1 ליטר

חדש מח‘ הקפואים, עופות ובשר בכשרות קהילותחדש! מח‘ חד פעמי לאירוח מושלם

שמפו/מרכך
הוואי

700 מ"ל

שמפו/מרכך
דאב

400 מ"ל

קולון ג'ל
3 ליטר

3 ב-
₪20

3 ב-
₪20

נייר טואלט סנו סופט
30 גלילים

₪20₪10

₪10

₪20

₪10

₪10₪10

עוגיות מיני קוקיס
600 גרם

(לא כולל
ללא סוכר)

עוגיות ברמן
בשקית

180-200 גרם

אפונת גינה
800 גרם

סנפרוסט

1 ק"ג  ₪20

בשר קפוא לא מעובד
מס' 3,7,8 / 

בשר לחמין
חלק

₪10

A-2 שימורי פרי הגליל
תירס/אפונה/אפונה וגזר/

חומוס/פול/שעועית ברוטב

ערגליות תות/שוקו
600 גרם

קפה ג‘ייקובס
ירוק

200 גרם

גריסים/חיטה/בורגול/גרישה
500 גרם

סוגת

סוכריות ג‘לי אקזוטי
700 גרם

אורז בסמטי
1 ק“ג

שקדיה

תפוצי‘פס
מארז שישייה * 40 גרם

פריגת
1.5 ליטר

4 ב-
₪10

3 ב- 5₪10 ב- ₪20 ₪20

3 ב- ₪20

2 ב- ₪10
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פרסום תמונות זוועה מפיגועים

מאוד מפריע ומקומם לראות את התמונות. 
התקשורת  את  שבת  במוצאי  פתחה  אשתי 
וראתה את התמונות. זה החזיר לה את הכול 
פוגע  זה  שקורה,  מה  שזה  לנו  צר  בחזרה. 
טוב  שזה  חשב  אולי  מישהו  במשפחות. 
היא  הבעיה  הדם.  את  העולם  לכל  שמראים 
בשביל  במשפחות.  פוגע  זה  בנו,  פוגע  שזה 

מה צריך את זה?
אם היה אפשר הייתי מבקש מאוד להפסיק 
דבר.  לא משרת שום  זה  זמן  לאורך  זה.  את 
שמגיעים  הגורמים  מכל  מבקש  מאוד  אני 
פשוט  ואחרים,  זק"א  כמו  לזירה,  ראשונים 

לא לפרסם.
בהרבה  בנו,  פוגע  זה  במה  היא  הבעיה 
פעם  עוד  זה  את  שרואות  אחרות  משפחות 
ואומרות - 'בשביל מה? בשביל מה צריך את 
זה?' אני יודע שכולם אומרים שטוב להוציא 

את זה ואני חושב שזאת טעות גדולה.
'אולי  שיקולים...  מתוך  לי  אמר  מישהו 
ודם?  רצח  זה  מה  יודעים  אנשים  טוב'.  זה 
מאוד  אני  זה.  את  להפסיק  אפשר  חבל שאי 
לזירה  ראשונים  שמגיעים  מהגופים  מבקש 
לא לפרסם זאת. אני לא יודע למה טוב להם 
אנחנו  דבר  של  בסופו  כי  זה;  את  לפרסם 
של  קורבנות  הם  האלה  שהקורבנות  יודעים 
בשביל  הדם  את  לראות  צריך  לא  הסתה. 

לדעת את זה.

פה  שהיינו  המעמד  את  מאוד  מזכיר  זה 
נורא  לילה  לאותו  שבאנו  שנים,  שש  לפני 
באיתמר כדי לזהות ולקחת את הנכדים שלנו 
פגשנו  אשתו  וטובה  יוסי  את  הביתה.  אלינו 
ביקשה  טובה  האחרון,  שישי  ביום  ממש 
להכין  ארבעס,  של  גמ"ח  שעושה  מאשתי 
שישי  וביום  זוכר'.  ה'שולם  לצורך  חומוס 
הצהריים  אחרי  הביתה  אלינו  הגיעה  טובה 

לקחת את הארבעס. 
ואמרתי  התפילה  אחרי  פגשתי  יוסי  את 
ישבנו במרפסת אחרי הסעודה  לו מזל טוב, 
והייתה לי תחושה לא טובה. זה פעם ראשונה 
שקורה לי כזה דבר. אמרתי לצילה אשתי ולא 
הייתה  שעה  רבע  אחרי  הסלולר.  את  פתחנו 
אזעקה. נכנסנו לבתים כפי שמתבקש, ואחרי 
תושבים  וכמה  חיילים  הגיעו  מסוים  זמן 
מהיישוב שהצטרפו לראות אם כולם בבתים 

ונודע לנו איפה קרה האסון.
מבינים  אנחנו  עולה,  והכול  חוזר  הכול 
שחיה  שכולה  כמשפחה  אבל  אסון.  שקרה 
את הדברים האלה ואת הכאב מדי יום ביומו, 
כל אירוע מזכיר לנו, כל תמונה, כל דבר, אז 
לא צריך לקרות משהו מיוחד. כשקורה כזה 
מבין  אתה  אצלנו  שקרה  למה  שדומה  דבר 
מה  מבין  אתה  עוברים.  שהם  הטרגדיה  את 
עובר על המשפחה הזאת ואת הקושי הגדול 

להתמודד.

פרסום התמונות מפיגועים קשים, כמה 
שזה כואב - זו מצווה בפני עצמה, הסיבה 
שקוברים קדושים שנרצחו כי הם יהודים 
זה  הדם,  עם  בבגדיהם  ההלכה  פי  על 
הרצח  התמונות,  ללא  ונקם!  זעם  לעורר 

היה נשכח כבר בחדשות שלמחרת.
בהצלת  אלא  המת,  בביזיון  מדובר  לא 
הפוטנציאליים  הנרצחים  של  חייהם 
הבאים, צריך להשיג תוצאות הסברתיות. 
אחת הדרכים היא לפרסם תמונות שמראות 

את החייתיות בה נוהגים המחבלים.
קורה  כדי שיבינו מה  יש לפרסם אותן 
על  פה  מדובר  עסק.  לנו  יש  מי  עם  פה, 
העם  זה  שניים.  או  אחד  לא  זה  רוצחים. 
שלום.  לעשות  רוצים  אנחנו  שאתו 
מישהו  לעורר  יכולים  אולי  כאלה  דברים 

מתרדמתו.
צריכות  והמערכות  העיתונאים 
שיש  למי  הללו.  התמונות  עם  להתמודד 
תמונה מסודרת של קונפליקט בין מדינות 
על  להסכים  יכולים  שלא  עמים  בין  או 
של  התמונה  את  שיראה  אדמה,  פיסת 
הטבח המזעזע ואולי הוא יבין שהתמונה 
שאף  ותפילה  תקווה  כולנו  כזו.  לא  היא 
כאלה,  לתמונות  נחשף  לא  בחיים  פעם 
אבל אם חס ושלום יהיו עוד אירועים נדע 

איך להתמודד עם זה.
הוא  טיימינג  התזמון.  הוא  נוסף  עניין 
עניין מרכזי בתחום ההסברה והתקשורת. 
כתוצאה  חיים  נקברו  אנשים  אלפי  ביפן 
העולם  עיני  ולכן  מחריד  טבע  מאסון 
ככל  קשה  תמונה,  כל  לשם.  ממוגנטות 
במזרח  נקודתי  מאסון  שמגיעה  שתהיה, 
והשכול  ההרס  לעומת  מתגמדת  התיכון 
האדיר באי החבול. אמת, השוואת אסונות 
הזו  במערכה  אבל  וקשה,  ציני  עניין  היא 
הרעיון שתמונה כלשהי תהיה אפקטיבית 

מול המתרחש ביפן היא טעות.
התמונות  פרסום  התחתונה  בשורה 
חריפות  כך  כל  תמונות  מאוד,  מועיל 
אם  ההסברתי.   במישור  לנו  מסייעות 
ישראל,  הזה,  מהסוג  בפרסומים  נתמיד 
נרצחים  אנשים  שבו  כמקום  תיתפס 
אדם  בדמות  חיות  ידי  על  באכזריות 

המשוטטות ברחובות.
כי  הם  אף  מסכימים  המקצוע  גורמי 
ניתן לשכנע  היחידה שבאמצעותה  הדרך 
באכזריות  הבינלאומית  הקהילה  את 
הזוועה  צילומי  בפרסום  הינה  המעשה 
ניצבים  בהמיות  איזו  "בפני  שידגישו 

אזרחי ישראל".

בעד: לזעזע ולהסביר
ברוך מרזל 

נגד: פוגע במשפחות
חיים פוגל 

אב שכול 

www.kolhazman.co.il

מקצועי
חדשני

מעודכן
מרתק
מגוון

מעניין
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ארי קלמן

כי  עיתונות'  'קו  מבית  ישראל'  ב'כל  נחשף  השבוע  בסוף 
תיאטרון ירושלים סירב לקיים אירוע של 'שירת הבקשות' - רק 

משום שמדובר באירוע המתקיים בהפרדה. 
שהאירוע  לאחר  מיממה  פחות  כאשר  הסיפור,  של  ראשיתו 
ונוצר  הכרטיסים  כלל  נמכרו   – בירושלים'  ב'השבוע  פורסם 
מחסור משמעותי, בשל כך, ביקשו בהפקה להעביר את המעמד 
מאולם ז'ראר בכר לאולם התאטרון, אך כאמור בתאטרון סירבו 
הקודש  טהרת  על  בהפרדה  אירוע  קיום  מבחינתם  כי  והסבירו 
או שחורים  ליהודים  ערבים  בין  אירוע בהפרדה  לקיום  "שקול 
ולבנים", וזאת גם לאחר שהוסבר להם כי המשתתפים באירוע 

כולם חפצים בכך. 
הסיעות  מכלל  העיר  מועצת  חברי  כי  נודע'  עיתונות  ל'קו 
הדתיות - ש"ס, יהדות התורה והבית היהודי – חתמו על מכתב 
ששלח חבר המועצה פיני עזרא לראש העיר, ובו נכתב: "הנושא: 
הדרת חרדים ודרישה לעצירת כל האירועים אשר ממומנים על 

ידי העירייה בתיאטרון ירושלים עד להפסקת האפליה".
"אני פונה אליך בתפקידך כראש עיריית ירושלים אשר חרט על 
דגלו את השוויוניות בין האוכלוסיות הרבות בעיר וכמי שדואג 
לסייע לאוכלוסייה החרדית בהקצאת משאבי תרבות ותקציבים. 
זוכה  ירושלים אשר  תיאטרון  כי  לגלות בשבוע שעבר  נדהמתי 
אשר  לחילופין  או  העירייה  של  רבים  אירועים  במקום  לערוך 

ממומנים על ידה החליט להדיר את החרדים מהתיאטרון. 
סירבה  שזו  לאחר  התיאטרון  הנהלת  של  היא  "ההחלטה 
תרבות  אירוע  במקום  לערוך  המזרח  מן  מורשת  לאגף  לאפשר 
למגזר החרדי, בשל הדרישה הבסיסית של האגף לאפשר במקום 

ישיבה בהפרדה בין גברים לנשים כפי שמקובל בחברה החרדית, 
והשוותה את היא הסכמתה בדוגמא אשר זכורה לנו ממשטרים 

אפלים שלא רוצה להפריד בין לבנים לשחורים. 
ידיר אוכלוסייה גדולה  ייתכן שמוסד תרבות בירושלים  "לא 
וחשובה כמו הציבור החרדי רק בשל גחמה של מנהל כזה או 
הנהלת  מול  בנושא  המיידית  התערבותך  את  מבקש  אני  אחר. 
התיאטרון או לחילופין לנקוט צד בנושא ולהודיע לתיאטרון כי 
לביטול ההנחיה  עד  עם המקום  כל התקשרות  העירייה תעצור 

המפלה".
של  בהחלטה  "מדובר  בתגובה:  נמסר  ירושלים  מעיריית 
המייסדים  והתורמים  ההנהלה  שקיבלו  ירושלים  תיאטרון 
תרבות  אירועי  בתיאטרון  יתקיימו  לא  כי  הקובעת  הקמתו,  עם 
בהפרדה על רקע דת, גזע או מין ולא יתקיימו אירועים פוליטיים. 
קיום  רבים שמאפשרים  קיימים אולמות תיאטרון  יודגש, בעיר 
אירועים המותאמים לציבור החרדי, בהתאם לסייגים ולהנחיות 
מתקיימים  אלו  באולמות  והעירייה.  לממשלה  המשפטי  היועץ 
אירועים רבים במהלך השנים לכלל המגזרים בעיר, תוך פריחה 

תרבותית רב גוונית לטובת כלל התושבים".
כבר ביום חמישי הצטרפו למתקפה על התאטרון יו"ר ועדת 
הכספים ח"כ משה גפני, שר הפנים אריה דרעי, וחברי הכנסת 
שרת  גם  בחריפות  לדברים  הגיבה  בהמשך,  ומקלב.  מלכיאלי 
התרבות מירי רגב שאמרה כי "תופעת ההדרה במוסדות תרבות 
בישראל חייבת להיפסק. הדעת אינה סובלת שתאטרון ירושלים 
ואורחות  הדתית  השקפתם  בשל  החרדים  תושביה  את  ידיר 
של  באירועים  הנהוגה  לנשים,  גברים  בין  ההפרדה  חייהם. 
הציבור החרדי, אינה ולא יכולה להיות עילה להדרה של ציבור 

שלם ממוסד תרבות ציבורי. 

התרבות  משרד  ידי  על  נתמך  שאינו  תרבות  בהיכל  "מדובר 
ירושלים להיכנס  זאת, אני קוראת לראש עיריית  והספורט, עם 
לעובי הקורה ולפעול על מנת שכל הציבורים בירושלים יקבלו 
מענה ראוי על פי צרכיהם ללא כל אפליה. הזכות לצרוך תרבות 
היא זכות שווה לכולם, ערבים, יהודים, חילונים, דתיים וחרדים. 
ראוי שתאטרון ירושלים, ככל מוסד תרבות ברחבי הארץ, יפתח 

את שעריו בצורה שוויונית לכולם".
מאוד  "אני  שהגיב:  גואטה  יגאל  חה"כ  גם  הצטרף  לדברים 
מצפה מכל חברי הכנסת החילונים שיביעו מחאה על הדבר הזה, 
לא לעשות  חילונית. כמו שמבקשים ממנו  כפייה  שהוא פשוט 
יהיה  הוא  אם  רק  לאירוע  שיבוא  גדול  ציבור  יש  דתית,  כפייה 

בהפרדה, אז למה לא מגיע לציבור מה שצריך?
שלא  משהו  זה  במיידית,  האירוע  את  לקיים  מצפה  "אני 
לו  ומותר  לעירייה  ארנונה  שמשלם  שלם  ציבור  יש  שמענו, 
להשתמש במבנה ציבורי ברוח ישראל סבא. אחת הבעיות היא 
שאין מנהל מחלקת תרבות חרדית ומי שמנהל לא מבין או לא 

רוצה להבין, זה חמור מאוד!"
הכפיה  שבישראל  ספק  כל  "אין  הגיב:  גליק  יהודה  ח"כ  גם 
דתית  כפיה  מכל  מונים  עשרות  וחמורה  קיימת  החילונית 
מתחפשת  היא  כי  ממנה  וצבועה  גרועה  אף  היא  אפשרית. 
למתקדמת, חוקית, פלורליסטית וצודקת אבל יש בה רק צרות 
אופקים שנאה וקידוש של דת חדשה. יש לשים להם מראה מול 

הפנים".
חה"כ מוזס הגיב אף הוא: "לבטל אירוע בי-ם בגלל הפרדה, 
בוטה  בהתערבות  מדובר  דתית.  אנטי  וכפייה  חרדים  הדרת  זו 

באורח החיים שלנו".

שרת התרבות: "הדעת אינה סובלת הדרת חרדים"
סערת תאטרון ירושלים צוברת תאוצה: אחרי הגינוי מקיר לקיר של הנציגות החרדית, קוראת מירי רגב 
לניר ברקת להתערב  במקביל, לחץ על ברקת מכיוונם של חברי המועצה שדורשים במכתב "לעצור 
כל התקשרות של העירייה עם התאטרון"  ח"כים נוספים מצטרפים למחאה: גואטה: "משהו שלא 

שמענו", גליק: "כפיה חילונית", מוזס: "התערבות בוטה באורח החיים שלנו"

 חשיפת

 'קו 
עיתונות'

ָּכתּוב ֶׁשֵּיׁש ָּכאן
ֶמַתח ָּגבֹוַּה. ֶׁשַקע, ָלָּמה

ַאָּתה ָמתּוַח?

ַחְׁשַמל ֶזה ֹלא ִמְׂשָחק ְיָלִדים!

ַּגם ְּבֻחְפַׁשת ַהַּקִיץ ָחׁשּוב ְלַהְקִּפיד ַעל ְּכָלֵלי ַהְּבִטיחּות ְּבַחְׁשַמל
בבית 

ל ְּבַרְגַלִים ְיֵחפֹות אֹו  ּבָיַדִים ְרֻטּבֹות. ָאסּור ָלֶגֶשׁת ְלַמְכִשׁיֵרי ַחְשׁמַָ
ל ְּפגּוִמים. ָאסּור ְלִהְשַּׁתֵּמׁש ְּבַמְכִשׁיֵרי ַחְשׁמַָ

ּוַבָיד  ַהֶשַׁקע  ִמְכֶסה  ַעל  ַאַחת  ָיד  ַמִּניִחים   - ִמֶשַׁקע  ֶּתַקע  מֹוִציִאים  ַּכֲאֶשׁר 
ַהְשִׁנָיה מֹוְשִׁכים ֶאת ַהֶּתַקע.

ַהְּיָלִדים    ּוַמְזִמיִנים  ַמְרִחיִקים    ֶאת   ָּפגּום,  אֹו  ָשׁבּור  ֶשַׁקע  ַּבַּבִית  ְמַגִּלים  ִאם 
ַחְשְׁמַּלאי ֻמְרֶשׁה ְּכֵדי ְלַתְקנֹו.

ַּכֲאֶשׁר ִמְשַׁתְמִשים בֶּכֶבל ַמֲאִריְך ֵיׁש ְלַהְקִּפיד ֶשַׁהֶּכֶבל ָּפרּוׂש ְּבצּוָרה ְּבטּוָחה 
ְוֶשֵׁאינֹו ְמַהֶּוה ִמְכׁשֹול, ּוְבָכל ִמְקֶרה, ֻמְמָלץ ְלִהְשַּׁתֵּמׁש ּבֹו ַרק ְלֶפֶרק ְזַמן ֻמְגָּבל.

ְמֻיָחִדים  ִמְכִסים  ַהְשָׁקִעים  ַעל  ְלַהְתִקין  ְּכַדאי  ַהְיָּלִדים  ְּבִטיחּות  ַעל  ְשִׁמיָרה  ְלֵשׁם 
ֶשֵׁאיָנם ְמַאְפְשִׁרים ְלַהִּגיַע ֶאל חֹוֵרי ַהֶשַׁקע.

