
בעקבות 

 חשיפת

 'קו עיתונות'

 חשיפת

 'קו עיתונות'

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון
חדרה-נתניה

בס"ד  מופץ בפתח תקוה, גבעת שמואל, שוהם, גני תקוה, אלקנה, שערי תקוה  יום שישי  י"ז באלול תשע"ז  8/9/17 גיליון מס' 1231

י-ם  
ב"ב
פ"ת

18:18
18:36
18:15

19:29
19:31
19:30

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת כי תבוא

פרסם  
ותתפרסם

052-7151752

ב“ב י-ם: 159 | י-ם - נתב“ג: 159
ב“ב נתב“ג: 99

רכבי מנהלים מפוארים

 - 24 שעות ביממה -
שירות אדיב ומהיר חלקי לכל

הארץ

נתיבי ישרים
מוניות

03-5796643

אל הרינה ואל התפילה 

שיצא  מבורך  מה  דבר  בהחלט  יש   
מהמפגש בין נתניהו לחברי הכנסת החרדים 
בעיקר  ומדובר  השבת,  לפרשיות  בנוגע 
בהתנהלות ולא רק במהות. לראשונה הרשו 
אוויר  קצת  לשאוף  הכנסת  חברי  לעצמם 
פסגות ולהירגע. לא להתרגש מכל כותרת 

באתרים, או מציוציהם של עיתונאים.

תחבולות השבת



אבי בלום 

בי"ס לפוליטיקה / עמ' 18-19

בהתאסף ראשי עם

/ עמ' 13

/ עמ' 8

/ עמ' 6 / עמ' 10

/ עמ' 10

בעקבות דו"ח מבקרת העירייה, דרש ראש העיר 
בראשות  תפקידו  את  לסיים  מגינת  ברוורמן 
תקווה':  בפתח  ל'השבוע  גינת     מקפ"ת  
על  מברך  אני  אבל  מוזר,  אולי  יישמע  "זה 
הדו"ח, הוא מצוין ואפשר להשתמש בו ככלי 
"גורמים  בוסו:    ולתקן"  להאיר  עבודה, 
בסיסיות  זכויות  למנוע  מנסים  באופוזיציה 

מתושבי העיר הדתיים" / עמ' 6 

כל  את  קבלו  בעיצומו:  והסליחות  הרחמים  חודש 
מוקדי הסליחות המרכזיים, בכותל המערבי ובישיבות, 
בחסידויות ובנוסח קרליבך  פרויקט מיוחד / עמ' 12

הן
 כ

קב
יע

 :
ום

יל
צ

הכינוס הקודם. צילום: משה גולדשטיין

"טיפלנו בכל מה 
שהרבנים ביקשו 
בתקנות הגיוס" אתמול התכנסו שלוש מועצות 

  בירושלים  התורה  גדולי 
מכתבים  שיגר  הגראי"ל  מרן 
עם  נפגשה  הארבעה  ועדת   
מנכ"ל משרד הרווחה, בציפייה 
השבת  חילולי  את  להפסיק 
כל    אלול  בחודש  לפחות 

הפרטים / עמ' 13

ה'מועצות' התכנסו: על הפרק – שבת ומתווה הכותל

דיון חירום בכנסת 
על קיצוץ סלי המזון

הרב אליהו גינת פורש מתפקיד יו"ר מקפ"ת

/ עמ' 20

האם לשלב 
לימודי אנגלית 

במוסדות 
 החינוך?
 / עמ' 14 

פתח תקווה נגד 
ה'כפרות': בלי שחיטה, 

ובאישור ווטרינר

חפץ עוזב את 
הפוליטיקה:

"השיח נהיה 
אלים" 80 ילדים מיוחדים במחנה 

הקיץ של 'נותנים כח'

הצצה: חוג הנשים ששואב 
את מיטב המרצים



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-



תוקף המבצע עד 15.9.17 או/ו עד גמר המלאי המוקדם מבניהם. המחיר הקודם והמחיר לאחר הנחה 
של מגוון המוצרים מוצגים בנקודת המכירה עצמה. מלאי מינימלי למבצע לכל מוצר 4 יח’ לסניף.

ירושלים
כנפי נשרים 68
02-5871-168

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר אלתא בין רובע ג’-ז’

073-7219-219

אלעד
שמעון בן שטח 8, מרכז רימון 

0737-218-218

בני ברק
רבי עקיבא 55
0737-217-217

רק המחיר מדבר!
לא הטבות. לא מתנות. רק מחיר מנצח!

לדוגמא ממגוון 
המוצרים:

₪ 3990
₪ 5510

CN160230 :דגם
• נפח כללי  574 ליטר
• נפח תא קירור 394

• נפח תא הקפאה 160 ליטר
A דירוג אנרגטי •

מקרר מקפיא תחתון

₪ 2990
₪ 3515

₪ 2490
₪ 3280

HRS521 :דגם
• נפח כללי 494 ליטר

• נפח תא קירור 333 ליטר אחסון
• נפח תא הקפאה 161 ליטר אחסון

B דירוג אנרגטי •

 ZOP909/38903  :דגם
• פירולטי מפואר

• נירוסטה
• 74 ליטר

A דירוג אנרגטי •

SBS תנור בנוימקרר

₪ 990
₪ 1190

 LGH7508-BK  70 ' :דגם
• 5 מבעירי גז רוחב 70

• ציפוי כיפות ותומכי זכוכית
יציקות ברזל

• משטח זכוכית מחוסמת 8 מ״מ

כיריים גז

₪ 499
₪ 590

IXUS-185 :דגם
• 20 מגה פיקסל
8 X זום אופטי •

• 3 שנות אחריות מבית קרט

₪ 980
₪ 1175

GV8981 :דגם
• מיכל נשלף

bar 6.5 לחץ קיטור •
• 400 גרם אדים

• 2 שנות אחריות ניופאן

מגהץ קיטור אדים

₪ 799
₪ 939

 FJ-SM1050S  :דגם
• כולל בלנדר ומטחנת בשר

• 5 מהירויות כולל פעולת פולסים 
לביצועים מרשימים • שמירה על 
מהירות קבועה בכל עומס עבודה
• קערה בנפח 6 ליטר מנירוסטה 

מוברשת • 1500 וואט

מיקסר מקצועי משולב

₪ 1990
₪ 2340

WAK24260IL :דגם
• 1200 סל”ד

• צג גדול
A :דירוג אנרגטי •

מכונת כביסה 8 ק״ג

₪ 1090

₪ 990
₪ 1440

LFZ2451V-WMCR :דגם
• נפח ברוטו: 219 ליטר

• נפח נטו: 209 ליטר
D דירוג אנרגטי •
DE FROST •
• תוצרת אירופה
• 3 שנות אחריות

מקפיא 6 מגירות

מצלמה דיגיטלית

החל מ...

₪ 2290
החל מ...

החל מ...

₪ 2790

תנורים
דו תאיים

מזגנים

חבילות 
מתחתנים

היחיד עם הכשר מהדרין 
לשבת של בד״צ העדה 

החרדית ירושלים



חולמים על חתונה מושלמת?
תנו לנו להגשים לכם חלום!

חולמים על חתונה מושלמת?
תנו לנו להגשים לכם חלום!

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

בר-מצווה מפוארת ברית/ה

חבילת עיצוב אווירה מושלמת:

עשיר  חדש  גורמה  תפריט 
השף  של  בניצוחו  ומפואר 

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

חופה מרשימה, עיצוב כסא כלה 

מפואר ועיצוב שולחנות מרהיב

ב- 5,000& מתנה!
+

החל מ- 130& רק- 118&

חולמים על חתונה מושלמת?
תנו לנו להגשים לכם חלום!

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

139170 &

במקום
בלבד

&

חניה מקורה  כל השנה גלאט כשרכשרות מהודרת 

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

למנה



Office@aya-land.co.il
HABN

time

4-14.9 10

6 471



י"ז באלול תשע"ז 128/9/17 בפתח-תקוה6

 מרגש: ניצולי השואה חגג בר מצווה

שכ-50 ניצולי וניצולות שואה תושבי פ"ת, עלו ביום 
שני לכותל המערבי לחגוג את בר ובת המצווה שלהם, 
המלחמה.  בשל  נערותם  בתקופת  התקיימה  שלא 
במהלך היום השתתפו הניצולים בסיור במנהרת הכותל, 
התפללו בכותל, ושיתפו בחוויות את בני משפחותיהם 

וגם את תלמידי כיתות ז' מחטיבת ברנר.
הוריו  איבד את  רומניה,   ,1930 יליד  ויינרמן,  שלום 
בשנת 1942 ובזמן המלחמה התחבא באורוות סוסים, 
זה  בשבילי  גדולה.  להתרגשות  לי  גרם  "הטקס  מספר 
משהו מיוחד לעלות לתורה בגילי. התאחדנו עם העבר, 
מהכין שבאנו. זה טמון בנו, מהחינוך מהבית, חשבתי 
 3 לשלום  הקדושה".  ירושלים  ועל  הבית  חורבן  על 

ילדים ונכדים רבים.
נחום גוטמן יליד 1934, הונגריה. עלה לארץ בשנת 
1949 עם קבוצת עליית הנוער. שרד את המלחמה יחד 
עם אמו ושבעת אחיו. "מאד התרגשתי לחזור לגיל הבר 
חלק  לקחת  שמחתי  השואה.  בגלל  שהפסדתי  מצווה 
היהודי-  לעם  ביותר  הקדוש  המקום  מול  כזה  באירוע 

הכותל".
המרכז  של  משותפת  עבודה  פרי  הינו  הפרויקט 
עיריית  של  השואה  ולהנצחת  לחקר  לתיעוד,  העירוני 
והמשרד  הכותל  למורשת  הקרן  בשיתוף  תקוה  פתח 

לשוויון חברתי.

 הפיגוע שלא היה

כוחות גדולים של משטרה שעטו בלילה של שלישי, 
תקווה,  בפתח  עוזר  חיים  פינת  שטמפפר  רחוב  לעבר 
לאחר קבלת דיווח על פגיעה דקירה. לאחר מספר דקות 
התברר כי מדובר בהמצאה, פרי מוחו הקודח של צעיר 

תושב העיר.
בן  כי  "הפצוע"  דיווח  המשטרה,  למוקד  בשיחה 
מיעוטים שישב לידו בתחנה, ביקש ממנו את הטלפון 
הסלולארי, ומשסירב, שלף הלה סכין ודקר אותו תוך 

שהוא צועק 'אללה אכבר'.
האיש  את  מצאו  הם  למקום,  הגיעו  כשהשוטרים 
של  חשדם  אך  קלה,  שריטה  התגלתה  בבטנו  שאכן 
השוטרים כי הפצע כלל לא קשור לאירוע – התאמת עד 
מהרה. המודיע, תושב העיר בן 23, נעצר בחשד למסירת 

הודעה כוזבת, והפרעה לשוטר במילוי תפקידו.

 מארב לתפיסת עברייני הזבל

השיטור  השבוע  שקיים  יזומה  פעילות  במהלך 
העירוני לאיתור עבירות שפיכת פסולת בעיר, התמקם 
סיב  ברמת  משרדים  בניין  של  גג  על  הצוותים  אחד 

וביצע תצפיות.
שופכת  כשהיא  משאית  תועדה  התצפית  במהלך 
פסולת בניין ברח' אמיל זולא. מיד הועבר דיווח לשאר 
נעצרה  המשאית  מקום.  בקרבת  שהמתינו  הצוותים 

בסמוך למחלף גהה לפני יציאתה מפ"ת. 
נהג המשאית עוכב לתחנה ונחקר באזהרה, החברה 

בה הוא מועסק קיבלה דו"ח וצעדים נוספים ינקטו.

על המקום
החדשות המקומיות של    פתח- תקווה

121//1 תש"ע בא " בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 
פקס: 03-5796645

Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

קלמן, חיים בנשק, שרה פכטר

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, מלי סויסה
גרפיקה:  

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

בעקבות דו"ח מבקרת העירייה, דרש ראש העיר ברוורמן מגינת לסיים את תפקידו 
בראשות מקפ"ת    גינת ל'השבוע בפתח תקווה': "זה יישמע אולי מוזר, אבל אני 
  "מברך על הדו"ח, הוא מצוין ואפשר להשתמש בו ככלי עבודה, להאיר ולתקן
בוסו: "גורמים באופוזיציה מנסים למנוע זכויות בסיסיות מתושבי העיר הדתיים"

חבר מועצת העיר אורן חפץ מניח את המפתחות, בנימוק מפתיע: "השיח במועצת 
העיר נהיה אלים מאוד ואני לא רוצה להיות חלק בזה"  אורן "חפץ חיים"

הרב אליהו גינת פורש מתפקיד יו"ר מקפ"ת

חפץ עוזב את הפוליטיקה:
 "השיח נהיה אלים"

מאת: ישראל פריי

הרב  תקווה  פתח  עיריית  מועצת  חבר 
אליהו גינת, הודיע לראש העיר ברוורמן על 
מדובר  מקפ"ת.  יו"ר  מתפקיד  התפטרותו 
המתנ"סים  את  המנהלת  עירונית  בעמותה 
העירייה  מבקרת  דו"ח  בלב  שעמדה  בעיר, 
לשנת 2016. במכתב, מגולל גינת את פועלו 
לפורח  וגירעוני  ממקרטע  הגוף  להפיכת 
על  צער  רצון  מביע  שהוא  תוך  ומשגשג, 
ההסתה שמתנהלת נגד הציבור החרדי בעיר, 

שמעיבה על העבודה הציבורית.
מצא  סערה,  שחולל  המבקרת  דו"ח 
ליקויים במקפ"ת, דבר שהתפתח למשבר בין 
ראש העיר לסיעת ש"ס, על רקע דרישת ראש 

העיר ברוורמן להעביר את גינת מתפקידו.
נקלע,  אליה  הקשה  הסיטואציה  למרות 
אליהו  הרב  נשמע  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
ש"ס  שסיעת  "מה  פעם.  מאי  מפויס  גינת 
באף  ורע  אח  לו  אין  בעירייה,  עשתה 
מפלגה, וזה לצנינים בעיני גורמים מסוימים. 
מפעילות   90% הרי  לכולם,  שדאגנו  למרות 
המתנ"סים היא לציבור החילוני, האופוזיציה 
הציגה את הדברים בצורה מכוערת, וזה הגיע 

לממדים שמקשים על העבודה".
אנשי  שהפעילו  ללחצים  מתייחס  גינת 
ממשלתית  חברה   – למתנ"סים  החברה 
על   – מקפ"ת  עם  יחד  לניהול  שנכנסה 
מקפ"ת,  של  משיקום  "כחלק  פיטוריו. 

החברה  והפיכת  קיבוציים  הסכמים  חתימת 
יחד  אותם  להכניס  ביקשתי  לאימפריה, 
וכעת,  אותם,  הבאתי  למעשה  אני  לניהול. 
חזק  מישהו  אוהב  לא  אחד  שאף  נראה 

ודומיננטי לצידו".
לסיום, אומר הרב גינת: "אני לא איש של 
מרפקים,  לדחוף  כאן  באתי  לא  מלחמות, 
זה  לשליחות.  זצ"ל  מרן  ידי  על  נקראתי 
יישמע אולי מוזר, אבל אני מברך על הדו"ח, 
הוא מצוין ואפשר להשתמש בו ככלי עבודה, 
להאיר ולתקן. במצב הנוכחי, החלטתי להניח 
את המפתחות, לטובת המשך עשייה ציבורית 

ביתר תפקידיי".
החרדי  הציבור  מבחינת  הכותרת  גולת 
יהודה',  'מאור  במתנ"ס  נמצא  העיר  במרכז 
ענק  למרכז  מהקמתו,  שנתיים  תוך  שהפך 
של חוגים, שיעורים, פרויקט חונכים, ומרכז 
משפחות  למאות  שירות  המעניקים  למידה 
עבור  גאווה  למקור  שהפך  מה  אך  חרדיות. 
המבקרת  בדו"ח  ספג  החרדיים  הנציגים 

ביקורת על ניהול תקין. 
בשיחה עם מ"מ ראש העיר ויו"ר ש"ס הרב 
אוריאל בוסו, הוא מסביר: "מטבע הדברים, 
תוך  כשבונים  העשייה,  בשיא  כשנמצאים 
שנתיים כזה מפעל עצום, יש דברים שצריכים 
ולחדד,  לקבוע  שצריכים  נהלים  הכוונה, 
צריך להבין, המתנ"ס הזה לא מקבל תקציב 
יותר משאר המתנ"סים ובכל זאת הוא מציג 
פעילות כזו מפוארת, זה רק מוכיח שהכספים 

נוצלו בצורה מיטבית למען התושבים".
"לצערי, חלק מהנהלת העיר נגררה אחרי 
בצורה  נגדנו  שמסיתים  חילוניים  גורמים 
לעשות  ביקשנו  הנוכחי,  במהלך  שפלה, 
הבמה  את  לתת  המסע,  את  לעצור  'קאט', 
לעו"ד בעל שם מקצועי שיבדוק את הדברים 

ולמנוע לזות שפתיים", מסכם בוסו.

מאת: אבי רבינא

סיעת  חבר  בתפקיד,  שנים  שלוש  לאחר 
לפרוש  החליט  חפץ  אורן  צעירה"  "עיר 
הפוליטיים  ומהחיים  העירונית  מהקואליציה 
ציבור  נציגי  נגד  ההשמצות  לדבריו:  בכלל. 
היכולת  וחוסר  העיר  ראש  נגד  ובעיקר 
ברוורמן  של  בקואליציה  להשפיע  האמיתית 

הביאו לפרישתו.
אורן חפץ אמר כי יניח את מכתב הפיטורים 
בישיבת המועצה הקרובה, והוסיף: "הסיבות 
הודעתי  ראשית  משולבות.  הן  להתפטרותי 

מראש שאני בא לקדנציה אחת ולעשות למען 

בחירות  לשנת  עכשיו  נכנסים  אנו  הציבור. 

ומן הראוי שאתן צ'אנס למי שרוצה להצליח. 

נהיה  העיר  במועצת  השיח  לדעתי  בנוסף 

אלים מאוד ואני לא רוצה להיות חלק בזה".

ל"עיר צעירה" יש שלושה מנדטים. במקום 

הראשון יש את יו"ר הסיעה וסגן ראש העיר 

את  להחליף  שצפוי  מי  שונשין.  איתי  עו"ד 

ככל  לתפקידו  שייכנס  פן  רועי  הוא  חפץ 

הנראה כבר בישיבת המועצה הקרובה.

חשיפת 'קו 

עיתונות'

בעלייה לתורה

המשאית הסוררת 



סדרת  
הכשרות הכי טובה, באחריות!

השותף הרשמי 
עם

*המבצע לרוכש אחד מהמוצרים המשתתפים במבצע בתקופה שבין 11.8.17 עד 30.9.17 . שנת אחריות ע"פ דין + 6 שנות אחריות מלאות בתוספת 
₪99 במעמד ההדרכה/התקנה בלבד ולא יאוחר מיום 26.10.17 . מלאי מינימלי בידי החברה לכל דגם: 50 יחידות. שווי ההטבה לא ניתן להערכה. לא 
כולל כיריים, תנורים עומדים, עודפים, תצוגות וסוג ב'. כפוף לתקנון ולתעודת האחריות. תקנון המבצע ורשימת המשווקים המורשים מופיעים באתר 
ברימאג www.brimag.co.il. המוצרים במודעה: תנור בנוי דו-תאי מדגם  BI – BKDM22100X , דירוג אנרגטי: A, תא אפייה עליון בנפח 35 ל', תא אפייה 
תחתון בנפח 65 ל'. מקרר מקפיא עליון:  DN156821W , דירוג אנרגטי:  B , נפח כללי: 505 ל', נפח אחסון תא קירור: 383 ל', נפח אחסון תא הקפאה:
122 ל'. מקרר מקפיא תחתון:  CN 160231W  דירוג אנרגטי:  A , נפח כללי: 574 ל', נפח אחסון תא קירור: 394 ל', נפח אחסון תא הקפאה: 160 ל', צבע לבן.

השותף הרשמי של

 היום יום
*4512www.brimag.co.il

שנות אחריות מלאה!

קונים ממגוון מוצרי                  , מוסיפים ₪99 
ונהנים מאחריות מלאה ל-7 שנים!
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פתח תקווה נגד 
ה'כפרות': בלי שחיטה, 

ובאישור ווטרינר
מיהרה  שעברה  שבשנה  לאחר 
להצטרף  תקווה  פתח  עיריית 
מנהג  בהצרת  אביב  תל  לשכנתה 
הכפרות, גם השנה, מציבה העירייה 

הגבלות לקיום המנהג הקדום

מאת: משה אברהמי

יום  לקראת  תרנגול  על  'כפרות'  לערוך  קדום,  ישראל  מנהג 
והתקרבות  מחטאינו,  להיטהרות  בדרך  נוסף  צעד  הכיפורים, 
להשי"ת. בשנים האחרונות, וכחלק מתופעה עולמית של קידום 
צעדי  את  להצר  שונים  ארגונים  מנסים  החיים,  בעלי  זכויות 

היראים לדבר ה', ולמנוע את קיום המנהג.
אביב,  תל  עיריית  הייתה  הארגונים  ללחץ  שנכנעה  ראשונה 
מנהג  את  לקיים  גורף  איסור  הוציאה  שנים  מספר  שלפני 
הכפרות ברחובה של עיר. בשנה שעברה, הייתה זו עיריית פתח 
דתיים  נמנים  תושביה  שעל  ולמרות  לטרנד,  שהצטרפה  תקווה 

ומסורתיים רבים, בחרה להגביל את המנהג.
השנה  גם  תצפה  עירונית,  בתשובה  לחזרה  שציפה  ולמי 
גם  לפיה  הודעה,  השבוע  פרסמה  שהעירייה  לאחר  אכזבה, 
השנה, לא תתקיים ברחבי העיר 'שחיטת כפרות', ולקיום המנהג 

ללא שחיטה נדרש היתר מהשירות הווטרינרי העירוני.
"בקשות יש להגיש להגיש עד לתאריך 4.9.17", הובהר מטעם 
העירייה שאף הוסיפה המלצה בצידה: "אנו ממליצים להמיר את 

המנהג בפדיון כספי".

מאת: משה אברהמי

120 תלמידים, ממובחרי הילדים בעיר 
פתח תקווה וסביבותיה, הצטרפו השבוע 
כתליו  בין  ופתחו  'שובו',  הספר  לבית 
את שנת הלימודים בשעה טובה. מלבד 
מאושרות,  ומשפחות  נרגשים  הורים 
הגיעו ללוות את פתיחת השנה משלחת 
העירייה  ראש  ובהם  ונכבדים,  בכירים 
מאיר  החינוך  שר  וסגן  ברוורמן  איציק 
מזוזות  נקבעו  הביקור  במהלך  פרוש. 
התיכון  ביה"ס  של  החדש  במבנה 

וחטיבת הביניים לבנים.
נשא  התלמידים,  מהורי  מאות  בפני 
זכות  "זו  נרגשים:  דברים  ברוורמן 
ילדכם  את  להביא  ההורים  עבורכם 
מקום  כך,  כל  איכותי  במקום  ללמוד 

כולו  כל  את  ומשקיע  מצוינות  שחושב 
כבני  והן  כתלמידים  הן  בתלמידים, 
אדם", אמר בהתפעלות, והבטיח לעמוד 

לימין בית הספר.
פרוש,  מאיר  החינוך  שר  סגן  בפני 
הספר,  בית  של  ההישגים  נתונים  הוצגו 
נתונים שסחטו קריאות התפעלות. פרוש 
התפעם מהעובדה שתלמידים רבים כ"כ 
מובילים ביחד את דגל ההצלחה בצורה 

מקצוענית ומיוחדת. 
שבע  בת  הגב'  ביה"ס  מנהלת 
החינוך  משרד  נציג  בפני  סקרה  קפלר 
הבלתי  העשייה  את  מלוויו  וצוות 
הליב"ה  במקצועות  וההשקעה  פוסקת 
ומקצועות העשרה נוספים ברמת למידה 
מקסימלית. מר שלומי דסלי מעירית פתח 
העולים  קליטת  את  נס  על  העלה  תקוה 

השר  סגן  שובו.  בביה''ס  האתיופים 
המורים  צוות  את  בירך  פרוש  מאיר  מר 
להשקיע,  שימשיכו  ביה"ס  ותלמידי 

להתמיד וכמובן להצליח.
גם  בביה"ס  ביקרו  העיר  ראש  מלבד 
מנכ"ל רשת שובו מר מיכאל גוטרמן. גם 
הוא שבח את המצוינות וההשקעה ובירך 
בשנת לימודים גדושה בעשייה חינוכית 

ופדגוגית מעולה.
נמצא  'שובו'  הספר  בית  כי  יצוין 
כשההישגים  תקדים,  חסרת  בתנופה 
הלימודיים המצוינים שלו, גורמים לעוד 
ללמוד  ילדיהם  את  לשלוח  הורים  ועוד 
בו. נכון להיום, מונה בית הספר כ-700 
אלף  כמותם  עליהם  ה'  יוסף  ילדים, 

פעמים, ויברך אתכם.

