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לשלוחה  # #

זמני כניסת החג ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת האזינו

 ההימנעות מלהתייצב כחומה בצורה לצד חברי הכנסת של הימין מול 
בג"ץ, ולהכליל את הפסקה בקווי היסוד, מתבררת בדיעבד כפספוס.

איון
ר

חג

"אנחנו מנהלים את המדינה, לא בג"ץ"

סגנית שר החוץ ציפי חוטובליח"כ מיכאל מלכיאלי
/ עמ' 14

קללת סוף השנה

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / עמ' 12

הפתרון לביטול חוק הגיוס בבג"ץ
נגד

יו"ר ועדת הכספים מסכם שנה בראיון לוהט  על השבת: "אם ביבי לא יתקן את העניין הוא נכנס למערכת 
של בעיות אתנו"  על חוק הגיוס: "זה ליבת ההסכם הקואליציוני וכחלון יודע את זה"  על 'יש עתיד': 
"יאיר לפיד יעשה עוד הרבה טעויות עד הבחירות"  על תקציבי המגזר החרדי: "עדיין מקופחים, אבל 
שינינו סדרי עולם"  על המתקפה של פרוש: "זה נובע מזה שקשה כשאול קנאה, הוא מתוסכל"  על 
נתניהו: "מדינה מטורפת. מנסים להפיל אותו דרך חקירות"  עוד בתפריט: היחסים עם ליצמן ויעקב אשר, 
פליטות הפה, הנאום ב'ועידת הארץ', היועצים החרדיים וחלוקת ה- 60-40 ויש גם הבטחה לסיום: "אני 

יכול לומר לך בוודאות שבחיפה נחליף את יונה יהב" / עמ' 18-20

המדריך המלא: היכן 
מותר לטלטל בשבת?
ומה  ב"ב?  או  שמואל  בגבעת  שבת  לסעודות  ומתארחים  בפ"ת  גרים 
ל'תשליך'?  העיר  במזרח  למעיין  מעבר  או  השומר,  לתל  הליכה  עם 
לרחובות  הכוונה  ומפת  העירוב,  קו  של  מדויק  שרטוט  לראשונה:   

ולשכונות העיר / עמ' 6

מרהיב: מרכז חדש למורשת אתיופית עתיקה 
מורשת  מרכז  נחנך  שעריה  בשכונת 
העולים  לקהילת  מפואר,  רוחני 
נבנה  החדש  הבניין    מאתיופיה 
כולו עם מוטיבים מקוריים  וכבר 
בתוך שבוע, הגיעה ההבנה לחשיבות 
ייחודית  תורה  ספר  הכנסת  המרכז: 

על פי מסורת העדה / עמ' 8

השתתפו  נשים  מאות 
באירוע העצמה וחיזוק 
ראש  לקראת  מיוחד 
בתכנית:    השנה 
ליווי  מפנק,  כיבוד 
רויטל  של  מוזיקאלי 
והרצאות  שמחי, 
מהמאמנת רחל בולטון 
יהודית  והנטורופטית 

פולק / עמ' 6

י מאושרת:  כך תהי
נה  עזרה ראשו

ן מוצלחים אי לנישו

הגיבוש של המתנדבים: 
שיעור הלכתי

לקראת ראש השנה, התכנסו עשרות 
של  לערב  תקווה  בפתח  מתנדבים 
תורה והלכה, הוקרה וברכה  דגש 
מיוחד על הלכות הנוגעות לחולים 

ביום כיפור / עמ' 8

ישראל לכל בית שנה טובה 



בשבילי תנובה זה... 

)אלחנן מבני ברק(

״הרגע שאמא 
קוראת מהמטבח: 

ארוחת ערב!״

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.

ארוחה אחת. בחירה אחת.



בשבילי תנובה זה... 

)אלחנן מבני ברק(

״הרגע שאמא 
קוראת מהמטבח: 

ארוחת ערב!״

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.

ארוחה אחת. בחירה אחת.



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

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

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

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

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-



את המעמד ינעימו ענקי הזמר:

ליווי מוזיקאלי: שמואל יפת ותזמורתו &א
א

מרכז מוסדות מישקולץ 
סלנט 8 פתח תקוה

משא מרכזי:

כבוד קדושת גדול ישראל ותפארתו

מרן אדמו"ר
ממישקולץ שליט"א

מנהיגה הרוחני של פתח תקוה
שיאציל מברכותיו על קהל הרבבות

דברי ברכה: 
רנ"צ רוני אלשיך 
מפכ"ל משטרת ישראל

עו"ד איציק ברוורמן
ראש העיר פתח תקוה

יום חמישי ט"ו תשרי תשע"ח )5.10.17(

ב"כיכר מישקולץ"
צומת הרחובות סלנט - אחד העם, מרכז העיר פתח תקוה. בשעה 8:30 בערב

תתקיים  אי"ה 

במוצאי חג ראשון של סוכות
יום חמישי ט"ו תשרי תשע"ח )5.10.17(

ב"כיכר מישקולץ"
צומת הרחובות סלנט - אחד העם, מרכז העיר פתח תקוה. בשעה 8:30 בערב
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 אורח נדיר: נשיא המועצת

והסליחות,  בימי חודש הרחמים  כמידי שנה בשנה, 
נערכות עצרות התעוררות בכל רחבי הארץ, בהשתתפות 
גדולי תורה ורבנים, המכתתים רגליהם ממקום למקום, 

בכדי לעורר את העם שבשדות להתקרב אל ה'.
כך גם נוהג לעשות במשך שנים רבות, נשיא מועצת 
אך  כהן,  שלום  חכם  הישיבה  ראש  מרן  התורה  חכמי 

השנה, שינה הוא ממנהגו, ולמרות הבקשות וההזמנות 
שנערמו על שולחנו, לא השתתף כלל בעצרות וכינוסי 

חיזוק, עקב חולשה.
לראשונה  הרב  החליט  ההפתעה,  שלמרבה  אלא 
למרות  פ"ת  בעיר  בלבד  אחת  לעצרת  להגיע  השנה, 
חולשתו, והכל בכדי להעביר מסר של אחדות לציבור 

הספרדי, בפרט בימים אלו.
וכך, תזכה העיר פ"ת לכינוס הצדיקים, ובראשם מרן 
ראש הישיבה, ובהשתתפות הגאונים הגדולים הגר"ש 
רבני  בעדני, הראשל"צ הגרש"מ עמאר, הגר"ר אלבז, 

העיר ואישי ציבור. 
הכנסת  בבית  תשרי,  ז'  רביעי  ביום  תתקיים  העצרת 

ע"ש ספרא ברחוב בן גוריון 1.

 "במוצאי מנוחה"

בפתח  מרכזיות  ראשונות  בסליחות  השתתפו  מאות 
תקווה אשר התקיימו במוצאי שבת בבית כנסת 'שונה 
מיכה  הלכות' במעמד הרב הראשי לפתח תקווה הרב 
ראש  אוליביצקי,  שמואל  הרב  הכנסת  בית  רב  הלוי, 
האגף  וראש  העיר  מועצת  חבר  ברוורמן,  איציק  העיר 
יהודית משה פלדמר. לפני התיבה עבר החזן  לתרבות 
'בזמירות'  העירונית  המקהלה  בליווי  גליק  שלמה 

בניצוחו של יותם סגל.

 זוכרים ומתייחדים

 16:00 בשעה  תשע"ח,  בתשרי  י"א  ראשון,  ביום 
בחלקה  כיפור  יום  מלחמת  לחללי  אזכרה  תתקיים 

הצבאים בבית העלמין סגולה, בפתח תקווה.

 כלבי בר מטילים אימה

תושבי שכונת נווה גן מדווחים באחרונה על להקות 
כלבי בר הפושטות על השכונה בעיקר בשעות הלילה, 
התלונות  מרבית  התושבים.  על  חיתתן  את  ומטילות 

מגיעות מסביבת הרחובות המאירי וברוריה.
בעיר  לכותרות  באחרונה  עלתה  הבר  כלבי  תופעת 
ותוקפניות  גדולות  להקות  עם  המתמודדת  שמש,  בית 
במיוחד, תוצאה של בניית שכונות חדשות בסמוך לטבע 
ההררי, מקום משכנם של הכלבים. ההחלטה שקיבלה 
העירייה לירות בכלבים, עוררה סערה ציבורית, ולבסוף 

הושעתה.

על המקום
החדשות המקומיות של    פתח- תקווה

1210//10 תש"ע בא "כ 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

מאות נשים השתתפו באירוע העצמה וחיזוק מיוחד לקראת 
של  מוזיקאלי  ליווי  מפנק,  כיבוד  בתכנית:    השנה  ראש 
רויטל שמחי, והרצאות מהמאמנת רחל בולטון והנטורופטית 

יהודית פולק

נה  י מאושרת: עזרה ראשו כך תהי
ן מוצלחים אי לנישו

מאת: ארי פריד

רבים  בהם  תשרי  חגי  שבתות  לקראת 
בערים  משפחות  בני  אצל  מתארחים 
הסמוכות, גבעת שמואל, בני ברק או במושב 
נחלים, במועצה הדתית פתח תקווה מבקשים 
המותר  העירוב  קו  היכן  ולהדגיש  לחדד 

לטלטול בשבת.
היציאה מרחוב ז'בוטינסקי לכיוון בני ברק 
מותרת גם בנשיאת חפצים, יש עירוב מחובר 
עם בני ברק משני צידי הכביש. יציאה לגבעת 
לכיוון  הסיבים,  מרחוב  אפשרית  שמואל 
גבעת שמואל, מותרת גם בנשיאת חפצים, יש 

חיבור בערוב בין פ"ת לגבעת שמואל.
הכביש  על  רק  אלא  בשדות  לחצות  אסור 
מרחוב יצחק רבין לכיוון רחוב טובה ושמשון 
דרנגר עד כיכר רחוב הסיבים. הבאים מרחוב 
עד  יגיעו  מקבילים,  רחובות  או  העצמאות 
לרחוב יצחק רבין ויפנו לכיוון רחוב הסיבים 

ומשם לרחוב טובה ושמשון.
לכיוון  דרומה  רבין  מרחוב  ביציאה 
החולים  ובית  ולישמח-משה  קרית-אונו 
כביש  הגשר.  על  חיבור  יש  "תל-השומר", 
לשאת  אסור  לעירוב,  מחוץ  נמצא  "מכבית" 
תחומין.  עירובי  בלי  ללכת  מותר  חפצים, 
גת- לכיוון  "זרובבל"  כביש  אמה.  אלפיים 
לשאת  ואסור  עירוב  אין  וכפר-מעש,  רימון 
לעשות  צריכים  ללכת,  הרוצים  חפצים. 

לכיוון  וגני-הדר  עירובי תחומין. מהדר-גנים 
אלעד אין עירוב. אסור ללכת. מכפר-אברהם 
עירוב.  אין  ללכת,  אסור  ראש-העין  לכיוון 

מותר 2000 אמה ללא חפצים.
אסור  השרון,  הוד  לכיוון  סגולה  מצומת 
לכיוון  מלכה,  הרב  כביש  עירוב.  אין  ללכת 
כביש  ללכת.  אסור  עירוב,  אין  רעננה,  צפון 
אין  ללכת  אסור  רעננה  צפון  לכיוון  גהה, 
אזור  לכיוון  ז'בוטינסקי,  כביש  עירוב. 
אין  פ"ת,  העיר  של  הצפוני  הצד  התעשייה, 
אלפיים  עד  ללכת  מותר  לטלטל,  אין  עירוב, 

אמה.
ישנם  ונשנות  חוזרות  הודעות  לאור 
אנשים אשר מטיילים בשבת בשבילים סמוך 
מחוץ  לב  משים  בלא  ויוצאים  הצפון  לחן 
הנושא  את  שבדקנו  ולאחר  העירוב,  לתחום 
בשטח  לסיור  הדתית  המועצה  הנהלת  ויצא 
החליטה הנהלת המועצה הדתית לשדרג את 

העירוב באזור כולו ולהחליף ישן בחדש.
המועצה  ו-גני-הדר,  הדר-גנים  לתושבי 
הדתית השלימה חיבור העיר פ"ת עם מושב 
הדר  גני  הטיילת  דרך  הוא  המעבר  נחלים. 
והגשר  הטיילת  על  עולים  בגין(  מנחם  )סוף 
מעל כביש מכבית וממשיכים בטיילת לכיוון 

נחלים.
את  להרחיב  המועצה  החליטה  כן,  כמו 
העירוב ולחבר את שבילי ההליכה לשבילים 
שבאים מכיוון דרום )שכונת פיג'ה( ההרחבה 

הפניה  לפני  הנגיד  שמואל  מרחוב  נעשתה 
שביל  ימין  בצד  יש  ויזנטל,  לרחוב  שמאלה 
כל  ועמישב,  פיג'ה  לשכונות  עד  המוליך 
שבא  לשביל  וחובר  לעירוב  הוכנס  השביל 
עירוב  יש  כיום  ולכן  פיג'ה  לשכונת  מדרום 
גנים  הדר  הדר,  גני  הדרום  משכונות  ישיר 
ועמישב, עד לשכונות הצפון כפר אברהם וחן 
בתוך  כולו  אשר  מסודר  בשביל  ועוד  הצפון 
והרחיבה המועצה  כן החליפה  כמו  העירוב. 
אם  ראשל"צ  ברחוב  העירוב  קו  את  הדתית 
המושבות עד לצומת העיפון לרווחת תושבי 

העיר.
הדתית  המועצה  מנכ"ל  אברהם  עופר 
מאמצים  עושה  הדתית  "המועצה  פ"ת: 
השנה  כל  במהלך  העירוב  על  לשמור  רבים 
ואחת כמה וכמה לקראת החגים, הרחבנו את 
להתפלל  יוכל  שהציבור  כדי  והכל  העירוב 
כן  כמו  ומתחברת.  חפצה  שנפשו  במקומות 
המועצה הדתית מאפשרת כיום טלטול בשבת 
למעיין  הצפון  וחן  המזרחי  הפועל  משכונת 
במזרח העיר הן לצורך טבילה למעוניין והן 
העירוב  חיבור  בנוסף  "תשליך".  לתפילת 
קרית  משכונת  החדשה  בטיילת  והכללתו 
לכוון  כביש ראש העין  גשר  דרך  עובר  אלון 
וחיבור  הצפון  וחן  המזרחי  הפועל  שכונות 

לשביל המעיין".

מאת: ארי פריד

הופק  ומרגש  עוצמתי  חשיפה  אירוע 
לראשונה ע"י מחלקת "מרכז הבית היהודי" 
בעיריית  תורניים  ותרבות  לחינוך  האגף  של 
פתח תקווה, בראשותו של הרב אליהו גינת. 
שע"י  המפואר  באולם  התכנסו  נשים  מאות 
גנים  כפר  בשכונת  חיים'  'ניגוני  הכנסת  בית 
ג', ונהנו מתוכנית מוקפדת ומותאמת לאישה 

המסורתית והדתית.
מדוכנים  הנשים  נהנו  האירוע  בתחילת 
של  מפנק  עשיר  כיבוד  טוב,  בכל  מלאים 

וליווי  מונטיפיורי'  'מטעמי  הקייטרינג 
הערב  שמחי.  רויטל  הזמרת  של  מוזיקלי 
רחל  המאמנת  של  מאלפת  בהרצאה  נפתח 
אישה  להיות  "כיצד  הכותרת  תחת  בולטון 
מהרצאתה  המשתתפות  נהנו  כן  מאושרת". 
של הנטורופטית יהודית פולק, אשר העניקה 

עצות ופתרונות טבעיים לבריאות האישה.
תדמית  מצגת  הוקרנה  הערב  במהלך 
מושקעת על פעילותה הייחודית של המחלקה 
מכל  וכלות  נשואות  נשים  הדרכת  בנושא 

המגזרים לחיי טהרה, זוגיות, יהדות ועוד. 
הערב הסתיים בהגרלה על מוצרי יודאיקה 

לפאר את הבית היהודי שנתרמו על ידי בעלי 
עסקים בעיר. מספר חברות גדולות אף תרמו 
דוגמיות של מוצרי מתיקה והיגיינה שחולקו 
בשקיות מהודרות. המשתתפות יצאו מהערב 
המעצים בידיים מלאות וספר מיוחד שקיבלו 

מתנה: עזרה ראשונה לנישואים מוצלחים.
בירך  בוסו  אוריאל  הרב  העיר  ראש  מ"מ 
ברכתו  את  והביא  באירוע  המשתתפות  את 
של יו"ר האגף הרב אליהו גינת, מנכ"ל האגף 

הרב זאב יעקב וכל העוסקים במלאכה.

המדריך המלא: היכן 
מותר לטלטל בשבת?

גרים בפ"ת ומתארחים לסעודות שבת בגבעת שמואל או ב"ב? ומה עם הליכה לתל 
השומר, או מעבר למעיין במזרח העיר ל'תשליך'?  לראשונה: שרטוט מדויק של 

קו העירוב, ומפת הכוונה לרחובות ולשכונות העיר





כ"ט באלול תשע"ז 1220/9/17 בפתח-תקוה8

מאת: משה אברהמי

יהודי  של  ארצה  עלייתם  מאז  שנים  עשרות  לאחר 
אתיופיה, נחנך ביום רביעי לראשונה בפתח תקווה מרכז 
ירושלים',  'שערי  שיקרא  לקהילה,  מפואר  רוחני  מורשת 

על שם כמיהתם העזה ורבת השנים לזכות לעלות ארצה.
שנה,  מ-30  למעלה  לפני  לארץ  הגיעו  אתיופיה  יהודי 
של  כניסתו  עם  לקהילה.  רוחני  מרכז  מבקשים  הם  ומאז 
הצוותים  את  הנחה  הוא  לתפקיד,  ברוורמן  איציק  רה"ע 

מרכז  הקמת  לטובת  לפעול  המקצועיים 
הקהילה  בני  עבור  וחברתי  קהילתי 
שואבת  ואבן  משיכה  מוקד  יהווה  אשר 

לפעילותם.
בשכונת  ממוקם  המפואר  המרכז 
התרבותיים  לצרכיה  מענה  ויספק  שעריה 
והרוחניים של הקהילה. ההשראה לתכנון 
שהיו  ציבור  ממבני  לקוחה  האדריכלי 

המבנה  שטח  באתיופיה.  היהודיות  בקהילות  מקובלים 
של  בגודל  מרכזי  אולם  וכולל  מ"ר  כ-380  הינו  שהוקם 
כ-155 מ"ר, אולם ִמשני בגודל 65 מ"ר, ושטחים נוספים 

קטנים יותר.
אשר  גוונים  בשני  אבן  מצופות  המבנה  חזיתות  כל 
שולבו בהן חלונות גבוהים, להעצמת התחושה של גובה 
החברה  ע"י  בוצע  הפרויקט  שלו.  והייחודיות  המבנה 

לפיתוח פתח תקוה ותוכנן ע"י האדריכל הוגו רוזנפלד.
ראש העיר איציק ברוורמן אמר בטקס המרגש "ריגשתם 

החברים  לכל  מודה  ואני  המעמד  מעצם  מאוד  עד  אותי 
והשותפים הרבים לבניית המרכז ומאחל לקהילה ליהנות 
ממרכז המורשת ולחגוג יחדיו, גברים, נשים, זקנים וטף 
כבר בתקופת החגים הבאה עלינו לטובה. שתהיה זו שנה 

טובה ומבורכת".

הכנסת ספר תורה

למרכז  תורה  ספר  הוכנס  המבנה,  חנוכת  לאחר  שבוע 
שמח  באירוע  ירושלים'  'שערי  המורשת 
וחגיגי במיוחד. בשונה מהכנסת ספר תורה 
הנהוגה ברחבי הארץ - עם תהלוכה מלווה 
ספר  הכנסת  זה  באירוע   - ססגוני  ברכב 
התורה נעשתה בליווי שירת מזמורי הקסים 
- כוהני העדה, בליווי שירה וריקודים ללא 
היו  כאשר  באתיופיה  כנהוג  תהלוכה  רכב 

מוצאים את 'האורית' ספר התורה.
לכבודה  המרגש  באירוע  השתתפו  ואשה  איש  כ-800 
של תורה, שלאחריו הקהילה ערכה חגיגה ענקית במועדון 
הקהילתי. ספר התורה נתרם ע"י שלומי אשכנזי שתרם את 

הספר לזכר אביו ז"ל.
שלומי אשכנזי מספר: "עבורי הכנסת ספר התורה הוא 
סוג של סגירת מעגל. מחייל פשוט שפיקד על נערים עולים 
לפני גיוס, לאחר "מבצע משה" ולאחר פעילות עם אנשי 
ההזדמנות  על  תודה  אסיר  אני  האחרון,  בעשור  הקהילה 

שניתנה לי ולמשפחתי להכניס ספר תורה להיכל הזה". 

מאת: משה אברהמי

עשרות מתנדבי 'מד"א -הצלה פתח 
לשיעור  ראשון  ביום  תקווה' התכנסו 
לימים  הנוגעות  בהלכות  הלכתי 
של  מדרשו  בבית  הבעל"ט,  הנוראים 
רב הארגון הגאון רבי שלמה גוטפריד, 
בשכונת גני הדר בעיר. השתתפו: ד"ר 
בבית  מחלקה  מנהל  לוינגר  יצחק 
החולים מעייני הישועה, חברי הנהלת 

ובכירי  הארגון, 
מד"א  הנהלת 

במרחב ירקון.
פתח  הערב  את 
ברכה  בדברי 
מנהל  סגן  והוקרה 
מרחב ירקון במד"א 
אביחי  סמ"ג 

ההנהלה  ברכת  את  הביא  אשר  חדד 
רב  בחום  והודה  החדשה,  לשנה 
במהלך  ההתנדבות  על  למתנדבים 
השנה האחרונה. הוא בירך את חברי 
ישראל  הארגון  ויו"ר  הארגון  הנהלת 
והיום  ההדוק  הקשר  על  גודלבסקי, 
תקווה  פתח  הצלה  ארגון  בין  יומי 
למד"א, אשר פועלים בשיתוף פעולה 

מלא בהערכה ובהבנה הדדית.
רפואית  העשרה  דברי  נשא  אחריו 
מקצועית ד"ר יצחק לוינגר, אשר ליבן 
ארוכה,  שעה  במשך  המתנדבים  עם 
ותשובות,  שאלות  הלכות,  הוראות, 

פוגשים  אותם  לחולים  בנוגע 
ובפרט   . השנה  במהלך  המתנדבים 
יום  בצום  לחולים  הנוגעים  בדברים 

הכיפור הקרוב.
דברי ברכה נשא רב הארגון הגאון 
עמד  אשר  גוטפריד,  שלמה  רבי 
המתנדבים  של  הרבות  הזכויות  על 
עצומה  זכות  אשר  הנפשות  בהצלת 
ובני  המתנדבים  את  ובירך  היא, 
ם  ה י ת ו ח פ ש מ
בברכת שנה טובה, 
בכל  אחד  כל 

הנצרך.
את ברכת השנה 
יו"ר  החדשה 
ישראל  הארגון 
אשר  גודלבסקי, 
המסורים  למתנדבים  בחום  הודה 
החיים  להצלת  שעות   24 הפועלים 
לסיום,  ובהתנדבות.  מהירה  בתגובה 
סקר את ההתפתחות בשנה האחרונה, 
קורס  יפתח  החגים  אחרי  כבר  כאשר 
'הצלה  ארגון  מטעם  נוסף  חובשים 
מכפיל  שיהווה  ומד"א  תקווה'  פתח 
בדקות  לאזרחים  הסיוע  למען  כוח 

הראשונות טרם הגעת האמבולנס.
למתנדבים  חולק  הערב   בסיום 
מכתב תודה מיוחד בצירוף שי ייחודי, 
הפעילות  על  והודאה  כהערכה  זאת 

וההשקעה בשנה שחלפה.

מרהיב: מרכז חדש למורשת 
אתיופית עתיקה 

הגיבוש של המתנדבים: שיעור הלכתי

בשכונת שעריה נחנך מרכז מורשת רוחני מפואר, לקהילת העולים 
  הבניין החדש נבנה כולו עם מוטיבים מקוריים  מאתיופיה
וכבר בתוך שבוע, הגיעה ההבנה לחשיבות המרכז: הכנסת ספר 

תורה ייחודית על פי מסורת העדה

לקראת ראש השנה, התכנסו עשרות מתנדבים בפתח 
  וברכה  הוקרה  והלכה,  תורה  של  לערב  תקווה 
דגש מיוחד על הלכות הנוגעות לחולים ביום כיפור

בניין המרכז

בהכנסת ספר תורה
צילום: לשכת דובר העירייה

 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

סיום המחזור הל"ו במסלול ג' פרקים ליום  |  סיום המחזור הי"ב במסלול פרק אחד ליום  |  סיום ספר המצוות

ע"פ תקנתו הק' של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש

יום שלישי ו' תשרי )26.9.17(  |  היכל ארנה, ירושלים
פתיחת שערים: 19:45  ‹  תחילת האירוע: 20:30  ‹  סיום האירוע 22:30

ב"ה

אנו קוראים למחבבי ולומדי תקנת לימוד הרמב"ם, אנשים ונשים וטף 
להשתתף בשמחת גמרה של תורה במעמד

פרקי שירה 
וזמרה לכבודה 

של תורה

 סיום המחזור הל"ו
 הגאון רבי משה יהודה לייב 

לנדא שליט"א
רב אב"ד בני ברק

 פתיחת המחזור הל"ז
 הגאון רבי ישראל מאיר 

לאו שליט"א
רבה של תל אביב-יפו

הבטיחו את מקומותיכם:
siyumrambam.co.il   מוקד טלפוני להזמנת כרטיסים: 6226*  ׀

מוקדי רכישת כרטיסים:
 ירושלים: מוקד מרכזי - אוריאל 5, 02-5000770 | בתי חב"ד | 'היכל מנחם', ישעיהו 22 | 'גל פז', מלכי ישראל 11 | גבאי בתי כנסת חב"ד 

ביתר עילית: ספריית 'היכל מנחם' רח' רוזין פינת בעל התניא, בין השעות 11:00-20:00 | בכל בתי הכנסת חב"ד: אצל הגבאים
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מחיר כרטיס: 15 ₪

ארגונים המקדמים לימוד יומי של 
הרמב"ם, מוזמנים לפנות ולבדוק 

זכאותם לכניסה חינם
 עבור מגידי השיעורים (בלבד) 

בטלפון: 052-7707384



“בן אדם מה לך נרדם קום קרא בתחנונים”

עזרת נשים 

פתוחה
הכניסה 
חופשית

מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט”א
נשיא מועצת חכמי התורה

מרן הגאון הגדול רבי שמעון  בעדני שליט”א
חבר מועצת חכמי התורה

מרן הראש”ל הגאון הגדול רבי שלמה משה עמאר  שליט”א
רבה של ירושלים

מורנו הגאון הגדול רבי ראובן  אלבז שליט”א
חבר מועצת חכמי התורה

עצרת התעוררות המרכזית
בעיר פתח תקוה

תתקיים אי”ה ביום רביעי ז’ תשרי תשע”ח )27.9.17( בשעה 19:00
 בבית הכנסת ע”ש “ספרא” רחוב בן גוריון 1 פתח תקוה

במעמד מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט”א

 הרב אליהו גינת

יו”ר האגף

 הרה”ג מיכה הלוי שליט”א

רב העיר

 הרב אוריאל בוסו

מ”מ ראש העיר

 הרה”ג בנימין אטיאס שליט”א

ראב”ד ורב העיר

 איציק ברוורמן
ראש העיר

 הרה”ג ינון אמרוסי שליט”א
רב הקהילה

במעמד
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אבי רבינא

קנייבסקי  חיים  רבי  הגאון  התורה  שר  מרן 
עלה אמש )ראשון( בשעות הבוקר המוקדמות 
הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן  של  למעונו 

לברך  כדי  שטיינמן, 
השנים  בברכת  ולהתברך 

לקראת ראש השנה. 
נודע  עיתונות'  ל'קו 
נץ  תפילת  לאחר  כבר  כי 
בפני  הגר"ח  הביע  החמה 
בני ביתו את רצונו לעלות 
ראש  מחותנו  בית  אל 

הישיבה. 
נפגשו  ישראל  גדולי 
בחדר  הנץ  תפילת  לאחר 
הגראי"ל.  של  הלימוד 
גדולי  ישבו  דקות  כעשר 
השולחן  סביב  ישראל 
תורה.  בדברי  ושוחחו 
סיפרו  בפגישה  הנוכחים 
ל'קו עיתונות' כי מרן ראש 
וקיבל  התרגש  הישיבה 
בחיבה את מרן שר התורה 
זה  מאחלים  כשהשניים 

לזה ברכת שנה טובה. 
שורר  הדור  גדולי  בין 

האחד  עצומה  הערכה  לצד  ומיוחד  לבבי  יחס 
לזה  זה  לשגר  מרבים  והם  רעהו,  של  לדעתו 
גדולי  אליהם.  הפונים  של  ציבוריות  שאלות 

ישראל נפרדו בברכת 'א גוט געבענטשט יאר'.
ביתו של שר התורה מספרים  בני  כך,  בתוך 
למספר  הנוראים  הימים  לקראת  הורה  הוא  כי 

פונים שהתדפקו על דלתו בשאלה על מי לכוון 
קדשיך  ורוח  לפניך  תשליכנו  "אל  בתפילת 
ראש  מרן  על  לכוון  והשיב  ממנו".  תיקח  אל 
להמשיך  שיוכל  כך  יחזקו,  שהקב"ה  הישיבה 
להנהיג את כלל ישראל מתוך בריאות ושיאריך 

ימים.
יעברו  החג  בליל 
בשנה  להתברך  רבבות 
הגר"ח  אצל  טובה 
רשב"ם  ברחוב  קנייבסקי 
במקום  ברק.  בבני   23
הגר"ח  מחסומים,  יוצבו 
שעברה  בשנה  שישב 
העיר'  'קופת  של  בחנות 
את  ובירך  ביתו  שמתחת 
הקהל, צפוי לשבת השנה 
על  לדרמן  הכנסת  בבית 
בעליה  להטריחו  לא  מנת 

במדרגות. 
הרב,  הביקוש  בשל 
לברכה  להתעכב  ניתן  לא 
הגר"ח.  אצל  מפורטת 
המתברכים עוברים במעין 
נע' במהירות לקבל  'סרט 
ברכת 'שנה טובה'. נוכחים במקום מספרים על 
הגר"ח מקבל  נחמיה.  רחוב  עד  תור שמשתרך 
וחצי, היתר שלא מספיקים  קהל במשך כשעה 
עד  הנותרות  התפילות  בין  לברכה  עוברים 

לסיום החג.

