
בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

בס"ד  העיתון המרכזי ברחובות, נס ציונה, יבנה, ק.עקרון ובאר יעקב  יום חמישי  כ"ג באלול תשע"ז  14/9/17 גיליון מס' 370

י-ם  ברחובות
ב"ב
פ"ת

18:09
18:26
18:06

19:19
19:21
19:21

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת ניצבים וילך

03-5796643
 האתרוגים של
גדולי ישראל

מיוחדים, נקיים ויפים 
מזן חזון איש/תימני

052-7635571

מכירת אתרוגים

הקודם זוכה!

/ עמ' 6

עיריית רחובות מציגה: 
הנחות לתימנים בלבד

 / עמ' 6
פרסם  ותתפרסם

יפקע  הגיוס  לחוק  התיקון  כי  בהחלטתם   
בעוד שנה - קבעו שופטי בג"ץ את סדר היום 

של מערכת הבחירות הבאה. 

בעיטת פרידה



אבי בלום 

בי"ס לפוליטיקה / עמ' 18-19

בעקבות החלטת בג"ץ

הערכה : הולכים לבחירות

"מי שמחלל שבת אינו מרוויח כלום"
 מי  גדולי הדור התכנסו ולאחר דיון ממושך וחריג באורכו פרסמו מכתב מיוחד 
הציע לאיים בפרישה מהקואליציה, ומדוע דחה מרן הגרי"ג אדלשטיין את ההצעה? 

 וגם: הניסוח המשותף של מרנן הגרי"ג והאדמו"ר מגור / עמ' 17

/ עמ' 14

נגד  בג"ץ  הפתעה: 
חילול השבת / עמ' 16 

הרכב מורחב של בג"ץ ביטל אמש את התיקון לחוק הגיוס בשם ה'שוויון' 

הנציגים החרדים מאשימים - "השופטים מנותקים, החלטה אומללה"

הוספת פסקת ההתגברות, שתמנע מבג"ץ להתערב בעתיד בחוק הגיוס

כחלון שצפוי להתנגד - ולהוביל לפירוק הקואליציה בשם ההגנה על בג"ץ

ההחלטה: 

המתקפה:

הדרישה:  

המכשול: 

יה
פד

קי
וי

ה, 
בי

 צ
ם:

לו
צי

/ עמ' 6

מדרשת הקירוב 
התחדשה

במעמד חגיגי: נחנך אגף 
חדש ב'אור לציון'

"ופרצת": סדרת 
התוועדויות לח"י אלול

/ עמ' 8

עולים להתברך 
מפי האדמו"ר

/ עמ' 6



בשבילי תנובה זה... 

)אלחנן מבני ברק(

״הרגע שאמא 
קוראת מהמטבח: 

ארוחת ערב!״

הבחירה של הבית
תנובה

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

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

ארוחה אחת. בחירה אחת.
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ארוחה אחת. בחירה אחת.



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

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

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

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

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-



סדרת  
הכשרות הכי טובה, באחריות!

*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 
עם

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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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

 המצטיין השנתי

בישיבת  י"ב  כיתה  תלמיד  בוסקילה,  אביחי 
השנתי  למצטיין  נבחר  ברחובות,  עמיחי  אמי"ת 
באות  זכה  הוא  ארצית.  הכלל  החינוך  רשת  של 
ההצטיינות הארצית יחד עם עוד חמשה תלמידים 

נוספים ממוסדות הרשת.
הישיבה  תלמידי  לכלל  דוגמה  משמש  "אביחי 
באופן בו  הוא מצוינות לימודית ,מנהיגות ואחריות 
חברתית עם ערכים ומידות טובות , אנו בטוחים כי 
בהתרגשות  אמר  בהמשך",  גם  חיל  ויעשה  יוסיף 

הרב שמעון שושן, ראש ישיבת אמי"ת עמיחי.

 הפוליטיקאים נוהרים

ביום  לרחובות:  הפוליטיקאים  נהירת  נמשכת 
רביעי, הגיע יו"ר מפלגת העבודה החדש אבי גבאי 
לעיר לרחובות, וקיים מפגש עם פעילים ותושבים. 
הכנס התקיים במוזיאון מכון איילון בפארק המדע, 
כשחלק מהמשתתפים הקדימו לסיור מודרך וחינמי 

במוזיאון.
לפני בואו אמר גבאי: "נדבר על התקווה שנוצרה 
לשינוי במדינה ועל הדרך שבה נוכל לממש אותה 
תציג  העבודה  שמפלגת  האלטרנטיבה  על  ביחד, 
לציבור בבחירות הבאות - אלטרנטיבה שמורכבת 
ושל  במרכזה  שהאזרח  ביותר,  הטובים  מהאנשים 

חיבור בין האזרחים".

 18,000 ₪ למחליק

חתונה  במהלך  ונפצע  שהחליק  לאחר  שנים   4
באולם האירועים 'שמים כחולים' ברחובות, יזכה 

המחליק לפיצויים בסך 18,000 ₪. 
חבלות  עם  הצעיר  סיים  אותו   - האירוע  מאז 
ושברים מהם הוא סובל עד היום – התדיינו הצדדים 
האולם  רצפת  כי  טוען  כשהצעיר  המשפט,  בבית 
שונה  גרסה  הציגו  האולם  בעלי  ואילו  החליקה 
והתעמת  ומבוסם,  שתוי  היה  הוא  לפיה  בתכלית, 
השבוע,  זיקוק...  החזקת  על  הנוכחים  אחד  עם 
במסגרתה  השוטפת,  הצעת  את  הצדדים  אימצו 
ישלם האולם את סכום הפיצויים ויופסקו ההליכים 

המשפטיים.

 התנגש ברכבים חונים, ונפצע קל

מתנדבי רפואת חירום של איחוד הצלה הוזעקו 
ברחובות  פלדי'  'יחיאל  לרחוב  שלישי  ביום 
בעקבות דיווח על תאונת דרכים עם מעורבות רכב 

ומספר רכבים חונים.
איחוד הצלה מסניף  חירום של  רפואת  מתנדבי 
רחובות שהגיעו למקום העניקו סיוע רפואי ראשוני 
קל.  מוגדר  מצבו  כאשר  הרכב(  )נהג  אחד  לנפגע 

נסיבות האירוע בבדיקה.

החדשות המקומיות של    רחובות
על המקום

מאת: ישראל פריי

ביום שלישי, התקיים מעמד חנוכת הבית 
מלך' בשכונת  'בת  למדרשת  מזוזה  וקביעת 
דניה, בהשתתפות הגאון הרב אברהם רובין, 
סגן ראש העיר מתן דיל, וחבר מועצת העיר 

שלמה מונטג.
המדרשה, בהנהלת הגברת דליה בן אהרון, 
פועלת בשכונה מזה כ-4 שנים, לקירוב בנות 
של  ענפה  בפעילות  והעדות,  המגזרים  מכל 
מרבנים  תורה  שיעורי  מחזקות,  הרצאות 

ורבניות, ערבי הפרשת חלה ועוד.
להוסיף  גדול  ביקוש  התעורר  לאחרונה, 
יומיומי  באופן  הן  הפעילות,  את  ולהרחיב 
בנות המדרשה  פנו  כך  ובשל  והן בשבתות, 
לעומד בראש הפרויקט סגן ראש העיר מתן 
ועזר למדרשה מיומה הראשון  דיל, שהקים 
פעילות  לקידום  אפשרית  דרך  בכל  ודאג 
מרובים,  מאמצים  לאחר  במקום.  הקודש 

עברה השבוע המדרשה למשכנה החדש.
הרב  הגאון  התכבד  המזוזה  בקביעת 
על הפעילות הברוכה  רובין ששמע  אברהם 

של  המעלה  גודל  את  לשער  שאין  ואמר 
קירוב בנות ישראל, ובירך את כל העוסקים 
ידיהם  במעשי  הברכה  שתשרה  במלאכה 
ואמר  הרב  הוסיף  עוד  החדש.  ובמקומם 
מיוחדת",  דשמיא  סייעתא  צריך  ש"לקירוב 
והוסיף ובירך  שיצליחו במלאכתם ויתחתנו 

ויקימו בתים של תורה ויראת שמים.
העיר  ראש  סגן  בדברים  פתח  מכן  לאחר 
ובירך את הגב' דליה בן אהרון והמשתתפות 
לקירוב  הקודש  בפעילות  לעסוק  שימשיכו 
לאופן  גדולה  הערכה  והביע  ישראל  בנות 
הפעילות שהינה התנדבותית לחלוטין ועוסק 
אך ורק לשם שמים ואיחל לכולם שנה טובה 

מבורכת ומתוקה.
גם חבר המועצה ר' שלמה מונטג העומד 
מהפעילות  להתרשם  הגיע  המדרשה,  לימין 
שנה  ואיחולי  והערכה,  ברכה  דברי  ונשא 

טובה ומתוקה.
חיזוק  הרצאת  התקיימה  הערב  בהמשך 
שבת  שמירת  בנושא  השנה  ראש  לקראת 
מפי הרבנית לסרי שתחי' והתקיימה במקום 

הפרשת חלה מפוארת.

עיריית רחובות מציגה: הנחות לתימנים בלבד

עולים להתברך
 מפי האדמו"ר

העדה  בני  על  להימנות  זכיתם  לא  אם    - להנחה?  זקוקים  הצהרונים?  תשלום  נטל  תחת  כורעים 
התימנית, נידונתם לדחייה  המצלמה הנסתרת הביכה את עיריית רחובות, והוכיחה את הבלתי ייאמן

מעון  את  הפוקדים  מאות  בין 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  של  קודשו 
סגן  השבוע  נצפו  מקרעטשניף, 
עיריית  ראש  בנו  החינוך,  שר 

אלעד וחבר הכנסת אייכלר

מדרשת הקירוב 
התחדשה

לנשים  מלך'  'בת  מדרשת 
שנים,   4 ברחובות  הפועלת 
לאחר  חדש,  למשכן  עברה 
מהכיל  צר  הקודם  שהמקום 
 הגר"א רובין קבע מזוזה, 
שיעור,  מסרה  לסרי  הרבנית 
חלה  הפרשת  נערכה  ולסיום 
מרגשת המהפכה השקטה

מאת: אבי רבינא

רחובות  העיר  תושבי  רבים  הורים  בעוד 
התשלום  של  הכבד  העול  תחת  נאנקים 
לצהרונים, ועמלים בכל דרך להשיג הנחות, 
הרי שבשבוע האחרון נדהמו תושבי רחובות 
להעניק  החליטה  רחובות  עיריית  כי  לגלות 

הנחה משמעותית לתימנים בלבד.
כלול'  'הכל  בתכנית  הפרסום  פי  על 
הנחות  מעניקה  רחובות  עיריית   ,10 בערוץ 
ליוצאי  שקלים,   600 של  בגובה  לצהרונים, 
חוויות  וברשת  העירונית  בחברה  תימן. 
מכחישים כי יש להם קשר לדברים המדוברים 
אצלם  קיימים  לא  אלו  עניינים  וכי  בכתבה 
כלל, אך תחקירן התכנית יצא לשטח, שוחח 
אמנם  כי  וגילה  בכירים,  דובב  עובדים,  עם 
אך  זאת,  לא להבליט  הונחו  העירייה  עובדי 
עולים  אלו  ההנחה  את  שמקבל  מי  בפועל 

מתימן בלבד.
בלום,  זוהר  העיר  ראש  סגן  עם  בשיחה 
חדשים  "עולים  והוסיף:  הכחיש  לא  הוא 
על  כעולים  מוגדרים  לא  ומאתיופיה  מתימן 

ללא  מטופלים  הם  לכן  הזמנים,  לוחות  פי 
לזה  לקרוא  רוצים  אתם  כרגע…  הגבלה 
עובדי  מתנה".  לכם  נותנים  אנחנו  גזענות? 
העירייה הכחישו כי קיימת הנחה שכזו. אך 
בדיקה מעמיקה עלתה כי ההנחה אכן קיימת 
בקרב בני העדה התימנית והעדה האתיופית, 
הרוסית  החרדית  העדה  בני  של  קיפוח  לצד 

ומגזרים נוספים בעיר.
את  להאשים  בוחרים  פוליטיים  גורמים 
כי מדובר  וטוענים  ראש העיר רחמים מלול 
התימנית  העדה  בני  את  להאדיר  במדיניות 
גדולה בעיר לקראת  נתח אוכלוסייה  שהינם 
העיר  ראש  לדבריהם,  הקרובות.  הבחירות 
לאחר  זאת  התימנים  את  לפצות  מעוניין 
הטענות הכבדות שנשמעו נגדו מצד הקהילה 
עיר  ברב  ייצוג  בחוסר  קיפוח  על  התימנית 
בשל כוונתו של מלול למנות ספרדי לתפקיד 

רב העיר ולא רב תימני.
"בניגוד  בתגובה:  נמסר  רחובות  מעיריית 
לנטען, אין מדובר בהנחה שעיריית רחובות 
החליטה לתת על דעת עצמה. מדובר בהנחה 
תכנית  במסגרת  שונות  לאוכלוסיות  שניתנת 

תוספתיות(,  לימודיות  יום  )מסגרות  מיל"ת 
לקידום  ארצית  כלל  ממשלתית  תכנית 
בדגש  והחברתי,  הלימודי  בתחום  תלמידים 
על אוכלוסיות הזקוקות לתמיכה נוספת כגון 

ילדי עולים.
שניתן  בסבסוד  מדובר  זה,  "במקרה 
של  מאד  מועט  למספר  התכנית  במסגרת 
אמצעים  ודלות  ילדים  מרובות  משפחות 
רק  למדינה  שהוברחו  מתימן  עולים  של 
בעיר.  קליטה  במרכז  וגרים  האחרון  בעשור 
הממשלתי  הסבסוד  על  בנוסף  כי  נציין 
רחובות  עיריית  העולים,  לאוכלוסיית  הניתן 
מעניקה סבסוד על סך של מאות שקלים מידי 
חודש מעלות הצהרונים לכלל ילדי רחובות 

זכאי מיל"ת".
'השבוע  ביקש  התמוהה,  התגובה  לאור 
על  נתונים  רחובות  מעיריית  ברחובות' 
בעשור  שהוברחו  מתימן  העולים  מספר 
האחרון והיכן הם מרוכזים בעיר, אך נענינו 

בהתעלמות מוחלטת.

מאת: ישראל פריי

עם התקרב יום הדין, פוקדים רבים את 
מעונו של כ"ק מרן האדמו"ר מקרעטשניף, 
בשנה  ולהתברך  ותושייה,  עצה  לקבלת 

טובה ובכתיבה וחתימה טובה.
בין מאות הנוכחים, נצפים אישי ציבור 
פרוש  מאיר  החינוך  שר  סגן  ובהם  רבים, 
פרוש,  ישראל  אלעד  עיריית  ראש  ובנו 

ששהו במחיצת האדמו"ר דקות ארוכות.
לבר  האדמו"ר  את  הזמינו  אף  השניים 
התאומים,  הבנים-נכדים  של  המצווה 
בתאריך  באלעד  ויז'ניץ  באולמי  שתיערך 

ו' תשרי.
האדמו"ר:  מעון  את  פוקד  נצפה  עוד 
ויו"ר הועדה לפניות הציבור  חבר הכנסת 
ישראל אייכלר, שהתקבל בחיבה והתברך 

להצלחה בכל מעשי ידיו.



נבחרת המבצעים

המבצעים בתוקף עד ה- 14.10.17 ו/או עד גמר המלאי, אין כפל מבצעים, התמונות להמחשה 
בלבד, מינימום מלאי מפריט 100 יח', ממגוון מוצרי נעמן המשתתפים במבצע.

*מבצע 1+1 מתנה על הזול מביניהם.

סיר לחץ 6 ליטר
3 מצבי בישול

כולל מכסה זכוכית לשימוש כסיר רגיל

מערכת אוכל 
יוקרתית מפורצלן, 18 חלקים
דגם טייגר, באריזת מתנה

מערכת סכו"ם
24 חלקים

נירוסטה, דגם ברקן, באריזת מתנה

₪ 299 רק
90₪ 199 רק

90₪ 79 רק
90₪ 89 רק

90
₪ 59990 42990 ₪במקום 29990 ₪במקום 19990 ₪במקום במקום

עד % 50 הנחה
על מגוון סירים ומחבתות

סט 2 מחבתות 24+28 ס״מ
ציפוי מראה שיש,
Soft touch ידיות

על מגוון כלי הגשה ומערכות אוכל

להשיג ברשת חנויות נעמן

1+1 מתנה שנה טובהשנה טובה

לארח, לבשל, להשקיע, 
ליהנות ופשוט להתחדש.
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במעמד חגיגי: נחנך 
אגף חדש ב'אור לציון'

"ופרצת": סדרת 
התוועדויות לח"י אלול

מאת: משה אברהמי

שנת  נפתחה  נרגש,  ובלב  רוממות  בתחושת 
לבש  שחר,  עם  לציון'.  'אור  הספר  בבית  הלימודים 
החגיגי  ובטקס  החדש  האגף  במבנה  חג  הספר  בית 
השתתפו ראש העיר רחמים מלול, סגנו ומחזיק תיק 
מילברג,  דורון  העירייה  מנכ"ל  בלום,  זוהר  חינוך 

ראשי אגף החינוך ונציגי מחלקות עירייה נוספים.
תלמידות  קידמו  המכובדים  האורחים  פני  את 
מהשכבה הצעירה של ביה"ס לצלילי השיר "בחכמה 
לאגף  המזוזה  בקביעת  כובד  העיר  ראש  בית".  יבנה 
החדש ולאחר טקס קבלת הפנים פנתה הפמליה לסיור 
והמפואר הכולל חדר תקשורת  במבנה האגף החדש 
משוכלל, חדר מעבדה מרשים ומאובזר, חדר אומנות 
חדרי  לשבע  בנוסף  זאת  ידיים;  רחב  ספריה  וחדר 

כיתות לימוד מאובזרות בציוד חדיש ומפואר.
הסיור כלל ביקור בכיתה ט', שם שוחח ראש העיר 
אבן  הן  כי  בלימודן  להשקיע  ועודדן  התלמידות  עם 
כי פתיחת  היסוד לתיכון מצליח. ראש העיר בדבריו 
מעמד  הינו  לציון  'אור  הספר  לבית  המשך  כיתת 

היסטורי. נציגי ההורים הביעו את הערכתם בפני חברי 
המשלחת.

