
בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות
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חדרה - נתניה

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי כ"ח באלול תשע"ז  19/9/17 גיליון מס' 1051בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי    י"ג בטבת תשע"ז  11/1/17 גיליון מס' 1013

י-ם  
ב"ב
פ"ת

18:02
18:20
17:59

יציאת השבת:כניסת החג:

19:10
19:12
19:12

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת החג ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת האזינו 80 
עמודים

בגילוי לב: חברי מועצת העיר מסכמים שנה
עמ' 6

פנים קדימה: קבלות טובות ושנת בחירות / עמ' 8

פרויקט 
מיוחד

לגליון זה 
מצורף 
מוסף 
ראש 
שנה טובה!השנה ת 

שב
 ה

כר
כי

 :
ום

יל
 צ

יצא משליטה: שוטרים 
הכו מפגינים באכזריות

תורג'מן פתח את קמפיין 
הבחירות: "פתחתי 

מקומות בילוי בשבת"
 סגן ראש העיר נערך ליום 
לי  "יש    ברקת  שאחרי 
לחץ של הציבור להתמודד" 

/ עמ' 10/ עמ' 20-21

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

איון
ר

חג

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

יכול לומר לך בוודאות שבחיפה נחליף את יונה יהב" / עמ' 16-18

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

קללת סוף השנה

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / עמ' 12

הפתרון לביטול חוק הגיוס בבג"ץ
נגד



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
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מוגש כמידע לחברי מכבי

המומחים של מכבי
לשירותכם גם בחגים

בברכת שנה טובה
וחג שמח

שעות פעילות המרכזים הרפואיים ברחבי העיר:
ערב ראש השנה

כ"ט אלול: 8:00-11:30
מרכז רפואי גני גאולה סגור

ראש השנה
א'-ב׳ תשרי: סגור

חג סוכות
ט״ו תשרי: סגור

חוה״מ סוכות
י״ח-כ׳ תשרי: מ-8:00-12:00

שירותי מעבדה כרגיל

א׳ חוה״מ סוכות
ט״ז תשרי: סגור

למעט המרכזים הרפואיים העובדים בשישי
פתוח עד 11:00 

הושענא רבה
כ״א תשרי: 8:00-11:30

המרכזים הרפואיים: רוממה וגני גאולה סגורים

ערב יום כיפור
ט׳ תשרי: 8:00-11:00

המרכזים הרפואיים: רוממה, רמת אשכול,
גני גאולה, רמת שלמה סגורים

שמחת תורה
 כ״ב תשרי: סגור

אתכם בכל זמן

ומועד

יום כיפור
י׳ תשרי: סגור

ערב חג סוכות
י״ד תשרי: 8:00-11:30

מרכז רפואי גני גאולה סגור

רופא תורן שבת וחג )למעט יום כיפור(
השירות ניתן במרכזים הרפואיים: רוממה, הר חומה, רמת שלמה, רמות אלון

מומלץ להתעדכן מראש בשעות הפעילות במרכזים הרפואיים

לשירותכם מוקד מכבי ללא הפסקה 3555*



על המקום
החדשות המקומיות של    ירושלים

כ"ח באלול תשע"ז 1219/9/17 בירושלים6 121//1 תש"ע בא "כ בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 
פקס: 03-5796645

Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

קלמן, חיים בנשק, שרה פכטר

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, מלי סויסה
גרפיקה:  

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 "יחד כולם קדושה"
מפתיע:  אורח 
ליל  חצות  לקראת 
האחרון,  רביעי 
שזעקת  לפני  ורגע 
בוקעת  הסליחות 
בהיכל  מאות  מפי 
ישיבת 'אור החיים' 

מרן  להיכל  הגיע  אלבז,  ראובן  רבי  הגאון  בראשות 
באמירת  הנוכחים  אל  והצטרף  מבעלזא,  האדמו"ר 
סליחות, בנוסח עדות המזרח. האדמו"ר נכח במקום 
בתפילה,  והשתתף  בגבאיו,  מלווה  ארוכה  שעה 
בסיומה איחל בידידות שנה טובה לרב אלבז ולקהל 

הנוכחים

 מתנה לחג: 11 מיליון ₪
60, הינו אחד מחמשת  חרדי תושב ירושלים כבן 
הזוכים שזכו בשבוע שעבר בפרס הראשון בהגרלת 
11.2 מיליון שקלים.  הלוטו. חלקו ה"צנוע" בפרס: 
זו  כי  הזוכה  הצהיר  הפרס,  את  לקבל  כניסתו  עם 
אשתי..."  היא  הראשונה  "הזכייה  השנייה.  זכייתו 
השנה  ראש  את  לחוג  נוכל  "כעת  והוסיף:  אמר 
ולנכדים,  לילדים  נעזור  ובעיקר  ובשפע,  בשמחה 

אנחנו הרי לא יכולים לאכול עם שתי כפיות".

 מאירים את הדרך לרחל אמנו
חמישי,  ביום 
מערכת  נחנכה 
חדשה  תאורה 
הגישה  בכביש 
לקבר  המוביל 
הפרויקט  רחל. 
ביוזמת  בוצע 

המרכז  פיקוד  בשיתוף  האזרחי,  המנהל  ובמימון 
לאורך  הוצבו  אשר  המנורות  התפר.  קו  ומנהלת 
הכביש המוביל אל מקום הקבר הוקמו לרווחתם של 
שנה.  מדי  האתר  את  המבקרים  המתפללים  כמיליון 
קו התאורה החדש מאיר את הדרך המובילה לאתר, 

וכן את מתחם הכניסה לקבר ואת מגרש החנייה.

 אחרי הסליחות: תפילת הרש"ש
רחבת הכותל המערבי הומה בלילות אלול מאלפי 

מכל  אדם  בני 
הקשת,  גווני 
חצות  כשלקראת 
מכונסים  ליל 
רבים  אלפים 
סליחות  לאמירת 
רקיעים.  בוקעת 

הראשון  בראשות  מיוחד  מעמד  נערך  שישי,  בליל 
שבסיום  עמאר,  הגרש"מ  ירושלים  של  ורבה  לציון 
הרש"ש  תפילת  את  ההמונים  עם  נשא  הסליחות 
ונשא דברי חיזוק נלהבים. עבר לפני התיבה: הפייטן 

העולמי משה חבושה.

 אייכלר חיתן, כולם התייצבו
פוליטיקאים  אדמו"רים,  רבנים,  תורה,  גדולי 

ואישי ציבור, עלו 
בעלזא  לאולמי 
בירושלים לשמוח 
הכנסת  חבר  עם 
אייכלר  ישראל 
בסוף  שהשיא 
בתו  את  השבוע 
בשעה  הצעירה 

עם  בשכונה  הורגשו  כבדים  אבטחה  סידורי  טובה. 
בואו של נשיא המדינה ראובן ריבלין.

ישראל פריי

בסיכום שנה עמוסה, מהו ההישג הציבורי 
שאתה הכי מתגאה בו?

לירושלים'  'עולים  מיזם  דייטש:  יוסף 
שהוצאתי לפועל בימי 'בין הזמנים', שהופק 
של  שורה  סיפקנו  ובו  אדירה,  בהשקעה 
ורגעי אושר למשפחה  חווייתיות  אטרקציות 

החרדית.
צביקה כהן: הוצאנו בבין הזמנים כ-2,000 
על  ששקדו  אחרי  בצפון,  לטיול  בחורים 
מרגש  היה  הזמנים.  בין  בישיבות  תלמודם 
ונעמדים  מנחל  יוצאים  בחורים  לראות 
לבני  כיאה  וחליפות  כובעים  עם  לתפילה 
הם  מסכתות.  סיומי  ערכו  אף  רובם  תורה, 

נותנים לנו את הכוח.
העירונית  ההשקעה  פינדרוס:  יצחק 
במיליוני  המסתכמת  הישיבות  בני  באיגוד 
בחורי  עשרות  מצילה  הזו  התוכנית  שקלים. 

ישיבות ונותנת מענה אמיתי לאתגרי הדור.
יוחנן ויצמן: על רקע ריבוי חילולי השבת 
- הצבתי לראש העיר דרישה: מניעת חילולי 
לתמיכה  בתמורה  האכיפה  והגברת  השבת 
מגורמים  צולבת  אש  חטפתי  בתקציב. 
הכול.  את  שווה  התוצאה  מבחן  אך  שונים, 
מאז העברת התקציב, כמעט ולא היו חילולי 
ברכה  מגיעה  כך  ועל  עירוני,  במימון  שבת 
לראש העיר ולצוותו. עם זאת, תחום המסחר 

במגמת הידרדרות.
להדגיש  צריך  אם  ראוכברגר:  אליעזר 
האדירים  התקציבים  שזה  הרי  משהו, 
שהופנו לאירועי הקיץ השנה, לכל הציבורים 
והגילאים במגזר החרדי. מדובר בהיקף שלא 
נראה מעולם בירושלים, ואני שמח שהייתה 
לי הזכות לעמוד בחזית תיקון עוול בן שנים.

פיני עזרא: להביא להכרה שלמגזר החרדי 
מגיע לקבל בדיוק לפי גודלו באוכלוסיה ולא 
בהסכמי  זה  את  וראינו  בשאריות,  להסתפק 
הגג שירדו כרגע מסדר היום בעקבות דרישה 
בדירות.  חלקו  את  יקבל  החרדי  שהציבור 
לצרכי  הבנה  יש  תרבות  באירועי  כמו"כ 
מתחם  בפתיחת  נרשם  כשהשיא  המגזר, 

אייסלנד בשעות נפרדות.
שלמה רוזנשטיין: כמחזיק תיק המינהלים 
של  המשמעותית  ההגדלה  הקהילתיים, 
זה  המינהלים,  של  יעודי  הבלתי  התקציב 
יכולת המינהלים  ביותר.  ההישג המשמעותי 
 - בשכונות  הציבור  לטובת  פעילות  למנף 
עבור  רגיל  בלתי  הישג  בכך  ויש  דרמטית, 

האזרח הקטן שבקצה המערכת.
שמעניק  חוק  העברתי  קלרמן:  ישראל 
להגיע  שעשוי   – הסלילה  בהיטלי  הנחות 
לעשרות אלפי שקלים – באותם אחוזי הנחה 
אברכים  הרי  ארנונה.  בתשלום  שמקבלים 
ילדים   12 כשחיים  מציאות,  מכורח  בונים 
או  בצע  תאבי  קבלנים  לא  הם  מ"ר,  ב-60 
עברייני בנייה, כך שגם אם בנו ע"פ היתרים 

שלבסוף התקבלו – יזכו להנחה.
אברהם בצלאל: הוספנו תקציבים גדולים 
לכל  גדולים  ולאירועים  שוטפות  לפעילויות 
של  הוספה  וכן  החרדי,  במגזר  הגיל  שכבות 

תקציבים וכוח אדם לטיפול בנוער מתמודד. 
זו  בו  מתגאה  שהנני  הגדול  ההישג  אולם 
ההצלחה בהגשת הטיפול בארנונה למתקשים 

בבירוקרטיה.
פנייה  של  במיוחד,  זכור  במקרה  שתף 

אישית שלא יכולת להישאר אדיש אליה.
חרדי  ציבור  איש  של  יומו  סדר  דייטש: 
מורכב מטיפול יומיומי באינספור תיקים, כך 
מורכבת  ספציפי,  בהישג  לבחור  שהמשימה 
פנייה מסוימת שנגעה  על  לומר  למדי. קשה 
כל  שמבחינת  משום  מאחרות,  יותר  לליבי 

משפחה - הפנייה שלה היא עולם ומלואו.
השבועיות  קהל  קבלות  אל  פינדרוס: 
פניות  יש  אנשים.  עשרות  מגיעים  בשכונות 
אדיש.  להישאר  יכול  לא  אני  שאליהם 
במיוחד כשהגיעו אברכים וקשיי יום שגרים 
להרחיב  וביקשו  בקטמונים  קטנות  בדירות 
תכנוניים,  דמיונות  בגלל  ורק  דירתם,  את 

המנגנון כולו מתגייס למנוע בעדם.
לבית  התקבלה  שלא  בת  הייתה  ויצמן: 
הספר. מישהו העביר אלי את המקרה. הדבר 
נגע לליבי ובמאמצים מרובים הצלחתי בס"ד 

לסייע לה להיכנס לבית ספר כלבבה.
ראוכברגר: בקשה של ילד עם נכות קשה, 
מהרחוב  גשר  בבניית  בבירוקרטיה  לסייע 
שיקל עליו להגיע למוסד הלימודים. חודשים 
זה, כולל תקציב של מאות אלפי  עבדתי על 
נבנה  הגשר  ובס"ד  אחד,  ילד  עבור  שקלים 

והילד נהנה ממנו יום יום.
כאיש  שלי  מהזמן  גדול  חלק  עזרא: 
ציבור נסוב סביב תכנון ובניה. קיבלתי פניה 
הורים  עם  ילדים  וברוכת  שכולה  ממשפחה 
חולים שיש להם צו הריסה. הייתי שם וראיתי 
שהם חיים בתת תנאים. עירבתי גורמי מקצוע 

שגילו רגישות וביטלו את הצו.
רוזנשטיין: באחד הימים לאחר החברותא 
שביקש  יהודי  אלינו  פנה  קלרמן,  עם  שלי 
הלילה  באמצע  שעבד  פועל  של  טלפון 
וצעק  ירד  האיש  הרעש  ובגלל  ביתו,  מתחת 
עליו. עבדנו קשה להשיג את הפועל, והפונה 

התקשר להתנצל בפניו. זהו לימוד זכות.
צעירה  אשה  של  כואב  מקרה  קלרמן: 
להנגיש  צריך  והיה  מוחי,  אירוע  שעברה 
בירוקרטיה,  הרבה  בזה  יש  דירתה.  את 
צריכים  כאלו  מקרים  בזה.  מטפלים  ואנחנו 
שהיקרים  מהיר,  במסלול  מטופלים  להיות 
יהיו  לפחות  שכזה,  קושי  עם  שמתמודדים 

בסוג של שגרה בביתם.
בעירייה  גדול  חוב  עם  משפחה  בצלאל: 
וחשבון מעוקל, שלא היה באפשרותה לקנות 
הוסר  בס"ד  מהיר  טיפול  לאחר  שבת.  צרכי 
העיקול עוד באותו יום. רגע אמיתי של נחת.

עורכים  כולנו  והסליחות,  הרחמים  בימי 
אתה  ממי  מחילה.  ומבקשים  נפש  חשבון 

רוצה לבקש סליחה?
שלא  בכך  כישלון  רואה  אני  דייטש: 
בין הנציגים  הצלחנו להביא לאחדות מלאה 
את  בכך  מאשים  לא  בעירייה.  החרדים 
הצלחנו  לא  אם  עצמי.  את  אלא  הציבור, 
לעמוד מול המערכת העירונית כגוש מגובש 
לנו  זהו כישלון הנציגות החרדית, שעומד   -

לרועץ.
לנפק  הצליחה  שהתקשורת  העובדה 
לעתים קרובות כותרות על פילוג בין הסיעות 
החרדיות ובתוכן - הוא משהו שעליי לבקש 

עליו סליחה מהציבור.
כהן: מכל תלמיד בירושלים שלא  צביקה 
קיבל תשובה בזמן על המוסד בו ילמד, אני 
מבקש את סליחתו ומצפה להבנתו, מידי שנה 
הנושא משתפר משמעותית ואני מתפלל יחד 

עם התלמידים שהנושא יעלם לגמרי.
פינדרוס: מתושבי ירושלים שלא הצלחנו 
וסגירת  השבת  חילולי  את  להקטין  עדיין 

מתחם התחנה הישנה בשבת.
שלא  הקטן  האזרח  בפני  מתנצל  ויצמן: 
בוועדות  בקשותיו  את  לקדם  הצלחתי  תמיד 
בהכרח  שלא  הפקידות  מול  והבניין  התכנון 
נדל"ן  יזמי  מול  או  צרכיו,  את  מבינה 

שממוקדים בטובתם האישית.
ונאלצתי  אלי  שפנה  ממי  ראוכברגר: 

להשיבו ריקם.
השנה  שבמהלך  וילדי  מאשתי  עזרא: 
בקושי רואים אותי בגלל פעילותי הציבורית 
הצלחתי  לא  שאולי  מאזרחים  סליחה  וכן 

לטפל בהם כראוי.
הצלחתי  שלא  האברכים  מכל  קלרמן: 

להיענות באופן מושלם לציפיותיהם.
שזוכים  היקרים  משפחתי  מבני  בצלאל: 
תקווה  כולי  שבוע,  בסופי  רק  אותי  לראות 

להשתפר בשנה הקרובה.
שלכם  השיא  רגע  מהו  אישי:  ומשהו 
בראש השנה, מה הדבר שהכי נוגע בלבכם, 

גורם לכם להתעורר, להתרגש ולהתחזק?
התפילה  בהיכל  מבקר  כשאני  דייטש: 
חסידות  של  בביהמ"ד  לילדים  המיוחד 
להשתייך,  זכיתי  אליה  בירושלים,  סלונים 
טהורות,  פנים  עם  תשב"ר  אלפי  ורואה 

עומדים ושרים 'השם מלך'.
הקב"ה  אז  התשליך,  בסדר  כהן:  צביקה 
מאפשר לנו להיפרד מהעוונות של כל השנה 
בפעם אחת, ובזה אני רואה את גדולת מלכות 

ה’ כשנתן לנו הקטנים כזו מתנה אדירה.
ישראל  בני  אלפי  כשמאות  פינדרוס: 
לסליחות  לכותל  שמגיעים  וקרובים  רחוקים 

והשיא בליל ערב יום כיפור.
בתפילת  'מלכויות'  של  הקטע  ויצמן: 

מוסף, המלכת הקב"ה על כל העולם כולו.
עזרא: בפיוט של עקידת יצחק לפני תקיעת 
שופר. מסירות נפש של יהודי שנותן את היקר 
לו מכל בשביל ציווי הבורא. זה גורם להכרה 

ברורה באמונה התמימה שצריך בה'.
בר"ה  מתפלל  אני   14 מגיל  רוזנשטיין: 
בביהמ"ד הגדול של חסידי ויזניץ בב"ב, גם 
זיע"א  משה  הישועות  בעל  מרן  של  בקולו 
הנוסח  האדמו"ר,  מרן  של  בקולו  כיום  וגם 
לי  גורם  פיפיות'  עם  'היה  של  הויזניצאי 

להתעוררות גדולה.
קלרמן: מזה 20 שנה אני מתפלל בישיבת 
שחודר  שהרגע  ספק  ואין  ישראל',  'עטרת 
ללב הוא בדרשה של ראש הישיבה הגרב"מ 

אזרחי, לפני התקיעות.
בצלאל: תפילת 'ונתנה תוקף' .

פרויקט 

מיוחד
בגילוי לב: חברי המועצה מסכמים שנה

מהו  לשתף  ירושלים  העיר  מועצת  מחברי  ביקשנו  השנה,  ראש  לפני  רגע 
לאיזה מקרה אישי מרגש במיוחד הם  בו,  גאים  ההישג הציבורי שהם הכי 

התגייסו, ממי הם מבקשים סליחה, ומהו רגע השיא שלהם בראש השנה?

 צילום: יוחנן לוסטיג 

 צילום: גבריאל יזדי - "חדשות 24" 

 צילום: דוברות המנהל האזרחי 

 צילום: שלומי כהן 
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מאת: ישראל פריי

בשנה החולפת החריף השסע והקיטוב בין המגזרים בבירה, 
מה אפשר לעשות ע"מ להוריד את מפלס האיבה?

לעובדה  קשורה  לשסע  המרכזית  הסיבה  דייטש:  יוסף 
יצרים. הפעולה שנדרשת  יוצאים נשכרים מליבוי  שפוליטיקאים 
היא פנייה ישירה אל הציבור, מעל לראש הפוליטיקאים, ולהביא 
להידברות, והנמכת מפלס הפחד שמקורו בהרבה בורות ותעמולה 

ריקה.
צביקה כהן: כל אדם צריך לדעת להכיל את הזולת ולכבד את 
השני, הן ברמת הפרט, הן ברמת הכלל ובטח שבין שלוחי ציבור. 
יעלם  המפריד  שהקיטוב  הרי  הזו,  ההבנה  את  שנטמיע  ברגע 

ויתפוגג.
המחנה  וחיפוש  העירוניים  הצרכים  של  נכון  תכנון  פינדרוס: 
בפקקים  טיפול  בעיר  הפיזיות  בתשתיות  השקעה  כגון  המשותף 

שמסייעים לכולם.
העיר  וקדושת  שצביון  כך  על  ורציפה  עקבית  הסברה  ויצמן: 
בליבם  יודעים  יום  של  שבסופו  לחילוניים  גם  לכולם,  תועיל 
פקידי  מול  בעבודתי  יותר.  יהודית  להיראות  צריכה  שירושלים 
העירייה אני נוכח לראות כי הללו מבינים זאת היטב. הצורך הוא 
להביא את הדברים נכון אל תושבי העיר החילונים, ודבר זה דורש 

תקציב גדול שאינו עומד לרשותנו.
ראוכברגר: ראשית, אני לא משוכנע שהחריף השסע והקיטוב. 
ממש לא. יש בהחלט שיח בין הנציגים השונים בעירייה, והשיח 
הזה פעמים רבות מניב פירות. יחד עם זאת, ישנם גורמים מסיתים 
בציבור החילוני שכל מטרתם להגביר את רף הלהבות, אולי בשל 
בהחלט  מצידנו  אנו  כך.  על  מיצר  ואני  הבחירות,  לשנת  הקרבה 

מבקשים לחיות בשלום והבנה עם כל המגזרים.