ברוך ברגמן

האחרונים  בימים  שיגרה  קוריאה  צפון 
מימי  תוך  אל  יפן  שמי  מעל  שחלף  נוסף  טיל 
בהסלמה  מדובר  למעשה  השקט.  האוקיינוס 
הממשלה  מזכיר  כך.  גם  המתוח  למצב  נוספת 
היפנית אמר במהלך מסיבת עיתונאים כי הטיל 
"הפרובוקציות  וכי  השקט  באוקיינוס  נחת 
בלתי  קוריאה  צפון  מצד  ונשנות  החוזרות 
עליהן  מוחים  ואנחנו  הדעת  על  מתקבלות 

במילים התקיפות ביותר".
של  ניסוי  ביצעה  כי  מסרה  קוריאה  דרום 
דומה  בצעד  להגיב  כדי  הים,  אל  טיל  שיגור 
דרום  נשיא  קוריאני.  הצפון  השיגור  כלפי 
קוריאה, מון ג'יאה-אין, אמר כי השיגור יוביל 
צפון  של  נוסף  וכלכלי  דיפלומטי  לבידוד  רק 
קוריאה. דוברו של מון הוסיף כי "הנשיא הורה 
ולהתכונן  המצב  את  לנתח  הממשל  לגורמי 

לאיומים חדשים מצידה של צפון קוריאה". 
יפן כינסה את המועצה לביטחון לאומי.  גם 

ראש ממשלת יפן, שינזו אבה, אמר כי הסנקציות 
בנחישות  מוטלות  להיות  צריכות  האו"ם  של 
האמריקני,  המדינה  מזכיר  קוריאה.  צפון  על 
ארה"ב  של  מחויבותה  כי  אמר  טילרסון,  רקס 
קרא  "קשיחה",  נותרה  בריתה  בנות  לביטחון 
ל"צעדים חדשים" נגד צפון קוריאה והוסיף כי 
את  מעמיקות  רק  המתמשכות  "הפרובוקציות 

הבידוד הדיפלומטי והכלכלי של פיונגיאנג".
כהרגלו  בחר  טראמפ  דונלד  ארה"ב  ונשיא 
הוא  ראשון  ביום  מחבריו.  שונה  מעט  להגיב 
און  ג'ונג  קים  קוריאה  צפון  מנהיג  את  כינה 
"איש הטיל". "שוחחתי עם הנשיא מון אתמול 
בלילה. שאלתי אותו מה קורה עם איש הטיל. 
רע  קוריאה.  בצפון  לדלק  ארוכים  תורים  יש 
מספר  לפני  האמריקאי.  הנשיא  צייץ  מאוד!" 
'האם  תוהים:  "אנשים  טראמפ:  כתב  חודשים 

הוא שפוי?', אין לי מושג".

מרן שר התורה עלה לחזו"א 5: 
"א גוט געבענטשט יאר"

צפון קוריאה מותחת את 
החבל: שיגרה טיל נוסף

לאחר תפילת ותיקין הביע מרן הגר"ח קנייבסקי בפני מקורביו את רצונו לבקר אצל 
מחותנו, מרן הגראי"ל שטיינמן  וגם: מה הורה לכוון ב"אל תשליכנו"

הדיקטטורה לא בוחלת בניסויים גם לאחר אזהרותיהם 
 ביום שישי האחרון  הנחרצות של מדינות המערב 
מעל  ועבר  השקט  באוקיינוס  שנחת  נוסף  טיל  שוגר 
שמי יפן שהגיבה: "מוחים על הפרובוקציות במילים 

התקיפות ביותר"

19 בירושלים כ" באלול תשע"ז 19/9/17

3

של מורנו ורבנו מרא דאתרא

דרשת שבת שובה
שליט“אמיכה הלוי 

הרה“ג 

בנושא:  ספר יונה בהלכה ובאגדה

מקורות:

תתקיים אי"ה 
בשבת קודש פרשת "האזינו" ג' תשרי תשע"ח

בבית הכנסת הגדול "בית יעקב"
רחוב חובבי ציון 37 

תפילת מנחה בשעה 16:45 ולאחריה הדרשה

ב"י על הטור או"ח תרכב סע' ב
יונה פרק א

רש"י יונה פרק א פסוק ג
סנהדרין פט ע"א

פרקי דר' אליעזר פרק י
רמב"ם פ"ג מהלכות תשובה ה"ד

ראש השנה יח ע"א
יבמות קכא ע"א-ע"ב
ספר חסידים תרעט
ספר חסידים תשא

הערה א של המגיה בתרעט

שו"ע יו"ד קנז סע' א ברמ"א
תפארת למשה על יו"ד קנז ד"ה שם בשו"ע לא יתנו

יונה פרקים ב-ג
תענית טז ע"א

בבא בתרא י ע"ב
יונה פרק ד

רש"י יונה פרק ד פסוק ב
ירושלמי תענית פרק ב ה"א

נחום פרק א פסוקים א-ב
תרגום שם לפסוק א
רד"ק שם לפסוק א

הציבור מוזמן

פתח תקוה

המועצה הדתיתהרבנות הראשית

03-9324591 4 1
03-9336414 6 2
03-9348104 1 3
03-9210463 13 4
03-9305437 47 5

8:00-12:30

29.9.2017

₪ 20

054-7717567

15:00 8 6

עזרת נשים פתוחה

שלמה
גוטפריד

פתח תקוה

המועצה הדתיתהרבנות הראשית

שתתקיים אי"ה ביום שבת פר' האזינו 
ג' תשרי התשע"ח (23.09.17) 

בשעה 17:00 
בבית הכנסת "משכן כדורי" 

(ע"י ישיבות פאר משה) 
רח' יעקב קרול 20 פ"ת 

שבת שובה
 הננו שמחים להזמין

 את הציבור הרחב להשתתף
 בדרשה המרכזית בנושא

 מפי הרה"ג

רבי משה פינטו שליט“א

יום הכיפורים 
בהלכה ובאגדה

 ראש ישיבות פאר משה
ורב שכונות צפון פתח תקוה
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פנו  הנוכחית  הממשלה  הקמת  ערב 
לחברי  היהודי  ובבית  בליכוד  בכירים 
וביקשו  התורה,  ומיהדות  מש"ס  כנסת 
המתגבשים,  היסוד  בקווי  לכלול 
הצעת חוק שתגביל את כוחו של בג"ץ 
ליצור  הייתה  המטרה  חוקים.  בפסילת 
ראש חץ אלטרנטיבי לזה שהוביל משה 
כחלון – שניסה באותם ימים לעטוף את 
באריזת  נתניהו  לממשלת  הצטרפותו 
צלופן של שומר הסף של בית המשפט 

העליון.
מעשה  בשעת  שמעתי  פרוש  ממאיר 
על הלבטים האם להיענות להצעה. על 
עמדו  החרדית  הנציגות  של  היום  סדר 
דרישות חשובות יותר, קריטיות לקיומו 
תקצוב  החזרת  התורה:  עולם  של 
תלמודי התורה ומוסדות החינוך והשבת 
ולכוללים,  לישיבות  שקוצצו  התמיכות 
את  שהפלו  והתקנות  החוקים  ביטול 
תחומים  במגוון  לרעה  החרדי  הציבור 
וכלה  לדיור  עבור  הכנסה,  מהבטחת   –
הסנקציות  ביטול   – לכל  ומעל  בהזנה, 

הפליליות בחוק הגיוס.
קואליציונית  מרגע שהושגה הסכמה 
על מה שהוגדר בשעתו כ"החזרת המצב 
פלוס  תקציבית,  מבחינה  לקדמותו" 
תיקון חוק הגיוס, הנחת העבודה הייתה, 
הכנסת  חברי  של  חזיתית  שהתייצבות 
ואינה  מיותרת  הבג"ץ,  מול  החרדים 
נחוצה. למרות ההבנה בעל פה שהושגה 
עם כחלון ולפיה אם חוק הגיוס המתוקן 
הרי  ההגבלה,  פסקת  תיחקק  ייפסל, 
לחוקים  שנוגע  מה  בכל  הווטו  שזכות 
ניתנה  העליון,  המשפט  לבית  שנוגעים 

בכתובים, דווקא לכחלון.
ידוע  בהמשכים  הסיפור  של  המשכו 
לכל. מרגע שבג"ץ פסל את חוק הגיוס 
כחלון  את  לראות  קשה  שעבר,  בשבוע 
בהעברת  החרדים  בידי  ומסייע  מוותר 
חקיקה עוקפת בג"ץ. לכחלון, זה יעורר 
נוחות בבסיס הכוח של המצביעים,  אי 
הנוכחית  במשמרת  שמופקד  ולאיווט 
גדול  נזק  יגרום  זה  הביטחון,  תיק  על 

עוד יותר.
ההימנעות מלהתייצב כחומה בצורה 
לצד חברי הכנסת של הימין מול בג"ץ, 
קווי  במסגרת  הפסקה  את  ולהכליל 
כפספוס.  בדיעבד  מתבררת  היסוד, 
האופציה הטובה ביותר שנותרה לחברי 
בגלוי  להצטרף  היא  החרדים,  הכנסת 
בג"ץ,  התערבות  נגד  החקיקה  להליכי 
יקפיץ  ולגלגל מהלך שלא  ובכך לנסות 
היום  סדר  לראש  הגיוס  סוגיית  את 

במערכת הבחירות הבאה.
במישור  לפחות  מסוימת,  במידה 
בג"ץ  שופטי  אותם  אלה  התקשורתי, 
שעשו עבורנו את העבודה. גל הפסיקות 
לביטול  שקדם  האחרונה,  מהתקופה 
חברי  של  זעמם  את  עורר  הגיוס,  חוק 
גם   – הקואליציה  סיעות  מכל  הכנסת 
מיסוי  חוק  שביטלה  הפסיקה  מ'כולנו'. 
פגמים  של  בנימוק  שלישית  דירה 
שנפלו בחקיקה, הקפיצה גם את כחלון 
מהלומה  ספגו  הימין,  ח"כי  וחבריו. 
אחר מהלומה. ההחלטה לבטל תושבות 
בוטלה  ירושלים  ממזרח  פלסטינים  של 
בחוסר  ההחלטה  קבלת  של  בנימוק 
בפעם  המסתננים,  חוק  ביטול  סמכות; 
לשעבר  לשר  אפילו  גרם  השלישית, 
גדעון סער למתוח ביקורת על התערבות 

העליון. 
כי  שעבר  בשבוע  הכריזו  ושקד  בנט 
עם  הכנסת  שולחן  על  להניח  בכוונתם 
'חוק  הצעת  את   החורף  מושב  פתיחת 
תכיר  ההצעה  מחד,  החקיקה'.  יסוד 
לראשונה בסמכות בית המשפט העליון 
האבסורד,  למרבה  חוקים.  לפסול 
מדובר בסמכות שלא הוסדרה פורמלית 
העניק  בג"ץ,  כאשר  ברורה,  בחקיקה 
הנשיא  בתקופת  הסמכות  את  לעצמו 
הפרשנות  מכוח  ברק,  אהרון  לשעבר 
ייקבע  מאידך,  היסוד.  לחוקי  שנתן 
בחקיקה ברורה, כי הכנסת תוכל לחוקק 
מחדש חוק שנפסל בבג"ץ ברוב של 61.

הקואליציוניים  ההסכמים  לנוכח 
ממחצית  שיותר  העובדה  ולאור 
את  לראות  קשה  מאחורינו,  הקדנציה 
כחלון נותן יד להעברת חוקי היסוד. אך 
בתקופת  חסידים,  בספרי  שלמדנו  כפי 
יהודי  כל  של  הסגולה  הנוראים  הימים 
היא לעטוף עצמו באווירת "עמו אנוכי 
לא  חוץ,  כלפי  לפחות  אם  בצרה". 
שלנו,  הפרטית  הגיוס  בסוגיית  נתמקד 
המחנה  של  המשותף  בנטל  ונישא 
בזה  מתבטלים  שחוקיו  כולו,  הלאומי 
ברמה  הפחות  לכל  אז,  כי  זה,  אחר 
זעם  שנת  מעמנו  נחסוך  התקשורתית, 
של תקשורת עוינת ומשתלחת – ונהפוך 

את הצרה המגזרית שלנו, לצרת רבים.
הואיל והייתה זו שנה לא רעה – שרק 
ניתן  הגדולה,  הגיוס  צרת  באה  בסופה 
אפוא לאחל לנציגים החרדים כי תכלה 
וברכותיה  שנה  תחל  השנה.  סוף  קללת 
לא  הראשונות,  שהברכות  רצון  ויהי 

תתפוגגנה ותיהפכנה לקללות.   

קללת 
סוף השנה

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

למידע נוסף: moag.gov.il משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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הפתרון לביטול חוק הגיוס בבג"ץ

עם  להתווכח  לי  יצא  שנים  מספר  לפני 
סוגיית  על  התורה  מיהדות  גפני  הכנסת  חבר 
כי  מעניין  היה  הויכוח  לצה"ל.  גיוס החרדים 
תקפתי את הבעיה מנקודת מבט הלכתית ולא 

רק לאומית.
את  מציינת  שהגמרא  גפני  לח"כ  אמרתי 
ההשתתפות  לחובת  התורה  לימוד  בין  היחס 
סנהדרין:  ממסכת  הדברים  ואלה  במלחמה, 
"אלמלא דוד לא עשה יואב מלחמה ואלמלא 
מט,  )סנהדרין,  בתורה"  דוד  עסק  לא  יואב 

עמוד א(.
המודל של הגמרא הוא לא אברך בישיבה 
צבא  איש  דוד,  אלא  בצבא  לוחם  לעומת 
כסמל  שמשמש  עצמו,  בזכות  דגול  ולוחם 
אחרות,  במילים  תורה.  שלומד  למנהיג 
והגמרא,  התנ"ך  פי  על  האידאלית  המדינה 
מנותקים  התורה  לומדי  שבו  עולם  לא  הוא 
מצרכי האומה, של הגנה לאומית, והשתתפות 

במלחמות ישראל.
מי  ואמר,  התנגד,  לא  גפני  מפתיע  באופן 
חבל  להתגייס.  שילך  ברצינות  לומד  שלא 
עומדים  לא  החרדי  בציבור  הגיוס  שמספרי 
ובוודאי  כמדינה.  שלנו  הלאומיים  בצרכים 
גדולי  הם  היום  המדרש  בית  יושבי  כל  שלא 

התורה של הדור הבא. 
ארבעים שנה מתקיים בישראל דיון ציבורי 
פעם  הישיבות.  לתלמידי  הפטור  מתן  סביב 

בסוגיה,  להכריע  בג"ץ  נדרש  פעם  אחר 
והפסיקה שהתקבלה השבוע לא שונה מביטול 
חוק טל ב-2012, אלא שכמו בהרבה תחומים, 
לגיוס  כזרז  עצמה  את  הוכיחה  לא  הפסיקה 
אלא בדיוק להיפך, כזרז להכרזת מלחמה של 

החרדים ונסיגה במספרי הגיוס.
לשרת  חייבים  שכולם  שמאמינה  כמי 
את  להבין  חשוב  לאומי,  או  צבאי  בשרות 
לכפות  יכולים  לא  בג"ץ  שופטי  לשם.  הדרך 
כפי  תוכל  לא  הכנסת  של  חקיקה  וגם  גיוס, 
אפקט  שיצר  לפיד,  יאיר  של  החוק  שהוכיח 
בחורים  של  במוטיבציה  ונסיגה  בומרנג 

חרדים להתגייס.
חברתיים  תהליכים  בעידוד  הוא  המפתח 
הרחבת  החרדי,  בעולם  היום  שמתרחשים 
האוויר,  בחיל  כחול  שח"ר  כמו  מסגרות 
והוספת  חרדים,  לחיילים  ציבורי  גב  במתן 
לתרום  החרדי  החייל  את  שיכשירו  מסגרות 
לצה"ל בלי לסכן את אמונתו הדתית. השקעה 
במכינות קדם צבאיות לציבור החרדי, בעיני, 
הן המפתח ליצירת מהפכה מהסוג שהמכינות 

הציוניות דתיות יצרו. 
השנים  ארוך  העיוות  את  לפתור  נוכל  וכך 
שרוצה  מי  בנטל.  שוויון  היעדר  של  הזה 
עדיף שישקיע במכינה  בגולני  חרדים  לראות 

חרדית במקום להשקיע בעוד עתירה לבג"ץ.

הפכה  הישיבות'  בני  'גיוס  סוגיית 
לחלק מחיינו, כל תקופה נדמה כי החיים 
שבים למסלולם - ואנו נציגי הציבור שוב 
נדרשים לסוגיה זו, ושוב יושבים ומתקנים 
ושוב  משם,  קצת  מפה  קצת  החוק,  את 

בג"ץ.
שלנו.  מהמטלות  חלק  אלו  התרגלנו. 
על  לחשוב  לעצור  ראוי  אחת  פעם  אך 
הנושא שוב, על העומק המהותי של נושא 
מורכב זה. ישנה כאן מדינה אשר מנהיגיה 
ומקימיה הצהירו בעת כנס היסוד כי הינה 

מדינה 'יהודית ודמוקרטית'.
ישראל  שגדולי  ברור  'היהודית'  לגבי 
שהרי  בנושא,  אמונים  הם,  ורק  הם, 
את  לרפא  יכול  אינו  השורה  מן  אדם 
את  מובילים  אשר  הם  וממילא  החולה. 
קבעו  ועניין  דבר  בכל  התורני  המחנה 
ובאשר  בישיבה.  לשבת  צעיר  בחור  שעל 
ל'דמוקרטית' המודל המרכזי היא ארה"ב 

של אמריקה.
ובכן, בארה"ב, הגיוס הינו רשות. זוהי 
כי  למדים,  נמצאנו  מה'דמוקרטיה'.  חלק 
אפשר לה למדינה להתקיים באופן מופלא 
בעובדות  דן  אינני  הגיוס.  כפיית  ללא 
באשר לאי התאמתו של הצבא לצרכיו של 

הציבור החרדי בלשון המעטה.
כל  כי  מאמינים  אנחנו  העניין,  לעצם 

התורה  בזכות  רק  הינה  בארצנו  קיומנו 

)שהיא גילתה לנו על כך(. כל טענה אחרת 

הפוכה.  תוצאה  ישיגו  בנושא  כפייה  וכל 

ידי  על  נשלחנו  אשר  ציבור,  כנציגי  אנו 

גדולי ישראל לטפל גם בסוגיה זו, נמשיך 

איננה  ידיים  הרמת  הכוח,  בכל  הלאה, 

חיינו,  תמצית  על  מדובר  כאשר  אופציה 

דרכינו.

ימשיך  הקודש  בארץ  הישיבות  עולם 

התורה  שהרי  מצב,  בכל  ולפרוח  לשגשג 

- היא מקור החיים, צר לי שבג"ץ הסובל 

שוב  לכך  גורם  הציבור  באמון  משפל 

מוצה  בנושא  השיח  כי  לי,  נדמה  ושוב. 

עד תום, הציבורי בישראל הבין היטב כי 

ישנה  וחבריו  לפיד  של  'הדאגה'  מאחורי 

לפרוד  ולגרום  קולות,  להשיג  מטרה 

ושנאה בתוך העם.

כולי תפילה כי בשנה הזו, יבין כל זר כי 

'הם חיינו ואורך ימינו' ואין לנו כל כוונה 

שהיא.  צורה  בשום  זה  בנושא  להיכנע 

מאז ומעולם שאיפתנו הייתה 'תן לי יבנה 

וחכמיה'.

להקים מכינות בהסכמה
סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי

לבטל גיוס החובה
ח"כ מיכאל מלכיאלי

  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

מתפרסמת בזאת האפשרות לקבל, בכפוף לאישור התקציב, תמיכות של המשרד 
לשירותי דת (להלן-המשרד) למוסדות ציבור בהתאם לסעיף 3א' לחוק יסודות 

התקציב, התשמ"ה-1985.
נושא התמיכה:

שירותי ייעוץ, סיוע ופיקוח הלכתי בתחום הפוריות
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.
עותק ממבחני התמיכה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המשרד ב. 

תמיכות 2017 www.dat.gov.il  
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 שלישי ד' בחשוון התשע"ח 24.10.17.
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.   

מוסד ציבור המבקש להגיש בקשת תמיכה לשנת 2017 למשרד לשירותי דת ואין  ו. 
ברשותו כרטיס חכם מתבקש לפנות בהקדם לגב' אוריאן לוגסי, תחום תמיכות 

 orianz@dat.gov.il :במשרד לשירותי דת בכתובת מייל
על מנת לקבל את הודעות המשרד ביחס למבחן התמיכה הנ"ל (ככל שיהיו), לרבות  ז. 
עדכונים ביחס למודעה זו, יש לשלוח פנייה בכתב  למר אפרים אנטמן, מנהל תחום 

תמיכות ועזבונות במשרד לפקס שמספרו 02-5311332 או בדוא"ל בכתובת:
Tmichot@dat.gov.il. על הפונים חלה החובה לבדוק כי פקס או הודעת דוא"ל   

ששלחו (אם שלחו) למשרד התקבלו במלואם ביחידה המקצועית.
התקציב לסעיף התמיכות טרם נקבע לרבות גובהו והיקפו. אשר על כן, יתכן שהבקשה  ח. 
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.

£

www.health.gov.il

בעקבות חשד להימצאות חיידק סלמונלה בביצים 
משיווק "יש מעוף", קורא משרד הבריאות לציבור 

שלא לצרוך ביצים אלו.

כל אריזות הביצים  או לזרוק לפח  יש להשמיד 
המסומנות "יש מעוף" עד תאריך אחרון 20.9.17.

בנוסף חשוב מאוד, שלא לצרוך מזון שבושל עם 
ביצים אלו.

במידה והוכנו תבשילים מביצים "יש מעוף" ההמלצה 
היא שלא לצרוך ולא לאכול אותם.

הודעה חשובה



אקסטרים 
בקלאב רמון 
במצפה רמון סוכה 

גדולה 
וכשרה

חבילת חופש סוכות:
2 לילות-3 ימים-4-12.10.17

יד' - כב' בתשרי תשע"ח

מחזור 1  - ערב חג יד'-ט"ז בתשרי )4-6/10/17(
מחזור 2 - חוה"מ ט"ו-י"ח בתשרי )6-8/10/17(
מחזור 3 - חוה"מ י"ח-כ' בתשרי )8-10/10/17(

מחזור 4 - חוה"מ כ'-כ"ב בתשרי )10-12/10/17(
מחזור 5 - סופ"ש כב'-כד' בתשרי )12-14/10/17(

סופ"ש חשון, כסליו תשע"ח
אוקטובר,נובמבר 2017

אוקטובר 2017
כט' בתשרי - א' בחשון )19-21.10.17(

ו'-ח' בחשון )26-28.10.17(

נובבמבר 2017
יג'-טו' בחשון )2-4/11/17(

כ'-כב' בחשון )9-11/11/17(
כז' - כט' בחשון )16-18/11/17(

ה'-ז' בכסליו )23-25/11/17(
יב'-יד' בכסליו )30/11-2/12(

חבילת סוכות כוללת:
1. אירוח ע"ב חצי פנסיון: לינה ארוחות בוקר וארוחות ערב.

2. טיול אקסטרים ברכב שטח ספארי מדברי 4*4 במכתש רמון, 

טיול בין 4 שעות, הטיול מודרך.

3. צפייה בכוכבים בטלסקופיים.

21:00 - יציאה לתצפית בכוכבים ברכבים הפרטיים שלכם – 

5 דקות נסיעה מהמלון )הפעילות היא כשעתיים( הפעילות 

מועברת בטלסקופיים, הצפייה בכוכבים מודרכת ע"י מחנך 

אסטרונומיה, אתם עשויים להיות מופתעים מפאר השמיים 

החשוכים במדבר.

4. טיול רגלי מודרך לאורך מצוק מכתש רמון.

5. אחה"צ קפה ועוגה בלובי המלון.

6. פעילות ערב מספר סיפורים במדבר,נבטים ואקטואליה.

* האורחים יקבלו לו"ז התוכניות והפעילויות בהגיעם למלון.

להזמנות: מרסל – 08-6586107,08-6595334 | קבוצות: אבי 052-3531389
Clubramon2014@gmail.com | www.clubramon.co.il

המלון כשר*בשר ועוף קהילות מהדרין, פרודןקטים העדה החרדית, מוצרי חלב תנובה מהדרין, ירק אפרתי | משגיח כשרות צמוד | בית כנסת במלון | מתקני 
הספא ללא תשלום- מגוון עשיר של טיפולים, סאונה יבשה, חמאם טורקי וחדר מלח** | המלון היחיד המצפה רמון עם מעלית נגישה לנכים וחדר נכים**

מבצעים – שבת חתן, שבת בר מצווה, ימי כיף לקבוצות ולמשפחות וטיולים בטבע

מחיר לזוג לכל התוכנית )2 לילות 3 ימים( - 2000 ₪
ילד בחדר הורים לכל התוכניות )2-12( – 450 ₪ 

מחיר לבוגר בחדר הורים – 600 ₪ 

יום חמישי:

שתייה חמה, קרה ומאפה-קבלת חדרים והתארגנות.

19:30-21:00 – ארוחת ערב בשרית בקלאב רמון.

21:00 - יציאה לתצפית בכוכבים ברכבים הפרטים שלכם – 5 

דקות נסיעה מהמלון )הפעילות היא כשעתיים( הפעילות מועברת 

בטלסקופיים ומודרכת.

יום שישי:

08:00-10:00 ארוחת בוקר ישראלית

10:00-14:00 – טיול ברכב שטח ספארי 4*4 מדברי במכתש רמון.

מסלול הטיול: נסיעה לגבעת המנסרה, נחל רימון, מחצבות הגבס 

הגעה לנחל גוונים המשך לעין סהרונים ולחניון בארות הטיול 

מודרך.

16:30 קפה ועוגה בלובי המלון.

19:30-21:00 – ארוחת ערב וקידוש ליל שבת בקלאב רמון.

21:00 – מספר סיפורים על מכתש רמון, הטבע, בעלי חיים וצמחייה.

יום שבת:

08:00-10:00 - קפה ועוגה בלובי המלון, לפני התפילה.

11:00 - ארוחת חמין שבת בשרית.

12:30 – טיול רגלי מודרך לאורך מצוק מכתש רמון.

18:30 – סעודה שלישית – חלבית.

*פינוי חדרים בצאת השבת

מחיר לזוג לחבילת החג - 2000 ₪
מחיר לילד בחדר הורים )2-12( - 450 ₪

מחיר למבוגר בחדר הורים - 550 ₪
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אם טיפלתם רק בכאבים או בגירודים שיצרה מחלה ולא במנגנון שיצר אותה, לא 
פתרתם את הבעיה באמת. אז מה עושים?

כתובתלכל כאב יש 

מאת: יאיר גרוס

מחלות  הן  מפרקים  דלקת  או  פסוריאזיס  פיברומיאלגיה, 
שיש להן סימפטומים מטרידים – כאבים עמוקים או גירודים 

קשים שמשבשים את איכות החיים.
על  הקלה  בעיקר  מציעה  הקונבנציונלית  הרפואה 
במניעת  מתמקדים  לפסוריאזיס  טיפולים   – הסימפטום 
בדלקת  או  בפיברומיאלגיה  טיפולים  הדלקתית.  התגובה 
כאבים.  לשיכוך  מרשם  בתרופות  בעיקר  יתמקדו  מפרקים 

בשני מקרים יש להיות עירנים לתופעות הלוואי.
טיפול במחלה אוטואימונית כמו פסוריאזיס, דורש מעקב 
יכולים  הטיפולים  שכן  הלבנות,  הדם  כדוריות  רמת  אחרי 
כדורים  נוטלים  אתם  אם  החיסון.  מערכת  את  להחליש 
אפשרית  להתמכרות  מודעים  להיות  יש  כאבים   לשיכוך 

לכדורים מסוג זה. 
במרפאות המטפלות בהתמכרויות בישראל, מדווחים על 
ובמשרד  כאבים  למשככי  מכורים  של  ועולה  הולך  מספר 
הבריאות מודאגים מהתופעה. מומחי המשרד מזהירים כי אם 
מגמת העלייה לא תיעצר, ישראל תגיע למצב דומה לארה"ב. 

שם ההתמכרות למשככי כאבים הוכרזה כמגיפה.

מה יחזק אתכם?
בוחרים  או  כאבים  למשככי  מרשם  לקבל  שהולכים  לפני 

בטיפולים חזקים, כדאי אם כך לעצור ולבדוק אם ניתן לבחור 
ויברר,  מי שיבדוק  מהגוף.  כבד  מחיר  יגבו  באופציות שלא 
יגלה שקיימים פתרונות מהימנים וחדשניים שהם בהישג יד.

TTM חברה ישראלית מתחום הרפואה המשלימה, פיתחה 
בעיות  לפתרון  המתקדמת,  הצמחים  רפואת  מתחום  מענה 
ודלקת מפרקים,  פיברומיאלגיה, פסוריאזיס  בריאות שונות. 
המייצרות  רעלניות,  כרוניות  מחלות  של  לקבוצה  שייכות 
בפרט,  הכבד  ועל  מהגוף  הפסולת  פינוי  מערכות  על  עומס 

לפי הגישה של הרפואה המשלימה.
כיעילים  שהוכחו  מרפא  צמחי  מכירה  הצמחים  רפואת  
יודעים  אנו  הכבד.  פעולת  ולהמרצת  מהגוף  רעלים  לפינוי 
עם  שמתמודד  למי  להרגעה,  המיועדים  צמחים  להתאים 
במצבי  שמוחרפות  מחלות   – ופיברומיאלגיה  פסוריאזיס 
צמחי,  קרם  גם  פיתחנו  כאב.  על  להקל  וצמחים  סטרס 
מרפא  צמח   – האדום  התלתן  של  מרוכזת  תמצית  המכיל 
וידוע כמאזן  שיעיל לטיפול בקשקשת העור ובפינוי רעלים 

הורמונלי.
נוכל להקל בעזרת תמציות  על הסובלים מכאבי מפרקים 
כמשכך  שיעיל  הזנטוקסילום,  ביניהם  צמחים,  מרוכזות של 

כאבים ונוגד דלקת. 
צמחי מרפא מתאימים כטיפול ללא תופעות לוואי בפיקוח 
מאז  האדם  לבני  הועילו  למעשה  המרפא  צמחי  נטורופתי. 
ומתמיד. בשנים האחרונות, הצמחים ששמם עבר מדור לדור, 
לסגולות  כיעילים.  קליניים  ומתבררים  במחקרים  נבדקים 

שמייחסים לצמחי המרפא יש כיום ביסוס מדעי.

