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פרשת בלק

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

כשר למהדרין

שעות פתיחה: א' - ה' - בין השעות 12:00 ועד חצות • מוצ"ש - שעה לאחר צאת השבת ועד 1:00 בלילה

פצפ דּוהי
P i z z a  F o o d

בדרך אליך !

חדש
בבני ברק 

אמיתיתגבינה 100%

בלבד  להמחשה  התמונות  ׀  ט.ל.ח.  ׀  עת  בכל  המבצע  תנאי  את  לשנות  רשאית  החברה 

משפחתית ראשונה ב-45 ₪ + משפחתית שנייה ב-1/2 מחיר!

03-6281181להזמנות: *5851

שעה לאחר צאת השבת ועד 1:00 בלילה

חדש
בפתח תקוה

בי"ס לפוליטיקה / עמ' 12-13

כשהרפורמים הריעו ונופפו בניצחונם עם אישור 
שהחרדים  לכל  ברור  היה  הראשון,  הכותל  מתווה 
ובאותו  הוקפא  כשהמתווה  משלהם.  בצעד  יגיבו 
שבוע הועבר גם חוק הגיור, היה זה רק עניין של 

זמן עד שנתניהו יצנן בזרנוק משלו. 

חוק הגיור נדחה בחצי שנה

המספרים המלאים נחשפים
האפליה מצטמצמת

 בעהי''ת ובשעטו“מ

 בשורה טובה לציבור חניכי הישיבות

 בהכוונת הגאון רבי יהודה צארום שליט‘‘א

גאב‘‘ד חניכי הישיבות בא‘‘י

מכינה לישיבה קטנה

”תפארת צעירים” 

לפרטים ורישום:
הרה“ג יצחק כהן שליט“א

 ,054-8420556
054-8408108

על ידי המחנך היועץ 

הרב י. ר. ענבל שליט“א

והרה“ג רבי ש. אסרף שליט“א

למסיימי ו‘, ז‘, ח‘, בתים יראו“ש ובני אברכים בלבד

פותחים 
באלול

סוגרים 
קבוצה 
ראשונה

לשנה  ביחס  השיפור 
את  ממחיש  שעברה 
שמאפשר  הגדול,  ההישג 
לבנות ישראל לדעת לפני 
תלמדנה  היכן  החופש 

בשנה הבאה

בזכות התקנות החדשות של 
משרד החינוך שהובלנו יחד 
עם השר בנט, קיימת ירידה של 
התלמידות  במספר   )!(  50%
מהרישום  מרוצות  שאינן 

ביחס לשנה שעברה

עדי""
בל

שר החינוך נפתלי בנטשר הפנים אריה דרעי

ההישג החרדי מתמסמס: דרעי וגפני נטשו 
בזעם,  הקואליציה  סיעות  ראשי  ישיבת  את 
לאחר שכחלון ובנט סירבו להתחייב ל'חוק 

עוקף בג"ץ' במידת הצורך 
/ עמ' 10

/ עמ' 10

אבי בלום 
חצי שנת עצמאות

בוגר חינוך חרדי מגיל 16 
הצטרף אלינו למסלול לימודים ייחודי 
שמאפשר לך לשמור על מסגרת של 
לימודי קודש ולימודי מקצוע הנדסאי, 
תוך שימת דגש על נפש הנער, באוירה 

חברתית איכותית.

לפרטים 
והרשמה

נייד: 053-233-8515
haspin2017@gmail.com >

חשוב לך 
להשאר 
במסלול

חשוב לך 
להשאר 
במסלול
ברקאי. מסגרת תורנית מקצועית

אנשי חינוך בעלי נסיון רב  < תנאי פנימיה 
 ברמה גבוהה  < פעילות חברתית עשירה

<  תעודת מקצוע



סאגת הכשרות בפתח תקוה
לאחר שהמועצה הדתית הודיעה על זכייתה של חברה לניהול כשרות במכרז 
להעסקת משגיחי הכשרות, פתחו המשגיחים במאבק מתוך חשש לפגיעה 
בתנאיהם ולפיטורים המוניים  מוקד הטענות: למה ייגרע חלק עובדי פ"ת 
לעומת מקביליהם בכל הארץ?  המועה"ד נחושה: "זכויות המשגיחים לא 

ייפגעו, החברה שנבחרה הינה עמותה שלא למטרות רווח" / עמ' 4

/ עמ' 6

לזכרו של זיסר: 
הלפגוט הופיע בפ"ת







רוכבים בתקווה: מאות במרוץ האופניים
ביום שישי האחרון השתתפו תושבי העיר במרוץ אופניים לאורך 3 מסלולים

בפתח-תקוה4  י"ג בתמוז תשע"ז 127/7/17 121//1 תש"ע ב " 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

 העמיסו אופנוע ונתפסו במגלשה
ת  י י פ ו נ כ
כבר  הגנבים 
בטוחה  הייתה 
ו  ע צ י ב ש
הפשע  את 
 . ם ל ש ו מ ה
בוקר  לפנות 
שלישי,  של 
ו  ס י מ ע ה
גברים  שלשה 
ע  ו נ פ ו א
על  חונה 
מסחרי,  רכב 
עין  ברחוב 
בקריית  גדי 
אך  מטלון, 
לפני  רגע 
עם  שנמלטו 
נתקלו  השלל, 

בצוות שיטור עירוני, שהיה ערני במיוחד.
אדוארד  אלון  והמפקח  אושכץ  אלכס  השוטר 
וראש משמרת  תורן  יחד עם קצין  שהוזעקו למקום 
החשודים  שלשת  אחר  רגלי  במרדף  החלו  הסיור, 
מתנשפים  כשהם  ז'בוטינסקי.  ציר  על  שנמלטו 
ובגיר,  קטין  מהגנבים,  שניים  נתפסו  ומבועתים, 
סמוך.  בגן  מגלשה  של  צינור  בתוך  מתחבאים 
המילוט,  בציר  נתפסו  השתמשו  איתם  הכפפות 

והעיקר, הרכב עם האופנוע - נתפס.

 ילד ננעל לעיני אמו
קריאה  התקבלה  רביעי,  יום  של   17:32 בשעה 
במוקד 'ידידים' על ילד שננעל ברכב לעיני אמו ברח׳ 

זליג בס בפתח תקווה.
וכוננים  מרכז  מוקד  מנהל  שאול,  אבא  שמריה 
הגיעו  למקום,  בסמוך  שהיו  ירקון  ממרחב  נוספים 
כל  ללא  הילד  את  חילצו  קצר  זמן  ותוך  במהירות 
פגע. לאחר החילוץ הילד נבדק על ידי גורמי רפואה 

במקום והוחזר אל חיק אמו כשמצבו מוגדר טוב.
על  לשמור  מההורים  ומבקשים  שבים  בארגון 
יסתיימו  לא  אלו  מעין  שמקרים  כדי  מרבית  ערנות 

חלילה באסון.

 השוק מתחדש
נסגר  והשבוע  ממשיכות,  השוק  שיפוץ  עבודות 
קרצוף  עבודות  לצורך  )ראשון-שני(  ליומיים  השוק 

הכביש, ריבוד והנחת אספלט חדש.
עד כה שופץ הגג, הותקנה מערכת אוורור חדשה 
תותקן  בהמשך  והמים.  הניקוז  מערכות  וטופלו 
השוק,  לאורך  אחיד  שילוט  יוצב  חדשה,  תאורה 
כולו  והשוק  והדוכנים,  החנויות  חזיתות  יטופלו 

יהווה מרחב בילוי ומסחר אטרקטיבי, נעים ונגיש.
העירוני  "השוק  ברוורמן:  איציק  העיר  ראש 
חלק  והוא  יום  מידי  מבקרים  מאות  מושך  שלנו 
המשופץ  השוק  העיר.  מהוויית  נפרד  ובלתי  מהותי 
יהיה חלק מהמרחב העירוני המתפתח במרכז העיר 
בחוויית  משמעותי  משיפור  ייהנו  בו  והמבקרים 
הקנייה, מהמודרניות ומהאיכות". יצוין כי העבודות 
אגף  ע"י  ובוצעו  השוק  סוחרי  עם  בתיאום  בוצעו 

מבנים ומינהל הנדסה.

על המקום
החדשות המקומיות של    פתח- תקווה

סאגת הכשרות בפתח תקוה

מאת: משה אברהמי

יצאו  תקווה  בפתח  הכשרות  משגיחי 
בשל  הדתית,  המועצה  נגד  למאבק  השבוע 
חברה  לידי  העסקתם  את  להעביר  הכוונה 
המאוגדים  המשגיחים,  כשרות.  לניהול 
בשביתת  איימו  בהסתדרות,  הגדול  ברובם 
פגיעה  הוא  הגדול  כשחששם  משגיחים, 

אנושה בזכויותיהם ופיטורים המוניים.
הפרשייה המורכבת נוגעת אמנם בנושאים 
כל  על  רבות  להשפיע  עשויה  אך  סבוכים, 
שכרם  על  להשליך  ואף  בעיר,  כשרות  צרכן 
ומעמדם של מאות ואלפי אנשים המתפרנסים 
ממלאכת ההשגחה בכל הארץ. בין הגורמים 
המעורבים: בג"ץ, חברות כוח אדם, עסקנים 
בכירים, עמותות, וועדת ביקורת של הרבנות 

הראשית.
המועצה  יצאה  שבועות,  מספר  לפני 
הדתית בפתח תקווה בהודעה חגיגית: חברת 
'כפל' זכתה במכרז לניהול מערכת הכשרות, 
ומעתה תנהל את עבודת המשגיחים בעיר. על 
המשפט  שבית  "לאחר  הדתית,  המועצה  פי 
אפשר את תהליך המכרז, השבוע קבעה ועדת 
כי  תקווה  פתח  הדתית  המועצה  של  המכרז 
המשגיחים  עבודת  את  תנהל  'כפל'  חברת 
וכל  היא מלכ"ר  "כפל"  כי  לציין  יש  בעיר". 
בעיר.  הכשרות  ייעול  לטובת  יהיו  רווחיה 
בהחלטת נימוקי הועדה נכתב כי "צוות כפל 
הינו צוות ערכי המזדהה עם מהות השירות. 
בהצלחת  ומעוניינים  אכפתיות  משדרים 

מערך הכשרות".
"לצד  כי  הדגישו  פ"ת  הדתית  במועצה 
את  להסדיר  המכרז  של  המרכזית  מטרתו 
שעסקי  כך  המכרז  נבנה  המשגיחים,  עבודת 
מששילמו  יותר  לשלם  יצטרכו  לא  המזון 
של  בשכרם  לפגוע  מבלי  וזאת  בעבר 

המשגיחים".

היבט ארצי
כדאי  המלאה,  התמונה  את  לקבל  בכדי 
של  ארצי  הכלל  להיבט  מבט  להפנות 
יותר  לפני  לבג"צ  שהוגשה  עתירה  הסוגיה: 
העסקת  שיטת  את  לשנות  ביקשה  מעשור, 
משגיחי הכשרות. לטענת העותרים, העובדה 
בעל  מידי  משכורתו  את  מקבל  שהמשגיח 

ויחסי  מובהק  עניינים  ניגוד  הינה  העסק, 
תלות שעשויים לגרום למשגיח שלא לעשות 

מלאכתו נאמנה, מחשש לאיבוד הכנסתו.
והורו  העתירה,  את  קיבלו  בג"ץ  שופטי 
העסקה.  אופן  את  לשנות  הראשית  לרבנות 
על  שישבה  מסדרת  וועדה  הוקמה  ברבנות 
יש  אכן  כי  נכתב  מסקנותיה  שבין  המדוכה, 
ניסיון  ידי  על  היתר  בין  המודל,  את  לשנות 
ישירה  להעסקה  המשגיחים  את  להעביר 
או  הדתית  המועצה  של  או  הרבנות,  של  או 

שיחשבו כעובדי מדינה.
ממתינה  עדיין  ארצית  הכלל  הרפורמה 
הזדרזה  תקווה,  פתח  שבעיר  אלא  לביצוע, 
פתור  שאכן  מכרז  והוציאה  הדתית  המועצה 
את  מעביר  אך  המשגיח-מושגח,  יחסי  את 
 – התעסוקתי  הביטחון  לתחתית  העובדים 

חברת קבלנית.
תפחית  אדם,  כוח  לחברת  הכניסה  "עצם 
שקלים",  ואלפי  מאות  המשגיחים  משכר 
תקווה'  בפתח  ל'השבוע  בדאגה  אומר 
המשגיחים  ועד  יו"ר  שפירא,  יניב  הרב 
צריכה  החברה  מצב,  בכל  "הרי  בהסתדרות. 
יעשה כאן קופה  ומישהו  לתחזק את עצמה, 
המשגיחים".  של  המשכורת  חשבון  על 
כשרות  משגיחי   156 ההסתדרות,  לטענת 
130 מאוגדים  עובדים בפתח תקווה, מתוכם 

בהסתדרות.
שעלולים  והתנאים  הזכויות  גריעת  מלבד 
לחברת  עוברת  כשהעסקה  לרעה  להשתנות 
כוח אדם, אנשי ההסתדרות זועמים על עצם 
הנוגעת  גורלית  להחלטה  להגיע  הניסיון 
אליהם, מבלי לחכות להחלטה הכלל ארצית: 
יו"ר  היה  עצמו  הלוי  מיכה  הרב  כבוד  "הרי 
נושא  את  להסדיר  הרבנות  שמינתה  הועדה 
המשגיחים בכל הארץ, כולם מחכים למתווה 
העסקה  לתנאי  המשגיחים  את  שיעביר  טוב, 
את  להחריג  להם  דחוף  פתאום  מה  נאותים, 
כוח  חברת  עם  לסגור  ולהזדרז  פ"ת  העיר 

אדם? במה חטאנו?"

"מהלך מבורך"
מנגד, במועצה הדתית פתח תקווה מציגים 
כי  בתוקף  וטוענים  לחלוטין,  שונה  חזות 
גדולות  תועלות  טמונות  הנוכחי  במהלך 
משגיח- יחסי  בין  מתבקש  ניתוק  שעיקרן 

המשגיחים  ותנאי  שזכויות  ללא  מושגח, 
ייפגעו כהוא זה. "מטבע הדברים, כשעורכים 
שינויים בעבודה של אנשים, יתעוררו בעיות 
יבינו  כולם  דבר,  של  בסופו  אבל  וחששות, 
שזה מהלך מבורך שלא יפגע באי מי", אומר 

גורם המעורב בנושא.
בסוף השבוע האחרון, הודיעה ההסתדרות 
המשגיחים.  עבודת  את  להשבית  כוונתה  על 
ממשגיחי  גם  רחבה  לתמיכה  זכה  המהלך 
עדכנה  למשל  כך  אחרות,  בערים  כשרות 
מחלקת הכשרות במועצה הדתית הרצליה את 
שני  מיום  "החל  כי  בעיר,  הכשרות  משגיחי 
הקרוב, אין לאשר קליטת מוצרים המיוצרים 

בפתח תקווה".
ועד  של  בקשתם  לאור  האחרון  ברגע 
ראשי  עם  להידבר  וההסתדרות  המשגיחים 
תקוה,  לפתח  הראשי  והרב  הדתית  המועצה 
הגאון הרב מיכה הלוי הממונה על הכשרות 
להבנות  להגיע  במטרה  תקוה,  פתח  בעיר 
ההסתדרות  הודיעה  המשגיחים,  לתועלת 
אבל  סקפטיים,  "אנחנו  השביתה.  ביטול  על 
ליישב  אמיתית  הזדמנות  לתת  מחובתנו 
שירותי  להעניק  ולהמשיך  הדברים,  את 
כשרות במסירות, מתוך ציפייה שיעריכו את 
העבודה, יכבדו את העובדים הוותיקים, ולא 

יפגעו בזכויותינו", אומרים בהסתדרות. 
בתגובה:  נמסר  פ"ת  הדתית  מהמועצה 
המכרז  קיום  נכפה  הדתית  המועצה  "על 
במכרז  מדובר  המשפט.  בית  ע"י  פעמיים 
ובו התמודדה גם חברת כוח  לניהול כשרות 
אדם. יודגש כי בתנאי המכרז דרשה המועצה 
יפגעו  לא  המשגיחים  שזכויות  הדתית 
והחברה  כשרות,  לניהול  לחברה  מהמעבר 

הזוכה אחראית על המשך זכויות העובדים. 
אחת  הראשית  הרבנות  למתווה  "בנוגע 
המשגיחים  להעסקת  הטובות  האופציות 
רווח.  למטרות  שאינו  תאגיד  באמצעות  היא 
החברה שנבחרה הינה עמותה שלא למטרות 
רווח שכל עודף ההכנסות יהיו לטובת מערך 

הכשרות והמשגיחים.
 4 יהיה שנה +  כ.פ.ל  "בנוסף ההסכם עם 
כי  תחליט  הראשית  והרבנות  במידה  שנים. 
8/18 עוברים לשיטה אחידה ארצית  החל מ 
השונה ממה שנעשה בפ"ת, גם הרבנות פ"ת 

תצטרף".

מאת: משה אברהמי

- אירוע אופניים  גאווה לעיר פתח תקווה 
שישי  ביום  שהתקיים  בתקווה',  'רוכבים 
האחרון ובו השתתפו מאות רבות של רוכבי 
להשתתפות  רבה,  להצלחה  זכה  אופניים 

רחבת היקף ולרוכבים מרוצים. 
הטבע  בשבילי  תוכננו  המרוץ  מסלולי 

לאורך מקורות נחל הירקון, כששטח הכינוס 
הרוכבים  לבחירת  לאצטדיון.  סמוך  היה 
שונים  באורכים  מסלולים  שלושה  נקבעו 
 15 ארוך,  מסלול  ק"מ   30 שונות:  ובדרגות 

ק"מ מסלול בינוני, 7 ק"מ מסלול משפחות.
ערכות הכוללות  קיבלו בעמדות  הרוכבים 
צמיד  בריאות,  חטיף  מינרלים,  מים  חולצה, 
של  ומפה  בחרו  אותו  המסלול  את  המסמן 

אופניים  ללא  שהגיעו  רוכבים  המסלולים. 
במתחם  וקסדה  אופניים  לשכור  יכלו 

ולהצטרף לרכיבה.
בתום המרוץ חיכה לרוכבים כיבוד קל. כל 
איכותי  שימושי  רב  מים  בקבוק  קיבל  רוכב 

המתאים לאופניים.
האירוע תוכנן ונוהל על ידי אגף הספורט.