בחדר  רושם  רבת  התכנסות  נערכה  לסיום, 
ברכה  דברי  הקריאו  התלמידות  נציגות  המעבדה; 
דוד  בן  מר  ביה"ס  של  הבית  ולאב  למשלחת  ותודה 
הנוכחים  רבה.  במסירות  הבניה  תהליך  את  שליווה 
עשייה  תנופת  להמשך  שליחות  תחושת  מתוך  יצאו 

ובתפילה ל"אור חדש על ציון תאיר ונזכה... לאורו"

מאת: ישראל פריי

חברים,  בדיבוק  התעלות  של  שבת 
ברחובות,  חב"ד  קהילת  על  עברה 
ח"י  את  התוועדויות  בסדרת  שציינה 
אלול, יום הולדתם של מייסד החסידות 
לברכה,  צדיק  זכר  טוב  שם  הבעל 
אבי  מלאדי,  הרש"ז  הזקן  והאדמו"ר 

שושלת חב"ד.
נערכו  האחרונה,  השבת  כל  לאורך 
בהשתתפות  חסידיות  התוועדויות 
ובהם  נכבדים,  ואורחים  משפיעים 
יצחק  יוסף  הרב  כץ,  יצחק  יוסף  הרב 
יחיאל  והרב  אפריקה,  מדרום  קסלמן 

גלוכובסקי.
התוועדות  נערכה  ראשון,  ביום 

התורה  תלמוד  באולם  לנשים  ענקית 
בהשתתפות   ,10 שטיינברג  ברחוב 
והמוזיקאי  אקריש,  יואב  והמרצה  הרב 
שהדהים  לייבמן,  לב  הספרים  ומחבר 
ומוזיקה,  תוכן  ששילב  ניגונים  במופע 
בתכנית ארוכה תחת הכותרת 'אל סודו 

של הניגון'.
וביום חמישי שעבר, השתתפו מאות 
מבני הקהילה במעמד הכנסת ספר תורה 
 ,1 ברחוב חב"ד  לבית המדרש המרכזי 

נדבת משפחת צימקינד.
של  ברחובה  ההמונית  התהלוכה  אל 
שפיזזו  רבים  תושבים  הצטרפו  עיר, 
וכרכרו בעוז לכבודה של תורה, תהלוכה 
בתום  להיכל.  הספר  הוכנס  שבסיומה 

הריקודים, הסב הקהל לסעודת מצווה.

חגיגי  באירוע  נפתחה  לציון'  'אור  הספר  בבית  הלימודים  שנת 
לחנוכת אגף חדש במוסד המשגשג  מבנה האגף החדש כולל 

7 כיתות, חדרי תקשורת, מעבדה, אומנות וספרייה

קהילת  על  עוברים  והתעלות  קדושה  ימי  של  רצף 
חב"ד ברחובות  התוועדויות סוחפות עם משפיעים 

אורחים, הכנסת ספר תורה, וערב מוזיקאלי לנשים

 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 www.kolhazman.co.il

מקצועי
חדשני

מעודכן
מרתק
מגוון

מעניין















ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

ללא פשרות מתאים לי מאוחדת!

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח חיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה

אצלם תשברו חיסכון...
אצלנו תחסכו המון!

 * בהתאם לתקנון מאוחדת שיא יולי 2017. 
תמצית זכאות בלבד. הזכאויות המלאות מפורטות בתקנון מאוחדת שיא.

ועוד מגוון שירותים נוספים מחוץ לסל במחירים הזולים ביותר מבין כל הקופות!

לקוחות מאוחדת שיא מרוויחות יותר:

בריאות ללא פשרות

 במאוחדת שיא 
סל ׳טרום ולידה׳ 

משתלם יותר!

צ'ק היריון ע"ס 8,000 ש"ח
הנותן 75% החזר למגוון שירותים

 סל שירותים
רחב ומגוון

שירותי דולה/אחות פרטית 
בזמן הלידה

תוספת 3 ימי הבראה ליולדת
)מלידת הילד הרביעי ואילך(
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יו"ר ש"ס התייצב השבוע בפעם החמישית לחקירה בלהב 
 433 דרעי: "סיימתי חקירה נוספת. גם הפעם עניתי על 
כל השאלות בפירוט רב. בעזרת השם הכל טוב ויהיה טוב"

לקראת סגירת תיק או 
הגשת כתב אישום?

ברוך ברגמן

שר הפנים ויו"ר ש"ס נחקר השבוע בפעם 
החמישית מאז נפתח התיק בעניינו. החקירה 
ארכה שבע שעות והתקיימה במשרדי יחידת 
להב 433 במשטרה. בחודש שעבר נחקר דרעי 
מתרכזים  השר,  כנגד  החשדות  שעות.  כ-6 
והפרשת  מרמה  הון,  הלבנת  בתחום  בעיקר 
אמונים. כמו כן, בתיק המרכזי קיימות ראיות 

חדשות על עבירות בתחום המס. 
בכל  ברורה  תמונה  הציגו  לא  במשטרה 
עתה,  עד  הידוע  לפי  לחקירותיו.  הנוגע 
האחד  מישורים.  בכמה  מתמקדת  החקירה 
עומדת  הוא עמותת מפעלות שמחה בראשה 
חוקרי  של  חשדם  פי  על  דרעי.  יפה  רעייתו 
הועברו  לעמותה,  כספים שנתרמו  המשטרה, 
היתר  ובין  המשפחה  בני  של  פרטי  לשימוש 
עם  האחרונות.  בשנים  נדל"ן  רכישת  לטובת 
זאת, לא ברור עד כמה היה דרעי עצמו מעורב 
בפעילות העמותה ולדברי מנהליה, השר היה 

ממודר לחלוטין מהפעילות. 
החקירה  התקיימה  השבועות  חג  בערב 
המס.  בעבירות  גם  שעסקה  הראשונה 
נדל"ן  היתר בעסקת  בין  עוסקת  זאת,  חקירה 
הדין  עורך  לאחיו  השר  בין  שהתקיימה 

זכויות לבניין  שלמה דרעי. השר מכר לאחיו 
בשכונת גבעת שאול בירושלים ולפי החשד, 
הסכום שהעביר לו היה נמוך בהרבה מהשווי 
האמיתי, זאת בכדי להפחית את תשלומי המס. 
"סיימתי  דרעי:  אמר  החקירה,  לאחר 
כל  על  עניתי  הפעם  גם  נוספת.  חקירה  כעת 
טוב  הכל  בעזרת השם  רב.  בפירוט  השאלות 
ויהיה טוב. שיהיה יום נפלא לכל עם ישראל".

עוד  בפרשה  נחקרו  דרעי,  הזוג  בני  מלבד 
העיר  מועצת  חבר  ובהם  רבים,  חשודים 
ירושלים משה ליאון, מנכ"ל המשרד לפיתוח 
השליטה  בעל  משעל,  אריאל  והגליל  הנגב 

בערוץ 20 מיכאיל מירילשוילי ובנו יצחק. 

דרעי. צילום: אוהד צויגנברג

מתח במערכת הפוליטית ובש"ס

יענקי קצבורג

זקן רבני מרוקו וזקן הדיינים בארץ ישראל, 
הגאון רבי יהושע מאמאן, נכנס השנה לשנת 
השנה,  ראש  לפני  ספורים  ימים  המאה. 
נכנסנו לקודש פנימה לביתו בשכונת גאולה 
לחשוף  נאות  הישיש  והגאון  בירושלים, 
בענייני  משנתו  את  ומיוחד  ראשון  בראיון 

דעתו  ואגדה,  הלכה 
לאומן,  הנסיעה  על 
הנישואין,  גיל  על 
המקובלים  על 
 , ם י ז ח ת מ ה
לשם  והמחלוקת 
של  רבה  עם  שמים 
ירושלים הגאון הרב 

מאשש זצוק"ל. 
קיבלנו אף הצצה 
לדמותו ההיסטורית 

ראש  דרכו  בנו ממשיך  עם  שיחה  באמצעות 
רבי  הגאון  שבע  בבאר  אור"  "תורה  ישיבת 
אברהם מאמאן, ונאמן ביתו ויד ימינו הקרוב 

ביותר ר' דניאל כהן.
המחלקים  "מקובלים"  הרבה  יש  היום 

ברכות, ראוי ללכת אצלם?
אופן,  בשום  המתחזים  אצל  ללכת  "אסור 
הוא תלמיד  אם  הוא  ידע? הכלל שלנו  ואיך 

חכם, מותר ללכת רק לתלמידי חכמים בלבד, 
עלול  אצלו,  ילך  לא  חכם  תלמיד  שאינו  מי 
ושלום  חס  אותו  לבלבל   – אותו  להכשיל 

בעצה שאינה הוגנת, צריך לבדוק".
השנה  לראש  לאומן  לנסוע  ראוי  האם 

כמנהג ברסלב?
ילדיו  עם  בביתו  יהיה  השנה  "ראש 
זה  עדיף,  ומשפחתו 
בזמן  ילך  הדין,  יום 
צדיקים,  לקברי  אחר 
עדיף  השנה  בראש 

בארץ ישראל".
בדורנו  מי  על 
אפשר או צריך לברך 

"ברוך שחלק"? 
יוסף.  יצחק  "הרב 
כל  את  יודע  הוא 
התורה כולה בעל פה, 
הקדוש ברוך הוא חלק לו מחכמתו, הוא ראוי 

לברכה זו".
מתרבים לצערנו חילולי השבת בפרהסיה 
לפעול  לזה,  העצה  מה  בירושלים,  כאן 

בדרכי נועם או אולי לצאת להפגין?
אחרת.  בדרך  אפשר  אי  נועם,  בדרכי  "רק 

דרכיה דרכי נועם".

הגר"י מאמאן: לא לנסוע לאומן בר"ה
זקן רבני מרוקו בראיון חג ל'קו עיתונות': "ראש השנה 
  "יהיה בביתו עם ילדיו ומשפחתו עדיף, זה יום הדין
על מקובלים: "אסור ללכת אצל המתחזים בשום אופן"

הראיון המלא בסוף השבוע 

במוסף החג של 

למידע נוסף: moag.gov.il משרד החקלאות ופיתוח הכפר



מבצע סוף שנה: 
ממחירים שאסור לפרסם!

מכשיר שמור מבית הדרן

הכי מתקדם. הכי מקצועי. 
הכי שמור בעולם!

לצרכי פרנסה בלבד!

אלול. זו ההזדמנות לעשות
שינוי ולהצטרף לאלפים!



בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6 
קרית אתא: ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 04-8436969

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

קפואקפוא קפוא

קפוא

הודו טחון קרטון כנפיים עוףצוואר בקר

קרטון חזה עוף קרטון בשר 
קומפקטי

1990 980

3890

3890

2490

ליחי' לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

100%בשר 
ללא תוספות חלבון 

מן הצומח

מוגבל ל-2 קרטוניםמוגבל ל-2 קרטונים

מוגבל ל-2 קרטונים

פקנטי/חריף
המבורגר/קבב

1790
ליח' בקניית 2 יחי' בקניית 2 יחי'

לק"ג38 383890מוגבל ל-מוגבל ל-2 קרטונים
לק"ג מוגבל ל-2 קרטונים

100% בשר 
כ-0% שומן

בשר משובח מזן אנגוס, 
מרעה טבעי, רך ועסיסי במיוחד

אשפר, מבינים בבשר.

ָּכִרמֹון
מלאים מבצעים
אשפר

לא ממתינים בתור לפירוק העופות...

6 עופות במארז
במחיר מיוחד

טרי/קפוא, מחולק, ארוז במגשים ונקי משומן ועורות מיותרים.

לא ממתינים בתור לפירוק העופות...לא ממתינים בתור לפירוק העופות...

6 עופות במארז עופות במארז
במחיר מיוחד

טרי/קפוא, מחולק, ארוז במגשים ונקי משומן ועורות מיותרים.טרי/קפוא, מחולק, ארוז במגשים ונקי משומן ועורות מיותרים.

ראש כבש לשון וריאה
הכמות מצומצמת כל הקודם זוכה!
˘נ‰י‰ לר‡˘ ו˘˙‰‡ ˘נ‰ ˜ל‰ כרי‡‰

ראש כבש לשון וריאה
˘נ‰י‰ לר‡˘ ו˘˙‰‡ ˘נ‰ ˜ל‰ כרי‡‰

ניתן להשיג ב'אשפר' עופות 'בני מלכים'
בכשרות גאב"ד חניכי הישיבות הגאון ר' מרדכי גרוס שליט"א



לשירותכם:

הצוותים במרפאות,
מנהל קשרי הלקוחות הרב מרדכי רוזנברג

והנהלת מחוז מרכז

כללית מאחלת לרבני העיר שליט״א, לתושביה ולכל בית ישראל 
שנת בריאות איתנה, שנת אושר, שלווה והצלחה וכל מילי דמיטב
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סליחות קרליבך או חזנות?

כשם  סליחה'  ו'בקשת  עצם,  כשם  'סליחה' 
פועל הם דבר נשגב הפוגש אותנו בסיטואציות 
האדם  בין  לעצמו,  האדם  בין  בחיינו:  שונות 

לחברו ובייחוד בין האדם למקום.
מה  כל  אל  הלב  פתיחת  היא  סליחה  בקשת 
שאופף את הווייתו של האדם. היא העזה אדירה 
וכמעט בלתי אפשרית של המבקש. להודות על 
הטעות ולבקש את הנכון, הרצוי והנחשק - את 

מה שבאמת נפשו מבקשת לעשות.
מכיוון  משלה,  צבעים  סליחה  בקשת  לכל 
של  ערבוביה  אותה.  שמבקש  זה  הוא  שהלב 
צלילים, תווים, מנגינות, מחזות וסיפורים. אל 

לנו לבקש דרך אחת לדבר עדין כמו לב.
בתוככי פזמוני הסליחות אפשר למצוא את 
מצד  יחד;  בוקעים  והשמחה  התקוה  הצער, 
אל  "לשמוע  ומאידך,  בגדנו",  "אשמנו  אחד 
הרינה ואל התפילה", ככה היא הסליחה - רגע 

צער, רגע תקווה ורגע שמחה. המוני רגעים.
את אלו תוכלו לראות במנייני הקרליבך, את 
עמוד  על  עומדי  ממקום  לראות  יכול  אני  אלו 
החזן, בתפילה בשכונת 'הר נוף' שבירושלים. 

העיניים המתגלגלות אל עבר השמים כאשר 
כולם בוכים יחדיו "הנשמה לך והגוף פעלך", 
את  שלמה.  רבי  של  האלמותית  במנגינתו 
אש  במין  מתלהטות  האנשים  שלבבות  הרגע 
קדושה שכזאת - סוחפים את הגוף הנדהם. את 
הפרצופים שנראה כאילו הם עצמם לא מבינים, 
"נפלו" פה בחצות הליל לתפילה  איך פתאום 

שאיננה חובה, ובכל זאת מרגישים כאילו היה 
זה המקום שלהם מימים ימימה.

ביקש  שנים  שכבר  "ליטוואק"  אותו  את 
להרגיש משהו בסליחות וכלום לא עזר לו - גם 
לא הפירושים שבצד העמוד, וכעת הפך לנהר 
של רגשות. אותו ילד צעיר שהצליח להישאר 
על  מבין  ואיננו  בחייו,  הראשונה  בפעם  ער 
התחושה.  את  חש  אך   - המהומה  ולמה  מה 
מזה  הראשונה  שבפעם  מבוגרת,  אישה  אותה 
עשרות שנים מרגישה שגם היא חלק מהתפילה 

הגדולה. שגם היא אומרת סליחות..
דרור  נותן  הקהל  כאשר  והגעש  הרעש  את 
לנהר היוצא מליבו, ופורץ בריקוד של קדושה 
במנגינה המפורסמת 'ניגון קרקוב' על המילים 

שומר ישראל.
ידעתי  אנשים,  אותם  כל  את  כשראיתי 
הצליחה  התפילה  כיצד  ראיתי  שהצלחתי. 
לעורר בכל אחד את מקומו המיוחד, ראיתי את 
הזיק הטהור שנצץ באור גבוה ונשגב מכל מצח 

יהודי שהיה בתפילה. 
הייתי מציע לכל אדם לנסות ולו פעם אחת 
במוצ"ש  שיתקיים  שלנו  במניין  להשתתף 
נוף  הר  בשכונת  לאומי  הדתי  באולם  הקרוב 
ולבחון; אולי התו שלו גם רוצה את זה, אולי 
המנגינה שלו מבקשת את הניגון הזה. לך תדע 
יהודי קדוש, אולי שם תצליח להגיע גבוה יותר, 

הלא בסופו של דבר - לשם כולנו חותרים.

ולרגש  העמוד  לפני  לגשת  לי  הוא  זכות 
את ההמונים בתפילת הסליחות הראשונות. 
רמת  בעיר  הכנסת  בבית  כשאגש  השנה, 
שלמה  הרב  של  הנוגע  ניגונו  את  אשיר  גן 
עדיין  אולם,  ישראל'.  'שומר  קרליבך 
מפי  הנאמרות  אותנטיות  סליחות  מבחינתי 

חזן הן הדבר האמיתי. 
לחוויית  נחשפתי  האחרונות  בשנים 
הכנסת  בבית  החזנות  במעמדי  הסליחות 
הגדולים ברחבי הארץ, שונה מאוד מחוויית 
ילדותי  משחר  הורגלתי  אליה  הסליחות 
שם  בישיבות,  בחרותי  ובימי  הכנסת  בבתי 
וזכורות  ובפלצות  בבכי  נאמרות  הסליחות 

לי בעיקר כחוויה של חרדה ואימה. 
השתתפתי  בהם  בולטים  סליחות  אירועי 
אדלר  חיים  ידידי  של  הצלול  בקולם  היו 
הרשטיק,  לייזר  וחיים  רנד  ישראל  ומוריי 
בתפילות  תפיסתי  על  רבות  שהשפיע  דבר 

בימים הנוראים בכלל והסליחות בפרט.
ההשוואה ברמה המקצועית בין סליחות 
עולם  של  סליחות  לבין  קרליבך  בנוסח 
החזנות אינה ניתנת לתיאור כלל. בסליחות 
שסוחפים  רגש  אומני  מופיעים  קרליבך 
באמצעות  ורק  אך  הציבור  את  אחריהם 
הרמה  חזנות  בסליחות  אולם  הרגש. 
הנוסח  על  וההקפדה  הדיוק  המקצועית, 

מקבלים מקום של כבוד. 
מקפידים  אינם  הקרליבך  זמרי  בעוד 

כלל על נוסח התפילה המסורתי שהשתרש 
בעקשנות  מקפידים  )אולם  דנא,  מקדמא 
שר(  קרליבך  שהרב  וניואנס  ניואנס  כל  על 
על  דווקא  מקפידים  החזנות  בעולם  אנחנו 
אותנו  שמלווה  המסורתי  התפילה  נוסח 
מפראג.  המהר"ל  מימי  עוד  דורות  כבר 
עלולים  חזן  אני  בהם  הכנסת  בתי  מתפללי 
למצוא את עצמם מזמזמים מנגינה המוכרת 
להם הן משירי קרליבך והן מהעולם הרחב 
אולם ההקפדה העיקרית שלי להישאר ככל 

האפשר צמוד למסגרת הנוסח הקפדנית.
עם  זורם  מהעמוד,  יורד  כשאני  גם 
ומצטרף  ההמונים למניין הקרליבך הסמוך 
בשירה חסידית אלולית וסוחפת. אני מוכרח 
עבורי  מהווה  לא  בציבור  ששירה  לסייג 
הנוסח  כמיטב  אמיתיות  לסליחות  תחליף 
משלים  חברתי  כאירוע  אלא  והמסורת, 

באווירת ימי אלול. 
דעה  כל  מכבד  אני  כי  אציין  לסיכום: 
שהסליחות  שמרגיש  למי  אמליץ  ואף 
במניין  יותר  עמוק  ממקום  יגיעו  שלו 
הקרליבך, להשתתף בו. מבחינתי, הסליחות 
האותנטיות, הם הסליחות עם נוסח מדויק, 
עם חזנים מקצוענים ומוזיקה ברמה גבוהה 
המנוגנת לפי חוקי המוזיקה. ולסיום: נעזוב 
התפילה  וסגנון  המקצועיות  רמת  את  בצד 

ונייחל שתפילותינו יתקבלו ברצון.

