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הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת כי תצא

 חשיפת

 'קו 
עיתונות'

שר הביטחון ל'קו עיתונות'

/ עמ' 10

"כשאתה מכבד את 
אחרים  שלך,  הדת 

מכבדים אותך"
יו"ר ישראל ביתנו הגיע לאלעד לצורך הפשרת שטחי האש 
לבנייה, קיבל את אות 'יקיר העיר' ושוחח עם אבי בלום 
על יחסיו עם החרדים, המצב הביטחוני והקשר ההדוק עם 

משפחת פרוש  בית ספר לפוליטיקה, עמ' 18-19 

"אני שמח שנפלה בחלקי הזכות לעזור 
בפתרון מצוקת הדיור, גם למגזר החרדי"

הזמנים,  בין  ישיבות 
סבסוד  לילדים,  פעילויות 
קייטנות ואטרקציות, וסיוע 
פתיחת  לקראת  למשפחות 
מה  זה    הלימודים  שנת 
שחוו תושבי בפתח תקווה 
 - תשע"ז  הזמנים  בבין 

סיכום / עמ' 6

"אחרי כזה חופש, כל האלול ייראה אחרת"

צאצא לשבט ארבל, 
וכולם התייצבו

על רקע המתיחות: גפני 
סייר בדרך ישרים

יו"ר ועדת הכספים חה"כ משה גפני סייר במוסדות החינוך 
  החרדי בפתח תקווה, ובמרכזם - חיידר 'דרך ישרים' 
הת"ת שהועבר למבנה זמני ברחוב חפץ חיים, נמצא בלב 
מסע הסתה שמעוררים גורמים חילוניים בעיר נגד הציבור 

/ עמ' 6החרדי / עמ' 8

סערת הבראקל: מחלוקת 
הלכתית חריפה / עמ' 20

מה דינו של עוף הבראקל?
/ עמ' 14

תשואות גבוהות זה לא רק 

לעשירים, גם לך מגיע ליהנות!

אפשרות להכנסה קבועה
   מהחודש הראשון

היתר עסקה מהודר כהלכתו
השקעה החל מ- 50,000&

לתיאום פגישה: 1-700-500-835

אלגו פרופיט
מאפשרת למשקיעים 

פרטיים להשקיע סכומים 
קטנים בהשקעה גדולה!
2-4% תשואה חודשית



לבחור תנובה זה... 

)לאה מירושלים(

״ליהנות מהטעם
הכי טעים שיש״

טעם אחד. בחירה אחת.

הבחירה של הבית
תנובה

 אצלנו בבית הארוחות מגוונות, וכל אחד מעדיף לאכול משהו אחר, אבל יש דבר אחד
 שכולנו מסכימים עליו, מוצרי החלב של תנובה. כי בשבילנו תנובה היא חלק מהבית.

 היא מלווה אותנו מילדות, מעניקה לנו את ההרגשה הבטוחה שאנו נותנים
את הטוב ביותר לילדינו, והיא הטעם שתמיד כיף לשוב ולחזור אליו.



לבחור תנובה זה... 

)לאה מירושלים(

״ליהנות מהטעם
הכי טעים שיש״

טעם אחד. בחירה אחת.

הבחירה של הבית
תנובה

 אצלנו בבית הארוחות מגוונות, וכל אחד מעדיף לאכול משהו אחר, אבל יש דבר אחד
 שכולנו מסכימים עליו, מוצרי החלב של תנובה. כי בשבילנו תנובה היא חלק מהבית.

 היא מלווה אותנו מילדות, מעניקה לנו את ההרגשה הבטוחה שאנו נותנים
את הטוב ביותר לילדינו, והיא הטעם שתמיד כיף לשוב ולחזור אליו.



חולמים על חתונה מושלמת?
תנו לנו להגשים לכם חלום!

חולמים על חתונה מושלמת?
תנו לנו להגשים לכם חלום!

מבצע מיוחד לתושבי אלעד 
ופ"ת ל- 3 חודשים בלבד! 

בר-מצווה מפוארת ברית/ה

חבילת עיצוב אווירה מושלמת:

עשיר  חדש  גורמה  תפריט 
השף  של  בניצוחו  ומפואר 

הנודע קובי מזרחי כולל תקליטן + צלם תמונות/וידאו + עיצוב

חופה מרשימה, עיצוב כסא כלה 

מפואר ועיצוב שולחנות מרהיב

ב- 5,000& מתנה!
+

החל מ- 130& רק- 118&

חולמים על חתונה מושלמת?
תנו לנו להגשים לכם חלום!

"ויולה אירועים וכנסים" - אולמות קלאסיים מהודרים ומעוצבים בסגנון פרובאנס. 
גן לעריכת קבלת פנים וחופה לחוויה מושלמת.

139170 &

במקום
בלבד

&

חניה מקורה  כל השנה גלאט כשרכשרות מהודרת 

לפרטים: אריה -  050-4111615 | 03-6818181 | ציר איילון, מחלף וולפסון, חניה צמודה

למנה



ארוחת עמק טעימה, 
לבריאות!

בוקר טוב תלמידים



בשמחה

בשבת התעלות

בפתח-תקוה6 י' באלול תשע"ז 121/9/17

 צאצא לשבט ארבל, וכולם התייצבו

שמחת ברית המילה של שבט משפחת ארבל, נכד לר' 
רחמים ארבל, לשעבר יו"ר המועצה הדתית בפ"ת ובן 
ויד ימינו של שר הפנים, הנגב  לר' משה ארבל, עוזרו 
והגליל אריה דרעי, הביאו בצהרי היום לגן האירועים 
המפואר 'מייפל' את כל המי ומי בפוליטיקה המקומית 
והארצית - מצעד אח"מים מכל הסוגים ומכל החוגים.

את כותל המזרח ושולחן הכבוד פיארו רבנים וראשי 
קצווי  מכל  ציבור  ואישי  כנסת  חברי  שרים,  ישיבות, 
המיוחדת  למשפחה  להצדיע  שבאו  הפוליטית  הקשת 

ולפעילותה הציבורית הענפה.
את פניהם של מאות האורחים שטרחו ובאו בצהרי 
היום קיבל בר קבלת פנים ענק של בשרים ודגים ולאחר 
טקס הברית הסבו כולם לסעודת מלכים שנמשכה ברוב 
פאר והדר עד שעת אחה"צ המאוחרות. בזמן האירוע 
הוצב בגן האירועים לטובת הילדים מתקן ג'ימבורי ענק 

וכיבוד מיוחד.

 חמד את הפדיון והצית את המשרד

שריפה שפרצה השבוע במשרד של מנהל תחנת דלק 
ברחוב רד"ק בפתח תקווה, התגלתה כמזימה, לכאורה, 
כספי  את  לגנוב  זו  בדרך  שביקש  התחנה,  מנהל  של 

הפדיון השבועי.
גדולים,  כיבוי  כוחות  הוזעקו  הדיווח,  קבלת  עם 
הסמוכה.  הדלק  לתחנת  השריפה  להתפשטות  מחשש 
לאחר ההשתלטות על הלהבות, נפתחה מיידית מלאכת 
מנהל  כי  החשד  עלה  מהם  מהזירה,  ממצאים  איסוף 
 ,24 בן  טייבה  תושב  בהצתה. החשוד,  מעורב  התחנה 

נעצר והובא לבית המשפט להארכת מעצר.

 חדש: מרכז מורשת רוחני ליוצאי אתיופיה

יהודי  של  ארצה  עלייתם  מאז  שנים  עשרות  לאחר 
אתיופיה, מוקם לראשונה בפתח תקווה, מרכז מורשת 

רוחני לקהילת יוצאי אתיופיה.
התחייב  בעבר,  מומשו  שלא  רבות  הבטחות  לאחר 
לפני כשלוש שנים ראש העיר, איציק ברוורמן לקהילת 
כשנה  לפני  ואכן  המרכז  את  יקים  כי  אתיופיה  יוצאי 

החלה בנייתו שהסתיימה בימים אלה. 
המרכז הוקם בשכונת שעריה ברח' עובדיה במטרה 
של  והרוחניים  התרבותיים  לצרכיה  מענה  לספק 
הקהילה. שטח המבנה שהוקם הינו כ-380 מ"ר וכולל 
אולם מרכזי בגודל של כ-155 מ"ר, אולם ִמשני בגודל 
65 מ"ר לערך, ושטחים נוספים קטנים יותר. כל חזיתות 
בהן  שולבו  אשר  גוונים  בשני  אבן  מצופות  המבנה 
המבנה  גובה  של  התחושה  להעצמת  גבוהים,  חלונות 

והייחודיות שלו.

על המקום
החדשות המקומיות של    פתח- תקווה

121//1 תש"ע בא " 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

סבסוד  לילדים,  פעילויות  הזמנים,  בין  ישיבות 
לקראת  למשפחות  וסיוע  ואטרקציות,  קייטנות 
פתיחת שנת הלימודים  זה מה שחוו תושבי 

בפתח תקווה בבין הזמנים תשע"ז - סיכום

"אחרי כזה חופש, כל האלול ייראה אחרת"

עכשיו זה רשמי: קו 82 – הגרוע בישראל

מאת: משה אברהמי

הזמן  ניצול  של  שבועות  שלושה  לאחר 
בחורי  זכו  הזמנים,  בין  ישיבות  במסגרת 
מיוחדת  לשבת  תקווה  מפתח  הישיבות 
אברהם'  'אהל  הכנסת  בבית  ומרוממת 
לחינוך  היחידה  ביוזמת  הדר  גני  בשכונת 

חרדי בראשות הרב מנחם שורץ. 
לשיחות  הבחורים  זכו  השבת  כל  במשך 
מאלפות מהרה"צ רבי  דורון דוד גולד, מנהל 
במיוחד  שהגיע  חכמה,  דרך  בישיבת  רוחני 
שבת  בערב  השבת.  כל  במשך  עמם  לשהות 
דיבר הרב על ההכנה לימי אלול, בפני מאות 
'עונג  נערך  שבת  ובליל  השכונה,  מתושבי 
ובדיבוק חברים  שבת' מפואר, בשבת אחים 

בהשתתפות מאות בחורים.
בחידושים  הרב  שזר  השבת  שירי  בין 
מאלפים על פרשת השבוע ולאחר מכן נערך 
רב שיח על מהות בן ישיבה. בסעודה שלישית 
יחדיו  הבחורים  ישבו  דרעווין,  רעוא  בשעת 
ובנוסף  טעם  בטוב  ערוכים  שולחנות  סביב 
לדברי התורה זכו להתעלות רוחנית עם שירי 
רגש ששרו רבותינו זצוק"ל בדורות הקדומים 

בהיכלי התורה וולוזין, ווילנא, טלז וקלם.
שנים  מזה  שמארגן  לויכטר  יוסף  הרב 
בין הזמנים הודה מקרב לב לרב  ישיבת  את 
מנחם שורץ מנהל היחידה לחינוך חרדי ולרב 
הנדלסמן על שבת מיוחדת ומרוממת כל כך 

שוודאי תיזכר עוד זמן רב.

 ישיבות, פעילויות וילקוטים
ותרבות  חרדי  לחינוך  היחידה  כך,  ובתוך 

מורשת ישראל מסכמת בסיפוק רב פעילויות 
בעיר  ילדים  אלפי  שהקיפו  מלהיבות  קיץ 
וסיוע  היערכות  לצד  זאת  תקווה,  בפתח 
משפחות.  למאות  הלימודים  שנת  בפתיחת 
הזמנים  בין  ישיבות  התקיימו  בנוסף, 

ופעילויות עשירות לבחורי הישיבות.
חודש  במהלך  הצעירה:  בשכבה  ונפתח 
לילדי הת"תים  הזמנים  בין  ישיבת  נערך  אב 
פעילויות  מגוון  עם  תודעה,  ארגון  במסגרת 
ואטרקציות מיוחדות  בריכוזם של המחנכים 
והרב  הדר  גני  בשכונת  מאינץ  אוריאל  הרב 
גדול  נערך טיול  משה חכמון. ביום האחרון 
נהנו מטיול משייט בקיאקים     הילדים  לצפון 
תפילה  נערכה  יום  של  ובסופו  ומסלולים 
השתתפו  הילדים  כן  כמו  במירון  ברשב"י 
המים  לפארק  בנסיעה  בבריכות  בשחייה 

בחפץ חיים אקשן פארק ויום שדה.
היחידה  הקדישה  מיוחדים  מאמצים 
התקיימו  בהם  'בין-הזמנים',  ימי  לקראת 
ובבית  לומזא  בישיבת  בין-הזמנים'  'ישיבת 
הכנסת חניכי הישיבות רחוב מוסטבוי  בבית 
בעש"ט  הכנסת  בבית  אברהם   אהל  הכנסת 
הכנסת  ובבית  חברון  חניכי  הכנסת  ובבית 
בשכונת  הישיבות  בני  אברכים  מנין  שע"י 
שחיה  נערכה  הזמנים  בין  בסוף  עמישב. 
הזמנים  בין  ישיבות  תלמידי  לכלל  לילית 

בליווי זיץ מיוחד.
פעילות ייחודית נוספת של היחידה לחינוך 
פונה לעבר המשפחה בכללותה, כאשר בימי 
בין-הזמנים נערכו בס"ד ימי פעילות בפארק 
המים חפץ חיים פארק אקשן פארק ובריכות 
מתושבי  מאות  בהשתתפות  במים   נחשונים 

העיר. 

 ספרים, תלושים ונעליים
פרויקט  ברציפות  פועל  השנה  כי  יצוין, 
בתי  תלמידות  במסגרתו  ספרים,  השאלת 
בהשאלה  לימוד  ספרי  לקבל  יכולות  הספר 
ברחבי  שפורסמו  במוקדים  סמלי  במחיר 
היחידה  של  לסיועה  הודות  והכל  העיר 

לחינוך חרדי.
לפיה  הקבועה  ההטבה  ממשיכה  בבד  בד 
כל משפחה המונה למעלה מ-5 נפשות תקבל 
תלושים לרכישת ספרים במחיר מוזל.  הטבה 
זו נוצרה בשנים האחרונות בעקבות כך שחל 
זינוק ניכר בכלל הוצאות משק הבית ובפרט 
במחירי הספרים הנדרשים ללימוד במערכות 
החינוך השונות בנוסף על העלויות הרגילות.
הייחודי  המיזם  ייערך  השנה  גם  כן,  כמו 
כל  במסגרתו  חרדי,  לחינוך  היחידה  של 
תלמידה בבית הספר  בית יעקב מקבלת זיכוי 
לרכישת נעליים  או לחילופין רכישת ילקוט 
חדש בחנויות שנבחרו ע"י בתי הספר. מיזם 
ייחודי זה הוא נדבך חדש לפעילות המבורכת 
הקהילה  לרווחת  חרדי  לחינוך  היחידה  של 

החרדית בפתח תקווה.
ציינו  תקוה  פתח  תושבי  רבים  הורים 
הניתנת  המרובה  העזרה  את  רבה  בהערכה 
משמעותית  בצורה  להקל  תקוה  פתח  בעיר 
את  לשלוח  ובקשו  המרובות  ההוצאות  את 
מנחם  הרב  היחידה  למנהל  תודתם  הכרת 
שורץ ועמו נציגי יהדות התורה בעירייה הרב 
אליהו ברוכי והרב ישראל פרידמן הקשובים 
כל השנה לצרכי תושבי העיר פ"ת בכל תחום 

ובכל מצב.

מאת: משה אברהמי

קו 82 המשמש רבות את תושבי העיר פתח תקווה, נמצא כקו עם 
דקות.   15 ארגון  של  דו"ח  פי  על  כך  ביותר,  הגבוה  התלונות  מספר 
התלונות העיקריות של הנוסעים בו עסקו באי ביצוע נסיעות, באיחורים 
קבועים, ובבעיה כללית יותר: היעדר אכיפת מספקת בנתיב התחבורה 

הציבורית בציר ז'בוטינסקי.
דקות',   15' ארגון  את  חברתיים  יזמים  הקימו  שנים,  מספר  לפני 
המרכז תלונות של נוסעים בתחבורה הציבורית. על פי אנשי הארגון, 
נתוני  אי פרסום משרד התחבורה את  הצורך בהקמתו הגיע בעקבות 
התלונות על החברות, והליך מסורבל ובלתי יעיל של פניות לחברות 

עצמן.
מ-1800  פחות  לא  לארגון  נשלחו   ,2017 שנת  של  השני  ברבעון 
הגרוע  כקו  הראשון  במקום  נמצא   82 קו  כי  עולה  מהם  תלונות, 
בישראל, ואחריו קו 19 הירושלמי שכיכב גם בדו"ח הקודם, ולאחר 

מכן קו 605 בין תל אביב לנתניה.
ובניתוח על פי מפעילים, עולה כי קואופרטיב אגד בולט באי-ביצוע 
נסיעות בזמן בכ-60% יותר דיווחים מהרבעון הקודם, מרביתם )57%( 

מאזור ירושלים. ועלייה בדיווחים על אי ביצוע נסיעות נרשמה בקרב 
נסיעות  אי-ביצוע  על  בדיווח  עלייה  דן   - אחריה  הבאים  המפעילים 

בשיעור של 89% וקווים - עלייה של 84% בדיווחים.
רצון  בין  נע  לדו"ח,  התחבורה  וחברות  התחבורה  משרד  תגובת 
המדובר  "הסקר  כדלהלן:  בנותנים,  וזלזול  התכחשות  לביו  לשיפור 
במופגן  מתעלם  הוא  שכן  מקצועי,  ובלתי  מגמתי  חובבני,  מוטה, 
ביצוע'  ב'אי  ומתמקד  בענף  המקובלים  מהפרמטרים  תמוה  ובאופן 
אינם  נסיעות  אי-ביצוע  על  הדיווחים  גם  מכך,  יתרה  בלבד.  נסיעות 
מהימנים, כיוון שהם מתייחסים למספר התלונות ולא למספר הנסיעות 
שלא בוצעו בפועל. כך למשל, חמישה נוסעים הממתינים לאוטובוס 
שלא הגיע, מחושבים כחמישה מקרים של אי-ביצוע, בעוד שמדובר 

בפועל באי ביצוע אחד", כך תגובת משרד התחבורה.
דובר חברת דן איתן פיקסמן מסר: "נלמד את הפרטים ונשפר את 
הטעון שיפור בכל מה שתלוי בנו", ואילו חברת אגד מספרה תגובה 
הנהגים  שחיקת  בירושלים  הנהגים  למחסור  המתייחסת  ארוכה 
ואירועים ביטחוניים, בסיכומה נאמר: "כל הדברים גם יחד, מביאים 
לקושי במתן שירות התחבורה הציבורית. עמדתנו היא כי ההתעלמות 
מנתונים אלה במחקרי תנועה יוצרת עיוות מכוון והטיה של התוצאות".



מזגן היברידי עם 2 טמפרטורות בו זמנית?  
אולי בעתיד...

לפרטים והצטרפות חייגו עכשיו: 1-800-222-234
ללקוחות בתשתית בזק, ברכישת ראוטר )נתב( תומך מרימון, בכפוף לתקנון.

אינטרנט רימון מציגה:
הראוטר ההיברידי היחיד בישראל,

המאפשר לקבוע רמת הגנה שונה לכל מכשיר,
לגלישה חלקה ובטוחה לילדים ולהורים.

הגנה 
בסיסית

הגנה 
בסיסית

הגנה 
גבוהה

הגנה 
גבוהה
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בית  מציין  אלו,  בימים 
'אוהבי דעת' חמש  המדרש 
ברקע  להיווסדו,  שנים 
  תקדים  חסרת  תנופה 
השבוע מסרו שיעורים הרב 
קובלסקי  והגרח"ד  הראשי, 
שורת  הקרוב:  בחודש   
מרשימה  ומרצים  רבנים 

תפקוד את המקום

עושר שיעורים ואורחים 
נכבדים: 5 שנים ל'אוהבי דעת'

על רקע המתיחות: גפני 
סייר בדרך ישרים

הכספים  ועדת  יו"ר 
סייר  גפני  משה  חה"כ 
במוסדות החינוך החרדי 
בפתח תקווה, ובמרכזם 
  'חיידר 'דרך ישרים -
למבנה  שהועבר  הת"ת 
זמני ברחוב חפץ חיים, 
הסתה  מסע  בלב  נמצא 
גורמים  שמעוררים 
נגד  בעיר  חילוניים 

הציבור החרדי

מאת: משה אברהמי
                                                                                              

הכנסת  שבבית  דעת'  'אוהבי  המדרש  בית 
'לוריא' בפתח תקווה, מציין בימים אלה חמש 
מרשימה,  תורנית  בפריחה  להיווסדו,  שנים 
ולתפילות,  לשיעורים  מצטרפים  כשרבים 

וחובשים בקביעות את ספסליו.
במהלך  מתקיימים  המדרש,  בית  במסגרת 
בהלכה  והרצאות  תורה  שיעורי  השנה  כל 
יום שלישי בבוקר בין השעות  ובאגדה; מדי 
גווני  12:00-10:00. השיעורים מכוונים לכל 

הציבור, גברים ונשים, צעירים ומבוגרים.
את  בסיפוק  מציינים  המדרש,  בית  גבאי 
וכיצד,  ידיהם,  במעשי  רואים  שהם  הברכה 
מתרבים  המדרש  בית  ספסלי  השנים,  במשך 

והולכים, בבחינת "מוסיף והולך".   
כבכל שנה, בתחילת חודש אלול, התקיים 
נמסרו  ובמסגרתו   ייחודי,  תורה"  "בוקר של 

העיר  רב  הלוי,  מיכה  הרב  מפי  שיעורים 
ראש  קובלסקי,  דוד  חיים  הרב  תקווה,  פתח 
"מאורות הדף היומי", והרב עמיהוד סלומון, 
ראש בית המדרש. כמו כן, בירכו: הרב ישראל 
אמיתי, רב קהילת לוריא, ומר שמואל זלצר, 

מנהל האגף לתרבות יהודית  בעירית פ"ת.
במהלך החודש הקרוב, בימי שלישי בשעות 
מרדכי  הרב  המדרש:  בבית  יתארחו  הבוקר, 
לשעבר,  ביבנה  כרם  ישיבת  ראש  גרינברג, 
אם  מבראשית  קהילת  רב  נוי,  הר  משה  הרב 
רב  שפירא,  שמואל  הרב  פ"ת,  המושבות 
גרוזמן, מרצה  יאיר, הרב מאיר  כוכב  הישוב 
בכיר ב"בר אילן", והרב עזריאל זילבר, ר"מ 

בישיבת ההסדר שדמות נריה.
בחסות  מתקיימת  המדרש  בית  פעילות 
האגף לתרבות יהודית פתח תקווה, בראשות 
הרחב  הקהל  זלצר.  ושמואל  פלדמר  משה 

מוזמן, לפרטים: 0546579789

מאת: משה אברהמי

החגיגיים  והביקורים  הפוליטיקאים  סיורי 
בבתי הספר עם פתיחת שנת הלימודים – לא 
הגיע  היתר,  בין  תקווה.  פתח  העיר  על  פסחו 
גפני לתלמודי  ועדת הכספים ח"כ משה  יו"ר 
התורה במרכז העיר, עבר בין הכיתות, שוחח 
ממערכת  עמוקות  והתרשם  המנהלים  עם 

החינוך המקומית.
דרך  תורה  תלמוד  עמד  הביקור  במוקד 
ישרים, שעבר באופן זמני ממבנה הקבע שלו 
ברחוב  זמני  מבנה  אל  טרומפלדור,  ברחוב 
חפץ חיים. המעבר היה צורך הכרחי בעקבות 
בניית מבנה חדש על חרבות החיידר הוותיק, 

תוצאה של ריבוי מבורך במניין התלמידים.
עיריית  ראש  הצטרפו  גפני  של  ביקורו  אל 
לחינוך  המחלקה  ראש  ברוורמן,  איציק  פ"ת 
העיר  מועצת  חברי  שוורץ,  מנחם  הרב  חרדי 

הרב אליהו ברוכי וישראל פרידמן, ואיש 'דגל 
התורה' מנחם שפירא. את הפמלייה הנכבדה 
הרבנים  התורה  תלמוד  מנהלי  בברכה  קיבלו 
ואליהו  רוטנברג  שאול  קמינסקי,  שמואל 

קונצקי.
בפתח הביקור נקבעה מזוזה בשער הת"ת, 
לאורך  הכיתות.  בין  סיור  נערך  מכן  ולאחר 
ראש  על  שבחים  הכנסת  חבר  הרעיף  הביקור 
למען  פעליו  את  ושיבח  ברוורמן,  העיר  ראש 

החינוך החרדי ורווחת התלמידים.
יצוין כי הביקור ב'דרך ישרים' מגיע על רקע 
חילוניים,  גורמים  שמנהלים  חילונית  מחאה 
המלווה בהסתה קשה נגד הציבור החרדי. עיני 
החדש  המבנה  בהמצאת  צרה  המחאה  אנשי 
למרות   – החרדי  למוסד  חיים  חפץ  ברחוב 
שהוא כאמור פתרון זמני – והם מחפשים כל 
הזדמנות על מנת לנגח את ראש העיר ולתקוע 

טריז בינו לבין הנציגים החרדים.

ביום שלישי י”ד אלול )5.9.17( בשעה 20:00
באולם שרת רח’ חיים עוזר 25, פתח תקוה

הכניסה חופשית
מיועד לנשים בלבד
אין כניסה מתחת גיל 18



בשיתוף הרבנות פתח תקווה

הציבור מוזמן !

תשע”ז

lishkapt1@gmail.com – לתיאומים נוספים: טל' – 03-9051533   מייל 

הרה"ג מיכה הלוי שליט"א

במסע התעוררות לקראת השנה החדשה
י"א -ט"ז אלול

שבת 
פרשת

 כי תצא  <   

לפני 
ביכנ"ס "יד יוסף" חנה רובינאערבית

באולפנת הדר גנים הרב משורר 21:30 
עונג שבת והצנע לכת עם אלקיך

ביכנ"ס "קהל חסידים" בן אליעזר7:15
ביכנ"ס "תפארת מרדכי" חנה רובינא 8:005
ביכנ"ס "מנין תורני ירושלמי" הרב משורר8:40
ביכנ"ס "יחדיו" בן אליעזר 9:0016
ביהכנ"ס "הירושלמי" חנה רובינא9:30 
ביכנ"ס "מורשה" חנה רובינא 9:5013

ביכנ"ס ע"ג חללי המסוק חנה רובינא 10:105
ביכנ"ס "צעירי הציונות" מנחם בגין 10:3050

אהבת ישראל בהלכה ובאגדה
ביכנ"ס "הדר מנחם" חנה רובינא 11:0021
ביכנ"ס "תהילות השם" מנחם בגין 16:3024

מצות שילוח הקן
ביכנ"ס "זכור לאברהם" מנחם בגין 17:3083

מלחמת מצוה ומלחמת רשות
ביכנ"ס "ספרדי דתי לאומי" בן אליעזר 18:3018

דיברה תורה כנגד יצר הרע
ביכנ"ס "חזון יוסף" ר' יהודה הנשיא 19:1547

מצות הציצית

ישיבת אמי"ת כפ"ג 11:30יד' אלול  < 

אורי וישעילתלמידים

מערכת עיתון "בשבע"13:00

תפקיד הרבנות בענין התשובהלעובדי המערכת

משרד עו"ד פריש, שפרבר, ריינהרץ ושות'15:00
הוכחות משפטיותלעובדי המשרד

מרכז רוחני-יהודי אתיופיה עובדיה 18:3014טו' אלול  < 
ושבו בנים לגבולם

האגודה למען החייל ברקוביץ 20:006
ויעשו כולם אגודה אחת

ביהכנ"ס הגדול "בית יעקב" חובבי ציון 20:4537טז' אלול  < 
ארבע מיתות בי"ד

י"ח - כ"ג אלול

שבת 
פרשת

 כי תבוא  <   

לפני 
ביכנ"ס "רננים אשכנזי" חיים זכאי 2ערבית
ביכנ"ס "בית אליהו" מבצע יפתח 8:459
ביכנ"ס "מבראשית" רבקה גובר 9:302

ביכנ"ס חב"ד אם המושבות חדרה 10:1522
ביכנ"ס "ארזי הלבנון" כצנלסון 17:305

עבודת ד' בשמחה
ביכנ"ס "משכן מאיר" גרינשפן 18:303

תשובה מיראה ותשובה מאהבה

ביכנ"ס "בתפארה"  הרצל 21:1585
והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול

ביה"ס ע"ש "יצחק שמיר" האחים בכר8:15יט' אלול  < 

מדרשת "שם לשמואל" בביהכנ"ס "יחדיו"21:30

שיבת האדם אל עצמולנשים

ביכנ"ס "זכור לאברהם" מנחם בגין 19:4583כ' אלול  < 
בריאות של תשובה

ביכנ"ס "עץ חיים" מימון 19 שעריה24:00
תורה ותפילה בסליחות

ביה"ס "בן צבי" רחל המשוררת 8:4518כא' אלול  < 
ביה"ס "למרחב"  ברוריה בת תרדיון 9:3010

מרכז רפואי "שניידר"11:00
ברכה לשנה טובה

מרכז רפואי "בית רבקה"12:00
ברכה לשנה טובה

מרכז רפואי "השרון"13:30
ברכה לשנה טובה

ביכנ"ס "מקור חיים" פרנקפורטר 19:3011
מידת הדין ומידת הרחמים

ביכנ"ס "היכל שמיר" רמח"ל 20:457
לדוד ד' אורי וישעישיעור לגברים נשים

מרכז רפואי "בילינסון"13:00כב' אלול  < 
ברכה לשנה טובה

בית השקעות "אקסלנס"15:00
השקעה נכונהלעובדי החברה

ביהכנ"ס הגדול "בית יעקב" חובבי ציון 20:4537כג' אלול  < 
מצוות לישראל ומצוות לבני נח

ביכנ"ס "משכן משה" יוכלמן 23:154
בן אדם מה לך נרדם

לגברים ונשים

כה' אלול - ח' תשרי

שבת 
פרשת

ניצבים 
וילך <   

לפני 
ביכנ"ס "רינת אשר" אידלמן 4ערבית
ביכנ"ס "משכן ישראל" גליצנשטיין 8:458
ביכנ"ס "ניגוני חיים" חיים ויצמן 9:1545
ביכנ"ס "צעירי כפר גנים" י"ד הבנים 9:4064 

ביכנ"ס "אהל יצחק" י"ד הבנים 10:0066
לערבב את השטן

ביכנ"ס "כל ישראל" י"ד הבנים 16:4529
זדונות נהפכות לזכויות

ביכנ"ס "שלהבת" מסקין 17:503

מפעל העקידה

ביכנ"ס "יבנה"  זליג בס 18:4017

לשנה טובה תכתבו

ביהכנ"ס הגדול "בית יעקב" חובבי ציון 22:3037
לכו נא ונוכחה

ביכנ"ס "שונה הלכות" חובבי ציון 23:0042
מי שענה לאברהם אבינו הוא יעננו

אולפנית ישורון זליג בס 8:4517כ"ו אלול  <
ישיבת אמי"ת אלירז יבנה 13:0025

בית אבות "ליאון רקנאטי" איינשטיין 16:3023כ"ז אלול  < 
דשנים ורעננים יהיולדיירי הבית

ביכנ"ס "תורה ועבודה" תורה ועבודה 18:3510
ופריו מתוק לחכי

אולפנת רעות שמואל הנגיד 8:408כח' אלול  < 
חברת "מלם"13:40

תקשורת עם הבוראלעובדי החברה

ג' תשרי
שבת

שובה  < 

ביהכנ"ס הגדול "בית יעקב" חובבי ציון 16:3037
על התשובה בספר יונה דרשת 

"שובה"

כנס מנהלי המחוז בחמ"ד14:30ה' תשרי  < 
שבתי בבית ד' כל ימי חיילמנהלים

ביכנ"ס "מבראשית"  רבקה גובר 2 20:30ו' תשרי  < 
אחת שאלתי מאת ד'לגברים ונשים

ביכנ"ס "אהל יצחק" י"ד הבנים 20:0066ז' תשרי  < 
עיצומו של יום מכפר

ביהכנ"ס הגדול "בית יעקב" חובבי ציון 20:4537ח' תשרי  < 
שבת שבתון

לגברים ונשים

מודעה
מס. 3
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הראיון המלא יפורסם 
בסוף השבוע ב-
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מאת: ארי קלמן, ניו יורק

זה  ישראל,  נגד  מתקפות  פה  יש  יום  "יום 
מביאים  גם  אנחנו  אבל  חדש.  לא  שהוא  דבר 
איתנו אג'נדה חיובית ועוסקים בפעילות כללית 
המשפט  ועדת  כיו"ר  מכהן  אני  היום  בעולם. 
של האו"ם, הישראלי הראשון שנבחר אי פעם 
לנהל וועדה באו"ם. בנוסף, בחודשים הקרובים 
ימנו אותי לסגן נשיא העצרת ואנהל את ישיבות 
העצרת, שזה גם דבר חשוב מאוד עבורנו וזה 
לייצר   - בו  מאמינים  שאנחנו  מהמכלול  חלק 

סדר יום ולא רק להתגונן מול השמצות".
שמתקבלות  החלטות  הרבה  רואים  אנחנו 
מראש  שומעים  אנחנו  ומנגד,  ישראל,  נגד 
תוכל  מהותי.  שינוי  איזה  יש  שכן  הממשלה 

לעשות סדר...
"יש שינוי, למשל כשרצתי לתפקיד של יו"ר 
אירן,  של  נגדי  התגייסות  פה  הייתה  וועדה, 
תימן והפלסטינים, ואז ראינו מדינות כמו הודו 
דבר  זה  גלויה,  בצורה  לצדי  שעמדו  וסינגפור 
מהותי כי בדרך כלל דברים נעשים בשקט. יש 
גם באפריקה שהפעילות שלנו מתחילה  שינוי 
לשאת פרי ואנחנו מתקרבים למדינות שונות". 
הממשלה  ראש  הנה  יגיע  הקרוב  בחודש 
לנאום באו"ם, האם אחרי תחילת עידן טראמפ 
 - נושאים  אותם  שוב  או  שונה,  נאום  נשמע 

אירן ומו"מ עם הפלסטינים?
"זה ממשל שונה, לפני ראש הממשלה יגיע 
זו תהיה  לנאום. עבור טראמפ  הנשיא טראמפ 
פעם ראשונה בבניין הזה. אז יש מתח לקראת 

הנאום הראשון שלו.
שלנו,  האמת  את  יאמר  הממשלה  "ראש 
שגריר  פה  היה  הוא  שלו.  לנאום  כאן  מצפים 
לו  שאמר  מלובביץ',  הרבי  את  פגש  הוא  ואז 
וצריך  וחשוך  שחור  מקום  הוא  הזה  שהמקום 
עושים:  שאנחנו  מה  זה  נר,  כאן  להדליק 
מדליקים כאן נר כדי להראות לעולם את האמת 

ולהאיר לכולם את הדברים החיוביים.
הוא  שהמקום  גיליתי  היהדות  בנושאי  "גם 
מקור כוח עצום מבחינת המשלחת הישראלית. 
זה יכול להיות בדברים סמליים כמו יום כיפור 
ליל  באו"ם,  שבתון  כיום  לראשונה  שהוכר 
בניין  בתוך  השגרירים  עבור  שעשינו  הסדר 
האו"ם וכמובן המזנון הכשר שדרשנו להכניס 

לכאן, והכניסו לנו".
"גם בנאום הראשון שלי במועצת הביטחון 
פרק  ולהקריא  הראש  על  כיפה  לשים  בחרתי 
ציניות  תגובות  היו  בארץ  אז  מהתהילים, 
מעט  ועוד  באו"ם  מצווה  בר  עושים  שאנחנו 
אבל  מזה,  התעלמתי  סוכריות...  גם  נזרוק 
ראינו  'בחיים לא  לי  ואמרו  שגרירים באו אלי 
דבר כזה, אנחנו רוצים לראות מה עוד יש לך 
לומר'. זאת אומרת זה עובד, כשאתה מכבד את 
הדת שלך, אחרים מכבדים אותך ואותה. יש פה 

באמת עניין בזה". 
יש פניות מקהילות יהודיות בארה"ב?