ובחוץ
ל.  ָאסּור ְלַטֵּפס ַעל ַעּמּוֵדי ַחְשׁמַָ

ל ְוֹלא ְמַשֲׂחִקים ְּבִקְרָבָתם.  ָאסּור ִלְפֹּתַח ֲארֹונֹות ַחְשׁמַָ
ל ָּפרּוץ, ָשׁבּור אֹו ָּפתּוַח - ְמַדְּוִחים  ִאם ִנְתָקִלים ְּבָאֹרון ַחְשׁמַָ

ְלֵשׁירּות 103, ַמְשִּגיִחים ֶשִׁאיׁש ֹלא ִיְתָקֵרב
ל. ַלָּמקֹום ּוַמְמִּתיִנים ְלַאְנֵׁשי ֶחְבַרת ַהַחְשׁמַָ

ל  ל ָקרּוַע הּוא ַסָּכַנת ַחיים. ִאם ִנְתָקִלים ְּבחּוט ַחְשׁמַָ חּוט ַחְשׁמַָ
ָקרּוַע ָּבְרֹחוב אֹו ֶּבָחֵצר – ִמְתַקְשִׁרים 103 ְלֶחְבַרת

ל ּוַמְרִחיִקים ֶאת ָּכל ִמי    ֶׁשִּנְמָצא ַּבְסִביָבה. ַהַחְשׁמַָ
ַהְיָלִדים יֹוְצִאים ְלַשֵׂחק? ַוְדאּו ֶשֵׁהם ּבֹוֳחִרים ָמקֹום ְמֻרָחק

ל. ִמִּמְתְקֵני ַחְשׁמַָ
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מאת: ארי קלמן

מאבקים  הרבה  פשוט,  לא  מושב  היה  "זה 
וגם הרבה הצלחות, יש דברים שאנחנו עדיין 
יעקב  הבריאות  שר  אומר  בבג"צים",  תלויים 
שיפורסם  עיתונות',  ל'קו  בראיון  ליצמן 
ישראל'.  'כל  במוסף  השבוע  בסוף  במלואו 
"לא נוותר על שום פסיק בהסכם הקואליציוני, 
וזה נוגע לכל הנושאים הדתיים, שבת, גיור, כל 
זה כקוצו  על  נעמוד   - הדברים, מה שיש שם 

של יוד".
מבחינה אישית עברה עליך תקופה לא קלה, 

משבר הדסה, זה הוריד לך מהפופולאריות?
לא  ובוודאי  היום,  זה  את  מרגיש  לא  "אני 
אחרי הפסק דין של בג"ץ שאמר שאני צודק, 
הוא נתן פחות ממה שהייתי מוכן לתת להם... 
אני דאגתי בכל התקופה רק לילדים, מה שהם 
לא דאגו, כי אף אחד לא ישכנע אותי שרופא 
מעלות   38 של  בחום  סאקר  לגן  ילד  שלוקח 
אוהל, שהוא  בלי  כיפת השמיים, אפילו  תחת 
דואג רק לילד. אגיד לך עוד משהו, הפגינו ליד 
הבית שלי שני הורים, אז שלחתי לקנות להם 

אוהל שלא יעמדו בשמש". 
ולגבי הפופולאריות...

"אדם צריך לעשות מה שהוא צריך לעשות 
לא  או  פופולארי  להסתכל  צריך  לא  והוא 
השכל  לפי  לעבוד  צריך  הוא  כי  פופולארי 
אינטרסים,  לי  ואין  פריימריז  לי  אין  הישר, 
גם   - לעשות  שצריך  מה  לעשות  משתדל  אני 
לא  שזה  הדרך  בתחילת  רואים  לפעמים  אם 

פופולארי". 
המון אנשים עוקבים בדאגה אחרי הבשורה 

שלך בעניין הקנאביס. איפה זה אוחז?
מתעניין  החרדי  שהמגזר  חושב  לא  "אני 

בקנאביס..."
יש גם חולים חרדים.

"המדיניות שלי שקנאביס הוא סם ולא צריך 
ויש  רפואי  קנאביס  יש  עכשיו  אותו.  לקחת 
שהתור  הבעיות  אחת  לזה.  שזקוקים  כאלה 
זמן,  הרבה  לוקח  לקנאביס  רפואי  לאישור 
בגלל שאנחנו לא סומכים על רופאי המשפחה. 
אנחנו מדריכים רופאים מיוחדים שיוכלו לתת 
מיוחדים  קורסים  עשינו  לחולים.  קנאביס 
מצפה  אני  ולכן  רופאים   100 עוד  והוספנו 
שקנאביס  אומרת  המדיניות  יקוצר.  שהתור 
אני מצפה שהוא  זה  את  ומי שצריך  הוא שם 
יקבל את זה יותר בקלות, ואגב גם יותר בזול. 

אנחנו עובדים על זה ואני מקווה שנצליח".
גפני  היו לך לא מעט פיצוצים עם חה"כ 

לאחרונה...
להבין,  צריך  אתה  ויכוחים.  ושם  פה  "יש 
הוא דגל התורה ואני אגודת ישראל, וכל אחד 
מועצת  יש  לו  ולמדיניות שלו.  למפלגה  דואג 
גדולי התורה ולי יש מועצת גדולי התורה כל 

אחד שומע לשלו. נהרא נהרא ופשטיה".

על  מדברים  שבדגל  שוב  שומעים  אנחנו 
מספרים. 60 40, זה לא ישתנה?

"אתה כנראה מתכוון 70–30, אנחנו שבעים 
שפרשו  החלק  עם  שהיה  שמה  מניח  אני  כי 
הוא  אז  אחד,  מנדט  ירדנו  זה  שבגלל  ממנו 

עושה חשבון נפש במספרים".
שיש  שמועות  האחרונים  בשבועות  היו 
השר  ש"ס  יו"ר  עם  שלך  ביחסים  התקררות 

דרעי. מה קרה שם?
מבין...  לא  אני  בסדר.  והכל  אתו  "ישבתי 
שאני  נקרא  זה  משהו  למישהו  מעיר  אני  אם 
רב אתו? מותר לי להעיר למי שאני רוצה ואני 
עושה זאת גם לעוזרים שלי, אז בגלל זה אני 
רב איתם? ככה זה, יש לי פה ושם הערה ומותר 
זה  שיפה  מה  חושב.  שאני  מה  את  להגיד  לי 
שאתה הכי פתוח איתם, הכי פתוח, ולא עושה 

כל מיני קונצים וברוגז".
היו לך תקופות טובות יותר ופחות עם סגן 

השר פרוש. מה המצב כיום?
"יחסים קורקטיים. הכול בסדר, הכול הולך, 

יש מפלגה עובדת".
בוא נדבר על יאיר לפיד. אתה מכיר אותו?

"לא אני לא מכיר אותו".
הוא היה שר אוצר בקדנציה האחרונה.

"מי זוכר שהוא היה שר אוצר?"
זה לא סוד שהוא עולה בסקרים...

ובשבועיים  סקרים  קורא  אני  "איפה? 
האחרונים הוא רק יורד. אל תשכח שהוא היה 
ואני בסקרים היה לי כבר  יורד,  25, הוא  כבר 
שנקרא  מה  שהגוש,  אחד,  דבר  יודע  אני   ...9
רואה  לא  אני  ממשיכה,  הנוכחית  הקואליציה 
שיש אינטרס ללכת עם לפיד או מישהו אחר".

אתה לא מודאג מזה?
"לא תהיה קואליציה עם לפיד".

כמו  הוא  השבוע,  אתו  נפגשת  גבאי,  אבי 
לפיד?

החברים  בין  היה  הוא  שר  היה  "כשהוא 
אותו  בירכתי  גם  בממשלה,  שלי  הטובים 
כשנבחר ונפגשתי אתו. אבל אמרתי לו תקשיב 
תמשיך  אם  כחבר:  לך  אומר  שאני  למה  טוב 
לדבר על תחבורה ציבורית בשבת וכל הדברים 
ולא  לפיד  כמו  שתסיים  לך  מבטיח  אני  האלו 

תהיה שום ממשלה אתך".
ובמקביל  בנט,  יש לך קשר טוב עם השר 
בדגל תוקפים אותו על הפגישה עם הרפורמים.

מי  כל  תוקפים  שב'דגל'  רואה  הייתי  "אם 
ראיתי,  לא  אבל  ניחא.  הרפורמים  עם  נפגש 
רק על בנט כאילו לתקוף אותי... על  צועקים 
אף שהוא נפגש עם הרפורמים - הוא לא יעשה 

דבר בלי תיאום שלנו".
לפעמים  בכנסת,  שנים  המון  נמצא  אתה 

נמאס לך?
"פחות מגפני, זה לא סוד שלפעמים רציתי 
החלטה  וזו  הרבנים  אצל  זה  כרגע  לעזוב. 

שלהם".

ברוך ברגמן

אלו  בימים  מקיימת  המדינה  פרקליטות 
הסגל  ראש  עם  מדינה  עד  להסדר  מגעים 
הרו.  ארי  הממשלה  ראש  בלשכת  לשעבר 
לחקירות  קשורה  שאינה  בפרשה  חשוד  הרו 
בשנים  הממשלה  לראש  קרבתו  אך  נתניהו, 
לחוקרי  רב  מידע  לספק  יכולה  האחרונות, 
במסגרת  מידע  לדלות  המנסים  המשטרה 

הפרשות הנחקרות בימים אלו. 
הוא  לחקירות,  להרו  שיש  היחיד  הקשר 
לפרשה 2000, עליה דווח כי הוא זה שהחזיק 
את מכשיר ההקלטה שתיעד את שיחות ראש 
הממשלה נתניהו עם מו"ל ידיעות נוני מוזס. 
במקביל, כאמור, להרו מידע רב על פעילותו 
בשאר  אור  לשפוך  שעשוי  מידע  נתניהו,  של 

הפרשות. 
לפני מספר חודשים, פרסמה המשטרה את 
המלצתה להעמיד לדין את הרו בגין עבירות 
הלבנת  וכן  אמונים  והפרת  מרמה  שוחד, 

הון. הוא חתם על הסדר ניגוד עניינים והודה 
בבעלותו  שהייתה  חברה  למכור  שהתחייב 
ולא לעסוק בעניינים הנוגעים לה. זאת למרות 
שלמעשה מכירת החברה הייתה למראית עין 

בלבד והרו המשיך לעסוק בענייניה. 
העדות של הרו במסגרת הסכם עד מדינה אם 
ייחתם, משמעותית בעיקר עבור פרשה 1000, 
בה נחשד נתניהו שקיבל מתנות ממיליארדרים 
בעלי עניין. קרבתו של הרו, יכולה לבסס את 
ראש  בלשכת  נורמה  קיימת  היה  לפיו  החשד 
בתמורה  ממיליארדרים  מתנות  הממשלה של 

לקידום ענייניהם. 
גם בפרשה 2000 כאמור יש להרו חלק בכך 
זה  בתיק  המדוברות.  השיחות  מקליט  שהיה 
אין למשטרה סעיף חשד ממשי מאחר ומדובר 
על  פרטים  לספק  יכול  הרו  בלבד.  בשיחות 
עסקה מתגבשת בין השניים, אם הייתה כזאת, 
אופי  ואת  החקירה  כיוון  את  לשנות  ובכך 

התיק. 

את  ליצמן  מסכם  הבריאות,  כשר  לכהן  שהחל  אחרי  שנתיים 
מושב הקיץ  על הפופולאריות האישית, משבר הדסה, הקנאביס 
הרפואי והעימות עם דגל  וגם: היחסים עם דרעי ופרוש, דעתו 

על לפיד ואבי גבאי, הקשר עם בנט והתוכניות להמשך

"אנחנו שבעים אחוז ודגל 
שלושים, ירדנו מנדט בגללם"

הראיון המלא יפורסם 
בסוף השבוע ב-

מאת: אוריאל צייטלין

החיל  שהורשע  לאחר  חודשים  שמונה 
שנה  וכמעט  אזריה,  אלאור  מחברון,  היורה 
וחצי לאחר המקרה, ולאחר שעורך דינו יורם 
הקודמת  ההכרעה  על  לערער  ביקש  שפטל 
של  בהריגתו  יורשע  אזריה  אלאור  לפיה   -
התקיים   - בכלא  חודשים   18 וירצה  המחבל 
הזו  בפעם  גם  אך  בעניינו,  חוזר  דיון  השבוע 
ואזריה  בעינה  נותרה  המשפט  בית  הכרעת 

הואשם בהריגה. 
מתמיד  יותר  קשים  דברים  נאמרו  הפעם, 
במהלך  יותר  כבדות  האשמות  בפניו  והוטחו 
ושניים  הדין,  פסק  הוקרא  בהן  השעתיים 
מהשופטים אף ביקשו להחמיר את עונשו, מה 
שהיה גורם לדיון הנוכחי אותו ביקש אלאור 

להיות הרסני בעבורו. 
אולם, ההכרעה נשארה כפי שהייתה וכעת 
עתירה  הוא  העכשווי  מהעונש  היחיד  המנוס 
יאשר  הדין  ובית  במידה  שתתאפשר  לבג"ץ, 
אם   - בפועל  העונש  ביצוע  את  לעכב  בקשה 
כבר  שאמר  כפי  שפטל  עו"ד  יבקש  וכאשר 

ביום הדיון שזו כוונתו, לאחר שהתברר מפסק 
הדין שלא חל שינוי בהרשעה. 

עשרות מפגינים ליוו ותמכו בחייל מחברון 
ביום זה, ולאחר הקראת הדין החלו מפגינים 
מהימין התומכים בחייל לנאום בזה אחר זה, 
בעבר.  שהיו  כפי  סדר  הפרות  נרשמו  לא  אך 
של  אמו  התעלפה  הקשה,  הבשורה  למשמע 
החייל בבית המשפט, אביו של החייל אושפז 
שהידרדר  בריאותו  מצב  בעקבות  בעבר 

בעקבות הסערה שמשפחתו עוברת. 
יום  ב',  אדר  י"ד  וחצי,  שנה  לפני  כזכור, 
בסכין  חמושים  מחבלים  שני  הגיעו  הפורים, 
ודקרו חייל צה"ל מגדוד שמשון בעיר חברון. 
חיילים שהיו במקום חיסלו מחבל אחד ונטרלו 
אל  הוא  גם  הוקפץ  אזריה  אלאור  השני.  את 
המחבלים,  נטרול  אחרי  דקות  והגיע  הזירה 
אך מסיבה כזו או אחרת, לאחר 11 דקות הוא 
אותו.  והרג  הפצוע  המחבל  כלפי  באש  פתח 
לפי מה שאמר התובע, אלאור אמר למפקדיו 
"מחבל מגיע לו למות", אך על פי דבריו בבית 
המשפט הוא חש סכנה ממשית לפעולה מצד 

המחבל ועל כן ירה בו.

בית המשפט פסק בתחילת השבוע כי "המניע לירי 
היה נקמני"  הרמטכ"ל אייזנקוט הודיע כי ישקול 

להקל בעונשו

אלאור אזריה 
הורשע בשנית

חקירות ראש הממשלה מתקדמות ובפרקליטות מגייסים שחקן 
חיזוק נוסף: ראש הסגל לשעבר של נתניהו, ארי הרו  קרבתו 
  2000-של הרו לנתניהו, יכולה לשפוף אור בפרשות 1000 ו
הרו שימש כאיש הקשר עם אילי ההון ואף היה זה שהקליט 

את שיחות ביבי-נוני

הטבעת מתהדקת: 
עד מדינה נוסף



צלונים לרכב במתנה

חודש חניה חינם באמצעות 'פנגו'*
חניה מהנייד בכל הארץ 

*בכפוף לתקנון, אזורי ומועדי החלוקה. ט.ל.ח. 

אספקה תוך        שעות*
המכשיר הינו לאפליקציית Waze בלבד 

וסים חסום לחלוטין לשאר האפליקציות ולאינטרנט

סע חכם עם Waze שמור מבית הדרן
חבל שתסתבך!

ניווט Waze גם בחו"ל ללא עלות נוספת

מבצע בין הזמנים

צל

 כולל תוכנת החניה 'פנגו'

*למצטרפים חדשים
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על ראש הממשלה המנוח שרון  המשפט שהיה חביב 
"דברים שרואים מכאן לא רואים משם" – משקף היטב 
את אירועי האקטואליה בשבועות האחרונים. ההבדל בין 
לקריאות  בקריה  הצבאי  המשפט  בית  שופטי  של  המלל 
הקרע  את  היטב  מבטא  הסמוכים,  ברחובות  המפגינים 
העיתון  הקמת  בכינוס  הלהט  להמונים.  הממסד  בין 
לידי  שבאה  הציבורית  הקרירות  לעומת  החדש  הספרדי 
ביטוי בסקרים, מעיד יותר מאלף מאמרים על האדישות 
הבית  לעיתון  אשכנזי  עורך  מינוי  במודל  הציבורית. 
שנות  עטרת  ממוחזרת(  )ואולי  מוחזרת   – הספרדי 
החרדית  היהדות  בשביל  ליושנה.  והתשעים  השמונים 
שבסוף  לקוות  רק  נותר  קומה  השבוע  שזקפה  הספרדית 

הדרך התוצאות תהיינה דומות, בבחירות ולא בחקירות.
אותן זוויות ראייה שונות בין מבט מבפנים לבין הנראות 
שלהי  של  המחוקקים  לבית  גם  רלוונטיות  החיצונית, 
הקיץ הנוכחי. הפער בין הכותרות המרוחות על חקירות 
את  היטב  משקף   – הקואליציוני  השקט  למול  נתניהו 
ההבדל בין עובדות למאוויים. את מושב הקיץ שהסתיים 
החרדים  הכנסת  חברי  לסכם  יכולים  האחרון,  בשבוע 
כמעט במינימום תלונות. אפילו המשבר שהתחולל בגין 
הסכמתם הראשונית למתווה הכותל, נפתר לבסוף בקול 

דממה דקה של ליברמן וכחלון. 
מה שרלוונטי לסוגיות ההצהרתיות, בגינן פרצו בעבר 
ככל  בעתיד  תפרוצנה  גם  הסתם  ומן  פוליטיות  מלחמות 
בנושאים  שבעתיים  נכון  הבחירות,  מועד  שיתקרב 
שר  עוברות.  ההטבות  זורמים,  התקציבים  המהותיים. 
ועדת  יו"ר  עם  הקדנציה  בראשית  שהתקוטט  האוצר 
הכספים – למד לעשות כבוד לחברים החרדים. גם ליברמן 
שזרק חזיזים, מאפשר ללקט בשקט את המוקשים שהותיר 
בוגי יעלון ברחבת משרד הביטחון. בניגוד לכל הכותרות 
וההפחדות, התחושה של השותפים הקואליציוניים היא, 
לעולמה  תלך  הזאת  הממשלה   – בהם  תלוי  שזה  שככל 

בשיבה טובה, של שלוש שנים יציבות, לפחות.

מצטיינים בלי תואר  
את הפגרה הקרובה, ינצלו הפוליטיקאים האשכנזים כדי 
לקושש  ינסו  הספרדים  חבריהם  בעוד  מצברים,  להטעין 
מנויים. "גם ככה את כל חופשות החגים הפכו אצלנו לימי 
עבודה עם מעמדי הקבלת פני רבו בחול המועד", התלונן 
גם את הבין  "והנה  השבוע בהומור שחור עסקן ספרדי, 
הזמנים היחיד בשנה שבו איננו צריכים לתזז בין חברות 
החתמת  של  אתגרים  למסלול  לנו  הפכו  האוטובוסים, 

מנויים".
של  שלושה  )מול  ש"ס  של  היחיד  הבית  שעיתון  עד 
יהדות התורה( יתפוס את מקומו הראוי בשוק התקשורת 
המפלגתית, ייאלצו הש"סניקים לקרוא על מעללי הח"כים 
מטעמם בשלושת ביטאוני האחות הקטנה האשכנזית )לא 
כל כך קטנה, אם להתחשב בסקרי דעת הקהל לאחרונה(, 
שם הם מוזכרים באותיות הקטנות, או בעיתונות הבלתי 

תלויה, שם מוצגים מעללי כולם, עם הערת אזהרה. 
כאשר באים להכתיר את הח"כ המצטיין של המושב, 
בלי מקדם מכירות ביטאוני, אי אפשר להעניק את התואר, 
אומנם  דרעי  הנוכחיים.  הסיעות  לראשי  מאליו,  כמובן 
בחשמל,  ההנחות  התחבורה,  בתחום  מעט  לא  עשה 
תזוזה,  נרשמת  ולאחרונה  החרדיות  לרשויות  המענקים 
בינתיים, על הנייר )ולצערו של דרעי, לא על נייר העיתון(, 
בסקרים.  ביטוי  לידי  בא  לא  זה  כל  אבל  הבינוי,  בתחום 
לא  אך  יש,  דווקא  וביטוי  הואיל  מדויק  לא  אולי  המונח 
במובן החיובי. המושב הקרוב יהווה עבורו הזדמנות אולי 
אחרונה, להפוך את הלך הרוח הציבורי לקראת הבחירות 
הקרובות, ודומה שלא יהיה די אם שינוי המגמה ייראה רק 

מעל דפי ביטאון הבית המתחדש.
יעקב  הבריאות  ושר  גפני  מוישה  הכספים  ועדת  יו"ר 
שעברה,  העונה  אירועי  על  להתלונן  יכולים  לא  ליצמן, 
שהשיא  דומה   – הופקדו  עליהם  התחומים  בשני  אך 
ליצמן,  שעברה.  החורף  בעונת  נרשם  והוא  מאחוריהם, 
המצולק מפרשת בית החולים הדסה, צריך להודות בכל 
זרם  את  שהסיט  גבאי,  אבי  הנבחר  העבודה  ליו"ר  יום 
תקציב הסקרים לכיוון מפלגת העבודה. גפני אומנם עמד 
הנוכחית  הקדנציה  של  הגדול  'הפיק'  אך  המשמר,  על 
את  החזיר  שבמהלכה  החורף  בתקופת  היה  מבחינתו, 

עטרת תקציבי הישיבות ליושנה.
שווה  מהנציגים,  אחד  של  אישית  בולטות  בהיעדר 

להפנות את הזרקור לבולטות של אחד מהאירועים, וכאן, 
האחרון  בשבוע  שהסתיים  בתהליך  מדובר  ספק,  ללא 
של המושב, עם אישור תקנות חוק הגיוס. המהלך הזה, 
שר  מתקופת  עוד  הדרך,  מראשית  בהרחבה  כאן  שסוקר 
מאה  קיבל  החרדי  שבמבחן   - יעלון  לשעבר  הביטחון 
בדיבורים ואפס במעשים - תם ונשלם בהצלחה, אלא אם 

כן שופטי הבג"ץ יאמרו בקרוב את דברם.
לשניים  דווקא  טובה  מילה  לומר  צריך  הזה,  בעניין 
שר  סגן  האחד,  פעילים.  כנסת  כחברי  מכהנים  שאינם 
מקומו  את  שפינה  התורה,  מיהדות  פרוש  מאיר  החינוך 
לטובתו של ח"כ יעקב אשר. השני, אריאל אטיאס, שתלה 
מגפיים  לנעול  נאות  אך   – הקבלן  ברחוב  הנעליים  את 

צבאיות ולבוסס בבוץ הטובעני של חוק הגיוס.
אם יש מודל פוליטי של עסקנות ציבורית לשם שמים 
ממנו  הגיוס,  חוק  זהו  ימינו,  של  החרדית  בציבוריות   –
איש לא יכול לצאת עם פרחים לשבת בקנה. פרוש כבר 
חטף כשהשטריימל שלו הועף ברחובות הבירה. לאטיאס 
ליום',  מ'יום  דרעי  כמו  תקשורתיים,  מראיונות  שבורח 
הוויכוח הטרחני והמייגע סביב כל סעיף, ממש לא היה 
ריבלין  יעקב  ידידי  עם  ביחד  חסר. בראיון שערכתי עמו 
הבהיר  הוא  חי'(,  'קול  ברדיו  'פילפוליטיקה'  )בתכניתנו 
כי המעורבות שגילה בקיץ, אינה קדימון לחזרתו לקראת 
הסתיו הקרב ובא. את המלאכה הזו, הוא רואה כהשלמת 
יוסף  הגר"ע  מרן  ידי  על  אישית  עליו  שהוטלה  משימה 

בית ספר לפוליטיקה

ארוכה הדרך  

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

 עטרה מוחזרת לעיתון ממוחזר. כינוס העיתון החדש של ש"ס. צילום: יעקב כהן
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ארוכה הדרך  
מנוי  יעשה  אולי  הוא  ונשלם.  תם  ובזה  זצ"ל, 
לא  שמו  בו,  תלוי  שזה  ככל  אך  החדש,  לעיתון 

ייכתב ופועלו לא יסוקר. 
הקב"ה  באמונה,  ציבור  בצרכי  העוסקים  וכל 

ישלם שכרם. 
  