צילום: לשכת דובר העירייה

 האופנוע ברכב המסחרי 

לאחר שהמועצה הדתית הודיעה על זכייתה של חברה לניהול כשרות במכרז להעסקת משגיחי 
הכשרות, פתחו המשגיחים במאבק מתוך חשש לפגיעה בתנאיהם ולפיטורים המוניים  מוקד 
הטענות: למה ייגרע חלק עובדי פ"ת לעומת מקביליהם בכל הארץ?  המועה"ד נחושה: 

"זכויות המשגיחים לא ייפגעו, החברה שנבחרה הינה עמותה שלא למטרות רווח"



*תוקף המבצע 9.8.17, כל משקפי השמש ומסגרות הראיה של המותגים המשתתפים במבצע שמחירם לצרכן במועד המימוש אינו 
עולה על 550 ש”ח )מחיר מחירון תקף ללא הנחות מבצעים( ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד למשקף, תוקף המימוש עד 30.9.17, 

ניתן לממש בכל סניפי אופטיקה הלפרין. מינימום פריטים במלאי 50 יח’ לסניף. אין כפל מבצעים או הנחות.

קיץ משתלם
בטרקלין חשמל כהלכה

שימו לב 
למיקומים 
החדשים

ירושלים
כנפי נשרים 68
02-5871-168

ש!
חד

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר 

אלתא בין רובע ג’-ז’
073-7219-219

* ניתן להמרה למסגרת ראיה

מקולקציית 2017 ברשת אופטיקה הלפרין ממגוון מותגי הבית

ומקבלים משקפי שמש

*במתנה

קונים מזגן
במחיר חסכוני

המותגים המשתתפים במבצע:

A דירוג אנרגטי | BTU-H 8,881 - תפוקת חימום | COP - 3.91 - BTU-H 9,240 - תפוקת קירור

המבצע חל על מגוון המזגנים של 
המותגים המשתתפים במבצע:

ובנוסף, מגוון חבילות חתנים
החל מ-2,990 ₪ בלבד!

ניתן
לרכוש שוברי

מתנה
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לזכרו של זיסר: 
הלפגוט הופיע בפ"ת

גמר חידון הלכה: הקהל 
והחתנים שיתפו פעולה

ערב  נערך  'ירושלמי'  הכנסת  בבית 
חגיגי לרגל גמר חידון ההלכה העירוני 
למבוגרים ולנוער  חתן ההלכה: ר' 
ר'  נדיב,  ר' אלעד  יקיר חזיז, סגניו: 

רון אמויאל ור' נתנאל שטראוס

מאת: משה אברהמי

לסיום שנת הלימודים  חגיגי  גאלה  קונצרט 
פתח  לחזנות  המרכזי  הספר  בית  של   12 ה- 
התרבות  בהיכל  השבוע  התקיים  תקווה, 
אני  "כינור  שכותרתו  הקונצרט  העירוני. 
של  לזכרו  שנה  במלאות  הוקדש  לשירייך" 
איש הניגון והחסד מוטי זיסר ז"ל שתרם רבות 

לפריחתו של בית הספר.
הלפגוט,  מאיר  יצחק  החזנים  הופיעו: 
קולין שחט, ומורי בית הספר יחזקאל קלאנג, 
התזמורת  ליוותה:  שוורץ.  ויוסי  רנד  ישראל 
בית  ומקהלת  רעננה  סימפונט  של  המורחבת 
ליווה  מלא.  במופע  לראשונה  לחזנות,  הספר 
בפסנתר: מנחם בריסטובסקי, הניצוח והניהול 
יפה,  אלי  מאסטרו  בידי  הופקדו  המוסיקאלי 

מנהל בית הספר המרכזי.
האגף  מנהל  זלצר  שמואל  פתח  הערב  את 
לתרבות יהודית, בדברי תודה והערכה להנהלת 
בי"ס המרכזי חזנות, על ההישגים המרשימים 
מובלים  להיות  החזנים  בקידום  והמקצוענות 

בתחום.
העיר  מועצת  חבר  הביא  האגף  ברכת  את 

קונצרט  כי  העובדה  את  שציין  פלדמר,  משה 
מיוחד זה   מוקדש לזכרו של מוטי זיסר ז"ל, 
איש של חסד שלצד עיסוקיו הרבים ותמיכתו 
בגופי צדקה רבים תרם וסייע להקמתו של בית 
הספר עוד בראשיתו. "חבל לכולנו שמוטי לא 
אליהם  מההישגים  ונהנה  ,כבעבר  כאן  יושב 

בית הספר הגיע".
השמיעה  ז"ל  זיסר  מוטי  של  לזכרו  דברים 
העיר  ראש  היו  הכבוד  אורחי  ברכה,  רעייתו 
איציק ברוורמן, חבר מועצת העיר וראש האגף 
פרופ'  והרב  פלדמר,  משה  יהודית  לתרבות 

דניאל הרשקוביץ.
רעיון  את  שהגה  מי  הייזלר,  חיים  הנחה 
וייסודו של  להקמתו  רבות  ותרם  בי"ס  הקמת 
בית הספר. הפיק את קונצרט כולו יצחק ראשי 
מי שמשמש כמנהל האדמינסטרטבי של בי"ס.

הלילה  לחצות  קרוב  עד  נמשך  הקונצרט 
מקום.  אפס  עד  מלאים  המקומות  כל  כאשר 
שעריו  את  יפתח  לחזנות  המרכזי  הספר  בית 
לתלמידים חדשים, מיד אחרי החגים הבעל"ט. 
שירה  ערבי  קיום  לשנה"ל:  התוכנית  בין 
שיהיו  העיר,  ברחבי  הכנסת  בבתי  ותפילה 

פתוחים לקהל הרחב.

מאת: משה אברהמי

הכנסת  בבית  התקיים  שעבר  בשבוע 
גנים',  ב'הדר  רובינא  חנה  ברח'  'הירושלמי' 
ולנוער,  למבוגרים  העירוני  החידון  גמר 

בברכות הלכות הנהנין.
העיר  רחבי  מכל  המתמודדים   15 מתוך 
המתמודדים   5 לגמר  העפילו  תקווה,  פתח 
בעלי ההישגים הגבוהים ביותר בשלב המבחן 

המוקדם.
תורה,  של  לכבודה  מרגש  ערב  לאחר 
בקיאות  המתמודדים  הפגינו  במסגרתו 
הזוכים:  הוכרזו  הנלמד,  בחומר  מרשימה 
בתואר חתן ההלכה העירוני לשנת תשע"ז זכה 
ר' יקיר חריר, למקום השני הגיע ר' אלעד נדיב 
אמויאל  רון  ר'  ביחד  הגיעו  השלישי  ולמקום 

ור' נתנאל שטראוס.
לתעודה  זכו  לגמר  שעלו  המתמודדים  כל 
חתן  ובראשם  ערך  יקרי  ולפרסים  מכובדת 

ההלכה הטרי שזכה בפרס בסך 1,500 ₪ מתנת 
האגף לתרבות יהודית בעיריית פ"ת ומתורמים 

שביקשו להישאר בעילום שם.
העירוני  החידון  גמר  מעמד  את  שייחד  מה 
בהלכה השנה הוא שגם הקהל לקח חלק פעיל 
הקהל  אל  גם  הופנו  השנה  לראשונה  בחידון. 
שאלות בנושא החידון ומי שהשיב נכונה זכה 

אף הוא לפרס כספי יפה.
כיבדו את האירוע בנוכחותם ובדברי תורה 
הרב הראשי לפ"ת הרב מיכה הלוי, חבר מועצת 
העיר משה פלדמר ושמואל זלצר, מנהל האגף 
ניצחו  השיפוט  עמדת  על  יהודית.  לתרבות 
הרב יוסף סרור והרב משה לוי )מחבר שאלות 
החידון והיוזם של מפעל ייחודי זה בפ"ת מזה 

מספר שנים(.
הבא  החידון  נושא  הוכרז  החידון  סיום  עם 
למבוגרים ונוער, שייערך אי"ה בשנת תשע"ח: 

הלכות מלאכות השבת.

של  השנתי  הקונצרט 
המרכזי  הספר  בית 
לחזנות בעיר, הוקדש 
השנה לזכרו של תושב 
  העיר וידיד המקום
לשנה  התכניות  בין 
ערבי  קיום  הבאה: 
בבתי  ותפילה  שירה 
כנסת בכל רחבי העיר

חוויה נשית ליד הבית
כנס יסודותאשה ומשפחה

יום שני כ"ג בתמוז תשע"ז )17/7/17( אולפנית ישורון רח' זליג בס 17, פ״ת

לפרטים:  האגף לתרבות יהודית: 03-9052455 | המועצה הדתית 03-9051533 | אפרת  050-8741672  

להרשמה חפשי ב-  "כנס יסודות אשה ומשפחה"       תשלום בהרשמה מוקדמת  עד ה' בתמוז )29/6( 50 ₪ ביום הכנס 70 ₪ 
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כובעים ומטפחות 
בעיצובים מקוריים

טקסטיל מעוצב

15:30

18:30

19:15

19:30

20:30

16:00

17:30

התכנסות וכיבוד קל

כיבוד עשיר ויריד מכירות

הרב מיכה הלוי - רב העיר

הרב אלישע אבינרד"ר מיכאל אבולעפיה

הגברת יעל זלץהרבנית זיוה מאיר

טובים השניים
שהם אחד

 איך להתמודד עם 
משברים בנישואין

 חינוך להתמודדות 
ותמימות בעידן שלנו

 אימהות – עם מהות 
 מבט פנימה אל עצמי

ואל המשפחה
 את מנהלת את זמנך או 

הזמן מנהל אותך?

סיפור חייהם המרתק
של אלרואי ודפנה אדרעי

נכי שיתוק מוחין על התמודדות
בזוגיות ובמשפחה

המופע "קביים של אמונה"

דברי ברכה
מר פלטיאל 

איזנטל
ממונה המועצה 

הדתית

 מר משה
פלדמר

ראש האגף 
לתרבות יהודית

 נוספו ימים
אחרונים להרשמה

במחיר המוזל 
הכנסו לאתר 



בין המזמינים חופשה במונטנגרו עד סוף יוני, 
תערך הגרלה על שבוע אירוח בהילטון הואה הין עם שינפלד. )ללא טיסות(

שינפלד! זה כל ההבדל.

 03-618-9999
w w w . s h a i n f e l d . c o m

הקדימו להירשם! 

שה
 מה שעושה את החופ

זה

תאריכים: ינואר / פברואר ופסח 2018

יש תאילנד ויש תאילנד עם שינפלד!
www.shainfeld.com/clip65 צפו בסרטון ותבינו את ההבדל

ארוחות גורמה 
גלאט כשר עם טובי השפים 

והשפע של שינפלד

אירוח ברמה גבוהה 
 5 במלון הילטון הואה הין

המפואר במרכז עיר הקייט המקסימה

אפשרות לטיולי כוכב 
במיטב של תאילנד 

עם מדריכים מקצועיים

שנה שניה 
למהפך 
במזרח

חופשה נוספת ומפתיעה בפסח באירופה!

HILTON HUA HIN

שינפלד 
בהילטון 
הואה-הין
HUA HIN

מונטנגרו. ההצגה של הקיץ!

האוכל
כשרות, כמות ואיכות 

ברמת טופ עם טובי השפים של שינפלד

האירוח
יחס אישי של מנהלי שינפלד ושירות 
מקצועי מחברה בעלת 30 שנה ניסיון

המלון 
הילטון 5  דלוקס 

ברמה מעל כולם ממוקם במרכז פודגוריצה

הטיולים
מסלולים נהדרים כולל אטרקציות למשפחות 

עם המדריכים המעולים של שינפלד

צפו בסרטון ותבינו את ההבדל www.shainfeld.com/clip60תאריכים:  יולי / אוגוסט / ספטמבר

ישראל פרנס
12.7 פרשת פינחס

ישראל נחמן  תורג'מן
21.8 פרשת שופטים

ישי לפידות 
17.7 פרשת מטות-מסעי

יששכר הלמן 
3.7 פרשת בלק

צמד רעים 
28.8 פרשת כי תצא

אלי יפה 
14.8 פרשת ראה

הופעה מיוחדת 
של דודו פישר

 7.8 פרשת עקב 

היעד החם של החורף! 

HILTON PODGORICA

שינפלד
בהילטון

במונטנגרו
MONTENEGRO

כל הטיסות בחודש יולי מלאות )3.7, 10.7, 12.7, 17.7(!!! 
מקומות אחרונים ב-19.7

הוספנו עוד מטוסים לאורחינו ישירות לפודגוריצה 
בימי רביעי 2/8, 9/8, 16/8, 23/8, 30/8

חדש 
מטוס 
נוסף
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האם ראוי שמשגיחי כשרות יכריזו שביתת פתע?

בפתח  הדתית  המועצה  על  כממונה 
דת  שירותי  במתן  העוסקת  תקווה, 
לנישואין,  מרישום  החל  העיר,  לתושבי 
תורה  שיעורי  כנסיות,  בתי  מקוואות, 
נמצא  אשר  הכשרות  מערך  וכמובן 
ברמה  בכותרות  האחרונה  בתקופה 
של  הכשרות  מתווה  לאור  הארצית 
לרמה  ועד  לישראל  הראשית  הרבנות 
איומי  בעקבות  בפ"ת  אצלנו  המקומית 

השביתה בשבוע האחרון.  
לעוסקים  בדומה  כשרות,  משגיחי 
במוקדי החירום השונים, ניצבים בעמדת 
על  יכריזו  כי  ראוי  לא  גדולה.  אחריות 
להידברות  יבואו  אלא   – פתע  שביתת 
להיערך  שיכולו  עליהם  הממונים  עם 

בהתאם.
העסקת  סוגית  סיפור  של  גלגולו 
תקווה  ובפתח  בכלל  בארץ  המשגיחים 
לערכאות.  פעמים  מספר  הובאה  בפרט 
בכל הקשור לפתח תקוה ועדת המכרזים 
מילאה אחר פסק דינו של בית המשפט 
מבין  ובחרה  מכרז  לקיום  המחוזי 
הזוכה  כחברה  כ.פ.ל  בחברת  המיוצגים 

במכרז.

משגיחי הכשרות אשר עושים עבודת 
חוסר  האחרונים  בימים  חשו  קודש 
אל  העסקתם,  לעתיד  בנוגע  וודאות 
איומי  הגיעו  הדתית  המועצה  שולחן 
עוד  וזאת  ההסתדרות  של  השביתה 
צפוי,  ושמעו מה  מבלי שישבו הצדדים 
של  ששכרם  כך  על  עמדנו  במכרז  אנו 
יכולים  יפגע – אך אינם  המשגיחים לא 
שביתת  על  ולהכריז  מערכות  להשבית 

פתע.
דבר  של  שבסופו  כך  על  מברך  אני 
הבינו הצדדים והנוגעים בדבר כי מוטב 
אלא  הכשרות  מערך  את  להשבית  שלא 
בטרם  אחד,  בלב  אחד  כאיש  לשבת 
ויגרמו  הכשרות  מערך  את  ישביתו 
למכשול הרבים.  אין לי ספק כי הכוונתו 
של הרב הראשי לפ"ת הגאון הרב מיכה 
הלוי ורצונם הנכון של המשגיחים ישפר 
את איכות הכשרות - תוך שביעות רצונם 

של המשגיחים.

תקווה  פתח  בעיר  יקרים,  משגיחים 
ועד  בשם  תודה  ראשית  הארץ,  וברחבי 
נכונותכם  משגיחי פ"ת ומשגיחי פ"ת על 
חרב  את  להפר  במאבקנו  חלק  ליטול 
חברת  בכניסת  משגיחים,  עשרות  פיטורי 

כ.פ.ל. למערך ההשגחה בעירנו.
לשמחתנו ראינו צעד חיובי בכל מהלך 
זה  שנלחמים  חברים  האחרונים,  הימים 
בשעת  חבריהם  את  נוטשים  ולא  זה  לצד 
הופעלו  שבת  וצאת  שישי  מיום  צרה. 
לחצים לבטל את מערך השביתה מגורמים 
פתח  העיר  ראש  ערים,  רבני  מהם  רבים, 

תקווה, אנשי ציבור ואנשי המועצ"ד.
נחושים  היו  תקווה  פתח  משגיחי  ועד 
הגזירה.  רוע  את  לבטל  במאבק  להמשיך 
זו  לשביתה  היתר  שקיבלו  לאחר  זאת 
מרבני ערים וההתיישבות ובראשם הגאון 
ישב  המשגיחים  ועד  שלוש.  יוסף  רבי 
משעות הבוקר המוקדמות עד שעות אחר 
הצהרים המאוחרות למו"מ עם המועצ"ד, 
בקשו  אשר  מהמועצ"ד  גורמים  לבקשת 
ייפגע  שלא  מנת  על  השביתה  את  למנוע 

מערך הכשרות בעיר.

עיקרי  חלק  נטל  בו  ומתן  משא  לאחר 

הדתית,  החטיבה  יו"ר  מלאכי,  רפי  עו"ד 

ולאחר שהופעלו עלינו לחצים כי השביתה 

נדחית לצורך מו"מ  איננה מתבטלת אלא 

להגיע  ינסו  הצדדים  בהם  ימים  ל-10 

להבנות. 