הפתרון הטבעי 
ונטורופתית,  קלינית  הרבליסטית   ,M.Sc זקס  אלינה 
כ-15 שנה,  טיפולי של  ניסיון  ומטפלת בעלת  בכירה  מרצה 
על  מספרת  החברה,  מוצרי  של  הפורמולות  את  שהרכיבה 
יחזקו  המרפא  ההרבליסטי:  "צמחי  הטיפול  של  היעילות 
את הגוף ואם הלקוח יצטרך לחזור בהמשך לטיפול תרופתי, 
הגוף כבר יוכל להתמודד יותר טוב, עם תופעות הלוואי של 

התרופות".
יתרון נוסף של הטיפול הטבעי של חברת TTM הוא בנוחות 
המומחים  היועצים  חוסך.  שהוא  הרב  ובזמן  התהליך  של 
פונה  כל  עם  דיסקרטי  טלפוני  בירור  מקיימים   TTM  של
ובוחרים את הטיפול המתאים עבורו. לאחר התאמה אישית, 
החברה  יועצי  משלוח.  עלות  ללא  הבית  עד  מגיעה  הערכה 
לתזונה  המלצות  מספקים  הם  הטיפול.  תהליך  את  מלווים 
את  ומוודאים שנטלתם  ועניין  לכל שאלה  זמינים  מתאימה, 
ושאתם  להוראות  בהתאם  הנוזלי  והמיצוי  הקרם  הכמוסות, 

מתמידים עד לגמר הטיפול. רק כך רואים תוצאות. 
נוחות,  ואי  גירודים  כאבים,  עם  שמתמודדים  מי 
מקצועי: יועץ  עם  חינם  ייעוץ  לשיחת  להתקשר  מוזמנים 

072-3922675 וליהנות מהקלה וחיזוק. 
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"אנחנו מנהלים את 
המדינה, לא בג"ץ"
 יו"ר ועדת הכספים מסכם שנה בראיון לוהט  על השבת: "אם ביבי לא יתקן את העניין הוא 

נכנס למערכת של בעיות אתנו"  על חוק הגיוס: "זה ליבת ההסכם הקואליציוני וכחלון יודע 

 על תקציבי  "יאיר לפיד יעשה עוד הרבה טעויות עד הבחירות"  'יש עתיד':   על  זה"  את 

המגזר החרדי: "עדיין מקופחים, אבל שינינו סדרי עולם"  על המתקפה של פרוש: "זה נובע 

"מדינה מטורפת. מנסים להפיל אותו  נתניהו:   על  מזה שקשה כשאול קנאה, הוא מתוסכל" 

ב'ועידת  הנאום  הפה,  פליטות  ויעקב אשר,  ליצמן  עם  היחסים  בתפריט:  עוד    חקירות"  דרך 

הארץ', היועצים החרדיים וחלוקת ה- 60-40 ויש גם הבטחה לסיום: "אני יכול לומר לך בוודאות 

שבחיפה נחליף את יונה יהב"

להתהדר  שאפשר  שנה  הייתה  הזאת  השנה 
בהרבה מאוד הישגים. נתחיל בבלימת הניסיונות 
המשפט  בבתי  וגם  בכנסת  גם  פוסקים,  הלא 
את  לשבור  העליון,  המשפט  בבית  ובעיקר 
שחשובים  הדברים  את  להפוך  קוו,  הסטטוס 
הגיור,  של  בנושא  שתוקנו  דברים  מאוד,  לנו 
גם  הכותל,  של  בנושא  הרפורמים,  של  בנושא 
בדברים שהיו בתוך המכלול", פותח יו"ר ועדת הכספים, 
עיתונות'. ל'קו  השנה  סיכום  ראיון  את  גפני,  משה   ח"כ 

"אנחנו נמצאים בעיצומה של מערכה על השבת. לשבת 
יש כמה היבטים, ההיבט המרכזי הוא הנושא של עבודות 
הרכבת, מכיוון שהרכבת משתדרגת, מתפתחת, מוסיפה 
מסילות ברזל, מעבירה את הקו הישיר לירושלים, הרכבת 
דן, כל הדברים הללו לצערי הרב  הקלה שעושים בגוש 
אי  היו  מאשר  יותר  עבודות  לכמות  השבת  את  לוקחים 

פעם בעבר".
הישיבה  לפני  שטיינמן  הרב  מרן  אצל  "כשהיינו 
מה  אותי:  שאל  הוא  התורה,  וחכמי  גדולי  מועצות  של 
הזאת,  האינטנסיביות  הכמות,  לו:  אמרתי  אז  השתנה? 

חוסר ההתחשבות. המציאות הזאת שבה עושים עבודה 
באחת  בשבת,  ומסיימים  בשבת  מתחילים  ימים,  תשעה 

מהשבתות לא היה צריך לעבוד. 
הזה.  בעניין  התחשבות  שום  אין  שכאילו  מראה  "זה 
שלא  התחבורה  שר  של  הטוטאלית  ההגנה  לעומת  וזה 
תהיה תחבורה ציבורית בשבת, מה ששר התחבורה אומר 
תוקף  ובחוץ  אותי  משבח  בחדר  ש'גפני  הזמן  כל  עלי 
גם  בחוץ,  גם  אותו  אני משבח  נכון.  לא  זה ממש  אותי' 
עכשיו בעקבות ההחלטה של בית המשפט, שמסלק את 
העתירה על תחבורה ציבורית בשבת, שיבחתי אותו כל 
הזמן. אבל אני תוקף אותו על זה שהוא מאפשר את זה 
וזה רוח המפקד ברכבת, כי היה יכול להיות בלי כל כך 
הרבה חילולי שבת. אני אישית לא מסכים לשום עבודה 
שאיננה פיקוח נפש, אבל גם מבחינתו היה אפשר לצמצם 

את זה. 
לנו  'אין  היא  כץ  חיים  ושל  שלו  המרכזית  "הטענה 
זה  את  לעשות  צריך  ולהגיד שבגלל שבת  לבוא  סמכות 
וכל, מכיוון שאפשר  זה מכל  דוחה את  אני  ביום אחר'. 
לתכנן, השרים יכולים להיות מעורבים בזה. התוכניות של 

באופן  אחרת,  מתוכננות  להיות  יכולות  הרכבת  עבודות 
כזה ששבת לא צריכה ליפול כל הזמן כזמן שעובדים בו. 
לא  הזאת,  המציאות  את  לתקן  נצטרך  שעכשיו  בוודאי 
לשרים  סמכויות  אין  שבה  ממשלה  שתהיה  להיות  יכול 
להיות  זה צריך  ישראל,  להתחשב בעובדה שיש מסורת 
כמו שהיה ב1991 בנושא של תחבורה ציבורית ועובדה 

שזה עבד ולא קרה שום דבר. 
החלטת  הייתה  האחרים,  הנושאים  בכל  דבר  "אותו 
גיור  לעשות  שיכולים  הרפורמים  של  בנושא  בג"ץ 
בג"ץ,  להחלטת  בניגוד  בבליץ  חוק  העברנו  במקוואות, 
כל  את  שעברה  הבג"ץ  החלטת  את  ביטלנו  פשוט 
כך במתווה  קוו בשנה הזאת,  נשמר הסטטוס  הקריאות. 
הכותל שהתברר לנו שהרפורמים נמצאים  בתוך המועצה 
המנהלת, ואני כמובן לא אאריך ולא ארחיב בעניין של מה 
קורה מבחינת התקצוב של הציבור החרדי, כל מי שנלווה 
לעניין הזה ועוקב אחרי מה שקורה בוועדת הכספים ומה 
שקורה במערכות היחסים שלי גם עם משרד האוצר, גם 

עם משרד החינוך והמשרדים האחרים".
ראש  שאם  טענות  יש  השבת,  על  לדבר  התחלת 

ארי קלמן 

"
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בעקבות  אז  כינוס המועצות,  לפני  לחוץ  היה  הממשלה 
ההחלטה הוא יכול להיות רגוע... 

"ממש לא, יש כמה דרגות שצריך לקחת אותן בחשבון. 
בינינו  הזה  הזמן  בכל  שהייתה  כפי  יחסים  מערכת  יש 
מתרסק  שהכול  יחסים  מערכת  ויש  הממשלה,  ראש  לבין 
ואנחנו פורשים מהקואליציה והולכים לבחירות. אלה שני 
האופנים שנמצאים בשני עברי המתרס, אבל יש גם אופן 
שלישי ורביעי איך אנחנו מתנהגים בתור חברי קואליציה, 
כאשר יש בעיות שכל אחד מאתנו גם נושא בתפקיד שיש 

לו משמעות מבחינת הקואליציה... 
"אם המצב שיהיה שיגידו 'בסדר, מה זה משנה, הייתה 
עם  לחיות  וממשיכים  התורה  גדולי  מועצות  של  ישיבה 
המצב  יחזור  לא  זה  קודם'.  שהיה  כפי  השבת  חילולי 
הקודם! אלה ההנחיות שקיבלנו מגדולי התורה וזה ברור 
לנו תפרשו מהקואליציה, אבל אמרו  לא אמרו  לחלוטין. 
באופן  וקיבלנו  המשמר  על  לעמוד  חייבים  שאנחנו  לנו 
הכי חריף את המסר הזה. וביבי צריך לדעת שאם לא יהיה 
תיקון של העניין הוא נכנס למערכת של בעיות שאנחנו לא 

נהיה מה שהיינו קודם". 

בג"ץ שמגץ
אומר  ואתה  בנו  פוגע  בג"ץ  כמה  על  לדבר  התחלת 
שלכל דבר נענה להם בחקיקה, מה תעשו עם ביטול חוק 

הגיוס? 
בהסכם  סעיף  לא  הוא  הישיבות  תלמידי  של  "הנושא 
הקואליציוני, הוא ליבת ההסכם אחרי מה שהיה בקדנציה 
נשב  אנחנו  חוזר  כשרה"מ  דרכים,  הרבה  יש  הקודמת. 
פעמים  ששלוש  אחרי  אולי  נוסף,  דיון  נבקש  אולי  אתו 
בג"ץ קבע מה שקבע והכנסת קבעה אחרת הוא לא יכול 
יותר להתערב, יש פה ויכוח על השקפת עולם. זה פסקת 

ההתגברות המצומצמת יותר".
יש סיכוי שזה יעבור עם כחלון?

"כחלון יודע שזה ההסכם הקואליציוני, אני לא חושש 
מהעניין הזה. לאיזה כיוון נלך אנחנו נחליט ונשאל קודם 

את גדולי התורה".
של  האלה  מהנושאים  תקבל  עתיד  יש  מנדטים  כמה 

שבת, גיוס ומתווה הכותל?
"מינוס... אגיד לך מדוע, בחירות כנראה יהיו בזמן עוד 
שנתיים, יאיר לפיד יעשה עוד הרבה טעויות כמו שעשה 

עד היום והוא לא מוסיף לעצמו שום מנדטים".

ומה תעשו עם בג"ץ בשאר הנושאים?
"גם בעניין המרכולים הכנו חוק שהיה אמור להיות מונח 
חזר  בג"ץ  כי  לבסוף  אותו  הבאנו  לא  הכנסת,  שולחן  על 
נוסף אנחנו  דיון  בו, ומכיוון שהייתה החלטה שמקיימים 
הפרה  שתהיה  בג"ץ  של  החלטה  כל  אותו.  מביאים  לא 
או  עשינו  שאנחנו  התיקונים  בעקבות  קוו,  הסטטוס  של 
בעקבות שזה היה המצב כל הזמן, תהיה חקיקה שתפתור 
את זה, אלא אם כן נוכל לפתור את זה באמצעים מנהליים 
חקיקת  או  תקנות  כמו  או  החלטות ממשלה  כמו  אחרים, 
משנה. ראש הממשלה והשרים יודעים את זה, שאנחנו לא 
מתכוונים לראות הפרה של הסטטוס קוו מצד בג"ץ או כל 

גורם אחר ושזה לא יתוקן". 
הכותל  מתווה  את  שהקפיאו  זה  על  בכם  נזף  בג"ץ 

בעיצומו של הליך משפטי, יכול להיות שזו טעות? 
רוצה,  שהוא  מה  להגיד  יכול  בג"ץ  אותי,  מעניין  "לא 
אנחנו מנהלים את המדינה. הם לא מנהלים את המדינה, 
מתווה  עושים.  שאנחנו  מה  פי  על  לפסוק  צריכים  הם 
שזה  אסור  היה  רע.  היה  במקורו  היה  שהוא  כפי  הכותל 
יהיה, התווספו שם דברים שהיה אסור לשים אותם. אחרי 
שהגענו למסקנה בעניין הזה, ביקשנו לבטל את המתווה. 
ללכת על מה שהיה בעבר, כפי שהיה קודם. הייתה טענה 
שאם  אומר  זה   טוב,  יותר  זה  שהקפאה  המשפטנים  של 
רוצים לחדש את זה צריך החלטה חדשה של הממשלה. אז 
הלכנו בדרך הזאת. בג"ץ לא יכול להתערב בזה. הוא לא 
מחליט, לא על מתווה הכותל, לא על האופן שהוא מבוטל 
הופך  בג"ץ  כן  אם  אלא  מחודש,  שהוא  האופן  על  ולא 
להיות סניף של הרפורמים, אז הוא סתם, כמו שהרפורמים 

אומרים - גם הוא אומר..." 
יכול להיות שטעיתם בנושא מתווה הכותל? 

"הכול יכול להיות, זה לא רלוונטי. טעות הכוונה שאתה 
לא  זה  שיהיה,  מה  וזה  טעיתי  אומר  ואתה  פעולה  עושה 
לומר  שרוצים  אלו  אותם  את  יש  אם  גם  אבל  המקרה. 

שטעינו, אז הנה: תיקנו את זה". 

כספים ותקציבים
תסכם לנו עוד שנה בוועדת הכספים...

"כמובן לא ארחיב בזה, אני יכול להגיד בוודאות שלא 
הייתה שנה כזאת מאז קום המדינה מבחינת תקצוב הציבור 
החרדי, וזה לא שהציבור החרדי לא ממשיך להיות מקופח, 
הגודל  סדרי  אבל  לרעה!  מופלה  להיות  ממשיך  הוא 

ובוודאי בשנה  הזאת  שעליהם מדברים במהלך הקדנציה 
שאני  מבלי  העולם,  כל  את  עלי  מקומם  שאני  מבלי  הזו, 
ולא  לחרדים  נותנים  אנחנו  אומר:  שאני  מצב  איזה  יוצר 
נותנים לאחרים. וועדת הכספים בראשותי פועלת בשביל 

כולם, וזו שנה שהיא חסרת תקדים מבחינת התקציב. 
גם  הולך  ואני  עכשיו  בו  להתמקד  הולך  שאני  "הדבר 
מוסדות  של  התקצוב  זה  הזה,  לעניין  הוועדה  את  לכנס 
הפטור  מוסדות  ושל  בכלל,  המוכש"ר  של  הפטור, 
בפרט. מאז ההנחיה שהייתה בלשכת היועמ"ש של עו"ד 
 55% לקבל  צריכים  הפטור  שמוסדות  הרטוך,  דה  אמנון 
והמוכש"ר גם מוגבל, נוצר קושי משפטי בעניין הזה וצריך 
בשבוע  העברתי  כל  קודם  אופנים.  בשני  כך  על  להתגבר 
שעבר 19 מיליון שקל למוסדות הפטור, מתוכם 10 מיליון 
שכבר  דבר  שזה  הפטור,  במוסדות  המיוחד  לחינוך  שקל 
מתקדם כמה שנים ואני מתכוון לקיים דיון על שני אופנים 

של הנושא הזה: 
של  מפרסום  מתברר  שנקבעו  האחוזים  שגם  "האחד: 
וזה  פחות  הרבה  לא המצב, מקבלים  החינוך שזה  משרד 
כמובן צריך לתקן, והדבר הנוסף, צריך לתקן באופן יסודי 
צריך  נכון,  לא  זה  ו75%   55% של  הזאת  העבודה  את 
היום לקבוע מה הוא תקציב המינימום שהמוסדות האלה 
צריכים לקבל. ודאי שהם יקבלו פחות מהחינוך הרשמי או 
הרשתות, אבל אי אפשר להמשיך עם המצב הזה וזה דבר 
שעדיין לא מצאתי לו פתרון. כולנו לא מצאנו לו פתרון, 
אבל אני מנסה לעבוד על העניין הזה ואני מתכוון לקיים 

ישיבה מאוד רצינית לגבי שינוי המצב". 

חב"ד ופרוש
שר  סגן  עם  פעולה  בשיתוף  נעשה  הכול  הסתם  מן 

החינוך מטעם יהדות התורה...
"אז ככה: האמת היא שבכל ישיבה שקיימתי עם משרד 
אני  המשרד,  אנשי  ועם  הקודמת  המנכ"לית  עם  החינוך, 
השתתף  והוא  פרוש  הרב  השר  סגן  עם  זה  את  תיאמתי 
שהייתה  לאחרונה  העניין.  בתוך  והיה  האלה  בישיבות 
הדברים,  מטבע  שמתקיימת  ישיבה  שהיא  כזאת,  ישיבה 

נכנסתי אליו ותיאמתי אתו את הישיבה והוא לא בא. 
מדבר  שאני  זה  לרגע  ועד  נכנס',  לא  'אני  אומר  "הוא 
אתך אני לא מבין למה, אני גם לא רוצה לנהל ויכוח כזה, 
בדיוק  מה  אותי,  תוקף  הוא  למה  גם  מבין  לא  אני  אבל 
הוא  אלי,  בא  הוא  לו?  עשיתי  טובות  מידי  יותר  העניין? 
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פנה אלי וביקש את הנושא הזה של ה'חנוך לנער'. העברתי לו 
מאוד  אני  הקואליציוני.  מהתקציב  אמנם  שקל,  מיליון  חמש 
מעריך את העבודה שלו אז נתתי לו וזה לא פשוט להעביר כסף 
אותי  הזמין  לא  מעולם  הוא  פרויקט,  עושה  הוא  קואליציוני. 

לאסיפה כזאת. 
"הייתה לו בעיה עם המשנה למנכ"ל בחינוך העצמאי. הייתי 
אתו אצל החשבת הכללית הקודמת והיא אמרה שהיא מאשרת 
את זה, והוא רק צריך אישור של מנכ"לית משרד החינוך דאז. 
- הוא לא עשה  זה  לכאורה סגן שר החינוך צריך לעשות את 
זה במשך  כדי להעביר את  לירוק דם  הייתי צריך  אני  זה.  את 
חודשים ארוכים עם הרבה מאוד בעיות. בסוף העברתי זה. לא 

קיבלתי מילה תודה, לא מפרוש ולא משוורץ.
"אני יכול עוד להרחיב אבל אני לא רוצה להיגרר לוויכוח. 
לא  אני  בתקשורת.  זה  על  לדבר  בכלל  שצריך  חושב  לא  אני 
מכתב  קיבלתי  פעם.  אחר  פעם  זה  על  חוזר  הוא  למה  מבין 
תודה מרבני חב"ד, לא קשור אידיאולוגית לשום דבר. אני עוזר 
לכולם, עזרתי לברסלב ובפרויקט הזה שחב"ד נתנו לי מכתב 
במדינות  שנמצאים  הליטאים  הרבנים  על  גם  היה  זה  תודה, 
אחרי  ויומיים  תודה,  מכתב  לי  נתנו  עליהם.  חל  גם  זה  הללו. 
שאני מקבל את המכתב הזה שלכאורה הרב פרוש צריך לשמוח, 
הרי כל הזמן הוא אומר שאני מוריד קולות מחב"ד, שזה אגב 
לא מתחיל ולא נגמר, אפילו לא קול אחד, ופתאום אני מקבל 
לפני  ישראל'  ב'כל  לראיון  )מתייחס  אצלך...  בראיון  התקפה 
שבועיים, בו תקף פרוש את גפני וטען שהוא 'עושה מעשי נתי 

גרוסמן' לפני בחירות ומוריד קולות בחב"ד. א.ק.( 
"למה מה עשיתי רע? הבאתי מכתב של הרב שך ששלומי 
סיפוח  נגד  והצביעו  אמר  שך  שהרב  מה  את  קיבלו  אמונים 
רמת הגולן והיו נגד סיפוח מזרח ירושלים. אבא שלו ר' מנחם 
פרוש ז"ל עשה את מה שהרב שך אמר. מה אני עשיתי עכשיו? 
שהבאתי את המכתב, שאני אמחק את תורתו של הרב שך? הוא 
יכול לשכוח מזה! תורתו של הרב שך תישמע בקול גדול. וגם 

מה העיתוי? זה נראה שזה נובע מזה שקשה כשאול קנאה".
פרוש דווקא הביא הוכחה שהיו 699 קולות לפני שדיברת 
על אופציה של ממשלת הרצוג ואח"כ הצביעו רק 237 איש 

בחב"ד...
"אפשר להמשיך לנושא הבא? אין שום הוכחה לצערי הרב". 

אז למה ירדו הקולות?
אחד  חלק  לשניים,  מתחלקים  חב"ד  הקולות.  ירדו  "לא 
שמצביע ליהדות התורה בכל מקרה בעקבות זה שאני יודע ואני 
עוזר להם, וחברים אחרים עוזרים להם, והם מרגישים שייכות 
קיצוניות  יותר  למפלגות  מצביע  הגדול  החלק  קטן.  חלק  וזה 
מיהדות התורה מבחינה מדינית, וזאת עובדה אם זה אלי ישי 
של  ההתפרצות  דעתי  לפי  הרב.  לצערי  מרזל.  ברוך  זה  ואם 
פרוש בעניין הזה שהיא לא אופיינית לו ואני קורא לו להפסיק 
עם זה, זה דבר שאסור לעשות בחוץ, נובעת מהעובדה שהוא 

מאוד מתוסכל מכך שהוא לא מצליח להביא תוצאות".

פקידי האוצר וחקירות נתניהו
לנושא הבא, היו לך אין ספור מאבקים עם פקידי האוצר 

ושר האוצר, מתי זה יפסק? 
"זה לא יסתיים, לא היו לי מאבקים עם שר האוצר, היו לי 
מאבקים עם פקידי האוצר וזה יותר נכון, זה יימשך הלאה. עם 
ומסתדרים  יושבים  כי בסוף אנחנו  כן מסתדר  אני  שר האוצר 
ומגיעים להסכמה. הוא ס"ה שר טוב, אני לא רואה בו יריב, יש 
דברים שיש חילוקי דעות אבל מסתדרים. הפקידים זה מאבקים 
כלומר  נושאים,  ואחד  באלף  מעורב  שאני  בגלל  יומיים.  יום 
הוועדה מעורבת ואני מעלה את זה על סדר יומה של הוועדה, 
וזה הנושא של המפעלים, הנושא של הבורסה, וכמובן נושאים 

שנוגעים גם לציבור החרדי. 
"בתוך המכלול אני לא מבודד נושאים, וזה אחד ההישגים 
הגדולים שלי כיו"ר וועדת הכספים שמעביר תקציבים לציבור 
החרדי, שאתה לא שומע ביקורת על הנושא הזה, מה שבעבר 
דואג  באמת  שאני  מכיוון  היא  והסיבה  להסתה.  הופך  היה 
לחילוני  דואג  אני  החרדי  לציבור  דואג  שאני  כמו  לכולם, 
בעניין  אפליה  אין אצלי  ולדרוזים.  ולערבים  הדתית  ולציונות 
הזה ואני חושב שכך צריך נציג ציבור של יהדות התורה וזאת 
המתכונת לכך שדברים נעשים. יש גם הישגים, מושגים בשקט 

ובלי הסתה". 
ועושה  לפעמים  לעצמך  יושב  אתה  כישלונות?  גם  יש 

חשבון נפש? 
"כן". 
כמו? 

"אני יושב לבד ואני לא אשתף אותך בזה"...
סביב  מתהדקת  והחגורה  בחקירות  נמצא  הממשלה  ראש 

צווארו, אתה רואה סכנה לקואליציה?
"אני לא חושש מבחירות, אני חושב שזה דבר נורא ואיום, 
המציאות הזאת, על מה אנחנו מדברים עכשיו? על החמגשיות 
זו מדינה מטורפת. הכול סביבו. זה  של אשתו? על מה? הרי 
פשוט  שהוא  דבר  זה  מדינה.  עדי  על  מכרז  שהוציאו  נראה 
בלתי מתקבל על הדעת, אני לא חסיד של ראש הממשלה, אני 
שותף שלו הרבה מאוד שנים, אני מכיר אותו, הוא איש מאוד 
זהיר, גם מה שאנחנו שומעים, אני לא יודע בדיוק מה יש, אבל 
לא  אני  לאדמה,  מתחת  אותו  מחפשים  שבה  הזאת  המציאות 
מכיר בעולם כזה אדם שכל כך הרבה חפשו אותו ולא על דבר 

כזה דרמטי, מדובר על דברים מאוד מאוד שגרתיים. 
"אני נגד שחיתות, אני נגד העובדה הזאת שנציגי ציבור לא 
נוגע  יהיה אצלם טוהר מידות, אבל מה שעושים לנתניהו לא 
לא לטוהר המידות ולא לשום דבר אחר, זה נוגע לעובדה שלא 
מצליחים להפיל אותו בקלפי אז מנסים להפיל אותו באמצעות 
החקירות האלה. ומה יש בחקירות? מה מתהדק סביבו? שיש 
פתאום עדי מדינה? מאיפה השיגו את עדי המדינה האלה ומה 
שהוא  העיקר  הרו,  לארי  נתנו  מה  שמענו  בתמורה?  נתנו  הם 
ידבר נגד ראש הממשלה. אני לא מקבל את הדברים האלה ואני 
הזו  הקדנציה  לבחירות.  קשור  לא  מזה,  יצא  גם  שהוא  מניח 
שנתיים.  עוד  ויש  ימיה  את  להשלים  צריכה  הממשלה  טובה, 
של  תקציב  להכין  צריך  שהוא  כחלון  האוצר  לשר  אמרתי 
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מחלוקות פנימיות
ראינו את המאבקים שלך עם השר ליצמן, האחרון שבהם 

על חוק ירושלים. איך היחסים עכשיו?
"אני לא יודע מה זה עכשיו, אנשים יוצאים לתקשורת בלא 
ואני  יכולה  שהיא  סיעה  טובה,  סיעה  נחשבים  אנחנו  צורך, 
חרדי.  גם מציבור שאינו  קולות  יהיה שנקבל  גם  מקווה שכך 
זו המתכונת שעליה אנחנו מדברים ואנחנו רואים את זה בחיי 
היום יום. אני לא מבין למה באגודת ישראל מפעם לפעם יוצאים 
באיזו הודעה שהיא מיותרת לחלוטין, אנחנו לא ערב בחירות, 
אנחנו לא בוויכוח עכשיו ולהרגיז ציבור גדול זה מיותר לגמרי 

ואני קורא לחברי באגודת ישראל להפסיק עם זה".
מנסים לצייר שיש לך מחלוקות עם חה"כ יעקב אשר... 

"לא!"
למי יש אינטרס לצייר את זה כך?

"האינטרסים פה הם כאורך הגלות". 
אתה  הארץ,  בוועידת  שלך  הדברים  סביב  סערה  הייתה 

מתחרט עליהם? 
נמוך.  קיו  איי  עם  חלקם  כנראה  מבינים,  שלא  אנשים  "יש 
מה אמרתי? נחזור על זה עוד הפעם, אני דווקא אוהב לחזור 
האנטי  החילוניים  האשכנזים  השמאל  לאנשי  אמרתי  זה.  על 
דתיים שהיו שם בריכוז גדול, איזו זכות יש לכם בקיבוצים של 
השמאל והשומר הצעיר לשבת על אדמות ערביות שהיו כאן 

לפניכם? אתם הייתם במקום אחר. 
"מה רע? איפה בדיוק הבעיה לומר את הדברים האלה כאדם 
להגיד  האומץ  את  יש  שלי  אחרים,  לבין  ביני  ההבדל  חרדי? 
את זה מולם בפנים. לבוא אליהם לוועידה ולהגיד להם שאם 
לא התורה הקדושה אין לכם זכות קיום כאן בארץ ולקבל את 
שאולי  שחשבו  אנשים  יש  הזה  החלק  בכל  כפיים.  מחיאות 
מצאו מציאה לתקוף אותי, הרי זאת אמירה מאוד מחוזית. זאת 
אמירה שכל אדם חרדי צריך ללמוד אותה, אם מישהו מדבר 
לפני החילונים הוא צריך להגיד אותה. הזכות שלנו על הארץ 
פה  לנו  אין  אותה. אחרת  לנו  נתן  תורה שהקב"ה  הלימוד  זה 
זכות קיום. זה מה שאמרתי להם. אז מה קם מישהו ואומר 'אני 

דור שביעי בארץ'. מה אתה מתערב, מישהו שאל אותך?"
יכול להיות שלפעמים אתה פזיז בהתבטאויות שלך?

"כן, אז מה? אם הן טובות אז זה בסדר".
השאלה אם הן טובות...

"אם הן לא טובות אז אני מתקן אותן בהמשך".

כישלון הדיור
לפני שנה ניסו להעלות את נושא הדיור ללא הצלחה. איפה 

טעינו? 
גדול, קודם  נושא שעדיין הכישלון הוא  "נושא הדיור הוא 
כל אני מדבר כללית, הדיור עדיין לא בא על פתרונו. בגלל שזה 
מתחיל בזה שהאנשים החזקים במשרד האוצר, אגף התקציבים, 

ואחרים שעומדים בעניין הזה ולפעמים גם בצדק, הם מחזיקים 
דיונים  נותנים לגעת בה. כשעולים  ולא  את הקופה הציבורית 
על  מס  נעשה  בוא  אומרים  הם  אז  הדיור,  מחירי  את  להוזיל 
דירה שלישית ועוד כמה רעיונות שלא בדיוק עוזרים, ובמקום 

להוזיל הם לוקחים עוד כסף לעצמם.
"עד שלא יקום שר חזק וממשלה חזקה שהיא תגיד אנחנו 
מתמקדים עכשיו בלהוציא כסף, הרי מה שצריך זה שהמדינה 
תזרים כסף בכדי לממן גם את המשכנתאות שיהיו מסובסדות 
כמו שהיו פעם, מענקי מקום. דברים שהמדינה צריכה להשקיע 
דירות,  בבניית  שנה   15 לפני  מעורבת  הייתה  המדינה  בהם. 
בנייה ציבורית, בפריפריה, והמדינה לא עושה את זה היום, אז 
המחירים כרגע לא יורדים. כל עוד לא ישקיעו כסף המחירים 

לא ירדו. 
"אם יהיה טוב לציבור הכללי יהיה טוב לציבור החרדי, ואם 
רע לציבור הכללי אז רע שבעתיים לציבור החרדי, אנחנו יותר 
ויותר מעורבים בנישואין שלהם, עוזרים להם  מחתנים ילדים 
פתרון  אין  ועדיין,  משתפר.  רק  המצב  אבל  דירות,  ברכישת 

לדיור". 
אתה כבר מעל שלושים שנה בעשייה הציבורית. אתה לא 
קם בבוקר לפעמים ואומר לעצמך בשביל מה אני צריך את 

זה?
"בכנסת אני 28 שנה ועם אופקים אז אני 48 שנה. זה נמאס לי 
מהיום הראשון, אני כל הזמן מתגעגע לחזור לכולל. אני עושה 
עבודה ואין לי דקה פנויה, אבל כל עוד שאני נמצא - אני צריך 
לעשות את כל מה שפונים אלי. משנה לשנה יש יותר פניות. זה 
דבר מובן שאני אגיד, זאת אפשרות שלא אהיה בכנסת הבאה".
תתעקש על חלוקה של 50-50 עם 'אגודה' בפעם הבאה? 

גבי  על  זה  על  ויכוח  לנהל  מתכוון  לא  אבל  מתעקש  "אני 
ויכוח בתקשורת, כי דקה אחרי  זה  ואני לא מנהל על  העיתון 
שאני אומר לך הוא עונה לי, אני חושב שכל הדיונים צריכים 
מנדטים,  מאוד  להרבה  לבוא  יכולים  ואנחנו  פנימיים  להיות 
והבעיה בחלוקה להעלות אותה עכשיו בתקשורת זה דבר רע, 

אמרתי את זה קןדם ואני מתעקש לומר את זה גם עכשיו". 
נעבור לנושא המוניציפאלי, יש ערים עם רוב חרדי מובהק 

עם ראש עיר חילוני, האם נראה שינוי בבחירות בעוד שנה?
"הנושא המוניציפאלי והסיסמאות האלה ששמעתי לאחרונה 
אינם רלוונטיים, צריך לדון לגופו של עניין במקומות שאנחנו 
מדברים וכמובן נשאל את גדולי התורה, הסיפור של להעמיד 
ראש עיר חרדי בעיר שהיא מעורבת, צריך לקחת בחשבון את 
ברבות  מהניסיון  הרב,  לצערי  הזה.  העניין  של  ההיבטים  כל 
השנים, אני לא ראיתי בכל המקרים שהציבור החרדי מחליט 

שהוא הולך לראשות העיר - כולם עומדים מאחוריו. 
"ראינו את זה בירושלים, הייתה החלטה על ראש עיר מסוים, 
לא רצינו שברקת ימשיך לחלן את ירושלים ואז מועצת גדולי 
התורה החליטה לתמוך במשה ליאון, שהוא אדם דתי, חרדי לא 
יכלו לשים מהרבה סיבות, הוא גם לא נבחר וחלק לא הצביעו 

עבורו. 
"יש גם תופעה מאוד חמורה שראינו בכמה מקומות בארץ 
שצריך לקחת אותה בחשבון, שיש יועצים לראש עיר, יועצים 
אינטרס  או  כסף  בצע  אולי  הוא  שלהם  שהאינטרס  חרדים 
סתם להתערב בתוך העניין, שגדולי התורה מחליטים לתמוך 
מועמד  איזה  בשביל  לעבוד  מחליט  והוא  מסוים  במועמד 
חילוני, שזו תופעה שצריך למגר אותה, זו תופעה חמורה מאוד 

מכיוון שצריך ציות לגדולי התורה. 
צריך  ירושלים  על  מדבר  כשאתה  לגופו,  מקום  כל  "ולכן 
לדבר על הסיכוי, לא לעשות דברים שהם סתם. נלמד את הנושא 
ונתייעץ עם הרבנים. לגבי צפת שהשאלה שם היא יותר קטנה 
מאשר ירושלים מטבע הדברים. צריך לראות את הדברים, יש 
שם ציבור מאוד מורכב מכל הגוונים, הסוגים והחוגים. צריך 
לראות האם עדיף לשים מועמד חרדי והיא שאלה רבת אנפין, 
יותר קרוב לבחירות. אנחנו  זה צריך לעשות  מאוד קשה, את 

עדיין לא שם. 
"אבל אני יכול לומר לך בוודאות שבחיפה נחליף ראש עיר. 
יונה יהב לא יהיה ראש העיר חיפה בוודאות. לא יהיו חרדים 
חיפה  מתושבי  רבים  דעתי  ולפי  בקלפי,  יהב  יונה  שישימו 
לא ישימו יונה יהב. הוא ראש העיר הרע ביותר שיש לציבור 

החרדי במדינת ישראל". 
יש גם את ערד...