ולהבין שהסטטוס  עזרא: צריכים לדעת לקבל אחד את השני 
קוו חשוב לכל הצדדים. החלק המעשי צריך לדאוג לכולם בצורה 
ולהקים שכונה חדשה  לזוגות צעירים  דירות  שווה, לבנות המון 

למגזר החרדי.
הבנה  בחוסר  נעוץ  מגזרית  הבין  האיבה  מקור  רוזנשטיין: 
המגזר  של  לפעמים  הבנה  ובחוסר  שלנו,  התפקיד  של  לפעמים 
הכללי מה מניע את פעילותינו. הם חוששים שאנחנו באים לחנך 
או לכפות, ומאידך, לציבור החרדי חששות זהים, שמנסים לחנך 
להבהיר  וצריך  אחד,  אף  לחנך  נועדו  לא  הפעולות שלנו  אותנו. 
זאת שוב ושוב. אנחנו חרדים לזהותה היהודית של העיר, ומעשינו 
עלינו  לפרהסיא.  העיר,  לקדושת  חרדה  מתוך  ורק  אך  נובעים 
להקפיד לפעול בנושאים אלו רק כאשר מדובר בזהותה היהודית 

של העיר.
קלרמן: הסוד הוא בנתינה ובאהבה לזולת. אם נאהב את השני, 
נרצה שיהיה לו טוב, אז 'כמראה המים אל הפנים כן לב האדם', 

וזה הופך להדדי.
הנני  החרדי  למגזר  המשתייך  ציבור  כנציג  בצלאל:  אברהם 
שאינם  כולל  המגזרים  לכלל  פניות  בעשרות  יום  מידי  מטפל 

יהודים, וזו תרומתי להורדת מפלס השסע והקיטוב בעיר.
זה   - ואומר  ביומן  לעצמך  רושם  אתה  מה  מטרה:  לך  סמן 

הדבר שאני הולך להתמקד בו בשנה הבאה?
החברה  של  היפות  פניה  את  הכללי  לציבור  להציג  דייטש: 
דרך  לא  בירושלים  החרדים  את  שיכירו  לכך  לגרום  החרדית, 
ההדדית,  הערבות  החסד,  ארגוני  דרך  אלא  וחיכוכים,  הפגנות 

הקהילתיות והמשפחתיות.
צביקה כהן: לקדם שיח עם ראשי הסמינרים, והחלפת נוסחת 
בנות  לקליטת  וחסד  בחן  בונה  שיח  של  לנוסח  השיבוצים  חוק 
הסמינרים, בשיתו"פ עם מנהלי וראשי הסמינרים. כמו"כ לפתוח 

עוד מסגרות חדשות לבנות הסמינרים בירושלים וכן לקדם ולסיים 
בינוי  פרויקט  ברקת,  העיר  וראש  דרעי  אריה  הרב  השר  עם  יחד 

כיתות לרווחת אלפי לומדות בצפיפות.
פינדרוס: ביטול הפקק מרמות.

ויצמן: סוכה לכל דירה בכל שכונות העיר, גם באלה המעורבות 
וגם באלה שדורשות שימור. חה"כ מיכאל מלכיאלי, בעברו כחבר 
ל'גזירת  חלופית  תכנית  המעולה  לשכתו  צוות  עם  הכין  עירייה, 
המרפסות', ובאמצעותה הפלנו אז וגם השנה את הגזירה. נקווה 

שהתכנית שלו היא זו שתאושר.
מאז  שנים,   4 לפני  שסימנתי  מטרה  אותה  בדיוק  ראוכברגר: 
בכל  ומאז  בירושלים,  התורה'  'דגל  ולראשות  לעיריה  נבחרתי 
שנה: לשפר את מצב הציבור החרדי בשכונות המעורבות: קרית 
יובל, רמות, גילה, נוה יעקב, גבעת מרדכי ועוד. קיימת התקדמות 

לעומת העבר, ונעשה הכל כדי שהשיפור יגדל ויתרחב.
עזרא: להתמקד בפיתרון דיור למגזר החרדי ובני התורה שיהיה 
לשכונה  לנדוד  מבלי  ציבור,  מבני  לצד  דירות  לרכוש  אפשרות 
הוקמה  לא  שלמה  רמת  שהוקמה  מאז  ילדים.  גן  בשביל  אחרת 
וזה מחריף את הבעיה של שכונות  למגזר החרדי  נוספת  שכונה 

מעורבות. אין מנוס מלהקים שכונה חדשה.
רוזנשטיין: לפעול להקמת חברת בת עירונית חדשה שתתמקד 

ותתמקצע בפעילות תרבות תורנית לציבור החרדי.
עבור  התכנון.  בוועדות  מרפסות  אישורי  נושא  כל  קלרמן: 
כמו  נפרד,  בלתי  חלק  היא  לסוכה  מרפסת  חרדית,  משפחה 
שירותים ומטבח, וצריך לזרז ולהקל ולהרחיב את מתן ההיתרים.

הבאת  הוא  לטפל,  הולך  אני  שבו  המרכזי  הנושא  בצלאל: 
פתרונות מעשיים לטיפול בנוער המתמודד בעיר, תוך מתן דגש 

והקפדה מלאה על יישומם במהירות האפשרית.

מבט לעתיד: משכינים שלום ומסמנים מטרה
אחרי סיכום השנה, הגיע הזמן להיערך לשנה הבאה  חברי מועצת העיר מתחייבים ליעד אחד אותו יכבשו, 
וחולקים עצות ותובנות להורדת מפלס המתח בין המגזרים  האם האחווה בעיר תלויה בתקציב, איך טיפול 

בפקקים יביא להרמוניה, מי מתכחש למתיחות ואיזה חבר "מתלבש" על שוק הנדל"ן?





 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

הודעה לציבור:
פינוי אשפה בראש השנה

בשל הרצף בין ראש השנה לשבת לא יתקיים פינוי אשפה במהלך החג והשבת. 
העירייה נערכת לתגבור הפינוי בערב החג, במוצאי השבת וביום ראשון.

צוותי הניקיון יפעלו לפנות את האשפה בערב החג ברחבי העיר כדי להשאיר 
את מיכלי האשפה בשכונות פנויים. 

אגף התברואה ממליץ לתושבים לצמצם את נפח האשפה.
אין להוציא גרוטאות ואשפה חריגה בימים שלישי ורביעי שלפני החג.

הציבור מתבקש שלא להוציא את האשפה בימי החג והשבת אלא ביום ראשון 
בבוקר שלאחר החג.

עם צאת השבת תחל העירייה בפינוי האשפה שתצטבר במהלך החג. הציבור 
מתבקש שלא לחסום את הגישה למיכלי האשפה לפני החג ובסיומו, על מנת 

לאפשר פינוי מהיר ככל האפשר.
היו שותפים איתנו בשמירת סביבתכם הנקיה.

                                                                    בברכת שנה טובה!    
 

מתחם נופש
הכולל שתי יחידות דיור בעלות שישה 

חדרים סה״כ. במתחם חצר גדולה 
ומוצלת, מתקני משחק ובריכת ילדים

חדש במושב תעוז!

לפרטים: מני סופר 050-9133361

סוכה גדולה 
במקום



בס"ד

קונים מוצר חשמלי מעל 1500 ₪ ומקבלים מבחר מתנות בשקל אחד בלבד

02-5381956 8, גאולה ירושלים טלפון: רחוב אשתורי הפרחי 
שעות פתיחה: בוקר 11:30-2:30 אחה"צ 4:30-8:30 יום ו' 10:00-12:00

מתנות ומבצעים סוף! לשנה 
החדשה מחיר סוף!

־מוצר שבועי במחיר  חסר תק
דים.

אחרי כל הבירורים מחסני שטרן הכי זולים!

הבית שלך למוצרי חשמל

השבוע במבצע! חוגגים
חגים
במתנות
ומבצעים

₪ 2,090₪ 1,490₪ 1,790₪ 1,390

מ. כביסה
8 ק"ג

תנור
אפיה

מיקסר
 KMIX

מיקסר

₪ 2,890₪ 2,190₪ 2,490₪ 1,990

כולל מבער 
טורבו ראשי 

  SABAF
איטלקי

2000W

טוסטר אובןמעבד מזוןשואב אבק כיריים איכותיות

ציקלון 
עוצמת יניקה 

חזקה

19 פעולות 
במעבד אחד

45ליטר,
מצב שבת, 

טורבו

מעבד מזון + קומקום זכוכית 
מגהץ קיטורמטחנת בשר+ טוסטר + מיקסר יד

מיחם 50 כוסות
+ פלטת שבת + מיקסר יד

לחץ קיטור
2.4 בר,

הספק מרבי 
2135W

790
שקל!

499
שקל!

599
שקל!

499
שקל!

599
שקל!

499
שקל!

499
שקל!
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מאת: ישראל פריי

אלימות משטרתית חסר תקדים והפעלת כוח 
בירושלים,  חרדיים  מפגינים  נגד  מרוסן  בלתי 
של  בהתקוממות  לקיר,  מקיר  בגינויים  נתקלו 
נציגי ציבור, ואף כבשו את כותרות התקשורת 
מעצרו  נגד  הפגנה  במהלך  בישראל.  הכללית 
של נכד האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בגין 
רחוב  את  המפגינים  חסמו  מצה"ל,  עריקות 
שרי ישראל, שם השיגה אותם נחת זורעם של 

שוטרי היס"מ.
שוטרים  נצפים  מההפגנה,  קשים  בתיעודים 
מפגינים  מכים  במפגינים,  בעצמה  בועטים 
בחמת  והודפים  בידיהם,  עצורים  היו  שכבר 
זעם אנשים שעמדו בצד הכביש, ללא שהפריעו 
לסדר הציבורי. נער חרדי פגוע מוח שרק חלף 
במקום בדרך לביתו, סיים את הערב עם שברים, 

דימומים וטראומה.
לדרך  יצאה  החריגה  ההפגנה  כאמור, 
בעקבות מעצר נכד האדמו"ר מתולדות אברהם 
הועבר  מחו"ל,  שחזר  לאחר  שנעצר  יצחק, 
ימי   20 עליו  נגזרו  שם  הצבאית,  למשטרה 
לאחר  עריקות.  בעוון  הצבאי   6 בכלא  מאסר 
שניסיונות ההידברות לא צלחו, יצאו החסידים 
החרדית,  מהעדה  קבועים  מפגינים  לצד 
לתהלוכה שיצאה מכיכר השבת לכיוון לשכת 
התיישבו  ישראל  שרי  רחוב  כשבאזור  הגיוס, 

על הכביש, וחסמו אותו לתנועה.
והמראות  שהופעלה  הקשה  האלימות 
זעמם  את  פורקים  שוטרים  של  הבוטים 
רבה.  סערה  עוררו  פסיביים,  מפגינים  על 
השוטרים  מהתנהגות  הקשים  "התיעודים 
מוכיחים כי מפגינים חרדים הפכו כלי להוצאת 
אלימים  שוטרים  בידי  עוול  לא  על  קיטור 
"שמירה  ליצמן.  יעקב  השר  הגיב  ומסוכנים", 
על הסדר במרחב הציבורי חשובה ונחוצה. אך 
בין זה לבין אלימות ברוטאלית כלפי אדם שעל 

שערורייה  כלום,  עשה  שלא  נראה  הסרטון  פי 
של ממש", הגיב ח"כ מלכיאלי.

מי שמיהרו להתייצב לצד החרדים היו חברי 
הכנסת מסיעת מר"צ. "עוד אלימות משטרתית 
אפשר,  כי  מצלמות.  לעיני  שוב  מזעזעת, 
בשקט  עברו  דומים  שמקרים  ראינו  כבר  וכי 
מוחלט. אני קוראת למשטרה למצות את הדין 
גלאון,  זהבה  מר"צ  יו"ר  כתבה  השוטר",  עם 
ואילו חברת סיעתה תמר זנדברג הגישה בקשה 
האחרונה  "בתקופה  בכנסת.  דחוף  דיון  לקיום 
בולטת מגמה מטרידה של אלימות משטרתית, 
חרדים,  מפגינים  בהם  רבים  במגזרים  הפוגעת 
האלימות  ועוד.  פוליטיים  ופעילות  פעילים 
הבסיסית  בזכות  אחת  לא  פוגעת  המשטרתית 
להפגין ואסור שהאלימות המשטרתית תתקבל 

כדבר שבשגרה", כתבה.
גם כותרות התקשורת הכללית דיווחו בזעם 
על האלימות המשטרתית, בלווי תמונות קשות 
של  רבות  עשרות  בזמנו  "סיקרתי  מהשטח. 
נתקלתי  לא  כזו  באלימות  בירושלים,  הפגנות 
בכיר.  עורך  צייץ  פסיכיות"  תמונות  מעולם, 
"משטרת  בסרקזם:  צייץ  אחר  משטרה  כתב 
רק עם  ישראל מציגה: אמרו שאנחנו אלימים 
עם  גם  אלימים  שאנחנו  הראינו  אז  ערבים, 

חרדים".
שלמחרת  בבוקר  כוסית  הרמת  בטקס 
אלשיך  רוני  רנ"צ  המפכ"ל  התייחס  המהומה, 
את  כשראיתי  רע  "הרגשתי  ואמר:  לנושא, 
יש  אולי  זה,  את  מצדיק  לא  אני  הסרטונים. 
שוטרים שצריכים להעמיד לדין. הייתה אלימות 
קשה של החרדים. הפעלת הכוח מולם על פניו 
לא מוצדקת - אפשר היה לצאת מהסיטואציה 
הזו אחרת". יצוין כי המשטרה הודיעה כי היא 
תעביר מיוזמתה את התיעוד מההפגנה לחקירת 
לחקור  ע"מ  תלונה,  שתוגש  מבלי  גם  מח"ש, 

ביסודיות את הטענות.

יצא משליטה: שוטרים הכו 
מפגינים באכזריות

50 ק"ג דגים הושמדו ב'שערי רווחה'
עירונית  רישוי  מחלקת  בשיתוף  הבריאות  משרד  פקחי  של  בביקורת 
ראויים  אינם  דגים שחלקם  נמצאו מוצרי  ברבנות,  והיחידה להונאה 

למאכל  ננקטים צעדי אכיפה נגד העסק

הפגנה שהתקיימה במחאה על מעצר נכד אדמו"ר בכלא הצבאי, נתקלה באלימות 
משטרתית חסרת תקדים, ותיעודה גרר סערה ארצית  הח"כים החרדים מגנים, 

  התקשורת נזעקה להגן על המפגינים, וח"כית ממר"צ דורשת דיון דחוף
המפכ"ל אלשיך: "על פניו, הפעלת הכוח לא מוצדקת"

 בהפגנה. צילום: כיכר השבת 

מאת: משה אברהמי

משרד  פקחי  פשטו  האחרון,  רביעי  ביום 
'שערי  הפופולארי  המרכול  על  הבריאות 
הביקורת  ובמהלך  ירמיהו,  ברחוב  רווחה' 
הווטרינרית  שבהוראת  דגים  מוצרי  נמצאו 

המחוזית נשלחו להשמדה.
משרד  מפקחי  ידי  על  שנערכה  בביקורת, 
הבריאות מלשכת הבריאות המחוזית ירושלים 
עיריית  עסקים,  רישוי  מחלקת  עם  ביחד 
רבנות  בכשרות,  להונאה  והיחידה  ירושלים 
אינם  חלקם  אשר  דגים  מוצרי  נמצאו  ישראל, 

ידוע,  לא  ממקור  וחלקם  למאכל,  ראויים 
מסומנים  ואינם  יצרן  רישיון  ללא  שיוצרו 

כנדרש, כך על פי הודעת משרד הבריאות.
הווטרינרית  ובהוראת  הממצאים  בעקבות 
דגים.  מוצרי  ק"ג  כ-50  הושמדו  המחוזית, 
והדגים,  העופות  הבשר,  במוצרי  "הטיפול 
הנדרשים  התנאים  ללא  ושיווקם  אחסונם 
בחקיקה עלול להזיק לבריאות הציבור", נאמר 

בהודעה. 
נוקטים  ירושלים  ועיריית  הבריאות  משרד 

בצעדי אכיפה כנגד עסק המזון.

ניר ברקת
ראש העיר ירושלים,

הנהלת העיר והעובדים

- שתבוא -

 

ועל כל בית ישראל

טובה שנה 
ת ד ח ו א מ ו
! ם י ל ש ו ר י ב

הממהרים אל על התלמידים 
מוסדות החינוך

בסמטאות העיר העתיקה על הצועדים
לתפילה עם שחר

העדכניים והמיזמים על הסטארטאפים
הגדולים של המחר

בגינות המשחקים על הילדים 
ובפארקים הירוקים

במחנה יהודה עם על הסוחרים
הפירות הכי מתוקים

הכבישים המהירים על המחלפים
והרכבות

ועל ירושלים על הירושלמים
האהובה

התערוכות על מוסדות התרבות
וההופעות

הוותיקים והזוגות על התושבים 
הצעירים בשכונות



פתח תקוה:
רח' חובבי ציון 32

03-9319911

בני ברק:
רח' הרב ש"ך 1

03-6188170 | 03-6164664

ירושלים:
רח' יעקב מאיר 5

02-5375231

שוק
של תשמישי 

קדושה
ב

גופיות ציצית 
ילדים

 פתיל
מחוזק

 ציציות
ילדים

טלית גדול 
קליל כל המידות 

60-70-80

ציצית כותנה 
+ פתיל 
מחוזק

 תיק טלית
עם ידית

טלית קטן 
 צמר -

 דגם קליל

תיק תפילין 
עם ידית

טלית קטן 
צמר

לילדים

מראה 
לתפילין

17.90
₪

₪ 850

₪ 100₪ 15₪ 79

₪ 30₪ 25

13.90
₪

₪ 199

₪ 25

₪ 5 ₪ 9.9

4 ב-3 ב-
₪ 120₪ 100

₪ 40

₪ 19.9 ₪ 19.9₪ 320

₪ 220₪ 200

הנחה
69%

עטרות סברובסקי 
אמיתי

למעלה מ-100 דגמים

 500 סוגי רקמות
לשקית טלית תפילין

+ מתנה רקמת שם חינם!

כיפות ילדים
למעלה מ-100 דגמים!

סט מחזורים + סידור + 
 תהילים מעור אמיתי

כולל הטבעת שם

1500

15040180

סט מחזורים עם 
פלטת ציפוי זהב- 

עור מעובד

400
₪

סטנדר שולחני 
משולב עור 

אמיתי
ספלי נטילת 

ידים מנירוסטה 
מבחר דגמים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

תתפוגגנה ותיהפכנה לקללות.   

קללת 
סוף השנה

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

התוכניות מיועדות לבעלות תעודת מורה בכירה

(או על סף סיומה) שנבחנו במבחני סאלד

ולבעלות תואר ב.א. 

לתשומת לבכן,
על פי החלטת משרד החינוך - אין צורך בהשלמת בגרויות.
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אנשי חינוך
בוגרי אונו

דרושים

למסלול ההצלחה שלך: 072-259-2843

בוא לעשות את זה כמו שצריך ולקבל את 
 B.A. הכלים הכי מקצועיים עם תואר אקדמי

בחינוך וחברה של הקמפוס החרדי אונו,
שיפתח בפניך עולם חדש של אפשרויות 

תעסוקה:

 עבודה עם נוער בסיכון
 הנחיית הורים, הנחיית קבוצות

 עבודה עם ילדים בעלי לקויות שונות וטיפול בנושרים ממערכת החינוך
 ריכוז קהילתי ותפקידי הדרכה שונים

 ניהול מוסדות תרבות וחינוך וניהול פרוייקטים חינוכיים וחברתיים

אם אתה בעל גישה טיפולית, רגישות לנפש האדם 
ומעוניין לעסוק בתחומים של עזרה וסיוע אמיתי לזולת, 

שמחים לבשר כי 

הצלחנו להשיג מלגה 

מיוחדת ע"ס 18,000 

ש"ח לנרשמים 

למסלול זה 

)בנוסף למלגות 

לימודים של קמח, 

טלדור וכו'(.

המכינות לגברים מתחילות!

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



כ"ז באלול תשע"ז 18/9/17בירושלים1214

הפתרון לביטול חוק הגיוס בבג"ץ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

חרדית במקום להשקיע בעוד עתירה לבג"ץ.

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

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

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

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

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

התורה  בזכות  רק  הינה  בארצנו  קיומנו 

)שהיא גילתה לנו על כך(. כל טענה אחרת 

הפוכה.  תוצאה  ישיגו  בנושא  כפייה  וכל 

ידי  על  נשלחנו  אשר  ציבור,  כנציגי  אנו 

גדולי ישראל לטפל גם בסוגיה זו, נמשיך 

איננה  ידיים  הרמת  הכוח,  בכל  הלאה, 

חיינו,  תמצית  על  מדובר  כאשר  אופציה 

דרכינו.

ימשיך  הקודש  בארץ  הישיבות  עולם 

התורה  שהרי  מצב,  בכל  ולפרוח  לשגשג 

- היא מקור החיים, צר לי שבג"ץ הסובל 

שוב  לכך  גורם  הציבור  באמון  משפל 

מוצה  בנושא  השיח  כי  לי,  נדמה  ושוב. 

עד תום, הציבורי בישראל הבין היטב כי 

ישנה  וחבריו  לפיד  של  'הדאגה'  מאחורי 

לפרוד  ולגרום  קולות,  להשיג  מטרה 

ושנאה בתוך העם.

כולי תפילה כי בשנה הזו, יבין כל זר כי 

'הם חיינו ואורך ימינו' ואין לנו כל כוונה 

שהיא.  צורה  בשום  זה  בנושא  להיכנע 

מאז ומעולם שאיפתנו הייתה 'תן לי יבנה 

וחכמיה'.

להקים מכינות בהסכמה
סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי

לבטל גיוס החובה
ח"כ מיכאל מלכיאלי

את אבא או אמא

אוכל לחג יהיה להם.
לא נוכל להחזיר להם

חסדי נעמי דואגים לשמח אלפי יתומים ואלמנות כל השנה ובמיוחד לקראת החגים.

היו שותפים איתנו במצווה העצומה לפני יום הדין.

תורמים לחסדי נעמי ומשמחים יתומים ואלמנות

www.naomi.org.i l   | ברק   בני   10 יוחאי  בר  רחוב 
ם י ק ק ז לנ י  צ ר א ע  ו י ס כז  ר מ

1-800-677-777
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אם טיפלתם רק בכאבים או בגירודים שיצרה מחלה ולא במנגנון שיצר אותה, לא 
פתרתם את הבעיה באמת. אז מה עושים?