בפנינו  הוצגו  המתאר  שקווי  לאחר 

שותפים  יהיו  כי  הוועד  שדרישות  ולאחר 

לכל הליך מולאו. הסכימו הועד להעלות 

את הסיכומים על הכתב לחתימת הצדדים.

כי  לזכור  יש  יקרים,  משגיחים  רבותי, 

ולא  החבל  את  למתוח  הוא  נכון  במאבק 

ממשיכים  אנו  זאת  עם  נהגנו.  כך  לקרוע. 

לא  ימים   10 בתוך  אם  כי  נחושים  להיות 

משגיחי  ידי  על  שיאושר  הסכם  יתגבש 

פתח תקווה, אנו לא נוטשים את הצעדים 

האירגוניים, כולל שביתה מחודשת. 

לתמוך  להמשיך  אבקש  לסיום  כן  על 

אחד בשני, עיר בעיר, מועצ"ד במועצ"ד.

בעד: למתוח את החבל
יניב שפירא

יו"ר ועד משגיחי הכשרות הארצי 

נגד: רק בהידברות
פלטיאל אייזנטל

יו"ר המועה"ד פתח תקווה

galimt927@gmail.com 
www.galimt.co.il   
 

מקדוניה-צפון יווןקסטוריה

GLATT KOSHERRER

RABBI  ELIYAHU ROTENBERG
הרב אליהו רוטנברג שליט"א

גלאט למהדרי� מ� המהדרי�

מרכז הזמנות: 02-9660927

5 כוכבים

במלון הספא המפואר למנאון

מסלול ג:  כד’ באב - א’ באלול   16-23/8/17
מסלול ב:  יז’- כד’ באב   9-16/8/17
מסלול א:  י’ - יז’ באב   2-9/8/17  
בשלושה מסלולים:

דגל ראובן 16 פ"ת
רבקה 052-8226582

מיומן ומסורצוות ותיק 

מגווניםהעשרה חוגי 

גן מעון רבקה

נותרו מקומות אחרונים 
לקבוצת גיל 3-2 שנים

גן שהוא בית

בס"ד

לקראת שנה"ל הבאה 

דרושות
לרשת הארצית של מעונות אמונה 

בכל רחבי הארץ: 

  מטפלות, מחנכות ומועמדות לעתודה ניהולית
אחראיות ומסורות, בעלות גישה חמה ואוהבת לילדים.

לפרטים: 052-4239577

משפחת אמונה מחכה לך!

הצטרפי לאתגר החינוכי
האגף לגיל הרך



המכינות 
לגברים 
מתחילות!

יום ראשון
ט"ו תמוז תשע"ז

9.7.2017

ההרשמה בעיצומה: 072-370-4319
קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה  |  קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

מסלולי לימוד מגוונים:
 תואר ראשון  .B.A בחינוך וחברה )נוער בסיכון(

 תואר ראשון .L.L.B במשפטים )עריכת דין(
 תואר ראשון .B.A במנהל עסקים:

    התמחות בחשבונאות – )אור יהודה בלבד(
    התמחות במימון ושוק ההון )ירושלים בלבד(

    התמחות במערכות מידע )ירושלים בלבד(

 בואו ללמוד לתואר אקדמי שיפתח
לכם שער לעולם הפרנסה והתעסוקה

כפר נוער לבנות מבית רוח הגולן ע"ר
איילת השחר

כפר הנוער הדתי לבנות - איילת השחר שוכן במושב יונתן שברמת 
הגולן ומתחנכות בו נערות בכיתות ט'-י"ב. בכפר ישנו צוות חינוכי מסור 
ומקצועי, המאמין בכוחות וביכולות של כל אחת ואחת. הנערות מקבלות 
מענה רגשי ולימודי המותאם להן בנוסף לכלים להתמודדות והתפתחות 

אישית.
כי בשבילנו את עולם ומלואו.

בגלל המקום. בגלל האווירה. בגלל הצוות המקצועי. בשבילך.
 ayelet.rgl.org.il | טל: 04-9120360

לתיאום הגעה לימים פתוחים - דקלה: 054-5995902

 במוסד הלימודים הקודם 
 חני לא מצאה את עצמה,  

 לא היה לה מקום. 
עכשיו רואים אותה.
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ארי קלמן

האם סוגיית האפליה העדתית מתקרבת לפתרונה הסופי? על 
פי המספרים נדמה כי זו בהחלט המגמה.

בסוף השבוע שעבר סיימו 8,515 בנות את בתי הספר, כאשר 
רובן המוחלט כבר יודעות לאיזה סמינר שובצו. השיפור הדרמטי 
קרה בעקבות הכנסת התקנות שיזם שר הפנים אריה דרעי יחד 
עם שר החינוך נפתלי בנט בשיתוף מנהל המחוז החרדי איציק 
זהבי, שעיקרן היה להסדיר את הליך הרישום ושיבוץ תלמידים 
במוסדות חינוך על ידי הרשות המקומית. כך ש"עד סיום שנת 
הרשות  בתחומי  המתגורר  תלמיד  כל  ידע  תשע"ז  הלימודים 

המקומית היכן הוא צפוי ללמוד בשנת הלימודים תשע"ח".
אכן  כי  עולה  עיתונות'  'קו  לידי  המלאים שהגיעו  מהנתונים 
התקנות צמצמו משמעותית את הבעיה. ראוי לציין כי מדי יום 
שעד  שיתכן  כך  משובצות,  נוספות  ובנות  מתעדכנים  הנתונים 

לשעת פרסום העיתון – המספרים אף השתפרו.
כך למשל בירושלים, בה אשתקד נותרו בסיום הלימודים 174 
בנות מתוך 2,536 ללא שיבוץ, הרי שהשנה מתוך 2,791 נותרו 

75 בנות בלבד, שאף הן שובצו בתחילת השבוע.
בבני ברק נותרו בשנה שעברה יותר ממאה בנות מתוך 1,739, 
ואילו השנה נותרו 25 בלבד מתוך 1,785. גם בביתר חל שיפור – 
לעומת 65 בנות מתוך 729 שנתקעו אשתקד, השנה רק 47 בנות 

מתוך 799 ממתינות עדיין.
במודיעין עילית בה נותרו בשנה שעברה 72 בנות מתוך 803 
מחוץ לשיבוץ, השנה שובצו כל 872 המסיימות. גם רכסים בה 

היו 9 בנות מתוך 122 שנתקעו אשתקד, שיבצה השנה בהצלחה 
את כל 114 המסיימות.

שיפור דרמטי במיוחד נרשם באלעד: לעומת 120 )מתוך 558( 
שלא שובצו אשתקד, השנה נותרו 12 בלבד מתוך 683. 

עוד בערים בהן יש אוכלוסייה חרדית משמעותית: 18 מתוך 
127 בנות באופקים אינן משובצות, כך גם 8 מתוך 184 בבת ים, 
2 מתוך 157 בחיפה, ו-6 מתוך 64 בקרית יערים, שם מבטיחים 
בעיה  הבאה.  לשנה  עד  מקומי  סמינר  יוקם  כי  החינוך  במשרד 
ללא  בנות   107 מתוך   26 נותרו  בה  שבע,  בבאר  גם  יש  טכנית 

שיבוץ בגלל מחסור במבנה שאושר בימים האחרונים בעירייה.
העיר היחידה בה המצב התדרדר דרמטית היא בית שמש, בה 
94 בנות מתוך 760 נמצאות ללא שיבוץ, אחרי שמחזיק התיק 
בעיר ישעיהו ארנרייך ניסה ליזום שיח בין מנהלי הסמינרים, אך 
משהשיח נכשל הודיע כי הוא פורש מהתעסקות בנושא. וכעת 
הדבר נמצא על שולחנו של ראש העיר משה אבוטבול שתוך 10 
ימים התחייב למצוא פתרון לכל הבנות. אשתקד, נותרו בשלב 

זה רק 34 בנות מתוך 723. 

דרעי: "שנה של שינוי"
במחוז החרדי פתחו בימים האחרונים חמ"ל שעוקב יחד עם 

צוות פקחים מורחב ומעדכן כל העת בהתפתחויות.
'קו  עם  בשיחה  הגיב  דרעי,  אריה  הפנים  שר  ש"ס,  יו"ר 
שכבר  שמח  "אני  ואמר:  בנתונים  הדרמטי  לשיפור  עיתונות' 
השנה מתחולל השינוי הגדול בנושא רישום תלמידות לסמינרים. 
"ראשית, לראשונה מזה שנים המערכת כולה עוסקת בנושא 

קודמות.  בשנים  שהיה  כפי  בספטמבר,  ולא  יוני  בחודש  כבר 
כל  היכן  כעת  כבר  יודעים  הרשויות  וגם  ההורים  גם  כיום, 
תלמידה רשומה לשנה הבאה וזהו דבר מבורך וחיוני בפני עצמו.

משרד  של  החדשות  התקנות  בזכות  כי  לראות,  שמח  "אני 
החינוך שהובלנו יחד עם השר בנט, קיימת ירידה של 50%)!( 
לשנה  ביחס  מהרישום  מרוצות  שאינן  התלמידות  במספר 

שעברה". 
לישיבת  מרגי  ח"כ  ישב  השבוע,  שני  "ביום  דרעי,  לדברי 
הדרסטית  הירידה  בפניו  הוצגה  בה  עם המחוז החרדי,  סטטוס 
משנה שעברה. ח"כ מרגי הורה לאנשי משרד החינוך לסיים את 
מלאכת השיבוצים עד ה-15 ביולי. כלומר, בעוד כעשרה ימים 
לא תהיה ילדה שאיננה יודעת היכן היא לומדת בשנה שעברה. 
בסוף  ייתכנו  אמנם,  שנים.  במשך  היה  שלא  תקדימי  דבר  זהו 
הערר  ועדת  החלטות  את  יקבלו  שלא  הורים  מספר  התהליך 
ונידרש לטפל בכך, אך ניתן כבר היום לראות את השינוי הגדול 
לסדר  וההורים  הרשויות  את  הכנסנו  כאשר  המערכת,  שעברה 

חדש בשל התקנות החדשות". 
לעקוב  נמשיך  ש"ס  מסיעת  וחבריי  אני  שהבטחתי,  "כפי 
ולהוביל את השינוי בנושא הכאוב, עד לפתרונו המלא בעז"ה", 

מסיים השר את דבריו.
גם שר החינוך נפתלי בנט הגיב ל'קו עיתונות' בסיפוק: "אחרי 
עבודה קשה ומאומצת אני שמח לראות את ההישגים. השיפור 
בעשרות אחוזים ביחס לשנה שעברה ממחיש את ההישג הגדול 
לדעת  ישראל  לבנות  לאפשר  השנה,  בתחילת  לעצמו  שהצבנו 

לפני היציאה לחופש הגדול היכן תלמדנה בשנה הבאה".

המאבק באפליה 
דרעי: "ירידה של 50%", בנט: "הישג"

שרי החינוך והפנים מציינים בסיפוק ל'קו עיתונות' את הצמצום הדרמטי במספר הבנות שטרם שובצו בסמינר לשנת הלימודים 
הקרובה  וגם: המספרים המדויקים   כמה בנות נותרו ללא סמינר בכל עיר  המוקד הבעייתי האחרון   בית שמש

בדיקת
'קו 

עיתונות'

זאבי סגל

צעקות וחילופי דברים קשים נשמעו בין שרי הממשלה במהלך 
ישיבת ראשי סיעות הקואליציה -  שכונסה ביום שישי האחרון 
בלשכת ראש הממשלה – ולקראת סיומה התפוצצה, שעה שראש 
בדקות  שתצא  לתקשורת'  'הודעה  לנסח  ביקש  כבר  הממשלה 
שלאחר מכן. כינוס הישיבה התבצע מאחר שביום ראשון שלאחר 
מכן לא התקיימה ישיבת הממשלה כמדי שבוע, בשל נסיעתו של 

ראש הממשלה לחו"ל.
בפגישה השתתפו דרעי וגפני, שר הבריאות יעקב ליצמן נעדר 
בנושא  המשפט  בבית  שנערך  בדיון  להשתתף  שנאלץ  מאחר 
פרצה,  הישיבה  לפיצוץ  שהובילה  הסערה  ב'הדסה'.  הגישור 
לאחר שהנציגים החרדים הבינו כי הם עומדים בדד בפני חזית 
אחידה של כלל השותפים הקואליציוניים המצדדים בפשרה עם 
הרפורמים, חזית הכוללת אף את השר בנט שנחשב עד לפרוץ 

המשבר כמי שמתואם עם הסיעות החרדיות.
'חוק  של  קידומו  כי  ראש הממשלה,  הציע  הישיבה  בתחילת 

הגיור' יידחה בחצי שנה, אלא שהנציגים החרדים ביקשו להזכיר 
כי בימים אלו עומדת בפני הכרעת בג"ץ עתירה שהגישה התנועה 
הרפורמית, וכי בפרק הזמן שיחלוף, צפוי בג"ץ לתת את פסיקתו 
בעניין, כך שההחלטה לדחות את קידום 'חוק הגיור' בחצי שנה 
ולמעשה מעניקה הסכמה שבשתיקה  לדעת  מגחיכה את עצמה 

של הנציגים החרדיים ל'חוק הגיור'.
דרעי הציע את הסכמת הסיעות החרדיות לעניין ובתנאי שבאם 
הרי  הרפורמית,  התנועה  אנשי  לעתירת  להיענות  יחליט  בג"ץ 
בג"ץ". אלא שכאן קמו  עוקף  'חוק  שהממשלה תחוקק במיידי 
בנט וכחלון והבהירו, כי יתנגדו בכל תוקף לחקיקה שכזאת, או אז 
הטיח דרעי בזעם, "אתם פועלים פה נגד ההסכם הקואליציוני". 
לפי הדיווחים, בנט קרא לעברו של ביבי: "ככה לא מתנהלים. אי 
אפשר לקבל החלטות ופתאום לשנות. גם בכותל, לא רק בגיור". 

מכאן ועד לפיצוץ הישיבה הייתה הדרך קצרה.
במהלך  כי  עולה,  הישיבות  חדר  מתוך  שדלפו  מדיווחים 
מהיום  הזויים.  חוקים  מביאים  "אתם  וזעם,  גפני  התפרץ  הדיון 
אחד  התבטא  הישיבה,  במהלך  שלכם".  חוק  באף  נתמוך  לא 

מהלכים.  על  אותנו  יברך  ששרנסקי  צריכים  "אנחנו  מהשרים, 
צריך את הרפורמים רגועים ולא כועסים", בתגובה קרא לעברו 
דרעי, "אני לא מוכן להיות חלק מהמשחק הזה. הרפורמים אינם 
צד בסיפור הזה. אינני מוכן לשום פשרות איתם". או אז קם דרעי 
ועזב בחמת זעם את החדר, שרים שהשתתפו בישיבה, כמו גם 
לחזור  לו  וקראו  הרוחות  את  להרגיע  ביקשו  הממשלה,  ראש 
פשרה  כל  על  לשמוע  וסירב  בזעם  המקום  את  עזב  אלא שהוא 

עם הרפורמים.
הודעה  ניסוח  על  נתניהו  הורה  הפיצוץ,  לפני  דקות  כי  יצוין, 
משותפת לממשלה וליהדות התפוצות שתבשר על הקפאת חוק 
החוק  לדחיית  עקרונית  הסכימו  שהחרדים  לאחר  זאת  הגיור. 
היא  בג"ץ',  'עוקף  חוק  לחקיקת  שהדרישה  אלא  שנה,  בחצי 

שהביאה לפיצוץ. 
כי "החוסן הלאומי  בתגובה לסערה, הגיב שר האוצר כחלון 
בין  הקשר  באחדותו.  נמצא  ישראל  עם  של  האמיתי  והביטחון 
העם היושב בציון לבין אחיו בגולה הוא קשר אמיץ וחזק ועלינו 

לשמור עליו מכל משמר".

