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פרשת בהעלותך

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

כץ: "אם הייתי רה"מ, לא הייתי מרחיק את דרעי"

 דרעי ורעייתו נחקרו יחד
 פשיטה על 14 מקורבים
 פרסום רשימת החשדות

 מעבר מהיר לחקירה

 גב' נתניהו נחקרה לבד
 בלי פשיטה על מקורבים
 הודעה על הסרת חשדות

 מעבר איטי לחקירה

חקירות דרעי: חקירות נתניהו:
איפה ואיפה

בכירי  דווקא  דרעי,  חקירת  על  כותרות שליליות  מציג שורת  היום'  'ישראל  בעוד 
הליכוד מתגייסים עבורו  אלקין: "מעריך את חדות המחשבה והניסיון"  ביטן: 

"הוא האיש שיוצר פשרות. הוא חשוב לקואליציה"

בכירי הליכוד נגד המגמה ב'ישראל היום'

 "ואיה השר לעולה"
אבי בלום / בית ספר לפוליטיקה

 אופטימיות בש"ס:
 "אין כלום ולא היה כלום"

עמ' 12  עמ' 13 

E2 בנין
שלב גמר

E1 בנין
שלב גמר

D בנין
אוכלס

C בנין
אוכלס

2 בנייני היוקרה בפרויקט 'מרום צמרת' גבעת זאב
צמרת 

דירות אחרונות בבניני 
של פרוייקט 'מרום צמרת'

⋅ ומפוארות  גדולות  חדרים   5  דירות 
טכני,  מפרט   • יוקרתיים  פנטהאוזים   ⋅
 • מפואר  כניסה  לובי   ⋅ ויוקרתי  עשיר 

• בקו ראשון מול נוף הרים ירושלמי •

נתי:052-5222261 
פנחס: 052-7633164

טי
תנ
או

איכלוס 
תוך 3 חודשים!

רוכשים עכשיו, 
ומקבלים

מזגן מרכזי 
מתנה!

לסלון-מטבח
* המבצע עד לר"ח אב, המלאי מוגבל. 

 בעהי''ת ובשעה טובה ומוצלחת

החל הרישום לשנה''ל התשע''ח 
לבני עליה מבתים יראו''ש ובני אברכים
ע''י המחנך היועץ הרב י.ר. ענבל שליט''א

והרה''ג רבי ש. אסרף שליט''א

 בהכוונת הגאון רבי יהודה צארום שליט‘‘א

גאב‘‘ד חניכי הישיבות בא‘‘י

מזכירות: 054-8408108 / 03-9336227
ובכולל ’דרכי משה’ - חניכי הישיבות

ר’’י בן עוזיאל אלעד

לפרטים ותיאום פגישה:   
הרה’’ג יצחק כהן שליט’’א: 054-8420556

 ”תפארת צעירים” 
מכינה לישיבה קטנה

אלעד

*5700
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דמי פתיחת תיק

שלושה  ובו  רכב  במנצ'סטר,  הפיגוע  לאחר  שבועיים 
המשיכו  משם  לונדון,  בגשר  אורח  עוברי  דרס  מחבלים 
 בסך  נוספים  המחבלים למתחם אוכל ודקרו בני אדם 
הכול, 7 בני אדם נרצחו ו-48 נפצעו  היום: הבחירות 

הכלליות במדינה / עמ' 10

לונדון: 7 הרוגים במתקפת טרור

אריה  הפנים  שר  הצהיר  דרמטית,  בהודעה 
דרעי כי יאמץ את ההמלצה לאיחוד תל אביב 
ובת ים  המוקש: בניגוד להמלצה, האיחוד 
יתרחש רק לקראת בחירות  2023 עיריית תל 
אביב זועמת: "כל בר דעת מבין שמשמעות 
הפרטים,  כל    האיחוד"  ביטול   - הדחייה 

התגובות והפרשנויות / עמ' 4

טלטלות בגוף הבוחר: 
נציגים הוחלפו

שרים לזכרו של 
אייל יפרח הי"ד

במלאות 3 שנים להירצחו של 
אייל יפרח יחד עם שני חבריו 
נערך  עציון,  בגוש  שנחטפו 
הוריו    לזכרו  מרגש  ערב 
נשאו דברים ושיתפו את הקהל 
עם האבדן הקשה  בהתמודדות 

/ עמ' 6

מועצת  נציגי  שנבחרו  לאחר 
העיר בגוף הבוחר לתפקיד הרב 
הראשי לבת ים, הוחלט להחליף 
המרכזית:  הסיבה    מתוכם   4

ייצוג הולם לנשים / עמ' 6

בת ים תתאחד עם תל אביב – בבחירות הבאות





 

חומרי
ניקוי

בשר
דגים

קפוא

בס“ד

סופר דוש מהדרין עמוד 1570

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 19.6.17 או עד גמר המלאי הקודם מבינהם *ט.ל.ח

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

₪14.90 

₪29.90 לק“ג

משקאות

השני בחצי מחיר
הזול מביניהם

מאלט סטאר
1.5 ליטר

כרעיים / חזה עטרהמוצרי טבעול
טרי

קפה לנדוור
מארז שלישייה

100 גרם

קפה ג'יקובס
ירוק

200 גרם

רייד
תרסיס
חרקים

אבקת כביסה
קולון

8 ק"ג
 

שמפו מרכך
הוואי

700 מ"ל

ספרינג
1.5 ליטר

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

נסטי
1.5 ליטר

₪24.90

₪12.90

רסק עגבניות טומטו
A-2

3 ב- 2₪12 ב- ₪22

עוגיות "שקד"
600-700 גרם

2 ב- ₪22

3 ב- ₪11

2 ב-
₪20

3 ב-
₪20

3 ב-
₪20

2 ב-
₪15

נוזל כלים פיירי
1.24 ליטר

תחליב רחצה
המותג

700 מ"ל

שמפו/מרכך
המותג

700 מ"ל

₪39.90

RC קולה
1.5 ליטר

שישייה במארז

חטיפי אסם מארז
ביסלי / במבה / אפרופו

מהמשתתפים במבצע

₪19.90

3 ב-
₪15

2 ב-
₪10

קמח תופח
סוגת, 1 ק"ג

2 ב-
₪10



בחולון בת ים    י"ד בסיון תשע"ז 48/6/17

החדשות המקומיות של    חולון ובת ים
על המקום

121//1 תש"ע דד ב" בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 
פקס: 03-5796645

Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

קלמן, חיים בנשק, שרה פכטר

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, מלי סויסה
גרפיקה:  

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 תפילין להמונים
והמועצה  ים  בת  עיריית  ים,  בת  המעיין  אל  תנועת 
בר  לנערי  תפילין  חלוקת  במבצע  פותחים  הדתית, 
ומבקשים  לציבור  פונים  הרכזים  ים.  בת  של  המצווה 
להפנות אליהם כל מי שמגיע למצוות ואין יד משפחתו 

משגת לרכוש את חפץ הקדושה.
בערב ראש חודש אלול, מתוכנן להיערך ברחבת הכותל 
בראשות  המצווה,  בר  חתני  כל  עם  מעמד  המערבי, 
רבנים, ח"כים ואישי ציבור, שיתאספו לחוג יחד את בר 

המצווה לצעירי העיר.

 סולק ממסעדה וחזר לדקור
נתין זר מגאורגיה )26, חולון( נעצר במהלך סוף השבוע 
בחשד שדקר עובד מסעדה בחוף בבת ים. בשעת לילה, 
הים  בחוף  למסעדה  משפחתו  עם  ביחד  החשוד  הגיע 
המאבטחים  עם  לריב  החל  קצר  זמן  לאחר  ים.  בבת 

במקום וסולק על ידם.
כשברשותו  למקום  החשוד  שב  מכן,  לאחר  קצר  זמן 
והחל  המקום  מעובדי  אחד  את  זיהה  החשוד  סכין. 
לדקור אותו בגבו. מאבטחי המקום השתלטו על החשוד 
למקום.  קצר  זמן  תוך  הגיעה  אשר  משטרה  והזעיקו 

העובד נפצע באורח קל והחשוד נעצר. מעצרו הוארך.

 שבוע קשה בכבישים
ביום ראשון, הולך רגל נמצא במצב קשה וללא הכרה 
בזירת תאונה עם מעורבות רכב והולך רגל ברחוב משה 
דיין פינת אברהם בר בראשון לציון. "כשהגעתי לזירה 
יחד עם חובשים נוספים, הענקנו טיפול רפואי ראשוני 
לפצוע קשה שסבל מפגיעה רב מערכתית", סיפר יוסף 
הצלה.  איחוד  של  חירום  רפואת  חובש  טובול,  חיים 
"מדובר בהולך רגל כבן 60 שנפגע מרכב פרטי תוך כדי 

חציית הכביש". . נסיבות התאונה בבדיקה.
ביום שני, צעיר שרכב 
טופל  קטנוע  על 
ע"י  בינוני  במצב 
מתנדבי רפואת חירום 
של איחוד הצלה סניף 
תאונה  בזירת  ים  בת 
ברחוב בן גוריון בבת 
ואופי  נסיבות  ים. 

התאונה בבדיקה.
הולכת  שלישי,  וביום 
ע"י  טופלה  רגל 
מתנדבי רפואת חירום 
של איחוד הצלה סניף 
בת ים לאחר שנפגעה 
ברחוב  פרטי  מרכב 
ניסנבאום  יצחק  הרב 
הנפגעת  ים.  בבת 
מחבלות  סובלת 

ופציעות בגפיים ומצבה מוגדר בינוני.

 מזל טוב ישראל
תגידו הרבה מזל טוב לפעיל החברתי והתורני הדינאמי, 

האשכולות  ואיש 
ישראל  אברהם  ר' 
הדר  ולרעייתו 
לרגל  יהודית, 
הולדת בתם, בשעה 
ומוצלחת.  טובה 
תזכו לגדלה לתורה, 
ולמעשים  לחופה 
לתפארת  טובים, 
המשפחות ולגאוות 

כל תושבי בת ים!

בת ים תתאחד עם תל אביב 
– בבחירות הבאות

מאת: ישראל פריי

מתמשכים,  דיונים  אינספור  לאחר 
נחתם  נראה  ומאבקים,  ספקולציות, חששות 
אריה  הפנים  שר  ים:  בת  העיר  של  גורלה 
בחיוב  שוקל  הוא  כי  השבוע  הודיע  דרעי, 
לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית, והוא 
מתכוון להורות על איחודה תל אביב ובת ים.
אלא שגם כעת, החלטתו של דרעי אינה חד 
המופלגת  ההרחקה  בשל  בעיקר  משמעית, 
המקצועית  הוועדה  בעוד  האיחוד.  בתאריך 
שנה,  תוך  לאיחוד,  בזק  מהלך  על  המליצה 
הקרובות  בבחירות  כבר  משותפות  ובחירות 
הפנים  שר  שבהחלטת  הרי   ,2018 שנת  של 
רק  להסתיים  ארוך שסופו  על מהלך  מדובר 
של  המקומיות  לרשויות  הבחירות  לקראת 

שנת 2023.
ים  בת  עיריית  עתרה   2014 בשנת  כזכור, 
ועדת  ימנה  כי  בדרישה  דאז  הפנים  שר  נגד 
ים,  בת  עיריית  בין  הכנסות  לחלוקת  חקירה 
עיריית ראשון לציון חולון ועיריית תל אביב. 
והגישה את המלצותיה לשר  הועדה הוקמה 
תל  והעיר  ים  בת  העיר  איחוד  על   – הפנים 

אביב- יפו.
ההכנות  הפנים,  שר  של  הכרעתו  פי  על 
עם  הקרובה   בתקופה  כבר  יחלו  לאיחוד 
האיחוד,  לעניין  ממשלתית  מנהלת  הקמת 
יתרחש הלכה למעשה בבחירות  כשהאיחוד 
בחירות   –  2023 בשנת  המאוחדת  לעירייה 
שנת  עד  המאוחדת.  לעיר  אחד  עיר  לראש 
הבראה  תכנית  תחת  תהיה  ים  בת   ,2023

מיוחדת  - צופה פני איחוד.

התושבים ירוויחו
ים  בת  העיר  לחיזוק  צעד משמעותי  "זהו 
השר  אמר  עמוק",  כלכלי  בגרעון  השרויה 
דרעי, "אני שוקל לאמץ את המלצות הוועדה 
את  ולאחד  הנושא  את  שבחנה  המקצועית 
לפועל  שיצא  אביב-יפו,  תל  ים  בת  הערים 

ב2023, בתום תהליך ארגוני סדור".
האוצר  ומשרד  הפנים  "משרד  לדבריו, 
האיחוד,  שעד  התקופה  בכל  יחד  יפעלו 
להכין את התשתית והמנגנון לבצוע האיחוד 
השירותים  על   דגש  עם  המקצועי  באופן 
שיתוף  יידרש  האיחוד  במהלך  לתושבים. 
איחוד.  לקראת  העיריות,  מצד  מלא  פעולה 
לתושבים  הניתנים  השירותים  רמת  כי  נדאג 
לא תפגע ואף תשתפר. זוהי הפעם הראשונה 
שבה איחוד בסדר גודל כזה יוצא לדרך, ויש 

לפעול באחריות רבה על מנת שיצליח".

בכר מברך
היו  ההודעה,  על  להגיב  שמיהרו  מי 
אביב,  ותל  ים  בת  עיריות  האיחוד,  נשואות 
שנמצאות משני עברי המתרס. במהלך ספק 

מניפולטיבי ספק מחוכם, שיגרה עיריית בת 
על  לו  מודה  היא  בו  הפנים,  לשר  מכתב  ים 
שעמדה  האיחוד  "הצעת  ההחלטה.  דחיית 
על הפרק לא יכלה לעמוד במבחן המציאות, 
קל וחומר שלא ניתן היה לבצע מהלך שכזה 

בזמן כה קצר".
לאחר שהם מדגישים כי החלטתו מוכיחה 
תושבי  אלף   160 למען  והינם  היו  "פניך  כי 
בת ים", עוברים בעירייה להאיץ בשר הפנים 
בשל  שתקוע  העירייה  תקציב  את  לשחרר 
לאישור  ונזקק  והסיטואציה,  הגירעונות 

משרדו.

חולדאי: "האיחוד בוטל"
מי שביקשה להסיר את המסכה ולהשבית 
אביב,  תל  עיריית  הייתה  החגיגה,  את 
של  מוחלט  כביטול  הדחייה  את  שהגדירה 
המהלך. "עמדת משרד הפנים כפי שפורסמה 
לדרך.  ייצא  לא  הערים  שאיחוד  משמעותה 
הסכמתה  את  נתנה  יפו  אביב  תל  עיריית 
שיושלם  כדי  מהירה  בצורה  איחוד  לביצוע 
עד סוף שנת 2018 ולא עד סוף שנת 2023", 

נכתב בהודעת העירייה.
הזמנים  לוחות  את  "קצבנו  לטעמם, 
 2017 פסח  עד  החלטות  לקבלת  הנדרשים 
ולצערנו לאחר שהושגו כבר הסכמות משרד 
האוצר משרד הפנים לא קיבל החלטה ונקט 
זו  הייתה  מעשית.  משמעות  חסרת  עמדה 
עיריית  התגייסה  שבה  פעמית  חד  הזדמנות 
תל אביב יפו באופן תקדימי לביצוע האיחוד 
באופן מהיר כדי לקיים בשנת 2018 בחירות 

לעיר מאוחדת.
"כל בר דעת מבין שדחיית האיחוד לשנת 

יתבצע.  ולא  בוטל  2023 משמעה שהאיחוד 
במדינת ישראל לדחות כך את המהלך זה כמו 
לחתום על קרח. אנו מצרים על כך ולא נוכל 

לקחת חלק בדבר".

האופטימיים, הפסימיים 
והסקפטיים

התחושות  העיר  תושבי  בקרב  גם  כצפוי, 
יש  מעורבות.  הפנים  שר  הודעת  בעקבות 
המתמקדים בשורה התחתונה, חלקם שמחים 
מבכים  וחלקם  מצפון,  השכנה  עם  באיחוד 
דחייה  בהחלטה  הרואים  ויש  מרה,  עליו 
דבר למסמוס ההמלצות,  בסופו של  שתביא 

ולהיוותרותה של בת ים עצמאית.
עיריית  ראש  קבל  'הארץ',  עם  בשיחה 
בראש  שעמד  וקנין,  בני  לשעבר  אשקלון 
האיחוד,  את  שבחנה  המקצועית  הוועדה 
על החלטת השר, ואמר כי "זו פשוט טעות. 
הזמנים  לוח  את  ראש  בכובד  שקלנו  אנחנו 
אפשרי  בהחלט  הזה  האיחוד  כזה.  לאיחוד 
לעיר  בחירות  לעשות  יכולים  שנה.  בתוך 
המאוחדת כבר ב-2018". לדבריו, "האיחוד 
הזה יעלה את רמת החיים של תושבי בת ים 

לפי כל פרמטר".
חורב  ליאור  והאסטרטג  הפוליטי  היועץ 
בגלל  היתר  בין  בעיר  בנעשה  שמעורב 
אלי  העיר  לראשות  המועמד  לצד  עבודתו 
לא  זה  חברתי  "דרעי,  בחריפות:  צייץ  יריב, 
בכאילו. מי שחברתי לא דוחה את איחוד בת 
ים עם תל אביב רק בגלל שיש כמה חברים 
ש'יפסידו'  ים  בת  ובעיריית  הדתית  במועצה 

מזה".

בהודעה דרמטית, הצהיר שר הפנים אריה דרעי כי יאמץ את ההמלצה לאיחוד תל אביב 
ובת ים  המוקש: בניגוד להמלצה, האיחוד יתרחש רק לקראת בחירות  2023 עיריית 
תל אביב זועמת: "כל בר דעת מבין שמשמעות הדחייה   ביטול האיחוד"  כל הפרטים, 

התגובות והפרשנויות

 שר הפנים וראש עיריית בת ים. צילום: דוברות העירייה 

 האב הנרגש עם התינוקת הטרייה 
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יזמות ניהול והפקה:

כולם נפגשים כאן
לא משנה הכיוון שתבחר

התוכן הכי מקצועי | המידע הכי עדכני 
אנשי המקצוע מהשורה הראשונה | מנהלי העמותות הגדולות המנוסים ביותר

בשיתוף : 
כבירי נבו קידר בלום ושות'

Kabiri Nevo Keidar Blum & Co
A t t o r n e y s  &  N o t a r y

לשילוב חברות וספקים בתערוכה, בתוכן המקצועי ובמגזין של הועידה, יעל 050-4192047
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שרים לזכרו של אייל הי"ד

טלטלות בגוף הבוחר: 
נציגים הוחלפו

במלאות 3 שנים להירצחו של אייל יפרח יחד עם שני חבריו 
שנחטפו בגוש עציון, נערך ערב מרגש לזכרו  הוריו נשאו 
עם  בהתמודדות  הקהל  את  ושיתפו  מרגשים  פרידה  דברי 

האבדן הקשה

לאחר שמליאת מועצת העיר בחרה כבר את נציגיה בגוף 
הבוחר לתפקיד הרב הראשי לבת ים, הוחלט להעלות את 
המרכזית:  הסיבה    מתוכם   4 ולהחליף  מחדש  הנושא 

ייצוג הולם לנשים  כל הפרטים

מאת: ישראל פריי

בביה"ס  התקיים  האחרון  חמישי  ביום 
ז"ל,  יפרח  - דרכא ערב לזכרו של איל  המר 
במלאת שלוש שנים להירצחו, ובהשתתפות 
ואורי, בני משפחה, ראש העיר  הוריו איריס 

וחברי מועצת העיר, חברים ותושבים.
איל יפרח ז"ל, נחטף ונרצח על ידי מחבלי 
חמאס בגוש עציון ביוני 2014, יחד עם גלעד 
 19 בן  לברכה,  זכרם  פרנקל  ונפתלי  שאער 
אך  אלעד,  בישוב  התגורר  הוא  במותו.  היה 
את שנת לימודיו האחרונה עשה בבית הספר 
של  של"פ  שירות  שנת  במסגרת  המר  דרכא 
תנועת עזרא. בעת שהותו בעיר התנדב רבות 

בקהילה ובעשיית חסד.

הערב "שרים לזכרו של אייל", שמתקיים 
בבית הספר זו השנה השלישית,  כלל שירים, 
וסיפורים  סרטונים  הקרנת  קריאה,  קטעי 
הוריו  המיוחדת.  אישיותו  ואודות  אודותיו 
של איל נשאו דברי פרידה מרגשים ושיתפו 
הקשה.  האבדן  עם  בהתמודדות  הקהל  את 
שכתב  מהיומן  קטעים  הקריא  גם  אורי  האב 

בנו טרם הירצחו.
לאורך  פועלים  דרכא   – בבית הספר המר 
בית  ביוזמת  איל,  כולה להנצחתו של  השנה 
לזכרו  הוקמה  ובנות השירות הלאומי  הספר 
מנהיגות  בבניית  העוסקת  יפרח"  "סיירת 
בני נוער. כמו כן בית המדרש שהוקם בבית 
הספר נקרא על שמו ועל שם החייל תומר חזן 

ז"ל שנרצח במסגרת מילוי תפקידו.

מאת: ישראל פריי

של  הראשי  הרב  לכס  הבוחר  הגוף  הרכב 
בת ים, ממשיך להעסיק את צמרת העירייה, 
מתרחשים  ושינויים  תמורות  מעט  כשלא 
בזירה. למרות שמועצת העיר כבר בחרה את 
נציגיה - אמש )רביעי(, הייתה אמורה מועצת 
מספר  החלפת  על  בישיבתה  להצביע  העיר 

נציגים והכנסת אחרים תחתיהם.
ממידע שהגיע לידי 'השבוע בבת ים' עולה 
הבוחר,  בגוף  שנבחרו  נציגים  ארבעה  כי 
יוותרו על מקומם לטובת נציגים חדשים, או 
ליתר דיוק, נציגות חדשות. מדובר בשלושה 
מנציגי הקואליציה ונציג אחד מהאופוזיציה.

בהרחבה,  ים'  בבת  ב'השבוע  שסוקר  כפי 
המרוץ לתפקיד הנחשק מתנהל במלוא העוז, 
וכחלק מההיערכות לבחירה, נבחרו 16 נציגי 
העירייה שיאיישו את הגוף הבוחר, 10 מהם 
מהקואליציה, ו-6 מהאופוזיציה. הם יצטרפו 
נציגי  ושמונת  הכנסת  בתי  נציגי  לשמונת 
הגוף  את  מרכיבים  יחד  שכולם  הדתות,  שר 

הבוחר את הרב העתידי.
במליאת  החברים  אישור  שלאחר  אלא 

העירייה  קיבלה  האחרונה,  העיר  מועצת 
חלה  לפיהן  הדתות,  משרד  מנציגי  הבהרות 
חובה חוקית להביא לאיזון בין גברים לנשים 
בחשבון  נלקח  לא  מה  שמשום  דבר  בגוף, 

בהצבעה המקורית.
למצוא  הסיעות  אנשי  נערכו  כך,  בעקבות 
הבוחר,  הגוף  את  לאייש  שייאותו  מחליפות 
והשינויים הובאו להצבעה. את נציג 'הליכוד' 
– הסיעה האופוזיציונית – יוסף סהר, תחליף 
נציגי הקואליציה מאור  בן משה. את  אורית 
)עובדת  מגן  דולי  תחלפנה  קפטן,  וניר  כהן 
מנהלת  )סגנית  שריקי  וליאורה  עירייה( 
תיכון בעיר(. בנוסף, יעלה לאישור החלפתו 
'אל  )רכז  מיימון  בעמוס  אזרואן  יהודה  של 

המעיין'(.
לאישור  לעלות  צפויים  השינויים  כאמור, 
יהיו  אלו  הערכה  פי  ועל  העיר,  מועצת 
המתגבש.  בגוף  הסופיים  והחברות  החברים 
חשוב לציין כי עדיין מדובר בהליך שנמצא 
בראשיתו, ועד שבת ים תזכה להתעטר ברב 
רבים  מהמורות, קשיים  עוד  צפויים  ראשי, 

ודרך פתלתלה.

 בכר באירוע הזיכרון 

הקמפוסהקולינרי
ה י ר נ י ל ו ק ה ת  ו ע ו צ ק מ ל ה  ו ב ג ה ר  פ ס ה ת  י ב

culinarycampus.co.il | office@cuca.co.il

ם י ל ש ו ר י  4 0 ל  ו א ש ת  ע ב ג

שלנו? הקורסים  כל  את  להכיר  רוצה 

טל: 02-6522227

שואפת להנחיל בבית שלכם בישול 
בריא אבל את לא מצליחה? 

בואי לגלות איך לבשל בריא, מזין 
ובעיקר טעים. אוכל שהילדים יאהבו... 

וגם המבוגרים! הקורס שיגרום 
למשפחה שלכם לאהוב אוכל בריא!

קורס טרנדי במגמה עדכנית השולטת 
כיום אצל גדולי השפים בעולם.

היכרות עם סגנונות ומסורות בישול 
בינלאומיים, בכל שיעור תגלי עולם 
חדש- אסייאתי, מזרחי, אירופאי, ים 

תיכוני - חובה גם לכל בעלת קייטרינג. 

10 מפגשים |ערב
מ. זורגר | א. מייזליק ועוד

10 מפגשים | ערב
אביגיל מייזליק | חוי לב ועוד

מטבח עולמיבישול בריא

הרישום נסגר

הזדמנות 
אחרונה 
להצטרף

הלהיטים 
המבוקשים

קורסי נוספים: פטיסיירי שף • פרופשיונל שף • עיצוב אירועים • קונדטוריה מקצועית • קונדיטוריה בוטיק

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

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

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

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

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-



36 תשלומים
בכרטיס אשראי

ז'-כ"ח סיון תשע"ז | 1-22/6/2017

בקניה קבוצתית
של חמישה אנשים ומעלה

בקניה יחידנית

שבוע הספר
ב'אוצר החכמה'

גן...
תתחילו להתאר

הספריה היהודית הממוחשבת הגדולה בעולם

’אוצר החכמה‘ - ספריה ממוחשבת ובה 74,800 ספרי קודש מצולמים דף אחר דף כצורתם 
המקורית. מנוע חיפוש משוכלל מאפשר חיפוש לפי מילה בתוכן הספרים.

בתשלום נוסף ניתן להוסיף את חבילות המכונים: עוז והדר   מוסד הרב קוק   מכון ירושלים
אהבת שלום    אנציקלופדיה תלמודית    מכון אופק    חכמת שלמה

www.otzar.org | otzar@otzar.biz | 02-5866078 | ת.ד. 23609 ירושלים | פקס: 02-5712713
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הספריה היהודית הממוחשבת הגדולה בעולם

’אוצר החכמה‘ - ספריה ממוחשבת ובה 74,800 ספרי קודש מצולמים דף אחר דף כצורתם 
המקורית. מנוע חיפוש משוכלל מאפשר חיפוש לפי מילה בתוכן הספרים.