"בוודאי, הם מאוד מעורבים, דווקא כשהם 
בחלון  היהדות  את  שמים  שאנחנו  רואים 
ואנחנו  אותם  מחזק  מאוד  זה   - שלנו  הראווה 

מברכים על כך".
מתווה  הקפאת  על  שכועסות  קהילות  יש 
בתמיכה?  שינוי  מרגיש  אתה  האם  הכותל. 

שמעת משהו בנושא מאותן קהילות?
היהודית,  בקהילה  סערה  עורר  "זה בהחלט 
הזמן,  כל  ומותקף  פה  שנמצא  אני  ספק,  אין 
יש  חשובה.  מאוד  שלנו  שהאחדות  חושב 
בין  מבדילים  שלא  אנטישמים  גורמים  כאן 
שמאל לימין, בין זרמים שונים בתוך היהדות, 
מבחינתם הם נגד כל העם היהודי, לכן האחדות 

היא מקור כוח עבורנו". 
"לא אכנס לפרטי הויכוח, אבל אני כן יכול 
לומר שכמי שנמצא בארה"ב כמה שנים, אנחנו 
צריכים לראות איך מתגברים ומשדרים אחדות 
כלפי חוץ. את הויכוחים עדיף להשאיר בבית". 
יש טענה שאין לנו שר חוץ מתפקד, אתה 
מצוין  ובקשר  שלנו  החוץ  מדיניות  את  מכיר 

עם שר החוץ בפועל... יש מקום לשיפור?
"ראש הממשלה מאוד אוהב את התפקיד של 
שר החוץ, הוא מאוד פעיל במדיניות החוץ ואני 
ומתעניין  מכיר  הוא  ישיר.  באופן  מולו  עומד 
והוא חי את הנושא הזה. גם כשאני מגיע לארץ 
או  האמריקאית  השגרירה  כמו  שגרירים  עם 
הממשלה  ראש  חודש,  לפני  שגרירים  תשעה 
לנו  שיש  חושב  אני  הזה  בנושא  אותנו.  פגש 
שלו  הזמן  את  נותן  הממשלה  שראש  יתרון 

למדיניות החוץ, יש לזה משקל גדול".
התקשורת מתנכלת לראש הממשלה?

יודע  הממשלה  ראש  שבהחלט  חושב  "אני 
לעמוד בלחצים השונים, זו לא פעם הראשונה 
בסוף,  בלי  בגלים  עליו מתקפות שבאות  שיש 
המדיניות,  התוצאה.  זה  שנמדד  מה  אבל 

הפעילות, זה מה שהציבור מסתכל עליו". 
בעוד שנתיים אתה מסיים את התפקיד, אתה 

כבר חושב על הדבר הבא?
מצוין,  הזה  בתפקיד  מרגיש  אני  כל  "קודם 
עבודה  זו  וברצינות,  באחריות  אליו  בא  אני 
קשה וברוך ה' אני מצליח בה וזה נותן סיפוק 
המשלחת  לאן  ולראות  ההישגים  את  לראות 
תקופה  שבעוד  מאמין  אני  הגיעה.  הישראלית 
פה  שצברתי  הניסיון  עם  ושם  לארץ,  אחזור 
אני  לאומית  הבין  בזירה  שרקמתי  והקשרים 

מתכוון להביא אותם לטובת עם ישראל".
את  מסעירה  החרדים  החיילים  תקיפת 
הרחוב החרדי ולא רק, אולי כסגן שר לשעבר 

יש לך פתרון לזה?
"זה חמור מאוד, צריך להגביר את האכיפה. 
זו תופעה שאין לה מקום. אתה יכול להסכים או 
לא  להסכים עם משהו, אבל ברגע שזה נהפך 
המדינה  של  המקום  זה  פה  פיזית,  להתקפה 
לספק את ההגנה ואת המחסום. אנחנו במדינה 
ולגיטימי שיהיו דעות שונות, אבל  דמוקרטית 

ברגע שחיילים מותקפים אסור לשתוק".

שנתיים אחרי מינויו כשגריר ישראל באו"ם, יכול דני דנון לציין 
בסיפוק שורה של הישגים  בראיון ל'קו עיתונות' הוא מדבר על 
המינוי הצפוי כסגן נשיא העצרת, הנאומים של נתניהו וטראמפ, 
השינוי בעמדת הממשל, מתווה הכותל ותקיפת החיילים החרדים

"כשאתה מכבד את הדת 
שלך, אחרים מכבדים אותך"

סדנאות להרזיה בהנחיית
אסנת פריד

דיאטנית קלינית מוסמכת

חודש חינם*!!!
480 ש"ח בלבד  ל- 12 מפגשים

הרזיה מהירה ובטוחה
עם תפריט עשיר ומגוון
הסדנאות מתקיימות ב:

חן הצפון- יום ראשון בשעה 20:00
                      יום שלישי בשעה 9:30

מתנ"ס עמישב- יום שני בשעה 20:15
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 ניתן להשיג הדסים ולולבים מובחרים
  בהשגחות מהודרות 

 לסוחרים ומשווקים: מכירת ג'ארדים פתוחים ללא מיון
 )מהקטיף לשטיפה וללקוח(

לסוחרים מתחייבים למחירים הכי נמוכים בשוק!
בית אריזה למיון אתרוגים, הדסים ולולבים מושב תקומה, משק 3

טל. 08-9941369, נייד. 054-4933671

פרדס לאתרוגים תימניים מזן בלתי מורכב למהדרין מן המהדרין

נתיבות: רח' ירושלים 66
יעקב: 054-4933671 - לסוחרים

ירושלים: יואל 19 
 שכונת הבוכרים

 יצחק:  054-4933672

 עליו מברכיםשגדולי הדור האתרוג 

ערבות

ומהודרים מיוחדים אתרוגים

 המכירה

  לבודדים

  תחל מצאת

 צום גדליה

אתרוגי האבותמברכים על האבות במסורת ממשיכים 

הפרדס בהשגחת הבדצ משעת השתילה ועד שעת הקטיף

054-4933670

054-4933671 מזן מיוחס

גידול של 
ערבות ישירות 

לצרכן



למחירים הזולים בישראל
התחייבות

פתוח רצוף בין השעות 09:30-22:00  | התחייבות למחיר זול יותר מכל הצעה 
רשמית כתובה של אותו היבואן, מינימום 3 פריטים בכל רכישה, תקף ליום ראשון בלבד 3.9.17

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

קונים חדש 
ממחזרים ישן

בחסות
www.payngo.co.ilאתר עם כתובת

שלם וקח עוד היום אצלך בבית

יום ראשון 3.9.17
בכל סניפי הרשת

במוצרי החשמל שאתם 
מעוניינים לקנות בוחרים 1

מצטיידים בסקר שוק
והצעות מחיר משווים 2

מגיעים ביום א
 לסניפי 
הרשת וחוסכים בענק חוסכים 3

איך משתתפים?

למחירים הזולים בישראל

1

2

3

משפצים?משפצים?

של רכישה מרוכזת דירה?עוברים 
יריד ענק
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ארי קלמן

הדרמטי  הקיצוץ  על  עיתונות'  'קו  חשיפת 
לשכבות  לחגים  מזון  לסלי  הסיוע  בתקציבי 
החלשות ולנזקקים - מגיעה לשולחנו של שר 
הרווחה: השר יעקב ליצמן העלה את הנושא 
שהבטיח  כפי  כץ,  חיים  הרווחה  שר  בפני 
מצדו  וכץ  עיתונות',  ל'קו  שעבר  בשבוע 

התחייב לבחון מחדש את הקיצוץ.
ל'קו עיתונות' נודע כי בעת פגישה שוטפת 
שהתקיימה בין שר הבריאות יעקב ליצמן לשר 
חיים כץ בלשכתו בתל אביב, העלה  הרווחה 
ליצמן גם את נושא סלי המזון. ליצמן הסביר 
לשר על המצוקה ועל המשמעות של התקציב 
עבור עמותות החסד, וסיפר לשר כי פנו אליו 

מכל ארגוני החסד בבקשה שיפעל בנושא.
יורה  כי  כץ  השר  הודיע  הפגישה  בסיום 
למנכ"ל משרדו ד"ר אביגדור קפלן לבחון את 

הקיצוץ מחדש.
כהן  מאיר  לשעבר  הרווחה  שר  כך,  בתוך 
לקצץ  את החלטת המשרד  תוקף  עתיד(,  )יש 
את התקציב המדובר. בשיחה עם 'קו עיתונות' 
בקיצוץ,  שאסורים  דברים  כהן: "יש  אומר 
שהם מוקצי קיצוץ. סלי המזון לחגים הם אחד 
בקצה  שחיות  למשפחות  מיועדים  הם  מהם, 
קצהו של העוני. יש בממשלה הזו תקציבים, 

לאותן  לסייע  היתרות שיכולות  לבחון את  די 
במעט  הקרובה  השנה  את  לפתוח  משפחות, 

אור".
גפני  משה  חה"כ  הכספים  וועדת  יו"ר  גם 
על  יילחם  כי  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  אמר 
יאפשר  ולא  החגים  כל  לפני  שלחם  כמו  כך 
איפשר  שלא  כפי  בחלשים  ופגיעה  קיצוצים 
לדבריו  בכנסת.  תפקידו  שנות  כל  לאורך 
דיון  ונקיים  הסכומים  את  להגדיל  "דרשנו 
בנושא עם גורמי המקצוע ולא נאפשר שיפגעו 

בחלשים ביותר בחברה הישראלית."
פנה  פרוש  מאיר  החינוך  שר  סגן  כן  כמו 
לשר כץ בדרישה לשקול מחדש את הקיצוץ. 
כי  פרוש  כתב  לכץ  פרוש  ששלח  במכתב 
הינם  החגים  לקראת  המחולקים  המזון  "סלי 
התזונתי  לביטחון  ותורמים  ביותר  חיוניים 
במזון  מסתפקים  שגרה  שבימי  הנזקקים,  של 
לקצץ  הדעת  על  יעלה  ולא  מספק,  ובלתי  דל 
יום  קשות  משפחות  עבור  בתמיכה  דווקא 

שגורלן לא שפר עליהן".
כותב  בקשה",  של  לשון  בכל  "אבקשך, 
פרוש, "לתת את מלוא תשומת הלב לנושא זה, 
ולדאוג לתוספת משמעותית בסכומי התמיכה 
שנותן משרדך לעמותות החסד, וזאת על מנת 
לאפשר את המשך הפעילות הברוכה והחיונית 

למען המשפחות הנזקקות בישראל".

ארי קלמן

לא  עדיין  ביטן  דוד  ח"כ  הקואליציה  יו"ר 
מונה לתפקיד שר באופן רשמי, אבל בכירים 
ימונה  הוא  כי  מעריכים  הפוליטית  במערכת 
מיד  החורף,  מושב  פתיחת  עם  שר  לתפקיד 

אחרי חג הסוכות.
מקומו  על  שקט  מרוץ  נפתח  כך,  בעקבות 
ימונה  ובאם  מאחר  שאחרי,  ביום  ביטן  של 
באחד  מקומו  את  יפנה  הוא  שר,  לתפקיד 
העוצמה  ובעלי  הנחשקים  התפקידים 

בקואליציה הנוכחית. 
הם,  החשאי  במרוץ  הבולטים  השמות 
אמיר אוחנה שנראה כמועמד המועדף ברחוב 
אף  ואשר  הממשלה,  ראש  ובלשכת  בלפור 
לחקיקת  המיוחדת  הוועדה  את  לנהל  מונה 
העדיפויות  סדר  בראש  שנמצא  הלאום  חוק 
של ראש הממשלה והשתתף לאחרונה במספר 

פגישות מצומצמות יחד עם נתניהו. 
העומד  קיש  יואב  הם  נוספים  מועמדים 
בראש וועדת הכנסת ומכיר את כללי המליאה 
לתפקיד  מינויו  קודם  זה  בתפקיד  היה  )ביטן 

יו״ר הקואליציה(. 
שם נוסף הוא חה״כ מיקי זוהר שלפני כשנה 
עמד לפרוש מהכנסת, אך ראש הממשלה זימן 
להישאר בתפקידו  דרש ממנו  אותו ללשכתו, 
לו  העניק  ראשון  בצעד  פיצוי.  לו  והבטיח 

עומד  הוא  בראשה  מיוחדת  וועדה  נתניהו 
זוהר  מקורבי  אך  זכויות(  לשוויון  )הוועדה 

טוענים כי הוא לוטש עיניים לתפקיד זה.
דודי  הפנים  וועדת  יו״ר  הוא  נוסף  מועמד 
תפקיד  את  יעזוב  האם  ברור  לא  אך  אמסלם, 
יו״ר וועדת הפנים, אחת מהוועדות החשובות 
לשולחן  עצמה  בפני  ומקפצה  בכנסת 

הממשלה, לטובת ראשות הקואליציה.
ראש  השתתף  שעבר  בשבוע  כי  נציין 
הממשלה בנימין נתניהו בחתונת בתו של יו״ר 
את  מכיר  ״אני  אמר:  שם  ביטן,  הקואליציה 
דוד עשרות שנים, הבאתי לו את תפקיד יו״ר 
העבודה  את  שיעשה  ידעתי  כי  הקואליציה 
מצוין  יותר  אותה  עושה  הוא  אבל  מצוין, 

ממצוין״.
לתפקיד  להתמנות  המעוניין  בליכוד  גורם 
של  מהמחמאה  חשש  הביע  הקואליציה  יו״ר 
נתניהו לביטן ״אם ראש הממשלה החמיא לו 

כך, כנראה שהוא רוצה אותו בתפקיד״.
עם  בשיחה  אומר  בליכוד  אחר  גורם  מנגד 
החמיא  הממשלה  ראש  "אם  כי  עיתונות׳  ׳קו 
ביטן  לשר,  בקרוב  שימונה  כנראה  כך,  לו 
כנסי  את  יוזם  גם  הוא  ולכן  זה  בשביל  עובד 

התמיכה״. 
הם  אך  מהצד,  עומדים  החרדים  כה  עד 
מתוך  אוחנה,  של  למינויו  להתנגד  עשויים 
חשש שהוא יפעל בנושאים שנויים במחלוקת.

כץ הבטיח לליצמן: "אבחן 
מחדש את הקיצוץ"

4 מועמדים להחליף 
את ביטן

בעקבות פעילות הנציגות החרדית, בראשות ליצמן ופרוש, 
שוקל שר הרווחה מחדש את הקיצוץ בתקציבי סלי המזון 

לחג לנזקקים  שר הרווחה לשעבר מאיר כהן: "יש דברים 
שאסורים בקיצוץ, סלי המזון הם אחד מהם"

הקרב הבא בליכוד - מי ימלא את תפקיד יו"ר הקואליציה, 
כאשר ח"כ דוד ביטן ימונה כשר  במתמודדים: אוחנה, 

קיש, אמסלם ומיקי זוהר 

בעקבות 

חשיפת 'קו 

עיתונות'

סערת 'סלי המזון'

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

w w w . m i v c h a r . o r g . i l

03-5785030
קמפוס ראשי: רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 
קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

הן
 כ

לי
גי

הטכניון

גבריםמסלול

במיפוי וגיאו
אינפורמציה

לימודי הנדסה
ע"י הטכניון - חיפה

לימודי הנדסה מהווים את הבסיס למערכות מודרניות לניהול 
ולפיתוח תשתיות הבינוי, התחבורה, הטלקומוניקציה והאנרגיה, 

כמו גם לפיתוח מערכות מודיעין ושליטה מדויקות.

בסיום הלימודים תוכל להשתלב בחברות תוכנה,
ברשויות הממשלתיות, בבזק, בחברת החשמל, במקורות,

במנהל מקרקעי ישראל, במערכת הביטחון ועוד.

ההרשמה למכינה בעיצומה!
הבטיחו את מקומכם!המכינה חינם לזכאים!

יינתנו מלגות גבוהות
במהלך שנות הלימודים – לזכאים

מחזור נוסף יוצא לדרך!



מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי - 02-6482264 
להזמנות: אבישי - 050-6322047
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מה דינו של עוף הבראקל?

עוף  בסערת  משמעותי  דבר  נפל  כשבוע  לפני 
הנידון  כה  עד  אם  המפה.  את  ששינה  הבראקל 
שונות,  במדינות  נאכל  היה  הבראקל  האם  היה 
נחשפו מסמכים החושפים את זהותו של הבראקל 
בבלגיה  רק  שגדל  מסוים  זן  הוא  כי  נכתב  ובהם 
ולאחר מלחמת העולם הראשונה  במחוז בראקל, 
עד  שנה,  כארבעים  לפני  עד  הכחדה  בסכנת  היה 
שנשארו רק חמישה תרנגולי בראקל בכל העולם, 

ואז החלו לגדלו בשנית בבלגיה בלבד.
בארץ  בנמצא  היה  לא  שהבראקל  לכל  הוברר 
שהזים  דבר  האחרונות,  השנים  מאה  מהלך  בכל 
הבראקל  אכילת  על  השונות  העדויות  כל  את 
שאמנם  לטעון  משווקיו  החלו  זה  בשלב  בארץ. 
שהוא  היות  אבל  נאכל,  היה  לא  עצמו  הבראקל 
שאפשר  הרי  ה'באלדי',  לעוף  במהותו  דומה 

להכשיר אותו על פי מסורת של הבלאדי.
מספר  שטרנבוך  הגר"מ  מרן  כינס  זה  בשלב 
עוף  בצורת  המתמחים  עולמי  שם  בעלי  מומחים 
החילוקים  את  בפרוטרוט  תיארו  והם  הבאלדי, 
המומחים  ]אחד  לבלדי,  הבראקל  בין  המהותיים 
חסידים  בגדי  שיתלבש  שליטאי  שכמו  הסביר 
הוא לא ייהפך לחסיד, כך גם אם הבראקל דומה 
נהפך  אינו  לבאלדי  החיצוני  ותארו  בלבושו 
מספר  הגר"מ  לשולחנן  הגיעו  ובנוסף  לבאלדי[, 
חזק  עוף  הבראקל  היות  על  ממומחים  הבחנות 

אותו  שמתאים  מה  לבלדי,  השוואה  בלי  מאוד 
לצורת עוף קרב שאין עליהם מסורת.

בנוסף הגיע הגרמי"ל לנדא ומסר מידע הקיים 
בידו על עוף הבראקל, וכן התקבלה עדות מהרב 
בלגיה  שיהודי  באנטוורפן,  הכשרות  על  הממונה 
זו היא בעל  נמנעים מאכילת הבראקל. עדות  היו 
היה מצוי תמיד  זה  היות שעוף  מיוחדת  חשיבות 
מאכילת  נמנעו  הם  ואעפ"כ  בלגיה,  יהודי  בקרב 

העוף.
דיונים  לאחר  ההכרעה.  נפלה  זה  בשלב 
כי  נחרץ  הלכה  בפסק  הראב"ד  קבע  מעמיקים, 
"עוף הבראקל הוא עוף טמא, ואפילו אם כל גדולי 

ישראל יתירו, הוא באיסורו עומד".
ודיינים  לרבנים  בבקשה  חתם  דבריו  את 
באשדוד  שחטו  כשבוע  "לפני  ובחו"ל:  מהארץ 
וזה  ה'בראקל',  מעוף  עופות  אלפים  כשבעת 
הבראקל  ביצי  את  מוכרים  כבר  שהם  שנים  כמה 
אני  ולכן  מהודר,  שזה  וטוענים   - ביוקר  לאכילה 
להכריז  ובגולה,  בארץ  ואדמו"רים  לרבנים  קורא 
ומהודרים,  כשרים  שלנו  והביצים  שהעופות 
ובית ישראל אינם נכשלים ח"ו בטריפות, ומכוח 
העוף  את  ולהאכיל  לאכול  אוסרים  התורה"ק 
החדש, ובזכות זה הקב"ה יגן עלינו ונזכה בקרוב 

לקבל פני משיח צדקנו".

וכן  בתורכיה,  כרב  משמש  אני 
בתורכיה.  השוחטים  את  כמלמד 
עם  ומתעסק  לומד  אני  שנים  במשך 
בא  הדבר  ערב,  בארצות  השוחטים 
מחלוקת  שיש  כששמענו  לידינו 
לעוף  באשר  לא  או  מסורת  יש  אם 

המדובר.
שלי  החברותא  עם  דיברתי 
כראש  משמש  הוא  בתורכיה, 
בית  ורב  שנה  כ-50  מזה  השוחטים 
הוא  באיסטנבול.  שישלי  הכנסת 
לפניו  שהיו  השוחטים  מראשי  קיבל 
המפורסמים  השוחטים  ראשי  עד 
חזן  יוסף  רבי  הגאון  מרן  המה  הלא 
זצ"ל בעל ספר ה'חקרי לב' ובנו מרן 
הראשון לציון רבי יוסף דוד חזן זצ"ל 
ידוע  אשר  זבח',  'תורת  ספר  בעל 
וטריפות אשר  יסודי בשחיטה  כספר 
אין סימן בכף החיים שלא הובא כמה 
מרן  עליו  העיד  וכבר  פעמים.  וכמה 
יוסף  עובדיה  רבינו  לציון  הראשון 
הספרדים  אצל  המכריע  שהוא  זצ"ל 
היה  הוא  באשר  וטריפות,  בשחיטה 
גדול הדור לפני כמאה חמישים שנה, 

וגם ראש השוחטים באיזמיר במשך 
40 שנה לפי עדותו.

הם היו שוחטים ואוכלים את העוף 
הזה ללא שום חשש. הרי לך שיש בו 
מסורת. וכן העידו לי התלמידים שלי 
גדלים  בכפרים  שם  שגם  בג'רבה, 
ללא  אותם  ושוחטים  כאלה  עופות 
חשש, ולא כמו שרצו לומר שעופות 
אלה גדלו במקומות שלא היו יהודים 
הוא  ההיפך   - מסורת  להם  אין  ולכן 

הנכון.
בתורכיה,  בשמו  ידוע  הזה  העוף 
בתורכיה(  )מחוז  דניזלי  של  העוף 
שעד לפני מאה שנה היו שם יהודים 
בעיר הזאת, והעוף נפוץ בכל מחוזות 
ללא  אותו  ואוכלים  ותוניס  תורכיה 
אלו  על  מתפלא  אני  לכן  חשש. 
שבאים לאוסרו ללא כל דיון ובדיקה, 
בעבר  מקובל  היה  זה  עוף  כאשר 
לגמרי  כשר  כעוף  היום  עד  ומקובל 
וארצות  טורקיה  יהודי  כלל  בקרב 

ערב.

מותר: יש מסורת
הרב אברהם חיים 

מרבני תורכיה, הרב המכשיר בשחיטה 

אסור: רק 5 תרנגולים
הרב משה חמד 

נאמן בית הראב"ד הגר"מ שטרנבוך 
הראב"ד בוחן את הבראקל

  בס“ד

המשרד לשרותי דת
תחום תמיכות ועזבונות

הודעה בדבר מטרה שעבורה ניתן, בכפוף לאישור
התקציב, לבקש תמיכה לפי סעיף 3א'
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

 ,2017 מתפרסמת בזאת האפשרות לקבל, בכפוף לאישור התקציב לשנת 
תמיכות של המשרד לשירותי דת (להלן-המשרד) למוסדות ציבור בהתאם 

לסעיף 3א' לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.
נושא התמיכה                                                                                                                               

שימור מורשתם והנצחת רבנים ראשיים בישראל
                                                                                                                            

בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק על-ידי מוסד ציבורי כמשמעותו בחוק, הפועל שלא  א. 
למטרת רווח (להלן - המבקש), ובהתאם לנוהל הגשת בקשות לתמיכה מתקציב 
המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן (להלן-הנוהל). התמיכות יינתנו, בכפוף לאישור 

התקציב, באופן שוויוני ולפי הקריטריונים הקבועים במבחני התמיכה.
המשרד של  האינטרנט  מאתר  להוריד  ניתן  התמיכה  ממבחני  עותק  ב. 
  www.dat.gov.il  ‘   לשונית תמיכות ועזבונות    ‘  תמיכות בהתאם  לסעיף 3א'  
כל מוסד ציבור הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה עפ"י המבחנים המפורסמים  ג. 
וברשותו כרטיס חכם מתבקש לנהוג בהתאם לנוהל ולמבחני התמיכה באמצעות 
 .https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal פורטל התמיכות הממשלתי" בכתובת"

       עד ליום שני כ' באלול התשע"ז 11.9.2017
יש להגיש אישור על ניהול תקין לשנת 2017 עם הגשת בקשת התמיכה. ד. 

בקשות אשר לא מולאו כראוי, או שלא צורפו להן כל המסמכים הנדרשים,  עלולות  ה. 
להידחות בועדת התמיכות. בקשות אשר יגיעו באיחור יידחו ללא דיון.

אישור התמיכה על ידי ועדת התמיכות במשרד מותנה בזמינות תקציבית. מסגרת  ו. 
התקציב לסעיף התמיכות טרם נקבע לרבות גובהו והיקפו. אשר על כן, יתכן 
שהבקשה לא תיענה במלואה או בחלקה, ומוסד הציבור לא ישמע בכל טענה 
בשל כך. אין בפרסום מודעה זו, משום התחייבות למתן תמיכה כלשהי ולחלוקת 

תמיכות בכלל.

 |  
N

G

■ שפות באינטרנט: html, css, JS ■ תכנות באינטרנט - צד שרת ולקוח ■ בניית אתרי וורדפרס 
 ■ PHP תכנות מונחה עצמים בשפת ■ PHP -ו Jquery - מתקדמים ■ אינטרנט מתקדם
Angular וספריות נוספות לפיתוח יישומי רשת עוצמתיים ■ SQL עבודה עם בסיסי נתונים

עולם ההייטק והיזמות
כרטיס כניסה

שמור לביקורת
עד גמר הקורס

לימודים פעם אחת בשבוע

תחילת השיעור:     נשים 10:00    גברים 18:30 פתיחת דלתות: כחצי שעה לפני השיעורשורה בכיתה: 1 | כסא: 4 (מול המרצה)
0 1 0 0 0 111

0 1 0 0 0 111

חדש ומבוקש 

קורס פיתוח
ותכנות מתקדם!

מקצועי עימוד   | אתרים  פיתוח   | אתרים  ובניית  עיצוב   | חזותית  ותקשורת  גרפי  עיצוב 
הבית של היוצריםעריכה והפקת וידאו | צילום מקצועי | עיצוב פנים | תלת מימד ואנימציה | איור ממוחשב

בני ברק: מגדלי שקל ז'בוטינסקי 168 ירושלים: שטראוס 3
www.prog-school.co.il | 072-2201433 בית פרוג

מלגות
לזכאים

חדש! מוכרים לשנת שבתון!

מסלול גברים 
ירושלים

מסלול נשים 
ירושלים

מסלול גברים 
בני ברק

מסלול נשים 
בני ברק

בואי לגלות מקצוע מרתק המאפשר להתפרנס ברווח!
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מאת: יאיר גרוס

הציעו  ועייפות.  כבדות  נפוחה,  בטן  עם  מסתובבים  אתם 
לכם להשרות שזיפים יבשים בכוס מים חמימים ולשתות את 
המים בבוקר. אמרו לכם לאכול יותר חסה או אבטיח ובכלל 

להגביר את צריכת הירקות והפירות.
הציעו לכם להיות פעילים יותר גופנית, אז יצאתם לסיבוב 
בחוץ. אבל האם כל זה עזר לבטן להיות פחות נפוחה והקל 

על מערכת העיכול האיטית?
כדי להמריץ מערכת עיכול עצלה ולפתור בעיה מתמשכת 

של עצירות, צריך יותר מאשר הקלה נקודתית. 
נמרצים  מעיים  הגוף.  חיזוק  הוא  המצב  את  שישפר  מה 
ותקינים הם המפתח לפינוי יומיומי של הפסולת המטבולית 

שצריכה לצאת מהגוף ומונעים עצירות.
ההיפך.  בדיוק  הגוף?  את  יחזקו  משלשלים  כדורים  האם 

אלה יגרמו להתמכרות פיזית ולעצלות של המעיים.

פיתוח ישראלי טבעי ומדעי 
הצמחים  רפואת  של  בפתרון  תבחרו  אם  עוזר?  כן  מה 
ללא  העיכול  מערכת  של  מחיזוק  תהנו  העצירות,  לבעיית 

תופעות לוואי. 
החדשנית  וגם  הותיקה  התשובה  היא  הצמחים  רפואת 
מחקרים  ויותר  יותר  המשלימה.  הרפואה  בתחום  ביותר, 
המוכרים  רבים,  מרפא  שבצמחי  התועלת  את  מוכיחים 

לאנושות כבר אלפי שנים.

תרופות  של  והטהור  הטבעי  המקור  למעשה  הם  צמחים 
כימיות רבות ובמסגרת המודעות הגוברת לחיים בריאים, גם 

קרנה של רפואת הצמחים עולה.
היעילה  להשפעה  מודעת   TTM בשם  ישראלית  חברה 
ערכת  את  ופיתחה  הגוף  על  מרפא  צמחי  של  והמעמיקה 
של  מתמציות  טבעיים,   100% מוצרים   הכוללת   Aperta,
לוקטו  המרפא  צמחי  מדעית.  מוכחת  יעילות  בעלי  צמחים 
ידי  גידול מובחרים מרחבי העולם והם מאושרים על  מבתי 

משרד הבריאות ומיוצרים בכשרות מהודרת.
רחבה  פעילות  יוצר   Aperta שבערכת  הצמחים  שילוב 
ומערכתית. למשל, צמח הכשותית הנכלל בערכה, מקל על 
כאבי בטן עוויתיים ועל תסמונת המעי הרגיז ומפחית נפיחות 
ואי נוחות במערכת העיכול. עוד צמח שתמצית מרוכזת שלו 
נכללת בערכה הוא התמר הסיני, שמעודד את פעולת המעיים, 
מקל על ההתרוקנות ומרגיע במצבי לחץ. הפורמולה כוללת 
כיעיל  הידוע  גם תמצית מרוכזת במיוחד של צמח שן ארי, 

לשיפור תהליכי הפינוי בגוף. 
מי שייעזר במוצרים של חברת TTM עשוי להנות משיפור 
בהמשך  בלבד.  שימוש  של  אחד  יום  אחרי  אפילו  והקלה 
מערכת העיכול תחזור לתפקוד עצמאי ומיטבי, הגוף יתמלא 
תיעלם,  הנפיחות  יותר,  צלולה  תהיה  המחשבה  באנרגיה, 
העור יהיה מלא חיים יותר ואפילו ריח הגוף יהיה פחות חריף.