חוק הגיור: דרעי וגפני סירבו לפשרה ונטשו בזעם
הסיעות  ראשי  ישיבת 
ביום  נתניהו  שכינס 
שישי האחרון, הסתיימה 
בנטישת החרדים, לאחר 
מתוכננות  כי  שהבינו 
הרפורמים  עם  פשרות 
אירע  ה'פיצוץ'   

התנגדו  ובנט  כשכחלון 
אם  בג"צ'  עוקף  ל'חוק 

האחרון יתערב



היפה בנשים

15

המופע יתקיים ביום ראשון ט“ו בתמוז
בשעה 19:00 באולם היכל התרבות, רח‘ המכבים 5, פ“ת

מיכה הלוי
הרה“ג

שליט"א

הרבנות הראשית
פתח תקוה

המועצה הדתית
פתח תקוה

שיעור מיוחד
מפי רב העיר

 מתווה הכשרות
משגיח-מושגח 

השיעור יתקיים בעז"ה 
ביום חמישי  י"ט תמוז

במסגרת השיעור השבועי המתקיים מדי שבוע ביום חמישי 
בבית הכנסת הגדול "בית יעקב" 

ברחוב חובבי ציון 37
תפילת ערבית בשעה 20:30 ובשעה 20:45 השיעור

הציבור מוזמן! 
lishkapt@gmail.com :לקבלת דף מקורות
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חגיגת העצמאות האמיתית של המדינה לא מתרחשת בה' 
באייר, אלא נחגגת מדי שנה ב-4 ביולי על מדשאה רחבת 
ידיים הנושקת לשפת הים, בהרצליה פיתוח. לבית השגריר 
האמריקאי נוהרת צמרת הממשל והמשק בישראל ופרצופה 
נבחן בהתאם למצב הרוח הלאומי של  ישראל,  של מדינת 

מנהיגיה, על בימת החגיגות האמריקאיות.
שבה  ברציפות  התשיעית  השנה  היא  ש-2017  למרות 
שזו  הרי  בישראל,  המשפיע  כאזרח  נתניהו  בנימין  מופיע 
אחת.  מספר  כחוגג  נראה  גם  ביבי  שבה  הראשונה  השנה 
הנשיא  לצד  שנה  מדי  הופיע  הוא  אובמה,  כהונת  בשנות 
פרס, ולאחר מכן הנשיא ריבלין – שנחשבו כל אחד בתורו 
הממשלה  ראש  כלפי  כהתרסה  האמריקאי,  הנשיא  ליקירי 
לנאום מדי שנה, אך באוויר  ביבי הוזמן אומנם  הישראלי. 
כלפי  הממשל,  מצד  מתקנת  העדפה  של  תחושה  ריחפה 

הנשיא הישראלי נטול הסמכות הרשמית.
ולדבר  לחגוג  שאוהב  נתניהו  השתנה.  זה  כל  השנה 
באנגלית אמריקאית, נראה כמו החתן האמיתי של המסיבה. 
השגריר הנכנס דיוויד פרידמן הרעיף עליו מחמאות, וביבי 
שחזר רק בראשית השבוע מהלוויית הקנצלר הגרמני הלמוט 
קוהל, נראה כמי שיושב על במה שמוגבהת בכמה מטרים 
משאר הנוכחים. אחרי שמונה שנים של היגררות למסיבה 

כאורח לא קרוא, הייתה לו עדנה. 
הפתיעה  האמריקאים  החוגגים  בקרב  ביבי  של  השלווה 
כמה מהנוכחים שניזונים מהפייק-ניוז בעיתונים. כשנתניהו 
זאת  עשה  הוא  נאומו,  במהלך  הכותל  מתווה  על  דיבר 
אגל  להגיר  או  עפעף  להניד  מבלי  חובה  ידי  לצאת  כדי 
נתניהו לא היה צריך  זעה, למרות אחוזי הלחות הגבוהים. 
לחבוט בראשי אנשי התקשורת שנכחו בקהל, כדי להוכיח 
של  הישראלית  העיתונות  מכותרות  בתיאוריהם.  שהגזימו 
השבוע האחרון נראה היה שביבי איבד את אמריקה, הפסיד 
ישראלית  עיתונות  אותה  האמריקאי.  הציבור  תמיכת  את 
ליברלית שכמו מקבילתה האמריקאית הכתירה את הילארי 
מאז  נפש  חשבון  עשתה  ולא  בטוחה,  כנשיאה  קלינטון 
של  יחסם  על  להסתמך  אם  הפעם.  גם  טעתה  היום,  ועד 
האמריקאים הבכירים הרבים שסבבו במתחם, אפשר לקבוע 

בוודאות שנתניהו רוכב על הגל.
ושורד  יריביו  את  צעדים  בשני  שמקדים  נתניהו  על 
בתפקידו יותר מכל קודמיו – שרתה השבוע שלווה, שבאה 
שכמו  כנראה  לממשלה.  שותפיו  לתחושת  גמורה  בסתירה 
שיש שקט שלפני הסערה, כך יש סערה שלפני השקט. אם 
בג"ץ לא ימהר להפשיר את הקפאת מתווה הכותל ויקבל את 
מתווה דחיית חוק הגיור לחצי שנה – צפויה לנו חצי שנת 
שקט בגזרה. במדינה שחיה על קניית שקט זמני, אי אפשר 
בגזרה  שכזאת  תחזית  עלינו  הלוואי  מכך.  ליותר  לצפות 

הצפונית והדרומית.

עוד ניצחון כזה
אחד  השבוע  אמר  שעבר"  בשבוע  מדי  יותר  "ניצחנו 
לפני שנבלע בחדר  רגע  התורה,  יהדות  הכנסת של  מחברי 
ישיבות הסיעה. הוא התכוון כמובן לחבילת הכול כלול של 
כותל-גיור-תח"צ בשבת, שקודמה והוצגה לציבור בשבוע 

אחד. 
החרדים לא מתכוונים להתנצל. "סליחה שניצחנו", הוא 

שלא  בוודאי  כלשהו,  פוליטי  בלקסיקון  קיים  שלא  מושג 
ניצחונות  הצטברות  של  המשמעות  אבל  החרדי.  בז'רגון 
מהישג  הזאת,  המטוטלת  תנועת  ברורה.  הזה,  מהסוג 
הישראלית  לפוליטיקה  אופיינית  חלילה,  וחוזר  להפסד 
קדנציית  את  החרדים.  כמו  בשרו  על  זאת  שחווה  מי  ואין 
ביבי הראשונה שבה אכלו החרדים את העוגה עם הקצפת 
החליפה קדנציית ברק במהלכה הוטחה העוגה בפרצופם. 
אחר כך באה קדנציית שרון הראשונה שהוחלפה בקדנציית 
שרון השנייה שבמהלכה לא רק הסרוגים, אלא גם החרדים 
אולמרט החליף  את  מהי התנתקות מעטיני הממשלה.  חוו 
ביבי, ואת ביבי החליף לפיד – שכיהן כראש ממשלת נתניהו 
לקדנציית  חזרנו  הזאת,  הבלהות  מקדנציית  השלישית. 

חלומות. 
התנודות הללו מתרחשות לא רק מקדנציה לקדנציה אלא 
גם בעיצומה של נוכחות דומיננטית בממשלה. כשהרפורמים 
הריעו ונופפו בניצחונם עם אישור מתווה הכותל הראשון, 
היה ברור לכל שהחרדים יגיבו בצעד משלהם. כשהמתווה 
הוקפא ובאותו שבוע הועבר גם חוק הגיור, היה זה רק עניין 

של זמן עד שנתניהו יצנן בזרנוק משלו. 
זו בדיוק הסיבה שנתניהו ממאן להתרגש מהאיומים – הן 
של הרפורמים והן של החרדים. ביבי אומנם הבין באיחור 
נוכחות ראשי התנועה  שטעה כאשר לא לקח בחשבון את 

תיקון  בר  היה  מבחינתו  המשגה  אך  בישראל,  הרפורמית 
הטעות  כמו  מודיעינית  טעות  לנו  "הייתה  החלטה.  במחי 
האומללה שהייתה בוועדה לביקורת המדינה, כשלא היינו 
מודעים לנוכחות ההורים השכולים", הגדיר בסופ"ש שעבר 

גורם בסביבתו.
מול  קצוות  לסגור  הנכונות  מעצם  בו  חזר  לא  נתניהו 
השותפים החרדים, אך בהחלט זע באי נוחות מההצטברות 
הגיור  חוק  חקיקת  דחיית  היה  שנמצא  הפתרון  ומהעיתוי. 
העותרים  תמיכת  את  השיג  שנתניהו  מרגע  שנה.  בחצי 
ההתנגדות.  יכולת  מהחרדים  שניטלה  ברור  היה  למהלך, 
מקדשים  לא  הפוליטית,  במערכה  כך  הצבאית  בחזית  כמו 

מלחמה מול הבטחה של חצי שנת שקט בגזרה. 
הפעם הקודמת שבה הוצע לחרדים דיל של דחיית חקיקה 
בחצי שנה הייתה לפני שתי קדנציות. כשהנציגים החרדים 
טל,  חוק  של  התחולה  תקופת  את  להאריך  מנתניהו  דרשו 
לתום  עד  הקץ  את  ודחה  הבטחתו  מימוש  את  מסמס  הוא 
הקדנציה. כשהגיע המועד וחוק טל לא הוארך, הצטרף גם 

בג"ץ לחגיגה והחרדים נותרו ללא יכולת השפעה. חצי שנה 
מי  בחירות.  שנת  בתוככי  תהיה  ישראל  ומדינת   – מהיום 
שמאמין כי דווקא אז, ייצא נתניהו מגדרו ויחוקק את חוק 
דתית  חקיקה  הגיוס.  חוק  בתקדימי  להיזכר  מוזמן  הגיור, 
שלא עוברת בתחילת ובאמצע הקדנציה, לא תאושר בסופה. 

נקודה.

שותף ולא אח
מי שגזר קופון בשבוע האחרון וכפי הנראה גם לא הולך 
לשלם את החשבון, הוא יו"ר הבית היהודי השר נפתלי בנט. 
והתמקם על הבלטה  שר החינוך דרך לביבי על האצבעות 
ארצות  יהדות  עם  הקשר  בטאבו:  שמו  על  רשם  שביבי 

הברית.
על מתווה  דיון  נערך  לא  נתניהו מדוע  את  כשבנט שאל 
הוא  הזאת  הטענה  שאת  באירוניה  ביבי  לו  השיב  הכותל, 
שמע גם בסיפור המנהרות. אם ההשוואה שערך נתניהו אכן 
כי  בדיעבד,  לקבוע  ניתן  שקרה,  מה  את  מהימנה  משקפת 

בנט צודק בטענותיו, בשתי הפרשיות.
הקפאת  את  נתניהו  רקם  איך  כאן  סופר  שעבר  בשבוע 
כבדרך  אותה  והציג  החרדים,  הנציגים  עם  הכותל  מתווה 
אגב רק בתום ישיבת הממשלה. בנט הצביע בעד אך מיהר 

להסתער כשזיהה בימים שחלפו, הזדמנות פז להתמקם על 
יהדות  עם  הקשר  את  שמתחזק  האחראי,  המבוגר  משבצת 

התפוצות.
דגל  של  מכיוונה  בעיקר  הגיעה  החרדית,  הנגד  תגובת 
מתונות,  מדיניות  עמדות  בעקביות  שמשמיע  גפני  התורה. 
ניצל את ההזדמנות כדי לשוב ולשאול מהצד השני של מטבע 
הכסף, מדוע היהדות החרדית מחויבת לתמוך בחקיקה ימנית 
שמעוררת את זעם הממשל. את העמדות הללו גפני משמיע 
בעקביות במשך קרוב לשלושה עשורים. לפני כשבע שנים 
חיים  דאז  מרצ  יו"ר  עם  ביחד  עיתונות  לקו  גפני  התראיין 
)ג'ומס(, והתריע נגד הסחף החרדי לכיוון הלאומני.  אורון 
"אני מביע צער גדול על כך שהציבור החרדי הפך להיות מדי 
ימני", אמר אז גפני והוסיף, "הרי הדרישה שלנו מממשלות 
הליכוד הייתה, וזה הופיע אפילו בהסכמים שחתמה יהדות 
התורה עם בגין, לקבל חופש הצבעה בנושא המדיני. אתה 
)קו  למלחמה"  ייצא  שהליכוד  חששנו  כי  מדוע?  יודע 
עיתונות, 'סוכת מלחמה ושלום' – 21.9.2010(. גפני העריך 

בית ספר לפוליטיקה

 חצי שנת עצמאות

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

נותר במקום כשהציבור זז ימינה. גפני עם ג'ומס בראיון ל'קו עיתונות' )צילום: עוזי ברק(
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אז בצער, שהציבור רק ילך ויקצין, והביע תקווה 
שההצהרות המתונות של נציגי דגל התורה, ימתנו 
לנאומיו  מידתיות  הלא  התגובות  התופעה.  את 
זיהה  שהוא  מוכיחות  רק  האחרונה,  מהתקופה 

בשעתו נכונה כשהתריע מפניה. 
מאיר פרוש יצא השבוע מגדרו במאמר מערכת 
מנומק להפליא ב'המבשר' במסגרתו פנה לנתניהו 
לחצי  מול  איתן  לעמוד  יודע  הוא  מדוע  ושאל, 
ארגוני  לחצי  בפני  ומתקפל  האמריקאי  הממשל 
השמיע  כשגפני  הברית.  בארצות  הרפורמים 
מעורפלות  הצהרות  הבחירות  מערכת  במהלך 
שהשתמעו כתמיכה אפשרית בהרצוג, פרוש קיבל 
טלפונים על בסיס יומיומי מלשכת רה"מ, בבקשה 
נשמעה  הפעם,  מנוגדות.  הצהרות  שישמיע 
בסבב  דקה.  דממה  קול  הממשלה  ראש  מלשכת 
ומכאן  עשה,  הוא  שלו  שאת  מרגיש  ביבי  הזה, 

ואילך – תשתרר לה רגיעה מעצמה.
בנט.  לגבי  גם  נכון  נתניהו,  לגבי  שנכון  מה 
בין  הברית  התורה,  דגל  נציגי  של  המלל  למרות 
יו"ר הבית החרדי לבין החרדים תישמר באדיקות 
בתקופה הקרובה. ליצמן ופרוש שהתנגדו לעמדת 
ירושלים' של  ל'חוק  להתנגד  דגל שביקשו  נציגי 
הבית היהודי, לא עשו זאת רק בגלל שעמדותיהם 
המדיניות שונות מהשקפתם של נציגי דגל התורה. 
דברי  של  ההכלה  לטובת  נוטה  הנוחות  מאזן  גם 
לבן  נוח  זה  הבלגה.  של  במדיניות  ונקיטה  בנט 
הברית ליצמן, ולאחרונה גם לפרוש שעושה חיל 
למען  השר.  לשכת  עם  פעולה  ומשתף  במשרד 
שנהנו  התורה  דגל  לנציגי  גם  נוח  זה   - האמת 
השבוע לתקוף, ולתלות את ההימנעות ממלחמה 
של  הנכונות  בחוסר  היהודי,  הבית  עם  ממשית 

החברים מאגודת ישראל. 
ורך  נעים  מלל  שפך  בנט  הקודמת  בקדנציה 
לנוכח  במעשים.  אכזב  אך  החרדים,  באוזני 
העובדה שבקדנציה הנוכחית הוא מגלה לויאליות 
הנטייה  החרדיים,  הצרכים  כלל  כלפי  מרשימה 
הטבעית של החברים החרדים היא לסלוח לו על 
ההבלחה הרפורמית מהשבוע שעבר. לכולם ברור 
שבנט דיבר על הרפורמים והתכוון לנתניהו. חיבק 
עיניו לעברם  ונשא את  יהדות ארצות הברית  את 
של החברים מתקומה, שהוא מראה להם לאחרונה 

את הדלת החוצה מהמפלגה. 
הללו  הטקסטים  ייאמר, שאת  בנט  של  לזכותו 
הוא משמיע מיומו הראשון בפוליטיקה. בנט הרי 

הגדיל  הוא  התפוצות,  בכך שכשר  בעבר  התגאה 
בארצות  בביקוריו  ישראל'.  'עזרת  רחבת  את 
שאת  הרפורמיות  הקהילות  על  פסח  לא  הברית 
לגפני  יהפוך  לא  בנט  כ'אחים'.  הגדיר  מנהיגיהם 
רפורמי  נציג  יושב  שבמסגרתו  דיון  כל  שנוטש 
משפחה,  בן  ולא  אח  לא  הוא  קונסרבטיבי.  או 
נבחנת  לא  עסקית  ושותפות  לעסקה,  שותף  אלא 

בדיבורים אלא במעשים.   

ממלכתי חרדי
הנוכחות של יעקב מרגי מש"ס בראשות ועדת 
הבחירות  כאחת  לאחור  במבט  מתבררת  החינוך, 
בקדנציה  החרדית  היהדות  של  מוצלחות  היותר 
ולא  ישראלית   - הנוכחית. למרגי שמדבר עברית 
שקונה  ושפה  מסך,  שעוברת  נוכחות  יש  חרדית, 
לוועדה  יש  חינוך  בנושאי  בלבבות.  אחיזה 
לוועדת  שיש  שיניים  אותן  את  כמעט  בראשותו, 
הכספים בנושאים תקציביים. זבולון אורלב שישב 
הציבור  לצרכי  שרת  לכלי  אותה  הפך  בוועדה, 
בתפקיד  אותו  שהחליף  מצנע  לאומי.  הדתי 
בקדנציה הקודמת לא השכיל לנצל את העוצמה. 
כשמרגי נבחר עלה החשש שהוא ייראה כמחליפו 
של מצנע, אך בדרכו הוא מצליח להיות לא פחות 
בממלכתיות  זה,  וכל  אורלב,  מזבולון  אפקטיבי 

חרדית מרשימה.
לאפליית  בנוגע  בוועדה  השבוע  שנערך  הדיון 
ילדי החינוך המיוחד החרדים הוא דוגמה טובה. 
מרגי כינס את כלל הגופים הישראליים העוסקים 
השיח  את  כיוון  מחשבת  ובמלאכת  בתחום, 

להפליית הילד החרדי מול הילד החילוני. 
טובה  דוגמה  הייתה  שהוביל,  הישיבה 
הנוכחית.  בקדנציה  החרדית  הנציגות  להתנהלות 
נקודות  על  האצבע  את  לשים  נהנית  התקשורת 
השונות,  בוועדות  היומיום  בחיי  אך  המחלוקת, 
המפלגות  משתי  הנציגים  בין  הפעולה  שיתוף 
בקדנציות  שהיו  מהטובים  הוא  החרדיות, 

האחרונות בבית המחוקקים.
בא  זה  השבוע  שנערכה  המיוחדת  בישיבה 
לידי ביטוי אפילו בתזמון של נתינת ונטילת זכות 
הדיבור. יו"ר ועדת הכספים שישב סביב השולחן 
ליועצת המשפטית  וקיבל את רשות הדיבור פנה 
של משרד החינוך, עו"ד דורית מורג, ושאל אותה 
זכויות  להעניק  החוק  פי  על  חובה  קיימת  האם 

חובה  ואם  החרדי,  המיוחד  החינוך  לילדי  שוות 
את  מיושמת.  אינה  מדוע   – קיימת  אכן  כזאת 
נתנה מורג באיחור קל אחרי צאתו של  התשובה 
גפני מהישיבה, כשהבהירה כי על פי חוק קיימת 
וילד  ילד  כל  כלפי  בשוויוניות  לנהוג  החובה 