קרליבך: צער ותקווה
הקומזיצער זלמן שטוב  

חזנות: הדבר האמיתי
החזן יקי לאער
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בג"ץ נגד הישיבות: מבטל חוק הגיוס
בית המשפט העליון קיבל את העתירות הקנטרניות נגד חוק הגיוס המתוקן, והורה לממשלה 
לחוקק חוק חדש תוך שנה בלבד  במידה ולא יחוקק, המתווה שקידמה 'יש עתיד' בממשלה 
הקודמת, ייכנס לתוקף  המשמעות: הסנקציות הפליליות והמכסות הדרקוניות ישובו  החרדים 

דורשים חקיקה עוקפת בג"צ  הערכות: נתניהו ייכשל בהעברת התיקון וילך לקלפי

יעקב אמסלם

התנועה  בעתירתה של  )ג(  הכריע אמש  העליון  בית המשפט 
החוק.  את  ופסל  המתוקן  הגיוס  חוק  בסוגיית  השלטון  לאיכות 
לפי החלטת השופטים, על הממשלה לחוקק חוק חדש תוך פרק 
החוק,  יחוקק  ולא  במידה  ההחלטה.  קבלת  מיום  שנה  של  זמן 
עתיד',  'יש  מפלגת  שקבעה  במתכונת  יהיה  שיוחל  הגיוס  חוק 
מידי  הנדרשות  במכסות  יעמדו  לא  והישיבות  במידה  במסגרתו 

שנה, יוטלו סנקציות פליליות על המסרבים להתגייס. 
במהלך הדיון, דנו השופטים במידת חוקיותו של החוק, כאשר 
סנקציות  הטלת  אי  היו  עיניהם  מול  שעמדו  הפרמטרים  שני 
במסגרת  שנקבעו  ביעדים  עמידה  ואי  המסרבים  על  פליליות 
החוק המתוקן שעבר באישור המפלגות החרדיות. בתום הדיון, 
הטילו  ובכך  חוקתי  אינו  הוא  כי  קולות  ברוב  השופטים  קבעו 
למערבולת את הנציגות החרדית שנלחמה בחריפות כנגד החוק 

שהעבירה מפלגת יש עתיד. 
"כשבוחנים את הוראות ההסדר נדבך על גבי נדבך מתברר כי 
קיים כשל עמוק ביכולתו לממש את המטרה של צמצום משמעותי 
של אי השוויון בחלוקה בנטל השירות הצבאי", נכתב בהחלטת 
הגיוס  הסדר  כי  השופטים  כל  קבעו  הדין  "בפסק  השופטים. 
החדש פוגע בשוויון. שמונה מבין תשעת השופטים בהרכב קבעו 
הראשון,  המידתיות  במבחן  כבר  נכשל  החדש  הגיוס  הסדר  כי 
מבחן הקשר הרציונאלי, שעניינו ההתאמה בין ההסדרים בחוק 

לבין תכליתו".

"בג"ץ להוט למלחמת גוג ומגוג"
הפוליטית  במערכת  חריפות  תגובות  עוררה  הפסיקה  כצפוי, 
והמחנה  עתיד  יש  מח"כי  רצון  שביעות  תגובות  לצד  החרדית. 
את  והביעו  בסופרלטיבים  חסכו  לא  החרדים  הח"כים  הציוני, 
זעמם על בית המשפט העליון. "האקטיביזם השיפוטי של בג"ץ 
מרוקן כליל את חשיבות החקיקה בכנסת שהופכת לאות מתה", 
את  שגיבשה  הוועדה  מחברי  שהיה  פרוש  מאיר  השר  סגן  אמר 
בארון  היתדות  לתקיעת  המשך  הינה  "הפסיקה  המתוקן.  החוק 

המתים. בג"ץ להוט למלחמת גוג ומגוג". 
את  והדגיש  שב  הועדה,  מחברי  שהיה  מקלב  אורי  ח"כ  גם 
משמעות הפסיקה לתדמיתו של בית המשפט. "פסק דין זה מוכיח 
שוב כי בית המשפט מנותק מערכי עם ישראל ותורת ישראל", 
מסר מקלב. "לימוד התורה הוא הערך העליון ביותר כל זכותנו 

וקיומנו, הקנייני המוסרי והערכי, הינו רק בגלל תורת ישראל".
חבר הכנסת משה גפני מסר כי הוא דוחה "מכל וכל את פסיקת 
וחמתם  אפם  על  זאת  נתקן  הקרובה  "במהלך השנה  וכי  בג"ץ" 
לומדי  מושג מה המשמעות של  להם שום  של השופטים שאין 
התורה וכל זכות הקיום שלנו כעם תלוי בתלמידי הישיבות וכל 

העולם כולו". 
כי לדעתו, מדובר  יעקב ליצמן אמר אמש  שר הבריאות ח״כ 

"פסיקות  להיסטוריה של  וגרועה" שתיכנס  "אומללה  בהחלטה 
איומות" בעולם היהודי. "שופטי בג"צ הוכיחו כי אינם בוחלים 
בשום דרך כדי להצר צעדיהם של לומדי התורה בישראל, מתוך 
בני  שהם  החרדית  היהדות  של  נפשה  בציפור  לפגוע  מטרה 
כוח  לאף  נאפשר  לא  אומנותם.  שתורתם  הקדושות  הישיבות 
בעולם למנוע מאף אדם ללמוד תורה וכי הוכח שכל מהלך שכזה 
של כפיה נגד לומדי התורה, באמצעות חוק או כל סנקציה שהיא 

- נידון לכישלון מראש". 
תיאורים  כדרכו  להוסיף  בחר  אייכלר  ישראל  הכנסת  חבר 
לתגובתו החריפה וכמו גפני, גם הוא הבטיח כי בפתח המושב 
המשפט  בית  של  כוחו  לצמצום  החרדית  הנציגות  תפעל  הבא 
חמצן  מקורות  סביב  החבל  את  לכרוך  ממשיך  העליון. "בג"ץ 
הכיסאות  "תופסי  אייכלר.  אמר  שלו",  הציבורית  הלגיטימציה 
הוא  פסיקותיו  שמאחורי  היחיד  המניע  כי  היום  הוכיחו  בבג"ץ 
לדבריו,  הנבחרת".  הכנסת  חוקי  נגד  דיקטטורי,  שלטון  תאוות 
"נגד  כוללת  למלחמה  אישית  באחריות  יישאו  השופטים 

הדת היהודית".
אחרון המגיבים לשעת סגירת הגיליון היה חבר הכנסת מיכאל 
בית  של  כוחו  צמצום  על  להצהיר  הוא  גם  שבחר  מלכיאלי 
המשפט, ובהודעתו כתב חבר הכנסת כי "המוסד הזה חייב ניעור 
אחת ולתמיד". לדבריו, "שופטי בג"צ מוכיחים פעם אחר פעם 
שהם מנותקים מהעם ומגיעים עם אג'נדות מרחוב שינקין בתל 

אביב או מהאליטות ברחביה בירושלים". 



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
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יעקב אמסלם

שהתקיים  דיון  במהלך  בבג"ץ:  הפתעה 
תחבורה  להפעלת  בעתירה  )שני(,  השבוע 
ציבורית בשבת, המליצו השופטים לעותרים 
התנועה  זנדברג,  תמר  הכנסת  חברת   –
ישראל  ותנועת  חדו"ש  עמותת  הרפורמית, 
שאכן  מה  עתירתם,  את  למחוק   – חופשית 
של  הדעת  חוות  היה  להמלצה  הנימוק  קרה. 
השופטים לפיה, אין לעתירה קייס ממשי וכי 
לנהוג  החוק שמורה  לפי  פעל  שר התחבורה 

כמורשת ישראל. 
"הצענו לעותרים למחוק את העתירה, ככל 
לעתירה  צד  ויהיה  מתאים  מפעיל  שיימצא 
כלשהי  עמדה  להביע  מבלי  וזאת  עתידית, 
בפסק  השופטים  כתבו  שכזו",  עתירה  לגבי 
את  מקבלים  הם  כי  הודיעו  "העותרים  הדין. 
ההצעה. נוכח האמור העתירה נמחקת וזכויות 
הצדדים שמורות לעתיד". השופט חנן מלצר 
שר  ידי  על  כיום  הנהוגות  לתקנות  התייחס 
השר  שהתקין  "התקנות  כי  ואמר  התחבורה, 
הן מתירות במידה מסוימת. לכאורה התקנות 

יותר ליברליות מהחוק".
גילויי  גררה  הדברים,  מטבע  ההחלטה, 
ציפו  שלא  החרדים,  מצד  רצון  שביעות 
למחווה שכזאת משופטי בג"ץ הידועים באי 
הבריאות  שר  שבקדושה.  לדברים  חיבתם 
העותרים  מטרת  כל  כי  אמר  ליצמן  יעקב 
ישראל  מסורת  יסודות  את  "לקעקע  הייתה 
לאורך  בישראל  הנהוג  קוו  הסטטוס  והרס 
יד  לכך  נתן  כשלא  בג״צ  עשה  טוב  השנים. 
שר  את  שיבח  הבריאות  שר  זה''.  במקרה 
הברורה  עמדתו  על  כץ  ישראל  התחבורה 
על  להגן  ''יש  ולפיה  בבג''ץ,  בעתירה  בדיון 
בנושא  קוו  הסטטוס  לשימור  המדינה  עמדת 

התחבורה הציבורית בשבת''.
גם יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני שיבח 
את ההחלטה ואמר כי "היו ניסיונות רבים של 
חוק  הצעת  להעביר  ואחרים  כאלה  קבוצות 
ברור  היה  בשבת,  ציבורית  תחבורה  שתהיה 
לבקשה  להיעתר  יכול  לא  המשפט  שבית 
הזאת והוא עשה את זה בצורה הטובה ביותר 
הוא  שבעצם  מציאות  זאת  הנוכחי.  במקרה 

זרק את הרפורמים ואת כל הארגונים האחרים 
מכל המדרגות, בצדק מבחינה משפטית".

צור  בן  יואב  ח"כ  בכנסת  ש"ס  סיעת  יו"ר 
בירך אף הוא על ההחלטה ואמר כי "מדובר 
במדינה  משפט  לבית  ראויה  בהחלטה 
הוסיף  עוד  יהודי"  צביון  בעלת  דמוקרטית 
ח"כ בן צור כי להחלטה מרכיב חברתי חשוב 
עבודה  שעושה  הנהגים  "ציבור  כי  והדגיש 
אינטנסיבית ראוי לקבל את השבת כיום חופש 

שוויוני לכל אדם ולכל בע"ת באשר הוא".

סקר: 63% נגד כדורגל 
בשבת

סמית  מכון  של  חדש  סקר  כך,  ובתוך 
יהודית  למדינה  ה'תנועה  ידי  על  שהוזמן 
ודמוקרטית', מצא כי 63% מכלל האוכלוסייה 
להתחשב  יש  כי  סבורים  הבוגרת  היהודית 
לקיים  ולא  השבת  שומרי  הכדורגל  בשחקני 
 58% השבת.  צאת  לאחר  עד  המשחקים  את 
הכדורגל  באוהדי  להתחשב  יש  כי  סבורים 

שומרי השבת ולדחות את המשחקים. 
נתון מעניין נוסף מעלה, כי למרות שהמצב 
מתקיימים  המשחקים  מן  חלק  בו  הנוכחי 
האוכלוסייה,  מכלל   59% על  מקובל  בשבת, 
58% טוענים כי אם משחקי הכדורגל יתקיימו 
יפגע  לא  המהלך  בשבת  ולא  חול  בימות  רק 

בהם והם יצפו גם ביום חול במשחקים.
הסקר למעשה ממוסס את הטענות לפיהן, 
לרצון  מנוגדים  חול  ביום  הכדורגל  משחקי 
ויגרמו למיעוט קהל, ומוכיח כי רוב  הציבור 
הציבור סבור כי יש להתחשב בשומרי השבת 

ולהימנע מחילול שבת בעקבות המשחקים.
ודמוקרטית  יהודית  למדינה  בתנועה 
הכדורגל  משחקי  נגד  העתירה  את  שהגישו 
לעמדותיהם:  חיזוק  בסקר  רואים  בשבת, 
"רוב ברור מכלל עם ישראל תומך בעמדתנו 
שכבר התקבלה בבג"ץ. בג"ץ קבע כי משחקי 
שחקני  של  בזכויות  פוגעים  בשבת  הכדורגל 
עבודה  שעות  לחוק  ומנוגדים  הכדורגל 
ומנוחה. אנו קוראים לראש הממשלה ולחברי 
יום  ואת  בג"ץ  החלטת  את  לכבד  הממשלה 
השבת ולא לבצע מחטף פוליטי בניגוד לרצון 

רוב העם".

הפתעה: בג"ץ נגד 
חילול השבת

במהלך דיון בעתירה שביקשה להפעיל תחבורה ציבורית 
בשבת, הציעו השופטים לעותרים למשוך את עתירתם, 
החרדים  הח"כים    משפטי  ביסוס  לכך  ואין  מאחר 
צהלו: "בית המשפט לא יכול להיעתר לבקשה הזאת, 
והוא עשה את זה בצורה הטובה ביותר במקרה הנוכחי" 
 ובמקביל, סקר קובע: מרבית הציבור דוגל בדחיית 

משחקים לימות החול

בית משפט עליון. צילום: אלכס קולומויסקי, ידיעות אחרונות

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

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ

הסרת משקפיים עושים בבי״ח



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



כ"ג באלול תשע"ז 14/9/17ברחובות1218

מי שבנה על כך שהליך "החזרה בתשובה" של השופט 
ביטוי  לידי  שבא  רובינשטיין,  אליקים  לגמלאות  היוצא 
בקבלת הדרישה לדיון נוסף בבג"ץ מרכולי השבת, תבוא 
)עם  אמש  התבדה   - האחרונה  בפסיקתו  גם  ביטוי  לידי 

סגירת הגיליון( ובגדול.
ביניש  לשעבר  הנשיאה  של  השחרור  בפסיקת  כמו 
הפוליטית  המערכת  את  והכניסה  טל  חוק  את  שביטלה 
לענייני  המומחה  ישב  בו  ההרכב  פסיקת  כך  לכאוס, 
על  חוזרת   - רובינשטיין  אליקים  העבר,  בעתירות  גיוס 
פגיעה  סופגים  עצמנו  מוצאים  אנו  שוב  תהליך.  אותו 
ישירה באותה סיטואציה בעייתית, כשאנו מצויים גם כך 
של  השנייה  במחציתה  פוליטית  טלטלה  של  בעיצומה 

הקדנציה.
 - שנה  בעוד  יפקע  החדש  הגיוס  הסדר  כי  בהחלטתם 
הבחירות  מערכת  של  היום  סדר  את  בג"ץ  שופטי  קבעו 
לפני  שעה  עיתונאים  מסיבת  שכינס  לפיד  יאיר  הבאה. 
וידע לשם מה נכנסו  זיהה גם הוא את המגמה  הפסיקה, 

שופטי ההרכב לחופה.
שנת ארכה פועלת לרעתנו. אם בג"ץ היה מחייב לתקן 
לנסות  איכשהו  היה  ניתן  עוד  ועכשיו,  כאן  את החקיקה 
של  ודרישתם  שנה,  וניתנה  הואיל  בזק.  חקיקת  להעביר 
הח"כים החרדים היא להעביר כעת את פסקת ההתגברות, 
בסוף  זאת  מאפשר  כחלון  הבג"ץ  מגן  את  לראות  קשה 
האחראי  השר  את  לראות  קשה  יותר  ועוד  המשמרת, 
ליברמן, שהעביר את חוק הגיוס עם לפיד, מגיע לבחירות 
כמי שסייע לחרדים לעקוף את  כשעל מצחו חץ מטרה, 

בג"ץ בשנית.
ולא בפעם  ראינו  בפסקי הדין על חוקיות ההתנתקות, 
לכיפתו.  חופפת  המיעוט  שופט  של  שעמדתו  הראשונה 
השופט  של  בעניינו  רלוונטית  הקביעה  הזה,  במקרה 
לשבות  לי  הזדמן  חודשים  כמה  לפני  בלבד.  סולברג 
הגיוס  וחוק   - אטיאס  לשעבר  השר  עם  ביחד  במחיצתו 
שרק  כפי  בחופשיות,  ונדון  השולחן  על  עלה  המתוקן 
את  סיפק  אכן  הדתי  סולברג  מאפשר.  השבת  חסיון 
יתר  עמדת  נגד  כנו,  על  החוק  בהותרת  וצידד  הסחורה 
הנוספים  הכיפה  חובשי  שלושת  כולל  ההרכב,  חברי 

)רובינשטיין, הנדל ושהם(.
המובהקת  האג'נדה  בעל  רובינשטיין  של  פגיעתו 
גדושת הפתגמים והסיפורים נגד הסדר "תורתו אומנותו", 
הייתה צפויה. מחר בבוקר הוא יתייצב לתפילת השחרית 
שנתיים  שהתייגעו  הכנסת  חברי  קטמון.  של  בשטיבל'ך 
לריק ישכימו לתפילת ותיקין ויכוונו בתפילת שמע קולנו, 

חוס ורחם עלינו.

לא תבערו אש
“מה השתנה לרעה” שאל מרן ראש הישיבה הגראי”ל 
שטיינמן את שלושת חברי הכנסת של דגל התורה, ערב 
כינוסן של מועצות גדולי וחכמי התורה. ליטאים מהסוג 
לאחרונה  להזדמן  שזכו  חסידית,  ארומה  עם  החדש, 
דימו את  5 בשעה שניתנה הרשות לדבר,  חזו”א  לרחוב 
קולו  אנפין.  בזעיר  מסיני”  ”כנתינתם  למעין  המתרחש 
של הרב הישיש שחצה זה מכבר את גיל המאה ורק לפני 
נשמע  ומצוקים,  אראלים  סביבו  נאבקו  ספורים  חודשים 
מילה.  כל  עם  וגובר  והולך  השיחה,  בתחילת  חלושות 

שהרהורי  מכך  חושש  שהוא  השיחה  בתחילת  בו  ניכר 
ליבו לא מגיעים לאוזני הנוכחים, אך כשהשפתיים זעות 
והקול נשמע בחלל החדר, הטון מתגבר והמילים הופכות 

למימרא קצרה, חדה ושנונה.
שנשאלה  לקושיה  אוזן  היטו  הכנסת  חברי  שלושת 
באידיש, ושיקפה את דילמת השבת יותר מכל המאמרים 
שנכתבו לאחרונה בעברית צחה. לתוכן התשובה שניתנה 
באותו מעמד נשוב תכף ומיד, אבל אי אפשר שלא לסיים 
בישראל  גדול  של  נוספת  בתמיהה  השאלות  שלב  את 
שאף הוא לא השתתף בכינוס המועצות בחמישי האחרון. 
”האם זה יעזור” שאל מרן הגר”ח קנייבסקי כשהועלתה 
הקושיה  הממשלה.  שלמות  על  לאיים  האפשרות  בפניו 
שיצאה מרחוב רשב”ם השלימה את השאלה שהושמעה 

ברחוב חזו”א. שתי השאלות, היו למעשה - תשובה.
הסבר  שטיינמן  הגראי”ל  למרן  השמיעו  הכנסת  חברי 
העבודות  היקף  האחת,  רגליים.  שלוש  על  שנסמך 
הערים  תחנות  בכל  הכר  לבלי  לדבריהם  שתוגברו   -
המרכזיות בישראל. השנייה, תכניות העבודה שהפכו את 
בסופ”ש  כביש  עבודת  מהשגרה.  לחלק  השבת  מלאכת 
יעדים.  השגת  וזירוז  תהליכים  לקיצור  לסגולה  הפכה 
של  קיומן  לעצם  שניתנה  הפרהסיה  השלישית,  הרגל 
העבודות וחייבה את התייחסות חברי הסיעות החרדיות. 
לליבת  ומגיעים  כל הקליפות  את  כמו תמיד, כשמסירים 

הבעיה, מגלים שהתקשורת אשמה.
עוד  התגובה  הוראת  ניתנה  התשובה  לאופי  בהתאם 
בטרם התכנסה האסיפה. בשל העובדה שמשני נותני הטון 
בישיבה,  מלהשתתף  נבצר  החרדית  הליטאית  בהנהגה 
הייתה ברורה כבר מהדקה הראשונה, השורה התחתונה. 