כתובתלכל כאב יש 

מאת: יאיר גרוס

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

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

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

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

שם ההתמכרות למשככי כאבים הוכרזה כמגיפה.

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

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

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

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

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

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

שמייחסים לצמחי המרפא יש כיום ביסוס מדעי.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

שבחיפה נחליף את יונה יהב"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ארי קלמן 

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

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

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

נהיה מה שהיינו קודם". 

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

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

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

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

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

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

עד היום והוא לא מוסיף לעצמו שום מנדטים".

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

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

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

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

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

שטעינו, אז הנה: תיקנו את זה". 

כספים ותקציבים
תסכם לנו עוד שנה בוועדת הכספים...

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

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

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

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

ישיבה מאוד רצינית לגבי שינוי המצב". 

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

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

נכנסתי אליו ותיאמתי אתו את הישיבה והוא לא בא. 
מדבר  שאני  זה  לרגע  ועד  נכנס',  לא  'אני  אומר  "הוא 
אתך אני לא מבין למה, אני גם לא רוצה לנהל ויכוח כזה, 
בדיוק  מה  אותי,  תוקף  הוא  למה  גם  מבין  לא  אני  אבל 
הוא  אלי,  בא  הוא  לו?  עשיתי  טובות  מידי  יותר  העניין? 





כ"ח באלול תשע"ז 19/9/17בירושלים1218

פנה אלי וביקש את הנושא הזה של ה'חנוך לנער'. העברתי לו 
מאוד  אני  הקואליציוני.  מהתקציב  אמנם  שקל,  מיליון  חמש 
מעריך את העבודה שלו אז נתתי לו וזה לא פשוט להעביר כסף 
אותי  הזמין  לא  מעולם  הוא  פרויקט,  עושה  הוא  קואליציוני. 

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

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

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

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

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

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

מאוד מתוסכל מכך שהוא לא מצליח להביא תוצאות".

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

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

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

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

חשבון נפש? 
"כן". 
כמו? 

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

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

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

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

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

"לא!"
למי יש אינטרס לצייר את זה כך?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

החרדי במדינת ישראל". 
יש גם את ערד...

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

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

"שנה טובה לכל הקוראים ולכל בית ישראל".

המדינה, לא בג"ץ""אנחנו מנהלים את  
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תושבי גבעת שאול בירושלים הגיעו השבוע 
המרכזית  החברה  שקיימה  הקהל  קבלת  אל 
מרדכי"  "תכלת  הכנסת  בבית  זכויות  למימוש 

בשכונה.  
ליוזמה  אודות  התקיימה  הקהל  קבלת 
בסיועם  התושבים,  לצורכי  והיענות  מבורכת 
של הרב פיני עזרא והרב אברהם בצלאל, חברי 

מועצת העיר ירושלים, מטעם סיעת ש"ס. 
הקהל  בקבלת  פגשו  שאול  גבעת  תושבי 
המרכזית  החברה  יו"ר  שזירי,  שמאי  הרב  את 
מהפכת  מאחורי  שעומד  ומי  זכויות,  למימוש 
מימוש הזכויות הרפואיות במגזר החרדי, וזוקף 
לזכותו סיוע לאלפי משפחות, בקבלת קצבאות 

המגיעות להן מהגופים השונים.
קבלת הקהל נמשכה אל תוך השעות הקטנות 
לתת  בכדי  למצופה,  מעבר  והרבה  הלילה  של 
מענה לכלל התושבים שהגיעו וביקשו להיפגש 

עם הרב שמאי שזירי.
בדיסקרטיות  התקיימה  הקהל  קבלת 
לפגישה  התקבלו  אליה  והבאים  מוחלטת, 
מעשיים  והכוונה  סיוע  קיבלו  שבה  אישית, 

לשם מימוש זכויותיהם בהצלחה.
הימים  של  בפתחם  נמצאים  "אנחנו 

הנוראים, ואני לא יכול שלא להקיש, עם אלף 
משפחות  של  דינם  לחריצת  הבדלות,  אלפי 
ידי  על  רפואיות,  בעיות  עם  שמתמודדות 
על  שאמונים  והגופים  לאומי  לביטוח  המוסד 
ביטחונם בעת הזו. פגשתי בקבלת הקהל אנשים 
שמסיבות שונות ומקוממות, אינם מקבלים את 
שמהניסיון  למרות  להם,  המגיעות  ההטבות 
שלי הם קרוב לוודאי זכאים בהחלט לקבל את 
מלוא ההטבות והתמיכה המגיעה", אומר הרב 

שמאי שזירי. 
עם  שמתמודדת  משפחה  "פגשתי  לדבריו, 
המחלה הנוראה, שלא ידעה כלל מה ההטבות 
ברוכה  גם אב למשפחה  לה, פגשתי  המגיעות 
יכול  שאינו  תרופות  במימון  סיוע  שצריך 
להרשות לעצמו לרכוש, כמו משפחה שקיבלה 
סיוע לא מקצועי וככל הנראה בשל כך וזה כמה 

שנים שאינה מקבלת את המגיע לה."
את  מחזקת  הקהל  לקבלת  הרבה  ההיענות 
להעניק  להמשיך  ברור  צורך  שיש  ההבנה, 
סיוע בנושאים חשובים אילו, שהינם מורכבים 
וליווי  רבה  לאחריות  ונדרשים  ערוך,  לאין 
על  ביותר,  זהירה  התנהלות  וצריכים  רפואי, 
של  המלא  הזכויות  מיצוי  את  להבטיח  מנת 

המשפחות שמתמודדות עם בעיות רפואיות.

 הילה פלאח

רבבות איש צפויים לעלות לרגל לירושלים 
התורה  בהיכלי  הנוראים  הימים  לתפילות 
ובחצרות הקודש ומערך התחבורה בירושלים 
מיוחדים  הסדרים  עם  פניהם  את  לקדם  נערך 

שיאפשרו שיבה מהירה הביתה. 
שנים  מספר  לפני  אומצה  המוקדים  שיטת 
כאשר  תשרי,  חגי  בימי  תחילה  בירושלים, 
התבררה יעילות השיטה החליטו בתוכנית אב 
חגים  במוצאי  השיטה  את  להפעיל  לתחבורה 
המסלולים  הנוראים.  הימים  כולל  נוספים, 
יצאו  האוטובוסים  כאשר  יבוטלו  הקבועים 

לדרך מהמוקדים, מיד לכשיתמלאו.   
שיטת המוקדים תפעל במוצאי כל חגי תשרי 
- כולל מוצאי הימים הנוראים בקווי אגד לבני 
ברק, אשדוד, בית שמש, לצפון ולדרום מצאת 

החג עד לסיום הפעילות. 
השיטה לא תופעל בקווי החברות המפעילות 
כאשר  השנה,  ראש  במוצאי  זולת   - האחרות 

החל מהשעה 20:40 ועד חצות, יפעלו מוקדים 
לביתר  'עילית'  ברק,  לבני  'אפיקים'  בקווי 
עילית ו'קווים' לאלעד ומודיעין עילית. בשעות 
החל  הרגיל.  במסלול  איסוף  יתקיים  לא  אלה 
מחצות הקווים ישובו למסלולם הרגיל. דיילים 
יוצבו בתחנות האוטובוס המבוטלות כדי לכוון 

את הנוסעים. 
של  מדויק  ומיקום  שעות  נוספים,  פרטים 

המוקדים במודעות בעיתונות.  
היציאה  מוקדי  שיטת  אומצה  "בירושלים 
המצליחה לענות על הביקוש בעת עומס גבוה, 
ואת הנסיעה המהירה בחזרה הביתה", אומרים 
מראש  להצטייד  "מומלץ  אב,  תכנית  בצוות 
ברב-קו מוטען עם חוזה 'ערך צבור' כדי להקל 

ולזרז את יציאת האוטובוס לדרך". 
 *8787 קו  כל  למוקד  פנו  נוספים  לפרטים 
או למוקד העירוני 106 ועקבו אחרי ההודעות 

בכלי התקשורת. 

 החברה המרכזית למימוש זכויות 
קיבלה קהל בגבעת שאול 

מוקדי יציאה גם במוצאי 
הימים הנוראים 

מערך התחבורה בירושלים נערך להסעת רבבות 
במוצאי ראש השנה ויום כיפור באמצעות מוקדי 

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

שלא לצרוך ביצים אלו.

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

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

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

הודעה חשובה

  בס“ד

המשרד לשרותי דת
תחום תמיכות ועזבונות

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

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

התקציב, התשמ"ה-1985.
נושא התמיכה:

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

התקציב, באופן שוויוני ולפי הקריטריונים הקבועים במבחני התמיכה.
עותק ממבחני התמיכה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המשרד ב. 

תמיכות 2017 www.dat.gov.il  
כל מוסד ציבור הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה עפ"י המבחנים המפורסמים  ג. 
וברשותו כרטיס חכם מתבקש לנהוג בהתאם לנוהל ולמבחני התמיכה באמצעות 
 .https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal פורטל התמיכות הממשלתי" בכתובת"

עד ליום שלישי ד' בחשוון התשע"ח 24.10.17.
יש להגיש אישור על ניהול תקין לשנת 2017 עם הגשת בקשת התמיכה. ד. 

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

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

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

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

ששלחו (אם שלחו) למשרד התקבלו במלואם ביחידה המקצועית.
התקציב לסעיף התמיכות טרם נקבע לרבות גובהו והיקפו. אשר על כן, יתכן שהבקשה  ח. 
לא תיענה במלואה או בחלקה, ומוסד הציבור לא ישמע בכל טענה בשל כך. אין 
בפרסום מודעה זו, משום התחייבות למתן תמיכה כלשהי ולחלוקת תמיכות בכלל.
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

 רב העיר הודיע: "אני פורש"

רמת גן

טבריה

משרד הדתות החליט כי בעוד חודשיים 
טבריה,  העיר  לרבנות  הבחירות  ייערכו 
דוד  רבי  הגאון  העיר  רב  פטירת  לאחר 
להיערך  צפויות  חשוון  בכ"ד  זצ"ל.  פרץ 
המוביל  המועמד  כאשר  הבחירות, 
הנתמך  בוחבוט  משה  הרב  הוא  לתפקיד 
המהלך  כי  כעת,  נראה  אך  ש"ס.  ידי  על 
חברים  יגישו  אותו  בג"ץ  במחסום  ייתקל 

בקואליציה העירונית.
על  זועם  אזולאי  דודיק  העיר  ראש  סגן 
לפני  רק  בעוד  לבחירות,  ללכת  ההחלטה 
המיתולוגי:  העיר  רב  לעולמו  הלך  חודש 
"בטרם חלפו שלושים יום למותו ומשרדך 
הרב  בחירת  עניין  את  בחפזה  מקדם  כבר 
לדחות  השר  מכבוד  דורש  אני  בטבריה. 
את כינוס הוועדה לקביעת מועדי הבחירות 
הבחירות  לאחר  עד  בטבריה  הראשי  לרב 
תקף  מהיום".  שנה  שיתקיימו  לעירייה 

אזולאי.
אזולאי הוסיף: "אין כל סיבה למהר, מה 
כ-3  מזה  פועלת  המקומית  שהרבנות  גם 
ושירותי  יגאל ממליה  שנים עם מ"מ הרב 
כל  אין  במלואם.  לתושבים  ניתנים  הדת 
בתקופה  העיר  לרב  בחירות  לקיים  סיבה 
לפני  מאוד  וטעונה  מתוחה  ממילא  שהיא 
טעם  בה  ויהיה  מוניציפליות  בחירות 
לפגם ותגרום לפילוג בציבור וביזוי מוסד 

הרבנות".
'הבית  סיעת  יו"ר  המועצה,  חבר  גם 
מדובר  כי  טוען  טרבלסי  רפאל  היהודי' 
להליך  יד  ייתן  לא  הוא  וכי  במחטף, 
ישקלו  בימים הקרובים  הנוכחי.  הבחירות 
לקראת  צעדיהם  את  הקואליציה  חברי 
את  לעכב  בבקשה  בג"ץ  להגיש  אפשרות 

הליך הבחירות.

חודשיים לבחירות לרבנות: חברי 
הקואליציה מאיימים בבג"ץ

רמת  העיר  רב  אריאל,  יעקב  הרב 
אמירת  מעמד  קודם  השבוע  הודיע  גן, 
הסליחות כי יפרוש מתפקידו, אך הבטיח 
כי לא יעזוב את הכשרות ואת תושבי העיר 
- אותם ימשיך ללוות גם לאחר פרישתו. 
בחודש חשוון הקרוב יפרוש באופן סופי 
מתפקידו לאחר שיגיע לגיל פרישה. הרב 
כ-24  גן  רמת  העיר  כרב  מכהן  אריאל 
רב  אף  הציג  לא  עדיין  זה  בשלב  שנים. 
את מועמדותו לקראת הבחירות שייערכו 

בקרוב.
לפני כשנתיים שבה ועלתה מועמדותו 
בעקבות  לישראל.  הראשי  הרב  לכהונת 
זאת עלתה יוזמה בכנסת לשנות את החוק 
הקיים המגביל את גילו של הרב הראשי, 
גיל  את  עבר  כבר  אריאל  שהרב  כיוון 
בשל  ממועמדותו  פרש  אריאל  הרב   ,70
מועמדותו של הרב דוד סתיו מרבני צהר.

'קו  עם  בשיחה  מעריך  בש"ס  גורם 
גן  רמת  לעיר  הבא  העיר  רב  כי  עיתונות' 
כך  בשל  הספרדי,  מהציבור  דווקא  יהיה 
שהבחירות ייערכו עבור רב אחד. לדבריו, 
אחד  אשכנזי  רב  של  רבות  שנים  אחרי 
רבני  לייצוג  דרישה מהשטח  ישנה  לעיר, 

עבור הציבור הספרדי.

סגן השר ז'קי לוי חשף: "אחזור להפוך את בית שאן" כרמיאל

אאאאא

בראשות  כהונה  של  קדנציות  חמש  אחרי 
עדי  כי  הסיכויים  גוברים  כי  נראה  העיר, 
אלדר, ראש העיר המיתולוגי, יפנה את מקומו. 
השבוע, התעוררו רבים מהתושבים לשמועות 
כי ראש העיר אלדר מצרף לשורות הקואליציה 
האופוזיציה  סיעת  וחברי  קונינסקי  משה  את 
"רק", במטרה להוריש לקונינסקי את ראשות 
העיר  ראש  כי  כה  עד  נעשה  לא  הדבר  העיר. 
חושש שלא ישיג רוב למהלך בשל המתיחות 

הקיימת בינו ובין סגניתו רינה גרינברג.
מקורבים לראש העיר מסרו: "יש התקרבות 
הטוב  המצב  אכן  העיר.  לראש  קונינסקי  בין 
ביותר היום הוא הרחבת הקואליציה על בסיס 

צעדיו  את  שוקל  אלדר  הקיימת.  הקואליציה 
מה  החליט  לא  ולכן  שלו  ההתמודדות  לגבי 

לעשות". 
צעדי  את  שוקל  "אני  אישר:  עצמו  אלדר 
לקראת הבחירות הבאות. באשר לרינה מערכת 
היחסים ביני לבינה היא מקצועית ונשענת על 
הערכה הדדית. כמו בכל מערכת יחסים יש בה 

עליות וירידות".
ההתרחשויות הפוליטיות בעיר לא משחקות 
הנוכחי  שהמצב  בעיר,  החרדים  של  לידיהם 
הוא מהטובים שידעו בשל יחסי מצוינים עם 
ראש העיר המכהן. הסיעה החרדית בכרמיאל, 
הסיעה  ומהווה  מנדטים  שלושה  כיום  המונה 

אלדר,  של  בקואליציה  בגודלה  השנייה 
 .2018 בבחירות  מאזניים  לשון  להוות  צפויה 
"המחירים הזולים והאפשרות לקיים בה אורח 
חיים תורני מושכים משפחות חרדיות רבות". 
לדברי פנחס סירוקה, יו"ר 'דגל התורה' בעיר, 
קיימת  ולא  כמעט  התחרדות  נגד  "הפעילות 
בכרמיאל, היחס מראש העיר הוגן ומתחשב".

הסיעה  מצד  באלדר  הגדולה  התמיכה 
החרדית, הובילה לקדנציה של שותפות מלאה 
בכל הנוגע להקצאות עבור המגזר החרדי, זאת 
למרות מלחמת חורמה שניהלו ארגונים שונים 
נגד הקמת ישיבת 'רינה של תורה' המפורסמת.

פוריים  יחסים  של  ארוכות  שנים  אחרי  בעיר:  החרדית  בקהילה  חשש   
עם ראש העיר, מי ימלא את מקומו  על פי הדיווחים, אלדר מתכוון 

להעביר את התפקיד ותמיכתו למשה קונינסקי

ערד

בין  המאבק  הגיע  האחרונים  בשבועות 
גור  חסידי  לבין  ערד  תושבי  החילונים 
לשיאים חדשים. החילונים טוענים: "ערד לא 
תהיה בית שמש", ומנגד חסידי גור דורשים: 
הכול  מעל  אך  חיינו".  באורחות  תפגעו  "אל 
תושבי  יצאו  שנה  בעוד  כי  העובדה  מרחפת 
בשל  חדש,  עיר  ראש  לבחור  לקלפיות  ערד 
שקטים,  לא  הצדדים  האחרונים  המאורעות 

ונערכים ליום הבוחר.
שסומן  חמו,  בן  ניסן  המכהן  העיר  ראש 
כאויב החרדים בעיר, הוא נציגו של יו"ר 'יש 
לעיר  השבוע  הגיע  שאף  לפיד  יאיר  עתיד' 
ו'רכב' על גל ההסתה נגד הציבור החרדי בעיר. 
משותפת  החרדים  עם  חמו  בן  של  היריבות 
ליריבות הקיימת בין כה ל'יש עתיד' ומפלגת 
'הליכוד' שבוחשת בבחירות וצפויה להעמיד 
מועמד מטעמה לראשות העיר. ל'קו עיתונות' 

נודע כי בסביבת השר ליצמן מגבשים הצגת 
חזית אחידה בתמיכה במועמד מטעם מפלגת 
'הליכוד' לראשות העיר, שיתמודד מול ראש 

העיר המכהן ניסן בן חמו..
 ,2015 בשנת  נערכו  האחרונות  הבחירות 
לאחר שכהונתה של ראש העיר הקודמת טלי 
כחברת  הצטרפותה  בשל  נגדעה  פלוסקוב 
התמודדו  בבחירות  'כולנו'.  במפלגת  כנסת 
חמו  בן  ניסן  מול  מהליכוד  סנדלרסקי  ולד 
שקול  עצמו  סנדלרסקי  גדול.  בפער  שניצח 
רק  זאת  אך  העיר,  לראשות  שוב  להתמודד 
'הליכוד'.  מפלגת  תמיכת  את  ויקבל  במידה 
כעת, בשל שיתוף הפעולה הצפוי בין החרדים 
שעשוי  מועמד  המפלגות  יעמידו  ל'ליכוד' 

לנצח את ראש העיר המכהן.
ערד משתייכים  אחוז מתושבי  ל–20  מעל 
למגזר החרדי, רובם חסידי גור, שהגיעו לאזור 

בבירור  המתנגד  בן-חמו  השנים.  במרוצת 
להתחרדות העירונית, נהנה מתמיכת הציבור 
קואליציה  מאחוריו  לאגד  והצליח  החילוני, 

רחבה של עשרה חברי מועצה מתוך 15. 
מנגד, סנדלרסקי, הציג בבחירות האחרונות 
תמיכה של חברי כנסת מהליכוד לצד תמיכה 
של רבים מהציבור החרדי שראו בו את הרע 
בעיר,  גור  חסידות  נציגי  ובכללם  במיעוטו, 
הקבוצות  בין  הקרע  משפחות.  כאלף  המונה 
העמיק עוד, כאשר על כרזות בחירות של בן-

חמו שנכתבו בשפה הרוסית, הוצגו צילומים 
בזבל,  המחטטים  חרדים  של  בשחור-לבן 
לצד תמונות נציגי חסידות גור במועצה תחת 
כך  לגור".  העיר  את  ימכור  "ולד  הכותרת 
נתונה  נוספת  פעם  בולד  החרדים  שתמיכת 
בפעם  עצמו  את  הוכיח  שלא  לאחר  בספק, 

הראשונה.

הדיל של ליצמן והליכוד: 
מועמד שיביס את בן חמו

הרצת  באמצעות  העיר,  ראש  עם  הממושך  לסכסוך  פתרון  מחפשים  המרכזית  בסיעה   
מועמד משותף עם הליכוד  ברשימת האופציות: ולד סנדלרסקי, שהובס בפעם שעברה

אליעזר לזר יתמודד לראשות 
העיר מטעם יהדות התורה

 האם אלדר יעביר את השרביט?