בחינוך המיוחד, חרדי כחילוני.
השלים  התורה,  דגל  מצד  וטריא  השקלא  את 
יעקב אשר, שלשם  ח"כ  לסיעה,  גפני  עמיתו של 
שינוי השמיע השבוע עמדה אחידה לזו של יו"ר 
מפלגתו גם בסוגיות המדיניות - שמאלני שכמותו. 
"את מכהנת כיועצת משפטית של המשרד במשך 
שנים", אמר יעקב אשר לדורית מורג ושאל, "כמה 
שבמסגרתם  השונים  למנכ"לים  הוצאת  מכתבים 
הטמעת את ההנחיה הזאת?" מורג השיבה שהיא 
הוציאה ומוציאה הרבה מכתבים במגוון נושאים. 
"כמה מכתבים הוצאת על הנושא הזה", התעקש 

הח"כ החרדי וטרם זכה למענה.
היה זה המפגש השני תוך שבועיים שבמהלכו 
ולשוחח  הבריות  בין  להלך  היודע  אשר  ח"כ 
מול  תקיף  קו  לנקוט  לעצמו  הרשה  פקידים,  עם 
לפני  החינוך.  משרד  של  יכולה  הכל  היועצת 
בנוכחות  שהתקיימה  פגישה  במסגרת  שבועיים, 
תקנות  בסוגיית  אבוהב  שמואל  המשרד  מנכ"ל 
אפשר  איך  המשפטית  היועצת  שאלה  המזון, 
להחריג את הילדים החרדים משאר ילדי ישראל. 
"שאת תשאלי את זה?" פנה אליה אשר בתגובה, 
מקייטנות  החרדים  הילדים  את  החרגת  איך  "וכי 
איך  בגנים?  שלישית  סייעת  ומתוספת  הקיץ 
החרגת אותם במשך השנים בעוד תחומים רבים?"
השבוע,  שהופרחה  זו  כמו  הזאת,  השאלה  גם 
נותרה תלויה בחלל האוויר. דורית מורג נחשבת 
אך  ומקצועית,  דרך  ישרת  משפטית  ליועצת 
עם  באה  שהיא  תחושה  הייתה  תמיד  לחרדים 
טרם  פרישתה,  לקראת  עצמה.  משל  אג'נדה 
אם  המחליפה.  או  המחליף  סופית  נבחר/ה 
להמשיך  מעוניינים  לא  החרדים  הפוליטיקאים 
בעשור  גם  מענה  ללא  שאלות  באוויר  להפריח 
הבא, כדאי שלא ימתינו לשינוי התקנות לבחירת 
יועצים משפטיים למשרדי הממשלה, אלא ידאגו 
כי  שסבור  מי  ראויה.  לתחלופה  ממש  זה  מרגע 
סמכותם,  בתחום  מצוי  ואינו  מקצועי  הנושא 
מוזמן לפנות לגברת מיכל עבאדי בויאנג'ו ולגלות 
מה קורה לפקיד ממשלתי, שנציג חרדי מטיל וטו 
אמיתי על מינויו לתפקיד בכיר בשירות המדינה. 
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חצי שנה מהיום 
– ומדינת ישראל 

תהיה בתוכה של 
שנת בחירות. מי 

שמאמין כי דווקא 
אז, ייצא נתניהו 

מגדרו ויחוקק את 
חוק הגיור, מוזמן 
להיזכר בתקדימי 

חוק הגיוס. חקיקה 
דתית שלא עוברת 
בתחילת ובאמצע 

הקדנציה, לא 
תאושר בסופה. 

נקודה

לפני כשבע שנים 
התראיין גפני לקו 

עיתונות ביחד 
עם יו"ר מרצ דאז 

חיים אורון )ג'ומס( 
והתריע נגד הסחף 

החרדי לכיוון 
הלאומני. התגובות 

הלא מידתיות 
לנאומיו מהתקופה 

האחרונה, רק 
מוכיחות שהוא 

זיהה בשעתו נכונה 
כשהתריע מפני 

התופעה

שנה תשיעית, עצמאות ראשונה. נתניהו בחגיגות העצמאות בבית שגריר ארה"ב בישראל. צילום: קובי גדעון, לע"מ



מאת יבניאל שירם
שאנחנו  ברציפות  שנים  חמש  “כבר 
טסים לחו”ל רק עם שינפלד” מספרים 
לנו בני משפחת אהרון מפתח תקווה. 
הלקוחות  כל  את  הפתיעו  הם  “השנה 
מכיוון  במונטנגרו.  חדש  יעד  עם 
שאף פעם עוד לא יצא לנו לבקר שם 
ההתרגשות היתה כפולה – גם חופשה 
למדנו  חדש.  במקום  וגם  שינפלד  עם 
כבר משנים קודמות לא לחכות לרגע 
ומראש  הכרטיסים,  ברכישת  האחרון 
הזמנו מקומות לקבוצה הראשונה של 
הקיץ והנה אנחנו כאן, במלון הילטון 
רק  לנו  ויש  פודגוריצה,  הבירה  בעיר 
 מילה אחת לכל המתלבטים – תבואו!” 

זו לא עוד חופשה, זה שינפלד
חברת שינפלד תיירות מארחים הקיץ 
ביותר  הטובים  המלון  מבתי  באחד 
פודגוריצה  הילטון  מלון  באירופה, 
במונטנגרו ברמה של 5 כוכבים. מלון 
העיר  במרכז  יושב  היוקרתי  הילטון 
בין שלושה פארקים גדולים ויפים, לא 
המפורסם.  הקניות  ממדרחוב  רחוק 
פינות  עם  ירוק  פארק  יש  המלון  מול 
ומשחקים  שחמט  שולחנות  ישיבה, 
האורחים  ימצאו  לשם  וקרוב  לילדים, 
בילוי  המציע  הרפתקאות  פארק 
המלון  בתוך  המשפחה.  לכל  מהנה 
הפינוקים  כל  את  האורחים  יקבלו 
מהודר,  כנסת  מבית  ויהנו  האפשריים 
חדר  טיפולים,  מגוון  עם  מודרני  ספא 
גדול,  לובי  ומאובזר,  חדיש  כושר 
ועוד. מהמלון אפשר  יפהפיים  חדרים 
בעיר  רגליים  לטיולים  בקלות  לצאת 
ואם  פודגוריצה  מונטנגרו  של  הבירה 
למקומות  מגיעים  מהעיר  יוצאים 
יפהפיים כמו פארק הדורמיטור, קניון 
העיר  בודווה,  של  הריביירה  טארה, 
צייטיניה,  הרצגנובי,  קוטור,  העתיקה 
הנטיפים  מערת  שקאדר,  אגם 
אקסטרים  פעילויות  גם  ויש  ליפה, 
לב,  לאמיצי  אומגה  למשפחות, 
פארקי  ג’יפים,  סוסים,  טרקטורונים, 
 הרפתקאות שילדים מאד יאהבו, ועוד. 
הזוג בני ושלומית חיים בחרו בשינפלד 
זו השנה השנייה לחופשת הקיץ שלהם. 
“המבחר של החופשות רק הולך ועולה 
נשאר  אחד  דבר  אבל  לשנה,  משנה 

שינפלד  שאצל   – וודאי  באופן  בטוח 
ביותר.  הטובה  החופשה  את  מקבלים 
בבית  מפנק  בחדר  להתארח  רצינו 
הילטון.  את  קיבלנו  מדהים?  מלון 
רצינו מדריכים דוברי עברית שיהפכו 
כל טיול לחוויה מרתקת? קיבלנו את 
שינפלד.  של  המעולים  המדריכים 
מביאים  שינפלד  הופעות?  רצינו 
כמו  גדולים  הכי  האמנים  את  הקיץ 
רעים,  צמד  לפידות,  ישי  פישר,  דודו 
יששכר הלמן מבאזל בשווייץ, ישראל 
פרנס, החזן יוסי שוורץ, ומאסטרו אלי 
זה  חופשה,  עוד  לא  זו  בקיצור,  יפה. 

שינפלד!”

יולי כבר מלא. אוגוסט מתמלא
יולי  בחודש  לנו  שהיו  הטיסות  “כל 
על  מדובר  מקום,  אפס  עד  התמלאו 
טיסות בתאריכים 3.7, 12.7, 17.7, וב-

נותרו מקומות אחרונים בלבד.”   19.7
כך מדווחים לנו מנהלי חברת שינפלד 
מלקוחות. בפניות  שעמוסים   תיירות 
לקהל  להודיע  שמחים  כן  “אנו 
לקוחותינו שעקב הביקוש הוספנו עוד 
מטוס איירבס 320 של חברת ישראייר, 
חודש  במהלך  לפודגוריציה  שייצא 
בתאריכים  רביעי  יום  מדי  אוגוסט 
ומה  ו-30.8”   23.8  ,16.8  ,9.8  ,2.8
לגבי המחיר שאלנו? “הקהל שמחפש 
ברמה  חופשה  להבטיח  ורוצה  איכות 
מבין  ברמה  וטיולים  ברמה  אוכל  עם 
טיפה  להשקיע  וטוב  שיפה  לשמחתנו 
עם  בטוחה  חופשה  ולקבל  יותר 
מילו  מר  שינפלד.  כמו  אמינה  חברה 
מונטנגרו  ממשלת  ראש  ג’וקאנוביץ’ 
עבודה  בביקור  אלו  בימים  נמצא 
בהילטון  שינפלד  ישראל  מר  עם 
דואגים  החברה  ומנהלי  פודגוריצה, 
התכנית,  פי  על  בדיוק  מתנהל  שהכל 
מחופשה  נהנים  האורחים  ושכל 
ביותר.”  הקטן  לפרט  עד   מושלמת 
במלון  אירוח  כוללת  הקיץ  חופשת 
בוקר  ארוחות  בפודגוריצה,  הילטון 
ובשבת  כשר  גלאט  מלאות  וערב 
מיוחד.  רבא  קידושא  עם  מלא  פנסיון 
ניתן  מקום  והזמנת  נוספים  לפרטים 
בטלפון   החברה  למשרדי  להתקשר 
03-6189999 או דרך אתר האינטרנט 

www.shainfeld.com

חוויות ראשונות 
מהחופשה של הקיץ 

- מונטנגרו
דיווחים ראשונים כבר מגיעים מהקבוצה הראשונה 

 שטסה הקיץ לחופשה בהילטון במונטנגרו.
המלון מדהים, האוכל טעים, הטיולים מרתקים 

 והאירוח של שינפלד מדהים בכל הרמות.
מה הפלא שכל הטיסות ביולי כבר מלאות?

הן
 כ

לי
גי

עם המכינות של מכללת מבחר

תתכוננו
להגיע 
גבוה!

מגוון מחזורים חדשים
של מכינות נפתחים בקרוב

לזכאים: המכינה חינם!

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

03-5785030

מכינות גברים

מכינה לכל לימודי תואר ראשוןמכינות נשים

לגברים / נשים
בגילאי 30+

עבודה סוציאלית
סיעוד

שירותי אנוש ורב תחומי 

למעוניינים/ות בתואר ראשון: מכינה לתואר ראשון בהנדסת
מיפוי וגיאו אינפורמציה
מכינה לתואר ראשון ב:

סיעוד / עו"ס / מדעי המחשב / 
שירותי אנוש ורב תחומי 

פתיחת קדם מכינה לגברים

ב- 02.07.17  ח' תמוז



יד מכוונת
ייעוץ והכנה

לוועדות הרפואיות

כדי שתבואו מוכנים לוועדות 
הרפואיות  אתם צריכים להרגיש 
בידיים טובות

מרכז יד מכוונת מייסודו של המוסד לביטוח לאומי, ומופעל על ידי חברה פרטית.

ייעוץ והכוונה לוועדות הרפואיות 
יכולים להוביל להצלחה,

לכן יותר ויותר אנשים בוחרים 
לממש את זכויותיהם בביטוח 
הלאומי באמצעות יד מכוונת.

אנו מזמינים אתכם להגיע
למרכזי יד מכוונת ולקבל מרופאים 

מומחים ייעוץ, ליווי וסיוע בהכנת 
התיק הרפואי והכל ברגישות 

ובמקצועיות ללא תשלום
וללא עלות.

יד מכוונת
ייעוץ והכוונה
לוועדות הרפואיות
של הביטוח הלאומי
חינם, ללא תשלום!

יד מכוונת -למצות זכויות ללא עלויות
לקביעת פגישה התקשרו 2496*

דנטלית- 20 שנות מצוינות

ישור שיניים
במבצע חסר תקדים!

רק 7,200 ש”ח 

השתלת שיניים 
במבצע חסר תקדים!

רק 2750 ש”ח

בס"ד

ראול ולנברג 32 רמת החײל טלפון 03-5229038 

הקפה של בר

אירועים עד 120  כשר למהדרין
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הקפה של בר
כשר למהדרין

ראול ולנברג 32 רמת החײל
טלפון 03-5229038 

אירועים עד 120 איש
סוכה כשרה למהדרין 

פתוח בחול המועד
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אירועים עד 120 איש
סוכה כשרה למהדרין 

פתוח בחול המועד
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ראול ולנברג 32 רמת החײל
טלפון 03-5229038 

אירועים עד 120 איש
סוכה כשרה למהדרין 

פתוח בחול המועד

רבין 2 קרית אונו (גבול גבעת שמואל) 03-5329933

הנהלה חדשהאוירה פסטורלית

ארוחת בוקר זוגית
(כל שעות היום)
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הקפה של בר
כשר למהדרין

ראול ולנברג 32 רמת החײל
טלפון 03-5229038 

אירועים עד 120 איש
סוכה כשרה למהדרין 

פתוח בחול המועד

אירועים עד 120 אישבד"ץ בית יוסף

קרית אונו

בני ברק ד' בתמוז תשע"ז 121828/6/17

האם צריך שני רבנים לעיר, אשכנזי וספרדי?

בראיה  נפתח  הדברים  בתחילת 
ויברא  נאמר  הקדושה,  מתורתנו 
הגדולים,  המאורות  שני  את  אלוקים 
הגדול  המאור  את  נאמר  ואח"כ 
הקטן  המאור  ואת  היום  לממשלת 
ומסבירים  וכו',  הלילה  לממשלת 
נבראו  בתחילה  שבאמת  רבותינו 
הלבנה  אך  בגודלם  שווים  שניהם 
באה וטענה לקב"ה: "אין שני מלכים 
משמשים בכתר אחד". על זה הקב"ה 
באה  שהיא  היות  אלא,  לה,  ענה  לא 
ומעטי  בטענה, אמר לה הקב"ה "לכי 
כי  את עצמך". אך מדברי חז"ל מובן 
מסכים,  עולם  בורא  טענתה  עצם  על 
בכתר  משמשים  מלכים  שני  שאין 

אחד. 
ישנה עוד ראיה, שבורא עולם אמר 
אחד  דבר  להם,  אמור  "לך  למשה: 
ברור  לדור",  דברים  שני  ולא  לדור 
מעל כל ספק שברגע שיש מנהיג אחד 
תגיע  היא  לספינה,  אחד  חובל  ורב 
בשלום ליעדה, מה שאין כן כשיש שני 
מנהיגים שכל אחד מושך לכיוון אחר. 

של  ההיסטוריה  את  לבדוק  אפשר 
מרן  הרי  לישראל,  הראשים  הרבנים 
יוסף  עובדיה  הרב  עולם  של  אורו 
זצ"ל, אשר הדברים ידועים ואין בהם 
כך  בשל  הרב,  סבל  כמה  הרע,  לשון 
הראשית  הרבנות  מועצת  אנשי  שכל 
)הרב  דאז  השני  לרב  שייכים  היו 

שלמה גורן(. 
בית  איזה  נפתח  שאם  ברור  והרי 
איש  שצריך  חתונות  אולם  או  חולים 
נאמן לפקח עליו, ואחד הרבנים רוצה 
השני  והרב  פלוני  אדם  את  להעסיק 
רוצה את אדם אלמוני, ומעשים כאלה 
יש בכל יום. הרי זה דבר פסול שגורם 
מתחת לפני השטח חיכוכים מיותרים. 
עם  המתפקדת  שמערכת  ברור  לכן 
ונקיה,  יעילה  יותר  היא  אחד  ראש 
והרבה חילול ה' יש כשהציבור שומע 
מתנהגים  הרבנים  שני  את  ורואה 
לרב  בכפוף  לכהן  מחפירה,  בצורה 
בטוח  אני   - מלאך  להיות  צריך  נוסף 

לא כזה...

אחת  מדת  בנוי  היה  תמיד  ישראל  עם 
וכל  העם  נפש  בנימי  שנגעו  שונות  ומעדות 
העם  שעיקר  אלה  אבותיו,  מסורת  לפי  אחד 
רבים  לדברים  הנוגעים  אופנים  משני  בנוי 
יומית,  היום  בהלכה  אפילו  שונים,  ומנהגים 
וזה לא דבר רע אלא דבר מהותי מאוד לכול 

אחד ואחד לפי מנהג אבותיו. 
גם מקדמת דנא ראינו בהיסטוריית העם את 
סוגי  שני  בין  הברוך  והשוני  לטובה  הפיצול 
והפולחן  הדת  בחופש  רואה  אני  אין  העם. 
את  האחר  חשבון  על  ולחסוך  מיותר  כדבר 
הזה,  כדבר  מהותי  דבר  חסר  שלאחר  החסך 
רב עיר או קהילה הצריך להנהיג את קהילתו 
עצמו  הוא  להיות  חייב  אבותיהם  מנהג  לפי 
לדעת  רק  ולא  קהילתו,  מנהגי  כל  עם  מזוהה 
את ההלכות הכרוכות במנהג העדה אותה הוא 

מנהיג. 
ידי  על  תינתן  שלא  מניעה  או  חיסכון  כל 
עדה  מאותה  העיר  רב  שהינו  הקהילה  מנהיג 
שיקולים  כאן  לתת  אין  חסר.  בבחינת  יהיה 
אחרים כמו שנותנים שאר שירותים קהילתיים 
ולא שואלים מדוע משקיעים בנגינת קונצרט 
מחזנות  מאוד  ושונה  מאוד  צורם  שזה 

לשני  לתת  לעירייה  ויש  למשל,  ירושלמית 
היצירות מקום בקהילתה, כך לפי הצדק ולפי 
שבמקרה  רבה  את  עדה  לכל  לתת  יש  האמת 
גם  נגזרת  ומכאן  גם מנהיגה הרוחני.  זה הוא 
דעתי שיש חובה לתת חופש דת לכל עדה ולא 
טעו בימים עברו שבחרו שני רבני ערים אחד 

אשכנזי ואחד ספרדי. 
כוח  לחיסול  מגמה  כיום  יש  לב  למגינת 
זה  אם  וחומר  וקל  הציבור  על  ההשפעה 
שייך לאג'נדה הקרובה לעניין דתי וההפחתה 
בשירות הדת, דהיינו קיצוץ בתקציב קודם כול 
לקצץ בעניין הרעיוני העומד מאחורי זה, כדי 
גורמים  אותם  שרוצים  וכוח  השפעה  למנוע 

ליטול אך ורק לעצמם. 
אני רואה בזה את עיקר המלחמה ואין כאן 
ממה  לבר  אחר,  ענייני  או  תקציבי  עניין  לא 
שנאמר כאן. המאבק הוא גם עקרוני שמצדם 
מיותרת,  היא  אחד  רב  אפילו  רב  משרת 
לשמחתנו הציבור הולך וגדל בעניין הדרישה 
לאל  שיש  היכן  ולכן  ולרוחניות.  לאמונה 
ידנו לפעול לבחירת שני רבנים זו היא מטרה 
נשגבה וקדושה, אשר מועילה ותועיל לחברה 

כולה.   