חשיבותו של הכנס הייתה בעצם קיומו, וקדושת השבת 
בו  לאולם  הסמוך  בחדר  שהיתי  לאווירה.  הוסיפה  רק 
התקיימה אסיפת ברית המועצות הלא שגרתית. אי אפשר 
היה שלא לחוש רטט אלולי כשבזה אחר זה התאספו זקני 
העדה, ולא בחדר כינוסים מפואר או בטרקלין רחב ידיים, 

אלא באולם תלמוד תורה חוות דעת בירושלים. 
אפילו במיקום ובאווירה, היה סוג של אמירה. השלום 
במחוות  והתבטא  צנוע,  במקום  כל  לעין  הוצג  הפנימי 
פשוטות כמו באותו רגע שבו ראש ישיבת פוניבז’ הגרי”ג 
אדלשטיין קם ממקומו ועקר לשולחן המועצת החסידית. 
חברי הכנסת שמנציחים שנות דור את קטטות השישים-
ארבעים, הוצאו והוכנסו חלופות והושמו במקומם הראוי 

והפרופורציונאלי. גם העיתונאים.
בפרפרזה לאמרתו של מנחם בגין המנוח, ”יש שופטים 
גדולי  שיש  המעמד  בתום  לומר  היה  ניתן  בירושלים”, 
תורה בבירת ישראל. בסוג של אחריות ממלכתית שכבר 
מזמן אינה נראית בקרב ההנהגה הישראלית הרשמית, לא 
ולא הופרחו איומים ממשיים. על חצי  הושמעו אזהרות 
כאן  מחתים  היה  ביבי  הממשלה,  לראש  שניתנה  השנה 
ועכשיו את היועץ המשפטי לממשלה, ועם המסר החיובי 
יכול  יהודי מסורתי  של שמירת הפרהסיה הציבורית, כל 

להזדהות. 
של  היפוכה  היא   - השבת  לשומרי  המובטחת  הברכה 
היה  הטון  גם  התוכן,  רק  לא  והחרמות.  האיומים  שפת 
שבתי. המסר המתון הזה של שבת מחבקת ולא מרחיקה, 
השבת  את  שהפכו  עיתונאים  עיני  לנגד  גם  שיהיה  ראוי 
חשבון  על   - אש  תבערו  לא  כותרות.  בה  לחפור  קרדום 

יום השבת.

תחנת גדולי האומה
נבלמה בתחנת  גם אחרי שרכבת הפרישה מהממשלה 
ולא  ראויים  חרדים,  כנסת  חברי  כמה  יש  האומה,  גדולי 
ישראל כץ  מתלהמים, שבאים חשבון עם שר התחבורה 
ישלם,  עוד  הוא  הללו  השבת  רכבות  שעל  ומבטיחים 
וביום חול. לא עוזרים לכץ ההסברים ש“רכבת ישראל” 
לא קרויה על שמו הפרטי וגם לא מסייעות בידיו ההנחיות 
שהוציא היועמ”ש לממשלה – האוסרות על התערבותו. 
לדידם של חברי הכנסת, המחוזקים בפרשנויות מוסמכות 
הקטר,  הוא  כץ  רה”מ,  בלשכת  בכירים  גורמים  של 
מלאכה  אין  הוראתו,  בלי  תזוזה  אין  והמסילה.  הקרון 
בלי הנחייתו. לדידם, במבחן השטח, רוח השר שמחזיק 
במשרד זו הקדנציה השלישית ברציפות, רלוונטית יותר 

מכל הנחיה משפטית דקדקנית. 
אחד מחברי הכנסת של יהדות התורה )לא מנחם לייזר 
הכול(  תכלית  היא  למירון  כמובן, שעבורו הרכבת  מוזס 
שר  נגד  התקשורתית  המתקפה  שאפילו  השבוע  טען 
העבודה חיים כץ אחרי שעצר את עבודות הרכבת ב'שבת 
”הוא  התחבורה.  שר  לשכת  מכיוון  בכלל  יצאו  חזון', 
רוצה לגזור סרטים על הפרויקטים שהוביל וכמה שיותר 
בשבת,  עבודה  ולפיו,  נתון  שמציג  הח”כ  טוען  מהר”, 
של  מואץ  בקצב  הפרויקטים  התקדמות  את  לזרז  יכולה 
צפויה  התערבות,  כולל  לא   - אחוזים  וחמישה  עשרים 

במקרה הזה, של כוח עליון.
של  בלשכתו  ברורים,  סימוכין  יש  הזו  לתיאוריה 
כץ,  בישראל  רואים  רה"מ  בלשכת  נתניהו.  אבו-יאיר, 
החקיינים  על  שמקלות  המעגליות  הידיים  תנועות  בעל 
והבדרנים לעשות את מלאכתם, מעין תמנון רב זרועות. 
כשעינם הממצמצת בין חקירה לחקירה, בין טיסה לגיחה, 
רואים  הם  בממשלה,  אפשריות  חלופות  לעבר  צופיה 
הקילוגרמים  טרום השלת עשרות  גודלו,  במלוא  כץ  את 

ממשקלו. 
לא  וגם  ביטן  בכנסי  הסדרתית  ההתייצבות  עוזרת  לא 
הבעת הנאמנות בשיחות גלויות. בלשכת רה"מ, סמוכים 
הפסקה,  ללא  שמתדרך  הבכיר  השר  הוא  ובטוחים שכץ 
היום  את  מכין  שכבר  המכהן,  הליכודי  הגורם  הוא-הוא 
מלבדו,  אחר  אין  הנוכחית.  בקדנציה  עוד   - שאחרי 
מחוץ  סער  הליכוד.  של  המעודכנת  השרים  ברשימת 
למשחק בכנסת הנוכחית, השר לביטחון פנים ארדן, איבד 
שטייניץ  המבולבל  יובל  העצמי,  בטחונו  את  מכבר  זה 
הכביש  על  שנותר  כשלג   – צחה  לפתע שסביבתו  מגלה 
אחרי שלושה ימי שמש, והבכירה הבאה בתור היא מירי 

רגב. 
כץ  נתניהו,  שאחרי  הגמדים  רשימת  על  כשמתבוננים 
מקפיד  וגם  השאר  כל  מעל  אחד  בראש  לפחות  בולט 
יוצא  ללא  כמעט  האגפים,  כל  עם  טובים  יחסים  לתחזק 
מן הכלל. בלשכת נתניהו חוששים מהיום שבו היועמ”ש 
הם  להתפטר.  נתניהו  את  שיחייב  אישום  כתב  על  יורה 
חוזרת  הבלתי  ההזדמנות  על  יוותר  לא  שכץ  בטוחים 
צורך  ללא  הליכוד,  ראשות  את  לכבוש  בפניו  שתיקרה 
תוצאות  עם  רק  אולמרט,  אחרי  לבני  כמו   – בבחירות 
אחרות. להשלמת התיאור רק חסר שהקריקטוריסט יאיר, 

בית ספר לפוליטיקה

בעיטת פרידה

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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לא רק התוכן. גם 
הטון היה שבתי. 

המסר המתון של 
שבת מחבקת 
ולא מרחיקה, 

ראוי שיהיה 
גם לנגד עיני 

עיתונאים שהפכו 
את השבת 

קרדום לחפור 
בה כותרות. לא 

תבערו אש - על 
חשבון יום השבת

בלשכת רה"מ 
בטוחים שכץ מכין 

את היום שאחרי 
- בקדנציה 

הנוכחית. אין אחר 
מלבדו, ברשימת 

שרי הליכוד. סער 
מחוץ למשחק, 

השר לביטחון 
פנים, איבד את 
בטחונו העצמי 

וסביבתו של 
יובל המבולבל 
שטייניץ, צחה 

כשלג אחרי 
שלושה ימי שמש

יאייר לנו עוד ציור אנטישמי, שכץ והחרדים מרקדים במרכזו.
במוצ"ש הזכור לרע, בו התייצב כץ בנתיבי איילון למסיבת עיתונאים 
שצולמה ממעוף הרחפן וגרמה לכולנו לראות כוכבים, ביבי כבר גמר 
אומר לפטר את השר שירד מהפסים. ראש הממשלה חזר בו מכוונתו 
נתניהו  חגגו.  והעיתונאים  נתקעו  הופסקו, החיילים  אחרי שהעבודות 
שמחפש מאז ומתמיד את האינטרס הפוליטי שעומד מאחורי הכותרות 
נגדו – סימן את כץ כמקור המידע ונשבע לנקום. מכתב הפיטורין כבר 
אלה  היו  אך  שוגרה,  המכהן  השר  נגד  התקדים  חסרת  ההצרה  הוכן, 
התורה,  מיהדות  ואחד  מש"ס  אחד  בכירים,  חרדים  פוליטיקאים  שני 
שהפצירו בו באישון ליל שלא לזרוק את החרדים מתחת לגלגלי קטר 
ההסתה השועט. "אל תפטר את כץ, כי הראשונים שיפסידו מזה יהיו 
החרדים", אמרו לו השניים, ששמרו על ערוצים עקיפים עם כץ מאחורי 

הקלעים.
בסבב הנוכחי, כץ שמשמש גם כשר המודיעין, עשה עבודת הכנה 
נעלמה  יד  כי  והבין  הגזרה  לרוחב  נערך  הוא  האויב.  קווי  מאחורי 
אישי, שיסומן  ליעד  אותו  מכוונת את האצבע לעברו במטרה להפוך 
בהחלטת מועצת גדולי התורה. אם שמו של כץ היה מוזכר לדיראון, 
בהחלטה משותפת של כל גדולי ישראל, הוא היה מאבד סיכוי לתמיכה 
הריאליים,  המחליפים  מרשימת  רגע  בן  ונמחק  פוטנציאלית  חרדית 
בוודאי בקדנציה הנוכחית. ראש הממשלה שהעדיף בגדול להרגיע את 

הגזרה, לא היה מזיל דמעה לנוכח החרפת הטון הנקודתית.
ממגננה  עלה  הוא  האסיפה  של  ובעיצומה  הסכנה,  את  זיהה  כץ 
להתקפה ותוך כדי כך חשף את הנוסחה שגובשה מול ראש הממשלה. 
דעת  על  רשמית  דעת  חוות  הובאה  שבשעתו  ולהזכיר  לחזור  "צריך 
הרכבת  להנהלת  לפנות  עלי  שאוסרת  לממשלה  המשפטי  היועץ 
דעת  על  שהתקבל  פתרון  שהציע  זה  הוא  אני  לזה  מעבר  ולהתערב. 
ישראל  למסורת  הכפיפות  סעיף  את  להחיל  ראשי המפלגות,  שלושת 
קווי  הקצאת  בנושא  ב-1991  שתוקן  כמו  בשבת,  עבודות  לנושא  גם 
תחבורה ציבורית וזה מה שמקודם כעת. שלושתם התכנסו איתי ביום 
ולאחר  ישראל  למסורת  הכפפה  של  בפתרון  לתמוך  והחליטו  ראשון 
נכנסו אל רה״מ עם העמדה הזאת. אני זה שהבאתי את הפתרון  מכן 
היצירתי - אחרי שבדקתי את ההיסטוריה, ומי שרוצים לשרבב את שמי 

אלו גורמים פוליטיים מתחרים".
)נשבות  הקרובה  בחצי השנה  בחקיקה  ויוסדר  יאומץ  עד שהרעיון 
מתיר  שהחוק  כך  על  הדיבורים  שכל  ולהזכיר  לשוב  צריך  ונשפוט(, 
המצב  את  מלשקף  רחוקים  בלבד,  נפש  פיקוח  של  במצב  עבודות 
המשפטי כפי שהוא מעוגן בהסדרי החקיקה של מדינת היהודים. סעיף 
12 לחוק שעות עבודה ומנוחה שנחקק בראשית שנות החמישים קובע 
העסקת  להתיר  העבודה,  לשר  ומאפשר  לחלוטין,  שונים  סטנדרטים 
לפגוע  עלולה  העבודה  שהפסקת  משוכנע  הוא  "אם  בשבת,  עובד 
רבה  פגיעה  לפגוע  או  הרכוש,  או  הגוף  בביטחון  או  המדינה  בהגנת 
בכלכלה, בתהליך עבודה או בסיפוק צרכים שהם, לדעת שר העבודה, 
חיוניים לציבור או לחלק ממנו". סעיף הסל הזה, מאפשר לשר הממונה 

מרחב פעולה ברוחב ששת המסלולים בנתיבי איילון כולל פסי הרכבת 
המפרידים ביניהם.

התח"צ הפך ליח"צ
של  המאובטחת  מכספתו  הדין  פסק  נשלף  כאילו   - נפלא  בתזמון 
מזכיר ועדת הרבנים למען שמירת השבת - גלגלו השבוע שופטי בג"ץ 
את סיעת מרצ והעותרים הרפורמים שביקשו לאפשר תחבורה ציבורית 
סיכוי  אין  אבל  נהדרת,   - הפסיקה  בעקבות  שיצאה  הכותרת  בשבת. 
המימרה  על  חותמים  החרדים  הכנסת  חברי  את  נראה  שבעקבותיה 
על  בגלל המקל שהונחת  רק  ולא  בירושלים",  "יש שופטים  הבגינית 
נתנו  שהשופטים  מלמד  הדין  בפסק  עיון  הקצר.  הגזר  אחרי  ראשינו 
תחבורה  חברת  אם  כי  כשקבעו  העתירה,  של  מחודשת  להגשה  פתח 

שמעוניינת להפעיל קווים בשבת, תגיש עתירה מחדש, הם ידונו בה.
כץ,  ישראל  של  ליח"צ  גם  טוב  בא  התח"צ  עתירת  של  הטיימינג 
שמשרד התחבורה – בהנחייתו, הביע עמדה ברורה במסגרת העתירה. 
גם חברי כנסת חרדים שנוטרים לו טינה על תעלולי הרכבת, מסכימים 
שבעניין עתירת התח"צ, הוא עשה מעל ומעבר כדי להבהיר את עמדת 
המדינה. לא רק כלכלית, גם פוליטית, מסתבר, לא מפסידים משמירת 
השבת – גם אם למחצה. בסופ"ש הזה ניתן לומר, על בסיס אמרתו של 
אחד העם, כי יותר מששמר ישראל כץ על השבת, השבת שמרה עליו.

העתירה,  לא  זו  החרדים,  הנציגים  מעיני  שינה  להדיר  שצריך  מה 
הגורמים  זהות  דווקא  אלא  ההחלטה,  של  הנסתרת  המשמעות  או 
הרפורמים  הארגונים  דור,  שנות  במשך  הגשתה.  מאחורי  העומדים 
שקנו אחיזה בקרב הציבור היהודי בארה"ב, ניסו ללא הצלחה לחדור 
ללב המיינסטרים הישראלי. בשנתיים האחרונות, הם מצליחים לחדור 
ללבבות, בחסות של יהדות מקרבת, תפילה שוויונית וכותל משפחתי.

הקוראים  חוצות  שלטי  החילוניות  הערים  ברחבי  נראו  שנה,  לפני 
לציבור המסורתי להגיע לתפילות הימים הנוראים, באווירה שוויונית. 
רשויות  עשרות  שהעניקו  החסות  שנה,  לפני  אך  נחשפה,  זה  במדור 
החגים  לתפילות  להגיע  לציבור  הקוראים  רחוב  לשלטי  מקומיות, 
אומנם  המסורת  שומרי  של  רובם  רוב  ושוויונית".  משפחתית  "ברוח 
הוסיפו לנהור, ברגל, לבתי הכנסת האורתודוקסיים, אך לראשונה זה 
עשרות שנים, זוהתה קפיצה דרמטית בשיעור המתפללים בבתי הכנסת 

הרפורמים והקונסרבטיביים, כאן בישראל. 
עינינו  שחלפה.  השנה  במהלך  והתעצמה  הלכה  רק  הזאת  המגמה 
הרואות שהרפורמים כאן כדי להיאבק בכל הכוח על דעת הקהל - מה 
שמחזק את הצורך בריבוי אהבה במקום שנאה. מי שאינו מבין כיצד 
ניתן לשלב בין שמירה על קוצו של יוד לבין הקפדה יתירה על קירוב 
לבבות, מוזמן לשוב ולעיין בנוסח ההחלטה של מועצות גדולי וחכמי 

התורה.  