מעצמת חינוך: אח"מים 
ליוו את ילדי 'שובו'

את פתיחת שנת הלימודים בבית הספר שובו, ליוו מאות הורים נרגשים, וגם 
ומשרד החינוך, שהתפעלו עד מאד מההישגים הפדגוגיים  צמרת העירייה 
והחינוכיים  120 ילדים חדשים הצטרפו לבית הספר המונה כ-700 תלמידים

האגף
לתרבות יהודית

עזרת נשים פתוחה                                        הציבור מוזמן להשתתף בהמוניו

סליחות
ראשונות מרכזיות
ברוב עם

עם החזן הדגול שלמה גליק נ"י

בלווי מקהלת "בזמירות פתח תקוה" בניצוחו של יותם סגל נ"י

וילד הפלא אודי ממגמת בעלי התפילה

בע"ה במוצ״ש פרשת ניצבים וילך כ"ה אלול תשע"ז 
בשעה 23:00 בביה״כ שונה-הלכות רח' חובבי ציון 42 פ"ת

במעמד:

הגאון הרב מיכה הלוי שליט"א -הרב הראשי

רב הקהילה הרב שמואל אילוביצקי שליט"א

ראש העיר איציק ברוורמן נ"י

מר משה פלדמר נ"י

חבר מועצת העיר וראש האגף לתרבות יהודית

הנחיה: מר יצחק גריינר יו"ר

רבנים, אישי ציבור, נציגי העיריה



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

קונים חדש 
ממחזרים ישן

בחסות
www.payngo.co.ilאתר עם כתובת

פתוח רצוף בין השעות 09:30-22:00 | בתוקף 10.9.17 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם

שלם וקח 
עוד היום 
אצלך בבית

פריט  מכל  במלאי  אחד  מוצר  לפחות  במכירה,  פריטים   500 מינימום   | ועודפים  תצוגות  הינם  המוצרים 
ומבצעים הנחות  כפל  אין   | הובלה  כוללים  אינם  | המחירים  בסניף  מוצגים  ומחיריהם  | המוצרים  מפורסם 

מקררים ביתיים החל מ 690 ₪
מקררי 4 דלתות החל מ 2,990 ₪

מקררי מקפיא תחתון החל מ 2,990 ₪
מקפיאים החל מ 690 ₪

מכונות כביסה החל מ 590 ₪
תנורים החל מ 690 ₪

כיריים החל מ 290 ₪
מזגנים ניידים החל מ 1,490 ₪

מגהצים החל מ 29 ₪
מאווררים החל מ 29 ₪
מיקסרים החל מ 29 ₪

מיקרוגלים החל מ 129 ₪
מכונות גילוח החל מ 99 ₪

שואבי אבק החל מ 69 ₪
קומקום החל מ 29 ₪

טוסטר אובן החל מ 69 ₪

ניקוי מדפים
של כל תצוגות מוצרי מטורף

החשמל לבית

לדוגמא:
מקררים ביתיים החל מ מקררים ביתיים החל מ 
מקררי 44 דלתות החל מ 

מטורף
לדוגמא:

בכל סניפי הרשתרק ביום ראשון 10.9.17
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מאת: משה אברהמי

כמידי שנה, לקראת חופשת הקיץ הארוכה, 
לעשרות  קיץ  מחנה  כח'  'נותנים  ארגון  הפיק 
בתקופה  בביתם  השוהים  מיוחדים  ילדים 
הבוקר  בשעות  יום  כל  החלה  הפעילות  זאת. 
מתנדבת  מוצמדת  ילד  כשלכל  המקודמות, 
המיוחד,  הילד  צורכי  לכל  המתמחה  מסורה 
וממנה מקבל את החיוך המיוחד של המתנדבת 

המשרה חום ואהבה לילד.
באתרי  יום  בכל  הפעילויות  נערכו  השנה 
הילדים  נהנו  וכן  הארץ,  ברחבי  אטרקציות 
במהלך  שהוגשו  ומזינות  חמות  מארוחות 

היום. 
בפעילויות  נוסף  נדבך  הינו  זה  קיץ  מחנה 
כאשר  השנה,  כל  במשך  כח"  "נותנים  ארגון 
נופשון  שבת  מתקיימת  רביעית  שבת  מידי 
שבת  למשך  מבתיהם  יוצאים  הילדים  בהם 
שלמה, ולמשפחה יש אפשרות לאגור ולצבור 
ובחופשים  בחגים  פעילויות  ימי  וכן  כוחות, 
בהם הילדים המיוחדים נמצאים בבתיהם ולא 
ט'  בצום  פעילות  יום  נערך  כן  כמו  במסגרת. 

ילדים  ממאתיים  למעלה  השתתפו  בו  באב 
מיוחדים מכל רחבי הארץ.

הארגון  מנכ"ל  ישראלוביץ,  מרדכי  ר' 
מספר: "התקציב ועלויות הענק אינם מהווים 
עילה כלשהי לחישוב של 'כן או לא' כאשר על 
ובקשות  אנחות  ומתגלגלים  עומדים  השולחן 
וההקלה  והמשפחות,  ההורים  מצד  מרובות 
מן  המתקבלים  התודה  ותשואות  העצומה 
ההורים הם הדלק העיקרי המניע אותנו לעמוד 
במשימה החשובה שנטלנו על עצמינו, מכתבי 
התודה המגיעים לשולחננו מידי שבוע מעידים 
ימי  בקיום  כך  כל  הנחוץ  הצורך  על  המה 

המחנה, הפעילויות, והנופשונים". 
מוסיף  מושקביץ  יהודה  ר'  הארגון  יו"ר 
והאושר  השמחה  הינה  מבחינתם  "העיקר  כי 
יום  לאחר  הילדים  של  בפניהם  הניבטים 
ההתארגנות  את  מסיימים  אשר  עת  פעילות, 
להסעתם הביתה, לאחר שצוות המונה עשרות 
הקודש  עבודת  את  מסיימות  יקרות  מתנדבות 
המלאה במסירות ודאגה המורעפת על הילדים 
זכות  היא  זו  הפעילות.  יום  במשך  המיוחדים 

שלעולם לא נוותר עליה".

80 ילדים מיוחדים במחנה 
הקיץ של 'נותנים כח'

זו השנה השביעית ברציפות, בה נהנים עשרות ילדים מיוחדים 
להערכה:  ראויות    תקווה  בפתח  שמתקיים  קיץ  ממחנה 
עשרות מתנדבות שליוו את הילדים במסירות, בחום ובאהבה

הצצה: חוג הנשים 
ששואב את מיטב המרצים
לפני שנתיים, לאחר פטירתה של תושבת העיר, החליטו 
חברותיה להיפגש מדי חודש לשיעור התחזקות, לזכרה 
 מאז, הפך המפגש לחוג נשים פופולארי, עם שיעורים 

ממיטב הרבנים והמרצים

מאת: ישראל פריי

תקווה  פתח  נשות  יציינו  הקרוב  בחודש 
חודשיים  מפגשים  של  להיווסדם  שנתיים 
שיעורי  מועברים  במסגרתם  חווייתיים, 
תורה, מוסר ואמונה ע"י מגוון רבנים, רבניות 

ומרצות.
נפגשות  מהשגרה",  "לצאת  הכותרת  תחת 
שונות  גיל  משכבות  נשים  חודש  מידי 
הטרודות  לנשות  לספק  שמטרתם  לשיעורים 
בין הבית לעבודה או לרווקות המכינות עצמן 
לאוורור  זמן  פסק  תורה,  של  בתים  להקמת 
חוויתי  מפגש  וכן  רוחניים,  מטענים  וקבלת 

ומאחד לבבות.
למפגש  הקבוצה  התארגנה  כשנתיים  לפני 
לעילוי  והשקפה  תורה  שיעורי  של  חודשי 
ולחיזוק  שנפטרה  מהעיר  חברתן  של  נשמתה 

רוחני בעיר.
קיבלו  פרטיים,  בבתים  שהחלו  המפגשים 
היחידה  של  המלאה  חסותה  את  בהמשך 
הרב  של  בראשותו  תקווה  פתח  חרדי  לחינוך 
מנחם שוורץ אשר מעודד פעילות מבורכת זו 
ותומך בה הן במימון והן במציאת מקום מפגש 

קבוע בבית לב המושבה ברחוב סלומון.
מרתקת  להרצאה  הבנות  נפגשו  השבוע 
הרב  ע"י  שהועברה  אלול  חודש  על  ומחזקת 
פ"ת  נשות  ייהנו  הבא  בחודש  שטיין.  מנחם 

משיעורה הגב' שרה רובין, תושבת העיר.
יהודה  צבי  הרב  שהשתתפו:  המרצים  בין 
גולדווסר,  ישראל  הרב  צור,  יעקב  הרב  לאו, 
הרצברג,  חיה  הסופרת  סלמון,  עמיהוד  הרב 

הגב' דנה שוורצמן ועוד.

 לפרטים 052-7685403.

הרב מנחם שטיין בהרצאה

צפון קוריאה מול כל העולם
הדיקטטור הקוריאני ממשיך לאיים: ביצע ניסוי גרעיני 
הבהירה  ארה"ב    במדינה  אדמה  לרעידת  שגרם 
עם  שיסחרו  מדינות  על  סנקציות  להטיל  תשקול  כי 
קוריאה הצפונית  במהלך דיון באו"ם אמרה שגרירת 

ארה"ב: "סבלנות ארצנו אינה בלתי מוגבלת"

ברוך ברגמן

קוריאה  צפון  בין  המתוחים  היחסים 
הימים  אך  לכולם,  גלוי  סוד  הם  לארה"ב 
ממלחמה  אמיתי  חשש  מעלים  האחרונים 
הצדדים.  שני  של  הצהרותיהם  בשל  כוללת, 
באו"ם,  ארה"ב  שגרירת  זאת  שהגדירה  וכפי 

"צפון קוריאה מתחננת למלחמה".
קוריאה  צפון  כאשר  החל  הנוכחי  הסיבוב 
ביצעה  כי  )ראשון(  השבוע  בתחילת  הודיעה 
לטיל  המיועדת  מימן,  בפצצת  מוצלח  ניסוי 
בליסטי בין-יבשתי. יממה קודם לכן, הכריזה 
מתקדמת  מימן  פצצת  פיתחה  כי  פיונגיאנג 
"כוח הרסני אדיר". כתוצאה מהניסוי,  בעלת 
שמאששת  אדמה,  רעידת  במדינה  הורגשה 
רעידת  בלילה.  גרעיני  ניסוי  בוצע  שאכן 
מרעידת   10 פי  עוצמתית  הייתה  האדמה 
בינואר  שנערך  מהניסוי  שנגרמה  האדמה 
2016, וחזקה פי 6 מהניסוי שנערך בספטמבר 

 .2016
יפן  נשיא  עם  שוחח  טראמפ  ארה"ב  נשיא 
אך  קוריאה,  צפון  לריסון  בדרכים  עמו  ודן 
כעת נראה אין בידיהם אופציות רבות. טראמפ 
הודיע עוד כי הוא שוקל להטיל סנקציות על 

עוד  קוריאה.  צפון  עם  שתעבוד  מדינה  כל 
מנהיגים  עם  ייפגש  הוא  כי  טראמפ  הוסיף 
בסוגיית  לדון  מנת  על  הלבן  בבית  צבאיים 
קוריאה הצפונית. כשהנשיא האמריקני נשאל 
קוריאה  מול  צבאית  תקיפה  תתיכן  האם 

הצפונית, אמר "נחכה ונראה".
לנושא  התייחסה  באו"ם  ארה"ב  שגרירת 
היא  "מלחמה  כי  ואמרה  האחרונים  בימים 
אנחנו   - רוצות  הברית  שבעלות  משהו  לא 
לא רוצים את זה עכשיו" אמרה היילי. "אבל 
אנחנו  מוגבלת,  בלתי  אינה  ארצנו  סבלנות 
שלנו.  הטריטוריה  ועל  בריתנו  בעלי  על  נגן 
אני חושבת כי צפון קוריאה בעצם סטרה על 

הפנים של הקהילה הבינלאומית. 
שגריר דרום קוריאה באו"ם אמר כי התגובה 
נגד הצפון חייבת להיות אפקטיבית. "עכשיו 
זה הזמן לנקוט צעדים חזקים, וחזקים מספיק, 
כדי לאלץ את צפון קוריאה להיכנס ברצינות 
צריכה  החדשה  "ההחלטה  אמר.  לדיאלוג", 
לכלול לא רק צעדים נוספים כדי לחסום עוד 
הגרעין  תכנית  לתוך  לזרום  שיכולים  כספים 
גם צעדים חזקים  של קוריאה הצפונית, אלא 

נוספים שיכאיבו לצפון מאוד".

סדנאות להרזיה בהנחיית
אסנת פריד

דיאטנית קלינית מוסמכת

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

הרזיה מהירה ובטוחה
עם תפריט עשיר ומגוון
הסדנאות מתקיימות ב:

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

מתנ"ס עמישב- יום שני בשעה 20:15
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מזגן היברידי עם 2 טמפרטורות בו זמנית?  
אולי בעתיד...

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

אינטרנט רימון מציגה:
הראוטר ההיברידי היחיד בישראל,

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

הגנה 
בסיסית

הגנה 
בסיסית

הגנה 
גבוהה

הגנה 
גבוהה
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אל הרינה ואל התפילה 
שבוע לפני שעם ישראל כולו מתאחד לקראת הימים הנוראים 
באמירת סליחות, ספרדים ואשכנזים, חרדים וחילונים, חסידים 
לסיור  יצאנו  והישיבות.  התורה  היכלי  הכנסת,  בבתי  וליטאים, 
ואלפי  רבבות  אליהם  המושכים  המרכזיים  הסליחות  במוקדי 

מתפללים מדי שנה 
ללא ספק הסליחות האותנטיות הן אלו אשר נאמרות כמסורת 
הישיבות  ראשי  שם  הכנסת,  ובבתי  הישיבות  בעולם  שנים  של 
למעמד  הלילה  חצות  לקראת  מגיעים  ומעמדם  גילם  ממרום 
ותושבי האזור שנסחפים אל  בהשתתפות אלפים מבני הישיבה 
תוך אווירת הימים הנוראים, אך בשנים האחרונות הולך ומתפתח 
טרנד חדש של אמירת סליחות על ידי גדולי החזנים לצד אמירת 

סליחות בנוסח קרליבך בליווי כלי נגינה.
בעולם הישיבות ניתן למנות בראש ובראשונה את ישיבות מיר, 
בשעת  עם  ברוב  הסליחות  נאמרות  שם  ותפרח  חברון  פוניבז', 
חצות הלילה. בישיבת 'אורחות תורה' עד השנים האחרונות הגיע 
נשא  לכן  מרן רה"י הגראי"ל שטיינמן למעמד הסליחות, קודם 
דברים משגיח הישיבה הגאון רבי חזקיהו מישקובסקי. בישיבת 
אדלשטיין  גרשון  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  משתתף  פוניבז' 
במעמד הסליחות. ביתר הימים אומר הגרי"ג את הסליחות בביתו 
תוקע  הוא  התפילה  כשלאחר  הבוקר,  בשעות  ראב"ד  ברחוב 

בשופר כנהוג בחודש אלול.
בישיבת חברון בגבעת מרדכי מסתופפים אלפים בצל רבותיהם 
ראשי הישיבה מתוך אווירת רצינות וחרדת הדין. לדברי תלמידים 
בישיבה, השיא הוא באמירת התחינות בפיוט "זוחלים ורועדים 
התפילה".  ואל  הרינה  על  "לשמוע  בשירת  וכן  בואך"  מיום 
בישיבת מיר בברכפלד מציינים כי ראש הישיבה הגאון רבי אריה 
פינקל זצ"ל, שנסתלק בפתע פתאום לפני כשנה לבית עולמו, היה 

ניגש תדיר לפני העמוד בימים הנוראים.
את  שנה  מדי  אומר  היה  הישיבה  ראש  כי  נזכרים  תלמידים 
לרעידות  לב  "שמנו  בבכי,  התיבה  לפני  הראשונות  הסליחות 
הישיבה".  לתלמידי  מאוד  חסר  שכבר  מה   - ובכיותיו  בקולו 
במקומו אומר את הסליחות הראשונות בישיבה הגאון רבי נועם 

אלון, ראש הישיבה.
שר  מרן  של  מדרשו  בית  ברק,  בבני  'לדרמן'  הכנסת  בבית 

סליחות  יום  מדי  נאמרים  קנייבסקי,  חיים  רבי  הגאון  התורה 
בהשתתפות מאות. הגר"ח אומר את הסליחות גם ביום הראשון 
לפני הנץ ולא בשעת חצות הלילה. יצוין, כי בעבר היה ניגש שר 
ובסליחות  גדליה  בצום  בכוחותיו  כשהיה  העמוד  לפני  התורה 
של ערב יום הכיפורים. ב'לדרמן' לא מדלגים אף קטע מאמירת 

הסליחות ואומרים אף את כל הפיוטים.

בחסידויות
במרבית החסידויות נערכים מעמדי הסליחות לפנות בוקר גם 
ביום הראשון, ולא כנהוג בעולם הישיבות הליטאי. סיורי סליחות 
רבים מגיעים לשכונת מאה שערים, המקום הבולט בשכונה הוא 
ללא ספק מקום משכנה של חסידות תולדות אהרון. בבוקר יום 
בית  היכל  אל  אהרן  מתולדות  האדמו"ר  נכנס  לסליחות  ראשון 
מדרשו הגדול, למעמד אמירת סליחות במוצאי מנוחה ברוב עם. 
יורד לפני  קהל רב משתתף במהלך הסליחות, כאשר האדמו"ר 

התיבה בנעימות ובקול חזק.
בשעה 5:00 לפנות בוקר ניעור בית-המדרש הענק של חסידות 
ההיכל  את  גודשים  חסידים  אלפי  לחיים.  בירושלים  בעלזא 
שעובר  מבעלזא  האדמו"ר  מרן   עם  יחד  הסליחות,  לאמירת 
 00:30 בשעה  נערכת  הסליחות  אמירת  בויז'ניץ  התיבה.  לפני 
עם האדמו"ר מויז'ניץ שעובר לפני התיבה בהיכל בית המדרש 
ויז'ניץ  חסידי  במרכז  כן  כמו  ברק.  בבני  ישראל'  'אהבת  הגדול 
לפני  שעובר  האדמו"ר,  עם   00:30 בשעה  הסליחות  אמירת 
ויז'ניץ' ברחוב  התיבה בהיכל בית המדרש הגדול 'מרכז חסידי 

עזרא בבני ברק.
בנתניה אלפים נוהרים לאמירת הסליחות בשעה 5:00 לפנות 
בקרית  הגדול  המדרש  בית  בהיכל  מצאנז  האדמו"ר  עם  בוקר 
צאנז בנתניה. לאחר אמירת הסליחות נושא האדמו"ר דברי חיזוק 

לימים הנוראים בבכיות ומעורר על ענייני השעה.
בבני ברק נשלמות ההכנות למעמד הסליחות המסורתי ועצרת 
"איחוד  ע"י  שנה  מידי  מתקיים  המעמד  תימן,  בנוסח  מרכזית 
הישיבות  ובחורי  התורה  בני  אברכים  אלפי  כאשר  התורה"  בני 
הקדושות, גודשים את האולמות וצופים במסכי ענק בדברי חיזוק 
באמירת  מתחילים  בדיוק  ובחצות  התורה,  מגדולי  והתעוררות 

הסליחות ברוב עם, בראשות גדולי רבני תימן מבני ברק ומחוצה 
לה.

קרליבך וסיורים
שהחלו  סליחות  מעמדי  ישנם  המסורתיים  המעמדים  מלבד 
ונוסח  בסגנון  סליחות  האחרונות. מעמד  בשנים  תאוצה  לתפוס 
האחרונות  בשנים  נערך  נגינה,  כלי  ובליווי  קרליבך,  שלמה 

בהובלת הזמר ובעל התפילה יצחק מאיר. 
מקום בולט נוסף בירושלים שם לא ניתן להכניס סיכה בליל 
החל  התיבה  לפני  עובר  שם  הגדול,  הכנסת  בית  הוא  סליחות 
סליחות  מעמדי  נערכים  כן  כמו  וייס.  צבי  החזן  שעברה  משנה 
אביב  תל  גן,  ברמת  המרכזיים  הכנסת  בבתי  דגולים  חזנים  עם 

ומקומות נוספים בארץ.
ה"סליחות". אחד  סביב  מנהגים שונים  נוצרו  לאורך השנים, 
מהבולטים שבהם הוא סיורי הסליחות. הסיורים הופכים בימים 
אלו לעסק הפורח ביותר בירושלים ולמרות אופיו הדתי, מרבית 
ישראלים ששים  הסיורים,  במסגרת  חילונים.  דווקא  הם  צרכניו 
בשעות  סליחות  אמירת  של  השנים  ארוכת  המסורת  את  לחוות 

הקטנות של הלילה, או לפחות ללמוד יותר על אודותיה.
האחרונות  הסליחות  ספק  ללא  הן  המעמדים  כל  של  השיא 
של ערב יום הכיפורים, כאשר לקראת חצות הלילה ישנה נהירת 
המונים בסמטאות המוליכות אל הכותל. רבים מהם היו מגיעים 
בעבר כדי לפגוש במרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, בשנים האחרונות 

ממשיך את המנהג בנו הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
הספרדים,  במנהג  סליחות  של  יום   40 חותמת  התפילה 
רבבות  שמקבץ  אחד,  במעמד  האשכנזים,  במנהג  וכשבועיים 
משתתפים  בתפילה  ודתיים.  חילוניים  וגברים,  נשים  מתפללים, 
הרבנים  אותה  ומובילים  וחילונים  מסורתיים  דתיים,  חרדים, 
הראשיים, הגאון רבי דוד לאו והגאון רבי יצחק יוסף, רב הכותל 
בסמוך  נערכת  התפילה  ציבור.  ואישי  רבינוביץ'  שמואל  רבי 
אשכנז,  מבני  גם  אלפים  להיות  צפויים  שבקהל  ואף  לחצות, 
חבושה  משה  החזן  עובר  התיבה  ולפני  אחיד,  הוא  הנוסח 
שמעביר את התפילה על פי נוסח עדות המזרח. בשיאה, נאמרים 
קטעי התפילה המוכרים "שמע ישראל" ושירת "אדון הסליחות".

הילד
מתחיל ללכת עוד מעט.
אני חושב שהגיע הזמן

לכסות את השקע

אל דאגה ידידי,
השקע מכוסה היטב

על מנת לשמור על בטיחות ילדינו וכדי למנוע פגיעה במערכת החשמל הביתית,
חשוב שנקפיד על התקנת שקעים מוגנים בבית ובסביבתו.

במקומות שבהם שקע חשמל עלול להיות נגיש 
לילדים קטנים, יש לדאוג להתקנה של שקעים 
או  מכסה  פנימי,  מגן  תריס  באמצעות  מוגנים 

פקק מיוחד.

חשוב לוודא שבמקומות החשופים למגע מים - כמו 
חדר האמבטיה, המטבח, המרפסת או הגינה, מותקנים 
לגרום  עלולה  מים  חדירת  כי  מים,  מוגני  שקעים 
להתחשמלות ולפגיעה במערכת החשמל הביתית.
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מועצות  חברי שלוש  התכנסו  והכנות,  דיונים  אינספור  לאחר 
גדולי התורה בישיבת 'אש התורה' בירושלים  מרנן הגראי"ל 
שיגר מכתב למעמד  ועדת הארבעה נפגשה עם מנכ"ל משרד 
הרווחה, בציפייה להשבית את חילולי השבת לפחות בחודש 

אלול  כל הפרטים בפרסום ראשון 

ה'מועצות' התכנסו: על הפרק 
– שבת ומתווה הכותל

ארי קלמן

נכון לשעת כתיבת השורות, התכנסו שלוש 
מועצות גדולי וחכמי התורה - של דגל התורה, 
אגודת ישראל וש"ס, בשעות הצהריים בישיבת 
בסוגיית  לדון  כדי  בירושלים,  התורה'  'אש 

חילולי השבת. 
ממרן הגראי"ל שטיינמן נבצר מלהגיע והוא 
לבקשת  למעמד.  מיוחד  מכתב  לשלוח  צפוי 
מרן  ניאות  הכינוס,  חשיבות  ובשל  הגראי"ל 
לירושלים  במיוחד  לנסוע  אדלשטיין  הגרי"ג 

כדי להשתתף בכינוס. 
נודע כי מלבד נושא חילולי  ל'קו עיתונות' 
השבת, צפוי לעלות לשולחן הדיונים גם נושא 
מתווה הכותל. לאחר שבשבוע שעבר התקיים 
דיון בבית המשפט העליון בו נזפו שופטי בית 
בית  ונשיאת  ושמגר  דנציגר  העליון  המשפט 
שהקפיאה  בממשלה  נאור  השופטת  המשפט 
את מתווה הכותל בעיצומו של הליך משפטי. 
המצב,  ישתפר  לכינוס  ועד  יתכן  במקביל, 
משרד  מנכ"ל  כי  נודע  עיתונות'  ול'קו  מאחר 
הרווחה זימן את ועדת הארבעה לפגישה, בה 
הוצע פתרון זמני של ביטול העבודות בחודש 

אלול לעת עתה.