בעד: מחפשים לקצץ בדת
הרב דוד אוחיון

יו"ר ועד רבני ישראל

נגד: גם מרן סבל
הרב אליהו מימון
רבה של קריית אתא

ילד אחד בחדר הורים
חינם

ע“ב לינה וארוחת בוקר

למזמינים 4 לילות
לילה רביעי חינם
ע“ב לינה וארוחת בוקר

בין התאריכים 1.8-31.8.2017
מבצעי אוגוסט

מלון רמדה ירושלים
גשר רופין בשדרות הרצל, טל‘: 02-6599950

reservations@herzlhotel.com :פקס: 02-6511824  מייל להזמנות

מלון יוקרה משופץ ומשודרג
חדרים גדולים ומפוארים

מועדון בריאות, בריכת שחיה מקורה ומרהיבה
עם שעות נפרדות בערבים

מסעדות איכותיות - קופי שופ

גלאט כשר למהדרין כל השנה
בהשגחת בד“ץ של רבנות ירושלים ו-OU גלאט

חופשת קיץ מפנקת
ברמדה ירושלים

TADIRAN ALPHA

QUIET FUNCTION

סולטן
מוצרי חשמל

1-700-703-400 | tadiran-group.co.il :מרכז ייעוץ ומידע

*שנה ראשונה אחריות מלאה על פי דין + שנתיים אחריות נוספת מוגבלת בתוספת תשלום 
חד פעמי של 190 ₪ כולל מע"מ. בכפוף לתקנון. תוקף עד 31.5.17. המחיר במזומן ואינו כולל 

הובלה ו/או התקנה.

בית של טכנולוגיה

שנות אחריות על כל הדגמים*3

זה הזמן להתחדש עם סדרת המזגנים המתקדמת בישראל
תדיראן ALPHA זוכת פרס מוצר השנה 2017

אופציה למערכת 
Wi-Fi

חיסכון בצריכת
החשמל

פעולה חרישית
במיוחד

 12,150 BTU/h תפוקת קירור
3.90 COP A דירוג אנרגטי 

2,190 ₪מתאים לחדר שינה בגודל 15 מ"ר

TADIRAN ALPHA 10
 9,900 BTU/h תפוקת קירור
3.85 COP A דירוג אנרגטי 

1,990 ₪מתאים לחדר שינה בגודל 12 מ"ר
 14,330 BTU/h תפוקת קירור

3.93 COP A דירוג אנרגטי 
 3,300 ₪מתאים לחדר שינה בגודל 20 מ"ר

 24,260 BTU/h תפוקת קירור
3.80 COP A דירוג אנרגטי 

5,130 ₪מתאים לחדר שינה בגודל 30 מ"ר
 19,450 BTU/h תפוקת קירור

3.90 COP A דירוג אנרגטי 
3,820 ₪מתאים לחדר שינה בגודל 25 מ"ר

 28,630 BTU/h תפוקת קירור
3.90 COP A דירוג אנרגטי 

6,600 ₪מתאים לחדר שינה בגודל 35 מ"ר

תצוגה דיגיטלית 
נסתרת

פיזור אוויר אחיד 
בחדר

QUIET FUNCTION 3D AIRFLOW

TADIRAN ALPHA 15TADIRAN ALPHA 18

TADIRAN ALPHA 21TADIRAN ALPHA 28TADIRAN ALPHA 35

"סולטן-מוצרי חשמל" מביאים לכם 
את מזגני האיכות של תדיראן

עם טכנלוגיה מיוחדת ואחריות מלאה 

יעוץ מקצועי חינם

מיידיתאספקה

5 שנות אחריות מלאה 
למזגני תדיראן אלפא

החופשות המפנקות למשפחות 

1
במלון הספא היוקרתי לאונרדו פלאזה ים המלח

בתאריכים יד'-יח' באב   6-10/8/17

GLATT KOSHERRER

RABBI  ELIYAHU ROTENBERG
הרב אליהו רוטנברג שליט"א

גלאט למהדרי� מ� המהדרי�

במלון המפואר קיסר פרימייר טבריה

בלב הטיילת 
על 

שפת הכנרת

בתאריכים יד'-כה' באב   6-17/8/17

GLATT KOSHERRER

RABBI  ELIYAHU ROTENBERG
הרב אליהו רוטנברג שליט"א

גלאט למהדרי� מ� המהדרי�

2

02-5811213 
www.galimt.co.il   
galimt88@gmail.com :מייל

הסרת משקפיים בלייזר
התאמה מלאה לציבור החרדי

לבדיקת התאמה חינם:
03-7922031

  ימי בדיקות נפרדים לנשים ולגברים

  בדיקות לנשים ע"י נשים בלבד 

  בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ

הסרת משקפיים עושים בבי״ח

המעקלים בדרך לביתך... 
           החובות לא נגמרים... 

                 ההגבלות האין סופיות...

בס"ד

אנחנו הכתובת!!!

 gmail: Ahikamgreidilawoffice@gmail.com | עו"ד אחיקם גריידי

 ביטול עיקולים תוך 24 שעות 
 הקפאת הליכים מיידית בהוצלפ 

 ביטול הגבלות שיקים 
 פתיחת חשבון בנק 

 אישור יציאה מהארץ 

 הסדר נושים 
 החזר רישיון נהיגה 

 ליווי משפטי מקצועי ואישי 
      עד מחיקת כל החובות וקבלת הפטור 

0532416133 |רח' תובל 22 ר"ג מתחם הבורסה

מרכז הסיוע 
הארצי לחייבים 

משרדינו מייצג חייבים מזה 25 שנה  
במקצועיות, אמינות, ודיסקרטיות 
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להפסקהיוצאים 

 מדור הילדים והנוער
תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת דברים הקשורים למים מהמקרא
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. בוקר, שחר. "הנה באה יצאה ה____")יחזקאל ז י(
5. מפרשיות השבוע.

7. בית מגורים, מעון. "קנה בה ____ ____" )בבא בתרא 
א ה(

9. נתינה. "אמירה נעימה כתיבה _____" )שבת קה.(
10. קיצור המילים : חפץ חיים.

11. ילד, תינוק שנולד. "אין לה ____" )בראשית יא ל(
13. כנוי לטורפים שבין החיות. "____ ____ אכלתהו" 

)בראשית לז כ(
15. כנוי לגיבור וחזק. "סבבוני ____ רבים" )תהלים כב יג( 

)בלשון יחיד(
16. שם נרדף לישימון,מקום שומם וצחיח שאין בו  כל 

צמחיה. "תעו ב ____" )תהלים קז ד(
17. בנו של אדם הראשון שנולד לאחר שנרצח הבל  על ידי 

קין. )בראשית ד כה(
18. חי. "נשא אשה ו____ עמה" )יבמות ו ו(

 

1. פאר, יופי, הדר. "_____ תפארתו" )ישעיה כח א(
2. מתחנות בנ"י ביציאת מצרים. "ויסעו מאתם וישב על ____ 

____" )במדבר לג ז(
3. תסיסה,העלאת קצף. "ו____ גריסין" )טבול יום א א( )לא 

בלשון סמיכות(
4. המציא מליבו,הודיע דבר שלא היה. "לשון ש____ להם 

חכמים"  )נדרים י.( )בלשון יחיד,עבר( )בהיפוך אותיות(
5. תבואה מנוקה ממוץ לאחר הדיש,הזריה והניפוי. "ומלאו 

הגרנות ____" )יואל ב כד(
6. ____ בן גרא. השופט השני בישראל. )שופטים ג טו(

8. בן אחז בן מיכה בן מריבעל בן יהונתן בן שאול. "ואחז 
הוליד את ____" )דברי הימים א ח לו(

12. אש _____. אש חזקה מאוד. "ונגה אש ____" )ישעיה 
ד ה(

13. תר ובדק, חיפש. "____ כל חדרי בטן" )משלי כ כז(
14. שם כולל לכל בע"ח הזוחלים על האדמה או שוחים במים. 

"עד בהמה עד ____" )בראשית ו ז(

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

מאונךמאוזן

לנו:כתבו 

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

מצאו לפחות 5 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם! חידת פרשת השבוע 
ע"פ רש"י

אנאארהנינשאגהוקמא

תיאישאישספאימשיאג

שישנסנמאישמיאמאגל

ישינשישקשאישאויאת

שעאיהשיאנמימיהיממ

מסנפנמישישישיתשיי

יאושישאמאמישריבממ

מחשמיאישתאנתגלאינ

תישליפשנהאמאישאגא

כשחשושיאלישמאובלא

רנסחשעיאושיאורמפד

בתלשתקשהצמסניתדגא

כמימהאצומימראבתאא

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

אגם, מקוה, יבלי מים, אובל, נהר, כברכת מים, אי, נחל, לחוף ימים, השקת , 
תהום, מוצא המים, יאור, אפיקי מים, עינת מים, ים, באר מים, פלגי מים, מעין, 

גלת מים, מצולה, חוף הים

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

מדוע אמר בלעם 
לשרי מואב 

להישאר איתו 
בלילה?

האתון שאלה 
את בלעם מדוע 

היכה אותה 'שלוש 
רגלים'. למה הדבר 

מרמז?

הילד שכח את ספרי הלימוד בביתו. תוכלו 
לעזור לו להגיע אליהם?

 
1 2 3 4  5 6 

7    8   

9       

 10   11 12  

13   14    

15   16    

17   18    

 
     

בריא!קיץ 
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
לו

ב
03-6162228

3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

אופקים

דירות 
למכירה

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

2 יח“ד | 2/3 חדרים 
קומת קרקע

באופקים ברח‘ אלי כהן 
למכירה / השכרה / השקעה 

מטבחים אינסטלציה 
וחשמל חדשים!

בית שמש

לפרסום
03-6162228

 בשכון ג', ברח' יהודית, 
דופלקס, משופצת 

כחדשה, 3 חד' עם אופ' 
ממשית להרחבה ב 35 
מ' ק"ג ומעליה 3 חד' 

עם כניסה נפרדת )ניתן 
לעשות טאבו משותף( 

2,370,000 ש"ח בלעדי 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

■ 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, 
גמיש, ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 050-5308742 
03-5797756)25-25(_____________________________________________

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

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

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

מאירוביץ הרב קוק 23, 
,050-5308742

03-5797756)24-24(_____________________________________________

אלעד

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

בטון, עם אופציה לבנות 
על הגג, נוף מדהים, 

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

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

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

עם מעלית, 4.5 חד', 
מפוארת, בק"4 חזית, 
מעליה 2 חד' גדולים 

+מחסן+גג גדול, 
לדירה חניה בטאבו, 

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

03-5797756)42-42(_____________________________________________

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת לדירת 

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

משופצות כחדשות,  אפ' 
לטבו משותף, 1,980,000 
ש"ח גמיש, בלעדי, תיווך 

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

050-5308742)24-24(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

דופלקסים

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

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

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

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

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

 בבר אילן, קרוב לקריה, 
4 חד', משופצת + גינה + 
מרפסת, מיידי, 1,320,000 

ש"ח. תיווך יעקב,
054-4901948)27-27(_____________________________________________

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

2 חד', 2,400,000 ש"ח, 
משופצת, בלעדי תיווך 

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

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

■ הזדמנות מציאה! 
בבירנבוים קרוב לגינת 
משה, חזית, משופצת 
ומחולקת ל 4 חד', עם 

מרפסת של 18 מ' + יח' 
2 חד', 30 מ'+יח' חדר, 

הכל מושכר ב-7500 
ש"ח, ניתן להרחבה עוד 
כ- 25 מ"ר, 2,100,000 

ש"ח, בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

050- 5308742
03-5797756)28-28(_____________________________________________

וילות ובתים

 בבמברגר, פינוק ויוקרה, 
קרקע, 150 מ"ר + 100 מ"ר 

גינה, יחידת הורים + יחידה 
להשכרה, 3,080,000 ש"ח. 

_____________________________________________)25-29(י.ד. נכסים, 054-4651233

 חדשה בקרית הרצוג, 6.5 
חד', ק"א ע"ע + 4 מזגנים 

חדשים + סוכה, אפש' 
החלפה לדירה זולה

054-8402332)26-27(_____________________________________________

 בקריית הרצוג, דירת 
5 חד', מחולקת ל- 2 דירות, 
משפצת ומושקעת, כ- 100 

מ"ר, 1,790,000 ש"ח, גמיש, 
052-3440078)24-27(_____________________________________________

 בבר אילן, בבנין מטופח, 
בית 4 חד', משופצת, 

1,260,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)27-27(_____________________________________________

 באזור הרב שר, דופלקס 5 
חד' + סוכה מקורה, ממוזגת, 

מסורגת, רשתות + חניה + 
מחסן משותף, נוף מהמם, 

2,700,000 ש"ח,
054-6674009)25-27(_____________________________________________

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

6 חד', לא מעלית, 
משופצת, עורפית, 

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

03-5797756)25-25(_____________________________________________

 לחוץ למכור?! קח מזומן 
תוך 24 שעות,

"ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן"
050-4156317 ,052-3251213)27-27(_____________________________________________

וילות ובתים

דופלקסים

 4 חד', ליד נחלת יצחק + 
אופציות קיימות + הכנסה, 

_____________________________________________)26-27(קומה 2מתוך 3, 03-9185046

 בחפציבה, 4 חד' + חצר, 
מרווחת, מוארת ומאווררת, 
נוף + 2 יח"ד + אופציות, 

2,300,000 ש"ח,
054-8406303)26-29(_____________________________________________

 דופלקס 6 חד' 
מטופחת יפה, מעלית, 
באזור גן ורשא, מיידית, 
פרטים בתיווך אשכנזי, 

03-5791770)26-27(_____________________________________________

 באברמסקי, 6 חד', ק"ב 
+ מעלית, חניה בשפע, איכותי 
מאוד + סוכה, בבלעדיות נ.י.ל 

_____________________________________________)26-27(נכסים, 054-8433210

 וילה בעליון, 340 מ"ר 
בנוי, מושקעת, שטח ענק 600 

מ"ר! ישראל אלבלינק שוק 
הנדל"ן. שי, 050-3133287. 

_____________________________________________)27-27(ישראל, 052-3251213

פנטהאוזים ודירות גן
 בעליון, דירת גן, 4 

חד', חייבת להמכר. ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן. שי, 

050-3133287. ישראל,
052-3251213)27-27(_____________________________________________

 בשמעיה חסידי ליטאי, 
4 וחצי חדרים, קומה א', 

גדולה ומטופחת + אופציה 
להרחבה, 1,450,000, גמיש, 

050-4720326)27-30(_____________________________________________

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

רק 1,450,000 ש"ח,
052-5752500)27-27(_____________________________________________

 4 חד', 1,350,000, אזור 
מעולה! ישראל אלבלינק שוק 

הנדל"ן. שי, 050-3133287. 
_____________________________________________)27-27(ישראל, 052-3251213

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
3 חד' + גג בטאבו + יח' דיור 

+ 2 מחסנים מושכרים בכ- 
_____________________________________________)27-27(6,000 ש"ח, 054-9422194

 3 חד' + גג בטאבו, אזור 
איכותי, הגג מתנה, מחיר 

מציאה!! ישראל אלבלינק שוק 
הנדל"ן. שי, 050-3133287. 

_____________________________________________)27-27(ישראל, 052-3251213

 בהזדמנות!!! באזור 
המתחרד דירות זולות. רימקס, 

02-5356868)27-27(_____________________________________________

 במתחרד 102 מ"ר 
+ היתרים לעוד 102 מ"ר, 
אפשרות לחלוקה ל- 4 יח'.