הטיפול מגיע אליכם
כדי להנות מהטיפול הטבעי אין צורך אפילו לצאת מהבית. 
המומחים  היועצים  צוות  עם  טלפון  בשיחת  נעשה  האבחון 

ומתאימים  דיסקרטי  טלפוני  בירור  שמקיימים   ,TTM  של
ערכת  האישית,  ההתאמה  לאחר  מידה.  לפי  התפור  מענה 

Aperta  נשלחת עד לפתח הדלת, ללא עלות משלוח.  
מהמיצוי  וטיפות  הצמחיות  הכמוסות  נטילת  במהלך 
את  טלפונית  מלווה   TTM מטעם  המומחה  היועץ  הנוזלי, 

התהליך וזמין להתייעצויות. 
אלינה זקס M.SC, הרבליסטית קלינית ונטורופטית, מרצה 
ומטפלת, שרקחה את הפורמולות של מוצרי החברה מספרת: 
"כדי לתמוך במי שמתמודדים עם עצירות כרונית, אנחנו גם 
מייעצים בנושא התזונה המתאימה. שימו לב שהרבה פעמים, 
בעיית עצירות גם מונעת ירידה במשקל. אצל מי שמעוניינים 
יכולים  נכונה עם הטיפול הצמחי,  לרזות, שילוב של תזונה 

להניע גם הרזייה שלא מתקדמת".
אילו תגובות אתם מקבלים?

רואים  שלנו  והלקוחות  גבוהים  מאוד  ההצלחה  "אחוזי 
את  הכירו  ולא  כספקנים  שהתחילו  מי  גם  מיידי.  שיפור 
מהתוצאות  ונהנים  לטובה  הופתעו  המרפא,  צמחי  יתרונות 

לאורך זמן".

לפרטים נוספים ניתן להתקשר ל:
TTM:  072-3922680

ttmisrael.com :או לבקר באתר החברה
בברכת בריאות שלמה

ניסיתם הכל כדי להקל על הבטן - שזיפים, לפתן, דילוגים וחסה. רק את הדרך הטבעית 
והיעילה באמת, עוד לא הכרתם

תועלת גדולה
עצה קטנה
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ליברמן  איווט  הביטחון  שר  הגיע  שעבר  חמישי  ביום 
יקרת  מתנה  עמו  והביא  אלעד,  העיר  יקיר  תואר  לקבלת 
הצמוד  הצה"לי  האש  שטח  בהפשרת  מדובר  לא  ערך. 
לעיר, עליה נדבר תכף ומיד, אלא בצוות הצילום של ערוץ 
2 שנלווה אליו, עם הבטחה לאספקת כותרת טרייה, היישר 
לראש המהדורה. אחרי שסיים לדבר לאוזני המשתתפים 
את  ליברמן  הסיט  החרדי,  הדיור  צרכי  על  החרדים, 
התקשורת  לזרקורי  החרדית  התקשורת  ממצלמות  מבטו 

החופשית, והחל לדבר, כמובטח, על ענייני דיומא.
מארגני ועידות, יוזמי אספות, מתכנני ביקורים וממתגי 
התקשורתית  החשיפה  שמידת  יודעים  כינוסים,  אולמות 
האישיות  זהות  גורמים:  בשני  תלויה  האירוע  של 
פרץ  הרצליה'  'כנס  נאומה.  ותוכן  שתתארח  הממלכתית 
הציבוריות  הוועידות  לפנינת  והפך  הציבוריים  לחיינו 
על  לראשונה  בו  הכריז  ששרון  אחרי  עשור,  במשך 
התנתקה  אילן  בר  אוניברסיטת  ההתנתקות'.  'תכנית 
הממשלה  ראש  רוצח  עם  שמה  של  האוטומטי  מהזיהוי 
אחרי שנתניהו הכריז בין כתליה על תמיכתו ברעיון שתי 
המדינות. ישבתי באולם באותו יום ובמבט לאחור, הייתה 
זו אחיזת העיניים הגדולה של העשור. הסכסוך הישראלי-
פלסטיני נותר כשהיה אבל האוניברסיטה לפחות, הלבינה 

את שמה.
במבחן 'כנס הרצליה', שר הביטחון קיבל ציון 10 בתום 

ובא  האופוזיציונר  מדי  את  שפשט  מאז  באלעד.  ביקורו 
בשערי הקריה בתל-אביב, ליברמן נוצר את לשונו בהתאם 
לכללים המחמירים של בעל החפץ חיים. הביקורת הקשה 
תמיכה.  במשפטי  והומרה  נגנזה  הממשלה  ראש  נגד 
ושות',  הנייה  החיסול  יעדי  נגד  הלוחמניות  ההצהרות 
ללשכת  כניסתו  מרגע  וארבע שעות  עשרים  תוך  אופסנו 
על  מדברים  עמו  שיושבים  הקבינט  שרי  הביטחון.  שר 
שר בטחון שבא מהתחום האזרחי ומזכיר בשיקול דעתו 
הרחמים  בחודש  בשעתו.  ארנס  מישה  את  ובמתינותו 
והסליחות ניתן לומר שאיווט מחייב את השבים בתשובה. 
מרגע שהצהיר אמונים לתפקידו, הוא שינה את דרכיו מן 

הקצה אל הקצה. 
שינוי התדמית של ליברמן נעשה בכוונה תחילה, מתוך 
)שנותרו ברשימה,  מחשבה סדורה. עם חמישה מנדטים 

אחרי נטישתה של אורלי לוי אבוקסיס(, הצליח ליברמן 
לתפוס את העמדה מספר שתיים בממשלה. בתפקיד הזה, 
הוא מתכוון להיאחז ככל שיותיר לו הזמן הקצוב לסיום 
הקדנציה בכפוף להחלטות היועץ המשפטי לממשלה. כל 
דקה נוספת בתפקיד, מוסיפה לו ניחוח בטחוני עם ארומה 

של מתינות, יציבות וממלכתיות.
טקסטים  והשמעת  המתחדשת  מתינותו  בשל  דווקא 
הורים  ניצבים  כשמנגד  גם  לאומית  אחריות  נוטפי 
הפתיעו  באלעד  ליברמן  שהשמיע  המילים  שכולים, 
מנסה  המהפכה  משמרות  באמצעות  "איראן  בחריפותן: 
לייצר מציאות חדשה סביבנו עם בסיסי חיל אוויר וחיל 
ים איראניים בסוריה ועם מיליציות שיעיות המונות אלפי 

שכירי חרב וייצור נשק מדויק בלבנון". 
באיומים  ליברמן  עטף  הזה,  העובדתי  התיאור  את 
"ישראל  האופוזיציונר:  איווט  סטייל   - שגרתיים  לא 
נסתפק  ולא  האלה  הניסיונות  עם  להשלים  מתכוונת  לא 
בתפקיד של צופים מהצד. העובדה שאיראן מנסה להפוך 
את סוריה למוצב קדמי כנגד ישראל, עם בסיסים צבאיים 
המזרח  רחבי  מכל  שמובאים  שיעים  חרב  שכירי  ואלפי 
התיכון אל תוך סוריה – זו מציאות שאנחנו לא מתכוונים 

להשלים אתה".
ביממה  מרוסיה,  בזק  מביקור  ששב  הממשלה  ראש 
אזהרות  השמיע  איווט,  של  האזהרה  לנאום  שקדמה 

איווט  של  שהאיום  אלא  אזורית.  מלחמה  מפני  דומות 
נשמע דרמטי בהרבה. ראש הממשלה, נחשד אוטומטית 
מדינה,  עדי  על  הקלון  כותרות  את  להסיט  שמנסה  כמי 
הביטחוני-מדיני.  הערוץ  לעבר   – והפגנות  חקירות 
רבת  קרבתו  בשל  הן  הפוך.  אינטרס  לעומתו,  לליברמן 
שהוא  והרוגע  היציבות  בשל  והן  הרוסי  לממשל  השנים 
מנסה לשדר בתפקידו. האיש שהיה חשוד סדרתי במשך 
עשור ויצא מזה בשלום )חרף מחול השדים בתיק ישראל 
לא  המשפט(,  לבתי  לשעבר  מקורביו  את  שסוחף  ביתנו 

נחשד כיום בליבוי 'פייק ניוז' לצרכי כותרות. 
של  שובו  אחרי  שהשמיע  האיומים  זה,  בגלל  דווקא 
על  מכל  יותר  מעידים  פוטין,  עם  מהפגישה  נתניהו 
המביכות  הכותרות  שפורסמו  לפני  עוד  מצבנו.  חומרת 
ב'פראבדה' הרוסי )'רוסיה היום' של פוטין( על הפאניקה 

שאחזה בראש הממשלה, שאלנו את שר הביטחון האם יש 
סיכוי להרחקת האיראנים מהגבולות באמצעים מדיניים. 
אותה  למצות  וחייבים  דיפלומטית  דרך  עדיפה  "תמיד 
בזהירות,  ליברמן  השיב  אחרת",  בדרך  שהולכים  לפני 
"אני חושב שראש הממשלה פעל נכון. צריך למצות את 
כל הדרכים האחרות ולנקוט באמצעים אחרים רק אם לא 

תישאר ברירה".
האמירות שנשמעות מפי ראש הממשלה ושר הביטחון, 
גוון  ומעניקות  דין  ימי  של  לתחושה  כולנו  את  מכניסות 
מחודש  פחות  בעוד  נאמר  שכולנו  למילים  אקטואלי 
בתפילת ראש השנה: "ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב 

ואיזו לשלום".

הפשרת יחסים
הבחירות  ערב  ירושלים  בסמטאות  הסתובב  מאז 
מאה  לרחובות  חסד  שערי  שכונת  בין  ונד  נע  לעירייה, 
יחסים עכורים עם החרדים.  ידע ליברמן בעיקר  שערים, 
בעיצומה של קדנציית לפיד-בנט, שהתבססה על הברית 
האנטי-חרדית שאיווט ניסה לטרפד, עקב הקמת הממשלה 
הזכורה לרע, חבר ליברמן לדרעי ולגפני, בניסיון לכבוש 
את ראשות עיריית ירושלים. המהלך נכשל, ואיווט שלא 
של  לפיד  יאיר  כתואם  לרגעים  נראה  סולח,  ולא  שוכח 

אותם הימים.
לטקס  שהגיע  גפני  מוישה  ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר 
הפשרת שטחי האש, נוהג להזכיר איך למד על בשרו לא 
לשלול שום אופציה לחבירה פוליטית עתידית. כששרון 
חבר ללפיד האב, הצהיר גפני שהיהדות החרדית לעולם 
לא תסלח. חלפה חצי קדנציה, ויהדות התורה שבה לשכון 

תחת כנפיו של אבו עמרי.
אלמלא התובנה ההיא, סביר להניח שגפני היה משמיע 
ברית  שלילת  של  דומות,  אמירות  איווט  של  לכיוונו 
עתידית, ולא רק בקדנציה הרעה שלפני זו הנוכחית, אלא 
גם בראשית קדנציה זו. השניים התקוטטו במליאת הכנסת 
ושיגרו אחד לעבר השני ביטויים עולבים. את משנתו נגד 
השאר  בין  ליברמן,  השמיע  טיבי,  מאחמד  שגרוע  גפני 
נותר  לא  הלשון  חד  גפני  זו.  באכסניה  שהעניק  בראיון 
)טוב,  יבש  טרם  הדיו  והצמדה.  ריבית  עם  והחזיר  חייב 
לביקור  האחרון  בסופ"ש  התייצבו  והשניים  ממש(,  לא 
ומתמיד  מאז  היו  כאילו  ומיודדים,  מסוחבקים  משותף, 

החברים הכי טובים.
כדי  חי  קול  רדיו  של  הנייד  לאולפן  נכנס  כשליברמן 
)במסגרת  מעלה  ולחתום  ריבלין  ליעקב  ראיון  להעניק 
'עשו  ומאיר פרוש  גפני  'פילפוליטיקה'(, מוישה  תוכנית 
כבוד' והתיישבו לצדו. כמה רגעים לפני, סייר שר הביטחון 
ששייכותה  בתפארתה'  'תורה  בישיבת  כבוד  כאורח 
סיור  חרדי,  הפנים  בז'רגון  ידועה.  הפוליטית-תורנית 
מהסוג הזה, מהווה תעודת הכשר מהודרת בהרבה מכל 
'כשרויות הספק' של עופות מוזרים: הבראקל, ובקרוב מי 
יודע, אולי גם החסידה, האנפה והדוכיפת, בשינויי שמות 

מתבקשים.
לקמץ  הנוהגים  וליטאים  בכלל,  חרדים  פוליטיקאים 
במחמאות בפרט, לא נוהגים לפנק פוליטיקאים חילוניים 
יקיר  של  ייחודי  תואר  להעניק  שלא  ובטח  בחיני-חינם 
ניתן  לא  שהאות  טוענים  המקומיים  )הש"סניקים  העיר 
'שטח  מגבולות  אלעדי  פנים  סיפור  כבר  זה  אבל  כדין. 
האש' הפוליטי של העיר שנותר חם תמיד(. את החיבוק 

בית ספר לפוליטיקה

אמונה וביטחון

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

מחול רוסי במזרח התיכון. נתניהו מתארח אצל פוטין. צילום: עמוס בן גרשם, לע"מ
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עוד לפני שפורסמו 
הכותרות המביכות 
ב'פראבדה' הרוסי 
)'רוסיה היום' של 
פוטין( האמירות 

שנשמעו מפי ראש 
הממשלה ושר 

הביטחון, העניקו גוון 
אקטואלי למילים 

שכולנו נאמר בעוד 
פחות מחודש 

בתפילת ראש 
השנה: ועל המדינות 

בו יאמר איזו לחרב 
ואיזו לשלום

גפני ופרוש 'עשו 
כבוד' והתייצבו 

לצד שר הביטחון 
אחרי שסייר כאורח 

כבוד בישיבת 
'תורה בתפארתה' 

ששייכותה 
הפוליטית-תורנית 

ידועה. בז'רגון 
הפנים חרדי, סיור 

מהסוג הזה, מהווה 
תעודת הכשר 

מהודרת בהרבה 
מכל 'כשרויות 

הספק' של עופות 
הבראקל, החסידה, 

האנפה והדוכיפת

החרדי, שר הביטחון ליברמן - בתפקידו זה, דווקא - הרוויח ביושר. לא 
רק בגלל מה שהוא משמיע, אלא גם ואולי בעיקר בזכות שתיקתו. 

ולא  כמעט  ליברמן  של  קולו  בשבת,  העבודות  סערת  של  בעיצומה 
והשיח ממלכתי. כשמשווים את  נמוך  הווליום  וכשהוא מדבר,  נשמע, 
לפיד  בקדנציית  עצמו  שהכתיר  כץ  ישראל  של  להתנהגותו  התנהלותו 
היא,  החברים  של  המסקנה  בממשלה,  שנותר  האחרון  החרדים  כידיד 

שעם כאלה ידידים, עדיף אויבים לשעבר.
מועילה.  אסרטיביות  ומגלה  מדודה,  פאסיביות  על  שומר  ליברמן 
הוא  התהליך  כדי  כשתוך  באלגנטיות,  החליק  הוא  הגיוס  תקנות  את 
מנטרל את המוקשים שהוטמנו בתקופתו של שר הביטחון הקודם בוגי 
יעלון. לא נכון ולא רצוי לחבק אותו חזק עד שיישמע הקנאק, אבל על 
התהליכים שהתרחשו מאחורי הקלעים מול ראשי הישיבות, עוד ידובר 

ויסופר, כשייפתח הארכיון של ועד הישיבות. 
בנייה  לטובת  הארץ,  במרכז  צה"לי  אש  שטח  הפשרת  של  הבוננזה 
בן  מפואד  לפניו,  הביטחון  שרי  כל  שבקצפת.  הדובדבן  היא  חרדית, 
כיוונו  יעלון, דיברו גבוהה אך  וכלה בבוגי  אליעזר, עבור לאהוד ברק 
אחרון  הכמעט  האש  בשטח  שמדובר  הסבירו  הם  האמת  ברגע  נמוך. 
ליברמן  בזמנם.  לא  אך  תקודם,  עוד  הפשרתו,  ולפיכך  המרכז,  באזור 
אמר ועשה. לפחות על תקופת כהונתו הראשונה כשר ביטחון, מגיע לו 
בצדק אות יקיר המגזר, ולא רק העיר אלעד. נותר רק לקוות כי האיש 
שכבר הוכיח כי לוליינותו אומנותו, לא ישנה את שיחו ושגו, בהתקרב 

מועד הבחירות.

חדל אש
בין הסיור הבלתי שגרתי בישיבה, לבין קבלת התואר, הבלתי אופייני 
גם כן, מעיר חרדית, התיישבנו לראיון עם שר הביטחון, ולא רק בנושאים 
הביטחוניים החביבים עליו בעת הנוכחית, אלא גם בסוגיות מגזריות. אז 
כפי שהגדיר  יהדות התורה",  נכון ש"הוא לא הפך לח"כ השביעי של 
זאת ח"כ יעקב אשר, אך את האמירות המתונות ולא רק בנושאי ביטחון, 

רצוי לגזור ולשמור לקראת מערכת הבחירות הבאה. 
לתפקיד,  שנבחרת  מאז  הראשונה  בפעם  חרדית,  בישיבה  התארחת 
אתה מבקר בעיר חרדית ומקבל את תואר יקיר העיר, משהו טוב קורה 

ליחסים שלך עם החרדים מאז שנכנסת לתפקיד, אמרנו.
"יצא לי כמה פעמים לבקר באלעד, תמיד לצערי בנסיבות לא טובות, 
גם בניחום אבלים, אצל משפחת יפרח, אחד משלושת הנערים שנרצחו 
על ידי מחבלי החמאס, גם לאחרונה אצל משפחת סלומון אחרי הטרגדיה 
בחומש וכעת בנסיבות אחרות לגמרי. אני שמח שנפלה בחלקי הזכות 
לעזור בפתרון מצוקת הדיור גם למגזר החרדי, ואם הזדמן לי בתפקידי 
הזה להגיע לפה כדי לעזור, זה משמח. אני עוד זוכר את הפרויקט של 
הקמת העיר מ-96', בתפקידי כמנכ"ל משרד ראש הממשלה. מי שעבד 

היה  בתיק,  שהחזיק  הממשלה  ראש  תחת  השיכון,  שר  כסגן  מולי  אז 
מאיר פרוש שנמצא פה היום עם בנו, ראש העיר. אלעד התחילה ב-98' 
בניית  של  ב'  בפרק  גם  חלק  כיום  לי  שיש  ואני שמח  בפועל  להיבנות 

והרחבת העיר".
חתמתם על הפשרת שטח האש, שרי הביטחון שהיו לפניך לא חתמו. 
האם הגעת למסקנה שבניגוד להצהרות של חלק מקודמיך, השטח לא 

באמת נחוץ לצבא, שאלנו.
דעת  חוות  ובלי  הצבא  של  גיבוי  בלי  למהלך  הולכים  היינו  "לא 
מקצועית תומכת. אפשר ללמוד מהמהלך הזה שניתן לשלב בין הצרכים 
חלק  הלאומי,  החוסן  על  מדברים  כשאנחנו  לאזרחיים.  הביטחוניים 
שהצבא  להבין  צריך  צבאיות.  רק  ולא   - בעיות  לפתור  היא  מהיכולת 
הוא המחולל הכלכלי מספר אחת במדינת ישראל, לא רק כאן אלא גם 
בדרום. אתה מסתכל על עיר הבה"דים שבזמנו הטילו ספק בהתפתחותה, 
ואתה רואה היום כעשרת אלפים איש מגיעים יום יום לנגב, אתה רואה 
ומבין  שקורה  מה  על  מסתכל  אתה  לאזור,  שעוברות  גדולות  תעשיות 
שאפשר לשלב גם אינטרס צבאי, גם אינטרס כלכלי וגם אינטרס אזרחי 

באותה החלטה".
העברת  אחרי  בכבוד  והתקבלת  בתפארתה  תורה  בישיבת  ביקרת 
בג"ץ  פסיקת  להתפרסם  אמורה  כשבועיים  בעוד  הגיוס.  חוק  תקנות 
בעתירות נגד חוק הגיוס. מה ישמח אותך יותר, פסילת החוק בבג"ץ או 

אישורו, הקשינו. 
"זה לא עניין של מה ישמח. קודם כל צריך לכבד כל פסיקה. לפעמים 
יש פסיקה שמשמחת אותך, לפעמים ההיפך, אבל אני מכבד תמיד את 
ולשמור  המשחק  כללי  את  לכבד  לכולנו  מציע  אני  פה  גם  הפסיקה. 

עליהם".
אנחנו רואים אותך כאן עם חברי הכנסת החרדים אחרי קדנציה קודמת 
של חיכוכים וגם תחילת קדנציה של ישיבה משני צדי המתרס. אתה יכול 

לומר במבט לאחור, שהנתק שהיה לא יחזור על עצמו?
"כמו תמיד יש הרבה דברים שעליהם אנחנו מסכימים, יש גם דברים 
שאנחנו לא מסכימים לגביהם. אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים. יושבים 
מכיר  אני  שניהם  את  פרוש.  השר  וסגן  גפני,  הכספים  ועדת  יו"ר  פה 
עוד משנות התשעים. את מאיר פרוש הכרתי עוד כשהיה חבר מועצת 
העיר בירושלים ואת הבן שלו כעת בכל התהליך של ההפשרה. כנראה 
שזה גנטי במשפחת פרוש. את הג'וב הראשון שלי בליכוד קיבלתי עוד 
כשהסבא ר' מנחם היה פעיל. ידענו עליות ומורדות. החכמה היא לפעול 

ביחד ולעבוד ביחד גם כשלא מסכימים. עובדה שזה מצליח".
המבחן  בפני  נעמוד  אלול  בזמן  אך  הצלחה,  נרשמה  אכן  קיץ  בזמן 
האמיתי אחרי שבג"ץ יאמר את דברו, כצפוי, בעתירות נגד חוק הגיוס 
המתוקן. אם החוק ייפסל, שטח האש בגזרת יחסי חרדים-חילונים יחזור 

לפעילות מבצעית מלאה, ואנחנו נהיה המטרה. 

באש ובמים. ליברמן מתראיין באלעד, כשגפני ופרוש לצדו צילום: זאב סגל.
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יעקב אמסלם

לחיינו  נכנס  הוא  חודשים  מספר  לפני 
מסדר  לרדת  בעקשנות  מסרב  ומאז  בסערה, 
או  בפוליטיקאי  שמדובר  חשבתם  אם  היום. 
בידוען כלשהו, קבלו את העוף המדובר ביותר 
בעוף  מדובר  ה'בראקל'.  עוף  החרדי:  בציבור 
משם  בבלגיה,  'בארקל'  מאזור  המגיע  רגיל 
ביחס  חריגה  שחזותו  העוף,  שמו.  נלקח  גם 
אודות  רחב  פולמוס  עורר  אחרים,  לעופות 
אינו  כי  טענו  רבנים  מעט  לא  כאשר  כשרותו, 

כשר לאכילה. 
עד לפני מספר חודשים, קיומו לא היה ידוע 
חברה  האחרונים  בחודשים  הישראלי.  לציבור 
במסגרת  לארץ  אותו  לייבא  החליטה  מסחרית 
ייבוא עופות מגזע טהור ללא  מהלך כולל של 
חשש הכלאה. עוד בטרם הובא העוף המדובר 
מכשרות  התחייבות  החברה  קיבלה  ארצה, 
אשר  המשחטות  את  לחייב  החרדית  העדה 
בפיקוח הבד"ץ לרכוש אך ורק מהעופות הללו, 

שאין בהם חשש הכלאה, אך הזן המדובר עורר 
נמנעו מלהחליט  ולפיכך הרבנים  ספק הלכתי, 

בסוגיה. 
הפולמוס נסוב סביב הויכוח אם העוף נאכל 
מצוות  שומרי  יהודים  ידי  על  השנים  במהלך 
ויש לגביו 'מסורת' של כשרות. בעוף נמצאים 
נחשב  העוף  כי  הוא  החשש  אך  טהרה,  סימני 
למצוא  המתירים  הרבנים  ניסו  ולפיכך  לדורס 
הוכחה כי הוא נאכל על ידי יהודים בעבר, מה 

שמעיד על כשרותו. 
הגאון  בהם:  העוף,  את  המתירים  הרבנים 
מרן  של  דינו  מבית  קליין  שאול  משה  הרב 
הגר"ש וואזנר, רבני בית דין צדק בני ברק של 
הגר"נ קרליץ והרב בן ציון מוצפי – טוענים כי 
השינויים בו משאר התרנגולות, הם קלים ואינם 

מצריכים מסורת של כשרות. 
החודש,  בתחילת  שפורסם  דיינים  במכתב 
ולדבריהם  פסקו הדיינים כי העוף כשר מאחר 
ישנם עדויות של שוחטים שהעוף נאכל בשנים 
את  כהוכחה  הביא  אחר  תורני  מכון  עברו. 

טהורים,  עופות  בין  גדל  העוף  לפיה  העובדה 
ולפיכך הדבר נחשב למסורת לכשרותו. 

הרבנים האוסרים את העוף, בהם: רב העיר 
לנדא,  ליב  יהודא  משה  רבי  הגאון  ברק,  בני 
הראב"ד  בראשות  החרדית'  מ'העדה  רבנים 
ברנדסדורפר  משה  הרב  שטרנבוך,  הגר"מ 
של  ובנו  בירושלים  הוראה'  'היכל  אב"ד 
האדמו"ר  זצ"ל,  ברנסדורפר  מאיר  רבי  הגאון 
אברהם  והרב  מחפוד  שלמה  הרב  מסאטמר, 
מצוי  כלל  היה  לא  העוף  כי  טוענים   – רובין 
המסתמכים  השוחטים  וכי  יהודיות  בקהילות 
ועדויות  העוף  בזן  טועים  מהעבר,  עדויות  על 
חלק  דומה.  לעוף  לדבריהם  מתייחסות  אלו 
סימנים  על  הצביעו  אף  האוסרים  מהרבנים 
שלטענתם מעידים על עובדת היותו של העוף 

"דורס" ולפיכך אסור באכילה. 
ראב"ד  בנושא  הציג  במיוחד  חריפה  עמדה 
בשבועות  שטרנבוך.  הגר"מ  החרדית  העדה 
כינוסים שעסקו  שורת  הגר"מ  כינס  האחרונים 
בכשרותו של העוף ובשבוע שעבר הוא הנפיק 

הגר"מ  העוף.  את  לאכול  אין  נחרצת:  קביעה 
הוסיף במכתב שפורסם בעניין, כי "אפילו אם 

כל גדולי ישראל יתירו, הוא באיסורו עומד".
עמודים,  שלושה  פני  על  המתפרס  במכתב 
בירור עם  חוות דעתו לאחר  הגר"מ את  מנמק 
הוא  זה  במכתבו  העולם.  רחבי  מכל  שוחטים 
העוף  לפיהם  שוחטים  עדויות  וכל  מכל  דוחה 
שנאכל  העוף  כי  וטוען  עברו  בשנים  נאכל 
והמתירים  'בלדי'  הנקרא  אחר  מזן  עוף  הוא 
פשוט  "הדבר  שגויה.  עדויות  על  מסתמכים 
פסק  הבראקל",  עוף  לאכול  שאסור  וברור 
הגר"מ בסיום מכתבו. "וראוי לתקן שכל שוחט 
לשחיטה  בכך  נפסל  הוא  כזה,  עוף  שישחט 
יכול  אינו  זה,  מעוף  שאוכל  מי  וכל  אצלנו, 

להיות משגיח כשרות אצלנו".
לראש  העוף  הובא  השבוע  בתחילת  מנגד, 
שתקף:  מאזוז,  הגר"מ  רחמים'  'כסא  ישיבת 
מספיק  האלו,  החומרות  את  המציאו  "מאיפה 
מחלוקות מכל דבר", והכריע להתיר את העוף 

בשל היותו שייך לזן הבלדי.

אלי רובין

זכה  הירדן',  נהר  'רפטינג  הקיאקים  אתר 
בבין  החרדי  המגזר  של  רבתי  לרגל  לעליה 
אותה  החלטה  בשל  וזאת,  האחרון,  הזמנים 
המקום  שערי  את  לסגור  האתר  הנהלת  קיבלו 

בשבתות ומועדי ישראל.
הישיבות,  עולם  של  המובחרים  הקעמפים 
כך  וסתם  סמינרים  הזמנים,  בין  ישיבות 
זה,  במקום  דווקא  לבקר  הגיעו  משפחות, 

בשביל לחזק את שומרי השבת.
לידי  שהגיעו  ותיעוד  דיווחים  פי  על  אולם, 
עצמו  על  קיבל  שהאתר  אף  על  עיתונות',  'קו 
הציבור  כלפי  היחס  השבת,  שמירת  נושא  את 

החרדי היה מחפיר ומזלזל - עד לכדי אלימות.
שהגיעו  ירושלים  באזור  מישיבה  תלמידים 

קעמפ,  במסגרת  אב,  כ"ד  רביעי  ביום  לאתר 
לא ציפו ל"חוויה" מאין זו בעת הגיעם לשייט 

קיאקים בירדן.
הקיאקים,  מסלול  את  שעשו  הבחורים 
אחד  ישב  בו  כלשהו למקום  בשלב  הגיעו 
שתפקידו  מיעוטים,  בן  צעיר  האתר,  מעובדי 
במהלך  לכך  הנצרכים  לקיאקים  אוויר  למלא 
מחוסר  ישב  הנראה  שככל  הצעיר  המסלול. 
בתחביב  אותו  להפיג  החליט  בשעמום,  מעש 
מספר  אסף  הוא  החרדים.  לצעירים  שיציק 
קומפרסור  מכונת  ובאמצעות  ריקים  בקבוקים 
בקבוקים  להעיף  החל  בלחץ(,  אוויר  )מילוי 
לעבר בחורי הישיבה שנעו להנאתם על מסלול 

הקיאקים.
הבקבוקים שפגעו בכמה מהבחורים בצורה 
קלות,  פציעות  לחלקם  גרמו  ואף  כואבת 

הבחורים  את  הביאו  הקצר,  הטווח  בעקבות 
להגיש  בכדי  פרטיו,  את  צעיר  מאותו  לבקש 
התעלם  הצעיר  האתר.  בעלי  אצל  קובלנה 
והבחורים המשיכו בדרכם. לקראת סוף מסלול 
בני  עשר  כשנים  לבחורים  חיכו  הקיאקים, 
מיעוטים מעובדי האתר, שהחלו ליידות לעברם 
להטיל  בכדי  משוטים  בידם  נטלו  ואף  אבנים 

עליהם אימה.
מוטי, אחד מבני הישיבה שהיה עד לתקיפה, 
שאירע:  את  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  מגולל 
בני  של  קבוצה  המסלול,  לקצה  "כשהגענו 
מיעוטים החלו לזרוק לעברנו אבנים בעודנו על 
הקיאקים, כשאף לקחו בידם את משוטי האתר 
ואיימו להרביץ בהם. לאחר שאחד מאתנו החל 
נגד  מצלמה  באמצעות  המתרחש  את  לתעד 
מים, נעלמו התוקפים וחזרו לאחר שניות רעולי 
פנים להמשך התקיפה, כמו כן אף ניסו לכפות 
על א. שהחזיק את המצלמה בידו, למחוק את 

התיעוד, אך זה הצליח לחמוק מידם".
התקרית  לאחר  מיד  כי  מוטי,  סיפר  כן  כמו 
את  להבריח  וניסה  האתר  ממנהלי  אחד  הגיע 
כן,  כמו  בדרך.  שהמשטרה  כששמע  העובדים 
אחד  התבטא  במקום,  הייתה  שהמשטרה  בעת 
את  שהוריד  ברגע  כבר  כי  האתר,  ממנהלי 
הבחורים למסלול, ראה כי "הם בחורים אלימים 

שיגרמו לתגרה בינם לבין צוות האתר".
נפצעו כמה מבני הישיבה שקיבלו  בתקיפה 
לבית  פונה  כשאחד  במקום,  רפואי  טיפול 
טיפול  קבלת  להמשך  שבצפת  'זיו'  החולים 
רפואי. תלונה הוגשה במשטרת ראש פינה נגד 

התוקפים עובדי האתר ונגד מעסיקיהם.
מבדיקה שערכנו ב'קו עיתונות', עולה כי אין 
זה חזר על  וכי דפוס התנהגות  יחיד  זה מקרה 

עצמו כמה פעמים. 