"תמחק את השאלה". 
למה אתם לא מצטרפים להפגנות בערד? 

"תמחק"...
ח"כ הרב גפני, תודה ושנה טובה.

"שנה טובה לכל הקוראים ולכל בית ישראל".

המדינה, לא בג"ץ""אנחנו מנהלים את  
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

השופר.  תקיעת  הוא  השנה  ראש  של  שיאו 
התקיעות  בעל  אוחז  עת  אנו  ויראים  חרדים 
'לשמוע  הברכות  את  השמיעו  ועם  בשופר, 
היוצא  והקול  ו'שהחיינו',  שופר'  קול 
"קולי  מהקב"ה  מבקשים  אנו  בעקבותיהן, 
עיניים  עיני.  דמע  וראה  לו:  וצמודה  שמע" 
 , לרסיסים  רועדות, לב שבור  ניבים  דומעות, 
תרועה  יודעי  העם  "אשרי  כורעות.   ברכיים 
ובאור פניך יהלכון".  וכבר שאלו רבים מהו 
מהו  לשמוע,  המצווה  הרי  תרועה"  "יודעי 
התקיעה  בעל  אפילו  התקיעה?  בעניין  לדעת 
מברך "לשמוע קול שופר" ולא על התקיעה?

רבה  במדרש  חז"ל  בפי  נשאלת  זו  שאלה 
יודעים  אינם  האומות  וכי  אמור(:  )פרשת 
בוראם  את  לרצות  שיודעים  אלא  להריע? 

ובמה? בתרועה, והיינו בתשובה". 
משל.  פי  על  כדרכו  מדובנא  המגיד  הסביר 
איכר אחד בא לעיר, ובאותו יום פרצה דליקה. 
ותוקעים  עומדים  בשוק  כי  האיכר  רואה 
בחצוצרות ומכים בתופים, ואחר כך רצים בני 
אדם מכל הרחובות, ובידיהם דליי מים. עומד 
כשפורצת  הם,  מוזרים  אנשים  ותמה:  הוא 
כליזמרים, שיהיו  דליקה הם מעמידים בשוק 
בתופים.  ומתופפים  בחצוצרות  מחצצרים 
לשמחה זו מה עושה? משיבים לו: שהשמעת 
הקולות הללו הן בשביל לכבות את הדליקה 

ולא פירשו יותר.
גדול,  תוף  וקנה  הלך  מאוד.  התפעל  האיכר 
בעיר.  ראה  מה  לחבריו  והסביר  לכפר  הביאו 
כל  ונתכנסו  בכפר,  דליקה  פרצה  אחת  פעם 
הזכיר  האש.  את  לכבות  במרוצה  הכפר  בני 
בכיבוי  כלל  לטרוח  צורך  שאין  האיכר,  להם 
מין  העיר  מן  עמו  הביא  שהוא  מפני  האש, 
את  הוציא  האש.  את  שיבריח  כזה  מכשיר 
והתחיל  הבוער  הבית  לפני  והתייצב  התוף 
תיפופו  את  מגביר  והיה  כוחו,  בכל  מתופף 
כן  התוף  קולות  שגברו  ככל  אך  ויותר.  יותר 
מגג  התפשטו  והלהבות  האש,  לשונות  גברו 
אל גג ומבקתה לבקתה... עד שקם עליו חכם 
אחד וצעק: מטורף שכמותך!  בתיפוף  בלבד 
אין מכבים שריפה! התוף תפקידו רק להזעיק 
את בני האדם, שיזדרזו להציל את עצמם ואת 

האחרים  מן הסכנה!... 
יודעי  העם  "אשרי  של  המשמעות  היא  זאת 
פירושה  את  היודעים  העם,  אשרי  תרועה": 
בלבד  והחיצרור  התקיעה  התרועה, שלא  של 
יודעים  אינם  העולם  אומות  "וכי  העיקר.  הם 
יודעות  אינן  העולם  אומות  וכי   – להריע" 
"אלא  מאתנו?  יותר  יפה  ולחצרר  לתקוע 
שיודעים אנו לרצות את בוראם", אנו מבינים 
להעיר  אזהרה,  תקיעות  הינם  אלו  שקולות 
במעשיו,  מפשפש  שיהא  הקהל,  את  ולעורר 
ויתבונן  לו  הצפויה  הסכנה  מן  עצמו  שיציל 

לראות, היכן הוא נמצא ועומד בעולם הזה...
אשרי  האחד:  חלקים.  שני  יש  זה  בפסוק 
באור  ה'  השני:  והחלק  תרועה,  יודעי  העם 
החלקים.  שני  בין  קשר  ויש  יהלכון.  פניך 
ידיעת התרועה מתבטאת בזה שה' באור פניך 

יהלכון. 
פירש  זצ"ל  מסאטמר  יואל  הדברי  בעל 
שמעלקא  רבי  הרה"ק  של  פירושו  ע"פ  זאת 
מניקלשבורג זי"ע לפסוק )תהילים ל"ד( "לכו 
בנים שמעו לי יראת ה' אלמדכם". שלכאורה 
צריכים להבין את פשר המילים: אם רצון דוד 
למה  ה',  יראת  לקחו  לשומעי  ללמד  המלך 
להכריז  צריך  שהיה  בשעה  בנים"  "לכו  אמר 

מולם: "בואו בנים"? 
שמקשיבים  בשעה  שבעולם,  בנוהג  אלא 
אנשים ומאזינים לדברי המוסר היוצאים מפיו 
בתשובה  לשוב  לבם  מתעורר  הדורש,  של  
מבית  כשיוצאין  מיד  אולם,  ולתקן מעשיהם. 
המדרש ופונים לבתיהם, הכול נשכח. ההרגל 
עושה את שלו. על כן בא הפסוק להזהיר את 
יקרים!  בנים   – בנים"  "לכו  הללו:  אדם  בני 
מבית  ויצאתם  לדרככם,  הלכתם  שכבר  אף 
המדרש, גם אז "שמעו לי, יראת ה' אלמדכם" 

תחזרו  אל  מלבכם,  הדבר  יישכח  בל   –
לסורכם!...  

על פי זה פירש את הפסוק "אשרי העם יודעי 
תרועה" – אשריהם המשימים אל ליבם לידע 
בקרבם  נשבר  לבם  להיות  התרועה,  ענין 
מעשיהם  את  לתקן  שבירה(,  מלשון  )תרועה 
ולשוב אל ה'. אבל צריכים לדעת כי "ה' באור 
הקדושים,  בימים  רק  לא   – יהלכון"  פניך 
יבערו  התשובה  התעוררות  שרשפי  בשעה 
הימים  עבור  אחרי  גם  אלא  אש,  כיקוד  בהם 
-  שיחזרו  המקודשים בשעה אשר "יהלכון" 
למסלולם הרגיל, גם אז "באור פניך יהלכון"...
בין כסה לעשור תשמ"ט, התקיים כינוס אדיר 
גור,  בישיבות  המרכזית"  הפרסים  "קרן  של 
חנוך  יעקב  רבי  שהוקמה על שמו של הגאון 
וחבר  אמת  שפת  ישיבת  ראש  זצ"ל  סנקביץ 
יוסף  הרה"ח  נעמד  הערב  במהלך  מועצג"ת. 
כאשר  הנוכחים,  אלפי  את  וריגש  שטיין  דוד 
מורו  של  הופעתו  את  רוטט  בקול  שיחזר 
בסאן- זצ"ל  סנקביץ  חנוך  יעקב  רבי  ורבו 
פאולו. הרב שטיין התגורר אז בעיר בשליחות 

חינוכית, ונצמד לרבו.
תשי"ז  השנה  ראש  תפילות  את  סיפר:  וכה 
קודם  שבועיים  בברזיל.  זצ"ל  הגאון  עשה 
לכן הוא הגיע לסאן פאולו במסע נמרץ לגייס 
'שפת אמת'  ישיבת  אמצעים להשלמת מבנה 
בירושלים. בראש השנה התפלל בבית הכנסת 
"מחזיקי הדת" שהיה גדוש בהמוני מתפללים 

– חלקם תלמידיו עוד מפולין.
בליל ראש השנה לא עלה הגרי"ח סנקביץ על 
כל הלילה. למחרת,  יצועו, אלא עסק בתורה 
ביום א' דראש השנה, כמה דקות לאחר השעה 
לפני  כיבושין  דברי  להשמיע  התבקש   ,11
הדוכן  אל  עלה  הוא  כנהוג.   – שופר  תקיעת 
וכה  להבה.  חוצבי  התעוררות  בדברי  ופתח 
'יודעי'  תרועה",  יודעי  העם  "אשרי  אמר: 
קול  את  ששומעים  במה  די  לא  כי  דווקא! 
לעומק  לרדת  אותו.  להבין  גם  צריך  השופר, 

המשמעות.
הטעמים  שאחד  רס"ג  דברי  את  ציטט  הוא 
תורה,  מתן  את  להזכיר  הוא  שופר  לתקיעת 
בו נאמר "ויהי קול השופר הולך וחזק מאד 
)שמות  בקול"  יעננו  והאלוקים  ידבר  משה 
יט, יט(. והנה לא כתוב כאן משה 'מדבר' או 
'דיבר' אלא 'ידבר' בלשון עתיד... אלא שנרמז 
משה  של  ונשמתו  שכוחו  חז"ל  שאמרו  מה 
וכאן  ובכל הנשמות.  ודור,  דור  מתפשט בכל 
השתלטה עליו סערת רגש. היו מבין הנוכחים 
יעבור  תורה  מתן  על  מדיבורים  כי  שציפו, 
הוא  אך  ישיבתו,  אודות  לדבר  הישיבה  ראש 
הפתיע והמשיך: בכם הדבר תלוי! אם תדאגו 
ללמד את בניכם תורה, עד שמשה רבינו יהיה 
גם אצלכם בבחינת "משה ידבר" – אז יקוים 
בקול" – למלא ביום  יעננו  "והאלוקים  בכם 

הדין את כל משאלותיכם לטובה!...
כשבע דקות ארכה דרשתו. משסיים את דבריו 
הנלהבים, ירד ושב אל מקומו בכותל המזרח, 
באמירת  פתח  הקהל  הקודש.  לארון  סמוך 
האוויר  את  פילחה  רגעים  כעבור  'למנצח'. 
זעקת "הצילו!" הגאון המופלא, ראש ישיבת 
ותעל  במקומו.  צנח  בירושלים,  אמת'  'שפת 
האחרונה  דרשתו  ונותרה  השמימה.  נשמתו 

כצוואה לדורות!
פניך  באור  ה'  אם  תרועה?  יודעי  אנו  מתי 
יהלכון. כאשר נדע להאיר את סביבותינו באור 
ה' כדי שנלך אנו ובנינו באור ה' ואז נזכה שה' 

יעננו בקול. 
כי באור פניך ה' נתת לנו ה' אלוקינו תורת חיים 
ואהבת חסד. האור הזה הידוע ליודעי תרועה, 
הוא האור של התורה והחסד. האור המשפיע 
על דור העתיד. בואו נקבל על עצמינו לקחת 
מהימים הגדולים הללו את העוצמה להמשיך 
וללכת באור ה' ולהאיר לצאצאינו. ובזכות זה 
ומבורכת,  טובה  לשנה  בקול  יעננו  לה'  נזכה 

כתיבה וחתימה טובה.

ה' באור פניך יהלכון

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

ספורות  שעות  השנה,  ראש  בערב  אנו  נמצאים 
רבים  אנשים  והנורא.  הגדול  הדין  יום  לקראת 
חושבים שראש השנה זה עניין של התחלה והוספה 
אך  חדש",  פנקס  "מתחילים  קיים,  שכבר  מה  על 
נגזר  הכול  אלא  חדש,  פנקס  לא  שזה  היא  האמת 
ונקבע מחדש בראש השנה. ולכן היו אדמו"רים שלא 
לפיתוח  הקשורים  דברים  השנה  במשך  עושים  היו 
מוסדות וכדומה אם לא היו מתפללים על כך בראש 
השנה. כיון שכל דבר שמתפללים עליו בראש השנה 
מעשיך  תחילת  היום  זה  כולה,  השנה  לכל  נקבע 
זיכרון ליום ראשון )ראש השנה כז ע"א(, היום הרת 
עולם )מנוסח התפילה-מוסף(, היום הזה קובע לכל 
השנה, ודבר שמתפללים עליו ביום זה יש בו סייעתא 
לכן  השנה.  במהלך  לקיימו  להצליח  גדולה  דשמיא 

צריך לנצל את התפילות ולזעוק מעומק הלב.
אין  כאילו  להרגיש  צריך  אדם  כל  השנה  בראש 
פתח  על  שואל  כעני  אבוא  כלום!  אין  כלום,  לו 
)מתפילת מוסף ליוה"כ(, ידי רשים נכשלים )מפיוט 
לר"ה(, כך צריך האדם לגשת לתפילות ראש השנה, 
ה )דברים  ֲחִרית ָׁשָנֽ ֵרִׁשית ַהָּׁשָנה ְוַעד ַאֽ ואו אז יזכה לֵמֽ
יא, יב(, כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה 

)ראש השנה טז ע"ב(. 
ְוַאל  זה,  אך מצד שני אסור להתעצב ביום קדוש 
ֵּתָעֵצבּו, ִּכי ֶחְדַות ה' ִהיא ָמֻעְּזֶכם )נחמיה ח, י(, ולכן 
אין מתענים ביום ראש השנה, אלא אוכלים ושותים 
בו דהוא יום טוב )יעוי' בשו"ע סימן תקצ"ז(, ְוִגילּו 
ִּבְרָעָדה )תהילים ב, יא(, מצד אחד צריכים אנו להיות 
בשפלות  ולבוא  והנורא  הגדול  הדין  מיום  בפחד 
וענווה בתפילה לפני ה', ומצד שני לשמוח ולאכול 

ולשתות.
וזו לא סתירה, אלא בכך מראים אנו את ביטחוננו 
שני  מצד  אך  ונורא,  איום  פחד  אחד  מצד  בה', 
בוטחים אנו בחסדיו יתברך, ֹלא ַעל ִּצְדקוֵֹתינּו ֲאַנְחנּו 
ַמִּפיִלים ַּתֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ִּכי ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים )מנוסח 
הסליחות(, זה הכל הוא יתברך, ואנו בוטחים בחסדיו 
שיוציא לאור משפטנו קדוש לחיים טובים ולשלום.

טוִֹבים ּדֶֹדיָך ִמיָּיִן
היום השני של ראש השנה הוא מדרבנן, וניתן לנו 
לא  הראשון  היום  אם  לתקן.  נוספת  אפשרות  בתור 
הלך כל כך טוב, והאדם לא הצליח לכוון בתפילות, 
יש לו אפשרות כעת לתקן זאת ביום השני של ראש 
השנה. על הפסוק ִּכי טוִֹבים ּדֶֹדיָך ִמָּיִין )שיר השירים 
ה"ד(  פ"א  ברכות  )ירושלמי  רבותינו  דרשו  ב(,  א, 
אומרים  ויש  תורה,  כדברי  סופרים  דברי  חביבים 
יותר להתחזק  אנו  צריכים  זה  ולפי  יותר.  שחביבים 
ולהתפלל  ולזעוק  זה,  ביום  עוז  וביתר  שאת  ביתר 
מעומק הלב, כי היום הזה יותר גדול מהיום הראשון. 
השני  יום  נורא,  'לא  בליבו,  האדם  יחשוב  ואל 

מדרבנן..' ויבוא חלילה להקל בו ראש.
והקשו  כ(,  י,  )דברים  ִתְדָּבק  ּובוֹ  נאמר  בתורה 
לדבוק  אפשר  וכי  ע"ב(  קיא  )כתובות  רבותינו 
בהקב"ה? והלא ֵאׁש ֽאְֹכָלה הּוא )דברים ד, כד(, אלא 
על ידי שנדבק בתלמידי חכמים מעלה עליו הכתוב 
כאילו נדבק בשכינה. יום הראשון של ראש השנה זה 
אש, הקב"ה הוא אש אוכלה, ולכן לא יכולנו לדבוק 
משתדלים  אם  מדרבנן,  שהוא  השני  ביום  אך  בו, 
בצדיקי  בחכמים,  אנו  שנדבקים  הרי  יותר,  בו  אנו 

הדורות, ועל ידי כך זוכים אנו להידבק בשכינה.
)הבריסקער  זצ"ל  מבריסק  זאב  רבי  הגאון  אל 
להתפלפל  ואברכים  בחורים  מגיעים  היו  לא  רב(, 
ביום  וכדומה  בגמרא  שאלות  אותו  ולשאול  עמו 
כל  במשך  תהילים  קורא  היה  רק  אלא  השנה,  ראש 
היום, ומבקש שיתקעו לפניו בשופר, שמא התקיעות 

ששמע לא היו מדוקדקות וישרות כפי הצורך. 
הייתה  התהילים  בקריאת  הרב  של  טעמו 
וצריכים  קושיות  מתעוררות  גמרא  שכשלומדים 
לפתוח ספרים וכו' ובינתיים מתבזבז זמן יקר, ובראש 
השנה אסור שיתבזבז שום זמן, צריך לנצל כל רגע! 

חומת התורה
ִּתַּזל  ִלְקִחי  ַּכָּמָטר  "ַיֲערֹף  נאמר  השבוע  בפרשת 
תורה  אלא  לקח  אין  ב(  לב,  )דברים  ִאְמָרִתי"  ַּכַּטל 
ָלֶכם ּתוָֹרִתי  ָנַתִּתי  ֶלַקח טוֹב  ִּכי  שנאמר )משלי ד, ב( 
ַּתֲעזֹבּו, התורה הקדושה היא המגן והחומה של  ַאל 
העם היהודי, ועלינו לשמור על לומדיה מכל משמר. 
לימוד  שבזכות  המלך  חזקיהו  בימי  שמצינו  וכשם 
התורה הגדול שהיה באותה זמן, הובס סנחריב עם 
כל צבאו הגדול, ְוֻחַּבל עֹל ִמְּפֵני ָׁשֶמן )ישעיה י, כז(, 
חובל עול של סנחריב מפני שמנו של חזקיהו שהיה 
דולק בבתי כנסיות ובבתי מדרשות )סנהדרין צד, ב(. 
בעיירת אמסטיבה שעל גבול פולין וביילורוסיה, 
בקרב  יהודיות  משפחות  כשמונים  התגוררו 
היהודים  ברית.  בני  שאינן  משפחות  מאות  כשלוש 
עד  בשלווה,  שכניהם  עם  וחיו  ממסחר,  התפרנסו 
"פולין  בסיסמא  פולין  את  שטף  אנטישמיות  שגל 
להחרמת  לפעול  החל  העיירה,  כומר  לפולנים". 
החנויות היהודיות, ובא בדברים עם הפריץ המקומי 
בעל האמצעים, שיפתח חנות כל בו ענקית בה יוכלו 
למצוא סחורות חילופיות לסחורות היהודים. החלו 
הגויים לקנות בחנותו של הפריץ, ופרנסת היהודים 

שבתה. משפחות רבות הגיעו לפת לחם.
כינס רב העיירה אסיפה לטכס עצה. העצה היחידה 
שנמצאה הייתה, לאסוף כסף כדי לשלוח אחד מהן 
כדי  עד  חיים.  החפץ  מרבינו  ברכה  לבקש  לראדין 
כך סמוכים ובטוחים היו בכוחו. קיבצו את המעות 
רבי  ושלחו את אחד הנפגעים העיקריים מן החרם, 
החפץ  לפני  בעמדו  עבורם.  לבקש  ברשטיין,  נחמן 
לספר  וביקשו  הרב,  הרגיעו  סוער.  בבכי  פרץ  חיים 
שניחתה  הצרה  על  וסיפר  פתח  לבו.  על  מעיק  מה 
בעיירתו, בה כיהנו פאר אביו של הש"ך, בעל הט"ז, 
בחדר  להלך  חיים  החפץ  החל  עולם.  גדולי  ועוד 
לפתע  עושים!"  מה  עושים,  "מה  ומלמל:  נסער, 
עצר מול רבי נחמן ושאל: "אמור לי, היש בעיירתכם 
חנות הפתוחה בשבת?", "אין, רבי!" ענה רבי נחמן.

בעיירתכם,  בפרהסיא  שבת  המחלל  אדם  "ישנו 
אוכל נבלות וטריפות?" העביר רבי נחמן מול עיניו 
וטובים, המשכימים  יהודי העיירה, תמימים  את כל 
את  עיניו  מול  העביר  המדרש.  לבתי  ומערבים 
זאת..  ובכל  כהוריו,  אינו  ילידיהם, הדור השני כבר 
"כמעט ולא קיים דבר כזה", השיב בבטחה. המשיך 
לומד  שבנו  בעיירה  מישהו  "היש  ושאל:  רבינו 
האחד  "בני  נחמן,  רבי  קרא  "ודאי!"  בישיבה?", 
לומד בישיבת מיר, והשני לומד בבראנוביץ, ישיבתו 

של הגאון רבי אלחנן ווסרמן".
חיילים  לך  יש  כן,  "אם  וקרא:  רבינו,  עיני  אורו 
על  יבוא  הכל  כך,  אם  יתברך,  השם  של  בצבאו 
מקומו בשלום, אין לנו מה לדאוג!" שמח רבי נחמן, 
לבשר  ברכבת,  יעשה  חזרה  הדרך  שאת  והחליט 
שלח  בהקדם.  הטובה  הבשורה  את  עיירתו  לבני 
פלונית.  בשעה  למחרת  להגיע  הוא  שעומד  מברק 
מבני  משלחת  לו  חיכתה  כבר  הרכבת,  מן  ברדתו 
העיירה. ובמקום שיבשר להם בשורתו, קידמוהו הם 
עומד  הבוקר  משעות  השתגע!  "הפריץ  בבשורה: 
כסף!"  אין  חינם  סחורתו  לכל  ומחלק  בחנותו  הוא 
ומובן, ש"לקוחותיו" הראשונים היו יהודים, שרוקנו 
נגלה  האיש"  ש"אותו  סיפר,  והפריץ  חנותו...  את 

אליו בחלום והורהו לחלק הכול, בלא תשלום..
היהודים,  של  בחנויותיהם  לקנות  שבו  הגויים 
עוד לשפיותו.  לא שב  והפריץ  שהתמלאו בסחורה, 
מסובב היה על דלתות העיירה ומבקש פת לחם, אף 
שבביתו לא חסר דבר.. הכומר חרק שיניים, מה יכול 
כנגדו,  פעל  כביכול  האיש"  "אותו  אם  לעשות  הוא 

וסיכל את תכניתו.. וכל זאת בזכות לומדי התורה.
יהי רצון שנזכה לייקר ולשמור על לומדי התורה, 
וכך התורה הקדושה תשמור ותגן עלינו, ובזכות כך 
נזכה לשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שנת גאולה 

וישועה, אמן. 

אבוא כעני שואל על פתח

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





שפע של טוב

יריד  את  לכם  מכינים  טוב  בשפע  טוב:  בשפע  סוכות  יריד 
הסוכות הגדול ביותר בעיר. תמתחם תוכלו למצוא כל מה 
ועד  ביותר  הקטנים  מהברגים  החל  הסוכות.  לחג  שדרוש 
ביו המוצרים המחכים לכם על המדפים:  לסוכה קומפלט. 
פרזול,  מוצרי  מקצועיים,  עבודה  כלי  נורות,  אזיקונים, 
בדים, סכך, קורות, לייסטים, פלורסנטים מוגני מים, מיטות 
מתקפלות, מזרנים, שולחנות, כיסאות, שטיחונים ומה לא? 
טוב  לשפע  כנסו  החג  בערב  קלים  חיים  רוצים  אתם  אם 
ותיהנו מקנייה מרוכזת של כל מה שרק תחלמו עליו שיהיה 
לכם בחג הסוכות שיבוא. שפע טוב – יצחק נפחא 3 בני ברק 

– שעות פעילות: 09:00-23:00 ברציפות.
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ב  ו צ י ע ה ו
 , י ד ו ח י י ה
את  השיקה 
ת  י י צ ק ל ו ק
שלה:  החגים 
של  ענק  מגוון 
כיפות  סוגי   48
צבעים  בשלל 
בד.  וסוגי 
מציעים  "אנחנו 
סוגי  כל  את 

כיפות  דרך  עבור  למבוגרים,  המיועדות  משחורות  הכיפות: 
לשלל אירועים ועד מקושקשות ובעשרות דוגמאות לילדים 
ותינוקות", נמסר מהחברה. הכיפות החדשות הגיעו בימים 
רשת  בסניפי  הארץ:  ברחבי  המכירה  למוקדי  האחרונים 
ב'מנצ'יק'  ברק:  בני  ובנוסף  הארץ,  ברחבי  התכלת'  'משכן 
באלעד:  סנטר',  'טלית  בירושלים:  קידס',  פור  וב'סטייל 
'טלית נאה', כפר חב”ד: 'יודאיקה', בית שמש: 'לילי גרביים'. 

malmush.com-לרשימת הסניפים המלאה כנסו ל

מבצע עשר בשוק מהדרין
לפתוח  בואו 
חדשה  שנה  
ק  ו ש ’ ב
 : ’ ן י ר ד ה מ
מבצע  עם 
מגוון    - עשר 
ב  מוצרים 
בלבד.   ₪  10
מאות  ועוד 
מבצעים בכל 
ת  ו ק ל ח מ ה
ת  ש ר ב
ת  א ר ק ל
השנה  ראש 

סניפי  בכל  והמקצועי  היעיל  השירות  מלבד  זאת  הבעל”ט. 
יינות  המיוחד:  במבצע  המשתתפים  המוצרים  בין  הרשת. 
‘ברקן’ קלאסיק )750 מ”ל( ב10 ₪ בלבד. נייר טואלט טאצ’ 
)32 גלילים( ב-10 ₪. וופל מנעמים )1 ק”ג( 2 יחידות ב-10 
יחידות   2 750 מ”ל(   ) ‘מקסימה פרפיום’   ₪. מרכך כביסה 
מוצר   •  .₪ ב-10  גרם(   200( ‘עלית’  נמס  קפה  וכן   ₪ ב10 
)לא  החנות  ממוצרי   ₪  300 מעל  בקנייה  לבחירה  אחד 
בין  בתוקף  המבצע  במבצע(  המשתתפים  המוצרים  כולל 

התאריכים: יט’– כט’ באלול  )10-20/9/17(.

לימוד וכוס קפה טורקי
הישיבות  היכלי 
המדרש  ובתי 
בימים  מלאים 
בחרדת  אלה 
כולם  קודש. 
מרגישים באויר 
תכונת  את 
ת  ו ר ר ו ע ת ה ה
ת  ט ש ו פ ש
פינה.  בכל 
הלימוד  סדרי 

מתמשכים עד השעות הקטנות של הלילה, ומתחילים שוב 
עם אור ראשון. כל לימוד, תפילה, מקבלים משמעות גדולה 
אף יותר מתמיד. זה ה- זמן להתעורר... וקפה טורקי עלית, 
מסייע לכם בכך. מלבד הטעם המוכר והאהוב, קפה טורקי 
הריכוז  כושר  לשיפור  תורמת  שצריכתו  קפאין  מכיל  עלית 
והכנות  לימוד  מלא  יום  לעוד  להתעורר  ומסייעת  והערנות 
הוא  עלית  קפה  לטובה.  עלינו  הבאה  השנה  ראש  לקראת 
המותגים  ואחד  בישראל,  הקפה  שוק  את  המוביל  המותג 
צוות  מלווה  שאותו  בישראל  המזון  בשוק  ביותר  האהובים 
עת  בכל  ומקפידים  ששומרים  עלית  קפה  של  המומחים 
בד”ץ  כשרות:  ואיכותי.  טעים  וטחון  קלוי  קפה  על  לשמור 

העדה החרדית.

הילה פלאח - hila@kav-itonut.co.ilמתחדשים

 - בטיסט  מותג 
משיק   Batiste
מוצרים  סדרת 
יבש  שמפו  חדשה 
עם נגיעה של צבע 
מחיר:  גוונים.  ב-3 
להשיג   ₪  29.90
סופר  ברשת 

פארם

 oig בלנדר ‘נוטרי-בולט’ מבית
בריאותיים,  שייקים  להכנת 
www.:ב להשיג  קומפקטי. 

oig.co.il  מחיר: 495 ₪ כולל 
משלוח ואחריות לשנה

מבצע ברשת הנעליים שופרא 
הקרוב:  לסופ”ש  בוטיק  חנויות 
 40% ב-  הקיץ  קולקציית  כל 
וייחודי.  חדשני  בעיצוב  הנחה 

החנויות בפריסה ארצית
קמדן אנד שוז מציעה עד כ-65% 
ההנעלה  קולקציית  כל  על  הנחה 
הקייצית. נעל עור מנוחשת ב- 89 
₪ במקום 249 ₪ בחנויות הרשת 

www.Camden.co.il  ובאתר

ברשת ורדינון - 30%  מבצע 
 149 מעל  קנייה  בכל  הנחה 
פריטים  של  ומגוון רחב   ₪
ומארזים בעיצובים מדליקים

מציעה נעמן  החגים  לקראת 
עיצובים  בשלל  מתנות  מגוון 
כיס.  לכל  ששווה  במחיר 

המבצע בתוקף 14.10.17-

למכור  תחל   Yellow רשת 
במחירים  ייחודיים  מוצרים 
במיוחד  אטרקטיביים 
באתר  גם  החגים,  לתקופת 

Click&Pick עד ה- 6.11

 - סקרין  משקפי 
לראיה   screen
ולמבוגרים.  לילדים 
עדשות  כולל  מחיר: 
באתר:   ₪   195

www.sette.co.il

האופנה  מעצבת  אצל 
לכל  מתנה  “רעומה”: 
לקוחה 50 ₪ וגם תיק שיק 
מתנה בקנייה מהקולקציה 

החדשה. עד 25.9.2017

הלוק  את  מציגים  ברשקה 
 2017 סתיו  לעונת  הראשון 
טווח מחירים: 29.90 – 499 ₪

לעגלות  היוקרתי  העל  מותג 
 Bugaboo  תינוקות “בוגבו” משיק
Atelier Collectionבהשראת 
ושיקית  אלגנטית  צרפתית  אופנה 

במהדורה מוגבלת. מחיר: 5,700 ₪

ממוצרי  קנייה  בכל  לחגים:  מבצע 
מקבלים  ומעלה   ₪ ב-249  יובנה 
תוקף:  במתנה.  מהודר  אופנתי  תיק 
30.9.2017 או עד גמר המלאי. להשיג 

ברשת סופר-פארם בבלעדיות

ומיוחדת  חדשה  בגרסה   LANCÔME
של הבושם הנמכר ביותר - לה וי א–

 LA VIE EST BELLE :בל ומשיקה את
L‘ÉCLAT מחיר: 50 מ”ל 249 ₪

 RALPH LAUREN המעצב  
 POLO BLUE EAU את  מציג 
DE PARFUM בושם עוצמתי 
כסופה  במהדורה  לגבר, 
מוגבלת ובלעדית לאספנים. 