בתשלום נוסף ניתן להוסיף את חבילות המכונים: עוז והדר   מוסד הרב קוק   מכון ירושלים
אהבת שלום    אנציקלופדיה תלמודית    מכון אופק    חכמת שלמה    חב"ד

www.otzar.org | otzar@otzar.biz | 02-5866078 | ת.ד. 23609 ירושלים | פקס: 02-5712713
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מאת: ישראל פריי

מתקני משחק ושעשועים חדשים המונגשים 
מיוחדים,  צרכים  בעלי  ולילדים  לפעוטות 
על  המחודשות  הגינות  ב-13  לאחרונה  הוצבו 
ידי העירייה ופיס ירוק, וכן בגינות נוספות בהן 
מבוצעת החלפת מתקנים ישנים על פי  תכנית 

העבודה השנתית.
היתר  בין  כוללים  המונגשים  המתקנים 
חצובת נדנדות, מתקנים המשלבים ספסל נגיש 
סביבון  דמוי  לפעוטות  מתקן  שולחן,  ומשחק 
אישי המופעל בישיבה, קרוסלת דמוית קערה 

ועוד.
כלל  בפני  המונגשים  המתקנים  הצבת 

רק  לא  המיוחדים,  הצרכים  בעלי  הילדים 
כאלה המסתייעים בכיסאות גלגלים, היא חלק 
להנגשת  ים  בת  עיריית  שמובילה  ממדיניות 
העיר בפני כל תושביה בהיבט הפיזי התרבותי 

והחברתי.
האחרונות  בשנים  זו בוצעו  במסגרת 
החצייה  מעברי  להנגשת  תשתית  עבודות 
המדרכות  הנמכת  שכללו  מוגבלויות  לבעלי 
תינוקות  ועגלות  נכים  לעגלות  הכביש  לגובה 
כן  ראייה.  ולקויי  לעיוורים  תבליט  והתקנת 
במעברים  לעיוורים  זמזמים  מערכות  הותקנו 
מרומזרים, על מנת להתריע בפניהם על חילופי 

האור ברמזור.

בת ים לכולם: מתקני 
משחק מונגשים

ילדים ופעוטות בעלי צרכים מיוחדים, יוכלו ליהנות 
כמו יתר בני גילם ממתקני משחק חדשים ומותאמים 

שהוצבו ב-13 גינות ברחבי העיר

פעוט נחבל, הגננת 
לא דיווחה להורים

הפחד הכמוס של כל הורה, התממש למשפחה בת ימית, 
שגילתה כי מי שהופקד לשמור על שלומה של ילדתם, 

מעל בתפקיד תוך רשלנות פושעת  נפתחה חקירה

מאת: ישראל פריי

ים  בבת  מפעוטון  סייעות  וצוות  גננת 
ששהה  חודשים   10 בן  פעוט  כי  חשודות 
שנפל  לאחר  בראשו  ונחבל  נפל  בפעוטון 
משידת החתלה בגן והגננת וצוותה לא דווחו 

להורים או לכל גורם מוסמך אחר.
הגננת  העת,  באותה  בו  שטיפלה  הסייעת 
וסייעת נוספת אשר שמעו את צעקות הסייעת 

הגיעו למקום אך לא דיווחו להורי הפעוט.
גם במהלך סוף השבוע, כאשר הורי הפעוט 
הגננת  את  ושאלו  מכה  קיבל  בנם  כי  חשדו 
הכחישה  בגן,  שהיה  חריג  לאירוע  בנוגע 
של  בראשו  והחבלה  הנפילה  דבר  את  הגננת 

התינוק.

את  החזירה  האם  כאשר  ראשון,  ביום  רק 
על  נפל  הפעוט  כי  הגננת  הודתה  לגן,  בנה 
ראשו. הפעוט הובהל לבי"ח וולפסון, אושפז 
למשך מספר ימים ושם אובחנה אצלו חבלת 

ראש.
במשטרה  האם  התלוננה  האשפוז  במהלך 
שוחררה  החקירה  בתום  חקירה.  ונפתחה 
 15 למשך  מהגן  והרחקה  בית  למעצר  הגננת 
יום. הסייעות הורחקו גם הן מהגן למשך 15 

יום.
לעבוד  עליה  האוסר  צו  קיבלה  הגננת 
בהמשך  יום.   45 למשך  כגננת  בתפקידה 
תבקש המשטרה מבית המשפט לנקוט בצעד 

דומה כנגד 2 הסייעות האחרות.
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פיקוד העורף

"אין סומכין על הנס"!
מתכוננים ומשתתפים 
בתרגיל רעידת אדמה

ביום שלישי, י"ט בסיון תשע"ז
(13 ביוני) בשעה 10:05

נתרגל התנהגות נכונה בעת
רעידת אדמה ונוודא שאנחנו מוכנים

בעת שהייה במבנה
אם ניתן לצאת מהמבנה במהירות, צאו אל שטח פתוח.  .1

אם לא ניתן לצאת מהמבנה, היכנסו לממ”ד והשאירו את הדלת   .2
פתוחה.

אם אין ממ”ד, צאו אל חדר המדרגות ואם ניתן המשיכו לרדת  .3
אל היציאה מהבניין.  

רק אם אינכם יכולים לפעול כך, תפסו מחסה תחת רהיט כבד,  .4
או שבו על הרצפה צמודים לקיר פנימי.  

בעת שהייה בחוץ
הישארו בשטח הפתוח והתרחקו ממבנים, מגשרים ומעמודי חשמל.

בעת שהייה ברכב
יש לדומם מנוע ולהישאר ברכב, אין לעצור בקרבת גשרים ומחלפים.

בעת שהייה בחוף הים
עזבו מיד את החוף מחשש שיגיע גל צונאמי שיציף אותו. 

אם אינכם יכולים לפעול כך, עלו לפחות לקומה 4 של בנין קרוב.

כיצד יש לנהוג בעת רעידת אדמה?
ברעידת אדמה “שטח פתוח הוא הכי בטוח”

רשות חירום לאומית

104 למידע נוסף חייגו 104 חיוג חינם מכל טלפון
052-9104104 לטלפון  (מסרון)  טקסט  הודעת  שלחו  או 



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

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

אל תתעלמו 
מהכאב

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי  וליווי אישי של צוות המומחים

072-3922668

סדרת Soluroids – מכילה רכיבים טבעיים 
לטיפול מקיף ומיידי בבעיית הטחורים

מאת יבניאל שירם
זה קרה בשנה שעברה, בפעם הראשונה 
במזרח  אדירה  מהפכה  התחוללה 
תיירות  שינפלד  כשחברת  הרחוק, 
כללי  את  שינתה  והטובה  הותיקה 
ראשונה  חופשה  והביאה  המשחק 
מסוגה בתאילנד! מותר לומר שזו הייתה 
כמוה  הבחינות  מכל  מושלמת  חופשה 
לא הכרנו קודם לכן, מפני שהיא כללה 
את כל מה שתייר ישראלי שומר כשרות 
גם  מפואר,  מלון  גם  עליו.  לחלום  יכל 
אפשרות  וגם  כשרות,  גורמה  ארוחות 
מה  בתאילנד.  מדהימים  כוכב  לטיולי 
החליטו  שבשינפלד  כך,  אם  הפלא 
 – נוספת  שנה  הזו  ההצלחה  על  לחזור 
יכולים להכין את הדרכונים  אתם כבר 
ופסח  פברואר  בינואר,  כי  והמזוודות 
השנייה  בפעם  טסים  שינפלד   2018

למלון הואה-הין בתאילנד!
המהפכה המשולשת: אירוח. 

אוכל. טיולים
הישראלי  לקהל  מחוברים  שינפלד 
מחפש  לתאילנד  שטס  שמי  הבינו  והם 
הכל  הניתן.  ככל  ומפנקת  נוחה  חופשה 
ידועים  שינפלד  כמובן.  באירוח  מתחיל 
הילטון  רשת  עם  שלהם  ההדוק  בקשר 
המלון  בבית  יארחו  והם  העולמית, 
המפואר HILTON HUA HIN ברמה של 
5 כוכבים שנמצא בלב הפועם של הואה-
בתאילנד,  הססגוניות  הערים  אחת  הין, 
עם חוף ים צמוד למלון בו אפשר לנוח 
ולטבול  הקוקוס  עצי  תחת  ולהשתזף 
גם  כמובן  יהיה  במלון  הצלולים.  במים 
חיצונית,  בריכה  מהודר,  כנסת  בית 
לובי  וספא,  כושר  מכון  טניס,  מגרש 
גדול, טרקלין אירי שיגיש שתיה וכיבוד 
וחדרי האוכל עם ארוחות גורמה גלאט 
עם השפים  במלון  יום  יום  שיוכנו  כשר 

מבית שינפלד תיירות.
מטבח גורמה כשר בתאילנד. יש 

דברים כאלו
שינפלד מטיסים לקצה השני של העולם 
זוכי  וקונדיטורים  ענק של שפים  צוות 
פרסים, ומביאים את מוצרי המזון הטרי 
והמובחר ביותר, הכל בהשגחת כשרות 

קפדנית. כזו רמה של אוכל גורמה יהודי 
מקום  בשום  הרחוק  במזרח  קיימת  לא 
מארוחות  במלון  יהנו  האורחים  אחר! 
ומשביעות,  גדולות  כשרות,  מלכים 
במוצרים  יצטרכו להסתפק  לא  ובעצם 
מותרים או לשבת במסעדות מקומיות, 
וזהו מהפך של ממש בטיולים למזרח! 
ובערב  בבוקר  מוגשות  הארוחות 
מבחר  וכוללות  מלא  פנסיון  ובשבת 
מנות  טריים,  מירקות  סלטים  גבינות, 
חמות מגוונות, ובארוחת הערב סלטים, 
דגים, בשריים ותוספות חמות, עמדות 
ועוגות  היום,  מרק  אישי,  קארווינג 
את  ללקק  לכם  שיגרמו  וקינוחים 
האצבעות. הבר האירי של שינפלד גם 
הוא יפעל במלון ויגיש לאורחים שתייה 

ומעדנים חופשיים. 
טיולי כוכב בתאילנד. להידהם 

כל יום מחדש
הנופש  עיר  בהואה-הין  מתחיל  זה 
המציעה לתיירים ספורט ימי כמו סקי 
מים, אופנועי ים, בננות, קייט-סרפינג, 
זה  ושנורקלינג.  צלילות  רוח,  גלשני 
המדהימים  המקומות  בכל  ממשיך 
תאילנד, שמורות  ברחבי  שיש  ביופיים 
נמרים  פילים,  עם  היפות  הטבע 
ואגמים  נהרות  מים,  מפלי  וקופים, 
והמון עצי  וירוקים,  בג’ונגלים עבותים 
החופים  לאורך  המשתרעים  קוקוס 
יהיו  מומלצים  טיולים  האינסופיים. 
הצף,  השוק  בהואה-הין,  הלילה  לשוק 
 Sam הטבע  שמורת  המלך,  ארמון 
Roi Yot עם רכיבה על פילים, דמות 
הנזיר הענק שגובהו 10 מטרים, ביקור 
קצר בבנגקוק ואיך לא – המון שופינג 

במחירי המזרח הרחוק!
מהפכה, כבר אמרנו? שינפלד מבטיחים 
ומקיימים זו השנה השנייה ובאמת שאין 
הרבה מה להתלבט ולחשוב. מי שמחפש 
את החופשה המושלמת לתחילת 2018 
את  שלו  הכוונת  על  לשים  יכול  כבר 
ומוטב  שינפלד,  עם  הואה-הין  הילטון 
שישריין מקומות מוקדם ככל האפשר. 

 03-6189999 
www.shainfeld.com או

המהפכה 
המשולשת של 
המזרח חוזרת!
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מאת: יעקב אמסלם

מצרים,  סעודיה,  הערבי:  בעולם  דרמה 
שלשום  הודיעו  הנסיכויות  ואיחוד  בחריין 
עם  הדיפלומטיים  הקשרים  ניתוק  על  )שני( 
בטרור.  כתמיכתה  שהגדירו  מה  בשל  קטאר, 
והמלדיביים  תימן  גם  הודיעו  היום  בהמשך 
כי הן מנתקות את קשריהן עם קטאר, על רקע 
המתחים בעת האחרונה בשל התקרבות קטאר 

לאיראן והזדהותה עם הטרור. 
בסעודיה  הממשל  של  רשמית  בהודעה 
"הפרעות  בשל  התקבלה  ההחלטה  כי  הוסבר 
חוזרות ונשנות" מצד קטאר למערכת היחסים 
בין המדינות, ומטרתה להגן על הממלכה מפני 
כי  סעודיה  ציינה  בהודעה  וקיצוניות.  טרור 
אזרחי קטאר השוהים בשטחה, נדרשים לעזוב 
הגבול  מעברי  וכי  יום   14 תוך  המדינה  את 
נתיבים  לצד  ייסגרו  קטאר  עם  היבשתיים 

אוויריים. 
הודיעה  הנסיכויות  איחוד  בנוסף, 
את  לעזוב  עליהם  כי  הקטארים  לדיפלומטים 
שטחי המדינה תוך 48 שעות. מצרים הודיעה 
החזירה  היא  ובמקביל  לעזוב  קטאר  לשגריר 
קיבל  הקטארי  "השגריר  שלה.  השגריר  את 
כשגריר  סמכותו  פקיעת  על  רשמית  הודעה 
את  לעזוב  שעות   48 קיבל  הוא  במצרים. 

המדינה", נמסר ממשרד החוץ המצרי. מלבד 
זאת, נקטו המדינות המוחרמות הגבלות שונות 
כמו סגירת נמלי התעופה והים בפני כלי טיס 

ושיט קטארים.
המתיחות בין המדינות החלה לפני כשנתיים, 
אז סעודיה, בחריין ואיחוד הנסיכויות החזירו 
באחים  קטאר  תמיכת  בשל  שגריריהן  את 
נמשך  החרם  איראן.  עם  וקשריה  המוסלמים 
כשמונה חודשים עד שהשגרירים שבו למדינה, 
הקו  עם  להתיישר  הבטיחה  שקטאר  לפני  לא 
הערבי. במשרד החוץ של קטאר אמרו השבוע 
כי מטרת החרם מצד המדינות הערביות, הוא 

להפוך אותה למדינת חסות. 
עם  היחיד  היבשתי  הגבול  בעלת  סעודיה, 
קטאר, נקטה כל העת בקו מיליטנטי ובשעות 
הערוץ  משרדי  את  סגרה  שני  יום  של  הערב 
אמרו  בריאד  אל-ג'זירה.  המשפיע  הקטארי 
וארגונים  טרור  לארגוני  דואגת  "קטאר  כי 
עדתיים שמטרתם לערער את היציבות באזור, 
בהם האחים המוסלמים, המדינה האיסלאמית 
את  מקדמת  היא  ואל-קאעדה.  )דאעש( 
האלה  הארגונים  של  המזימות  ואת  המסרים 
באמצעות כלי התקשורת שלה באופן קבוע", 
הסעודית  הידיעות  סוכנות  באמצעות  נמסר 

.SPA הממלכית

מאת: יעקב אמסלם

חמישה ימים בלבד לפני הבחירות הכלליות 
מתקפת  ספגה  לונדון  הבירה  עיר  בבריטניה, 
טרור רצחנית שגדעה את חייהם של שבעה בני 
החלה  הטרור  מתקפת  פצועים.   48 לצד  אדם 
בגשר לונדון, כאשר רכב ובו שלושה מחבלים 
המחבלים  המשיכו  משם  אורח,  עוברי  דרס 
אזרחים  ותקפו  מרקט  בורו  האוכל  למתחם 
המשטרה  כוחות  הגיעו  זה  בשלב  בסכינים. 
וירו למוות בשלושת התוקפים שעל פי עדויות 
להרתיע  בניסיון  מזויפות,  נפץ  חגורות  לבשו 

אזרחים מלהתקרב אליהם.
אדירה  אנדרלמוסיה  תיארו  ראייה  עדי 
לעבר  ישירות  נסע  "הרכב  במקום.  ששררה 
מה  ידעתי  לא  כי  קפאתי  אנשים.  קבוצת 
לעשות", סיפר עד ראייה. במסע ההרג שביצעו 
נתקלו  הם  הסמוך,  האוכל  במתחם  המחבלים 
בשף מקומי שמיהר להימלט ולהציל את חייו. 
"ראיתי שני אנשים עם סכינים גדולות למטה 
שוטרים  אנשים.  דקרו  הם  למסעדה.  מחוץ 
ברחו משם", סיפר השף. "אחד מהם הרג שני 
אנשים. צעקנו לו 'עצור, עצור', ואנשים זרקו 

עליהם כיסאות".
המחבל  את  "ראיתי  סיפר:  נוסף  ראייה  עד 
אחר  אדם  ראיתי  מכן  ולאחר  בידו  סכין  עם 
קורה.  רע  שמשהו  הבנתי  אז  לצרוח  מתחיל 
הם  מה  מושג  אין  שלתוקפים  היה  נראה 
הייתה  והמשטרה  מבוהלים  היו  הם  עושים. 
האוכל  במתחם  ששהה  נוסף  אדם  מבוהלת". 

סיפר כי המחבלים היו במרחק נגיעה ממנו וכי 
הוא זרק יחד עם אנשים נוספים חפצים בכדי 
לכיווני  להתקדם  התחילו  "הם  אותם.  לעצור 
אנשים  כולם.  את  דקרו  הם  אותי.  לדקור  כדי 

רעים".
ראשת ממשלת בריטניה הנוכחית, תרזה מיי, 
יצאה בהצהרה בפתח מעונה וקרא להגביר את 
המאבק באסלאם. "בכל הנוגע להתגברות על 
להשתנות",  צריכים  דברים  והטרור  הקיצונים 
כלפי  סובלנות  מדי  יותר  "יש  מיי.  אמרה 
לשאלת  במענה  מספיק".  בארצנו.  הקיצונים 
כתבים, אמרה מיי כי לפיגוע לא תהיה השפעה 
על הבחירות שיתקיימו מחר, אם כי הקמפיינים 
יממה  למשך  הושהו  השונות  המפלגות  של 

באקט הזדהות עם נרצחי הפיגוע. 
משטרת  פרסמה  הפיגוע,  לאחר  כיממה 
משלושת  שניים  על  מידע  בריטניה 
בוט  שזאד  חוראם   - האחד  הטרוריסטים: 
עם  מפקסיטן  בילדותו  שהיגר  בריטי   ,)27(
מוכר  היה  הוא  מדיני.  מקלט  שביקשו  הוריו, 
הנראה  כפי  אך  הבריטי,  ולשב"כ  למשטרה 
כוחות הביטחון לא קיבלו מידע על כוונותיו. 
)30(, שלא  רדוואן  המחבל השני הוא ראשיד 
מוצאו  בשל  הביטחון.  לכוחות  מוכר  היה 
בחקירת  מעורבת  האירית  המשטרה  האירי, 

עברו בשיתוף פעולה עם הכוחות הבריטים. 
כמו בישראל, גם בבריטניה נקטו בפעולות 
בשטחים  בטונדות  הציבו  במסגרתן  הגנה 
ממחבלים  למנוע  בכדי  זאת  ציבוריים, 

פוטנציאליים לפגוע בעוברי אורח. 

יחסיהן  ניתוק  על  השבוע  הודיעו  ערביות  מדינות  חמש 
עם דוחה בשל מעורבותה בטרור ובשל קשריה ההדוקים 
בקו  נקטו  ומצרים,  סעודיה  בהן  המדינות,    איראן  עם 

מיליטנטי כנגד קטאר וסגרו את המרחב האווירי והימי

שבועיים לאחר הפיגוע במנצ'סטר, רכב ובו שלושה מחבלים 
המחבלים  המשיכו  משם  לונדון,  בגשר  אורח  עוברי  דרס 
בני   7 הכול,  בסך    נוספים  אדם  בני  ודקרו  אוכל  למתחם 
אדם נרצחו ו-48 נפצעו  מחר: הבחירות הכלליות במדינה

קרע בעולם הערבי: 
קטאר מבודדת

לונדון: 7 הרוגים במתקפת טרור

האם על המדינה לשלם משכורת לחברי מועצה מקומית?

לכאורה  נראית  עיר  מועצת  חבר  עבודת 
מועצת  במליאת  השתתפות  ופשוטה:  קלה 
מסמכים,  על  וחתימה  בחודש  פעם  העיר 
כמו גם השתתפות בוועדות ובישיבות מפעם 

לפעם.
אלא שעיון בסדרי היום של חברי מועצת 
העיר ובמיוחד בירושלים מגלה כי כל מסמך 
בדיון  השתתפות  וכל  לחתימה  שמובא 
השתתפות  לצד  אחרת,  או  כזאת  ועדה  של 
רבות  שעות  מצריך  העיר,  מועצת  במליאת 
את  לספק  מנת  על  החומר  ולימוד  עיון  של 
התוצאה החיובית ביותר עבור הציבור ששלח 

את נציגיו לתפקיד זה.
אם לא די בכך עבודת חברי מועצת העיר 
על  בפוליטיקה,  מוגבר  עיסוק  גם  מצריכה 
מנת לספק את התוצאה הטובה ביותר עבור 

הציבור ששלח אותך.
מורשת  אגף  תיק  כמחזיק  לדוגמא  כך 
שעות  עוסק  עצמי  מוצא  אני  המזרח  מן 
מועילים  פרויקטים  בבחירת  שעות  גבי  על 
לטובת הציבור הרחב, בחירת ספקים וארגון 

האירועים.
ימי פעילות  ניתן לארגן שלושה  לא ברגע 
ירושלים ערב חג הפסח כמו שלא  ילדי  לכל 
תושבי  לטובת  פעילויות  לארגן  ניתן  ברגע 
השבועות  חג  במהלך  התורה  ובני  ירושלים 

לתושבי  סיפקנו  בהם  הנוספים  והחגים 
של  ופעילויות  כיבוד  ספרים,  ירושלים 
בועדה  החברות  גם  ועוד.  שירה  קומזיצים, 
לתכנון ובנייה במסגרתה אני אמור להשתתף 
בנייה  לאישורי  ולהיערך  דיונים  ספור  באין 
הכנה  של  שעות  מצריכה  מיוחדות  ותכניות 

מוקדמות. 
שניתן,  התפקיד  על  להתלונן  בא  לא  אני 
להיפך, אני מודה על הזכות שניתנה לי לשרת 
מן  מורשת  אגף  את  ולהוביל  הציבור   את 
המזרח ולנסות לשפר במשהו את מצבם של 

תושבי ירושלים.
החוק שמובילים יו"ר ש"ס שר הפנים אריה 
דודי  ח״כ  הפנים  וועדת  יו״ר  עם  יחד  דרעי 
אמסלם עונה במדויק לבעיות שנוצרו במשך 
מעניק  גם  המועצה.  חברי  בעבודת  השנים 
יודע לעשות זאת רק על פי  תשלום אבל גם 

כמות והספק העבודה של חברי המועצה.
על  מועצה  חברי  לתגמל  שרוצה  החוק 
עבודתם הנו חוק צודק ומבורך, אבל לדעתי 
מאחר ואנו אנשי ציבור ומדובר בכספי ציבור, 
אז התשלום צריך להיות רק עבור השתתפות 
בפועל בישיבות ובוועדות ובפעילות עירונית 
של  בתואר  משתמש  ורק  נמצא  שלא  ומי   -

חבר מועצה לא זכאי לתשלום.

שזו  ידעת  נכנס,  אתה  למה  ידעת  "הרי 
עבודה בחינם, אז למה בחרת להיכנס לזה?" 
בדברים אלו פתח המראיין את השיחה איתי 
נשמע  בקולו  מועצה.  חברי  תגמול  בעניין 
לי  "יש  לו  עניתי  אבל  ציניות...  של  צליל 
לא  הכנסת  שחברי  חוק  נקדם  בוא  הצעה, 
איש   120 שנמצא  בטוח  אני  שכר,  יקבלו 

שיהיו מוכנים להיות ח"כים ללא תשלום". 
המשך השיחה פחות חשוב כעת, אבל יש 
החרדי  בציבור  אמנם  חשובה.  נקודה  כאן 
השאלה הזאת פחות רלוונטית מכיוון שאנו 
יורונו.  אשר  ככל  ופועלים  דרבנן"  "שלוחי 
בעלי  שרק  רוצה  אכן  המדינה  הנהגת  האם 
הון יהיו נציגי העם? הרי אין צורך לפרט את 

הבעייתיות שבעניין. 
כנסת,  חבר  הוא  אם  בין  ציבור  נבחר  כל 
את  לייצג  אמור  מועצה,  חבר  הוא  אם  ובין 
מן  יוצא  ללא  מדינתו/עירו,  תושבי  כלל 
הכלל. חברי מועצה מוסרים מעצמם ומביתם 
בלי לקבל פרוטה או הטבה כלשהי, כשאפילו 

את הוצאות הנסיעה והחניה עליהם לספוג. 
מחלקת  ידי  על  שנערך  מעמיק  במחקר 
המחקר של הכנסת התברר שבעשרות מדינות 
ועוד...  אוסטרליה  אמריקה,  באירופה, 
מקומיות  רשויות  מועצות  חברי  מקבלים 
על  בהוצאות/תגמול  משכורת/השתתפות 

ישיבות מועצה. הם מבינים שהתועלת אשר 
מביאים חברי המועצה גדול בהרבה מעלות 
התגמול. יש רק מדינה אחת החושבת עצמה 
המקומית  ברשות  מועצה  חבר  אשר  נאורה 

אינו מקבל כלום!!! והיא מדינת ישראל.
צר לי שבמשך שנים היו בעלי אינטרסים 
ניסו לשמר את המצב הזה כדי לפגוע  אשר 
בתוך  המועצות  חברי  של  בהשפעתם 
מסדרונות העיריות או המועצות. הרי אם יש 
ישיבה במשך היום בעיריה בתחום אחריותו 
נאלץ  חשובה,  וועדה  או  המועצה  חבר  של 
ח"מ להתמודד עם השאלה, האם לוותר על 
מספר שעות עבודה במקום עבודתו )אם זה 
בכלל אפשרי( או לוותר על הישיבה בעיריה.

להעלות  כשפעלתי  כשנתיים  לפני 
למודעות הציבורית ובקרב אישי הציבור את 
רבים  לי  אמרו  המועצות,  חברי  של  מצבם 

שאין סיכוי שישתנה משהו בעניין.
על  החוק  קידום  על  התבשרנו  עת  היום, 
ידי יו"ר וועדת הפנים ח"כ דודי אמסלם יחד 
עם שר הפנים הרב אריה דרעי, נעשה תיקון 
קטן, אך בכיוון הנכון. אני מקווה שבהמשך 
שחברי  כדי  משכורת  לכדי  יורחב  התגמול 
עם  יחד  בכבוד  להתפרנס  יוכלו  המועצות 

מסירותם לציבור.

בעד: לא רק בעלי הון
ישראל סילברסטין 

ח"מ עיריית בית שמש )דגה"ת(

נגד: תשלום על עשיה נטו
פיני עזרא

ח"מ עיריית י-ם )ש"ס(  



מונטנגרו. ההצגה של הקיץ!

בין המזמינים חופשה במונטנגרו עד סוף יוני, 
תערך הגרלה על שבוע אירוח בהילטון הואה הין עם שינפלד. )ללא טיסות(

האוכל
כשרות, כמות ואיכות 

ברמת טופ עם טובי השפים של שינפלד

האירוח
יחס אישי של מנהלי שינפלד ושירות 
מקצועי מחברה בעלת 30 שנה ניסיון

המלון 
הילטון 5  דלוקס 

ברמה מעל כולם ממוקם במרכז פודגוריצה

הטיולים
מסלולים נהדרים כולל אטרקציות למשפחות 

עם המדריכים המעולים של שינפלד

שינפלד! זה כל ההבדל.

HILTON PODGORICA

שינפלד
בהילטון

במונטנגרו
MONTENEGRO

 03-618-9999
w w w . s h a i n f e l d . c o m

הקדימו להירשם! 

ההופעות בתאריכים נבחריםצפו בסרטון ותבינו את ההבדל www.shainfeld.com/clip60תאריכים:  יולי / אוגוסט / ספטמבר
שה

 מה שעושה את החופ
זה

צמד רעיםיששכר הלמןישי לפידותחזקי סופריוסי שוורץישראל פרנס

הופעה מיוחדת 
של דודו פישר

היעד החם של החורף! 

תאריכים: ינואר / פברואר ופסח 2018

יש תאילנד ויש תאילנד עם שינפלד!
www.shainfeld.com/clip65 צפו בסרטון ותבינו את ההבדל

ארוחות גורמה 
גלאט כשר עם טובי השפים 

והשפע של שינפלד

אירוח ברמה גבוהה 
 5 במלון הילטון הואה הין

המפואר במרכז עיר הקייט המקסימה

אפשרות לטיולי כוכב 
במיטב של תאילנד 

עם מדריכים מקצועיים

שנה שניה 
למהפך 
במזרח

חופשה נוספת ומפתיעה בפסח באירופה!