הגדולים  הסמינרים  אחד  תלמידת  דינה, 
עם  במקום  ביקרה  בירושלים,  והמוכרים 
כי אף עליהם  והיא מספרת  חברותיה לסמינר, 
השייט  במהלך  בקבוקים  העובדים  אחד  זרק 
בקיאקים. עוד עולה, כי תגרה אלימה דומה לזו, 
באותו   )2011( תשע"א  בסיון  כבר  התרחשה 
אתר. או אז, במהלך ביקור של ישיבה מסוימת 
במקום, פרצה תגרה בין עובדי האתר לבחורים, 
בני  צעירים  האתר,  עובדי  תקפו  במהלכו 
מיעוטים, את הבחורים במכות, כשבשיא, אחד 
מהם תקף את אחד מרבני הישיבה. בתקרית זו 
נפצעו קל כחמישה בחורים שטופלו במרפאה 

מקומית. 
מנהל האתר ערן גיגי הודיע אז כי העובדים 
התוקפים פוטרו. כמו כן אמר, כי "רפטינג נהר 
הירדן עושה מאמצים ומשקיעה רבות לביטחון 
יחזרו  לא  כאלה  מקרים  כי  ותדאג  המטיילים 

בעתיד".
שתלמידיה  הישיבה  מצוות  הרבנים  אחד 
כי  בפנינו  להדגיש  ביקש  לאחרונה,  הותקפו 

המקום מסוכן והוא "בבחינת פיקוח נפש".
הירדן'  נהר  'רפטינג  האתר  מבעלי  גיגי  ערן 
עסק  הינו  הירדן  נהר  "רפטינג  בתגובה:  מסר 
שנה.  מ-20  למעלה  הפועל  ותיק  תיירותי 
האתר  הנהלת  החליטה  חודשים  מספר  לפני 
בשבתות  האתר  את  לסגור  אמיצה  בהחלטה 
ביקרו  הקיץ  חודשי  במהלך  ישראל.  ובחגי 
שבילו  דתיים  מבקרים  אלפי  עשרות  באתר 
ונהנו מחווית שייט ואירוח ללא דופי. 2 מקרים 
וודאי שאינם  בודדים שאירעו תוחקרו וטופלו 
מעידים על חווית השייט והאירוח באתר, מהם 
עם  יחד  מבקרים.  אלפי  עשרות  כאמור  נהנים 
זאת הנהלת האתר עושה כל שביכולתה על מנת 

למנוע הישנות של מקרים בעלי אופי אלים".

"פיקוח נפש": בחורי ישיבה הותקפו בקיאקים
בני מיעוטים העובדים ב'רפטינג נהר הירדן' תקפו באלימות רבה קבוצה של בחורי ישיבה  המשטרה הוזעקה 

למקום והוגשה תלונה נגד התוקפים ומעסיקיהם  בדיקת 'קו עיתונות' מגלה: לא מדובר במקרה ראשון

סערת הבראקל:
מחלוקת הלכתית חריפה

זה התחיל ממשווק תמים שביקש להכניס לשוק העופות הכשר, עוף 
מזן מיוחד מגזע טהור ללא חשש הכלאה עם עופות טמאים  מכאן, 
העניינים התגלגלו במהירות האור: פולמוס הלכתי שהתעורר, חצה את 
עולם הפוסקים לשניים  מורה נבוכים: האוסרים, המתירים והנימוקים 

פרסום 

ראשון
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ִּתְקַּדׁש  ֶּפן  ִּכְלָאִים  ַּכְרְמָך  ִתְזַרע  ֹלא 
ּוְתבּוַאת  ִּתְזָרע  ֲאֶׁשר  ַהֶּזַרע  ַהְמֵלָאה 
התורה  ט(.  כב,  )דברים  ַהָּכֶרם 
וליהנות  לאכול  לאדם  התירה  הקדושה 
הקב"ה  שברא  והירקות  הפירות  משלל 
אבוקדו,  שזיפים,  אגסים,  תפוחים,  בעולמו, 
אבטיח מלון וכדומה, ואף נתן לנו הקב"ה את 
ויכולה  ממוזג  בה  שהאקלים  הקדושה  ארצנו 
כיום  שיש  הפירות  כל  את  כמעט  לקלוט 
בעולם, ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֹלא ְבִמְסֵּכֻנת ּֽתֹאַכל ָּבּה ֶלֶחם 
ֹֽלא ֶתְחַסר ּכֹל ָּבּה )דברים ח, ט(, לפני עשרות 
שנים חשבו שלא יצליחו לגדל בארץ ישראל 
לראות  נוכחו  שניסו  לאחר  אך  דובדבנים, 
בהצלחה הגדולה, וכן פרי הקיווי ועוד כהנה 

וכהנה.  
נזרע  שלא  בתורתו  הקב"ה  ציווה  אולם 
אדם  יבוא  ואם  יחד,  זרעים  סוגי  שני  כלאים, 
וישאל מדוע התורה אוסרת זאת, מבאר המטה 
לילד  במשל  סופר  החתם  רבו  בשם  משה 
קטן שנעשה יתום מאביו ומאמו ונשאר זרוק 
יום  ומשענה,  משען  וללא  בית,  ללא  ברחוב 
אחד עבר ברחוב אדם עשיר ונכבד וראה את 
הילד מוטל ברחוב, שאל אודותיו והשיבו לו 
שהוא התייתם מהוריו וכעת אין לו בית לגור 
והחליט  העשיר  של  רחמיו  נכמרו  מיד  בו, 

לקחתו לביתו ולאמצו בתור אחד מילדיו. 
העשיר דאג לאותו בן מאומץ והשווה אותו 
לבניו האחרים ולא החסיר ממנו דבר, וכך גדל 
הילד. כשהגיע לגיל שמונה עשרה לקחו אביו 
ממנו  וביקש  בדים  של  מסחר  לבית  המאמץ 
שיתפור  כדי  שרוצה  בדים  סוגי  כמה  לבחור 
לו חליפה יפה ויוקרתית. הסתכל הבן בבדים 
נרתע  בו,  ובחר  כהה,  אדום  בצבע  בד  וראה 
לו  מסכים  שהוא  המאומץ  לבנו  ואמר  האב 
הנ"ל  מהצבע  חוץ  הצבעים  כל  את  לבחור 
של  סממן  מעין  בו  שיש  לפי  אוהבו  שאינו 

עזות.  
לעצמנו,  נתאר  ואמר,  סופר  החתם  המשיך 
אם אותו בן מאומץ היה יודע שזה לא באמת 
זר שהחליט לאמצו  אביו הביולוגי אלא אדם 
זאת  ובכל  מחסורו,  כל  את  לו  ולתת  ולגדלו 
לו  יכתיב  שלא  לאביו  ומשיב  הבן  מורד  היה 
רוצה לבחור  הוא  ולכן  לו מה לבחור,  ויאמר 
דווקא את הבד האדום, מה היינו אומרים על 
אותו ילד? שהוא בעל עזות מצח גדולה וכפוי 
אביו  לו  שעשה  הטובות  כל  שלאחר  טובה 

המאמץ, כך משיב לו רעה תחת טובה. 
זהו המשל, והנמשל לאדם, ה' יתברך נותן 
וכלכלה,  פרנסה  בריאות,  חיים,  הכל,  לנו 
)מנוסח  ַלּכֹל  ָערּוְך  ְוֻׁשְלָחנוֹ  ַלּכֹל,  ּוְמַפְרֵנס  ָזן 
ברכת המזון(, ובסך הכול מבקש כמה בקשות 
העשוי  מסוים  בגד  האדם  ילבש  שלא  קטנות 
משעטנז, ולא יזרע כלאים, וכן הלאה, דברים 
ששנואים בעיני ה' יתברך ומבקש מאתנו שלא 
להיות  צריכה  פנים  עזות  כמה  אותם.  נעשה 
לאותו אדם שימרוד בציווי המלך, מלך מלכי 
המלכים הקב"ה, שמחיה אותו בכל רגע ורגע 

ולא מחסיר ממנו דבר. 
לבורא  הטוב  בהכרת  האדם  שיתחזק  וככל 
מצוותיו  לשמור  בעיניו  קל  יהיה  כך  יתברך 

וחוקותיו בשמחה ובטוב לבב. 


ימי היריד
אלול  ימי  של  בעיצומם  אנו  נמצאים 
עובר  יום  עוד  ועובר,  חולף  הזמן  הקדושים, 
ע"א(  ג  )ע"ז  אמרו  ורבותינו  עובר,  יום  ועוד 
מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, ומי שלא 
זה  אלול  בשבת?  יאכל  מה  שבת  בערב  טרח 
כמעט אותה בחינה של מי שטרח בערב שבת. 
מי שטורח בחודש אלול- ערב השנה החדשה 

יאכל ויהנה בשנה הבאה עלינו לטובה. 
מכינים  שאנו  ההכנה  את  הגדירו  בספרים 
רק  מבצעים,  יריד  של  כחודש  אלול  בחודש 
כל  על  מיד  מסתער  חכם  אדם  ותקנה,  תבוא 
מה שיש באפשרותו ונהנה מאותו יריד במשך 
לקנות  צריכים  אנחנו,  וכך  הבאה,  השנה  כל 
לקנות  הזה,  הקדוש  בחודש  מצוות  ועוד  עוד 
תפילות,  לקנות  הלב,  מעומק  סליחות  אמירת 
תיקוני  קריאת  לקנות  תהילים,  קריאת  לקנות 
שיעורי  לקנות  הלכות,  לקנות  הקדוש,  זוהר 
את  לנצל  הזמן  זה  צדקות,  לקנות  תורה, 
החודש של היריד הגדול, שיננא )שנון, חריף(, 

חטוף ואכול, חטוף ושתי )עירובין נד ע"א(. 
אם נכין את עצמנו ליום הדין, נוכל לעבור 
אותו בעזרת ה' יתברך בקלות, ה' יתברך חפץ 
שנזכה בדין ולא נוזק חלילה ממשפטי ה', ִאם 
ִמַּדְרּכוֹ  ָרָׁשע  ִּכי ִאם ְּבׁשּוב  ָהָרָׁשע  ֶאְחּפֹץ ְּבמוֹת 
חפץ  לא  יתברך  ה'  יא(,  לג,  )יחזקאל  ְוָחָיה 
במיתת בריותיו שהרי הוא זן ומפרנס ומכלכל 
אותם בכל אלא, אך כן מצוה אותנו להכין את 

עצמנו כדי לזכות בדין. 
בתשובה  בחזרה  תלויה  בדין  והזכייה 
יתברך,  לפניו  והתחנונים  הבכיות  ובריבוי 
וכדברי אור החיים הקדוש בפסוק ּוָבְכָתה ֶאת 
ָאִביָה ְוֶאת ִאָּמּה ֶיַרח ָיִמים )דברים כא, יג(, ירח 
ימים אלו ימי חודש אלול. "ובכתה את אביה"- 
את הקב"ה, על עוזבה את ה'. "ואת אמה" זה 

כנסת ישראל.
בזוהר הקדוש מובא שלפני שהנשמה יורדת 
לעולם הזה, לוקחה הקב"ה ומראה לה שמונה 
צדיקי  בהם  שיושבים  עליונים  מקומות  עשר 
מזיו  ונהנים  בראשיהם  ועטרותיהם  הדורות 
את  "בתי,  לנשמה,  הקב"ה  ואומר  השכינה, 
רואה, את כל זה את יכולה לקבל בעצמך, כעת 
את יורדת לעולם הזה, העולם הגשמי, אך אל 
ורעות  הבל  בדברי  זמנך  את  ותבזבזי  תשכחי 
רוח, אל תתפתי לקרובים וקרובות המרחיקים 
בתורה,  תעסקי  אלא  מצוותי,  מקיום  אותך 
במצוות ומעשים טובים וכך תוכלי לזכות גם 
לעתיד  לצדיקים  הצפון  טוב  מכל  ליהנות  את 
ה'  לפני  ומתפללת  בוכה  והנשמה  לבוא". 

יתברך שיהיה לה את הכוח והזכות לכך. 
יש ביד כל יהודי ויהודי לזכות לכל הטובה 
התאמצות,  קצת  דורש  זה  דבר  אך  הזאת, 
להרבות  והמצוות,  התורה  בקיום  להשתדל 
בלימוד התורה, להתפלל מעומק הלב, לבכות 
זוהר  ודף  תהילים  לקרוא  יתברך,  לה'  מעט 
ולקרוא  מוסר  ספרי  לפתוח  יום,  בכל  הקדוש 

בהם, ַוִּתְפַּתח ַוִּתְרֵאהּו )מושאל משמות ב, ו(. 
היריד  ימי  את  לנצל  שנזכה  רצון  יהי 
בלימוד  נרבה  נמצאים,  אנו  בהם  הגדולים 
התורה, בקיום המצוות והתפילות והתחנונים 
מעומק הלב, ובזכות כך נזכה ונראה בגאולת 

ישראל השלימה בקרוב ממש, אמן. 

להכיר טובה לבורא עולם

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

   הרה"ג ראובן אלבז 
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

עוסקת  תצא"  "כי  פרשת 
אדם  "בין  של  רבות  במצוות 
"השבת  מצוות  ובהם  לחברו" 
את  תראה  "לא  נאמר:  וכך  אבדה". 
השב  מהם,  והתעלמת  נדחים  אחיך...  שור 
תשיבם לאחיך... ואספתו אל תוך ביתך והיה 
עמך עד דרוש אחיך אותו והשבותו לו... לא 
תוכל להתעלם". )דברים, כ"ב א – ג'(. כפל 
במס'  בגמרא  נדרש  תשיבם"  "השב  הלשון 
מנין  בביתו,  אלא  לי  "אין  )נז'(  קמא  בבא 
שניתן להשיבם לגינתו ולחורבתו המשתמרת 
בלי ידיעת הבעלים? תלמוד לומר: תשיבם – 
בפעם  נאמר  מדוע  להבין  ויש  מקום".  מכל 

השנייה בלשון רבים "תשיבם"?
חשבתי להסביר, שהנה חז"ל דרשו במס' 
תראה...  לא  המילים:  על  )ל'(  מציעא  בבא 
כגון  מתעלם,  שאתה  פעמים   – והתעלמת 
כהן והיא בבית הקברות, או שהיה זקן ואינו 
ההלכה  פי  שעל  יודעים  אנו  כבודו.  לפי 
רבות  פעמים  היא  ממון  אבדת  החזרת 
התורה  באה  כאן  הדין.  משורת  לפנים  רק 
ומוסיפה שאם תשיב מכל מקום, ישיב ה' לך 

כפל כפליים על מצווה זו.
בן  חיים שהיה  ר'  בשם  יהודי  על  מסופר 
זה  יהודי  איבניבקה.  האוקראינית  העיירה 
דובער  שלום  ר'  האדמו"ר  של  חסידו  היה 
באחד  היה.  מרוד  עני  מליובאוויטש.  זי"ע 
הימים נתקלה רגלו בחפץ נוקשה. הוא הביט 
כלפי מטה ולהפתעתו גילה ארנק ובו מעות 

מרובים – שלוש מאות רובל כסף! 
הטוב  יצרו  עליו  גבר  התלבטות  לאחר 
לאחר  הכסף.  את  להחזיר  החליט  והוא 
חקירות ודרישות רבות נזכר ר' חיים כי מצא 
את הארנק בסמוך לביתו של ר' הערש, אחד 
שאל  מצאו  כאשר  ואכן,  העיירה.  מעשירי 
ונענה שאכן איבד  אותו אם איבד דבר מה, 
ארנק, וסימניו שנמסרו – תאמו את הדברים.
ר' הערש שמח על המציאה, אך התעשת 
ואמר לר' חיים: "מכיוון שאני מבקש לגמול 
הארנק  את  לך  נותן  הנני   – מעשיך  על  לך 
והמעות שבתוכו במתנה!" אך ר' חיים סרב. 
ולא  גדולה  כה  מצווה  לידי  זימן  "הקב"ה 

אוותר עליה".
הכלכלי  ומצבו  ושבועות  ימים  משתכפו 
וביקשה:  אליו  רעייתו  פנתה  גרוע,  נעשה 
לו דברים  וספר  נא לרבי מליובאוויטש  'סע 
שיבקש  הרבי  לברכת  נזכה  אולי  כהווייתן. 
ברחמו  לביתנו'.  הרווחה  שתסור  מהשי"ת 
על ילדיו ורעייתו ניגש ר' חיים לרבי והפציר. 
חיים  ר'  לדברי  לב  בתשומת  האזין  הרבי 
בעת  בעיירתך  חדשות  היו  'האם  ושאל: 
האחרונה'? ר' חיים סיפר לו על המציאה ועל 

כך שסירב לוותר על מצוות השבת אבדה.
אמר לו הרבי: 'אכן מצווה גדולה קיימת, 
לך  ישלם  זה  בזכות  כי  אותך  מברך  ואני 
הוציא  מכן  לאחר  מונים".  עשרת  הקב"ה 
הרבי ממגירתו מטבע כסף, מסרה לר' חיים 
ואמר לו: "אם יציעו לך להיות בעל תפילה 
בימים הנוראים בקהילה כלשהיא, אל תסרב 
להצעה. סע לחיים ולשלום, והשי"ת יעזור".
מהקודש  חיים  ר'  יצא  לב  וטוב  שמח 
פנימה. הן הרבי בירך אותו בברכה מפורשת, 
כי הקב"ה ישלם לו עשרת מונים. לא חלפו 

לשמש  הצעה  קיבל  חיים  ור'  מרובים  ימים 
נסע  הוא  הנוראים.  בימים  תפילה  כבעל 
לעיירה ושימש כבעל תפילה מימי הסליחות 
מראש  כשנפרד  הכיפורים.  יום  אחרי  ועד 
הקהל, קיבל סכום נאה של רובלים כתשלום 

וביקש למצוא עגלה לביתו לחג הסוכות.
לרשותך  עומדים  היו  כתיקונים  "בימים 
"אלא  הקהל,  ראש  אמר  עגלונים"  כמה 
כולם  כי  תפוסים,  העגלונים  כל  שעתה 
נוסעים מחר עם סוחרי העיירה ליריד הגדול, 
הא לך רשימת כל העגלונים שבעיירה" אמר 
אחד  למצוא  "נסה  דפים,  צרור  לו  והושיט 

פנוי ולשכנע אותו".
ונתקל  רבים  לעגלונים  פנה  חיים  ר' 
וזקן  גוי  עגלון   – נותר  אחרון  שם  בסירוב. 
על  ודפק  ביתו  אל  ניגש  הוא  'סטפן'.  בשם 
הדלת, אך לא היה מענה. עד שלבסוף שמע 
אנחה קלושה, אז הבין כי אכן מישהו נמצא 
לחדר,  מחדר  ועבר  לבית  נכנס  הוא  בפנים. 
עד שהגיע לחדר הפנימי, שם ראה לתדהמתו 
ומראהו  המיטה  על  שוכב  הזקן  העגלון  את 

כחולה הנוטה למות. 
עקבותיו  על  לסוב  חפץ  הראשון  ברגע 
כי  הזקן  הגוי  הרגיש  שאז  אלא,  ולצאת, 
מישהו נמצא בבית, והוא קרא: "סטפן, האם 
עוד הלילה?  כבר הזמנת את הכומר שיבוא 
אני  וחפץ  מאד,  קרב  קיצי  כי  מרגיש  אני 
להתוודות בפניו..." באותו רגע נענה ר' חיים 
כי  ירגיש  לא  שהזקן  כדי  חלש,  בקול  ואמר 
קול אחר הוא: 'כן אדוני, הזמנתי את הכומר 

והוא יבוא כנראה בתוך שעה קלה'.
'משרתי  מיוסר:  בקול  הזקן  המשיך  ואז, 
החביב, קשה לי להמתין עד בואו של הכומר. 
לכן בינתיים אספר לך כי אוצר גדול מוחבא 
כסף  זהו  בחצרי.  הגדולה  האבן  מאחורי 
רבות  שנים  משך  הסעתי  אותם  יהודים  של 
לגנוב  מצווה  כי  אתה  יודע  הרי  בעגלתי. 
לתשלום  מחוץ  ולכן  הללו,  מהיהודונים 
הצלחתי  הנסיעה,  עבור  מהם  גובה  שהייתי 
לגנוב מפעם לפעם מטבעות רבות משקיהם, 

והנני מעביר לך אותו בירושה'.
ר' חיים יצא ומצא את האוצר שתחת האבן 
שהסכימה  עגלה  מצא  אתר  על  הגדולה. 
לקחת אותו לביתו, וכשספר את הכסף וגילה 
אלפים  שלושת  מהיהודים  גזל  העגלון  כי 
רובלים! בדיוק עשרת מונים משלוש מאות 

הרובל שמצא והשיב!
לרבי  שב  ספורים  שבועות  כעבור 
כיצד  לו  מספר  כשהוא  מליובאוויטש, 
"משמים  הרבי:  לו  אמר  הברכה.  התקיימה 
אינו  באם  בניסיון  אדם  בן  מעמידים  לא 
ויכולת  היית  עני מרוד  הרי  בו.  יכול לעמוד 
את  קיימת  ואולם  לעצמך.  הכסף  את  ליטול 
מצוות השבת אבדה בתכלית השלמות. שכר 
בשל  אבל  הבא,  בעולם  לך  מחכה  המצווה 
עמידתך בניסיון, נתקיימה בך הברכה עשרת 
בשביל  'עשר  חז"ל  של  ברכתם  כפי  מונים 
בעשרת  וזכית  עשירית  החזרת  שתתעשר'. 

מונים".
זהו "השב תשיבם", הראשון בלשון יחיד 
והשני בלשון רבים - אם תדע לעמוד בניסיון 
את  ותשיב  להתעלם,  לך  שמותר  למרות 

האבדה, ישיב לך הקב"ה עשרת מונים.

השב תשיבם לאחיך

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
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לאישה
מה הקשר בין קפה, פירות ויין 

לעור שלנו?

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

פלפלים מאורכים בדואט טוב טעם 
וגבינה צהובה  

ביותר  הנכונה  הדרך  מהי  ותוהים  חוששים  רבים  הורים 
להחזיר את הקטנים לשגרה, לאחר שבילו פרק זמן ממושך 
מומלץ  למסגרות,  ההדרגתית  ההסתגלות  מלבד  בבית. 
לילדכם  הדרוש  הציוד  כל  עם  מועד,  מבעוד  להיערך 
התינוקות  מותג   ,NUK מומחי  בגן.  שהותו  במהלך 

מהמובילים בעולם, מציעים:
 רצוי לקבל מראש, מצוות הגן את רשימת הציוד שיש 
החפצים  כל  על  בפירוט  לעבור  תוכלו  כך  לגן.  להביא 
ולסמן אלו חפצים יש להביא באופן שוטף ויומיומי ואלו 

חפצים ניתן להביא אחת לתקופה או להשאיר בגן. 
 מוצץ הינו ללא ספק אחת ההמצאות החשובות בעולם 
מוצרי התינוקות ומוצר חובה בתיק הגן של ילדכם, זאת 
והרבה  להירגע  לתינוק  מסייע  שהוא  מהסיבה  בעיקר 
)והלילה(  היום  את  לעבור  יכולים  לא  פשוט  פעוטות 
בלעדיו. חשוב כמובן לבחור את המוצץ הנכון והמתאים 
ביותר עבור תינוקכם ולהתאימו לגילו של התינוק ולחלל 
לשימוש  המומלצת  היא  א-סימטרית  מוצץ  צורת  הפה. 
או  העגולים  לעיצובים  בניגוד  אורתודונטית,  מבחינה 
דמויי הדובדבן של מוצצים רבים אחרים. עוד חשוב לשים 
לב שמגן הפה של המוצץ יהיה דק במיוחד ויתאים לפני 

התינוק ועל ידי כך יאפשר נשימה חופשית מהאף. 
גן. חשוב   גם בקבוק הזנה הינו מוצר חובה בכל תיק 
מכיל  ושאינו  לשימוש  בטוח  שהינו  הזנה  בקבוק  לבחור 

ביספנול A, עם פטמה תואמת הנקה.
 בקבוק מעבר לשתיית מים - במידה ותינוקכם מעל גיל 
אימון,  גם בקבוק  הגן  לציוד  6 חודשים, מומלץ להוסיף 
מנגנון  שלבקבוק  לוודא  כדאי  עצמאית.  שתייה  המעודד 
התכופה  הבגדים  החלפת  את  לחסוך  כדי  נזילות,  המונע 

כתוצאה מנזילות מיותרות ושיהיה קל ונוח לניקוי.
מידי  תינוקכם  את  נוספים שישמשו  שוטפים  מוצרים   
תרסיס  או  משחה  ומגבונים,  חיתולים  כמובן  הם  יום, 
החתלה, בגדי החלפה, חיתולי בד, מד חום, סדין ושמיכה 
וכמובן אם לילדכם יש חפץ מעבר שמסייע לו להירגע או 

להירדם, חשוב לצרף גם אותו.
תינוקכם:  כל החפצים של  את  לסמן  להקפיד   מומלץ 
מוצצים, בקבוקים, מגבונים, מצעים וגם את הבגדים. ניתן 
לעשות זאת באופן פשוט באמצעות מדבקות שם מיוחדות 

שלא ניתנות להסרה במים או בטוש בלתי מחיק.
 בעיקר בשנה הראשונה לחייו של תינוקכם יש להקפיד 
תהליך  לבצע  הקפידו  כן,  על  וסטריליות.  היגיינה  על 
והמוצצים  הפטמות  הבקבוקים,  את  ולחטא  סטריליזציה 
לפני השימוש הבא, באמצעות הכנסתם למים מורתחים או 
באמצעות סטריליזטור. לא לשכוח לסחוט את כל הנוזלים 
הנותרים מפטמת המוצץ ולהניח את המוצצים והפטמות 

לייבוש למניעת התפתחות חיידקים ועובש.
 מומלץ, אחת לתקופה, לרענן את הציוד הנשאר בתא 
האישי של תינוקכם בגן. לדוגמא: אם השארתם לתינוקכם 
אותם  בוחנים  לא  שאתם  מוצצים  האישי,  בתא  מוצצים 
להחליף  שיש  דעו  והיגיינה,  בטיחות  מטעמי  יום,  בכל 
לשים  יש  חודשים.   1-2 של  שימוש  לאחר  המוצץ  את 
לב להופעת סימנים ראשונים של פגם או בלאי, במיוחד 
לטקס  ובמוצצי  סיליקון,  במוצצי  נשיכה  סימני  להופעת 
שהפטמה אינה דביקה ושצבעה לא דהה. בנוסף, במידה 
והתינוק חולה בהצטננות או בדלקת גרון מומלץ להחליף 

את המוצץ שלו למניעת זיהום חוזר.

   

התינוק  של  האישי  הציוד  עם  להיערך  רצוי  לסיכום, 
מראש, ולא לשכוח להחזיק בסטנד ביי, מוצצים חלופיים 

שהתינוק אוהב.

טיפים

10 פלפלים מאורכים בצבע 
אדום או ירוק בהיר- שטופים 

ומיובשים 
2 חב‘ כרוב ניצנים טרי או 
שקית כרוב ניצנים קפוא 

2 חב‘ טוב טעם 
1 קופסא גבינה צהובה 

3 פרוסות לימון קצוצות 
חופן עלי נענע – קצוצה דק 

3 כפות שמן זית 
מלח גס, סומק, פלפל שחור 

גרוס 
מעט שמן אורז

 חוזרים לגן: 
כך תיערכו נכון

רוצה עור פנים יפה? קודם כל תשתי קפה!  מהם הרכיבים המפתיעים ביותר שמשמשים את 
תעשיית הקוסמטיקה?  שאלנו את המומחית בתחום הלגה רקנטי וקיבלנו תשובות מעניינות

טעימה
אופן ההכנה:חומרים להכנה:

קפאין 
סביב הקפאין נוצרו כל כך הרבה מיתוסים בריאותיים, חיוביים 
אחד  דבר  מבולבלים.  בעיקר  כולנו  את  שמשאירים  ושליליים, 
בטוח – הקפאין מחולל פלאים בשיקום עור הפנים. הקפאין ידוע 
כמגרה את הקולטנים היוצרים עוררות ונמרצות, ולפיכך שילובו 
בייצור  לעוררות  תורם  רטינול,  עם  המשולבים  לילה  בתכשירי 
פנינו.  בעור  המצויים  ויטמינים  ושאר  היאלורונית  חומצה  של 
בנוסף, הקפאין הוכח כנוגד חמצון ובעל תכונות אנטי-דלקתיות 
רוזציאה,  באקנה,  לטיפול  אפקטיבי  הוא  ולפיכך  טווח,  ארוכות 
ידוע  הקפאין  לשמש.  יתר  חשיפת  ולאחר  אדמומיות,  הפחתת 
)נוגד  אנטיאוקסידנט  ובהיותו  העורית,  ההזדקנות  כנגד  כסייען 
כתמי השמש.  נראות  ולדיכוי  העור  להצערת  תורם  הוא  חמצון( 
מעבר לכך, מחקרים הוכיחו, כי מינון של 10% קפאין בתכשירי 
מריחה, למשך תקופה של כ-28 ימים, תרמו לשיפור בעיית נראות 
בתכשירים  נבדקה  הקפאין  יכולת   - נוסף  יתרון  הפסוריאזיס. 
לעיניים למטרת הקלה בתסמיני נפיחויות ושקיות על רקע בצקתי, 
והוכח שהקפאין מפחית נפיחויות ע"י סיוע לניקוז נוזלים מהחלל 

הבין-תאי.

תמציות תפוח 
 AHA הידרוקסידית  אלפא  חומצה  מכילה  תפוחים  תמצית 
כוללות  הידועות  תכונותיה  העור.  תאי  את  ומחדשת  המחייה 
מאוד  מתאימה  ולכן  לחות,  והענקת  העור  הזדקנות  של  האטה 
לעור יבש ובוגר. כמו כן, חומצת התפוח מזרזת פעילות אלסטאז 
העור.  לגמישות  גם  הרחוק  בטווח  המסייעת  העיכול  במערכת 
סבונים,  תחליבים,  בקרמים,  לשימוש  ניתנת  תפוחים  תמצית 
לצבע,  טבעית  כתוספת  מוצקים  ולסבונים  ולגוף  לפנים  פילינג 

כקרם לרגליים סדוקות ויבשות ועוד.

טיפול ביין
כמו  אקזוטיים,  טיפולים  מגוון  מוצעים  האחרונות  בשנים 
ג'קוזי מלא בתמצית זרעי ענבים, עיסוי ביין, עיטוף הגוף בשמנים 
אורגנים.  אתריים  ושמנים  ענבים  זרעי  תמצית  יין,  של  צמחיים 
)שמן  ביין מחליף את מוצרי הספא החל משמן הבסיס  הטיפול 
זרעי ענבים(, דרך שימוש בזרעים לפילינג ועד תרכובות מורכבות 

יותר כמו עטיפת הגוף, קרם פנים וכמובן אמבט היין האקזוטי. 
או  ענבים  זרעי  מכילים  האיכותיים  והמוצרים  הטיפולים  רוב 
תמציתם. מחקרים רבים הראו כי משיחת תמצית זרעי ענבים על 

העור מזרזת ריפוי תוך צמצום היווצרות של רקמה צלקתית.

פירות הדר 
 E הכוללים  חמצון  נוגדי  בויטמינים  עשירים  ההדר  פירות 
תזונתיים,  סיבים  פולית,  חומצה  פלבנואידים,  עם  ביחד   ,C ,A
מינרלים כגון סידן, וחומצת לימון. בתחום הקוסמטיקה כבר עלו 
על יתרונות אלו וכיום חברות הקוסמטיקה משלבות מרכיבים של 

תפוזים, לימונים ואשכוליות בקרמים, במסכות ופילינגים.

   

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

משמעותית וארוכת טווח על מצב העור.

לגפרורים  הצהובה  הגבינה  את  קוצצים   .1
קטנים ומערבבים ביחד עם גבינת טוב טעם, 

לימון, נענע, מעט מלח ופלפל שחור גרוס
ממלאים  הפלפל,  "ראש"  את  חותכים   .2
ומחברים  שנוצרה  בתערובת  הפלפלים  את 
)מדביקים( את "ראש" הפלפל בחזרה לפלפל
3. משמנים במעט שמן אורז את הפלפלים, 
אפייה  נייר  עם  תבנית  על  אותם  מניחים 
של  לחום  מראש  שחומם  לתנור  ומכניסים 

170 מעלות למשך 15 דקות
מלח  מעט  עם  מים  מרתיחים  במקביל 
וחולטים את כרוב הניצנים עד שהכרוב רך

אותו  ומקפיצים  הכרוב  את  מסננים   .4
במחבת או בווק עם שמן זית, מלח וסומק

ניצנים על הצלחות  5. מסדרים את הכרוב 
ולצידו מניחים כ- 2 יח‘ פלפל חם לכל מנה

המלצת השף
צנוברים  הגבינה  לתערובת  מוסיפים   .6

קלויים
באדיבות שף מחלבת טרה ברק חי חורש
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת מלחמה מהמקרא
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. שלא במתכוון, בהסח הדעת. "מ____ _____ לנצח 
יאבדו" )איוב ד כ(

7. פח, מוקש, מלכודת. "ושמר רגליך מ____" )משלי 
ג כו(

8. מספר האברים בגוף האדם.
9. עבד שנולד בבית אדוניו. "העבד ישראל אם  ____ 

_____ הוא" )ירמיה ב יד(
10. שוב, שנית, בפעם נוספת. "ותרץ ____ אל הבאר" 

)בראשית כד כ(
11. קיצור המילה : בנוסח.