מחיר: 125 מ”ל 299 ₪

סנונית  מציגה:    Sack‘s
 2017 לסתיו  ראשונה 
המושפעת  קולקציה   -

מעולמות התוכן האורבניים

סמסונייט  מבית  טוריסטר  אמריקן  חברת 
קשיחות    מזוודות  סדרת  משיקה: 

SOUNDBOX בגוונים מרהיבים

הבישום  מותג 
  DIESEL הבינלאומי
חדש  בושם  חושף 
 BAD לגברים: 
פיקנטי   INTENSE
מחיר:  ובוער.  יותר 

75 מ”ל 229 ₪

בהצעות  סטאר  בייבי  רשת 
הצעות  מגוון  עם  אטרקטיביות 
וילדים במחירים  לרכיבה לפעוטות 
ללא תחרות בסניפי הרשת ובאתר: 

 www.baby-star.co.il

לקראת החגים, מותג נעלי הנוחות 
מציע:  פאפיס”  “האש  האמריקאי 
קולקציית נעליים מהודרת לגברים 
לחג. מחירים: 199.90 ₪ - 399.90 

₪ להשיג ברשת גלי 

 GIORGIO המעצב 
משיק   ARMANI
הבושם  את 
 Sì לאישה  החדש 
במהדורה   Nacre
מחיר:  מוגבלת. 
349 ₪ ל-100 מ”ל  

ה  נ ו ש א ר ל
מותג  בישראל: 
 CHIC הלקים 
סדרת  השיק 
לקים “ירוקה” על 
בסיס מים ב- 23 
מרהיבים  גוונים 
מחיר:   וססגוניים. 

 ₪ 15

של  חדשים  מוצרים  משיקה  חינם  חצי 
במחירים   PERFECT הפרטי  המותג 

אטרקטיביים במיוחד

בית  טלפארמה 
המקוון  המרקחת 
מיוחד  במבצע 
קנה  החגים:  לרגל 
 50 ב-300 ₪ קבל 

₪ לקניה הבאה

מותג הלקים ORLY משיק את הלק 
שעבר   BREATHABLE “הנושם”- 
מעבר  המאפשר  טכנולוגי  שינוי 
תנועתי של מולקולות חמצן בין שכבת 

הצבע לבין שטח הפנים של הציפורן

מוצרים  מציעה  אוון 
לעונת המעבר: הידרנס 
קרם  עשיר-  אופטימל 
לחות היפו אלרגני, קרם 
העיניים  לאזור  מרגיע 
להשיג  טרמליים.  ומים 
הפארם,  ברשתות 
ובבתי  החולים  בקופות 

מרקחת

לקראת  מציגה  ג’ונסון  אס.סי  חברת 
מיסטר  ניקיון  מוצרי  סדרת  החגים: 
-מנקה   Mister muscle מאסל 
רצפות, מסיר אבנית, מנקה אמבטיה, 

מסיר שומנים ותרסיס ניקוי כללי

ניו-יורק  מייבלין 
מראה  משיק: 
-חורף  סתיו 

2017/18

יוצאת   365 ניו-פארם  רשת 
במבצע חגיגי לראש השנה: קונים 
ממגוון הבשמים בחנות ב- 199 ₪ 

ובוחרים מוצר ב-1 ₪ בלבד

סטיילינג:  נושמת 
לעיצוב  רעיונות 
בספר  והבית  האוכל 
זהר  קרן  של  אחד 
מיוחד  מבצע  ברק. 
 ₪  130 תשרי:  לחגי 
www. האתר:  דרך 

 kerenbarak.co.il
רחבי  לכל  משלוחים 

הארץ

סופר- פארם מציעה מארזי בישום של 
מותגים מובילים במחירים אטרקטיביים 
במתנה.  נוסף  ופריט  בושם  הכוללים 
לקוחות מועדון לייף סטייל ייהנו ממבצע 

צבירה של עד 200 שקלים במתנה 

משיקה  קולגייט 
שיניים  מברשת 
לילדים  חדשה 
בעיצוב   6+ בגילאי 
של  צבעוני 
אהובי  המיניונים 
מחיר:  הילדים. 

 ₪ 8.90 - 15.90

חדשה  בקולקציה  ילדותי 
חיתולי  סטאר:  בייבי  ברשת 
מרהיבים,  בעיצובים  בד 
ונעימים.  מלטפים  בדים 
סטאר  בייבי  ברשת  להשיג 
http://www. ובאתר: 

/baby-star.co.il

סנטר  הום  רשת 
מוצרי  מגוון  מציעה 
חברת  של  ניקיון 
גרופ”  “טמפל 
בתחומה,  הייחודית 
לבן  כחול  תוצרת 
ולאחר  כולל  לניקיון 

שיפוץ

משיקה  בריל  קבוצת 
בישראל מותג נעלי  סניקרס 
וגברים:  לנשים  שוודים 
)טריטורן(.   TRETORN
ישווק בשלב הראשון ברשת 
SHOW/OFF מחירים: 299 

₪ -449 ₪

התכשיטים  מעצבי  צמד 
 ASAF & TOMER והאקססוריז 
ומציגים  סתווית  קולקציה  חונכים 
רחב  במגוון  רכים  קלאץ’  תיקי 
בד  העשויים  חדשים,  צבעים  של 

קטיפה. מחיר: 59 ₪

הבינלאומי  התכשיטים  מותג 
נשים  תכשיטי  מגוון  מציג   BLOOM
ויוקרתיות  סגולות  חן  אבני  בשיבוץ 

מחיר: החל מ- 3000 ₪ לתכשיט

שף,  דרים  מבית   ,)Averest( אוורסט  סדרת 
מיציקת  מעוצבים  לסירים  החדשה  הסדרה 
ב:  להשיג   NON STICK וציפוי  אלומיניום 

/http://dreamchef.co.il
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת מנפלאות הבריאה
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. כליון-נפש, כמיהה, כיסופים. "בן שיש ____ על 
אביו" )שבת סו: (

7. מנוסה. "ואם ____ לקרות קורא" )יומא א ו(
8. מפרשיות השבוע.

9. העור המכסה את בשר האדם ובע"ח. "תפרתי עלי  
___" )איוב טז טו( )לא בלשון סמיכות(

10. ענין, צורך, עסק. "כי-שיח וכי ____" )מלכים א 
יח כז(

11. רשום את שתי האותיות המרכיבות את הגימטריה 
206 מימין לשמאל.

12. אחרי הזמן הזה. "השמיני ו___" )ויקרא כב כז(
13. קטן, נמוך. "עמודים ____" )מידות ג ה( )יחיד(

15. כך או להפך,אחת מן השתים. "____ כנס ____ 
פטר" )כתובות יג ה(

16. אביו של הכהן זכריה שהשתתף בחנוכת חומת 
ירושלים בימיו של נחמיה. )נחמיה יב לה(

19. תחינה, בקשת רחמים. "אין תפלתו ____" )ברכות 
ד ד( )בלשון יחיד(

1. מי שלהוט אחרי אכילה ושתיה גסה, זולל וסובא. "בבת-אחת הרי 
זה ____" )פסחים פו: (

2. מלך מואב בתקופת השופטים בישראל. )שופטים ג יב(
3. כנוי לחוט אדמדם הנראה בפירות שונים בדומה לגידים שבגוף 

בע"ח. "משיטילו ___" )מעשרות א ב( )יחיד(
4. מספר הצדיקים הנסתרים בכל דור. )בהיפוך אותיות(

5. טלטול והעברה של דברים ממקום למקום. "____ השבת שתים 
שהן" )שבת א א(

6. עצוב,עגום. "בתולתיה ____" )איכה א ד( )בלשון יחיד,נקבה(
10. שאנן, שלו, שקט. "כלו ____ ושליו" )איוב כא כג(

14. שמו של מדבר בקרבת הר סיני. "מדבר ___" )שמות טז א(
17. מאותיות ה-א"ב.

18. צמח בר בעל בצל ממשפחת השושניים. "ו____ החלב" 
)שביעית ז א(

 

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!

חידת השבוע

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

אור ,חשך, סער, אפלה, טל, סערה, אש, יורה, ענן, ברד, כפור, ערפל, ברק, להבה, רבבים, 
גשם, מבול, רוח, ועלטה, מטר, שלג, וקר, מלקוש, חם,  סופה

סנותאגיסנאשוסנישא

תקאבשששאאנעיהאניש

רארמשישאשליקשריעא

ידאתאשישטירתאשעינ

אמאשונכהמביאהישסנ

שסנקיפישרסנראבישר

תאלשוינחשאמאעאהיו

שמירתדששמידשנסילא

תישרלכתישאהישינשא

אמאפשהבסנלגלחגויא

תשריפבאתפשושוטלרא

שעיורתשאיביארלישה

סנסשמחסנמטרשסנאנא

יה
פד

קי
 וי

ה:
ונ
תמ

 תשבץ 

                                                 באדיבות עוזי קייש
1 2 3 4  5 6 

7     8  

9    10   

11   12    

13  14  15   

  16 17   18 

19       

 

מדוע נבחרו 
השמים והארץ 
כעדים? )ע"פ 

רש"י(
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03-6162228
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ב
03-6162228

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(_____________________________________________

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

■ 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, 

חניה בטאבו, 3,000,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

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

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

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

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

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

 ברח' יהושע, 
בפרוייקט גן העיר, 5 חד', 
חדשה + מ. שמש וסוכה 

גדולה, ק"ב, חזית לגן 
העיר, כולל מחסן וחניה, 
2,850,000 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

 בנחמיה, דופלקס, ק"ג 
ו- ק"ד, 6 חד', לא מעלית, 

משופצת, עורפית, 
2,100,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
קוק 23, 050-5308742, 

03-5797756)25-25(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 בלעדי בבר אילן, 3.5 
חדרים + מרפסת סגורה, 

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

1,220,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)37-37(_____________________________________________

דופלקסים

 בבר אילן, קרוב לקריה 
החרדית, 4 חד', משופצת 
קומפלט 1,250,000 ש"ח. 
_____________________________________________)37-37(תיווך יעקב, 054-4901948

בית שאן
 במיקום מעולה, 4 

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

052-7630330)33-37(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)37-37(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(_____________________________________________

 הוזל המחיר, 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, 
2,370,000. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

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

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

4-4.5 חדרים

 בבארי, כ-50 מ"ר + היתר 
בניה נרחב, ק"א ואחרונה, 

1,900,000 ש"ח. א.ב.תיווך, 
050-4888510)35-38(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

אבדו תפילין
 היקרות מאד לבעליהן

054-6337121 

 בנרתיק קטיפה כחול
הרקומות י. א. א. עם האותיות 

 במרכז בני ברק

 ברובע ז' דופלקס 5 
חדרים, 150 מ"ר + אישורי 

בניה על הגג. תיווך:
050-4123771)36-39(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 5 חדרים, קומה ב', 
באבן שפרוט, מחולקת 
ל- 2 יחידות, משופצת, 

_____________________________________________)36-39(סוכה, 0544-8363045/5

 במוהליבר ענקית, 
6 חד', ק"2, 140 מ"ר 

עם אישורים לתוספות, 
55 מ', כולל חניה, פינוי 
מיידי, 2,680,000 ש"ח 

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

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

 בחזו"א/עזרא, 6 חד' 
בק"ה, חזית לפארק, 
מחולקת ל- 2+4 חד', 
פרטים בתווך אשכנזי, 

03-5791770)36-37(_____________________________________________

 6.5 חד' כחדשה בקרית 
הרצוג + תוספות, 150 מ"ר, 
קומה א' + סוכה, אפשרות 

להחלפה לדירה זולה,
054-8402332)36-37(_____________________________________________

 5 חד' בבנין חדש, 
באזור חבקוק, ק"א, 

מרפסות, מפתח בתווך 
_____________________________________________)36-37(אשכנזי, 03-5791770

פנטהאוזים ודירות גן
 דירת גן, 4 חד' בעליון, 

חייבת להמכר. ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן,

052-3251213)37-37(_____________________________________________

דופלקסים
 בשמעון הצדיק, דופלקס 
מיוחד אופציות שלא נגמרות, 

יושב על היער. ישראל אלבלינק 
_____________________________________________)37-37(שוק הנדל"ן, 052-3251213

 דירת גג יושבת על שטח 
שתי דירות + שתי גגות 

בטאבו. ישראל אלבלינק שוק 
_____________________________________________)37-37(הנדל"ן, 052-3251213

4-4.5 חדרים
 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאת השנה! בעליון! 4 חד', 
מושקעת + י"ה, 2 מרפסות, 

רק 1,440,000 ש"ח,
052-5752500)37-37(_____________________________________________

 דירה מחולקת בשכונה 
יא' מושכרת ב- 4,500 ש"ח, 
תשואה 6 אחוז. חברת "אבני 

_____________________________________________)37-37(דרך", משה, 054-3255667

 דירה מחולקת שכונה ג' 
במיקום המיועד לפינוי בינוי 

במחיר מציאה. חברת "אבני 
_____________________________________________)37-37(דרך", משה, 054-3255667

 שכונה א' בית קרקע 
מחולק ל- 3 יחידות דיור עם 

זכויות הרכבה הכנסה, 5,700 
ש"ח. חברת "אבני דרך", 

_____________________________________________)37-37(משה, 054-3255667

 מבחר דירות במחירים 
שפויים עם השבחה עתידית 
ומעולות לחלוקה, התקשרו 

עוד היום לחברת "אבני דרך", 
_____________________________________________)37-37(משה, 054-3255667

 בשכונה ו' החדשה, 4 ח', 
86 מ"ר, קומה 2, קרוב לקריה 
החרדית, ב- 820,000. סוגדא 

_____________________________________________)37-37(נכסים, 054-4490025

 מציאה! 4 ח' ברחוב 
ישראל גלילי בשכונת 

רמות, ממוזג, קומה 2, 
ב- 1,150,000. סוגדא נכסים, 

054-4490025)37-37(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים, 72 מטר, 
מושכרת 1,800 ש"ח, מעולה 
לחלוקה, ב- ו' החדשה במחיר 

מציאה. חברת "אבני דרך", 
_____________________________________________)37-37(משה, 054-3255667

 דירת 3 חדרים, קומה 1, 
שכונה ה', רחוב מילוס במחיר 

מציאה. חברת "אבני דרך", 
_____________________________________________)37-37(משה, 054-3255667

 דירת 3 חדרים, שכונה ה', 
רחוב קפריסין, 72 מטר במחיר 

מציאה. חברת "אבני דרך", 
_____________________________________________)37-37(משה, 054-3255667

 למכירה בשכונה ו' 
החדשה, 3 ח', 84 מ"ר, 
מעלית, ממזוגת, כניסה 

מיידית, ב- 780,000. סוגדא 
_____________________________________________)37-37(נכסים, 054-4490025

 3 ח', 70 מ"ר ברחוב 
הסנהדרין, קומה 1, ממוזגת, 
משופצת, רק ב- 575,000. 

_____________________________________________)37-37(סוגדא נכסים, 054-4490025

 ברחוב בר אילן המבוקש, 
דירת גן, 5 חדרים + גינה + 
מרפסת + מחסן, מסודרת 
ומושקעת, רק 1,450,000 
ש"ח. מרכז מידע לנדל"ן, 

052-2604463)37-37(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 בקרן היסוד באזור 
מתחרד, 3 חד', ק"ג, מזגן, 

מסודרת, 960,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)37-37(אדר נכסים, 052-4834706

 בהרצל בבניין דו קומתי, 
3 חד' + אופציה מיידית 

לתוספת 2 חדרים, 1,060,000 
ש"ח. תיווך אדר נכסים,

052-4834706)37-37(_____________________________________________

 רח' הרצל המתחרד, 3 
חדרים, ק"א, מסודרת, כיור 

כפול, אופציה לבניה, אופציה 
לקונה להמשך שכירות ל- 3 

שנים נוספות, מרכז מידע 
_____________________________________________)37-37(לנדל"ן, 052-2604463

2-2.5 חדרים
 במשלט, 2 חד', ק"ג, 

משופצת ויפה, נוף, מושכרת, 
695,000 ש"ח. תיווך אדר 

_____________________________________________)37-37(נכסים, 052-4834706

 מאגר דירות עצום 
באשקלון להשקעה או 

למגורים במחירי מציאה !!!
טל לתיאום פגישות :

054-7313344
_____________________________________________)37-37(054-6644232 עומרי צחי 

 בקריית הרצוג אזור 
פרמישלאן בבנייה 
מתקדמת, דירות 

אחרונות, מפרט טכני 
עשיר, בניין מפואר. להב 

_____________________________________________)37-37(נכסים, 050-4177750

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

חד', 1,180,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)37-37(_____________________________________________

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

1,550,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 בשיכון ה', 32 מ"ר + 
אופ' להרחבה, 690,000 ש"ח, 

עסקת מזומן. נדל"ן הקריה, 
050-3000121)37-37(_____________________________________________

 למבינים! בחגי 2 חד' 
+ מעלית כחדשה. *ברבי 

עקיבא, 4 חד', ק"ב + 
סוכה. *בחנה סנש, 5 

חד' + חצר יוקרתית 
ביותר. *למשקיעים 

בז'בוטינסקי, 2.5 חד', 
עורפית ושקטה. *ביואל, 

2.5, משופצת ושקטה.
*"אלוני נכסים"
052-7610603)37-37(_____________________________________________

 בשכונת הלל 
היוקרתית! דו משפחתי, 

5 חד', 135 מ"ר + 
זכויות במגרש מפתחות 

ב"אביחי - מתווכים"
03-5701010)37-37(_____________________________________________

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

אפשרות ליחידה.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 בבניין-חדש
במרים-הנביאה פנטהאוז 
5 חד', חזית + מרפסת, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

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

2,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)37-37(_____________________________________________

 בבלעדיות!! ברחוב 
אליהו הנביא, כ- 200 מ"ר, 

כולל יחידה מושכרת, משופץ, 
ק"ג. #בשבזי, כ- 140 מ"ר, 

מעלית, ניתן לחלוקה. תיווך, 
050-4144602)37-37(_____________________________________________

 באבטליון, דופלקס 5 חד', 
220 מ"ר, משופצת + מרפסת 
גג ענקית, ק"ג, חזית + חניה. 

_____________________________________________)37-37(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)37-37(_____________________________________________

 בלעדי! בבעלי מלאכה, 
דופלקס 5 חד' )3+2(, 145 
מ"ר, ק"ג + מעלית +חניה, 

משופצת, 3 כ"א, 2,400,000 
_____________________________________________)37-37(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

2,600,000 ש"ח.
_____________________________________________)37-37("אפיק-נכסים" 03-5791514

 באזור חזוון איש 
בעש"ט, 3 חד', ק' 2.5, 
אפשרות להרחבה ובניה 

על הגג, אפשר להגיע 
ל- 270 מ', ניתן לפצל 

ולעשות טאבו משותף, 
2,220,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)37-37(_____________________________________________

 מציאה באשקלון !!!
דופלקס 6 חדרים 1350000 

ש"ח טל 054-7313344
_____________________________________________)37-37(טל 054-6644232

 מציאה!!! מציאה!!! 
באבן שפרוט, ענקית, 

2 + 3 + גג, 200 מ"ר, 
משופצת. "אביחי - 

_____________________________________________)37-37(מתווכים" 03-5701010

 בלעדי! בבן גוריון 
כניסה ממנחם, דירת-גג 
)דופלקס(, כ- 190 מ"ר, 

ק"ד, 5 חד', 95 מ"ר 
למטה + חדר וגג-ענק 
למעלה, חזית, 3 כ"א 

+ מעלית + חניה, 
2,420,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

 בקרית ויז'ניץ! בבן דוד 
המבוקש, דופלקס 7 חד', 

סלון ענק + חניה + אופציה 
ל- 2 יחידות. הראשון בתיווך, 

054-3050561)37-37(_____________________________________________

 באזור רמבם, ד.גג 
מטופחת, 5.5ח' + מרפסת 

+ יחיד מושכרת + חניה, ק"ג 
+ מעלית + נוף, 3,200,000 

ש"ח. "אפיק-נכסים"
03-5791514)37-37(_____________________________________________

 בלעדי! בסיום בניה בפרל, 
5 חד' + מרפסת שמש, 

130 מ"ר, ק"5 + מעלית, 
חזית, נוף, 2,150,000 ש"ח. 

_____________________________________________)37-37(א.פנחסי, 03-5799308

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

חזית, 3 כ"א, 1,980,000 ש"ח. 
_____________________________________________)37-37(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, 

_____________________________________________)37-37(א.פנחסי, 03-5799308

 5 חדרים, קומה ב', 
באבן שפרוט, מחולקת 
ל- 2 יחידות, משופצת, 
_____________________________________________)37-40(סוכה, 0544-836304/5

 בקיבוץ-גלויות, 5ח', 
משופצת, ק"ב + מעלית, 3 
כ"א, 2,200,000 ש"ח, מיידי. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)37-37(_____________________________________________

 בשכון-ג' בבנין יוקרתי 
בגמר שלד, 5 מרווחת + 2 

מרפסות, ק"ק, 3 כ"א. "אפיק-
_____________________________________________)37-37(נכסים" 03-5791514

 באזור אבני-נזר, 5ח', 
חזית + מעלית, בנין איכותי, 

2,400,000 ש"ח.
_____________________________________________)37-37("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בהזדמנות! פרנסה 
טובה! מחולקת! 

באבוחצירא, 5 חד', 
1,590,000 ש"ח, גמיש 

מפתחות ב"אביחי - 
_____________________________________________)37-37(מתווכים" 03-5701010

 באיזור רש"י, 5 חד', 
חדשה, מיידית, 3 כ"א, 

2,500,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 הורדת מחיר. בשיכון ג', 
בשמחוני, 5 חד' + 1/2 + 
אופציה לבניית סוכה קו'1, 

מיידי. "רי/מקס" - משה דסקל, 
050-5926021, למתווכים 

_____________________________________________)37-37(שת"פ מלא

 בעוזיאל, דירת נכה, 4ח', 
80 מ"ר, 3 כ"א, 1,850,000 

ש"ח. "אפיק-נכסים"
03-5791514)37-37(_____________________________________________

 בלעדי! בדניאל, 
4 חדרים, משופצת, 

100 מ"ר, ק"ק + חצר, 
חזית, 2,250,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

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

.1,450,000
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)37-37(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

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

ליחידה החל מ- 1,800,000 
ש"ח.

תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 דירת 4 חדרים בב"ב 
למכירה במחיר אטרקטיבי, 

_____________________________________________)37-38(טלפון: 054-6355073

 בכותל-המערבי, ליד 
המכללות, ד.גן משופצת 
ומוכנה לחלוקה, גינות, 

1,090,000 ש"ח. אור-לנכס, 
050-950075)38-38(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 ברח' נרקיס, 3.5 חד' 
)כמו 4 חד'(, משופצת + גינה 

60 מ"ר )מושכרת ב- 2,750 
ש"ח(, 940,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)38-38(יעקב, 054-4901948

 דירה חדשה ברחוב חזו"א 
פינת עזרא, 150 מ"ר עם 
אפשרות ליחידה נפרדת, 

2,730,000 ש"ח,
050-5854525)38-41(_____________________________________________

 דירת-גן יוקרתית, 
בבמברגר, 150 מ"ר 

בנוי + 100 מ"ר חצר, 
6 חדרים )כולל יח"ד(, 

כניסה פרטית.
"מקסימום נדלן" 

054-4340843)38-38(_____________________________________________

 במרום-שיר, פנטהאוז 
יוקרתי, בלנדא 6, ק"7, 

10 מ"ר בנוי + 160 
מ"ר גג עם נוף מדהים 

עד הים!! + חניה. 
"מקסימום"

054-4340843)38-38(_____________________________________________

 בלעדי, דופלקס 7 ח' 
ענקית, 220 מ' באזור חרל"פ 

+ מעלית + חניה, 2.8 מ'. 
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)38-38(_____________________________________________

 במנחם דופלקס 
יחודי 6 חד' + מרפסות 

שמש  כל קומה  כ-130 
מ"ר + מעלית וחנייה 

ב- 2,990,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)38-38(נכסים 050-4177750 

 בבלעדיות בחזו"א, 
5 חד', כ- 130 מ"ר, 

ק"ג, משופצת, יפיפיה 
+ מעלית + חניה, 

2,450,000 גמיש. "רוזנר 
_____________________________________________)38-41(נכסים" 054-3978367

 בויז'ניץ, דירת נכה 
)קרקע(, כ- 100 מ"ר, 4 חד', 
 GN .1,900,000 ש"ח, גמיש

_____________________________________________)38-38(נכסים, 054-8425797

 בגבול ר"ג,
הבנים/התנאים, חדשה, 

4 חדרים, 103 מ"ר + 
מ.שמש 10 מ"ר, קומה 

ב', חזית, מהממת + 
יח.הורים + מעלית 

וחניה. "מקסימום-נדלן" 
054-4340843)38-38(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח' בפ"כ 
במתחרדים אזור אבוחצירא 
משופצת מאוד + אופציה, 

1,350,000. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)38-38(_____________________________________________

 בלעדי כ- 4 ח' מרווחת, 
עורפית + סוכה, מסודרת, 

באזור רחוב הירדן, 1,530,000. 
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות בעמק 
יזרעאל, 4.5 חד', סוכה 
מ.שמש, מעלית וחניה, 
1,650,000. 'אפיקי-נדלן-

_____________________________________________)38-38(בועז' 054-8474843

 שלמה בן יוסף, 4 חד', 
90 מ"ר, קו' ד', גג בטון, 
1,480,000 ש"ח, גמיש.

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)38-38(אדוארד

 במערב בני-ברק 
לקראת סיום בנייה, 4 

חדרים + מרפסת שמש 
וחניה בבנין מפואר 

ואיכותי, ב- 2,100,000 
ש"ח. להב נכסים,

050-4177750)38-38(_____________________________________________

ומתוקה!שנה טובה 
050-3000-121

מאחלת לכל לקוחותיה 
תיווך  יזמות  השקעות
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 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

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

דופלקסים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 ברש"י, 3 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

 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'

3-3.5 חדרים

נתניה
 ברחוב יוספטל 

לאחר שיפוץ קומפלט, 
2.5 חדרים, 50 מ"ר + 

מרפסת שמש 45 מ"ר, 
קומה ג', 840,000 ש"ח, 
_____________________________________________)32-35(ללא תיווך, 054-2000030

 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 ברח' יהושוע, 
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(_____________________________________________

צפת

 דירת 3 חדרים משופצת 
+ יחידת דיור מושכרת. תיווך, 

050-4104044)34-37(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

2-2.5 חדרים

קריות

 4 חד' גדולים ברח' 
רמבם, ק"ב, מעלית, 

מרפסות, פרטים בתיווך 
_____________________________________________)36-37(אשכנזי, 03-5791770

 לל"ת בז'בוטינסקי 33, 
מול רמב"ם + חניה, ק-3/3, 

משופצת מהיסוד, 90 מ"ר,
4 חד' 1,590,000 גמיש,

054-7708250 ,054-7708223)35-38(_____________________________________________

 3.5 חד' ברח' יהושע, 
חדרים גדולים, אופצ'י 

בגג בטון, חזית כפולה, 
פרטים בתיווך אשכנזי, 

03-5791770)36-37(_____________________________________________

 3.5 חד' בשיכון ה', 
בניין חדיש, סלון גדול, 
מרפסת מטבח גדולה, 
פרטים בתיווך אשכנזי, 

03-5791770)36-37(_____________________________________________

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

משופץ כמשרד, פרטים 
בתיווך אשכנזי,

03-5791770)36-37(_____________________________________________

 ברח' דוד המלך, 
עורפית, ק"א, 3.5 חד', 

משופץ לדירה, חצר-גינה 
כ- 26 מ', 1,800,000 

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

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

 באורלנסקי/אחד העם, 
5ח' וממ"ד + מעלית + חניה 
+ מרפתס סוכה - כיור כפול - 

_____________________________________________)37-37(מיידית, 050-4811122

 4 חד', פתוחה לנוף, 
משופצת בגני הדר, ק"ב + 

_____________________________________________)36-39(מרפסת, 054-3178318

 בדף היומי! 3ח' + חצי, 
ק"א, משופצת בהזדמנות, 

1,290,000 ש"ח,
050-4811122)37-37(_____________________________________________

 באחד העם/ברנדה, 
2.5 ח' + מעלית - משופצת, 
מיידית!! רק 1,180,000 ש"ח, 

050-4811122)37-37(_____________________________________________

 בפינס, 2 ח', ק"ב - 
מסודרת ויפה, רק 955,000 

_____________________________________________)37-37(ש"ח, 050-4811122

 המומחים בקריות, דירות 
במחירי מציאה, אחזקת הנכס, 

שיפוצים לווי אישי, הנהלה 
_____________________________________________)36-47(חרדית, 052-7644050

 בגבעת זאב החדשה! 
מציאה מקבלן! רמת 

גימור גבוהה! אויר ונוף 
_____________________________________________)37-37(הרים! 0533-121640

 בשד' ירושלים/חזו"א, 
4 חד' גדולים, 100 מ', 

חזית עם מעלית וחניה, 
1,780,000 ש"ח גמיש, 

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

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

 בבלעדיות!! באבן גבירול 
)קרוב לרח' רמב"ם(, כ- 90 

מ"ר, אופציה להרחבה כ- 40 
מ"ר, ק"ג. #בקובלסקי, כ- 115 
מ"ר, מעלית, משופץ, אופציה.

_____________________________________________)37-37(תיווך, 050-4144602

 באבוחצירא, 4.5 חד', 
שקטה וגדולה, אפשרות 
להפוך ל- 5.5, יח' הורים, 

עורפית, ממוזגת. לב הנדל"ן, 
03-5757829, ישראל,

054-6149361)37-37(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה, 4 
חד', 98 מ"ר, משופצת ברמה 
גבוהה + יחידת הורים, ק"א + 
חניה, 3 כ"א, חזית, 1,900,000 

_____________________________________________)37-37(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 באזור הרב שך בבניין 
חדש, 4 חד', 100 מ"ר, ק"ג 

+ מעלית + חניה, מושקעת 
ביותר, 2,200,000 ש"ח. 

_____________________________________________)37-37(א.פנחסי, 03-5799308

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

מושקעת בבניין מטופח, 
2,050,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)37-37(_____________________________________________

 בלעדי! בעזרא שיכון אגו"י, 
4 חד', 90 מ"ר, מחולקת 

ל- 3 חד' + יחידה משופצת, 
ק"א, חזית, 2,220,000 ש"ח. 