גלאט כשר

HILTON HUA HIN

שינפלד 
בהילטון 
הואה-הין
HUA HIN
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ועד  המרכז  שבחברי  מהזוטר  בישראל,  פוליטיקאי  כל 
לבכיר שרי ישראל, למד זה מכבר שעל מנת לדעת מה חשב 
ראש ממשלת ישראל אתמול – יש לקרוא את ישראל היום. 
על בסיס התובנה הזאת, שזכתה להוכחה מתועדת בקלטות 
רווה  נתניהו  בנימין  אין מנוס מלקבוע שהנחקר  ביבי-נוני, 

מלוא חופניים נחת ממצבו של הנחקר דרעי.
האם  אינה  להישאל  הזה, השאלה שצריכה  ההיגיון  לפי 
יש לראש הממשלה תועלת במסע הציד המתנהל נגד דרעי, 
של  התקשורתי  בקידום  לנתניהו  שיש  האינטרס  מהו  אלא 
משרי  יותר  נאמן  בממשלתו.  השרים  מנאמני  אחד  חקירת 
שזיהה  הראשון  היה  היום  ישראל  קרא.  למעט  מפלגתו, 
היה  צריך  החקירות.  עונת  פתיחת  את  ראשית  בכותרת 
והבלטת  דרעי  חקירות  של  הסיקור  היקף  בין  להשוות  רק 
הפרשנות הצפויה של מרדכי גילת, אל מול גימוד חקירות 
ביבי והצנעת הפרשנות הקטלנית לא פחות של דן מרגלית. 
כדי להסיר ספק מלב טועים, גובבו להן הכותרות, בערב 
חג השבועות, על מגעים שמנהלים בכירים בש"ס להשבת 
אלי ישי לראשות התנועה. הפנטזיה שהפכה לכותרת - שוות 
ערך, בסיטואציה הנוכחית, לסיכוי שבכירים במרצ יבקשו 
מישי להחליף את זהבה גלאון. אלא שגם לאחר שכל מעורב 
פוטנציאלי יצא מגדרו כדי להכחיש את הכותרת, מצא לנכון 
ישראל היום לחזור על הבדיחה בסופ"ש האחרון. עם פייק 

ניוז ישראלי שכזה, אפילו הנשיא האמריקאי לא מתחרה.
ויפה  כשמשווים בין חקירות ביבי ושרה לחקירות דרעי 
– שלא נחקרה שעה אחת קודם, אלא בו זמנית, אי אפשר 
'מצא את ההבדלים'  רק ברמת הכותרת. במשחק  להישאר 
הזה, לא צריך עין חדה כדי לזהות את השינויים. הם בולטים 
לאורך כל תהליך החקירה. עצם המעבר מבדיקה לחקירה – 
שנסחב אצל ביבי במשך חודשים ואצל דרעי הוכרע בתוך 
והרעייה,  דרעי  של  בו-בזמן  המקבילות  החקירות  יממה; 
על  הפשיטה  לשרה;  ביבי  חקירות  בין  הזמנים  פער  מול 
בתי קרובים ורחוקים במעצר מתוקשר כשל ראשי משפחת 
פשע, לעומת צמר הגפן התקשורתי בו נעטפו חקירות ביבי 
פרסם  ראש-הממשלה,  חקירות  על  פורסם  בו  ביום  ושרה. 
היועץ המשפטי, לא את רשימת החשדות שנחקרו, אלא את 

רשימת התיקים שנסגרו.
 – מנדלבליט  אביחי  של  באינטגריטי  דופי  להטיל  אין 
מזכירו של נתניהו שהפך ליועמ"ש. היה מי שכינה את האיש 
בעבר היועץ המשפחתי לממשלה, אך אחרי שההפגנות נגדו 
נאסרו על ידי משטרת המחשבות, גם להרהר בדבר לא ממש 

כדאי. אלא שהצדק כידוע, צריך להיראות ולא רק להיעשות, 
ולפחות במבחן הנראות, עושה רושם שהמוצא הנוח ביותר 
הזוג  חקירות  לכיוון  התקשורתית  האש  את  להסיט  הוא 

דרעי, על חשבון פרשיות נתניהו.  
דרעי מודל 2017, כלקח משנות התשעים, שומר על זכות 
על  אשר  את  החקירות.  בחדר  ומדבר  בתקשורת  השתיקה 
ליבו, דרעי פרק במהלך השנה האחרונה בפני מקורביו. הוא 
ראה במנדלבליט חבר וציפה שלפחות ברמה התקשורתית, 
ינהג בו בהוגנות. כשדרעי ישב שבעה על אמו - וכבר ידע 
בחדר  הדם  משתה  לבית  היישר  ילך  הוא  האבל  שמבית 
החקירות - הגיע היועמ"ש לנחם והתקבל בלבביות חברית. 

עם כאלה חברים, מי צריך אויבים.

שבט נפתלי
ספק אם ברית האחים שנוצרה בקדנציה הנוכחית בין בנט 
לחרדים, תהיה ברת קיימא גם בקדנציה הבאה, אך לפחות 
מושיט  שבנט  השבוע  לקבוע  אפשר  הנוכחית  בקדנציה 

בנדיבות, יד לאחים החדשים.
'חינוך  לפוליטיקה,  ספר  )בית  כאן  דווח  ב-14.9.16 
מחדש'( על היוזמה היומרנית שהוביל סגן שר החינוך מאיר 
במגזר  לימוד  כיתות  לבינוי  חומש  תכנית  לביסוס  פרוש, 
החרדי. היוזמה נראתה ראויה אך גרנדיוזית. חשובה מחד, 
אך מעשית וישימה מאידך כמו הסיכוי להשבתו של אלי ישי 

לראשות ש"ס.
אחד,  עמדה  נייר  על  החרדיות  הרשויות  צרכי  כל  הצגת 
הטקס.  תם  שבזה  היה  דומה  אך  לכשעצמו,  הישג  היוותה 
בכנס שנערך אז בהשתתפות סגן השר וראשי הערים )גילוי 
היה  ניתן  המשפטי(,  בכובעי  במפגש  השתתפתי  נאות: 
לחתוך את המתח באוויר. אין מלאכה קשה יותר, מהוצאת 
להצלחת  הכלל.  לנחלת  והפיכתם  ערים  מראשי  נתונים 
הרשויות  ראשי  פורום  שבראש  העובדה,  תרמה  המהלך 
החרדיות שהתגייס למהלך, עומד בן המשפחה, ראש עיריית 

ביתר עילית מאיר רובינשטיין. 
רו"ח  ידי  על  מפורט  למסמך  ורוכזו  שעובדו  הנתונים 
נכון  אפשרית.  בלתי  מציאות  הציגו  שיקוביצקי,  אביגיל 
ליום הגשת הדו"ח דובר על צורך של 6,706 כיתות במגזר 
החרדי, כאשר הצפי הוא שבין השנים 2021-2017, יידרשו 
בחמש  לימוד  כיתות   9,821 ובסה"כ  כיתות  כ-3,115  עוד 
כיתות  יאוחדו  אם  גם  כי  עלה  מהדו"ח  הקרובות.  השנים 
השנים  חמש  במהלך  החוסר  התלמידים,  לממוצע  בהתאם 

הקרובות יגיע עד ל-8,435 כיתות לימוד. 
אומרים שהכרת הבעיה היא חמישים אחוזים מהפתרון, 
אך לכולם היה ברור שלחמישים האחוזים הראשונים לבדם 
אין כל ערך. פרוש - כפי שסופר כאן לאורך הדרך - גלגל את 
הדו"ח הלאה והעביר אותו לתמיר בן משה, סמנכ"ל ומנהל 
מינהל הפיתוח במשרד החינוך. בן משה הציג בין השאר את 
הדו"ח לפקידי האוצר, שהבהירו כי בתקציב הקרוב משרד 
החינוך אמור לקבל מספר חסר תקדים של 17,000 כיתות 
לחמש השנים הקרובות. את הכדור הם גלגלו מלשכת שר 

האוצר ללשכת שר החינוך.
נגזר  כיצד  עמנואל,  בפרשת  בשרו  על  שחווה  לפרוש 
לשר  בלעומתיות  הפועל  שר  סגן  תכניות  של  המר,  גורלן 
ותיפול,  המכהן – היה ברור בשלב הזה, שהתוכנית תקום 
בהתאם למידת שיתוף הפעולה עם לשכת השר. כדי לגייס 
את בנט, נדרשה חזית אחידה של כלל חברי הכנסת החרדים, 
עבודה מרשימה שהתקיימה  בפגישת  הוצגה בשעתו  והיא 
בלשכת האח הביולוגי )של בנט( שר הבריאות יעקב ליצמן. 
דרעי טרח ובא, גפני גם – ופרוש חתן השמחה כמובן. לצדם 
ומנהלי אגפי החינוך.  השתתפו כל ראשי הערים החרדיות 
התוצאות,  מה  לשמוע  וביקש  איחר  הסוליסט  כשגוטרמן 
אמר לו שר הבריאות ליצמן בדייקנות גוראית: תתעדכן אצל 

חבריך, דיברנו על זה כשלא היית.
גדולות  והבטיח  לקולות  האזין  במצגת,  וצפה  ישב  בנט 
המצב  בשינוי  הצורך  את  בעין  עין  רואה  "אני  ונצורות. 
הקיים מול המחסור בכיתות לימוד בערים החרדיות", הוא 
אמר והבטיח כי "הצוות המקצועי של המשרד ייצור תכנית 
שהכינו  התכנית  בסיס  על   - שבועות  כשישה  תוך  חומש 

כאן".
האמירות הללו הושמעו בחודש פתיחת שנת הלימודים 
עיתונות'  ב'קו  בסדרה,  הבטחה  כעוד  ופורסמו  התשע"ז, 
מעט  שבועות,  משישה  יותר  הרבה  חלפו  מאז   .)20.9.16(
יותר אפילו משישה חודשים, אך באיחור אופנתי ההבטחה 
יחסית מרשימה.  בנדיבות  קוימה. אומנם לא במלואה, אך 
החרדיות  הפריפריה  מערי  אחת  כל  קיבלה  שעבר  בשבוע 
הרשאה תקציבית לבניית קרוב למאה כיתות לימוד. מדובר 
בכמות בלתי מבוטלת – שלא הייתה יכולה להיות מושגת 
ראשי הערים  יחידנית. שוב מתברר שכאשר  בשום עבודה 
קלה  לשעה  בצד  האגו  את  שמים  שלנו  הכנסת  וחברי 
ומתאחדים למען מטרה ראויה – הם הופכים לצוות ההישגי 

ביותר בסביבה.

בית ספר לפוליטיקה

ואיה השר לעולה

כשמשווים בין חקירות ביבי ושרה לחקירות דרעי ויפה – שלא נחקרה שעה אחת קודם, אלא בו 
זמנית, אי אפשר להישאר רק ברמת הכותרת. במשחק 'מצא את ההבדלים' הזה, לא צריך עין 

חדה כדי לזהות את השינויים שבולטים לאורך כל תהליך החקירה

חינוך מחדש. סגן שר החינוך פרוש עם ראשי הערים החרדיות בהשקת תוכנית החומש

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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אופטימיות בש"ס: "אין 
כלום ולא היה כלום"

'ישראל היום' תוקף – בכירי 
הליכוד מתגייסים להגן

עשרה ימים לאחר החקירה הראשונה של השר דרעי, נשמעו 
השבוע בש"ס קולות רגועים יותר  על פי דיווחים, התיק 
בחשדות כנגד עמותת מפעלות שמחה, אינו מגובה בראיות 
שיאפשרו הגשת כתב אישום כנגד השר  דרעי: "לנהוג 

באיפוק ולתת לגורמי אכיפת החוק לעשות את עבודתם"

בעוד ביטאונו הלא רשמי של נתניהו מציג שורת כותרות שליליות 
הליכוד  בכירי  דווקא  שיוחלף,  והאפשרות  דרעי  חקירת  על 
מתגייסים עבורו  ישראל כץ: "אם הייתי ראש הממשלה 
הייתי רוצה כזה שר לידי בקבינט"  זאב אלקין: "מעריך 
האיש  "הוא  ביטן:  דוד    והניסיון"  חדות המחשבה  את 

שיוצר פשרות. הוא חשוב לקואליציה"

מאת: יעקב אמסלם

כמעט עשרה ימים מאז נקרא יו"ר ש"ס אריה דרעי לחקירתו 
פעילי  בלב  האופטימיות  לו,  המיוחסים  בחשדות  הראשונה 
התנועה מתחזקת. השבוע )שני(, התקיימה חקירתו השניה לצד 
 11 שנמשכה  מקודמתה  קצרה  שעות,   6 נמשכה  אשר  רעייתו 

שעות. 
כי  ההערכה  מתחזקת  הסותרים,  הדיווחים  לצד  אלו,  בימים 
בחשדות הנוגעים לעמותת 'מפעלות שמחה' אין ראיות מוצקות, 
מה שמקשה על המשטרה להקים תשתית ראייתית להגשת כתב 
אישום. החשדות המכוונים כלפי תרומות כספיות לעמותה מצד 
וכן החשד כי המשפחה ביצעה שימוש  אילי הון בעלי אינטרס 
אישי בכספי העמותה, לא קושרים כל הנראה את השר למעשים. 
עם זאת, בחשדות בגין עבירות מס בפרשת הנדל"ן במסגרתה 
מכר השר דרעי לאחיו בניין בכשליש משוויו, מתגבשת תשתית 
ועל פי גורמים במשטרה, התיק עשוי להגיע לשלביו האחרונים 
נוספים. חלקם מסרו  נקראו מקורבים  בקרוב. השבוע בחקירה, 

לפרסום,  הותרו  טרם  שמותיהם  לחקירה.  עוכבו  וחלקם  עדות 
וביניהם גם איש עסקים ירושלמי ידוע העוסק בין היתר בנדל"ן. 
בסוף השבוע שעבר, הביע נשיא המועצת הגר"ש כהן תמיכה 
נחרצת בדרעי, זאת על רקע הדיווחים לפיהם מתקיימים מגעים 
להחלפתו בראשות התנועה. דיווחים שהוכחשו מכל וכל בש"ס. 
יפה  בצורה  הכל   – עושה  דרעי  השר  המפלגה  שיו״ר  מה  "כל 
נשיא  קבע  התנועה",  את  להחליש  נועדו  החקירות  וחכמה. 
שקר  הכל  אותנו.  שרודפים  אלה  בכל  תתחשבו  "אל  המועצת. 
וכזב! הם מסכנים. מתפלל עליהם שיחזרו בתשובה. לא ניחלש! 
למען  רגליו  את  שכיתת  זיע״א  מרן  זכות  כוחנו!  את  נכפיל 

התנועה תעמוד לנו!"
והודה  הסיעה,  בישיבת  השבוע  להתפתחויות  הגיב  דרעי 
לחברי המפלגה "על העידוד והתמיכה האדירה ומחממת הלב". 
לדבריו, "קיבלתי אלפי הודעות עידוד, תמסרו לכל הנציגים את 
מכולכם  מבקש  אני  טוב.  מרגישים  ואני  רעייתי  כך.  על  תודתי 
לעשות  החוק  אכיפת  לגורמי  ולתת  באיפוק  ולנהוג  להמשיך 
פעולה  משתפים  ואנחנו  עבודתם  את  עושים  הם  עבודתם.  את 

הכל.  על  עולם  לבורא  מודה  אני  ושוב  החקירה.  את  ומכבדים 
נמשיך בעבודה ובעשייה הברוכה".

אופטימיים  נשמעים  השבוע,  שוחחנו  עמם  בתנועה  פעילים 
כאשר הם מזכירים את התחושות במפלגה. "בחקירה הראשונה 
כולם טיפסו על עץ גבוה", אומר פעיל בולט. "גם אנחנו חששנו 
מעט, אבל השבוע כבר הרבה יותר בטוחים שאין כלום ולא היה 
כלום. גם השר היה רגוע הרבה יותר ובישיבת הסיעה הוא דיבר 
על כל העניינים הבוערים בריכוז מלא. שום דבר לא יעצור את 
זה לא מתוכנן  זאת, בשלב  העשייה של התנועה", כלשונו. עם 
לקום מאבק על רקע החקירות, "כפי שהשר ביקש כולנו נכבד את 

מערכת אכיפת החוק ונמתין לסיום התהליך", הוא אומר. 
דיונים תיאורטיים  זאת, מאחורי הקלעים כבר מתקיימים  עם 
למקרה בו דרעי יחליט מעצמו לפרוש, אם משום שתימאס עליו 
הרדיפה האישית או בכדי להתמקד בסיום החקירות וניקוי העננה 

הרובצת עליו כעת.

מאת: ארי קלמן

עם  המזוהה  העיתון  בעמוד השער של  פורסם  בשבוע שעבר 
ראש הממשלה 'ישראל היום' כי מתקיימים מגעים עם יו"ר ש"ס 
לשעבר אלי ישי בדבר חזרה לראשות המפלגה. רבים תמהו על 
על  כותרות  של  ארוכה  לשורה  שהצטרף  למדי,  המוזר  הדיווח 
חקירת דרעי ב'ישראל היום', במה שנראה כמו אינטרס אישי של 

נתניהו ואנשיו נגד דרעי. 
עם זאת, בניגוד גמור לנתניהו ו'ישראל היום', בכירי מפלגתו 
מהם  כמה  התבטאו  השבוע,  זאת.  בדעה  נוקטים  אינם  הליכוד 
בשיחות עם 'קו עיתונות' והביעו תקווה לסיום פרשותיו החדשות 

של דרעי. 
וניסיונו",  יכולותיו  מתוקף  מיוחד  סגולי  משקל  באריה  "יש 
לאחד  הנחשב  כץ  ישראל  התחבורה  שר  עיתונות'  ל'קו  אומר 
יכול  אני  מדינה,  סודות  לגלות  "מבלי  בליכוד.  השרים  מבכירי 
מעמיקים  בו  הדיונים  הדברים  שמטבע  בקבינט  שדווקא  לומר 

ביטוי  לידי  בא  שם  דווקא  מצומצם,  בפורום  ומתקיימים  יותר 
בממשלה  ביטוי  לידי  בא  משהוא  יותר  הרבה  הסגולי,  משקלו 

ששם הדיונים מתקיימים בפורום רחב יותר". 
ניכר  טעם.  דברי  הם  אומר  שהוא  "הדברים  לדבריו, 
שמקשיבים לו מאוד ברצינות. גם גורמי ביטחון מקצועיים וגם 
האחרים  השרים  ובעיקר  בדיונים,  שנמצאים  משפטיים  גורמים 
את  רואה  אני  הממשלה.  ראש  ובראשם  בדיונים  שמשתתפים 
העמדות שלו כאחראיות ורציניות. אומר בכנות, אם הייתי ראש 
הממשלה הייתי רוצה כזה שר לידי בקבינט, הוא מסוג האנשים 

שתורמים תרומה אמתית לדיון".
בנושאים  דרעי  של  ראייתו  לדעתו  כי  והדגיש  עוד  הוסיף  כץ 
כזאת  אסטרטגית  "ראיה  אסטרטגית.  היא  למדינה,  החשובים 
כץ. "טובה לחברי הקבינט  היא טובה לראש הממשלה", אומר 
יודע להדגיש את  וגורמת להשבחת הדיונים. גם בממשלה הוא 
צריך לקדם. מאחל  יודע מה  הוא  עניין,  בכל  הנחוצים  הפרטים 
יישאר אתנו חזק ופעיל. אנחנו  לו שהדברים האלו יחלפו והוא 

צריכים אותו, חד משמעית". 
של  המיליטנטי  לסמן  הנחשב  ביטן  דוד  הקואליציה  יו"ר  גם 
הליכוד אומר ל'קו עיתונות' באופן נחרץ כי "בקדנציה הנוכחית 
באופן  חשוב  וגם  דברים  עושה  גם  לתפקידו.  מאוד  בשל  דרעי 
אישי לקואליציה. בגדול, הוא גם מתפקד טוב כשר הפנים ומנסה 
וחזקה.  יציבה  הקואליציה  את  שישאירו  פשרות  למצוא  תמיד 
שמנסה  פשרות  שיוצר  האיש  הוא  המפלגות,  ראשי  בישיבות 

להרגיע, הוא חשוב מאוד לקואליציה".
שר נוסף שהביע את תמיכתו המוחלטת בשר הפנים הוא השר 
זאב אלקין. "הוא שר מאוד משפיע", אמר אלקין. "ישבנו ביחד 
יו"ר  כשהייתי  וביטחון  חוץ  ועדת  של  חשאית  משנה  בוועדת 
חדות  את  מעריך  מאוד  ואני  אתו  שעות  הרבה  לי  יש  הועדה, 
אנחנו  תמיד  שלא  למרות  הרב,  הניסיון  ואת  שלו  המחשבה 

מסכימים".
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לאישה
מדוע חובה להשתמש במשקפי שמש?

 I optic רשת  של  המומחים  שלנו.  מהעיניים  גבוהות  ציפיות  לנו  יש 
מספקים  "משקפיים  כי,  ומציינים  ההגנה  של  חשיבותה  על  לנו  מסבירים 
עדשות   .)UV( אולטרה-סגולה  קרינה   - מאוד  חמור  משהו  נגד  הגנה 
המשקפיים חוסמות 99% מקרני ה-UV המזיקות. חדות הראיה, הניגודים 
והרגישות הכוללת עלולים להיפגע עד 50% בגלל הפגיעה המתמשכת של 
השמש בפיגמנט הפוטוכימי של חרוטי הרשתית. משקפיים נכונים יכולים 

לחסום את האור המתאים במשך היום ולהגן על רגישות הרשתית בלילה.

השפעותיו  מפני  החשש  גדל  בחוץ,  לבלות  מרבים  שאנחנו  מאחר 
המזיקות של אור השמש. רבים מבינים את חשיבות השימוש בתכשירים 
המגנים על העור מפני הקרינה, אך לא כולם מקפידים כל כך כשהם בוחרים 
 )UV( אולטרה-סגולה  קרינה  נגד  לעיניים  ביותר  הטובה  ההגנה  משקפיים. 
היא משקפיים באיכות אופטית גבוהה. עדשות פולרואיד מצויידות במסנן 
משטחים  או  מים  של  ההשתקפויות  את  מצמצם  או  ומסלק  הלוכד  פנימי 
ומצמצמות  האור  מן  נכבד  אחוז  סופגות  גם  אלה  עדשות  אחרים.  חלקים 

אותו לרמה נוחה".

 שכבת האוזון: מגן הולך ונעלם
בשם  גם  מכונה  הארץ  כדור  של  האטמוספרה  של  העליונה  השכבה 
"שכבת האוזון". שכבה זו היא המחסום הקריטי המגן על כדור הארץ מפני 
אדם  ידי  שונים מעשה  רבים מאמינים שכימיקלים  המזיקה.   UV-ה קרינת 
קרינת  כמות  את  בכך  והגבירו  האוזון  בשכבת  משמעותית  במידה  פגעו 
את  להגביר  עלולה   UV קרני  של  גוברת  קרינה  לאדמה.  המגיעה   UV-ה
הסיכון לסרטן העור, לפגוע במערכת החיסונית, ולגרום קטרקט ולבעיות 

עיניים אחרות.

ילדים ושמש
מבוגרים.  מאשר  יותר  עוד   UV קרני  קרני  מפני  להגנה  זקוקים  ילדים 
עיני  מאשר   UV לנזקי  שלושה  פי  רגישות   14 גיל  עד  ילדים  של  עיניהם 

המבוגרים. הגנה מוגברת היא חיונית.

כמה עובדות רפואיות חשובות על ילדים והשמש:

שהילדים  מוטב  ולכן,  לשנה.  משנה  וגדל  מצטבר,  הוא  לעיניים  הנזק   
יתחילו להגן על עיניהם בגיל מוקדם ככל האפשר, ויפה שעה אחת קודם.

 הילדים של היום יהיו חשופים במהלך חייהם ליותר קרינת UV מצטברת 
מאשר הדורות הקודמים.

 50% מהחשיפה לקרינת UV במהלך החיים מתרחשת לפני גיל 18.

 מתברר שחשיפה לאור השמש בגיל צעיר היא גורם מכריע בהתפתחות 
סרטן העין. סיכון זה הרבה יותר חמור אם אירעו כמה מקרים של כוויות 

שמש חריפות.

נגד הסיכונים לטווח  יכולים לנקוט  שלושת הצעדים הבסיסיים שכולנו   
הארוך של קרינת UV הם להרכיב משקפיים, לחבוש כובע ולמרוח תכשירי 

הגנה לעור.

רכשתם משקפיים?

 על מנת להפיק מהמשקפיים שלכם את הביצועים הטובים ביותר עליכם 
לנקות את העדשות דרך קבע. להסרת כתמים, שומנים וטביעות אצבעות 
שלנו.  המאושרים  הניקוי  מתכשירי  באחד  השימוש  על  ממליצים  אנחנו 
לעדשות  הציפוי  סוגי  לכל  לשימוש  בטוח  עדשות  לניקוי  שלנו  התכשיר 
כולל מראות, ציפוי נגד סינוור ואפילו ציפוי נגד השתקפויות )אנטי רפלקס(.

כדי למנוע שריטות, מוטב לאחסן תמיד את המשקפיים בנרתיק כאשר   
אינכם מרכיבים אותם. הדבר לא רק ימנע שריטות - הוא גם יגן עליהם מפני 

שבירה בלתי צפויה.

 Visor-דרך מצוינת אחרת לאיחסון המשקפיים כשאינם בשימוש היא ה 
Clip בו ניתן להשתמש במכונית, על החגורה - בכל מקום שבו תרצו לאחסן 

את המשקפיים במקום בטוח. 

 כדי למנוע שריטות, לעולם אל תנסו להסיר כתמים מהמשקפיים בעזרת 
האצבעות או הציפורניים. כמו כן, אל תנקו אותם באריג מחוספס כמו צמר 

או ג'ינס. סביר להניח שכל אלה יגרמו לשריטות.

מטלית  ועל  שלנו  העדשות  מנקה  על  ממליצים  אנחנו   - יומיומי  ניקוי   
הניקוי Micro Clair המיועדת להסרת אבק ושומן מהעדשות מבלי לשרוט 

את העדשות.

או  מפתחות  בכיסים.  או  בארנק  נרתיק  ללא  המשקפיים  את  תניחו  אל   
מסרקים עלולים בקלות לשרוט את העדשות.

 הסירו את המשקפיים בזהירות מהפנים בשתי ידיים. זה ימנע מכיפוף או 
התעקמות המסגרת, מה שעלול לגרום לאי נוחות ולבעיות.

לוח המחוונים  על  לעולם אל תשאירו משקפיים בעלי מסגרת פלסטיק   
ואפילו  צורתם  את  לאבד  למשקפיים  לגרום  עלול  זה  חם.  ביום  במכונית 

לעוות את המסגרת.

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

קדאיף עגבניות מיובשות וגבינת עזים

רבים  הטמפרטורות,  עליית  עם 
חדש.  מזגן  לרכוש  שוקלים  מאיתנו 
במזגן  להצטייד  הזמן  אכן  זה 
הישראלי  הקיץ  את  לנו  שיקרר 
בחירה  כי  לזכור  חשוב  אך  החם, 
אוויר  מיזוג  מערכת  של  נכונה 
של  רב  במספר  התחשבות  דורשת 
פרמטרים והתאמה אישית הן לחלל 
בו.  השוהים  לדרישות  והן  הממוזג 
בדיוק לשם כך אלקטרה מציגה את 
המדריך לבחירת מזגן על מנת לקבל 

החלטה נבונה. 