האחריות מחייבת. כינוס מועצות גדולי וחכמי התורה בירושלים. צילום: משה ויסברג
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"מי שמחלל שבת אינו מרוויח כלום"
גדולי הדור התכנסו ולאחר דיון ממושך וחריג באורכו פרסמו מכתב מיוחד  בהנחיות: גיבוש חוק שיצמצם 
את היתרי העבודה בשבת ומעקב צמוד  מי הציע לאיים בפרישה מהקואליציה, ומדוע דחה מרן הגרי"ג 

אדלשטיין את ההצעה?  וגם: הניסוח המשותף של מרנן הגרי"ג והאדמו"ר מגור 

ארי קלמן

תורה  תלמוד  חצר  התמלאה  הצהרים,  בשעות  חמישי  ביום 
ורבנן,  זה את מרנן  בזה אחר  חוות דעת ברכבי השרד שהביאו 
גדולי ומאורי הדור, חברי שלוש מועצות גדולי התורה, שהגיעו 

לדיון חירום בעקבות מצב חילולי השבת בארץ הקודש. 
השנייה,  בקומה  סגור  חדר  לתוך  יחד  התכנסו  הרבנים   22
שם, מאחורי דלתות העץ העבות, דנו בכובד ראש בנושא מעל 
שלוש שעות, באופן נדיר וחריג במיוחד, כאשר ברוב הזמן איש 
נציגי  ועשרות  הפוליטיקאים  כולל  לחדר,  להיכנס  מורשה  אינו 

התקשורת שהגיעו לסקר את המאורע. 
בראשית הכינוס פתחו ראשי הסיעות החרדיות, דרעי, ליצמן 
ראשון  נמצאים.  הם  בו  המצב  את  לרבנים  שהסבירו  וגפני, 
מצב  את  ישראל  גדולי  בפני  שסקר  דרעי  היה  השר  הדוברים 
התחילו  מתכנסות  ״כשהבינו שהמועצות  ואמר:  חילולי השבת 
יהיו עבודות. בהמשך כל חוק  לדבר אחרת, בחודש הקרוב לא 
עזר תהיה סמכות למשרד הפנים לאשר או לא״, כשהוא מתייחס 
הרווחה  מנכ"ל משרד  כי  עיתונות' בשבוע שעבר  'קו  לחשיפת 

הורה לבטל את העבודות בחודש הקרוב.
לאחר שסקרו את המצב בפני הרבנים יצאו כלל חברי הכנסת 
כשעה  במשך  במתח  המתינו  שם  צדדי,  לחדר  הכינוס  מאולם 
וחצי לנעשה בקומה מעליהם, שם היו מכונסים גדולי הדור יחד 
עם מזכירי המועצות הרב אברהם רובינשטיין, הרב מרדכי שטרן 

וחה"כ יואב בן צור.
לאיים  חובה  כי  מסלונים  האדמו"ר  הציע  הדברים  במהלך 
"ראש  מהממשלה,  פרישה  של  איום  על  הפחות  לכל  לרמז  או 
יד  לתת  לנו  אסור  יעבור,  בל  חוק  שזה  להבין  חייב  הממשלה 

לחילולי השבת", אמר. 
האדמו"ר  אך  האדמו"ר,  על  חלקו  המועצות  חברי  שאר 
מויז'ניץ הציע פשרה: "צריך לתת להם תקופה קצרה לתקן את 

החוק. ולאחמ"כ יחזרו הח"כים עם תשובות לגבי שינוי חקיקה". 
ה'מועצת'  אז  כי  הוסיפו  ההצעה  עם  שהסכימו  האדמו"רים 

תתכנס בשנית ואם לא יהיו תוצאות ידונו אז בדרכי הפעולה. 
רכבת  את  להחרים   - נוספת  אפשרות  העלה  מגור  האדמו"ר 
חילולי השבת", אמר  ליהנות מהפירות של  לנו  "אסור  ישראל, 

הרבי לגדולי ישראל.
הגרי"ג  מרן  היה  לבסוף,  הדברים  את  שהכריע  שמי  אלא 
של  הפוליטי  "מצבו  כי  הסביר  הארוכים  שבדבריו  אדלשטיין, 
ראש  לחקירות  מתייחס  כשהוא  כה",  בין  קשה  הממשלה  ראש 
הממשלה  שראש  כאפשרות  לקחת  חייבים  "אנחנו  הממשלה, 
ינצל את הפחד מהכינוס הזה ויקדים את הבחירות". מרן הגרי"ג 
הסביר כי חייבים להבין ש"זו הממשלה הכי פחות רעה שהייתה 

לציבור לומדי התורה מזה שנים רבות וצריך לנהוג בחכמה".
בסיום דבריהם חזרו חברי הכנסת לחדר, כשאת המתח באוויר 
ניתן היה לחתוך בסכין. גדולי ישראל הורו לחברי הכנסת לפעול 
מיד בתחילת מושב החורף, לשנות בחקיקה את הליכי אישורי 
העבודות בשבת כדי לשמור על הסטטוס קוו ולצמצם את הפרצה 
המדאיגה. חברי המועצות ביקשו מהח"כים לעדכן אותם בעוד 

זמן מה על ההתפתחויות בנושא.
בידיו של מרן הגרי"ג אדלשטיין היה מסמך ההחלטות שהוכן 
מבעוד מועד והונח על שולחנם של חברי המועצות, אלא שאז 
"אנו   - נכתב  בו  מהסעיפים  אחד  את  ידו  בכתב  הגרי"ג  שינה 
כלום  ירוויח  ולא  יפסיד  את השבת  מי שמחלל  מתפללים שכל 

ולא יהיה לו מזל והצלחה".
מרן הגרי"ג טען כי הדבר יכול לגרום לחילול השם וכי צריך 
צעד  ממקומו,  הגרי"ג  מרן  קם  זה  בשלב  הנוסח.  את  לשנות 
לשולחן ה'מועצת' החסידית והתיישב לצדו של מרן האדמו"ר 
מגור. השניים התייעצו דקות ארוכות על נוסח, שבסופו הכריעו 
כי ייכתב - "הדבר ידוע שכל מי שמחלל שבת אינו מרוויח כלום 

ואין לו מזל והצלחה".

חכמי  מועצת  נשיא  את  טלפונית  עדכן  צור  בן  יואב  חה"כ 
התורה מרן חכם שלום הכהן, שיצא מוקדם כדי למסור שיעור 
והביע את הסכמתו. לאחר פיזור הכינוס הקריא מזכיר ה'מועצת' 

הרב אברהם רובינשטיין את ההחלטות לתקשורת. 
התורה  שר  מרן  לבית  ה'מועצת'  מזכיר  הגיע  הדיון,  לאחר 
היה  הגר"ח  מרן  הסיכומים.  על  אותו  ועדכן  קנייבסקי  הגר"ח 
מעורב בימים שלפני ה'מועצת' בדחיפה לכינוס ואף דובר כי מרן 
יחרוג ממנהגו וישתתף במועצת אך בשל חולשתו שלח דברים 

עם הרב זילברשטיין שהביא אותם בפני גדולי ומאורי הדור.
"עלינו להילחם בכל הכוח למען השבת קדש אשר היא ברית 
שבתות  שתי  ישראל  שמרו  ואלמלא  שבשמים  לאבינו  ביננו 
חילול  שיש  במקום  אלא  מצויה  הדליקה  ואין  נגאלין,  היו  מיד 
הרי  שבת  והמחלל  כולן  המצוות  כל  כנגד  שבת  ושקולה  שבת 
ואוי  השבת,  בעד  נפש  מסרו  הדורות  ובכל  ע"ז,  כעובד  הוא 
ויה"ר שנזכה  באר"י,  חילולי שבת  לכך שמתרבים  לנו שהגענו 
להנצל מזה ולשמור שבת כהלכתו ועי"ז ימחלו לנו כל עוונתינו 
אנוש  כדור  ע"ז  עובד  אפילו  השבת  את  המשמר  כל  כדאמרינן 
ויזכו כל הנזהרין והמעשין לכתיבה  מוחלין לו על כל עוונתיו, 
הגר"ח  כתב  ומתוקה",  טובה  ולשנה  בסשצ"ג  טובה  וחתימה 

במכתב המיוחד לכינוס.

ההיסטורית  לישיבה  להיכנס  שזכה  השבת  ועדת  של  היחיד  הנציג 
היה  התורה,  גדולי  ורבנן  מרנן  בפני  נרגשים  דברים  לשאת  זכה  ואף 

הרב זכאים.
בפצותי  יראתי  הנוראים  לימים  הידוע  הפיוט  בנוסח  שפתח  אחרי 
שיח בפני מרנן ורבנן עיני העדה, סיים באומרו: אך תמכתי יתדותי על 
שבת קודש האות והעדות בין השם ובין בניו, הזועקת מנהמת ליבה על 
חילולה, ובשמה ולכבודה הנני עומד היום בבחינת ואדברה בעדותיך 

נגד מלכים, מאן מלכי רבנן.
השנים,  במשך  השבת  למען  הועדה  פעילות  את  בקצרה  סקר  הוא 
ותיאר בפרוטרוט כיצד חלה הרעה בשמירת השבת מבחינת הפרהסיא 
הציבורית, שכן במשך שנים רבות נשמרה השבת בחוצות קריה באופן 
כמעט מלא למעט זעיר שם זעיר שם בקיבוצים מסויימים. אבל במשך 
ועסקים  קניונים  להקים  ברית  מפירי  כמה  כשהחלו  לצערינו  הזמן 
והן עתה  בפאתי הערים החלה הפירצה להתרחב בממדים מבהילים. 
ולדאבון  וחנויות.  עסקים  קמו  הערים  בתוככי  שגם  המספחת  פשתה 

הלב אף יהודים מסורתיים מתקשים לעמוד בניסיון המר הזה.
במימון  או  בגופים  הציבוריות  העבודות  את  להוסיף  יש  כמובן 
ממשלתי כמו רכבת ישראל, ואחרון הכביד  הרוח הגבית שנתן הבג"צ 
פסיקה  של  ואחריתה  מרכולים,  פתיחת  לאפשר  אביב  תל  לעיריית 

קנטרנית זו שנועצת חרב בליבה של השבת מי ישורנה.

הדרכים  בכל  לפעול  מרע"  "סור  בבחינת  מחד,  הועדה:  חזון 
החוקיות לעצור את חילולי השבת, וגם לרבות פנייה לשומרי השבת 
להדיר רגליהם ממקומות מחללי שבת. ולהעדיף מקומות שומרי שבת 
המתפעלות  גדולות  רשתות  שישנן  בחשבון  לקחת  אף  יש  דווקא. 
חנויות בתוככי הערים החרדיות, אשר להן כמה חנויות ועסקים בערים 
אחרות מחללות שבת בפרהסיא, בלי ספק כוח הקניה החרדי העצום 

יכול להשפיע באופן דרסטי לעצירת הסחף הנורא.
ומאידך, יש גם את חלק ה"עשה טוב" כי בהחלט חשים אנו שחסרה 
הסברה נכונה מצידנו בקרב הציבור הכללי, שלא רבים יחכמו להבין 
בדור  אם  מצידנו.  זעקה  קול  קמה  בכלל  מה  ועל  השבת,  מתנת  מהי 
זה  או סב שומרי שבת. לצערנו בדור האחרון  היו אב  לכולם  הקודם 
נדרשות  מסורתיים  המוגדרים  בקרב  אף  וכאמור  והולך,  מתמעט 
עיניהם להבין את ערכה  והסברה מקיפות להאיר את  פעולות שכנוע 

ואת חשיבותה.
וזוכים  מתקבלים.  הדברים  הלב  מעומק  שבפנייה  לימד  הניסיון 

להאהיב את השבת בקרב שדירות הציבור.
הוא סיים בפניה למרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור כי יצוו את ברכתם 
ומטרותיה  יעודה  את  למלא  שתזכה  הועדה  על  בתפילתם  ויעתירו 
להפיץ את בשורת השבת ולשמור ולהגן על כבודה עדי נזכה לגאולה 

השלימה במהרה בימינו. אמן.

 הרה"ג ראובן זכאים 
נציג ועדת הרבנים למען השבת וראש בית המדרש להוראה "זכרון יעקב" 

הסברה וכוח קנייה
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אם טיפלתם רק בכאבים או בגירודים שיצרה מחלה ולא במנגנון שיצר אותה, לא 
פתרתם את הבעיה באמת. אז מה עושים?

כתובתלכל כאב יש 

מאת: יאיר גרוס

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

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

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

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

שם ההתמכרות למשככי כאבים הוכרזה כמגיפה.

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

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

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

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

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

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

שמייחסים לצמחי המרפא יש כיום ביסוס מדעי.

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

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

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

072-3922675 וליהנות מהקלה וחיזוק. 
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₪9החל מ-

מטענים ניידים/
סוללות גיבוי

₪5החל מ-

HDMI כבלי
כבלי סנכרון וטעינה לסמרטפון

5החל מ-

כבלי סנכרון וטעינה לסמרטפון

החל מ-₪1

מגן מסך זכוכית
לסמרטפונים

מקררים ביתיים

החל מ-

₪770

מקררים 4 דלתות

החל מ-

₪3,990

מקרריםמקפיא תחתון

החל מ-

₪2,990
מייבשי כביסה

₪699החל מ-

מכונות כביסה

₪599החל מ-

תנורים

₪699החל מ-

כיריים

₪299החל מ-

מקפיאים

החל מ-

₪699

מזגנים

₪999החל מ-

מתנות לחג
במחירים הזולים בישראל

המתנותיריד 
הגדול

מתנות לחג

בכל סניפי הרשתרק ביום ראשון 17.9.17הגדול
חיסול!

מוט סלפי 
לכל סוגי הסמרטפונים

₪5החל מ-

עוצמה 36V, הילוכי שימאנו



כ"ג באלול תשע"ז 14/9/17ברחובות24

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת מנפלאות הבריאה
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. מקום של כינוס או מסיבה. "פתחו כולם בכבוד 
____" )ברכות סג: (

6. לחלוטין. "שאינן משוחררין ____" )חגיגה ד.(
8. עבר ממקום למקום. "כצפור ____" )משלי כז ח( 

)בלשון נקבה(
9. קיצור המילים : כנף רננים.

10. כנוי ליממה,יום ולילה. "הרי זה חושש מ____ 
ל____" )גיטין ג ח(

11. פלך,מחוז,אזור. "עבר הירדן ____ הגוים" )ישעיה 
ח כג(

13. רמש טורף,מהיר תנועה בעל רגלים פרוקות 
מרובות. "מרבה רגלים זה ____" )חולין סז: (

16. הכהן הגדול בשילה. )שמואל א ד טו(
17. כנוי לחלק הפנימי הרך שבצמח. "ושל אגוז שיש 
להן ____ מבפנים" )רש"י פסחים עד.( )בכתיב חסר(
18. תכף, לאלתר, בלא שהיה. "שנותנין עיניהן ____ 

נשרף" )שבת לג: ( )בהיפוך אותיות(

1. בלי ספק,בודאי. "כי בא שאול ____ - ____" )שמואל א כו ד(
2. כמו,למשל,לדוגמה. "בארץ ____ הלוף" )פאה ו י(

3. פרי בראשית התפתחותו. "פרחה הגפן פתח ה___" )שיר 
השירים ז יג(

4. אחד מצמחי הבושם הריחניים שנזכרו במקרא. "____ וכרכם" 
)שיר השירים ד יד(

5. קיצור המילים : י ימי תשובה.
7. אוכף של עץ הנתון על גב הבהמה. "הסלים שב____" )פרה יב 

ט( )בלשון רבים(
10. מגיבורי דוד. "____ האחוחי" )דברי הימים א יא כט(

12. לעולם,לנצח. "טהורה עומדת ____" )תהלים יט י(
14. כינוי ליין. _____ - הענבים )בראשית מט יא(

15. מידה למדוד בה נוזלים. "מדות ה___ - ברוציהן קדש" )מנחות 
ט ה(

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 15 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

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

סנותאגיסנאשוסנישא

תקאבשששאאנעיהאניש

רארמשישאשליקשריעא

ידאתאשישטירתאשעינ

אמאשונכהמביאהישסנ

שסנקיפישרסנראבישר

תאלשוינחשאמאעאהיו

שמירתדששמידשנסילא

תישרלכתישאהישינשא

אמאפשהבסנלגלחגויא

תשריפבאתפשושוטלרא

שעיורתשאיביארלישה

סנסשמחסנמטרשסנאנא

 תשבץ 

 
1 2 3 4 5   

6      7 

8       

9     10  

   11 12   

13 14 15  16   

 17   18   
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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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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

גדולה, ק"ב, חזית לגן 
העיר, כולל מחסן וחניה, 
2,850,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)09-43(_____________________________________________

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

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

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

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

 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, 

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

דופלקסים

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

בית שאן
 במיקום מעולה, 4 

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

052-7630330)33-37(_____________________________________________

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

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

באר שבע

3-3.5 חדרים

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

מיידית, 830,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)37-37(יעקב, 054-4901948 

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

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

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

מושכרות ב- 5,200 
ש"ח הכול משופץ, 

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

050-5308742)34-34(_____________________________________________

 במינץ, 4.5 חד', 
106 מ', משופצת, 

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

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

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

 הוזל המחיר, מיוחדת 
באלוף הנצחון - גבול 

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

בק"א, שניתן להשכיר 
וכן 2 מחסנים ו- 3 חניות, 
2,370,000. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

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

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

4-4.5 חדרים

 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

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

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

 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(_____________________________________________

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

03-5791770)36-37(_____________________________________________

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

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

 5 חד' בבנין חדש, 
באזור חבקוק, ק"א, 

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

חייבת להימכר-כל הקודם זוכה
6 חדרים מפוארת ק״ק

3 כיווני אויר
+חצר מרוצפת 45 מ׳ר

מציאה בקרית הרצוג

0524176855
רק  2,350,000 ש״ח 

פנטהאוזים ודירות גן
 דירת גן, 4 חד' בעליון, 

חייבת להמכר. ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן,

052-3251213)37-37(_____________________________________________

דופלקסים
 בשמעון הצדיק, דופלקס 
מיוחד אופציות שלא נגמרות, 

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

 דירת גג יושבת על שטח 
שתי דירות + שתי גגות 

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

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

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

 דירת 3 חד' + 33 מ"ר 
בקומה + גג בטאבו + היתרי 

בניה ודירה נוספת בטאבו. 
ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן, 

052-3251213)37-37(_____________________________________________

 מכרז על דירת 3 חד' 
בחלק העליון, חייבת להמכר. 
ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן, 

052-3251213)37-37(_____________________________________________

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

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

 דירה מחולקת שכונה ג' 
במיקום המיועד לפינוי בינוי 

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

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

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

_____________________________________________)37-37(משה, 054-3255667

 מבחר דירות במחירים 
שפויים עם השבחה עתידית 
ומעולות לחלוקה, התקשרו 

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

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

_____________________________________________)37-37(נכסים, 054-4490025

 מציאה! 4 ח' ברחוב 
ישראל גלילי בשכונת 

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

054-4490025)37-37(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

052-2604463)37-37(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 מציאה! 4 חד' בפרוייקט 
יוקרתי עם מחסן צמוד לדירה 

בקומה, ברמב"ש ג' 2. לזר 
_____________________________________________)37-37(נדלן והשקעות, 052-6900020

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

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

 בהרצל בבניין דו קומתי, 
3 חד' + אופציה מיידית 

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

052-4834706)37-37(_____________________________________________

 בבר אילן, 3 חד', מיידי, 
1,150,000 ש"ח. תיווך יעקב, 

054-4901948)37-37(_____________________________________________

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

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

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

2-2.5 חדרים
 במשלט, 2 חד', ק"ג, 

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

_____________________________________________)37-37(נכסים, 052-4834706

 מאגר דירות עצום 
באשקלון להשקעה או 

למגורים במחירי מציאה !!!
טל לתיאום פגישות :

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

 להשקעה/לשותפים 
בשבטי ישראל פ.רמב"ם, כ- 

80 מ"ר, מחולקת ל- 3 דירות 
מושכרות, 7,700 ש"ח! + 

50 מ"ר, מושכרת ב- 4,900! 
1,850,000 ש"ח )משכנתא 

כ- 700,000 ש"ח(,
054-8474528 ,054-3053211)37-38(_____________________________________________

 בקריית הרצוג אזור 
פרמישלאן בבנייה 
מתקדמת, דירות 

אחרונות, מפרט טכני 
עשיר, בניין מפואר. להב 

_____________________________________________)37-37(נכסים, 050-4177750

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

חד', 1,180,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

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

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

1,550,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

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

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

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

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

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

חד' + חצר יוקרתית 
ביותר. *למשקיעים 

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

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

 בשכונת הלל 
היוקרתית! דו משפחתי, 

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

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

 במרום-שיר, פנטהאוז 
יוקרתי בלנדא, ק"7, 105 
מ"ר בנוי + 160 מ"ר גג, 

עם נוף מדהים עד הים!! 
+ חניה. "מקסימום" 

054-4340843)37-37(_____________________________________________

 דירת-גן יוקרתית, 
בבמברגר, 150 מ"ר 

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

מיידי. "מקסימום נדלן" 
054-4340843)37-37(_____________________________________________

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

אפשרות ליחידה.
תיווך-ישוב-הארץ,

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

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

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

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

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

2,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

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

 בהבנים, דירת-גן חדשה 
מקבלן + חניה, מיידית, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

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

 באברבנאל, 6 חד', כ- 
145 מ"ר, משופצת מהיסוד + 
חצר ענקית, 2,340,000 ש"ח. 

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

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

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

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

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

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

 באזור יהודה הנשיא, 
דופלקס 5.5 חד', ענקית, 

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

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

03-5799308)37-37(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 מציאה באשקלון !!!
דופלקס 6 חדרים 1350000 

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

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

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

_____________________________________________)37-37(מתווכים" 03-5701010

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

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

+ מעלית + חניה, 
2,420,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

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

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

054-3050561)37-37(_____________________________________________

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

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

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

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

חזית, 3 כ"א, 1,980,000 ש"ח. 
_____________________________________________)37-37(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

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

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

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

053-3128884)37-37(_____________________________________________

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

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

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

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

 בהזדמנות! פרנסה 
טובה! מחולקת! 