12. שם של אחד ממיני דגי הנהר שנזכר בתלמוד. 
"ובתוכן ירק אחד או ____ אחד" )ירושלמי בבא מציעא 

דף ו,ב הלכה א(
14. נתינה. "נעימה כתיבה ____" )שבת קה.(

17. עונה, תקופה, פרק זמן. "העם רב וה____  גשמים" 
)עזרא י יג(

18. שופט, דיין. "האשה ונתן ב____" )שמות כא כב( 
)בלשון יחיד( )בכתיב מלא(

1. כנוי לנחל שזרמו חזק ביותר וסכנה לרחוץ בו. "ונחלי _____" 
)תהלים יח ה(

2. כנוי לאשה מכוערת. "יפה קורין אותה ____" )נדרים סו: (
3. שם אחר לשלמה בן דוד. )שמואל ב יב כה(

4. האריך,מתח. "יצא לפניה ו____ קומתו" )רש"י בראשית מט כב(
5. פנה לכל עבר. "ואפנה על ____ או על שמאל" )בראשית כד 

מט(
6. כלי ששימש לפנוי אפר המנורה. "ו___ זהב טהור" )שמות כה 

לח()בלשון רבים()לא בלשון סמיכות()בכתיב מלא(
13. חרב. "היו מתיזין את ראשו ב____" )סנהדרין ז ג(

15. לבלתי,שלא. "____ יקמו וירשו ארץ" )ישעיה יד כא(
16. איזה.  "_____  סמוך למנחה" )שבת ט: (

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 10 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם! חידת השבוע

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
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ון 
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ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

אויב , נלחם, ביום קרב, בזזו, נסו, הישב על הכלים, ויבקעו, סללה, וחנה על העיר, 
ויכנעו, פליט, ויתקע בשופר, וילחם, פליטה, חגרו איש את חרבו, וישב, צבא, חיל גדול, 
חלל, צר, חיל ופרשים, לכד , קשת, חיל סובב את העיר, מחנה, רדף, חנו עליה סביב, 

מלקוח, שבי, מצור, שלל

והשאיר  נפטר  קשיש  חווה  בעל 
היחידים:  בניו  ל-2  משימה  בצוואתו 
עם  מרוץ  תחרות  לערוך  "עליכם 
לפני  מכם  אחד  לכל  שנתתי  הסוסים 
מספר שנים. האחד שסוסו הוא האיטי 
כל  את  ויקבל  כמנצח  יוכרז  ביותר 
סוסיהם  על  שניהם  עלו  מיד  החווה". 
והתחילו להתחרות מסביב לחווה, אך 
המסלול  את  סיים  מהם  אחד  לא  אף 
אחרונים  להגיע  ניסו  ששניהם  משום 
עם  להתייעץ  הלכו  הם  הסיום.  לקו 
מכן  לאחר  ומיד  שלהם,  החכם  השכן 
 חזרו למסלול והתחרו בשיא המהירות. 


את  לפתור  השכן  להם  עזר  כיצד 

הבעיה בעצה פשוטה ? 

עצתו היתה להחליף בין הסוסים כך שהמנצח הוא 
בעל הסוס האיטי יותר

רתחגרואישאתחרבורח

ינואשויפדרישרישיה

עאקליאושצלאקתשלעי

השלביעשבוימקיגדהש

תימיקשאפנועידיללב

אשנביארשיבתואלפעע

בשיתישיבשנלשסלגהל

בוששיאשוילדפימחנה

וקממדתפשחגלטצדאחכ

סתחכשרסנניהושונול

לדלשישנסטארשזנישי

יויכנעותישרזנשרצמ

חנועליהסביבתבנלחמ

תשובה:
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3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

דירות 
למכירה

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

+5 חדרים

בית שמש

לפרסום
03-6162228

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

עם מעלית, 2,500,000 
ש"ח. ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
 050-5308742

03-5797756)25-25(_____________________________________________

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

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

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

מאירוביץ הרב קוק 23, 
,050-5308742

03-5797756)24-24(_____________________________________________

אלעד

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

בטון, עם אופציה לבנות 
על הגג, נוף מדהים, 

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

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

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

יפה ומתוחזק עם מעלית, 
4.5 חד', מפוארת, בק"4 

חזית, מעליה 2 חד' 
גדולים +מחסן+גג גדול, 

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

03-5797756)42-42(_____________________________________________

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת לדירת 

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

משופצות כחדשות,  
אפ' לטבו משותף, 

1,900,000 ש"ח גמיש, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

דופלקסים

דופלקסים

 בשיכון ה', בשדרה, 4-4.5 חדרים
במפלס אחד בק-5 בניין 
חדש, 215 מ"ר ומעליו 

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

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

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

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

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

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

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

 בר"ע הראשונים, בנין 
חדיש, ק"ק דירת נכה, 
מחולקת 3.5 חד'+ 2 

חד', מושכרת ב- 2,800 
ש"ח 2,400,000 ש"ח, 
משופצת, בלעדי תיווך 

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

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

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

6 חד', לא מעלית, 
משופצת, עורפית, 

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

03-5797756)25-25(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

אשדוד

4-4.5 חדרים

 5 חד', 135 מ' נטו, 
סלון ענק וחדרים גדולים, 
ק"ב, ללא, דירה בקומה, 

4 כ"א, מסודרת עם חניה 
בטאבו באזור חתם סופר/

הרב ישראל מסלנט, 
2,600,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)30-30(_____________________________________________

וילות ובתים

 בלעדי בבר אילן, 3.5 
חדרים + מרפסת סגורה, 

מחולקת ל- 2 יחידות, 
תשואה 4,700 ש"ח לחודש, 

1,210,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)35-35(_____________________________________________

 בבר אילן, קרוב לקריה 
החרדית, 4 חד', משופצת 
קומפלט 1,250,000 ש"ח. 
_____________________________________________)35-35(תיווך יעקב, 054-4901948

 ק"ק 150 מ"ר + 150 מ"ר 
מרפסת 6 חד', 3 שרותים, 

אפשרות לחלוקה ל- 6 יח"ד, 
3,000,000 ש"ח,

054-8446858)32-35(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

בית שאן
 במיקום מעולה, 4 

חדרים, ענקית, משופצת 
כחדשה, מצויינת 
להשקעה. ישראל,

052-7630330)33-37(_____________________________________________

 בבן אליעזר, 3.5 חד', 
ק"ב, מאווררת ומושקעת, 

משופצת קומפלט, 1,050,000 
ש"ח. תיווך יעקב,

054-4901948)35-35(_____________________________________________

 קומה ראשונה, 4 ח' רח' 
דוב גור 12, רגע לפני תמ"א 

_____________________________________________)34-37(38, לל"ת, 053-7131374

באר שבע

3-3.5 חדרים

 באיזור פינוי בינוי, רח' 
ביאליק, 3 חד', ק"ב, כניסה 

מיידית, 830,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)35-35(יעקב, 054-4901948 

 דירה חדשה ברחוב חיד"א 
פינת עזרה, 150 מ"ר עם 
אפשרות ליחידה נפרדת, 

2,730,000 ש"ח,
050-5854525)34-37(_____________________________________________

 ברב אסי המבוקש, 
4 חד' גדולים, 107 מ', 
ק"ג ומעלית, 2 יחידות 

מושכרות ב- 5,200 
ש"ח הכול משופץ, 

3,310,000. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)34-34(_____________________________________________

 במינץ, 4.5 חד', 
106 מ', משופצת, 

ק"1 ומעליה, 2 יחידות 
המושכרות ב- 6,200 

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

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)34-34(_____________________________________________

 5 חד' גדולה ומרווחת 
ברמת אהרון/כהנמן, 

ק"ג, חזית, פרטים בתווך 
_____________________________________________)34-35(אשכנזי, 03-5791770

 ברח' חזו"א/עזרא, 6 
חד', בק"ה, חזית לפראק, 

מחולקת ל- 4 + 2 חד', 
פרטים בתווך אשכנזי, 

03-5791770)34-35(_____________________________________________

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

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

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

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

054-8408108

בקרית הרצוג ב“ב 
ק“ק כחדשה 136 מ“ר

כולל  ממ׳ד + 2 ח.מקלחת + 3
 ח.שרותים + חצר צמודה 45 
מ׳ר מרוצפת + כניסה פרטית

 ללא2,500,000&
תיווך רק

חדרים גדולים 6

מציאה!!
בשלוש השעות
דירת נכה 5 חדרים ענקית + חצר גדולה

050-41-777-50

ב- 1,790,000&

"להב נכסים":
 מציאה למשקיעים 

וזריזים!!! בגן ורשא מחולקת 
ל- 2, מפוארות, מניבה כ- 

7,000 ש"ח )כ- 80,000 ש"ח 
שנתי!!!(, רק 1,970,000, 

לחטוף!!! תיווך,
050-4160390)33-36(_____________________________________________

 5 ח', ק"א + יחידה 
+ ח.ארונות, ענקית + 
סוכה + מעלית, מיידי, 

1,750,000 גמיש. אפיקי 
נדל"ן בועז,

050-4156080)35-35(_____________________________________________

 בבלעדיות וילה הכי גדולה 
בעיר, 9 חד' ברבן גמליאל. 

ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן, 
052-3251213)35-35(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דירת גן 3 חד' + גינה 190 

מ"ר, אופ' נרחבות,
054-9422194)35-35(_____________________________________________

 דירת גן, 4 חד' אזור רבי 
מאיר. ישראל אלבלינק שוק 

_____________________________________________)35-35(הנדל"ן, 052-3251213

 בריף דירת גן 4 חד'. 
ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן, 

052-3251213)35-35(_____________________________________________

 מציאה בבלעדיות, 
דירת גג, 3 חד', גג בטאבו, 

1,300,000. ישראל אלבלינק 
_____________________________________________)35-35(שוק הנדל"ן, 052-3251213

 בבלעדיות דירת גג, יושבת 
על שטח של שתי דירות 

+ שתי גגות בטאבו, מחיר 
מעולה! ישראל אלבלינק שוק 

_____________________________________________)35-35(הנדל"ן, 052-3251213

 ברשב"י דופלקס 5 חד', 
ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן, 

052-3251213)35-35(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאת השנה! בעליון! 4 חד' 
מושקעת + י"ה, 2 מרפסות, 

רק 1,440,000 ש"ח,
052-5752500)35-35(_____________________________________________

 בהזדמנות בעליון, 3 
חד', שמורה ומרווחת בבנין 
שמור. עורפית + חניה + 

מעלית, מתאימה להשקעה 
052-8831459)35-38(_____________________________________________

 דירה מחולקת בגיורא 
יוספטל, תשואה מעל 6 אחוז 
במחיר מציאה. "אבני דרך" - 

_____________________________________________)35-35(משה, 054-3255667

 דירה מחולקת בדרך 
מצדה, מושכרת 4,700 ש"ח, 

110 מטר, במחיר מציאה.
"אבני דרך" - משה,

054-3255667)35-35(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 דירת 4 חדרים, קומה 
ד' בשכונה ו', משופצת 
לחלוטין, רק 750,000, 

פינוי מיידי, לפרטים 
ותיאום: נועם,
050-3600512)35-35(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים, 72 מטר, 
רחוב הראל, משוכרת 1,800 
ש"ח, 560 אלף ש"ח. "אבני 

_____________________________________________)35-35(דרך" משה, 054-3255667

 דירת 3 חדרים מעולה 
לחלוקה רחוב מינץ, רק 595 

אלף ש"ח. "אבני דרך" -
_____________________________________________)35-35(משה, 054-3255667

 דירה בשכונה יא', 3 
חדרים, טובה לחלוקה במחיר 

מציאה. "אבני דרך" -
_____________________________________________)35-35(משה, 054-3255667

 חייבת להימכר, מיידית 
לל"ת, 5 חד' במתחרד בהרצל, 

_____________________________________________)35-36(ק"א ואחרונה, 050-4175491

 באזור מתחרד, 3 חד', קג', 
מסודרת, 970,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)35-35(אדר נכסים, 052-4834706

 בגור אריה - 3 חד', קג', 
מסודרת, לאחר שיפוץ, פינוי 
בינוי, 940,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)35-35(אדר נכסים, 052-4834706

 בדקל - 3.5 חד', קו', 
מסודרת, מזגנים, 980,000 

ש"ח. תיווך אדר נכסים, -052
4834706)35-35(_____________________________________________

 במרכז - בבנין דו קומתי, 
3 חד', ק"ב, פינתית + רצפה 

קיימת לתוספת 2 חד', 
מושכרת, 1,060,000 ש"ח. 

תיווך אדר נכסים,
052-4834706)35-35(_____________________________________________

 במשלט - 2 חד', קג', 
משופצת, נוף, מושכרת, 

695,000 ש"ח. תיווך אדר 
_____________________________________________)35-35(נכסים, 052-4834706

 בבלעדיות ברש"י, 
דירה מחולקת ל- 2, 

תשואה יפה, רק 
1,250,000 ש", לא 

לבעלי משכנתא. תיווך,
050-9777755)35-35(_____________________________________________

 בתיווך בנע"ם מבחר ענק 
של דירות למכירה בתוך ב"ב 
ופ"כ, 2-3-4 חדרים, במחירים 
טובים לקונים רציניים, ליווי עד 

חתימת החוזה,
 03-5444815/054-7477054

_____________________________________________)35-35(מוטי

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

חד', 1,180,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)35-35(_____________________________________________

 בשיכון ג', 60 מ"ר + 
היתר בניה ל- 100 מ"ר 
נוספים, ק"א ואחרונה, 

2,200,000 ש"ח. א.ב.תיווך, 
050-4888510)35-38(_____________________________________________

 דחוף! בקרית הרצוג, 
3 חד', ק"ד )בלי( 

משופצת + אופציה 
לגג *למשקיעים! 

בז'בוטינסקי עורפית 
ושקטה, 2.5 חד' *ביונתן, 

3 חד', ק"א, שקטה, 3 
כ"א *בחגי, 2 חד', ק"א 

+ מעלית, כחדשה
*"אלוני נכסים"
052-7610603)35-35(_____________________________________________

 בנייה חדשה! בבית-יוסף, 
דירות 3/4 חד', החל מ- 

1,550,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

 ביגאל אלון, קומה נוחה, 
כ- 140 מ"ר + סוכה מתאימה 

לחלוקה 1,650,000. נדל"ן 
הקריה, 052-2221614,

050-3000121)35-35(_____________________________________________

 בשכונת הלל 
היוקרתית! דו משפחתי, 
5 חד', 135 מ"ר + זכויות 

במגרש, מפתחות
ב"אביחי - מתווכים"

03-5701010)35-35(_____________________________________________

 דירת-גן יוקרתית, 
בבמברגר, 150 מ"ר בנוי 

+ 10 מ"ר חצר, 6 חדרים 
)אפשרות ליח"ד(, כניסה 
פרטית. "מקסימום-נדלן"

052-2452820)35-35(_____________________________________________

 באזור הרב שך, פנטהאוז 
130 מ"ר, 110 בנוי, 20 מ"ר 

בנוי מרפסת, ק"ד )ללא 
מעלית(, חזית, 3 כ"א + חניה, 

1,990,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)35-35(_____________________________________________

 באהרון-דב פנטהאוז ענק 
ומפואר, מיידי, 5,000,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

 בשיכון-ה' פנטהאוז 
מפואר, מעל 200 מ"ר + 

אפשרות ליחידה.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

 בבניין-חדש במרים-
הנביאה פנטהאוז 5 חד', חזית 
+ מרפסת, 3,000,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

 בעמק-יזרעאל דופלקס 
ענק, 5 חד' + מעלית וחניה, 

2,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)35-35(_____________________________________________

 פנטהאוז 140 + 26 
בגמר בניה, קומה 7, מפרט 
גבוה, קבלן ידוע, 2.8. תיווך 
BA יזמות, 03-6138886, 

0544-980159)35-35(_____________________________________________

 באזור הוילות ברמת 
אהרון, דופלקס 7 חד', ק"ב, 

4 דיירים, 230 מ"ר, משופצת, 
חזית, 3 כ"א, 3,800,000 ש"ח. 

_____________________________________________)35-35(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור יהודה הנשיא, 
דופלקס 5.5 חד' ענקית, 

180 מ"ר, חדשה, מושקעת, 
ק"ג + מעלית + חניה + 

יחידת דיור למטה 35 מ"ר, 6 
דיירים, 3,100,000. א.פנחסי, 

03-5799308)35-35(_____________________________________________

 באזור-מנחם/בן-גוריון, 
דירת-גג כ- 190 מ"ר, 

ק"ד, 5 חדרים, 95 מ"ר 
+ חדר וגג גדול למעלה, 

כ- 95 מ"ר, חזית, 3 
כ"א + מעלית + חניה, 

2,430,00 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)35-35(_____________________________________________

 בלעדי! בנסנבוים, 
דירת גג )דופלקס( 

5 חדרים, 180 מ"ר, 
משופצת ומושקעת 
מהיסוד + מעלית + 

חניה, 2,890,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)35-35(_____________________________________________

 מציאה!!! באבן 
שפרוט, ענקית, 2 + 3 + 

גג, 200 מ"ר, משופצת.
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)35-35(_____________________________________________

 ברמת אהרון, דירה 240 
מ"ר, 2 קומות עד גג וחניה, 

מיקום מעולה עם נוף מהמם! 
3 כ"א דרום מזרח מערב, 

050-5305219)35-38(_____________________________________________

 באליהו הנביא/רבי 
עקיבא, 190 מ"ר, דופלקס 

חדש, מפואר ומושקע, 5 חד', 
יח' הורים, סוכה מרווחת, 

מטבח פסח + יח"ד מושקעת 
במיוחד, מושכרת ב- 3,500 

ש"ח, 2,890,000 ש"ח, גמיש, 
053-3169939)34-35(_____________________________________________

 במינץ, 8 חד', ק"ד וגג 
עם מעלית + חניה ומחסן 

גדול שאפשר לעשות 
ממנה יחידה, 2,700,000 

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

050-5308742)34-34(_____________________________________________

 בשיכון ג' במיקום ייחודי!! 
5 חד', ק"ב, חזית + מעלית, 

בניין חדש! מיידי!! 2,480,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" -03

053-3128884 ,5791514)35-35(_____________________________________________

 באזור כהנמן עזרא!! 5.5 
חד', קב', חזית + מעלית! 

מחולקת!! 2,280,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)35-35(_____________________________________________

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

חזית, 3 כ"א, 1,980,000 ש"ח. 
_____________________________________________)35-35(א.פנחסי, 03-5799308

 בכהנמן אזור עזרא, 
5 חד', 125 מ"ר, ק"ג + 
מעלית + חניה + מחסן 

8 מ"ר, משופצת, ממוזגת, 
מטבח גדול, 2,500,000 ש"ח. 

_____________________________________________)35-35(א.פנחסי, 03-5799308

 בהזדמנות!! בא.ככר 
אדלר, 5 חד', חזית, מעלית, 

מרווחת, משוקעת, 2,550,000 
ש"ח. "נדלן-בעיר"

053-3177272)35-35(_____________________________________________

 בלעדי!! בפרדו 
ענקית, 5 חדרים, 

כ- 140 מ"ר במצב 
מצויין, ק"ד, חזית + 

חניה, מיידי, 2,400,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)35-35(_____________________________________________

 בלעדי! מציאה! 
במנחם, 5 חדרים ענקית, 

120 מ"ר, מושקעת + 
מרפסת סוכה גדולה על 

רלסים, ק"א, 2,100,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)35-35(_____________________________________________

 בהזדמנות! לגור 
ולקבל שכירות! 

באבוחצירא, 5 חד', 
מחולקת ומשופצת, 

1,590,000 ש"ח, 
מפתחות ב"אביחי - 

_____________________________________________)35-35(מתווכים" 03-5701010

 הורדת מחיר בשיכון ג', 
בשמחוני, 5 חד' + 1/2 + 

אופציה לבניית סוכה, קו'1, 
מיידי. "רי/מקס" משה דסקל, 

050-5926021 למתווכים 
_____________________________________________)35-35(שת"פ מלא

 לל"ת במיקום מרכזי, 90 
מ"ר, 4 חד', קומה 2 מתוך 

3, משופצת מהיסוד + חניה, 
1,590,000 גמיש, -054

054-7708250 ,7708223)35-38(_____________________________________________

 באזור אלישע חבקוק!! 
כ- 4 חדרים, ק"ב, חזית! + 

מעלית! 90 מ"ר, משופצת!! 
פינוי גמיש!! 1,900,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)35-35(_____________________________________________

 בית פתוח! ברדק 
8 - גבול רג' )ליד הבנים( - 
למבקרים ביום שישי - י"ז 

אלול )8.9.17( בשעות 
10:00-11:00  - לל"ת! 

- דירת 4 חד', חדשה, 
103 מ"ר + מ.שמש 
10 מ"ר, ק"ב, חזית 

+ יח.הורים + מעלית 
וחניה. "מקסימום-נדלן" 

052-2452820)35-35(_____________________________________________

 ברב-אשי, 4 חדרי, 
80 מ"ר, ק"ק, חזית 

+ א.הרחבה 20 מ"ר, 
מציאה! "מקסימום" 

052-7683068)35-35(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור 
קובלסקי, 4.5 חד', ק"ג 

)בלי(, משופצת מהיסוד, 
כ- 120 מ"ר + מרפסת 

שמש + מחסן ענק בנוי, 
רק 1,590,000 ש"ח. 
_____________________________________________)35-35(תיווך, 050-9777755

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

105 מ"ר, ק"א ו- ק"ב, חזית, 
מיקום מצוין, 2,000,000 ש"ח. 

_____________________________________________)35-35(א.פנחסי, 03-5799308

 בחידושי הרי"מ, 4 
חדרים, ק"א, עורפית, אופציות 

נרחבות ושטח בחצר, 
2,100,000 גמיש. GN נכסים, 

054-8425797)35-35(_____________________________________________

 באמצע בנייה בגולומב, 
4.5 חד' אחרונה, ק"א, גדולה 

וחזיתית. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבניה-חדשה, 4 חד' + אופציה 

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

052-3344721 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

 בנחום 4 חד', משופצת 
כחדשה, ק"ג, 2,000,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

 בהרצל, 4 חד', 3 כ"א, 
חדשה + מעלית, 1,750,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)35-35(_____________________________________________

 בלעדי! בדניאל, 
4 חדרים, משופצת, 

100 מ"ר, ק"ק + חצר 
גדולה, חזית, 2,250,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)35-35(_____________________________________________

 שלמה בן יוסף, 4 חד', 
90 מ"ר, קו' ד' גג בטון, 

1,480,000 ש"ח, גמיש. -077
,2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)35-35(אדוארד

 בבלעדיות בעמק 
יזרעאל, 4.5 חד', סוכה, 
מ.שמש, מעלית וחניה, 

.1,450,000
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)35-35(_____________________________________________

 באזור הרב שך, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ב + מעלית + 
חניה, חדשה, 2,200,000 

ש"ח. *באזור יואל, 4.5 חד', 
110 מ"ר, ק"ק מוגבהת, 

חדשה, 2,100,000. א.פנחסי, 
03-5799308)35-35(_____________________________________________

 באזור זכרון מאיר, 4 חד', 
100 מ"ר, ק"א, חזית + סוכה, 

שמורה, 2,100,000 ש"ח, 
_____________________________________________)35-35(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308



ח’ - י’ באלול תשע”ז  30/8-1/9/2017 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 

 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

2-2.5 חדרים

ירושלים

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

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

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

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

טבריה

3-3.5 חדרים

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

אופציה לסוכה
8 מ"ר, לא משופצת 

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

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

חיפה

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

אופ' להרחבה בצד ובגג, 
1,430,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

פתח תקווה

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

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

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

050-5308742)26-26(_____________________________________________

גבעת שמואל

דופלקסים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 ברח' אלישע, 3 
חד', מאוד שמור, ק"א 

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

ש. מאירוביץ הרב קוק 
,050-5308742 ,23

03-5797756)29-29(_____________________________________________
 ברש"י, 2 חד', ענקית, 

70 מ', ק"א, חזית, 
1,650,000 ש"ח. בלעדי, 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23, 050-5308742,

03-5797756)29-29(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

 דירה מחולקת ל- 2 
יחידות, 90 מ"ר ו- 30 מ"ר, 
משופצת כחדשה, קרקע, 

1,000,000 ש"ח,
_____________________________________________)31-04/18(054-4418142 שיכון א'

דופלקסים

דירות 
להשכרה

3-3.5 חדרים
תל אביב

פנטהאוזים ודירות גן

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

אופ', 1,340,000 לל"ת,
052-7621678)30-35(_____________________________________________

נתניה
 ברחוב יוספטל לאחר 

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

שמש 45 מ"ר, ק"ג, 
840,000 ש"ח, לל"ת, 

054-2000030)32-35(_____________________________________________

 בטרומפלדור, חרדי, 
דירת 3 חד', ק"ב, 75 

מ"ר, 1,250,000 ש"ח, 
_____________________________________________)32-35(מיידי, 052-8995977

בני ברק

לפרסום
03-6162228

 המחיר הוזל רש"י/ 
שפת אמת, 4 חד'+סוכה 

ענקית 105 מ' משופץ 
ק"א עורפית, 1,900,000 
ש"ח גמיש, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 מציאה יהושע, 
בפרוייקט גן העיר, 4 חד', 
ק"ב + מרפ' שמש, חזית 
לגינה, גדולה, כולל מחסן 
וחניה 2,300,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

3-3.5 חדרים

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

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

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

 4 חד' בויינברג, עולים 
4 מדרגות, מתאימה 
למבוגרים וגם לנכה, 

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח.תיווך 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 2.5 חד', ק"ק ברח' 
אפשטיין, כניסה פרטית 

עם חצר של כ- 30 מ' עם 
אופ' להגדלה של 20 מ', 
1,320,000 ש"ח גמיש. 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב,

,03-5797756
050-5308742)33-33(_____________________________________________

כרמיאל
 ברח' הגפן, 3 חד', ק"ב, 

משופצת, אפשרות להשקעה, 
ניתנת להשכרה ב- 2,000 

_____________________________________________)33-36(ש"ח, 058-3210005

 ברוטשילד, דופלקס 6 
חד', כ- 140 מ"ר + מרפסת 

100 מ"ר, ק"ד, בנין דתי, 
מעלית + חניה, כיוונים 

מעולים. נ.י.ל נכסים,
054-8433210)33-36(_____________________________________________

צפת

 ברח' ירושלים/יהושע 
דירת 4 חד', משופצת 
כחדשה + חצר כ- 40 
מ"ר, מתאים גם לגן 

ילדים או קליניקה, מפתח 
במשרד תיווך אשכנזי, 

03-5791770 יואל
052-5555884)34-35(_____________________________________________

 3.5 חד' ברח' יהושע, 
חדרים גדולים, אופצי' 

בגג בטון, חזית כפולה, 
פרטים בתווך אשכנזי, 

03-5791770)34-35(_____________________________________________

 בדמי מפתח ברח' 
חזון איש/הירש, 3 חד' 

מרווחים, 3 כ"א משופצת 
מהיסוד ברמה גבוהה, 

חזית, 1,400,000 בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)34-34(_____________________________________________

 דירה 5 ח' + יחידה 2 ח' 
בק.שמואל + חצר בהזדמנות, 

050-4103173)33-32/18(_____________________________________________

 בנווה צבי בר אילן, 
3 וחצי חדרים + 2 

מרפסות סוכה, ק"ב, 
משופצת ומושקעת, 

מוארת בכיוונים טובים 
1,890,000 ש"ח,

054-6699870/69)34-37(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים משופצת 
+ יחידת דיור מושכרת. תיווך, 

050-4104044)34-37(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 במרכז ת"א, דירת 2 וחצי 
חדרים ברחוב מלצט 19 פינת 

שנקין, זקוקה לשיפוץ,
קומה שלישית בלי,

054-7195955)34-37(_____________________________________________

 באזור העיריה, 4 חד', 87 
מ"ר, ק"ב + חניה + הכנה 
למעלית, משופצת ברמה 
גבוהה, 3 כ"א + מחסן, 
1,990,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)35-35(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה, 4 
חד' 98 מ"ר, משופצת ברמה 

גבוהה + יחידת הורים, ק"א + 
חניה, 3 כ"א, חזית, 1,900,000 

_____________________________________________)35-35(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בבן דוד, 4.5 חד', גדולה, 
110 מ"ר, ק"ב, חדשה, 

מושקעת, 2,050,000 ש"ח. 
_____________________________________________)35-35(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

אבוחצירא, מחיר מעולה, 
_____________________________________________)35-35(הקודם זוכה, 054-7477054

 3 חד' ברח' ירושלים/
בעלז, קרקע, כיום 

משופץ כמשרד, פרטים 
בתווך אשכנזי,
03-5791770)35-36(_____________________________________________

 באברבנאל, קומה ב', 
60 מ"ר, 3 חדרים + סוכה 

- יפיפיה - בהזדמנות!
"מקסימום-נדלן"

052-2452820)35-35(_____________________________________________

 במימון, פינת שמעיה, 
בבניה, 3 חדרים, 75 מ"ר, 
קומה ג', חזית + סוכה + 

מרפסת שמש -
"מקסימום-נדלן"

052-2452820)35-35(_____________________________________________

 הזדמנות חד פעמית!!! 
בית פתוח ללא עמלת תיווך, 

היום מהשעה 17:30 עד לשעה 
20:00 בבן גוריון 67 ב"ב - 

פונה לטבריה, דירת 3 חדרים, 
קומה 3, 80 מ"ר. דוד גרוס רי/

_____________________________________________)35-35(מקס, 050-4122744

 בעלדי! באזור הגרא, 3 
חד', ק"א + מעלית, חזית 
+ חניה מקורה, שמורה, 

1,650,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)35-35(_____________________________________________

 באזור פרמישלאן, בבניה, 
3 חד', ק"ג, 2 כ"א, חזית, 

1,290,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)35-35(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי צד בני-ברק, 
3 חד', כ- 65 מ"ר, קומה ג', 
גג רעפים, 1,170,000 ש"ח. 

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)35-35(אדוארד

 בבלעדיות בנורוק, 3 
חדרים + מרפסת סוכה כ 
- 80 מ"ר, אופציה לבניה.

'אפיקי-נדלן-בועז'
054-8474843)35-35(_____________________________________________

 בלעדי, 3 חדרים, מרווחת 
בז'בוטינסקי עורפית לב"ב, 

קומה ב', בניין אברכים, 
משופצת, 1,370,000. תיווך 

_____________________________________________)35-35(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי, 3.5 ח' בדוב גרונר, 
קומה ב', משופצת ברמה 

גבוהה, כ- 80 מטר + חנייה, 
חזית, 1,420,000. תיווך 

_____________________________________________)35-35(אלטרנטיב, 054-5500263

 תיווך. למכירה בהזדמנות, 
3 חדרים באזור טוב בפ"כ, 

כ- 65 מ"ר, קומה נמוכה + 
אופציה, משופצת קומפלט 

כולל ריהוט, 1.35 מליון, גמיש, 
הקודם זוכה, 054-7477054 

_____________________________________________)35-35(050-5765449 דוד

 בהר-סיני, 3 חדרים + 
סוכה, ק"ב, חזית, מעלית, בניין 

 GN .שקט, 1,500,000 ש"ח
_____________________________________________)35-35(נכסים, 054-8425797

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירת 3 חד' אחרונה 

בבניין! 1,700,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

 מציאה! בחברון, 3 חד' 
גדולה ומשופצת, 1,400,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
054-2545420 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

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

1,500,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

 בלעדי!! מציאה 
בטבריה, כ- 3 חדרים, 

60 מ"ר, ק"א, 
משופצת, מושקעת 
מהיסוד, 1,460,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)35-35(_____________________________________________

 במרום שיר לנדאו 
כ- 90 מ"ר, משודרת + 

מחסן מושכר וחניה, נוף 
מדהים! ב- 1,950,000 

ש"ח, גמיש. להב נכסים, 
050-4177750)35-35(_____________________________________________

 לחטוף! במכבים, 
3 חד', ניתן להפוך 

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

"אביחי - מתווכים"
03-5701010)35-35(_____________________________________________

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

ואחרונה + אופציה, 
1,320,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)35-35(- מתווכים" 03-5701010

 בלעדי בגניחובסקי! 3 
חד', קא', חזית, תוכניות 

להרחבה! "אביחי - 
_____________________________________________)35-35(מתווכים" 03-5701010

FOX  נדל"ן. הזדמנות 
שלא תחזור, דירת 3 חדרים 

באברבנאל, סוכה וחניה,
050-6925400)35-35(_____________________________________________

 באזור רח' ישעיהו, 
דירת 70 מ', ק"א 

ואחרונה עם אפשרות 
להרחבה של 22 מ' בצד 
עם אופ' לבניה על הגג, 
1,750,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)35-35(_____________________________________________

 ביונתן 3 חד', משופצת, 
ק"א, 3 כ"א, 1,250,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)35-35(_____________________________________________

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

מיידי. "רי/מקס" משה דסקל, 
050-5926021)35-35(_____________________________________________

 בהזית, 3 חצי חדרים, 
ק"ב, חזית, אופציה להרחבה 

ענקית, לל"ת, 1,800,000 
_____________________________________________)35-38(ש"ח, 054-7002042

 דירת 3 חדרים בשלמה 
בן יוסף, 60 מטר, משופצת, 
סוכה, מעלית חניה בטאבו, 
בלעדי. יוסף רי/מקס ב"ב, 

050-4174049)35-35(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים 
בז'בוטינסקי 45, כ- 70 מטר, 

קומה1, אופציה להרחבה, 
משופצת חלקית, בלעדי. יוסף 

_____________________________________________)35-35(רי/מקס ב"ב, 050-4174049

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

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

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)35-35(אדוארד

 מנחם בגין, 2.5 חד', 
כ- 52 מ"ר, קומה ג' ואחרונה, 
אפשרות הרחבה מיידית לגג 

של כ- 40 מ"ר + אופציה לצד 
כ- 30 מ"ר, 1,265,000 ש"ח. 