רב של שבת
בעיצומה של ההתמודדות על משרת רב העיר 
עוד משוכה  האחרון  בשבוע  בית שמש, שעברה 
כאן  נכתב  מועמדות,  להגשת  המועד  תום  עם 
בבחירת  והמקומי,  הכלל-ישראלי  הצורך,  על 
רב שאינו שש אלי מחלוקות הקורעות את העם. 
רב תלמיד חכם, שיצליח לחבר בין העיר הישנה 
את  להנעים  הבריות,  בין  להלך  שיידע  לחדשה, 
פייט  לתת  להשניא.  ולא  להאהיב  היהדות,  דבר 
בלי  לקרב  ולהוכיח שאפשר  'צהר'  לרבני  אמיתי 
להיות דתי לייט, ליצור דו שיח בלי להתפשר על 

עיקרי הדת. לא רב מטעם, אלא רב עם טעם.
מרחיקים,  ולא  מקרבים  ערים  לרבני  כדוגמה 
רבני  לכהונת  המועמדים  בנוף  לכולנו  החסרים 
שהגיע  קוק  הכהן  הגר"ש  על  כאן  סופר  ערים, 
את  וכינס  ברחובות  למדתי  בה  הישיבה  להיכל 
בתי  מול  מאולתרת  שבת  לקבלת  התלמידים 
'עם  שירת  למעגל  בשבת.  שנפתחו  העינוגים 
שראה  חילוני,  נוער  גם  הצטרף  שביעי'  מקדשי 
את הרב החרדי, בעיניים דומעות, מסביר בעברית 
אי  ישראל  אהבת  השבת.  קדושת  מהי  ישראלית 
אפשר לזייף, וכשהזיק נדלק בעיניים והקול חדר 
את  שעשו  אלה  גם  לרוקדים,  הצטרפו  ללבבות, 

דרכם למקום כדי לחלל את השבת.
בשבוע שעבר, השלים לי אחד מבני המשפחה 
את חלקו השני של הסיפור, אותו שמע לאחרונה, 
במינה  מיוחדת  מוסרית'  ועד  'שיחת  במסגרת 
אחת  המשפחה,  לבני  רחובות  של  רבה  שעורך 
נכדים  בנים,  אחים,  שבת  של  באווירה  לתקופה. 
משפחת  של  הרבני  השבט  בני  נחשפים  ונינים, 
קוק, לא רק לפן ההלכתי של כהונה רבת שנים על 

כס הרבנות, אלא גם לזווית היהודית.
מסתבר שלאותו ריקוד מיוחד במינו של שירת 
עם  ביד  יד  הצטרפו,  אליו  שביעי',  מקדשי  'עם 
בני הישיבות, בני נוער חילוניים - היה המשך לא 
למתחם  שהגיעו  מהרוקדים,  כמה  מעניין.  פחות 
הצעיר,  תנועת השומר  חניכי  על  ונמנו  הבילויים 
גבולות  ללא  עליהם,  נפעמו מהאהבה שהורעפה 
הרב  אל  שאחרי  בשבוע  ופנו  נלוות,  ודרישות 
הראשי של העיר, בבקשה שירצה בפני החניכים 
רבה  הפך  שנים,  במשך  אז,  מני  יהדות.  בנושאי 
קבוע  למרצה  הפנים,  נשוא  רחובות,  של  החרדי 

לנוער בכנסי השומר הצעיר. 
אהבה  ומשדרים  נכון  כשפועלים  כי  ללמדך, 
במקום שנאה, אפשר ליצור חיבורים בין הקצוות 
הכי רחוקים, ולא רק בימים קשים. אין תובנה יפה 
מזו, בתום ימי האבל על הבית שחרב בגלל שנאת 

חינם. 
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"גם ככה את כל 
חופשות החגים 

הפכו אצלנו לימי 
עבודה עם מעמדי 

הקבלת פני רבו 
בחול המועד", 

התלונן השבוע 
בהומור שחור עסקן 

ספרדי, "והנה גם 
את הבין הזמנים 

היחיד בשנה שבו 
איננו צריכים 

לתזז בין חברות 
האוטובוסים, 

הפכו לנו למסלול 
אתגרים של 

החתמת מנויים"

בלייני השבת שנמנו 
על חניכי תנועת 

השומר הצעיר, פנו 
אל הרב בבקשה 

שירצה בפניהם 
בנושאי יהדות. 

כשמשדרים אהבה 
במקום שנאה, 

אפשר ליצור 
חיבורים בין הקצוות 

הכי רחוקים, ולא 
רק בימים קשים. 

אין תובנה יפה מזו, 
בתום ימי האבל על 
הבית שחרב בגלל 

שנאת חינם
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לאישה

שיער בריא בקיץ הישראלי

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

פילה סלומון ביין לבן

קרני השמש נמדדות ביחידה שנקראת ננומטר-1/9 - קרינה אולטרא 
סגולית. בקרינה זו יש שלושה קבוצות: 

קרניים קצרות uvc 200-290 ננומטר - קרניים אלו מזיקות ביותר   
פרט  בעור  מלפגוע  אותה  עוצר  הארץ  כדור  סביב  האוזון  אבל  לעור, 

לאוסטרליה וניוזילנד ששם יש חור באוזון והנזקים שם קשים מאוד.
הבינוניות  הקרניים   - ננומטר   uvb  290-320 בינוניות  קרניים   
בעור  לנזק  וגומרות  העור(  של  העליונה  באפידרמיס)השכבה  פוגעות 

שיכול לגרום לסרטן העור וגם לכוויות בעור.
 קרניים ארוכות uva 320-400 ננומטר - הקרניים הארוכות עוברות 
את האפידרמיס ללא נזק ומגיעות לדרמיס )השכבה השניה של העור( 
וכאן הן עוזרות לריפוי מחלות עור כגון אסטמה של העור, פסוריאזיס, 

וויטליגו.

חשוב לדעת
יותר)ים  שולטות   uvaה קרני  יותר,  נמוך  הגיאוגפי  שהמקום  ככל    

המלח( ועוזרות בריפוי. 
  ככל שהאזור הגיאוגרפי בינוני קרני הuvb )אשדוד, תל אביב נהריה, 

ועוד( שולטות יותר. 
  קרני השמש עוזרות לפעולה של ויטמין d שנמצא בעור בצורה בלתי 

פעילה, וכשנחשפים לשמש ויטמין d יהיה פעיל.
לשהות  מומלץ  לכן  בעצמות,  הסידן  ספיגת  את  מחזק    d ויטמין    

במקום שמש בין 10-15 דקות ביום.
ראשונה-  דרגה  דרגות:  ב-3  לכוויות  לגרום  עלולות   uvb-ה קרני    

פוגעת רק באפידרמיס בכאב, צריבה ונפיחות. מומלץ טיפול במריחת 
משחת ביאפין, אפשרי גם פנסטילס ג׳ל , ואלוורה. לא משאיר סימנים, 
אולם בנשים כהות עור עלול להשאיר פיגמנטים בגוון חום/אפור. דרגה 
יש  ובועות.  שלפוחית  כאב,  לאודם,  גורמת  בדרמיס,  פוגעת  שנייה- 
להימנע מזיהום ופתיחת הפצע. מומלץ לטפל במשחת סילברול לאלה 
שאינם רגישים לסולפה-)פולים(. דרגה שלישית- פוגעת בהיפודרמיס 
הוא  הטיפול  מאש/התחשמלות.  ונגרמת  העור(  של  שלישית  )שכבה 
ויחליטו  יבחנו  הרפואי  הצוות  כאשר  החולים  לבית  ישירות  בהעברה 

בטיפול.
  למעלה מ-10.000 איש מאובחנים מידי שנה במחלת סרטן העור - 

בקרב  חופשיים(  רדיקלים  )שחרור  לשמש  נוצר מחשיפה  העור  סרטן 
במערכת  פגיעה  משפחתית,  נטייה  עם  עור  בהירי  אנשים  קבוצות 

החיסון, וחשיפה לחומרים כימיים- רדיואקטיבים.
בסיס-בשכבה  תאי  *סרטן  מקומות:  בשלוש  להימצא  יכול  הסרטן    

הבסיסית של העור בי.סי.סי, מקורו בשכבה הבאזלית. הסרטן לא שולח 
מופיע  שלו.  באזור  רק  גודל  מתפזר,  אינו  למוות,  גורם  לא  גרורות, 
באזורי עור שנחשפו לשמש- ראש, צוואר וידיים. מופיע כפצע מדמם 
ולא מתרפא. *סרטן תאי קשקש- שכיח בבהירי עור, נדיר בכהות עור, 
מקורו בשכבה הקוצית. שולח גרורות, יש צורך לנתח, לטפל בטיפול 
והשפתיים  הלשון  האוזן,  באזורי  מופיע  קשקש  תאי  סרטן  כמוטרפי. 
בשכבה  יושב  במלונציטים,  מקורו  *מלנומה-  גושים.  בצורת  ויוצא 
מבוקר  לא  מגידול  נובע  מסוכן,  גידול  העור,  של  והשניה  הראשונה 
של התאים המלונציטים. צבעו חום שחור. מתחיל כנקודת חן שעברה 
השינוי  הלימפה.  צינורות  דרך  אחרים  לחלקים  מתפשט  בעור.  שינוי 
מתרחש בגוון, בגבול בצבע ובגודל. יכול להופיע גם אצל כהות עור, 

נטייה גנטית ותוצאה משיזוף יתר בתקופת הילדות.
 חשוב ביותר להשתמש בתכשירי ההגנה נגד השמש. ישנם 2 סוגים: 

חוסמי קרינה sunblock ומסנני קרינה-sunscreens , כאשר החוסם 
קרני  את  חוסם  קרינה  והמסנן   ,uvbוה  uvaה קרני  את  חוסם  קרינה 
לחולי  )טוב  לעור.  לחדור   uva-ה לקרני  נותן  אולם  לגמרי,   uvb-ה
ברמת   sun block - 50spf השמש  החוסם  את  ישנו  פסוריאזיס(. 

חסימה מאוד גבוהה שניתן להשיג אצל נעמי בבוטיק.

ההמלצות של נעמי שבתאי:
 בכל תקופת הקיץ הגני על עורך על ידי מריחת תכשירים מתאימים, 

אפילו ליציאה קצרה.
 הימנעי מחשיפה לשמש בשעות 10:00-16:00

 לבשי ביגוד ארוך, כובע ומשקפי שמש, העדיפי ישיבה בצל.

 תמיד זכרי: חשיפה לא מבוקרת בשמש הוא גורם מספר 1 להזדקנות 

העור.

Nana.shabtay@gmail.com  / 058-4723400 :לייעוץ או שאלות בתחום

טיפים

2 ק״ג פילה סלמון טרי )לא 
להתפשר להביא מהשוק(

2 סלסלאות פטריות שמפיניון 
חצי ק״ג שרי בצבעים מיוחד

2 כפות שום טרי פרוס
1 חבילה בזיליקום 

מלח פלפל כף ג׳ינג׳ר טרי 
קצוץ דק
שמן זית 

יין לבן
2 לימונים טריים 

בצל ירוק
מחבת מונע הדבקות )טפלון( 

״עור השמש״
אם אתן לא רוצות שהשיער שלכן יישרף, יתייבש או ייהרס בקיץ הזה 

כדאי לכן לקרוא את הטיפים הבאים

טעימה
המרכיבים ל-8 מנות:

כאשר  השנה  עונות  בכל  כמעט  שמש  שטופת  בארץ  חיים  אנו 
עונת הקיץ אשר אנו נמצאים בה היא החמה מכולן  נעמי שבתאי 
ממדיקל בוטיק קוסמטיקה רפואית רב תחומית מסבירה על הסכנה 

ועל תוצאות החשיפה לשמש בצורה בלתי מבוקרת הרבים  הנזקים 
הטמונים בשמש הקופחת 
ידועים  הקיץ  בימי 
הנוגע  לכל בכל  ומוכרים 
עור  בריאות  על  לשמירה 
כאשר  והפנים,  הגוף 
המודעות למריחה וריסוס 
של מקדמי הגנה מיושמת 
הקהל  מרבית  ידי  על 
הישראלי. עם זאת, לא רק 
העור רגיש לנזקי השמש, 
העלול  השיער  גם  כי  אם 
מהחום  כתוצאה  להיפגע 
בבריכה  והשהייה  הגבוה 

ובים, אליהם מתלווה הלחות הרבה. הושבנו את מומחית 
השיער לילי פסקינו, מבעלי מרכזי פתרונות השיער "דורון 

פסקינו" לשיחה ואספנו טיפים מעולים. לקרוא וליישם:

ובריכה- אין כמו בילוי בים או בבריכה כדי לצנן  ים   .1
עצמנו ולהתחמק מהשמש החמה, אך חשוב לזכור כי אלו 
כוללים מפגש בלתי נמנע עם כלור ומלח הגורמים לפירוק 
חלבון הקראטין והתייבשות מהירה של השערה. הפתרון 
הברור הוא כמובן שימוש בכובע ים אטום עשוי סיליקון 
למרוח,  היא  נוספת  הגנה  דרך  ישיר.  מגע  ומונע  מבודד 
כמות קטנה של מסיכה לשיער המועשרת  טרם הטבילה 
בפני  אותה  ואוטם  השערה  את  המזין  קראטין,  בחלבון 
מעניקים  אנו  כך  בעצם  מזיקים.  וחומרים  מלחים  כניסת 
שכבת הגנה נוספת לשערה. רצוי להסתכל במרכיבים של 
המסכה לפני הרכישה ולוודא כי חלבון הקראטין מופיע 
למעלה ברשימה. כך נדע שהחומר נמצא בה בריכוז גבוה 

והשפעתו תהיה יעילה.

עם  במגע  בא  אכן  ושיערנו  במידה  כפולה-  חפיפה   .2
מי הים או הבריכה, רצוי לחפוף אותו ביסודיות פעמיים 
את  ממנו  שהוצאנו  בטוחים  להיות  בכדי  הטבילה  לאחר 

המלחים ושאר הכימיקלים המזיקים.

לאחר  עדיפה  השיער  הברשת  טיימינג-  של  עניין   .3
עדיפה  תמיד  במרכך מתאים. החפיפה  ושימוש  החפיפה 
לקריעתו  תגרום  יבש  שיער  הברשת  לח.  כשהשיער 

ולהיווצרות חשמל סטטי. 

משתמשות  מאיתנו  רבות  השיער-  מטיגון  היזהרי   .4
לשיער  הבריאים  שמנים  המכילים  שונים  בחומרים 
ושיאה.  מרוקאי  שמן  כדוגמת  כלל  בדרך  אותו  ומזינים 

שמנים  של  המפגש  זאת  עם 
אלו עם קרני השמש הלוהטות 
יגרום לטיגון השערה ולתוצאה 
עדיף  ייבושה.  של  הרסנית 
בחומרים  משימוש  להימנע 
לשמש  היציאה  בעת  אלו 
מבוססי  בחומרים  ולהחליפם 

סיליקון.

5. לחות מוגברת- קרני השמש 
ישיר  באופן  היוקדות  החזקות 
על השיער והקרקפת מייבשות 
לתהליך  וגורמות  אותו 
הזדקנות מואץ. רצוי להשתמש 
בכדי  הגנה  שכבת  המעניקים  בלחות  עשירים  בחומרים 
לצמצם את הנזק ואף למנוע את השפעת הלחות על עיצוב 
השיער. גם הפעם רצוי לבחור בכאלו המבוססים על מים 

ולא על שמנים.

השמש  מפני  בהגנה  הראשון  הכלל  כובע-  חבישת   .6
על  ישמור  האהוב  האקססורי  כובע,  חבישת  כמובן  היא 
שיערכן. בחרו בכובע רחב שוליים וכך תשמרו בו בעת על 

בריאות השיער ועור הפנים.

7. מים במקום לחיים - מסתבר כי שתיית מים אינה יעילה 
רק לעור בריא ומתוח, אם כי גם לשמירה על לחות השיער. 
כאשר עור הקרקפת רווי במים, השורשים צומחים רכים 
וטבעיים יותר ומראה השיער משתפר. עם זאת שתייה של 
משקאות המכילים אלכוהול עלולה לייבש את השיער ועל 

כן יש להימנע ככל הניתן מצריכתם.

את  ויותר  די  מחממת  השמש  ולמחליק-  לפן  להניח   .8
השיער ולכן מומלץ להניח בחודשי הקיץ למכשירי הפנים 
מסתדר  אינו  שיערנו  זאת  בכל  אם  השונים.  והמחליקים 
מהרגיל  נמוכה  חום  בדרגת  להשתמש  רצוי  בלעדיהם, 

ולזמן קצר. 

9. מסכה- רצוי להשתמש במסכה המשקמת ומרככת את 
השיער. חשוב להתאים את המסכה לסוג השיער ולוודא 

.A וויטמין UV כי יש בה מסניי קרינה

סימנים  להראות  החל  והשיער  במידה  לשקם-  ניתן   .10
ניתן בהחלט לשקמו באמצעות טיפול  ופיצול,  יובש  של 
חלבון  את  מרוכזת  בצורה  לשיער  המחדיר  קראטין, 

הקראטין ומעניק לו ברק וחיות מחודשים.