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

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

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

2,500,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

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

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

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

_____________________________________________)37-37(שת"פ מלא

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

2,100,000 ש"ח.
_____________________________________________)37-37("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בלנדא! 4 יפהפיה 
מטופחת, מאווררת + מ.שמש 

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

_____________________________________________)37-37(נכסים" 03-5791514

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

2,100,000 ש"ח.
_____________________________________________)37-37("אפיק-נכסים" 03-5791514

 באזור הרצוג, 4, ענקית! 
שמורה מאוד! ק"ג אחרונה, 

חזית, 3 כ"א, מאוררת, 
2,080,000 ש"ח.

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

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

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

 בלעדי! בדניאל, 
4 חדרים, משופצת, 

100 מ"ר, ק"ק + חצר, 
חזית, 2,250,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

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

.1,450,000
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)37-37(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

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

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

ליחידה החל מ- 1,800,000 
ש"ח.

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

 דירת 4 חדרים בב"ב 
למכירה במחיר אטרקטיבי, 

_____________________________________________)37-38(טלפון: 054-6355073

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

2,180,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

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

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

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

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

 במימון, 4.5 חד' + מעלית, 
מרפסת שמש, מרווחת, 

2,150,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

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

 ברבי-טרפון, 120 מ"ר 
+ אופציה, ק"א + חניה, 

2,100,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

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

 מציאה באשקלון !!!
דירת 4 חדרים קומה רביעית

750,000 ש"ח
טל 054-7313344

_____________________________________________)37-37(טל 054-6644232 צחי/עומרי
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 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

2-2.5 חדרים

ירושלים 

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

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

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

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

טבריה

3-3.5 חדרים

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

אופציה לסוכה
8 מ"ר, לא משופצת 

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

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

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

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

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

פתח תקווה

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

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

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

050-5308742)26-26(_____________________________________________

גבעת שמואל

דופלקסים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 ברש"י, 2 חד', ענקית, 
70 מ', ק"א, חזית, 

1,650,000 ש"ח. בלעדי, 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23, 050-5308742,

03-5797756)29-29(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

3-3.5 חדרים

תל אביב

לפרסום
בלוח

03-6162228

נתניה
 ברחוב יוספטל 

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

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

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

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

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

050-5308742)36-36(_____________________________________________

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

3-3.5 חדרים

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

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

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

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

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח.תיווך 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

צפת

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

050-4103173)33-32/18(_____________________________________________

 בנווה צבי בר אילן, 
3 וחצי חדרים + 2 

מרפסות סוכה, ק"ב, 
משופצת ומושקעת, 

מוארת בכיוונים טובים 
1,890,000 ש"ח,

054-6699870/69)34-37(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים משופצת 
+ יחידת דיור מושכרת. תיווך, 

050-4104044)34-37(_____________________________________________

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

שנקין, זקוקה לשיפוץ,
קומה שלישית בלי,

054-7195955)34-37(_____________________________________________

 באזור רח' ישעיהו, 
דירת 70 מ', ק"א 

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

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

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

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

דרום

2-2.5 חדרים

קריות

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

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

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

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

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

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

בגג בטון, חזית כפולה, 
פרטים בתיווך אשכנזי, 

03-5791770)36-37(_____________________________________________

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

03-5791770)36-37(_____________________________________________

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

משופץ כמשרד, פרטים 
בתיווך אשכנזי,

03-5791770)36-37(_____________________________________________

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

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

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

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

וילות ובתים

3-3.5 חדרים

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

_____________________________________________)37-37(מיידית, 050-4811122

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

_____________________________________________)36-39(מרפסת, 054-3178318

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

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

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

050-4811122)37-37(_____________________________________________

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

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

 המומחים בקריות, דירות 
במחירי מציאה, אחזקת הנכס, 

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

 בגבעת זאב החדשה! 
מציאה מקבלן! רמת 

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

 בשד' ירושלים/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(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)37-37(תיווך, 050-4144602

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

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

054-6149361)37-37(_____________________________________________

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

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)37-37(אדוארד

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

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

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

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

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

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

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

03-5799308)37-37(_____________________________________________

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

ל- 3 חד' + יחידה משופצת, 
ק"א, חזית, 2,230,000 ש"ח. 

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

 באזור אלישע, כ- 4ח', 
מושקעת, סלון גדול, ק"ב, 

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

053-3128884 ,03-5791514)37-37(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

 לחטוף! במכבים, 
3 חד', מרווחת, קא', 

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

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

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

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

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

 בלעדי מציאה 
בטרומפלדור, 3 חדרים, 

כ- 50 מ"ר, ק"ג + 
אופ' )גג רעפים(, 

שמורה, 1,220,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)37-37(_____________________________________________

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

מטופחת + חצר 20 
מ"ר, ק"א, 1,395,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

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

050-4122744)37-37(_____________________________________________

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

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

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

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)37-37(אדוארד

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

1,150,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)37-37(_____________________________________________

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

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

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

 בלעדי, 3 ח' בז'בוטינסקי 
עורפית, משופצת, מרווחת 

בניין אברכים, 1,370,000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)37-37(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ במתחרדים, 
3 ח' כ- 70 מטר, קומה ב', 

חזית, מושקעת, 1,450,000. 
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)37-37(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירת 3 חד' אחרונה 

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

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

 במימון פינת שמעיה, 
בבניה, 3 חדרים, 80 מ"ר, 
קומה ג', חזית + סוכה + 

מרפסת שמש.
"מקסימום-נדלן"

052-2452820)37-37(_____________________________________________

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

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

054-4340843)37-37(_____________________________________________

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

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

"מקסימום"
052-2452820)37-37(_____________________________________________

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

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

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

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

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

 ירידת מחיר דירת 3 
חדרים בז'בוטינסקי 45, 

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

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

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

 בלעדי! בנורוק, 
3 חדרים + מ.סוכה, 

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

054-8474843)37-37(_____________________________________________

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

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

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

1,900,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

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

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

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

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

1,500,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

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

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

מיידי. "רי/מקס" - משה דסקל, 
050-5926021)37-37(_____________________________________________

 3 חד' + מרפסות, כ- 
85 מ"ר, משופצת + אופ' 
לבניה, קא' ברח' אהרונסון, 

1,790,000 ש"ח. נאור נכסים, 
054-4566453)37-37(_____________________________________________

 3 חד' משופצת, קג' + 
אופציה על הגג באזור דניאל, 

1,520,000 ש"ח. נאור נכסים, 
054-4566453)37-37(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, כ- 3 
חד', 80 מ"ר + אופ' להרחבה, 
1,450,000 ש"ח. נדל"ן הקריה, 

050-3000121)37-37(_____________________________________________

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

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

 מציאת החודש 
באשקלון !! דופלקס 

4 חדרים מושקעת מאוד 
1,100,000 ש"ח

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 בלעדי!! בטבריה, 
2.5 חדרים + מרפסת, 

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

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

 בלעדי!! בדוד המלך, 
2.5 חדרים + מרפסות, 

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

ש"ח, גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

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

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

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

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

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

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

1,500,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

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

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

1,270,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

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

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

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

054-4566453)37-37(_____________________________________________

 בעוזיאל, 6 חד', כ- 170 
מ"ר, דו משפחתי, 2 מ"ש, 
ממ"ד. "רי/מקס" - משה 

_____________________________________________)37-37(דסקל, 050-5926021

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

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

050-5926021)37-37(_____________________________________________

 בואו הצטרפו לחברת 
ניהול הנכסים הטוב בדרום 

"אבני דרך" המטפלת בניהול 
נכסים בדרום. משה,

054-3255667)37-37(_____________________________________________

 מבחר דירות בדימונה 
וירוחם במחירי מציאה 

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

_____________________________________________)37-37(משה, 054-3255667

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

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

052-7103979)37-48(_____________________________________________

 מאגר-נכסים ודירות 
בטבריה-עילית. ידידה-לוינגר 

תיווך-לאנ"ש, המלצות בשפע, 
0527-166-160)37-37(_____________________________________________

 באזור צאנז-קרלין, 
דירת-3חד', קומה-א', מרווחת 

ומשופצת במיקום-מרכזי שקט 
ונגיש להכל, 560,000 ש"ח. 

_____________________________________________)37-37(052-7166160, ידידיה

 באזור צאנז-קרלין, 
דירת-3חד', קומה-א', מרווחת 

ומשופצת במיקום-מרכזי, 
שקט ונגיש להכל, 560,000 
_____________________________________________)37-37(ש"ח. 0527-166-160, ידידה

 במרכז העיר, מעולה 
להשקעה, משופצת, מרוהטת, 

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

 במרכז העיר, דירת 
שותפים משופצת כחדשה, 
להשקעה, תשואה 7,200, 

 .1,530,000
_____________________________________________)37-37(תיווך, 050-4104044

 במרכז העיר, דירת 
שותפים מעולה להשקעה, 

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

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

120 מטר, מ.שמש/סוכה, 
40 מטר + ממ"ד + גג בגודל 

הדירה, מעלית שבת וחניה, 
2,700,000. אתי,

054-3320655, תיווך דרים 
_____________________________________________)37-37(טרגט

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

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

_____________________________________________)37-37(טרגט

 מציאה באשקלון !!!
דירת 4 חדרים קומה ראשונה 
מהממת ביופיה מתאימה גם 

להשקעה 950,000 ש"ח
טל 054-6644232 צחי

_____________________________________________)37-37(054-7313344 עומרי

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

03-9301122)37-37(_____________________________________________

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

מרפסת שמש בבניין מפואר, 
03-9301122)37-37(_____________________________________________

וילות ובתים
 בית דו משפחתי, 4 חד' 

על רבע דונם בעמישב,
050-6925400)37-37(_____________________________________________

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

_____________________________________________)37-37(בן 3 שנים, 03-9301122

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

_____________________________________________)37-37(מ"ר, 03-9301122

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

_____________________________________________)37-37(ומרווחת, 03-9301122

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

_____________________________________________)37-37(חניות, 03-9301122

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

סוכה, 2 חניות ומחסן, 
03-9301122)37-37(_____________________________________________

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

03-9301122)37-37(_____________________________________________

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

03-9301122)37-37(_____________________________________________

 בבלעדיות בכפר גנים, 5 
חד', ענקית ומושקעת, מחסן 
בטאבו, חניה מקורה ומעלית 

שבת. "מיטב נכסים"
052-8530061)37-37(_____________________________________________

 בכץ בי"ח השרון, 5 חד', 
120 מ"ר, מ.שמש/סוכה, 
מעלית וחניה, 1,890,000. 
אתי, 054-3320655, תיווך 

_____________________________________________)37-37(דרים טרגט

 מציאה באשקלון !!!
דירת 4 חדרים קומה שנייה 
מתאימה למגורים/השקעה 

מחיר 850,000 ש"ח
טל 054-7313344 עומרי 

_____________________________________________)37-37(054-6644232 צחי

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

וחניה מקורה בטאבו,
03-9301122)37-37(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בכפר 
אברהם, 4 חדרים + חניה, 

מעלית ומרפסת סוכה,
03-9301122)37-37(_____________________________________________

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

אישורי תמ"א 38,
03-9301122)37-37(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)37-37(דרים טרגט

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

_____________________________________________)37-37(דרים טרגט

 באחד העם, 4 חדרים, 
גדולה, מתוחזקת, מטבח 

משודרג, מיזוג, מעלית וחניה, 
1,650,000. אתי,

054-3320655)37-37(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בסלנט, 3 
חדרים, משופצת קומפלט 

_____________________________________________)37-37(כולל צנרת וביוב, 03-9301122

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

_____________________________________________)37-37(משופצת! 03-9301122

 אנגלו-סכסון ביוספטל, 3 
חד', קומה 4 + אפשרות בנייה 
_____________________________________________)37-37(על הגג, מציאה! 03-9301122

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

ראשונה, חניה מקורה בטאבו, 
03-9301122)37-37(_____________________________________________

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

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

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

050-3528252)37-37(_____________________________________________

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

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

 במרכז העיר בברנדה, 
שלושה חדרים ויח"ד מושכרת, 

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

 דירת 3 חד', מרווחת, 
מטופחת, מעלית למהירי 

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

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

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

_____________________________________________)37-37(דרים טרגט

 הרצל, 4ח', משופצת, 
מרפסת לסוכה קומה ראשונה, 

_____________________________________________)37-37(830 אלף, 050-3202551

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 רחוב הנשיא, 3ח', 

משופצת, קומה נוחה, נוף 
מדהים, 680 אלף,

052-8045458)37-37(_____________________________________________

קריית אתא

קריית מוצקין

 בשביט! חצי בניין 
)2 דירות(, משופצות 

+ הרחבה קיימת, 
1,280,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)37-37(- מתווכים" 03-5701010

4-4.5 חדרים
 בסוקולוב, 4 חד', ק/2, 

מחיר הוגן! תיווך אלפסי, 
052-2790370)37-37(_____________________________________________

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

04-8441111)37-37(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228
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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

קיט 
ונופש 1-1.5 חדרים

עסקים

ביקוש 
דירות

נדל”ן 
מסחרי

משרדים

בני ברקהשקעות

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

אור הגנוז

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

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

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

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)36-36/18(_____________________________________________

בית חורון

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

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

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

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

כשרה במקום 052-7646764
,054-5461450

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

בית שמש
 וילה מקסימה, 4 חדרי 

שינה, 30 מיטות נקיה 
ומאובזרת, לשבתות במחיר 

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

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

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

בית מאיר

ביריה
 "אחוזת אלטונא" מערות 

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

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

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

מאובזרת, גינה פרטת + 
מתקנים ודשא, מרפסת + נוף 

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

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

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

גליל מערבי

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)33-32/18(_____________________________________________

דימונה

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

ח.אוכל, ערסלים,
,050-2230470

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

חשמונאים

 נופש אמיתי לזוגות בלבד 
סוויטות מפוארות + ברכה 

מוצנעת + חצר מרהיבה, אתר 
_____________________________________________)12-38(- "צימר דן" 058-7736573

בר יוחאי

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

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

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

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

גורנות הגליל
 נופש מושלם למשפחה 

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

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

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

תמורת אחוזים על מכירות

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

בניית אתרים מסחריים
ברמה גבוהה לחנויות 

להקפיץ את העסק
ללא תשלום

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

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

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

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

טבריה

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

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

מגרשים

וילות ובתים

חנויות

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

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

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

 "נופי ירדן" "בנצימר" 
סוויטה ענקית מפנקת + 

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

050-2403750)28-01/18(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

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

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

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

 וילה עם חצר גדולה, 
ממוזגת, 7 דק' מהכנרת 

ומהשטיבלאך,
לשבתות, ימי חול,

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

 חדרי אירוח מאובזרים 
במחירים מוזלים, מבצעים 
מיוחדים לחגים, אפשרות 

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

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

יבניאל

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, 

חלקם עם נוף לים, 
ביכנ"ס במקום, מחירים 

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

 צימר "פסגות החן" 
- בפוריה, בריכה 

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

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

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

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

055-6678585)51-17/18(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה 

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

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

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

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

052-5948777)01-01/18(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

בלעדי תיווך
ש. מאירוביץ הר' קוק 23

03-5797756

מציאה
להשכרה 28 מ', משרד מפואר, 
ק"א כניסה נפרדת, בבנין יפה, 

משופץ כחדש,  מתאים למשרד, 
אדריכל, לקוסמטיקאית, אולם 
הרצאות, בהרב קוק ליד חברון, 

2,500 ש"ח.

050-5308742

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

אולמות

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

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

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

1-1.5 חדרים

 בעזרא/חזו"א כ- 
70/100 מ"ר, כניסה 

נפרדת, מתאים 
לקליניקות, משרדים,  
מכירות, לימודים וכד', 

052-7693002)34-38(_____________________________________________

 2 ח' גדולים, סלון 
גדול, דירה ממוזגת, בבריכה 

מחוממת, נדנדה, טרמפולינה, 
_____________________________________________)34-41(חצר גדולה, 052-6920506

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

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

כלנית
 סוויטות מפוארות

רק 10 דקות מטבריה !!! עם 
ג'קוזי ובריכה מפוארת + פינת 

_____________________________________________)24-46(מנגל 050-2565636

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)08-38(_____________________________________________

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

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

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

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

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

058-7632114)35-37(_____________________________________________

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

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

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

2,400 ש"ח, גמיש. תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

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

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

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

052-6444050)35-38(_____________________________________________

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

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

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

שרותים כפולים, 2 מרפסות 
סוכה, שמורה, ממוזגת, 

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

 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(_____________________________________________

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

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

 דירת 2 חד' משופצת 
וחדשה, מרוהטת קומפלט, 

ממוזגת, מרווחת, מיטות 
מתכווננות, פנויה מיידי, מקום 

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

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

050-5749262)36-37(_____________________________________________

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 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

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

_____________________________________________)36-37(ארנונה, 054-8070581

מבנים

 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(_____________________________________________

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

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

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

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

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

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

מירון

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

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

דופלקסים

דירות 
להשכרה

בני ברק

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

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

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

4-4.5 חדרים

 בשיכון ג' בבארי, 4 חד', 
חדשה, 115 מ"ר, ק"א, חזית, 

6,000 ש"ח. א.ב.תיווך,
050-4888510)35-38(_____________________________________________

 באברמסקי, 4 חד', ק"ב 
+ מעלית, מסורגת + מזגנים 

+ סוכה, 4,200 ש"ח
050-4187204)35-38(_____________________________________________

 4 חד' גבול ר"ג ב"ב, ק"ב, 
4,500 ש"ח מיידית, משופצת, 

_____________________________________________)37-38(2 שירותים 052-7170746

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

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

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

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

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

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

כ- 170 מ"ר, חדשה, 
משופצת ברמה גבוהה 

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

ש"ח, גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

 ברב קוק השקט, 4 
חדרים, כ- 100 מ"ר, 
חזית, שמורה, ק"ג, 

נוף, מיידי, 5,200 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)37-37(_____________________________________________

 בלעדי!! במוהליבר, 
4 חדרים בבנין חדש, 

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

והשקעות"
052-7652801)37-37(_____________________________________________

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

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

 3 חדרים משופצת 
ומפוארת, רח' ר' אליעזר 

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

 3 חדשה ומפוארת 
בפרמישלן, מרפסת ענקית, 

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

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

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)37-37(אדוארד

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

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)37-37(אדוארד

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

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

 בלעדי! במנחם, 
3.5 חדרים, ק"ב, 

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

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

 בלעדי בחתם סופר 
בבנין חדיש, 3 חדרים, 

ק"ב + מעלית + 
חניה, מיידי, 4,000  

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

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

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

 בהרב שך/רד"ק, 
2 חדרים גדולים, ק"ג, 

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

054-6856793)37-40(_____________________________________________

 במקובר, יח"ד 2 
חדרים, חדשה + ריהוט 

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

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

2,500 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

 דירת חדר + מטבח + 
שירותים, כ- 33 מר, משופצת 
ברח' יגאל, 2,200 ש"ח. נאור 

_____________________________________________)37-37(נכסים, 054-4566453

 בקרית הרצוג, יחידת דיור 
חדשה, 2 חדרים גדולים עם 
מרפסת גדולה )יש אפשרות 

_____________________________________________)37-37(לריהוט(, 054-5596301

גבעת שמואל

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

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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 בהנשיא, 3 חדרים, קו'4, 

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

050-5926021)37-37(_____________________________________________

 ברמת שרת ברחוב הרב 
שרם, 2 חדרים + טרסה + 

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

2-2.5 חדרים

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

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

050-6926400)37-37(_____________________________________________

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

+ מטבח חדש, קומה 1 + 
_____________________________________________)37-38(מעלית, 052-8986702

רעננה

 מחפשים בבני-ברק 
דירה עם סוכה להשכרה לחג 

_____________________________________________)37-38ח(הסוכות, 054-8454536

 דרושה בב"ב דירה 
להשכרה + סוכה באזור 

המרכז, שיכון ג',
_____________________________________________)37-38ח(054-3975090

 מעונין בהחלפת דירה 
מב"ב בשכונת נאות יוסף עם 
סוכה לירושלים לזו"צ לראש 
_____________________________________________)37-38ח(השנה וסוכות, 054-8451318

 להשקעה, נכס מניב 
בארה"ב, תשואה כ- 14% 

לשנה, נכס נדיר, 50,000$, 
050-4188844)37-40(_____________________________________________

 בק.אתא, 2 חנויות, 48 
מ"ר, מחיר מציאה! תיווך 

_____________________________________________)37-37(אלפסי, 052-2790370

 למכירה חנות 20 
מ' ברח' בן גוריון מול 

השלישות בזול 600,000 
ש"ח, בלעדי תיווך ש. 