_____________________________________________)37-37(א.פנחסי, 03-5799308

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

מעלית, חניה, סוכה, 
יחידת הורים. 1,830,000 

_____________________________________________)38-41(גמיש. 050-8898020

 מציאה באשקלון !!!
דירת 4 חדרים קומה רביעית

750,000 ש"ח
טל 054-7313344

_____________________________________________)37-37(טל 054-6644232 צחי/עומרי

 בבן זכאי, 3.5 חד', 94 
מ"ר, ק"ב, אחרונה, א.בגג 

+ חתימות שכנים, 3 כ"א, 
שמורה, חזית, 2,100,000 

_____________________________________________)37-37(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

_____________________________________________)37-37("אפיק-נכסים" 03-5791514

 ברשי, 3.5, מרווחת, ק"א, 
3 כ"א, 1,900,000 ש"ח. 

_____________________________________________)37-37("אפיק-נכסים" 03-5791514

 לחטוף! במכבים, 
3 חד', מרווחת, קא', 

1,270,000 ש"ח, גמיש, 
מפתחות במשרד "אביחי 
_____________________________________________)37-37(- מתווכים" 03-5701010

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

ואחרונה + אופציה, 
1,320,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)37-37(- מתווכים" 03-5701010

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

להרחבה! "אביחי - 
_____________________________________________)37-37(מתווכים" 03-5701010

 בלעדי מציאה 
בטרומפלדור, 3 חדרים, 

כ- 50 מ"ר, ק"ג + 
אופ' )גג רעפים(, 

שמורה, 1,220,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)37-37(_____________________________________________

 בלעדי בהמכבים קרוב 
לגשר, 3 חדרים, 70 מ"ר, 

מטופחת + חצר 20 
מ"ר, ק"א, 1,395,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

 בבלעדיות בגניחובסקי 22, 
דירת 3 חדרים קומה 3, כ- 60 
מ"ר, חזית. דוד גרוס רימקס, 

050-4122744)37-37(_____________________________________________

 בהזית, 3.5 חד', ק"ב, 
חזית, אופציה להרחבה ענקית, 

לל"ת, 1,800,000 ש"ח,
054-7602042)37-40(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)37-37(אדוארד

 באזור פרמישלאן בבניה, 
דירות 3 חד', 75 מ"ר, 

1,180,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)37-37(_____________________________________________

 במנחם, 3 חד' + 
מרפסות, 80 מ"ר, משופצת, 

ק"א, חזית + א.להרחבה 
גדולה, 1,700,000 ש"ח. 

_____________________________________________)37-37(א.פנחסי, 03-5799308

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירת 3 חד' אחרונה 

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

052-3344721 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 מציאה! ברחוב יהודה 
הנשיא, 3 חדרים + 2 חדרים 
במסגרת תמ"א 38 מאושר. 

1,700,000 ש"ח. 
_____________________________________________)37-40(ישראל: 050-4177419

 מציאת החודש 
באשקלון !! דופלקס 

4 חדרים מושקעת מאוד 
1,100,000 ש"ח

טל 0546644232 צחי
_____________________________________________)37-37(טל 0547313344 עומרי 

 דירת 3 חד', סוכה, 
מעלית, חניה, מיקום מצויין 
באברבנאל, הזדמנות שלא 

תחזור. FOX נדל"ן,
050-6925400)37-37(_____________________________________________

 פנינה בפרדס כץ, דירת 
3 חדרים בשלמה בן יוסף, 60 

מטר, משופצת, סוכה, מעלית, 
חניה בטאבו. יוסף רי/מקס 

_____________________________________________)37-37(ב"ב, 050-4174049

 ירידת מחיר דירת 3 
חדרים בז'בוטינסקי 45, 

כ- 70 מטר, קומה 1, אופציה 
להרחבה ל- 85 מטר באישור 

העיריה, השקעה טובה, 
1,365,000 ש"ח. יוסף רי/מקס 

_____________________________________________)37-37(ב"ב, 050-4174049

 בלעדי! בנורוק, 
3 חדרים + מ.סוכה, 

משופצת, אופציה לבניה, 
1,450,000, גמיש.
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)37-37(_____________________________________________

 בלעדי באזור הירדן, 3.5 ח' 
כמו 4, קומה א', עורפית + 

סוכה גדולה, 1,550,000. תיווך 
_____________________________________________)37-37(אלטרנטיב, 054-5500263

 בחפץ-חיים, 3 חד' 
+ אופציה ממשית, ק"א, 

1,900,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
054-2545420 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

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

1,500,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 בבלעדיות, באהרונוביץ 
3, דירת 2 חדרים, קומה 1 )4 

מדרגות(, כ- 35 מ"ר. דוד גרוס 
_____________________________________________)37-37(רימקס, 050-4122744

 בלעדי! באזור העיריה, 2.5 
חד', 70 מ"ר, ק"ק + חצר, 3 

כ"א, שמורה, 1,450,000 ש"ח, 
_____________________________________________)37-37(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308

 באזור קפלן/אנילביץ, 
2.5ח', גדולה, ק"א, חזית, 
3 כ"א, 1,450,000 ש"ח. 

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)37-37(_____________________________________________

 בהזדמנות בדנגור, 2.5 
חדרים, ק"א, חזית, אופציות 

להרחבה בי.א נדל"ן,
054-8462882)37-37(_____________________________________________

 בלעדי!! בטבריה, 
2.5 חדרים + מרפסת, 

ק"א, 60 מ"ר, משופצת, 
מושקעת מהיסוד + אופ' 
לסוכה, 1,450,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

 בלעדי!! בדוד המלך, 
2.5 חדרים + מרפסות, 

ק"א, 70 מ"ר + אופציה 
+ חצר, מיידי, 1,420,000 

ש"ח, גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

 בלעדי! בעלי הכהן, 2 
חדרים, 65 מ"ר + אופ' 
להרחבה מיידית כ- 80 

מ"ר, ניתנת לחלוקה 
ל- 2 דירות, ק"ב, חזית, 
מיידי, 1,550,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

 בלעדי, 2.5 ח' בפ"כ קומה 
א', חזית, אפשרות להפוך ל- 3 
ח', בניין אברכים, 1,150,000. 

תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)37-37(_____________________________________________

 בהנגב, 2.5 חד' מרווחת, 
משופצת מהיסוד, חזיתית, 

1,500,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 בדנגור, 2 חד', משופצת 
+ אופציה בגג-בטון, חזיתית, 

1,270,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)37-37(_____________________________________________

 2.5 חד', כ- 55 מ"ר, 
ק.4 ברח' רשב"ם ללא טאבו, 

מושכרת ב- 3,300 ש"ח, 
750,000 ש"ח. נאור נכסים, 

054-4566453)37-37(_____________________________________________

 במרכז העיר, מעולה 
להשקעה, משופצת, מרוהטת, 

תשואה 8,800, 1,580,000. 
_____________________________________________)37-37(תיווך, 050-4104044

 במרכז העיר, דירת שותפים 
משופצת כחדשה, להשקעה, 
תשואה 7,200, 1,530,000. 

_____________________________________________)37-37(תיווך, 050-4104044

 במרכז העיר, דירת 
שותפים מעולה להשקעה, 

תשואה 6,000, 1,380,000. 
_____________________________________________)37-37(תיווך, 050-4104044

 מציאה באשקלון !!!
4 חד' קומה א' מהממת 

ביופיה מתאימה גם להשקעה 
950,000 ש"ח 054-6644232 

_____________________________________________)37-37(צחי 054-7313344 עומרי

 בהרצל/שפירא מחולקת 
ל- 3 יחידות, תשואה נאה, 
משופצת, רק 1,240,000 

_____________________________________________)37-37(ש"ח, 050-4811122

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

050-3528252)37-37(_____________________________________________

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

_____________________________________________)37-37(ש"ח, 050-3528252

 במרכז העיר בברנדה, 
שלושה חדרים ויח"ד מושכרת, 

משופצת, 1,430,000. תיווך, 
050-4104044)37-37(_____________________________________________

 דירת 3 חד', מרווחת, 
מטופחת, מעלית למהירי 

החלטה. FOX נדל"ן,
050-6925400)37-37(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

מדהים, 680 אלף,
052-8045458)37-37(_____________________________________________

קריית אתא

קריית מוצקין

 בבנימין אברהם, כ- 3 
חד', 80 מ"ר + אופ' להרחבה, 

1,450,000. נדל"ן הקריה, 
050-3000121)38-38(_____________________________________________

 במימון, פינת שמעיה, 
בבניה, 3 חדרים, 80 

מ"ר, קומה ג', חזית + 
סוכה + מרפסת שמש - 

"מקסימום-נדלן"
052-2452820)38-38(_____________________________________________

 באברבנאל, 3 חדרים 
+ סוכה, קומה ב', 58 

מ"ר - במצב מצוין, מחיר 
מציאה. "מקסימום נדלן"

054-4340843)38-38(_____________________________________________

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

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

"מקסימום"
052-2452820)38-38(_____________________________________________

 ביגאל )מרכז העיר(, 3 
חדרים, ק"ב ואחרונה.

_____________________________________________)GN)38-38 נכסים, 054-8425797

 בלעדי, 3 ח', משופצת 
בז'בוטינסקי, בניין אברכים, 

עורפית לב"ב + אופציה 
לסוכה, קומה ב', 1,370,000. 

תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)38-38(_____________________________________________

 בלעדי, 3ח', קומה ב', 
חזית, כ- 70 מטר, מושקעת 

בפ"כ במתחרדים, 1,450,000. 
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)38-38(_____________________________________________

 בלעדי! בנורוק, 
3 חדרים + מ.סוכה, 

משופצת, אופציה לבניה, 
1,450,000, גמיש.
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)38-38(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)38-38(אדוארד

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

וחצר, שקט, תב"ע מאושרת 
להרחבה, במחיר מפתיע. תיווך 

_____________________________________________)38-38(מאור, 02-5730077

 בגבעת זאב וילה! אדמת 
מנהל! קו ראשון לנוף! בנוי 

220 מ"ר, גינה 180 מ"ר 
ויחידת דיור 2 במחיר קטן! 
_____________________________________________)38-38(תיווך מאור, 02-5730077

 בגבעת זאב דו משפחתי, 
220 מ"ר, משופץ + מחסן 
וגינה 200 מ"ר לנוף, יחידות 

דיור ואופציות, 2,460,000 
ש"ח!!! תיווך מאור,

02-5730077)38-38(_____________________________________________

דרום
 בואו הצטרפו לחברת 

ניהול הנכסים הטוב בדרום 
"אבני דרך" המטפלת בניהול 

נכסים בדרום. משה,
054-3255667)37-37(_____________________________________________

 מבחר דירות בדימונה 
וירוחם במחירי מציאה 

והשבחה עתידית, התקשרו 
עוד היום לחברת "אבני דרך", 

_____________________________________________)37-37(משה, 054-3255667

טבריה

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

050-4103173)33-32/18(_____________________________________________

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

שכנים בקומה, חניה + מחסן, 
לל"ת, 795,000,

052-7103979)37-48(_____________________________________________

+5 חדרים
 בגבעת זאב, איכותי, אבן! 

5 + פינת אוכל, מרפסות 
וחניה, כחדשה, ק"ב, מעלית, 
גם לנכים, 1,890,000 ש"ח! 

_____________________________________________)38-38(תיווך מאור, 02-5730077

 בגבעת מרדכי, כניסה 
פרטית וגישה נוחה לדירת 

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

זוכה!!! תיווך מאור,
02-5730077)38-38(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 גבעת זאב משה"ב, 

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

_____________________________________________)38-38(מאור, 02-5730077

 גבעת זאב המתחרדת, 
כניסה פרטית לדירת גן 4 + 
גינה 100 מ"ר ויחידת דיור 2, 
מיידית! 1,730,000 ש"ח!!! 

_____________________________________________)38-38(תיווך מאור, 02-5730077

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

מאושרת להרחבה של חדר 
ומרפסת, 1,230,000 ש"ח!! 

_____________________________________________)38-38(תיווך מאור, 02-5730077

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

מרפסת שמש בבניין מפואר, 
03-9301122)38-38(_____________________________________________

 ביטקובסקי, כפר גנים 
ג', מיני פנטהאוז, 4 חד', 

120 מטר, מ.שמש/סוכה 
40 מטר + ממד + גג בגודל 
הדירה, מעלית שבת וחניה, 

2,700,000. אתי,
054-3320655, תיווך דרים 

_____________________________________________)38-38(טרגט

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

_____________________________________________)38-38(בן 3 שנים, 03-9301122

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

_____________________________________________)38-38(מ"ר, 03-9301122

 בחפץ חיים, דירת גג 5 
חדרים, מ.שמש, יחידה בגג, 

2,180,000. אתי,
054-3320655, תיווך דרים 

_____________________________________________)38-38(טרגט

 בקיש, דירת גג, 3 חדרים 
עם אפשרות לחצי חדר נוסף, 
85 מטר, כניסה נפרדת לגג, 
בניין מטופח, קומה 3 ללא 

מעלית עם חניה בטאבו. אתי, 
054-3320655)38-38(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 5 חד', 
קומה ג', עורפית, מעלית, 

חניה, מרפסת סוכה גדולה, 
ממ"ד, מחיר 2,000,000 ש"ח. 

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)38-38(אדוארד

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

03-9301122)38-38(_____________________________________________

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

_____________________________________________)38-38(ומרווחת, 03-9301122

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

_____________________________________________)38-38(חניות, 03-9301122

 אנגלו סכסון בפנחס-חגין, 
1311 מ"ר + מרפסת- 5

סוכה, 2 חניות ומחסן, 
03-9301122)38-38(_____________________________________________

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

03-9301122)38-38(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בכפר 
גנים א' רח' יהלום, 5 חד', 
125 מ"ר, מעלית וחניה, 

03-9301122)38-38(_____________________________________________

 בכץ בי"ח השרון, 5 חד', 
120 מר, מ.שמש/סוכה, 

מעלית וחניה, 1,890,000. 
אתי, 054-3320655, תיווך 

_____________________________________________)38-38(דרים טרגט

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

וחניה מקורה בטאבו,
03-9301122)38-38(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בכפר 
אברהם, 4 חדרים + חניה, 

מעלית ומרפסת סוכה,
03-9301122)38-38(_____________________________________________

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

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

 בחפץ מרדכי, 4 חד', 94 
מטר, משופצת, מיזוג, מעלית 

וחניה בטאבו, 1,690,000. 
אתי, 054-3320655, תיווך 

_____________________________________________)38-38(דרים טרגט

 בלוחמי הגיטו, 4.5 חד', 
מושקעת קומפלט, חזית, 
מעלית וחניה, 1,690,000. 
אתי, 054-3320655, תיווך 

_____________________________________________)38-38(דרים טרגט

 בזכרון משה, 3.5 חד', 
מעלית, מיזוג מרכזי, לל"ת, 

4,000 ש"ח. יהודה,
050-7334030)38-41(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בסלנט, 3 
חדרים, משופצת קומפלט 

_____________________________________________)38-38(כולל צנרת וביוב, 03-9301122

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

_____________________________________________)38-38(משופצת! 03-9301122

 אנגלו-סכסון ביוספטל, 3 
חד', קומה +4 אפשרות בנייה 
_____________________________________________)38-38(על הגג מציאה! 03-9301122

 אנגלו-סכסון ברח' יהוד, 
3.5 חדרים, ענקית, קומה 

ראשונה, חניה מקורה בטאבו, 
03-9301122)38-38(_____________________________________________

 בבילו, 3 חדרים גדולים, 
2 מרפסות, מוארת, מעלית 

וחניה, 1,490,000.
054-3320655, אתי, תיווך 

_____________________________________________)38-38(דרים טרגט

 מציאה! השקעה 
בהזדמנות! דירת 4 

חדרים + צימר, בלב צפת 
העתיקה. יובל,
050-2777611)38-38(_____________________________________________

 דירת 3 חד' עם מרפסת 
גדולה, קומה 1 ויחידה, 

אופציית בניה של כ- 75 מ"ר, 
משופצת, אזור חרדי! 650,000 

_____________________________________________)38-38(ש"ח. שניר, 052-2888181

 דירת 3 חד' + אופציית 
בנייה גדולה, מצב מצויין, 

קומה 1, חרדי, 570,000 ש"ח. 
_____________________________________________)38-38(ניסים, 053-7666027

 טיפול השכרה, מכירה 
ואחזקה בנכסים באזור קריות 

וחיפה - מאיר אלפסי נדלן 
ושיווק פרוייקטים,

052-2790370)38-38(_____________________________________________

 בסוקולוב, 4 חד', ק/2, 
מחיר הוגן! מאיר אלפסי נדלן 

ושיווק פרוייקטים,
052-2790370)38-38(_____________________________________________

 בבן גוריון, 4 חד', ק/2, 
חייבת להימכר! מאיר אלפסי 

נדלן ושיווק פרוייקטים,
04-8441111)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות בכפר גנים 5 
חד' ענקית ומושקעת + מחסן 

בטאבו, חניה מקורה ומעלית 
שבת 052-8530061 "מיטב 

_____________________________________________)38-38(נכסים"

 בסלומון השקט! 4.5 חד' 
ענקית) 115 מ"ר!!( משופצת 

חלקית, יחידת הורים, ללא, 
1.530.000 לפרטים נוספים: 

_____________________________________________)38-38(רם נכסים 054-5566145
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לפרסום
בלוח

03-6162228

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

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

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

קיט 
ונופש

עסקים

ביקוש 
דירות

נדל”ן 
מסחרי

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)36-36/18(_____________________________________________

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, סוכה 

כשרה במקום 052-7646764
,054-5461450

02-5361450 ,052-2611920)36-42/18(_____________________________________________

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

וילות ובתים

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, 
2,370,000. 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(_____________________________________________

פתח תקווה

ירושלים

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

050-4195652)27-38(_____________________________________________

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

_____________________________________________)31-38(קצרות, 050-7877492

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

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

 "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(_____________________________________________

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-02/19(_____________________________________________

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

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

מובטחת, לפרטים: 
052-6547797)33-36(_____________________________________________

אולמות

 דירה 10 מיטות/יחידה 
לזוג + חצר בק.החרדית, קרוב 

לשטיבלך ולכנרת,
050-4103173)33-32/18(_____________________________________________

 יפיפיה, כחדשה, 
מרוהטת, לזוג צעיר 
בלבד, 2 חד' באיזור 
ויז'ניץ, 2,250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-37(מיידי, 050-5677030

1-1.5 חדרים

 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 

_____________________________________________)24-46(מנגל 050-2565636

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-38/18(_____________________________________________

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בהרב שך יחידת דיור 
3 חד', חדשה, מפוארת, 

מרוהטת, מרווחת וממוזגת, 
_____________________________________________)35-38(55 מ"ר 050-4112311

 בבארי, 2 חד', כ- 50 מ"ר 
+ מרפסת גדולה, 4,000 ש"ח. 

_____________________________________________)35-38(א.ב.תיווך, 050-4888510

 דירת 2 חד', קומה 4, 
איזור ר"ע - חתם סופר,

058-7632114)35-37(_____________________________________________

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

כ- 45 מ"ר, 2,800 ש"ח,
054-4797080)35-38(_____________________________________________

 יח"ד בפרל ליד הרב 
שר, חדשה, ממוזגת 
ומרוהטת, ק"ק, 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

 ברח' מעלות דפנה - 
דירת 4ח' גדולה, מרווחת, 

שרותים כפולים, 2 מרפסות 
סוכה, שמורה, ממוזגת, 

ק.שניה, אזור מרכזי, חרדי, 
052-9552096)35-38(_____________________________________________

 אולם חדש מהדרין תלפיות 
ירושלים, מבצע פתוח, מחירים 

זולים ואוכל מעולה,
054-2321111)35-38(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 משרד מרוהט מרחוב יפו 
210 בירושלים, כ.פרטית, מיידי 

_____________________________________________)35-38(לכל תקופה, 054-2321111

 יחידות נופש לזוגות 
ומשפחות + בריכה מחוממת, 

4X8 מ"ר, משחקי חצר,
,050-8566778

04-6980913 ,050-2187690)35-38(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים מהדרין, 
לשבתות חתן, גיבוש ולחגים, 

5-8 משפחות + בריכה גדולה, 
משחקיה ומדשאות

050-4153074 052-3540874)35-46(_____________________________________________

מושב גורן
 במושב גורן וילת נופש 
+ בריכה פרטית, אפשרות 

לנופש זוגי בצימר המערה... 
050-5990545)35-38(_____________________________________________

 להשכרה, 3 חדרים 
+ מרפסת גדולה, קומה 
א', שירותים כפולים, רח' 

אברבנאל 36, מיידי, לפרטים: 
050-4521306)36-39(_____________________________________________

 דירת 2 חד' משופצת 
וחדשה, מרוהטת קומפלט, 

ממוזגת, מרווחת, מיטות 
מתכווננות, פנויה מיידי, מקום 

_____________________________________________)36-39(מרכזי ושקט, 054-6804376

 דירת חדר ליחיד, 
משופצת ומרוהטת, במרכז 
ב"ב, מיידי! 03-6197286, 

050-5749262)36-37(_____________________________________________

 באבן גבירול, יחידה לזו"צ, 
מרוהטת, ממוזגת, מיו"כ עד 

אחרי סוכות + סוכה,
052-7101856)36-37(_____________________________________________

 להשכרה בקרית יובל 
ברח' שטרן, 3 חדרים + מזגן, 

קומה ד', במחיר הזדמנות, 
_____________________________________________)36-37(לפרטים: 052-7684420

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בר' עקיבא חנות 23 
מטר, חזיתית, מושקעת, מיידי, 

_____________________________________________)36-39(ללא תיווך, 050-2899019

 לחגים, שבתות חתן 
וקבוצות "בית רומנו" 4 דירות 
אירוח מאובזרות, 20 מיטות, 
בריכה סגורה + חדר אוכל, 

150 ש"ח למיטה. רחל,
050-4338878)36-35/18(_____________________________________________

 חדרי אירוח על בסיס יומי, 
150 ש"ח ליחיד. חודשי -

מ- 1,700 ש"ח כולל הכול. 
לזוג - 2 לילות - 500 ש"ח, 

מבצעים לחגים! -
052-2634477 ,052-3224835)36-39/18(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים מ- זוג ועד 35 נפש. 

בריכה וג'וקזי, בזול,
055-6697474

toda toda.co.il)36-39(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד 
פינוקים, קרוב להכל, עד 
_____________________________________________)34-08/18(15 איש, 052-7164243

דופלקסים

דירות 
להשכרה

בני ברק

+5 חדרים
 בבלעדיות בגרונר, 5 חד' 
יפייפיה, חדשה + מעלית + 

חניה + ממ"ד + מרפסת 
נוף פתוח, 6,100 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)36-39(חכמת רחוב, 052-2585808

4-4.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 4 חד' גבול ר"ג ב"ב, ק"ב, 
4,000 ש"ח מיידית, משופצת, 

_____________________________________________)37-38(2 שירותים 052-7170746

 באברבנאל, בית פרטי, 
100 מ"ר + גינה 120 

מ"ר, אפשות לתקופה 
ארוכה, ב- 10,000 ש"ח. 

להב נכסים,
050-4177750)37-37(_____________________________________________

 במנחם, ד.גג ענקית! 
6ח' ענקית + מרפסת + 

מעלית, חזית. "אפיק-נכסים" 
03-5791514)37-37(_____________________________________________

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

כ- 170 מ"ר, חדשה, 
משופצת ברמה גבוהה 

מהיסוד + גג ענק פתוח, 
ק"ג )ללא( + חניה, 6,900 

ש"ח, גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

 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)37-37(_____________________________________________

 בלעדי!! במוהליבר, 
4 חדרים בבנין חדש, 

ק"ד + מעלית, 5,200 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)37-37(_____________________________________________

 4 חד', ק"ב + מרפסות 
באזור רח' טבריה, 4,200 ש"ח. 

_____________________________________________)37-37(נאור נכסים, 054-4566453

 3 חדרים משופצת 
ומפוארת, רח' ר' אליעזר 

לתקופה קצרה, 3,400, טלפון: 
052-7638575 ,050-4118843)37-38(_____________________________________________

 3 חדשה ומפוארת 
בפרמישלן, מרפסת ענקית, 

25 מ"ר, 4,000 מיידי,
054-8420377)37-37(_____________________________________________

 שלמה בן יוסף, 3 חדרים, 
קומה ב', 3,400 ש"ח.

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)37-37(אדוארד

 בלעדי ביאליק, 3 חד', 
מעלית, חניה, 3,700.

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)37-37(אדוארד

 נדיר! בנורוק! 3 חד', 
משופצת, 76 מ"ר, 

חזית, מעלית. "אביחי - 
_____________________________________________)37-37(מתווכים" 03-5701010

 בלעדי! במנחם, 
3.5 חדרים, ק"ב, 

משופצת, חזית + חניה, 
מיידי, 4,200 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

 בלעדי בחתם סופר 
בבנין חדיש, 3 חדרים, 

ק"ב + מעלית + 
חניה, מיידי, 4,000  

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

 להשכרה דירה במצב טוב 
ברח' הרב שמש 8 ב"ב, 2.5 

חדרים, קומה שניה,
054-2287828)37-38(_____________________________________________

 בהרב שך/רד"ק, 
2 חדרים גדולים, ק"ג, 

משופצת ברמה גבוהה, 
3,600 ש"ח, ללא ריהוט, 

054-6856793)37-40(_____________________________________________

 במקובר, יח"ד 2 
חדרים, חדשה + ריהוט 

מלא, כולל ארנונה, ק"ק, 
3,000 ש"ח. **ברבי 

יוסי, 2 חדרים כ- 35 מ"ר, 
משופצת ומרוהטת, 

2,500 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

 יח"ד ברח' ירושלים, 
חדשה, מרוהטת קומפלט, 

ממזוגת + דוד"ש + מעלית, 
_____________________________________________)37-40(מיידי, 050-9375052

 בחנה סנש, 2.5 חד', 
_____________________________________________)37-38(משופצת, ק"א, 050-4100471

 בהרב שך - דירת חצר 
גדולה, ק"ק, 3 כיווני אוויר, 

מתאימה גם לנכה,
050-4145697)37-38(_____________________________________________

 יח"ד כ- 35 מ"ר, מרוהטת, 
ממזוגת, משופצת, ק"ב, 

2,500 ש"ח בשיכון ה', מיידי, 
053-3370813)37-40(_____________________________________________

גבעת שמואל

 בחדשה, יוני נתניהו, קומה 
1, 4 חד', מיידית. "רי/מקס" - 

_____________________________________________)37-37(משה דסקל, 050-5926021

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 בהנשיא, 3 חדרים, קו'4, 

משופצת מהיסוד, מיידית.
"רי/מקס" - משה דסקל, 

050-5926021)37-37(_____________________________________________

 ברמת שרת ברחוב הרב 
שרם, 2 חדרים + טרסה + 

כניסה פרטית לתקופה ארוכה, 
_____________________________________________)37-37(לפרטים פנחס, 052-2600936

2-2.5 חדרים

 בגני הדר, דירת 5 חד' 
נהדרת, סוכה וחניה, מיידי. 
_____________________________________________)FOX)37-37 נדל"ן, 050-6925400

 בעמישב, דירת 3 חד', 
יפה ומשופצת. FOX נדל"ן, 

050-6926400)37-37(_____________________________________________

 בית חרדי בהר סיני, 4 
וחצי חד', 2 סוכות, משופצת 

+ מטבח חדש, קומה 1 + 
_____________________________________________)37-38(מעלית, 052-8986702

רעננה

 להשקעה, נכס מניב 
בארה"ב, תשואה כ- 14% 

לשנה, נכס נדיר, 50,000$, 
050-4188844)37-40(_____________________________________________

 למכירה חנות 20 
מ' ברח' בן גוריון מול 

השלישות בזול 600,000 
ש"ח, בלעדי תיווך ש. 

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

050-5308742)37-37(_____________________________________________

 להשכרה חנות בבני-ברק 
בהרב-קוק/רבי-עקיבא, 63 

מ"ר, 17,500 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 מגרשים לבניה + בתים 
+ דירות מקבלן בהזדמנות. 

עץ הדעת, תיווך במקרקעים 
_____________________________________________)37-38(שירות ואמינות, 02-6769127

 דירת ארוח ל- 2 עד 15 
אורחים, שבתות, חול, חגים, 

לתקופות קצרות, טל' לנשים: 
050-4166411, טל' לגברים: 

052-7183279)37-38(_____________________________________________

 פנטהאוז 5 חדרים, נוף 
לכינרת, סוכה גדולה לסופ"ש 

_____________________________________________)37-40(וחגים, 052-7602175

 בית פרטי מאבן הכולל 2 
צימרים + חצר גדולה בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים,
052-7155422 ,053-3147542)37-36/18(_____________________________________________

 חדש בטבריה, קרוב לחוף 
הים, מבחר צימרים ממוזגים + 
_____________________________________________)37-36/18(ג'קוזי + בריכה, 054-8818699

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-36/18(נוף, 055-6678585

 צימרים מפוארים בצפון + 
ג'קוזי גדול בכל צימר + בריכה 
בחורף ומוצנעת, מבצע חורף 

_____________________________________________)37-36/18(חם!! 054-6242965

מושב תעוז
 מתחם בריכה 150 מ"ר 
הכולל בריכת שחיה פרטית, 
מטבחון, שירותים, מקלחת, 

פינת ישיבה ופינת מנגל, 
לזוגות, קבוצות ומשפחות, 
פרטיות מוחלטת, 25 ש"ח 
לאדם לשעה, מחיר מיוחד 

_____________________________________________)37-40(לקבוצה, 052-3135105

 דירת חדר ליחיד, משופצת 
ומרוהטת, במרכז ב"ב, מיידי! 
050-5749262 ,03-6197286)38-41(_____________________________________________

 יח"ד לזו"צ, יפה 
ומושקעת, אזור ראדזמין, ק"א, 

_____________________________________________)38-39(חזית 054-3034375

 1.5 חד', מרוהטת, חדשה, 
2 מזגנים, ק"ק, בשיכון ה', 

2,750 ש"ח, מיידי,
054-8154750)38-39(_____________________________________________

 בהדר גנים 4.5 חד', בבגין, 
עורפית + מ.שמש + יח' 

הורים, 3 מזגנים, מיידי, לטווח 
_____________________________________________)38-39(ארוך, 054-4346744

 בחפץ חיים, 4 חד' + 
מרפסות, ק"א, מסורגת, 3 

כ"א, ממוזגת + ריהוט חלקי 
+ דוד"ש, 3,800 ש"ח,

054-8598418)38-41(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 מגוון רחב של דירות 
בקרית אתא - מאיר 
אלפסי נדלן ושיווק 

_____________________________________________)38-38(פרוייקטים,052-2790370

קריית אתא

 מחפשים בבני-ברק 
דירה עם סוכה להשכרה לחג 

_____________________________________________)37-39ח(הסוכות, 054-8454536

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני-ברק/קרית הרצוג, 

_____________________________________________)38-39ח(לל"ת, 052-7396092

 במשפחה חרדית חמה 
ומקצועית בב"ב התפנה חדר 

עבור נערה/אישה הזקוקה 
לסיוע נפשי, 052-7659259, 

03-6182063)38-41(_____________________________________________

 ברשותנו מאגר גדול מאוד 
של דירות למגורים והשקעה. 