שלושת הצעדים לבחירת מזגן

לא  אתם  מזגן,  רוכשים  כשאתם 
אתם  חשמלי'.  מוצר  'עוד  קונים 
לאספקת  הבטחה  בעצם,  קונים, 
לאורך  ואיכותי,  ממוזג  אוויר 
חיים  איכות  לכם  שתעניק  שנים, 
המשמעות  זו  יותר.  מתקדמת 
רוצים,  שאתם  המזגן  של  האמתית 
תתגשם  הזו  וכדי שההבטחה 
ששלושה  צריכים  אתם  במלואה,  

תנאים יתקיימו:

על  מבוסס  להיות  צריך  המזגן   
לכם  שתעניק  חדשנית  טכנולוגיה 
בדיוק  חם(  )או  קר  איכותי,  אוויר 
לאמינות  גם  הנכונה.  בטמפרטורה 
פשרה  כל  חשוב.  תפקיד  כאן  יש 
בסעיף  הטכנולוגיה תפגום בתועלת 

שתפיקו מהמזגן שלכם.

במדויק  להתאים  צריך  המזגן   
שלכם,  לדירה  שלכם,  לצרכים 
ולעיצוב  שלכם  החיים  ולסגנון 
הבית: שלא יהיה חלש מדי, או חזק 
נכון,  לא  במקום  ימוקם  שלא  מדי, 
לכם  לא יתאים  המזגן  אם  ועוד. 

אישית - תיהנו ממנו פחות.

מלווה  להיות  חייב  המזגן   
איכותי  ובשירות  מלאה  באחריות 
כזה  שירות  שנים.  לאורך  ויעיל 
וממשיך,  ההתקנה  ברגע  מתחיל 
בה  התקופה  כל  לאורך  בנאמנות, 
לא  אם  ממנו.  רוצים ליהנות  אתם 
צריכים,  שאתם  השירות  את  תקבלו 

ובזמן - ההנאה שלכם ממנו תיפגם.

טיפים

אופן ההכנה:
1. יוצקים שמן על שערות הקדאיף ומערבבים קלות לעטיפת השערות 

בשמן
2. מרפדים תבניות פאי אישיות בחצי מכמות שערות הקדאיף

עגבניות  פלפלים,  פטריות,  ריקוטה,  גבינת  בקערה  מערבבים   .3
מיובשות וצנוברים

4. מתבלים במלח ובפלפל שחור ומניחים על הקדאיף
5. מניחים פרוסות גבינת עזים ומפזרים צנוברים

6. טוחנים או מערבבים חזק עד קבלת מרקם אחיד
7. מכסים בשכבה נוספת של קדאיף ומהדקים

8. לוקחים לשכבה ראשונה מהרוטב של הגבינות ועושים שכבה
 10 ואופים במשך  ל-180 מעלות  אמכניסים לתנור שחומם מראש   .9

דקות או עד שהמאפה מקבל צבע חום זהב
מגישים חם

מצרכים: 
500 גרם שערות קדאיף

1/2 כוס שמן
100 גרם גבינת ריקוטה

4 פטריות פורטבלו צלויות 
וחתוכות לרצועות

2 פלפלים אדומים קלויים 
וקלופים

עגבניות  ממרח  גרם   100
מיובשות

100 גרם צנוברים קלויים
מלח

פלפל שחור גרוס
1 גליל גבינת עזים פרוס 

באדיבות: השף רמי סויסה ו'הטחנות הגדולות של א"י'

הטיפים החמים 
שיקררו לכם את 

הקיץ

כמות האנרגיה שצורכות העיניים ביום רגיל שקולה 
שבעים  ללכת  כדי  לרגליים  שדרושה  לאנרגיה 
העיניים  על  מטיל  סינוור    קילומטרים  וחמישה 
עומס נוסף שמאלץ אותן להתאמץ על מנת לראות 
או  הזה  המאמץ  את  תצמצם  משקפיים  הרכבת   
סינוור  לגמרי, תבטל את הפגיעה של  אותו  תסלק 

עז ותבטל את הצורך שלנו למצמץ

טעימה
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עצירות!
לא הבעיה התמימה שחשבתם

דפוס קבוע של עצירות הוא בעייתי, מסוכן ויכול לגרום להצטברות רעלים שיובילו לעייפות, מראה 
עור לא טוב, הזדקנות המוקדמת והחמרה של אלרגיות ומחלות כרוניות. חברה ישראלית פיתחה 

פתרון טבעי לבעיה, עם יעילות מוכחת, שמגיע עד אליכם

מאת: הילה פאלח

יש פעילות בסיסית של הגוף שתקבע אם תהיו מלאי אנרגיה, 
במיוחד.  פופולארי  שיחה  בנושא  מדובר  לא  וחסונים.  בריאים 
צנעת הפרט בהחלט יפה לו, אבל הנושא מהותי לבריאות טובה. 
הגוף שלנו זקוק לפינוי יומי של רעלים. למה הכוונה? אם אתם 
 מתפנים אחת ליום, אשריכם. אבל מה אם לא? פה מתחילות הבעיות.

כשתינוק לא מתרוקן אחת ליום, ההורים יודעים שזהו מצב לא 
תקין ונכנסים לפעולה. ידוע לכל, שעצירות של למעלה מחמישה 
התערבות  ומחייבת  מסוכנת  להיות  עלולה  פעוטות  אצל  ימים 

מקצועית.
בוגרים?  אנשים  אצל  סדירה  התרוקנות  אחרי  עוקב  מי  אבל 
מדובר הרי בנושא שלא ממש מדברים עליו. האדם הבוגר אם 
כך, צריך להיות אחראי בפני עצמו ולזהות מתי מתחילה להיווצר 
קבוע,  באופן  ימים  לשלושה  אחת  רק  מתפנים  אתם  אם  בעיה. 
אחרי  התרוקנות  תחושת  אין  ואם  במאמץ  כרוכה  היציאה  אם 

ההתפנות, ניתן לומר שאתם חיים עם עצירות כרונית. 
להתפנות  שתנסו  לכך  יגרמו  גם  היטב,  פועלים  שלא  מעיים 
מספר פעמים לאורך היום, אבל תצליחו רק באופן חלקי, ותסבלו 

מכאבי בטן ומתחושת נפיחות בתדירות קבועה.
את  לחשוף  עלול  לכרונית,  שהפכה  בעצירות  יטפל  שלא  מי 
למחלות  ועד  ופיסורה  - מטחורים  נעימים  לא  לסיבוכים  עצמו 
מצבי  להחמיר  עלולה  מתמשכת  עצירות  זיהומיות.  מעיים 
אלרגיה, להחריף מחלות כרוניות שמקננות בגוף ולגרום לאדם 
לעייפות,  לרוב  גורמת  עצירות  גילו.  מכפי  מבוגר  להיראות 

לנפיחות, למראה עור לא טוב ועוד.

לא להיבהל. לטפל

לטפל  שיש  והחלטתם  נבהלתם  אם  גם 
לבחור  מומלץ  לא  מיידי,  באופן  בבעיה 
חד  פתרון   - בעיקר  שמבטיח  בטיפול 
ומהיר. במילים אחרות: כדורים משלשלים 
הם  שכן  לעצירות,  הנכון  המוצא  לא  הם 
גורמים להתמכרות ולעצלות של המעיים. 
נוחות  לאי  גורמת  העצירות  אם  גם 
שמשלשלים  לזכור  יש  ולכאבים,  גדולה 
ולתת-ספיגה  להתייבשות  לגרום  עלולים 

של ויטמינים וחומרים חיוניים אחרים.
אם אתם שוקלים טיפולי ניקוי רעלים או 
חוקנים מסוגים שונים, כדי לפתור עצירות, 
מדי  דרמטיים  להיות  יכולים  שאלה  זכרו 
לגוף. מי ששילמו על ערכות וטיפולי ניקוי 
חולשה  בגלל  באמצע  והפסיקו  יקרים 

מוגזמת, יעידו על כך.
עצירות,  על  להקלה  ביתיים  פתרונות 
מים  בכוס  יבשים  שזיפים  השריית  כגון 
לא  בבוקר,  המים  ושתיית  הלילה  לשעות 
מקלים על הבעיה באופן קבוע אלא אולי, 

לעיתים, ובאופן נקודתי.
העצירות  בעיית  את  לפתור  רוצים  אם 
לסייע  יש  הארוך,  ולטווח  בריא  באופן 
חזקה  יעילה,  להיות  העיכול  למערכת 
ועצמאית. לעודד את פינוי הרעלים מהגוף 
ולתמוך בייצור ובהפרשת של מיצי המרה 

- תהליך שיסייע ליציאות תקינות.
פתרון,  יש  עכשיו  זה?  את  עושים  איך 
ישראלית  חברה  ויעיל.  מערכתי  טבעי, 

בשם TTM פיתחה את ערכת Aperta הכוללת מוצרים לטיפול 
תמציות  על  ומבוססים  טבעיים   100% הם  המוצרים  בעצירות. 

מרוכזות פי 5, של צמחי מרפא מובחרים.
מרחבי  מובחרים  גידול  מבתי  שלוקטו  מרפא  בצמחי  מדובר 
העולם וגודלו בתנאים אופטימלים והם יעילים להמרצת וחיזוק 

מערכת העיכול. 

מה בדיוק עושים צמחי המרפא?

שילוב הצמחים שבערכה, יוצר פעילות רחבה בגוף. למשל, צמח 
הכשותית הנכלל בערכת Aperta, מקל על כאבי בטן עוויתיים ועל 
 תסמונת המעי הרגיז ומפחית נפיחות ואי-נוחות במערכת העיכול. 
צמח שן הארי שתמצית מרוכזת שלו נכללת בערכה, ידוע כיעיל 
לטיפול בבעיות עיכול, משפר את תהליכי הפינוי בגוף ולא גורם 
את  מעודד  במוצרים,  ששולב  הסיני  התמר  המעי;  להתרגלות 

פעולת המעיים, מקל על ההתרוקנות ומרגיע במצבי לחץ.
מי שייעזר במוצרים של חברת TTM עשוי ליהנות משיפור 
של  כחודש  אחרי  שימוש.  של  אחד  יום  אחרי  אפילו  והקלה 
ברוב  העיכול  מערכת  שבערכה,  והכמוסות  התמיסה  נטילת 
המקרים תחזור לתפקוד עצמאי ומיטבי; הגוף יתמלא באנרגיה, 
המחשבה תהיה צלולה יותר, הנפיחות תיעלם, העור יהיה מלא 

חיים שוב ואפילו ריח הגוף ישתפר ויהיה עדין יותר.
מרצה  ונטורופטית,  קלינית  הרבליסטית   ,M.SC זקס  אלינה 
ניסיון טיפולי של כ-15 שנה, שהרכיבה  בכירה ומטפלת בעלת 
במי  לתמוך  "כדי  מספרת:  החברה  מוצרי  של  הפורמולות  את 
בנושא  מייעצים  גם  אנחנו  כרונית,  עצירות  עם  שמתמודדים 
עצירות  בעיית  אגב,  פעמים  הרבה  לבעיה.  המתאימה  התזונה 
מונעת ירידה במשקל. שילוב של תזונה נכונה עם הטיפול הטבעי 
והמקיף, יכולים לעזור גם בעניין ירידה במשקל שלא מתקדמת, 

אצל מי שמעוניינים בכך".
אתם  תגובות  אילו 

מקבלים?
"אחוזי ההצלחה מאוד גבוהים 

והלקוחות שלנו רואים שיפור מיידי. 
צמחי  יתרונות  את  הכירו  ולא  כספקנים  שהתחילו  לקוחות  גם 
של  האפקטיביות  את  התהליך  לאורך  לגלות  הופתעו  המרפא, 
המוצרים. היתרון הגדול: המוצרים מייעלים את פעילות מערכות 

הגוף ובכך מעניקים שיפור מיידי וגם מסייעים לטווח הרחוק".
 

פיתוח ישראלי טבעי  ומדעי 

למעשה, רפואת צמחי המרפא מציעה פתרון טיפולי שהוא גם 
מוכר וגם חדיש.  צמחי מרפא הועילו לבני האדם במשך אלפי 
שנים. צמחים רבים היו ידועים בכל רחבי העולם, כבעלי תכונות 

ריפוי ושמם עבר מדור לדור. 
החלו  מובילות,  מאוניברסיטאות  מדענים  האחרונות,  בשנים 
המרפא  לצמחי  המיוחסות  הסגולות  את  במעבדות  לחקור 
להם.  בדיוק  שיצא  למוניטין  מדעי  תוקף  ונתנו  המוכרים 
ורוקחים   TTM בחברת  משתמשים  מדעית,  שנבדקו  בצמחים 
ייצור  טכנולוגיית  בעזרת  קרמים,  או  טינקטורות  כמוסות,  מהם 
חדשנית. המוצרים מאושרים על ידי משרד הבריאות ומיוצרים 

בכשרות מהודרת.
 

ליווי אישי לכל מטופל

בעלי חברת TTM מודעים לעומס הגדול שיש לכולנו, בריצה 
בין הלימודים, עבודה וטיפול במשפחה, ובחרו בשיטות העדכניות 
ויעיל.  מהיר  באופן  בבעיה  לטפל  כדי   ביותר, 
הטיפול  את  לקבל  כדי  מהבית  לצאת  צורך  אין 
המרקחת.  בבית  בתור  זמן  לבזבז  נדרש  ולא 
האבחון נעשה בשיחת טלפון עם צוות היועצים 
המומחים של TTM, שמקיימים בירור טלפוני 
דיסקרטי עם כל פונה ומתאימים לו את הטיפול 
המתאים עבורו. לאחר ההתאמה האישית, בתוך 
עד  מגיעה   TTM Aperta  של  ערכת  יממה, 

לפתח הדלת.  
היועץ המומחה מטעם TTM מלווה טלפונית 

את המטופל ועוקב אחר הצלחת הטיפול. 
מחויב  יהיה  המטופל  אם  תגיע  ההתקדמות 
והטינקטורה  הכמוסות  את  יומי  באופן  ויטול 
להצלחת  הוא  גם  מחויב  היועץ  ההוראות.  לפי 
שהתהליך  הדרך,  לאורך  מוודא  ולכן  הטיפול 

מתנהל כמתוכנן וזמין לשאלות ולהתייעצות.
אלא  מוצרים  רכישת  על  רק  מדובר  לא  כאן 
מקצועיים.  וליווי  יעוץ  גם  שכוללת  חבילה  על 
ויילך  מרשם  תרופות  ירכוש  שמטופל  במקום 
שאלות  ועם  הבעיה  עם  לבד  להתמודד  לדרכו 
אחרת  היא  הדרך  כאן  בהמשך,  צצות  שאולי 
גבוהה  באחריות  מאמינה   TTM  .ומחויבת
יעד  אל  משותפת  ובדרך  המטופלים  כלפי 

שהוגדר מראש - גוף בריא, עצמאי וחזק.
TTM-לפרטים נוספים ניתן להתקשר ל

072-3922-680
  או לבקר באתר החברה:

ttmisrael.com
בברכת בריאות שלמה
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת בע"ח ועופות מהמקרא
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. הקפה,מכירה של סחורה לא במזומנים אלא כהלוואה. 
"ואין מקיפין להן ב____" )רש"י כתובות ק: (

6. תהליך חולני באחד מחלקי הגוף,מלווה חום,נפיחות וכאב. 
"בקדחת וב____" )דברים כח כב(

7. מיהר,נחפז, פעל בזריזות. "____ ולא התמהמהתי" 
)תהילים קיט ס()גוף שלישי ,יחיד,עבר(

8. בנו בכורו של יאשיהו מלך יהודה. "ובני יאשיהו 
הבכור____" )דברי הימים א ג טו(

10. קול___. קול חזק, הנשמע למרחוק.                  
"קול___")דברים כז יד(

11. מפרשיות השבוע.
13. בלתי מהיר,בלתי פזיז. "הוו____ בדין"                

)אבות א א( )בלשון יחיד, נקבה(
14. כנוי לעולם שכולו טוב המוכן לנשמות הצדיקים.  

"_____ אין לה שיעור א"ר אושעיא" )תענית י.(
16. ענן

17. מנהיג, מדריך. "אין____ לה מכל בנים ילדה"       
)ישעיה נא יח(

18. האות החמישית ב - א"ב.

1. חזק,כביר. "לארז____" )יחזקאל יז כג(
2. "על שלשה דברים העולם עומד: על הדין ועל האמת ועל 

ה____" )אבות א יח(
3. מזיגת בשמים, מעשה מרקחת.                             

"אשקך מיין ה___" )שיר השירים ח ב(
4. מתנה. "____המה לי" )הושע ב יד()בלשון רבים(

5. עוגה עשויה פירות מיובשים. "ו___ אחת וילך כל העם" 
)שמואל ב ו יט(

9. שונא, מתיחס בשנאה. "ויהי שאול____ את דוד"   )שמ"א 
יח ט()בכתיב מלא()בהיפוך אותיות(

12. לקיחת חפצי אחרים בסתר.                            
"ומשלמין את האבדה ואת ה____" )בבא מציעא ז ח(

13. משקל ומטבע בימי קדם.                                
"וחמישה שקל ה____ יהיה לכם" )יחזקאל מה יב(

14. ____ הארץ. כנוי לאדם בור ופשוט, הדיוט. "אין בור ירא 
חטא ולא ____ הארץ חסיד" )אבות ב ה(

15. משבטי ישראל.

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! חידות פרשת השבוע 
ע"פ רש"י

ישרישאוהנמאאנתהגא

תאצסנדיגפהינשופשד

סשפתראאושישקתשריט

תאוושלעחיראתהגסיא

תדראזקפדשתסנדאעדה

אמאואתיונהשיואגענ

תאגניתדצנתתגכנטמע

תואבאהסנמנראילשיי

שתראישהסדיתשפישיה

דעתדאתיוסגחנתלאכת

סנהיחאלתשוארסינתב

תוימאשיאנאכתפתשוא

תחסידהפנאהאהתאאנת

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

איה, וגוזל, עיט, אפרחים, ודרור , ערב, האנפה, והדיה, צפור, הדוכיפת , 
ותכיים, קאת, הינשוף, חסידה, קפד, הכוס, יונה, של, העטלף, לילית , תר,  

הפרס, נץ, בת היענה, השחף, נשר,  התחמס, עוף

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

1. איזו עבודה אין 
לבצע מעל גיל 50?

2. מהו הסימן 
למקרא )זימון( 

העדה?
3. מהו הסימן 

למקרא הנשיאים?
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3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

אופקים

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

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

דירות 
למכירה

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

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

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

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

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

2 יח“ד | 2/3 חדרים 
קומת קרקע

באופקים ברח‘ אלי כהן 
למכירה / השכרה / השקעה 

מטבחים אינסטלציה 
וחשמל חדשים!

בית שמש

לפרסום
03-6162228

משלוחים:
052-7123106

ספר ’שפת הגוף והנפש’ 

חובה בכל בית!
מדריך לשפת הגוף וחכמת הפנים

 בשכון ג', ברח' יהודית, 
דופלקס, משופצת 

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

עם כניסה נפרדת )ניתן 
לעשות טאבו משותף( 

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

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

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

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

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

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

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

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

03-5797756)28-28(_____________________________________________

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

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

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

מאירוביץ הרב קוק 23, 
,050-5308742

03-5797756)24-24(_____________________________________________

אלעד

וילות ובתים

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

בטון, עם אופציה לבנות 
על הגג, נוף מדהים, 

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

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

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

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

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

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

03-5797756)42-42(_____________________________________________

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת לדירת 

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

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

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

050-5308742)24-24(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

דופלקסים

+5 חדרים

בבנין בוטיק בתחילת 
ר‘ עקיבא בני ברק

ללא 
תיווך!!!

החלה 
הבניה!!!

3 חדרים
מפרט עשיר וגבוה

כניסה תוך 14חודש 

03-5096186 לבעלי הון עצמי 
גבוה בלבד





נותרו 
דירות 
אחרונות

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

03-5797756)24-24(_____________________________________________

 בכהנמן /שפירא 
דופלקס + מעלית, 

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

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

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

050-5308742)36-36(_____________________________________________

דופלקסים

דופלקסים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

באר שבע

4-4.5 חדרים

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

בלעדי, תיווך יעקב,
054-4901948)23-23(_____________________________________________

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

052-5340340)21-24(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

ש"ח. תיווך יעקב,
054-4901948)23-23(_____________________________________________

 בבלעדיות, בפרויקט 
ויז'ניץ לקראת אכלוס, 

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

054-8481688)22-24(_____________________________________________

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

_____________________________________________)22-24(תיווך, 054-8481688

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

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

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

_____________________________________________)22-24(תיווך, 054-8481688

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

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

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

לא מוצא את
סניף הבנק שלי
ברחוב חזון איש

השבת
אבידה

על המוצא 
הישר תבוא 

הברכה

התקשרתי למוקד 
של הבנק ולא 

הצלחתי למצוא 
בנאדם שידבר איתי

רוצים לדבר עם
בן אדם? התקשרו:

076-8048860 

השבת
אבידה

 דירת-גן באופקים ברח' 
אלי כהן, 4 ח', 96 מ"ר, 

משופצת, ב- 700,000. סוגדא 
_____________________________________________)23-23(נכסים, 050-8633413

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דופלקס 5 חד' ענק ומפואר, 

2 מרפסות, 1,890,000 ש"ח, 
_____________________________________________)23-23(גמיש, 054-9422194

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

ענק, מטופחת, 1,650,000 
_____________________________________________)23-23(ש"ח, 054-9422194

4-4.5 חדרים
 בבן שטח, 4 חדרים, 

דת"ל, יחידת הורים, מרפסת 
_____________________________________________)23-26(גדולה, מחסן, 052-8466335

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

מחסן, נוף, מחיר גמיש!
052-5752500)23-23(_____________________________________________

 מבחר דירות משוכרות 
וטובות לחלוקה במחירי 
שפויים! משה אבני דרך, 

054-3255667)23-23(_____________________________________________

 בשכונה ו', 4.5 ח', 
100 מ"ר, קומה - 2, 

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

054-4490025)23-23(_____________________________________________

 בשכונה ו', 4 ח', 
96 מ"ר, קומה 2, קרוב 

לקריה החרדית, ב- 
820,000. סוגדא נכסים, 

054-4490025)23-23(_____________________________________________

 ארזים - 9.5 חד', מגרש 
400 מ"ר, 280 מ"ר בנוי, 

מחולקת ל- 3 בתים. רימקס, 
054-6512030)23-23(_____________________________________________

 הרצל - קומה 2, מיקום 
_____________________________________________)23-23(מרכזי. רימקס, 050-8789888

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

לחלוקה. רימקס,
054-2374666)23-23(_____________________________________________

 בבר אילן, דופלקס 3 חד', 
106 מ"ר + גינה + אופציה 
לתוספת, 1,295,000 ש"ח. 

תיווך אדר נכסים,
052-4834706)23-24(_____________________________________________

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

1,185,000 ש"ח. רימקס, 
052-4887227)23-23(_____________________________________________

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

054-6512030)23-23(_____________________________________________

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

_____________________________________________)23-23(רימקס, 054-6512030

 במתחרד רח' שבעה - 5 
חד', קומה2, מרווחת! רימקס, 

054-6512030)23-23(_____________________________________________

 במתחרד רח' שבעה - 5 
חד', קומה 2, מרווחת! 
_____________________________________________)23-23(רימקס, 054-6512030

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

_____________________________________________)23-23(רימקס, 054-6512030

 מיידית, במתחרד, בהרצל, 
5 חד' + יחידה, ק"א ואחרונה, 
לל"ת, 1,150,000 ש"ח, -050

4175491/0)23-26(_____________________________________________

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

050-8789888)23-23(_____________________________________________

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

_____________________________________________)23-23(רימקס, 052-4887227

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

_____________________________________________)23-23(רימקס, 054-2374666

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

054-6512030)23-23(_____________________________________________

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

_____________________________________________)23-23(בינוי. רימקס, 050-8789888

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

880,000 ש"ח. תיווך אדר 
_____________________________________________)23-24(נכסים, 052-4834706

 במרכז 3 חד', ק"ק, 
מסודרת, אפשרות יציאה 
לחצר, רק 850,000 ש"ח. 

תיווך אדר נכסים,
052-4834706)23-24(_____________________________________________

 בהרצל, 3 חד', ק"א + 
אפשרות לתוספת. תיווך 

_____________________________________________)23-23(יעקב, 054-4901948

2-2.5 חדרים
 במשלט, 2 חד', ק"ג, 

משופצת, מושכרת, רק 
685,000 ש"ח. תיווך אדר 

_____________________________________________)23-24(נכסים, 052-4834706

 בהזדמנות במינץ, 70 
מ"ר, ק"ב ללא, 1,370,000 
_____________________________________________)23-23(בי.א נדל"ן, 054-8475577

 באבן גבירול-סוקולוב, 
מחולקת 3 חדרים, 

80 מ"ר + סוכה על 
רלסים + יחידת דיור 
20 מ"ר, משופצות, 

ק"א, 1,850,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)23-23(_____________________________________________

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

1,150,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)23-23(_____________________________________________

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

מ- 1,650,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)23-23(_____________________________________________

 בעזרא-ויז'ניץ!! 210 
מ"ר, ק"ג, יחידה בקומה, 

מחולקת ל- 4.5 + מרפסת 
גדולה + יחידה 2.5 חד', 
3,000,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)23-23(_____________________________________________

 בהזדמנות בקרית הרצוג, 
105 מ"ר, ק"א, 1,750,000 

_____________________________________________)23-23(בי.א נדל"ן, 054-8462882

 בבנייה במרים-הנביאה 
פנטהאוז 5 חד', חזית + 

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

052-3344721 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 חדשה בשוק בשבזי, 
דירת גן, 3 חדרים, 75 

מ"ר פלוס חצר של 100 
עם אופציה ליחידה, רק 

1,590,000. חמד נכסים, 
053-3357316)23-23(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 בשחל בבניין-חדש, 
פנטהאוז ענק ומפואר, מיידי, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 במרום-שיר, פנטהאוז 
יוקרתי, 105 מ"ר, 4 

חד', ק"7 + 160 מ"ר, 
מרפסות גג עם נוף 
מדהים עד הים!! + 

חניה. "מקסימום"
052-2452820)23-23(_____________________________________________

 באזור הרב קוק בבניין 
חדש, דירת גן, 5 חד', 140 

מ"ר + יחידה 40 מ"ר + גינה 
80 מ"ר + חניה, מושקעת. 