באדיבות: השף אלי מנחם ממסעדת רודריגז

אופן ההכנה:
1. מחממים את המחבת היטב על אש גבוהה 
חותכים את פילה הסלמון למנות בגודל שתי 

אצבעות 
2. בוזקים מעט שמן זית על המחבת ומניחים את 

כל מנות הסלמון על הצד של העור 
3. מפזרים מעט מלח פלפל על הבשר של הדג 
העור  של  הצד  על  דקות  שלוש  למשך  צורבים 

ולאחר מכן דקה על כל צד של הבשר של הדג 
מוציאים את הדגים הצידה מוסיפים מעט שמן 

זית לאותה מחבת מקפיצים בה את הפטריות 
והעגבניות החתוכות עם השום והג׳ינג׳ר

4. מוסיפים מעט יין לבן מקפיצים מוסיפים מלח 
פלפל מיץ לימון ואת עלי הבזיליקום 

הפטריות  את  מניחים  המנה:  הרכבת 
את  מניחים  מעל  הצלחת  בתחתית  המוקפצות 
מניחים  בצד  הבשר  של  הצד  על  הסלמון  פילה 

פלח לימון ומעט בצל ירוק
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת כלי עבודה חלק ב'
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. מסכת יחידה,אחדות. "אתם עשיתוני ____ אחת" 
)ברכות ו.( )בלשון רבים(

7. התיחסות אדם על אבותיו. "מצאתי מגלת ____" 
)יבמות ד יג( )בכתיב מלא(

8. סמטה, רחוב צר. "ל____ שאינו מפלש" )שבת 
טז א(

9. יסוד,עיקר. "יש ____ למקרא" )סוכה ו: (
11. מעיל עליון רחב. "מכסאו ויעבר _____" )יונה ג 

ו( )בלשון סמיכות( )בהיפוך אותיות(
13. קהל רב. "ויחץ את ה____ אשר אתו" )בראשית 

לב ח( )בהיפוך אותיות(
14. שאל, חקר, בחן. "ו____ וחקרת ושאלת היטב" 

)דברים יג טו( )גוף שלישי עבר(
16. איך,כיצד. "_____ אתה יודע שזה חיב לזה" 

)סנהדרין ג ו(
17. שם מסכת בסדר נזיקין במשנה,בתוספתא  
ובתלמודים העוסקת בדינים ובבתי דין בישראל.

1. התרגשות רבה. )בשל צער, אבל,רוגז( "כל קרע שאינו בשעת _____" 
)מועד קטן כד.(

2. נדיבות, יחס של רצון ואדיבות. "משה נהג בה ____ ____ ונתנה" 
)נדרים לח.(

3. ענף רך או קטע מענף המשמש לשתילה בקרקע או להרכבה. "____ 
של תאנה" )כלאים א ח(

4. קיצור המילים : בסיעתא דשמיא.
5. קיצור המילים : יעלה ויבוא. )בהיפוך אותיות(

6. למד,שנה מסורת של תנאים. "_____ והדר מפרש" )בבא קמא יג: (
10. מקום לשכון בו, מעון, בית מגורים ארעי או קבוע. "חקקי בסלע 

____" )ישעיה כב טז( )בכתיב מלא(
12. חזק, כביר. ארז _____. "והיה לארז ____" )יחזקאל יז כג(

15. מראה. "לשחקים חזקים כ___ מוצק" )איוב לז יח(
16. קיצור המילים : הלכה ד.

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

מאונךמאוזן

לנו:כתבו 

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

מצאו לפחות 5 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם!

תאדגששסנגסנמסמרתא

דאתירתהמאמאקשנגדג

אנודגאדרננגצישאתנ

תאפאנתפגכתדונלגרת

סנלתאוצדתגנעאיותל

שאישסניתגימהישתדכ

סנכהתשריכשחומכגתא

נארגאמהשנסונשידגמ

שעאנגפגיתשגגעאנאה

תאתראונתאגהתנצאנא

סנהנגחתדנרדיתדרינ

שאנוישרגתאענתגאמס

תגקדגרזנישאתנתאנש

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

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

גרזן, תער, משור, תער הסופר, מגרה, מחוגה, כשיל , מסמר, כילפות, מפוח, מרצע, 
מקצועה, קנה, פצירה, אמה, אנך, המאכלת, שכין

  25תשבץ מספר ש
  באדיבות עוזי קייש                                               
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3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים לפרסום
בלוח

03-6162228

דירות 
למכירה

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

בית שמש

 מציאה בשכון ג', 
ביהודית, דופלקס, 

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

עם כניסה נפרדת )ניתן 
לעשות טאבו משותף( 

2,150,000 ש"ח בלעדי 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23 

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

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

עם מעלית, 2,500,000 
ש"ח. ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)25-25(_____________________________________________

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

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

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

מאירוביץ הרב קוק 23, 
,050-5308742

03-5797756)24-24(_____________________________________________

אלעד
■ במירון ליד טבריה 

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

בטון, עם אופציה לבנות 
על הגג, נוף מדהים, 

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

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

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

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

+מחסן+גג גדול, 
לדירה חניה בטאבו, 

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

03-5797756)42-42(_____________________________________________

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת לדירת 

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

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

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

050-5308742)24-24(_____________________________________________

דופלקסים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

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

6 חד', לא מעלית, 
משופצת, עורפית, 

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

03-5797756)25-25(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

באר שבע

 בז'בוטינסקי אזור דב 
גרונר בבנין חרדי, דופלקס 

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

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

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

4-4.5 חדרים

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

054-8429033)29-32(_____________________________________________

4 חדרים
1,250,000 ש“ח

ברחוב בר אילן
קרוב לקריה החרדית

תיווך יעקב
054-4901948

תיווך יעקב

3.5 חדרים, 67 מ“ר
845,000 ש“ח

באיזור פינוי בינוי
ברחוב ביאליק

054-4901948

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

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

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

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

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

עם חניה בטאבו באזור 
חתם סופר/הרב ישראל 

מסלנט, 2,600,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

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

מעלית, חניה, סוכה, 
1,830,000 גמיש,

050-8898020)30-33(_____________________________________________

 וילה נדירה משקיפה 
לנוף 430 מ"ר 230+ מ"ר 

גינה ענקית+2 יח"ד מושכרות 
ב5000 ש"ח 052-3476223 

_____________________________________________)31-34(לרציניים בלבד!!

 ברחוב - החיד"א, 3 
חד', 76 מ"ר, ק"ד, משופצת, 
סמוכה לגרנד-קניון, 570,000 

ש"ח. אור-לנכס,
050-9500075)31-31(_____________________________________________

 בשכונה-י"א, 3.5 חד' 
מרווחת, ק"ד, משופצת, ליד 
הקניון, 650,000 ש"ח. אור-

_____________________________________________)31-31(לנכס, 050-9500075

 בדב-יוסף, 3 חד', ק"ד, 
משופצת ומושכרת עד 

02/2019 מומלצת בחום!! 
600,000 ש"ח. אור-לנכס,

050-9500075)31-31(_____________________________________________

 בשכונה-ט, במיקום 
איכותי, 3 חד', 78 מ"ר, ק"ב, 

שמורה ב- 695,000 ש"ח. 
_____________________________________________)31-31(אור-לנכס, 050-9500075

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

054-4337212)31-31(_____________________________________________

 השבעה - 4.5 חד', 
אופציה ליח' בקומת מרתף. 

_____________________________________________)31-31(רימקס, 054-2374666

 בן קסמא - דירת 4 חד', 
2 מרפסות, אופציה ליח' דיור! 

_____________________________________________)31-31(רימקס, 054-5789464

 בית-שמש הוותיקה 
ברח' הרצל, 3 חד', משופצת, 

895,000 ש"ח! רימקס,
052-4887227)31-31(_____________________________________________

 ביאליק - 2 חד' קרקע + 
גינה )לא בטאבו(, בהזדמנות 

775,000 ש"ח. ריקמס,
050-8789888)31-31(_____________________________________________

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

חד', 1,180,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)31-31(_____________________________________________

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

מ- 1,650,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)31-31(_____________________________________________

 בקובלסקי, 215 מ', 
ניתנת לחלוקה בקלות, חזית, 

3 כ"א, משופצת. "צ'מפיון 
_____________________________________________)31-31(נדל"ן" 053-3121812

 ברב אשי 4,
"בית פתוח"!!! 

למבקרים ביום שישי 
יב' אב )4.8.17( בשעה 

10:00-11:00 - לל"ת!!! 
3.5 חדרים, 80 מ"ר, 

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

052-7683068)31-31(_____________________________________________

 בבני-ברק, בשיכון ה', נכס 
בעל 4 יחידות על 3 קומות, 
3,590,000. אליהו רימקס, 

054-6531111)31-31(_____________________________________________

 בלעדי!! בפוברסקי 
ענקית, 125 מ"ר, 

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

מ"ר, משופצת כחדשה, 
מרוהטת, ק"א, חזית, 

מיידי, 2,200,000 
ש"ח. "סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)31-31(_____________________________________________

 בלעדי!! באבן 
גבירול-מימון, מחולקת, 

3 חדרים, 80 מ"ר + 
סוכה על רלסים 12 

מ"ר + יחידת דיור 20 
מ"ר, משופצות, ק"א, 

1,890,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות"

052-7652801)31-31(_____________________________________________

 לתיווך דרושים בדחיפות 
קונים רציניים לדירות 2-3-4 
חדרים בב"ב ובפ"כ, מחירים 

טובים, שירות מהיר ומקצועי, 
 03-5444815/054-7477054

_____________________________________________)31-31(מוטי

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

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

03-5799308)31-31(_____________________________________________

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

מפתחות ב- אביחי - 
_____________________________________________)31-31(מתווכים" 03-5701010

 בבניה במרים-הנביאה 
פנטהאוז 5 חד', חזית + 

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

052-3344721 ,03-8007000)31-31(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה-חדשה, דירות-גן 

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

052-3344721 ,03-8007000)31-31(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה-חדשה, דירות-נכה, 

1,750,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)31-31(_____________________________________________

 במינץ, פנטהאוז 
140 מ"ר, מחולק לדירת 

4 חדרים, 90 מ"ר + 
דירת 2 חדרים, 50 מ"ר, 

משופצות ומושקעות, 
נוף מדהים + גג צמוד 

בטאבו + מעלית, חניה, 
2,920,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות"
052-7652801)31-31(_____________________________________________

 באזור מימון, ד.גג 
מושקעת ומטופחת, 5, 

ענקית, יפהפיה, 150 מ"ר, 
ק"ב, חזית, 2,600,000 ש"ח.
_____________________________________________)31-31("אפיק-נכסים" 03-5791514

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

מושכרת, ק"א, 2,600,000 
ש"ח. "אפיק-נכסים" -03

053-3128884 ,5791514)31-31(_____________________________________________

 בבלעדיות באברבנאל, 
דופלקס 6 חד', מושקעת, 
כ- 200 מ"ר. 'אפיקי-נדלן-

_____________________________________________)31-31(בועז' 054-8474843

 בבלעדיות!! בקרית 
הרצוג בקובלסקי, 4 חדרים, כ- 

115 מ"ר, אופציה בגג ובצד, 
ק"ד, מעלית, חזית, משופץ. 

_____________________________________________)31-31(תיווך, 050-4144602

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

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

+ 2 חניות מקורות, 
2,450,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון נכסים 
והשקעות"

052-7652801)31-31(_____________________________________________

 הנה זה בא! ענקית, 
באבן שפרוט 2 + 3 + 
גג, 20 מ"ר, משופצת, 

2,400,000 ש"ח, גמיש. 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)31-31(_____________________________________________

 בר"י מסלנט )גבעת 
רוקח( דופלקס ק"ג-ד, 3.5 
חדרים משופצים + 3 יח"ד 

מושכרות, מתאים גם לטאבו 
משותף, 2,480,000 גמיש, 

לפרטים: 054-8425797
_____________________________________________)GN)31-31 נכסים

 באזור הנביאים זכרון מאיר, 
דופלקס 174 מ"ר, 5 חד' + 

יחידה מושכרת ב- 3,500 ש"ח, 
משופצת, חדשה, ק"ג, חזית, 

2,950,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)31-31(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)31-31("אפיק-נכסים" 03-5791514

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

מרפסות, ק"ק, 3 כ"א. "אפיק-
_____________________________________________)31-31(נכסים" 03-5791514

 לגור ולקבל שכירות! 
באבוחצירא, 5 חד', 
מחולקת ומשופצת, 

1,590,000 ש"ח, 
מפתחות ב"אביחי - 

_____________________________________________)31-31(מתווכים" 03-5701010

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

2,500,000 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)GN 054-8425797)31-31 נכסים

 באזור ויז'ניץ, דירת נכה 
)קרקע(, 140 מ"ר, בשלב 
היתרים, הבנייה לפי תכנון 
הקונה, 2,500,000 ש"ח, 

_____________________________________________)31-31(גמיש, לפרטים: 054-8425797

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

+ מעלית + חניה, מרפסת 
שמש, 2,600,000 ש"ח.
_____________________________________________)31-31(א.פנחסי, 03-5799308

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

חזית, 3 כ"א, 2,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)31-31(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באזור הרב קוק/
הבנים, 5 חד', גדולה, משופצת 
כחדשה, ק"א, חזית, 4 כ"א + 

חניה, 2,200,000 ש"ח.
_____________________________________________)31-31(א.פנחסי, 03-5799308

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

תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)31-31(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 
2,200 ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)31-31(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה-חדשה, 4 חד' + 
אופציה ליחידה החל מ- 

1,800,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)31-31(_____________________________________________

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

2,180,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)31-31(_____________________________________________

 בבלעדיות באזור 
כהנמן ליד קאליב בניין 

חדש, 4 חד', יפה, 
כ- 95 מ"ר, חזית, רק 

2,150,000 ש"ח. תיווך, 
050-9777755)31-31(_____________________________________________

 בבלעדיות בקרית 
הרצוג, 4.5 חד', 

מושקעת מהיסוד, ק"ג 
)בלי( + מרפסת שמש 
+ מחסן גדול בנוי, רק 

1,600,000 ש"ח. תיווך, 
050-9777755)31-31(_____________________________________________

 בגניחובסקי, 4 חד', חזית, 
94 מ', אופציה לבניה בגג, 
מציאה!!! "צ'מפיון-נדל"ן" 

053-3121812)31-31(_____________________________________________

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

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

053-3128884)31-31(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)31-31(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העיריה, 4 חד', 87 
מ"ר, ק"ב + חניה + הכנה 
למעלית, משופצת ברמה 
גבוהה, 3 כ"א + מחסן, 

1,990,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)31-31(_____________________________________________

 בצייטלין, 4.5 חד', ק"א, 3 
כ"א מושקעת + סוכה גדולה, 
מחסן, מעלית, חניה, ש"כ + 

אופ' להרחבה, 2,000,000 
_____________________________________________)31-32(ש"ח, 052-4503738

 ירד המחיר, שלמה בן 
יוסף, 4 חד', ק"ג, 93 מ', 

שמורה, 1,550,000.
"century 21" 052-3744260)31-31(_____________________________________________

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

2,100,000 ש"ח.
_____________________________________________)31-31("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בלנדא! 4 יפהפיה, 
מטופחת מאווררת + מ.שמש 

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

_____________________________________________)31-31(נכסים" 03-5791514

 לזריזים דירת פאר 
שקטה ביהודה הלוי - קוטלר 
בקומה א', 4 חדרים גדולים, 

1,700,000 ש"ח. פנחס מילר, 
מתווך מוסמך,

050-4-10-33-10)31-31(_____________________________________________

 בלעדי!! בגוטמכר 
אחרונה!! בגמר בניה, 
4 חדרים, 100 מ"ר + 
מ.שמש, קבלן, אמין, 

רמה גבוהה, ק"א 
+ מעלית + חניה, 

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

052-7652801)31-31(_____________________________________________

 בלעדי! בהרצל, 
בבנין חדש, 4 חדרים + 
סוכה, מושקעת, חזית, 
ק"ג + מעלית + יחידת 

דיור בק"ק, 35 מ"ר 
)מושכרת ב- 2,200 ש"ח( 
2,000,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות"
052-7652801)31-31(_____________________________________________

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

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

אבוחצירא, 1.62, גמיש, 
_____________________________________________)31-31(הקודם זוכה, 054-7477054

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

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

03-5799308)31-31(_____________________________________________

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

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

03-5799308)31-31(_____________________________________________

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

_____________________________________________)31-31(א.פנחסי, 03-5799308

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

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

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

3-3.5 חדרים

 דירת 4.5 חד' 
בהמכבים, ק"ק,

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

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

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

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

 4 חד' בויינברג, עולים 
4 מדרגות, מתאימה 

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

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

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

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

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 3 חד' גדולות, 

1,700,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)31-31(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)31-31(_____________________________________________

 בבלעדיות! בחברון 3 חד' 
גדולה ומשופצת, 1,520,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
054-2545420 ,03-8007000)31-31(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)31-31(_____________________________________________

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

1,580,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)31-31(_____________________________________________

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

מפתח ב- "אפיק-נכסים" 
03-5791514)31-31(_____________________________________________

 באזור בעש"ט, 3.5, 
מרווחת, ק"א, עורף, 3 כ"א, 
פינוי מהיר, 1,990,000 ש"ח. 
_____________________________________________)31-31("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בלעדי, 3.5 ח' 
בז'בוטינסקי, עורפית לבני-

ברק, מרווחת משופצת, בנין 
אברכים, 1,370,000. תיווך 
_____________________________________________)31-31(אלטרנטיב, 054-5500263

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

משופצת, כ- 80 מטר, קומה 
ב', בניין אברכים אזור הרב שך. 

תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)31-31(_____________________________________________

 בבלעדיות בבן גוריון 67 
ב"ב - פונה לטבריה, דירת 3 
חדרים, קומה 3, כ- 85 מ"ר 

+ אופציה. דוד גרוס רי/מקס 
_____________________________________________)31-31(ב"ב, 050-4122744

 בלעדי!! בפלמ"ח, 
3.5 חדרים, שמורה כ- 90 

מ"ר, חזית, ק"ב + אופ' 
1,490,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות"
052-7652801)31-31(_____________________________________________

 לחטוף! במכבים, 
3 חד', ניתן להפוך 

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

"אביחי - מתווכים"
03-5701010)31-31(_____________________________________________

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

ואחרונה + אופציה, 
1,320,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)31-31(- מתווכים" 03-5701010
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לפרסום
בלוח

03-6162228

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

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

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

קיט 
ונופש

עסקים

ביקוש 
דירות

נדל”ן 
מסחרי

 מציאה להשכרה 40 
מ', בר"ע ליד בי"כ של 

הרב שטרן, ק"ק, מתאים 
גם למשרד, 2,400 ש"ח, 
בלעדי  תיווך ש. מאירוביץ

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

 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. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23 050-5308742

03-5797756)34-34(_____________________________________________

משרדים

השקעות
בני ברק

 יחידת ארוח, ק"א, 
מפוארת, מאובזרת וממוזגת, 

באזור רח' סוקולוב, לזוג, 
052-7662345)18-30(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

אור הגנוז

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

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

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

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-36/17(_____________________________________________

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף, 

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

בית חורון

 צימר מקסים, 10 דקות 
מירושלים ומודיעין, בריכה 
פרטית, ג'קוזי, גינה, נקי 
ומעוצב, 050-6217759,

050-8490663 ,02-5361771)54-01/18(_____________________________________________

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, 30 מיטות נקיה 
ומאובזרת, לשבתות במחיר 

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

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

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

בית מאיר

ביריה
 "אחוזת אלטונא" מערות 

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

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

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

מאובזרת, גינה פרטת + 
מתקנים ודשא, מרפסת + נוף 

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

 לשבתות וחגים, יח"ד 
יוקרתית + 2 מזגנים בבנין 

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

אולמות

 הזדמנות אחרונה, 
זכות לדירה בשרון, שדה 

ורבורג, עולל עלויות בניה, 
388,000 ש"ח, חברת 

בניה ידועה, 
050-5483322)25-32(_____________________________________________

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

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

גליל מערבי

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)03-32/17(_____________________________________________

דימונה

דלתון

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

ח.אוכל, ערסלים,
,050-2230470

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

חשמונאים
 נופש אמיתי לזוגות בלבד 

סוויטות מפוארות + ברכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, אתר 

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

בר יוחאי

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

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

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

04-6987547 ,052-3771789)31-30/17(_____________________________________________

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

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

 וילה חדשה, ממוזג, 
מתאימה למשפחות גדולות, 

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

גורנות הגליל
 נופש מושלם למשפחה 

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

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

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

תמורת אחוזים על מכירות

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

בניית אתרים מסחריים
ברמה גבוהה לחנויות 

להקפיץ את העסק
ללא תשלום

חצור הגלילית
 בית קרקע, 2 חד', 

מטבח מאובזר, מזגנים + 
מרפסת גדולה, נוף מרהיב, 

052-8982353)26-33(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

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

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

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

טבריה

 דירות נופש ממוזגות 
ומאובזרות, למשך כל ימות 

השנה, לפרטים תקוה:
052-7149402)20-32(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

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

 בקרית שמואל, דירת 
גן חדשה, קרוב לשטיבלאך 

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

מגרשים

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

_____________________________________________)28-31(ובריכה, 052-5228168

חנויות
 להשכרה חנות במרכז 

ר"ע )גן ורשא( 18 מ"ר, 
נדרשים דמי פינוי,

03-5308631)29-32(_____________________________________________

 בתחנה מרכזית ח' תא, 
3 וחצי דונם, אפשר לקבל ב 
90 דירות, 32 מליון. פולטוב 

_____________________________________________)29-31(נכסים, 052-3646632

אשדוד
 "תווך נופשים" מאגר 
של דירות באזורים החרדים 

והמתחרדים באשדוד,
054-8495745)29-32(_____________________________________________

 דירת פנטהאוז 
בק.שמואל, נקיה, מסודרת, 

ממזוגת, נוף לכינרת 
_____________________________________________)29-32(ומרוהטת, 054-8475006

 דירת 4 חדרים בקריה 
החרדית, נוף מהמם לכינרת, 
4 כיווני אוויר, ממוזגת במחיר 

_____________________________________________)29-32(מוזל, 052-7691497

 דירת נופש בטבריה + נוף 
מרהיב, דירה גדולה מרווחת, 

ממוזגת ברמה גבוהה, 
מטופחת, בקריה החרדית ליד 

_____________________________________________)29-32(הכינרת, 050-4164453

 וילה מהממת לקבוצות 
עד 26 איש, 8 חד', בטבריה 

עילית, 058-7665298,
053-3128110)29-32(_____________________________________________

 יחידה מפוארת לזוג + 2 
ילדים, גג ענק + נוף לכינרת, 

054-7474193)29-32(_____________________________________________

מגדל העמק
שטח כ-500 מ“ר
חיפה רח‘ האורן

כ-500 מ“ר | מתאים גם למשרד
נתיבות - מבנה מסחרי כ- 1000 מ“ר
אלעד - שטח מסחרי כ- 1500 מ“ר

ברח‘ שלמה המלך - כ-600 מ“ר
בבנין מסחרי (מתאים למשרדים וכדו‘) כולל מעלית ומיזוג

ניתן לשלוח הודעה058-4154104

שטחי מסחר להשכרה
ברחבי הארץ

 בכפר גנים בדב הוז, 4 
חד', משופצת, עורפית + 

מעלית, כניסה 1.8.17,
052-7577070)30-33(_____________________________________________

 מחפש דירה בת 1.5 
חדרים בירושלים באיזור מרכזי 

_____________________________________________)30-31ח(במחיר זול, 052-7163334

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)30-31ח(052-7396092

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

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

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

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 למכירה/השכרה אולם 
250 מ"ר בגבעת שאול 

בירושלים לכל מטרה,
050-5758688)30-31(_____________________________________________

 דירת נופש לבין הזמנים, 
ממזוגת, מרוהטת,

052-7114982 ,04-6732424)30-31(_____________________________________________

 נופש הרימון 
בטבריה, דירות וחדרי 

נופש איכותיים לזוגות, 
משפחות ולקבוצות, 

תאריכים, אחרונים לבין 
הזמנים, מבצע!!!