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

050-5308742)37-37(_____________________________________________

 להשכרה חנות או משרד 
16 מ' + רחבה, מתאים גם 

לספר/ית או קוסמטיקה, 
_____________________________________________)37-37(2,250 ש"ח, 054-5500263

 למכירה חנות בבני-ברק 
ברח' רבי עקיבא, 1,300,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

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

מ"ר, 17,500 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ,

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

 מבנה 600 מ"ר + גג 
במרכז בני-ברק מתאים למעון, 

מאושר בתמ"ת. א.פנחסי, 
03-5799308)37-37(_____________________________________________

 מגרשים לבניה + בתים 
+ דירות מקבלן בהזדמנות. 

עץ הדעת, תיווך במקרקעים 
_____________________________________________)37-38(שירות ואמינות, 02-6769127

 מגרש לבניה רוויה 
בק.אתא, מסחרי ומגורים. 
_____________________________________________)37-37(תיווך אלפסי, 04-8441111

 דירת ארוח ל- 2 עד 15 
אורחים, שבתות, חול, חגים, 

לתקופות קצרות, טל' לנשים: 
050-4166411, טל' לגברים: 

052-7183279)37-38(_____________________________________________

 להשכרה לראש השנה, 
יו"כ וסוכות, 2 חדרים, 

ממוזגת, מרוהטת, בפוברסקי/
_____________________________________________)37-37(השומר, 058-6454340

 "צימר דן חשמונאים" 
- סוויטות מפוארות + בריכה 

מוצנעת + חצר מרהיבה, 
058-7736573)37-37(_____________________________________________

 פנטהאוז 5 חדרים, נוף 
לכינרת, סוכה גדולה לסופ"ש 

_____________________________________________)37-40(וחגים, 052-7602175

 להשכרה 3 ח' לראש 
השנה, יו"כ, סוכות ושבתות, 

מרוהטת, ממוזגת + נוף 
_____________________________________________)37-37(מדהים לכינרת, 058-6454340

 בית פרטי מאבן הכולל 2 
צימרים + חצר גדולה בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים,
052-7155422 ,053-3147542)37-36/18(_____________________________________________

 חדש בטבריה, קרוב לחוף 
הים, מבחר צימרים ממוזגים + 
_____________________________________________)37-36/18(ג'קוזי + בריכה, 054-8818699

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-36/18(נוף, 055-6678585

 צימרים מפוארים בצפון + 
ג'קוזי גדול בכל צימר + בריכה 
בחורף ומוצנעת, מבצע חורף 

_____________________________________________)37-36/18(חם!! 054-6242965

מושב תעוז
 מתחם בריכה 150 מ"ר 
הכולל בריכת שחיה פרטית, 
מטבחון, שירותים, מקלחת, 

פינת ישיבה ופינת מנגל, 
לזוגות, קבוצות ומשפחות, 
פרטיות מוחלטת, 25 ש"ח 
לאדם לשעה, מחיר מיוחד 

_____________________________________________)37-40(לקבוצה, 052-3135105
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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

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(_____________________________________________

ערד
 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

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

התקנת דלתות

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

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

 צימר זוגי מאובזר, 
ממוזג ונקי + חצר ונוף, 

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

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

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

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

מכירת רכבים

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב  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!
_____________________________________________)35-46/17ל(052-2514960

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

מיצובישי

 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, 
אבידות_____________________________________________)34-37(052-7297530

 אבדה מצלמה היקרה 
מאוד לבעליה ביום חמישי 

_____________________________________________)33-36(האחרון ברידינג, 050-4151455

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

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

 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

 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(_____________________________________________

 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

 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

אבדו תפילין
 היקרות מאד לבעליהן

054-6337121 

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

 במרכז בני ברק

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-40/18(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

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

04-6989734)50-45/17(_____________________________________________

■ בעליה לציון הרשב"י 
- דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

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

נתניה
 וילת נופש כ- 150 

מ"ר מהחוף נפרד, גדול 
ומרווח, למשפחות וציבור 
דתי, כ- 13 מיטות בכ"א 

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

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-36/18(_____________________________________________

 יח' נופש יפיפיה 
בעתיקה לזוג + 3, 

מאובזרות וממוזגות 
ברמה גבוהה + חצר, 

054-5259470)37-40(_____________________________________________

 דירת ארוח סמוך לעתיקה 
מיקום שקט, נקיה ומאובזרת, 

050-4115872)37-38(_____________________________________________

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)37-36/18(_____________________________________________

 ,MPV 2005 מאזדה 
אוטומטית, 7 מקומות 

מרווחים, שמור מאוד, דגם 
מפואר, מזגן מפוצל + חלון 

בגג, 168,000 ק"מ - 36,000 
ש"ח + מולטימדיה,

055-2346293)37-37(_____________________________________________

 מאזדה 3 - 2009, יד 
שניה, שמורה ומטופלת, צבע 
כסוף מיטאלי, כחדשה! טסט 

ל- 9 חודשים, 23,500 ש"ח, 
055-9356525)37-37(_____________________________________________

 מיצובישי 7 מקומות 
ספייס וואגן - 1999 אוטומטי 

שמורה מאוד קמ' נמוך, 
180,000 טסט לשנה!! 
בהזדמנות!! 9,500 ש"ח,

052-9678475)37-37(_____________________________________________

 נהג אדיב וסבלני עם רכב 
חדש ומרווח יבצע עבורכם 

נסיעות/משלוחים בכל רחבי 
הארץ, מחירים ללא תחרות, 

058-444-0475)37-40(_____________________________________________

איחוד תיקים!!!
צוואות וירושות!!!

ביטול על הגבלת רישיון!!!
שקוע בחובות???

קיבלת עיקולים???
פיגורי משכנתאות???

הבנק לוחץ???

משתחררים 
מהחובות!

054-3815710
 ייעוץ רפואי ונפשי 
בתפקוד חיי המשפחה 

וקדושת הבית, עזרה דסקרטית 
ומקצועית, באישור הרבנים. 

יהודית גרוס, 
055-6786818 מענה טלפונים 

_____________________________________________)37-40(בין 6-7 בערב

 נמצא שרשרת ותליון 
בשבת האחרונה בבני-ברק, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8454536

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים בחודש תמוז תשע"ו, 
צבע אפור, נרתיק תכלת, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7145526

 נמצאה שרשרת כסף בים 
המלח, אפשר לקבל במספר: 

_____________________________________________)37-38ח(052-7664223

 נמצא נגן מול החוף 
הנפרד בטבריה בכד' אב, נייד: 

_____________________________________________)37-38ח(052-7606640

 נמצאה מצלמת קנון 
לבנה בתחנה המרכזית 

ירושלים, לפני כחודש, בטלפון: 
_____________________________________________)37-38ח(058-3228895

 נמצאו בחוף שרתון 
משקפי פלסטיק בנות סגול/

_____________________________________________)37-38ח(בורדו, טל': 053-3195276

 נמצאו מפתחות עם 
השם "נחמי" במדרגות של בן 

_____________________________________________)37-38ח(פתחיה, 053-3195276

 נמצאה מצלמה דיגיטלית 
בפארק הכט - חיפה, פלאפון: 

_____________________________________________)37-38ח(055-6701554

 אבד בכז' אב בבני-ברק 
תפילין + טלית באזור חזון 

_____________________________________________)37-38ח(איש, 050-4116867

 אבד נייד
GALAXY YOUNG כשר 

שחור, בחולון )06/08/17(, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7113356, 052-2458282

 אבד צמיד זהב ושעון 
אובקו בכ"ח אב,

_____________________________________________)36-37ח(058-3200310, 058-3266606

 אבד או הוחלף מזוודה 
במוצאי שבת כא' אדר 

באוטובוס מביתר לירושלים, 
המוצא יבוא על שכרו,

_____________________________________________)36-37ח(053-3179474, 02-5379474

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)37-38ח(054-7938941

 מעוניין לקנות מקפיא 
חדש/כחדש, 5/6 מגירות 
_____________________________________________)37-38ח(במחיר זול, 054-8476500

 מעוניינים לקנות סוכה 
יד שניה מברזלים במחיר זול, 

_____________________________________________)37-38ח(בבני-ברק, 054-8463244

 מעוניינים לקנות קיר 
מתקפל יד שניה בבני-ברק 

_____________________________________________)37-38ח(והסביבה, 054-8463244

 דרוש מטען למברגה 
"מקיטה" 10.8 ווט,

_____________________________________________)37-38ח(054-8478353

 בחור ישיבה מעוניין 
במקרר משרדי בתרומה או 

במחיר סמלי, טל':
_____________________________________________)37-38ח(052-7657364

 דרוש לבחור ישיבה פלאפון 
למסירה או בתשלום סמלי, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7669248

 דרושה סוכה במצב מצוין 
בתרומה או במחיר סמלי 

)עדיף סוכת שלום(,
_____________________________________________)37-38ח(052-7796437

 דרוש מזגן כ"ס 1 בתרומה 
לאברך, 054-8451318, זמן 

_____________________________________________)37-38ח(בערב
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ריהוט
 למכירה במחיר מוזל 
מאוד, שולחן משרדי גדול 
_____________________________________________)34-36(במצב טוב, 050-4171813

 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

 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

 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(_____________________________________________

 מכונת תפירה בייתית, 
במזוודה, בבני-ברק, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7396092

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

_____________________________________________)36-37ח(053-3346080

 מגהץ אדים 
NORMANDE במצב חדיש 

בהזדמנות בלתי חוזרת, 60 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד, 054-7216671

 מכונת קפה חם/קר 
תוצרת NESCAFE חדשה 
באריזה מקורית )בני-ברק(, 

300 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 תנור בקו + כיריים במצב 
מצויין, התא הקטן דורש 

טיפול, 500 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(058-3245345

 רדיאטור קטן מעוצב 
כחדש, 40 ש"ח בב"ב,

_____________________________________________)36-37ח(050-4113059

 טוסטר אובן במצב מצוין, 
בקושי בשימוש, נמכר עקב 

קנית תנור, ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(לפרטים: 052-7137706

 כירה חשמלית קרמיקה 
מחברת DAVO רק 84 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח!!! 058-3279559

 רדיו דיסק מקורי חדש 
לרכב מזדה - 3, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-8412903

 מברגה חדשה + 2 
סוללות, מצב מעולה, 280 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-5548402

 טאבלט באריזה המקורית 
חדש וסגור "סילבר ליין" 200 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-7681526

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-7432035

 אורגן 5 אוקטבות, מצב 
מצויין + נרתיק, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(050-4102942, 02-5376689

 מזגן חלון "גוניור" 3/4 
כוח אלקטרה, בבני-ברק, 500 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-7396092

 מחשב פנטיום 4 
בהזדמנות, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-2421622

 מחשב נייח בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)36-37ח(250 ש"ח, 052-2421622

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)36-37ח(052-2437292

 מסך דק למחשב, 100 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-3595314

 מסך 42 אינץ, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(גמיש, 053-8248862

 למסירה שעון מעורר 
צלצול חזק מאוד,

_____________________________________________)36-37ח(052-7168623

 למסירה מיחם גדול, 
14 ליטר, חדש לא חשמלי, 

לתרומה לישיבה,
_____________________________________________)36-37ח(052-7168623

 למסירה מפזר חום, דרוש 
_____________________________________________)36-37ח(תיקון קל, 052-7168623

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)36-37ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 30 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(052-4831449

 מולטיקייק המקורי כולל 
מאפינס ודונטס, חדש באריזה! 

_____________________________________________)36-37ח(85 ש"ח, 058-3232026

 מצבר חדש + אחריות, 
לרכב 299 ג'יק לרכב חדש, 60 

_____________________________________________)36-37ח(מי-ם 058-3216830

 אזעקה לקטנועים מנוע 
_____________________________________________)36-37ח(מהשלט, 199, 058-3216830

 פלטת שבת כחדשה, רק 
50. נוקיה 208 ומגן לא תומך 

כשר, 230, מי-ם,
_____________________________________________)36-37ח(058-3216830

 טוסטר אובן מבית המותג 
HOME כחדשה, 35 ליטר, 3 

מצבים, 250 מי-ם,
_____________________________________________)36-37ח(058-3216830

 רמקולים לרכב אחוריים, 2 
ב- 100 ש"ח מי-ם,

_____________________________________________)36-37ח(058-3216830

 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

 שולחן קטן ונמוך מעץ 
70X70, ב- 40 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4113059

 קומודה 2 מגירות מעץ - 
דרוש צביעה, 30 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4113059

 מזנון 2 חלקים בצבע חום 
דובדבן בהיר בהזדמנות בלתי 

חוזרת, בני-ברק, 300 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(בלבד, 054-7216671

 שידת מגירות "5" מעץ, 
חזקה וטובה, 350 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(058-3245345

 כסא גבוה מרופד כחדש, 
_____________________________________________)36-37ח(250 ש"ח, 050-9089110

 שידה קטנה מעץ מלא, 
מעוצבת ומיוחדת, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(פלאפון: 050-9089110

 ספה נפתחת למיטה, 
מצב מצוין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(052-2674820

 ספה פינתית אפורה 
כחדשה, 500 ש"ח, בירושלים, 

052-4484487 או
_____________________________________________)36-37ח(058-5391760

 שולחן + 4 מגירות ניידות 
)תואם(, 140 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(052-7148004

 מיטה בודדת + מזרון 
)רוחב 80 ס"מ( + ארגז 
מצעים + ארון תואם 2 

דלתות, 240 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(052-7148004

 ארון אמבטיה כחדש + 
מראה )וונגה(, 60 ס"מ + 

כיור מובנה/ברז, 399 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(052-7148004

 שידת מגירות, גובה 123, 
רוחב 40, 60 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7130020

 שולחן סלוני זכוכית, רגלים 
ניקל, 150 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(052-7655653

 מיטה כפולה עץ מלא, עץ 
אלון + ארגז מצעים, חדשה, 
בשימוש שנתיים לפי הזמנה, 

סה"כ, 500 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(052-7116853

 ארון מגירות מתכת, 18 
 ,100X60X45 מגירות, מידות
מתאים לבעלי מקצוע לרכב, 

סה"כ, 500 ש"ח, פלא':
_____________________________________________)36-37ח(052-7116853

 שולחן מחשב ב- 150 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-4148012

X2  בסיס למיטה יהודית 
מעץ, מצב חדש חדש כל אחד 

_____________________________________________)36-37ח(250 ש"ח, 052-7168623

 מיטת מסאז' מתקפלת 
מקצועית וקלה, 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, 054-8525456

 3 זוגות אופנים גדולות, רק 
120 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)36-37ח(050-9089110

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(050-3286875

תינוקות

 עגלת תאומים "טיולון" 
500 ש"ח, בבני-ברק,

_____________________________________________)36-37ח(052-7396092

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"baby sense 4" ב- 150 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-3595314

 טיולון פג P3 שחור, מצוין, 
460 ש"ח בבני-ברק,

_____________________________________________)36-37ח(077-7107170

 כרית הנקה במצב מעולה 
בפ"ת, 50 ש"ח,  טל':

_____________________________________________)36-37ח(054-7716364

 עגלת טיולון לתינוק
Baby Safe במצב מצוין, 

בצבע ירוק בפ"ת, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(טל': 054-7716364

 עגלת בלו-בירי במצב 
מצוין, צבע בורדו, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(הקודם זוכה, 052-7602144

 מיטת תינוק 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

בס"ד

לפרטים והרשמה: 050-3131740, 03-6880091

במחיר חסר תקדים!
"ושמחת בחגך"...

במלון בוטיק טבריה

⋅ ספא בריכה מקורה וחדר כושר
⋅ בהשתתפות טובי הרבנים 
⋅ הופעת קוסמויות מרהיבה 

⋅ פעילויות לילדים

⋅ שמחת בית השואבה עם טובי הזמרים. 
⋅ שייט בכנרת. 

⋅ ועוד מגוון פעילויות
⋅ אפשרות לחלק מהחג ולחוה"מ

נופש סוכות נופש סוכות 
אוצרות חיים

עם 
בהשגחת יד שניה 

מוכרים

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)35-09/18(_____________________________________________

 ניתוק אינטרנט 
ממחשבים בלבד, ללא נזק 

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

מוצרי חשמל
 תכולת דירה: מקרר, 

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

 אורגנית קסיו 2100 במצב 
_____________________________________________)34-36(חדש, 050-4101365

 שואב אבק מעולה 
לשטיחים,

054-8527470)35-39(_____________________________________________

 מכונת הסרת שיער 
לנשים בראון דגם 4380, חדש 

באריזה, 300 ש"ח, נייד:
_____________________________________________)36-37ח(052-2437292

 ברה"ע למכירה מ.דשא 
איטלקית 1300w ב- 190 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, לפרטים: 054-4327919

 ברה"ע למכירה מיחם מים 
לשבת, 30 כוסות, ב- 100 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-4327919

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פילפס, 3 ראשים נטענת, דגם 

930, ב- 190 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)36-37ח(054-4327919

 שואב אבק "סול" רטוב-
יבש + מפוח, חדש, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7154426/7

 כרטיס קול להקלטות 
 2I2 חברת פוקוסרייט דגם

כחדש, 350 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(058-5802411

 מקפיא פיליפס 4 מגירות 
במצב טוב, 150 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(050-4133546

 תנור גז לנקו במצב מצוין, 
כחדש, 500 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(050-4133546

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(054-7938941

 מכונת תפירה "סובינה" 
דגם סופר אוטומטית, 500 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, מצויינת, 054-7938941

 חיישני רוורס וחניה לרכב 
אפור + תצוגת לד, חדש, 350 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-7612883

GPS  חדש באריזה, דגם 
משוכלל, רק ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7612883, הקודם זוכה! 