לבחירות  עד  נותרה  משנה  יותר  מעט 
כבר  צפת  ובעיר  המקומיות,  ברשויות 
'קו  לידי  שהגיע  ממידע  מנועים:  מחממים 
ונציג  העיר  מועצת  חבר  כי  עולה  עיתונות' 
אגודת ישראל אליעזר לזר, שוקל להתמודד 
מטעם  הקרובות  בבחירות  העיר  לראשות 

'יהדות התורה'.
זוכה  לזר  עיתונות',  ל'קו  שהגיע  ממידע 
מכל  ישראל  גדולי  בבתי  רבה  לתמיכה 
העיר  רבני  לבתי  ומקורב  והחוגים,  הזרמים 
צפת. בלשכתו של אליעזר לזר לא מכחישים 
העירייה  ''חבר  כי  מציינים  אך  הדיווח  את 
עם  התייעצות  לאחר  סופית  החלטה  יקבל 

גדולי ישראל''.
תושבי צפת עימם אנו משוחחים מתארים 

איש  ומצליח,  צעיר  כיזם  לזר  אליעזר  את 
כריזמתי ושנון שמתחבב בקלות על בן שיחו 
מחד, לצד היותו החלטי וחד מטרה אשר לא 
יעצור ולא ירפה עד אשר יגיע אל היעד אליו 

הוא מכוון. 
סערט  בחצר  בצעירותו  והתחנך  גדל  לזר 
ויז'ניץ בחיפה ומיד אחרי נישואיו עבר לעיר 
צפת, שם למד בכולל שנה ולאחר מכן פתח 
לאחד  הפך  מהרה  ועד  נדל''ן  לתיווך  עסק 
בבחירות  בעיר.  הגדולים  הנדל''ן  ממתווכי 
האחרונות נקרא אל הדגל על ידי רבני העיר, 
מטעם  העיר  מועצת  כחבר  לכהן  ונבחר 

'אגודת ישראל'. 
העירייה  חבר  פיתח  השנים,  במהלך 
קצוות  מכל  גורמים  עם  קשרים  לזר  אליעזר 

הקשת בעיר, והסיכויים שלו לנצח הם עקב 
היכולת שלו לאחד את כל המגזרים והחוגים 
תחתיו. לזר אף מחזיק בקשר אישי עם רבני 
העיר מכל הקהילות ונחשב למקורב לבתיהם 

של גדולי ישראל. 
תושבי  למען  פעילותו  של  הכותרת  גולת 
העיר, הוא מפעל החסד הענק שהקים בעיר, 
ליותר  שקלים  מיליוני  חג  מידי  מחלק  אשר 
ונצרכים  ילדים  ברוכות  משפחות  מאלפיים 
מכל העדות, החוגים והמגזרים. כל זה לצד, 
פתרון  צפת,  העיר  פיתוח  למען  פעילותיו 
מצוקת הדיור והרחבת העיר באלפי יחי' דיור 
נוספים לצד הגדלת שטחי המסחר והתעסוקה 
בעיר, שייצרו אלפי מקומות עבודה לתושבי 

העיר.

חבר המועצה המוערך של 'אגודת ישראל', מתכוון להתמודד לראשות העיר באם 
יקבל את ברכת גדולי ישראל  הכירו את המועמד החרדי שעשוי לזכות בצפת

פרסום 

ראשון

פרסום 

ראשון

צפת
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מועמד 'יש עתיד' פתח את הקמפיין

מועמד ראשון יוצא לדרך

אשקלון

קרית מוצקין

מאת: אבי רבינא ar0544335347@kav-itonut.co.il

כוסית  הרמת  בשבוע  טקס  נערך  השבוע 
מכבר  לא  שהכריז  מי  עייש,  אבי  עו"ד  מטעם 
הרמת  אשקלון.  עיריית  לראשות  מועמדותו  על 
הכוסית הפכה עד מהרה למפגן פוליטי ופתיחת 
ערך  שעה  באותה  עייש.  של  הבחירות  קמפיין 
ראש העיר המכהן תומר גלאם טקס הרמת כוסית 

עם השר כחלון.
נאום  היה  תומכיו  קהל  מול  עייש  של  נאומו 
בחירות. בתוך שהוא פורס את משנתו הפוליטית 
ניכרה גם הביקורת הקשה של התנהלות ההנהגה 
הנוכחית: "כולנו יוצאים ביחד מכאן למסע של 
שנה, שבסופה נחליף את ההנהגה הזמנית, שלא 
בחירות  במסגרת  הכללי  הציבור  ידי  על  נבחרה 
דמוקרטיות כלליות וניקח את ההגה להוביל את 

אשקלון לשינוי אמיתי", אמר.
והעומד  העירייה  את  לתקוף  הוסיף  בנאומו 
בהתנהלות  מאסו  אשקלון  "תושבי  בראשה: 
ציבור  כספי  בבזבוז  ג'ובים,  בחלוקת  מושחתת, 
ובאיכות החיים הירודה". בשלב זה סביר להניח 
שלושה.  לפחות  יתמודדו  גלאם  תומר  מול  כי 
למרות  גדולים  סיכויים  גלאם  מול  למתמודדים 
היותו ראש עיר מכהן בשל כניסתו לתפקיד בסוף 

הקדנציה.

יו"ר סיעת העבודה בקרית מוצקין אבי רוטמן 
הודיע השבוע "בכוונתי להתמודד לראשות העיר 
סיעה  כולנו׳, שהינה  ׳מוצקין של  סיעת  במסגרת 
א-פוליטית, בה יהיו אנשים טובים ואיכותיים מכל 
קצוות הקשת הפוליטית, כולל אנשי ׳ליכוד׳, ׳יש 
מערכת  את  פתח  בכך  נוספות״.  ומפלגות  עתיד׳ 

הבחירות שתיערך בעוד כשנה.
הסוף  עד  להתמודד  מתכוון  כי  מגלה  רוטמן 
המכהן  צורי  חיים  המכהן  העיר  ראש  את  ולנצח 
בתפקידו מזה 25 שנה. "אני מעריך את הסיכויים 
ניסיוני  לנוכח  במיוחד  ביותר,  כגבוהים  שלי 
איש  היותי  ועצם  המוכחות  יכולותיי  העשיר, 
ביצוע ממדרגה ראשונה. אני האדם שיוכל להעיר 

את העיר", אמר.
דרכו של רוטמן בקרית מוצקין ידעה תהפוכות. 
לאחר  צורי,  של  באופוזיציה  היה  דרכו  בתחילת 
מכן נכנס לקואליציה וקיבל את תפקיד סגן ראש 
העיר, כעת הוא שוב באופוזיציה משם הוא מכריז 

על התמודדותו לראשות.

ת שמש
בי  בגור מאיימים: "נבוא בחשבון 

עם המתנכלים"

היחידה  ניהלה  האחרונים  בחודשים 
חקירה  ירושלים  במחוז  הונאה  לחקירות 
נבחר  פעל  לפיו  חשד  עלה  במהלכה  סמויה, 
הציבור חבר המועצה מעיריית בית שמש שלא 
כדין בניסיון לשבש ולהטות תנאי מכרז בתחום 
ההיסעים, וזאת כדי להשפיע על הזוכה במכרז 
לו  ולהוביל לכך שחברה הקרובה אליו, שיש 

אינטרס ממנה - תזכה במכרז האמור.
לפני  כי  עולה  לחוקרים  שהועבר  מהמידע 
שנה פרסמה עיריית בית שמש מכרז להיסעים 
פעל  שלטובתה  חברה  במכרז  זכתה  ובסיומו 
שלא  עובדה  חרף  וזאת  מועצה,  חבר  אותו 
במכרז  הנדרשים  הסף  בתנאי  כלל  עמדה 

האמור. 
לגלויה,  מסמויה  החקירה  הפכה  השבוע, 
הונאה  לחקירות  היחידה  חוקרי  פשטו  עת 
במחוז ירושלים על משרדו של החשוד ובתום 
הוא  כי  לו  הודיעו  במשרדו  שערכו  חיפושים 

לחקירה  הובל  החשוד  חקירה.  לצורכי  עצור 
חבר  שוחרר  שישי  ביום  ירושלים.  במחוז 

המועצה למעצר בית.
מהמשטרה נמסר: "הניסיון להטות ולתווך 
שמקורו  שקלים  אלפי  בשווי  ציבורי  מכרז 
בכספי ציבור וכל זאת, על פי החשד, לטובת 
שכן  ביותר,  חמור  הינו  עניין,  ובעלי  מכרים 
הנורמטיבי  באזרח  ישיר  באופן  פוגע  הוא 

שומר החוק". 
ובועד  בשקט,  עבר  לא  הבכיר  של  מעצרו 
חסידי גור הוציאו בסוף השבוע מכתב בו הם 
מגבים לחלוטין את חבר המועצה, וטוענים כי 
אינטרסנטים.  גורמים  של  בהתנכלות  מדובר 
במכתבם כתבו: "הננו לפה לכל בני קהילתנו, 
הכואבים על עלילה שפלה המכוונת נגד נציגנו 
היקר בעיריית בית שמש, הפועל ימים ולילות 
לצרכי  עת  בכל  וקשוב  אנ"ש  ציבור  עבור 
הוביל  אשר  לבב,  ובר  כפים  נקי  ולפרט,  כלל 

החינוך  במחלקת  מאבק  ובנחישות  בעקביות 
נגד שחיתות של שנים רבות בהסעות החינוך 
האמיתיים  הפושעים  מנסים  ועתה  המיוחד, 
להעליל עליו בשקרים את מה שעשו הם. חזק 

ואמץ, אל תירא ואל תחת". 
לגורמים  באיום  מסיימים  הם  מכתבם  את 
"בטוחים  המועצה:  חבר  לחקירת  שהובילו 
עד  נשקוט  ולא  ננוח  לא  דרכך,  בצדקת  אנו 
על  שנתפסת  אשריך  לאור.  הצדק  יצא  אשר 
הובלת מאבק צודק ביותר לטובת ילדי החינוך 
מהתנהלות  המומים  אנו  בעירנו.  המיוחד 
בשום  בוחלים  שאינם  אינטרסטיים,  גורמים 
דרך, למען כסות על פשעיהם שלהם, דעו, לא 
נעבור לסדר היום על מעשיכם, נדע להוקיע כל 
אשר נמנה על חורשי רעתנו. קהילת חסידי גור 

תבוא חשבון עם אלו המתנכלים לה".

אחרי מעצרו וחקירתו של חבר המועצה בחשד להטיית מכרזים, הוציאו בועד חסידי 
גור מכתב גיבוי לחשוד  "הוביל בעקביות ובנחישות מאבק נגד שחיתות של שנים 
עליו  להעליל  האמיתיים  הפושעים  מנסים  ועתה  המיוחד,  החינוך  בהסעות  רבות 

בשקרים את מה שעשו הם"

תורג'מן פתח את קמפיין הבחירות: 
"פתחתי מקומות בילוי בשבת"

ירושלים  עיריית  סגן ראש  סופי:  זה  עכשיו 
מאיר תורג'מן, כינס השבוע את בכירי הליכוד 
כוסית  הרמת  לטקס  פעילים,  מאות  לצד 
לקראת השנה החדשה שם חשף את כוונותיו 
כי  בפומבי  לראשונה  והצהיר  הפוליטיות, 
הסתייג  אך  העיר  לראשות  להתמודד  בכוונתו 

והבהיר: "רק במידה וברקת לא יתמודד".
ביניהם  הליכוד  בכירי  את  כינס  תורג'מן 
וחשף  קרא  איוב  והשר  כץ  ישראל  השר 
שסיפר  לפני  לא  הפוליטיות,  מכוונותיו  מעט 
והתגאה בהישגיו בתפקידיו בעיריית ירושלים. 
דבריו  את  לשמוע  יאהבו  לא  חרדיות  אוזניים 
אך  החילוני  קהל  לקרוץ  שכיוון  תורג'מן  של 
במידה  בו  החרדים  תמיכת  את  סיכן  בזמן  בו 

ויתמודד. 
בשבת  בילוי  מקומות  לצעירים  "פתחתי 
ויישארו  יברחו  לא  שהצעירים  כדי  בתלפיות, 
מחיאות  לקול  תורג'מן  סיפר  בירושלים", 
הכפיים. תורג'מן הוסיף: "אני אפעל שגם לילד 
חרדי יהיה גן ובית ספר בכל שכונה, ובאותה 
משפחה  יקלקל  שמישהו  אסכים  לא  נשימה 

שרוצה לנסוע לים בשבת", אמר תורג'מן.
תורג'מן מחזק את קשריו עם בכירי הליכוד 
ויתמודד,  במידה  תמיכתם  את  לקבל  ומצפה 
למרות  רבים.  שרים  עם  נפגש  האחרונה  בעת 
רצונו, יודע תורג'מן כי סיכוייו לנצח את ברקת 
אפסיים, מה שהוביל להסתייגות - "יש לי לחץ 
של הציבור להתמודד", אמר תורג'מן, "אני לא 

מתכוון לעשות את זה כל עוד ניר ברקת מכהן 
הטובה,  הכרת  שיש  חינכו  אותי  עיר,  כראש 
ויש לי הכרת הטוב לניר ברקת, אני לא מסוגל 
ניר  כן  אם  אלא  העיר  ראשות  על  להתמודד 

ברקת יחליט אחרת וירצה להתקדם קדימה".
העיר,  לראשות  התמודדות  של  במקרה  גם 
הפנים  בזירה  קשה  עבודה  לתורג'מן  ממתינה 
המגזרים.  כלל  של  תמיכה  ובהשגת  ליכודית 
ליאון  משה  להתמודד  צפוי  תורג'מן  מול 
ינסו  השניים  הליכוד.  את  הוא  אף  שמייצג 
את  שיבטיחו  הליכוד  בכירי  את  לכבוש 

תמיכתם דווקא בהם.

 סגן ראש העיר נערך ליום שאחרי ברקת  "פתחתי לצעירים מקומות בילוי 
בשבת בתלפיות, כדי שהצעירים לא יברחו ויישארו בירושלים", הצהיר בטקס 

הרמת כוסית וציין "יש לי לחץ של הציבור להתמודד"

לים
רוש

י

ת שאן
בי סגן השר ז'קי לוי חשף: "אחזור להפוך את בית שאן"

'קו  לידי  שהגיעו  בלעדיות  מהקלטות 
עיתונות' עולה כי סגן שר השיכון ז'קי לוי צפוי 
הקדנציה  בתום  מהכנסת  לפרוש  הנראה  ככל 
ולהתמודד לראשות העיר בית שאן - שם כיהן 

בעבר כראש עיר. 
רה"מ  ידי  על  ושובץ  לכנסת  שהוצנח  לוי, 
הגיע  ה-18,  במקום  כץ  ישראל  והשר  נתניהו 
בראשות  כהונה  שנות  עשר  לאחר  לכנסת 
העיר בית שאן. בבחירות האחרונות לרשויות 
כעת,  שטרית,  בן  רפי  יריבו  ניצח  המקומיות 

נראה כי לוי חוזר הביתה.

השבוע  ליכוד  לפעילי  כוסית  הרמת  בטקס 
התמודדותו  על  לוי  רמז  שאן,  בית  בעיר 
העיר  את  אוהבים  "אנחנו  העיר:  לראשות 
נעמיד  סיפורים  מול  מציאות  נעמיד  שלנו, 
מנהיגות מול רשלנות, נראה לכולם לאן העיר 

הזאת הלכה". 
שנים  פה  לנו  יהיו  "כשנחזור,  הוסיף:  לוי 
רבות לשקם את ההריסות. יש כאן שלטון של 
פחד, מאיימים על העובדים. אני אשמח לראות 
עשייה ולא רק יחצנות", אמר תוך שהוא עוקץ 

את ראש העיר המכהן.

על  המכריזות  המפורשות  המילים  מלבד 
שובו לזירה המוניציפאלית, נראה שסגן השר 
לוי סלל את דרכו להתמודדות נוספת לראשות. 
"האדם  העיר:  ראש  את  לתקוף  הוסיף  לוי 
אנשים  אותי  תופסים  כלום,  מסוגל  לא  הזה 
שאומרי עשינו טעות שלא בחרנו בך, הלכלוך 
תמיכה  לנו  יש  השקרים  מול  יסתיים,  לא 
שעשינו  המהפכה  את  זוכרים  וכולם  ציבורית 
בעיר, ואנחנו נחזור ונהפוך את העיר כי אנחנו 

אוהבים את העיר".

מהקלטות בלעדיות שהגיעו לידי 'קו עיתונות' עולה כי סגן שר השיכון 
ז'קי לוי צפוי ככל הנראה לפרוש מהכנסת ולהתמודד לראשות העיר בית 

שאן - שם כיהן בעבר כראש עיר 

פרסום 

ראשון

גן יבנה

נציג ש"ס פורש
בגן  לבחירות  עד  ארוכים  חודשים  אנו  אמנם 
לרשת  מעוניין  שכבר  מי  יש  כי  נראה  אך  יבנה, 
את מקומו של ראש העיר דרור אהרון. עו"ד מוטי 
יוסף, שאמנם מסתפק כעת בחוגי בית מצומצמים 
על  תיגר  לקרוא  החליט  שכבר  נדמה  אך  בלבד, 
מעריכים  יבנה  בגן  אהרון.  דרור  של  מנהיגותו 
מועמדים.  מספר  עוד  יצטרפו  הבחירות  עד  כי 
שישה  קודמות  בבחירות  התמודדו  למועצה 
אהרון  דרור  המכהן  המועצה  ראש  מתמודדים, 

גרף למעלה מחמישים אחוז מהקולות.
נרשמה תזוזה בצד  לצד ההיערכות לבחירות, 
דרכו  את  סיים  כי  שהכריז  מי  במועצה:  החרדי 
הכבוד  על  לוותר  היה  ומבחינתו  הפוליטית, 
כבר לפני חודשים ארוכים, הוא נציג סיעת ש"ס 
במועצה, שמעון אלגרבלי. לדבריו, אין כל טעם 
את  באמת  לך  כשאין  במועצה  ולכהן  להמשיך 
האפשרות להשפיע בנושאים בהם אתה מאמין. 
ומאחורי  במועצה,  אחד  במנדט  מחזיקה  ש"ס 
הקלעים כבר החל קרב להחלפתו של אלגרבלי. 
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העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

כתיבה וחתימה טובה.

ה' באור פניך יהלכון

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

וישועה, אמן. 

אבוא כעני שואל על פתח

   הרה"ג ראובן אלבז 
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת מנפלאות הבריאה
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 
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3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

דירות 
למכירה

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

בית שמש

לפרסום
03-6162228

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

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

הרב קוק 23
 050-5308742

03-5797756)25-25(_____________________________________________

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

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

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

מאירוביץ הרב קוק 23, 
,050-5308742

03-5797756)24-24(_____________________________________________

אלעד

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

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

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)42-42(_____________________________________________

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת לדירת 

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

משופצות כחדשות,  
אפ' לטבו משותף, 

1,900,000 ש"ח גמיש, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________ דופלקסים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

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

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

03-5797756)25-25(_____________________________________________

אשדוד

4-4.5 חדרים

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

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

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

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

 בלעדי בבר אילן, 3.5 
חדרים + מרפסת סגורה, 

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

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

דופלקסים

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

בית שאן
 במיקום מעולה, 4 

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

052-7630330)33-37(_____________________________________________

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

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

באר שבע

3-3.5 חדרים

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

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

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

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

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

מושכרות ב- 5,200 
ש"ח הכול משופץ, 

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

050-5308742)34-34(_____________________________________________

 במינץ, 4.5 חד', 
106 מ', משופצת, 

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

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

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

 הוזל המחיר, מיוחדת 
באלוף הנצחון - גבול 

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

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

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

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

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

4-4.5 חדרים

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

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

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

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

050-5305219)35-38(_____________________________________________

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

גדול שאפשר לעשות 
ממנה יחידה, 2,700,000 

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

050-5308742)34-34(_____________________________________________

אבדו תפילין
 היקרות מאד לבעליהן

054-6337121 

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

 במרכז בני ברק

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

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

4-4.5 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

03-5791770)36-37(_____________________________________________

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

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

 5 חד' בבנין חדש, 
באזור חבקוק, ק"א, 

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

פנטהאוזים ודירות גן
 דירת גן, 4 חד' בעליון, 

חייבת להמכר. ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן,

052-3251213)37-37(_____________________________________________

דופלקסים
 בשמעון הצדיק, דופלקס 
מיוחד אופציות שלא נגמרות, 

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

 דירת גג יושבת על שטח 
שתי דירות + שתי גגות 

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

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

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

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

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

 דירה מחולקת שכונה ג' 
במיקום המיועד לפינוי בינוי 

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

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

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

_____________________________________________)37-37(משה, 054-3255667

 מבחר דירות במחירים 
שפויים עם השבחה עתידית 
ומעולות לחלוקה, התקשרו 

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

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

_____________________________________________)37-37(נכסים, 054-4490025

 מציאה! 4 ח' ברחוב 
ישראל גלילי בשכונת 

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

054-4490025)37-37(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

052-2604463)37-37(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

 בהרצל בבניין דו קומתי, 
3 חד' + אופציה מיידית 

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

052-4834706)37-37(_____________________________________________

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

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

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

2-2.5 חדרים
 במשלט, 2 חד', ק"ג, 

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

_____________________________________________)37-37(נכסים, 052-4834706

 מאגר דירות עצום 
באשקלון להשקעה או 

למגורים במחירי מציאה !!!
טל לתיאום פגישות :

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

 בקריית הרצוג אזור 
פרמישלאן בבנייה 
מתקדמת, דירות 

אחרונות, מפרט טכני 
עשיר, בניין מפואר. להב 

_____________________________________________)37-37(נכסים, 050-4177750

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

חד', 1,180,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

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

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

1,550,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

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

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

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

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

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

חד' + חצר יוקרתית 
ביותר. *למשקיעים 

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

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

 בשכונת הלל 
היוקרתית! דו משפחתי, 

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

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

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

אפשרות ליחידה.
תיווך-ישוב-הארץ,

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

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

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

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

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

2,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

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

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

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

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

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

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

 באזור יהודה הנשיא, 
דופלקס 5.5 חד', ענקית, 

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

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

03-5799308)37-37(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

 מציאה באשקלון !!!
דופלקס 6 חדרים 1350000 

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

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

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

_____________________________________________)37-37(מתווכים" 03-5701010

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

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

+ מעלית + חניה, 
2,420,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

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

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

054-3050561)37-37(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

053-3128884)37-37(_____________________________________________

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

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

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

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

 בהזדמנות! פרנסה 
טובה! מחולקת! 

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

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

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

2,500,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

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

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

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

_____________________________________________)37-37(שת"פ מלא

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

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

 בלעדי! בדניאל, 
4 חדרים, משופצת, 

100 מ"ר, ק"ק + חצר, 
חזית, 2,250,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

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

.1,450,000
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)37-37(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

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

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

ליחידה החל מ- 1,800,000 
ש"ח.