3 לילות סופ"ש,
1,500 ש"ח בלבד,

050-8818678)42-43/17(_____________________________________________

מבחר צימרים ממוזגים
+ גקוזי + ברכה

054-8898699

חדש טבריה 
קרוב לחוף הים

1-1.5 חדרים

 5 חד' בבנין חדיש 
ברח' הזיתים )באזור בית 

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

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

ארוכה בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

גבעת שמואל

פתח תקווה

ירושלים

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

050-4195652)27-38(_____________________________________________

 בגבעת רוקח )שר(, 
יחידת דיור חדשה, 2 חד', 

קומה 2-, ריהוט חלקי, 1,900 
_____________________________________________)28-31(ש"ח, 054-8435566

 2 חד' בבן זכאי 14, ק"ד, 
ממוזגת ומרוהטת, מכ' אב, 

050-4143141)29-31(_____________________________________________

 יח"ד לזו"צ, כחדשה, 
יפיפיה, מרוהטת וממוזגת 
בז'בוטינסקי ליד רמב"ם, 

_____________________________________________)29-32(2,300 ש"ח, 052-7660172

 ברמב"ם יח"ד 25 מטר, 
קומה ב', חדשה ומרוהטת, 
2,000 ש"ח, פינוי י"ב אב, 

052-6166852)29-32(_____________________________________________

 ברימון מאחורי טל חיים, 
מרוהטת, משוקעת ברמה 

גבוהה, ק"א, 054-8419486, 
_____________________________________________)30-31(מ- כ"ח אב

 יפיפיה, כחדשה, 
מרוהטת, לזוג צעיר 

בלבד, באיזור ויז'ניץ, 
2,250 ש"ח, מיידי,

050-5677030)30-31(_____________________________________________

 יחידת דיור לזו"צ בנורוק, 
2 חד', ק"ב, ללא ריהוט, פינוי 

גמיש, 2,200 ש"ח,
052-7656856)30-31(_____________________________________________

 יח"ד להשכרה, יפה 
ומרוהטת במרכז העיר ב"ב, 

פינוי בקרוב, פרטים:
054-6379570)30-33(_____________________________________________

 יח"ד ברבי עקיבא קומה ג' 
+ מעלית, ממוזגת ומרוהטת, 

כ- 25 מ"ר, 2,300 ש"ח,
03-6768256 ,054-8523653)30-31(_____________________________________________

 בחיד"א יחידת חדר גדולה 
+ מטבחון + מקלחת, ק"ד, 
לל"מ, 052-7652206, -052

7642348)30-32(_____________________________________________

 יחידת דיור, מרוהטת 
וממזוגת, בבנין חדש בבן 

פתחיה, 054-8432995 מאחרי 
054-8432994 20:00)30-32(_____________________________________________

 בבארי - לזו"צ, 2 חד', 
ק"ק, סורגים, מזגנים, מרכזי 

ושקט, כ- 45 מ"ר, 2,800 
_____________________________________________)30-33(ש"ח, 054-4797080

 במרכז בית וגן, 5 חדרים, 
משופצת כחדשה, ק"ג, 

מרפסות, מזגנים, 6,700 ש"ח, 
054-4636410)30-33(_____________________________________________

+5 חדרים

נתיבות
 דירה להשכרה בנתיבות, 

3 ח' גדולים בקהילה החרדית, 
קומה ג', משופצת, מטבח 

_____________________________________________)30-32(חדש, כ.מיידית, 054-8454971

 במקובר, יחידת דיור, 
2 חדרים, משופצת 

כחדשה + ריהוט מלא, 
ק"ק, 3,000 ש"ח כולל 

ארנונה. **ביהושוע בבנין 
חדש, יחידה מושקעת, 

2 חדרים, מרוהטת, 
ק'6 + מ.שמש נוף 

מדהים, מיידי, 3,200 
ש"ח. "סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)31-31(_____________________________________________

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

050-4123655)31-34(_____________________________________________

 יח"ד בשפת אמת, חדישה 
ומרוהטת, מיידית, 2,000 ש"ח 
052-7141903 054-8468888)31-32(_____________________________________________

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

050-4123655)31-34(_____________________________________________

 יח"ד בשפת אמת, חדישה 
ומרוהטת, מיידית, 2,000 ש"ח 
052-7141903 054-8468888)31-32(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)31-32ח(052-7396092

 מחפשים דירת 3 חד' 
באלעד לשכירות בעליון, מיידי, 

_____________________________________________)31-32ח(054-8435741

 להשכרה ברחוב 
הרב קוק משרד/חנות, 

כ- 40 מ"ר, חזית, ק"ק, 
משופץ, מיידי, 3,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון 

נכסים והשקעות"
052-7652801)31-31(_____________________________________________

 "לב הנדל"ן" 
בבלעדיות אולם משרדים 
בשטח 164 מ"ר מחולק 

ל- 10 חדרים, משופץ, 
ממוזג, פרקט בכל 

החדרים + 2 חנויות, 
מעליות, מיקום צמוד 

לקניון איילון, 1,250,000. 
_____________________________________________)31-31(בכור, 052-8933668

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

_____________________________________________)31-38(קצרות, 050-7877492

 3 חד' ליד קריית שמואל, 
ממוזגת ומרוהטת + נוף 

לכנרת, חדשה, לאנ"ש
052-4404256)31-32(_____________________________________________

 2 דירות נופש חדשות, 
ק.קרקע, ממוזגות, מקום 

שקט, 5 ד' מהכינרת,
052-2823329)31-32(_____________________________________________

 דירת נופש ברמה גבוהה 
בשיכון צאנז בטבריה, ליחידים 

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

 חדר לזוג בטבריה עילית, 
ממוזג + מרפסת, 500 ש"ח 

_____________________________________________)31-31(ליומיים!!! 052-7137015

 בטבריה עילית, 
מאובזרת, מתאימה לחרדים, 

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

 לזריזים! תאריכים 
אחרונים! בקרית שמואל, 

דירה גדולה ומפוארת 
במיקום מרכזי, 

052-7131-584/3)31-31(_____________________________________________

 דירת נופש לזוגות, 400 
ש"ח ולמשפחות עד 12 איש 

)1,000 ש"ח(, מאובזרת + 
בריכה + נוף, הליכה לביכ"נ 

ולכנרת, 058-3227877,
054-2076792)29-32(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-27/18(וחדר אוכל, 054-6987257

■ בעליה לציון הרשב"י 
- דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

050-9989500 ,050-6393480)46-44/17(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - 
ארוח כפרי לזוגות 

ולמשפחות, בריכה 
מחוממת )ג'קוזי סאונה 
בהזמנה( מקווה לגברים 

וס"ת במקום, 
050-3388668)48-47/18(_____________________________________________

 "אחוזת אסתר" - 
צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
פינת חי 052-8723705, 

050-4443803)08-13/18(_____________________________________________

מושב תרום

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

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

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

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

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

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)28-01/18(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה 
יפה + בריכה פרטית, 

מושב דתי,
,02-9913107

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

 וילה + חצר גדולה 
ממוזגת, בריכה, עד 16 

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

מירון

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

לרשב"י, משפחת אלק,
04-6989119 ,054-8042119)14-07/18(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-35/17(_____________________________________________

 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-(           02-5003414)29/17_____________________________________________

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

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

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

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

כלנית

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

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

 סוויטות מפוארות
רק 10 דקות מטבריה !!! עם 

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

מגדל
 צימר מפנק במגדל, 7-10 

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

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

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

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

 בין טבריה למירון בכפר 
חנניה, יחידת נופש 2 חדרים 

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

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

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

ומשפחות, פרטיות מוחלטת 
באווירה כפרית, מותאם לציבור 

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

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

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

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

לילדים לשבתות ולחגים 
במחירים נוחים!

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

 "נופי ירדן" "בנצימר" 
סוויטה ענקית מפנקת + 

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

050-2403750)28-01(_____________________________________________

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

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

ירושלים והסביבה

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

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

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)08-38(_____________________________________________

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

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

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

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

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

מרכזית, נקיה, 13 מיטות, 
,052-7635710

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

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

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

 להשכרה יחידת נופש 
בכרמיאל, 2 ח' + גינה לזוגות 

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

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

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

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

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

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

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

 4 חד', קרוב לרמב"ם, 
מסודרת מתאימה למשפחות 

גדולות, 12 מיטות,
054-3399930 ,052-7908214)27-30(_____________________________________________

 דירת נופש 4 חדרים עם 
נוף פנורמי לכינרת, מאובזרת, 

ממוזגת. מרדכי,
050-9522022)27-30(_____________________________________________

 בקרית שמואל, וילה 4 
חדרים חצר גדולה! וממוזגת, 
7 דקות מהשטיבלך ולכינרת, 
 054-8452365 052-7606968

050-4121032)28-31(_____________________________________________

 4 חד', מרווחת וממוזגת, 
נוף לים ולהרים, קרוב לטיילת, 

למשפחות/לקבוצות,
050-6515642)28-31(_____________________________________________

 דירה 10 מיטות + יחידה 
+ חצר, בקריה החרדית,

050-4103173)28-31(_____________________________________________

 חדרי אירוח מאובזרים 
במחירים מוזלים, מבצעים 
מיוחדים לחגים, אפשרות 

להסעה, טל': 052-3224835, 
052-2634477. טל' לבין 

_____________________________________________)37-40/17(הזמנים: 050-6324477

 דירת נופש, 2 חד', קרקע, 
נוף לים, נקיה, מסודרת, 

מרפסת גדולה, חניה וחצר, 
054-8597111 ,052-8355839)28-33(_____________________________________________

יבניאל
 צימר הכהנים- 10 דק' 

מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 
052-7150124)36-32/17(_____________________________________________

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, 

חלקם עם נוף לים, 
ביכנ"ס במקום, מחירים 

_____________________________________________)42-43/17(נוחים! 050-8818678

 צימר "פסגות החן" 
- בפוריה, בריכה 

מחוממת ומוצנעת + 
ג'קוזי ענק, מאובזר + 
נוף, בקרבת ביהכנ"ס, 

לזוגות בלבד, 
052-7772913)52-51/17(_____________________________________________

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

מתאים למשפחות עד 20 
איש, בריכה בכל צימר, 
טרמפולינה, פרגולות, 
ערסלים, פינת ליטוף, 

055-6678585)51-17/18(_____________________________________________

טלזסטון
 וילה פסטורלית עם 

בריכה, מרווחת, ממוזגת + 
נוף, פרטיות מוחלטת,

054-6808425)24-35(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה 

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

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

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

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

052-5948777)01-01/18(_____________________________________________

 "אחוז נוף כנרת" 
צימרים חדשים 

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

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

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

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

 צימר ממוזג + מרפסת, 
ביבניאל, קרוב לציון הצדיק, 70 

מ"ר, 053-3141397,
053-3185495)27-30(_____________________________________________

 בית פרטי, 4 חד', לדתיים, 
לחופשה רגועה, 10 מיטות, 

חצר ומרפסת, 053-2441442, 
050-4128176)29-30(_____________________________________________

 צימרים יוקרתיים ביבניאל 
לזוגות ולמשפחות, אזור חרדי, 

_____________________________________________)29-32(קרוב לכינרת, 050-6377843

 ברוממה, 4.5 חד', חדשה 
וממוזגת + 2 מרפסות גדולות 

_____________________________________________)30-31(לנוף, 054-8446163

 לבין הזמנים לחטוף! 
צימר מהמם בצפון ירושלים, 

בריכה גדולה מחוממת, ג'קוזי, 
 ,todatoda.co.il .עד 40 איש

_____________________________________________)30-31(טל': 055-6697474
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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

לפרסום
בלוח

03-6162228

הלוואות ומשכנתאות

הלבנת שיניים

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

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

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

חולמ/ת על שיניים 
לבנות ויפות?

קל 
ומהיר

ערכה להלבנת שיניים

054-8527470

תוצאות 
מיידיות

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

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

 וילה מטופחת וממוזגת, 
ברכיה פרטית + 2 יח' צימרים 

גדולים ומפוארים + בריכה 
פרטית, שולחן פינג פונג, 

מדשאות, ערסלים ועוד
050-5313031)02-29(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

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

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר מקצועי, נוף 

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

ערד

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

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

טיולי ג’יפים

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

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

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

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

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

ראש פינה

קוממיות

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

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

מכוניות

קניית רכבים

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

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

 קונה רכבים ואופנועים 
לפירוק, לנסיעה ולברזל, 

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

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-20/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-29/17(_____________________________________________

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

 וילה אטרקטיבית בערד, 
+ מרפסת ונוף + חצר עם 

מתקנים למשפחות ולקבוצות,
053-3120962)17-36(_____________________________________________

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

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

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

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

חדשה יפהפיה, מרפסת 
ענקית, נוף מרהיב למירון, 

050-4148184)17-28(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

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

נתניה

ספסופה

 וילה גדולה ונקיה לאירוח 
מהנה במיוחד )4 חד' + סלון(, 

בריכהת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד, 

אפשרות לתשלום באשראי, 
054-5726412 ,077-5590283)07-34(_____________________________________________

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-12/18(_____________________________________________

נהריה

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

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

 אחוזת רויאל דרים בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

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

052-6024900)19-41(_____________________________________________

צפת
 מספר דירות נופש, 

גדולות וקטנות, בעיר העתיקה, 
לאמצע השבוע, שבתות וחגים 

_____________________________________________)19-45(050-4666403 ערן

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

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

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

■ "סוויטות ארגמן" + 
ג'קוזי ספא פרטי לכל יחידה + 

ברכת בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-13/18(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
נופש וצימרים בצפת 

וסביבותיה, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)21-32(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

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

 דירת נופש גדולה 
ומרווחת בסמוך לעיר 

העתיקה, מאובזרת וממוזגת, 
לשבתות/ימים וחגים,

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

 צימרים יפיפים, 
ממוזגים עם גינה, בריכת 

שחיה, ג'קוזי, קרוב 
לרשבי, ביהכנ"ס,

050-2004839)21-45/17(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ ובהשכרה 
לחו"ל, שירות אישי 

ומקצועי לכל אורך הדרך! 
02-5805870

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

השכרת רכב

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

סוכנות ארצית להשכרת רכב
סניפים בכל הארץ

077-40-900-70

 שירות|אמינות|מקצועיות 

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

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

 "אופן משכנתאות" 
*יועצי הבנק טיפול מהיר 

*בתנאים מועדפים *שרות  
מהיר *משכנתא הפוכה 

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

 "נופש ליחידים וקבוצות" 
וילה/צימר מול נוף הכינרת 

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

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

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

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, לכל השנה, לבחורים 

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

 דירה בעיר העתיקה בכיכר 
המגינים, נקיה, מסודרת, 

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

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

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

נופש בחו”ל
 דירות נופש באירופה, 

טיסות זולות לאירופה,
03-5077363

a035077363@gmail.com)24-31(_____________________________________________

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

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

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

 בלב העתיקה מול מלון 
- רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

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

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

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

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

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

_____________________________________________)27-30(לזוגות, 04-6991856

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

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

 בעתיקה! מגוון דירות 
מדהיות במיקומים נוחים! לכל 

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

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

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

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

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

 מספר דירות נופש 
מדהימות עם נוף, מרפסת 

_____________________________________________)27-30(חצר, 058-3229944

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

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

 "יוסף הובלות" בכל חלקי 
הארץ, יש אפרות לעמסה 

_____________________________________________)27-30(עצמאית, 052-4864117

התקנת דלתות

 מבצע - דירת אירוח 
לימות החול,

400 ש"ח ללילה,
לשבת - 500 ש"ח לזוג,

050-4770782)28-32(_____________________________________________

עמנואל

 דירה מקסימה ומטופחת, 
טובלת בנוף פסטורלי, 

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

 דירונת זוג + חמישה, 
קרקע, ללא שכנים, סמוך 

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

04-6974126)28-31(_____________________________________________

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

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

  דירת קיט, 4 חדרים, 
מטבח מאובזר, ממוזגת, 

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

053-9662366)28-31(_____________________________________________

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

_____________________________________________)29-32(מיטות, 052-8703577

בעל תפילה
 חזן ותיק ומנוסה מחפש 

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

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

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

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

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

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

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

_____________________________________________)29-36(ובריכה, 052-2797223

 דירת ארוח סמוך 
לעתיקה, מיקום שקט, נקיה 

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

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

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

 להשכרה בצפת 
דירות נקיות ונעימות 

זוגות/משפחות/קבוצות 
לתקופת בין הזמנים, 

052-7614323)29-32(_____________________________________________

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

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

052-7154585)19-31(_____________________________________________

 דירת נופש 5 חד' 
וצימר זוגי מאובזר, ממוזג 

ונקי + חצר ונוף, מרחק 
הליכה מהעתיקה,

052-3455254)12-38(_____________________________________________

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

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

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

תל מונד
 יחידה מרווחת ויחודית, 
מושקעת ויפיפיה, באווריה 

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

מכירת רכבים
טויוטה

קיה

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

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

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 בצאנז נתניה, דירות 
ווילות יוקרתיות, צמודות לים, 

לקבוצות, משפחות וזוגות, 
,052-7170190

058-3205078 ,052-7148239)30-32(_____________________________________________

 צימר בוטיק בלב צפת 
העתיקה, החל מ- 500 

ש"ח לזוג. יובל,
050-2777611)30-30(_____________________________________________

 בעתיקה, "הצימר 
של מולי", 2 חד' חדישה, 

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול קרליבך, לזוג + 2, חניה, 
03-9363752 ,050-6241690)30-37(_____________________________________________