תיווך ארץ הצבי,
08-9931163 ,052-5253470)38-38(_____________________________________________

 להשכרה משרד / 
חנות בב"ב בהרב קוק, 

80 מ"ר, ממוזג, אופציה 
_____________________________________________)38-41(לחלוקה, 058-7169409

 להשכרה חנות ואו משרד 
16 מטר + חצר, מתאים גם 

לספר/ית, 2,200 ש"ח,
054-5500263)38-38(_____________________________________________

 בק.אתא, 2 חנויות, 48 
מ"ר, מחיר מציאה! מאיר 

אלפסי נדלן ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)38-38(_____________________________________________

 מגרש לבניה רוויה
בק.אתא, מסחרי ומגורים. 
מאיר אלפסי נדלן ושיווק 
_____________________________________________)38-38(פרוייקטים, 04-8441111

 בחיפה, מגרש לבניה 
מסחרית במת"ם 2 מציאה 

של ממש! מאיר אלפסי נדלן 
ושיווק פרוייקטים,

04-8441111)38-38(_____________________________________________

מחסנים
 להשכרה מחסן לאחסנה 

כ- 15 מ"ר, ברוזובסקי ב"ב, 
גישה לרכב. יוסף,

052-7140101)38-41(_____________________________________________

 מבצע ענק! בבלעדיות 
משרדים בקומה 19, נוף לים, 
רק 40,000 ש"ח כולל ריהוט 

ומיזוג. תיווך ארץ הצבי,
08-9931163 ,052-5253470)38-38(_____________________________________________

 "חוות מרומי השדה" 
- 2 צימרים מפוארים 

ומאובזרים לזוגות/
משפחות, ספא, סאונה, 

בריכה מחוממת ונוף 
מדהים, 052-3488910, 

052-5807915)38-50/17(_____________________________________________

 במלצר 21, דירות ארוח 
מפוארות, מאובזרות, דירת 
חדר + חצר מרוצפת, ק"ק 

מתאימה לנכים, דירת 2 ח' + 
ג'קוזי + סוכה, מפוארת 

ק"ד + מעלית )אפש' גם על 
בסיס חודשי( ודירת 3ח', ק"ג 

_____________________________________________)38-11/18(+ מעלית, 052-7613554

 במיקום מעולה לחג 
הסוכות וחול המועד, 

דירה גדולה עם 2 חדרי 
שינה פנויים )2 מיטות 
לזוג + 3 מיטות בחדר 

ילדים( ממוזגת ונעימה, 
מול מגדלי שקל,

לפרטים לרציניים בלבד -
נא לשלוח הודעה ל-

054-6565361)38-40(_____________________________________________

 "אחוזת נוף כנרת" - 
צימרים חדשים ומפוארים 

בטבריה + ג'קוזי + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, במחירי 

_____________________________________________)37-10/18(השנה!! 052-7134905
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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

 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(_____________________________________________

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

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

 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(_____________________________________________

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

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

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

ספסופה

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-12/18(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, לכל השנה, לבחורים 

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

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

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

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

 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(_____________________________________________

מכירת רכבים

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

■ 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, ספרדים ופרק ב', 

שדכן מקצועי עם המון 
הצעות. 054-8422105

03-6189388)40-11/18(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 "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!
_____________________________________________)35-46/17ל(052-2514960

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

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

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(_____________________________________________

 צימר חדש וממוזג לזוג 
בעיר העתיקה של צפת, 
מיקום מעולה!! מומלץ, 

052-7153475)32-39(_____________________________________________

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

רכבים לנוסעים 7-9 
_____________________________________________)32-31/18(מקומות, 03-5790909

מעונות

מיצובישי
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

 אבדה מצלמה היקרה 
מאוד לבעליה ביום חמישי 

_____________________________________________)33-36(האחרון ברידינג, 050-4151455

■ 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

 וילה גדולה לאירוח, בריכת 
שחיה גדולה, מרחבי דשא 
גדולים, פינת ישיבה, מנגל 

וסוכה גדולה לחגים,
077-5590283 ,054-5726412)35-08/18(_____________________________________________

 "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 מיטות 
יוקרתיות, למשפחות/זוגות 

ליד ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מרהיב + ברכה 

_____________________________________________)36-35/18(ונדנדות, 052-5856465

מאזדה

 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

 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

 בהדמנות, מאזדה סטיישן 
7 מקומות, מודל 2000, מצב 
מעולה, שמורה, 8,000 ש"ח, 

050-8616829)36-37(_____________________________________________

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים,
,053-3188842
050-7532336)36-35/18(_____________________________________________

 "הובלות אחים לוי" 
- העברת דירות, פסנתרים, 

מקררים + עטיפות מגן + נוף 
_____________________________________________)36-39(לרהיטים, 052-2743106

 השכרת רכב לאברכים 
בבני-ברק מגיל 24, החל מ- 

_____________________________________________)36-39(100 ש"ח ליום! 050-2502552

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-35/18(_____________________________________________

 C.B.T מטפלת 
בירושלים, טיפול קוגנטיבי - 
התנהגותי לשינוי מחשבות 

והתנהגות, הגורמים למצוקות, 
מיועד לנשים, נערות וילדים, 

052-7646222)36-37(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם,

050-4469796)36-35/18(_____________________________________________

סוכות
 ישירות מהיבואן, 

קישוטים, פוסטרים של רבנים, 
לסוחרים, לבעלי דוכנים 

_____________________________________________)36-39(במחירי חיסול, 055-6687487

 נמצא ילקוט עם השם 
שמעון סממה, בקו 16 
_____________________________________________)36-37ח(ירושלים, 052-7127502

 נמצא שרשרת כסף בי-ם 
_____________________________________________)36-37ח(המלח, 052-7664223

 אבד נגן סאנדיסק יקר 
מאוד לבעליו במוצ"ש פרשת 
_____________________________________________)36-37ח(עקב בבני-ברק, 052-7190733

 אבד נגן Solo עם כרטיס 
)16 ג'יגה(, בכט' אב בחוף 
_____________________________________________)36-37ח(באשדוד, 058-3205699/8

 אבדו נעליים חדשות 
מהמכירה בווגשל מוקסין מידה 

_____________________________________________)36-37ח(25, בנים, 052-7171872

 אבדו משקפיים מלבניות 
ביום ג', ז' אלול 29.8.17 

באיזור בנייני האומה בירושלים, 
_____________________________________________)36-37ח(052-7180435

 נמצא בבין הזמנים, 
מגבעת בתוך קופסא, ליד 

התחנה ברח' סוקולוב,
_____________________________________________)36-37ח(052-7168382

 נמצאו בחוף שרתון 
משקפי פלסטיק בנות סגול/

_____________________________________________)37-38ח(בורדו, טל': 053-3195276

 נמצאו מפתחות עם 
השם "נחמי" במדרגות של בן 

_____________________________________________)37-38ח(פתחיה, 053-3195276

 נמצאה מצלמה דיגיטלית 
בפארק הכט - חיפה, פלאפון: 

_____________________________________________)37-38ח(055-6701554

 אבד בכז' אב בבני-ברק 
תפילין + טלית באזור חזון 

_____________________________________________)37-38ח(איש, 050-4116867

 אבד נייד
GALAXY YOUNG כשר 

שחור, בחולון )06/08/17(, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7113356, 052-2458282

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)36-37ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7938941

 מעוניין לקנות במחיר 
סמלי מזוודה גדולה, 4 גלגלים 
במצב מצוין בלבד צבע כהה 

באיזור י-ם או ב"ב,
_____________________________________________)36-37ח(052-7163334

 דרוש מטען למברגה 
"מקיטה" 10.8 ווט,

_____________________________________________)36-37ח(054-8478353

 דרוש מחיצה מתקפלת 
באורך של 1.5 על 2.5 גובה, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4133065

 דרוש טייפ מצוין לקלטות 
_____________________________________________)36-37ח(בב"ב, 058-3245685

 דרוש לקניה רכב במצב 
טוב עד 5,000 ש"ח, החל מ- 

_____________________________________________)36-37ח(98, 052-7137706

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)36-37ח(בתרומה, 054-8432271

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
_____________________________________________)36-37ח(גוניור אלקטרה, 052-3595314

 דרוש כיסוי פלסטיק 
35X37 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)36-37ח(אלקטרה, 052-3595314

 דרושים לאברך: 2 
מיטות, כסאות למטבח, כינור, 
050-4175368 אפשר להשאיר 

_____________________________________________)36-37ח(הודעה

 דרוש כיסוי חדש לעגלת 
_____________________________________________)36-37ח(יויו צבע נטרלי, 052-7137706

 מעוניין לקנות: רמקולים, 
אורגן ומגבר.

יהודה, 08-9945915.
בין השעות - 2:15-3:30 

_____________________________________________)36-39(בצהריים ומשעה 1:00 בלילה

אבדו תפילין
 היקרות מאד לבעליהן

054-6337121 

 בנרתיק קטיפה כחול
הרקומות י. א. א. עם האותיות 

 במרכז בני ברק

■ 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(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-35/18(_____________________________________________

נתניה
 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

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-36/18(_____________________________________________

 יח' נופש יפיפיה 
בעתיקה לזוג + 3, 

מאובזרות וממוזגות 
ברמה גבוהה + חצר, 

054-5259470)37-40(_____________________________________________

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)37-36/18(_____________________________________________
 ,MPV 2005 מאזדה 

אוטומטית, 7 מקומות 
מרווחים, שמור מאוד, דגם 

מפואר, מזגן מפוצל + חלון 
בגג, 168,000 ק"מ - 36,000 

ש"ח + מולטימדיה,
055-2346293)37-37(_____________________________________________

 מאזדה 3 - 2009, יד 
שניה, שמורה ומטופלת, צבע 
כסוף מיטאלי, כחדשה! טסט 

ל- 9 חודשים, 23,500 ש"ח, 
055-9356525)37-37(_____________________________________________

 ספייס וואגן  7 מקומות - 
1999 אוטומטי שמורה מאוד 

קמ' נמוך, 180,000 טסט 
לשנה!! בהזדמנות!! 9,500 

_____________________________________________)37-37(ש"ח, 052-9678475

 נהג אדיב וסבלני עם רכב 
חדש ומרווח יבצע עבורכם 

נסיעות/משלוחים בכל רחבי 
הארץ, מחירים ללא תחרות, 

058-444-0475)37-40(_____________________________________________

איחוד תיקים!!!
צוואות וירושות!!!

ביטול על הגבלת רישיון!!!
שקוע בחובות???

קיבלת עיקולים???
פיגורי משכנתאות???

הבנק לוחץ???

משתחררים 
מהחובות!

054-3815710
 ייעוץ רפואי ונפשי 
בתפקוד חיי המשפחה 

וקדושת הבית, עזרה דסקרטית 
ומקצועית, באישור הרבנים. 

יהודית גרוס, 
055-6786818 מענה טלפונים 

_____________________________________________)37-40(בין 6-7 בערב

 נמצא שרשרת ותליון 
בשבת האחרונה בבני-ברק, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8454536

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים בחודש תמוז תשע"ו, 
צבע אפור, נרתיק תכלת, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7145526

 נמצאה שרשרת כסף בים 
המלח, אפשר לקבל במספר: 

_____________________________________________)37-38ח(052-7664223

 נמצא נגן מול החוף 
הנפרד בטבריה בכד' אב, נייד: 

_____________________________________________)37-38ח(052-7606640

 נמצאה מצלמת קנון 
לבנה בתחנה המרכזית 

ירושלים, לפני כחודש, בטלפון: 
_____________________________________________)37-38ח(058-3228895

 אבד צמיד זהב ושעון 
אובקו בכ"ח אב,

_____________________________________________)36-37ח(058-3200310, 058-3266606

 אבד או הוחלף מזוודה 
במוצאי שבת כא' אדר 

באוטובוס מביתר לירושלים, 
המוצא יבוא על שכרו,

_____________________________________________)36-37ח(053-3179474, 02-5379474

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)37-38ח(054-7938941

 מעוניין לקנות מקפיא 
חדש/כחדש, 5/6 מגירות 
_____________________________________________)37-38ח(במחיר זול, 054-8476500

 מעוניינים לקנות סוכה 
יד שניה מברזלים במחיר זול, 

_____________________________________________)37-38ח(בבני-ברק, 054-8463244

 מעוניינים לקנות קיר 
מתקפל יד שניה בבני-ברק 

_____________________________________________)37-38ח(והסביבה, 054-8463244

 דרוש מטען למברגה 
"מקיטה" 10.8 ווט,

_____________________________________________)37-38ח(054-8478353

 בחור ישיבה מעוניין 
במקרר משרדי בתרומה או 

במחיר סמלי, טל':
_____________________________________________)37-38ח(052-7657364

 דרוש לבחור ישיבה פלאפון 
למסירה או בתשלום סמלי, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7669248

 דרושה סוכה במצב מצוין 
בתרומה או במחיר סמלי 

)עדיף סוכת שלום(,
_____________________________________________)37-38ח(052-7796437

 דרוש מזגן כ"ס 1 בתרומה 
לאברך, 054-8451318, זמן 

_____________________________________________)37-38ח(בערב

מכוניות

קניית רכבים
 קונה רכבים ואופנועים 

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

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

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

■ 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
 דב ושושנה לנדאו - 

דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 
ומאובזרות, למשפחות, 

אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 
04-6989510 ,052-8771810)38-37/18(_____________________________________________

 צימר בוטיק בלב 
צפת העתיקה, מחירים 

מיוחדים לחגים. יובל, 
050-2777611)38-38(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

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

 בכניסה לעתיקה, ליד 
מלון רימונים, דירת 4 חד' 

גדולה וממוזגת עד 14 
איש, מרפסת גדולה עם 
נוף לעתיקה ולהרי מירון

052-5000685)38-14/18(_____________________________________________

 דירת ארוח סמוך לעתיקה 
מיקום שקט, נקיה ומאובזרת, 

050-4115872)37-38(_____________________________________________

 פמוט תמונה כבר יש 
לך? ויטרינה מתקפלת 
להדלקת נרות, איכותי, 

בטיחותי ומהודר,
052-7600005)38-39(_____________________________________________

תשמישי קדושה

 נמצאו אופניים תלת אופן 
בק.הרצוג ברח' חיי טייב ביום 

חמישי ט"ז באלול,
_____________________________________________)38-39ח(077-3004705, 052-7650984

 נמצאה מצלמה דיגיטלית 
בפארק הכט-חיפה, פאלפון: 

_____________________________________________)38-39ח(055-6701554

 נמצא כובע חסידי בקו 
402 מב"ב לירושלים בכ"א 

_____________________________________________)38-39ח(אלול, 02-5711020

 נמצאה טבעת במלון 
מרגוע בערד, המאבדת תוכל 

לקבלה עפ"י סימנים,
_____________________________________________)38-39ח(052-7126692

 נמצא נגן בבן יעקב בב"ב, 
_____________________________________________)38-39ח(054-8442460

 אם ברשותכם סוכה/
סכך שאינכם צריכים, בן תורה 

ישמח לקבלם,
_____________________________________________)38-39ח(054-8432271

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)38-39ח(תורה, 054-8432271

 דרוש לגמ"ח לחלוקת מזון 
מקפיא במצב טוב בתרומה, 

_____________________________________________)38-39ח(03-5741007

 מעוניינת בטייפ לשמיעת 
קלטות למשפ' אברך,

_____________________________________________)38-39ח(054-8504868

 דרוש מקרר לבחורי ישיבה 
במצב טוב באזור אלעד, 
_____________________________________________)38-39ח(לפרטים: 054-8491154

 דרוש מטען למברגה 
"מקיטה" 10.8 ווט,

_____________________________________________)38-39ח(054-8478353

 דרושה סוכה מעץ/ברזלים 
בתרומה/סמלי וגם סכך 

_____________________________________________)38-39ח(לאברך, 054-7432011

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)38-39ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)38-39ח(בתרומה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה עם ילדים 

_____________________________________________)38-39ח(בבני-ברק, 050-6651365

 דרושה סוכה בתרומה 
למשפחת אברך בן תורה, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7396092

 נייח מחודש, 
משחקים, סרטים, 

אחריות, מסך דק, 700 
_____________________________________________)38-50(ש"ח, 054-4543701
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ריהוט
 למכירה במחיר מוזל 
מאוד, שולחן משרדי גדול 
_____________________________________________)34-36(במצב טוב, 050-4171813

 קומת מדפים 
מפלסטיק, רחבה 

ואיכותית, לכל מטרה, 
054-8527470)35-39(_____________________________________________

 מכונת תפירה בייתית, 
במזוודה, בבני-ברק, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7396092

 מסך דק )LCD( במצב 
מצוין בהזדמנות!!! 200 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(053-3346080

 מגהץ אדים 
NORMANDE במצב חדיש 

בהזדמנות בלתי חוזרת, 60 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד, 054-7216671

 מכונת קפה חם/קר 
תוצרת NESCAFE חדשה 
באריזה מקורית )בני-ברק(, 

300 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 תנור בקו + כיריים במצב 
מצויין, התא הקטן דורש 

טיפול, 500 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(058-3245345

 רדיאטור קטן מעוצב 
כחדש, 40 ש"ח בב"ב,

_____________________________________________)36-37ח(050-4113059

 טוסטר אובן במצב מצוין, 
בקושי בשימוש, נמכר עקב 

קנית תנור, ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(לפרטים: 052-7137706

 כירה חשמלית קרמיקה 
מחברת DAVO רק 84 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח!!! 058-3279559

 רדיו דיסק מקורי חדש 
לרכב מזדה - 3, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-8412903

 מברגה חדשה + 2 
סוללות, מצב מעולה, 280 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-5548402

 טאבלט באריזה המקורית 
חדש וסגור "סילבר ליין" 200 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-7681526

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-7432035

 אורגן 5 אוקטבות, מצב 
מצויין + נרתיק, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(050-4102942, 02-5376689

 מזגן חלון "גוניור" 3/4 
כוח אלקטרה, בבני-ברק, 500 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-7396092

 מחשב פנטיום 4 
בהזדמנות, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-2421622

 מחשב נייח בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)36-37ח(250 ש"ח, 052-2421622

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)36-37ח(052-2437292

 מסך דק למחשב, 100 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-3595314

 מסך 42 אינץ, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(גמיש, 053-8248862

 למסירה שעון מעורר 
צלצול חזק מאוד,

_____________________________________________)36-37ח(052-7168623

 למסירה מיחם גדול, 
14 ליטר, חדש לא חשמלי, 

לתרומה לישיבה,
_____________________________________________)36-37ח(052-7168623

 למסירה מפזר חום, דרוש 
_____________________________________________)36-37ח(תיקון קל, 052-7168623

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)36-37ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 30 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(052-4831449

 מולטיקייק המקורי כולל 
מאפינס ודונטס, חדש באריזה! 

_____________________________________________)36-37ח(85 ש"ח, 058-3232026

 מצבר חדש + אחריות, 
לרכב 299 ג'יק לרכב חדש, 60 

_____________________________________________)36-37ח(מי-ם 058-3216830

 אזעקה לקטנועים מנוע 
_____________________________________________)36-37ח(מהשלט, 199, 058-3216830

 פלטת שבת כחדשה, רק 
50. נוקיה 208 ומגן לא תומך 

כשר, 230, מי-ם,
_____________________________________________)36-37ח(058-3216830

 טוסטר אובן מבית המותג 
HOME כחדשה, 35 ליטר, 3 

מצבים, 250 מי-ם,
_____________________________________________)36-37ח(058-3216830

 רמקולים לרכב אחוריים, 2 
ב- 100 ש"ח מי-ם,

_____________________________________________)36-37ח(058-3216830

 שולחן קטן ונמוך מעץ 
70X70, ב- 40 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4113059

 קומודה 2 מגירות מעץ - 
דרוש צביעה, 30 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4113059

 מזנון 2 חלקים בצבע חום 
דובדבן בהיר בהזדמנות בלתי 

חוזרת, בני-ברק, 300 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(בלבד, 054-7216671

 שידת מגירות "5" מעץ, 
חזקה וטובה, 350 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(058-3245345

 כסא גבוה מרופד כחדש, 
_____________________________________________)36-37ח(250 ש"ח, 050-9089110

 שידה קטנה מעץ מלא, 
מעוצבת ומיוחדת, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(פלאפון: 050-9089110

 ספה נפתחת למיטה, 
מצב מצוין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(052-2674820

 ספה פינתית אפורה 
כחדשה, 500 ש"ח, בירושלים, 

052-4484487 או
_____________________________________________)36-37ח(058-5391760

 שולחן + 4 מגירות ניידות 
)תואם(, 140 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(052-7148004

 מיטה בודדת + מזרון 
)רוחב 80 ס"מ( + ארגז 
מצעים + ארון תואם 2 

דלתות, 240 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(052-7148004

 ארון אמבטיה כחדש + 
מראה )וונגה(, 60 ס"מ + 

כיור מובנה/ברז, 399 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(052-7148004

 שידת מגירות, גובה 123, 
רוחב 40, 60 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7130020

 שולחן סלוני זכוכית, רגלים 
ניקל, 150 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(052-7655653

 מיטה כפולה עץ מלא, עץ 
אלון + ארגז מצעים, חדשה, 
בשימוש שנתיים לפי הזמנה, 

סה"כ, 500 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(052-7116853

 ארון מגירות מתכת, 18 
 ,100X60X45 מגירות, מידות
מתאים לבעלי מקצוע לרכב, 

סה"כ, 500 ש"ח, פלא':
_____________________________________________)36-37ח(052-7116853

 שולחן מחשב ב- 150 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-4148012

X2  בסיס למיטה יהודית 
מעץ, מצב חדש חדש כל אחד 

_____________________________________________)36-37ח(250 ש"ח, 052-7168623

 מיטת מסאז' מתקפלת 
מקצועית וקלה, 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, 054-8525456

 3 זוגות אופנים גדולות, רק 
120 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)36-37ח(050-9089110

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(050-3286875

תינוקות

בס"ד

לפרטים והרשמה: 050-3131740, 03-6880091

במחיר חסר תקדים!
"ושמחת בחגך"...

במלון בוטיק טבריה

⋅ ספא בריכה מקורה וחדר כושר
⋅ בהשתתפות טובי הרבנים 
⋅ הופעת קוסמויות מרהיבה 

⋅ פעילויות לילדים

⋅ שמחת בית השואבה עם טובי הזמרים. 
⋅ שייט בכנרת. 

⋅ ועוד מגוון פעילויות
⋅ אפשרות לחלק מהחג ולחוה"מ

נופש סוכות נופש סוכות 
אוצרות חיים

עם 
בהשגחת 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

 אורגנית קסיו 2100 במצב 
_____________________________________________)34-36(חדש, 050-4101365

 שואב אבק מעולה 
לשטיחים,

054-8527470)35-39(_____________________________________________

 מכונת הסרת שיער 
לנשים בראון דגם 4380, חדש 

באריזה, 300 ש"ח, נייד:
_____________________________________________)36-37ח(052-2437292

 ברה"ע למכירה מ.דשא 
איטלקית 1300w ב- 190 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, לפרטים: 054-4327919

 ברה"ע למכירה מיחם מים 
לשבת, 30 כוסות, ב- 100 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-4327919

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פילפס, 3 ראשים נטענת, דגם 

930, ב- 190 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)36-37ח(054-4327919

 שואב אבק "סול" רטוב-
יבש + מפוח, חדש, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7154426/7

 כרטיס קול להקלטות 
 2I2 חברת פוקוסרייט דגם

כחדש, 350 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(058-5802411

 מקפיא פיליפס 4 מגירות 
במצב טוב, 150 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(050-4133546

 תנור גז לנקו במצב מצוין, 
כחדש, 500 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(050-4133546

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(054-7938941

 מכונת תפירה "סובינה" 
דגם סופר אוטומטית, 500 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, מצויינת, 054-7938941

 חיישני רוורס וחניה לרכב 
אפור + תצוגת לד, חדש, 350 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-7612883

GPS  חדש באריזה, דגם 
משוכלל, רק ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7612883, הקודם זוכה! 

 נגן וידאו DVD  - פוג'י, 
כמו חדש - 150 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)37-38ח(052-2727474

 מציאה! גז + תנור חב' 
בקו במצב מצוין, תא אחד, 

לבן, 350 ש"ח - גמיש,
_____________________________________________)37-38ח(054-8428615

 כרטיס קול להקלטות, 
 2i2 חברת פוקוסרייט דגם

כחדש, 350 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(058-5802411

 מקרוגל. בר מים. מזגני 
חלון. מיבש. רדיאטור, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח כ"א, 054-8432773

 A8500 HP מדפסת 
שמורה כחדשה, משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד, מסך 
גדול מגע, 500 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)37-38ח(052-2437292

 מכונת כביסה כחדש, 
פתח קדמי CROWN, ב- 

_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח, 052-7177654

 ,CROWN תנור אפיה 
תא אחד, צבע לבן כחדש, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-7177654

 מערכת פיוניר לרכב 
משוכללת ביותר כולל בלוטוס 

בבני-ברק, 500 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-7153007

 מכונת כביסה פ.תחתון 
שנתיים וחצי בשימוש, ב- 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4145023

 מקרר משרדי ח' 
"וריפול" מעולה ובעבר לא 

ראה תיקונים, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(050-4145023

 מקפיא 4 מגירות חב' 
אלגזי, ב- 450 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(050-4145023

 מכונת כביסה פ' עליון, 7 
קילו ב- 450 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(054-5823874

 מכונת צילום משולבת 
עם פקס, סורק ומדפסת, חב' 

קנון במצב מצוין, רק 180 
ש"ח, בירושלים,
_____________________________________________)37-38ח(050-4120286

 מכונת תפירה זינגר, 
חזקה, רק 400 ש"ח, 
בירושלים, דרוש תיקון,

_____________________________________________)37-38ח(050-4120286

 כיריים לגז, 5 להבות 
מזכוכית במצב מצוין, חב' 

זק"ש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-7366764

 שואב אבק לשטיחים, 
ספות ורצפה, שנה בשימוש, 

_____________________________________________)37-38ח(450 ש"ח, 052-6784969

 מקרר בקו, 450 ליטר, 
מצב מצוין איזור פתח-תקווה, 

_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח, 052-3548715

 רדיו דיסק מקורי, חדש 
לרכב מאזדה 3, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8412903

 רדיו טייפ, 200 ש"ח + 
_____________________________________________)37-38ח(טייפ + דיסק, 052-7178693

 סוללה לאופנים חשמליות 
36 וואט, סמסונג + מטען, 

_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח, 052-7101972

 שעון מותג )אוגינל( 
חתנים יוקרתי, חברת 

MOVADO, ציפוי זהב, 500 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, פל': 054-8464909

 תרמוס חשמלי מיוחד 
לשבת, חדש באריזה, 

120 ש"ח בלבד,
054-8527470)37-38(_____________________________________________

 שולחן משרדי זכוכית 
חלבית, רק 199 ש"ח,

058-7920448)37-38(_____________________________________________

 מחשב נייד IBM לנובו 
מסך גדול )להקלדות וכדומה( 

+ DVD, ב- 499 ש"ח,
058-7920448)37-38(_____________________________________________

 מזגן חב' תדיראן, 3 כ"ס, 
מפורק ע"י מתקין עם הגז, ב- 

_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח, 054-5823874

 אופניים חשמליות דרוש 
תיקון בלי סוללה, ב- 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 054-5823874

 כיריים גז זכוכית שחורה, 
הצתה אלקטרונית, 4 להבות, 

_____________________________________________)37-38ח(350 ש"ח, 054-3119339

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-3463482

 מזגן עילי "טרנדו" 1 כ"ס 
+ שלט, 500 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-3463482

 מזגן חלון 1-1.25, ב- 500 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4128920

 בפ"ת תנור בישול ואפיה 
במצב מצויין, 450 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-5250476

 פלטת גריל חדשה 
באריזה, 100 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)37-38ח(052-7366764

 אוזניה בלוטוס לנגן - רק 
40 ש"ח, כחדש, טל':

_____________________________________________)37-38ח(02-6521736

 LG זוג רמקולי של חברת 
_____________________________________________)37-38ח(ב- 200 ש"ח, 050-4131235

 כיריים אמישרגז 4 להבות, 
כשנה בשימוש, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(050-7463631

 טאבלט נאון 7 אינץ', 250 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-7463631

 מסחטת מיץ הדרים 
חשמלית, 120 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(050-7463631

 סגווי במצב מצוין + לדים 
+ שנה אחריות, ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(בפל': 054-8471038

 מסך דק למחשב, 23 
אינץ, 200 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)37-38ח(052-7157077

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)37-38ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 30 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-4831449

 ixus 145 מצלמת קנון 
חדשה ממש + כל האביזרים, 

מציאה!! 350 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-7144246

 מפזר קור במחיר מציאה: 
_____________________________________________)37-38ח(140 ש"ח, 052-7146087

 טאבלט במחיר 200 ש"ח, 
להשאיר הודעה:
_____________________________________________)37-38ח(050-3533439

 מיטת נוער נפתחת 
לעוד מיטה + ארגז מצעים, 

_____________________________________________)37-38ח(כחדשה, 500 ש"ח

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים, 260 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-5737813

 ספה 3 צבע חום, עץ 
מלא, מצב מצוין, 290 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-5737813

 ספה דו מושבית, 220 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שידה, 500 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-7178693

 ארונות לנעליים, 300 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-7178693

 מיטה + ארגז, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7178693

 שולחן אוכל, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7178693

 שולחן לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7178693

 ספה מעור, צבע כחול, 
_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח, 052-7178693

 2 ארונות של פעם מראה 
עתיק, 300 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-7178693

 בהזדמנות!!! כסאות 
סלונים במצב מצוין, כל אחד, 

_____________________________________________)37-38ח(250 ש"ח, 050-4160457

 זוג מגיני מיטה )מעץ(, 25 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, בב"ב, 052-7600336

 שולחן קפה מלבן שחור, 
חדש, 350 ש"ח, פל':

_____________________________________________)37-38ח(054-8458605

 מיטה מתקפלת, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(פל': 054-8458605

X2  בסיס למיטה יהודית 
מעץ מצב חדש, כל אחד, 250 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-7168623

 מזנון ושולחן פינת אוכל, 
400 ש"ח, 052-5452332, 

_____________________________________________)37-38ח(054-6664615

 שולחן + 6/8 כסאות 
לסלון, חדשים, אפשרות 

_____________________________________________)37-40(בנפרד, 052-4227714

 ספות 2+3 עור איטלקי, 
חדשות, צבע שחור + 2 

שידות וקומודה עם מראה, 
052-4227714)37-40(_____________________________________________

 שידה/קומודה לחדר 
הורים מפוארת ומיוחדת, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, טלפון: 052-7366764

 ארון לאמבטיה + כיור + 
ברז חמת + מראה וארונית 
כחדש - 400 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)37-38ח(052-7366764

 עמודון ספריה, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(מצויין, טלפון: 052-7366764

 מיטה נפתחת ל- 2 עם 
ארגז מצעים, 380 ש"ח, חדש, 

_____________________________________________)37-38ח(052-5737813

 מיטת יחיד נפתחת + 
מגרות למצעים, כחדשה, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 054-6463465

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(054-5705546

 שולחן עץ מלא צמוד לקיר 
)ללא רגליים(, מתקפל, כחדש, 
מידות 79X59, ב- 130 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(טלפון: 052-3073826

 שולחן סלוני )לספות(, עץ 
טבעי, 350 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(050-7463631

 שידה 80 סמ' עם ארונית 
עץ טבעי, 250 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(050-7463631

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(050-3286875

 שידת טואלט מצב מצוין! 
סגנון עתיק, חום כהה, 300 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4135002

 ארון אמבטיה רוחב מטר 
כולל מראה, תלוי - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7607764

 וידאו עם 5 קלטות וידאו 
לילדים, 500 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(050-3337530

 מכונת כביסה בוש דגם 
WOL1270, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(050-3337530

 מקרוגל דיגיטלי - שארפ, 
33 ליטר, לבן, 220 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)38-39ח(052-2727474

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(054-7938941

 מכונת תפירה "סובינה" 
דגם "סופר אוטומטית" 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, מצויינת, 054-7938941