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

_____________________________________________)37-38ח(052-2727474

 מציאה! גז + תנור חב' 
בקו במצב מצוין, תא אחד, 

לבן, 350 ש"ח - גמיש,
_____________________________________________)37-38ח(054-8428615

 כרטיס קול להקלטות, 
 2i2 חברת פוקוסרייט דגם

כחדש, 350 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(058-5802411

 מקרוגל. בר מים. מזגני 
חלון. מיבש. רדיאטור, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח כ"א, 054-8432773

 A8500 HP מדפסת 
שמורה כחדשה, משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד, מסך 
גדול מגע, 500 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)37-38ח(052-2437292

 מכונת כביסה כחדש, 
פתח קדמי CROWN, ב- 

_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח, 052-7177654

 ,CROWN תנור אפיה 
תא אחד, צבע לבן כחדש, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-7177654

 מערכת פיוניר לרכב 
משוכללת ביותר כולל בלוטוס 

בבני-ברק, 500 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-7153007

 מכונת כביסה פ.תחתון 
שנתיים וחצי בשימוש, ב- 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4145023

 מקרר משרדי ח' 
"וריפול" מעולה ובעבר לא 

ראה תיקונים, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(050-4145023

 מקפיא 4 מגירות חב' 
אלגזי, ב- 450 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(050-4145023

 מכונת כביסה פ' עליון, 7 
קילו ב- 450 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(054-5823874

 מכונת צילום משולבת 
עם פקס, סורק ומדפסת, חב' 

קנון במצב מצוין, רק 180 
ש"ח, בירושלים,
_____________________________________________)37-38ח(050-4120286

 מכונת תפירה זינגר, 
חזקה, רק 400 ש"ח, 
בירושלים, דרוש תיקון,

_____________________________________________)37-38ח(050-4120286

 כיריים לגז, 5 להבות 
מזכוכית במצב מצוין, חב' 

זק"ש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-7366764

 שואב אבק לשטיחים, 
ספות ורצפה, שנה בשימוש, 

_____________________________________________)37-38ח(450 ש"ח, 052-6784969

 מקרר בקו, 450 ליטר, 
מצב מצוין איזור פתח-תקווה, 

_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח, 052-3548715

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

_____________________________________________)37-38ח(054-8412903

 רדיו טייפ, 200 ש"ח + 
_____________________________________________)37-38ח(טייפ + דיסק, 052-7178693

 תרמוס חשמלי מיוחד 
לשבת, חדש באריזה, 

150 ש"ח בלבד,
054-8527470)37-38(_____________________________________________

 שולחן משרדי זכוכית 
חלבית, רק 199 ש"ח,

058-7920448)37-38(_____________________________________________

 מחשב נייד IBM לנובו 
מסך גדול )להקלדות וכדומה( 

+ DVD, ב- 499 ש"ח,
058-7920448)37-38(_____________________________________________

 מזגן חב' תדיראן, 3 כ"ס, 
מפורק ע"י מתקין עם הגז, ב- 

_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח, 054-5823874

 אופניים חשמליות דרוש 
תיקון בלי סוללה, ב- 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 054-5823874

 כיריים גז זכוכית שחורה, 
הצתה אלקטרונית, 4 להבות, 

_____________________________________________)37-38ח(350 ש"ח, 054-3119339

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

_____________________________________________)37-38ח(052-3463482

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

_____________________________________________)37-38ח(052-3463482

 מזגן חלון 1-1.25, ב- 500 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4128920

 בפ"ת תנור בישול ואפיה 
במצב מצויין, 450 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-5250476

 פלטת גריל חדשה 
באריזה, 100 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)37-38ח(052-7366764

 אוזניה בלוטוס לנגן - רק 
40 ש"ח, כחדש, טל':

_____________________________________________)37-38ח(02-6521736

 LG זוג רמקולי של חברת 
_____________________________________________)37-38ח(ב- 200 ש"ח, 050-4131235

 כיריים אמישרגז 4 להבות, 
כשנה בשימוש, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(050-7463631

 טאבלט נאון 7 אינץ', 250 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-7463631

 מסחטת מיץ הדרים 
חשמלית, 120 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(050-7463631

 סגווי במצב מצוין + לדים 
+ שנה אחריות, ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(בפל': 054-8471038

 מסך דק למחשב, 23 
אינץ, 200 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)37-38ח(052-7157077

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)37-38ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 30 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-4831449

 ixus 145 מצלמת קנון 
חדשה ממש + כל האביזרים, 

מציאה!! 350 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-7144246

 מפזר קור במחיר מציאה: 
_____________________________________________)37-38ח(140 ש"ח, 052-7146087

 טאבלט במחיר 200 ש"ח, 
להשאיר הודעה:
_____________________________________________)37-38ח(050-3533439

 מיטת נוער נפתחת 
לעוד מיטה + ארגז מצעים, 

_____________________________________________)37-38ח(כחדשה, 500 ש"ח

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים, 260 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-5737813

 ספה 3 צבע חום, עץ 
מלא, מצב מצוין, 290 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-5737813

 ספה דו מושבית, 220 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שידה, 500 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-7178693

 ארונות לנעליים, 300 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-7178693

 מיטה + ארגז, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7178693

 שולחן אוכל, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7178693

 שולחן לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7178693

 ספה מעור, צבע כחול, 
_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח, 052-7178693

 2 ארונות של פעם מראה 
עתיק, 300 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-7178693

 בהזדמנות!!! כסאות 
סלונים במצב מצוין, כל אחד, 

_____________________________________________)37-38ח(250 ש"ח, 050-4160457

 זוג מגיני מיטה )מעץ(, 25 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, בב"ב, 052-7600336

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

_____________________________________________)37-38ח(054-8458605

 מיטה מתקפלת, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(פל': 054-8458605

X2  בסיס למיטה יהודית 
מעץ מצב חדש, כל אחד, 250 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-7168623

 מזנון ושולחן פינת אוכל, 
400 ש"ח, 052-5452332, 

_____________________________________________)37-38ח(054-6664615

 שולחן + 6/8 כסאות 
לסלון, חדשים, אפשרות 

_____________________________________________)37-40(בנפרד, 052-4227714

 ספות 2+3 עור איטלקי, 
חדשות, צבע שחור + 2 

שידות וקומודה עם מראה, 
052-4227714)37-40(_____________________________________________

 שידה/קומודה לחדר 
הורים מפוארת ומיוחדת, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, טלפון: 052-7366764

 ארון לאמבטיה + כיור + 
ברז חמת + מראה וארונית 
כחדש - 400 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)37-38ח(052-7366764

 עמודון ספריה, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(מצויין, טלפון: 052-7366764

 מיטה נפתחת ל- 2 עם 
ארגז מצעים, 380 ש"ח, חדש, 

_____________________________________________)37-38ח(052-5737813

 מיטת יחיד נפתחת + 
מגרות למצעים, כחדשה, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 054-6463465

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

_____________________________________________)37-38ח(054-5705546

 שולחן עץ מלא צמוד לקיר 
)ללא רגליים(, מתקפל, כחדש, 
מידות 79X59, ב- 130 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(טלפון: 052-3073826

 שולחן סלוני )לספות(, עץ 
טבעי, 350 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(050-7463631

 שידה 80 סמ' עם ארונית 
עץ טבעי, 250 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(050-7463631

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(050-3286875

 שידת טואלט מצב מצוין! 
סגנון עתיק, חום כהה, 300 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4135002

 ארון אמבטיה רוחב מטר 
כולל מראה, תלוי - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7607764

 מיטת תינוק ד"ר בייבי 
צבע שמנת במצב טוב ללא 

מזרון, רק 150 ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)37-38ח(050-4120286

 עגלת טיולון + אמבטיה, 
צבע כהה, מצב כמו חדש, 

410 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)37-38ח(052-5737813

 למסירה עגלת תאומים, 
אדום. למסירה עגלת בודד. 

כיסא לתינוק, 50 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)37-38ח(052-4873490

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרון לתינוק, במצב 

חדש, 250 ש"ח, טל':
_____________________________________________)37-38ח(052-8380655

 טיולון תאומים של ד"ר 
בייבי, במצב מצויין,

_____________________________________________)37-38ח(054-7938941

 ברה"ע לול מתקפל מעץ 
מלא + מזרון, ב- 490 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(054-4327919

 ברה"ע למכירה כסא אוכל 
לתינוק + מגש מתקפל, ב- 

_____________________________________________)37-38ח(150 ש"ח, 054-4327919

 עגלה משולבת עם 
אמבטיה בבה קונפורט, 300 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4119092

 בד שחור לאמבטיה של 
בוגבו בי חדש לגמרי, 350 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4119092

 סט מצעים פו-הדוב 
למיטת תינוק, 4 חלקים, 60 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4119092

 בוגבו קמיליון לחלקי חילוף 
)דרוש תיקון(, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(050-4119092

 פגוש לבוגבו בי, 180 ש"ח. 
גגון קצר לבוגבו בי - 120. 

_____________________________________________)37-38ח(כ.גשם, 100, 050-4119092

 פגוש לבייבי ג'וגר, 100. 
אירגונית מקורית, 60. צידנית, 

_____________________________________________)37-38ח(80. 050-4119092

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)37-38ח(470 ש"ח, טל': 054-8423405

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 מטרנה מהדרין ספיישל, 
400 גרם, דל לקטוז, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(050-4135002

 במצב מצויין כמו חדש, 
עגלת טיולון מגיל 0, סילבר 

קרוס, צבע אדום שחור וכסוף, 
רק ב- 2,000 ש"ח,

052-7773526)37-37(_____________________________________________
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בלוח
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כללי

תקשורת

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-47/17(בלבד! 054-8443223

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
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"אצל בתיה"
קולקציה מהממת לחגים

חיסולי קיץ!!

הקודם זוכה!

50-150& &

10-20& &

רח' ירושלים 52, ב"ב

טל: 03-5792841
פתוח רצוף: 10:00-21:00, כולל יום ו' וערבי חג: 10:00-14:00

שילה בלזם - 
פתרונות מחשוב 

תמיכה טכנית, 
פרמוט מחשבים, 

טיפול בתקלות
054-6748438 

 עגלת 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

 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

 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

 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

 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

 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

 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

 אוזניית בלוטוס עם 2 
חוטים גם לשמיעת מוסיקה, 

חדשה, ב- 120 ש"ח, -054
_____________________________________________)36-37ח(7612883

 )I-QOS( ערכת איי-קוס 
כולל כל החלקים, 100 ש"ח 

בלבד, בבית שמש וי-ם,
_____________________________________________)36-37ח(054-8446370

 בלוטוס עם חוט חברת 
NOA חדש באריזה, 150 

ש"ח בלבד בבית שמש וי-ם, 
_____________________________________________)36-37ח(054-8446370

 טלפון טלגו X9 אפ' 2 
סימים, ב- 160 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(050-4146467

 למכירה, חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מהיצרן לצרכן, 
מבחר ענק שמתחדש בכל יום 

,050-5274348
03-6884123)36-39(_____________________________________________

 כיור לבן, מצב מעולה 
_____________________________________________)36-37ח(בב"ב, 60 ש"ח, 050-4113059

 שמלת ערב לבת, מידה 
14, ברונזה/שחור, חדשה, 150 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-4113059

 שמלת ערב יפיפיה לבת 
מידה 14 כסף פייטים כחדשה, 

_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח, 050-4113059

 ספר אור לציון חכמה 
ומוסר, 30 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(058-3245685

 אופני BMX גיל 5-7 + 
גלגלי עזר במצב מצוין, 140 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-7148005

 אופנים גיל 3-5, טעון 
תיקון שרשרת, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7148004

 פאות סנטטיות צבע 
חום קארה במחיר 500 ש"ח, 

באיזור י-ם או בני-ברק,
_____________________________________________)36-37ח(052-7163334

 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

 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

 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

 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

 מגש חלות הפלא, כחדש, 
_____________________________________________)36-37ח(רק 45 ש"ח!!! 058-3279559

 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

 ערכה לטיפול פנים, 
קמטים, חורים, פצעים ועוד, 

מיוחד, רק 199 מי-ם,
_____________________________________________)36-37ח(058-3216830

 גלגלת + חבל 20 מ' + 
כננת ידנית להרכבה עצמית 

חב' "ברונקו", סה"כ, 450 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, פל': 052-7116853

 בגדים לילד בגיל 12-24 
חד' במצב מעולה!!! סתיו/
חורף, שבת וחול, מותגים! 

שווה לראות, 290 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(052-7137706

 פאקט סיגריות ווינסטון 
ישראלי, אורגינל, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7142640

 פאקט סגריות מלברו לייט 
ישראלי אורגינל, 280 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7142640

 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

 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

 פאלפון אפשרות ל- 2 
כרטיסי סים, חדש באריזה, 

ב- 150 ש"ח, לפרטים:
_____________________________________________)37-38ח(050-4146467

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(לפרטים: 054-4327919

 פאלפון נוקיה c2 חדש 
באריזה, אחריות )מחודש(, 

_____________________________________________)37-38ח(ב- 250, 058-3205306

 טלפון אלחוטי, חברת 
יורקום, 50 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-8162617

 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 

_____________________________________________)36-37ח(חדש 80 מי-ם, 058-3216830

 פאזל 2,000 חלקים של 
מפת העולם, כחדש, 100 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 054-8454536

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(054-8454536

 גגון לרכב על הגג 
מאלומיניום כמו של מונית, ב- 

_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח, 054-5823874

 מגבעת בורסלינו קטיפה, 
מידה 55, יוקרתית במקום 

1,200 רק 500 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(050-4120285

 כסא ישיבה עם גלגלים + 
שידת מגירות + שואב אבק 

חזק + מזוודה, כל דבר, רק 90 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 פאזל 1,000 חלקים, 20 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-7178693

 פוף, 100 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-7178693

 קרש גיהוץ, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(פל': 054-8458605

 סט צלחות, כוסות, סכום 
לפקניק, חדש, 100 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)37-38ח(054-8458605

 שטיח קינג, תמונת גובלן 
יפה וגדולה ושולחנות, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 054-4840045

 מראה לחדר אמבטיה, 
80 ש"ח, כחדשה, טלפון: 

_____________________________________________)37-38ח(052-7366764

 שלושה מדפי נוי צבעוניים 
לחדר ילדים, יפים מאוד, 
מסנדוויץ אדום, 55 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(למדף, בב"ב, 052-7600336

 שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(054-5705546

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

_____________________________________________)37-38ח(054-5705546

 אופני שטח חברת מרידה 
מס' 27.5, מעצורי דיסק שמן, 

הילוכי שומנו במצב מצוין - 
_____________________________________________)37-38ח(200 ש"ח, טל': 058-4001480

 בפ"ת: קורקינט לילד גדול 
במצב טוב, צבע שחור, 50 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 03-9307308

 עטרה לטלית, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7154392

 8 תוכונים ב- 30 ש"ח 
לאחד, 5 תוכי אהבה ב- 65 

ש"ח לאחד, טל':
_____________________________________________)37-38ח(052-7175927

 30X30 ,ארבע כריות נוי 
ס"מ, 2 ורודות ו- 2 ירוקות, 
45 ש"ח לכל הארבע בב"ב, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7600336

 חלון + תריס )כיס(, 
91X72 ס"מ, סה"כ 75 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8457009

 למסירה: שטיח לסלון, 
נברשת, ספה, הכל במצב טוב 

_____________________________________________)37-38ח(מאוד, 058-3229022

 למסירה: 6 מגירות של 
מקפיא לובהר ישן,

_____________________________________________)37-38ח(058-3229022

 סורג בטן - מקסידור 
מגולוון עם פגם קטן, גובה - 
1.24. רוחב - 1.19, ב- 100 

ש"ח, 050-4147729 - אחרי 
_____________________________________________)37-38ח(השעה 15:00

 סט ג' ספרים רפואות 
תימן - 180 ש"ח,

050-4147729 להתקשר אחרי 
_____________________________________________)37-38ח(השעה 15:00

 בהזדמנות! סוכה 
מודולארית גודל 3*3 )גודל ניתן 

לשינוי(, 500 ש"ח, בד תואם 
לסוכה, 200 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)37-38ח(052-3073826

 מגירות למקפיא מקרר 
א.תדיראן ורשת חיצונית 
תחתונה, 50 ש"ח פריט, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8439150

 אקווריום באורך מטר, 
ב- 100 ש"ח, לפרטים:

_____________________________________________)37-38ח(050-4131235

 אקווריום באורך 1.5 מטר, 
ב- 200 ש"ח, לפרטים:

_____________________________________________)37-38ח(050-4131235

 דפנות עץ לסוכה, במצב 
מעולה, 30 ש"ח כל אחת, 
לפרטים: 052-7613645, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8591894

 ארנק עור יוקרתי של 
מותג עמנואל, חדש ללא 

שימוש, 190 ש"ח לאישה, 
_____________________________________________)37-38ח(054-9784433

 אקווריום גדול. בר מים, 
ספה מעור אמיתי עתיק, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח כ"א, 054-8432773

 נעלי נייק חדשות ללא 
נעילה, מידה 40 - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(050-7463631

 2 זוגות אופניים לילדים, 
_____________________________________________)37-38ח(150 ש"ח כ"א, 052-7157077

 נעלי קדס לנערות, מידה 
_____________________________________________)37-38ח(40, 50 ש"ח, 052-7157077

 מעיל פרווה ארוך לנשים 
38-40, 70 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-7157077

 צמיד כדורים חיתוך ליזר 
כסף טהור, 70 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-7157077

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)37-38ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)37-38ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-4831449

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)37-38ח(20 ש"ח, 052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-4831449

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)37-38ח(150 ש"ח, 052-3463482

 ליקוטי הלכות "הקרן" יד 
שניה, כריכה אדומה, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8471351

 למסירה ש"ס הוצאת 
"הדר" במצב טוב, -054

_____________________________________________)37-38ח(8478897

 אופני הילוכים, 150 
ש"ח, אפשרות לתוספת ארגז, 

_____________________________________________)37-38ח(03-6180510

 אופני כושר מתקפלים, 
חדשים באחריות, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(טל': 054-8426016

 TOP אופני כושר 
בהזדמנות, איכותיות חברת 

sportime מתקפלות בקלות, 
בשימוש כשבוע, 500 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(הקודם זוכה, 03-5798086

 מציאה! טלית טורקית 
)פסים כחולים, מדמה אמיתי( 
כחדשה! ב- 330 ש"ח, גמיש 

_____________________________________________)37-38ח(בב"ב, 052-7101450

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-3463482

 שלט חדש דגם 
ZM9067N, מתאים למזגנים 

תדיראן/טורנדו 60 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-3463482

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים - 35 ש"ח 
באלעד, 050-4135002 )לב"ב 

_____________________________________________)37-38ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש, חדש, ב- 

_____________________________________________)37-38ח(70 ש"ח, 050-4177726

 זוג תוכונים + כלוב חדש 
+ מזון - 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7158851/3

 תוכי קוקטל מאולף + 
כלוב גדול, 200 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7158851/3

 משחק לילדים: כדור רגל 
מרחץ על הרצפה ב- 30 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(בפל': 054-8471038

 גיטרה קלאסית + תיק, 
_____________________________________________)37-38ח(ב- 350 ש"ח, 050-4155286

 גיטרה אקוסטית, חברת 
"ARIA" איכותית ביותר, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 054-4946534

 כלוב לאוגרים, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7607764

 גיטרה קלאסית + תיק, 
_____________________________________________)37-38ח(ב- 300 ש"ח, 050-4155286

 שטר 20 ש"ח במהדורת 
60 למדינת ישראל במחיר 60 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, לפרטים: 052-7187087

 גיטרה קלאסית, גיטרה 
אקוסטית, כל אחת 200 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(טל': 052-7188183

 נעלי סניקרס שרוכים 
צבעוניות לנשים, מידה 39, 

מהממות!! 50 במקום 150 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 054-8415306

 דררה האכלת יד מצויינת 
בירושלים, 500 ש"ח, כל 

_____________________________________________)37-38ח(הקודם זוכה!!! 052-8318303





ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת סופר חסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.
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