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

 דירת 4 חדרים בב"ב 
למכירה במחיר אטרקטיבי, 

_____________________________________________)37-38(טלפון: 054-6355073

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

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

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

_____________________________________________)38-38(יעקב, 054-4901948

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

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

 דירת-גן יוקרתית, 
בבמברגר, 150 מ"ר 

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

כניסה פרטית.
"מקסימום נדלן" 

054-4340843)38-38(_____________________________________________

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

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

עד הים!! + חניה. 
"מקסימום"

054-4340843)38-38(_____________________________________________

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

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

054-5500263)38-38(_____________________________________________

 במנחם דופלקס 
יחודי 6 חד' + מרפסות 

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

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

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

ק"ג, משופצת, יפיפיה 
+ מעלית + חניה, 

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

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

_____________________________________________)38-38(נכסים, 054-8425797

 בגבול ר"ג,
הבנים/התנאים, חדשה, 

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

ב', חזית, מהממת + 
יח.הורים + מעלית 

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

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

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

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

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

054-5500263)38-38(_____________________________________________

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

_____________________________________________)38-38(בועז' 054-8474843

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

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)38-38(אדוארד

 במערב בני-ברק 
לקראת סיום בנייה, 4 

חדרים + מרפסת שמש 
וחניה בבנין מפואר 

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

050-4177750)38-38(_____________________________________________

ומתוקה!שנה טובה 
050-3000-121

מאחלת לכל לקוחותיה 
תיווך  יזמות  השקעות
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 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

2-2.5 חדרים

ירושלים 

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

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

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

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

3-3.5 חדרים

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

אופציה לסוכה
8 מ"ר, לא משופצת 

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

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

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

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

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

פתח תקווה

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

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

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

050-5308742)26-26(_____________________________________________

דופלקסים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 ברש"י, 3 חד', ענקית, 
70 מ', ק"א, חזית, 

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

03-5797756)29-29(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

3-3.5 חדרים

נתניה
 ברחוב יוספטל 

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

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

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

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

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

050-5308742)36-36(_____________________________________________

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

3-3.5 חדרים

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

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

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

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

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח.תיווך 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

צפת

 דירת 3 חדרים משופצת 
+ יחידת דיור מושכרת. תיווך, 

050-4104044)34-37(_____________________________________________

 באזור רח' ישעיהו, 
דירת 70 מ', ק"א 

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

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

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

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

2-2.5 חדרים

קריות

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

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

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

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

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

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

בגג בטון, חזית כפולה, 
פרטים בתיווך אשכנזי, 

03-5791770)36-37(_____________________________________________

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

03-5791770)36-37(_____________________________________________

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

משופץ כמשרד, פרטים 
בתיווך אשכנזי,

03-5791770)36-37(_____________________________________________

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

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

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

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

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

_____________________________________________)37-37(מיידית, 050-4811122

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

_____________________________________________)36-39(מרפסת, 054-3178318

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

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

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

050-4811122)37-37(_____________________________________________

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

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

 המומחים בקריות, דירות 
במחירי מציאה, אחזקת הנכס, 

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

 בגבעת זאב החדשה! 
מציאה מקבלן! רמת 

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)37-37(תיווך, 050-4144602

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

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

054-6149361)37-37(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

03-5799308)37-37(_____________________________________________

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

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

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

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

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

_____________________________________________)38-41(גמיש. 050-8898020

 מציאה באשקלון !!!
דירת 4 חדרים קומה רביעית

750,000 ש"ח
טל 054-7313344

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

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

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

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

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

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

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

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

 לחטוף! במכבים, 
3 חד', מרווחת, קא', 

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

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

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

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

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

 בלעדי מציאה 
בטרומפלדור, 3 חדרים, 

כ- 50 מ"ר, ק"ג + 
אופ' )גג רעפים(, 

שמורה, 1,220,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)37-37(_____________________________________________

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

מטופחת + חצר 20 
מ"ר, ק"א, 1,395,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

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

050-4122744)37-37(_____________________________________________

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

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

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

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)37-37(אדוארד

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

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

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

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

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

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירת 3 חד' אחרונה 

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

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

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

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

 מציאת החודש 
באשקלון !! דופלקס 

4 חדרים מושקעת מאוד 
1,100,000 ש"ח

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

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

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

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

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

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

 ירידת מחיר דירת 3 
חדרים בז'בוטינסקי 45, 

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

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

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

 בלעדי! בנורוק, 
3 חדרים + מ.סוכה, 

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

054-8474843)37-37(_____________________________________________

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

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

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

1,900,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

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

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

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

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

1,500,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 בלעדי!! בטבריה, 
2.5 חדרים + מרפסת, 

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

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

 בלעדי!! בדוד המלך, 
2.5 חדרים + מרפסות, 

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

ש"ח, גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

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

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

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

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

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

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

1,500,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

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

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

1,270,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

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

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

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

054-4566453)37-37(_____________________________________________

 במרכז העיר, מעולה 
להשקעה, משופצת, מרוהטת, 

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

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

_____________________________________________)37-37(תיווך, 050-4104044

 במרכז העיר, דירת 
שותפים מעולה להשקעה, 

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

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

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

_____________________________________________)37-37(צחי 054-7313344 עומרי

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

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

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

050-3528252)37-37(_____________________________________________

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

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

 במרכז העיר בברנדה, 
שלושה חדרים ויח"ד מושכרת, 

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

 דירת 3 חד', מרווחת, 
מטופחת, מעלית למהירי 

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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

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

קריית אתא

קריית מוצקין

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

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

 במימון, פינת שמעיה, 
בבניה, 3 חדרים, 80 

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

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

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

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

054-4340843)38-38(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

054-5500263)38-38(_____________________________________________

 בלעדי! בנורוק, 
3 חדרים + מ.סוכה, 

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

054-8474843)38-38(_____________________________________________

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

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)38-38(אדוארד

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

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

_____________________________________________)38-38(מאור, 02-5730077

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

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

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

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

02-5730077)38-38(_____________________________________________

דרום
 בואו הצטרפו לחברת 

ניהול הנכסים הטוב בדרום 
"אבני דרך" המטפלת בניהול 

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

 מבחר דירות בדימונה 
וירוחם במחירי מציאה 

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

_____________________________________________)37-37(משה, 054-3255667

טבריה

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

050-4103173)33-32/18(_____________________________________________

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

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

052-7103979)37-48(_____________________________________________

+5 חדרים
 בגבעת זאב, איכותי, אבן! 

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

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

 בגבעת מרדכי, כניסה 
פרטית וגישה נוחה לדירת 

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

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

4-4.5 חדרים
 גבעת זאב משה"ב, 

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

_____________________________________________)38-38(מאור, 02-5730077

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)38-38(טרגט

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)38-38(טרגט

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

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

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

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

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)38-38(אדוארד

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

03-9301122)38-38(_____________________________________________

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

_____________________________________________)38-38(ומרווחת, 03-9301122

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

_____________________________________________)38-38(חניות, 03-9301122

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

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

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

03-9301122)38-38(_____________________________________________

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

03-9301122)38-38(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)38-38(דרים טרגט

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

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

 אנגלו-סכסון בכפר 
אברהם, 4 חדרים + חניה, 

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

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

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

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

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

_____________________________________________)38-38(דרים טרגט

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

_____________________________________________)38-38(דרים טרגט

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

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

 אנגלו-סכסון בסלנט, 3 
חדרים, משופצת קומפלט 

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

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

_____________________________________________)38-38(משופצת! 03-9301122

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

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

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

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

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

_____________________________________________)38-38(דרים טרגט

 מציאה! השקעה 
בהזדמנות! דירת 4 

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

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

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

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

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

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

 טיפול השכרה, מכירה 
ואחזקה בנכסים באזור קריות 

וחיפה - מאיר אלפסי נדלן 
ושיווק פרוייקטים,

052-2790370)38-38(_____________________________________________

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

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

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

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

 בבלעדיות בכפר גנים 5 
חד' ענקית ומושקעת + מחסן 

בטאבו, חניה מקורה ומעלית 
שבת 052-8530061 "מיטב 

_____________________________________________)38-38(נכסים"

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

חלקית, יחידת הורים, ללא, 
1.530.000 לפרטים נוספים: 

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

03-6162228

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

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

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

קיט 
ונופש

עסקים

ביקוש 
דירות

נדל”ן 
מסחרי

משרדים השקעות

בני ברק

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

אור הגנוז

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

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

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

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)36-36/18(_____________________________________________

בית חורון

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

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

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

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

כשרה במקום 052-7646764
,054-5461450

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

בית שמש
 וילה מקסימה, 4 חדרי 

שינה, 30 מיטות נקיה 
ומאובזרת, לשבתות במחיר 

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

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

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

בית מאיר

ביריה
 "אחוזת אלטונא" מערות 

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

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

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

מאובזרת, גינה פרטת + 
מתקנים ודשא, מרפסת + נוף 

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

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

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

גליל מערבי

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)33-32/18(_____________________________________________

דימונה

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

ח.אוכל, ערסלים,
,050-2230470

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

חשמונאים
 נופש אמיתי לזוגות בלבד 

סוויטות מפוארות + ברכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, אתר 

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

בר יוחאי

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

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

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

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

גורנות הגליל
 נופש מושלם למשפחה 

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

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

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

תמורת אחוזים על מכירות

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

בניית אתרים מסחריים
ברמה גבוהה לחנויות 

להקפיץ את העסק
ללא תשלום

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

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

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

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

טבריה

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

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

מגרשים

וילות ובתים

חנויות

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

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

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

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 נופש הרימון 
בטבריה, דירות וחדרי 

נופש איכותיים לזוגות, 
משפחות ולקבוצות, 

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

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

פתח תקווה

ירושלים

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

050-4195652)27-38(_____________________________________________

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

_____________________________________________)31-38(קצרות, 050-7877492

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

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

 "נופי ירדן" "בנצימר" 
סוויטה ענקית מפנקת + 

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

050-2403750)28-01/18(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

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

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

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

 וילה עם חצר גדולה, 
ממוזגת, 7 דק' מהכנרת 

ומהשטיבלאך,
לשבתות, ימי חול,

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

 חדרי אירוח מאובזרים 
במחירים מוזלים, מבצעים 
מיוחדים לחגים, אפשרות 

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

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

יבניאל

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, 

חלקם עם נוף לים, 
ביכנ"ס במקום, מחירים 

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

 צימר "פסגות החן" 
- בפוריה, בריכה 

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

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

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

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

055-6678585)51-17/18(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה 

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

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

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

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

052-5948777)01-01/18(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-02/19(_____________________________________________

בלעדי תיווך
ש. מאירוביץ הר' קוק 23

03-5797756

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

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

2,500 ש"ח.

050-5308742

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

אולמות

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

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

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

1-1.5 חדרים

 בעזרא/חזו"א כ- 
70/100 מ"ר, כניסה 

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

052-7693002)34-38(_____________________________________________

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

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

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

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

כלנית
 סוויטות מפוארות

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

_____________________________________________)24-46(מנגל 050-2565636

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-38/18(_____________________________________________

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

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

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

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

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

058-7632114)35-37(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

052-6444050)35-38(_____________________________________________

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

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

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

שרותים כפולים, 2 מרפסות 
סוכה, שמורה, ממוזגת, 

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

 אולם חדש מהדרין תלפיות 
ירושלים, מבצע פתוח, מחירים 

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

 למכירה ברח' ירושלים 
ליד גן העיר, חנות 22 מ' 
עם גלריה, 800,000 ש" 

או להשכרה 3,800 ש"ח. 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

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

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

 יחידות נופש לזוגות 
ומשפחות + בריכה מחוממת, 

4X8 מ"ר, משחקי חצר,
,050-8566778

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

 צימרים מאובזרים מהדרין, 
לשבתות חתן, גיבוש ולחגים, 

5-8 משפחות + בריכה גדולה, 
משחקיה ומדשאות

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

מושב גורן
 במושב גורן וילת נופש 
+ בריכה פרטית, אפשרות 

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

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

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

 דירת 2 חד' משופצת 
וחדשה, מרוהטת קומפלט, 

ממוזגת, מרווחת, מיטות 
מתכווננות, פנויה מיידי, מקום 

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

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

050-5749262)36-37(_____________________________________________

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים מ- זוג ועד 35 נפש. 

בריכה וג'וקזי, בזול,
055-6697474

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

 "אחוזת אסתר" - 
צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
פינת חי 052-8723705, 

050-4443803)08-13/18(_____________________________________________

 "בוסתן לביא" - דירות 
נופש יפיפיה, נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)28-01/18(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 

לגברים וס"ת במקום, 
050-3388668)48-47/18(_____________________________________________

מושב תרום

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)54-06/18(גישה לנכים, 052-8013000

 ארוח כפרי בווילה 
יפה + בריכה פרטית, 

מושב דתי,
,02-9913107

,054-6928116
054-8470055)34-33/18(_____________________________________________

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

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

דופלקסים

דירות 
להשכרה

בני ברק

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

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

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

4-4.5 חדרים

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

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

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

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

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

_____________________________________________)37-38(2 שירותים 052-7170746

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

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

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

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

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

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

כ- 170 מ"ר, חדשה, 
משופצת ברמה גבוהה 

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

ש"ח, גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

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

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

והשקעות"
052-7652801)37-37(_____________________________________________

 בלעדי!! במוהליבר, 
4 חדרים בבנין חדש, 

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

והשקעות"
052-7652801)37-37(_____________________________________________

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

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

 3 חדרים משופצת 
ומפוארת, רח' ר' אליעזר 

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

 3 חדשה ומפוארת 
בפרמישלן, מרפסת ענקית, 

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

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

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)37-37(אדוארד

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

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)37-37(אדוארד

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

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

 בלעדי! במנחם, 
3.5 חדרים, ק"ב, 

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

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

 בלעדי בחתם סופר 
בבנין חדיש, 3 חדרים, 

ק"ב + מעלית + 
חניה, מיידי, 4,000  

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

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

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

 בהרב שך/רד"ק, 
2 חדרים גדולים, ק"ג, 

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

054-6856793)37-40(_____________________________________________

 במקובר, יח"ד 2 
חדרים, חדשה + ריהוט 

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

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

2,500 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)37-37(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

גבעת שמואל

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

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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 בהנשיא, 3 חדרים, קו'4, 

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

050-5926021)37-37(_____________________________________________

 ברמת שרת ברחוב הרב 
שרם, 2 חדרים + טרסה + 

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

2-2.5 חדרים

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

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

050-6926400)37-37(_____________________________________________

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

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

רעננה

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

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

 למכירה חנות 20 
מ' ברח' בן גוריון מול 

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

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

050-5308742)37-37(_____________________________________________

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

מ"ר, 17,500 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ,

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

 מגרשים לבניה + בתים 
+ דירות מקבלן בהזדמנות. 

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

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

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

052-7183279)37-38(_____________________________________________

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

_____________________________________________)37-40(וחגים, 052-7602175

 בית פרטי מאבן הכולל 2 
צימרים + חצר גדולה בצלע 

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

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

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

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

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

_____________________________________________)37-36/18(חם!! 054-6242965

מושב תעוז
 מתחם בריכה 150 מ"ר 
הכולל בריכת שחיה פרטית, 
מטבחון, שירותים, מקלחת, 

פינת ישיבה ופינת מנגל, 
לזוגות, קבוצות ומשפחות, 
פרטיות מוחלטת, 25 ש"ח 
לאדם לשעה, מחיר מיוחד 

_____________________________________________)37-40(לקבוצה, 052-3135105

 דירת חדר ליחיד, משופצת 
ומרוהטת, במרכז ב"ב, מיידי! 
050-5749262 ,03-6197286)38-41(_____________________________________________

 יח"ד לזו"צ, יפה 
ומושקעת, אזור ראדזמין, ק"א, 

_____________________________________________)38-39(חזית 054-3034375

 1.5 חד', מרוהטת, חדשה, 
2 מזגנים, ק"ק, בשיכון ה', 

2,750 ש"ח, מיידי,
054-8154750)38-39(_____________________________________________

 בהדר גנים 4.5 חד', בבגין, 
עורפית + מ.שמש + יח' 

הורים, 3 מזגנים, מיידי, לטווח 
_____________________________________________)38-39(ארוך, 054-4346744

 בחפץ חיים, 4 חד' + 
מרפסות, ק"א, מסורגת, 3 

כ"א, ממוזגת + ריהוט חלקי 
+ דוד"ש, 3,800 ש"ח,

054-8598418)38-41(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 מגוון רחב של דירות 
בקרית אתא - מאיר 
אלפסי נדלן ושיווק 

_____________________________________________)38-38(פרוייקטים,052-2790370

קריית אתא

 מחפשים בבני-ברק 
דירה עם סוכה להשכרה לחג 

_____________________________________________)37-39ח(הסוכות, 054-8454536

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני-ברק/קרית הרצוג, 

_____________________________________________)38-39ח(לל"ת, 052-7396092

 במשפחה חרדית חמה 
ומקצועית בב"ב התפנה חדר 

עבור נערה/אישה הזקוקה 
לסיוע נפשי, 052-7659259, 

03-6182063)38-41(_____________________________________________

 ברשותנו מאגר גדול מאוד 
של דירות למגורים והשקעה. 

תיווך ארץ הצבי,
08-9931163 ,052-5253470)38-38(_____________________________________________

 להשכרה משרד / 
חנות בב"ב בהרב קוק, 

80 מ"ר, ממוזג, אופציה 
_____________________________________________)38-41(לחלוקה, 058-7169409

 להשכרה חנות ואו משרד 
16 מטר + חצר, מתאים גם 

לספר/ית, 2,200 ש"ח,
054-5500263)38-38(_____________________________________________

 בק.אתא, 2 חנויות, 48 
מ"ר, מחיר מציאה! מאיר 

אלפסי נדלן ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)38-38(_____________________________________________

 מגרש לבניה רוויה
בק.אתא, מסחרי ומגורים. 
מאיר אלפסי נדלן ושיווק 
_____________________________________________)38-38(פרוייקטים, 04-8441111

 בחיפה, מגרש לבניה 
מסחרית במת"ם 2 מציאה 

של ממש! מאיר אלפסי נדלן 
ושיווק פרוייקטים,

04-8441111)38-38(_____________________________________________

מחסנים
 להשכרה מחסן לאחסנה 

כ- 15 מ"ר, ברוזובסקי ב"ב, 
גישה לרכב. יוסף,

052-7140101)38-41(_____________________________________________

 מבצע ענק! בבלעדיות 
משרדים בקומה 19, נוף לים, 
רק 40,000 ש"ח כולל ריהוט 

ומיזוג. תיווך ארץ הצבי,
08-9931163 ,052-5253470)38-38(_____________________________________________

 "חוות מרומי השדה" 
- 2 צימרים מפוארים 

ומאובזרים לזוגות/
משפחות, ספא, סאונה, 

בריכה מחוממת ונוף 
מדהים, 052-3488910, 

052-5807915)38-50/17(_____________________________________________

 במלצר 21, דירות ארוח 
מפוארות, מאובזרות, דירת 
חדר + חצר מרוצפת, ק"ק 

מתאימה לנכים, דירת 2 ח' + 
ג'קוזי + סוכה, מפוארת 

ק"ד + מעלית )אפש' גם על 
בסיס חודשי( ודירת 3ח', ק"ג 

_____________________________________________)38-11/18(+ מעלית, 052-7613554

 במיקום מעולה לחג 
הסוכות וחול המועד, 

דירה גדולה עם 2 חדרי 
שינה פנויים )2 מיטות 
לזוג + 3 מיטות בחדר 

ילדים( ממוזגת ונעימה, 
מול מגדלי שקל,

לפרטים לרציניים בלבד -
נא לשלוח הודעה ל-

054-6565361)38-40(_____________________________________________

 "אחוזת נוף כנרת" - 
צימרים חדשים ומפוארים 

בטבריה + ג'קוזי + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, במחירי 

_____________________________________________)37-10/18(השנה!! 052-7134905
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הובלות והסעות

 "הובלות המרכבה" - 
כל סוגי ההובלות, הובלה 
עצמית - )יח' דיור( בב"ב 
- 150 ש"ח. קו יומי לכל 
המרכזים החרדים - 150 
לפריט, 052-7117676, 

055-6688870)50-45/17(_____________________________________________

  "הסעות דניאל" - 
רכבים ממוזגים וחדשים! 
14,16,20 מקומות שרות 

אמין, מחירים זולים!! 
052-7101020)47-46/17(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

לפרסום
בלוח

03-6162228

הלוואות ומשכנתאות

 הסעות: נסיעות לכל 
חלקי הארץ, 4-20 מקומות, 

נהגים אדיבים, לפרטים:
054-8430702 ,053-5662246)12-38(_____________________________________________

צפון
 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + בריכה מוצנעת, 
נוף עוצר נשימה! 780 ש"ח 

ל- 2 לילות - תחבורה ציבורית 
מכל הארץ עד המקום, שעון 

_____________________________________________)25-24/18(מים מהדרין. 054-5742965

 בין סמטאות העתיקה - 
בתי ארוח מפוארים, מאובזרים 
וממוזגים לזוגות ולמשפחות, 

בין בתי הכנסת העתיקים, 
050-8550462/1)52-50/17(_____________________________________________

 דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-49/17(_____________________________________________

 "הפגודה בפינה" - 4 יח' 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קרוב לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-18/18(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

■ קונה לפירוק + נסיעה 
כל המכוניות, משאיות, 
טרקטורים, אמינות + 

אישורים, 052-5752933, 
052-3239123)1-54(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-20/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-31/18(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
,054-8592082

058-3245275/2/4)18-17/18(_____________________________________________

ספסופה

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-12/18(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 
לביהכנ"ס, עד 70 איש. יורם, 
050-2213887 050-5278881)34-16/18(_____________________________________________

צפת
 מספר דירות נופש, 

גדולות וקטנות, בעיר העתיקה, 
לאמצע השבוע, שבתות וחגים 

_____________________________________________)19-45(050-4666403 ערן

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה 
גבוהה לזוגות/משפחות/
_____________________________________________)20-23/18(קבוצות, 058-7506090

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

■ "סוויטות ארגמן" + 
ג'קוזי ספא פרטי לכל יחידה + 

ברכת בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-13/18(_____________________________________________

 צימרים יפיפים, 
ממוזגים עם גינה, בריכת 

שחיה, ג'קוזי, קרוב 
לרשבי, ביהכנ"ס,

050-2004839)21-45/17(_____________________________________________

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ 
ובהשכרה לחו"ל, שירות 
אישי ומקצועי לכל אורך 

הדרך! 02-5805870
info@e-z-rent.co.il)52-01/18(_____________________________________________

השכרת רכב

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
סוכנות להשכרת רכב בארץ 
ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר!