_____________________________________________)23-23(א.פנחסי, 03-5799308

 בזכרון מאיר השקט, 
פנטהאוז נדיר, 5 

חדרים, יחיד בקומה! 
+ מעלית וחניה + גג 
מרוצף ומגודר, מיידי, 

ב- 2,750,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)23-23(נכסים, 050-4177750

 בחנה-סנש, דירת-
גן מפוארת, 150 + 

200 חצר, כ.פרטית, 
3,350,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ,
,03-8007000
052-7168090)23-23(_____________________________________________

 למבינים!!! בבן 
גוריון/מנחם, דירת-גג 

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

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

והשקעות"
052-7652801)23-23(_____________________________________________

 בנסנבוים, דירת 
גג )דופלקס(, 5 חדרי, 
180 מ"ר, משופצת ו 
מושקעת מהיסוד + 

מעית + חניה + יחידת 
דיור 30 מ"ר, 3,150,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)23-23(_____________________________________________

 ברח' ר' עקיבא/
שמואל הנביא, 4 חד' 
ענקית, 117 מ', ק"ג 

ואחרונה, אופ' לבניה על 
הגג, גג בטון, יש חתימות 
שכנים, 1,850,000 ש"ח 
בלבד. תיווך ש.מאירוביץ, 

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

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

חזיתית, 3 כ"א! קרוב 
לעזרא - ניתנת לחלוקה 

בקלות. "מקסימום"
052-7683068)23-23(_____________________________________________

 בלעדי בשאול-חדד, 
5.5 חד', דופלקס/גג 
מפוארת, 140 מ"ר, 
אופציה לפינוי-בינוי. 
"אפיקי-נדל"ן-בועז"

052-3500040)23-23(_____________________________________________

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

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

052-3500040)23-23(_____________________________________________

 באיזור הרב שר, דופלקס, 
5 חד' + סוכה מקורה, 

ממוזגת, מסורגת, רשתות + 
חניה + מחסן משותף, נוף 

מהמם, 2,700,000 ש"ח,
054-6674009)23-26(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור נורוק, 
ד.גג ענקית + אפשרות 

חלוקה, חזית, 1,790,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

053-3128884 ,03-5791514)23-23(_____________________________________________

 מרכזי ושקט, ד.גג 
מושקעת ומטופחת, 5, ענקית 
יפהפיה, 150 מ"ר, ק"ב, חזית, 

2,600,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)23-23(נכסים" 03-5791514

 בבעלי מלאכה, 
דופלקס 5.5 חדרים, פלוס 
סוכה גדולה, קומה 3, בלי 
מעלית, 2,349,000. חמד 

_____________________________________________)23-23(נכסים, 053-3357316

לפרסום
03-6162228

 בבלעדיות, באברבנאל 
)קרוב לפרמישלאן(, 5 

חד', מפוארת, משופצת 
מהיסוד + מעלית, חזית 
פתוחה, 3 כ"א. "דלוקס 

_____________________________________________)23-23(נכסים" 052-8555594

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

_____________________________________________)23-23(מקס, 050-5926021

 בעזרא בבניין חדש, 6 חד', 
150 מ"ר מחולק 4 + יחידה 

מושקעת, ק"6 + מעלית, 
חזית, 2,950,000 ש"ח. 
_____________________________________________)23-23(א.פנחסי, 03-5799308

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

_____________________________________________)23-23(נכסים" 03-5791514

 בשיכון ג'! 5 חד', חדשה, 
ק"ב, חזית, מעלית, פינוי 
מהיר! 2,480,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)23-23(_____________________________________________

 באזור השומר-עזרא! 5.5 
חד', ק"ב + מעלית, חזית, 

מחולקת ל- 3, גדולה ו- 2.5, 
2,300,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)23-23(_____________________________________________

 בבעלי מלאכה, 6.5 
חדרים, 150 מ"ר על 

קומה שלמה, משופצת 
+ סוכה + מעלית + 

חניה. חמד נכסים,
053-3357316)23-23(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 באבני נזר 5 חד' 
120 מ' חזית לסמטת 

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

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

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

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

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

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

ש"ח, בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 בלעדי! בשיכון ה' בסיום 
בניה, 4 חד' + מרפסת שמש 
גדולה, 90 מ"ר, 8 דיירים, ק"ב 
+ מעלית, 1,990,000 ש"ח. 

_____________________________________________)23-23(א.פנחסי, 03-5799308

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

חזית, משופצת חלקית + 
סוכה, בניי מסודר, 1,790,000 
_____________________________________________)23-23(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בסוקולוב, 4 חד' + 
מרפסת שמש גדולה 96 

מ"ר, ק"א, משופצת, 3 כ"א, 
אופציה 1,900,000 ש"ח, 

_____________________________________________)23-23(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308

 באזור אבן-גבירול, 4, 
יפהפיה, משוקעת, מרווחת 

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

_____________________________________________)23-23(נכסים" 03-5791514

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

חזית + מעלית, 1,950,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

053-3128884 ,03-5791514)23-23(_____________________________________________

 באזור יצחק ניסים - 
קהילות יעקב בבניה, 4 חד', 

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

053-3128884)23-23(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ה' בבניין 
חדש, 4 חד' + מרפסת שמש, 

95 מ"ר, ק'6 + מעלית, נוף 
מרהיב, 3 כ"א, מושקעת 
במיוחד, 2,100,000 ש"ח. 

_____________________________________________)23-23(א.פנחסי, 03-5799308

 באברבנאל, 4 חד', כ- 
100 מ"ר, משופצת מהיסוד + 
חצר, 1,800,000, גמיש. נדל"ן 

_____________________________________________)23-23(הקריה, 050-3000121

 באזור קובלסקי, 
4.5 חדרים, קומה ג', 

משופצת, כ- 120 מ"ר 
כול לסוכה ומרפסת 

שמש + מחסן 14 מ"ר, 
רק ב- 1,680,000 ש"ח. 

_____________________________________________)23-23(תיווך, 050-9777755

 התחלנו לבנות! בגולומב, 
4.5 חד' אחרונה, גדולה 

וחזיתית. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 ברמבם, 4 חד', יפהפייה 
ומתוכננת, חדשה + מעלית 

וחנהי, 2,200,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

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

2,490,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 ברמבם, 4 חד', מתאימה 
לחלוקה, ק"ב, 3 כ"א, 

1,770,000. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 לגור ולקבל תשואה! 
באבוחצירא, 5 חד', 

מחולקת, רק 1,620,000 
ש"ח. "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)23-23(_____________________________________________



י”ג - ט”ו בסיון תשע”ז  7-9/6/2017 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 

+5 חדרים

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

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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

 באהבת שלום 2.5 
חד' משופצים 45 מ"ר 

ק"א, חזית, 1,250,000 
ש"ח, בלעדי, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 באהבת שלום, 2 חד', 
30 מ"ר, משופצים ק"א, 
עם אופציה לתוספת 15 

מ' 1,100,000 ש"ח, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 במימון אזור אלחריזי, 
3 חד', עם מרפסות, 

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

ירושלים

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

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

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

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

טבריה

+5 חדרים

 במרכז הקריה החרדית, 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

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

055-6650570)14-26/17(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

גני תקווה

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)42-42(_____________________________________________

~ פרויקט עין חנוך ~

בס"ד

למכירה דירות חדשות! 
לכניסה מיידית

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

הרחוב סגור לתנועת רכבים בשבתרחוב סגור בשבת

דירת גן 4 חדרים
דירת 5 חד' עם מרפסת

6 חד' דופלקס עם מרפסות

מפרט 
טכני 
עשיר

 ירד המחיר! בהרב 
קוק 2.5 חד' עורפית 

ק"א אופציה לסוכה
8 מ"ר, לא משופצת 

1,240,000 ש"ח 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

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

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)46-46(_____________________________________________

דימונה

חיפה
 נווה שאנן, 7 ח', גינה + 

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

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

ירוחם

 6 ח' ברמות, מיקום 
מעולה + יחידה להשכרה 3 

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

 בבנין חדש, 4 חד', 
בצירלזון/שפירא, ק"6 
+ נוף, מושקעת ויפה 

2,070,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)09-43(_____________________________________________

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

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

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

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

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

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

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

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

052-2236671)21-24(_____________________________________________

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

במיקום ובמצב מעולה. 
"מקסימום"

052-7683068)21-21(_____________________________________________

 בביאליק, 3.5 חד' 
+ מ.סוכה, 75 מ"ר, 

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

ע.תיווך".
"מקסימום-נדלן"

052-2452820)21-21(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

הצ'ק נבלע לי
במכונה של הבנק,
ואין עם מי לדבר

רוצים לדבר עם
בן אדם? התקשרו:

076-8048860 

השבת
אבידה

 בשיכון-ג', דירה מעולה 
להשקעה/חלוקה, 4 חד', 

80 מ"ר. "אפיקי-נדל"ן-
_____________________________________________)23-23(בועז" 052-3500040

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

80 מ"ר. "אפיקי-נדל"ן-
_____________________________________________)23-23(בועז" 052-3500040

 מציאה בהמכבים, 
4 חד', 110 מ"ר + 

סוכה ענקית, ק"ד - 3 
כ"א, 1,500,000 ש"ח. 

"אפיקי-נדל"ן-בועז"
052-3500040)23-23(_____________________________________________

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

נדל"ן-בועז"
052-3500040)23-23(_____________________________________________

 בעזרא-חזו"א בנין 
חדש, 4 חד', 120 מ"ר + 
יחי"ד, 40 מ"ר מושכרת. 

"אפיקי-נדל"ן-בועז"
052-3500040)23-23(_____________________________________________

 בשיכון ה', 4 חד', 
מפוארת ומושקעת, מעלית, 

נוף מדהים, 2,050,000 ש"ח. 
_____________________________________________)23-23("נדלן-בעיר" 053-3177272

 ברבי עקיבא, 4 חד', 80 
מ"ר, יח' הורים + מרפסת 

סוכה, ק"ב, משופצת כחדשה, 
1,730,000. תיווך י.ב נכסים, 

054-4651233)23-24(_____________________________________________

 בעמק-יזרעאל, 4 
חד', משופצת מהיסוד 

+ מרפסת שמש, 
1,620,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ,
,03-8007000
054-2545420)23-23(_____________________________________________

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

1,720,000, גמיש. 
'אפיקי-נדלן-בועז'

,054-8474843
050-4156080)23-23(_____________________________________________

 3.5 חד' + סוכה, 75 
מ"ר, ק"א, משופצת 

ושקטה + גנרטור. 
"מקסימום-נדלן"

054-4340843)23-23(_____________________________________________

 ברב-אשי, 3.5 חדרים, 
80 מ"ר, ק"ק, חזית 

+ א.הרחבה 20 מ"ר, 
במיקום ובמצב מעולה. 

"מקסימום"
052-7683068)23-23(_____________________________________________

 בבלעדיות. בחרל"פ 11, 
דירת 3 חדרי, קומה ג', כ- 75 
מ"ר, משופצת + אופציה. דוד 
_____________________________________________)23-23(גרוס רי/מקס, 050-4122744

 ברחוב פנקס, 3 חדרים, 
קומה ראשונה 90 מ"ר + 

אופציה, מיידי, 30 מ"ר. תיווך, 
055-9941042)23-23(_____________________________________________

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

1,350,000 ש"ח. 
"אפיקי-נדל"ן-בועז"

052-3500040)23-23(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ג', 3 
חד', 80 מ"ר + חצר פטית 

70 מ"ר + אופציה לבניה 
35 מ"ר, חזית, 8 דיירים, 

מצב טוב, 2,050,000 ש"ח, 
גמיש, מושכר ב- 8,600 ש"ח. 

_____________________________________________)23-23(א.פנחסי, 03-5799308

 בפנקס, 3 חד', 90 מ"ר 
+ אופציה 30 מ"ר כול לרישון, 
ק"א, חזית, 2,000,000 ש"ח. 

_____________________________________________)23-23(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

053-3128884)23-23(_____________________________________________

 ברמת-אהרן באזור 
הוילות, 3ח', ק"ב, חזית 

+ היתר בניה ל- 20 מ"ר, 
1,840,000 ש"ח, מפתח ב- 
_____________________________________________)23-23("אפיק נכסים" 03-5791514

 בדנגור, 3.5 חד', קו' ד', 
חזית, אפשרות בניה לצד ולגג, 

1,400,000 ש"ח.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)23-23(אורי תיווך אדוארד

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

990,000. נדל"ן הקריה,
054-8472222)23-23(_____________________________________________

 מציאה! בברוט, 3 
חד', קומה אחרונה + 

מרפסת שמש על הגג, 
מיידי! ב- 1,290,000 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)23-23(_____________________________________________

 ברש"י, 3 חד' 
+ מרפסת שמש, 

בניין-חדש, חזיתית, 
1,580,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ,
,03-8007000
052-7168090)23-23(_____________________________________________

 בביאליק, 3 חד', כ- 
70 מ"ר, חזית, מעולה. 

"אפיקי-נדל"ן-בועז" 
052-3500040)23-23(_____________________________________________

 ברמת אהרון, 3.5 חד' 
+ יחי' + אופציה, חזית, 

2,500,000 ש"ח. "נדלן-בעיר" 
052-7637799)23-23(_____________________________________________

 3.5 חד', ק"א + סוכה 
נפתחת + 4 מזגנים + דודי 
שמש + סורגים + ארונות, 

אפשרות לדירת נכה,
054-8402332)23-24(_____________________________________________

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

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

משופצת, 1,570,000 ש"ח. 
_____________________________________________)23-23(א.פנחסי, 03-5799308

 בבארי, 3 חדרים, 
קומה 1, 75 מ"ר, שמורה 

ויפה, רק 1,595,000. 
חמד נכסים,

053-3357316)23-23(_____________________________________________

 בבירנבוים, 3.5 
חדרים + יחידת דיור + 
משרד, כולם מושכרות 

ומשופצות, כחדש, 
תשואה 7,500 ש"ח, 

מיידי, 2,100,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)23-23(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 3 חד' גדולות, 

1,700,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)23-23(_____________________________________________

 באיזור אבן-שפרוט, 3.5 
חד' ענקית, משופצת ויפה 

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

052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

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

1,550,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-2545420 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

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

"אביחי - מתווכים"
03-5701010)23-23(_____________________________________________

 ברח' נחל סורק, 3 
חד', ק"1 ואחרונה, גג 

בטון, אופ' להרחבה 
בצד ובגג, 1,500,000 

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

050-5308742 ,5797756)23-23(_____________________________________________

 מציאה ברח' חרל"פ, 
3 חד', חזית ,גדולה 

ומרווחת, משופץ חלקי, 
ק"1, 1,450,000, בלעדי. 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

 תיווך. בהזדמנות, דירת 
3 חדרים באזור רבי עקיבא, 

כ- 80 מ"ר, קומה 4, משופצת 
+ אופציה, 1.52 מליון,

050-5765449 ,054-7477054)23-23(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי אזור 
החלוצים, עורף, 2.5 חד', 
65 מ"ר, ק"א, מסודרת, 
1,200,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)23-23(א.פנחסי, 03-5799308

 בפרדס כץ, 2 חד', 50 
מ"ר, אופציה בצד 30 מ"ר 
+ בגג בטון שמורה, חזית, 
1,180,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)23-23(_____________________________________________

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

כולל רישיון + פי רלמעלית, 
1,550,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)23-23(_____________________________________________

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

3 כ"א, 1,570,000 ש"ח. 
_____________________________________________)23-23(א.פנחסי, 03-5799308

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

1,530,0000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)23-23(_____________________________________________

 בבלעדיות בהזדמנות 
בפלמ"ח, 2 חדרים 
ענקיים כ- 70 מ"ר, 

.1,250,000
'אפיקי-נדלן-בועז'

,054-8474843
052-3500040)23-23(_____________________________________________

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

.1,250,000
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)23-23(_____________________________________________

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

'אפיקי-נדלן-בועז'
,054-8474843
052-3500040)23-23(_____________________________________________

 בבעלז, 2.5 חדרים, 
55 מ"ר, חזית, ק"ק + 

אופציה להרחבה 20 
מ"ר, 1,380,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)23-23(_____________________________________________

 באיזור-הושע, 2 חד' 
בבניין-חדש + אופציה, מעלית, 

חזית, 1,500,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 ברח' רחל 3, ק"ד, 2 חד' 
+ הול ממנהלי עיזבון.

_____________________________________________)23-26(03-7557655, שרון

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

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

_____________________________________________)23-23(אורי תיווך אדוארד

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

קומה א', עורפי, פינוי גמיש, 
1,300,000 ש"ח.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)23-23(אורי תיווך אדוארד

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

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)23-23(אורי תיווך אדוארד

 בבלעדיות!! בשפת אמת 
חדר וחצי כ- 45 מ"ר )טאבו 
רגיל של דירה אפשר לקחת 

משכנתא(, משופץ, ק"ק, 
1,070,000 ש"ח, גמיש. תיווך, 

050-4144602)23-23(_____________________________________________

 מבחר דירות מושכרות 
במחירי מציאה בדימונה! משה 

_____________________________________________)23-23(אבני דרך, 054-3255667

 במתחרדים, 5 חד', 
115 מ"ר, ק"א + שוכר + 

נוף, רק 560,000 ש"ח. 
תיווך א.א נכסים,
052-7131584/3)23-23(_____________________________________________

 מעוניינים בניהול נכס 
בנאמנות בדרום - חברת "אבני 

דרך" תנהל לך את הנכס 
בצורה הטובה ביותר, התקשרו 

עוד היום! משה אבני דרך, 
054-3255667)23-23(_____________________________________________

וילות ובתים

 ברמות א': קוטג' 4 חד' 
דו-פלקס, 110 מ"ר נטו + 

מרפסת, נוף, כ"פ, משופצת, 
במורגנטאו, 2,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)23-23(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': 4 חד' )100 
מ"ר נטו(, משופץ + אופציה 

להוסיף דירת 3 חד'! נוף, 
כ"פ, 2,400,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)23-23(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': קוטג' 6 חד' 
)141 מ"ר נטו( משופץ, נוף, 

גישה נוחה, 2 כ"פ, חצר 
פרטית, 2,520,000 ש"ח. 

_____________________________________________)23-23(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 גבעת זאב דרום, דו 
משפחתי כוילה, 220 מ"ר 

משופץ + מחסן וגינה 200 
מ"ר היקפית לנוף+ 2 יחידות 
דיור ואופצ' לנוספת, במחיר 

מפתיע!!!
_____________________________________________)23-23(תיווך מאור 02-5730077

 ברמות א': 5 חד' + 
מרפסת נוף, 3 כיוונים, ק"ב, 

קרוב למכולת, תחבורה 
ולביה"כ! 1,830,000 ש"ח. 

_____________________________________________)23-23(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות-אונגוואר: 5 חד' 
משופצת, מרפסת, ק"ב, 

נוף, קרוב לחנויות, לתחבורה 
ול-"אוהל יוסף"! 1,950,000 

ש"ח. תיווך הכוכבים:
02-5713375)23-23(_____________________________________________

 מיידית!!! רמות, אשכולי 
אהרון הטוב 5 חד' חדשה,100  

מ"ר + מרפסת סוכה, ק"א, 
קרוב לכל דבר 6000 ש"ח
_____________________________________________)23-23(תיווך מאור 02-5730077

4-4.5 חדרים
 ברמות א': 4 חד' 

מחולקת ל- 2 יחידות המכניס 
5,900 ש"ח לחודש, ק"ב, 

1,700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)23-23(הכוכבים: 02-5713375

 בשדרות משה-שרת 4 
חדרים + פ"א +חדר ארונות + 

מעלית, מרפסת גדולה לנוף, 
_____________________________________________)23-23(בלעדי ל"צימוקי" 02-5638221

 גבעת זאב המתחרדת, 
יחידה ומיוחדת,4 חד'+פינת 

אוכל ומרפסת סוכה 18 מ"ר 
לנוף,ק"א, הסקה, מושקעת 

ומוכנה לכניסה, לזריזים!!!
_____________________________________________)23-23(תיווך מאור 02-5730077

 גבעת זאב, משה"ב, 
בבניין אבן יפה, 4 חד' גדולה 

ומרפסת סוכה, ק"ב + 
מעלית,יחידת הורים, הסקה

במחיר קטן!!!
_____________________________________________)23-23(תיווך מאור 02-5730077

 ברמות ב': 3 חד' + חדר 
נוסף, ק"ב, 3 כיווני אוורי, נוף, 

ת.ב.ע., 1,600,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)23-23(הכוכבים: 02-5713375

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

אור, שמש, מקום מרכזי, 
1,670,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)23-23(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ב': 3 חד' + 
אישור לבניה בכל הגג! 

מרפסת, נוף מדהים, משופצת 
ופרטית, 1,730,000 ש"ח. 

_____________________________________________)23-23(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 גבעת מרדכי, בתחילת 
השח"ל, בקומת כניסה 

גבוהה, ללא מדרגות! 3 חד' 
+ פינת אוכל ותב"ע מאושרת 

להרחבה, כניסה מידית, 
מפתחות במשרד!

_____________________________________________)23-23(תיווך מאור 02-5730077

 גבעת זאב השקעה/
מגורים 3 חד' מרווחת + חדר 

אוכל ומרפסת סוכה גדולה 
לנוף, ק"ב, במיקום מרכזי, 
מבוקש ושקט, כל הקודם 

זוכה!!!
_____________________________________________)23-23(תיווך מאור 02-5730077

 בנווה יעקב, 3 חד', 
ק"ג ואחרונה עם תבע 

מאושרת על הגג. תיוום 
משה, 054-9388085, 

077-4003009)23-23(_____________________________________________

 בשד' נווה יעקב, 
3 חד', בא עם תבע 

מאושרת. תיווך משה, 
,054-9388085
077-4003009)23-23(_____________________________________________

 במחיר טוב! פנטהאוז 
בדוד-מרץ צמוד לבית הכנסת 

זכות אבות, 3 חדרים + טרסה 
+ מחסן + חניה מקורה 
בטאבו, בלעדי ל"צימוקי" 

02-5638221)23-23(_____________________________________________

 בקרית היובל, 3.5 חדרי, 
קומה ב' + תוכניות הרחבה, 
מפתחות במשרד. "צימוקי" 

02-5638221)23-23(_____________________________________________

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

אוויר! בבית ערבי דו קומתי 
3 חד' 85 מ"ר + מרפסת 25 
מ"ר, לשימור, ק"א ואחרונה, 

מגרש 459 מ"ר, בחלקה 
זכויות בניה, המבנה כלול 

בתוכנית תמ"א 38,
ירדו במחיר!!!

_____________________________________________)23-23(תיווך מאור 02-5730077

דופלקסים

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

המבוקשים בפתח תקווה 
לפרטים אנגלו סכסון

03-9301122)29-28/17(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

פתח תקווה

+5 חדרים

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

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

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

_____________________________________________)23-23(+ מרפסת, 050-4811122

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

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

050-4811122)23-23(_____________________________________________

 מציאה! בהרצל, ענקית, 
כ- 120 מ"ר, ק""ב, מתאימה 
למשקיעים, 1,350,000 ש"ח. 
_____________________________________________)23-23("בית-ישראל" 054-8070418

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

כניסה מהבית ומחדר מדרגות, 
גג גדול עם חדר ושירותים, 
2,190,000, שווה לראות. 
054-3320655, אתי תיווך 

_____________________________________________)23-23(דרים טרגט

 בחפץ מרדכי אזור ה- 93, 
4 חד', 94 מטר, משופצת 

קומפלט, מיזוג, תלת 
פאזי, מעלית וחניה בטאבו, 
 ,054-3320655 .1,690,000

_____________________________________________)23-23(אתי תיווך דרים טרגט

 ברחוב ניימן בבניין חדיש, 
4.5 חדרים, מסודרת, סלון גדול 
ומטבח מושקע, ממד ומרפסת 

שמש סוכה, מיזוג מרכזי, 
מחסן פרטי, 2,000,000, שווה 

לראות. 054-3320655, אתי 
_____________________________________________)23-23(תיווך דרים טרגט

 בעמישב, בית דו 
משפחתי, 4 חד', צמוד לגני 

_____________________________________________)23-23(הדר, 050-6925400

3-3.5 חדרים

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

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

 בפרנקפורטר, 3.5 חדרים, 
משופצת מהיסוד, עורפית, 
קומה 1, 1,350,000, שווה 

לראות. 054-3320655, אתי 
_____________________________________________)23-23(תיווך דרים טרגט

 בבילו, 3 חדרים, סלון גדול, 
מוארת, 1,490,000, שווה 

לראות. 054-3320655, אתי 
_____________________________________________)23-23(תיווך דרים טרגט

 בעמישב, דירת 3 חדרים, 
מצויינת גם להשקעה,

050-6925400)23-23(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)23-23(אורי תיווך אדוארד
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לפרסום
בלוח

03-6162228

מחסנים

■ 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

 למכירה בשד' 
גרשטנקורן, משרד מפואר, 

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

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

חנויות

1-1.5 חדרים

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

חזית, מיידי, 3,500 
ש"ח. בלעדי  ש. 

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

עסקים

ביקוש 
דירות

נדל”ן 
מסחרי

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

עורפי בר' עקיבא, כ.נפרדת, 
_____________________________________________)17-23(מרכזי, מידי 058-5853500

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

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

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

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

 5 חד' בבנין חדיש 
ברח' הזיתים )באזור בית 

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

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

ארוכה בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

גבעת שמואל

בני ברק

דירות 
להשכרה

פנטהאוזים ודירות גן

קריות
 דירות במחירי מציאה, 

ניהול נכס, אחזקות ושיפוצים. 
שרות בהנהלה חרדית, 

052-7644050)54-26(_____________________________________________

צפת

2-2.5 חדרים

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

משופצים, מפוארים 
וגדולים ב- 6,100 ש"ח + 
מחסן, מידי, בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23

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

+5 חדרים

שערי תקווה

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

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

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

דופלקסים

 בדסלר, 3 חד' בדסלר, בנין 
חדש, נוף מדהים! חדישה, 

מושקעת וממוזגת!
052-7140101)21-24(_____________________________________________

פתח תקווה

 בכפר אברהם ברח' 
יונה גרין, דירת 4 חד' 

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

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

בהזדמנות, 4,000 ש"ח. 
תיווך זילברברג,

,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)20-23(_____________________________________________

 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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)09-43(_____________________________________________

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

1,350,000 ש"ח,
050-4811122)23-23(_____________________________________________

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

_____________________________________________)23-23(ש"ח, 050-4811122

3-3.5 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 למסירה עסק פעיל 
"פלאפלי" מקום מרכזי, 

שכירות נמוכה כולל ציוד, 
_____________________________________________)21-24(מיידי, 054-3010310

 להשכרה 30 מ"ר שטח 
מסחרי משופץ ומסודר בא.ת. 

בבני-ברק, למשרד, חנות, 
מחסן ולכל מטרה. שרותים 

_____________________________________________)21-24(וחניה צמודים, 052-3087018

קריית מלאכי
 בית מושקע בגבעת 

הסביונים, 5.5 חד' + מעלית 
גג, על מגרש 325 מ"ר,

050-7345401)22-25(_____________________________________________

 מדמשק אליעזר, יחידת 
דיור ממוזגת, לא מרוהטת, 

מ- 1.7.17, 2,000 ש"ח,
054-5634160)22-25(_____________________________________________

 יחידת דיור חדשה 
מהקבלן, בהרב קוק, מושקעת 
ומרווחת + מרפסת סוכה, כ- 

_____________________________________________)22-23(35 מ"ר, 053-3119123

+5 חדרים

 דרושה יח"ד 2 חדרים 
לזו"צ מרח' תמוז לחדשיים, 

_____________________________________________)22-23ח(054-8597927, 054-8481732

 מציאת השנה בלב 
העיר ירושלים! נכס מניב, 

התחייבות להכנסה קבועה 
של 20,000 ש"ח בחודש!!! 

6% תשואה! שילוש ההשקעה 
בוודאות בתוך 10 שנים! 

מושכר למגורים לטווח ארוך 
עם בטחונות רבים, רישום 

בטאבו, במקום 4,400,000 
ש"ח )הערכת שמאי(, נמכר 

ב- 3,950,000 ש"ח, לפרטים 
_____________________________________________)22-23(נוספים: 055-9464693

 למכירה קיוסק פעיל 
בב"ב, מיקום מרכזי,

052-8819988)22-25(_____________________________________________

 למסירה עסק פעיל )חנות 
לבגדי נשים( במיקום  מרכזי 

_____________________________________________)22-25(בב"ב, 052-7602380

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

5,500 ש"ח. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ,

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

במקום
 שאתה תעבוד 
בשביל הכסף,
 הכסף יעבוד 

בשבילך! 

053-3961414

להשקעות מעל 
מליון שקל. 

תשואות מטורפות 
וביטחונות טובות.

 במרכז, 3 חד' תשואה 
גבוהה, אפשרות לחלוקה 

1,065,000 ש"ח. "בית-ישראל" 
054-8070418)23-23(_____________________________________________

 מציאה!! בבלעדיות 
בניימן החרדי! 3 חדרים +חצי 
משופצת חלקית, מאווררת, 

מרפסת סוכה, פינוי מיידי. רק 
ב 1.375.000 לפרטים: רם 

_____________________________________________)23-23(נכסים - 054-5566145

 בהרצל 5 חד' ק"ב 140 
מ"ר.  מ. שמש, מעלית, חניה  

חדר מתבגר, יח' הורים 
1,875 ש"ח 

רחלה 052-3524841
052-3506176

_____________________________________________)23-23(אסתי ג'ובני יזמות נדל"ן

 בכפר גנים א' 3 חד' 
92 מ"ר ק"ג. 3 כ"א. מעלית 
וחנייה בטאבו. כניסה יולי 17.