חברי  של  סקירה  ישמעו  המועצות  חברי 

בן  מקלב,  הכנסת  חברי   - הארבעה  וועדת 

יקיימו  מכן  ולאחר  ומלכיאלי,  אייכלר  צור, 

דרעי  ליצמן,  הסיעות  ראשי  עם  התייעצות 

וגפני, על האופציות שיש על השולחן ולבסוף 

יקבלו הכרעה סופית כיצד לנהוג.

כחלק מההכנות, במהלך הימים האחרונים 

'דגל התורה'  נכנסו שלושת חברי הכנסת של 

הגראי"ל  מרנן  של  במעונם  להתייעצות 

שטיינמן, הגר"ח קנייבסקי והגרי"ג אדלשטיין.

בהתאסף ראשי עם

חכ"י דגל אצל מרן הגרי"ג

הקיצוץ  על  עיתונות'  'קו  חשיפת  בעקבות 
הוועדה  תתכנס  המזון,  סלי  בתקציבי  הדרסטי 

לפניות הציבור לדיון חירום בכנסת

ארי קלמן

לכנסת:  מגיעה  עיתונות'  'קו  חשיפת 
ציבור  לפניות  הוועדה  צפויה  )רביעי(  היום 
דיון  לכנס  אייכלר  ישראל  חה"כ  בראשות 
מיוחד בעקבות קיצוץ תקציב סלי המזון ל- 8 

שקלים בלבד לקראת החלוקה בחגי תשרי. 
משרד  כי  נחשף,  עיתונות'  ב'קו  כזכור, 
הודיע  כץ  חיים  השר  בראשות  הרווחה 
ל-8  יקוצצו  סלי המזון  כי  למנהלי העמותות 
ו-44  שעברה  בשנה  ש"ח   17 במקום  ש"ח 

ש"ח לפני שנתיים.
סגן השר מאיר פרוש וחבר הכנסת מיכאל 

מלכיאלי פנו לשר הרווחה בדרישה שישקול 
אף  שעבר  ובשבוע  הקיצוץ,  את  מחדש 
נפגש שר הבריאות יעקב ליצמן עם השר כץ 
לבדוק  משרדו  למנכ"ל  יורה  כי  שהתחייב 

מחדש את הקיצוץ.
בדיון שיזם אייכלר צפויים להשתתף נציגי 
הרווחה  משרד  האוצר,  משרד  המשרדים, 
עמותות  מנהלי  וכן  המשפטים  ומשרד 
שיפקוד  ומרעב  כלכלית  מקריסה  שחוששים 

אלפי נזקקים בחגים, וכן חברי הכנסת. 
לשינוי  עד  לעקוב  ימשיך  עיתונות'  'קו 

ולפתרון הבעיה.

דיון חירום בכנסת על 
קיצוץ סלי המזון

בעקבות 

 חשיפת

 'קו עיתונות'

הסרת משקפיים בלייזר

התאמה מלאה 
לציבור החרדי

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

 בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד

לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031
הסרת משקפיים עושים בבי״ח

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ

 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
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האם לשלב לימודי אנגלית במוסדות החינוך?

סיפר  ערנית",  מערבית  רוח  היום  "נושבת 
סניף  ראש  אוקנין,  יוסי  ר'  קיצי  יום  באותו  לי 
הנה,  "המשמעות  בטבריה.  הצלה'  'איחוד 
 – תמימה  נראית  שהיא  כמה  עד   – שהימה 
מסוכנים  בולענים  בה  יש  למדי.  מסוכנת 
חסרי-דעת  אבל  אסונות.  להמיט  שעלולים 
הכול  כאילו  להם  ושטים  'מזרון'  עם  מגיעים 

רגיל".
מי שלא נמצא ליד ה'מציל' – סכנתו כפולה. 
הוא נחשף לסכנות שגם שאגותיו של ה'מציל' 
לא יהיו אלא כקול קורא במדבר. וכבר אירעו 

לצערנו אסונות. הרבה מידי. 
ובמה דברים אמורים?

בחוצות כבר מזמן הונף 'דגל שחור'. המצב 
לא-מעט  בחובו  טומן  הוא  אבל  תמים  נראה 
גלים  אחרת:  בלשון  מסוכנים.  'בולענים' 
להטביע.  ומאיימים  עבר  מכל  מגיחים  זועפים 
איומים רבים על הבית היהודי ניצבים לפתחנו 
החינוך,  צביון  קעקוע  טכנולוגיה,  )פגעי 
בישראליות  להתבוללות  המביאות  מכללות 

ועוד(. 
ליד  לשחות  צריכים  זה  בשביל  בדיוק 
עיניהם  אשר  העדה  רועי  הלא-הם  'מצילים', 
צופיות למרחוק והם יודעים לתחום תחום של 

שחייה לבל ניתקל ב'בולענים' מבעיתים.

"... וכל פרצה בזה היא סכנה גדולה לעתיד 
החינוך"  מוסדות  על  ח"ו  זרים  השתלטות 
הגרמי"ל  מרן  השותת  מנהמת-ליבו  כותב   –
ליפקוביץ זצוק"ל - רבן של בני הישיבות ורב-

בדור  הטהורה  החינוכית  הספינה  של  החובל 
עמוד  א'  חלק  החיים'  'דרכי  )ספר  האחרון 

קפ"ז(. 
ללמוד אנגלית או לא, ללמוד היסטוריה או 
לא – זו שאלה שרק 'מצילים' יודעים להורות 
נחרצת.  בשלילה  עליה:  הורו  כבר  הם  עליה. 
שנהיה  חובה  אליהם.  קרובים  שנהיה  כדאי 

קרובים אליהם. 
מי רוצה להיסחף?!

עצמה:  בעד  מדברת  בשטח  המציאות 
כיפות(  )חובשי  במוסדות מקבילים של אחינו 
שאופפת  היבשושיות  על  מזמן  זה  מבכים 
)'התושב"ע'  הגמרא  בשיעור  הנוער  בני  את 
של  לדידם   – שיעורי-החול  עומס  בלשונם(. 
מחנכים מקוננים רבים – הביא למצב שבו הפך 
חשבון  תרגיל  לעיקר.  והטפל  לטפל  העיקר 
מורכב מאתגר את הנער דשם, צובט הלב, יותר 
מפתרון רשב"א קשה בסוגיית 'מכליא קרנא'. 

נושא החינוך, אנו עדים במו-עינינו, שברירי 
מידי בכדי להמר עליו.  

חובה שנהיה קרובים מאוד ל'מצילים'.

בעולם שהולך ונעשה כפר גלובלי, ידיעת 
מותרות.  בגדר  אינה  כבר  האנגלית  השפה 
ידיעת אנגלית קריטית לכל אפשרות יציאה 
שאינו  עיסוק  תחום  כל  וכמעט  לחו"ל, 
מעבר  אנגלית.  ידיעת  דורש  כפיים  עבודת 
כל  באנגלית.  כתוב  העולמי  הידע  רוב  לזה 
ברובו  כתוב  התורני,  מהעולם  חוץ  תחום 

באנגלית. 
לימודי חול הינם חלק אינטגרלי ממערכת 
ואחד  המרבה  אחד  החרדית.  החינוך 
הממעיט. אך בעוד גיאוגרפיה או היסטוריה 
ניתן להשלים ולרכוש ידע גם בגיל מאוחר 
יותר, הרי שלימודי שפה חדשה הם כמעט 
בגדר מעוות לא יוכל לתקון. יכולת קליטת 
משמעותית,  גבוהה  הצעירות  בשנים  שפה 
וכן העובדה שהשפה נרכשת על פני שנות 
הלימודים מגדילה את הסיכויים לרכישתה, 
בעוד קורסים קצרים בגילאים מבוגרים הם 

כמעט בגדר ברכה לבטלה לרוב האנשים.
מחדש  חשיבה  לבצע  הזמן  הגיע 
שבוצעו  מסקרים  שלנו.  החינוך  במערכות 
החרדי  בחינוך  ההורים  רוב  שכיום  עולה 
רוצים בהחלט שבנם ילמד אנגלית, גם אם 
הם רואים בהחלט את עתידו בעולם התורה. 

ידיעת אנגלית היא הרחבת הדעת החשובה 
ביותר בלימודים חיצוניים.

ועל  שמרנות  על  אמונים  אנו  אמנם 
התבדלות, אך נושא זה הולך ונעשה קריטי, 
קטן.  הופך  והעולם  מתרחב  ככל שהציבור 
שום נזק רוחני לא יתרחש מכך שילד חרדי 
בדיוק כמו חברו  ילמד את שפת האנגלית, 

בבורו פארק, לייקווד או אנטוורפן.
לשינויים  שלנו  שהתגובה  נראה  לעיתים 
ריאקציה  מתוך  רק  נעשית  הבנים,  בחינוך 
לגעת  ניתן  "לא  מלחמה,  באווירת  ותמיד 
בממשלה  כיום,  אך  הטהור".  השמן  בפך 
השולטים  הם  נציגינו  כאשר  הנוכחית, 
בכיפה, הגיע הזמן לקחת את היוזמה לידיים 

שלנו.
הליב"ה  לימודי  על  לחשוב  הזמן  הגיע 
פרספקטיבה  מתוך  לא  בראשם,  ואנגלית 
אלא  עתיד,  יש  עם  פוליטית  מלחמה  של 
מתוך בחינה אמיתית של הצרכים העומדים 
שהוא  כפי  בעולם  ילדינו  ובפני  בפנינו 
מתפתח. האם זה נכלל בכלל החיוב האב על 
בנו ללמדו אומנות? דומני שמעטים יחלקו 

על כך שהתשובה היא חד משמעית: כן.

נגד: לשחות ליד ה'מצילים'
הרב ישראל פרידמן

מכון 'בלבבי יהדות מלב אל לב', צפת

בעד: כמו בלייקווד ובורו פארק
נטע כץ 
פעיל חברתי

מיכה הלוי
הרב הראשי לפ"ת הגאון הרב

שליט"א

בשבת קודש

הרבנות הראשית
פתח תקוה

המועצה הדתית
פתח תקוה

בבית הכנסת "רננים אשכנזי", רח' אוירבך פינת חיים זכאי 2
לאחר קבלת שבת

בבית הכנסת "בית אליהו", רח' מבצע יפתח 9  - 8:45
לאחר קריאת התורה    

בבית הכנסת ”מבראשית", רח' רבקה גובר 2  - 9:30
לאחר קריאת התורה   

בבית הכנסת ”חב“ד אם המושבות", רח' חדרה 22  - 10:15
לאחר קריאת התורה    

בבית הכנסת ”ארזי הלבנון", רח' כצנלסון 5  - 17:30
עבודת ד' בשמחה, לגברים ולנשים   

בבית הכנסת ”משכן מאיר", רח' גרינשפן 3  - 18:30
תשובה מיראה ותשובה מאהבה   

במוצאי שבת
בבית הכנסת "בתפארה", רח' הרצל 85  - 21:15

והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול   

שבוע מס. 3

בליל שבת

הרבנות הראשית
פתח תקוה

המועצה הדתית
פתח תקוה

של מורנו ורבנו

הרה"ג יהונתן אדואר שליט"א
רב מרכז העיר פ"ת

וראש המרכז הרוחני "אור אברהם אוהבי"

הציבור מוזמן להשתתף בדרשות

ביה"כ "אהבת חיים"       רח' טולידנו 14
רח'  ויניצקי 9   ביה"כ "תפארה"           
רח' ליברכט 8 ביה"כ "אחוות אחים"    
רח' הרצל 87 ביה"כ "נוה קדשך"       

רח' המעפילים 3 ביה"כ "שערי תפילה"    
רח' סביון 4 ביה"כ "שארית ישראל"  

רח' המלכים 11  ביה"כ  "אהבת ישראל"  

שבת קדש פרשת "נצבים וילך" – כה' אלול תשע"ז (16.9.17)
18:00
19:30
9:00

14:30
16:00
17:30
21:00

ערבית של שבת (מוקדמת)
שחרית של שבת

שחרית שבת
מנחת שבת

סעודה שלישית
סעודה שלישית

מוצאי שבת

"דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב"
למעונינים לצאת עם הרב בעשרת ימי תשובה ליום של התעלות רוחנית ייחודית 

ומרגשת כולל אמירת סליחות במערת המכפלה "אולם יצחק" 
ביום שלישי ו' תשרי תשע"ח (26.9.17)  ירשמו בהקדם: מאיר 054-7705313

בברכת כתיבה וחתימה טובה !

שבת התעוררות
לפני ראש השנה



ט"א
כ"ק האדמו"ר מפרס שלי

בי אדמו"רי דורינו שליט"א

א

לא לחינם, לא סתם ולא בכדי נאמר עלי האדמו"ר מפרס ואבי אדמורי דורינו שליט"א.
בעקבות הכתבה הראשונה שהתפרסמה, ילדי ישראל מטלפנים אלי כל רגע ומספרים לי הכל:

"אל תגעו במשיחי"-אלו תינוקות של בית רבן.
כוונת חז"ל לכל ילד יהודי ואפילו ילדי אומות העולם,בשביל הבחירה של עם ישראל.

בכתבה הראשונה ציינתי שהתעצמתי בתהילים ואז הודעתי ופרסמתי שהולכת להיות מהפכה באיראן ובאמת לא 
לקח שישה חודשים וזה קרה, כידוע ומפורסם.

אותו הדבר לגבי תורת חב"ד כאשר התעצמתי בזה ידעתי ופרסמתי שהרבי סיים את שליחותו וכעת מתחילה השליחות 
שלי, לא לקח שבוע והרבי בכבודו ובעצמו הודיע באופן חד משמעי שאכן סיים את שליחותו. זה קרה לפני פסח בשנת 

תשנ"א.
היום העולם מרגיש שהולך לקרות משהו וזה מתבטא בשני כיוונים הפוכים: אלה שבמרה שחורה לא עלינו,לא רק 
ואלה שבאמת שמחים או לפחות רוצים לשמוח באמת מרגישים שהנה  חושבים אלא בטוחים שזה סוף העולם, 

משיח בא, כפי שהרבי מציין בדבריו: "אנו רוצים משיח עכשיו".
זכיתי להיות בן בית במשך שנתיים אצל הצדיק הבבא סאלי וכאשר שמעתי מחתנו, שהוא השליח הראשי של הרבי 
פגיעה  יתכן  איך  הצדיק  את  לשאול  ורצתי  לשתוק  יכלתי  לא  אז  ריבלך  והיתר  רבי  באמת  הוא  הרבי  כי  בנתיבות, 
בגדולים? הצדיק צחק ואמר לי: "זאת האמת לאמיתה" יש לסתום את הפה ולהוריד את הראש לא להיות כפוי טובה 

לרבי-כך ממש הרגשתי כאשר הצדיק הסביר לי זאת.
נאמר בתורה ובהגדת פסח:"וירעו אותנו מצרים" רש"י מפרש: שלא נאמר שהמצריים עשו לנו רק רע אלא שעשו 

אותנו רעים.
נכון לעכשיו כאשר אני שואל את הגדולים מי הראש של עם ישראל? האם לא הגיע הזמן להחליט מי בעצם הראש 
שלנו? כשמדובר בכסף )1(ופוליטיקה כולם יודעים מי הראש אבל לגבי עבודת ה' בשמחה כולם משותקים פתאום.

זה יותר מ-35 שנים שאני רוקד בשמחה ומזמר עם טלית ותפילין מתוך התבוננות בתורת חב"ד. 
גדולי חב"ד )2(כאשר ראו ושמעו את עבודת ה' שלי אמרו עלי שאני )3(הכי קשור לרבי וכולם חייבים ללכת אחרי 

לפני כל צרה.
כמובן, הראשונים שחייבים לתת לי יד הם המשיחיסטים בחב"ד, ובמיוחד אחרי שחשפתי ופרסמתי שהם )4(לא 

שומעים לרבי. קל וחומר לגבי אחרים שאינם אפילו מודעים שהם )5(בלי ראש רח"ל.
מדובר לא רק על חורבן ישיבות בישראל אלא לאין ערוך חמור יותר ואפילו הכי חמור, כפי שציינתי קודם,לקבוע מי 

הראש שלנו, לפני השמדה המונית ועל אחת כמה וכמה לפני השמדת הכל.

בשביל ישראל  לעם  לחלק  מנת  על  )סינגלים(  דולרים  לי  לתת  אמצעים  לבעלי  בבקשה  פונה   הנני 
בשורות טובות. הנני מברך את כולם לשמוע בקולי מיד מתוך בריאות ושמחה.

לתרומות לבית כנסת "בית ישראל": ת.ד. 37026 בנק הדואר מס' חשבון: 23465334
לשרותכם יואל בן מלכה נוסרתי טלפון: 02-5023283 | 054-3022825

הערות: 
)1(-היום צה"ל בידי הפוליטיקאים למיניהם כאשר בראשם ובליבם אין אמונה שלא עושים שלום עם עמלק כדוגמאת אבומאזן 
)לפניו ערפאת( אלא אך ורק להשמיד, בדיוק וממש כפי שתורת ישראל מצווה עלינו. אותו דבר ביבי וטראמפ חושבים ובטוחים 

שאפשר "לחנך" את אבומאזן ואיראן לעשות "שלום".
)2(-כדוגמאת המשפיעים רבי מאנדעל פוטרפס ורבי בארקע חן.

)3(- למעשה יחידי שקשור )כמו יהושע בן נון(, כי בשעת צרה רק אני יודע מה לעשות עם עמלק. יתר היהודים כולל המשיחיסטים 
רק נדמה להם שהם קשורים לרבי.

)4(-כאשר כתבתי לרבי לגבי צניעות בכפר חב"ד, מיד הרבי ציווה לפרסם בכל העולם: "ערמומית נכנסה לנשים אי אפשר בלי 
חב"ד". כל הצרות של הנשים והבנות בעולם כולל צרות של הגברים תוצאה מהתעלמות מהציווי הזה.

)5(-לפי תורת הבעש"ט להגיד "יואל" בכל נשימה ותזוזה כי אם נשאר משהו ומישהו זה יואל כי עכשיו הכל עלול ללכת נגדנו 
אם לא מתעוררים ומזדרזים. )שמו של מי שחלם עלי שיהושוע בן נון מוסר לי את הספר תורה שקיבל ממשה רבינו ע"ה שמור 

במערכת(.

ראש בני ישראל
כתבה פרסומית
מס' 2

הבהרה:



שלוחת פאגי הדר גנים  תעתיק את פעילותה באופן זמני לסניף קניון 
סירקין החל מיום א' 15.10.17 ועד למעבר הקבוע למיקום המותכנן באזור

צוות השלוחה ימשיך להעניק לכם שירות אישי ומסור במיקום החדש

השלוחה עוברת
השירות נשאר

באפשרותכם לבצע מגוון פעולות 
בערוצים הישירים*

 לשירותכם כספומט
במיקום השלוחה הנוכחי* 

הטבה מיוחדת ללקוחות פאגי בהדר גנים

בריבית פריים + 1% ₪50,000הלוואה עד

פאגי קניון סירקין
רח' אלעזר פרידמן 9 טל'  03-9114200 

* בכפוף לתנאי השירות • תוקף ההטבות עד 31.10.17 אין כפל מבצעים • אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו • אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו • אשראי יוענק בכפוף שיקול 
דעת הבנק ולהמצאת ביטחונות לשביעות רצונו • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל • ההלוואה בהחזרים חודשיים של קרן וריבית • פריים )P( – "ריבית בסיסית" הנקבעת ע"י הבנק ומשתנה מעת לעת, 
ומפורסמת ע"י הבנק בסניפיו או באתר האינטרנט של הבנק • נכון ליום 1.9.17 שיעור ריבית הפריים הינו % 1.6 לשנה • ההלוואהבריבית פריים + 1% ריבית מתואמת 3.6321% לשנה נכון ליום 1.09.17 • הבנק רשאי להפסיק או לשנות את תנאי המבצע בכל עת.
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דרעי  מכלוף  אריה  הפנים  שר  דברי  שחוללו  הסערה 
המפות  על  'הארווי'  ההוריקן  סופת  כמו  צפויה,  הייתה 
הבהיר  שדרעי  מרגע  ביוסטון.  החזאים  של  הסינופטיות 
כי ראש-הממשלה טס על אדי הדלק ואגלי הזעה למעון 
ברור  היה  פניו,  את  לחלות  כדי  פוטין  הנשיא  של  הקיץ 

שהתקשורת העוינת תצטרף למקהלה. הוא-הא-מי-נסע.
ציטוטים  עם  המהדורה  נפתחה   ,2 ערוץ  בחדשות 
מדברי השר, חבר הקבינט, על כך שפוטין לא היה מעוניין 
ראו  האובייקטיביים  הפרשנים  נתניהו.  עם  בפגישה 
בדבריו סימוכין לפרסומי העיתונות הישראלית והסבירו 
שראש הממשלה הישראלי התדפק על פתחו של הנשיא 
הרוסי כמו עובד זר העומד על מפתן מרשם האוכלוסין. 
ידיעות אחרונות הפך את הציטוט שהושמע בליל שישי, 

לכותרת ראשית של גיליון ערב שבת. 
לשכת  של  מכיוונה  שהושמעה  הרפה  הביקורת  את 
ראש הממשלה המרוקנת מאנרגיה, דחו אנשי התקשורת 
זכות  על  מילים  מכבירים  כשהם  נפש  בשאט  החופשית 
הסיסמאות  שאר  וכל  הביטוי  חופש  לדעת,  הציבור 
עד   - תקווה  בפתח  הנפש  יפי  של  לשונם  על  ששגורות 

לרגע שאדם חרדי נקלע לסביבת ההפגנה.
אתם  שעבר,  בסופ"ש  המדינה  בגבולות  שהיתם  אם 
הכותרות  איך  ותמהים  עיניים  הסתם  מן  משפשפים 
בריענון  צורך  שאין  זהו,  אז  מעיניכם.  נעלמו  האמורות 
רופא  אצל  תקופתית  הערכה  בבדיקת  לא  וגם  זיכרון 
התרחשה  לא  אכן  הזאת,  מורגנה  הפאטה  המשפחה. 
במציאות. לא משום ששר הפנים וחבר הקבינט לא אמר 

דבר, אלא דווקא בשל כך שהוא אמר את הדבר ההפוך.
בעקבות גל הביקורת הלגלגנית, ששיאו היה במריחת 
שאחזה  הפאניקה  על  אחרונות  בידיעות  הכותרת 
)בתוכנית  העלינו  פוטין,  הנשיא  אצל  בביקורו  בנתניהו 
פילפוליטיקה, יחד עם עמיתי יעקב ריבלין(, את שר הפנים 
דרעי לשידור ושאלנו אותו בנוגע למתקפה ההדדית של 

נתניהו והתקשורת הישראלית.
כשניצח  התשעים,  בשנות  ברותחין  שנכווה  דרעי 
במערכה  הפסיד  אך  האלקטורלי  במגרש  התקשורת  את 
להתייחס  בתוקף  סירב  הוא  בצוננין.  נזהר  המשפטית, 
שהשר  אלא  ישראל-היום.  כל  לעיני  שמתנהל  לקרב-רב 
החזיק מעמד עד לרגע שבו נשאל האם אכן נתניהו השפיל 

עצמו בפני פוטין.
בשלב הזה, דרעי שיושב בקבינט ושומע את הדיווחים 
האמת  את  והשמיע  להתאפק  הצליח  לא  ראשון  ממקור 
הפנים  שר  באוזניו.  ושומע  בעיניו  רואה  שהוא  כפי 
אלא  פוטין,  בפני  התחנחן  לא  שנתניהו  רק  לא  כי  סיפר 
שלנשיא רוסיה עצמו, היה אינטרס הדדי בפגישה. מעבר 
לכך, הסביר דרעי, כי האמריקאים עצמם ביקשו מנתניהו 
למחרת  מסרים.  לו  ולהעביר  הרוסי  הנשיא  עם  להיפגש 
היום, כשפורסמה הידיעה על סגירת הנציגויות הרוסיות 

בארה"ב, קיבלו הדברים ממד חדשותי עדכני.
הדברים של דרעי, נפלו על אוזניים קשובות של יועצי 
למהדורות  השמע  קובץ  את  להעביר  שמיהרו  תקשורת, 
החדשות ולעיתונאים. לא בכל יום, מקבל ראש-הממשלה 
מפלגתו,  חבר  שאינו  קבינט  מחבר  משמעותי  כה  חיזוק 
ונחשד אומנם בזוטות, אך לא בכך שהוא מעוניין להיקלע 

לעימות עם עיתונאים.
חלף כמעט שבוע ומילה מכל מה שנאמר לא פורסמה. 
שאין  ישראל,  כלל  ועבור  עבורכם  שהחליט  מי  החליט 
עניין לציבור בחיזוק גרסתו של ראש הממשלה. למחרת 

היום, גם שגריר רוסיה בישראל פנה לתקשורת הישראלית 
וביקש להכחיש את הידיעה. "נתניהו לא היה היסטרי מול 
פוטין – זה שקר", התבטא השגריר אלכסנדר שיין והוסיף 
הצטרפה  שלא  על  ישראל  את  מעריכה  "מוסקבה  כי 

לסנקציות של המערב נגדה". 
מי שמכיר את יחסי הכוחות יודע ומבין שהשגריר לא 
ישירות  המגיעה  מגבוה  הוראה  ללא  פיו  את  פוצה  היה 
את  נצרה  הישראלית  התקשורת  אבל  מאימא-רוסיה, 
לשונה והאתר היחיד שציטט את הדברים, היה אתר הבית 

)לשעבר( וואלה. 
המועד  אינו  ה'פלצות'  מעורר  אלול  זמן  של  עיצומו 
המתאים לעסוק בביקורת עיתונות. כשדגים שבים ואפילו 
הקרב  הדין  מיום  רעדה  נתקפים  השולחן,  שעל  סלטים 
ובא, אפשר וצריך להתעסק גם בנושאים אחרים )שאבעס, 

תכף ומיד(. 
אבל אי אפשר שלא לחוש הזדהות עם ראש-הממשלה, 
שחווה על בשרו את מה שאנו החרדים חשים במשך שנים. 
עוזריו  ידע ממעללי  ייתכן שנתניהו  גם ברמת החקירות, 
)של שטייניץ( וייתכן גם שלא. בדיוק כפי שהרמטכ"לים 
שכיהנו באותה תקופה לא ידעו על מעללי פקודיהם, לבני 
לא ידעה בשעתו על מעללי גזברות קדימה, שרון האב לא 
ידע על מעללי בנו עמרי וברק לא ידע על מעללי הרצוג 

והעמותות ועל העסקת העובדת הזרה בביתו. 
עצמו,  בעד  לדבר  הנחקרים  למצעד  לתת  במקום 
גם  הממשלה  ראש  נגד  מתגייסת  הישראלית  התקשורת 
אהדת  את  לעובדות.  קשר  כל  ללא  אחרות,  בחזיתות 
של  עצמי  מלל  באמצעות  רק  מגייס  לא  נתניהו  תומכיו, 
נאומי הסתה. כשהתקשורת הישראלית מאמצת מנטליות 
חדשותית של סוכנות ידיעות רוסית, היא עושה לנתניהו 

את מרבית העבודה. 