0722-777-200)50-02/18(_____________________________________________

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, לכל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר 
052-7623725)24-06/18(_____________________________________________

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

חניה פרטית, 054-7641994, 
054-4602280)18-43(_____________________________________________

התקנת דלתות

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

למשפחות ולזוגות,
04-6980449 ,052-4604609)29-28/18(_____________________________________________

 צימר זוגי מאובזר, 
ממוזג ונקי + חצר ונוף, 

מרחק הליכה מהעתיקה,
052-3455254)12-38(_____________________________________________

 צימרים "אחוזת נופר/
נוף כנרת" 4 יחידות מרווחות, 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות 

+ ג'קוזי בכל יחידה, בריכה 
מובנית מחוממת, קרוב לקברי 

צדיקים, מתאים לקבוצות, 
משפחות וזוגות. 050-5384778
www.zimmer.co.il/nofar)29-28/18(_____________________________________________

מכירת רכבים

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא פשרות, 
מבצעים מיוחדים לחתונות 

0525-778544)28-27/18(_____________________________________________

צילום אירועים

 שידוכי "זיווג הגון 
בקרוב" לרווקים/ות ופרק 

שני, מגיל 18 ומעלה ובוגרים, 
)מטפלים גם בקשיי שידוך(, מ- 

_____________________________________________)49-47/17(10:00 בבוקר, 052-3340338

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

מ- 10:00 בבוקר, 
052-3340338)47-45/17(_____________________________________________

שידוכים
■ "שידוכי המרכז" - 

שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים 
לטאים, ספרדים ופרק ב', 

שדכן מקצועי עם המון 
הצעות. 054-8422105

03-6189388)40-11/18(_____________________________________________

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-54(21:00 בלבד, 052-7333955

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

072-239-1111)17-16/18(_____________________________________________

שיפור הראייה
 שיפור הראייה בדרך 

הטבעית ללא משקפיים, 
עדשות מגע, או ניתוחים, 

טיפול בליקויי הראייה 
ומחלות עניים,
,050-4145359

072-2828034, יואל לוי
www.yoel-levy.com)12-38(_____________________________________________

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)25-24/18(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-24/18(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,900
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

לימוד נהיגה

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 
ש"ח, ידני 120 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
_____________________________________________)35-46/17ל(052-2514960

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

מתנה, 050-4101236 )באזור 
_____________________________________________)51-45/17(ירושלים(

מחשבים

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-28/18(_____________________________________________

 צימר חדש וממוזג לזוג 
בעיר העתיקה של צפת, 
מיקום מעולה!! מומלץ, 

052-7153475)32-39(_____________________________________________

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

רכבים לנוסעים 7-9 
_____________________________________________)32-31/18(מקומות, 03-5790909

מעונות

מיצובישי
מטבחים

 "מטבחים יעקב" - 
מטבחים במבצע מטבח 

תחתון + עליון עד 2 מטר 
עם שיש וכיור מסנדוויץ + 

הובלה והתקנה, 3,200 ש"ח, 
052-7297530)34-37(_____________________________________________

אבידות

 אבדה מצלמה היקרה 
מאוד לבעליה ביום חמישי 

_____________________________________________)33-36(האחרון ברידינג, 050-4151455

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)28-05/18(הלקוח, 054-2821847

 וילה גדולה לאירוח, בריכת 
שחיה גדולה, מרחבי דשא 
גדולים, פינת ישיבה, מנגל 

וסוכה גדולה לחגים,
077-5590283 ,054-5726412)35-08/18(_____________________________________________

 "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 מיטות 
יוקרתיות, למשפחות/זוגות 

ליד ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מרהיב + ברכה 

_____________________________________________)36-35/18(ונדנדות, 052-5856465

מאזדה

 ברוך המתקין מתקין 
דלתות פנים מכירה והתקנת 

כל סוגי הדלתות, דלתות 
פנים/אקורדיון/פלדת,

 050-6391562
_____________________________________________)35-38(יעוץ ללא תשלום

ייעוץ ועזרה

 מוצרים לשלמות הבית 
לגברים ונשים, יעוץ חינם, 

054-8518428)35-38(_____________________________________________

 במעון פרטי בפ"ת נותרו 
2 מקומות לילדם עד גיל 

שנה, אופציה עד 13:00 או עד 
052-7133613 ,17:00)35-38(_____________________________________________

 נמצאה כרטיס זכרון של 
מצלמה בפארק הפיראטים 
באשדוד ליד הים, לפרטים: 

_____________________________________________)35-36ח(054-8403710

 נמצא כרטיס מצלמה 
בקו 5 ב"ב ביום כא' תמוז, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7116399

 נמצא נגן באזור פארק 
גהה דרון בכד' אב,

_____________________________________________)35-36ח(054-8410467

 בשלישי נעלמה מצלמת 
קנון באוטובוס/ברחוב קוטלר, 

נחוצה לבעלים,
_____________________________________________)35-36ח(050-4149010/1

 נאבדה מצלמה קנון 
וכרטיס זיכרון ביום ג' כג' אב 

בקרית צאנז נתניה,
_____________________________________________)35-36ח(052-7617463

 אבדה שקית עם ג'קט לבן 
באזור רבי עקיבא/יונה הנביא 

_____________________________________________)35-36ח(בב"ב, 03-5790663

 אבד משחק פלימוביל 
משטרה חדש בקופסא בתחנה 

ברח' עזרא בב"ב,
_____________________________________________)35-36ח(052-7676856

 אבדה מצלמה יקרה 
לבעליה, של חברת פוג'י 

בצבע שחור בנרתיק שחור 
באזור רמת אלחנן בליל נפילת 

_____________________________________________)35-36(הגשר, 052-7673723

 דרוש כינור שלם אפשר 
במחיר סמלי לתקופה קצרה, 

למשפחת אברך,
_____________________________________________)35-36ח(072-2820612

 מעוניינים לקנות עגלת 
תאומים מחב' מאוטן באגי, יד 

שניה במצב מצוין, ירושלים, 
_____________________________________________)35-36ח(050-4145417

 דרושה בתרומה סוללה 
לפלאפון כשר E1200, במצב 

תקין בלבד, טל':
_____________________________________________)35-36ח(052-7613645

 בהדמנות, מאזדה סטיישן 
7 מקומות, מודל 2000, מצב 
מעולה, שמורה, 8,000 ש"ח, 

050-8616829)36-37(_____________________________________________

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים,
,053-3188842
050-7532336)36-35/18(_____________________________________________

 "הובלות אחים לוי" 
- העברת דירות, פסנתרים, 

מקררים + עטיפות מגן + נוף 
_____________________________________________)36-39(לרהיטים, 052-2743106

 השכרת רכב לאברכים 
בבני-ברק מגיל 24, החל מ- 

_____________________________________________)36-39(100 ש"ח ליום! 050-2502552

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-35/18(_____________________________________________

 C.B.T מטפלת 
בירושלים, טיפול קוגנטיבי - 
התנהגותי לשינוי מחשבות 

והתנהגות, הגורמים למצוקות, 
מיועד לנשים, נערות וילדים, 

052-7646222)36-37(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם,

050-4469796)36-35/18(_____________________________________________

סוכות
 ישירות מהיבואן, 

קישוטים, פוסטרים של רבנים, 
לסוחרים, לבעלי דוכנים 

_____________________________________________)36-39(במחירי חיסול, 055-6687487

 נמצא ילקוט עם השם 
שמעון סממה, בקו 16 
_____________________________________________)36-37ח(ירושלים, 052-7127502

 נמצא שרשרת כסף בי-ם 
_____________________________________________)36-37ח(המלח, 052-7664223

 אבד נגן סאנדיסק יקר 
מאוד לבעליו במוצ"ש פרשת 
_____________________________________________)36-37ח(עקב בבני-ברק, 052-7190733

 אבד נגן Solo עם כרטיס 
)16 ג'יגה(, בכט' אב בחוף 
_____________________________________________)36-37ח(באשדוד, 058-3205699/8

 אבדו נעליים חדשות 
מהמכירה בווגשל מוקסין מידה 

_____________________________________________)36-37ח(25, בנים, 052-7171872

 אבדו משקפיים מלבניות 
ביום ג', ז' אלול 29.8.17 

באיזור בנייני האומה בירושלים, 
_____________________________________________)36-37ח(052-7180435

 נמצא בבין הזמנים, 
מגבעת בתוך קופסא, ליד 

התחנה ברח' סוקולוב,
_____________________________________________)36-37ח(052-7168382

 נמצאו בחוף שרתון 
משקפי פלסטיק בנות סגול/

_____________________________________________)37-38ח(בורדו, טל': 053-3195276

 נמצאו מפתחות עם 
השם "נחמי" במדרגות של בן 

_____________________________________________)37-38ח(פתחיה, 053-3195276

 נמצאה מצלמה דיגיטלית 
בפארק הכט - חיפה, פלאפון: 

_____________________________________________)37-38ח(055-6701554

 אבד בכז' אב בבני-ברק 
תפילין + טלית באזור חזון 

_____________________________________________)37-38ח(איש, 050-4116867

 אבד נייד
GALAXY YOUNG כשר 

שחור, בחולון )06/08/17(, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7113356, 052-2458282

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)36-37ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7938941

 מעוניין לקנות במחיר 
סמלי מזוודה גדולה, 4 גלגלים 
במצב מצוין בלבד צבע כהה 

באיזור י-ם או ב"ב,
_____________________________________________)36-37ח(052-7163334

 דרוש מטען למברגה 
"מקיטה" 10.8 ווט,

_____________________________________________)36-37ח(054-8478353

 דרוש מחיצה מתקפלת 
באורך של 1.5 על 2.5 גובה, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4133065

 דרוש טייפ מצוין לקלטות 
_____________________________________________)36-37ח(בב"ב, 058-3245685

 דרוש לקניה רכב במצב 
טוב עד 5,000 ש"ח, החל מ- 

_____________________________________________)36-37ח(98, 052-7137706

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)36-37ח(בתרומה, 054-8432271

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
_____________________________________________)36-37ח(גוניור אלקטרה, 052-3595314

 דרוש כיסוי פלסטיק 
35X37 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)36-37ח(אלקטרה, 052-3595314

 דרושים לאברך: 2 
מיטות, כסאות למטבח, כינור, 
050-4175368 אפשר להשאיר 

_____________________________________________)36-37ח(הודעה

 דרוש כיסוי חדש לעגלת 
_____________________________________________)36-37ח(יויו צבע נטרלי, 052-7137706

 מעוניין לקנות: רמקולים, 
אורגן ומגבר.

יהודה, 08-9945915.
בין השעות - 2:15-3:30 

_____________________________________________)36-39(בצהריים ומשעה 1:00 בלילה

אבדו תפילין
 היקרות מאד לבעליהן

054-6337121 

 בנרתיק קטיפה כחול
הרקומות י. א. א. עם האותיות 

 במרכז בני ברק

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-40/18(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

נדנדות, חצר גדולה ומטופחת, 
מש' סופר. 052-8401847 

04-6989734)50-45/17(_____________________________________________

■ בעליה לציון הרשב"י 
- דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

050-9989500 ,050-6393480)46-44/17(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-35/18(_____________________________________________

נתניה
 וילת נופש כ- 150 

מ"ר מהחוף נפרד, גדול 
ומרווח, למשפחות וציבור 
דתי, כ- 13 מיטות בכ"א 

+ גינה, בקרבת בתי 
_____________________________________________)25-50(כנסת, 052-6460451

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-36/18(_____________________________________________

 יח' נופש יפיפיה 
בעתיקה לזוג + 3, 

מאובזרות וממוזגות 
ברמה גבוהה + חצר, 

054-5259470)37-40(_____________________________________________

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)37-36/18(_____________________________________________
 ,MPV 2005 מאזדה 

אוטומטית, 7 מקומות 
מרווחים, שמור מאוד, דגם 

מפואר, מזגן מפוצל + חלון 
בגג, 168,000 ק"מ - 36,000 

ש"ח + מולטימדיה,
055-2346293)37-37(_____________________________________________

 מאזדה 3 - 2009, יד 
שניה, שמורה ומטופלת, צבע 
כסוף מיטאלי, כחדשה! טסט 

ל- 9 חודשים, 23,500 ש"ח, 
055-9356525)37-37(_____________________________________________

 ספייס וואגן  7 מקומות - 
1999 אוטומטי שמורה מאוד 

קמ' נמוך, 180,000 טסט 
לשנה!! בהזדמנות!! 9,500 

_____________________________________________)37-37(ש"ח, 052-9678475

 נהג אדיב וסבלני עם רכב 
חדש ומרווח יבצע עבורכם 

נסיעות/משלוחים בכל רחבי 
הארץ, מחירים ללא תחרות, 

058-444-0475)37-40(_____________________________________________

איחוד תיקים!!!
צוואות וירושות!!!

ביטול על הגבלת רישיון!!!
שקוע בחובות???

קיבלת עיקולים???
פיגורי משכנתאות???

הבנק לוחץ???

משתחררים 
מהחובות!

054-3815710
 ייעוץ רפואי ונפשי 
בתפקוד חיי המשפחה 

וקדושת הבית, עזרה דסקרטית 
ומקצועית, באישור הרבנים. 

יהודית גרוס, 
055-6786818 מענה טלפונים 

_____________________________________________)37-40(בין 6-7 בערב

 נמצא שרשרת ותליון 
בשבת האחרונה בבני-ברק, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8454536

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים בחודש תמוז תשע"ו, 
צבע אפור, נרתיק תכלת, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7145526

 נמצאה שרשרת כסף בים 
המלח, אפשר לקבל במספר: 

_____________________________________________)37-38ח(052-7664223

 נמצא נגן מול החוף 
הנפרד בטבריה בכד' אב, נייד: 

_____________________________________________)37-38ח(052-7606640

 נמצאה מצלמת קנון 
לבנה בתחנה המרכזית 

ירושלים, לפני כחודש, בטלפון: 
_____________________________________________)37-38ח(058-3228895

 אבד צמיד זהב ושעון 
אובקו בכ"ח אב,

_____________________________________________)36-37ח(058-3200310, 058-3266606

 אבד או הוחלף מזוודה 
במוצאי שבת כא' אדר 

באוטובוס מביתר לירושלים, 
המוצא יבוא על שכרו,

_____________________________________________)36-37ח(053-3179474, 02-5379474

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)37-38ח(054-7938941

 מעוניין לקנות מקפיא 
חדש/כחדש, 5/6 מגירות 
_____________________________________________)37-38ח(במחיר זול, 054-8476500

 מעוניינים לקנות סוכה 
יד שניה מברזלים במחיר זול, 

_____________________________________________)37-38ח(בבני-ברק, 054-8463244

 מעוניינים לקנות קיר 
מתקפל יד שניה בבני-ברק 

_____________________________________________)37-38ח(והסביבה, 054-8463244

 דרוש מטען למברגה 
"מקיטה" 10.8 ווט,

_____________________________________________)37-38ח(054-8478353

 בחור ישיבה מעוניין 
במקרר משרדי בתרומה או 

במחיר סמלי, טל':
_____________________________________________)37-38ח(052-7657364

 דרוש לבחור ישיבה פלאפון 
למסירה או בתשלום סמלי, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7669248

 דרושה סוכה במצב מצוין 
בתרומה או במחיר סמלי 

)עדיף סוכת שלום(,
_____________________________________________)37-38ח(052-7796437

 דרוש מזגן כ"ס 1 בתרומה 
לאברך, 054-8451318, זמן 

_____________________________________________)37-38ח(בערב

מכוניות

קניית רכבים
 קונה רכבים ואופנועים 

לפירוק, לנסיעה ולברזל, 
_____________________________________________)08-09/18(מחירים הוגנים, 052-6371796

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

לרשב"י, משפחת אלק,
04-6989119 ,054-8042119)14-07/18(_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-24/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-27/18(וחדר אוכל, 054-6987257

מירון
 דב ושושנה לנדאו - 

דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 
ומאובזרות, למשפחות, 

אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 
04-6989510 ,052-8771810)38-37/18(_____________________________________________

 צימר בוטיק בלב 
צפת העתיקה, מחירים 

מיוחדים לחגים. יובל, 
050-2777611)38-38(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

חדש ומאובזר, ג'קוזי, קרוב 
לאטרקציות ומסלולים, בריכה 
_____________________________________________)17-16/18(נפרדת ביישוב, 054-2232004

 בכניסה לעתיקה, ליד 
מלון רימונים, דירת 4 חד' 

גדולה וממוזגת עד 14 
איש, מרפסת גדולה עם 
נוף לעתיקה ולהרי מירון

052-5000685)38-14/18(_____________________________________________

 דירת ארוח סמוך לעתיקה 
מיקום שקט, נקיה ומאובזרת, 

050-4115872)37-38(_____________________________________________

 פמוט תמונה כבר יש 
לך? ויטרינה מתקפלת 
להדלקת נרות, איכותי, 

בטיחותי ומהודר,
052-7600005)38-39(_____________________________________________

תשמישי קדושה

 נמצאו אופניים תלת אופן 
בק.הרצוג ברח' חיי טייב ביום 

חמישי ט"ז באלול,
_____________________________________________)38-39ח(077-3004705, 052-7650984

 נמצאה מצלמה דיגיטלית 
בפארק הכט-חיפה, פאלפון: 

_____________________________________________)38-39ח(055-6701554

 נמצא כובע חסידי בקו 
402 מב"ב לירושלים בכ"א 

_____________________________________________)38-39ח(אלול, 02-5711020

 נמצאה טבעת במלון 
מרגוע בערד, המאבדת תוכל 

לקבלה עפ"י סימנים,
_____________________________________________)38-39ח(052-7126692

 נמצא נגן בבן יעקב בב"ב, 
_____________________________________________)38-39ח(054-8442460

 אם ברשותכם סוכה/
סכך שאינכם צריכים, בן תורה 

ישמח לקבלם,
_____________________________________________)38-39ח(054-8432271

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)38-39ח(תורה, 054-8432271

 דרוש לגמ"ח לחלוקת מזון 
מקפיא במצב טוב בתרומה, 

_____________________________________________)38-39ח(03-5741007

 מעוניינת בטייפ לשמיעת 
קלטות למשפ' אברך,

_____________________________________________)38-39ח(054-8504868

 דרוש מקרר לבחורי ישיבה 
במצב טוב באזור אלעד, 
_____________________________________________)38-39ח(לפרטים: 054-8491154

 דרוש מטען למברגה 
"מקיטה" 10.8 ווט,

_____________________________________________)38-39ח(054-8478353

 דרושה סוכה מעץ/ברזלים 
בתרומה/סמלי וגם סכך 

_____________________________________________)38-39ח(לאברך, 054-7432011

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)38-39ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)38-39ח(בתרומה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה עם ילדים 

_____________________________________________)38-39ח(בבני-ברק, 050-6651365

 דרושה סוכה בתרומה 
למשפחת אברך בן תורה, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7396092

 נייח מחודש, 
משחקים, סרטים, 

אחריות, מסך דק, 700 
_____________________________________________)38-50(ש"ח, 054-4543701
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ריהוט
 למכירה במחיר מוזל 
מאוד, שולחן משרדי גדול 
_____________________________________________)34-36(במצב טוב, 050-4171813

 קומת מדפים 
מפלסטיק, רחבה 

ואיכותית, לכל מטרה, 
054-8527470)35-39(_____________________________________________

 מכונת תפירה בייתית, 
במזוודה, בבני-ברק, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7396092

 מסך דק )LCD( במצב 
מצוין בהזדמנות!!! 200 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(053-3346080

 מגהץ אדים 
NORMANDE במצב חדיש 

בהזדמנות בלתי חוזרת, 60 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד, 054-7216671

 מכונת קפה חם/קר 
תוצרת NESCAFE חדשה 
באריזה מקורית )בני-ברק(, 

300 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 תנור בקו + כיריים במצב 
מצויין, התא הקטן דורש 

טיפול, 500 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(058-3245345

 רדיאטור קטן מעוצב 
כחדש, 40 ש"ח בב"ב,

_____________________________________________)36-37ח(050-4113059

 טוסטר אובן במצב מצוין, 
בקושי בשימוש, נמכר עקב 

קנית תנור, ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(לפרטים: 052-7137706

 כירה חשמלית קרמיקה 
מחברת DAVO רק 84 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח!!! 058-3279559

 רדיו דיסק מקורי חדש 
לרכב מזדה - 3, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-8412903

 מברגה חדשה + 2 
סוללות, מצב מעולה, 280 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-5548402

 טאבלט באריזה המקורית 
חדש וסגור "סילבר ליין" 200 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-7681526

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-7432035

 אורגן 5 אוקטבות, מצב 
מצויין + נרתיק, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(050-4102942, 02-5376689

 מזגן חלון "גוניור" 3/4 
כוח אלקטרה, בבני-ברק, 500 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-7396092

 מחשב פנטיום 4 
בהזדמנות, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-2421622

 מחשב נייח בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)36-37ח(250 ש"ח, 052-2421622

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)36-37ח(052-2437292

 מסך דק למחשב, 100 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-3595314

 מסך 42 אינץ, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(גמיש, 053-8248862

 למסירה שעון מעורר 
צלצול חזק מאוד,

_____________________________________________)36-37ח(052-7168623

 למסירה מיחם גדול, 
14 ליטר, חדש לא חשמלי, 

לתרומה לישיבה,
_____________________________________________)36-37ח(052-7168623

 למסירה מפזר חום, דרוש 
_____________________________________________)36-37ח(תיקון קל, 052-7168623

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)36-37ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 30 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(052-4831449

 מולטיקייק המקורי כולל 
מאפינס ודונטס, חדש באריזה! 