 דירת נופש ממזוגת, 
כניסה פרטית, קרוב לעיר 

העתיקה, 6 מיטות + מזרונים, 
058-3238889/054-8436149)30-31(_____________________________________________

קצרין
 בקצרין, וילה גדולה 

ודירות משפחתיות ממוזגות 
ומאובזרות, 04-6961029, 

052-2582452)30-31(_____________________________________________

 טיוטה קורולה 2008 
אוטומטי, טסט לשנה! נדירה, 
הדגם החסכוני, 23,500 ש"ח, 

_____________________________________________)30-30(055-2346293 בהזדמנות!

 קיה 7 מקומות, דיזל, 
אוטומטי 2001, שמורה במצב 

מעולה, 9,500 ש"ח, כל 
_____________________________________________)30-30(הקודם זוכה! 052-6918692

 בעתיקה בכיכר 
המגינים, דירות אירוח 

חדשות ומפוארות 
למשפחות ולזוגות + 

בריכה לילדים, 
052-7642459)30-34(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י,

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-34/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

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

04-6989734)50-45/17(_____________________________________________

■ דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

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

 בצפת בהר כנען וילה 
יפיפיה מאובזרת היטב נוף
_____________________________________________)31-32(10 מיטות, 054-5238601

 5 ח' ממזוגת + גינה 
גדולה + חנייה, מרכזית קרובה 

לעתיקה, 052-2252275, 
052-3230907)31-32(_____________________________________________

קריית שמונה
 להשכרה מספר דירות 

עם נוף ואויר מדהים. 4  חד' 
מרוהטות, למשפחות

לבין הזמנים, 400 ש"ח 
לזוג + ילד, כל ילד נוסף

90 ש"ח, מיידי.
שמעון 052-2794695

_____________________________________________)31-32(אבי 050-2442421

מבצע!
השכרת רכב

בין הזמנים
החל מ- 2,250& לחודש 

ללא הגבלת ק"מ
*שירות 24 שעות

050-6666-599

 ברוך המתקין, מתקין 
דלתות פנים מכירה והתקנה 

כל סוגי הדלתות, דלתות 
פנים/אקורדיון ופלדלת,

050-6391562 - יעוץ ללא 
_____________________________________________)31-34(תשלום

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא פשרות, 
מבצעים מיוחדים לחתונות 

0525-778544)28-27/18(_____________________________________________

צילום אירועים

 שידוכי "זיווג הגון 
בקרוב" לרווקים/ות ופרק 

שני, מגיל 18 ומעלה ובוגרים, 
)מטפלים גם בקשיי שידוך(, מ- 

_____________________________________________)49-47/17(10:00 בבוקר, 052-3340338

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

מ- 10:00 בבוקר, 
052-3340338)47-45/17(_____________________________________________

שידוכים
■ "שידוכי המרכז" - 

שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים 
לטאים וספרדים,שדכן 

מקצועי עם המון הצעות. 
054-8422105
03-6189388)40-39/17(_____________________________________________

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-54(21:00 בלבד, 052-7333955

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

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

 "שידוכים לבחורי ישיבה" 
עם רקע רפואי לשם שמים, 
למגזר החרדי והדתי וכן פרק 

שני, לנשים בלבד
052-7163442)25-32(_____________________________________________

רפדים

אבידות

שיפור הראייה
 שיפור הראייה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 
עדשות מגע, או ניתוחים, 

טיפול בליקויי הראייה ומחלות 
עניים, 050-4145359,

072-2828034, יואל לוי
www.yoel-levy.com)12-38(_____________________________________________

 מקבלים עבודות ריפוד, 
כסאות, ספות, מזרונים 
במבחר בדים/דמוי עור, 

כמובן תיקוני נגרות. 
מבצע ריפוד מושב לכסא, 

_____________________________________________)27-30(80 ש"ח, 052-4227714

 אבד צמיד זהב היקר 
לבעליו באיזור ארמונות חן 

_____________________________________________)28-29ח(ב"ב, 054-8442627

 נאבדו תפילין בין חודש 
סיוון לתמוז על שם אביעד 

_____________________________________________)28-29ח(ב.צ, טל': 054-8472694

 נמצאה שרשרת זהב 
באזור דבורה הנביאה 18 

בשבת פרשת חקת )תאריך 
ז' תמוז(, ימסר ע"פ סימנים: 

_____________________________________________)28-29ח(052-3073826

 לפני כשבוע בלילה שבין 
שני לשלישי מישהו פגע 

ברכבי )יונדאי אקסנט( ברחוב 
שלמה בן יוסף בבני-ברק, הנ"ל 
השאיר פרטים על דף, אך הדף 

נעלם. אבקש מהנהג הפוגע 
שיצור עמי קשר בהקדם, 

054-8456298)28-31(_____________________________________________

 גמ"ח שידוכים לשם 
שמים, לדתיים חרדים ולאומים 
ולבני ישיבות, למטרה רצינית! 

מכל הארץ, 052-4738511, 
08-9458704)29-32(_____________________________________________

 נמצאה שרשרת זהב 
באזור דבורה הנביאה 18 

בשבת פרשת חקת )תאריך 
ז' תמוז(, ימסר ע"פ סימנים: 

_____________________________________________)29-30ח(052-3073826

 נמצא שעון בצבע שחור 
ליד מאפיית בוסקילה )רח' 

_____________________________________________)29-30ח(השומר(, 052-7644084

 הגמ"ח הארצי להשבת 
אבידה. אבד לך משהו? מצאת 

משהו? התקשרו בהקדם: 
_____________________________________________)29-30ח(1-599-500-003

 הוחלפה חליפה בטרמפ 
מאלעד ביציאה מהעיר לכיוון 

ירושלים, ה' תמוז,
_____________________________________________)29-30ח(052-7654764

 נמצא בטז' תמוז בשרת, 
משפקת, מצלמה ושני 

משקפיים. אהרון,
_____________________________________________)29-30ח(052-7187729

 נמצאו אוזניות בקו 402 
לב"ב ביום ראשון )בערב(, ח' 

_____________________________________________)29-30ח(תמוז, 052-7102809

 נמצאו תפילין בבני-ברק, 
נשכחו בטרמפ ביום רביעי 

12.7.2017. עמיחי,
_____________________________________________)29-30ח(050-7202828

 אבד ארנק עור בירושלים 
בתחנה המרכזית לפני כחודש, 

בצבע בורדו עם השם נחמה 
_____________________________________________)29-30ח(איינהורן, 058-3284586

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

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

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,900
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

לימוד נהיגה

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 
ש"ח, ידני 120 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)23-34/17ל(

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

מתנה, 050-4101236 )באזור 
_____________________________________________)51-45/17(ירושלים(

סת”ם

 ספרי תורה, כתב 
אר"י וב"י מהודרים ויפים 

סופרים יר"ש,
052-7623142)17-29(_____________________________________________

 מבצע קולמוסים 
מנירוסטה עם שוקת,

2 ב- 165 ש"ח עד שמרוצים! 
052-7105645)21-33(_____________________________________________

עריכת מצגות
 עריכת מצגות לכל 

מטרה! ואלבומים 
דיגיטליים "שרי עיצובים" 

להזמנות שרי:
050-4171813)26-29(_____________________________________________

■ מחשב נייד מחודש החל 
מ- 500 ש"ח כולל אחריות, 

הוותיק בענף.
054-4543701
03-5066331)54-29/17(_____________________________________________

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-28/18(_____________________________________________

קורסים
 מבצע: קורס מנעולים 
מקצועי של חברת פמסון 

בועז, ב- 4,000 במקום, 
054-8529934 ,6,000)30-33(_____________________________________________

 נמצאה שרשת זהב 
באזור דבורה הנביאה 18 

בשבת פרשת חקת )תאריך 
ז' תמוז(, ימסר ע"פ סימנים: 

_____________________________________________)30-31ח(052-3073826

 אבד צמיד זהב של אישה, 
המוצא מתבקש להתקשר: 

_____________________________________________)30-31ח(03-6773671, 054-8459287

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון בצבע אפור, נרתיק 

תכלת, באוטובוס/בחפץ חיים 
בחודש תמוז תשע"ו, המוצא 

_____________________________________________)30-31ח(יפנה ל: 052-7145526

 נמצאו אוזניות בקו 402 
לב"ב ביום ראשון )בערב( ח' 

_____________________________________________)30-31ח(תמוז, 052-7102809

 נמצא טבעת באזור עזרת 
תורה בירושלים לפני שבועיים, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4160457

 נמצא ביום כ"א תמוז 
בשעות הערב בקו 5 ב"ב, 

_____________________________________________)30-31ח(כרטיס מצלמה, 052-7116399

 נמצא שטריימל בתחנת 
אוטובוס בטבירה )ליד מלון 

פלטרין( לכיוון ירושלים,
_____________________________________________)30-31ח(052-7142081/2

 נמצא כרטיס זכרון 
למצלמה בפארק ב"ב, בפסח 
_____________________________________________)30-31ח(לפני שנתיים, 052-7171872

 נמצא צמיד זהב עם 
תליונים בחודש סיוון באזור 
חזו"א/ר' עקיבא, לפרטים: 

_____________________________________________)31-32ח(054-8526668

 נאבד ביום ראשון בערב 
- כב' בתמוז, שקית שחורה 

עם רוכסן של חנות פנסי, עם 
שמלה בתוכה באזור ר' עקיבא 
_____________________________________________)31-32ח(110 )בני-ברק(, 050-4143824

 נאבד צרור של 3 
_____________________________________________)31-32ח(מפתחות, 054-8471038

 נמצא שעון יד בקו 65 
בירושלים בכד' בתמוז,

_____________________________________________)31-32ח(052-7627197

 נמצאה בב"ב מתנה ארוזה 
של חברת נעמן,
_____________________________________________)31-32ח(052-7617880

 אבד עגיל היקר לבעליו 
בליל שבת במרכז ב"ב,

_____________________________________________)31-32ח(054-8420620



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה י’ - י”ב באב תשע”ז  2-4/8/2017   

לפרסום
בלוח

03-6162228

יד שניה 
מוכרים

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)53-35/17(_____________________________________________

 ניתוק אינטרנט 
ממחשבים בלבד, ללא נזק 

למחשב. אזור המרכז בין 
052-7611936 17:00-20:00)01-04/18(_____________________________________________

 מכונות תפירה - "זינגר" 
תפר ישיר - 490 ש"ח. ישיר 
וזיגזג - 650 ש"ח. ברנינה - 
1,850 ש"ח. שרות ואיסוף 

תיקונים מהבית, דסלר 15 ב"ב
050-5894918
03-5791036 )04-32(_____________________________________________

מוצרי חשמל
 תכולת דירה: מקרר, 

פינת אוכל, תנור, מ.כביסה, 
_____________________________________________)49-47/17(סלון מעור וכו', 054-9776977

 מחשבים ניידים מ- 500 
ש"ח. ב"ב, 052-7171228. 

ירושלים, 054-8470594. ב"ב, 
אשדוד, 054-3558949 )נייחים 

_____________________________________________)21-33(ומקרנים(

סנדוויצ‘ים לאירועים וכנסים

&

08-9278574 / 052-6779004
בהשגחת הבד“צ העדה החרדית

 מזגן חלון 1 כ"ס ב- 500 
+ מזגן 1.5 ב- 500 של 

אלקטרה, מתאים לסוכה, 
_____________________________________________)26-31(לאברכים, 052-2530036

 תנור עם כיריים, תמי 
4, מזגן עילי לחדר, מכונת 

תפירה, במצב מצויין, כל פריט 
_____________________________________________)27-30(500 ש"ח 052-4227714

 מקרר אמקור ב- 300 
ש"ח - לאברכים ישיבות, 

052-2530036)26-31(_____________________________________________

ריהוט

 מיטת היירייזר + ארגז 
גדול וארון 2 דלתות ומגירות 

במצב מצויין, 500 גמיש, 
_____________________________________________)29-31ח(לפרטים: 054-9770855

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)29-30ח(תורה, 054-8432271

 אנו מעוניינים במכשיר 
הליכה איכותי במחיר זול/

_____________________________________________)29-30ח(למסירה, 052-7149648

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)29-30ח(מקרר קטן, 054-7432035

 אופניים חשמליים 
מתקפלים, ב- 1,500 ש"ח, 

054-8454536)29-29(_____________________________________________

 דרושה קלטת אלקטרונית 
לטייפ בעלת חיבור לנגן 

_____________________________________________)30-31ח()במחיר סמלי( 052-7171872

 דרושה עגלת תאומים 
"מונטובאגי" במצב טוב במחיר 

_____________________________________________)30-31ח(סמלי, 052-7171872

 מעוניין לקנות/למכור/
להחליף/ דגי נוי טורפים, 

_____________________________________________)30-31ח(055-6777117

 דרוש לאברך מזגן בחינם/
אפשרי שאנו נפרקו ונוציאו 

_____________________________________________)29-30ח(מהקיר, 050-6651365

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)29-30ח(בתרומה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)29-30ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)29-30ח(בתרומה, 052-7396092

 דרוש פקס מחברת 
"פנסוניק" לא תקין, לחלקי 

_____________________________________________)29-30ח(חילוף, 054-6389446

 דרוש בתרומה מזגן עילי 
לספריית ביהכ"נ ביהוד,

_____________________________________________)29-30ח(050-6778763

 משפחה עם קשיים 
זקוקים למקרן או מקרנצ'יק 

_____________________________________________)29-30ח(בתרומה, 052-2151692

 דרוש כלוב לתוכי במצב 
טוב )מסירה( בב"ב,

_____________________________________________)29-30ח(054-8412976

 מכונת כביסה פ.תחתון 
חב' "אלקטרה" 5 ק', 3 שנים, 

_____________________________________________)30-31ח(ב- 500 ש"ח, 050-4145023

 סוללה לאופניים חשמליים 
36V כשבע חודשים בשימוש, 

מצב מעולה, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)30-31ח(050-4145023

 מכונת כביסה פ.תחתון 
חב' אלקטרה, 7 קילו, ב- 500 

ש"ח, מצב טוב מאוד,
_____________________________________________)30-31ח(054-5823874

 אופניים חשמליות דרוש 
תיקון קל, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(054-5823874

 מקדחה מקיטה כחדשה 
במחיר מציאה, 250 ש"ח, 

052-7630089)30-33(_____________________________________________

 מחשב נייד 2cre, שמור 
מאוד, "10, ב- 320 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(054-8469339

 גמבוי כשר נפתח כולל 
מטען בשווי 250 ש"ח, ב- 180 

ש"ח!!! )10 מריו + אלפי 
משחקים(, כחדש!!!

_____________________________________________)30-31ח(052-7177539

 מחשב נייח אינטל 
פנטיום 4 במצב מצוין!!! 
כולל מקלדת + עכבר + 

רמקולים!!! 400 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)30-31ח(052-8401909 בפ"ת

 טאבלט איכותי 10 אינץ', 
מצב חדש כולל נרתיק + סים, 
_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח, טל': 054-7561146

 מחשב פנטיום 4, מצב 
חדש, 450 ש"ח, טל':

_____________________________________________)30-31ח(054-7561146

 מכשיר להכנת שווארמה 
חברת המילטון - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-3537660

 טוסטר אובן מנרוסטה, 
חדש, 300 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(050-6560424

 דיספנסה מכונה למיצים, 
מתאימה לקיוס, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(050-6560424

 מיחם מים, מתאים 
לישיבות, 500 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(050-6560424

 פקס עובד עם דיו, 250 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 050-6560424

 פקס עובד עם דיו, 200 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 050-6560424

 גריל + פלטה עם גז, 
תעשייתי, 500 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(050-6560424

 מזגן טורנדו )עילי(, 2.5 
כ"ס + שלט, 500 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-3463482

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

_____________________________________________)30-31ח(052-3463482

 מקרן חום נלה על הקיר, 
כחדש, מצב מצוין, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(055-6777117

 מסך מחשב מצב טוב, רק 
90 ש"ח בלבד, 052-5737813, 

_____________________________________________)30-31ח(בני-ברק

 אורגן ימהה psr710 מצב 
_____________________________________________)30-31ח(חדש, 058-3245685

 למסירה מפזר חום כמעט 
חדש, דרוש תיקון קל,

_____________________________________________)30-31ח(052-7168623

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 35 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות איכותיות ברמה 
גבוהה + מצב לספורט, ב- 40 

ש"ח, במקום 100 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(050-4196197

 מסך מחשב 15 אינץ, 
חברת LG מעולה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-7167995

 שידות וקומודה, מגירות 
עם מראה וחדר שניה צבע 

וונגה במצב חדש,
052-4227714)30-33(_____________________________________________

 6-8 כסאות ושולחן 
צבע וונגה חדשים, אפשרות 

לשולחן או כסאות בנפרד, 
052-4227714)30-33(_____________________________________________

 שולחן אוכל + 6 כסאות 
בצבע חום במצב טוב מאוד, 

_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח, 054-4578091

 כיור + ארונית צבע שמנת 
של פרפקטליין, חדש, ב- 300 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 054-8460234

 שולחן סלון דקורטיבי 
)90X90(, צבע חום, 250 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון נעליים מעץ דקורטיבי 
)1.20X0.84X0.16(, ב- 200 

ש"ח, 3 מגירות,
_____________________________________________)30-31ח(052-3463482

 דלת עץ + משקוף, רוחב 
0.75 ס"מ, בב"ב, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-7600336

 מיטת מעבר + מזרון 
מצב מצוין! 150 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(055-6777117

 מיטת מעבר גודל 
0.90X1.60, עץ מלא + מזרון 

עבה, 200 ש"ח, גמיש,
_____________________________________________)30-31ח(055-6777117

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)28-05/18(הלקוח, 054-2821847

 דרוש לאברך מזגן בחינם/
אפשרי שאנו נפרקו ונוציאו 

_____________________________________________)30-31ח(מהקיר, 050-6651365

 דרושים כיסויים לעגלת 
תאומים בייבי ג'וגר וכן גלגל 

_____________________________________________)30-31ח(קדמי, 058-3245685

 דרושה מגבעת בורסולינו 
במסירה ללא תמורה, בכל 

_____________________________________________)30-31ח(מצב, 058-3245685

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)30-31ח(054-7938941

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)30-31ח(בתרומה, 054-8432271

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)30-31ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)30-31ח(בתרומה, 052-7396092

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)30-31ח(תורה, 054-8432271

 דרוש אופנים במצב טוב 
לילד בן 12 "היפר" אקטיבי, 

_____________________________________________)30-31ח(לבריאות, 058-3225810

 לישיבה בב"ב דרוש מכונת 
כביסה וייבוש למסירה, בתודה 

_____________________________________________)30-31ח(מראש, 052-7682822

 דרוש פקס מחברת 
"פנסוניק" לא תקין, לחלקי 

_____________________________________________)30-31ח(חילוף, 054-6389446

 דרוש בתרומה מזגן עילי 
לספריית ביהכ"נ ביהוד,

_____________________________________________)30-31ח(050-6778763

 דרוש אופניים חשמליות 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)30-31ח(תורה, 058-3203567

 דרוש כלוב לתוכי במצב 
טוב )למסירה( בב"ב,

_____________________________________________)30-31ח(054-8412976

 לכולל אברכים רציני, 
דרושים ספרי לימוד בתרומה, 

_____________________________________________)30-31ח(לפרטים: 052-7189933

 דרוש לאברך מזגן בחינם/
אפשרי שאנו נפרקו ונוציאו 

_____________________________________________)31-32ח(מהקיר, 050-6651365

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)31-32ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרוש כלוב לתוכי במצב 
טוב - במסירה בב"ב,

_____________________________________________)31-32ח(054-8412976

 דרוש מכשיר הליכה 
איכותי במחיר מוזל/למסירה, 

_____________________________________________)31-32ח(054-8490511

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)31-32ח(בתרומה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)31-32ח(בתרומה, 052-7396092

 דרושה קלטת אלקטרונית 
לטייפ בעלת חיבור לנגן 

_____________________________________________)31-32ח()במחיר סמלי(, 052-7171872

 מעוניין בקלטות טייפ/
דיסקים לסיפורי ילדים,

_____________________________________________)31-32ח(052-7171872

 מעוניין לקנות ש"ס 
שוטנשטיין במצב חדש במחיר 

_____________________________________________)31-32ח(מוזל, 052-7171872

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)31-32ח(054-7938941

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)31-32ח(תורה, 054-8432271

 דרושים לאברך: 2 
מיטות. כסאות למטבח. כינור, 
050-4175368, אפשר להשאיר 

_____________________________________________)31-32ח(הודעה

 רדיאטור מעוצב קומפקטי, 
מצוין כחדש, 80 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(050-4113059