גירוש ספרד
הישמע  עם  מזרועו  הסרט  את  שמשליך  קפטן  כמו 
דרעי,  ש"ס  של  המכהן  היו"ר  כך  לעברו,  הבוז  קריאות 
אינו מסוגל להשמיע מילה טובה על היו"ר לשעבר ישי. 
לומר  צריך  כי  הריאיון  סוף  לקראת  לדרעי  כשאמרנו 
מילה טובה על אלי ישי שהיה הראשון שזיהה את בעיית 
המסתננים, השיב דרעי כי בתקופתו של ישי, חדר לישראל 

מספר המסתננים הגבוה ביותר. 
לא  אכן  בדיבורים,  בנתונים.  עובדתית  צודק  דרעי 
עוצרים מסתננים. ובכל זאת, דומה שניתן היה לפרגן קצת 
השפה  את  אהב  שלא  מי  גם  לשעבר.  הפנים  לשר  יותר 
לו  לשכוח  יכול  לא  המסתננים,  כלפי  ישי  של  והסגנון 
את העובדה שהוא נעמד בשעתו כחומה בצורה בניסיונו 
התקשורת  עמדה  מולו  המדינה.  גבולות  על  לשמור 
לו  ראש הממשלה ששלחה  רעיית  וגם  כולה  הישראלית 
ונסע  ויתר  לא  ישי  נזיפה.  וחציו  בקשה  שחציו  מכתב 
העברת  יישום  אחרי  לעקוב  כדי   1 לטרמינל  בעצמו 
המסתננים למדינה שלישית. הייתי בשעתו לידו, וזה ממש 

לא היה קל, לנוכח המתקפות שספג מבית ומחוץ. 
מהם  לצפות  אפשר  שאי  אנשים  יש  וברק,  ביבי  כמו 
לומר אחד על השני מילה טובה באלה הימים. התגובה 
של דרעי הייתה הרמה להנחתה. ישי מיהר להגיב וכינה 
את דרעי מסתנן לתנועת ש"ס. ולחשוב שאלו הספרדים, 
שהחלו לומר סליחות כבר בחודש אלול. לחדר האוכל של 

ישיבת פוניבז', דווקא הנציגים הספרדים, היו מתקבלים 
השבוע ונהנים ממבחר הסלטים.

דרעי  העבר,  זיכרונות  על  והתרפק  במילים  הגיב  ישי 
השיב במעשים וקבע את סדר היום בהווה. אחרי שוויתר 
אביב,  תל  לדרום  והסטרילית  המאובטחת  הנסיעה  על 
בחברת ראש הממשלה והשרים רגב וארדן, ביום חמישי, 
ראשון.  יום  בצהרי  נתניהו  עם  סולו  נסיעת  דרעי  אירגן 
בלי מירי רגב הצבעונית ובלי גלעד ארדן הישנוני, שהפך 
בקדנציה הנוכחית לנרפה שבשרי הליכוד. השר לביטחון 

הפנים איבד זה מכבר את ביטחונו העצמי.
שהחל  מאז  כמעט  רשמיים  בתפקידים  מכהן  נתניהו 
לכהן כשגריר ישראל באו"ם. גם בעת שנותר אזרח מודאג 
לתקופה קצרה, הוא שהה לרוב מחוץ לגבולות המדינה. 
שנים.  מזה  הסתובב  לא  הוא  אביב,  תל  דרום  ברחובות 
בלוח זיכרונו הצילומי, בו נצרבו דמויותיהם של חיילים 
בריטים, מתועדות תמונותיה של דרום תל אביב מתקופת 
בנווה שאנן,  הנעליים  ברחוב  ונערותו. המוכרים  ילדותו 
רחוב  העדות,  מכל  קשישים  שבפתחיהם  הכנסת  בתי 

לווינסקי עם ניחוחות עולי הגלויות.
ההצעה להפגיש את נתניהו עם המציאות שהשתנתה, 
כובע  חבוש  החדשה.  השנה  של  המקורית  היוזמה  היא 
הוא  מושחרים,  שחלונותיו  וואן  בתוך  ישוב  מצחייה, 
ברחובות  כשעתיים  במשך  וסייר  דרעי  של  לצדו  ישב 
ובסמטאות. שר הפנים נתן את המושכות לעידן כהן, מנהל 
מחוז תל-אביב של רשות האוכלוסין. בלי הסטריליזציה 
ולמרות  הממשלה,  ראש  פמליית  את  שעוטפת  הרגילה 
החלונות הכהים, היושבים ברכב זיהו את העלטה שיורדת 
על רחובות דרום תל אביב במשך כל שעות היממה. זרים 
שהפכו  עתיקים  כנסת  בתי  אימה,  שמטילים  נרקומנים 
לחמארה – בתי מרזח בהם שותים לשוכרה. "מדינה בתוך 

מדינה", כפי שהגדיר זאת אמן הניסוח, בנימין נתניהו.
ראש הממשלה השתכנע, אך הכתובת האמיתית מצויה 
 61 של  בהעדרן  העליון.  שופטי  במותב   - רם  בגבעת 

בית ספר לפוליטיקה

תקשורת ישראלית, 
מנטליות רוסית

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

בדיבורים לא עוצרים מסתננים. ישי וכותב השורות, 
משוחחים עם מגורש מרצון. נתב"ג, 2012
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דרעי שיגר לשקד 
- באותו מכשיר 

שהותרה בו לצורך 
השעה, שליחת 

הודעות דרבון 
לנציגים מחתימי 
המנויים ל'הדרך' 

- ברכת יישר כוח 
בכתב על האומץ 

והמקוריות. "מיוחד, 
שקול, נוקב, חד, 

ברמה גבוהה ולא 
מתלהמת", פרגן 

דרעי לתוכן הנאום 
בסימוסו, ואת 

הדוברת הכתיר 
בתואר "כבוד 

הרבנית". צדיקים, 
זוכים ומלאכתם 

נעשית על ידי 
אחרות

את השבת יש 
לקדש במוח ולא 

בכוח. דומה שחברי 
הכנסת החרדים 
השכילו לעשות 

זאת השבוע, ועל 
כך בהחלט מגיעה 

להם מילה טובה. 
דרעי וליצמן, גפני 
ופרוש, אל תבושו 

מפני המלעיזים 
והמצייצים. לכו 

בכוחם זה, והילחמו 
למען השבת, 

בתחבולות ולא 
בכותרות, אלא אם 
כן חברי המועצות 

ולא ספקי החדשות – 
יתנו הוראות אחרות

אצבעות שיתמכו בכנסת בהליך חקיקה עוקף בג"ץ )הקוצים לכחלון 
נגזר על הממשלה המתפקדת לכהן  שחוסם בגופו כל שינוי חקיקה(, 
מהליכוד  שניים  פנים,  שרי  ארבעה  אפשריות.  בלתי  מגבלות  תחת 
ושניים מש"ס, כל אחד מהם ליברלי יותר מקודמו במידת מה, מצאו 
עצמם בפני גדר פרוצה, כשהחלטותיהם נפסלו בבג"ץ, קדנציה אחר 
המשפטים,  שרת  הייתה  נכוחה  ודיברה  עוז  שאזרה  היחידה  קדנציה. 
כשנשאה את נאומה בטקס פתיחת מערכת המשפט על קידוש הערכים 

הליברליים על פני ערכי היהדות והציונות.
כנסת  לחברי  בליכוד  שרים  פנו  הנוכחית,  הממשלה  הקמת  ערב 
הכנסת  שחברי   – חרדית  דרישה  שיציגו  וביקשו  התורה  ביהדות 
מהליכוד ישמחו להיענות לה, לחקיקת חוק שיגביל את כוחו של בג"ץ 
אחרים  חברים  אולם  במהלך,  צידד  פרוש,  מאיר  ח"כ  הכנסת.  מול 
צווארם לחסדי המאכלת הבג"צית  את  ולהגיש  להתנדב  ביקשו שלא 

הידועה. 
והנה, קמה שרה, שאומרת בגלוי את מה ששאר החברים חושבים. 
לא פלא שדרעי שיגר לשקד - באותו מכשיר שהותרה בו לצורך השעה, 
שליחת הודעות דרבון לנציגים מחתימי המנויים ל'הדרך' - ברכת יישר 
ברמה  חד,  נוקב,  שקול,  "מיוחד,  והמקוריות.  האומץ  על  בכתב  כוח 
גבוהה ולא מתלהמת", פרגן דרעי לתוכן הנאום בסימוסו, ואת הדוברת 
על  נעשית  ומלאכתם  זוכים  צדיקים,  הרבנית".  "כבוד  בתואר  הכתיר 

ידי אחרות.
השרים יוסיפו לנאום ושיירת בג"ץ תמשיך לעבור. כחלון לא יאפשר 
נתניהו שמח בכך,  ודומה שגם  להעביר חקיקה עוקפת בג"ץ בכנסת, 
שהוא יכול לתלות את חדלונו באחרים. בינתיים, לכל הפחות נמצאה 
פרצה, בפסיקה האחרונה, שתאפשר את המשך תהליך הוצאתם מהארץ 
של המסתננים. במשרד הפנים טוענים, ששינוי ההסכמים עם המדינות 
עובדים  גם  תקלוטנה  המדינות  כי  מהם,  שישתמע  כך   - הקולטות 

שיגורשו בכוח, יאפשר את המשך תהליך גירושם של המסתננים. 
וגם  בתור,  הבאה  העתירה  הסתם  מן  תוגש  ישונה,  שההסכם  עד 
הפסיקה שתבוא בעקבותיה - ידועה. הבוחרים יכולים לומר את דברם 
בחירות אחר בחירות, אך במוקד הכוח האמיתי של המדינה, יש לימין 
הישראלי זכות עמידה הפחותה בעוצמתה, מזו שיש לנתניהו בתקשורת 

הישראלית.

תחבולות השבת
לחברי  נתניהו  בין  מהמפגש  שיצא  מבורך  מה  דבר  בהחלט  יש 
הכנסת החרדים בנוגע לפרשיות השבת, ומדובר בעיקר בהתנהלות ולא 
רק במהות. לראשונה הרשו לעצמם חברי הכנסת לשאוף קצת אוויר 
פסגות ולהירגע. לא להתרגש מכל כותרת באתרים, או מציוציהם של 

עיתונאים.
האטרף שאחז בהם לנוכח כל ידיעה על רכבת שאולי יוצאת בצהרי 
יום שישי מהתחנה, הפך כמה מהפוליטיקאים החרדים למשרתיהם של 
העיתונאים. במקום שייקחו פיקוד, יסבירו לציבור שלמרות נוכחותנו 
הדומיננטית בקואליציה, עדיין איננו חיים במדינת הלכה – הם התמסרו 

לשפת האיומים הפומפוזיים וההצהרות הריקות.
שחווינו  בטוב  להיזכר  מוזמן  הנוכחית  בממשלה  רע  שמרגיש  מי 
החגים  לתקופת  שנכנסו  אברכים  משפחות  אלפי  שעברה.  בקדנציה 
מחוסרי תמיכה בסיסית. תלמודי תורה וישיבות שעמדו על סף קריסה 
מוקדי  מכל  כגדול,  קטן  חרדי,  אזרח  שהדירה  ממשלה  כלכלית. 
למפת  עבור  אפס,  מע"מ  מתוכנית   – והשותפות  ההטבות  העשייה, 

העדיפות הלאומית וכלה במפעלי ההזנה.
לצערנו  שנהוגים  שבת,  חילולי  על  מלחמה  לקדש  האם  ההחלטה 
מקום המדינה, נתונה בידי ההנהגה הרוחנית ולא בידיהם של אוחזים 
שהיוצרות  היה  דומה  לרגעים  וירטואלית.  ובמקלדת  במיקרופון 
החרדים  הכנסת  חברי  את  ראינו  השבוע,  שלפחות  וטוב  התהפכו, 
כמה  עד  למזער  מנסים  הממשלה,  ראש  מול  יושבים  היפה.  בשעתם 
כותרות  בלי  מתלהמות,  הצהרות  בלי  השבת,  חילולי  את  שאפשר 

מיותרות ובלי לעורר עלינו את זעם ההמון.
ולכן, המפגש שהתקיים השבוע בין חברי הכנסת לראש-הממשלה 
חשוב בעיקר בשל התנהלותו ולא רק בגלל תוכנו. צריך להיות מספיק 
כנים ולומר לציבור שכמיעוט במדינה, עלינו לזכור תמיד את מגבלות 
מעבר  משפיע  בקואליציה  שמשקלנו  בשעה  בעיקר,  ואולי  גם  הכוח, 

למידותינו.
וההיבריס  מטשטשים  כשהגבולות  קורה  מה  לדעת  נוכחנו  כבר 
האב.  טומי  ולפניו  זאת,  לנו  הסביר  לפיד  יאיר  לראש.  לכולנו  עולה 
לפיד ג'וניור נשבע בטלית עוטפת ובחלה מופרשת, שפניו לשלום ולא 
אם  בקלפיות.  תוצאות  מספקת  לא  אחרי שהבין שההסתה  למלחמה, 
נתעקש, עוד נצליח לחולל שינוי לרעה בהלך הרוח הציבורי של קהל 

הבוחרים הישראלי. 
מי שמעוניין לגוון ימצא, אולי, במערכת הבחירות הבאה, את אבי 
גבאי על קטר ההסתה האנטי חרדית. אם רק נמשיך בדרך של הילוך 
אימים ונפנוף במשברים, מנהלי הקמפיין שלו כבר ידאגו להעלות אותו 

על המסילה.
את השבת יש לקדש במוח ולא בכוח. דומה שחברי הכנסת החרדים 
השכילו לעשות זאת השבוע, ועל כך בהחלט מגיעה להם מילה טובה. 
דרעי וליצמן, גפני ופרוש, אל תבושו מפני המלעיזים והמצייצים. לכו 
בכוחכם זה, והילחמו למען השבת, בתחבולות ולא בכותרות, אלא אם 

כן חברי המועצות ולא ספקי החדשות – יתנו הוראות אחרות.

מדינה בתוך מדינה. ראש הממשלה נתניהו ושר הפנים דרעי. צילום: יעקב כהן
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סגן שר החינוך מאיר פרוש מסכם את פתיחת שנת הלימודים הטובה ביותר במגזר, בלי אפליה עדתית ועם תכנית חומש 
לבניית 17,000 כיתות, אך עדיין עם מחסור בתקצוב  על הבחירות המקומיות: "יש עם ליצמן סיכום עקרוני, לדבר, 
יש משאלה לרוץ ביחד"  על אבי גבאי: "יהדות התורה אף פעם לא החרימה מישהו"  וגם: סוגיית הגיוס, נושא 

השבת, מתווה הכותל והפשרת שטח האש באלעד

ארי קלמן

הלימודים,  שנת  פתיחות  של  ארוכים  שבועיים  אחרי 
החינוך  במוסדות  ובהמשך  התורה,  בתלמודי  בתחילה 
אליו שר  לבנות, כשבחלקן מתלווה  הספר  ובבתי  העצמאי 
החינוך נפתלי בנט, מתפנה סגן השר לראיון נוקב, בו הוא 

מתייחס לכל הנושאים הרגישים שעל הפרק.
הלימודים  שנת  פתיחת  הייתה  שזו  לומר  אפשר  האם 

הטובה ביותר שהייתה לנו עד כה?
החרדי,  במגזר  הלימודים  שנת  פתיחת  על  "כשמדברים 
זה לא מתחיל עם העזרה שמשרד החינוך מושיט למוסדות 
האלו, כי המוסדות האלו אמנם מקבלים עזרה אבל היא לא 
לקבל  צריך  רשמי  שאינו  שהמוכר  יודעים  אנחנו   ,100%
75%, אנחנו יודעים שהישיבות הקטנות צריכות לקבל 60%, 
אנחנו יודעים שמוסדות הפטור צריכים לקבל 55%, אבל לא 
בטוח שהם מקבלים את זה... וגם אם הם קיבלו קרוב לזה, 

את היתר מי שצריך להביא אלו מנהלי המוסדות... 
"אם נדבר על בינוי, שם אפשר לראות יותר את המעורבות 
של משרד החינוך, אבל עדיין גם לא 100%. אין מצב כזה 
במגזר הכללי, בממלכתי או בממלכתי דתי, שמשרד החינוך 
מביאה  היא  הספר  בית  של  והעמותה  לכיתות  דואג  לא 
שהעצמאות  יודעים  אנחנו  עצמאות,  רוצים  אנחנו  כיתות. 
הפדגוגית הזו עולה משהו. השאלה אם היא צריכה לעלות 
לא  שהעצמאות  חושב  אני  כי  נוסף  דיון  זה  הרבה.  כך  כל 
מצדיקה שלא נקבל את יותר ממה שאנחנו מקבלים כיום". 

יש תכנית חומש למגזר חרדי, במה היא שונה מהמגזר 
הכללי?

והאוצר  החינוך  במשרד  דיונים  התחילו   2016 "במהלך 
 .2021 עד  מ-2017  דהיינו  הבאות,  השנים  חמש  לקראת 
ראשי  פורום  באמצעות  עבודה  ריכזתי  זה  את  כששמעתי 
אלף  ב-17  צורך  הבא  בחומש  לנו  יש  החרדיות,  הרשויות 
כיתות, דהיינו כפול ממה שהיה בחומש הקודם. עם הכיתות 

האלו אנחנו ודאי נתגבר את מה שקרוי המגזר החרדי". 
השד העדתי נעלם?

פתיר  הוא  מקרה  שכל  אומר  לא  אני  השתנה.  "המצב 
אפיון  שיש  לומר  יכלו  פעם  אבל  בסדר,  היא  וההתנהלות 
קיים,  לא  כבר  זה  עדתית,  בעיה  בגלל  בנות  מכניסים  שלא 
זאת אומרת שאם לא מקבלים בנות אז הרבה זה בגלל סיבה 

של בעיה דתית". 
איך אתה מסביר את ההתקפות נגדך בנושא הגיוס?

"מועצת חכמי התורה של אגודת ישראל ישבה על העניין 
הזה ואישרה לחברי הכנסת להצביע עבור חוק הגיוס. עכשיו 
כל מי שמפגין יכול לומר אני חושב שהרבנים שלי צודקים 

ולכן אני מפגין נגדך, שאתה עשית מה שהרבנים שלך אמרו. 
אני מרגיש עם זה מצוין, זו מדינה דמוקרטית, אם הוא חושב 
בא  הוא  ולכן  שלנו  מהרבנים  גדולים  יותר  שלו  שהרבנים 

להפגין ליד הבית שלי. 
"כנ"ל התקנות. התקנות האלו בכותרת היו במועצת גדולי 
התורה לפני שנה, דיברו על כמה דברים שצריך לראות שלא 
מטפל  ומתמיד  שמאז  זה  הוא  הישיבות  וועד  אח"כ,  יהיו 
בזה. לי הייתה ישיבה עם ועד הישיבות עם מספר רבנים של 
הועד, והם הנחו אותנו על מה לעמוד, ואנחנו ישבנו וניקינו 
לנקות,  עלינו  והטילו  לנקות  צריכים  שהיינו  מה  כל  את 
בכל  טיפלנו  ניקיון...  של  במובן  לזה  לקרוא  אפשר  אם 
כאלה  לך שיש  לומר  חייב  אני  לטפל.  מה שביקשו מאתנו 
שחושבים שהרבנים שלהם חשובים יותר מהרבנים שלנו"...

מה דעתך בנושא השבת? 
"קודם כל אתה לא יכול לשאול אותי כאשר יש לי חברים 
להעביר  שצריך  חושב  שאני  לך  נראה  בזה,  שמטפלים 

ביקורת באמצעותך? לכן השאלה מתייתרת". 
'מתווה  את  שהקפיאה  במדינה  נוזף  בג"ץ  את  שמענו 

הכותל'. איפה טעיתם?
"הממשלה הקפיאה כי היא חשבה שצריך להקפיא. למה 

לחשוב שהם טעו..."
עושה רושם שנקבל שוב מכה מבג"ץ...

שהיא  הפרלמנטרית  בזירה  נמצאים  אנחנו  "תראה, 
למועצות  גם  זה  ולפני  לממשלה  לכנסת,  מצומצמת 
המשפט  בית  של  בזירה  נמצאים  לא  אנחנו  המקומיות, 
העליון. זו זירה אחרת לגמרי, אין לנו את הכלים להיות שם, 

אנחנו לא נמצאים שם וזו בהחלט בעיה". 
מה קורה בנושא הדיור?

לאחר  מהלכים,  כמה  לעשות  ניסתה  התורה  "יהדות 
אין  שבהן  ערים  מיני  כל  עם  גג  הסכמי  שנחתמים  שראינו 
למגזר החרדי כלום. בלית ברירה הלכנו על מהלך שהסיעה 
החליטה. פגשנו את כחלון וגלנט, ולקראת הישיבה דיברנו 
או   2000 נבקש  עיר  ערים שבכל   7 או   6 שאנחנו מבקשים 
3000 יחידות דיור. אלא שלא כללנו אז את אלעד. ישראל 
פרוש היה מסתובב ומדבר על כל מיני רעיונות ולא חשבנו 
הזה,  הנושא  לכל  קדימה  פוש  נתן  בא,  שרוליק  נכון.  שזה 
נתן פתרון והביא לנו 12 אלף יחידות דיור. הוא קיבל עזרה 
גם ממני, גם מגפני וגם מיעקב אשר. אני שומע שגם מאיר 
רובינשטיין מתקדם יפה מאוד לעוד עשרות יחידות דיור. אז 

כמו שאומרים שיחקנו פיס". 
איך היחסים שלך עם השר ליצמן?