_____________________________________________)36-37ח(85 ש"ח, 058-3232026

 מצבר חדש + אחריות, 
לרכב 299 ג'יק לרכב חדש, 60 

_____________________________________________)36-37ח(מי-ם 058-3216830

 אזעקה לקטנועים מנוע 
_____________________________________________)36-37ח(מהשלט, 199, 058-3216830

 פלטת שבת כחדשה, רק 
50. נוקיה 208 ומגן לא תומך 

כשר, 230, מי-ם,
_____________________________________________)36-37ח(058-3216830

 טוסטר אובן מבית המותג 
HOME כחדשה, 35 ליטר, 3 

מצבים, 250 מי-ם,
_____________________________________________)36-37ח(058-3216830

 רמקולים לרכב אחוריים, 2 
ב- 100 ש"ח מי-ם,

_____________________________________________)36-37ח(058-3216830

 שולחן קטן ונמוך מעץ 
70X70, ב- 40 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4113059

 קומודה 2 מגירות מעץ - 
דרוש צביעה, 30 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4113059

 מזנון 2 חלקים בצבע חום 
דובדבן בהיר בהזדמנות בלתי 

חוזרת, בני-ברק, 300 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(בלבד, 054-7216671

 שידת מגירות "5" מעץ, 
חזקה וטובה, 350 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(058-3245345

 כסא גבוה מרופד כחדש, 
_____________________________________________)36-37ח(250 ש"ח, 050-9089110

 שידה קטנה מעץ מלא, 
מעוצבת ומיוחדת, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(פלאפון: 050-9089110

 ספה נפתחת למיטה, 
מצב מצוין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(052-2674820

 ספה פינתית אפורה 
כחדשה, 500 ש"ח, בירושלים, 

052-4484487 או
_____________________________________________)36-37ח(058-5391760

 שולחן + 4 מגירות ניידות 
)תואם(, 140 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(052-7148004

 מיטה בודדת + מזרון 
)רוחב 80 ס"מ( + ארגז 
מצעים + ארון תואם 2 

דלתות, 240 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(052-7148004

 ארון אמבטיה כחדש + 
מראה )וונגה(, 60 ס"מ + 

כיור מובנה/ברז, 399 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(052-7148004

 שידת מגירות, גובה 123, 
רוחב 40, 60 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7130020

 שולחן סלוני זכוכית, רגלים 
ניקל, 150 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(052-7655653

 מיטה כפולה עץ מלא, עץ 
אלון + ארגז מצעים, חדשה, 
בשימוש שנתיים לפי הזמנה, 

סה"כ, 500 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(052-7116853

 ארון מגירות מתכת, 18 
 ,100X60X45 מגירות, מידות
מתאים לבעלי מקצוע לרכב, 

סה"כ, 500 ש"ח, פלא':
_____________________________________________)36-37ח(052-7116853

 שולחן מחשב ב- 150 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-4148012

X2  בסיס למיטה יהודית 
מעץ, מצב חדש חדש כל אחד 

_____________________________________________)36-37ח(250 ש"ח, 052-7168623

 מיטת מסאז' מתקפלת 
מקצועית וקלה, 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, 054-8525456

 3 זוגות אופנים גדולות, רק 
120 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)36-37ח(050-9089110

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(050-3286875

תינוקות

בס"ד

לפרטים והרשמה: 050-3131740, 03-6880091

במחיר חסר תקדים!
"ושמחת בחגך"...

במלון בוטיק טבריה

⋅ ספא בריכה מקורה וחדר כושר
⋅ בהשתתפות טובי הרבנים 
⋅ הופעת קוסמויות מרהיבה 

⋅ פעילויות לילדים

⋅ שמחת בית השואבה עם טובי הזמרים. 
⋅ שייט בכנרת. 

⋅ ועוד מגוון פעילויות
⋅ אפשרות לחלק מהחג ולחוה"מ

נופש סוכות נופש סוכות 
אוצרות חיים

עם 
בהשגחת יד שניה 

מוכרים

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)35-09/18(_____________________________________________

 ניתוק אינטרנט 
ממחשבים בלבד, ללא נזק 

למחשב. אזור המרכז בין 
052-7611936 17:00-20:00)01-04/18(_____________________________________________

מוצרי חשמל
 תכולת דירה: מקרר, 

פינת אוכל, תנור, מ.כביסה, 
_____________________________________________)49-47/17(סלון מעור וכו', 054-9776977

 אורגנית קסיו 2100 במצב 
_____________________________________________)34-36(חדש, 050-4101365

 שואב אבק מעולה 
לשטיחים,

054-8527470)35-39(_____________________________________________

 מכונת הסרת שיער 
לנשים בראון דגם 4380, חדש 

באריזה, 300 ש"ח, נייד:
_____________________________________________)36-37ח(052-2437292

 ברה"ע למכירה מ.דשא 
איטלקית 1300w ב- 190 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, לפרטים: 054-4327919

 ברה"ע למכירה מיחם מים 
לשבת, 30 כוסות, ב- 100 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-4327919

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פילפס, 3 ראשים נטענת, דגם 

930, ב- 190 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)36-37ח(054-4327919

 שואב אבק "סול" רטוב-
יבש + מפוח, חדש, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7154426/7

 כרטיס קול להקלטות 
 2I2 חברת פוקוסרייט דגם

כחדש, 350 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(058-5802411

 מקפיא פיליפס 4 מגירות 
במצב טוב, 150 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(050-4133546

 תנור גז לנקו במצב מצוין, 
כחדש, 500 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(050-4133546

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(054-7938941

 מכונת תפירה "סובינה" 
דגם סופר אוטומטית, 500 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, מצויינת, 054-7938941

 חיישני רוורס וחניה לרכב 
אפור + תצוגת לד, חדש, 350 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-7612883

GPS  חדש באריזה, דגם 
משוכלל, רק ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7612883, הקודם זוכה! 

 נגן וידאו DVD  - פוג'י, 
כמו חדש - 150 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)37-38ח(052-2727474

 מציאה! גז + תנור חב' 
בקו במצב מצוין, תא אחד, 

לבן, 350 ש"ח - גמיש,
_____________________________________________)37-38ח(054-8428615

 כרטיס קול להקלטות, 
 2i2 חברת פוקוסרייט דגם

כחדש, 350 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(058-5802411

 מקרוגל. בר מים. מזגני 
חלון. מיבש. רדיאטור, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח כ"א, 054-8432773

 A8500 HP מדפסת 
שמורה כחדשה, משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד, מסך 
גדול מגע, 500 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)37-38ח(052-2437292

 מכונת כביסה כחדש, 
פתח קדמי CROWN, ב- 

_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח, 052-7177654

 ,CROWN תנור אפיה 
תא אחד, צבע לבן כחדש, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-7177654

 מערכת פיוניר לרכב 
משוכללת ביותר כולל בלוטוס 

בבני-ברק, 500 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-7153007

 מכונת כביסה פ.תחתון 
שנתיים וחצי בשימוש, ב- 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4145023

 מקרר משרדי ח' 
"וריפול" מעולה ובעבר לא 

ראה תיקונים, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(050-4145023

 מקפיא 4 מגירות חב' 
אלגזי, ב- 450 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(050-4145023

 מכונת כביסה פ' עליון, 7 
קילו ב- 450 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(054-5823874

 מכונת צילום משולבת 
עם פקס, סורק ומדפסת, חב' 

קנון במצב מצוין, רק 180 
ש"ח, בירושלים,
_____________________________________________)37-38ח(050-4120286

 מכונת תפירה זינגר, 
חזקה, רק 400 ש"ח, 
בירושלים, דרוש תיקון,

_____________________________________________)37-38ח(050-4120286

 כיריים לגז, 5 להבות 
מזכוכית במצב מצוין, חב' 

זק"ש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-7366764

 שואב אבק לשטיחים, 
ספות ורצפה, שנה בשימוש, 

_____________________________________________)37-38ח(450 ש"ח, 052-6784969

 מקרר בקו, 450 ליטר, 
מצב מצוין איזור פתח-תקווה, 

_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח, 052-3548715

 רדיו דיסק מקורי, חדש 
לרכב מאזדה 3, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8412903

 רדיו טייפ, 200 ש"ח + 
_____________________________________________)37-38ח(טייפ + דיסק, 052-7178693

 סוללה לאופנים חשמליות 
36 וואט, סמסונג + מטען, 

_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח, 052-7101972

 שעון מותג )אוגינל( 
חתנים יוקרתי, חברת 

MOVADO, ציפוי זהב, 500 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, פל': 054-8464909

 תרמוס חשמלי מיוחד 
לשבת, חדש באריזה, 

120 ש"ח בלבד,
054-8527470)37-38(_____________________________________________

 שולחן משרדי זכוכית 
חלבית, רק 199 ש"ח,

058-7920448)37-38(_____________________________________________

 מחשב נייד IBM לנובו 
מסך גדול )להקלדות וכדומה( 

+ DVD, ב- 499 ש"ח,
058-7920448)37-38(_____________________________________________

 מזגן חב' תדיראן, 3 כ"ס, 
מפורק ע"י מתקין עם הגז, ב- 

_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח, 054-5823874

 אופניים חשמליות דרוש 
תיקון בלי סוללה, ב- 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 054-5823874

 כיריים גז זכוכית שחורה, 
הצתה אלקטרונית, 4 להבות, 

_____________________________________________)37-38ח(350 ש"ח, 054-3119339

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-3463482

 מזגן עילי "טרנדו" 1 כ"ס 
+ שלט, 500 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-3463482

 מזגן חלון 1-1.25, ב- 500 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4128920

 בפ"ת תנור בישול ואפיה 
במצב מצויין, 450 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-5250476

 פלטת גריל חדשה 
באריזה, 100 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)37-38ח(052-7366764

 אוזניה בלוטוס לנגן - רק 
40 ש"ח, כחדש, טל':

_____________________________________________)37-38ח(02-6521736

 LG זוג רמקולי של חברת 
_____________________________________________)37-38ח(ב- 200 ש"ח, 050-4131235

 כיריים אמישרגז 4 להבות, 
כשנה בשימוש, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(050-7463631

 טאבלט נאון 7 אינץ', 250 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-7463631

 מסחטת מיץ הדרים 
חשמלית, 120 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(050-7463631

 סגווי במצב מצוין + לדים 
+ שנה אחריות, ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(בפל': 054-8471038

 מסך דק למחשב, 23 
אינץ, 200 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)37-38ח(052-7157077

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)37-38ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 30 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-4831449

 ixus 145 מצלמת קנון 
חדשה ממש + כל האביזרים, 

מציאה!! 350 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-7144246

 מפזר קור במחיר מציאה: 
_____________________________________________)37-38ח(140 ש"ח, 052-7146087

 טאבלט במחיר 200 ש"ח, 
להשאיר הודעה:
_____________________________________________)37-38ח(050-3533439

 מיטת נוער נפתחת 
לעוד מיטה + ארגז מצעים, 

_____________________________________________)37-38ח(כחדשה, 500 ש"ח

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים, 260 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-5737813

 ספה 3 צבע חום, עץ 
מלא, מצב מצוין, 290 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-5737813

 ספה דו מושבית, 220 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שידה, 500 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-7178693

 ארונות לנעליים, 300 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-7178693

 מיטה + ארגז, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7178693

 שולחן אוכל, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7178693

 שולחן לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7178693

 ספה מעור, צבע כחול, 
_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח, 052-7178693

 2 ארונות של פעם מראה 
עתיק, 300 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-7178693

 בהזדמנות!!! כסאות 
סלונים במצב מצוין, כל אחד, 

_____________________________________________)37-38ח(250 ש"ח, 050-4160457

 זוג מגיני מיטה )מעץ(, 25 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, בב"ב, 052-7600336

 שולחן קפה מלבן שחור, 
חדש, 350 ש"ח, פל':

_____________________________________________)37-38ח(054-8458605

 מיטה מתקפלת, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(פל': 054-8458605

X2  בסיס למיטה יהודית 
מעץ מצב חדש, כל אחד, 250 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-7168623

 מזנון ושולחן פינת אוכל, 
400 ש"ח, 052-5452332, 

_____________________________________________)37-38ח(054-6664615

 שולחן + 6/8 כסאות 
לסלון, חדשים, אפשרות 

_____________________________________________)37-40(בנפרד, 052-4227714

 ספות 2+3 עור איטלקי, 
חדשות, צבע שחור + 2 

שידות וקומודה עם מראה, 
052-4227714)37-40(_____________________________________________

 שידה/קומודה לחדר 
הורים מפוארת ומיוחדת, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, טלפון: 052-7366764

 ארון לאמבטיה + כיור + 
ברז חמת + מראה וארונית 
כחדש - 400 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)37-38ח(052-7366764

 עמודון ספריה, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(מצויין, טלפון: 052-7366764

 מיטה נפתחת ל- 2 עם 
ארגז מצעים, 380 ש"ח, חדש, 

_____________________________________________)37-38ח(052-5737813

 מיטת יחיד נפתחת + 
מגרות למצעים, כחדשה, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 054-6463465

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(054-5705546

 שולחן עץ מלא צמוד לקיר 
)ללא רגליים(, מתקפל, כחדש, 
מידות 79X59, ב- 130 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(טלפון: 052-3073826

 שולחן סלוני )לספות(, עץ 
טבעי, 350 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(050-7463631

 שידה 80 סמ' עם ארונית 
עץ טבעי, 250 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(050-7463631

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(050-3286875

 שידת טואלט מצב מצוין! 
סגנון עתיק, חום כהה, 300 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4135002

 ארון אמבטיה רוחב מטר 
כולל מראה, תלוי - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7607764

 וידאו עם 5 קלטות וידאו 
לילדים, 500 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(050-3337530

 מכונת כביסה בוש דגם 
WOL1270, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(050-3337530

 מקרוגל דיגיטלי - שארפ, 
33 ליטר, לבן, 220 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)38-39ח(052-2727474

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(054-7938941

 מכונת תפירה "סובינה" 
דגם "סופר אוטומטית" 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, מצויינת, 054-7938941

 מכשיר ייבוש לק ג'ל חדש 
+ 5 לק ג'ל חדש - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(לפרטים: 053-3364930

 מחשב נייח אינטל 
פנטיום 4 במצב מצויין!!! 
כולל מקלדת + עכבר + 

רמקולים!!! 400 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)38-39ח(052-8401909, פ"ת

 מכונת כביסה אריסטון 
איטלקית, פתח עליון, מצויינת, 

_____________________________________________)38-39ח(400 ש"ח, 058-7373696

 מקרר אמקור במצב 
מעולה, מחיר מציאה, 500 

ש"ח, כל הקודם זוכה,
_____________________________________________)38-39ח(050-6564872

 אוזניות סנהייזר מגנטיות, 
בס מעולה, בצבע ירוק, 50 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-7165780

 מאוורר קטן על בטריות, 
כולל מצנן, רוח חלשה, 15 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-7165780

 מחשב נייח בהזדמנות, 
ב- 250 ש"ח, 052-2421622, 

_____________________________________________)38-39ח(פתח-תקווה

 מחשב פנטיום 4 
בהזדמנות, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(פתח-תקווה, 052-2421622

 מחשב שולחני מבוסס 
אינטל + ווינדוס חוקי, 490 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-6784969

 מכשיר GPS של חברת 
NOVOGO במצב מצוין, 

_____________________________________________)38-39ח(130 ש"ח, 054-8450152

 מחשב נייד - לעבודה 
וצפייה - במצב מעולה, רק 

500 ש"ח, טלפון:
_____________________________________________)38-39ח(052-3281503

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד, רק 499 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7171228

 מקרן איכותי מאוד במצב 
מצוין, 499 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(054-3558949

 מחשב נייד כמו חדש, 
מציאה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(054-8470594, ירושלים

 מכונת כביסה בוש, 6 
ק"ג, מצב טוב מאוד, 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בירושלים, 050-4154208

 תנור דלונגי במצב מצויין, 
ב- 500 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)38-39ח(052-7656266

 מסך מחשב דק, 20 אינץ, 
חברת סמסונג במצב טוב, 

_____________________________________________)38-39ח(100 ש"ח, 054-8491154

ZM- שלט חדש דגם 
9067N מתאים למזגנים 
תדיראן/טורנדו, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 מזגן עילי "טורנדו" 1 כ"ס 
+ שלט, 500 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 אוזניית בלוטוס עם 
אפשרות לשמיעת שירים, 

150, חדש באריזה,
_____________________________________________)38-39ח(054-7612883

GPS  חדש באריזה עם 
כל הטכנולוגיות כולל בלוטוס, 

_____________________________________________)38-39ח(400 ש"ח, 054-7612883

 למסירה למשפחת אברך/
ישיבה, מזגן רצפתי 3.5 כ"ס 

_____________________________________________)38-39ח(עובד, טל': 053-3181213

 מערכת שמע לרכב, חדש 
באריזה, רנו פלואנס, בערב, 

_____________________________________________)38-39ח(250 ש"ח, 054-8523736

 מאוורר שולחני קטן שתי 
מהירויות, בגובה 45 ס"מ, 

מצויין - 30 ש"ח, טל':
_____________________________________________)38-39ח(050-2897977

 תנור דו תאי עם כיריים 
בלרס, 400 ש"ח בפ"ת,

_____________________________________________)38-39ח(050-6370452

 160ixus מצלמת קנון 
mp20, זום אופטי X8 במצב 
מצויין, 280 ש"ח, בירושלים, 

_____________________________________________)38-39ח(054-8468010

 כיריים לגז מזכוכית, 5 
להבות, כחדשות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7156347

 פלטת גריל חדשה 
בקופסא, 100 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-7156347

 מכונת צילום משולבת 
עם פקס, סורק ומדפסת, חב' 

קנון במצב מצוין, רק 180 
ש"ח, בירושלים,
_____________________________________________)38-39ח(050-4120286

 מכונת תפירה זינגר, 
חזקה, רק 400 ש"ח, 

בירושלים, 050-4120286, 
_____________________________________________)38-39ח(דרוש תיקון

 מכונת כביסה פ.תחתון, 
שנתיים וחצי בשימוש, ב- 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 050-4145023

 מקרר משרדי חב' 
"וריפול" מעולה ובעבר לא 

ראה תיקונים, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(050-4145023

 מקפיא 4 מגירות חב' 
אלג'י ב- 450 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(050-4145023

 מכונת כביסה פ' עליון, 7 
קילו, ב- 450 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(054-5823874

 מזגן חב' תדיראן, 3 כ"ס, 
מפורק ע"י מתקין עם הגז, ב- 

_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח, 054-5823874

 אופניים חשמליות דרוש 
תיקון בלי סוללה, ב- 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 054-5823874

 מסך דק למחשב, 90 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 054-7432035

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)38-39ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 30 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(052-4831449

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כח במצב מצויין, 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-7396092

 אוזניות איכותיות ברמה 
גבוהה + מצב לספורט, ב- 40 

ש"ח במקום 100 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(050-4196197

 מחליק שיער חדש 
PRITECH, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(054-8487627

 אורגן קומתיים דגם ימהה 
+ כסא )דרוש תיקון קל(, 300 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 054-8487627

 ארון 2 דלתות, חזק 
במיוחד, נמוך, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(050-9089110

 שידה קטנה מעץ מלא, 
מעוצבת ומיוחדת, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(050-9089110

 כסא עור מתאים למשרד 
או ליד מחשב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(053-3160767

 שולחן עץ מלא צבע ונגה 
נפתח 12 מקומות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(054-8459159

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-7633316

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(052-7633316

 כיסא מנהלים דגם הכי 
מפואר, כחדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(הקודם זוכה! 054-7612883

 2 כסאות בר חדשות 
בצבע אדום, רק ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(054-7612883

 כורסא מעור במצב טוב 
במחיר 150 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)38-39ח(052-3763582

 מיטת נוער נפתחת 
לעוד מיטה + ארגז מצעים 

במצב כחדש, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(052-7156347

 עמודון/ספריה מצוין, 100 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-7156347

 קומודה לחדר הורים, 
מפוארת כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7156347

 ארון סנדוויץ דובדבן, 4 
דלתות במציאה, 490 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(ב"ב, 077-3004602

 מיטה משולשת בצבע 
שמנת, מזרונים נשלפים, רק 

_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(050-3286875

 כחדש - שולחן עץ מלא 
צמוד לקיר )ללא רגליים(, 

מתקפל, מידות: 79X59, ב- 
130 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)38-39ח(052-3073826

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים, 240 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 מזרון יחיד + מסך מחשב, 
מצב מצוין, 80 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)38-39ח(בני-ברק, 052-5737813

 שולחן כתיבה מהודר, 
190 ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 גגון לעגלת בוגבו בי 3, 
צבע בלו אייס, מהמם, חדש 

באריזה, 300 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(050-4176776

 עגלת אמבטיה + טיולון, 
כחדשה, בצבע כחול כהה, 

מחיר: 490 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(052-7177539

 מכשיר אוקי טוקי ע"י 
מיטת התינוק, רק 200 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(050-9089110

 עגלת תאומים במצב 
מצויין, 200 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(050-9089110

 מיטת תינוק לבנה בחולון 
+ ירוק פיסטוק כחדשה, 400 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 050-5206337

 עגלת תינוק טיולון + 
"אמבטיה" פג-פגל בחולון, 
_____________________________________________)38-39ח(150 ש"ח, 050-5206337

 עגלת תינוק אמבטיה 
נשלפת מהבסיס, תוצרת 

גרמניה מגיל לידה כחדשה, 
_____________________________________________)38-39ח(490 ש"ח, טל': 050-2897977

 כסא בטיחות לילדים 
ברכב, בצבע ורוד/אפור מגיל 
חצי שנה, כחדש, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(טל': 050-2897977

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)38-39ח(400 ש"ח, טל': 054-8423405

 שידת החתלה של שילב 
מהממת, מצב חדש לחלוטין, 

_____________________________________________)38-39ח(400 ש"ח, 054-8447306

 מיטת תינוק דר' בייבי, 
צבע שמנת במצב טוב, ללא 

מזרון, רק 150 ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)38-39ח(050-4120286

 סל-קל, 80 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(054-8432271

 נעלי פילה ורוד/לבן/
אפור, מידה 21 ונעלי בובה 
פאפיה כסופות, מידה 22 

כחדש, רק 40 ש"ח כ"א, ב"ב, 
_____________________________________________)38-39ח(077-3004602

 כמו חדש, עגלת סילבר 
קרוס היוקרתית תוצרת 

בריטניה, צבע אדום עתיק, 
כסוף ושחור, ב- 1,950 ש"ח, 

052-7773526)38-38(_____________________________________________
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תקשורת

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-47/17(בלבד! 054-8443223

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
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לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
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"אצל בתיה"
קולקציה מהממת לחגים

חיסולי קיץ!!

הקודם זוכה!