1,625 ש"ח רחלה
052-3524841
052-3506176

_____________________________________________)23-23(אסתי ג'ובני יזמות נדל"ן

 ברמת ורבר 2.5 חד' ק"ב 
1,140 ש"ח. פינוי גמיש

רחלה 052-3524841
052-3506176

_____________________________________________)23-23(אסתי ג'ובני יזמות נדל"ן

2-2.5 חדרים

 להשקעה יחידה ברחוב 
ירושלים פלוס חצר וגג, 

מציאה, 420 אלף,
052-8045458)23-23(_____________________________________________

 הזדמנות להשקעה 
בעיר העתיקה בצפת, 

דירת 22 מ"ר עם גג של 
22 מ"ר, ניתן לבנות עוד 
2 קומות, הכל בטאבו! 

300,000 ש"ח.
,052-2888181

_____________________________________________)23-23(שניר דהן

 מציאה - בעיר הקודש 
צפת. חדר + סלון, 

משופצת ויפה אזור 
מבוקש, 445,000 ש"ח. 
_____________________________________________)23-23(052-2888181, שניר דהן

דופלקסים
 בעיר הקודש צפת, 

דופלקס 86 מ"ר, 4 חד', 
שמור, 610,000 ש"ח. 

_____________________________________________)23-23(052-2888181, שניר דהן

 דרום העיר, 3 ח', 65מ', 
נוף מדהים, מצב טוב, 400 

_____________________________________________)23-23(אלף, 050-3202551

 שכונת מאור חיים - 
צפת. 3 חד', 70 מ"ר, 

נוף, קומת כניסה, 
שמורה, 670,000 ש"ח. 
_____________________________________________)23-23(052-2888181, שניר דהן

 בית פרטי, 5 חד' בנוי 170 
מ"ר, מגרש 280, 2,100,000 

ש"ח. 077-2050410,
,050-5750880

_____________________________________________)23-23(אורי תיווך אדוארד

 מבצע לחודש היכרות!!! 
קבל מידע אודות דירות 

להשכרה מהמאגר הגדול בעיר, 
ב- 200 ש"ח בלבד!!! ללא 

דמי-תיווך!!! "צ'מפיון-נדל"ן" 
053-3121812)23-23(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)23-23(_____________________________________________

 מציאת השבוע! 
באבוחצירא, 4 חד', 

3,250 ש"ח *בנורוק 
יחידה ענקית מרוהטת, 

2,200 ש"ח.
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)23-23(_____________________________________________

 תיווך להשכרה דירות 
2-3-4 חדרים, מיידי ב"ב ופ"כ, 

054-7477054)23-23(_____________________________________________

וילות ובתים
 בבלעדיות דו משפחתי 

בהר שלום, 6 מפלסים, 
12 חדרים במצב שמור 
עם אוציה לחלוקה ל- 3 

דירות, 6,900,000 ש"ח. 
חמד נכסים,

053-3357316)23-23(_____________________________________________

 בחנה סנש, דירת גן, 
5 חדרים, 125 מ"ר, פלוס 
יחידה 25 מ"ר, משופצת 
ומרווחת עם חצר ענקית 

180 מ"ר. חמד נכסים,
053-3357316)23-23(_____________________________________________

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

במצב חדש, 7,000 ש"ח. 
חמד נכסים,

053-3357316)23-23(_____________________________________________

 חדשה מהקבלן, 5 חד', 
100 מ"ר, בפלדמן, קרית 
הרצוג, מיידי, לטווח ארוך, 

054-8194748)23-26(_____________________________________________

 ברבי-עקיבא אזור 
חתם-סופר, כ- 5 חדרים, 
115 מ"ר, מיידי! רק ב- 

4,400 ש"ח. להב-נכסים,
050-4177750)23-23(_____________________________________________

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

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

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)23-23(_____________________________________________

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

,050-5750880
_____________________________________________)23-23(אורי תיווך אדוארד

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

4,800 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)23-23(_____________________________________________

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

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)23-23(אורי תיווך אדוארד

 3 חד', ק"ב ע"ע בגן ורשא, 
חזית + 2 ארונות קיר + מזגן 
+ דוד"ש, מיידי 03-6180646 

053-2759816)23-23(_____________________________________________

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

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)23-23(אורי תיווך אדוארד

 יחידת דיור, לזו"צ, באבן 
שפרוט 11, ק"ב, מזגן, גנרטור, 

סוכה, מיידי, 052-3258679, 
058-7673752)23-24(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חדים בבני-
_____________________________________________)23-24ח(ברק לקניה, 052-7396092

השקעות

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

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

 דרוש משקיע 
לפרוייקט בראש העין 

לבניה רוויה,
050-4142732)23-26(_____________________________________________

 בשיכון ה', נכס 3ק' 
מחולק להשקעה 4 יחידות 3.6 
מ' ש"ח. 054-6531111, אליהו 

_____________________________________________)23-23(רימקס

 להשקעה בהזדמנות 
נדירה! נכס המשמש כיחידת 
דיור, מתוכנן ומעוצב מדהים! 
שופץ מהיסוד, רשום בטאבו. 

אזור בקעה, קרוב למרכזי 
קניות ותחבורה ציבורית. 

מושכר ב- 3,100 ש"ח לחודש 
לתקופה ארוכה עם בטחונות. 

37,200 ש"ח בשנה 8% 
תשואה, פי 2 מהמקובל!!! רק 

465,000 ש"ח,
_____________________________________________)23-23(טל': 052-9365021

 להשכרה חנות/2 חנויות, 
26 מ"ר כ"א, קיר משותף, 

בבר כוכבה 11 ב"ב, מיידית, 
2,900 ש"ח כ"א,

052-8141717)23-24(_____________________________________________

 להשכרה במרכז ר'-עקיבא 
45 מ"ר, ק"ק, למשרד וכד', 
5,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

03-5791514)23-23(_____________________________________________

 בהזדמנות להשכרה 
ברבי-עקיבא 12 מ"ר, ב- 1,800 
_____________________________________________)23-23(ש"ח. י.א נדל"ן, 054-8475577

מבנים
 דרוש מבנה מתאים 

לישיבה/ארגון חסד בבני-ברק 
_____________________________________________)23-24(והסביבה, 054-4227196

 דרוש מחסן או דירה, 
ק"ק, בב"ב עד 100 מטר, 

050-5961147)23-24(_____________________________________________

יבניאל

טלזסטון
 "הארובה האדומה" - 

חדרי ארוח בוילה יפהפיה )עד 
12 איש( לזוגות/משפחות 

)קרוב לבית החלמה(,
050-6613661)23-22/17(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 צימר הכהנים- 10 דק' 
מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 

052-7150124)36-32/17(_____________________________________________

 מבנה חדש- לשבתות 
חתן, שמחות ושבתות 
נופש כולל בית כנסת 
מפואר, בית מדרש, 2 
אולמות, 2 מטבחים, 

48 חדרי שינה, חנייה 
וחצרות, 058-3232627 

)30-29/17(           02-5003414_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)23-22/17(_____________________________________________

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

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

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, חלקם 

עם נוף לים, ביכנ"ס 
במקום, מחירים נוחים! 

050-8818678)42-43/17(_____________________________________________

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

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

 "נופי ירדן" - בנצימר - 
סוויטה מפנקת ומרפסת נוף, 

ענקית + ג'קוזי,
050-2403750 ,050-7362739)09-21/17(_____________________________________________

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

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

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)08-38(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

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

050-4133082 ,050-4133098)25-24/17(_____________________________________________

טבריה

 צימר "פסגות החן" - 
בפוריה, בריכה מחוממת 
ומוצנעת + ג'קוזי ענק, 
מאובזר + נוף, בקרבת 
ביהכנ"ס, לזוגות בלבד, 

052-7772913)52-51/17(_____________________________________________

 סוכות מעל המים - חדרי 
ארוח מאובזרים במחירים 
מוזלים, מבצעים מיוחדים 

לחגים!!! אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)37-36/17(_____________________________________________

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

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

052-5948777)01-01/18(_____________________________________________

■ דירת נופש +צימר  
בק. שמואל נוף לכנרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
)12-24/17(             050-4154145_____________________________________________

 צימר יפה במיקום הכי 
טוב ביבניאל, מבצע!!! רק 

_____________________________________________)13-24(350 ש"ח, 050-4102275

 "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(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים ליחידים 
ולקבוצות - מנגל, בריכה 

גדולה, סנוקר, כדורגל, פארק 
לילדים לשבתות ולחגים 

במחירים נוחים!
052-3594875 ,052-3540874)17-32(_____________________________________________

חשמונאים
 סוויטות מפוארות 

+ ברכה מוצנעת + חצר 
מרהיבה, אתר - "צימר דן" 

058-7736573)12-38(_____________________________________________

 2 דירות אירוח, חדשות, 
יפיפיות, עד 10 מיטות, כל 

_____________________________________________)18-29(דירה, 052-7648264

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

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

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

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

055-6678585)51-17/18(_____________________________________________

 בגאולה! לנופש!! 
יוקרתית ונוחה + גינה, 5 חד', 

יפיפיה + חצר. בתכלת מרדכי, 
חדישה, לזוג, מ- 240 ש"ח, 

053-3131809)19-22(_____________________________________________

בר יוחאי

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

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

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

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

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

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

בני ברק

 צימר חדש, ממוזג + 
ג'קוזי, מתאים למשפחה, 10 

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

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

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

 דירת 130 מ"ר מפוארת 
ומאובזרת היטב, ממוזגת, עד 

13 מיטות לשבתות ולתקופות 
_____________________________________________)19-27(קצרות, 050-7877492

 דירות נופש ממוזגות 
ומאובזרות למשך כל ימות 

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

 סוויטה 3 חדרים במלון לב 
ירושלים! מאובזר קומפלט, 

מ-ה 26.6-24.7 אפשרות 
_____________________________________________)20-23(לימים, 052-9482232

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

אור הגנוז

 צימרים/וילה מקסימים 
ומאובזרים, ג'קוזי גדול, נוף 
מדהים + מרפסת גדולה, 

לזוגות ומשפחות,
052-7655095)54-27(_____________________________________________

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

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

_____________________________________________)24-23/17(לקייטרינג, 054-5747012

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-36/17(_____________________________________________

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף, 

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

בית חורון

 "אורחן אור הזוהר" - 2 
צימרים כפריים ומבודדים: 

סוויטה פנטהאוז + חדר 
שינה וצימר קרקע + 

2 חד', ג'קוזי + בריכה 
מחוממת ומוצנעת כל 

השנה לכ"א, 
050-6752875)25-27/17(_____________________________________________

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

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

בית חלקיה
 וילה חדשה, ממוזגת, 

ונקיה, ג'קוזי, דשא, נדנדה, 
נוף וערסלים, 052-5238020, 

08-8683777)03-30(_____________________________________________

 צימר יפיפה ומטופח 
)10 ד' מי-ם ומודיעין( לזוג/

משפחה, 2 חד' שינה וסלון, 
ג'קוזי, בריכה בעונה, כשל"פ

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

בית שמש
 וילה מקסימה + 4 חדרי 

שינה עד 30 מיטות נקיה 
ומאובזרת, לשבתות במחיר 

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

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)24-24/17("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

ביריה

אשקלון
 במרינה באשקלון, ק"ק, 

2 חדרים וסלון, מהממת, 
משוקעת ומרוהטת קומפלט, 

054-7290016)12-24(_____________________________________________

 צימרים באור הגנוז. בית 
בצפת. לשבתות, חגים ובין 

הזמנים, מבצעים לזוגות 
וקבוצות, 052-7632474

052-7633683)17-28(_____________________________________________

 "אחוזת אלטונא" מערות 
לארוח לזוגות )+ תינוק( + 
ג'קוזי ובריכה, פרטיות, נוף 

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

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

מאובזרת, גינה פרטת + 
מתקנים ודשא, מרפסת + נוף 

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

אחיעזר
 דירות ארוח לשבתות 

ואירועי ערב, ק,מפוס עם חדר 
אוכל מפואר + בית מדרש. 

_____________________________________________)20-23(053-7345295, בת-שבע יעלה

 וילה לשבתות ובין הזמנים, 
ממוזגת חצר גדולה + 

מתקנים, נוף למירון,
052-7655090)21-24(_____________________________________________

 לשבתות וחגים, יח"ד 
יוקרתית + 2 מזגנים בבנין 

חדש בלנדא/חזון איש,
054-8466850)21-33(_____________________________________________

 דירת נופש חדשה 
וממוזגת, 7 דקות 

מהכנרת ומהשטיבלאך, 
לשבתות, ימי חול,

,050-4121032
052-7606968
058-3221726)05-06/18(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

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

 יחידות נופש, לזוגות 
ומשפחות + בריכה מחוממת, 

4X8 מטר + משחקי חצר, 
 ,04-6980913 ,050-8566778

050-2187690)23-26(_____________________________________________

 מתחם דירות ללינה 
בטבריה ליד קבר הרמב"ם, 
10-60 איש, מחירים זולים, 

מתאים לקבוצות. רפאל, 
058-7123119)23-24(_____________________________________________

 דירת נופש חדישה 
ומרווחת + חצר, מרוהטת 

קומפלט + נדנדה + פ.ישבה,
050-8712711)23-26(_____________________________________________

 בקרית שמואל, דירת 
גן חדשה, קרוב לשטיבלאך 

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

 צימר מפואר וגדול 120 
מ"ר + נוף ומדהים, בריכה 
צמודה, מתאים למשפחות 

גדולות, 055-6641468,
055-6654434)23-24(_____________________________________________

 וילה גדולה לקבוצות
15-35 איש + צימרים 

למשפחות, אפשרות לארוחות 
במקום, 054-8470433,

054-3069143)23-24(_____________________________________________

כלנית
 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

מכל רחבי הארץ למקום, 
054-6242965)28-27/17(_____________________________________________

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

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

 לתיווך דרושות בדחיפות 
דירות למכירה 3-4 חדרים 

בב"ב ללקוחות רצינים, פרסום 
ומכירה עלינו! שירות מהיר 

ללא עמלה, 050-5765449, 
054-7477054)23-23(_____________________________________________
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הובלות והסעות

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

055-6688870)50-45/17(_____________________________________________

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

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

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

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

מוצרים 
ושירותים

הלוואות ומשכנתאות

הלבנת שיניים

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

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

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

 באזור המרכז ובכל 
הארץ - הובלות והסעות, 

במקצועיות, אמינות 
ומחירים נוחים!
053-3126630)09-21/17(_____________________________________________

חולמ/ת על שיניים 
לבנות ויפות?

קל 
ומהיר

ערכה להלבנת שיניים

054-8527470

תוצאות 
מיידיות

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

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

 קרסט - מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! 03-6199567 רח' 
_____________________________________________)12-20(עזרא 66 ב"ב

מאזדה

 צימרים במשוב ספסופה, 
ע"י מירון + בריכה + ג'קוזי, 

מתאים לזוגות ומשפחות, טל': 
054-6465188)52-24/17(_____________________________________________

 וילה מטופחת וממוזגת, 
ברכיה פרטית + 2 יח' צימרים 

גדולים ומפוארים + בריכה 
פרטית, שולחן פינג פונג, 

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

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

וערסלים + ברכה מוצנעת, נוף 
עוצר נשימה! 780 ש"ח ל- 2 

לילות - תחבורה ציבורית מכל 
הארץ עד המקום, שעון מים 

_____________________________________________)27-24/17(מהדרין. 054-5742965

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

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

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

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

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר מקצועי, נוף 

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

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

052-7679018 ,077-7677018)51-24/17(_____________________________________________

 בס"ד - צימר לתפארת עד 
11 מיטות, כל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר! 
052-7623725)04-05/18(_____________________________________________

 צימר זוגי מאובזר, ממוזג 
ונקי + חצר ונוף, מרחק הליכה 

_____________________________________________)12-38(מהעתיקה, 052-3455254

ערד

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

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול ביכנ"ס בירב )קרליבך( 

לזוג + 2, חניה, 
03-9363752 ,050-6241690)16-24/17(_____________________________________________

תפרח
 במרכז תפרח עד 55 

מיטות, מתקנים ומדשאות + 
גנרטור. *ברמה *יחודית, מוכר 

_____________________________________________)53-25/17(במס, טל': 052-7612965

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

בארץ, באיכות! נסיון 30 שנה! 
050-2403750 ,052-2403750)09-21/17(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

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

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

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

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

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

ראש פינה

קוממיות

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

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

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

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

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

 קונה רכבים ואופנועים 
לפירוק, לנסיעה ולברזל, 

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

■ "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 
מיטות, יוקרתיות, 
למשפחות/זוגות, 

ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית 

+ נוף מרהיב + בריכה, 
_____________________________________________)29-28/17(נדנדות 052-5856465

 "אחוזת רימון" - במרכז 
העתיקה! סוויטות מפוארות 

ומאובזרות + נוף, למשפחות 
וזוגות, גישה נוחה,

054-7750080)49-21/17(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-20/18(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-29/17(_____________________________________________

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
057-3112314 ,052-7183288)26-25/17(_____________________________________________

סיטרואן

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

 נופש בערד, מבצע, 
300 ש"ח לזוג לשישי/שבת, 

אפשרות לקבוצות,
053-3120962)17-36(_____________________________________________

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

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול ביכנ"ס בירב )קרליבך( 

לזוג + 2, חניה,
03-9363752 ,050-6241690)18-25(_____________________________________________

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

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

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

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

חדשה יפהפיה, מרפסת 
ענקית, נוף מרהיב למירון, 

050-4148184)17-28(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

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

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-34/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

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

04-6989734)50-45/17(_____________________________________________

 יחידות נופש מאובזרות 
- קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 

במחירים נוחים, מרציאנו,
04-6987450 ,054-5989347)25-24/17(_____________________________________________

 דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

לזוגות, 052-2979067,
04-6980624)25-24/17(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים - 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-28/17(וחדר אוכל, 054-6987257

 בעליה לציון הרשב"י - 
דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

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

נתניה

ספסופה

 "ארמונות שלזינגר" - 
התחדשנו ברמה גבוהה!!! 

לקבוצות בלבד עד 50 איש + 
חדר אוכל מרווחת, 5 דקות 

_____________________________________________)49-22/17(לציון, 054-5990551

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מהחוף הנפרד, גדול 
ומרווח, למשפחות וציבור 
דתי, כ- 13 מיטות בכ"א 

+ גינה, בקרבת בי"ח 
לניאדו, מבצעים לחגים! 

052-6460451)53-25/17(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-47/18(_____________________________________________

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

בריכהת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד, 

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

 "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

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

050-4443803)08-13/18(_____________________________________________

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-12/18(_____________________________________________

נהריה
 מבצע! דירת אירוח 

בהנריה, 300 ש"ח, ללילה לזוג, 
_____________________________________________)16-27(לפרטים: 050-4770782

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

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

מושב תרום

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)01-27(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)09-31/17(_____________________________________________

כרם בן זמרה
 חופשה יוקרתית 

מהחלומות, נוף, בריכה מקורה 
ומחוממת + מקווה. "אהבה 

בגבהים" כרם בן זמרה,
050-7220147

www.gadiab.com)13-13/18(_____________________________________________

מושב גורן

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

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

 אחוזת רויאל דרים בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 
לביהכנ"ס, עד 70 איש. יורם, 
050-527881 ,052-6024900)19-41(_____________________________________________

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

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

052-7154585)19-31(_____________________________________________

צפת
 מספר דירות נופש, 

גדולות וקטנות, בעיר העתיקה, 
לאמצע השבוע, שבתות וחגים 

_____________________________________________)19-45(050-4666403 ערן

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה 
גבוהה לזוגות/משפחות/
_____________________________________________)20-23/8(קבוצות, 058-7506090

 בחד-נס צימר פנטהאוז 
איכותי ומיוחד, נוף לכינרת, 

קרוב לבית הכנסת.
_____________________________________________)20-24(אבי, 054-4623705

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

כפר יעב”ץ

 דירת נופש + צימר, 15 
דקות מהים, פינת חי, משחקי 

_____________________________________________)21-22(ילדים, 055-6681561

 וילה + חצר גדולה 
ממוזגת, בריכה, עד 16 

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

מירון
 צימר נקי ממוזג, 

משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 
לרשב"י, משפחת אלק,

04-6989119 ,054-8042119)14-07/18(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

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

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

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

 "אחוזת אפרת" צמרים 
בעתיקה, מהודרים, מאווזרים 

ברמה גבוהה, ג'קוזי ומפרסת, 
052-2840299)21-28(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
נופש בצפת וסביבותיה, 

ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)21-32(_____________________________________________

 צימר חדש וממוזג לזוג 
בעיר העתיקה של צפת, 
מיקום מעולה!! מומלץ,

052-7153475)21-24(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

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

 דירת נופש גדולה 
ומרווחת בסמוך לעיר 

העתיקה, מאובזרת וממוזגת, 
לשבתות/ימים וחגים,

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

 הובלות קטנות וגדולות, 
אפשרות לפרוק והרכבה, 

058-6596683)21-24(_____________________________________________

 לחוץ? קח 300,000 ש"ח 
מהבנק ללא שעבוד נכס/רכב, 
אופציה ל- 10 שנים, מתמחים 

לאברכים בעלי הכנסות 
_____________________________________________)14-22(נמוכות, 054-8526180

 צימרים יפיפים, 
ממוזגים עם גינה, בריכת 

שחיה, ג'קוזי, קרוב 
לרשבי, ביהכנ"ס,

050-2004839)21-45/17(_____________________________________________

 במושב גורן, וילת נופש 
+ בריכה פרטית, אפשרות 
לנופש זוגי בצימר המערה, 

050-5990545)22-25(_____________________________________________

יונדאי

פיאט

 יונדאי אקסנט פמילי, 
מודל 2003, יד שלישית, 

מצב מכני מעולה,
_____________________________________________)22-25(058-6180108, דב

כפר גדעון
 וילה נופש בכפר גדעון, 

30 מיטות + ברכה, לשבתות 
_____________________________________________)20-23(חתן, גיבוש, 054-8430608

 צימרים במרכז + בריכה 
פרטית, 20 דקות מהים + 

פינת חי במחיר מבצע,
055-6681561)23-26(_____________________________________________

מיצובישי

 I20 יונדאי 
2013, ידני, 23,000 ש"ח 
בסוכנות סקודה רחובות,

_____________________________________________)23-23(מיקי, 052-2557890

 מאזדה 5, 2007, יד 
שלישית, שמורה ומטופלת, 

7 מקומות, 34,000 ש"ח, 
050-5595360)23-23(_____________________________________________

 מאזדה 3, מ 2006 עד 
2009. מיקי, 052-2557890 

_____________________________________________)23-23(בסוכנות סקודה רחובות

 מיצובישי לנסר 2008 
אוטומטי 179,000 ק"מ, יד 
2 טסט לחצי שנה, 16,800 

_____________________________________________)23-23(ש"ח, 052-7220391

 סיטרואן פיקאסו, מודל 
2008, 7 מקומות, יד ראשונה, 

53,000 ק"מ, מצב מעולה, 
_____________________________________________)23-26(שמורה, 052-6222001

 פיאט גרנדה פינטו 2011 
ידני 16,000 ש"ח בסוכנות 

סקודה רחובות,
_____________________________________________)23-23(מיקי, 052-2557890

 הובלות *הובלות בקירור 
*מחירים זולים *משלוחים 

*קווים *שרות מהיר,
053-3329341)23-26(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

אבידות

שיפור הראייה

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)24-22/17(_____________________________________________

■ יוסי זיו - צלם 
אירועים מקצועי! צוות 
מורחב, שירות ואיכות 
ללא פשרות, מבצעים 

מיוחדים לחתונות 
0525-778544)28-27/17(_____________________________________________

צילום אירועים

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

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

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

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

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

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

050-7801545)29-28/17(_____________________________________________

סת”ם

 שידוכי "זיווג הגון 
בקרוב" לרווקים/ות ופרק 

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

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

■ "חסדי נועה" - שידוכים 
לכל הגילאים, לכל המגזרים 

בארץ ובעולם - סודיות 
_____________________________________________)23-21/17(מובטחת! 054-7195111

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

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

שידוכים

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים לטאים 
וספרדים,שדכן מקצועי עם 

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

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

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

 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(_____________________________________________

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

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

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

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

שיעורי עזר
 מורה מקדמת 

באנגלית, ספרות ודקדוק. 
ברמה גבוהה מאוד. 

לכיתות יסודי.
45 ש"ח לשיעור.

054-6337121)19-26(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)12-24(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

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

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

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

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,900
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-22/17(_____________________________________________

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ ובהשכרה 
לחו"ל, שירות אישי 

ומקצועי לכל אורך הדרך! 
02-5805870

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

השכרת רכב
 אביב השכרה רכב 
- פרטיות ומסחריות 

אוטומטיות ל- 9 נוסעים 
ומטענים, השכרה 
לצעירים וחדשים, 

03-5790909)46-18/17(_____________________________________________

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

סוכנות ארצית להשכרת רכב
סניפים בכל הארץ

077-40-900-70

 שירות|אמינות|מקצועיות 

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
מבצע חודשית ב-2071 ש"ח 

כולל מע"מ!
0722-777-200)50-02/18(_____________________________________________

 השכרת רכב לטווח 
ארוך, החל מ- 2,000 

ש"ח לחודש כולל מע"מ 
ללא הגבלת קילומטרים, 

שרות 28 ש"ח,
,052-5306666
054-8160001)09-21(_____________________________________________

השכרת רכב בארץ ובחו“ל
ב“ה

של החברות הגדולות
הרץ - באדג‘ט - קל אוטו

מרכז הזמנות ארצי
המחירים
ירדו !!!