"חייבים לומר שיש שינוי ביחסים ביני ובין ליצמן והשינוי 
הוא דווקא פרודוקטיבי, אנחנו עובדים, צריך לעבוד ביחד, 

צריך לקדם דברים וזה קיים. ואני לא מוכן לקבל את זה שיש 
ירידות. היחסים מאוד מעשיים". 

בענייני  עוסק  ליצמן  השר  את  לפעמים  רואים  אנחנו 
חינוך...

"כל חבר כנסת ביהדות התורה אם הוא לא יעסוק בחינוך 
ויאמר  יבוא  ח"כ  אם  את השליחות.  מקיים  לא  כמעט  הוא 
שמה שפרוש אומר לא מקובל עלי, מוזס כבר פעם הודיע 
של  הקואליציוניים  ההסכם  של  פרשנות  שמבחינת  לבנט 

יהדות התורה - פרוש הוא המוסמך". 
יש סיכוי לשיתוף פעולה עם אבי גבאי?

"גם את יאיר לפיד ראינו לובש טלית... כשגבאי יתמודד 
והוא יוכל להיות אדם שאפשר לדבר אתו, יהדות התורה אף 
פעם לא החרימה מישהו. היא יכולה לפסול דרך. אנחנו לא 

רואים כרגע אפשרות שמישהו אחר ירכיב ממשלה". 
ראש  לחקור  שאסור  שקבע  חוק  נגד  הצבעת  ב2008 
ראש  לחקור  שצריך  סובר  עדיין  אתה  מכהן,  ממשלה 

ממשלה מכהן?
"גם אז הייתי הגון. לא שיניתי את הדעה שלי מאז". 

אתה רואה חשש בקואליציה בעקבות החקירות?
ביטחוניות  סקירות  שומע  הממשלה  שראש  לי  "תאמין 
שהוא  המתחים  ואת  לשמוע  אחד  לאף  מאחל  לא  שאני 
טוענים  הביטחון  מערכת  ראשי  את  שמעתי  לא  שומע, 

שלאחרונה הוא לא מרוכז". 
גפני דורש 50-50 בין דגל ואגודה, מנגד ליצמן בראיון 

ל'קו עיתונות' אמר שהחלוקה תהיה 70-30, מה דעתך?
"מאחר ואני משער שיהדות התורה, כלומר אגודת ישראל 
ודגל התורה, ילכו יחד, אני חושב שכל אחד צריך לשמור על 

הפה ולהיזהר לא לחדד מתיחות". 
הערים  בכל  משותפת  ריצה  על  שסיכמתם  אמר  ליצמן 

בבחירות הקרובות...
על  דיברנו  דייטש,  יוסי  גם  נכח  בה  שיחה  יזמתי  "אני 
דברים שצריך לעשות בתיאום. בעיקרון הוא קיבל את זה, 
הוא רק ערער ובדק עם עצמו כאן ושם איך בדיוק, וסוכם 
שנדבר. הדבר שחשוב הוא שנעשה בתיאום, הוא לא שלל. 
ערוך  לא  שהוא  אמר  גם  הוא  כי  לא!  דברים?  נסגרו  האם 
שאפשר  כמה  עד  לתאם  הייתה  המשאלה  פרטים.  לפרטי 

וסוכם שנדבר שוב. יש משאלה שנרוץ במשותף".
אתה הראשון שערכת פריימריז בסיעות החרדיות. האם 

נראה את זה גם באלעד, בית שמש, אשדוד וביתר?
"אני חושב שזה דבר טוב, אני בעד שהציבור שרוצה את 
הנציגים יבוא לידי ביטוי. אבל לקבוע מפה, שיהיה כתוב על 

הנייר שאני בעד - אני לא אעשה".

"טיפלנו בכל מה שהרבנים ביקשו בתקנות הגיוס"

הראיון המלא יפורסם בסוף השבוע ב-



שעות פעילות המוקדים הטלפוניים
 ימים ראשון–חמישי בשעות 8:00 עד 18:00; שישי: 12:00-8:00.

www.dira.gov.il :לשאלות ותשובות על זכאות

לקראת פתיחת ההגרלות לזכאי סדרה ב' בתכנית
מחיר למשתכן, משרד הבינוי והשיכון מודיע על הוצאת 

אישורי זכאות לסדרה ב' עד יום 24.9.2017 (כולל).
בסדרה ב' ייכללו זכאים שכבר יש בידיהם אישורי זכאות מאז 1.9.2016

וכל אלה שיבקשו אישורי זכאות עד 24.9.2017.

מי שיגיש בקשה להנפקת אישור זכאות עד מועד זה, ישתייך לסדרה ב'.
לאחר מכן, לא תתאפשר עוד הוצאת אישורי זכאות לסדרה זו.

ההגרלות המיועדות גם לסדרה ב' צפויות להיפתח בנובמבר 2017. 

זכאים להירשם לתכנית זוגות חסרי דירה, יחידים מעל גיל 35 
ונכים מעל גיל 21.

ניתן להוציא אישור זכאות להשתתפות בתכנית מחיר למשתכן 
 www.dira.gov.il באתר האינטרנט של התכנית בקלות ובמהירות

במקרים שבהם יש צורך בהמצאת מסמכים יש להנפיק אישור 
זכאות אצל אחת מחברות ההרשמה לסיוע בדיור ברחבי הארץ. 

לצורך כך יש לקבוע מראש תור במוקד הטלפוני. 

מומלץ להקדים ולהוציא אישור זכאות בתכנית מחיר למשתכן.

פריסת הסניפים של כל חברה:
מילגם: אשדוד, אשקלון, בת ים, חיפה, טבריה, ירושלים, נצרת, נתיבות, פתח תקווה, צפת, 

קריית ביאליק, קריית שמונה, ראשון לציון, תל אביב.
אלונים: אילת, אלעד, אשדוד, אשקלון, באר שבע, בית שמש, בת ים, בני ברק, חדרה, חולון,

חיפה, ירושלים, כפר סבא, כרמיאל, לוד, נצרת עילית, נס ציונה, נתניה, עכו, עפולה, ערד,
פתח תקוה, קריית ביאליק, קריית גת, ראשון לציון, תל אביב.

עמידר: באר שבע, דימונה, חיפה, ירושלים, מעלות, נתניה, תל אביב.

היערכות לקראת פתיחת ההרשמה 
להגרלות גם לזכאי סדרה ב'

עמידר 6266*
www.amidar.co.il מילגם 6078*

www.milgam.co.il*2850 אלונים
www.alonim-mgar.co.il

עולים שלב
בתכנית

מחיר למשתכן
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מאת: ברוך ברגמן

דרוקר  רביב  העיתונאי  פניית  בעקבות 
העליון,  המשפט  לבית   ,'10 'ערוץ  מטעם 
על מנת שיחשפו את מספר ומועדי השיחות 
ועורכי  מו"לים  עם  נתניהו  ערך  אותם 
עיתונים, השבוע פורסמו הנתונים, זאת לאחר 
בין  שהתבצעו  השיחות  מספר  נחשף  שכבר 
ראש הממשלה לעורך ולמו"ל העיתון, כאשר 
בין השנים 2012 ל-2015 ערך נתניהו כ-120 
שיחות עם מו"ל 'ישראל היום' שלדון אדלסון 
וכ-230 שיחות עם עורך 'ישראל היום' בשנים 

אלו, עמוס רגב.
מעיון בפרטים, עולים נתונים מרתקים. כך 
שנערכו,  הבחירות  לפני  ב-2013  לדוגמה, 
עולה כי נתניהו שוחח עם רגב כ-15 פעמים 
בקריאה  אושר  בו  בלילה  ימים.   19 בתוך 
טרומית חוק ישראל היום, שוחח נתניהו עם 
אדלסון כשלוש פעמים בקצרה. כמו כן, טרם 
אחד  בעת  הקודמת,  הממשלה  של  פירוקה 
המשברים שוחח נתניהו עם רגב סמוך לשעת 
חזר  מכן,  שלאחר  בשבועות  העיתון,  סגירת 

על עצמו הדבר מספר פעמים.
לעמודים  השיחות  מועדי  בין  מי שמצליב 
מעלה  מכן,  לאחר  יום  בעיתון  הראשיים 
ראש  ידי  על  נכתבו  לכאורה  הכותרות  כי 
הממשלה וציטוטים בשמו נפרסו על הכותרת 
שוחח  הוא  כן  לפני  שעות  כאשר  הראשית 

בעצמו עם העורך הראשי עמוס רגב. 
לזכות  האגודה  ההתפתחות,  רקע  על 
חופש  בקשת  השבוע  הגישה  לדעת  הציבור 
של  ושיחות  פגישות  תאריכי  לחשיפת  מידע 
"ידיעות  מו"ל  עם  בכנסת  הסיעות  ראשי 
עמוס  "הארץ"  ומו"ל  מוזס  נוני  אחרונות" 

שוקן. במרץ 2014 הונחה על שולחן הכנסת 
איתן  ח"כ  שיזם  היום"  "ישראל  חוק  הצעת 
בקריאה  עברה  ואף  הציוני(  )המחנה  כבל 

ראשונה בכנסת.
על פי ההצעה, "לא יוציא לאור אדם, ולא 
בעל  יומי  עיתון  של  להפצה  אחראי  יהיה 
על  העולה  לתקופה  בחינם,  רחבה  תפוצה 
שישה חודשים מיום תחילת הפצתו בחינם". 
חייב  יהיה  כזה  עיתון  שכל  קבעה  ההצעה 
בגביית תשלום בשיעור 70% ממחיר העיתון 

היומי הנפוץ הזול ביותר.
ראשי הסיעות שתמכו בחוק ונדרשו לחשוף 
)יש  לפיד  יאיר  ח"כ  הם  פגישותיהם  את 
עתיד(, ח"כ ציפי לבני )המחנה הציוני, בזמנו 
)העבודה(,  הרצוג  יצחק  ח"כ  התנועה(,   –
ח"כ  )העבודה(,  כבל  איתן  ח"כ  החוק  יוזם 
אביגדור ליברמן )ישראל ביתנו( וח"כ נפתלי 

בנט )הבית היהודי(.
לדעת,  הציבור  לזכות  האגודה  מנכ"ל 
חוק  בהצעת  "מדובר  כי  מסר  מלכא,  אלעד 
בחופש  ופגיעה  פיות  סתימת  היא  שתכליתה 
הביטוי. ברור לכל שהעיתונים הוותיקים הם 
חקיקה  תיקון  מקידום  הגדולים  המרוויחים 
שכזה והשאלה היא האם נקטו העיתונים בקו 
אוהד כלפי מפלגות וראשי סיעות אשר קידמו 
האינטרסים  את  משרתת  אשר  חוק  הצעת 

שלהם.
"לתפיסתנו, לגיטימי שנבחרי ציבור ואנשי 
אלא  ביניהם,  קבוע  דיאלוג  ינהלו  תקשורת 
זו ממי שהוא נבחר  זכות  שלאחרונה נלקחה 
ציבור המכהן כראש ממשלה. אשר על כן אנו 
ודורשים  השוויוניות  עקרון  על  פה  עומדים 
בהצעת  המעורבים  כל  של  קשריהם  חשיפת 
החוק לסגירת 'ישראל-היום'", הוסיף מלכא.

בעקבות פנייתם של אנשי תקשורת, נחשף פירוט 
ועורך  מו"ל  עם  הממשלה  ראש  של  השיחות 
ישראל היום וכן מועדיהם המדויקים של השיחות 
 המסקנה: לילות בהם הייתה שיחה בין רה"מ 
לעורך הראשי עמוס רגב, הובילו לכותרת ראשית 
לחשוף  דרישה  כעת,    הממשלה  ראש  בשם 

שיחות גם מלפיד

מועדי השיחות 
חשפו: תיאום 
צפוף בבחירות

דרושים/ות
מעבירי/ות 

כבישים
לעבודה בקרבת בתי ספר בעיר 

(עד גיל 67)

שעות עבודה 
בוקר: 07:15 - 08:15

צהריים: 12:30 - 14:00
צהריים ביום שישי: 11:30 - 14:00 

לפרטים
טובה עמרם  054-5605649, 03-9052579 

בין השעות: 08:00 - 14:00

www.kolhazman.co.il

מקצועי
חדשני

מעודכן
מרתק
מגוון

מעניין
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לאישה
לבן לקראת החג

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

סלט תפוחים ורימונים

מקום  לילדים  שמספק  אחד  חלל  הוא  הילדים  חדר 
שקטה,  ואוירה  נוחה  לשינה  נעימה,  ושהייה  למשחקים 
'לפני  בתקופת  וריכוז.  שקט  יאפרו  שגם  וללימודים 
התארגנות  זה,  בהיבט  חזקה  משמעות  מקבלת  החגים' 
הבית וחידושו לפי הצרכים המשתנים של משתכני הבית. 
בחללי חדר קטנים, נצטרך למצוא פתרונות יצירתיים על 
מנת לאפשר לילדנו חלל מרווח ונוח בהתאם לגודל החדר. 
"פתרונות  דורון:  רהיטי  סמנכ"ל  טייכמן  אסף  לדברי 
באזורי  חכם  שימוש  רבים,  הם  החלל  של  מרבי  לניצול 
אחסון נגישים ולפי צרכי השימוש יאפשרו שהייה נעימה 

בחדר וניצול יעיל של החלל"

טיפים מאסף טייכמן לחיסכון במקום בחדר הילדים: 

ניצול חכם של פינות החדר - אם יש לכם פינה בחדר, 
מערכת  עבודה.  למשטח  בה  והשתמשו  שימוש  בה  עשו 
חלל  ויוצרת  החדר  פינת  על  מתלבשת  פינתית  לימוד 
למידה איכותי ויעיל וניתן לשלב בה שידות אחסון גדולות 
וקטנות לפי צרכי השימוש. כמו כן, שימוש נכון בשידות 
עבור מדפסות  כגון  נוספים  עבודה  חללי  מייצר  השולחן 
וסורקים או מוצרי חשמל אחרים ואפילו ניתן לייצר פינת 

ישיבה מקורית ע"י הוספת כריות מושב מעל השידה.

להסתפק  ניתן  קטנים  בחללים   - קטן  לימוד  שולחן 
בשולחן עבודה של 100 ס"מ ואף רצוי להוסיף לו שידת 
מגירות על גלגלים שתוסיף מקום אחסון יעיל ולא תפריע 
את  להכניס  ניתן  בשולחן  יושבים  שלא  ובעת  בחלל. 
החדר.  חלל  את  ולהגדיל  לשולחן  מתחת  בקלות  השידה 
כמו כן רצוי לשלב כוורות תלייה ומדפי תלייה לפי הצורך 

ובכך לנצל היטב את החלל מעל שולחן העבודה.

אחסון חכם בחדר משותף - בחדרי ילדים בהם האחים 
ישנים ביחד בחדר מומלץ לשמור על אזורי אחסון פרטיים 
את  לשמור שם  הילדים  את  ולהרגיל  אחד מהאחים  לכל 
אחד  ופרטית.  נגישה  לשמירה  להם  החשובים  הדברים 
המקומות החשובים לניצול נכון של החלל בחדר לאחסון 

הוא המקום המתחבא מתחת למיטה. 

הן פתרונות האחסון הטובים  כוורות   - נגישות  כוורת 
עיצובי  כאביזר  גם  משמשות  והן  ביותר  והיעילים 
משמעותי בחדר. רצוי לשלב בין גדלים שונים, וסגנונות 
גם  הנותן  מעודכן  מראה  לקבל  כדי  וסגורים  פתוחים 
מענה מצוין לאחסון. בחללים קטנים כדאי לבחור כוורות 
שנתלות על הקיר ובכך לחסוך מקום, אם החדר מעט יותר 

גדול רצוי לשלב כוורת רצפתית.

לתת  נוספת  דרך  האביזרים-  ומיון  החדר  התחדשות 
סינון  מיון,  דרך  כמובן  היא  ומסודר  נקי  מראה  לחדר 
את  ולסנן  למיין  בחדר,  חדש  מקום  לפנות  והתחדשות.  
הפריטים והצעצועים בחדר, מה שהתיישן או אינו מתאים 
יותר  מתאים  ולא  עצמו  מיצה  סתם  או  הילד  לגיל  יותר 
לצבעוניות החדשה. לא להתבייש לפנות מהחדר וכמובן 
ככה  לילדים אחרים.  ולתרום  טוב  ניתן לשלב מעשה  גם 
מתפנה מקום חדש וככל שהחדר פחות עמוס כך הוא יותר 

נעים לעין.

טיפים

4 תפוחי "גרנד סמית"
1 רימון

2 כוסות מיץ לימון
כף דבש

חופן עלי נענע
חופן חמוציות

חופן אגוזי מלך קלויים 
קצוצים

1 גבעול סלרי חתוך לרצועות
גבינה כחולה לפי הטעם

גביע יוגורט

1/4 כוס מיץ לימון טרי
1/3 כוס שמן זית

כף דבש 
מעט מלח ופלפל 

התמודדות עם 
חלל קטן

הצבע הלבן משלים בצורה מושלמת את האפור והוא תמיד יהיה רלוונטי בבחירתו 
או בשילובים שלו לשמירה על חלל עדכני כל העת  אילו גוונים מומלץ לשלב עם 

הלבן ואיך נוסיף עומק ועניין בחלל?  רעיונות לעיצוב חדר הרחצה בלבן

טעימה
רכיבים לסלט:

רוטב וינגרט ודבש:

אופן הכנה לוינגריט:

הצעת הגשה בכוסות אישיות:

אופן הכנת הסלט:

משדר  הלבן  הצבע 
וניקיון  טוהר  רעננות, 
של  תחושה  ומעניק 
הוא  לכן  ושלווה  רוגע 
בעיצוב  כך  כל  נפוץ 
ובעיצוב  בכלל  הבית 
שהם  רחצה-  חדרי 
מפנקים  הכי  החדרים 
לדברי  בפרט.  בבית, 
מנכ"ל  ברנשטיין,  יום 
הלבן  "הגוון   :batio
לשימוש  מומלץ 
ממספר  הרחצה  בחדר 
,הוא  ראשית  היבטים: 
דבר  נקי,  מראה  מעניק 
בחדר  חשוב  שמאוד 
שבו אנו משתמשים כדי 
להתנקות, חדר הרחצה. 

חשובה  מאוד  שמאוד  וגודל  מרחב  תחושת  מעניק  הוא  שנית 
לחדרי הרחצה שהם בדרך כלל החדרים הכי קטנים בבית.

הוא  הרחצה  לחדר  לבן  גוון  להעדפת  שני  "ההיבט  לדבריו: 
של  חזקה  נטייה  מזהים  אנו  האחרונה  בשנה  האופנתי-  הטרנד 
בעיקר  ואפור  בטון  מראה  של  שילוב  המחפש  הרחב  הציבור 
את  מושלמת  בצורה  משלים  הלבן  הצבע  ובריצוף.  בקרמיקה 
שלו  בשילובים  או  בבחירתו  רלוונטי  יהיה  תמיד  והוא  האפור 
לשמירה על חלל עדכני כל העת". ההיבט האחרון עליו מצביע 
ברנשטיין הוא היבט הניקיון לחלל הרחצה "הצטברות אבנית, 
כתמי משחת שיניים וכו' רואים פחות בתוך הצבע הלבן, בבחירת 
על  וישלחו  יותר  בולטים  יהיו  אלו  כתמים  יותר  כהים  צבעים 
 batio תחושת הניקיון מהאזור כולו ". לקראת החגים, מציעה
אמבטיה  ארון  הלבן,  טהרת  על  אמבטיה  ארונות  קולקציית 
לתליה  מראות  מגוון  אחסון,  ארונות  שירות,  ארונות  קומפלט, 

ומגוון משטחים וכיורים המשתלבים בארונות האמבטיה. 

ברנשטיין מעניק טיפים לעיצוב חדר הרחצה בלבן: 

 שילוב הריהוט והקירות-  ההמלצה בעיקרה היא- שילוב 
לכל  רבים  גוונים  קיימים  כי  היא  הכוונה  וחכם.  זהיר  צבעים 
צבע. לדוגמא ריהוט לבן בחדר רחצה לבן המותקן על קיר לבן 

להבדלי  סיכון  בו  טומן 
המון  ללבן  גוונים.  
על  לבן  צבע  קיים  גוונים, 
בסיס אפור, לבן על בסיס 
שמנת וכו'. כמו וכן ישנה 
השפעה של סוגי החומרים 
של  והשפעה  השונים 
תאורה חיצונית. הסבירות 
שנצליח להתאים את הכל 
היא  זהה  לגוון  בחדר 
אפשרית.  בלתי  כמעט 
מי  כי  היא  ההמלצה  לכן 
שבוחר בריהוט לבן לחדר 
את  שיחפה  כדאי  האמבט 
הריהוט  יושב  עליו  הקיר 
לדוגמא  שונה,  בגוון    –
שילוב  על  להמליץ  ניתן 
עם צבעי אקווה בהירים המזכירים מים כמו תכלת ,ירקרק וכו' 
מומלץ  לא  כיום.  אופנתי  שמאוד  בטון  בגוון  אפור  צבעי  או 
כיוון  קרם  או  בז'  כמו  הלבנים  ממשפחת  בגוונים  להשתמש 

שהמראה שיתקבל יהיה חיוור ואנמי. 

לבן  בארון  בחרתם  אם  הנכון-  הזכוכית  משטח  בחירת   
האמבטיה,  ארון  על  הרחצה   לכיור  לבן  זכוכית  ובמשטח 
בחרו תמיד בזכוכית "אקסטרה קליר" – זוהי הזכוכית היחידה 
שתעניק מראה לבן, מאחר והיא זכוכית נטולת עופרת –לשאר 
הזכוכיות  תמיד תהיה להם נטייה ירקרקה )בגלל תכולת העופרת 

שבתוכם( .

לקבל  המעדיפים  לאלו  לחלל-  נוסף  גוון  שילוב  בחירת   
בגוון  האמבטיה  ארון  את  לשלב  ניתן  בהירה,  וקרמיקה  קירות 
אמבטיה  ארון  על  להמליץ  ניתן  במיוחד  לנועזים  ובולט,  נועז 

צהוב.

שילוב אקססוריז-  הוספת אקססוריז לחדר הרחצה כמו:   
שתשתלבו  רצוי  וכו',  למברשות  כלי  סבוניה,  מגבות,  שטיחון, 
החיפוי  או  הקיר  לצבע  משלים  בגוון  ועדיף  החלל  בצבעוניות 

)ולא באותו גוון( כדי להוסיף עומק ועניין בחלל.

ודבש  פלפל  מלח,  הלימון,  את  מערבבים 
ומזליפים לאט שמן זית

שתי כפות יוגורט, סלט וגבינה כחולה מעל

קטנות  לקוביות  התפוחים  את  חותכים   .1
)למניעת  דקות  לכמה  לימון  במיץ  ומשרים 

השחרה(
המרכיבים  עם שאר  ומערבבים  מסננים   .2

היבשים והווינגרט
3. מפזרים מעל גבינה כחולה

Sodexo On-Site  מאת השף גיא מישלי, שף תפעולי

מתכון לראש השנה: סלט תפוחים ורימונים עם ווינגרט דבש ולימון
מתכון לארבעה אנשים
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת מנהל וממשל
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. ספל. "ה____ של המנורה" )רש"י שמות ל,ז(
6. ערבוב. "בכף דרך ____ " )רש"י שבת קמ.(

8. כנוי לתפילה הנאמרת בלחישה ובכונה רבה. "צקון 
____" )ישעיה כו טז(

9. התאוה, רצה מאוד. "כי למצותיך _____" )תהלים 
קיט קלא( )גוף שלישי,עבר(

11. מאמוראי בבל. ראש ישיבת פומבדיתא. "אמר ____ 
הכי קאמר רגילה" )כתובות סה.(

12. מתחנות בני ישראל ביציאת מצרים.
14. כנוי כבוד לבורא עולם. "____ זה הקדוש ברוך 

הוא" )מנחות נג.(
15. בתוכה. "אשר הוא ישב ____" )במדבר יג יט(

16. חזק, רב-כח, אמיץ. "____ העם הישב בארץ" 
)במדבר יג כח( )בהיפוך אותיות(

17. מאחורי. "עומד ____ כתלנו" )שה"ש ב ט(

1. אין ואפס, הבל. "והמפנה לבו ל___" )אבות ג ד(
2. האיר, הופיע, זוהר. "ו____ השמש" )קהלת א ה(

3. קיצור המילים : יין שרף.
4. צד זכות, הכרעה לטובת מישהו. "ל____ זכות" )אבות א ו(

5. נתינה. "אמירה נעימה כתיבה ____" )שבת קה.(
7. איסוף, ליקוט. "____ ושריפה" )סנהדרין קיב.(

10. האם משום כך? "____ לזאת" )ירמיה ה ז(
11. מבצר, מצודה בעברית. ובארמית? "____ דאגמא" )בבא בתרא 

קכז.(
12. ידיעה, דעת, חכמה. "ותשאל לך חכמה ו____" )דברי הימים 

ב א יא(
13. קיצור המילים : תלמוד ירושלמי.