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)35-35(אדוארד

 ברמת אהרון, 2 חד', 50 
מ"ר + א. לעוד 12 מ"ר + 

חצר גדולה, חזית, 1,450,000 
ש"ח. "נדלן-בעיר"

053-3177272)35-35(_____________________________________________

 בלעדי, 2.5 ח', 55 מטר 
באיזור דוב גרונר קומה גד, גג 
בטון + חתימות שכנים לגג 

+ 35 מטר בצד, 1,250,000. 
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)35-35(_____________________________________________

 בלעדי, 2.5, כ- 60 
מטר, בפ"כ אזור רחוב 

הפלמח, קומה ב', חזית + 
אופףצי הלסוכה, מתאים גם 
להשקעה, 1,180,000. תיווך 

_____________________________________________)35-35(אלטרנטיב, 054-5500263

 בויז'ניץ ללא טאבו, 2 
חדרים + אופציית הרחבה 

 GN .16 מ"ר, 750,000 ש"ח
_____________________________________________)35-35(נכסים, 054-8425797

 במנחם-בגין, 2.5 חד', 
ק"ג, אופציה בצד ובגג-בטון, 

1,270,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)35-35(_____________________________________________

 בעוזיאל, 6 חד', כ- 170 
מ"ר, דו משפחתי, 2 מ"ש, 

ממ"ד. "רי/מקס" משה דסקל, 
050-5926021)35-35(_____________________________________________

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

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

050-5926021)35-35(_____________________________________________

דרום
 מבחר דירות במחירי 

מציאה ומעולות לחלוקה עם 
תשואות גבוהות מאוד, חברת 
אבני דרך סניף דרום, מנהלת 
נכסים, לכל המעוניין בניהול 

נכס, התקשרו עוד היום "אבני 
_____________________________________________)35-35(דרך" - משה, 054-3255667

 בחניתה, נווה שאנן, 4 
חד', ק"ב, 90 מ"ר, משופצת 

+ חניה, מיקום מרכזי,
052-8729285)35-36(_____________________________________________

וילות ובתים
 בגבעת זאב וילה! אדמת 

מנהל! קו ראשון לנוף! בנוי 
220 מ"ר, גינה 180 מ"ר 

ויחידת דיור 2 מניבה. תיווך 
_____________________________________________)35-35(מאור, 02-5730077

 בגבעת זאב דו משפחתי, 
220 מ"ר משופץ + מחסן 

וגינה, 200 מ"ר לנוף, יחידות 
דיור ואופציות, במחיר דירה!!! 

_____________________________________________)35-35(תיווך מאור, 02-5730077

פנטהאוזים ודירות גן
 רמות א' המבוקשת, 
כניסה פרטית לדירת גן, 
3 גדולה + גינה 60 מ"ר, 

משופצת, פרטיות, לזריזים! 
_____________________________________________)35-35(תיווך מאור, 02-5730077

+5 חדרים
 בגבעת מרדכי, כניסה 
פרטית וגישה נוחה לדירת 

גן, 5 + גינה 40 מ"ר, ניתנת 
לחלוקה בקלות, כל הקודם 

זוכה!!! תיווך מאור,
02-5730077)35-35(_____________________________________________

 בגבעת זאב, איכותי, אבן! 
5 + פינת אוכל, מרפסות 

וחניה, כחדשה, ק"ב, מעלית, 
גם לנכים, אסור לפספס! 
_____________________________________________)35-35(תיווך מאור, 02-5730077

 בגבעת זאב, קוטג' 
6 + מרתף, מחסן, גינה 

וחצר, שקט, תב"ע מאושרת 
לקומה נוספת. תיווך מאור, 

02-5730077)35-35(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

4-4.5 חדרים
 בשומרי אמונים - 
בחדשים, 4 חדרים, 
משופצת ומושקעת 

מטבח נפרד, בויידעם, 
מעלית. תיווך א.נכסים, 

058-3282555)35-35(_____________________________________________

 גבעת זאב משה"ב, 
פינתית, 4 גדולה + מרפסת 
סוכה לנוף, ק"ב + מעלית, 
במחיר דירת 3 חד'! תיווך 

_____________________________________________)35-35(מאור, 02-5730077

 גבעת זאב המתחרדת, 
כניסה פרטית לדירתגן, 4 + 
גינה 100 מ"ר ויחידת דיור 2, 
מיידית! במחיר קטן!!! תיווך 

_____________________________________________)35-35(מאור, 02-5730077

 גבעת זאב המתחרדת, 
3 מרווחת + פינת אוכל 
ומרפסת סוכה + תב"ע 

מאושרת להרחבה של חדר 
ומרפסת, במציאה!! תיווך 

_____________________________________________)35-35(מאור, 02-5730077

מגדל העמק
 מגדל העמק, מרכז 

העיר, דירת 3 חד', מושכרת 
ב- 1,800, רק 480,000 ש"ח, 

053-3154818)35-35(_____________________________________________

נצרת עילית
 מציאה באזור המתחרד 

3 חד', קומה א' רק, 410,000 
ש"ח, שכירות ב- 2,100 ש"ח, 

053-3154818)35-35(_____________________________________________

 דירת 3 חד', מושכרת 
ב- 1,600 ש"ח, רק 380,000 

_____________________________________________)35-35(ש"ח, 053-3154818

עפולה
 מציאה במרכז העיר, 

דירה מחולקת ל- 3 מושכרת, 
ב- 5,800 רק 790,000 ש"ח, 

053-3154818)35-35(_____________________________________________

 דירה גדולה במרכז העיר, 
רק 675,000 ש"ח, שכירות 
_____________________________________________)35-35(6,400 ש"ח, 053-3154818

3-3.5 חדרים
 דירת 3 חד' במרכז העיר 

ניתנת לחלוקה ל- 2, רק 
500,000 ש"ח, שכירות 4,000 

_____________________________________________)35-35(ש"ח, 053-3154818

 במרכז העיר מעולה 
להשקעה משופצת מרוהטת 

מכניסה כ-8,800 ש"ח
1,590,000 ש"ח

_____________________________________________)35-35(תיווך 050-4104044

 במרכז העיר מעולה 
להשקעה חוקית משופצת 
חדשה מכניסה 7,200 ש"ח

1,570,000 ש"ח
_____________________________________________)35-35(תיווך 050-4104044

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

מרפסת שמש בבניין מפואר, 
03-9301122)35-35(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בטרומפלדור, 
דופלקס-גג, 6 חד' בבנין חדש, 

_____________________________________________)35-35(בן 3 שנים, 03-9301122

 אנגלו-סכסון בטרומפלדור 
דופלקס-גג, 5 חד' + גג 80 

_____________________________________________)35-35(מ"ר, 03-9301122

 בהרצל, 5 חד', ק' ב', 140 
מ"ר, מעלית, חנייה, מ.שמש, 
וח.מתבגר, 1,850,000 ש"ח. 
052-3524841, אסתי ג'ובני 

_____________________________________________)35-35(יזמות נדל"ן

 בן יהודה, 6 חדרים, דירה 
בקומה ומיוחדת, 2,400,000 

_____________________________________________)35-35(ש"ח, 050-3528252

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

03-9301122)35-35(_____________________________________________

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

_____________________________________________)35-35(ומרווחת, 03-9301122

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

_____________________________________________)35-35(חניות, 03-9301122

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

מרפסת-סכה, 2 חניות ומחסן, 
03-9301122)35-35(_____________________________________________

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

03-9301122)35-35(_____________________________________________

 באורלנסקי/אחד העם,
5 חד' + ממ"ד + מרפסת 
סוכה! ומעלית - קומה 3 

בלבד! - מיידית!!
050-4811122)35-35(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון, 4 חדרים 
בביל"ו, 125 מ"ר, מעלית 

וחניה מקורה בטאבו,
03-9301122)35-35(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בכפר 
אברהם, 4 חדרים + חניה, 

מלעית ומרפסת סוכה,
03-9301122)35-35(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בנשיאים, 
4 חד', 95 מ"ר, 3 כ"א לאחר 

אישורי תמ"א 38,
03-9301122)35-35(_____________________________________________

FOX  נדל"ן. בגני הדר, 
דירת 4 חדרים, מיקום מצויין, 

050-6925400)35-35(_____________________________________________

 4.5 חד' במרכז השקט 
הדתי, ק"ק, משופצת,

050-5483322)35-35(_____________________________________________

 בההגנה 4 חד' מעל 
המדרחוב, משופצת מהיסוד, 
מצויינת להשקעה. "רי/מקס" 

_____________________________________________)35-35(משה דסקל, 050-5926021

 במרכז העיר, דירת 3 
_____________________________________________)35-35(חדרים מצויינת, 050-6925400

 אנגלו-סכסון בשפירא, 3.5 
חד', 87 מ"ר, פשוט חייבים 
_____________________________________________)35-35(לבוא לראות! 03-9301122

 בגני תקווה בישמח משה 
בהרי יהודה, 3.5 חד', 120 מ"ר 
כולל מחסן דירתי, ק' ד' ללא, 
1,580,000 ש"ח. רחלה -052
3506176, אסתי ג'ובני יזמות 

_____________________________________________)35-35(נדל"ן, 052-3524841

 בהרצל/אהרונסון, 3.5 
חד', מרווחת, קומה 1 + 
מעלית, 1,430,000 ש"ח,

050-3528252)35-35(_____________________________________________

 בהדר גנים, 3 חד', ק'1 + 
מחסן ללא מעלית, 1,350,000 

_____________________________________________)35-35(ש"ח, 050-3528252

 אנגלו-סכסון בסלנט, 3 
חדרים, משופצת קומפלט 

_____________________________________________)35-35(כולל צנרת וביוב, 03-9301122

 אנגלו-סכסון בארלוזורוב, 
3 וחצי חד', 85 מ"ר, 

_____________________________________________)35-35(משופצת! 03-9301122

 אנגלו-סכסון ביוספטל, 3 
חד', קומה 4 + אפשרות בנייה 
_____________________________________________)35-35(על הגג, מציאה! 03-9301122

 בהזדמנות בבלעדיות! 
חדשה בשוק!! במנדלסון/

רוטשילד! 3 חדרים, ענקית 
)כ- 100 מ"ר, אפשרות 

להפוך ל- 4.5 חדרים( קומה 
ראשונה, 3 כיווני אוויר מלאים, 
בהליכי תמ"א מתקדמים רק 
1,350,000, לפרטים נוספים: 

_____________________________________________)35-35(רם נכסים, 054-5566145

 באיזור ה- 93 - 3 ח', ק"א 
)בניין ישן( דירה משופצת, 

מושכרת ל- 3,500 ש"ח עם 
אפשרויות פינוי 3 חודשים, 

1,290,000 ש"ח,
050-4811122)35-35(_____________________________________________

 בהרצל היוקרתי )קרוב 
לשפירא( מחולקת ל- 3ח', 

ק"ג, אחרונה - הכנסה 7,600 
ש"ח - משופצת ויפה, רק 

1,250,000 ש"ח!!
050-4811122)35-35(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 בפיק"א, 2.5 חד', ק' ב', 

חזית, מרווחת ויפה. רחלה, 
 ,052-3506176,052-3524841

_____________________________________________)35-35(אסתי ג'ובני יזמות נדל"ן

 בהרצוג, 2.5 חד' פלוס 
מרפסת ענקית, ק' א', 3 כ"א, 
מיידי, 1,050,000 ש"ח. רחלה, 
 ,052-3506176,052-4524841

_____________________________________________)35-35(אסתי ג'ובני יזמות נדל"ן

 באורלוב, 2 חד', ק' ב', 
עורפית, משופצת כולל מזגן 

בסלון, מושכרת ב- 3,200 
ש"ח. 052-4524841, אסתי 

_____________________________________________)35-35(ג'ובני יזמות נדל"ן

 הרצל, 4חד', משופצת, 
מרפסת לסוכה, קומה 

ראשונה, 830 אלף,
050-3202551)35-35(_____________________________________________

 רחוב הנשיא, 3 חד', 
משופצת, קומה נוחה, נוף 

מדהים, 680 אלף,
052-8045458)35-35(_____________________________________________

קריות

קריית אתא

רעננה

 דירות להשקעה במחירים 
אטרקטיביים בליווי אישי, 

052-7633192)35-36(_____________________________________________

 בק.אתא, סוקולוב, 4 חד', 
110 מ"ר, ק/2, רק 880,000 

ש"ח. מאיר אלפסי נדלן ושיווק 
_____________________________________________)35-35(פרוייקטים, 052-2790370

 בין רעננה לכפר סבא 
בהזדמנות אחרונה, 

300 מ"ר חלקאי, טאבו, 
עסקת קומבינציה, שיכון 
ובינוי, 299,000 + מע"מ, 

050-5483322)35-35(_____________________________________________

אלעד
 דירת 3 חד' קומת כניסה, 

3,100 ש"ח, מיידי. ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן,

052-3251213)35-35(_____________________________________________

 באהרונוביץ אזור מכבי 
אש, פנטהאוז, 170 מ"ר 
מפואר ביותר!! + ריהוט 
יוקרתי + מרפסת שמש 
וחניה, ב- 10,000 ש"ח. 

להב נכסים,
050-4177750)35-35(_____________________________________________

 בלעדי! בחרל"פ, 
דירת-גג ענקית, 5 חדרים, 

כ- 170 מ"ר, חדשה 
משופצת ברמה גבוהה 

מהיסוד + גג ענק פתוח, 
ק"ג )ללא( + חניה, 7,000 

ש"ח, גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)35-35(_____________________________________________
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לפרסום
בלוח

03-6162228

+5 חדרים

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

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

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

לפרסום
03-6162228

קיט 
ונופש

עסקים

ביקוש 
דירות

נדל”ן 
מסחרי

משרדים

השקעות

בני ברק

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

אור הגנוז

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

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

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

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-36/17(_____________________________________________

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף, 

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

בית חורון

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

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

 צימר יפיפה ומטופח 
)10 ד' מי-ם ומודיעין( לזוג/

משפחה, 2 חד' שינה וסלון, 
ג'קוזי, בריכה בעונה, כשל"פ

,054-5461450
02-5361450 ,052-2611920)09-43(_____________________________________________

בית שמש
 וילה מקסימה, 4 חדרי 

שינה, 30 מיטות נקיה 
ומאובזרת, לשבתות במחיר 

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

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

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

בית מאיר

ביריה
 "אחוזת אלטונא" מערות 

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

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

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

מאובזרת, גינה פרטת + 
מתקנים ודשא, מרפסת + נוף 

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

■ 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)33-32/18(_____________________________________________

דימונה

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

ח.אוכל, ערסלים,
,050-2230470

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

חשמונאים
 נופש אמיתי לזוגות בלבד 

סוויטות מפוארות + ברכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, אתר 

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

בר יוחאי

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

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

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

04-6987547 ,052-3771789)34-33/18(_____________________________________________

גורנות הגליל
 נופש מושלם למשפחה 

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

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

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

תמורת אחוזים על מכירות

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

בניית אתרים מסחריים
ברמה גבוהה לחנויות 

להקפיץ את העסק
ללא תשלום

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

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

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

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

טבריה

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

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

מגרשים

חנויות

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

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

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

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 נופש הרימון 
בטבריה, דירות וחדרי 

נופש איכותיים לזוגות, 
משפחות ולקבוצות, 

תאריכים, אחרונים לבין 
הזמנים, מבצע!!!
3 לילות סופ"ש,

1,500 ש"ח בלבד,
050-8818678)42-43/17(_____________________________________________

גבעת שמואל

פתח תקווה

ירושלים

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

050-4195652)27-38(_____________________________________________

 יח"ד להשכרה, יפה 
ומרוהטת במרכז העיר רבי 

עקיבא פינת חזו"א, מיידי
054-6379570)34-37(_____________________________________________

נתיבות

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

_____________________________________________)31-38(קצרות, 050-7877492

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

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

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

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

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

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

 "נופי ירדן" "בנצימר" 
סוויטה ענקית מפנקת + 

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

050-2403750)28-01/18(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

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

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

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

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

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

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד 
פינוקים, קרוב להכל, עד 
_____________________________________________)34-08/18(15 איש, 052-7164243

 וילה עם חצר גדולה, 
ממוזגת, 7 דק' מהכנרת 

ומהשטיבלאך,
לשבתות, ימי חול,

050-4121032
052-7606968)05-06/18(_____________________________________________

 חדרי אירוח מאובזרים 
במחירים מוזלים, מבצעים 
מיוחדים לחגים, אפשרות 

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

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

יבניאל

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, 

חלקם עם נוף לים, 
ביכנ"ס במקום, מחירים 

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

 צימר "פסגות החן" 
- בפוריה, בריכה 

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

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

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

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

055-6678585)51-17/18(_____________________________________________

טלזסטון
 וילה פסטורלית עם 

בריכה, מרווחת, ממוזגת + 
נוף, פרטיות מוחלטת,

054-6808425)24-35(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה 

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

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

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

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

052-5948777)01-01/18(_____________________________________________

 "אחוז נוף כנרת" 
צימרים חדשים 

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

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

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

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

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-02/19(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, עורפית, 
ק"ב, 1.5 חד', 30 מ"ר, 

מרוהטת קומפלט וממוזגת, 
2,300 ש"ח כולל ארנונה ומים, 

052-7158998)32-35(_____________________________________________

 בחזני בקהילה, 4 חד', 
ק"ב, משופצת חלקית, בניין 
בתהליך שיפוץ, מיידי, 2,200 

_____________________________________________)32-35(ש"ח, 050-8444490

4-4.5 חדרים

 4 חד' גדולה + מרפסת 
_____________________________________________)32-35(במדורגים, 054-8446858

 4 חד' משופצת, מטבח 
+ דוד"ש חדשים + סורגים 
+ מרפסות + נוף מדהים, 

054-2300995)32-35(_____________________________________________

 4 חד', מזגן בכל חדר, 
פינוי 1.9.17, 4,300 ש"ח, 

,052-4248686
054-3394727 ,054-6393429)32-35(_____________________________________________

 להשכרה חנות מכולת 
בני יצחקי ברחוב פתאיה פ"כ 

+ מוניטין, 052-7618662, 
03-5786847)32-36(_____________________________________________

 השקעה של 63,000$ 
ורווח חודשי נטו 800$ בקניין 

בית )וילה( במישיגן עם טאבו, 
058-4770789)32-35(_____________________________________________

בלעדי תיווך
ש. מאירוביץ הר' קוק 23

03-5797756

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.

050-5308742

עמנואל

 בנועם אלימלך דירת חדר 
לבודד/ת מרוהטת + מזגן + 

דוד"ש + מעלית,
050-4101553 ,03-5700880)33-36(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

מובטחת, לפרטים: 
052-6547797)33-36(_____________________________________________

אולמות

 למכירה/השכרה אולם 
250 מ"ר בגבעת שאול 

בירולשים לכל מטרה,
050-5758688)33-36(_____________________________________________

 מגרש גדול ברעננה 
לבניית מגדל משרדים והיטק 
ומסחרית, 37 מליון. פולטוב 

_____________________________________________)33-36(נכסים, 052-3646632

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

_____________________________________________)33-36(ובריכה, 052-5228168

 דירה 10 מיטות/יחידה 
לזוג + חצר בק.החרדית, קרוב 

לשטיבלך ולכנרת,
050-4103173)33-32/18(_____________________________________________

 בטרומפלדור 3.5 
חד', גדולה, מזגנים, דו"ש, 

משופצת, 3 כ"א, אזור 
_____________________________________________)33-36(מבוקש, מיידי 052-3458886

 יפיפיה, כחדשה, 
מרוהטת, לזוג צעיר 
בלבד, 2 חד' באיזור 
ויז'ניץ, 2,250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-37(מיידי, 050-5677030

1-1.5 חדרים

 יח"ד ברח' ירושלים 
כחדשה, מרוהטת 
קומפלט, ממוזגת, 

דוד"ש, מעלית, מיידי, 
050-9375052)35-36(_____________________________________________

 דירת חדר ליחיד, משופצת 
ומרוהטת, במרכז ב"ב, מיידי! 
050-5749262 ,03-6197286)34-35(_____________________________________________

 במרכז, 1.5 חד' + 
מרפסת, יפיפיה, מרוהטת 

קומפלט, 2,800 ש"ח כולל 
הכול, חדר יפה, ממזוגת, לפני 
_____________________________________________)34-35(שעות/יומי, 054-8435119/7

 בקהתי, 4 חד', ק"ב, 2 
כ"א, מעלית, נוף, 3 מרפסות, 

2 שרותים מיידית, 6,500 ש"ח, 
03-6165062)34-35(_____________________________________________

 בטרומפלדור פ"ת, 3.5 
חד', גדולה, ק"ב, מזגנים, 

דו"ש, משופצת, 3 כ"א, איזור 
_____________________________________________)34-36(מבוקש, מיידי, 052-3458886

קריית אתא

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)34-35ח(052-7396092

 מחפשים יח"ד להשכרה 
באזור פ.כץ-קרית הרצוג ל- 3 

_____________________________________________)34-35ח(חודשים, 054-8414147

 למכירה/השכרה 250 
מ"ר בגבעת שאול בירושלים 

_____________________________________________)34-35(לכל מטרה, 050-5758688

 להשכרה חנות ברח' 
ירושלים פינת בעלז ב"ב, 52 

_____________________________________________)34-35(מ"ר, 052-6108041

 להשכרה חנות 35 מ"ר 
ברח' ר' עקיבא בפסג' + חלון 

_____________________________________________)34-35(ראווה בחזית, 052-7642181

 להשכרה חנות 200 
מ"ר, בחזו"א/דסלר, 
חזית. תיווך אשכנזי,

.03-5791770
_____________________________________________)34-35(ארי, 052-5554201

 להשכרה משרד ברח' 
ירושלים פינת בעלז ב"ב, 52 

_____________________________________________)34-35(מ"ר, 053-3133183

 בעזרא/חזו"א כ- 
70/100 מ"ר, כניסה 

נפרדת, מתאים 
לקליניקות, משרדים,  
מכירות, לימודים וכד', 

052-7693002)34-38(_____________________________________________

 2 ח' גדולים, סלון 
גדול, דירה ממוזגת, בבריכה 

מחוממת, נדנדה, טרמפולינה, 
_____________________________________________)34-41(חצר גדולה, 052-6920506

 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

כלנית
 סוויטות מפוארות

רק 10 דקות מטבריה !!! עם 
ג'קוזי ובריכה מפוארת + פינת 

_____________________________________________)24-35(מנגל 050-2565636

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)08-38(_____________________________________________

כפר חב”ד
 וילת נופש מפוארת, 

מאובזרת וממוזגת + 
בריכה, עד 12 איש, ליומי 

_____________________________________________)34-37(ושבתות, 054-6207770

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

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

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

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

ומשפחות, פרטיות מוחלטת 
באווירה כפרית, מותאם לציבור 

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

 דירת נופש בצפון, 15 
דקות מהרשב"י לבין הזמנים, 
אפשרי גם לחגים/ולשבתות, 

052-5310051)33-36(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 דירת 4 חדרים צמוד 
לבני-ברק, דירה כחדשה! נוף 

מכל חלון!! לטווח ארוך, מחיר 
_____________________________________________)32-35(5,400 ש"ח, 052-4483630

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 2.5 חדרים, משופצת, 
ממוזגת, קומה 1, מתאים גם 

למשרד 45 מ"ר ללא ריהוט 
_____________________________________________)33-36(ברחוב ירושלים, 054-2239905

 בגבעת רוקח )שר( יחידת 
דיור בבנין חדש, כ- 30 מ"ר, 

ממזוגת, קומה 2- עם חלונות, 
_____________________________________________)33-36(1,900 ש"ח, 054-8435566

 יחידה להשכרה בבורוכוב, 
2 חד', מסודרת + מיזוג + 
ריהוט, 2,200 ש"ח, מיידי, 

03-5708306 ,054-8486681)33-36(_____________________________________________

 בהרב שך יחידת דיור 
3 חד', חדשה, מפוארת, 

מרוהטת, מרווחת וממוזגת, 
_____________________________________________)35-38(55 מ"ר 050-4112311

 ברב קוק השקט, 
4 חדרים כ- 100 מ"ר, 

חזית, שמורה, ק"ג 
נוף, מיידי, 5,200 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)35-35(_____________________________________________

 דירת 4 חד', קומה 4, 
איזור ר"ע - חתם סופר,

058-7632114)35-36(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבארי, 4 חד', 
חדשה, 115 מ"ר, ק"א, חזית, 

6,000 ש"ח. א.ב.תיווך,
050-4888510)35-38(_____________________________________________

 באברמסקי, 4 חד', ק"ב 
+ מעלית, מסורגת + מזגנים 

+ סוכה, 4,200 ש"ח
050-4187204)35-38(_____________________________________________

 שרת, 3 חדרים, קו' 
קרקע, מיידי, 3,700 ש"ח. 

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)35-35(אדוארד

 בלעדי! במנחם, 3.5 
חדרים, ק"ב, משופצת, 

חזית + חניה, מיייד, 
4,200 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)35-35(_____________________________________________

 בחתם סופר בבנין 
חדיש, 3 חדרים, ק"ב + 

מעלית +חניה, מיידי, 
3,900 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)35-35(_____________________________________________

 נדירות! בנורוק! 
באברבנאל! 3 חד', 85 

מ"ר, חזית, מעלית. 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)35-35(_____________________________________________

 3 בהראשונים, בנין חדש, 
קומה 5 + מעלית, 55 מ"ר 
בנוי + 20 מ"ר, מ.שמש + 
סוכה, עורפית, 3,500 ש"ח, 

052-7671305)35-38(_____________________________________________

 בחתם סופר, 3 חד', 
מאורת וממוזגת + 

מרפסת סוכה, 3 מזגנים, 
4,600 ש"ח,

052-7617711)35-36(_____________________________________________

 ברח' בבנימין אברהם, 3 
חד', 60 מ"ר, מפוארת, 3,500 

ש"ח. נדלן הקריה,
050-3000121 ,054-8472222)35-35(_____________________________________________

 דירה מרווחת, 3 חדרים, 
קומת קרקע, ברחוב הרב קוק, 

3,700 ש"ח, כניסה מיידית, 
050-4422045 ,054-4261690)35-35(_____________________________________________

 במקובר, יח"ד, 2 חד', 
משופצת כחדשה + 

ריהוט מלא, כולל ארנונה, 
ק"ק, 3,000 ש"ח. 

**ברבי יוסי, 2 חד', כ- 35 
מ"ר, משופצת ומרוהטת, 

2,700 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)35-35(_____________________________________________

 2 חד' + מרפסות 
סוכה, ק"ג בלי, מול העירייה, 
משופצת ומרוהטת, 3,500 

ש"ח, 03-6195580,
052-5549475)35-36(_____________________________________________

 2.5 חדרים, אבטליון, ק"ג, 
55 מטר, משופצת, מטופחת, 

מרוהטת, 3,700,
054-8403839)35-35(_____________________________________________

 בבארי, 2 חד', כ- 50 מ"ר 
+ מרפסת גדולה, 4,000 ש"ח. 

_____________________________________________)35-38(א.ב.תיווך, 050-4888510

 יחידת דיור מאובזרת, 
מתפנה לזו"צ או לתקופת 

החגים, באזור ויזניץ, מחיר נוח, 
054-8449888/9)35-36(_____________________________________________

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

כ- 45 מ"ר, 2,800 ש"ח,
054-4797080)35-38(_____________________________________________

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

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)35-35(אדוארד

 בר אילן, 1.5, קומת 
קרקע, 2,800 ש"ח, גמיש. 