_____________________________________________)W)27-27 נדל"ן, 052-5914047

 במגדל המים סמוך 
לנחלה ומנוחה, דופלקס 5.5 

חד', כ- 140 מ"ר, 2 מרפסות, 
מיידי, 1,480,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)27-30(אדר נכסים, 052-4834706

 בבר-אילן, דופלקס 3 חד', 
106 מ"ר + גינה, אופציה 

לתוספת, 1,280,000 ש"ח. 
תיווך אדר נכסים,

052-4834706)27-30(_____________________________________________

 רמב"ש ג', 4 חד', 
מרפסת, נוף ומיזוג. רימקס, 

02-5356868)27-27(_____________________________________________

 בפרוייקט יוקרתי עם 
מחסן צמוד באותה קומה, 
ברמש ג', 4 חד'. לזר נדלן 
_____________________________________________)27-27(והשקעות, 052-6900020

 במתחרד הנרקיס, 4 חד', 
קומה 2, מרווחת, 930,000 

בהזדמנות! W נדל"ן,
052-5914047)27-27(_____________________________________________

 באיזור המתחרד, 4 חד', 
קומה 2, משופצת, 1,060,000 

בהזדמנות! W נדל"ן,
052-5914047)27-27(_____________________________________________

 באיזור המתחרד, 4 חד', 
קומה רביעית במחיר מציאה, 

850,000 ש"ח. W נדל"ן, 
052-5914047)27-27(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 באיזור פינוי בינוי בבאליק, 
3.5 חד', 800,000 ש"ח, בלעדי 

_____________________________________________)27-27(תיווך יעקב, 054-4901948

 במרכז 3 חד', ק"ק, 
מסודרת, אפשרות יציאה 

לחצר, 850,000 ש"ח, תיווך 
_____________________________________________)27-30(אדר נכסים, 052-4834706

 בקרן היסוד באזור 
מתחרד, 3 חד', מזגן, מסודרת, 

880,000 ש"ח. תיווך אדר 
_____________________________________________)27-30(נכסים, 052-4834706

 בבית-שמש הוותיקה 
ברח' הרצל, 3 חד', 

בהזדמנות!!! רימקס,
02-5356868)27-27(_____________________________________________

 במתחרד, הרצל, 3 חד', 
קומה 3, משופצת, 990,000 

_____________________________________________)27-27(ש"ח. W נדל"ן, 052-5914047

 במשלט, 2 חד', ק"ג, 
מסודרת, מושכרת, 685,000 

ש"ח. תיווך אדר נכסים,
052-4834706)27-30(_____________________________________________

 בהשלושה, ק"ג, 60 מ"ר 
+ אופ' בצד ובגג, 1,650,000 

ש"ח. "מוטי פרוינדליך"
03-6444025)27-27(_____________________________________________

 בלעדי!! באבן 
גבירול-סוקולב, מחולקת 

3 חדרים, 80 מ"ר + 
סוכה על רלסים 12 מ"ר 

+ יחידת דיור 20 מ"ר, 
משופצות ומושקעות, 

ק"א, 1,890,000 ש"ח. 
סלומון-נכסים-והשקעות"

052-7652801)27-27(_____________________________________________

 בביאליק, דופלקס 140 
מ"ר, מחולקת ל-2 + מעלית 
+ יח"ד דיור מושכרת, גמיש. 

נדל"ן הקריה, 2,150,000, 
054-8472222 ,050-3000121)27-27(_____________________________________________

 בלעדי באזור חגי, 130 
מטר, קומה 4, ללא מעלית, 

1,975,000. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)27-27(_____________________________________________

 כ- 80 מ"ר, מפוארת, 
יהודה הלוי 23, ק"א, 

לביקור היום, יום ד' בשעות 
16:30-20:00. פנחס מילר, 

050-4103310)27-27(_____________________________________________

 בהזדמנות בגניחובסקי, 
68 מ"ר, ק"ב, אופציה גדולה 

להרחבה, 1,330,000 בי.א 
_____________________________________________)27-27(נדל"ן 054-8462882

 בהזדמנות גדולה בפרדס 
כץ, 64 מ"ר, קומה א', 
1,200,000 בי.א נדל"ן,

054-8462882)27-27(_____________________________________________

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

חד', 1,180,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)27-27(_____________________________________________

 בשלוש-השעות בבניה, 
דירות 4 חד' ופנטהאוזים החל 

מ- 1,650,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)27-27(_____________________________________________

 בלעדי! בהר השלום, 
בית פרטי, 600 מ"ר בנוי, 

6 קומות ניתן לחלוקה, פיר 
מוכן למעלית, חניה כפולה, 

משופצת חלקית, נוף, 
6,900,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)27-27(_____________________________________________

 פנטהאוזים מובחרים 
במבחר אזורים החל מ- 

2,700,000 ש"ח, תוכניות 
במשרד. "מוטי פרוינדליך" 

03-6444025)27-27(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ג' בבנין 
יוקרתי בבניה, כניסה בעוד 

שנה, דירת גן, 4 חד' + 
חצר 50 מ"ר, מעט דיירים. 

_____________________________________________)27-27(א.פנחסי, 03-5799308

 בבנייה בגולומב, פנטהאוז 
5 חד', קומה רביעית, 

3,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בשחל בבניין-חדש, 
פנטהאוז ענק ומפואר, מיידי, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בבנייה במרים-הנביאה 
פנטהאוז 5 חד', חזית + 

מרפסת, 3,000,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בהרב-קוק, דירת נכה, 
5 חד', מרווחת + יחידה 

מושכרת, 2,800,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 באזור בעלי מלאכה קרוב 
לויז'ניץ, דופלקס 5 חד', 200 
מ"ר )1+4(, ק"ג + מעלית 
+ חניה יש גם מדרגות לגג 

מחדר מדרגות, חזית, 6 דיירים, 
2,850,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)27-27(א.פנחסי, 03-5799308

 בבלעדיות!! בקרית 
הרצוג בקובלסקי, 4 חדרים 
כ- 115 מ"ר, אופציה, ק"ד, 

מעלית, משופץ. תיווך,
050-4144602)27-27(_____________________________________________

 בבלעדיות באברבנאל, 
דופלקס 6 חדרים, 

מושקעת כ- 200 מ"ר, 
אפשרות לחלוקה.
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)27-27(_____________________________________________

 בבירנבוים, דירת-גג, 
מרווחת, 5ח', ק"ד + 

מעלית, מטופחת ומאווררת, 
2,190,000 ש"ח.

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)27-27(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור נורוק, 
ד.גג ענקית + אפשרות 

חלוקה, חזית, 1,790,000 
ש"ח. "אפיק-נכסים"

053-3128884 ,03-5791514)27-27(_____________________________________________

 באזור יהודה הלוי, ד.גג, 
מושקעת ומטופחת, 5, 

ענקית, יפהפיה, 150 מ"ר, 
ק"ב, חזית, 2,600,000 ש"ח. 
_____________________________________________)27-27("אפיק-נכסים" 03-5791514

 למבינים! בשכון-ג', 
דופלקס חדש, מושקע! 

יפהפה וענק! 6ח' + מרפסת 
ענק! 3 כ"א, 4,200,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)27-27(_____________________________________________

 בהרב שך, ק"ג, חזית, 
דופלקס, 160 מ"ר ניתן 

לחלוקה. "מוטי פרוינדליך" 
03-6444025)27-27(_____________________________________________

 בלעדי!! בבן גוריון/
מנחם בבניני משה"ב, 

דירת-גג )דופלקס(, 
כ- 190 מ"ר, 5 חדרים + 
גג-גדול, ק"ד + מעלית 

+ 2 חניות מקורות, 
2,450,000 ש"ח. סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)27-27(_____________________________________________

 בנסנבוים המבוקש, 
דירת גג )דופלקס( 

5 חדרים, 180 מ"ר, 
משופצת ומושקעת 

מהיסוד + מעלית + חניה 
+ יחידת דיור 30 מ"ר, 

3,150,000 ש"ח. סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)27-27(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
באדמורי שאץ, דופלקס 5.5 

חד', 2 מרפסות, כ- 50 מ"ר, 
054-9422194)27-27(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי אזור דב 
גרונר בבנין חרדי, דופלקס 

בק"ג, 2.5 חד' ומעליה 
חד' + מרפסת גג, הכול 

משופץ, 1,400,000. 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797766
050-5308742)27-27(_____________________________________________

 בלעדי, דופלקס 7 ח' 
באזור חרל"פ, 210 מטר כולל 

מרפסת גדולה + מעלית 
+ חניה, פינוי 13 חודש, 

2,800,000. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)27-27(_____________________________________________

 בלעדי! בהזדמנות באזור 
רמבם בבנין חדיש, 5 חד', 

110 מ"ר, ק"ב + מעלית + 
חניה, חזית, 2,050,000 ש"ח. 

_____________________________________________)27-27(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בשיכון ג' 
ברביעיות, 6 חד', 150 מ"ר, 

מחולקת ל- 4 חד', 90 מ"ר + 
יחידה + מחסן, משופצת + 

גינה גדולה, 3,050,000 ש"ח. 
_____________________________________________)27-27(א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון-ג' במיקום מעולה! 
6ח', ק"א, חזית + מלעית, 
2 כניסות, 2,700,000 ש"ח. 

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)27-27(_____________________________________________

 ביצחק-שדה בבנין יוקרתי 
בגמר שלד, 5, מרווחת + 2 

מרפסות, ק"ק, 3 כ"א. "אפיק-
_____________________________________________)27-27(נכסים" 03-5791514

 בויז'ניץ, 6 גדולה, ק"ג, 
חזית + מעלית, מיידית, 
2,600,000 ש"ח. "אפיק-

_____________________________________________)27-27(נכסים" 03-5791514

 דופלקס טכורש, שיכון ו', 
6.5, כ- 150 מ"ר, משופצת, 

קומה ב' ואחרונה, 2,700,000 
ש"ח. 077-2050410,

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)27-27(אדוארד

 בלעדי!! בעמי השקט, 
5 חדרים, 105 מ"ר, 

משופצת, חזית, 3 כ"א, 
חצי קומה + מחסן, כ- 25 

מ"ר, 2,290,000 ש"ח. 
סלומון-נכסים-והשקעות"

052-7652801)27-27(_____________________________________________

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

2,100,000 ש"ח.
_____________________________________________)27-27("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בקוטלר, ק"א, חזית, 
4 חד', 100 מ"ר, משופצת, 

1,950,000 ש"ח, גמיש. "מוטי 
_____________________________________________)27-27(פרוינדליך" 03-6444025

 באזור שמעיה בבניה, 4 
חד', תוכניות במשרד. "מוטי 

_____________________________________________)27-27(פרוינדליך" 03-6444025

 בגורדון, ק"א, חזית, 4 
חד', כחדשה + מ.שמש, 
2,100,000 ש"ח. "מוטי 
_____________________________________________)27-27(פרוינדליך" 03-6444025

 בלנדא, ק"ה, 4 חד' + 
מעלית וחניה, 2,200,000 

ש"ח. "מוטי פרוינדליך"
03-6444025)27-27(_____________________________________________

 בטרפון, ק"א, חזית, 4 
חד', 120 מ"ר + חניה. "מוטי 

_____________________________________________)27-27(פרוינדליך" 03-6444025

 בהשומר אזור מכבי 
אש בבניין חדש, 4 

חדרים, מפוארת, 3 כיווני 
אוויר, מיידי! עורפית! רק 
ב- 1,795,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)27-27(נכסים, 050-4177750

 במרום שיר, כ- 4 
חדרים, יפיפיה + מחסן 
וחניה עם נוף מהמם! 

+ מרפסות, רק ב- 
1,995,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)27-27(נכסים, 050-4177750

 מציאה אמיתית 
באזור הצבי, 4.5 חד', 

מושקעת, כ- 120 מ"ר, 
3 כ"א + מרפסת שמש 
+ סוכה + יחי' הורים + 

מחסן גדול, בינוי פינוי 
גמיש, רק 1,620,000 

ש"ח. תיווך,
050-9777755)27-27(_____________________________________________

 ברב קוק, 4 חד', 102 
מ"ר, ק"ג + אופציה בגג 
בטון כולל רשיון 48 מ"ר 

ניתן לחלוקה, מטבח חדש, 
אופציה למעלית. א.פנחסי, 

03-5799308)27-27(_____________________________________________

 בשיכון ה', 4 חד', מרווחת 
+ מרפסת שמש גדולה, 

95 מ"ר, ק"6 + מעלית נוף 
פתוח )+ משרד 11.5 מ"ר 

בתוספת תשלום(. א.פנחסי, 
03-5799308)27-27(_____________________________________________

 בשיכון ג', 4 חד', 80 מ"ר, 
משופצת, מצב מצוין, ק"א, 

חזית, 3 כ"א, 1,690,000 ש"ח. 
_____________________________________________)27-27(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בבירנבוים, 4 חד', 
85 מ"ר, ק"ב + מעלית + 
חניה, חזית, שמורה מאוד, 

אופציה גדול הלהרחבה, 
1,780,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)27-27(_____________________________________________

 ברח' ירושלים איזור 
העיריה, 4 חד', גדולה, 110 
מ"ר, ק"ב, חזית, משופצת, 
1,900,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)27-27(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ה' 
בסיום בניה, 4 חד', 95 מ"ר, 

מושקעת, ק"ב + מעלית, 
8 דיירים, מ.שמש גדולה, 

2,000,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)27-27(_____________________________________________

 בגורדון 4, 4 חד', ק"ב, 
3 כ"א, שמורה ממזוגת, 
מסורגת, סוכה ומעלית, 
2,190,000 ש"ח, לל"ת,

052-4200019)27-30(_____________________________________________

 באזור יונה-הנביא, כ- 4ח', 
יפהפיה, סלון גדול, ק"ב, חזית 

+ מעלית, 1,900,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)27-27(_____________________________________________

 בגוטמכר אחרונה!! 
בגמר בניה, 4 חדרים, 
100 מ"ר + מ.שמש, 

קבלן אמין, רמה גבוהה, 
ק"א + מעלית + חניה, 

2,000,000 ש"ח. סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)27-27(_____________________________________________

 בלעדי בנויפלד, 
4 חדרים + י' הורים, 
משופצת ומושקעת 

מהיסוד + סוכה גדולה 
על רלסים, ק"א, חזית, 

1,800,000 ש"ח. סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)27-27(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
באדמורי שאץ, 4 חד' ענקית, 

מרפסת סוכה, מיידי,
054-9422194)27-27(_____________________________________________

 להשכרה 4.5 חד', 
גדולים מאוד בק"ג עם 

ריהוט קומפלט ברח' בן 
זכאי ליד רח' דסלר ללא 

מעלית, לתקופה ארוכה, 
5,200 ש"ח, בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797766, 

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 בגניחובסקי 94 מ', 4 
חד', חזית, אופציה לבניה על 

הגג, 1,550,000. "צ'מפיון-
_____________________________________________)27-27(נדל"ן" 053-3121812

 התחלנו לבנות! בגולומב 
4.5 חד', ק"א, גדול הוחזיתי. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בטרום בנייה באניליבץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 ברמבם 4 חד', יפהפייה 
ומתוכננת, חדשה + מעלית 

וחניה, 2,200,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 ברמבם 4 חד', מתאימה 
לחלוקה, ק"ב, 3 כ"א, 

1,750,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בדניאל 100 מ"ר, 
חזיתית + אופציה להרחבה, 

2,100,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בהעליה-השניה, 4חד', 
ק"א + מעלית וחניה, חזיתית, 

2,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בנחום, 4 חד' ענקית, 
משופצת ויפה, 3 כ"א, 

2,225,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בשלוש-השעות, 4.5 חד', 
יפה + מעלית וחניה בטאבו, 

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 באברבנאל, 4 חד', כ- 
100 מ"ר, משופצת מהיסוד + 
חצר, 1,770,000, גמיש. נדל"ן 

_____________________________________________)27-27(הקריה, 050-3000121

 בלעדי, 4 ח' ברחוב 
הירדן, ק"ק, גבוהה, חזית, 

100 מטר, מושקעת + רשיון 
לבנות עוד חדר וסוכה, אופציה 
ליחידת דיור, 1,810,000. תיווך 

_____________________________________________)27-27(אלטרנטיב, 054-5500263
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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

1-1.5 חדרים

עסקים

ביקוש 
דירות

נדל”ן 
מסחרי

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

 5 חד' בבנין חדיש 
ברח' הזיתים )באזור בית 

וקאנטרי( ק"ג, מרווחת 
ויפה, לדירה מחסן+חניה, 

6,200 ש"ח פינוי בסוף 
החודש, אפשרי לתקופה 

ארוכה בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

גבעת שמואל

בני ברק

דירות 
להשכרה

 מציאה להשכרה 40 
מ', בר"ע ליד בי"כ של 

הרב שטרן, ק"ק, מתאים 
גם למשרד, 2,800 ש"ח, 
בלעדי  תיווך ש. מאירוביץ

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

פתח תקווה

 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. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23 050-5308742

03-5797756)34-34(_____________________________________________

משרדים  4 חד' גדולים, ליד נתן 
הנביא ק"ד, חזית + חניה 
בבן גוריון מול השלישות 

)שייך לב"ב( מיידי, 4,500 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)09-43(_____________________________________________

מחסנים
 להשכרה 30 מ"ר 
שטח מסחרי משופץ 

ומסודר באזור תעשיה 
בבני-ברק, למשרד, 

חנות, מחסן ולכל מטרה. 
שרותים וחניה צמודים,

052-3087018)25-28(_____________________________________________

דופלקסים

וילות ובתים

השקעות

בני ברק

 דירת ארוח, ק"א, 
מפוארת, מאובזרת וממוזגת, 

באזור רח' סוקולוב, לזוג, 
052-7662345)18-30(_____________________________________________

 דירת 130 מ"ר מפוארת 
ומאובזרת היטב, ממוזגת, עד 

13 מיטות לשבתות ולתקופות 
_____________________________________________)19-27(קצרות, 050-7877492

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

אור הגנוז

 צימרים/וילה מקסימים 
ומאובזרים, ג'קוזי גדול, נוף 
מדהים + מרפסת גדולה, 

לזוגות ומשפחות,
052-7655095)54-27(_____________________________________________

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

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

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

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-36/17(_____________________________________________

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף, 

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

בית חורון

 "אורחן אור הזוהר" - 2 
צימרים כפריים ומבודדים: 