14. בעת ההיא. "___ישיר משה" )שמות טו א(
15. שניתן לרפא אותו. "____ רפואה הוא" )חולין קכא.(

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

מאונךמאוזן

לנו:כתבו 

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

מצאו לפחות 5 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם!

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

האחשדרפנים, מליץ, שפט, הגזבר, נגיד, אשר על הבית,  המשררים, נצב, שר בית 
הסהר, הנתינים, נציב, שר האופים הפרתמים, ספר, שר הטבחים, הרצים, סריס, שר 
המשקים השליש, פחה, שרי אלפים, וסגנים, פקיד, שרי חמשים ושרי עשרת, שטר, 

שרי מאות, טפסר, שמר, שרי מסים, יועץ, שער, שרי מקנה

ושריעשרתאמיפואהרש

ירשאעתשסנונתטפשדר

תיגרדאנתעדהרצימטג

שחדתידמצישרמירשמא

ממישגיגמאתמצששפיד

ישרתנקיאייהשירנסת

חיסינפגבמגשנדלרמו

במתטלתהתזדמצקשמיא

טנפאשלרבהחפיסמארמ

הסישעפרסנמאבנשישי

ררשרהמשקימנצבגארר

שסשרביתהסהרסירסנש

האחשדרפנימשילשהוש

 תשבץ 

  באדיבות עוזי קייש                                               
1 2 3 4 5   

6      7 

8    9 10  

   11    

 12 13     

14     15  

16   17    
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
לו

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(_____________________________________________

+5 חדרים

בית שמש

לפרסום
03-6162228

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

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

הרב קוק 23
 050-5308742

03-5797756)25-25(_____________________________________________

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

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

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

מאירוביץ הרב קוק 23, 
,050-5308742

03-5797756)24-24(_____________________________________________

אלעד

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

בטון, עם אופציה לבנות 
על הגג, נוף מדהים, 

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

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

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

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

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

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(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

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

6 חד', לא מעלית, 
משופצת, עורפית, 

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

03-5797756)25-25(_____________________________________________

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, 

1,210,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)36-36(_____________________________________________

דופלקסים

 בבר אילן, קרוב לקריה 
החרדית, 4 חד', משופצת 
קומפלט 1,250,000 ש"ח. 
_____________________________________________)36-36(תיווך יעקב, 054-4901948

בית שאן
 במיקום מעולה, 4 

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

052-7630330)33-37(_____________________________________________

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

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

054-4901948)36-36(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)36-36(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(_____________________________________________

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

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

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

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

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

050-41-777-50

ב- 1,790,000&

"להב נכסים":

 מציאה למשקיעים 
וזריזים!!! בגן ורשא מחולקת 

ל- 2, מפוארות, מניבה כ- 
7,000 ש"ח )כ- 80,000 ש"ח 

שנתי!!!(, רק 1,970,000, 
לחטוף!!! תיווך,

050-4160390)33-36(_____________________________________________

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

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

4-4.5 חדרים

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

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

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

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

 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

 דירה מחולקת באברהם 
אבינו, מושכרת, 3,200 ש"ח, 

במחיר מציאה. תיווך אבני דרך, 
_____________________________________________)36-36(משה, 054-3255667

 דירה מחולקת במוריה 
אזור מבוקש ביותר במחיר 

מציאה. תיווך אבני דרך, משה, 
054-3255667)36-36(_____________________________________________

 מבחר דירות להשקעת 
במחירים שפויים עם השבחה 

עתידית. תיווך אבני דרך, משה, 
054-3255667)36-36(_____________________________________________

 בשכונה ו' החדשה, 4 
ח', 96 מ"ר, קומה - 2, קרוב 
לקריה החרדית, ב- 820,000. 
_____________________________________________)36-36(סוגדא נכסים, 054-4490025

 מציאה! 4 ח' ברחוב 
ישראל גלילי בשכונת 

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

054-4490025)36-36(_____________________________________________

 דירת 4 חדרים, 93 מטר 
בשמשון, מעולה לחלוקה, 

מחיר מציאה. תיווך אבני דרך, 
_____________________________________________)36-36(משה, 054-3255667

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

כניסה מיידית, ב- 780,000. 
_____________________________________________)36-36(סוגדא נכסים, 054-4490025

 3 ח', 70 מ"ר, ברחוב 
הסנהדרין, קומה 1, ממוזגת, 

משופצת, רק 575,000. סוגדא 
_____________________________________________)36-36(נכסים, 054-4490025

 דירת 3 חדרים ברחבת 
הראל, מושכרת 1,800 ש"ח, 

72 מטר, מעולה לחלוקה. 
תיווך אבני דרך, משה,

054-3255667)36-36(_____________________________________________

 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 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)36-36(_____________________________________________

 בתיווך בנע"ם, מבחר 
ענק של דירות למכירה בתוך 

ב"ב ופ"כ, 2-3-4 חדרים, 
במחירים טובים לקונים 

רציניים, ליווי עד חתימת 
החוזה, -03-5444815/054

_____________________________________________)36-36(7477054 מוטי

 לזריזים! ביונתן 3 
חד' מטופחת *הקודם 
זוכה! בקרית הרצוג, 3 

חד', משופצת + אופציה 
לגג *למשקיעים! 2.5 
בז'בוטינסקי עורפית 
ושקטה *בחגי! 2 + 

מעלית, כחדשה *ביואל! 
2.5 משופצת ושקטה 

*"אלוני נכסים"
052-7610603)36-36(_____________________________________________

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

חד', 1,180,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)36-36(_____________________________________________

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

1,550,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

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

במגרש, מפתחות
ב"אביחי-מתווכים"

03-5701010)36-36(_____________________________________________

 דירת-גן יוקרתית, 
בבמברגר, 150 מ"ר 

בנוי + 100 מ"ר חצר, 
6 חדרים )אפשרות 

ליח"ד(, כניסה פרטית. 
"מקסימום-נדלן"

052-2452820)36-36(_____________________________________________

 בעזרא/חזון איש!! 
פנטהאוז חדש, ענק, 180 

מ"ר בנוי + 80 מ"ר מרפסת, 
פינוי מהיר, 3,450,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)36-36(_____________________________________________

 במימון, פטנהאוז 
מחולקת לשניים, 80/80 

מ"ר, אפשרות לטאבו 
משותף. 'אפיקי-נדל"ן-

_____________________________________________)36-36(בועז' 052-3500040

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

יזמות, 03-6138886,
0544-980159)36-36(_____________________________________________

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

אפשרות ליחידה.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

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

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

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

2,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)36-36(_____________________________________________

 בבלעדיות!! ברחוב 
אליהו הנביא כ- 230 מ"ר, 

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

מעלית, ניתן לחלוקה. תיווך, 
050-4144602)36-36(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)36-36(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

ש"ח. "אפיק-נכסים"
03-5791514)36-36(_____________________________________________

 הקודם זוכה!!! באבן 
שפרוט, ענקית, 2 + 3 + 

גג, 200 מ"ר, משופצת.
"אביחי-מתווכים"

03-5701010)36-36(_____________________________________________

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

5,000 ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
03-8007000 ,054-2545420)36-36(_____________________________________________

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

2,600,000 ש"ח.
_____________________________________________)36-36("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בשיכון-ג' דופלקס 4 
חד', 100 מ"ר, אופציה 
להרחבה, מושקעת, 3 

כ"א. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 
052-3500040)36-36(_____________________________________________

 מנחם/בן-גוריון, דירת-
גג, כ- 190 מ"ר, ק"ד, 5 
חדרים, 95 מ"ר למטה 

+ חדר וגג-ענק למעלה, 
חזית, 3 כ"א + מעלית 

+ חניה, 2,430,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)36-36(_____________________________________________

 בלעדי! בנסנבוים, 
דירת גג )דופלקס(, 

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

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

והשקעות"
052-7652801)36-36(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

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

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

 בלעדי!! בפרדו 
ענקית, 5 חד', כ- 140 

מ"ר במצב מצויין, 
ק"ד, חזית + חניה, 

מיידי, 2,400,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)36-36(_____________________________________________

 בלעדי! במנחם, 5 
חד' ענקית, 120 מ"ר, 

מושקעת + מרפסת 
סוכה גדולה, ק"א, 
2,100,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)36-36(_____________________________________________

 5 חד' בבנייןחדש, 
ברח' אלישע, ק"א, 

מרפסות, מפתח בתוך 
_____________________________________________)36-36(אשכנזי, 03-57917710

 בהזדמנות! לגור 
ולקבל שכירות! 

באבוחצירא, 5 חד', 
מחולקת ומשופצת, 

1,590,000 ש"ח, 
מפתחות ב"אביחי-

_____________________________________________)36-36(מתווכים" 03-5701010

 במוהליבר ענקית, 
6 חד', ק"1, 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(_____________________________________________

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

חניה + ממ"ד + מרפסת 
נוף פתוח. תווך חכמת רחוב, 

2,900,000 ש"ח,
052-2585808)36-39(_____________________________________________

 בלעדי! בסיום בניה בפרל, 
5 חד' + מרפסת שמש, 130 

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

_____________________________________________)36-36(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. 
_____________________________________________)36-36(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. 

_____________________________________________)36-36(א.פנחסי, 03-5799308

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

03-5791770)36-37(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)36-36(שת"פ מלא

 באיזור רש"י 5 חד' חדשה, 
מיידית, 3 כ"א, 2,500,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

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

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

 בשיכון-ג' בבניין יוקרתי 
בגמר שלד, 5 מרווחת + 2 

מרפסות, ק"ק, 3 כ"א. "אפיק-
_____________________________________________)36-36(נכסים" 03-5791514

 ליד רמת-אהרן, 5, 
מרווחת, ק"ג, חזית + מעלית, 
בנין איכותי, 2,400,000 ש"ח. 

_____________________________________________)36-36("אפיק-נכסים" 03-5791514

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

053-3128884)36-36(_____________________________________________

 5 חד' בבנין חדש, 
באזור חבקוק, ק"א, 

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

 בסוקולוב, 4 חד', 
מושקעת, ק"א, 80 מ"ר 

+ סוכה, שקט ומרכזי. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז'

052-3500040)36-36(_____________________________________________

 באבן-גבירול, כ- 100 
מ"ר, 4 חד' + יחי"ה + 
סוכה, מושקעת מאוד, 

ק"ב. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 
052-3500040)36-36(_____________________________________________

 בעמק-יזרעאל, 
4.5חד' + סוכה, חניה, 

מעלית, ק"א, בנין חרדי, 
מושקעת. 'אפיקי-נדל"ן-

_____________________________________________)36-36(בועז' 052-3500040

 בגניחובסקי, 4 חד' + 
סוכה, משופצת, כ- 90 

מ"ר, ק"ב, מאווררת. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז'

052-3500040)36-36(_____________________________________________

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

 .1,450,000
'אפיקי-נדל"ן-בועז'

054-8474843)36-36(_____________________________________________

 בסורוצקין, 4 חד', ק"א, 
חזיתית + אופציה, 2,000,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

 סוף הרצוג, 4 חדרים, 
ענקית, ק"ב, חזית, 1,820,000 

ש"ח. "תיווך-ט.זינגר"
03-6190004)36-36(_____________________________________________

 בלעדי! בדניאל, 
4 חדרים, משופצת, 

100 מ"ר, ק"ק + חצר, 
חזית, 2,250,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)36-36(_____________________________________________

 בשד' ירושלים/חזון 
איש, 4 חד' גדולים, 100 

מ', חזית עם מעלית 
וחניה, 1,780,000 ש"ח, 

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

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

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

וחזיתית. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה-חדשה, 4 חד' + אופצי 
הליחידה החל מ- 1,800,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

 בברטנורא, 4 חד', חדשה! 
חזיתית + מרפסת-שמש, 

2,180,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

 באיזור זבולון-המר, 4 
חד', חדשה + חניה, מיידית, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)36-36(_____________________________________________

 בשיכון-ג' בבניה, 4ח' 
+ מ.שמש + י.הורים, חזית, 

2,100,000 ש"ח.
_____________________________________________)36-36("אפיק-נכסים" 03-5791514

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

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)36-36(אורי תיווך אדוארד
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■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

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

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

לפרסום
03-6162228

קיט 
ונופש

לפרסום
בלוח

03-6162228

1-1.5 חדרים

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(_____________________________________________

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף, 

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

בית חורון

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

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

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

משפחה, 2 חד' שינה וסלון, 
ג'קוזי, בריכה בעונה, 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

חנויות

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

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

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

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 נופש הרימון 
בטבריה, דירות וחדרי 

נופש איכותיים לזוגות, 
משפחות ולקבוצות, 

תאריכים, אחרונים לבין 
הזמנים, מבצע!!!
3 לילות סופ"ש,

1,500 ש"ח בלבד,
050-8818678)42-43/17(_____________________________________________ פתח תקווה

ירושלים

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

050-4195652)27-38(_____________________________________________

 יח"ד להשכרה, יפה 
ומרוהטת במרכז העיר רבי 

עקיבא פינת חזו"א, מיידי
054-6379570)34-37(_____________________________________________

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

_____________________________________________)31-38(קצרות, 050-7877492

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

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

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

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

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

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

 "נופי ירדן" "בנצימר" 
סוויטה ענקית מפנקת + 

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

050-2403750)28-01/18(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

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

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

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

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

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

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

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

 וילה עם חצר גדולה, 
ממוזגת, 7 דק' מהכנרת 

ומהשטיבלאך,
לשבתות, ימי חול,

050-4121032
052-7606968)05-06/18(_____________________________________________

 חדרי אירוח מאובזרים 
במחירים מוזלים, מבצעים 
מיוחדים לחגים, אפשרות 

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

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

יבניאל

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, 

חלקם עם נוף לים, 
ביכנ"ס במקום, מחירים 

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

 צימר "פסגות החן" 
- בפוריה, בריכה 

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

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

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

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

055-6678585)51-17/18(_____________________________________________

טלזסטון
 וילה פסטורלית עם 

בריכה, מרווחת, ממוזגת + 
נוף, פרטיות מוחלטת,

054-6808425)24-35(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה 

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

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

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

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

052-5948777)01-01/18(_____________________________________________

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

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

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-02/19(_____________________________________________

 להשכרה חנות מכולת 
בני יצחקי ברחוב פתאיה פ"כ 

+ מוניטין, 052-7618662, 
03-5786847)32-36(_____________________________________________

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

 בנועם אלימלך דירת חדר 
לבודד/ת מרוהטת + מזגן + 

דוד"ש + מעלית,
050-4101553 ,03-5700880)33-36(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

אולמות

 למכירה/השכרה אולם 
250 מ"ר בגבעת שאול 

בירולשים לכל מטרה,
050-5758688)33-36(_____________________________________________

 מגרש גדול ברעננה 
לבניית מגדל משרדים והיטק 
ומסחרית, 37 מליון. פולטוב 

_____________________________________________)33-36(נכסים, 052-3646632

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

_____________________________________________)33-36(ובריכה, 052-5228168

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

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

 בטרומפלדור 3.5 
חד', גדולה, מזגנים, דו"ש, 

משופצת, 3 כ"א, אזור 
_____________________________________________)33-36(מבוקש, מיידי 052-3458886

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

1-1.5 חדרים

 יח"ד ברח' ירושלים 
כחדשה, מרוהטת 
קומפלט, ממוזגת, 

דוד"ש, מעלית, מיידי, 
050-9375052)35-36(_____________________________________________

 בטרומפלדור פ"ת, 3.5 
חד', גדולה, ק"ב, מזגנים, 

דו"ש, משופצת, 3 כ"א, איזור 
_____________________________________________)34-36(מבוקש, מיידי, 052-3458886

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)34-35ח(052-7396092

 מחפשים יח"ד להשכרה 
באזור פ.כץ-קרית הרצוג ל- 3 

_____________________________________________)34-35ח(חודשים, 054-8414147

 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)08-38(_____________________________________________

כפר חב”ד
 וילת נופש מפוארת, 

מאובזרת וממוזגת + 
בריכה, עד 12 איש, ליומי 

_____________________________________________)34-37(ושבתות, 054-6207770

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

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

 דירת נופש בצפון, 15 
דקות מהרשב"י לבין הזמנים, 
אפשרי גם לחגים/ולשבתות, 

052-5310051)33-36(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 2.5 חדרים, משופצת, 
ממוזגת, קומה 1, מתאים גם 

למשרד 45 מ"ר ללא ריהוט 
_____________________________________________)33-36(ברחוב ירושלים, 054-2239905

 בגבעת רוקח )שר( יחידת 
דיור בבנין חדש, כ- 30 מ"ר, 

ממזוגת, קומה 2- עם חלונות, 
_____________________________________________)33-36(1,900 ש"ח, 054-8435566

 יחידה להשכרה בבורוכוב, 
2 חד', מסודרת + מיזוג + 
ריהוט, 2,200 ש"ח, מיידי, 

03-5708306 ,054-8486681)33-36(_____________________________________________

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

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

 3 בהראשונים, בנין חדש, 
קומה 5 + מעלית, 55 מ"ר 
בנוי + 20 מ"ר, מ.שמש + 
סוכה, עורפית, 3,400 ש"ח, 

052-7671305)35-38(_____________________________________________

 בחתם סופר, 3 חד', 
מאורת וממוזגת + 

מרפסת סוכה, 3 מזגנים, 
4,600 ש"ח,

052-7617711)35-36(_____________________________________________

 2 חד' + מרפסות 
סוכה, ק"ג בלי, מול העירייה, 
משופצת ומרוהטת, 3,500 

ש"ח, 03-6195580,
052-5549475)35-36(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 יחידת דיור מאובזרת, 
מתפנה לזו"צ או לתקופת 

החגים, באזור ויזניץ, מחיר נוח, 
054-8449888/9)35-36(_____________________________________________

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

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

 יח"ד בפרל ליד  הרב 
שר, חדשה, ממוזגת 

ומרוהטת, קומת קרקע, 
מיד, 2,400 ש"ח, גמיש. 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

 בחנה סנש יח"ד 3 ח', 
חדשה לחלוטין, קומת קרקע, 

כ.פרטית, ממוזגת, דו"ש, 
מיידי, 3,500 ש"ח,

052-6444050)35-38(_____________________________________________

 1 חדר פרטי לבודד 
כ.משותפת ברחוב חברון כולל 
מים, חשמל וארנונה + ריהוט, 

_____________________________________________)35-38(1,800 ש"ח, 054-4400074

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

שרותים כפולים, 2 מרפסות 
סוכה, שמורה, ממוזגת, 

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

 בחפץ חיים, 4 חד', 
2 מרפסות, 3 כ"א, ק"א, 

מסורגת, ממוזגת ומטופחת, 
מרוהטת חלקית,

054-8413741)35-36(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)35-36ח(052-7396092

 דרושה דירה + סוכה 
בב"ב תמורת תשלום למשך 

_____________________________________________)35-36ח(חג הסוכות, 050-4128744

 דרושה להשכרה עם סוכה 
מט' עד כז' תשרי אזור רחוב 

_____________________________________________)35-36ח(הרצוג, 050-6840553

 דירה, לפחות 60 מטר 
במרכז העיר ירושלים עד 

_____________________________________________)35-36ח(1,700,000, 052-7189640

 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 
לשבתות חתן, גיבוש ולחגים, 

5-8 משפחות + בריכה גדולה, 
משחקיה ומדשאות

077-8228803 052-3540874)35-46(_____________________________________________

מושב גורן
 במושב גורן וילת נופש 
+ בריכה פרטית, אפשרות 

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

 במרכז, 1.5 חד' + 
מרפסת, יפיפיה, מרוהטת 

קומפלט, 2,800 ש"ח כולל 
הכול,**חדר יפה, ממוזג, לפי 
_____________________________________________)34-36(שעות/יומי, 054-8435119/7

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

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

 שרת, 3 חדרים, קו' 
קרקע, מיידי, 3,700 ש"ח. 

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)36-36(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי! במנחם, 3.5 
חדרים, ק"ב, משופצת, 

חזית + חניה, מיידי, 
4,200 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)36-36(_____________________________________________

 בחתם סופר בבנין 
חדיש, 3 חדרים, ק"ב + 
מעלית + חניה, מיידי, 
3,900 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)36-36(_____________________________________________

 3 חד' גדולה + מרפסות, 
ק"ב ברח' רבי עקיבא, 4,200 

ש"ח. נאור נכסים,
054-4566453)36-36(_____________________________________________

 נדיר! בנורוק! 3 חד', 
משופצת, 76 מ"ר, חזית, 
מעלית. "אביחי-מתווכים" 

03-5701010)36-36(_____________________________________________

 יח"ד באבטליון, ק"ג, 55 
מטר, משופצת, מטופחת, 
מרוהטת חלקית, מרפסת, 

054-8403839 ,3,600)36-36(_____________________________________________

 דירת 2 חד' משופצת 
וחדשה, מרוהטת קומפלט, 

ממוזגת, מרווחת, מיטות 
מתכווננות, פנויה מיידי, מקום 

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

 במקובר, יח"ד, 2 
חדרים, משופצת כחדשה 

+ ריהוט מלא, כולל 
ארנונה, ק"ק, 3,000 
ש"ח **ברבי יוסי, 2 
חדרים, כ- 35 מ"ר, 

משופצת ומרוהט, 2,700 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)36-36(_____________________________________________

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

050-5749262)36-37(_____________________________________________

 בבר אילן, 1.5, קומת 
קרקע, 2,800 ש"ח, גמיש. 

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)36-36(אורי תיווך אדוארד

 1 חדר - כ- 30 מ"ר - לא 
דירה מחולקת, ברח' יגאל, 
2,200 ש"ח. נאור נכסים, 

054-4566453)36-36(_____________________________________________

 יח"ד, 35 מ"ר לזו"צ, 
מרוהטת, ממוזגת, ק' 1.5 
באבן גבירול, 2,450 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37(מיידי, 052-7101856

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

קומה ד', במחיר הזדמנות, 
_____________________________________________)36-36(לפרטים: 052-77684420

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בבית וגן, דירת 1.5 חדרים 
מרוהטת וממוזגת, כניסה 

_____________________________________________)36-37(פרטית, נוף, 053-3169314

 בהזדמנות השקעה 
בעסק, 100 אלף ש"ח, 

תשואה 12% שנתי במשך 5 
שנים, לקביעת פגישה:

053-3134721)36-37(_____________________________________________

 דירות להשקעה 
בטבריה, תשואה מצויינת 

וכן מגרשים לבניה.
"מקצועני הנדל"ן"

055-9894908)36-36(_____________________________________________

 משרדים להשקעה, לקנות 
אחוזים מקומת משרדים 

_____________________________________________)36-36(בבניה, 054-8403839

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

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

 חנות, 32 מ"ר בחר' 
רבי עקיבא ליד רח' 

ירושלים, חזית, כניסה 
מיידית, מפתח בתיווך 

אשכנזי, 03-5791770. 
_____________________________________________)36-37(ארי, 052-5554201

 בז'בוטינסקי באזור מגדלי 
שקל, 50 מ"ר, חזית, שירותים 
מוצמדים לחנות, 3,300 ש"ח, 

גמיש. 077-2050410,
,050-5750880

_____________________________________________)36-36(אורי תיווך אדוארד

 חנות 30 מטר בפסג 
צומת רבי עקיבא/ירושלים 

עם חלון ראווה על הרחוב, רק 
3,000 ש"ח. תיווך BA יזמות, 
0544-980159 ,03-6138886)36-36(_____________________________________________

 חנות ואו משרד להשכרה 
16 מטר בז'בוטינסקי פינת 

הרב שך, מקום פעיל + חצר, 
_____________________________________________)36-36(2,450 ש"ח, 054-5500263

 למכירה חנות בבני-ברק 
ברח' רבי עקיבא, 1,250,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

 להשכרה חנות בבני-ברק 
בהרב-קוק/רבי-עקיבא, 63 

מ"ר, 17,500 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

 חנות להשכרה כ- 20 
מ"ר, במרכז המסחרי של רמת 
אהרון, ב"ב, 3,000 ש"ח כולל 

_____________________________________________)36-37(ארנונה, 054-8070581

מבנים
 מבנה 600 מ"ר + גג 
במרכז בני-ברק, מתאים 
למעון, מאושר בתמ"ת. 
_____________________________________________)36-36(א.פנחסי, 03-5799308

 להשכרה ברחוב 
הרב קוק משרד/חנות, 

כ- 40 מ"ר, חזית, ק"ק, 
משופץ, מיידי, 2,700 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)36-36(_____________________________________________

 משרד מפואר להשכרה, 
80 מ"ר במרכז העיר, קומה 

א' עם מעלית במחיר מציאה, 
אפשרות לריהוט, לכניסה 
מיידית. תיווך BA יזמות,

0544-980159 ,03-6138886)36-36(_____________________________________________

 מציאה 28 מ"ר, קומה א' 
למשרד או לעסק סמוך לרבי 

עקיבא, רק 2,400 ש"ח. תיווך 
BA יזמות, 03-6138886, 

0544-980159)36-36(_____________________________________________

 ברשותינו משרדים בכל 
רחבי העיר, חלקם מרוהט 

 BA במחירים מצחיקים. תיווך
יזמות דורון, 03-6138886, 

0544-980159)36-36(_____________________________________________

מחסנים
 להשכרה מחסן כ- 15 

מטר לאחסנה ברוזובסקי ב"ב, 
גישה לרכב. יוסף,

052-7140101)36-36(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-40/18(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

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

04-6989734)50-45/17(_____________________________________________

■ בעליה לציון הרשב"י 
- דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

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

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-35/18(_____________________________________________

■ 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

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
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הובלות והסעות

 "הובלות המרכבה" - 
כל סוגי ההובלות, הובלה 
עצמית - )יח' דיור( בב"ב 
- 150 ש"ח. קו יומי לכל 
המרכזים החרדים - 150 
לפריט, 052-7117676, 

055-6688870)50-45/17(_____________________________________________

  "הסעות דניאל" - 
רכבים ממוזגים וחדשים! 
14,16,20 מקומות שרות 

אמין, מחירים זולים!! 
052-7101020)47-46/17(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

לפרסום
בלוח

03-6162228

הלוואות ומשכנתאות

הלבנת שיניים

חולמ/ת על שיניים 
לבנות ויפות?