 מכשיר ייבוש לק ג'ל חדש 
+ 5 לק ג'ל חדש - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(לפרטים: 053-3364930

 מחשב נייח אינטל 
פנטיום 4 במצב מצויין!!! 
כולל מקלדת + עכבר + 

רמקולים!!! 400 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)38-39ח(052-8401909, פ"ת

 מכונת כביסה אריסטון 
איטלקית, פתח עליון, מצויינת, 

_____________________________________________)38-39ח(400 ש"ח, 058-7373696

 מקרר אמקור במצב 
מעולה, מחיר מציאה, 500 

ש"ח, כל הקודם זוכה,
_____________________________________________)38-39ח(050-6564872

 אוזניות סנהייזר מגנטיות, 
בס מעולה, בצבע ירוק, 50 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-7165780

 מאוורר קטן על בטריות, 
כולל מצנן, רוח חלשה, 15 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-7165780

 מחשב נייח בהזדמנות, 
ב- 250 ש"ח, 052-2421622, 

_____________________________________________)38-39ח(פתח-תקווה

 מחשב פנטיום 4 
בהזדמנות, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(פתח-תקווה, 052-2421622

 מחשב שולחני מבוסס 
אינטל + ווינדוס חוקי, 490 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-6784969

 מכשיר GPS של חברת 
NOVOGO במצב מצוין, 

_____________________________________________)38-39ח(130 ש"ח, 054-8450152

 מחשב נייד - לעבודה 
וצפייה - במצב מעולה, רק 

500 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)38-39ח(052-3281503

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד, רק 499 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7171228

 מקרן איכותי מאוד במצב 
מצוין, 499 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(054-3558949

 מחשב נייד כמו חדש, 
מציאה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(054-8470594, ירושלים

 מכונת כביסה בוש, 6 
ק"ג, מצב טוב מאוד, 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בירושלים, 050-4154208

 תנור דלונגי במצב מצויין, 
ב- 500 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)38-39ח(052-7656266

 מסך מחשב דק, 20 אינץ, 
חברת סמסונג במצב טוב, 

_____________________________________________)38-39ח(100 ש"ח, 054-8491154

ZM- שלט חדש דגם 
9067N מתאים למזגנים 
תדיראן/טורנדו, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 מזגן עילי "טורנדו" 1 כ"ס 
+ שלט, 500 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 אוזניית בלוטוס עם 
אפשרות לשמיעת שירים, 

150, חדש באריזה,
_____________________________________________)38-39ח(054-7612883

GPS  חדש באריזה עם 
כל הטכנולוגיות כולל בלוטוס, 

_____________________________________________)38-39ח(400 ש"ח, 054-7612883

 למסירה למשפחת אברך/
ישיבה, מזגן רצפתי 3.5 כ"ס 

_____________________________________________)38-39ח(עובד, טל': 053-3181213

 מערכת שמע לרכב, חדש 
באריזה, רנו פלואנס, בערב, 

_____________________________________________)38-39ח(250 ש"ח, 054-8523736

 מאוורר שולחני קטן שתי 
מהירויות, בגובה 45 ס"מ, 

מצויין - 30 ש"ח, טל':
_____________________________________________)38-39ח(050-2897977

 תנור דו תאי עם כיריים 
בלרס, 400 ש"ח בפ"ת,

_____________________________________________)38-39ח(050-6370452

 160ixus מצלמת קנון 
mp20, זום אופטי X8 במצב 
מצויין, 280 ש"ח, בירושלים, 

_____________________________________________)38-39ח(054-8468010

 כיריים לגז מזכוכית, 5 
להבות, כחדשות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7156347

 פלטת גריל חדשה 
בקופסא, 100 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-7156347

 מכונת צילום משולבת 
עם פקס, סורק ומדפסת, חב' 

קנון במצב מצוין, רק 180 
ש"ח, בירושלים,
_____________________________________________)38-39ח(050-4120286

 מכונת תפירה זינגר, 
חזקה, רק 400 ש"ח, 

בירושלים, 050-4120286, 
_____________________________________________)38-39ח(דרוש תיקון

 מכונת כביסה פ.תחתון, 
שנתיים וחצי בשימוש, ב- 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 050-4145023

 מקרר משרדי חב' 
"וריפול" מעולה ובעבר לא 

ראה תיקונים, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(050-4145023

 מקפיא 4 מגירות חב' 
אלג'י ב- 450 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(050-4145023

 מכונת כביסה פ' עליון, 7 
קילו, ב- 450 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(054-5823874

 מזגן חב' תדיראן, 3 כ"ס, 
מפורק ע"י מתקין עם הגז, ב- 

_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח, 054-5823874

 אופניים חשמליות דרוש 
תיקון בלי סוללה, ב- 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 054-5823874

 מסך דק למחשב, 90 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 054-7432035

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)38-39ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 30 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(052-4831449

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כח במצב מצויין, 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-7396092

 אוזניות איכותיות ברמה 
גבוהה + מצב לספורט, ב- 40 

ש"ח במקום 100 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(050-4196197

 מחליק שיער חדש 
PRITECH, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(054-8487627

 אורגן קומתיים דגם ימהה 
+ כסא )דרוש תיקון קל(, 300 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 054-8487627

 ארון 2 דלתות, חזק 
במיוחד, נמוך, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(050-9089110

 שידה קטנה מעץ מלא, 
מעוצבת ומיוחדת, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(050-9089110

 כסא עור מתאים למשרד 
או ליד מחשב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(053-3160767

 שולחן עץ מלא צבע ונגה 
נפתח 12 מקומות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(054-8459159

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-7633316

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(052-7633316

 כיסא מנהלים דגם הכי 
מפואר, כחדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(הקודם זוכה! 054-7612883

 2 כסאות בר חדשות 
בצבע אדום, רק ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(054-7612883

 כורסא מעור במצב טוב 
במחיר 150 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)38-39ח(052-3763582

 מיטת נוער נפתחת 
לעוד מיטה + ארגז מצעים 

במצב כחדש, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(052-7156347

 עמודון/ספריה מצוין, 100 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-7156347

 קומודה לחדר הורים, 
מפוארת כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7156347

 ארון סנדוויץ דובדבן, 4 
דלתות במציאה, 490 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(ב"ב, 077-3004602

 מיטה משולשת בצבע 
שמנת, מזרונים נשלפים, רק 

_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(050-3286875

 כחדש - שולחן עץ מלא 
צמוד לקיר )ללא רגליים(, 

מתקפל, מידות: 79X59, ב- 
130 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)38-39ח(052-3073826

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים, 240 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 מזרון יחיד + מסך מחשב, 
מצב מצוין, 80 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)38-39ח(בני-ברק, 052-5737813

 שולחן כתיבה מהודר, 
190 ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 גגון לעגלת בוגבו בי 3, 
צבע בלו אייס, מהמם, חדש 

באריזה, 300 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(050-4176776

 עגלת אמבטיה + טיולון, 
כחדשה, בצבע כחול כהה, 

מחיר: 490 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(052-7177539

 מכשיר אוקי טוקי ע"י 
מיטת התינוק, רק 200 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(050-9089110

 עגלת תאומים במצב 
מצויין, 200 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(050-9089110

 מיטת תינוק לבנה בחולון 
+ ירוק פיסטוק כחדשה, 400 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 050-5206337

 עגלת תינוק טיולון + 
"אמבטיה" פג-פגל בחולון, 
_____________________________________________)38-39ח(150 ש"ח, 050-5206337

 עגלת תינוק אמבטיה 
נשלפת מהבסיס, תוצרת 

גרמניה מגיל לידה כחדשה, 
_____________________________________________)38-39ח(490 ש"ח, טל': 050-2897977

 כסא בטיחות לילדים 
ברכב, בצבע ורוד/אפור מגיל 
חצי שנה, כחדש, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(טל': 050-2897977

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)38-39ח(400 ש"ח, טל': 054-8423405

 שידת החתלה של שילב 
מהממת, מצב חדש לחלוטין, 

_____________________________________________)38-39ח(400 ש"ח, 054-8447306

 מיטת תינוק דר' בייבי, 
צבע שמנת במצב טוב, ללא 

מזרון, רק 150 ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)38-39ח(050-4120286

 סל-קל, 80 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(054-8432271

 נעלי פילה ורוד/לבן/
אפור, מידה 21 ונעלי בובה 
פאפיה כסופות, מידה 22 

כחדש, רק 40 ש"ח כ"א, ב"ב, 
_____________________________________________)38-39ח(077-3004602

 כמו חדש, עגלת סילבר 
קרוס היוקרתית תוצרת 

בריטניה, צבע אדום עתיק, 
כסוף ושחור, ב- 1,950 ש"ח, 

052-7773526)38-38(_____________________________________________



כ”ז - כ”ט באלול תשע”ז  18-20/9/2017 6 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

  

 

 

 

כללי

תקשורת

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-47/17(בלבד! 054-8443223

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
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וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
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"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 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(_____________________________________________

 טלפון נייד לרכב חברת 
מוטורולה כולל הכול, באריזה, 

_____________________________________________)35-36ח(250 ש"ח, 050-4146777

 טיולון תאומים של ד"ר 
בייבי, במצב מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7938941

 עגלת בייב ג'וגר תאומים 
גלגלים גדולים )לא מתקפלת( 

_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח, 052-7655653

 סל-קל, 80 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(054-8432271

 מציאה!!! עגלת בוגבו 
אדומה ויפה במצב מעולה, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4107995

 אוזניית בלוטוס עם 2 
חוטים גם לשמיעת מוסיקה, 

חדשה, ב- 120 ש"ח, -054
_____________________________________________)36-37ח(7612883

 )I-QOS( ערכת איי-קוס 
כולל כל החלקים, 100 ש"ח 

בלבד, בבית שמש וי-ם,
_____________________________________________)36-37ח(054-8446370

 בלוטוס עם חוט חברת 
NOA חדש באריזה, 150 

ש"ח בלבד בבית שמש וי-ם, 
_____________________________________________)36-37ח(054-8446370

 טלפון טלגו X9 אפ' 2 
סימים, ב- 160 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(050-4146467

 למכירה, חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מהיצרן לצרכן, 
מבחר ענק שמתחדש בכל יום 

,050-5274348
03-6884123)36-39(_____________________________________________

 כיור לבן, מצב מעולה 
_____________________________________________)36-37ח(בב"ב, 60 ש"ח, 050-4113059

 שמלת ערב לבת, מידה 
14, ברונזה/שחור, חדשה, 150 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-4113059

 שמלת ערב יפיפיה לבת 
מידה 14 כסף פייטים כחדשה, 

_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח, 050-4113059

 ספר אור לציון חכמה 
ומוסר, 30 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(058-3245685

 אופני BMX גיל 5-7 + 
גלגלי עזר במצב מצוין, 140 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-7148005

 אופנים גיל 3-5, טעון 
תיקון שרשרת, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7148004

 פאות סנטטיות צבע 
חום קארה במחיר 500 ש"ח, 

באיזור י-ם או בני-ברק,
_____________________________________________)36-37ח(052-7163334

 בהזדמנות נברשת 
קריסטל לסלון, חדשה, 300 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-5925787

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים, 20 ש"ח + מנורת קיר, 

_____________________________________________)36-37ח(02-6522251, 052-3805386

 קלרינט כחדש ואיכותי 
מחברת גי'באו במחיר מציאה, 

_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח, 054-8453320

 אשנבים - פיוט במצב 
_____________________________________________)36-37ח(מצוין! 2 ש"ח, 058-3232026

 ערכה לטיפול פנים, 
קמטים, חורים, פצעים ועוד, 

מיוחד, רק 199 מי-ם,
_____________________________________________)36-37ח(058-3216830

 גלגלת + חבל 20 מ' + 
כננת ידנית להרכבה עצמית 

חב' "ברונקו", סה"כ, 450 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, פל': 052-7116853

 בגדים לילד בגיל 12-24 
חד' במצב מעולה!!! סתיו/
חורף, שבת וחול, מותגים! 

שווה לראות, 290 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(052-7137706

 פאקט סיגריות ווינסטון 
ישראלי, אורגינל, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7142640

 פאקט סגריות מלברו לייט 
ישראלי אורגינל, 280 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7142640

 פאלפון אפשרות ל- 2 
כרטיסי סים, חדש באריזה, 

ב- 150 ש"ח, לפרטים:
_____________________________________________)37-38ח(050-4146467

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(לפרטים: 054-4327919

 פאלפון נוקיה c2 חדש 
באריזה, אחריות )מחודש(, 

_____________________________________________)37-38ח(ב- 250, 058-3205306

 טלפון אלחוטי, חברת 
יורקום, 50 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-8162617

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(054-8454536

 גגון לרכב על הגג 
מאלומיניום כמו של מונית, ב- 

_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח, 054-5823874

 מגבעת בורסלינו קטיפה, 
מידה 55, יוקרתית במקום 

1,200 רק 500 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(050-4120285

 כסא ישיבה עם גלגלים + 
שידת מגירות + שואב אבק 

חזק + מזוודה, כל דבר, רק 90 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 פאזל 1,000 חלקים, 20 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-7178693

 פוף, 100 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-7178693

 קרש גיהוץ, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(פל': 054-8458605

 סט צלחות, כוסות, סכום 
לפקניק, חדש, 100 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)37-38ח(054-8458605

 שטיח קינג, תמונת גובלן 
יפה וגדולה ושולחנות, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 054-4840045

 מראה לחדר אמבטיה, 
80 ש"ח, כחדשה, טלפון: 

_____________________________________________)37-38ח(052-7366764

 שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(054-5705546

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(054-5705546

 אופני שטח חברת מרידה 
מס' 27.5, מעצורי דיסק שמן, 

הילוכי שומנו במצב מצוין - 
_____________________________________________)37-38ח(200 ש"ח, טל': 058-4001480

 בפ"ת: קורקינט לילד גדול 
במצב טוב, צבע שחור, 50 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 03-9307308

 עטרה לטלית, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7154392

 8 תוכונים ב- 30 ש"ח 
לאחד, 5 תוכי אהבה ב- 65 

ש"ח לאחד, טל':
_____________________________________________)37-38ח(052-7175927

 30X30 ,ארבע כריות נוי 
ס"מ, 2 ורודות ו- 2 ירוקות, 
45 ש"ח לכל הארבע בב"ב, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7600336

 חלון + תריס )כיס(, 
91X72 ס"מ, סה"כ 75 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8457009

 למסירה: שטיח לסלון, 
נברשת, ספה, הכל במצב טוב 

_____________________________________________)37-38ח(מאוד, 058-3229022

 למסירה: 6 מגירות של 
מקפיא לובהר ישן,

_____________________________________________)37-38ח(058-3229022

 סורג בטן - מקסידור 
מגולוון עם פגם קטן, גובה - 
1.24. רוחב - 1.19, ב- 100 

ש"ח, 050-4147729 - אחרי 
_____________________________________________)37-38ח(השעה 15:00

 סט ג' ספרים רפואות 
תימן - 180 ש"ח,

050-4147729 להתקשר אחרי 
_____________________________________________)37-38ח(השעה 15:00

 בהזדמנות! סוכה 
מודולארית גודל 3*3 )גודל ניתן 

לשינוי(, 500 ש"ח, בד תואם 
לסוכה, 200 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)37-38ח(052-3073826

 מגירות למקפיא מקרר 
א.תדיראן ורשת חיצונית 
תחתונה, 50 ש"ח פריט, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8439150

 ארנק עור יוקרתי של 
מותג עמנואל, חדש ללא 

שימוש, 190 ש"ח לאישה, 
_____________________________________________)37-38ח(054-9784433

 אקווריום גדול. בר מים, 
ספה מעור אמיתי עתיק, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח כ"א, 054-8432773

 נעלי נייק חדשות ללא 
נעילה, מידה 40 - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(050-7463631

 אקווריום באורך מטר, 
ב- 100 ש"ח, לפרטים:

_____________________________________________)37-38ח(050-4131235

 אקווריום באורך 1.5 מטר, 
ב- 200 ש"ח, לפרטים:

_____________________________________________)37-38ח(050-4131235

 דפנות עץ לסוכה, במצב 
מעולה, 30 ש"ח כל אחת, 
לפרטים: 052-7613645, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8591894

 2 זוגות אופניים לילדים, 
_____________________________________________)37-38ח(150 ש"ח כ"א, 052-7157077

 נעלי קדס לנערות, מידה 
_____________________________________________)37-38ח(40, 50 ש"ח, 052-7157077

 מעיל פרווה ארוך לנשים 
38-40, 70 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-7157077

 צמיד כדורים חיתוך ליזר 
כסף טהור, 70 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-7157077

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)37-38ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)37-38ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-4831449

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)37-38ח(20 ש"ח, 052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-4831449

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)37-38ח(150 ש"ח, 052-3463482

 ליקוטי הלכות "הקרן" יד 
שניה, כריכה אדומה, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8471351

 למסירה ש"ס הוצאת 
"הדר" במצב טוב, -054

_____________________________________________)37-38ח(8478897

 אופני הילוכים, 150 
ש"ח, אפשרות לתוספת ארגז, 

_____________________________________________)37-38ח(03-6180510

 אופני כושר מתקפלים, 
חדשים באחריות, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(טל': 054-8426016

 TOP אופני כושר 
בהזדמנות, איכותיות חברת 

sportime מתקפלות בקלות, 
בשימוש כשבוע, 500 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(הקודם זוכה, 03-5798086

 מציאה! טלית טורקית 
)פסים כחולים, מדמה אמיתי( 
כחדשה! ב- 330 ש"ח, גמיש 

_____________________________________________)37-38ח(בב"ב, 052-7101450

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-3463482

 שלט חדש דגם 
ZM9067N, מתאים למזגנים 

תדיראן/טורנדו 60 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-3463482

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים - 35 ש"ח 
באלעד, 050-4135002 )לב"ב 

_____________________________________________)37-38ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש, חדש, ב- 

_____________________________________________)37-38ח(70 ש"ח, 050-4177726

 זוג תוכונים + כלוב חדש 
+ מזון - 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7158851/3

 תוכי קוקטל מאולף + 
כלוב גדול, 200 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7158851/3

 משחק לילדים: כדור רגל 
מרחץ על הרצפה ב- 30 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(בפל': 054-8471038

 גיטרה קלאסית + תיק, 
_____________________________________________)37-38ח(ב- 350 ש"ח, 050-4155286

 גיטרה אקוסטית, חברת 
"ARIA" איכותית ביותר, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 054-4946534

 שלושה מדפי נוי צבעוניים 
לחדר ילדים, יפים מאוד, 
מסנדוויץ אדום, 55 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(למדף, בב"ב, 052-7600336

 כלוב לאוגרים, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7607764

 גיטרה קלאסית + תיק, 
_____________________________________________)37-38ח(ב- 300 ש"ח, 050-4155286

 שטר 20 ש"ח במהדורת 
60 למדינת ישראל במחיר 60 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, לפרטים: 052-7187087

 גיטרה קלאסית, גיטרה 
אקוסטית, כל אחת 200 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(טל': 052-7188183

 נעלי סניקרס שרוכים 
צבעוניות לנשים, מידה 39, 

מהממות!! 50 במקום 150 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 054-8415306

 דררה האכלת יד מצויינת 
בירושלים, 500 ש"ח, כל 

_____________________________________________)37-38ח(הקודם זוכה!!! 052-8318303

 עגלת תאומים "טיולון" 
500 ש"ח, בבני-ברק,

_____________________________________________)36-37ח(052-7396092

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"baby sense 4" ב- 150 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-3595314

 טיולון פג P3 שחור, מצוין, 
460 ש"ח בבני-ברק,

_____________________________________________)36-37ח(077-7107170

 כרית הנקה במצב מעולה 
בפ"ת, 50 ש"ח,  טל':

_____________________________________________)36-37ח(054-7716364

 עגלת טיולון לתינוק
Baby Safe במצב מצוין, 

בצבע ירוק בפ"ת, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(טל': 054-7716364

 עגלת בלו-בירי במצב 
מצוין, צבע בורדו, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(הקודם זוכה, 052-7602144

 מיטת תינוק ד"ר בייבי 
צבע שמנת במצב טוב ללא 

מזרון, רק 150 ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)37-38ח(050-4120286

 עגלת טיולון + אמבטיה, 
צבע כהה, מצב כמו חדש, 

410 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)37-38ח(052-5737813

 למסירה עגלת תאומים, 
אדום. למסירה עגלת בודד. 

כיסא לתינוק, 50 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)37-38ח(052-4873490

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרון לתינוק, במצב 

חדש, 250 ש"ח, טל':
_____________________________________________)37-38ח(052-8380655

 טיולון תאומים של ד"ר 
בייבי, במצב מצויין,

_____________________________________________)37-38ח(054-7938941

 ברה"ע לול מתקפל מעץ 
מלא + מזרון, ב- 490 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(054-4327919

 ברה"ע למכירה כסא אוכל 
לתינוק + מגש מתקפל, ב- 

_____________________________________________)37-38ח(150 ש"ח, 054-4327919

 עגלה משולבת עם 
אמבטיה בבה קונפורט, 300 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4119092

 בד שחור לאמבטיה של 
בוגבו בי חדש לגמרי, 350 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4119092

 סט מצעים פו-הדוב 
למיטת תינוק, 4 חלקים, 60 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4119092

 בוגבו קמיליון לחלקי חילוף 
)דרוש תיקון(, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(050-4119092

 פגוש לבוגבו בי, 180 ש"ח. 
גגון קצר לבוגבו בי - 120. 

_____________________________________________)37-38ח(כ.גשם, 100, 050-4119092

 פגוש לבייבי ג'וגר, 100. 
אירגונית מקורית, 60. צידנית, 

_____________________________________________)37-38ח(80. 050-4119092

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)37-38ח(470 ש"ח, טל': 054-8423405

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 מטרנה מהדרין ספיישל, 
400 גרם, דל לקטוז, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(050-4135002

 טלפון אופטימוס LG ב- 
_____________________________________________)38-39ח(250 ש"ח, 052-2421622

 ,TELEGO X9 טלפון 
חדש מהקופסה, כולל מצלמה 

ו- MP3 ו- MP4, ב- 160 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 050-4146467

 קו טוקמן עם שיחות ללא 
הגבלה, ב- 120 ש"ח לשלושה 

_____________________________________________)38-39ח(חודשים, 052-7167777

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי S3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)38-39ח(149 ש"ח, 054-4783220

 טלפון אלחוטי פנסוניק 
חדש באריזה עם משיבון, רק 

_____________________________________________)38-39ח(200 ש"ח, 054-7612883

 טלפון נייד לרכב, חברת 
מוטורולה כולל הכל, באריזה, 

_____________________________________________)38-39ח(250 ש"ח, 050-4146777

 מיטת תינוק משכל לבנה 
וחזקה כולל מזרון, רק 250 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, ב"ב, טל': 077-3004602

 עגלת דר' בייבי
שחורה/אפורה, ידית מתהפכת 

לשני הכיוונים, החל מגיל 
0, רק 300 ש"ח, ב"ב, טל': 

_____________________________________________)38-39ח(077-3004602

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"Baby sense 4", ב- 200 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 050-6651365

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 עגלת טיולון + אמבטיה, 
צבע ככה, מצב כמו חדש, 

340 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 טיולון ציקן, 80 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(בלבד, 052-5737813

 שידת החתלה צבע לבן 
כמו חדש, 250 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)38-39ח(שווה לראות, 052-5737813

 טרמפולינה - נדנדה 
לתינוקות, איזי בייבי, כחדש 

ממש! 70 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(058-3232026

 טרמפולינה שטיח 
משחקים + אביזרים שונים, 

כחדש באריזה ! 50 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(058-3232026

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)36-37ח(470 ש"ח, טל': 054-8423405

 עגלת תאומים בייבי ג'וגר 
במצב לא משהו, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(058-3245685

 מכשיר נשימות לתינוק 
עם בייבי סיטר, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(חדש, 058-3245685

 עגלת אינפנטי טיולון 
כחולה, מצב מצוין, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(לא מודרנית, 058-3245685

 2 פחיות סימילאק 
סגורות )900 גרם(, ב- 100 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-7692254

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(054-8454536

 זוג קנרים רגילים + 3 
גוזלים, ב- 450 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7175776

 פינת מטבח לילדים, 
מהממת וגדולה במצב מעולה, 

_____________________________________________)38-39ח(150 ש"ח, 052-7117487

 מראה לחדר אמבטיה, 70 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, כחדשה, 052-7156347

 מגבעת בורסלינו קטיפה, 
מידה 55, יוקרתית, במקום 

1,200 רק 500 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(050-4120285

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-4831449

 סוכה 3X2 ממסגרת ברזל 
- 350 ש"ח + בד - 150 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(050-6651365

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 תוכי דררה + כלוב גדול + 
כל האביזרים, מחיר 190 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(טלפון: 03-5740868

 שמלה בצבע בורדו עם 
תחרה שחורה חדשה, 150 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 054-8409399

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים, 20 ש"ח + מנורת קיר, 

_____________________________________________)38-39ח(02-6522251, 052-3805386

 מעילים חמים איכותיים 
וחדשים, מידות 8-12, 75 

ש"ח, 052-3805386,
_____________________________________________)38-39ח(02-6522251

 ברה"ע למכירה מזון מיוחד 
לכלב וחתול, שק 15 ק"ג ב- 

_____________________________________________)38-39ח(190 ש"ח, 054-4327919

 ברה"ע למכירה תיק 
מזוודה שחור, מידות 

55X35X15, ב- 60 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(054-4327919

 ברה"ע למכירה מגירות 
למקרר + מדפי זכוכית, החל 

_____________________________________________)38-39ח(מ- 50 ש"ח, 054-4327919

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)38-39ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)38-39ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(052-4831449

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)38-39ח(20 ש"ח, 052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(052-4831449

 גיטרה קלאסית + תיק, ב- 
_____________________________________________)38-39ח(300 ש"ח, 050-4155286

 גגון לרכב על הגג 
מאלומיניום כמו של מונית, ב- 

_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח, 054-5823874

 פאקט וינסטון ישראלי, ב- 
_____________________________________________)38-39ח(230 ש"ח, 050-4104225

 ברז מספרד חדש לגמרי, 
7 שנות אחריות, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(058-7373696

 אופניים הילוכים 26" 
במצב טוב, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)38-39ח(052-2421622

 ספרי קריאה יד שניה בין 
10 ש"ח ל- 40 ש"ח בבני-ברק, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7600336

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)38-39ח(160 ש"ח, 052-3463482

 שעון יד חדש לגבר, 
מחוגים ודיגיטלי, רק 100 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(054-7612883

 כלי עבודה לילדים, 20 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בב"ב, 052-7600336

 ילקוט "הלו קיטי" מעולה 
ומדהים לכיתות הנמוכות, 
מתאים לנשיאה עם עגלה 

בלבד, 80 ש"ח בב"ב,
_____________________________________________)38-39ח(052-7600336

 משחק מודולר כבישים, 
כ- 100 חלקים, 85 ש"ח, 
פחות מחצי מחיר בב"ב, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7600336

 ילקוט "אקספלור" מדהים 
ביופיו ניתן לחלוקה ל- 2 

תאים, מצב מעולה, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(בב"ב, 052-7600336

 מסגרות משקפי ראיה 
יוקרתיות לחתנים, חדש 

באריזה, 250 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(050-4196197

 נעליים עם שרוכים, 
אפורות, לבחורות, מ' 36, 

מהממות, באריזה, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(050-4146777

 שמלה מהממת קצרה 
לארוע, בשילוב זהב ותכלת, 

_____________________________________________)38-39ח(050-4146777

 אופניים לילד במצב מצויין 
_____________________________________________)38-39ח(- 130 ש"ח, 050-9340317

 שובר זיכוי ברשת 'ורדינון' 
בסך 1,040 ש"ח ב- 499 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(050-7714913

 מציאה - 2 שמלות ערב 
חדשות, מידה 2,4 - וורוד + 

אביזרים, 80 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(054-6800702

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי, חדש באירופה, 130 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 054-4514210

 בהזדמנות! סוכה 
מודולארית, גודל 3*3 )גודל 

ניתן לשינוי( + בד תואם 
לסוכה, 500 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)38-39ח(052-3073826

 שמלה מושלמת לאירועים 
)ורוד עתיק(, 38/40, ב- 500 
ש' )במקום 1,500(, שימשו 

_____________________________________________)38-39ח(פעמיים, 052-7622260

 3 שמלות יפהפיות 
חתנתיות +4-8-12

)ברוקד/שמנת/זהב(, 100 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח כ"א, 052-7622260

 כסא ישיבה עם גלגלים + 
שידת מגירות + שואב אבק 

חזק + מזוודה, כל דבר רק 90 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 תלת אופן לילדים במצב 
מצויין! 150 ש"ח, הזריז נשכר! 

_____________________________________________)38-39ח(058-3232026

 עטרה לטלית, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(052-7154392

 מטבעות חו"ל לפי משקל, 
_____________________________________________)38-39ח(45 ש"ח לקילו, 052-7653753

 מטבע מהאדמו"ר 
מבאבוב, 500 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-7154392

 טושו"ע בודדים פרידמן 
- 65 ש"ח, בירושלים, טל': 

_____________________________________________)38-39ח(054-8423405

 אדניות )ריקות( בגדלים 
שונים, 10 ש"ח ליחידה, בב"ב, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7600336

 בימבה גדולה )אוטו פלא( 
30 ש"ח בבני-ברק,

_____________________________________________)38-39ח(052-7600336

 שמלת ארועים בצבע 
נחושת מידה XL )למחותנת( 

_____________________________________________)38-39ח(250 ש"ח, 054-8487627

 מעיל חדש תוצ"ח, לגבר, 
מידה XL, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(054-8487627

 כסא רכב מעולה וחזק, 
100 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 תיק גב למחשב נייד עם 7 
תאים נוספים בצבע חום/אדום 

+ ידית נשיאה, כחדש, 40 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, טל': 050-2897977

 עציץ פרחים גדול באגרטל 
יפה, חדש בצלופן! 85 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(058-3232026





רדיון אורון   בר כוכבא 3  פ"ת, 03-9315159
הבית שלך למוצרי חשמל

מתנות בשקל אחד בלבד! בקנית מוצר חשמלי מעל 1500 ₪

9:00-14:00 ג,ו   9:00-20:00 א,ב,ד,ה,  פתיחה:  שעות 
חניה חינם! כניסה מר' עקיבא ליבחרט צמוד לקינג שופ

140 מטר
של תצוגה
מרהיבה 

ביותר!

במחירים
שווים!

מבחר נוסף של מתנות בחנות

מבצעיםבס"ד

הבית שלך למוצרי חשמל

ָּפתּוַח, ֶׁשָּתבֹואּו!
שנה חדשה! סניף חדש! מקום חדש! 

מתנות

499
שקל!

599
שקל!

599
שקל!

499
שקל!

790
שקל!

599
שקל!

כולל מבער 
טורבו ראשי 

  SABAF
איטלקי

45ליטר,
מצב שבת, 

טורבו

19 פעולות 
במעבד אחד

ציקלון 
עוצמת יניקה 

חזקה

2000Wלחץ קיטור
2.4 בר,

הספק מרבי 
2135W

מגהץ קיטורמטחנת בשרשואב אבקכיריים איכותיות טוסטר אובןמעבד מזון

מיקסר

₪ 1790
במקום 2490 ₪

מחיר
פיצוץ

מיקסר
KMIX

₪ 1390
במקום 1990 ₪

מחיר
פיצוץ

מגהץ
קיטור

gv896
שנתיים אחריות

₪ 1090
במקום 1690 ₪

מחיר
פיצוץ

+מוצר שני בשקל! +מוצר שני בשקל!+מוצר שני בשקל!

חוגגים פתיחה

במבצעים והנחות!
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