50-150& &

10-20& &

רח' ירושלים 52, ב"ב

טל: 03-5792841
פתוח רצוף: 10:00-21:00, כולל יום ו' וערבי חג: 10:00-14:00

שילה בלזם - 
פתרונות מחשוב 

תמיכה טכנית, 
פרמוט מחשבים, 

טיפול בתקלות
054-6748438 

 עגלת בוגבו פרוג טיולון 
+ אמבטיה, צבע כחול + בז', 
_____________________________________________)35-36(ב"ב, 500 ש"ח, 052-7696965

 עגלת MAX אמבטיה + 
טיולון, במצב חדש, 450 ש"ח, 

052-7696965)35-36(_____________________________________________

 עגלת בוגבו קמליון אפור/
ורוד פוקסיה )גם שמנת(, 
במצב מצוין, ב"ב, במחיר 

מציאה: 1,800 ש"ח,
052-7696965)35-38(_____________________________________________

 טלפון נייד לרכב חברת 
מוטורולה כולל הכול, באריזה, 

_____________________________________________)35-36ח(250 ש"ח, 050-4146777

 טיולון תאומים של ד"ר 
בייבי, במצב מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7938941

 עגלת בייב ג'וגר תאומים 
גלגלים גדולים )לא מתקפלת( 

_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח, 052-7655653

 סל-קל, 80 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(054-8432271

 מציאה!!! עגלת בוגבו 
אדומה ויפה במצב מעולה, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4107995

 אוזניית בלוטוס עם 2 
חוטים גם לשמיעת מוסיקה, 

חדשה, ב- 120 ש"ח, -054
_____________________________________________)36-37ח(7612883

 )I-QOS( ערכת איי-קוס 
כולל כל החלקים, 100 ש"ח 

בלבד, בבית שמש וי-ם,
_____________________________________________)36-37ח(054-8446370

 בלוטוס עם חוט חברת 
NOA חדש באריזה, 150 

ש"ח בלבד בבית שמש וי-ם, 
_____________________________________________)36-37ח(054-8446370

 טלפון טלגו X9 אפ' 2 
סימים, ב- 160 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(050-4146467

 למכירה, חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מהיצרן לצרכן, 
מבחר ענק שמתחדש בכל יום 

,050-5274348
03-6884123)36-39(_____________________________________________

 כיור לבן, מצב מעולה 
_____________________________________________)36-37ח(בב"ב, 60 ש"ח, 050-4113059

 שמלת ערב לבת, מידה 
14, ברונזה/שחור, חדשה, 150 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-4113059

 שמלת ערב יפיפיה לבת 
מידה 14 כסף פייטים כחדשה, 

_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח, 050-4113059

 ספר אור לציון חכמה 
ומוסר, 30 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(058-3245685

 אופני BMX גיל 5-7 + 
גלגלי עזר במצב מצוין, 140 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-7148005

 אופנים גיל 3-5, טעון 
תיקון שרשרת, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7148004

 פאות סנטטיות צבע 
חום קארה במחיר 500 ש"ח, 

באיזור י-ם או בני-ברק,
_____________________________________________)36-37ח(052-7163334

 בהזדמנות נברשת 
קריסטל לסלון, חדשה, 300 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-5925787

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים, 20 ש"ח + מנורת קיר, 

_____________________________________________)36-37ח(02-6522251, 052-3805386

 קלרינט כחדש ואיכותי 
מחברת גי'באו במחיר מציאה, 

_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח, 054-8453320

 אשנבים - פיוט במצב 
_____________________________________________)36-37ח(מצוין! 2 ש"ח, 058-3232026

 ערכה לטיפול פנים, 
קמטים, חורים, פצעים ועוד, 

מיוחד, רק 199 מי-ם,
_____________________________________________)36-37ח(058-3216830

 גלגלת + חבל 20 מ' + 
כננת ידנית להרכבה עצמית 

חב' "ברונקו", סה"כ, 450 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, פל': 052-7116853

 בגדים לילד בגיל 12-24 
חד' במצב מעולה!!! סתיו/
חורף, שבת וחול, מותגים! 

שווה לראות, 290 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(052-7137706

 פאקט סיגריות ווינסטון 
ישראלי, אורגינל, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7142640

 פאקט סגריות מלברו לייט 
ישראלי אורגינל, 280 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7142640

 פאלפון אפשרות ל- 2 
כרטיסי סים, חדש באריזה, 

ב- 150 ש"ח, לפרטים:
_____________________________________________)37-38ח(050-4146467

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(לפרטים: 054-4327919

 פאלפון נוקיה c2 חדש 
באריזה, אחריות )מחודש(, 

_____________________________________________)37-38ח(ב- 250, 058-3205306

 טלפון אלחוטי, חברת 
יורקום, 50 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-8162617

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(054-8454536

 גגון לרכב על הגג 
מאלומיניום כמו של מונית, ב- 

_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח, 054-5823874

 מגבעת בורסלינו קטיפה, 
מידה 55, יוקרתית במקום 

1,200 רק 500 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(050-4120285

 כסא ישיבה עם גלגלים + 
שידת מגירות + שואב אבק 

חזק + מזוודה, כל דבר, רק 90 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 פאזל 1,000 חלקים, 20 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-7178693

 פוף, 100 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-7178693

 קרש גיהוץ, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(פל': 054-8458605

 סט צלחות, כוסות, סכום 
לפקניק, חדש, 100 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)37-38ח(054-8458605

 שטיח קינג, תמונת גובלן 
יפה וגדולה ושולחנות, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 054-4840045

 מראה לחדר אמבטיה, 
80 ש"ח, כחדשה, טלפון: 

_____________________________________________)37-38ח(052-7366764

 שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(054-5705546

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(054-5705546

 אופני שטח חברת מרידה 
מס' 27.5, מעצורי דיסק שמן, 

הילוכי שומנו במצב מצוין - 
_____________________________________________)37-38ח(200 ש"ח, טל': 058-4001480

 בפ"ת: קורקינט לילד גדול 
במצב טוב, צבע שחור, 50 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 03-9307308

 עטרה לטלית, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7154392

 8 תוכונים ב- 30 ש"ח 
לאחד, 5 תוכי אהבה ב- 65 

ש"ח לאחד, טל':
_____________________________________________)37-38ח(052-7175927

 30X30 ,ארבע כריות נוי 
ס"מ, 2 ורודות ו- 2 ירוקות, 
45 ש"ח לכל הארבע בב"ב, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7600336

 חלון + תריס )כיס(, 
91X72 ס"מ, סה"כ 75 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8457009

 למסירה: שטיח לסלון, 
נברשת, ספה, הכל במצב טוב 

_____________________________________________)37-38ח(מאוד, 058-3229022

 למסירה: 6 מגירות של 
מקפיא לובהר ישן,

_____________________________________________)37-38ח(058-3229022

 סורג בטן - מקסידור 
מגולוון עם פגם קטן, גובה - 
1.24. רוחב - 1.19, ב- 100 

ש"ח, 050-4147729 - אחרי 
_____________________________________________)37-38ח(השעה 15:00

 סט ג' ספרים רפואות 
תימן - 180 ש"ח,

050-4147729 להתקשר אחרי 
_____________________________________________)37-38ח(השעה 15:00

 בהזדמנות! סוכה 
מודולארית גודל 3*3 )גודל ניתן 

לשינוי(, 500 ש"ח, בד תואם 
לסוכה, 200 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)37-38ח(052-3073826

 מגירות למקפיא מקרר 
א.תדיראן ורשת חיצונית 
תחתונה, 50 ש"ח פריט, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8439150

 ארנק עור יוקרתי של 
מותג עמנואל, חדש ללא 

שימוש, 190 ש"ח לאישה, 
_____________________________________________)37-38ח(054-9784433

 אקווריום גדול. בר מים, 
ספה מעור אמיתי עתיק, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח כ"א, 054-8432773

 נעלי נייק חדשות ללא 
נעילה, מידה 40 - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(050-7463631

 אקווריום באורך מטר, 
ב- 100 ש"ח, לפרטים:

_____________________________________________)37-38ח(050-4131235

 אקווריום באורך 1.5 מטר, 
ב- 200 ש"ח, לפרטים:

_____________________________________________)37-38ח(050-4131235

 דפנות עץ לסוכה, במצב 
מעולה, 30 ש"ח כל אחת, 
לפרטים: 052-7613645, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8591894

 2 זוגות אופניים לילדים, 
_____________________________________________)37-38ח(150 ש"ח כ"א, 052-7157077

 נעלי קדס לנערות, מידה 
_____________________________________________)37-38ח(40, 50 ש"ח, 052-7157077

 מעיל פרווה ארוך לנשים 
38-40, 70 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-7157077

 צמיד כדורים חיתוך ליזר 
כסף טהור, 70 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-7157077

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)37-38ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)37-38ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-4831449

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)37-38ח(20 ש"ח, 052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-4831449

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)37-38ח(150 ש"ח, 052-3463482

 ליקוטי הלכות "הקרן" יד 
שניה, כריכה אדומה, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8471351

 למסירה ש"ס הוצאת 
"הדר" במצב טוב, -054

_____________________________________________)37-38ח(8478897

 אופני הילוכים, 150 
ש"ח, אפשרות לתוספת ארגז, 

_____________________________________________)37-38ח(03-6180510

 אופני כושר מתקפלים, 
חדשים באחריות, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(טל': 054-8426016

 TOP אופני כושר 
בהזדמנות, איכותיות חברת 

sportime מתקפלות בקלות, 
בשימוש כשבוע, 500 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(הקודם זוכה, 03-5798086

 מציאה! טלית טורקית 
)פסים כחולים, מדמה אמיתי( 
כחדשה! ב- 330 ש"ח, גמיש 

_____________________________________________)37-38ח(בב"ב, 052-7101450

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-3463482

 שלט חדש דגם 
ZM9067N, מתאים למזגנים 

תדיראן/טורנדו 60 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-3463482

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים - 35 ש"ח 
באלעד, 050-4135002 )לב"ב 

_____________________________________________)37-38ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש, חדש, ב- 

_____________________________________________)37-38ח(70 ש"ח, 050-4177726

 זוג תוכונים + כלוב חדש 
+ מזון - 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7158851/3

 תוכי קוקטל מאולף + 
כלוב גדול, 200 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7158851/3

 משחק לילדים: כדור רגל 
מרחץ על הרצפה ב- 30 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(בפל': 054-8471038

 גיטרה קלאסית + תיק, 
_____________________________________________)37-38ח(ב- 350 ש"ח, 050-4155286

 גיטרה אקוסטית, חברת 
"ARIA" איכותית ביותר, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 054-4946534

 שלושה מדפי נוי צבעוניים 
לחדר ילדים, יפים מאוד, 
מסנדוויץ אדום, 55 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(למדף, בב"ב, 052-7600336

 כלוב לאוגרים, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7607764

 גיטרה קלאסית + תיק, 
_____________________________________________)37-38ח(ב- 300 ש"ח, 050-4155286

 שטר 20 ש"ח במהדורת 
60 למדינת ישראל במחיר 60 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, לפרטים: 052-7187087

 גיטרה קלאסית, גיטרה 
אקוסטית, כל אחת 200 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(טל': 052-7188183

 נעלי סניקרס שרוכים 
צבעוניות לנשים, מידה 39, 

מהממות!! 50 במקום 150 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 054-8415306

 דררה האכלת יד מצויינת 
בירושלים, 500 ש"ח, כל 

_____________________________________________)37-38ח(הקודם זוכה!!! 052-8318303

 עגלת תאומים "טיולון" 
500 ש"ח, בבני-ברק,

_____________________________________________)36-37ח(052-7396092

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"baby sense 4" ב- 150 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-3595314

 טיולון פג P3 שחור, מצוין, 
460 ש"ח בבני-ברק,

_____________________________________________)36-37ח(077-7107170

 כרית הנקה במצב מעולה 
בפ"ת, 50 ש"ח,  טל':

_____________________________________________)36-37ח(054-7716364

 עגלת טיולון לתינוק
Baby Safe במצב מצוין, 

בצבע ירוק בפ"ת, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(טל': 054-7716364

 עגלת בלו-בירי במצב 
מצוין, צבע בורדו, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(הקודם זוכה, 052-7602144

 מיטת תינוק ד"ר בייבי 
צבע שמנת במצב טוב ללא 

מזרון, רק 150 ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)37-38ח(050-4120286

 עגלת טיולון + אמבטיה, 
צבע כהה, מצב כמו חדש, 

410 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)37-38ח(052-5737813

 למסירה עגלת תאומים, 
אדום. למסירה עגלת בודד. 

כיסא לתינוק, 50 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)37-38ח(052-4873490

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרון לתינוק, במצב 

חדש, 250 ש"ח, טל':
_____________________________________________)37-38ח(052-8380655

 טיולון תאומים של ד"ר 
בייבי, במצב מצויין,

_____________________________________________)37-38ח(054-7938941

 ברה"ע לול מתקפל מעץ 
מלא + מזרון, ב- 490 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(054-4327919

 ברה"ע למכירה כסא אוכל 
לתינוק + מגש מתקפל, ב- 

_____________________________________________)37-38ח(150 ש"ח, 054-4327919

 עגלה משולבת עם 
אמבטיה בבה קונפורט, 300 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4119092

 בד שחור לאמבטיה של 
בוגבו בי חדש לגמרי, 350 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4119092

 סט מצעים פו-הדוב 
למיטת תינוק, 4 חלקים, 60 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-4119092

 בוגבו קמיליון לחלקי חילוף 
)דרוש תיקון(, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(050-4119092

 פגוש לבוגבו בי, 180 ש"ח. 
גגון קצר לבוגבו בי - 120. 

_____________________________________________)37-38ח(כ.גשם, 100, 050-4119092

 פגוש לבייבי ג'וגר, 100. 
אירגונית מקורית, 60. צידנית, 

_____________________________________________)37-38ח(80. 050-4119092

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)37-38ח(470 ש"ח, טל': 054-8423405

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 מטרנה מהדרין ספיישל, 
400 גרם, דל לקטוז, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(050-4135002

 טלפון אופטימוס LG ב- 
_____________________________________________)38-39ח(250 ש"ח, 052-2421622

 ,TELEGO X9 טלפון 
חדש מהקופסה, כולל מצלמה 

ו- MP3 ו- MP4, ב- 160 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 050-4146467

 קו טוקמן עם שיחות ללא 
הגבלה, ב- 120 ש"ח לשלושה 

_____________________________________________)38-39ח(חודשים, 052-7167777

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי S3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)38-39ח(149 ש"ח, 054-4783220

 טלפון אלחוטי פנסוניק 
חדש באריזה עם משיבון, רק 

_____________________________________________)38-39ח(200 ש"ח, 054-7612883

 טלפון נייד לרכב, חברת 
מוטורולה כולל הכל, באריזה, 

_____________________________________________)38-39ח(250 ש"ח, 050-4146777

 מיטת תינוק משכל לבנה 
וחזקה כולל מזרון, רק 250 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, ב"ב, טל': 077-3004602

 עגלת דר' בייבי
שחורה/אפורה, ידית מתהפכת 

לשני הכיוונים, החל מגיל 
0, רק 300 ש"ח, ב"ב, טל': 

_____________________________________________)38-39ח(077-3004602

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"Baby sense 4", ב- 200 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 050-6651365

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 עגלת טיולון + אמבטיה, 
צבע ככה, מצב כמו חדש, 

340 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 טיולון ציקן, 80 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(בלבד, 052-5737813

 שידת החתלה צבע לבן 
כמו חדש, 250 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)38-39ח(שווה לראות, 052-5737813

 טרמפולינה - נדנדה 
לתינוקות, איזי בייבי, כחדש 

ממש! 70 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(058-3232026

 טרמפולינה שטיח 
משחקים + אביזרים שונים, 

כחדש באריזה ! 50 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(058-3232026

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)36-37ח(470 ש"ח, טל': 054-8423405

 עגלת תאומים בייבי ג'וגר 
במצב לא משהו, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(058-3245685

 מכשיר נשימות לתינוק 
עם בייבי סיטר, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(חדש, 058-3245685

 עגלת אינפנטי טיולון 
כחולה, מצב מצוין, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(לא מודרנית, 058-3245685

 2 פחיות סימילאק 
סגורות )900 גרם(, ב- 100 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-7692254

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(054-8454536

 זוג קנרים רגילים + 3 
גוזלים, ב- 450 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7175776

 פינת מטבח לילדים, 
מהממת וגדולה במצב מעולה, 

_____________________________________________)38-39ח(150 ש"ח, 052-7117487

 מראה לחדר אמבטיה, 70 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, כחדשה, 052-7156347

 מגבעת בורסלינו קטיפה, 
מידה 55, יוקרתית, במקום 

1,200 רק 500 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(050-4120285

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-4831449

 סוכה 3X2 ממסגרת ברזל 
- 350 ש"ח + בד - 150 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(050-6651365

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 תוכי דררה + כלוב גדול + 
כל האביזרים, מחיר 190 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(טלפון: 03-5740868

 שמלה בצבע בורדו עם 
תחרה שחורה חדשה, 150 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 054-8409399

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים, 20 ש"ח + מנורת קיר, 

_____________________________________________)38-39ח(02-6522251, 052-3805386

 מעילים חמים איכותיים 
וחדשים, מידות 8-12, 75 

ש"ח, 052-3805386,
_____________________________________________)38-39ח(02-6522251

 ברה"ע למכירה מזון מיוחד 
לכלב וחתול, שק 15 ק"ג ב- 

_____________________________________________)38-39ח(190 ש"ח, 054-4327919

 ברה"ע למכירה תיק 
מזוודה שחור, מידות 

55X35X15, ב- 60 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(054-4327919

 ברה"ע למכירה מגירות 
למקרר + מדפי זכוכית, החל 

_____________________________________________)38-39ח(מ- 50 ש"ח, 054-4327919

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)38-39ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)38-39ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(052-4831449

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)38-39ח(20 ש"ח, 052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(052-4831449

 גיטרה קלאסית + תיק, ב- 
_____________________________________________)38-39ח(300 ש"ח, 050-4155286

 גגון לרכב על הגג 
מאלומיניום כמו של מונית, ב- 

_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח, 054-5823874

 פאקט וינסטון ישראלי, ב- 
_____________________________________________)38-39ח(230 ש"ח, 050-4104225

 ברז מספרד חדש לגמרי, 
7 שנות אחריות, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(058-7373696

 אופניים הילוכים 26" 
במצב טוב, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)38-39ח(052-2421622

 ספרי קריאה יד שניה בין 
10 ש"ח ל- 40 ש"ח בבני-ברק, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7600336

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)38-39ח(160 ש"ח, 052-3463482

 שעון יד חדש לגבר, 
מחוגים ודיגיטלי, רק 100 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(054-7612883

 כלי עבודה לילדים, 20 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בב"ב, 052-7600336

 ילקוט "הלו קיטי" מעולה 
ומדהים לכיתות הנמוכות, 
מתאים לנשיאה עם עגלה 

בלבד, 80 ש"ח בב"ב,
_____________________________________________)38-39ח(052-7600336

 משחק מודולר כבישים, 
כ- 100 חלקים, 85 ש"ח, 
פחות מחצי מחיר בב"ב, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7600336

 ילקוט "אקספלור" מדהים 
ביופיו ניתן לחלוקה ל- 2 

תאים, מצב מעולה, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(בב"ב, 052-7600336

 מסגרות משקפי ראיה 
יוקרתיות לחתנים, חדש 

באריזה, 250 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(050-4196197

 נעליים עם שרוכים, 
אפורות, לבחורות, מ' 36, 

מהממות, באריזה, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(050-4146777

 שמלה מהממת קצרה 
לארוע, בשילוב זהב ותכלת, 

_____________________________________________)38-39ח(050-4146777

 אופניים לילד במצב מצויין 
_____________________________________________)38-39ח(- 130 ש"ח, 050-9340317

 שובר זיכוי ברשת 'ורדינון' 
בסך 1,040 ש"ח ב- 499 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(050-7714913

 מציאה - 2 שמלות ערב 
חדשות, מידה 2,4 - וורוד + 

אביזרים, 80 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(054-6800702

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי, חדש באירופה, 130 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 054-4514210

 בהזדמנות! סוכה 
מודולארית, גודל 3*3 )גודל 

ניתן לשינוי( + בד תואם 
לסוכה, 500 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)38-39ח(052-3073826

 שמלה מושלמת לאירועים 
)ורוד עתיק(, 38/40, ב- 500 
ש' )במקום 1,500(, שימשו 

_____________________________________________)38-39ח(פעמיים, 052-7622260

 3 שמלות יפהפיות 
חתנתיות +4-8-12

)ברוקד/שמנת/זהב(, 100 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח כ"א, 052-7622260

 כסא ישיבה עם גלגלים + 
שידת מגירות + שואב אבק 

חזק + מזוודה, כל דבר רק 90 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 תלת אופן לילדים במצב 
מצויין! 150 ש"ח, הזריז נשכר! 

_____________________________________________)38-39ח(058-3232026

 עטרה לטלית, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(052-7154392

 מטבעות חו"ל לפי משקל, 
_____________________________________________)38-39ח(45 ש"ח לקילו, 052-7653753

 מטבע מהאדמו"ר 
מבאבוב, 500 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-7154392

 טושו"ע בודדים פרידמן 
- 65 ש"ח, בירושלים, טל': 

_____________________________________________)38-39ח(054-8423405

 אדניות )ריקות( בגדלים 
שונים, 10 ש"ח ליחידה, בב"ב, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7600336

 בימבה גדולה )אוטו פלא( 
30 ש"ח בבני-ברק,

_____________________________________________)38-39ח(052-7600336

 שמלת ארועים בצבע 
נחושת מידה XL )למחותנת( 

_____________________________________________)38-39ח(250 ש"ח, 054-8487627

 מעיל חדש תוצ"ח, לגבר, 
מידה XL, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(054-8487627

 כסא רכב מעולה וחזק, 
100 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 תיק גב למחשב נייד עם 7 
תאים נוספים בצבע חום/אדום 

+ ידית נשיאה, כחדש, 40 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, טל': 050-2897977

 עציץ פרחים גדול באגרטל 
יפה, חדש בצלופן! 85 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(058-3232026
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