050-576-54-49
052-712-34-19

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, קרייזלר )על 

גז(, 300 ש"ח ליום, 350 ש"ח 
_____________________________________________)03-25(לשבת, 052-7696100

לימוד נהיגה
 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, מבצע סתיו 

מיוחד, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 110 
ש"ח, ידני 110 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)23-34/17ל(

חשמל
 א.ח עבודות חשמל, 

מיזוג אוויר ושירותי נקיון 
למשרדים ומוסדות,

052-5225756)21-22(_____________________________________________

 "אופן משכנתאות" 
*יועצי הבנק טיפול מהיר 

*בתנאים מועדפים *שרות  
מהיר *משכנתא הפוכה 

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

 מבצע קולמוסים 
מנירוסטה עם שוקת, 1 ב- 

160 ש"ח, 2 ב- 250 ש"ח עד 
_____________________________________________)21-33(שמרוצים! 052-7105645

מכירת בולים
 למכירה בולי דואר 

למשלוח בארץ, 15% - הנחה 
_____________________________________________)23-24(פחות, 052-7614851

 נאבדה מברגה בב"ב, 
החשובה לבעליה, המוצא נא 

_____________________________________________20-21ח(להתקשר: 054-8405331

 נמצא עט פרקטר ע"ש 
רפפורט, ניתן לקבלו ע"פ 

_____________________________________________)21-22ח(סימנים, 050-4145849

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

משהו? התקשרו בהקדם:
_____________________________________________)21-22ח(1-599-500-003

 נמצאה טבעת ב"יש חסד" 
במרכז רימונים, ניתן להתקשר 

_____________________________________________)21-22ח(למספר: 054-8439537

 אבדו תפילין באוטובוס 
ממירון לירושלים בל"ג בעומר, 

עם השם שאול חיים ב.,
_____________________________________________)21-22ח(052-7662120

 בירושלים, אבדה שקית 
קטנה עם משקפים ונגן + 

_____________________________________________)21-22ח(אוזניית, 054-8405109

 נאבד רחפן מצלמה בב"ב 
היקר לבעליו, המוצא מתבקש 

_____________________________________________)22-23ח(להתקשר: 054-8442627

 אבדו תפילין ביום ראשון 
ל"ג בעומר במירון בשטח של 
בני עקיבא עם הכיתוב רפאל 

_____________________________________________)22-23ח(חיים שיין, 054-8421549

 נמצאו משקפי שמש של 
ילד בשביל של רח' התור 1-5, 
_____________________________________________)23-24ח(ניתן לקבלן ב- 054-2252171

 נמצא בגדים בתיק של 
מתלה של מעיל, באוטובוס 
של חברת דרך החיים בלג 

_____________________________________________)23-24ח(בעומר, 02-5382564

 נמצא שעון יד ברח' דסלר, 
_____________________________________________)23-24ח(052-7672721

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים בחודש תמוז תשע"ו, 
בצבע אפור, נרתיק תכלת, 

_____________________________________________)23-24ח(052-7145526

 לפני כחודש נמצאה 
עגלת טיולון של מקלרן במצב 

חדש ממש, באזור שיכון ה', 
_____________________________________________)23-24ח(03-6184026 אחה"צ

 נמצא מפתח פלדלת 
באלעד בסביבות רח' אייר ליד 

_____________________________________________)23-24ח(רח' רמב"ם, 054-8597171

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

_____________________________________________)21-20/17(אישורים, 052-5752933

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)48-23/17(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)23-24ח(בתרומה, 054-8432271

 ביה"ס מעונין במקרר 
משרדי במצב מצוין, תודה, 

_____________________________________________)23-24ח(050-4103290

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)23-24ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)23-24ח(תורה, 054-8432271

 מעוניין בחלקים 1-9 של 
סדרת הספרים

baker's dozen באנגלית,
_____________________________________________)23-24ח(052-7677306

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)23-24ח(בתרומה, 052-7396092
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ריהוט

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

 מייל gmail ללא אינטרנט, 
ב- 25 ש"ח לחודש, בין 

 052-7611936 17:00-20:00
a0527611936@gmail.com)14-04/18(_____________________________________________

 שואב אבק על רגל, 
מעולה לשטיחים, 150 ש"ח, 

054-8527470)17-20(_____________________________________________

 מחשב נייד מנורו עם 
ווינדוס ואופיס, 500 ש"ח, 

052-7611936)19-21(_____________________________________________

 לחברה - דרוש מקפיא 
_____________________________________________)20-21ח(לארטיקים, 050-4128920

 דרוש בתרומה מקרוגל 
במצב מצוין ונקי לאברך 
_____________________________________________)20-21ח(בירושלים, 050-4160457

 מעונין לקנות אמבטיה של 
עגלת בוגבו בי, במחיר מוזל, 

_____________________________________________)20-21ח(055-6791083

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________20-21ח(בתרומה, 054-8432271

 אני מעונין לקנות נגן 
סנדיסק במצב מעולה במחיר 

_____________________________________________20-21ח(סמלי, 052-7163334

 מעוניין לקנות פלאפון 
סמסונג טאצ' במצב מצוין 

_____________________________________________20-21ח(במחיר סמלי, 052-7163334

 נדיר! איי רובוט סקובה 
)שוטף רצפות(, ב- 300 ש"ח, 
צריך תיקון בסך 1,200 ש"ח, 
לא מייצרים אותו יותר! מחיר 

של חדש - 3,000 ש"ח,
054-8454536)20-20(_____________________________________________

 אורגן ימהה טיירוס 3 עם 
סמפלר, 80 ג'יגה, מקצבים 

חסידיים + רמקולים חדשים, 
_____________________________________________)20-21(8,000 ש"ח, 054-8047828

 שואב אבק חדיש, 200 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 054-4273857

 מברגה אמריקן איגל 
12.8V, ב- 280 ש"ח, חדשה, 

_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 מסך 17" ו- 24", ב- 200 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, תקין, 054-4273857

 טרמוס לשבת משאבה, 
_____________________________________________)20-21ח(50 ש"ח, גמיש, 054-4273857

 רדיאטור חימום, 200 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 דיסק השחזה חדש, 
850V, ב- 300 ש"ח,

_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 תמי 4, 300 ש"ח,
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 רמקולים ענקיים 400 
ש"ח + מגבר 100 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 תנור חדש על השיש, 
_____________________________________________)20-21ח(250ש "ח, 054-4273857

 טאבלט חדש תוצרת 
AKAI + נרתיק ומטען, 500 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, נייד: 052-2437292

 מיחם חשמלי כחדש, 
חברת קיצ'ן שף, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(052-7148201 בערב

 רדיאטור, 10 צלעות, 
כחדש - באריזה, חברת מורפי 
ריצ'ארד )חסר 4 ברגים(, 300 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 052-7148201 בערב

 רמקולים איכותיים כולל 
בס לא נעשה שימוש, 200 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 053-4159884

 שלט אונברסלי לכל סוגי 
המזגנים, חדש, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(בב"ב, 052-7679123

 מקרר מיני קטן, שימוש 
כחודש, כחדש, לבחורי 

ישיבה למשרד, ב- 390 ש"ח, 
בירושלים אזור בית ישראל, 

_____________________________________________)20-21ח(052-7163334, 053-3188973

 מקרר קטן מיני בר משרדי 
לבחורי ישיבה, כחדש - שימוש 

כחודש, ב- 390 ש"ח, 
בירושלים, אזור בית ישראל, 

_____________________________________________)20-21ח(053-3188973, 052-7163334

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)20-21ח(50 ש"ח, 052-4831449

 אוזניות סיליקון עוצמתיות 
ונוחות לשימוש לזמן רב 

באריזה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)20-21ח(052-4831449

 ברה"ע למכירה מ.דשא 
איטלקית 1300W, ב- 190 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח לפרטים: 052-7966786

 ברה"ע מטען חדש 
לאופניים חשמליות ב- 250 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, לפרטים: 052-7966786

 מצנם כחדש, 50 ש"ח, 
_____________________________________________))20-21ח(054-4273857

 עכבר למחשב, חדש, צבע 
להן, ב- 30 ש"ח,

_____________________________________________)20-21ח(052-5918474

 2 ארונות אמבטיה חדיש 
+ מראה נקנה ב- 1,300, צבע 

_____________________________________________)20-21ח(אפור/לבן, 052-7607764

 ספריה לחדר ילדים + 
מכתביה לשיעורי בית, 

מצב מצוין,
650 ש"ח,

054-8527470)20-23(_____________________________________________

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)21-22ח(בתרומה, 054-8432271

 דרוש מקפיא בתרומה, 
_____________________________________________)21-22ח(054-7432035

 דרוש למסירה לאברך 
בירושלים והסביבה, אופניים 

_____________________________________________)21-22ח(חשמליות, 053-3141470

 דרוש למסירה למשפחת 
אברך סימילאק/מטרנה 

בירושלים והסביבה,
_____________________________________________)21-22ח(053-3141470

 דרוש בתרומה מקרוגל, 
במצב מצוין ונקי, לאברך 
_____________________________________________)21-22ח(בירושלים, 050-4160457

 דרוש מכשיר כושר 
בהשאלה או בסכום סימלי 
לזמן קצר עבור ילד מיוחד, 

_____________________________________________)21-22ח(052-7141387

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

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

_____________________________________________)21-33(ומקרנים(

 מקרן חום נתלה על הקיר 
כחדש, מצב מצוין, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(055-6777117

 בפ"ת: מכונת כביסה 
"ווירפול" במצב טוב, פתח 

_____________________________________________)21-22ח(עליון, 500 ש"ח, 03-9307308

 מכשיר הליכה חשמלי 
במצב מצוין כולל ק"מ 

וקלוריות, מחיר 500 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(טל': 053-3100341

 מכונת כביסה בוש, 500 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 050-3337530

 מכונת יבוש תוצרת 
MER, מצב טוב, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(050-3337530

 תנור אפיה + כיריים, 500 
ש"ח במצב מצוין,

_____________________________________________)21-22ח(054-4680218

 מקרר אמקור, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-4680218

 מאוורר טורבו הוריקן גולד 
ליין עוצמתי כחדש, 220 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(אפור, 054-8441085

 מקרר לבן "שארפ" 500 
ליטר, מצב מעולה, ב- 500 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 054-5823874

 מקרר משרדי חב' וריפולי, 
4 מדפים + תא מקפיא, ב- 

_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח, 054-5823874

 מכונת כביסה פ.תחתון, 
חב' אלקטרה, 5 ק', 3 שנים, 
_____________________________________________)21-22ח(ב- 500 ש"ח, 050-4145023

 סוללה לאופניים חשמלי 
36V כשבע חודשים בשימוש, 

מצב מעולה, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(050-4145023

 אופניים חשמליות דרוש 
תיקון קל, ב- 500 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח( 054-5823874

 מסרטה סוני, ב- 250 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 050-4151766

 פלטה גדולה 43X56 ס"מ 
במצב טוב מאוד, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(054-9985503

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(לפרטים: 054-8453370

 מציאה! מכונת כביסה 
מצויינת, ב- 500 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)21-22ח()גמיש(, 052-7608061

 מזגן 3.5 כ"ס אלקו עילי, 
עובד מצוין, מפורק ומוכן 

להובלה, 500 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(054-8428616

 טוסטר גריל פלטות 
מתחלפות "מורפיריצ'רד", 

חדש באריזה, 50 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(052-7665116

 רמקול קריוקי חדש 
באריזה, חזק ביותר ויפה מאוד, 

_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח, 054-8404243

 תנור קינג דו תאי שמור 
במצב מצוין, 500 ש"ח,  

_____________________________________________)21-22ח(מציאה! 054-8404243

 מכונת כביסה, 8 קילו, 
מצב שמור, 500 ש"ח, בני-

_____________________________________________)21-22ח(ברק, 052-7676402

 רדיאטורים בין 50 ל- 100 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 052-7660512

 מקרוגל כחדשה, 250 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, קריסטל, 052-7660512

 תנור גז לפסח, 5 להבות, 
כחדשה, 150 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(052-7660512

 חליפות לנערים, אפור 
כהה, 100 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)21-22ח(052-7660512

 מחליק שיער חדש, 
תוצ"ח, 120 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(054-8487627

 מדיח כלים גדול קינג, 
מצוין, 250 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 מגהץ אדים, 30 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 מגפון מקרפון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח גמיש, 054-4273857

 פרוג'קטור, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 חדש, מנגל חשמלי, 75 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 טוסטר, 25 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 כיריים גז משטח זכוכית, 
250 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 מפזרי חום, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 מאוורר טורבו, חדש, ענק, 
_____________________________________________)21-22ח(200 ש"ח, 054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה, 
חדש, 100 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 מכונת קפה, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 שואב אבק, חדיש, 200 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 054-4273857

 מברגה אמריקן איגל 
12.8V, ב- 280 ש"ח, חדשה, 

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 מסך 17" ו- 24", ב- 200 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, תקין, 054-4273857

 רדיאטור לחימום, 200 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 דסיק השחזה חדש, 
850V, ב- 300 ש"ח, חדש, 

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 מצנם כחדש, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 תמי 4, 200 ש"ח,
)21-22ח(054-4273857

 מכונה להקרנת שקופיות 
עם שלט + גלגל של 10 
שקופיות, ב- 250 ש"ח, 

פלאפון: 054-2190950, -077
_____________________________________________)21-22ח(7524135

 מערכת סטריאו פנסוניק, 
דרוש תיקון, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(לפרטים: 052-7656022

 מחשב נייח אינטל 
פנטיום 4 במצב מצוין!!! 
כולל מקלדת + עכבר + 

רמקולים!!! 400 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)21-22ח(052-8401909 בפתח-תקווה

 מחשב לבית זכרון 
300GB, ווינדוס XP, תוכנת 
כתיבת מסמכים, מצוין, 150 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח טל': 050-2897977

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)21-22ח(50 ש"ח, 052-4831449

 רמקולים ענקיים 400 
ש"ח + מגבר, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 תנור חדש על השיש, 250 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 054-4273857

 שעון מעורר + רטט 
מחובר לחשמל, חדש באריזה, 

נרכש בארה"ב, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-8536423

 רדיו דיסק מקורי הדש 
מפורק מרכב מאזדה 3, 500 

ש"ח, 03-9074725,
_____________________________________________)21-22ח(054-8412903

 וידאו - עם 5 קלטות וידאו 
לילדים, 500 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(050-3337530

 מחשב נייד + תוכנות, 
במצב מעולה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(טלפון: 052-4054469

 מצלמה קטנה ללא מסך 
גודל 1 ס"מ על 1 ס"מ, 80 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 03-6188471

 נגן סנדיסק voice חדש 
כולל הקלטה + אחריות, 140 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 054-8464420

 ברה"ע מטען חדש 
לאופניים חשמליות ב- 250 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, לפרטים: 052-7966786

 מצלמה דיגיטלית מסך 
מגע, חברת סמסונג, נטענת, 

חדשה, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(052-5918474

 מזגן אלקטרה 1.5 + 
מזגן כ"ס 1 של אלקטרה, ב- 

450 ש"ח. מקרר של אלקטרה 
_____________________________________________)21-22ח(ב- 300 ש"ח, 052-2530036

 רדיאטור בטיחותי לילדים 
חדיש, ללא צלעות + שעון 

שבת, 400 ש"ח, טל':
_____________________________________________)20-21ח(054-8303051

 סיר בישול איטי - 80 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(טל': 052-7172893

 שני איכותי - ריהוט יד 
שניה קרוב לחדש שולחנות, 

מיטות משולשות ועוד, 
מ- 20:00-23:00, בתאום, 

054-8415779)21-28(_____________________________________________

 6 כסאות לסלון ושולחן 
צבע וונגה חדישים, אפ' 
לכסאות לבד או שולחן,

052-4227714)21-21(_____________________________________________

 כורסת הנקה נדנדה 
וספות מעור 2+3 בהזדמנות, 

 דרוש מקפיא בתרומה, 
_____________________________________________)22-23ח(054-7432035

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)22-23ח(בתרומה, 054-8432271

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה במחיר סמלי, לבן 

_____________________________________________)22-23ח(תורה, 054-8432271

 מעוניינים לקנות נגן 
סנדיסק ישן, 8 ג'יגה שמקליט 

_____________________________________________)22-23ח(מהרדיו, 050-4160880

 דרוש למשפחת אברך, 
ארון אמבטיה + כיור, במצב 

_____________________________________________)22-23ח(טוב, 054-8491154

 מעוניין לקנות חלקים 
ואביזרים  לשיפוץ ביתי,

_____________________________________________)22-23ח(050-5343924

 דרוש בתרומה מקרוגל 
במצב מצוין ונקי, לאברך 
_____________________________________________)22-23ח(בירושלים, 050-4160457

 בהזדמנות, תנור 2 תאים 
+ גז, בלרס כחדש, נרוסטה, 

_____________________________________________)22-23ח(490 ש"ח, 054-7748602

 מחשב נייח Dell, מסך 
ורמקולים במצב מצוין, 450 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 052-2421622

 אורגן וולסון חום, דרוש 
תיקון קל, 250 ש"ח, -02
_____________________________________________)22-23ח(5373056, 050-4150123

 מתאם רשת אלחוטית 
)מגדיל טווח(, חדש באריזה, 

_____________________________________________)22-23ח(50 ש"ח, 052-3463482

 מחשב נייח בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)22-23ח(250 ש"ח, 052-2421622

 מקרר לבן "שארפ" 500 
ליטר, מצב מעולה, ב- 500 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 054-5823874

 מקרר משרדי חב' 
"וריפול" 4 מדפים + תא 

מקפיא, ב- 500,
_____________________________________________)22-23ח(054-5823874

 מכונת כביסה פ.תחתון, 
חב' "אלקטרה" 5 ק, 3 שנים, 

_____________________________________________)22-23ח(ב- 500 ש"ח, 050-4145023

 סוללה לאופניים חשמליים, 
שבע חודשים בשימוש, מצב 

מעולה, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ח(050-4145023

 אופניים חשמליות, דרוש  
תיקון קל, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(054-5823874

 מחשב נייד חברה 
איכותית וידועה, 15 אינץ + 

מטען, 500 ש"ח,
058-6545655)22-23(_____________________________________________

 מחשב נייד HP מיני 
 + USB קומפקטי, 3 יציאות

קורא כרטיסים, 450 ש"ח, 
058-6545655)22-23(_____________________________________________

 מכשיר הליכה חשמלי 
במצב מצוין כולל ק"מ 

וקלוריות, מחיר: 500 ש"ח, 
_____________________________________________)22-23ח(טל': 053-3100341

 מכונת תפירה במצב 
_____________________________________________)22-23ח(טוב, 052-2786557

 מקרר "אלקטרה" לזוג 
צעיר )ג - 1.45/ ר - 55/ 

ע - 58 ס"מ(, פ"ת, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)22-23ח(052-2786557

 נגן סובו בלי רדיו, חדש 
באריזה, באחריות, 145 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(050-4110471

 מקרר אמקור גדול, ישן, 
מקולקל, 200 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(050-4160880

 פלטה חשמלית גדולה, 
43X56 ס"מ במצב מצוי, 110 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 050-5343924

 סדין חשמלי למטה זוגית, 
חדש, 150 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(054-4912680

 מייבש כביסה עובד 
מצויין, 350 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)22-23ח(052-3073826

 אוזניות סיליקון עוצמתיות 
ונוחות לשימוש לזמן רב, 

באריזה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ח(052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 052-4831449

  HP מדפסת צבעונית 
משולבת: פקס, סורק, צילום 
J4580, )ללא דיו(, 320 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(054-5705546

 תנור משולב לבן, שמור 
מאוד, 150 ש"ח )חולון(,

_____________________________________________)22-23ח(050-7869140

 מחשבים ניידים חדשים 
+ חבילת תוכנות משתלמת, 

במחירים זולים במיוחד, 
_____________________________________________)22-23(בירושלים 052-7109368

 למשפחת אברך דרוש 
ארון אמבטיה + כיור במצב 

_____________________________________________)23-24ח(טוב, 054-8491154

 מעוניין לקנות אופני ילדים 
_____________________________________________)23-24ח(ומקרר קטן, 050-5343924

 מכונת כביסה בוש, דגם 
wol1270, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(050-3337530

 מכונת יבוש, מצב טוב, 
_____________________________________________)23-24ח(500 ש"ח, 050-3337530

 אורגן רהיט במצב טוב, 
ימהה, ב - 250 ש"ח בלבד!! 

_____________________________________________)23-24ח(054-2252171

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פיליפס, 3 ראשים, נטענת, 

דגם 930 ב- 190 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(לפרטים: 052-7966786

 מחשב פנטיום 4 
בהזדמנות, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(052-2421622

 מחשב נייח - 350 ש"ח. 
מחשב נייד - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(בירושלים, 052-7692405

 כיריים נרוסטה על מסגרת 
שעל השיש, 250 ש"ח,

_____________________________________________)23-24ח(050-5206337

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 054-7432035

 מצלמת ניקון + כרטיס 
וכניסות + מסך גדול, כולל 

נרתיק, 300 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(053-3121020

 מערכת סוני קולנועית 
- usb + רמקולים + דיסק 

MP3, ב- 450 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(053-3121020

 תנור + כיריים של 
ברלנרנס במצב מעולה, רק 

_____________________________________________)23-24ח(350 ש"ח, 050-9089110

 פלטה חמשלית גדולה 
43X56 ס"מ, במצב מצוין, 

_____________________________________________)23-24ח(110 ש"ח, 050-5343924

 בב"ב, מזגן 3.5 כ"ס, 
אלקו עלי - עובד מצוין, מפורק 

מקצועי, 500 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(054-8428616

 מקרר שארפ 455 ליטר, 
אפור במצב חדש, בהזדמנות, 

052-7611946)23-26(_____________________________________________

 HP מדפסת צבעונית 
משולבת: פקס, סורק, צילום 
J4580 )ללא דיו(, 260 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(054-5705546

 נגן "דוקו" כמעט חדש, 
100 ש"ח במקום 180 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(בב"ב, 052-7600336

 הזדמנות! מייבש כביסה 
מצויין, 350 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)23-24ח(052-3073826

 קוויקשינרי סורק ומתרגם 
- חדש ממשה, אחריות 

מלאה, מציאה, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(052-7601490

 אוזניות סיליקון עוצמתיות 
ונוחות לשימוש לזמן רב, 

באריזה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-4831449

 רדיאטור בטיחותי לילדים, 
חדיש + שעון שבת, ללא 

_____________________________________________)23-24ח(צלעות, טל': 054-8303051

 רמקול סריוס חדש 
באריזה, 12 אינטש' 2 
מקרופונים, 500 ש"ח,

_____________________________________________)23-24ח(050-4184747

 מקרר סמסונג 502 ליטר, 
עובד מצויין, 350 ש"ח,

_____________________________________________)23-24ח(03-5701930, 050-4164687

 מקרר 2 דל' הקפאה 
עליונה, 600 ליטר, צבע 

לבן, במצב מעולה. 
_____________________________________________)23-26(שמשון 052-7669035

 מחשב שולחני ליבה 
כפולה, מצוין, ווינדוס 7 כולל 

מסך, 500 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ח(053-3346080

 ברה"ע למכירה מ.דשא 
איטלקית 1300W, ב- 190 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, לפרטים: 052-7966786

 ברה"ע למכירה קוצץ 
ירקות חשמלי קנווד באריזה, 
_____________________________________________)22-23ח(ב- 150 ש"ח, 052-7966786

 מזגן חלון במצב מצוין, 
שלושה מצבים, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(מס': 052-7171845

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)23-24ח(054-5705546

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)23-24ח(052-3073826

 שולחן עץ מלא צמוד 
 ,79X59 לקיר, מתקפל, מידות

ב- 130 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)23-24ח(052-3073826

 ספפה מעולה נפתחת 
לעוד מיטה + א.מצעים, 
הקודם זוכה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)23-24ח(7601470

 שולחן זכוכית למטבח 
איקאה + 4 כסאות, יפיפיה, 

כחדש, 350 ש"ח, ב"ב,
_____________________________________________)23-24ח(077-3004602

 כורסת לובי דמוי עור, 
עגולה, מיוחדת בצבע חום 
כהה כולל רגלי מיקל, 200 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 ארון 2 דלתות איכותי, 
בעיצוב עדכני, צבוע צהבהב - 

_____________________________________________)23-24ח(ב- 400, 03-6198233

 ספה 2+3 צבע שמנת, 
500 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 ספה 3 מושבים צבע 
ככה, 350 ש"ח, עור אמיתי, 

_____________________________________________)23-24ח(בני-ברק, 052-5737813

 שולחן פינת אוכל גדול 
נפתח + 6 כסאות, 480 

ש"ח, עץ מלא, בני-ברק, -052
_____________________________________________)23-24ח(5737813

 שולחן כתר עגול בצבע 
ירוק, רק 80 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)23-24ח(050-9089110

 ספפה היירייזר תכלת, 
רק 350 ש"ח בשילוב עץ, 

_____________________________________________)23-24ח(050-9089110

 שולחן + 6 כסאות 
חדשים, צבע וונגה, אפשרות 

לכסאות או שולחן לבד, ספות 
מעור 2+3, מיידי,

052-4227714)23-26(_____________________________________________

 6 כסאות צבע עץ בהיר, 2 
עם ידיות אבא, ריפוד המושב 

מעור, 120 ש"ח,
052-4227714)23-26(_____________________________________________

 שולחן מחשב עץ ב- 100 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-7141735

 ספה 3 מושבים דמוי עור, 
צבע שחור, 500 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)23-24ח(054-8458605

 שולחן קפה מלבן שחור, 
חדש, 350 ש"ח, פל':

_____________________________________________)23-24ח(054-8458605

 מיטה מתקפלת, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(054-8458605

 ארון אמבטיה + כיור + 
מראה, במצב חדש, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(054-4359093, 052-6321169

 קומודה לחדר שינה עם 
מראה + שידה, צבע וונגה, 

_____________________________________________)23-24ח(ב- 480, 052-7696264

 קומודה + מראה בצבע 
אגוז, 4 מגירות, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(טל': 054-6529852

 ארון 4 דלתות בצבע אגוז, 
450 ש"ח, כחדש, טל':

_____________________________________________)23-24ח(054-6529852

 מיטה יהודית )ללא 
מזרונים(, 500 ש"ח, במצב 
_____________________________________________)23-24ח(מעולה, טל': 054-6529852

 ספפה - היירייזר מצויינת 
נפתחת + א.מצעים, הקודם 
_____________________________________________)23-24ח(זוכה, 500 ש"ח, 03-6186676

 שולחן + 6 כסאות, נפתח 
במצב מעולה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(054-8402540

 ארון 4 דלתות סנדוויץ, 
300 ש"ח בלבד, טל':

_____________________________________________)23-24ח(054-8411499

 שולחן לסלון מעץ מלא, 
1.80X1.00 נפתח ל- 2.50, ב- 

_____________________________________________)23-24ח(500 ש"ח, 052-7644782

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(050-3286875

 שולחן וכסאות כ"ח, 500 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 054-8303051

 חדר ילדים עץ מלא כ"ח 
_____________________________________________)23-24ח(500 ש"ח, טל': 054-8303051

 מיטת היירייזר כחולה, 
במצב מצוין, זוגית, מזרונים לא 

נשלפים, 450 ש"ח.
03-9323012, אלעד.