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)35-35(אדוארד

 יח"ד בק.הרצוג, כ- 40 מ', 
ריהוט חדש, 2,650 ש"ח כולל 
_____________________________________________)35-36(ארנונה, מיידי, 052-7649863

 יח"ד בפרל ליד  הרב 
שר, חדשה, ממוזגת 

ומרוהטת, קומת קרקע, 
מיד, 2,400 ש"ח, גמיש. 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)35-35(_____________________________________________

 בחנה סנש יח"ד 3 ח', 
חדשה לחלוטין, קומת קרקע, 

כ.פרטית, ממוזגת, דו"ש, 
מיידי, 3,500 ש"ח,

052-6444050)35-38(_____________________________________________

 1 חדר פרטי לבודד 
כ.משותפת ברחוב חברון כולל 
מים, חשמל וארנונה + ריהוט, 

_____________________________________________)35-38(1,800 ש"ח, 054-4400074

 יוני נתניהו, קומה 1, 4 
חד', מיידית. "רי/מקס" משה 

_____________________________________________)35-35(דסקל, 050-5926021

 ברח' מעלות דפנה - 
דירת 4ח' גדולה, מרווחת, 

שרותים כפולים, 2 מרפסות 
סוכה, שמורה, ממוזגת, 

ק.שניה, אזור מרכזי, חרדי, 
052-9552096)35-38(_____________________________________________

 בגני הדר, דירת 5 חד', 
סוכה וחניה, מומלץ,

050-6925400)35-35(_____________________________________________

 בחפץ חיים, 4 חד', 
2 מרפסות, 3 כ"א, ק"א, 

מסורגת, ממוזגת ומטופחת, 
מרוהטת חלקית,

054-8413741)35-36(_____________________________________________

FOX  נדל"ן. בעמישב 
צמוד לגני הדר, דירת 3 חד', 

יפה ומשופצת, מיידי,
050-6925400)35-35(_____________________________________________

 בק.אתא, מגוון רחב של 
דירות להשכרה - מאיר אלפסי 

נדלן ושיווק פרוייקטים,
052-2790370)35-35(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)35-36ח(052-7396092

 דרושה דירה + סוכה 
בב"ב תמורת תשלום למשך 

_____________________________________________)35-36ח(חג הסוכות, 050-4128744

 דרושה להשכרה עם סוכה 
מט' עד כז' תשרי אזור רחוב 

_____________________________________________)35-36ח(הרצוג, 050-6840553

 דירה, לפחות 60 מטר 
במרכז העיר ירושלים עד 

_____________________________________________)35-36ח(1,700,000, 052-7189640

 בק.אתא, יוספטל ק/2, 3 
חד', שכירות עוברת, רק 4,800 
ש"ח. מאיר אלפסי נדלן ושיווק 

_____________________________________________)35-35(פרוייקטים, 052-2790370

 מבחר דירות להשקעה 
במחירים שפויים עם השבחה 

עתידית לכל השקעה 
והשקעה. "אבני דרך" - משה, 

054-3255667)35-35(_____________________________________________

 מבחר דירות להשקעה 
בפ"ת עם תשואה גבוהה 

050-4104044)35-35(_____________________________________________

 בדרך חיפה, ליד איקאה, 
235 מ"ר, אפשרות למושכר, 

משופץ! מאיר אלפסי נדלן 
ושיווק פרוייקטים,

04-8441111)35-35(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
נכס עסקי חזית לנחלת יצחק 

הכנסה ב- 15,000 ש"ח, 
054-9422194)35-35(_____________________________________________

 אולם חדש מהדרין תלפיות 
ירושלים, מבצע פתוח, מחירים 

זולים ואוכל מעולה,
054-2321111)35-38(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי באזור מגדלי 
שקל, 50 מ"ר, חזית, שירותים 
מוצמדים לחנות, 3,300 ש"ח, 

גמיש. 077-2050410,
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)35-35(אדוארד

 למכירה חנות בבני-ברק 
ברח' רבי עקיבא, 1,250,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

 להשכרה חנות בבני-ברק 
בהרב-קוק/רבי-עקביא, 63 

מ"ר, 17,500 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

 חנות לעסק בעליון 
באלעד. ישראל אלבלינק שוק 

_____________________________________________)35-35(הנדל"ן, 052-3251213

 למכירה ברח' ירושלים 
ליד גן העיר, חנות 22 מ' 
עם גלריה, 800,000 ש" 

או להשכרה 3,800 ש"ח. 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)35-35(_____________________________________________

 חנות 30 מטר בפסג צומת 
רבי עקיבא/ירושלים עם חלון 
ראווה על הרחוב, רק 3,000 

ש"ח. תיווך BA יזמות,
0544-980159 ,03-6138886)35-35(_____________________________________________

 בנו"ש קומה שלמה, 
6 חנויות, 250 מ"ר, מחיר 
מציאה! מאיר אלפסי נדלן 

ושיווק פרוייקטים,
052-2790370)35-35(_____________________________________________

 חנות, 32 מ"ר ברח' 
ירושלים/רבי עקיבא, 
חזית, כניסה מיידית, 

מפתח בתיווך אשכנזי, 
.03-5791770

_____________________________________________)34-35(ארי, 052-5554201

 בחיפה, מגרש, מת"ם2, 
750 מ"ר לבניית 1,500 מ"ר, 

מציאה! מאיר אלפסי נדלן 
ושיווק פרוייקטים,

04-8441111)35-35(_____________________________________________

 בק.אתא מגרשים לבניה 
רוויה ומסחרי ציר ראשי - מאיר 
אלפסי נדלן ושיווק פרוייקטים, 

04-8441111)35-35(_____________________________________________

 משרד מרוהט מרחוב יפו 
210 בירושלים, כ.פרטית, מיידי 

_____________________________________________)35-38(לכל תקופה, 054-2321111

 באברהם בן דוד ב"ב, 
קומת קרקע, כ- 15 מ"ר, 

משופץ, גישה נוחה, לפרטים: 
053-3125110)35-35(_____________________________________________

 להשכרה ברחוב 
הרב קוק משרד/חנות, 

כ- 40 מ"ר, חזית, ק"ק, 
משופץ, מיידי, 2,700 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)35-35(_____________________________________________

 משרד מפואר להשכרה 
80 מ"ר במרכז העיר, קומה 

א' עם מעלית במחיר מציאה, 
אפשרות לריהוט לכניסה 
מיידית. תיווך BA יזמות,

0544-980159 ,03-6138886)35-35(_____________________________________________

 מציאה 28 מ"ר, קומה א' 
למשרד או לעסק סמוך לרבי 

עקיבא, רק 2,400 ש"ח.
תיווך BA יזמות,

0544-980159 ,03-6138886)35-35(_____________________________________________

 ברשותינו משרדים בכל 
רחבי העיר, חלקם מרוהט, 

 BA במחירים מצחיקים. תיווך
יזמות דורון,

0544-980159 ,03-6138886)35-35(_____________________________________________

 יחידות נופש לזוגות 
ומשפחות + בריכה מחוממת, 

4X8 מ"ר, משחקי חצר,
,050-8566778

04-6980913 ,050-2187690)35-38(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים 
לשבתות חתן, גיבוש ולחגים, 

5-8 משפחות + בריכה גדולה, 
משחקיה ומדשאות

077-8228803 052-3540874)35-46(_____________________________________________

מושב גורן
 במושב גורן וילת נופש 
+ בריכה פרטית, אפשרות 

לנופש זוגי בצימר המערה... 
050-5990545)35-38(_____________________________________________
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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(_____________________________________________

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

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

מוצרים 
ושירותים

לפרסום
בלוח

03-6162228

הלוואות ומשכנתאות

הלבנת שיניים

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(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

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

ערד

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

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

טיולי ג’יפים

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

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

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

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

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

ראש פינה

קוממיות

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

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

מכוניות

קניית רכבים

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

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

 קונה רכבים ואופנועים 
לפירוק, לנסיעה ולברזל, 

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

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-20/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-31/18(_____________________________________________

 וילה אטרקטיבית בערד, 
+ מרפסת ונוף + חצר עם 

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

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

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

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

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

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

נתניה

ספסופה

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-12/18(_____________________________________________

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, 
050-2213887 050-5278881)34-16/18(_____________________________________________

צפת
 מספר דירות נופש, 

גדולות וקטנות, בעיר העתיקה, 
לאמצע השבוע, שבתות וחגים 

_____________________________________________)19-45(050-4666403 ערן

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

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

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

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

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

 לשבתות, מאווררת, נקיה 
ומסודרת + מזגן ונוף מדהים, 

_____________________________________________)30-29/17(בהזדמנות! 058-3266448

 דירת נופש גדולה 
ומרווחת בסמוך לעיר 

העתיקה, מאובזרת וממוזגת, 
לשבתות/ימים וחגים,

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

 צימרים יפיפים, 
ממוזגים עם גינה, בריכת 

שחיה, ג'קוזי, קרוב 
לרשבי, ביהכנ"ס,

050-2004839)21-45/17(_____________________________________________

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ 
ובהשכרה לחו"ל, שירות 
אישי ומקצועי לכל אורך 

הדרך! 02-5805870
info@e-z-rent.co.il)52-01/18(_____________________________________________

השכרת רכב

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

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

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

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

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

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, לכל השנה, לבחורים 

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

 דירה בעיר העתיקה בכיכר 
המגינים, נקיה, מסודרת, 

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

 בחד-נס צימר מפנק לזוג 
+ 2, ג'קוזי + נוף לכנרת + 
קרוב לביה"כ ואטרקציות. 2 

לילות ב- 1,100 ש"ח.
_____________________________________________)24-35(אבי, 054-4623705

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

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

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

 בלב העתיקה מול מלון 
- רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

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

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

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

התקנת דלתות

עמנואל
 דירה מקסימה ומטופחת, 

טובלת בנוף פסטורלי, 
ממוזגת, רק 270 ש"ח ללילה, 

052-7602522)28-35(_____________________________________________

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

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

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

_____________________________________________)29-36(ובריכה, 052-2797223

 צימר זוגי מאובזר, 
ממוזג ונקי + חצר ונוף, 

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

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

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

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

שלומית

מכירת רכבים

קיה

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

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

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

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא פשרות, 
מבצעים מיוחדים לחתונות 

0525-778544)28-27/18(_____________________________________________

צילום אירועים

 שידוכי "זיווג הגון 
בקרוב" לרווקים/ות ופרק 

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

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

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

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

שידוכים
■ "שידוכי המרכז" - 

שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים 
לטאים וספרדים,שדכן 

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

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

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

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

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

רפדים

שיפור הראייה
 שיפור הראייה 

בדרך הטבעית ללא 
משקפיים, עדשות 

מגע, או ניתוחים, טיפול 
בליקויי הראייה ומחלות 

עניים, 050-4145359,
072-2828034, יואל לוי
www.yoel-levy.com)12-38(_____________________________________________

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

כמובן תיקוני נגרות. 
מבצע ריפוד מושב לכסא, 

_____________________________________________)32-35(80 ש"ח, 052-4227714

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

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

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

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

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

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

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,900
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

לימוד נהיגה

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

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

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)35-46/17ל(

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

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

עריכת מצגות
 עריכת מצגות לכל 

מטרה! ואלבומים 
דיגיטליים "שרי עיצובים" 

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

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

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

050-7801545)29-28/18(_____________________________________________

 יח"ד זוגית באזור יפה 
נוף, מול נוף מדהים, ממוזגת, 
מאובזרת, חדשה, ק"ק, 300 
ש"ח ללילה, גם לתקופםהת 

_____________________________________________)32-35(כלייזמרים, 052-7627932

 צימר חדש וממוזג לזוג 
בעיר העתיקה של צפת, 
מיקום מעולה!! מומלץ, 

052-7153475)32-35(_____________________________________________

 2 יחידות נופש בצפון 
כולל בריכה פרטית, מושקעות 

ויפיפיות + נוף מרהיב,
053-4283107)32-35(_____________________________________________

 קיה קרניבל 2009, 2900 
סמ"ק, 7 מקומות, שניה, 
170,000 ק"מ, שמורה, 

_____________________________________________)32-35(49,000 ש"ח, 052-7707700

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

רכבים לנוסעים 7-9 
_____________________________________________)32-31/18(מקומות, 03-5790909

מעונות

סובארו

סקודה
 סקודה רומסטאר יד 
ראשונה, אוטומטי, טסט 
לשנה! מטופלת במוסך 
המרכזי! 140,000 ק"מ 

_____________________________________________)34-34(45,000 ש"ח, 050-5595360

 "זיווג משמיים" - שידוכי 
מצווה אתכם לאורך כל הדרך, 

ע"י יועצת אישית ומנחת 
הורים מוסמכת,
052-7650889)33-36(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 דירת נופש במרכז העיר, 
נקיה, מטופחת ומאובזרת, 

אפשרות להסדר מקופת 
_____________________________________________)34-37(חולים, 052-7142999

סוכן השכרת רכב   

050-5765449
052-7123419

בארץ ובחו“ל
ללא חיוב

שבת 
ויום טוב

מגיל 21 +

שנה רשיון
סניפים בכל הארץ

מטבחים
 "מטבחים יעקב" - 
מטבחים במבצע מטבח 

תחתון + עליון עד 2 מטר 
עם שיש וכיור מסנדוויץ + 

הובלה והתקנה, 3,200 ש"ח, 
052-7297530)34-37(_____________________________________________

אבידות

 נמצאו מצלמה ונגן בחניון 
של גן סאקר בי"ז אב,

_____________________________________________)33-34ח(050-4113059

 נמצא שעון יד של אישה, 
בחוף הנפרד בהרצליה,

_____________________________________________)33-34ח(050-4119420, 050-8676410

 נמצאה שרשרת זהב 
באזור דבורה הנביאה 18 

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

_____________________________________________)33-34ח(052-3073826

 ביום ג' תמוז אבדה 
מזוודה מלאה באביזרי ריקוד 
לחתונה ליד אולמי מונדיאל, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8455462

 אבדה מצלמה היקרה 
מאוד לבעליה ביום חמישי 

_____________________________________________)33-36(האחרון ברידינג, 050-4151455

 אבד מחשב נייד ומסוג 
Dell בתוך נרתיק שחור, 

בתחנה מרכזית פ"ת, המוצא 
הישר מתבקש להתקשר: 

_____________________________________________)34-35ח(052-7184967, 052-7645768

 אבדה מזוודה כחולה 
בכ"ג באב בקו 400 לבני-ברק, 

_____________________________________________)34-35ח(050-4179797

 נשכחה שקית החשובה 
מאוד לבעליה בספסל בגן 

הגמל בארזי הבירה ובתוכה 
שמלה של תינוקת נעלים 

וסרטים וכן צידנית בצבע סגול, 
_____________________________________________)34-35ח(053-3110797

 נמצא נגן מול החוף 
הנפרד בטבריה ביום ד' כד' 

_____________________________________________)34-35ח(אב, 052-7606640

 נמצא מצלמה סוני בקו 
993 מצפת לירושלים,

,072-2122243
_____________________________________________)34-35ח(052-7625321/2

 נמצא שרשרת זהב באזור 
דבורה הנביאה 18 בשבת 

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

_____________________________________________)34-35ח(052-3073826

 אבדו זוג תפילין ביום 
חמישי בחניון של החוף הנפרד 

בטבריה, המוצא יתקשר
_____________________________________________)34-35ח(050-4136764

 אבד לפני חודשים צמיד 
זהב לבן באיזור שכונת נאות 

יוסף, ב"ב, 054-8433334, 
_____________________________________________)34-35ח(050-4190717

 אבדה מצלמה היקרה 
מאוד לבעליה באוטובוס מבית 
שמש לירושלים ביום חמישי ח' 

_____________________________________________)34-35ח(באב, 052-7650239

 בכ"ה באב נשכח בקו 
189 מחשב נייד יקר ערך, 

_____________________________________________)34-35ח(050-4127112

 ביום שלישי 15/8 נאבדו 
בחוף שרתות שתי טבעות 

זהב, אחת נישואין זהב צהוב 
ואחד זהב לבן, דקה, המוצא 

הישר יתקשר לטלפון
_____________________________________________)34-35ח(052-6670612

 אבד צמיד זהב יקר מאוד 
לבעליו כנראה בפארק המים 

חפץ חיים או בפארק ברכפלד, 
_____________________________________________)34-35ח(054-8418483

 אבדה מצלמת קנון 
בצבע שחור באוטובוס אגד 
עם מדבקה, כתובת בחו"ל, 

_____________________________________________)34-35ח(054-8476982

 אבד תיק סגול בי"ח אב 
בחניה במפלי פרוד ליד מירון, 
_____________________________________________)34-35ח(052-7135117, 050-4166530

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175, צבע אפור, נרתיק תכלת, 
באוטובוס/בחפץ חיים בחודש 
_____________________________________________)34-35ח(תמוז תשע"ו, 052-7145526

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)28-05/18(הלקוח, 054-2821847

 דרוש פגוש לעגלת בייבי 
ג'וגר יחיד ובייבי ג'וגר תאומים, 

_____________________________________________)34-35ח(058-3245685

 דרושים גלגלי עזר 
_____________________________________________)34-35ח(לאופניים, 058-3245685

 דרוש הליכון לתינוק 
למסירה/השאלה במצב טוב, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7171872

 לבחורי ישיבה דרוש ספרי 
"ומתוק האור" בתרומה/בזול, 

_____________________________________________)34-35ח(058-3237037

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)34-35ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)34-35ח(תורה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)34-35ח(בתרומה, 052-7396092

 דרוש למסירה תיק לאורגן 
_____________________________________________)34-35ח(ביתי, 052-7163504

 מעוניין בש"ס שוטנשטיין 
במצ בחדש במחיר מוזל/

_____________________________________________)34-35ח(תרומה, 052-7171872

 "אחוזת אסתר" - 
צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

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

050-4443803)08-13/18(_____________________________________________

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

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)28-01/18(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - 
ארוח כפרי לזוגות 

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

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

מושב תרום

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

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

 ארוח כפרי בווילה 
יפה + בריכה פרטית, 

מושב דתי,
,02-9913107

,054-6928116
054-8470055)34-33/18(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-40/18(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

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

04-6989734)50-45/17(_____________________________________________

■ בעליה לציון הרשב"י 
- דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

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

 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(_____________________________________________

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

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

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

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

מירון

 וילה גדולה לאירוח, בריכת 
שחיה גדולה, מרחבי דשא 
גדולים, פינת ישיבה, מנגל 

וסוכה גדולה לחגים,
077-5590283 ,054-5726412)35-08/18(_____________________________________________

 יפיפיה, יח' נופש בעתיקה 
לזוג + 3, מאובזרת וממוזגת 

ברמה גבוהה + חצר,
054-5259470)35-35(_____________________________________________

 "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 מיטות 
יוקרתיות, למשפחות/זוגות 

ליד ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מרהיב + ברכה 

_____________________________________________)35-34/17(ונדנדות, 052-5856465

 דירת נופש בכניסה 
לעתיקה, 4 חד', גדולה 

וממוזגת + מרפסת, גדולה 
צופה להרי מירון,

052-5000685)35-35(_____________________________________________

מאזדה
 MPV למכירה מאזדה 

2006, כסוף מטאלי, 7 
מקומות מרווחים, שמור 
ומטופל, 160,000 ק"מ, 

_____________________________________________)35-35(39,500 ש"ח, 050-2222077

 סובארו 2008/2007 
אוטמטי, שמור ומטופל, טסט 

לשנה!! 17,900 ש"ח דגם 
_____________________________________________)35-35(חסכוני!! 054-9919718

 ברוך המתקין מתקין 
דלתות פנים מכירה והתקנת 

כל סוגי הדלתות, דלתות 
פנים/אקורדיון/פלדת,

 050-6391562
_____________________________________________)35-38(יעוץ ללא תשלום

ייעוץ ועזרה
 מוצרים לשלמות הבית 

לגברים ונשים, יעוץ חינם, 
054-8518428)35-38(_____________________________________________

 במעון פרטי בפ"ת נותרו 
2 מקומות לילדם עד גיל 

שנה, אופציה עד 13:00 או עד 
052-7133613 ,17:00)35-38(_____________________________________________

 נמצאה כרטיס זכרון של 
מצלמה בפארק הפיראטים 
באשדוד ליד הים, לפרטים: 

_____________________________________________)35-36ח(054-8403710

 נמצא כרטיס מצלמה 
בקו 5 ב"ב ביום כא' תמוז, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7116399

 נמצא נגן באזור פארק 
גהה דרון בכד' אב,

_____________________________________________)35-36ח(054-8410467

 בשלישי נעלמה מצלמת 
קנון באוטובוס/ברחוב קוטלר, 

נחוצה לבעלים,
_____________________________________________)35-36ח(050-4149010/1

 נאבדה מצלמה קנון 
וכרטיס זיכרון ביום ג' כג' אב 

בקרית צאנז נתניה,
_____________________________________________)35-36ח(052-7617463

 אבדה שקית עם ג'קט לבן 
באזור רבי עקיבא/יונה הנביא 

_____________________________________________)35-36ח(בב"ב, 03-5790663

 אבד משחק פלימוביל 
משטרה חדש בקופסא בתחנה 

ברח' עזרא בב"ב,
_____________________________________________)35-36ח(052-7676856

 אבדה מצלמה יקרה 
לבעליה, של חברת פוג'י 

בצבע שחור בנרתיק שחור 
באזור רמת אלחנן בליל נפילת 

_____________________________________________)35-36(הגשר, 052-7673723

 אבד שעון סווטש בפארק 
רידינג ביום חמישי י"ד אב,

_____________________________________________)33-34ח(03-6169430, 052-7687605

 נאבד לנו בפרשת עקב, 
שקית בתוכו פאת קאסטם 
_____________________________________________)33-34ח(ובגדי תינוק, 052-7131797

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
_____________________________________________)35-36ח(גוניור אלקטרה, 052-3595314

 דרוש כיסוי פלסטיק 
35X37 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)35-36ח(אלקטרה, 052-3595314

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)35-36ח(בתרומה, 052-7396092

 דרוש כינור שלם אפשר 
במחיר סמלי לתקופה קצרה, 

למשפחת אברך,
_____________________________________________)35-36ח(072-2820612

 מעוניינים לקנות עגלת 
תאומים מחב' מאוטן באגי, יד 

שניה במצב מצוין, ירושלים, 
_____________________________________________)35-36ח(050-4145417

 דרושה בתרומה סוללה 
לפלאפון כשר E1200, במצב 

תקין בלבד, טל':
_____________________________________________)35-36ח(052-7613645

 דרוש למסירה או בתשלום 
סמלי מקרר, מגהץ ומקרוגל 

לבחור ישיבה, תקינים בלבד!! 
_____________________________________________)35-36ח(לפרטים: 03-5790663

 דרוש לאברך בתרומה 
כיסאות לסלון מרופדות,

_____________________________________________)35-36ח(052-7686858

 דרוש לקניה רכב קיה 
פיקנטו שנת 2012 עד 80 

ק"מ במחיר של 30,000 ש"ח 
ללא תיקונים, לתדלק ולנסוע, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7137706

 דרוש שולחן סופרים במצב 
טוב לסופר סת"ם במחיר 

_____________________________________________)33-34ח(סמלי, לפרטים: 058-3275156

 דרוש בדחיפות מכסה 
חום לקוצץ ירקות ממיקסר 

קנווד-מיג'ור, לפרטים:
_____________________________________________)33-34ח(054-8448008

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)33-34ח(בתרומה, 054-8432271

 דרוש מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)33-34ח(054-7938941
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יד שניה 
מוכרים

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)35-09/18(_____________________________________________

 ניתוק אינטרנט 
ממחשבים בלבד, ללא נזק 

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

מוצרי חשמל
 תכולת דירה: מקרר, 

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

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

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

_____________________________________________)21-33(ומקרנים(

 תנור עם כיריים, תמי 
4, מזגן עילי לחדר, מכונת 

תפירה, במצב מצויין, כל פריט 
_____________________________________________)32-35(500 ש"ח 052-4227714

ריהוט
 שידות וקומודה, מגירות 
עם מראה וחדר שניה צבע 

וונגה במצב חדש,
052-4227714)30-35(_____________________________________________

 6-8 כסאות ושולחן 
צבע וונגה חדשים, אפשרות 

לשולחן או כסאות בנפרד, 
052-4227714)30-35(_____________________________________________

 למסירה פלטת שבת 
גדולה במצב טוב,

_____________________________________________)33-34ח(050-4087927

 אורגנית yamaha, גיטרה, 
פוף גדול, מנורה עומדת לסלון. 

האורגנית - 500 ש"ח. כל 
היתר - 100 ש"ח לאחד. הכול 

ברמת גן גבול ב"ב. מיטל, 
_____________________________________________)33-34ח(054-4980062

zm- שלט חדש דגם 
9067n, מתאים למזגנים 
תדיראן/טורנדו, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 054-7432035

 נגן וידאו DVD - פוג'י, 
כמו חדש - 150 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)33-34ח(052-2727474

 מדפסת HP אלחוטי,
All in one, פקס, סורק 

ומכונת צילום כולל דיו וכבל 
חדש, בשימוש יותר משנה 

במצב מעולה, 260 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)33-34ח(לפרטים: 052-8571371

 Piolot טוסטר אובן של 
כחדש, 130 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)33-34ח(לפרטים: 052-8571371

 למסירה: לאברך או בן 
תורה, מקרר גדול הזקוק 

לקצת תיקון )עובד(,
_____________________________________________)33-34ח(054-8477988, 03-5740224

 קונסולת משחקים 
גיימבוי + מצלמה + נגן + 

הקלטה ועוד, 99 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(053-3199061

 רדיו דיסק מקורי חדש 
לרכב מאזדה 3, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8412903

 מכונת יבוש תוצרת 
MER, מצב טוב, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-3337530

 מכונת כביסה בוש דגם 
WOL 1270, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-3337530

GPS  חדש באריזה, דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות, מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, טל': 054-8405498

 מחשב נייד לעבודה, 
כתיבה וצפייה במצב טוב, רק 

ב- 500 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)33-34ח(052-3281503

 מקרנצ'יק חדש באריזה, 
מזכיה + קלטת, בחנות 304, 

אצלי - 283 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(03-6770158

 רדיאטור קטן מעוצב 
כחדש, 40 ש"ח בב"ב,

_____________________________________________)33-34ח(050-4113059

GPS  כחדש, בשויי 750, 
נמכר ב- 400, לפרטים:

_____________________________________________)33-34ח(052-7178725

 מקרר גנרל אלקטריק 
כסוף, 2 צדדים, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(058-3245685

 למסירה מיחם גדול חדש 
לא חשמלי, 14 ליטר, 26 

קוטר, תרומה לישיבה,
_____________________________________________)33-34ח(052-7168623

 טוסטר אובן מצב מצוין, 
100 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 למסירה, שעון מעורר, 
צלצול חזק ביותר,

_____________________________________________)33-34ח(052-7168623

 למסירה וילון סטן שמנת, 
_____________________________________________)33-34ח(2 מטר, 052-7168623

 בטריה למחשב נייד, מטען 
למחשב נייד ותיק חדש, 80 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח כ"א, 058-3245685

 מקרר גנרל אלקטריק 
כסוף, 2 דלתות, רק 500 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח! 058-3245685

 נתב אלחוטי - מודם, 
חדש באריזה, במציאה! 290 

ש"ח, 052-7120430
_____________________________________________)33-34ח(052-7692779

 מכונת כביסה פ.ץחתון, 3 
שנים בשימשו, חב' אלקטרה, 

_____________________________________________)33-34ח(ב- 500 ש"ח, 050-4145023

 מקרר משרדי חב' 
וריפולי, 4 מדפים + מגירה, 
מצב מעולה, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-4145023

 מכונת כביסה פ' תחתון, 
7 קילו, ב- 450 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(054-5823874

 מקפיא 5 מגירות, שנתיים 
בשימוש, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(054-5823874

 מזגן עילי "טורנדו" 1 כ"ס 
+ שלט, 500 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 מזרונים לחדר שינה במצב 
מעולה במחיר מציאה, 500 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 054-8413099

 שידה 2 מגירות בירושלים, 
_____________________________________________)33-34ח(130 ש"ח, טל': 054-8423405

 שולחן כתיבה + 4 מגירות 
ניידות )60-120( מעץ לבן, 150 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 050-6235101

 טואלט לבן, מראה ושידת 
מגירה ברוחב 60, ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-9337411

 ארונית ספרים 4 מדפים, 
בתחתית הארונית סגורה 
)195X85(, ב- 150 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(050-6235101

« הרצאות במגוון נושאים « ארוחות בשפע ישראלי « חדרים מרווחים ומאובזרים
« בריכה וחדר כושר « תוקע בשופר ירא שמיים « עונג שבת מיוחד « פעילויות לילדים
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שבת של התעלות פרשת ניצבים וילך 15/9 במלון כינר גליל 
סה"כ 680 ₪ לאדם. אל תחמיצו! 

לפרטים והרשמה

03-6880091
050-3131740/1

 אורגנית קסיו 2100 במצב 
_____________________________________________)34-36(חדש, 050-4101365

 מגהץ אדים 
NORMANDE במצב חדיש 

בהזדמנות בלתי חוזרת, 60 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח בלבד, 054-7216671

 מצנם )טוסטר( 
KENNEDY בהזדמנות 

חד פעמית, 40 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-3463482

 רדיו דיסק מקורי חדש 
לרכב מאזדה 3, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(054-8412903

 מדיח כלים קינג גדול, 250 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 מגפון 100 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 פרוז'קטור 50 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מנגל חשמלי 50 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(חדש, 054-4273857

 טוסטר 25 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 כיריים גז זכוכית, 200 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מפזר חום, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה, 50 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 חדש מאוורר טורבו "20, 
_____________________________________________)34-35ח(200 גמיש, 054-4273857

 שואב אבק חדיש, 200 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מסך "24, ב- 200 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 פלטה לשבת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 רדיאטור חימום, 200 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 דיסק השחזה חדש, 
850V, ב- 300 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מצנם, 30 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מיקסר כחדש, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 תמי 4, 200 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מסור מקיטה, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 מסך "32, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 תנור סוואטר משולב 
במצב מצוין למסירה, -02
_____________________________________________)34-35ח(5383155, 050-6290069

 תנור אפיה בילד אין במצב 
מצוין למסירה,

_____________________________________________)34-35ח(02-5383155, 050-6290069

 תונר אפיה קטן כחדש, 
160 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)34-35ח(050-9089110

 מדיח כלים קטן כחדש, 
500 ש"ח, פאלפון:

_____________________________________________)34-35ח(054-6951960

 מחשב פנטיום 4, מצוין 
בהזדמנות!!! לכתיבה וצפיה, 

_____________________________________________)34-35ח(300 ש"ח, 053-3346080

ZM- שלט חדש דגם 
9067N, מתאים למזגנים 
תדיראן/טורנדו, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-3463482

 מזגן עילי "טורנדו" 1 כ"ס 
+ שלט, 500 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-3463482

 XEROX מדפסת 
כחדשה, קומפקטית, ב- 100 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 052-7681254

 מכונת תפירה תעשית 
_____________________________________________)34-35ח("זינגר" 052-7693094

 מגבר, 100 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 טוסטר חדש, 40X60, ב- 
_____________________________________________)34-35ח(250 ש"ח, 054-4273857

 מאוורר עמוד חדיש, 50 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 רמקולים למערכת, 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מטגנת חשמלית, 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כיריים חשמלי, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 מכונת אקספרסו 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 מסך מחשב 15 אינץ, 
חברת LG מעולה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7167995

 מקרר אמקור, עובד 
מצוין, ב- 500 ש"ח, -03

_____________________________________________)34-35ח(6187590 ניתן להשאיר הודעה

 מצנן אוויר, ב- 140 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(052-7146087

 נגן וידאו DVD - פוג'י 
כמו חדש - 150 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)34-35ח(052-2727474

 מחשב + עכבר + 
מקלדת + רמקולים במצב 

חדש, 450 ש"ח, טל':
_____________________________________________)34-35ח(052-8401909

 מכונת צילום משולבת 
עם פקס, סורק ומדפסת, חב' 

קנון במצב מצוין, רק 230 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח בירושלים, 050-4120286

 מכונת תפירה זינגר 
חזקה, רק 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(בירושלים, 050-4120286

 מחשב נייח Dell מסך 
ורמקולים במצב מצוין, 450 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 052-2421622

 פנטיום 4 במצב מצוין, 
150 ש"ח, 02-5383155, 

_____________________________________________)34-35ח(050-6290069

 מסך דק )LCD( במצב 
מצוין, בהזדמנות!!! 200 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(053-3346080

 ברה"ע למכירה מקלדת 
אלחוטים באריזה + עכבר 

 ,1800X דגם RAPOO חברת
_____________________________________________)34-35ח(ב- 100 ש"ח, 052-7966786

 למכירה במחיר מוזל 
מאוד, שולחן משרדי גדול 
_____________________________________________)34-36(במצב טוב, 050-4171813

 ספריית מחשב בצבע 
לבן, מידות: אורך - 110, רוחב 

- 55, גובה - 205, לפרטים 
_____________________________________________)34-35(לפנות: טל': 052-8900573

 שולחן קפה מלבן שחור, 
חדש, 350 ש"ח, פל':

_____________________________________________)34-35ח(054-8458605

 מיטה מתקפלת 80 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(פל': 054-8458605

 כורסא - מצב כחדש, 120 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח בלבד! 054-8463244

 מזרונים לחדר שינה במצב 
מעלה, במחיר מציאה, 500 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-8413099

 6 כסאות עץ + ריפוד, 
כחדשים, 480 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7110768

 מזנון לסלון וארון ויטרינה 
צבע חום, כל פריט 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(טלפון: 050-8482283

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(052-7633316

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם  מגירה 

בעיטור ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-7633316

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(054-5705546

 שולחן סלון דקורטיבי 
)90X90(, צבע חום, 250 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון מדפים, דלתות הזזה, 
צבע שחור במצב טוב, מידות: 
1.20X55X40, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(03-9307308

 מיטת נוער + ארגז 
מצעים, 260 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 כוננית ספרים עץ מלא, 
260 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 מגירות כתר 60 ש"ח + 
כסאות כתר פלסטיק, כל 

_____________________________________________)34-35ח(אחד, 35 ש"ח, 052-5737813

 ארון 180ס75X50, ב- 10 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 ג'ק לרכב, 50 ש"ח, -054
_____________________________________________)34-35ח(4273857

 שטיח צמר 150 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 כסאות החל מ- 10 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 פינת אוכל, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 שולחנות 100-200 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מיטה מתקפלת, 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 כסאות משרד, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 שולחן פלסטיק מתקפל, 
100 ש"ח גמיש,
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 2 כורסאות מעור. שולחן 
מעץ נפתח, כ"א ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(03-5701930

 קומודה/ספריה במצב 
חדש, קומפקטית וקלה 

להובלה, גודל אורך - 1.65. 
רוחב 62. עומק 25, מעולה 

ליחידות דיור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(לפרטים: 052-7137706

 קומודה 2 מגירות מעץ - 
דרוש צביעה, 30 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)33-34ח(050-4113059

 שולחן קטן מעץ, 40 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(בב"ב, 050-4113059

 כחדש - שולחן עץ מלא 
צמוד לקיר )ללא רגליים(, 

מתקפל, מידות: 79X59, ב- 
130 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)33-34ח(052-3073826

 מיטת יחיד עם מזרון, 290 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שולחן כתיבה צבע חום, 
יפה ומרשים, גם למשרד, 210 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 2 מיטות משולשות מעץ, 
במצב מצוין, במחיר מציאה, 

500 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)33-34ח(052-7609959

 שולחן סלון דקורטיבי 
)90X90(, צבע חום, 250 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון נעליים מעץ, 
 ,)1.20X0.84X0.16( דקורטיבי

ב- 200 ש"ח, 3 מגירות,
_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 2 מדפי תליה על הקיר + 
זוג תופסנים מעוצבים במצב 

_____________________________________________)33-34ח(מצוין, 80 ש"ח, 054-9770855

 מעוניינים לקנות 
חוברות "בוסתן" - של טבע 

ו"התחדשות" של הרב אליעזר 
_____________________________________________)33-34ח(ברלנד שליט"א, 052-7168623

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)33-34ח(תורה, 054-8432271

 מעוניינת לקנות אקורדיון 
משומש במצב טוב,

_____________________________________________)33-34ח(052-8459091

 דרושים כיסויים לעגלת 
בייבי ג'וגר תאומים + גלגל 

_____________________________________________)33-34ח(קדמי, 058-3245685

 דרושה מגבעת בורסולינו 
במצב מצוין עד 100 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(058-3245685

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)33-34ח(מקרר קטן, 054-7432035

 מכסחת דשא חשמלי 
במחיר 200 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-9801313

 מפוח לדשא, חשמלי, 
במחיר 200 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-9801313

 תנור חימום לחורף על גז 
במחיר 100 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-9801313

 מחשב נייד + תוכנות 
עבודה - חזק במצב מעולה, 

רק 500 ש"ח,  טלפון:
_____________________________________________)35-36ח(052-4054469

 2 מזגני חלון, כל אחד 1.5 
כוח סוס, מחיר כל מזגן 400 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-7169188

 הליכון חשמלי, 300 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 050-7656408

 ברה"ע למכירה מטען 
חדש לאופניים חשמליות, ב- 

_____________________________________________)35-36ח(250 ש"ח, 054-4327919

 מזגן עילי "טורנדו" 1 כ"ס 
+ שלט, 500 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

ZM- שלט חדש דגם 
9067N מתאים למזגנים 
תדיראן/טורנדו, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

 טאבלט "סילבר ליין" חדש 
סגור באריזה המקורית, 200 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-4681526