קל 
ומהיר

ערכה להלבנת שיניים

054-8527470

תוצאות 
מיידיות

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

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

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

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

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

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

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

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

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

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

ערד

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

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

טיולי ג’יפים

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

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

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

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

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

ראש פינה

קוממיות

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

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

מכוניות

קניית רכבים

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

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

 קונה רכבים ואופנועים 
לפירוק, לנסיעה ולברזל, 

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

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-20/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-31/18(_____________________________________________

 וילה אטרקטיבית בערד, 
+ מרפסת ונוף + חצר עם 

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

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

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

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

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

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

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(_____________________________________________

 בלב העתיקה מול מלון 
- רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

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

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

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

התקנת דלתות

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

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

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

_____________________________________________)29-36(ובריכה, 052-2797223

 צימר זוגי מאובזר, 
ממוזג ונקי + חצר ונוף, 

מרחק הליכה מהעתיקה,
052-3455254)12-38(_____________________________________________

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

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

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

מכירת רכבים

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

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

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

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא פשרות, 
מבצעים מיוחדים לחתונות 

0525-778544)28-27/18(_____________________________________________

צילום אירועים

 שידוכי "זיווג הגון 
בקרוב" לרווקים/ות ופרק 

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

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

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

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

שידוכים
■ "שידוכי המרכז" - 

שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים 
לטאים, ספרדים ופרק ב', 

שדכן מקצועי עם המון 
הצעות. 054-8422105

03-6189388)40-39/17(_____________________________________________

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

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

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

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

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!
052-2514960

_____________________________________________)35-46/17ל(

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

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

עריכת מצגות
 עריכת מצגות לכל 

מטרה! ואלבומים 
דיגיטליים "שרי עיצובים" 

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

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

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

050-7801545)29-28/18(_____________________________________________

 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

סובארו

סקודה
 סקודה רומסטאר יד 
ראשונה, אוטומטי, טסט 
לשנה! מטופלת במוסך 
המרכזי! 140,000 ק"מ 

_____________________________________________)34-34(45,000 ש"ח, 050-5595360

 "זיווג משמיים" - שידוכי 
מצווה אתכם לאורך כל הדרך, 

ע"י יועצת אישית ומנחת 
הורים מוסמכת,
052-7650889)33-36(_____________________________________________

 דירת נופש במרכז העיר, 
נקיה, מטופחת ומאובזרת, 

אפשרות להסדר מקופת 
_____________________________________________)34-37(חולים, 052-7142999

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

 בכ"ה באב נשכח בקו 
189 מחשב נייד יקר ערך, 

_____________________________________________)34-35ח(050-4127112

 ביום שלישי 15/8 נאבדו 
בחוף שרתות שתי טבעות 

זהב, אחת נישואין זהב צהוב 
ואחד זהב לבן, דקה, המוצא 

הישר יתקשר לטלפון
_____________________________________________)34-35ח(052-6670612

 אבד צמיד זהב יקר מאוד 
לבעליו כנראה בפארק המים 

חפץ חיים או בפארק ברכפלד, 
_____________________________________________)34-35ח(054-8418483

 אבדה מצלמת קנון 
בצבע שחור באוטובוס אגד 
עם מדבקה, כתובת בחו"ל, 

_____________________________________________)34-35ח(054-8476982

 אבד תיק סגול בי"ח אב 
בחניה במפלי פרוד ליד מירון, 
_____________________________________________)34-35ח(052-7135117, 050-4166530

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175, צבע אפור, נרתיק תכלת, 
באוטובוס/בחפץ חיים בחודש 
_____________________________________________)34-35ח(תמוז תשע"ו, 052-7145526

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)28-05/18(הלקוח, 054-2821847

 דרוש פגוש לעגלת בייבי 
ג'וגר יחיד ובייבי ג'וגר תאומים, 

_____________________________________________)34-35ח(058-3245685

 דרושים גלגלי עזר 
_____________________________________________)34-35ח(לאופניים, 058-3245685

 דרוש הליכון לתינוק 
למסירה/השאלה במצב טוב, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7171872

 לבחורי ישיבה דרוש ספרי 
"ומתוק האור" בתרומה/בזול, 

_____________________________________________)34-35ח(058-3237037

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)34-35ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)34-35ח(תורה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)34-35ח(בתרומה, 052-7396092

 דרוש למסירה תיק לאורגן 
_____________________________________________)34-35ח(ביתי, 052-7163504

 מעוניין בש"ס שוטנשטיין 
במצ בחדש במחיר מוזל/

_____________________________________________)34-35ח(תרומה, 052-7171872

 דרוש למסירה או בתשלום 
סמלי מקרר, מגהץ ומקרוגל 

לבחור ישיבה, תקינים בלבד!! 
_____________________________________________)35-36ח(לפרטים: 03-5790663

 דרוש לאברך בתרומה 
כיסאות לסלון מרופדות,

_____________________________________________)35-36ח(052-7686858

 דרוש לקניה רכב קיה 
פיקנטו שנת 2012 עד 80 

ק"מ במחיר של 30,000 ש"ח 
ללא תיקונים, לתדלק ולנסוע, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7137706

 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 מזגן חלון 3/4 כוח 
_____________________________________________)35-36ח(גוניור אלקטרה, 052-3595314

 דרוש כיסוי פלסטיק 
35X37 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)35-36ח(אלקטרה, 052-3595314

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)35-36ח(בתרומה, 052-7396092

 דרוש כינור שלם אפשר 
במחיר סמלי לתקופה קצרה, 

למשפחת אברך,
_____________________________________________)35-36ח(072-2820612

 מעוניינים לקנות עגלת 
תאומים מחב' מאוטן באגי, יד 

שניה במצב מצוין, ירושלים, 
_____________________________________________)35-36ח(050-4145417

 דרושה בתרומה סוללה 
לפלאפון כשר E1200, במצב 

תקין בלבד, טל':
_____________________________________________)35-36ח(052-7613645

 בהדמנות, מאזדה סטיישן 
7 מקומות, מודל 2000, מצב 
מעולה, שמורה, 8,000 ש"ח, 

050-8616829)36-37(_____________________________________________

 ,MPV 2005 מאזדה 
טסט + 7 מקומות מרווחים 

+ מולטימדיה + מזגן מפוצל, 
168,000 ק"מ בהזדמנות!! 
_____________________________________________)36-36(36,500 ש"ח, 055-2346293

 סובארו 2006 1,600 
אוטומטי + טסט,

054-8402332)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(_____________________________________________

נקיון
 חברת נקיון באזור המרכז 
בלבד, מבצעת כל סוגי עבודות 

הנקיון במחירים משתלמים, 
_____________________________________________)36-37(לפרטים: 054-8530810

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

 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

 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

 אבד מחשב נייד ומסוג 
Dell בתוך נרתיק שחור, 

בתחנה מרכזית פ"ת, המוצא 
הישר מתבקש להתקשר: 

_____________________________________________)34-35ח(052-7184967, 052-7645768

 אבדה מזוודה כחולה 
בכ"ג באב בקו 400 לבני-ברק, 

_____________________________________________)34-35ח(050-4179797

 נשכחה שקית החשובה 
מאוד לבעליה בספסל בגן 

הגמל בארזי הבירה ובתוכה 
שמלה של תינוקת נעלים 

וסרטים וכן צידנית בצבע סגול, 
_____________________________________________)34-35ח(053-3110797

 נמצא נגן מול החוף 
הנפרד בטבריה ביום ד' כד' 

_____________________________________________)34-35ח(אב, 052-7606640

 נמצא מצלמה סוני בקו 
993 מצפת לירושלים,

,072-2122243
_____________________________________________)34-35ח(052-7625321/2

 נמצא שרשרת זהב באזור 
דבורה הנביאה 18 בשבת 

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

_____________________________________________)34-35ח(052-3073826

 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

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! 

אבדו תפילין
 היקרות מאד לבעליהן

054-6337121 

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

 במרכז בני ברק
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ראש השנה ראש השנה בס"ד
אוצרות חיים

עם 
שנה עםגם לך מגיע 
התחלה
חדשה רביעי עד מוצ"ש כ"ט אלול-ג' תשרי 20-23/9 

במלון בוטיק טבריה
בהשתתפות:

הרב
מרדכי
איפרגן

הפייטן הגדול
דוד שלמה 

שירו

הרב
אברהם
ברוך

לנשים: הרבנית גלית ברוך 

במלון המצודה צפת
בהשתתפות:

הרב
אמנון

בן סימון

הרב
שחר
לוי

הרב
עמוס
בן נון

לנשים: הרבנית אוריאנה בן סימון 

הרב רוביןבהשגחת

מטעמנומשגיח צמוד  העדה החרדית מוצריםהרב מחפוד בשרים 

יר
ע

ה
ד 

ה

שבת של התעלות פרשת ניצבים וילך 15/9 במלון כינר גליל 
סה"כ 680 ₪ לאדם. אל תחמיצו! 

לפרטים והרשמה

03-6880091
050-3131740/1

 מדיח כלים קינג גדול, 250 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 מגפון 100 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 פרוז'קטור 50 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מנגל חשמלי 50 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(חדש, 054-4273857

 טוסטר 25 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 כיריים גז זכוכית, 200 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מפזר חום, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה, 50 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 חדש מאוורר טורבו "20, 
_____________________________________________)34-35ח(200 גמיש, 054-4273857

 שואב אבק חדיש, 200 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מסך "24, ב- 200 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 פלטה לשבת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 רדיאטור חימום, 200 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 דיסק השחזה חדש, 
850V, ב- 300 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מצנם, 30 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מיקסר כחדש, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 תמי 4, 200 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מסור מקיטה, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 מסך "32, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 תנור סוואטר משולב 
במצב מצוין למסירה, -02
_____________________________________________)34-35ח(5383155, 050-6290069

 תנור אפיה בילד אין במצב 
מצוין למסירה,

_____________________________________________)34-35ח(02-5383155, 050-6290069

 תונר אפיה קטן כחדש, 
160 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)34-35ח(050-9089110

 מדיח כלים קטן כחדש, 
500 ש"ח, פאלפון:

_____________________________________________)34-35ח(054-6951960

 מגבר, 100 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 טוסטר חדש, 40X60, ב- 
_____________________________________________)34-35ח(250 ש"ח, 054-4273857

 מאוורר עמוד חדיש, 50 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 רמקולים למערכת, 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מטגנת חשמלית, 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כיריים חשמלי, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 מכונת אקספרסו 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 מסך מחשב 15 אינץ, 
חברת LG מעולה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7167995

 מקרר אמקור, עובד 
מצוין, ב- 500 ש"ח, -03

_____________________________________________)34-35ח(6187590 ניתן להשאיר הודעה

 מצנן אוויר, ב- 140 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(052-7146087

 נגן וידאו DVD - פוג'י 
כמו חדש - 150 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)34-35ח(052-2727474

 מחשב + עכבר + 
מקלדת + רמקולים במצב 

חדש, 450 ש"ח, טל':
_____________________________________________)34-35ח(052-8401909

 מכונת צילום משולבת 
עם פקס, סורק ומדפסת, חב' 

קנון במצב מצוין, רק 230 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח בירושלים, 050-4120286

 מכונת תפירה זינגר 
חזקה, רק 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(בירושלים, 050-4120286

 מחשב נייח Dell מסך 
ורמקולים במצב מצוין, 450 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 052-2421622

 פנטיום 4 במצב מצוין, 
150 ש"ח, 02-5383155, 

_____________________________________________)34-35ח(050-6290069

 מצנם )טוסטר( 
KENNEDY בהזדמנות 

חד פעמית, 40 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-3463482

 רדיו דיסק מקורי חדש 
לרכב מאזדה 3, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(054-8412903

 מסך דק )LCD( במצב 
מצוין, בהזדמנות!!! 200 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(053-3346080

 ברה"ע למכירה מקלדת 
אלחוטים באריזה + עכבר 

 ,1800X דגם RAPOO חברת
_____________________________________________)34-35ח(ב- 100 ש"ח, 052-7966786

 מחשב פנטיום 4, מצוין 
בהזדמנות!!! לכתיבה וצפיה, 

_____________________________________________)34-35ח(300 ש"ח, 053-3346080

ZM- שלט חדש דגם 
9067N, מתאים למזגנים 
תדיראן/טורנדו, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-3463482

 מזגן עילי "טורנדו" 1 כ"ס 
+ שלט, 500 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-3463482

 XEROX מדפסת 
כחדשה, קומפקטית, ב- 100 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 052-7681254

 מכונת תפירה תעשית 
_____________________________________________)34-35ח("זינגר" 052-7693094

 למכירה במחיר מוזל 
מאוד, שולחן משרדי גדול 
_____________________________________________)34-36(במצב טוב, 050-4171813

 שולחן קפה מלבן שחור, 
חדש, 350 ש"ח, פל':

_____________________________________________)34-35ח(054-8458605

 מיטה מתקפלת 80 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(פל': 054-8458605

 כורסא - מצב כחדש, 120 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח בלבד! 054-8463244

 מזרונים לחדר שינה במצב 
מעלה, במחיר מציאה, 500 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-8413099

 6 כסאות עץ + ריפוד, 
כחדשים, 480 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7110768

 מזנון לסלון וארון ויטרינה 
צבע חום, כל פריט 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(טלפון: 050-8482283

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(052-7633316

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם  מגירה 

בעיטור ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-7633316

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(054-5705546

 מכסחת דשא חשמלי 
במחיר 200 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-9801313

 מפוח לדשא, חשמלי, 
במחיר 200 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-9801313

 תנור חימום לחורף על גז 
במחיר 100 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-9801313

 מחשב נייד + תוכנות 
עבודה - חזק במצב מעולה, 

רק 500 ש"ח,  טלפון:
_____________________________________________)35-36ח(052-4054469

 2 מזגני חלון, כל אחד 1.5 
כוח סוס, מחיר כל מזגן 400 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-7169188

 הליכון חשמלי, 300 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 050-7656408

 ברה"ע למכירה מטען 
חדש לאופניים חשמליות, ב- 

_____________________________________________)35-36ח(250 ש"ח, 054-4327919

 מזגן עילי "טורנדו" 1 כ"ס 
+ שלט, 500 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

ZM- שלט חדש דגם 
9067N מתאים למזגנים 
תדיראן/טורנדו, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

 טאבלט "סילבר ליין" חדש 
סגור באריזה המקורית, 200 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-4681526

 תנור דו תאי עם כיריים 
בלרס 400 ש"ח, בפ"ת,

_____________________________________________)35-36ח(050-6370452

 הובר בורד חדיש + 
אחריות, 500 ש"ח, היה 
בשימוש יום אחד, טל':

_____________________________________________)35-36ח(052-7153255

 אוזניה אלחוטית חדשה 
באריזה פלטרוניקס + שמיעת 

מוסיקה ו- GPS, רק 170 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-7612883

 מחשב שולחני וינדוס 
10 + תוכניות, 500 ג'יגה, 

ב- 500 ש"ח, 03-6187374 או 
_____________________________________________)35-36ח(053-3179093

 מחשב נייד וינדוס 10 + 
תכניות, 500 ש"ח,

03-6187374 או
_____________________________________________)35-36ח(053-3179093

 נטסטיק חברת 
Dynamode בשימוש מועט 

כולל מתאם usb, ב- 120, 
_____________________________________________)35-36ח(054-8431990

 טאבלט מחברת סייבר 
בשימוש מועט כחדש, ב- 350 
_____________________________________________)35-36ח()נקנה ב- 500(, 054-8431990

GPS  לרכב 5" עם 
טכנולוגיה חדישה + זרוע חדש 

באריזה, 400 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(054-7612883

 טלפון אלחוטי פנסוניק, 
חדש באריזה, משיבון + שעון 

מעורר, 350 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(054-7612883

 מכונת כביסה שנתיים 
וחצי בשימוש, פ.תחתון, ב- 

_____________________________________________)35-36ח(500, 050-4145023

 מזגן תדיראן + צג דיגיטלי, 
3.5 כ"ס, מפורק + הוז, ב- 

_____________________________________________)35-36ח(500 ש"ח, 054-5823874

 מקרר משרדי חב' וריפול, 
_____________________________________________)35-36ח(ב- 500 ש"ח, 050-4145023

 מקפיא שנתיים בשימוש, 
_____________________________________________)35-36ח(ב- 500 ש"ח, 050-4145023

 אופניים חשמלי בלי 
סוללה, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-5823874

 מזגן חלון עוצמתי, 400 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-7632700

 מזגן חלון, 1-1.25, 500 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 050-41289920

 למסירה סידורים 
משומשים לעדות המזרח, 

_____________________________________________)35-36ח(050-4128920

 מכונת תפירה "יד שניה" 
מצוינת ביתית! חברת "זינגר" 

במחיר מציאה, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(גמיש! לפרטים: 054-8490419

 נגן וידאו DVD - פוג'י 
כמו חדש - 150 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)35-36ח(052-2727474

 תנור ספירלות עומד/
מסתובב, 85 ש"ח בירושלים, 

_____________________________________________)35-36ח(054-8423405

 משחק פלייסטיישן 2 
איכותי עם שני גוייסטיקים 

ומשחקים במצב מצויין, 500 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 לפורים!! רמקול מוגבר 
איכותי, 3 כניסות, 100 וואט, 

מתאים עד 100 איש, קל 
לנשיאה, 500 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)35-36ח(054-3132330

 לפורים!! להגברה מיקסר 
צלילים קטן חב' ברניגר 4 

ערוצים, 290 ש"ח, ב"ב,
_____________________________________________)35-36ח(054-3132330

 לפורים!! להגברה מיקסר 
צלילים 16 ערוצים איכותי חב' 
מכי, 500 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)35-36ח(054-3132330

 פלטת גריל חדשה 
בקופסא, 100 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-7366764

 אוזניות איכותיות ברמה 
גבוהה + מצב לספוטר 

ב- 40 ש"ח במקום 100, 
_____________________________________________)35-36ח(050-4196197

 רדיו טייפ 200 ש"ח + 
_____________________________________________)35-36ח(טייפ + דיסק, 052-7178693

 מסך דק למחשב, 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-3595314

 מכשיר רגליים מקצועי 
_____________________________________________)35-36ח(למסג', 053-3120620

 אורגנית ימהה, 500 ש"ח, 
רמת גן גבול ב"ב,

_____________________________________________)34-35ח(054-4980062

 אורגן ימהה - מציאה 
PSR710 עם מלא מקצבים, 

_____________________________________________)34-35ח(058-3245685

 2 מסקרות ועפרון חדש 
 ,LORIAL ,בקופסא, 60 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(טל': 058-3245685

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-7432035

 טאבלט נאון 7 אינץ' 250 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 050-7463631

 מסחטת מיץ הדרים 
חשמלית, 120 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(050-7463631

 מגהץ אדים 
NORMANDE במצב חדיש 

בהזדמנות בלתי חוזרת, 60 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח בלבד, 054-7216671

 שולחן לסלון + זכוכית, 
במחיר 500 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-9801313

 מיטת יחיד ספפה במחיר 
_____________________________________________)35-36ח(200 ש"ח, 054-9801313

 שולחן מעץ, עגול + 2 
כסאות, במחיר 500 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(054-9801313

 ספריה חדשה במחיר 500 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-9801313

 כורסא לסלון מעור במחיר 
_____________________________________________)35-36ח(500 ש"ח, 054-9801313

 2 מיטות לחצר של כתר 
במחיר 200 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-9801313

 סטנדר קבוע כמו חדש, 
רק ב- 120 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-7612883

 מיטת היירייזר כחול, 
במצב טוב, חזק, מזרונים 

לא נשלפים, 450 ש"ח, 
03-9323012 אלעד -054

_____________________________________________)35-36ח(8465707

 פינת אוכל + 4 כסאות 
מעץ במצב מעולה במחיר 500 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-8307407

 מיטה כפולה מעץ מלא! 
כולל ארגז מצעים, גודל 

1.90X1.40, ב- 200 ש"ח. זיו, 
_____________________________________________)35-36ח(050-6538811

 ספה פינתית מודולרית 
במצב טוב, צבע חום בהיר 
2.3*2.3 מחיר 500 ש"ח. 