 אורגנית ימהה במצב טוב, 
_____________________________________________)31-32ח(250 ש"ח, 054-8457681

 תנור גריל חשמלי ענק ב- 
_____________________________________________)31-32ח(280 ש"ח, 050-4127373

 שואב אבק ציקלין, 150 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 050-4127373

 פלטה חשמלית גדולה 
ל- 6 סירים, ב"ב, 110 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(054-9985503

 בהזדמנות! מכשיר 
להסרת שיער "בראון" )12 

פנצטות( 90 ש"ח!
_____________________________________________)31-32ח(03-6197750

 מקרר משרדי במצב טוב, 
_____________________________________________)31-32ח(200 ש"ח, 053-3146162

 מכונת תפירה במצב 
מצוין, זיגזג/ישר/לולאות, 500 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 050-6651365

 מחשב נייד לכתיבה 
וצפייה במצב טוב, רק 500 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, טלפון: 052-3281503

 מסך דק למחשב 120 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-7432035

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)31-32ח(054-7938941

 BCD מנורת הבריאות 
האלקטורמגנטית המיוחדת 
"בסד" 500 ש"ח, נקנתה ב- 

_____________________________________________)31-32ח(2,200 ש"ח, 03-6199806

 טאבלט כשר + תוכנות 
ומשחקים + בלוטוס ואחריות 

ל- 9 חודשים, ב- 200 ש"ח, 
_____________________________________________)31-32ח(053-4107706

 מסך דק למחשב, 150 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-3595314

 מסך דק 18.5 אינץ כמו 
חדש, 200 ש"ח בפ"ת,

_____________________________________________)31-32ח(054-4410812

 מקרר לבן "שארפ" 500 
ליטר, מצב מעולה, ב- 500 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-5823874

 מקרר משרדי חב' 
"וריפול" 4 מדפים + תא 

מקפיא ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(054-5823874

 מכונת כביסה פ.תחתון 
חב' "אלקטרה" 5 ק', 3 שנים, 

_____________________________________________)31-32ח(ב- 500 ש"ח, 050-4145023

 סוללה לאופניים חשמלי 
36V כשבע חודשים בשימוש, 

מצב מעולה, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)31-32ח(050-4145023

 מכונת כביסה פ.תחתון 
חב' אלקטרה, 7 קילו, ב- 500 

ש"ח, מצב טוב מאוד,
_____________________________________________)31-32ח(054-5823874

 אופניים חשמליות, דרוש 
תיקון קל, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(054-5823874

 ציפסר 3 ליטר, חדש 
באריזה, בהזדמנות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(טל': 054-8486993

 טאבלט נאון 7 אינץ', 250 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 050-7463631

 מסחטת מיץ הדרים 
חשמלית, 120 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(050-7463631

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה 

_____________________________________________)31-32ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד. חדש באריזה, 30 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(052-4831449

 מאוורר בלוסטאר מגדל, 
עומד מסתובב במצב מועלה, 

_____________________________________________)31-32ח(100 ש"ח, 052-4076070

 רדיאטור 12 צלעות, 70 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-4076070

 מקרוגל - 50 ש"ח, מצב 
_____________________________________________)31-32ח(מעולה, 052-4076070

 רדיאטור חימום 9 צלעות, 
_____________________________________________)31-32ח(60 ש"ח, 052-4076070

 רדיאטור חימום 7 צלעות, 
_____________________________________________)31-32ח(50 ש"ח, 052-4076070

 מכונת נס אספרסו 
כמו חדש, אורגינל + מתקן 

הקצפה, 350 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(052-4076070

 מכונת כביסה בוש במצב 
מצוין, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(052-7619851/2

G.P.S  לרכב ולאופניים, 
חדש ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(054-7612883

 מזגן חלון 3/4 כ"ס, 400 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, בני-ברק, 050-4121875

 מכונת תפירה, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)30-31ח(050-6651365

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 054-7432035

 פלטה חשמלית גדולה 
ל - 6 סירים, 110 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)30-31ח(054-9985503

 פלטה חשמלית גדולה 
43X56 ס"מ, במצב מצוין, 

_____________________________________________)30-31ח(100 ש"ח, 050-5343924

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פיליפס 3 ראשים, נטענת, דגם 

930, ב- 190 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)30-31ח(052-7966786

 תנור אפיה קטן כחדש, 
_____________________________________________)30-31ח(רק 190 ש"ח, 050-9089110

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-3463482

 כיריים גז 4 להבות במצב 
טוב, ב- 150 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-8958197

 מחשב נייח בהזדמנות 
במחיר 250 ש"ח, טל':

_____________________________________________)30-31ח(052-7625772

 מקרר משרדי חב' וריפולי, 
4 מדפים + תא מקפיא, ב- 

_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח, 054-5823874

 HP מדפסת צבעונית 
משולבת: פקס, סורק, צילום, 

J4580 )ללא דיו(, 260 ש"ח, 
_____________________________________________)30-31ח(054-5705546

 מקרר אמקור XL, צבע 
בננה, 453 ליטר, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(054-8469223

 מיחם חשמלי 50 כוסות, 
90 ש"ח, 054-8469223, 

_____________________________________________)30-31ח(03-9332786

 רדיו טייפ דיסק סטריאו, 
50 ש"ח, 054-8469223, 

_____________________________________________)30-31ח(03-9332786

 פנטיום 4 במצב מצוין, 
100 ש"ח, להתקשר: -02
_____________________________________________)30-31ח(5383155, 050-6290069

 מסך דק למחשב, 150 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-3595314

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)30-31ח(054-7938941

 מיקרוגל דיגיטלי קריסטל, 
24 אינץ, 200 ש"ח, ירושלים 

_____________________________________________)30-31ח(ת"ו, 052-7660512

 מחשב נייד HP מעולה, 
_____________________________________________)30-31ח(490 ש"ח, טל': 052-2727474

 שולחן סלון במצב מצוין, 
בהזדמנות, 200 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)31-32ח(054-8486993

 שולחן נפתח + 2 כסאות 
במצב מצוין! ב- 350 ש"ח 

גמיש! בב"ב, לפרטים:
_____________________________________________)31-32ח(050-4119202

 שולחן מטבח נפתח 
במצב טוב, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(בב"ב, לפרטים: 050-4119202

 מיטת נוער משולשת 
במצב טוב, 500 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)31-32ח(03-6180520, 052-7152807

 מזנון )2.20( לסלון, שולחן 
)0.80X1.20( לסלון, 400 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 050-6235101

 שולחנות אוכל נפתחים 
במצב מצויין, כל אחד ב- 500 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-4919299

 ארגז מצעים לבן במצב 
מצוין + 2 מגירות, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(054-4919299

 ארון 4 דלתות, כוננית, 
שולחן כתיבה, מיטה, טואלט, 

_____________________________________________)31-32ח(450 ש"ח, 050-9337411

 לתרומה, ארונות ומיטות 
במצב מצוין, 3 ארונות, 2 

מיטות, ספריה, שולחן מחשב 
במצב מצוין, 054-5482231, 

_____________________________________________)31-32ח(ראשון לציון

 שולחן סלון - שחור - 
זכוכית, 2 מגירות, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(טל': 050-6247140

 ספה 3 מושבים דמוי עור, 
צבע שחור, 500 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)31-32ח(054-8458605

 שולחן קפה מלבן שחור, 
חדש, 350 ש"ח, פל':

_____________________________________________)31-32ח(054-8458605

 מיטה מתקפלת, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)31-32ח(פל': 054-8458605

 שלושה מדפי נוי צבעוניים 
לחדר ילדים, יפים מאוד 

מסנדוויץ אדום, 60 ש"ח למדף 
_____________________________________________)31-32ח(בב"ב, 052-7500336

 שולחן אוכל יפהפה במצב 
מצויין, 400 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(053-5303037

 שולחן סלוני )לספות( עץ 
טבעי, 350 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(050-7463631

 שידה 80 סמ' עם ארונית 
עץ טבעי, 250 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(050-7463631

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(050-3286875

 שולחן לפינת ישיבה, 
90/60 גוברי, 45 ס"מ, עץ 

מלא לגמרי, 150 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(052-4076070

 שולחן לסלון )מרובע( - 
150 ש"ח + אופניים למבוגר, 
הרים "26 - 280 ש"ח במצב 
_____________________________________________)31-32ח(מצוין! 050-9340317 בערב

 2 כסאות עץ מרופדים, 
מעוצבים, 80 ש"ח כ"א,

_____________________________________________)31-32ח(054-8418449

 בהזדמנות גדולה, חדר 
שינה יהודית, חדשה כולל 

שתי מיטות ומזרונים, טואלט 
גדול, 2 שידות וארגז לשמיכות 
בצבע חום דמוי עור יפה, 500 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-5482231

 שידה, 7 מגירות, רוחב 40, 
עץ בהיר, בני-ברק, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-7130020

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(050-3286875

 מדפים עץ מלא, 260 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 ספה 2+3, חזקה ללא 
קרעים, 052-5737813, אפשרי 

רק אחד מהם, בני-ברק,
_____________________________________________)30-31ח(052-5737813

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(054-5705546

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)30-31ח(052-3073826

 שולחן עץ מלא צמוד לקיר 
)ללא רגליים( מתקפל, מידות: 
79X59, ב- 130 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)30-31ח(052-3073826

 מיטת עץ נפתחת לשניים, 
צבע פיסטוק משולב שמנת 

מעוצב, מתאים לבנים ובנות, 
_____________________________________________)30-31ח(350 ש"ח, 052-6140800

 מיטת היירייזר כחולה, 
במצב טוב, חזק, מזרונים 

לא נשלפים, 450 ש"ח. -03
9323012 אלעד,

_____________________________________________)30-31ח(054-8465707

 שולחן אוכל יפהפה במצב 
מצויין, 450 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(053-5303037

 שידה קטנה לבן ושמנת, 
מעוצבת ומיוחדת, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(050-9089110

 מיטת היירייזר + ארגז 
גדול וארון 2 דלתות ומגירות, 

במצב מצוין, 500 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)30-31ח(לפרטים: 054-9770855

 כיסא משרדי שחור במצב 
טוב, רק 150 ש"ח, בירושלים, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4120286

 מזרון אורטופדי למיטת 
תינוק כחדש, רק 100 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(בירושלים, 050-4120286

 בסיס מיטה יהודית מעץ, 
חדש חדש X 2, כל אחד 250 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-7168623

תינוקות
 תיק לעגלת תינוק, 

אפור עם רוכסנים אדומים 
gittabags, מצב חדש, הרבה 

תאים ושמירה על חום בקבוק, 
60 ש"ח בלבד, ב"ב,

054-8063853)27-30(_____________________________________________

 שידה לבנה רחבה במיוחד, 
מצויינת, 200 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(050-4113059

 סל-קל לתינוק, מצב טוב, 
_____________________________________________)31-32ח(50 ש"ח, 054-8457681

 בבני-ברק, כסא אוכל 
לתינוק עם מגש, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(054-8457681

 עגלת תאומים מקלרן 
במצב מצוין, רק 250 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(טל': 054-8486993

 למסירה, כסא אוכל 
לתינוק, שמתחבר ע"ג כסא 

_____________________________________________)31-32ח(רגיל, 03-5741096

 עגלת פג מפוארת, 
משולבת: שכיבה + טיולון, 

ב- 500 ש"ח בלבד!
_____________________________________________)31-32ח(052-7116411

 ברה"ע לול מתקפל מעץ 
מלא + מזרון, ב- 490 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(052-7966786

 מוניטור נשימתי לתינוק 
babyl sense 4, ב- 150 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-3595314

 כסא אוכל לתינוק - 70 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-8418449

 סל-קל, 80 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(054-8432271

 עגלת תאומים, 500 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-7396092

 עגלה של תינוק, חדש 
באריזה במחיר 380 ש"ח 

במקום 590 ש"ח, טל':
_____________________________________________)29-30ח(052-7625772

 כסא אוכל לתינוק - ד"ר 
בייבי מעץ מלא, חזק בצבע 

טבעי, 60 ש"ח, טל':
_____________________________________________)29-30ח(050-2897977

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)29-30ח(052-7676969

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"BABY SENSE 4", ב- 150 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-3595314

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 כחדשה! עגלת תינוק חב' 
איטלקית )אמבטיה וטיולון(, 
צבע כתום + אפור, ב- 500 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 עגלת תאומים "בייבי 
גוגר" - 300 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(050-6651365

 מציאה! קשתות )שלדה( 
של גגון עגלת בוגבו B ב- 60 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, בלבד!! 054-8455030

 שידת החתלה עץ מלא, 
מצב טוב, 130 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)30-31ח(052-5737813

 עגלת תינוק "איזי בייבי" 
2 מצבים, שחורה כחדשה, 
במחיר מציאה - 300 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(בלבד! לפרטים: 058-3230089

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 בהזדמנות כחדשה! עגלת 
תינוק איטלקית )אמבטיה 

וטיולון(, צבע כתום + אפור, 
500 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)30-31ח(052-3073826

 עגלת תאומים דגם 
"ELITE" "בייבי ג'וגר" - 400 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 050-6651365

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"baby sense 4", ב- 150 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-3595314

 מציאה! קשתות )שלדה( 
של גגון עגלת בוגבו B ב- 60 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח בלבד!! 054-8455030

 ברה"ע למכירה כסא אוכל 
לתינוק + מגש מתקפל, ב- 

_____________________________________________)30-31ח(150 ש"ח, 052-7966786

 סל-קל ב- 80 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(054-8432271

 עגלת טיולון במצב מצוין, 
ב- 120 ש"ח, בב"ב, טל': 

_____________________________________________)30-31ח(052-7633401

 מיטת תינוק מעץ מלא, 
ללא מזרון עם גלגלים במצב 
_____________________________________________)30-31ח(טוב, 200 ש"ח, 03-9307308

 עגלת תינוק ברייטקס 
כמעט חדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-5078585

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרון לתינוק, במצב 

חדש, 250 ש"ח, טל':
_____________________________________________)30-31ח(052-8380655

 שידה של שילב צבע עץ, 
רוחב 110, עומק 55, גובה 57, 

מחיר - 300 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(054-7300563

 עגלת טיולון לתינוק
Baby Safe במצב מצוין, 

בפ"ת, בצבע ירוק, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)30-31ח(054-7716364

 כרית הנקה במצב מצוין, 
בפתח-תקווה, 50 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)30-31ח(054-7716364

 כסא אוכל מתקפל עם 
מגש נשלף, 50 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(055-6777117

 עגלת ד"ר בייבי, צבע 
ג'ינס, שחור, ידית מתחלפת, 

שמורה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(055-6777117

 מיטת תינוק ד"ר בייבי 
עם מזרון אורטופדי, רק 250 
ש"ח, מצב מצוין, בירושלים, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4120286

 עגלת תאומים ב- 500 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-7396092

 שידה ארבע מגירות, 
סנדוויץ, גדולה, להחתלה וכו' 

במצב מצוין, 200 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(052-7660512, ירושלים ת"ו

 מוצץ מד חום, חדש 
באריזה, 30 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7167995

 סימילאק 400 גרם חלב 
נוכרי, 25 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4135002

 עגלת תינוק כחדשה 
במצב מעולה, במחיר מציאה, 

_____________________________________________)30-31ח(260 ש"ח, 058-3230089

 כסא בטיחות לרכב, 100 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, ב"ב, טל': 052-7633401

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(052-7676969

 עגלת בייבי ג'וגר במצב 
טוב מאוד, רק 450 ש"ח, 
_____________________________________________)30-31ח(בב"ב, פל': 054-8433715

 עגלת אמבטיה + טיולון, 
מפוארת כחדשה, חברת 
jane-rider, כחולה, 500 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, טל': 052-7177593

קו עיתונות דתית / 8122501 / 

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בעלות 
בבית מגורים צמוד קרקע, הידוע כגוש 6124 
חלק מחלקה 274, ברחוב מרדכי אנילביץ 90 

)שכונת הפועל המזרחי א'( בבני ברק
זכויות בעלות בבית מגורים צמוד קרקע,  לרכישת  בזה הצעות  מוזמנות   .1
)שכונת   90 274, ברחוב מרדכי אנילביץ  כגוש 6124 חלק מחלקה  הידוע 

הפועל המזרחי א'( בבני ברק )להלן: "הנכס"(.
את ההצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב למשרדו של כונס הנכסים,   .2
בצירוף   ,16:00 בשעה   ,10.8.17 מיום  יאוחר  ולא  עד  אישית,  במסירה 
סך  על  נכסים",  כונס  עו"ד,  פרידל,  "משה  לפקודת  בנקאית  המחאה 
המהווה 10% מגובה ההצעה. הצעה שאליה לא תצורף המחאה בנקאית 

כאמור, תיפסל.
הנכס נמכר במצבו כמו שהוא )AS IS(. על המציע ובאחריותו הבלעדית    .3
לבדוק בעצמו את טיב הנכס, מצבו הפיזי, התכנוני, המשפטי, הרישומי, 
ההיתרים  ניצולו,  אפשרויות  בו,  הזכויות  מצב  מיקומו,  ייעודו,  שטחו, 
החלים לגביו וכל היבט אחר הנוגע לרכישה ולנכס. אין בכל מידע אשר 
נמסר ו/או יימסר על ידי כונס הנכסים ו/או מי מטעמו כדי להוות מצג 
כלפי המציעים ו/או מי מהם באשר לנכס ו/או למצב הזכויות בו ו/או כדי 
להטיל על כונס הנכסים ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי כלפי המציעים ו/

או כלפי צדדים שלישיים.
למציע  תוחזר  הבנקאית  ההמחאה  חוזרת.  בלתי  תהיה  המציע  הצעת   .4

שהצעתו לא התקבלה.
במשרד  המצוי  לנוסח  בהתאם  הנכס,  לרכישת  הסכם  על  יחתום  הזוכה   .5

כונס הנכסים.
ו/או לא חתם  בו המציע לאחר שהוגשה הצעתו מכל סיבה שהיא,  חזר   .6
על הסכם המכר בנוסח  המצוי במשרד כונס הנכסים, תחולט ההמחאה 

הבנקאית שצירף להצעתו, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר.
כונס הנכסים אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה   .7
מקצתם,  או  כולם  המציעים  עם  מו"מ  לנהל  רשאי  יהיה  והוא  שהיא, 
בין  התמחרות  לערוך  ו/או  דעתו,  ושיקול  בחירתו  לפי  אחרים  עם  וכן 
זו, כל ההצעות שתוגשנה  על הזמנה  יחולו  לא  דיני המכרזים  המציעים. 

במסגרתה, ועל הליך בחירת הזוכה, ולא ישולמו דמי תיווך.
בדבר פרטים נוספים ותיאום ביקור במקום, ניתן לפנות אל כונס הנכסים   .8

בטלפון 09-7433773, בין השעות 9:00 – 16:00.
מכירת הנכס כפופה לאישור רשמת לשכת ההוצאה לפועל בכפר סבא.  .9

משה פרידל, עו"ד - כונס נכסים
רח' יהודה הלוי 18, רעננה

טל. 09-7433773
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תקשורת

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

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

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

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

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

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

 בריכה פיברגרלס )קשוחה( 
מתאים לגנים וקיטנות, ב- 500 

_____________________________________________)26-31(ש"ח, 052-2530036

 גגון אלומיניום כמו למונית, 
_____________________________________________)26-31(500 ש"ח, 052-2530036

 ספרי חשבון מתמטיקה 
לתיכון 1,2,3 כל חלק 10 

ש"ח, מצב מצוין.
_____________________________________________)27-30(054-9916837, י-ם

 ספר אנגלית לתיכון 
relative for example, ב- 

10 ש"ח בלבד, 054-9916837, 
_____________________________________________)27-30(י-ם

 חלונות ודלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)27-30(_____________________________________________
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 ילדותנו לכיתה ו'. ישורון. 
מצב מצוין, 25 ש"ח, ב"ב, 

054-8063853)29-32(_____________________________________________

 "הדקדוק בלשון שלי". 4. 
כהן. 20 ש"ח.