 תנור דו תאי עם כיריים 
בלרס 400 ש"ח, בפ"ת,

_____________________________________________)35-36ח(050-6370452

 הובר בורד חדיש + 
אחריות, 500 ש"ח, היה 
בשימוש יום אחד, טל':

_____________________________________________)35-36ח(052-7153255

 מחשב שולחני לשימוש 
ביתי/משרדי + מסך דק + 

תוכנות + עכבר ומקלדת, 499 
_____________________________________________)35-35(ש"ח, 058-7920448

 שואב אבק מעולה 
לשטיחים,

054-8527470)35-39(_____________________________________________

 אוזניה אלחוטית חדשה 
באריזה פלטרוניקס + שמיעת 

מוסיקה ו- GPS, רק 170 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-7612883

 מחשב שולחני וינדוס 
10 + תוכניות, 500 ג'יגה, 

ב- 500 ש"ח, 03-6187374 או 
_____________________________________________)35-36ח(053-3179093

 מחשב נייד וינדוס 10 + 
תכניות, 500 ש"ח,

03-6187374 או
_____________________________________________)35-36ח(053-3179093

 נטסטיק חברת 
Dynamode בשימוש מועט 

כולל מתאם usb, ב- 120, 
_____________________________________________)35-36ח(054-8431990

 טאבלט מחברת סייבר 
בשימוש מועט כחדש, ב- 350 
_____________________________________________)35-36ח()נקנה ב- 500(, 054-8431990

GPS  לרכב 5" עם 
טכנולוגיה חדישה + זרוע חדש 

באריזה, 400 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(054-7612883

 טלפון אלחוטי פנסוניק, 
חדש באריזה, משיבון + שעון 

מעורר, 350 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(054-7612883

 מכונת כביסה שנתיים 
וחצי בשימוש, פ.תחתון, ב- 

_____________________________________________)35-36ח(500, 050-4145023

 מזגן תדיראן + צג דיגיטלי, 
3.5 כ"ס, מפורק + הוז, ב- 

_____________________________________________)35-36ח(500 ש"ח, 054-5823874

 מקרר משרדי חב' וריפול, 
_____________________________________________)35-36ח(ב- 500 ש"ח, 050-4145023

 מקפיא שנתיים בשימוש, 
_____________________________________________)35-36ח(ב- 500 ש"ח, 050-4145023

 אופניים חשמלי בלי 
סוללה, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-5823874

 מזגן חלון עוצמתי, 400 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-7632700

 מזגן חלון, 1-1.25, 500 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 050-41289920

 למסירה סידורים 
משומשים לעדות המזרח, 

_____________________________________________)35-36ח(050-4128920

 מכונת תפירה "יד שניה" 
מצוינת ביתית! חברת "זינגר" 

במחיר מציאה, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(גמיש! לפרטים: 054-8490419

 נגן וידאו DVD - פוג'י 
כמו חדש - 150 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)35-36ח(052-2727474

 תנור ספירלות עומד/
מסתובב, 85 ש"ח בירושלים, 

_____________________________________________)35-36ח(054-8423405

 משחק פלייסטיישן 2 
איכותי עם שני גוייסטיקים 

ומשחקים במצב מצויין, 500 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 לפורים!! רמקול מוגבר 
איכותי, 3 כניסות, 100 וואט, 

מתאים עד 100 איש, קל 
לנשיאה, 500 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)35-36ח(054-3132330

 לפורים!! להגברה מיקסר 
צלילים קטן חב' ברניגר 4 

ערוצים, 290 ש"ח, ב"ב,
_____________________________________________)35-36ח(054-3132330

 לפורים!! להגברה מיקסר 
צלילים 16 ערוצים איכותי חב' 
מכי, 500 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)35-36ח(054-3132330

 פלטת גריל חדשה 
בקופסא, 100 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-7366764

 אוזניות איכותיות ברמה 
גבוהה + מצב לספוטר 

ב- 40 ש"ח במקום 100, 
_____________________________________________)35-36ח(050-4196197

 רדיו טייפ 200 ש"ח + 
_____________________________________________)35-36ח(טייפ + דיסק, 052-7178693

 מסך דק למחשב, 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-3595314

 מכשיר רגליים מקצועי 
_____________________________________________)35-36ח(למסג', 053-3120620

 אורגנית ימהה, 500 ש"ח, 
רמת גן גבול ב"ב,

_____________________________________________)34-35ח(054-4980062

 אורגן ימהה - מציאה 
PSR710 עם מלא מקצבים, 

_____________________________________________)34-35ח(058-3245685

 2 מסקרות ועפרון חדש 
 ,LORIAL ,בקופסא, 60 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(טל': 058-3245685

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-7432035

 טאבלט נאון 7 אינץ' 250 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 050-7463631

 מסחטת מיץ הדרים 
חשמלית, 120 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(050-7463631

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)33-34ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת אלחויים 
של מקרוסופט, 75 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 30 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(052-4831449

 מכשיר קשר כחדש, סוג 
מעולה, רק 180 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(050-4178077, 072-2344934

 אורגן ימאהה מודל 443 
כחדש, חצי מחיר, 500 ש"ח, 
עדיין עם האריזה + אחריות, 

_____________________________________________)33-34ח(054-3456413

 שולחן לסלון + זכוכית, 
במחיר 500 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-9801313

 מיטת יחיד ספפה במחיר 
_____________________________________________)35-36ח(200 ש"ח, 054-9801313

 שולחן מעץ, עגול + 2 
כסאות, במחיר 500 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(054-9801313

 ספריה חדשה במחיר 500 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-9801313

 כורסא לסלון מעור במחיר 
_____________________________________________)35-36ח(500 ש"ח, 054-9801313

 2 מיטות לחצר של כתר 
במחיר 200 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-9801313

 סטנדר קבוע כמו חדש, 
רק ב- 120 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-7612883

 מיטת היירייזר כחול, 
במצב טוב, חזק, מזרונים 

לא נשלפים, 450 ש"ח, 
03-9323012 אלעד -054

_____________________________________________)35-36ח(8465707

 פינת אוכל + 4 כסאות 
מעץ במצב מעולה במחיר 500 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-8307407

 מיטה כפולה מעץ מלא! 
כולל ארגז מצעים, גודל 

1.90X1.40, ב- 200 ש"ח. זיו, 
_____________________________________________)35-36ח(050-6538811

 ספה פינתית מודולרית 
במצב טוב, צבע חום בהיר 
2.3*2.3 מחיר 500 ש"ח. 

_____________________________________________)35-36ח(052-3382548

 שולחן סלון מלבני משולב 
עץ מייפל וזכוכית 70*120, 
גובה 40 ס"מ, סה"כ 300 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 053-2504008

 שולחן פינת אוכל מזכוכית 
בצבע אפור במצב מצוין, 

120*70 ס"מ, נפתח עד 190 
ס"מ, 500 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(054-5656742

 כחדש - שולחן עץ מלא, 
צמוד לקיר )ללא רגלים(, 

מתקפל, מידות 79X59, ב- 
130 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)35-36ח(052-3073826

 מכתביית עץ גדולה + 
2 מקומות ישיבה לשעורי 

בית בצבע בוק, כחדש! 
_____________________________________________)35-39(600 ש"ח, 054-8527470

 קומת מדפים 
מפלסטיק, רחבה 

ואיכותית, לכל מטרה, 
054-8527470)35-39(_____________________________________________

 מיטת שינה כולל מזרון 
קינג קויל 200*220 ס"מ, נוחה 

מאוד, 450 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(054-5656742

 בהזדמנות מזנון סלון 
בצבע אדום 180*45 ס"מ כולל 

מגירות, 400 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(054-5656742

 בהזדמנות שולחן כתיבה 
בצבע קרם מחברת עצמל'ה, 

_____________________________________________)35-36ח(400 ש"ח, 054-5656742

 קומודה )טואלט( לחדר 
שינה, 2 מגירות, מראה בצבע 

ונגה, 150 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(050-9337411

 שולחן כתיבה + 4 
מגירות ניידות )60-120( עמץ 
_____________________________________________)35-36ח(לבן, 150 ש"ח, 050-6235101

 טואלט לבן, מראה ושידת 
מגירה ברוחב 60, ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(050-9337411

 בב"ב שולחן לסלון מעץ 
אורך 1.50 נפתח ל- 2.10, 

_____________________________________________)35-36ח(150 ש"ח, 03-5793884

 שולחן מעץ לסלון אורך 
1.50 נפתח ל- 2.10, 150 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח בב"ב, 050-4190409

 מכתביה עם מגירות 
מצב מצויין, 210 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)35-36ח(052-5737813

 ארונית לאמבטיה + כיור 
+ מראה + ברז חמת כחדשה 

_____________________________________________)35-36ח(- 400 ש"ח, 052-7366764

 שידה/קומודה לחדר 
הורים חדשה ומפוארת, 500 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-7366764

 ספריה לחדר ילדים 
וסלון - 100 ש"ח, מצוינת, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7366764

 כסא משרדי שחור ב- 
_____________________________________________)35-36ח(120 ש"ח, 054-4327919

 ספפה אל קל צבע בז', 
מצב טוב, 200 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)35-36ח(053-3120620

 שולחן אוכל סלון + 
כסאות צבע חום, במצב טוב 

מאוד, 500 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)35-36ח(054-4578091

 שולחן סלון דקורטיבי 
)90X90( צבע חום, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

 מיטת יחיד נפתחת + 
שתי מגירות הקודם זוכה! 500 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 03-9342751

 שידה סלונית עתיקה עם 
3 מגירות, יפהפיה, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-3662700

 פינת אוכל + 6 כסאות 
)הכסות לריפוד(, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-3662700

 מיטה עם ארגז למצעים, 
מסביב בד קטיפה בצבע בורדו, 

עץ מלא, במצב מצוין, 200 
ש"ח, בראשון לציון, טל':

_____________________________________________)35-36ח(054-4844566, 03-9645760

 שידה 2 מגירות, 120 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(בירושלים, טל: 054-8423405

 מיטה זוגית + ארגז, 500 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-7178693

 שידה - 500 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(052-7178693

 ארונות לנעליים - 300 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-7178693

 מיטה + ארגז, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(יחיד, 052-7178693

 שולחן מחשב - 200 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-7178693

 שולחן אוכל - 200 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(052-7178693

 שולחן לסלון - 100 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(052-7178693

 ספה מעור צבע כחול - 
_____________________________________________)35-36ח(500 ש"ח, 052-7178693

 2 ארונות של פעם מראה 
עתיק - 300 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-7178693
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תקשורת

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-47/17(בלבד! 054-8443223

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות
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 ילדותנו לכיתה ו'. ישורון. 
מצב מצוין, 25 ש"ח, ב"ב, 

054-8063853)29-32(_____________________________________________

 "הדקדוק בלשון שלי". 4. 
כהן. 20 ש"ח.

"בין השורות" ד'. 20 ש"ח. 
"מבט למרחב" ג'. 20 ש"ח

"יש פיתרון" גיאומטריה ה' 10 
_____________________________________________)29-32(ש"ח, 054-8063853 ב"ב

 לרתמיקאיות, אקורדיון 
אטלקי קטן, 32 בסים, 

במצב מצוין,
052-2503617)31-34(_____________________________________________

 *ספרי חשבון "נחשב 
גאומטריה" חלק ב' ורוד. חלק 

א' ירוק *"עלי כותרת"
*"קשר ולעניין" *דקדוק-הפועל 

בפועל, 10 ש"ח כ"א
_____________________________________________)31-34(054-9916837 י-ם

 חלונות, דלתות, וירינות 
לסלון יד 2 וחדש, מהיצרן 

לצרכן, 050-5274348,
03-6884123)31-34(_____________________________________________

 בלוטוס עם חוט חברת 
NOA חדש באריזה, 150 

בלבד, בבית שמש וי-ם,
_____________________________________________)33-34ח(054-8446370

34K , כשר, כחדש + 
אחריות )+ ז.הלכה, דף היומי 

וכו'(, 250 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(052-7171917

 אוזניית בלוטוס 
פלנטרוניקס איכות טובה, 

חדש באריזה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(054-7612883

 אוזניית בלוטוס חדשה 
 M70 באריזה, פלטרוניק דגם

_____________________________________________)33-34ח(ב- 149 ש"ח, 053-3188804/5

 פלאפון נוקיה c2 כשר 
במצב מצוין, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(פלאפון: 050-4110225

 סמסונג young, ב- 250 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 050-4149457

 טלפון חכם איכותי, 5 
אינץ, חדש באריזה, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(052-4831449

 נוקיה c2 כשר מצב מצוין 
+ מגן, 249 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(054-8472277

 6 חלונות קומפלט כולל 
מסגרת תריס ורשת, 300 ש"ח 

_____________________________________________)33-36(כ"א, 050-2596537

 6 דלתות פנדור כולל 
משקופים והלבשות כחדשות, 
_____________________________________________)33-36(400 ש"ח כ"א, 050-2596537

 מעקה עץ מהודר 
למדרגות, 500 וסורגים 

מהודרים לחלונות, 100 ש"ח, 
050-2596537)33-36(_____________________________________________

 דלת לממ"ד 500 ש"ח, 
וחלון קומפלט לממ"ד 500 

_____________________________________________)33-36(ש"ח, 050-2596537

 תיקים לסמינר וגם תיקים 
קטנים ליציאות, מגוון בצבעים 

במצב חדש! עד 15 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34(054-9916837 )י-ם(

 שעון חכם חדש באריזה 
כולל טלפון מצלמה ועוד, 150 

_____________________________________________)33-34(ש"ח, 054-8461535

 סידור בית תפילה ע"מ 
מעור אמיתי מילר חדש, 120 

_____________________________________________)33-34(ש"ח, 054-8461535

תינוקות

 שתי כיסאות רכב לתינוק, 
שמור במצב מעולה, כל כיסא, 

110 ש"ח בלבד, לפרטים: 
_____________________________________________)33-34ח(052-8571371

 שידה לבנה רחבה, 120 
ס"מ, סנדוויץ, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(מצויינת, ב"ב, 050-4113059

 מיטת תינוק, צבע 
קרם, במציאה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(02-5379135

 מיטת תינוק קטנה מעץ 
מלא, במצב טוב, צבע לבן, 

_____________________________________________)33-34ח(120 ש"ח, 03-9307308

 מיטת תינוק לבנה + ירוק 
פיסטוק, כחדשה, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-5206337

 עגלת תינוק טיולון + 
"אמבטיה" פג בחולון, 150 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 050-5206337

 עגלת אמבטיה + טיולון, 
חברת בייבי ג'וקר, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(טל': 054-8413099

 עגלת טיולון בצבע אדום 
במצב טוב, 100 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(054-8413099

 סל-קל, 80 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(054-8432271

 מיטת תינוק ד"ר בייבי, 
צבע שמנת במצב טוב, רק 

180 ש"ח, בירושלים,
_____________________________________________)34-35ח(050-4120286

 מכשיר נשימות ובייבי 
סיטר חדש באריזה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(058-3245685

 עגלת טיולון לתינוק 
baby safe במצב מצוין 

בפ"ת בצבע ירוק, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-7716364

 כרית הנקה במצב מצוין 
בפתח תקווה, 50 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)34-35ח(054-7716364

 עגלת דר' בייבי + פגוש 
+ כיסוי רגלים, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(053-3155415

 עגלת אמבטיה פור בייבי 
צבע ורוד, 500 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(053-3155415

 עגלת תאומים בייבי ג'וגר, 
_____________________________________________)34-35ח(צבע שחור, 053-3155415

 עגלת טיולון בצבע אדום 
במצב טוב, 100 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(054-8413099

 עגלת אמבטיה + טיולון, 
חברת בייבי ג'וקר, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(טל': 054-8413099

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 עגלת תאומים 500 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(052-7396092

 עגלה משולבת חדש 
באריזה, 450 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-7667128

 עגלה + אמבטיה, צבע 
שחור, 290 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 כסא בטיחות לאוטו במצב 
_____________________________________________)34-35ח(מצוין, 052-7733994

 עגלת פג לתינוק, יד שניה 
צבע סגול בהיר, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-8833975

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מועלה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-2421622

 פלאפון 50 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 טלפון אלחוטי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 פלאפון גלקסי 3, 300 
ש"ח, גמיש, כחדש,

_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 אופני הילוכים שימנו 24" 
במצב טוב מאוד, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(ב"ב, 054-5385013

 אופני הרים לילדים 
)מתאים לגיל 8 שנים והלאה(, 
במצב מצוין במחיר מציאה של 

_____________________________________________)34-35ח(150 ש"ח, 050-9340317

 אופני ילדים במצב מצוין, 
_____________________________________________)34-35ח(150 ש"ח, טל': 054-2819921

 אופני הילוכים "26, ב- 
_____________________________________________)34-35ח(300 ש"ח, 052-24216221

 שמלה מפוארת לגיל 2-3 
ש', חדשה + ק.שיער! 50 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח!! 054-8455030

 אופניים בגודל בינוני במצב 
מצוין, 100 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)34-35ח(050-9089110

 אופניים גדולות הילוכים 
עם  בולמי זעזועים, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(פלאפון: 050-9089110

 כיסוי למיטה + וילון יורד 
מסביב, בד עמינח ריפוד רחיץ, 
צבע בז', מהמם, כמעט חדש, 
450 ש"ח, במקום 800 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(שעלה, בב"ב, 052-7600336

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)34-35ח(150 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-3463482

 5.1/3 עדשות דו שבועיות 
אקיוביו אואזיס הידרה קליר+, 

_____________________________________________)34-35ח(ב- 400 ש"ח, 055-6796176

 אופניים מתקפלות סטרט 
כחדשות בהזדמנות מגיל 8, 

_____________________________________________)34-35ח(420 ש"ח, 052-8833975

 חליפות לבנים לחג, 3 
חלקים כחדשות בהזדמנות 
)במצב מעולה(, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(בפ"ת, 052-8833975

 חליפה ארוכה חדש, בגיר 
3 חלקים, כחול 46M, ב- 350 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-8414147

 קרם יום אפסלו לנקום 
15 מ"ל, חדש - 50 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(050-9742004

 מחבת ווק 50 ש"ח חגש, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 כלי נחושת - מכונת 
תפירה, 200 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 נברשת לסלון, 100 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 רימונים לספר תורה, 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 תג תורה מפורשה, 120 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 סידורים תורת אבות, 25 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 ארגז לספר תורה, 250 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 ש"ס טלמן, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מנשא אופנים לרכב, 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 גיטרה קלסית, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(כחדשה, גמיש, 054-4273857

 קטלן יתושים, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 סולם, 100 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 ציוד לדייג באגרות, 5 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 ג'ריקן למים 5 ליטר + 
תיק חדש, 60 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-7167995

 משקפי שמש, חדש, 
חברת "ארוקה" לגברים, ב- 

_____________________________________________)34-35(120 ש"ח, 052-5918474

 שרשרת זהב לא עבה, 
חדשה, יפה, ב- 350 ש"ח, 

052-5918474)34-35(_____________________________________________

 מזרון כפול, ספוג פולימרי, 
קפצי פלדה פוקט, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-7909362

 מיטה יהודית, מצב מצוין 
עם ארגז מצעים, 350 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בלבד, 052-5737813

 שולחן מחשב + צג 
מחשב, 90 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(054-5705546

 תחתית הייריזר במצב 
מצוין, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(03-6749553

 מיטת נוער מעץ לבן עם 
מזרון, במצב מצוין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-6235101

 קומודה )טואלט( לחדר 
שינה, 2 מגירות, מראה בצבע 

ונגה, 150 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(050-9337411

 ארון אמבטיה + כיור + 
מראה, חדש, 60 ס"מ רוחבה, 

אפוקסי אפור, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(052-6309092

 6 כסאות עץ מלא, 
מרופדים במצב מצוין, בב"ב, 

_____________________________________________)33-34ח(500 ש"ח, 052-7121389

 שולחן אוכל יפהפה במצ 
במצוין בפ"ת, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(053-5303037

 מיטה כפולה מעץ מלא! 
כולל ארגז מצעים, גודל 

1.90X1.40, ב- 500 ש"ח. זיו, 
_____________________________________________)33-34ח(050-6538811

 מיטה מעץ 90 ס"מ רוחב 
+ ראש + ארגז, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(052-7168623

X2  בסיס מעץ, מצב חדש 
למיטה יהודית, 250 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)33-34ח(052-7168623

 שולחן למטבח + מגירות, 
מצב טוב, 200 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(050-5925647

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(050-3286875

 זוג מזרוני אוויר מתנפחים 
לטיולים, באריזה, 70 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(כ"א, 050-5206337

 כחדש - שולחן עץ מלא 
צמוד לקיר )ללא רגלים( 

מתקפל, מידות 79X59, ב- 
130 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)34-35ח(052-3073826

 שידה 2 מגירות בירושלים, 
_____________________________________________)34-35ח(130 ש"ח, טל': 054-8423405

 מיטת עץ נפתחת לשניים 
בצבע פסטוק משולב שמנת, 
מעוצב, מתאים לבנים/בנות, 

_____________________________________________)34-35ח(300 ש"ח, 052-6140800

 ספריה צבע עץ, שולחן 
כתיבה + 3 מגירות תואמות - 

_____________________________________________)34-35ח(500 ש"ח, 052-6140800

 כוורת של 4, מיוחדת 
כחדשה, גדולה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-6140800

 שידה 4 מגירות על 
גלגלים, 500 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-6140800

 כסא שמור, רחב ונוח, 
דרוש תיקון קל, י-ם, 200 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-2633790

 שולחן סלוני )לספות( עץ 
טבעי, 350 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(050-7463631

 שידה 80 סמ' עם ארונית 
עץ טבעי, 250 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(050-7463631

 מעמד לטלפון/עציץ עץ 
_____________________________________________)34-35ח(טבעי, 50 ש"ח, 050-7463631

 מעמד לעיתונים/מערכת/
כל דבר, עץ טבעי, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(050-7463631

 ספה 3 מושבים דמוי עור, 
צבע שחור, 500 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)34-35ח(054-8458605

קבלן חרדי

054-2964231

מחירים נוחים
מסייע בהתרי בניההמלצות בשפע

בניה ושיפוצים
שוהם

"אצל בתיה"
קולקציה מהממת לחגים

חיסולי קיץ!!

הקודם זוכה!

50-150& &

10-20& &

רח' ירושלים 52, ב"ב

טל: 03-5792841
פתוח רצוף: 10:00-21:00, כולל יום ו' וערבי חג: 10:00-14:00

שילה בלזם - 
פתרונות מחשוב 

תמיכה טכנית, 
פרמוט מחשבים, 

טיפול בתקלות
054-6748438 

 עגלת תאומים 500 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(052-7396092

 מצעים חדשים למיטת 
תינוק, 30 ש"ח כ"א,

_____________________________________________)35-36ח(052-7676856

 לול פלסטיק 1X1 כולל 
מזרון לתינוק, במצב חדש, 

_____________________________________________)35-36ח(250 ש"ח, טל': 052-8380655

 מיטת תינוק עץ מלא, 
צבע חום עתיק כחדשה עם 
מזרון חב' משכרל בירושלים, 
_____________________________________________)35-36ח(רק 500 ש"ח, 052-7629941

 עגלה + טיולון בצבע 
בורדו כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7648061

 אמבטיה לתינוק כחדשה, 
_____________________________________________)35-36ח(130 ש"ח, 052-7648061

 עגלה לתינוק )אמבטיה 
+ טיולון( - 250 ש"ח. כסא 
האכלה - 50 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)35-36ח(054-8410050

 2 פחיות סימילאק סגורות 
)900 גרם( ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7692254

 עגלת תאומים דוקטור 
בייבי במצב טוב, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7607792

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 מוניטור נשימתי לתינוק 
)baby sense 4(, ב- 150 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-3595314

 עגלת פג מצב מעולה. 
טיולון ניילון לגשם, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7686858

 עגלת סייבקס טיולון 
דרוש תיקון קל, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7686858

 כסא האכלה מפלסטיק 
קשיח - לתינוק, במצב טוב, 

_____________________________________________)35-36ח(80 ש"ח, 03-9307308

 עגלת תאומים בייבי גוגר 
שמורה, 500 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)35-36ח(052-7174122

 מציאה! עגלת תינוק 
כחדשה, במצב מעולה, 200 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 058-3230089

 עגלת פג פרגו שחורה + 
אמבטיה, במצב טוב - 500 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 053-3364930

 עגלת בוגבו פרוג טיולון 
+ אמבטיה, צבע כחול + בז', 
_____________________________________________)35-36(ב"ב, 500 ש"ח, 052-7696965

 עגלת MAX אמבטיה + 
טיולון, במצב חדש, 450 ש"ח, 

052-7696965)35-36(_____________________________________________

 עגלת בוגבו קמליון אפור/
ורוד פוקסיה )גם שמנת(, 
במצב מצוין, ב"ב, במחיר 

מציאה: 1,800 ש"ח,
052-7696965)35-38(_____________________________________________

 עגלת תינוק שלמה )כולל 
אמבטיה( + כסא האכלה, 

ב- 300 ש"ח, 054-8410050 
_____________________________________________)33-34ח()בני-ברק(

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 טיולון תאומים של ד"ר 
בייבי, במצב מצויין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-7938941

 עגלת בייבי ג'וגר במצב 
טוב מאוד, רק 350 ש"ח, גמיש 

בב"ב, פל':
_____________________________________________)33-34ח(054-8402226

 מזרון )אורך 1.82 ברוחב 
64(, צבע כחול כהה כחדש 

לחדר ילדים, 100 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(052-8833975

 עגלת תינוק ג'רקו, 200 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כסא לרכב, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 מוצץ מד חום חדש 
באריזה, 30 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-7167975

 טלפון נייד לרכב חברת 
מוטורולה כולל הכול, באריזה, 

_____________________________________________)35-36ח(250 ש"ח, 050-4146777

 נעלי בובה לשבת לילדה, 
מידה 36, לק שחור, חדשות, 

20 ש"ח בלבד! ב"ב,
054-8063853)35-36(_____________________________________________

 ,shoprider קלנועית 
מצברים חדשים. ונטה למטבח 

40X40, הכול במצב חדש, 
_____________________________________________)35-36(בירושלים, 052-7609708

 פאקט פרלמנט רוסי  
_____________________________________________)35-36(230 ש"ח, 054-8419714

 כרית לכינור גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-8454536

 פאזל של מפת העולם, 
2,000 חלקים, כחדש, 100 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-8454536

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(050-4145023

 נעליים אפורות לבחורות 
עם שרוכים מידה 36, 

מהממות, באריזה, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(050-4146777

 מסגרות משקפי ראיה 
יוקרתיות לחתנים חדש 

באריזה, 250 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(050-4196197

 מכשיר איזי פארק חדש 
באריזה, 60 ש"ח כולל אחריות, 

_____________________________________________)35-36ח(03-5781470

 מצלמת קנון 16 ג'יגה 
כחדשה + בטריה ומטען, 350 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 050-4139040

 קופסא של פאה + כיסוי 
לגשם, 60 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(050-4139040

 ארגז טיט ברזל, מריצה 
חדשה, 2 מגרפות ועוד, 350 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, י-ם, 052-2906408

 בד ריפוד של עמינח, 
רחיץ ואיכותי במיוחד, צבע 

ירוק תפוח, רוחב 2 מטר, 140 
ש"ח, במקום 300 ש"ח, חדש 

_____________________________________________)35-36ח(לגמרי, בב"ב, 052-7600336

 דשא סינטטי לסוכות, 
_____________________________________________)35-36ח(500 ש"ח, טל': 050-4183200

 צמיד דמוי פנדורה + 5 
חרוזים, כסף טהור, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(גמיש, 052-7157077

 נעלי קדס שחורות 
לנערות, חדשות, 50 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-7157077

 2 זוגות אופניים לילדים, 
_____________________________________________)35-36ח(150 ש"ח כ"א, 052-7157077

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה( מבחר גדול, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)35-36ח(150 ש"ח, 052-3463482

 קסדה לאופניים מידה
X/XL כחדש, 50 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

 2 ערכות קומפלט כולל 
חומרים ללימוד מקצוע 

ויטראז', 500 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(052-5858631

 תוכי מאולף מסוג קווקר 
יכול לדבר במחיר מציאה - 

_____________________________________________)35-36ח(450, 054-8483305

 פאקט סגריות פרלמנט, 
_____________________________________________)35-36ח(ב- 300 ש"ח, 052-7142640

 שמלה מפוארת, לגיל 2-3 
ש', חדשה + ק.שיער! 50 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח!! 054-8455030

 אורגנית ימהה. גיטרה. 
פוף גדול. מנורה עומדת לסלון. 

האורגנית - 500 ש"ח, כל 
היתר 100 ש"ח, ברמת גן גבול 

_____________________________________________)35-36ח(בני-ברק, 054-4980062

 פאזל 1,000 חלקים, 20 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-7178693

 שקית בגדים גדולה - 20 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-7178693

 פוף, 100 ש"ח,
052-7178693
_____________________________________________)35-36ח(052-7178693

 waldlavfer נעלי נשים 
מידה 9.5, שחור, חדשות 

בקופסא, מחיר - 350 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(טל': 052-7602829

 חליפות שלושה חלקים 
לבנים, כמעט חדשות, מידה 
1,5,6,7,9, ב- 150 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7676856

 שמלה למחותנת מחנות 
רצי, כמעט חדשה, מידה 48, 

_____________________________________________)35-36ח(450 ש"ח, 052-7676856

 ילקוט מרובע "מוסרי" 
כחול/ירוק, 50 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-7676856

 להכנסת ס"ת!! 3 
שלטי חוצות לתלייה מרהיבים 

ואיכותיים )לא מבד( בגודל 
1*6, ב- 450 ש"ח, ב"ב,

_____________________________________________)35-36ח(054-3132330

 עט סורק )קוויקשלרי( 
טקסט ומתרגם מאנגלית 

לעברית גם עם קול, חדש, 
_____________________________________________)35-36ח(450 ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 מערכת תאורה לצילום 
לסטודיו ואירועים הכוללת 

2 מטריות, פלאש ועוד ציוד 
נלווה, 500 ש"ח, ב"ב,

_____________________________________________)35-36ח(054-3132330

 למסירה כ- 50 חחוברות 
מרווה לצמא מהשנים 
האחרונות, בחינם, נייד:

_____________________________________________)35-36ח(054-5312575

 שעון יד לגבר ספורט נגד 
מים חדש ויפה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(054-7612883

 פאקט סיגריות מלברו 
_____________________________________________)35-36ח(גולד, 270 ש"ח, 03-5705098

 SX400IS מצלמה קנון 
במצב מעולה כחדשה, ב- 390  

_____________________________________________)35-36ח(בלבד, 054-8474555

 פאקט סיגריות מלברו לייט 
ישראלי אורגינל, ב- 280 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7142640

 כלוב לאוגרים/צנצילות 
איכותי ומיוחד, קל לנשיאה עם 
גלגלים ומגירה תחתונה לניקוי 
קל בגודל 80*150, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(ב"ב, 054-3132330

 מציאה! מראה בגודל 
1.00X60 בצבע אפור ניקל, 

חדשה, 190 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(058-3230085

 אופני הילוכים 20-26 + 
תוספות, 150 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-8419707

 בפ"ת: עגלת ברזל - שני 
גלגלים במצב טוב, צבע כחול, 

_____________________________________________)35-36ח(100 ש"ח, 03-9307308

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטארליין, חדש 

באריזה, דגם GCE-5933, ב- 
_____________________________________________)35-36ח(100 ש"ח, 054-4327919

 גיטרה כולל כיסוי, 300 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-3073826

 אופניים חב' ספייסלש 
למבינים, 500 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-7686858

 אופני סמארט טרייק 
אדומות במצב טוב - 250 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 053-3364930

 פאקט פרלמנט ישראלי 
דק, ב- 350 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-8518383

 אופניים חד אופן, 400 
ש"ח )חצי מחיר(,

_____________________________________________)35-36ח(053-3120620

 שעון צלילה 50 מ"ר 
משולב דיגיטלי ומחוגים 

במקום 280 - 150 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(053-3120620

 מציאה - 2 שמלות ערב 
חדשות מידה 2,4 - וורוד + 

אביזרים, 80 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(054-6800702

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי, חדש מאירופה, 130 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-4514210

 בלון גז גדול, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(050-7656408

 אופניים לילדים, 100 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 סיר לחץ 50 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 קשתות לרכב, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 קסדה לאופנוע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 טלית כחדש, תמני, 200 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 צידנית ענק כחדשה, 250 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח גמיש, 054-4273857

 סקטים וסקטבורד, 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 שטר 20 ש"ח במהדורת 
60 שנה למדינה, ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(בלבד! 053-4106362

 פאה ללימוד פאנות, 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 058-3289108

 חליפה כסופה חברת 
"ITALI", מידה 48/50 

מהממת, 380 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(052-7113883

 חבל גומי לתרגילי 
התעמלות, 25 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-7167995

 שרוך גומי מיוחד ללא צורך 
בקשירה בצבעים אדום/חום/
_____________________________________________)34-35ח(ירוק, 30 ש"ח, 052-7167995

 ארגז לקטנוע ב- 270 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 052-7167995
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