_____________________________________________)35-36ח(052-3382548

 שולחן סלון מלבני משולב 
עץ מייפל וזכוכית 70*120, 
גובה 40 ס"מ, סה"כ 300 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 053-2504008

 שולחן פינת אוכל מזכוכית 
בצבע אפור במצב מצוין, 

120*70 ס"מ, נפתח עד 190 
ס"מ, 500 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(054-5656742

 כחדש - שולחן עץ מלא, 
צמוד לקיר )ללא רגלים(, 

מתקפל, מידות 79X59, ב- 
130 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)35-36ח(052-3073826

 קומת מדפים 
מפלסטיק, רחבה 

ואיכותית, לכל מטרה, 
054-8527470)35-39(_____________________________________________

 מיטת שינה כולל מזרון 
קינג קויל 200*220 ס"מ, נוחה 

מאוד, 450 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(054-5656742

 בהזדמנות מזנון סלון 
בצבע אדום 180*45 ס"מ כולל 

מגירות, 400 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(054-5656742

 בהזדמנות שולחן כתיבה 
בצבע קרם מחברת עצמל'ה, 

_____________________________________________)35-36ח(400 ש"ח, 054-5656742

 קומודה )טואלט( לחדר 
שינה, 2 מגירות, מראה בצבע 

ונגה, 150 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(050-9337411

 שולחן כתיבה + 4 
מגירות ניידות )60-120( עמץ 
_____________________________________________)35-36ח(לבן, 150 ש"ח, 050-6235101

 טואלט לבן, מראה ושידת 
מגירה ברוחב 60, ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(050-9337411

 בב"ב שולחן לסלון מעץ 
אורך 1.50 נפתח ל- 2.10, 

_____________________________________________)35-36ח(150 ש"ח, 03-5793884

 שולחן מעץ לסלון אורך 
1.50 נפתח ל- 2.10, 150 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח בב"ב, 050-4190409

 מכתביה עם מגירות 
מצב מצויין, 210 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)35-36ח(052-5737813

 ארונית לאמבטיה + כיור 
+ מראה + ברז חמת כחדשה 

_____________________________________________)35-36ח(- 400 ש"ח, 052-7366764

 שולחן אוכל סלון + 
כסאות צבע חום, במצב טוב 

מאוד, 500 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)35-36ח(054-4578091

 שולחן סלון דקורטיבי 
)90X90( צבע חום, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

 מיטת יחיד נפתחת + 
שתי מגירות הקודם זוכה! 500 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 03-9342751

 שידה סלונית עתיקה עם 
3 מגירות, יפהפיה, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-3662700

 פינת אוכל + 6 כסאות 
)הכסות לריפוד(, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-3662700

 מיטה עם ארגז למצעים, 
מסביב בד קטיפה בצבע בורדו, 

עץ מלא, במצב מצוין, 200 
ש"ח, בראשון לציון, טל':

_____________________________________________)35-36ח(054-4844566, 03-9645760

 שידה 2 מגירות, 120 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(בירושלים, טל: 054-8423405

 מיטה זוגית + ארגז, 500 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-7178693

 שידה - 500 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(052-7178693

 ארונות לנעליים - 300 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-7178693

 מיטה + ארגז, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(יחיד, 052-7178693

 שולחן מחשב - 200 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-7178693

 שולחן אוכל - 200 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(052-7178693

 שולחן לסלון - 100 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(052-7178693

 ספה מעור צבע כחול - 
_____________________________________________)35-36ח(500 ש"ח, 052-7178693

 2 ארונות של פעם מראה 
עתיק - 300 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-7178693

 שידה/קומודה לחדר 
הורים חדשה ומפוארת, 500 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-7366764

 ספריה לחדר ילדים 
וסלון - 100 ש"ח, מצוינת, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7366764

 כסא משרדי שחור ב- 
_____________________________________________)35-36ח(120 ש"ח, 054-4327919

 ספפה אל קל צבע בז', 
מצב טוב, 200 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)35-36ח(053-3120620

 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

 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

 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

 מיטת מעבר במצב מצוין 
כולל מזרון, 140 ש"ח, אזור 

_____________________________________________)36-37ח(ירושלים, 052-7162350

 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

 ארון מגירות מתכת, 18 
 ,100X60X45 מגירות, מידות
מתאים לבעלי מקצוע לרכב, 

סה"כ, 500 ש"ח, פלא':
_____________________________________________)36-37ח(052-7116853

 שולחן סלון דקורטיבי 
)90X90(, צבע חום, 250 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון מדפים, דלתות הזזה, 
צבע שחור במצב טוב, מידות: 
1.20X55X40, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(03-9307308

 מיטת נוער + ארגז 
מצעים, 260 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 כוננית ספרים עץ מלא, 
260 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 מגירות כתר 60 ש"ח + 
כסאות כתר פלסטיק, כל 

_____________________________________________)34-35ח(אחד, 35 ש"ח, 052-5737813

 ארון 180ס75X50, ב- 10 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 ג'ק לרכב, 50 ש"ח, -054
_____________________________________________)34-35ח(4273857

 שטיח צמר 150 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 כסאות החל מ- 10 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 פינת אוכל, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 054-4273857

 שולחנות 100-200 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מיטה מתקפלת, 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-4273857

 כסאות משרד, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 שולחן פלסטיק מתקפל, 
100 ש"ח גמיש,
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 2 כורסאות מעור. שולחן 
מעץ נפתח, כ"א ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(03-5701930

 קומודה/ספריה במצב 
חדש, קומפקטית וקלה 

להובלה, גודל אורך - 1.65. 
רוחב 62. עומק 25, מעולה 

ליחידות דיור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(לפרטים: 052-7137706

 כחדש - שולחן עץ מלא 
צמוד לקיר )ללא רגלים( 

מתקפל, מידות 79X59, ב- 
130 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)34-35ח(052-3073826

 שידה 2 מגירות בירושלים, 
_____________________________________________)34-35ח(130 ש"ח, טל': 054-8423405

 מיטת עץ נפתחת לשניים 
בצבע פסטוק משולב שמנת, 
מעוצב, מתאים לבנים/בנות, 

_____________________________________________)34-35ח(300 ש"ח, 052-6140800

 ספריה צבע עץ, שולחן 
כתיבה + 3 מגירות תואמות - 

_____________________________________________)34-35ח(500 ש"ח, 052-6140800

 כוורת של 4, מיוחדת 
כחדשה, גדולה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-6140800

 שידה 4 מגירות על 
גלגלים, 500 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-6140800

 כסא שמור, רחב ונוח, 
דרוש תיקון קל, י-ם, 200 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-2633790

 שולחן סלוני )לספות( עץ 
טבעי, 350 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(050-7463631

 שידה 80 סמ' עם ארונית 
עץ טבעי, 250 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(050-7463631

 מעמד לטלפון/עציץ עץ 
_____________________________________________)34-35ח(טבעי, 50 ש"ח, 050-7463631

 מעמד לעיתונים/מערכת/
כל דבר, עץ טבעי, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(050-7463631

 ספה 3 מושבים דמוי עור, 
צבע שחור, 500 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)34-35ח(054-8458605

תינוקות
 עגלת תאומים "טיולון" 

500 ש"ח, בבני-ברק, -052
_____________________________________________)36-37ח(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 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
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 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-47/17(בלבד! 054-8443223

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות
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 6 חלונות קומפלט כולל 
מסגרת תריס ורשת, 300 ש"ח 

_____________________________________________)33-36(כ"א, 050-2596537

 6 דלתות פנדור כולל 
משקופים והלבשות כחדשות, 
_____________________________________________)33-36(400 ש"ח כ"א, 050-2596537

 מעקה עץ מהודר 
למדרגות, 500 וסורגים 

מהודרים לחלונות, 100 ש"ח, 
050-2596537)33-36(_____________________________________________

 דלת לממ"ד 500 ש"ח, 
וחלון קומפלט לממ"ד 500 

_____________________________________________)33-36(ש"ח, 050-2596537

 מיטת תינוק ד"ר בייבי, 
צבע שמנת במצב טוב, רק 

180 ש"ח, בירושלים,
_____________________________________________)34-35ח(050-4120286

 מכשיר נשימות ובייבי 
סיטר חדש באריזה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(058-3245685

 עגלת טיולון לתינוק 
baby safe במצב מצוין 

בפ"ת בצבע ירוק, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-7716364

 כרית הנקה במצב מצוין 
בפתח תקווה, 50 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)34-35ח(054-7716364

 עגלת דר' בייבי + פגוש 
+ כיסוי רגלים, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(053-3155415

 עגלת אמבטיה פור בייבי 
צבע ורוד, 500 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(053-3155415

 עגלת תאומים בייבי ג'וגר, 
_____________________________________________)34-35ח(צבע שחור, 053-3155415

 עגלת טיולון בצבע אדום 
במצב טוב, 100 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(054-8413099

 עגלת אמבטיה + טיולון, 
חברת בייבי ג'וקר, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(טל': 054-8413099

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מועלה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-2421622

 פלאפון 50 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 טלפון אלחוטי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 פלאפון גלקסי 3, 300 
ש"ח, גמיש, כחדש,

_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 אופני הילוכים שימנו 24" 
במצב טוב מאוד, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(ב"ב, 054-5385013

 אופני הרים לילדים 
)מתאים לגיל 8 שנים והלאה(, 
במצב מצוין במחיר מציאה של 

_____________________________________________)34-35ח(150 ש"ח, 050-9340317

 אופני ילדים במצב מצוין, 
_____________________________________________)34-35ח(150 ש"ח, טל': 054-2819921

 אופני הילוכים "26, ב- 
_____________________________________________)34-35ח(300 ש"ח, 052-24216221

 שמלה מפוארת לגיל 2-3 
ש', חדשה + ק.שיער! 50 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח!! 054-8455030

 אופניים בגודל בינוני במצב 
מצוין, 100 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)34-35ח(050-9089110

 אופניים גדולות הילוכים 
עם  בולמי זעזועים, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(פלאפון: 050-9089110

 כיסוי למיטה + וילון יורד 
מסביב, בד עמינח ריפוד רחיץ, 
צבע בז', מהמם, כמעט חדש, 
450 ש"ח, במקום 800 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(שעלה, בב"ב, 052-7600336

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)34-35ח(150 ש"ח, 052-3463482

 3 מיגים משומשים 
שמורים היטב 26/24 אינץ, 10 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-3177932

 גלגלים קדמיים משומשים 
שמורים 26/24 אינץ, 20-30 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-3177932

 שעון יד לבחורה חברת 
"סוויס" חדש ברמה עם תאריך 

_____________________________________________)34-35(ב- 100 ש"ח, 052-5918474

 ברה"ע למכירה שק שינה 
לטיולים מבית 210X70, ב- 

_____________________________________________)34-35ח(150 ש"ח, 052-7966786

"אצל בתיה"
קולקציה מהממת לחגים

חיסולי קיץ!!

הקודם זוכה!

50-150& &

10-20& &

רח' ירושלים 52, ב"ב

טל: 03-5792841
פתוח רצוף: 10:00-21:00, כולל יום ו' וערבי חג: 10:00-14:00

שילה בלזם - 
פתרונות מחשוב 

תמיכה טכנית, 
פרמוט מחשבים, 

טיפול בתקלות
054-6748438 

 עגלת תאומים 500 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(052-7396092

 מצעים חדשים למיטת 
תינוק, 30 ש"ח כ"א,

_____________________________________________)35-36ח(052-7676856

 לול פלסטיק 1X1 כולל 
מזרון לתינוק, במצב חדש, 

_____________________________________________)35-36ח(250 ש"ח, טל': 052-8380655

 מיטת תינוק עץ מלא, 
צבע חום עתיק כחדשה עם 
מזרון חב' משכרל בירושלים, 
_____________________________________________)35-36ח(רק 500 ש"ח, 052-7629941

 עגלה + טיולון בצבע 
בורדו כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7648061

 אמבטיה לתינוק כחדשה, 
_____________________________________________)35-36ח(130 ש"ח, 052-7648061

 עגלה לתינוק )אמבטיה 
+ טיולון( - 250 ש"ח. כסא 
האכלה - 50 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)35-36ח(054-8410050

 2 פחיות סימילאק סגורות 
)900 גרם( ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7692254

 עגלת תאומים דוקטור 
בייבי במצב טוב, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7607792

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 מוניטור נשימתי לתינוק 
)baby sense 4(, ב- 150 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-3595314

 עגלת פג מצב מעולה. 
טיולון ניילון לגשם, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7686858

 עגלת סייבקס טיולון 
דרוש תיקון קל, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7686858

 כסא האכלה מפלסטיק 
קשיח - לתינוק, במצב טוב, 

_____________________________________________)35-36ח(80 ש"ח, 03-9307308

 עגלת תאומים בייבי גוגר 
שמורה, 500 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)35-36ח(052-7174122

 מציאה! עגלת תינוק 
כחדשה, במצב מעולה, 200 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 058-3230089

 עגלת פג פרגו שחורה + 
אמבטיה, במצב טוב - 500 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 053-3364930

 עגלת בוגבו פרוג טיולון 
+ אמבטיה, צבע כחול + בז', 
_____________________________________________)35-36(ב"ב, 500 ש"ח, 052-7696965

 עגלת MAX אמבטיה + 
טיולון, במצב חדש, 450 ש"ח, 

052-7696965)35-36(_____________________________________________

 עגלת בוגבו קמליון אפור/
ורוד פוקסיה )גם שמנת(, 
במצב מצוין, ב"ב, במחיר 

מציאה: 1,800 ש"ח,
052-7696965)35-38(_____________________________________________

 טלפון נייד לרכב חברת 
מוטורולה כולל הכול, באריזה, 

_____________________________________________)35-36ח(250 ש"ח, 050-4146777

 נעלי בובה לשבת לילדה, 
מידה 36, לק שחור, חדשות, 

20 ש"ח בלבד! ב"ב,
054-8063853)35-36(_____________________________________________

 ,shoprider קלנועית 
מצברים חדשים. ונטה למטבח 

40X40, הכול במצב חדש, 
_____________________________________________)35-36(בירושלים, 052-7609708

 פאקט פרלמנט רוסי  
_____________________________________________)35-36(230 ש"ח, 054-8419714

 כרית לכינור גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-8454536

 פאזל של מפת העולם, 
2,000 חלקים, כחדש, 100 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-8454536

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(050-4145023

 נעליים אפורות לבחורות 
עם שרוכים מידה 36, 

מהממות, באריזה, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(050-4146777

 מסגרות משקפי ראיה 
יוקרתיות לחתנים חדש 

באריזה, 250 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(050-4196197

 מכשיר איזי פארק חדש 
באריזה, 60 ש"ח כולל אחריות, 

_____________________________________________)35-36ח(03-5781470

 מצלמת קנון 16 ג'יגה 
כחדשה + בטריה ומטען, 350 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 050-4139040

 קופסא של פאה + כיסוי 
לגשם, 60 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(050-4139040

 ארגז טיט ברזל, מריצה 
חדשה, 2 מגרפות ועוד, 350 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, י-ם, 052-2906408

 בד ריפוד של עמינח, 
רחיץ ואיכותי במיוחד, צבע 

ירוק תפוח, רוחב 2 מטר, 140 
ש"ח, במקום 300 ש"ח, חדש 

_____________________________________________)35-36ח(לגמרי, בב"ב, 052-7600336

 דשא סינטטי לסוכות, 
_____________________________________________)35-36ח(500 ש"ח, טל': 050-4183200

 צמיד דמוי פנדורה + 5 
חרוזים, כסף טהור, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(גמיש, 052-7157077

 נעלי קדס שחורות 
לנערות, חדשות, 50 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-7157077

 2 זוגות אופניים לילדים, 
_____________________________________________)35-36ח(150 ש"ח כ"א, 052-7157077

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה( מבחר גדול, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)35-36ח(150 ש"ח, 052-3463482

 קסדה לאופניים מידה
X/XL כחדש, 50 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

 2 ערכות קומפלט כולל 
חומרים ללימוד מקצוע 

ויטראז', 500 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(052-5858631

 תוכי מאולף מסוג קווקר 
יכול לדבר במחיר מציאה - 

_____________________________________________)35-36ח(450, 054-8483305

 חליפות שלושה חלקים 
לבנים, כמעט חדשות, מידה 
1,5,6,7,9, ב- 150 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7676856

 שמלה למחותנת מחנות 
רצי, כמעט חדשה, מידה 48, 

_____________________________________________)35-36ח(450 ש"ח, 052-7676856

 ילקוט מרובע "מוסרי" 
כחול/ירוק, 50 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-7676856

 להכנסת ס"ת!! 3 
שלטי חוצות לתלייה מרהיבים 

ואיכותיים )לא מבד( בגודל 
1*6, ב- 450 ש"ח, ב"ב,

_____________________________________________)35-36ח(054-3132330

 עט סורק )קוויקשלרי( 
טקסט ומתרגם מאנגלית 

לעברית גם עם קול, חדש, 
_____________________________________________)35-36ח(450 ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 מערכת תאורה לצילום 
לסטודיו ואירועים הכוללת 

2 מטריות, פלאש ועוד ציוד 
נלווה, 500 ש"ח, ב"ב,

_____________________________________________)35-36ח(054-3132330

 למסירה כ- 50 חחוברות 
מרווה לצמא מהשנים 
האחרונות, בחינם, נייד:

_____________________________________________)35-36ח(054-5312575

 פאקט סגריות פרלמנט, 
_____________________________________________)35-36ח(ב- 300 ש"ח, 052-7142640

 שמלה מפוארת, לגיל 2-3 
ש', חדשה + ק.שיער! 50 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח!! 054-8455030

 אורגנית ימהה. גיטרה. 
פוף גדול. מנורה עומדת לסלון. 

האורגנית - 500 ש"ח, כל 
היתר 100 ש"ח, ברמת גן גבול 

_____________________________________________)35-36ח(בני-ברק, 054-4980062

 פאזל 1,000 חלקים, 20 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-7178693

 שקית בגדים גדולה - 20 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-7178693

 פוף, 100 ש"ח,
052-7178693
_____________________________________________)35-36ח(052-7178693

 waldlavfer נעלי נשים 
מידה 9.5, שחור, חדשות 

בקופסא, מחיר - 350 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(טל': 052-7602829

 כלוב לאוגרים/צנצילות 
איכותי ומיוחד, קל לנשיאה עם 
גלגלים ומגירה תחתונה לניקוי 
קל בגודל 80*150, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(ב"ב, 054-3132330

 מציאה! מראה בגודל 
1.00X60 בצבע אפור ניקל, 

חדשה, 190 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(058-3230085

 אופני הילוכים 20-26 + 
תוספות, 150 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-8419707

 בפ"ת: עגלת ברזל - שני 
גלגלים במצב טוב, צבע כחול, 

_____________________________________________)35-36ח(100 ש"ח, 03-9307308

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטארליין, חדש 

באריזה, דגם GCE-5933, ב- 
_____________________________________________)35-36ח(100 ש"ח, 054-4327919

 גיטרה כולל כיסוי, 300 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-3073826

 אופניים חב' ספייסלש 
למבינים, 500 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-7686858

 אופני סמארט טרייק 
אדומות במצב טוב - 250 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 053-3364930

 פאקט פרלמנט ישראלי 
דק, ב- 350 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-8518383

 אופניים חד אופן, 400 
ש"ח )חצי מחיר(,

_____________________________________________)35-36ח(053-3120620

 שעון צלילה 50 מ"ר 
משולב דיגיטלי ומחוגים 

במקום 280 - 150 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(053-3120620

 שעון יד לגבר ספורט נגד 
מים חדש ויפה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(054-7612883

 פאקט סיגריות מלברו 
_____________________________________________)35-36ח(גולד, 270 ש"ח, 03-5705098

 SX400IS מצלמה קנון 
במצב מעולה כחדשה, ב- 390  

_____________________________________________)35-36ח(בלבד, 054-8474555

 פאקט סיגריות מלברו לייט 
ישראלי אורגינל, ב- 280 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7142640

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי, חדש מאירופה, 130 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-4514210

 מציאה - 2 שמלות ערב 
חדשות מידה 2,4 - וורוד + 

אביזרים, 80 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(054-6800702

 בלון גז גדול, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(050-7656408

 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

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 עגלת תאומים 500 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(052-7396092

 עגלה משולבת חדש 
באריזה, 450 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-7667128

 עגלה + אמבטיה, צבע 
שחור, 290 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 כסא בטיחות לאוטו במצב 
_____________________________________________)34-35ח(מצוין, 052-7733994

 עגלת פג לתינוק, יד שניה 
צבע סגול בהיר, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-8833975

 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

 טלפון אומפטימוס GL, ב- 
_____________________________________________)36-37ח(250 ש"ח, 052-2421622

 טלפון חכם איכותי, 5 
אינץ, חדש באריזה, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-4831449

 אלקטל כשר ח' סלקום 
120. מטען מגן לאיפון 55 

דרושים_____________________________________________)36-37ח(חדש 80 מי-ם, 058-3216830

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-16/17(או מבוגרים. 054-8442722

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-16/17(קלות. 03-6197601

 מגיה מקצועי ותיק מעונין 
בעבודה בכל הסוגים בב"ב, 

054-8476500)25-28(_____________________________________________

 בלי רכב, מעוניין לשמש 
כנהג לרב/איש עסקים בבני-

_____________________________________________)25-28(ברק, 054-8476500

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני בתקשורת, נסיון במדיה, 

ב"קירוב" ובניהול, במשרה 
_____________________________________________)35-36ח(בכירה! 050-4160390

 מעוניינת לעבוד במשק 
בית בב"ב, בישול + עבודות 

_____________________________________________)35-36ח(קלות, 050-4160343

 התפנה מנהל חברה 
ומקדם מכירות וותק 19 שנה, 

_____________________________________________)35-36ח(ידע מקיף, 050-7656408

 אדם מנוסה ואמין + 
המלצות, מעוניין לטפל 

_____________________________________________)35-36ח(בקשישים, 054-8403007

 לישיבה בב"ב דרוש 1. 
מחסנאי. 2. טבח לארוחת 

ערב, להתקשר מ-
03-6714809 ,10.00-15.00)36-37(_____________________________________________

 למכבסה בב"ב עובד 
לניהול סניף רח' רבי עקיבא, 
_____________________________________________)36-37(לפרטים: 050-3330332 - יקי

 למעון בגבעת שמואל, 
דרושות עובדות למשרה 

מלאה/חלקית וכן עובדות 
לצהרון לילדים גדולים, 3-5 

_____________________________________________)36-39(שנה, 050-7884864

 למעון בגבעת שמואל, 
דרושה מטפלת עם לב גדול! 

שכר החל - 6,000 ש"ח, 
למשרה מלאה, מיידי + נסיון, 

תנאים מצויינים!!!
050-8883909)36-37(_____________________________________________

 לקונדטוריה בגאולה 
ירושלים, דרוש מנהל עבודה 

ועובדי יצור מעל גיל 24,
053-3133344)36-37(_____________________________________________

 דרושה מזכירה/
קלדנית למשרד עו"ד בר"ג, 
8:30-15:30, קו"ח לפקס: 

03-6128059, מייל:
gidansky@zahav.net.il)36-39(_____________________________________________

 לחנות כלי בית בירושלים, 
דרוש מוכר מנוסה בלבד, 

052-3297637)36-37(_____________________________________________

 דרושה גננת+סייעת ל"גן 
חנה" בגבעת שמואל.תנאים 

טובים משרה חלקית
052-3651355)36-39(_____________________________________________

 מומחה בהקמת צוותי 
מכירות וטלמרקטינג, תואר 
שני, תוצאות מדהימות!!! 

_____________________________________________)36-37ח(050-4160390

 אקדמאי חרדי, עברית 
רהוטה, אנגלית טובה + 

מחשב, במשרה עם שכר 
גבוה בלבד, אפשרי מהבית, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4160390

 חלונות, דלתות, ויטרינות 
לסלון יד 2 וחדש, מהיצרן 

לצרכן, 050-5274348,
03-6884123)36-39(_____________________________________________

 סטוק של חולצות 
מכופתרות מהמותגים ראלף 

לורן ונאוטיקה צבעונית 
 XXL -ו XL ולבנות, מידות
100 יחידות ב- 1,500 ש"ח, 

055-9894908)36-36(_____________________________________________

 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

 כפה וכפתור לגז חדשים, 
_____________________________________________)36-37ח(60 ש"ח, 050-4131038

 2 עליוניות חדשות 
אלגנטיות, מס' 42, 100 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(כ"א, 050-4131038

 חלוק שבתי רחלי ברית, 
_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח, 050-4131038

 מסכת ב"ק וילנא החדשה 
מהדורה מורחבת, כחדש, 50 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-8471351

 זוג ארנבות יפות ב- 60 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, פלאפון: 052-7175776

 זוג קוקטלים מיוחדים 
ב- 35 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)36-37ח(052-7175776

 חליפה אפורה, חברת 
"ITALI" מידה 48, 350 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(במצב מצוין, 052-7113883

 למסירה וילון סטן, 2 מטר, 
_____________________________________________)36-37ח(בז', 052-7168623

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)36-37ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)36-37ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(052-4831494

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)36-37ח(20 ש"ח, 052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(052-4831449

 למסירה עיתוני קטיפה, 
הבית שלנו, מוסף שבת קודש, 

_____________________________________________)36-37ח(ירושלים, 052-7127502

 שעון יד לגבר ספורט נגד 
מים, חדש ויפה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7612883

 נעליים ורודות ועקב קרם, 
מהממות, כחדשות, 100 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(כ"א, טל': 058-3225661

 2 סטנדים לרמקול מוגבר, 
_____________________________________________)36-37ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 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

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(052-4831449

 כלי פלסטיק גדול מיוחד 
לאחסון קורנפלקס, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(פלאפון: 050-9089110

 אופני הילוכים גדולות + 
בלמים, 120 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(050-9089110

 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

 מגש חלות הפלא, כחדש, 
_____________________________________________)36-37ח(רק 45 ש"ח!!! 058-3279559

 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

 3 מיגים משומשים 
שמורים היטב, 24/26 אינץ, 

_____________________________________________)36-37ח(10 ש"ח, 054-3177932

 גלגלים קדמיים משומשים, 
שמורה, 24/26 אינץ, 20-30 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-3177932

 מצבר לרכב רק 100, הגה 
גיסוי איכותי חדש, 80 מי-ם, 

_____________________________________________)36-37ח(058-3216830

 רשת כסא חדשה לקטנוע, 
120 סבל כנף למובי, 100 

_____________________________________________)36-37ח(מי"ם, 058-3216830

 טיטולים למבוגרים במחירי 
גמ"ח, אפשרות לבודדים, 45 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח לחבילה, 052-8362621

 זוג תוכונים + כלוב + 
אוכל ותא הטלה, 110 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(03-6180510

 אופני הילוכים, 150 
ש"ח, אפשרות לתוספת ארגז, 

_____________________________________________)36-37ח(03-6180510

 2 זוגות אופניים לילדים, 
_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח כ"א, 052-7157077

 מזוודה במצב טוב, בבני-
_____________________________________________)36-37ח(ברק, 80 ש"ח, 052-7126106
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