"בין השורות" ד'. 20 ש"ח. 
"מבט למרחב" ג'. 20 ש"ח

"יש פיתרון" גיאומטריה ה' 10 
_____________________________________________)29-32(ש"ח, 054-8063853 ב"ב

 נעלים יוקרתיות מעור 
איטלקי מאיטליה, חדשות, 

מידה 38, נמכרות עקב טעות 
במידה, 90 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(054-9784433

 14 מארזים של זוג 
קלטות שירי סוכות "והיית אך 

שמח" חדשות וארוזות, 14 
ש"ח לזוג בב"ב,
_____________________________________________)29-30ח(052-7600336

 כלי עבודה לילדים, 25 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, בב"ב, 052-7600336

 רשת כסא חדשה לקטנוע, 
120 סבל כנף למובי, 100 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, מי-ם, 058-3216830

 ערכה לטיפול פנים 
קמטים, חורים, פצעים ועוד, 
מיוחד, רק 199 ש"ח, מי-ם, 

_____________________________________________)29-30ח(058-3216830

 מנעול שרשרת קשה 
לפריצה וארוך, חדש, 150 

_____________________________________________)29-30ח(מי-ם, 058-3216830

 תלת אופן מברזל, פדלים, 
דרושים תיקון קל, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(בב"ב, 052-7600336

 גליונות "מגדלור" - עיתון 
לילדים, כרוכים בכריכה קשה 
וחזקה, כל שנה ב- 2 כרכים, 
55 ש"ח, לשנה - 2 כרכים, 

_____________________________________________)29-30ח(052-7600336 בב"ב

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות, 12 ש"ח כל 

חוברת, להזמנות,
_____________________________________________)29-30ח(050-4135002

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

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)29-30ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 ברז נשלף, חדש, 180 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, פל': 054-8460234

 מזוודה + מגירות כתר 
פלסטיק + שואב אבק + 

כסאות פלסטיק של "כתר" 
כל דבר, רק 50 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)29-30ח(052-5737813

 אופניים לילד, 160 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 אופני כושר במצב טוב, 
_____________________________________________)29-30ח(150 ש"ח, 052-7148004

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)29-30ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)29-30ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)29-30ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 2 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)29-30ח(052-4831449

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)29-30ח(20 ש"ח, 052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)29-30ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(052-4831449

 שמלת תחרה צבע 
אפרסק, 46 כחדשה, 500 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 054-8460621

 ספר אפיה "עוגות 
וקפקייקס" חדש לגמרי, 60 

ש"ח במקום 109 ש"ח, בבני-
_____________________________________________)29-30ח(ברק, 052-7600336

 בד ריפוד של עמינח, רחיץ 
ואיכותי במיוחד, בצבע ירוק 

תפוח, רוחב 2 מטר, 160 
ש"ח במקום 300 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)29-30ח(052-7600336

 פלאפון סמסונג לבן כשר 
במסגרת האחריות, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(054-8469223, 03-9332486

 טלפון נייח קוברה אלחוטי 
+ מזכירה אוטומטית, כחדש, 

_____________________________________________)30-31ח(130 ש"ח, 054-6389446

 טלפון נייד לרכב חברת 
מוטורולה כולל הכול, באריזה, 

_____________________________________________)30-31ח(250 ש"ח, 050-4146777

 שעון חכם חדש עם 
פלאפו ו- SD חדש, רק ב- 

_____________________________________________)30-30(150 ש"ח, 054-8461535

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(054-8454536

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4145023

 שטיח, מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(054-5705546

 מראת אמבטיה חדשה, 
גודל 1X0.6 מטר, מסגרת 
ניקל, ב- 200 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)30-31ח(לפרטים: 058-3230089

 בית לילדים מפלסטיק 
קשיח עם חלונות ודלת. 

מידות: 78*93*107, ב- 250 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 בהזדמנות, גיטרה כולל 
כיסוי, 300 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)30-31ח(052-3073826

 ברז נשלף חדש, ב- 180 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 054-8460234

 לישיבה בב"ב דרוש מכונת 
כביסה וייבוש למסירה, בתודה 

_____________________________________________)30-31ח(מראש, 052-7682822

 2 שמלות ערב חדשות 
מידה 2,4 - וורוד + אביזרים, 

_____________________________________________)30-31ח(80 ש"ח, 054-6800702

 7 ויטרינות, זכוכית כהה, 
גודל - 2.25X103 למפרסת 

כחדש, במחיר מציאה,
_____________________________________________)30-31ח(054-4514210

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתית, חדש מאירופה, 130 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 054-4514210

 לאספנים בהזדמנות, שטר 
של 20 ש"ח, 60 שנה למדינת 

ישראל, ב- 90 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)30-31ח(03-6167949

 תיק ענק לנסיעות עם 
גלגלים, ניתן לקיפול לפי 

הצורך, 100 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(052-7660512

 עגלת שוק ברזל ענק, 4 
גלגלים, 100 ש"ח, ירושלים 

_____________________________________________)30-31ח(ת"ו, 052-7660512

 חליפות כחדשות, נוער, 
אפור כהה, 90 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)30-31ח(ירושלים ת"ו, 052-7660512

 עליונית תחרה חדשה 
אלגנטית, מס' 42, שחור/זהב, 

_____________________________________________)30-31ח(100 ש"ח, 050-4131038

 פאה לצרכי לימוד, 100 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 050-4131038

 נעלי ניו באלנס נשים, 
מס' 37.5, 200 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(058-3289108

 טטריס אלקטורני חדש עם 
בטריות, 50 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)30-31ח(03-6182130

 ,JVC רדיו דיסק לרכב 
מצוין ללא VSB, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(טל': 052-7161030

 ברז חמת מתחבר לקיר, 
מצויין, גם ברבור ארוך, 100 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 054-8430025

 אופנים במצב טוב, 
אלומיניום, קפיץ אחורי, בב"ב, 

_____________________________________________)30-31ח(300 ש"ח, 055-6788302

 5 מטבעות פדיון הבן 
מכסף, 500 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7154392

 כלוב לארנב 80 ס"מ 
במצב טוב אביזרים, 120 

ש"ח, ירושלים, 054-8412382, 
_____________________________________________)30-31ח(הודעה

 אופניים חשמליים, דרושים 
תיקון, 500 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)30-31ח(054-9985503

 אופניים "20" במצב טוב 
מאוד, 150 ש"ח, ב"ב,

_____________________________________________)30-31ח(050-5343924

BMX  לילדים במצב 
מצוין, 50 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)30-31ח(050-5343924

 ב"ב אופני הילוכים "26" 
במצב טוב מאוד, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(050-5343924

 מוט כיסא מתקפל 
לאופניים חשמליים, 65 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(ב"ב, 050-5343924

 גלגל לאופני ילדים, 20 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 050-5343924

 צמיג לאופני ילדים, 20 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 050-5343924

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)30-31ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-4831449

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)30-31ח(20 ש"ח, 052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-4831449

 BMX אופנים לילדים 
גודל בינוני, 150 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)30-31ח(050-9089110

 אוזניות בלוטוס חדשות 
ואיכותיות, רק 70 במקום 150, 

_____________________________________________)30-31ח(באלעד, 050-4128016

 2 ארנבות מלאות שיער, 
50 ש"ח )גמיש(, באלעד, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4128016

 מטבע מהאדמו"ר 
מבאבוב, 500 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7154392

 1 ק"ג מטבעות חו"ל, ב- 
65 ש"ח, בבני-ברק,

_____________________________________________)30-31ח(052-7154392

 3 מטבעות כסף, זכר 
למחצית לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-7154392

 פאקט מלבורו אדום/לייט, 
250 ש"ח בלבד - בירושלים, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4125224

 פאקט סגריות ווינסטון, 
ישראלי אורגינל, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-7142640

 שעון שבת ללוח חשמל, 
חדש באריזה, חברת טבן, 90 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-4208522

 מזוודות טרול עם גלגלים 
במצב טוב, גדולה - 120 ש"ח. 
_____________________________________________)30-31ח(קטנה - 70 ש"ח, 03-9307308

 בושם אסקיפ ופרשס, 
100 מ"ל, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)30-31ח(054-9784433

 ארנק עור יוקרתי של 
מותג עימנואל, חדש ללא 
שימוש, 180 ש"ח לאישה, 

_____________________________________________)30-31ח(054-9784433

 2 אוגרים ב- 20 ש"ח, 
_____________________________________________)30-31ח(בבני-ברק, 054-8415692

 נגן דוקו חדש באריזה 
סגורה, 150 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7692555

 שובר למלכות וקסברגר 
200 ש"ח, ב- 150 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7692555

 מגבעת לבר מצווה, 
חדשה, 200 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7168509

 סט גמרא וילנא בינוני, 
חדש, 250 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7168509

 ספרי ילדים, 5 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)30-31ח(לא קומיקס, 052-7168509

 קסדה לאופניים, מידה
X/XL כחדש, 50 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)30-31ח(150 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-3463482

 תוכי מאולף מסוג קווקר, 
יכול לדבר, במחיר מציאה, 450 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 054-8483305

 סורג בטן - מקסידור 
מגולוון עם פגם קטן, גובה - 
1.24, רוחב - 1.19, ב- 100 
ש"ח, 050-4147729, אחרי 

_____________________________________________)30-31ח(השעה 15:00

 סט ג' ספרים רפואות תימן 
- 180 ש"ח, 050-4147729 - 
_____________________________________________)30-31ח(להתקשר אחרי השעה 15:00

 מציאה! ספר מדריך 
הדגים של ישראל, ב- 60 ש"ח 

בלבד, חדש לחלוטין,
_____________________________________________)30-31ח(055-6777117

 פאקט סיגריות פרלמנט 
ישראל, 250 ש"ח, פלא': 

_____________________________________________)29-30ח(058-3274646

 2 אוגרים ב- 20 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(בבני-ברק, 054-8415692

 אופני הרים מידה 24, 
ב- 350 כמו חדשות,

_____________________________________________)29-30ח(052-7126106

 בריכה מעולה בקוטר 
2.40, 150 ש"ח, )בירושלים(, 

_____________________________________________)29-30ח(050-4172197

 פילטר אינטקס 300 גלון 
חדש, 100 ש"ח, )בירושלים(, 

_____________________________________________)29-30ח(050-4172197

 מתקן מים חמים וקרים, 
300 ש"ח )בירושלים(,

_____________________________________________)29-30ח(050-4172197

 ארגז לאופניים עם מנעול, 
_____________________________________________)29-30ח(80 ש"ח, 054-8419056

 חולצות תלבושת שיכון ג' 
_____________________________________________)29-30ח(L, XL כחדש! 058-3220603

 בושם צאנס שאנל חדשה 
באריזה, 150 מ"ל, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(054-8599215

 תיק נשים יפה מחברת 
זארה, גדול, שחור בחצי מחיר, 

_____________________________________________)29-30ח(170 ש"ח, 054-5485613

 חליפות כחדשות, מידה 
40, אפור, 90 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)29-30ח(ירושלים, 052-7660512

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-3463482

 עליונית תחרה, חדש 
אלגנטית, מס' 42, שחור/זהב, 

_____________________________________________)29-30ח(100 ש"ח, 050-4131038

 פאה לצרכי לימוד, 100 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 050-4131038

 נעלי ניו בלנס נשים, 
מס'37.5, ב- 200 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(058-3289108

 2 מכשירי c2 חדשים 
באריזה סגורה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(053-3105941

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(לפרטים: 052-7966786

 טלפון חכם איכותי, 5 
אינץ, חדש באריזה, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(052-48314449

 לרתמיקאיות, אקורדיון 
אטלקי קטן, 32 בסים, 

במצב מצוין,
052-2503617)31-34(_____________________________________________

 תיקים לסמינר וכן תיקי 
צד מהממים במגוון צבעים 
ובמצב חדש! 10-30 ש"ח! 

_____________________________________________)31-31(054-9916837 )י-ם(

 *ספרי חשבון "נחשב 
גאומטריה" חלק ב' ורוד. חלק 

א' ירוק *"עלי כותרת"
*"קשר ולעניין" *דקדוק-הפועל 

בפועל, 10 ש"ח כ"א
_____________________________________________)31-34(054-9916837 י-ם

 חלונות, דלתות, וירינות 
לסלון יד 2 וחדש, מהיצרן 

לצרכן, 050-5274348,
03-6884123)31-34(_____________________________________________

 למכירה אותיות, לספר 
תורה עם תעודה מסודרת 

_____________________________________________)31-32(מעמותה 050-9610060

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(054-8454536

 גדר לבנה למרפסת, כ- 6 
מטר, 200 ש"ח, מחולקת, 

_____________________________________________)31-32ח(050-4113059

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(050-4145023

 קרש גיהוץ מעץ, חדש 
באריזה, בהזדמנות, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(טל': 054-8486993

 הליכון עזר מתקפל ברמה 
איכותית במצב מצוין, גובה 

91 ס"מ, רוחב 49 ס"מ, 150 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-4919299

 שולחן לסלון )מרובע( - 
150 ש"ח + אופניים למבוגר, 
הרים "26 - 280 ש"ח במצב 
_____________________________________________)31-32ח(מצוין! 050-9340317 בערב

 קרש גיהוץ, 80 ש"ח, פל': 
_____________________________________________)31-32ח(054-8458605

 סט צלחות, כוסות, סכום, 
לפקניק, חדש, 100 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)31-32ח(054-8458605

 מצלמה 175
canon ixus כחדשה, 

שנתיים אחריות, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)31-32ח(054-8443867

 גליונות "מאורות הדף 
היומי" של שנים רבות, 250 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-5699552

 אופניים במצב מצוין, 
הילוכים, גודל 20, 175 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(054-8409126

 נעליים חדשות לנשים 
)לאשה-נערה( השפפיס, 

ספורט עם שרוכים, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)31-32ח(054-8409126

 שילובים במתמטיקה 
כחול, חלקים א' ב' ג', כתה ז', 

_____________________________________________)31-32ח(80 ש"ח הכול, 052-2729146

 נקרא בדרכינו ספר הבנת 
הנקרא דורות אופק מהדורה 

חדשה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(052-2729146

 well done 5 אנגלית 
ספר וחוברת עבודה, 35 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(הכל, 052-2729146

 מתמטיקה לכתה ז' חלק 
א', סדרת צמרת, 15 ש"ח 

plug ti in חוברת עבודה, 10 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-2729146

 מעמד לטלפון/עציץ עץ 
_____________________________________________)31-32ח(טבעי, 50 ש"ח, 050-7463631

 מעמד לעיתונים/מערכת/
כל דבר עץ טבעי, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(050-7463631

 3 תמונות נוי לתליה 
גובה 40-45 סמ', 100 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(050-7463631

 4 וילונות ארוכים, 2 לבן 
פרחוני קטן ו- 2 תחרה - 150 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 050-7463631

 נעלי לייק חדשות ללא 
נעילה, מידה 40 - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(050-7463631

 הר דיסק TB1 כחדש 
ממש במחיר של 270 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(052-7122839

 נעלי בית קרוקס חדשות, 
בז', מידה 6-8, 100 ש"ח! 

_____________________________________________)31-32ח(03-6197750

 מעיל גשם לאישה, כחול, 
חדש, מידה 12, 190 ש"ח! 

_____________________________________________)31-32ח(03-6197750

 casio מצלמה דיגיטלית 
טובה מאוד, 220 ש"ח + 

נרתיק בירושלים,
_____________________________________________)31-32ח(052-7117847

 פאקט סגריות ווינסטון, 
אירופי דיוטי פרי, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(052-7142640

 פאקט סגריות ווינסטון, 
ישראלי אורגינל, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(052-7142640

 סגריות מרלבורו גולד 
בפאקט בלבד, 270 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(050-4106788

 רדיו דיסק מקורי החדש 
מפורק מרכב מזדה 3, 500 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-8412903

 כלוב לציפורים - 70 ש"ח. 
אוכל לתוכים ולקנרים - 10 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-8412903

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)31-32ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)31-32ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(052-4831494

 ארנק מאלומניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)31-32ח(20 ש"ח, 052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)31-32ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)31-32ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(052-4831449

 ארנבת לבנה ויפה במחיר 
50 ש"ח, 03-6180242,

_____________________________________________)31-32ח(054-8414641

 שעון קיר חדש באריזה, 40 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 050-6247140

 2 שמלות ערב חדשות, 
מידה 2,4 - וורוד + אביזרים, 

_____________________________________________)31-32ח(80 ש"ח, 054-6800702

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי, חדש מאירופה, 130 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-4514210

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים, 300 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 נוסטלגיה: פרימוס גדול, 
180 ש"ח. פרימוס קטן, 100 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 כלוב אוגרים כולל אביזרים, 
_____________________________________________)31-32ח(50 ש"ח, 050-4169800

 אופנים הילוכים מס' 26, 
מצב טוב, 180 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(050-4169800

 ג'ים בוי חדש באריזה, 80 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 050-4169800

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

_____________________________________________)31-32ח(052-7600336

 נעלי גבר "פאקו מרטין" 
מידה 42, כמעט חדשות, 120 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 052-7676856

 סט שמלות לאירוע לנשים 
ולילדות, 100 ש"ח, תמונות 

_____________________________________________)31-32ח(במייל, 02-5371647

 מנשא לאופניים לרכב, 
_____________________________________________)31-32ח(120 ש"ח, 054-8441119

 תוכי מאולף מסוג קוואקר, 
יכול לדבר, במחיר מציאה, 450 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח, 054-8483305

 שמלה למחותנת מחנות 
רצי, מידה 48 כמעט חדש, 

_____________________________________________)31-32ח(450 ש"ח, 052-7676856

 כיפות מעוטרות מידה 
6-7 גזרת "גור" 15 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)31-32ח(052-7676856

 סטנדר בסיס ברזל במצב 
_____________________________________________)31-32ח(טוב, 120 ש"ח, 052-7676856

 כותרת וילות תחרה 7 
מטר, 150 ש"ח, תמונה במייל, 

_____________________________________________)31-32ח(02-5371647

 אופניים במצב מעולה 
_____________________________________________)31-32ח("24, 70 ש"ח, 052-4076070

 שעון יד לגבר במצב מצוין, 
ב- 50 ש"ח בלבד, בטל': 

_____________________________________________)30-31ח(054-8471038

 כלוב אוגרים כולל אביזרים, 
_____________________________________________)30-31ח(50 ש"ח, 050-4169800

 כינור גודל חצי במצב 
חדש, 500 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(058-3245685

 בושם קוק שנל, חדש גודל 
כפול, 500 ש"ח, 200 מ"ל, 

_____________________________________________)30-31ח(058-3245685

 חליפה לנער בן 15 
אמסלם חדשה צבע אפור, 

מידה 48 נוער, במחיר מציאה - 
_____________________________________________)30-31ח(100 ש"ח, 052-7163334

 מכשיר בריתה חדש 
באריזה, הקנקן ללא מסנן, 50 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח בלבד, 052-7168623

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)30-31ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)30-31ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(052-4831494

 תוכי דררה יפיפה ב- 220 
ש"ח, גמיש, באלעד,

_____________________________________________)30-31ח(050-4128016

 מזוודה במצב טוב, 80 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-7626106

 סטפר חדש ממש, מכשיר 
כושר אזור בית שמש, ב- 200 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-7127874

 מסגרת משקפי ראיה 
יוקרתיות לחתנים, חדש 

באריזה, 250 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(050-4196197

 חלוק סרפן של אורדמן, 
יפיפיה במידה 1, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(050-4146777

 נעליים אפורות לבחורות 
עם שרוכים, 36 מ', מהממות, 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)30-31ח(050-4146777

 מצבר חדש, שלושה 
חודשים בשימוש, 65 אמפר, 
_____________________________________________)30-31ח(ב- 350 ש"ח, 055-6777117

 דיסק לחיתוך עץ )מתחבר 
למשחזת/דיסק( חדש באריזה, 

_____________________________________________)30-31ח(30 ש"ח, 052-7171872

 מחבר לצינור 6 צול + 
מצמד כפול חדשים, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)30-31ח(052-7171872

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות, 12 ש"ח כל 

חוברת, להזמנות,
_____________________________________________)30-31ח(050-4135002

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

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)30-31ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש, ב- 

_____________________________________________)30-31ח(70 ש"ח, 050-4177726

 מראת אמבטיה גדולה 
עם  מסגרת, חדשה באריזה, 

רוחב 60, גובה מטר,
_____________________________________________)30-31ח(058-3230089

 מציאה! חולצות יוקרה 
משובצות, חדשות לחלוטין, 

ב- 100 ש"ח, פולו וכו',
_____________________________________________)30-31ח(055-6777117

 נעליים יוקרתיות מעור 
איטלקי באיטליה, חדשות, 

מידה 38, נמכרות עקב טעות 
במידה, 90 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(054-9784433

 חבל גומי לתרגילי 
התעמלות, 25 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7167995

 שרוך גומי מיוחד ללא צורך 
בקשירה, בצבעים אדום/חום/
_____________________________________________)30-31ח(ירוק, 30 ש"ח, 052-7167995

 ארגז לקטנוע, ב- 270 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח, 052-7167995

 ג'ריקן למים, 5 ליטר + 
תיק חדש, 60 ש"ח,

_____________________________________________)30-31ח(052-7167995
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