_____________________________________________)23-24ח(054-8465707

 2 מזרוני יחיד, חדשים, 
עובי 12 ס"מ, במחיר 
_____________________________________________)19-26(מוזל, 054-4584974

 מיטה מתקפלת, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(פל': 054-8458605

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטרו 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאירזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(054-4783220

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידדית קריסטל, 
חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(052-7633316

 מיטת עמינח נפתחת 
בצבע כחול במצב סביר, 180 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 052-4388700

 קומודה טואלט וונגה 
מדהימה כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(טל': 052-7122470

 2 שידות וונגה מדהימות 
כחדשות, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)21-22ח(052-7122470

 מיטת עמינח נפתחת 
במצב טוב, במחיר 200 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(052-2655837

 מזנון יוקרתי לכלי כסף 
עם בסיס מעץ מלא, במחיר 

_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח, 054-8439407

 מיטת היירייזר במצב 
מצוין, זוגית, 350 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(03-9323012, 054-8465707

 בהזדמנות מדפים לחנות 
במצב טוב, 200 ש"ח, אפשרי 

למטרות אחרות,
_____________________________________________)21-22ח(053-3160767

 מיטת נוער יחיד X ארגז 
במצב טוב, 120 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(053-3160767

 כסא מספרה לספר או 
פאנית, ב- 500 ש"ח במקום 
_____________________________________________)21-22ח(2,500 ש"ח, 052-7145450

 ארון בגדים לבן, 5 דלתות, 
_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח, 052-7660512

 עמודון ספרים מסנדוויץ, 
איכותי כולל ארון למטה, 350 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 052-7660512

 פינות אוכל כחדשה, 400 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 שולחנות כל הגדלים, 
_____________________________________________)21-22ח(100-200 ש"ח, 054-4273857

 מיטה מתקפלת, 150 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 054-4273857

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(050-3286875

 לחדר ילדים, מזרון אורך 
1.82 ס"מ, רוחב 74, עובי 6, 

במצב מעולה, כחדש, 120 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 052-8833975

 מיטה נפרדת עם מזרון 
עבה, 300 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(052-7660512

 סטנדר מתכוונן, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(מצב מצוין, 052-7660512

 ,1.75X75X50 ארון מזנון 
ב- 100 ש"ח גמיש, כחדש, 

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 כסאות מברזל ועץ, מ- 10 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 054-4273857

 כסא על גלגלים, 95 ש"ח 
בלבד, מצב מצוין, בני-ברק, 

_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 ספה 3 מושבים, עור 
אמיתי, מצב מצוין, 480 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 למסירה בב"ב, 2 מיטות 
במצב מצויין - ללא מזרונים, 

_____________________________________________)22-23ח(02-6798401

 למסירה בב"ב ארון 
ספרים, 3 מטר - עם ויטרינה, 

_____________________________________________)22-23ח(02-6798401

 למסירה בב"ב ארון בגדים 
במצב מצוין - 5 דלתות, 

_____________________________________________)22-23ח(02-6798401

 שולחן מחשב איכותי, 
תוצרת צרפת כחדש, 200 

ש"ח, מיוחד מאוד,
_____________________________________________)22-23ח(052-7655688

 שולחן מחשב חדש! 
כולל ארונית ומדף - 300 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(לפרטים: 050-4160833

 ספה גדולה פינתית לבנה, 
נוחה, דמוי עור, 490 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 ספה פינתית קטיפה בורדו 
עם פרחים, מחיוחדת, 450 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 052-7681462

 מיטת היי רייזר תכלת + 
עץ, 450 ש"ח, 050-9089110 

_____________________________________________)22-23ח(או: 054-7748602

 2 שידות קטנות עם 
מגירות, מעוצבות, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 ארון 4 דלתות ומיטה 
יהודית ללא מזרונים, 400 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 054-8411499

 בפ"ת, שולחן + ספריה 
מחוברת מעל, צבע בוק 

 98X2.14 ומעט תכלת גובה
 78X78 ,ארונית תואמת +
במצב מעולה, 430 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(050-6474999

 שלושה מדפי נוי צבעוניים 
לחדר ילדים, יפים מאוד 

מסנדוויץ אדום, 70 ש"ח למדף 
_____________________________________________)22-23ח(בב"ב, 052-7600336

 שולחן לסת"ם עם תאורה, 
ב- 500 ש"ח, פל': -052

_____________________________________________)22-23ח(7605468, 052-7605468

 שולחן למטבח, דו צדדי, 
מתקפל, צבע חום במצב טוב, 

_____________________________________________)22-23ח(100 ש"ח, 03-9307308

 קומודה + מראה בצבע 
אגוז, 4 מגירות, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(טל': 054-6529852

 ארון 4 דלתות בצבע אגוז, 
450 ש"ח, כחדש, טל':

_____________________________________________)22-23ח(054-6529852

 מיטה יהודית )ללא 
מזרונים(, 500 ש"ח, במצב 
_____________________________________________)22-23ח(מעולה, טל': 054-6529852

 4 כסאות מעץ ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(054-5705546

 כסא מתכוונן על גלגלים 
בירושלים, 150 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)22-23ח(054-8423405

 שידה 2 מגירות, 120 
ש"ח, בירושלים, טל':

_____________________________________________)22-23ח(054-8423405

 מ ספריה למחשב, כמו 
חדשה - 350 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(054-8452085

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)22-23ח(052-3073826

 חדש באריזה - כסא 
בר צבע לבן בוהק על רכגל 
כסופה, 200 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)22-23ח(052-3073826

 שולחן עץ מלא צמוד 
 ,79X59לקיר, מתקפל, מידות

ב- 130 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)22-23ח(052-3073826

 2 עמודונים עם דלתות 
מזכוכית, 400 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)22-23ח(050-4193382

 בב"ב תוכי דררה ב- 90 
ש"ח, אפשרות להחלפה, 

_____________________________________________)22-23ח(בטל': 052-7663092

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ח(050-3286875

 כסא נדנדה עתיק, צבע 
חום + ריפוד, 500 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח()חולון(, 050-9869140
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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

תינוקות

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, וירטינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)19-22(_____________________________________________

 אופניים לכל הגילאים 
מ- 100 ש"ח תיקון ומכירת 

_____________________________________________)19-21(חלקים וחלפים, 054-9985503

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

 ספריית ילדים, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-4680218

 פינת אוכל + 4 כסאות, 
500 ש"ח, במצב טוב מאוד, 

_____________________________________________)21-22ח(054-4680218

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)21-22ח(052-3073826

 חדש באריזה - כסא 
בר צבע לבן בוהק על רגל 

מוכספת, 200 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)21-22ח(052-3073826

 כחדש - ארון אמבטיה 
ללא כיור, רוחב 80 ס"מ, 150 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 בהזדמנות, שידה מעץ 
מלא, 2 מגירות, רק 100 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(050-9089110

 ספה לבנה פינתית גדולה, 
_____________________________________________)21-22ח(רק 490 ש"ח, 050-9089110

 מיטה מתקפלת עם מזרון, 
חדש עם הנילון, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(055-6777117

 כסא מנהלים רחב ונוח, 
צבע חום, י-ם, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(054-2633790

 4 כסאות מעץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(054-5705546

 ספה כפולה X ארגז, 
נפתח למיטה במצב טוב 

וחזק, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(053-3160767

 ספה דו מעור איטלקי חום 
דובדבן, 200 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(054-8404243

 כסא בטיחות לתינוק 
ברכב, חדש, 150 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(052-3463482

 כרית הנקה במצב טוב, 
בפתח-תקווה, 50 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)21-22ח(054-7716364

 עגלת תינוק במצב מצוין 
בפתח-תקווה, בצבע ירוק, 

_____________________________________________)21-22ח(300 ש"ח, טל': 054-7716364

 עגלת תאומים "טיולון" 
_____________________________________________)21-22ח(300 ש"ח, 054-7432035

 עגלת טיולון במצב מצוין 
במחיר מציאה, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)21-22ח(054-8413099

 עגלה בצבע שחור במצב 
מצוין במחיר מציאה, 250 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח טל': 054-8439073

 מיטת תינוק "שילב" 500 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 כסא תינוק מתקפל עם 
מגש נשלף, 150 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)21-22ח(052-3073826

 עגלת "מדריד" של 
דוקטור בייבי, מגיל לידה, 100 

ש"ח, כל הקודם זוכה,
_____________________________________________)21-22ח(052-7650730

 מציאה! למכירה 
פאה של שבי פלס, צבע 

_____________________________________________)21-22(שחור,050-4108911

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, ב- 30 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(054-8454536

 סגריות: כאמל רוסי, 215 
ש"ח. פרלמנט רוסי, 230 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(054-8419714

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(050-4145023

 שטר 20 ש"ח, במהדורת 
60 שנה למדינה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(052-7179802

 שטיח מצב טוב, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(054-5705546

 קרש גיהוץ, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-8458605

 אורגן קומותיים + כסא 
)דרוש תיקון קל(, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(054-8487627

 תוכי מסוג קוואקר, 300 
ש"ח כל אחד במקום 400, 

_____________________________________________)21-22ח(054-8401517

 חדש, מחבת ווק, 75 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 דברי נחושת מ- 100 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 ג'ק לרכב מ- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(גמיש, 054-4273857

 שטיח פרסי, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(גמיש, 054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(גמיש, 054-4273857

 אופניים לכל הגילאים, מ- 
_____________________________________________)21-22ח(100 ש"ח, 054-4273857

 סיר 9 ליטר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(גמיש, 054-4273857

 סירים ומחבתות, החל מ- 
_____________________________________________)21-22ח(10 ש"ח, 054-4273857

 קשתות לגגון רכב, 100 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 054-4273857

 קסדות אופנוע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 טלית כחדשה תמני גודל 
80, 200 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 סקטים וסקט בורד, 100 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 רימונים לספר תורה, מ- 
150 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 סט תאג' תורה מפורשה, 
120 ש"ח, חדש,

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 סידורים נוסח בלאדי, 20 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 סט צלחות, כוסות, סכום 
לפקניק, חדש, 100 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)21-22ח(054-8458605

 מעמד לאורגן, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(מתכוונן, 052-7660512

 סנדל בנות חדש, ד"ר 
סטפ, מידה 29, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(052-7663458

 שמלת ארועים בצבע 
נחושת, מידה XL )למחותנת(, 

_____________________________________________)21-22ח(200 ש"ח, 054-8487627

 חליפות נוער מידות 
14,16, 3 חלקים, תוצ"ח, 100 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח כ"א, 054-8487627

 מעיל חדש לגבר, תוצ"ח, 
מידה XL, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(054-8487627

 שטיחון כרמל בצבע 
אדום/כחול, 120X74 ס"מ, 

_____________________________________________)21-22ח(100 ש"ח, 050-5206337

 אופנים מתקפלות סטרט 
כחדשות בהזדמנות, מגיל 8 

ומעלה, יפות )ומצוינות(, 500 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 052-8833975

 זיכוי לכובע פנתר בברון, 
ב- 430 ש"ח )אפשרי לשדרג 

_____________________________________________)21-22ח(לרוצ'ה(, 052-7100955

 בושם "סילבר" חדש לא 
נעשה שימוש! רק 100 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(053-4159884

 משקפי שמש לאישה, 
חדש, ב- 40 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(052-5918474

 נרתיק עץ לספר תורה, 
מ- 350 ש"ח, מעולה, גמיש, 

_____________________________________________)21-22ח(054-4273857

 צלחות במחיר מצחיק, 2 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 054-4273857

 טרמוס לשבת משאבה, 
_____________________________________________)21-22ח(50 ש"ח, 054-4273857

 ש"ס טלמן 400 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(גמיש, 054-4273857

 אופנים לנער כחדש, 200 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מנשא אופנים לרכב, 100 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 בושם פואם מבית לנקום, 
100 מ"ל, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)21-22ח(054-9784433

 שמיכה זוגית חדשה - 50 
ש"ח, טל': 02-6250482, 

_____________________________________________)21-22ח(ירושלים

 הגדה של פסח חב"ד, 500 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 052-7154392

 1 ק"ג מטבעות חו"ל, ב- 
65 ש"ח, בבני-ברק,

_____________________________________________)21-22ח(052-7154392

 אוסף גדול של בולים 
ומעטפות, החל מ- 1 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(052-7154392

 רולר מתכוונן למידות 
שונות, ב- 80 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(03-6180473

 3 שמלות יפהפיות 
לארועים, מידות 36,42,44 

לממוצעות וגבוהות, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(054-8408197

 שעון קסיו רצועות עור, 60 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 03-6188471

 2 שעונים, רצועות ברזל: 
1 ב- 50 ש"ח, 2 ב- 40 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(03-6188471

  אופני BMX מידה 14, 
_____________________________________________)21-22ח(60 ש"ח, 03-6188471

  אופני BMX, מידה 18, 
_____________________________________________)21-22ח(80 ש"ח, 03-6188471

  סידור קטן, עור אמיתי, 
_____________________________________________)21-22ח(60 ש"ח, 03-6188471

  מצית טורבו בצורת 
שעון עובד )ב"ב(, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(03-6188471

  שעון אומקס, דרוש 
החלפת זכוכית, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(03-6188471

  עט עם כיסוי מעור לפקק 
נשלף לדיסק און קי, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(03-6188471

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)21-22ח(150 ש"ח, 052-3463482

 זוג נעלי רוקפורט לגבר 
בצבע חום, מידה 44, חדשות, 

_____________________________________________)21-22ח(130 ש"ח, 052-7692405

 אופנים 20" ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(בפלא': 054-5385013 )ב"ב(

 אופנים הילוכים 26", ב- 
300 ש"ח, בפלא':

_____________________________________________)21-22ח(054-5385013 )ב"ב(

 תיק גדול חברת קיפלינג 
מקורי, חדש באריזה, צבע 

כחול, 300 ש"ח )גמיש(,
_____________________________________________)21-22ח(052-7179099

 נעלי סקוני חדשות, 37.5 
כסוף משולב, ב- 200 בלבד, 

_____________________________________________)21-22ח(ב"ב, 054-8471070

 מתקן מים כולל מסננים, 
500 ש"ח )בירושלים(,

_____________________________________________)21-22ח(050-4172197

 בריכה מחומר מאוד חזק, 
250 ש"ח, )בירושלים(,

_____________________________________________)21-22ח(050-4172197

 שעון יד לגבר חברת 
superdry איכותי ברמה, ב- 

_____________________________________________)21-22ח(120 ש"ח, 052-5918474

 בייביסנס 4 באריזה 
כחדש, 200 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(054-8400242

 מיטת תינוק כחדשה, 
שמנת, 500 ש"ח כולל מזרון 

_____________________________________________)22-23ח(והובלה, 054-8400242

 עגלת תינוק משולבת, 
חדש באריזה, 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)22-23ח(052-7667128

 לול תינוק + מזרון, כחדש, 
_____________________________________________)22-23ח(120 ש"ח, 03-6182911

 עגלת תאומים במצב 
מצוין + כיסויים לגשם, 500 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 050-6651365

 מיטת תינוק כחדשה 
בצבע לבן, 320 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 מעמד לאמבטיה של 
תינוק, רק 50 ש"ח, פאלפון: 

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 עגלה + אופנים תלת אופן 
כחדש, 350 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 לול כחדש מתקפל, רק 
180 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 כסא בטיחות לתינוק 
ברכב, חדש, 150 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(052-3463482

 עגלת ציקו לייט וואי 
FLUO צבע ירוק במצב 

מעולה - ללא פגוש קדמי, 
מחיר: 380 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)22-23ח(052-7125823

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ח(052-7676969

 עגלת תאומים, 500 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 054-7432035

 שידת החתלה, 260 
ש"ח בלבד, עץ מלא, בני-ברק, 

_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 עגלת סילבר קוסט + 
שק שינה ותיק תואם, 500 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 052-7675934

 סל-קל, 100 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ח(054-8432271

 כרית הנקה במצב טוב, 
בפתח-תקווה, 50 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)22-23ח(054-7716364

 עגלת תינוק במצב מצויין 
בפתח-תקווה, בצבע ירוק, 

_____________________________________________)22-23ח(300 ש"ח, טל': 054-7716364

 עגלת שכיבה חדשה 
באריזה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(054-8452085

 מיטת תינוק "שילב" 500, 
_____________________________________________)22-23ח(טלפון: 052-3073826

 כסא תינוק מתקפל עם 
מגש נשלף, 150 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)22-23ח(052-3073826

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מעולה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(052-2421622

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(054-8454536

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(050-4145023

 שמלת ערב סגולה 
ארוכה מהממת, כולל חולצת 

בסיס תואמת, נלבשה פעם 
אחת בלבד! מחיר 180 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(לפרטים: 052-7125823

 שטיח, מצב טוב, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(054-5705546

 + voice נגן סנדיסק 
הקלטה + אחריות, 16 ג'יגה, 

_____________________________________________)22-23ח(140 ש"ח, 054-8464420

 גמבוי + נגן ומצלמה, 230 
ש"ח במקום 300 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)22-23ח(03-6182130

 מכשיר סודה סטרים, חדש 
ללא שימוש + בקבוק, 100 

ש"ח, לפרטים: 053-3176630 
_____________________________________________)22-23ח(או 02-5371981

 לגו מכבי אש גדול, חברת 
לגו, חדש באריזה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(054-8452085

 אופניים 26 של חברת 
TREK דגם 4400, מצויינת, 

_____________________________________________)22-23ח(500 ש"ח, 054-8496816

 שעון חתנים יוקרתי 
מחברת MOVADO, ציפוי 

זהב, 500 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)22-23ח(054-8464909

 אופניים חדשות כמעט 
ללא שימוש, 21 הילוכים, 

הקודם זוכה, רק ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)22-23ח(לפרטים: 054-8525012

 מיכל אחסון גדול 
לקורנפלקס, מיוחד כמו במלון, 

_____________________________________________)22-23ח(80 ש"ח, 050-9089110

 מעיל 3XL, ענק, עבה 
מאוד, 500 ש"ח, חדש,

_____________________________________________)22-23ח(050-9869140

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)22-23ח(20 ש"ח, 052-4831449

 משחק תואם לגן משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(052-4831449

 משחק אוקי גדול כחדש, 
מיוחד, 290 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 אופניים הילוכים 26" 
במצב טוב, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)22-23ח(052-2421622

 מזוודה טרול גדולה עם 
גלגלים במצב טוב, צב עשחור, 

_____________________________________________)22-23ח(100 ש"ח, 03-9307308

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)22-23ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)22-23ח(65 ש"ח, 052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)22-23ח(052-4831449

 2 תוכונים + כלוב + כל 
האביזרים + תא הטלה, ב- 

_____________________________________________)22-23ח(170 ש"ח, 054-8415693

 וילון לסלון 2X5, מתאים 
ל- 3.5 מטר, צבע בז', 250 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 054-8439777

 נעליים אפורות לבחורות 
עם שרוכים, מדוגמות, 

מהממות, באריזה, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)22-23ח(050-4146777

 מצעים זוגיים מהממים, 
 ,160X200 ,בז'/מוקה, סטאן
_____________________________________________)22-23ח(ב- 200 ש"ח, 050-4146777

 חלוק סרפן של אורדמן, 
יפיפה, במידה 1, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(050-4146777

 מסכת ב"ק וילנא החדש 
מהדורה מורחבת, כחדש, 50 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח, 054-8471351

 ספרי ברסלב יד שניה, 
2-10 ש"ח, טל':
_____________________________________________)22-23ח(054-8471351

 נהר הסולם 21 כרכים, 
150 ש"ח, בטל':

_____________________________________________)22-23ח(054-8471351

 אופני ילדים, 20 ש"ח, 
_____________________________________________)22-23ח(054-6650809

 זוג תוכים וכלוב, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)22-23ח(054-6650809

 עשרה בתי מזוזות 
מעוצבים מהרסקס )נדירים(, 

250 ש"ח )פ"ת(,
_____________________________________________)22-23ח(052-2786557

 אדניות )ריקות( בגדלים 
שונים, 10 ש"ח ליחידה וכן 

משפך גינה בינוני, 20 ש"ח, 
_____________________________________________)22-23ח(בב"ב, 052-7600336

 תיק נשים, זארה, גדול, 
שחור בהזדמנות, כחדש, 170 

_____________________________________________)22-23ח(גמיש, 054-5485613

 כרטיסיות מתכונים 
לידלים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)22-23ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעי, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ח(052-4831494

 כיורים במידות מיוחדות, 
37X24 ס"מ - חדש, 200 
ש"ח, כחדש - 100 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(052-7628661

 למסירה, מרווה לצמא, 
שנת תשס"א-תשס"ו 

_____________________________________________)21-22ח(מאוגדים. 054-8429020, י-ם

 עצי נוי לגינה, 100-450 
ש"ח, 03-9074725,

_____________________________________________)21-22ח(054-8412903

 כלוב לציפורים, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(03-9074725, 054-8412903

 אוכל לתוכים/קנרים, 15 
ש"ח, 03-9074725,

_____________________________________________)21-22ח(054-8412903

 אדניות מתחיל מ- 50 
ש"ח, 03-9074725,

_____________________________________________)21-22ח(054-8412903

 מעקה בצורת ר', גודל 
3.65X0.58 מטר, גובה 1.20 

מטר, 500 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(052-7663458

 עגלת ברייטקס שכיבה + 
טיולון מצב כמו חדש, ב- 400 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, טל': 053-3180904

 ברה"ע למכירה כסא אוכל 
לתינוק + מגש מתקפל, ב- 

_____________________________________________)23-24ח(150 ש"ח, 052-7966786

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרון לתינוק, במצב 

חדש, 250 ש"ח, טל':
_____________________________________________)23-24ח(052-8380655

 עגלת תינוק טיולון + 
אמבטיה במצב מעולה, 300 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 050-5206337

 מיטת תינוק לבנה + ירוק 
פיסטוק כחדשה, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(050-5206337

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 כסא תינוק מתקפל עם 
מגש נשלף, 150 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)23-24ח(052-3073826

 עגלת תאומים במצב 
מצויין + כיסויים לגשם, 500 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 050-6651365

 עגלת תינוק במצב 
מעולה, 400 ש"ח - גמיש. 

_____________________________________________)23-24ח(ירושלים, 052-7611433

 סל-קל, 100 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(054-8432271

 שידת החתלה, צבע 
שמנת, יפיפיה ושמורה, 330 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-7606681

 מיטת תינוק מעץ מלא 
עם גלגלים במצב טוב, 200 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 03-9307308

 משאבות חלב מודלה 
חשמלי, חדש באריזה + 

אחריות, ב- 390 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)23-24ח(050-4127708

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(050-4127708

 עגלת סילברקרוס 
כחדשה, מרצדס ממש, מחיר 

מציאה, 500 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(052-7601490

 עגלת תינוק + אמבטיה, 
_____________________________________________)23-24ח(500 ש"ח, טל': 054-8462466

 עגלת פג כולל אמבטיה 
ותקי תואם, הופך לטיולון, 
במציאה, 500 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)23-24ח(077-3004602

 עגלת דר' בייבי כחדשה 
צבע שחור/אפר, ידית 

מתהפכת, 300 ש"ח, ב"ב, 
_____________________________________________)23-24ח(077-3004602

 מיטת תינוק משכל עץ 
מלא לבנה כולל מזרון, רק 300 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 שידת החתלה עץ מלא 
על גלגלים, 240 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)23-24ח(בני-ברק, 052-5737813

 לול תינוק צבע לבן, 150 
ש"ח, בני-ברק, מצב מצוין, 

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 כסא רכב עד גיל 3, מצב 
מצוין, 100 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 נדנדה לתליה על משקוף 
עד משקל 11.3 ק"ג כחדשה, 

_____________________________________________)23-24ח(150 ש"ח, 052-7644782

 עגלת תאומים "סטרול 
אייר", 500 ש"ח,

_____________________________________________)23-24ח(052-7396092

 סימילאק 400 גרם חלב 
נוכרי, 25 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)23-24ח(050-4135002

 מטרנה צמחית, 700 גרם 
מהדרין, 40 ש"ח, מגיל שנה, 

_____________________________________________)23-24ח(050-4135002

 מספר זהב ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(052-7167777

 טלפון חכם מאסיבי עמיד 
בפני מים ואבק, שחור באריזה, 

_____________________________________________)23-24ח(500 ש"ח, 052-4831449

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)23-26(_____________________________________________

 עצרת תפילה וישועה 
במערת התנא הקדוש 
"חוני המעגל" זיע"א 
שמתקיימת בכל יום 

רביעי ע"י אברכים רבנים 
ותשב"ר של הישיבה, 

להשכרת שמות על הציון 
במערה חייגו:
055-9657650)23-26(_____________________________________________

 כרית לכינור גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)23-24ח(054-8454536

 שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(054-5705546

 בית ילדים מפלסטיק 
קשיח עם חלונות ודלת, 

מידות: 78*93*107, ב- 250 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 בהזדמנות מהאריזה, 
דלת 70, וונגה, מעוצבת, 

חלונות, ב- 500,
_____________________________________________)23-24ח(052-7681174

 סט צלחות, כוסות, סכום 
לפקניק, חדש, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(054-8458605

 מילון צרפתי 1814 
 LAROUSSE עמודים

תמונות צבעוניות, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(050-5206337

 זוג מזרוני אוויר מתנפחים 
בים כחדשים, 100 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)23-24ח(050-5206337

 כלוב קטן לאוגר בצבע 
תכלת לבן, 15 ש"ח,

_____________________________________________)23-24ח(050-5206337

 טלפון נוסטלגיה לחיצים 
_____________________________________________)23-24ח(זמיר, 40 ש"ח, 050-5206337

 מצלמת קנון 145 איקסוס 
במצב מצוין, פרטים בטלפון: 

_____________________________________________)23-24ח(052-7158960

 אופניים למסירה, 18 
אינץ BMX, ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(03-5746201

 BMX אופני הילוכים 
ב- 300 ש"ח, גמיש, 26 אינץ' 

_____________________________________________)23-24ח()ירושלים(, 052-7672445

 מנורות לתקרה כחדשות 
+ ומנורת מאוורר כחדשה, רק 

_____________________________________________)23-24ח(150 ש"ח, 050-9089110

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)23-24ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)23-24ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)23-24ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(052-4831494

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)23-24ח(20 ש"ח, 052-4831449

 שעון סוויטש לגבר, חדש 
באריזה, רצועה מתכת, 120 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-7644782

 משחק מודולר כבישים 
כ- 100 חלקים, 95 ש"ח )חצי 

_____________________________________________)23-24ח(מחיר(, בב"ב, 052-7600336

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות, 12 ש"ח כל 

חוברת, להזמנות,
_____________________________________________)23-24ח(050-4135002

 ספר יד יהודה, הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)23-24ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 שטיחון כרמל בצבע 
אדום/כחול, 120X74 ס"מ, 50 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 050-5206337

 בושם פואם מבית לנקום, 
100 מ"ל, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)23-24ח(054-9784433

 שלווים יפנים למכירה, 
1 ב- 25 ש"ח, 2 ב- 45 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(לפרטים: 054-8407777

 קרש גיהוץ, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(054-8458605

 צידנית רכב מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)23-24ח(052-4831449

 משקפי שמש ברמה 
חברת "אופטיקנה" חדש ב- 

_____________________________________________)23-24ח(50 ש"ח, 052-5918474

 מצלמה חברת סמסונג, 
דיגיטלית, משוכללת מאוד, 
מסך מגע, נטענת, ב- 500 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-5918474

 שעון יד חדש לגבר עם 
תאריך, 120 ש"ח,

_____________________________________________)23-24ח(052-5918474

 כלוב גדול ומקצועי על 
גלגלים, 500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)23-24ח(054-8303057

 נעלי שבת עור לגברים, 
מידה 42, 100 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)23-24ח(054-8303051

 רפואות תימן ג' ספרים - 
_____________________________________________)23-24ח(180 ש"ח, 050-4147729

 דשא סינטטי 2X4 מטר, 
44 מ'מ, חדש באריזה, רק 
_____________________________________________)23-24ח(400 ש"ח, 050-4184747

 חלון צבע משי + תריס 
גודל 90 ס"מ, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(050-4184747

 1 ק"ג מטבעות חו"ל, ב- 
65 ש"ח בבני-ברק,

_____________________________________________)23-24ח(052-7154392

 טלכרדים לאספנים, 5 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-7154392

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-4831449

 מיטת תינוק כחדשה, 
לבנה, רק 320 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(050-9089110

 עגלה קטנה עם ידית 
ארוכה שנהפך לאופנים, 250 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 050-9089110

 לול כחדש מתקפל לקטן, 
_____________________________________________)21-22ח(רק 180 ש"ח, 050-9089110

 מעמיד רגלים לאמבטיה 
כחדש, רק 50 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(050-9089110

 מיטת תינוק צבע עץ עם 
מזרון, שמורה במצב מצוין - 

_____________________________________________)21-22ח(200 ש"ח, 055-6777117

 מנשא לתינוק קטן במצב 
חדש, מצוין, 50 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(055-6777117

 שידת החתלה חברת 
משכל, מצב מצוין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22ח(055-6777117

 כסא אוכל מתקפל עם 
מגש נשלף, 100 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(055-6777117

 עגלת תינוק חב' 
ברייטקס, דרוש תיקון קל 

בצבע אדום ושחור, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(052-7663458

 עגלת תינוק חכדשה, 200 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כסא רכב לילד, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22ח(גמיש, 054-4273857

 אמבטיה לתינוק גיגית + 
מעמיד, 60 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(052-7690532

 עגלה שנשכבת כמעט 
לגמרי, 250 ש"ח )בירושלים(, 

_____________________________________________)21-22ח(050-4172197

 עגלת תינוק טיולון + 
אמבטיה במצב מעולה, 400 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, 050-5206337

 משאבות חלב מודלה 
חשמלי, חדש באריזה + 

אחריות, ב- 390 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)21-22ח(050-4127708

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(050-4127708

 עגלת אמבטיה + טיולון, 
מפוארת כחדשה, חברת 

JANE-RIDER, כחולה, 500 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח, טל': 052-7177539

 סל-קל, 100 ש"ח,
_____________________________________________)21-22ח(054-8432271

 מיטת תינוק לבנה 
כחדשה, 400 ש"ח,

_____________________________________________)21-22ח(050-5206337

 שעון מעורר + רטט 
מחובר לחשמל, חדש באריזה 

נרכש בארה"ב, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(054-8536423

 כלי עבודה לילדים, 25 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, ב"ב, 052-7600336

 סורג מקסידור - מגולוון 
 - 1.24X1.90 עם פגם קטן

)ניתן לקצר את המידה(, 100 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 050-4147729

 חליפת בר מצווה חדשה 
ואופנתית, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)23-24ח(054-9303051
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