סוויטה פנטהאוז + חדר 
שינה וצימר קרקע + 

2 חד', ג'קוזי + בריכה 
מחוממת ומוצנעת כל 

השנה לכ"א, 
050-6752875)25-27/17(_____________________________________________

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

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

בית חלקיה
 וילה חדשה, ממוזגת, 

ונקיה, ג'קוזי, דשא, נדנדה, 
נוף וערסלים, 052-5238020, 

08-8683777)03-30(_____________________________________________

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

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

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

בית שמש
 וילה מקסימה, 4 חדרי 

שינה, 30 מיטות נקיה 
ומאובזרת, לשבתות במחיר 

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

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

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

בית מאיר

ביריה

 צימרים באור הגנוז. בית 
בצפת. לשבתות, חגים ובין 

הזמנים, מבצעים לזוגות 
וקבוצות, 052-7632474

052-7633683)17-28(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 וילה לשבתות ובין הזמנים, 
ממוזגת חצר גדולה + 

מתקנים, נוף למירון,
052-7655090)25-28(_____________________________________________

 לשבתות וחגים, יח"ד 
יוקרתית + 2 מזגנים בבנין 

חדש בלנדא/חזון איש,
054-8466850)21-34(_____________________________________________

חנויות

 להשכרה 30 מ"ר 
שטח מסחרי משופץ 

ומסודר באזור תעשיה 
בבני-ברק, למשרד, 

חנות, מחסן ולכל מטרה. 
שרותים וחניה צמודים,

052-3087018)24-27(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 4 חד' בעובדיה 6 ליד 

מוהליבר, ק"א + מעלית + 
חניה פרטית, ממוזגת + יח' 
הורים + סוכה, 4,900 ש"ח, 

לל"ת, 050-9462145,
058-6371595)24-27(_____________________________________________

 3 חד' במנחם בגין, חדשה 
וממוזגת + סוכה, מיידי, 3,200 

ש"ח, להתקשר בין -13:00
054-7590321 ,22:00)24-27(_____________________________________________

 2 חדרים משופצים, 
ממוזגים עם מרפסת 60 מטר, 
לא מרוהט, רח' מינץ 4, 3,200 

_____________________________________________)24-27(ש"ח, 052-2723556, מיידי

 דירת 2 חד' משופצת 
כחדשה, ריהוט מלא, ברח' 

ירושלים, ק.כניסה, מיידי, 
052-7188368)24-27(_____________________________________________

 בנעם אלימלך, 2 חד' 
+ מטבח נפרד + סוכה, 

מרוהטת, מיידי, 2,500 ש"ח, 
050-4101553 ,03-5700880)24-27(_____________________________________________

 יחידת דיור, 1.5 חד', 
בסוקולוב, 35 מ"ר במצב 

שמור, רק 2,400 ש"ח,
050-6355883)24-27(_____________________________________________

 יחידת דיור מסודרת 
ומושקעת ליחיד, ריהוט מלא, 
ק.כניסה ברח' ירושלים, מיידי, 

052-7188368)24-27(_____________________________________________

 חדר ליחיד מרוהט 
קומפלט, בדירה עם שותף, 

ברח' ירושלים, ק.כניסה, מיידי, 
052-7188368)24-27(_____________________________________________

עמנואל

 למכירה פיצריה מצליחה 
_____________________________________________)24-27(בב"ב, לפרטים: 053-3310177

 למכירה עסק בתחום 
בגדי ילדות בב"ב, מוניטין 

10 שנים, קהל לקוחות 
גדול, אחוזי רווח גבוהים, 

מיקום אסטרטגי,
054-4399122)24-27(_____________________________________________

 מציאה להשקעה, קרקע, 
רווח מובטח, השקעה מצויינת, 

_____________________________________________)24-27(ללא סיכונים, 054-2321111

 להשכרה ברבי-עקיבא 
111, חנות 20 מ"ר + 8 מ"ר 

גלריה, פינוי מיידי,
050-8227125)24-27(_____________________________________________

 בעמי, 4.5 חדרים, 
משופצת וממוזגת + סוכה, 

_____________________________________________)25-28(058-5783835, לל"ת

 ביחזקאל, 3, חדשה 
ומושקעת, קומת קרקע לחצר, 

לטווח ארוך, 050-4119420, 
050-8676410)25-30(_____________________________________________

 יח"ד כחדשה, יפה 
ומרוהטת, בעיקר יחיד בהרב 

רוזובסקי, 1,750 ש"ח,
050-4113074)25-28(_____________________________________________

 באמרי חיים, חדר ליחיד 
או לפעילות שקטה, מרוהטת 

ממזוגת, לממושכת, מיידי, 
052-3632080)25-28(_____________________________________________

 בנעם אלימלך, לבודד/ת 
דירת חדר + אמבטיה, 

מרוהטת + מוצרי חשמל, 
מיידי, 03-5700880,

050-4101553)24-29(_____________________________________________

גני תקווה
 דירת גן, 5 חד' בגני 

תקווה, נוף סביון + 2 חניות, 
מחסן + רהיטים, בנוי - 160. 
גינה - 150, 054-3974254, 

054-3972920)25-28(_____________________________________________

מגדל העמק
 4 חד' מרווחת, בקריה 

החרדית, מקום נגיש לסוכה, 
מיידי, 1,950 ש"ח,

052-6233387)25-28(_____________________________________________

 הזדמנות אחרונה, 
זכות לדירה בשרון, שדה 

ורבורג, עולל עלויות בניה, 
388,000 ש"ח, חברת 

בניה ידועה,
050-5483322)25-32(_____________________________________________

 להשכרה בר"ג רח' 
סוקולוב, ק"ק, משופצת, 36 

מ"ר + 10 גלריה, לחנות, 
קליניקה, משרד, מכון יופי, 

_____________________________________________)25-28(וכד', 050-3720730

 להשכרה בפ.תקווה, 
משרדים, 180 מ"ר, מפוארים, 

בקרית מטלון, 60 ש"ח למטר, 
03-9232202 ,054-4888044)25-28(_____________________________________________

 וילה מפוארת וחדשה, 
בריכה ונדנדות, חוויה שלא 
תשכח, למשפחות גדולות, 

050-4146708)25-28(_____________________________________________

■ 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)03-32/17(_____________________________________________

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)31-30/17(_____________________________________________

 2 צימרים משפחתיים 
יפים, ממוזגים ומאובזרים + 
מרפסות, דשא וטרמפולינה, 

_____________________________________________)19-44/17(במרכז היישוב, 053-2552555

 וילה חדשה, ממוזג, 
מתאימה למשפחות גדולות, 

30 מיטות קרוב לרשב"י,
052-5207326)21-33(_____________________________________________

הר כנען
 בהר כנען עולה וילה 5 

חדרים, ממוזגת, בריכה + נוף, 
טרמפולינה, עד 12 נפשות, 

050-3327788)24-27(_____________________________________________

גורנות הגליל
 נופש מושלם למשפחה 

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

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

פנטהאוזים ודירות גן

 2 יחידות דיור, 1.5 חד', 
מאובזרות, ממזוגות ומרוהטות 
ברבינו אשר, מיידי, 1,600 ש"ח 

_____________________________________________)26-29(כולל מים, 050-9734807

 יח"ד מרוהטת כחדשה, 
ממוזגת + מטבח, שקטה 

ליחיד/ה בגבורי ישראל,
050-6521476)26-27(_____________________________________________

 בטבריה, יח"ד 26 מ"ר 
+ אופ' רק 740,000. נדל"ן 

הקריה, 054-8472222,
050-3000121)26-27(_____________________________________________

 ברמב"ם, יח"ד 25 מטר, 
קומה ב', חדשה ומרוהטת, 

2,000 ש"ח, מאחרי ט' באב, 
052-6160852)26-28(_____________________________________________

 לזו"צ בז'בוטינסקי עורפית 
1.5 חד', מרוהטת קומפלט, 

2,300 ש"ח כולל ארנונה ומים, 
052-7158998)26-29(_____________________________________________

 3 חד' בעמנואל משופצת 
כחדש + 2 מרפסות + נוף 

מדהים, 1,450 ש"ח,
054-2300995)26-27(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)26-27ח(052-7396092

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-29ח(למבוגרת, 050-5952474

 להשכרה בית מאפה פעיל 
_____________________________________________)26-27(בב"ב, 050-7755442

 חנות, 32 מ"ר ברח' 
ירושלים/רבי עקיבא, 
חזית, כניסה מיידית, 

מפתח בתיווך אשכנזי, 
.03-5791770

_____________________________________________)26-27(ארי, 052-5554201

 להשכרה חנות 200 
מ"ר, בחזו"א/דסלר, 
חזית. תיווך אשכנזי,

.03-5791770
_____________________________________________)26-27(ארי, 052-5554201

 להשכרה משרד לעבודה 
שקטה )לנשים(, בק.הרצוג, 

ממוזג + שרותים,
054-8417851)26-27(_____________________________________________

 להשכרה חדר/משרד 
באיזור גן ורשא, 15 מ"ר + 

שירותים, מיידי, 052-6485090, 
050-5931436)26-27(_____________________________________________

תמורת אחוזים על מכירות

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

בניית אתרים מסחריים
ברמה גבוהה לחנויות 

להקפיץ את העסק
ללא תשלום

חיספין

חצור הגלילית

 דירת נופש גדולה לבין 
הזמנים בחיספין רמת הגולן, 
_____________________________________________)26-29(מחירים נוחים, 053-3398550

 בית קרקע, 2 חד', 
מטבח מאובזר, מזגנים + 

מרפסת גדולה, נוף מרהיב, 
052-8982353)26-33(_____________________________________________

 דירת גן מפוארת 
5 חד' בשד' רמז, 

חדשה מקבלן עם חצר 
6,800 ש"ח, בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

■ בנועם אלימלך, דירת 
גן עם גינה בק"א, 5 חד', 

משופצים, מפוארים 
וגדולים ב- 6,100 ש"ח + 
מחסן, מידי, בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23

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

 שטחי מסחר 
ברחבי הארץ 

058-4154104

אלעד - שטח מסחרי 
כ-1500 מ“ר

ניתן לשלוח הודעה

בס“ד
 

להשכרה 

מגדל העמק 
 שטח כ-500 מ“ר

חיפה רח‘ האורן 
 כ-500 מ“ר | מתאים גם למשרד

בית שאן - כ-900 מ“ר
נתיבות - מבנה מסחרי

 כ-1000 מ“ר

 בבניין-חדש בשמעיה )ליד 
בי"ס מרכז( דירות 3 ו- 4 חד' 

מפוארות החל מ- 4,900 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)27-27(_____________________________________________

 ביונה )רמת גן( בית 
פרטי, 6 חדרים, 160 

מ"ר, שמורה ומטופחת 
במפלס אחד + גג ענק 

פתוח על כל הדירה, 
ק"א, חזית, כניסה 

פרטית, מיידי, 10,000 
ש"ח. סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)27-27(_____________________________________________

 בניסנבוים, דירת 
גג, 4 חדרים, 3 + 1 

+ גג פתוח, משופצת 
ומטופחת, ק"ג + מעלית 

+ חניה, מיידי, 5,500 
ש"ח. סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)27-27(_____________________________________________

 בעמק יזרעל, 5 חדרים, 
כחדשה, קומה ג' עם מעלית, 

ריהוט חלקי, מזגן מרכזי, 
050-5588838)27-28(_____________________________________________

 בשיכון ג', בשמחוני, 
+5, ק"א, ענקית, מיידי. משה 

דסקל, רי/מקס,
050-5926021)27-27(_____________________________________________

 דירת 4 חדרים דרך בן 
גוריון מול השלישית אזור דתי 

+ מעלית משופצת - מיידי, 
050-7207060)27-28(_____________________________________________

 ברב קוק השקט, 
ענקית, 4 חדרים + סוכה, 

מסודרת, 4 כ"א, ק"ג + 
מעלית + חניה, מיידי, 

5,500 ש"ח, גמיש. 
סלומון-נכסים-והשקעות"

052-7652801)27-27(_____________________________________________

 4 חדרים, ק"ב ב"זכרון 
מאיר" דופלקס + מרפסת 

גג + מיזוג + ריהוט, מיידית, 
המפתח ב"תיווך-אריה"

053-3172172)27-27(_____________________________________________

 ברמת אלחנן, כ- 3 חד', 
מרוהטת וממוזגת, דוד"ש, 

לזו"צ, לממושכת,
054-8436990)27-28(_____________________________________________

 באברבנלאל, 3 חדרים, 
כ- 70 מ"ר, שמורה 

ומסודרת, 3,300.
'אפיקי-נדלן-בועז'
 ,050-41560080

054-8474843)27-27(_____________________________________________

 המכבים, 3 חדרים, קו' ג' 
מקרקע, 2,700 ש"ח.

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)27-27(אדוארד

 תיווך. להשכרה דירות 
2-3-4 חדרים, מיידי ב"ב ופ"כ, 
במחירים טובים לשוכרים עם 

צ'קים,
 ,052-2213344/03-5444815

_____________________________________________)27-27(דוד

 בבנימין אברהם, 3 חד', 
כ- 70 מ"ר, משופצת חלקית, 
ממוזגת, 3,600. נדל"ן הקריה, 
050-3000121 ,054-8472222)27-27(_____________________________________________

 חדש בשוק, במנחם בגין, 
קרוב למכון מור, 3 חד', קרקע 

+ אופציה לבניית 44 מ"ר, 
מיידי. רי/מקס משה דסקל, 

050-5926021)27-27(_____________________________________________

 3 חדרים ביצחק 
שדה, מוארת, משופצת, 

ממוזגת, 4,200,
052-7617711)27-27(_____________________________________________

 3 חדרים בחתם 
סופר, מוארת, מסודרת 
כחדשה, 4,200 ש"ח, 

052-7617711)27-27(_____________________________________________

 טרומפלדור, 2 חדרים, 
קומה ב', מרוהט חלקי, 2,650 

ש"ח. 077-2050410,
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)27-27(אדוארד

 2.5 ח', משופצות, בנורוק, 
קומה ב' + דוד שמש, מטבח 
אמריקאי, אמבטיה מיידי, ללא 
_____________________________________________)27-30(ריהוט, 3,400, 054-8425580

 2.5 חדרים ברחוב 
עוזיאל, 2 חדרי שינה, 

מוארת וממזוגת, 2,900 
_____________________________________________)27-27(ש"ח, 052-7617711

 חדרים ביצחק שדה, 
מואר ומשופצת מהיסוד, 

3,500 ש"ח,
052-7617711)27-27(_____________________________________________

 דירת 105 חד', ק"ק, 
לזו"צ, שומר תו"מ באיזור 

_____________________________________________)27-28(צומת סירקין, 050-4119976

 הרצל, 1.5, קו' ב', עורפי, 
2,700 ש"ח, פינוי מיידי.

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)27-27(אדוארד

 בר אילן, 1.5, קומת 
קרקע, 2,800 ש"ח.

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)27-27(אדוארד

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

050-4195652)27-38(_____________________________________________

 להשכרה, יחידת 
דיור חדשה, מרוהטת 
וממוזגת, במוהליבר, 

2,750 ש"ח כולל ארנונה 
_____________________________________________)27-28(ומים, 052-4783640

נתיבות
 3 ח' בחזני, מסודרת, 

מטבח חדש, פינוי מיידי. רוזה, 
054-8454971)27-27(_____________________________________________

FOX  נדל"ן. בגני הדר, 
דירת גן, 2.5 חד' עם גינה 

_____________________________________________)27-27(חמודה, 050-6925400

דופלקסים
 בן יהודה 155 מ"ר 

דירה בקומה ומיוחדת + גג 
2,500,000 ש"ח,

050-3528252)27-27(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בהדר גנים, 4.5 חד', 
עורפית, מזגנים, מרפסת 
שמש, יח' הורים, כניסה 

054-4346744 ,1.8.17)27-28(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בהרצל השקט, 3.5 חד', 
מרווחת, קומה 1 + מעלית, 

050-3528252)27-27(_____________________________________________

 בהדר גנים, 3 חד', ק'1 
_____________________________________________)27-27(ללא מעלית, 050-3528252

FOX  נדל"ן. בכפר 
אברהם, דירת 3 חד', 

משופצת, חדשה, כניסה 
_____________________________________________)27-27(מיידית, 050-6925400

צפת

 הגדוד השלישי )בית 
מדהים( 160 מ"ר, 5 חד', 
מפלס 1, כחדש, מושקע 

מאוד, גינה עם בריכה, 
ג'קוזי וכו', 4,800 ש"ח. 

_____________________________________________)27-27(שניר, 052-2888181

 רח' ירושלים המבוקש 
)קיימות 2 דירות(, 140 

מ"ר, 4 חד' ענקיים, 
יח' הורים, נוף לרשב"י, 
לאחר שיפוץ מהיסוד, 2 
משפחות בבניין, 4,500 

ש"ח. שניר,
052-2888181)27-27(_____________________________________________

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)27-28ח(052-7396092

 לתיווך דרושות בדחיפות 
דירות למכירה 3-4 חדרים 
בב"ב, ללקוחות רציניים, 

פרסום ומכירה עלינו! שירות 
מהיר ללא עמלה,

 ,03-5444815 ,050-5765449
_____________________________________________)27-27(דוד

 למכירה בירושלים עסק 
של השכרת אופניים חשמליות 

מהבית עם ציוד כולל מספר 
_____________________________________________)27-28(העסק! 053-3142824

 להשכרה בירושלים 
חנות לכל מטרה, 40 

מטר כולל רישיון עסק 
באיזור רוממה )סמוך 

לשערי העיר(
050-4821883)27-28(_____________________________________________

 למכירה במרכז ר'-עקיבא 
חנות בפסג' 1,100,000 ש"ח. 

_____________________________________________)27-27("אפיק-נכסים" 03-5791514

 ז'בוטינסקי באזור מגדלי 
שקל, 50 מ"ר, חזית, שירותים 
מוצמדים לחנות, 3,500 ש"ח, 

גמיש. 077-2050410,
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)27-27(אדוארד

 להשכרה חנות לאוכל 
פלאפל וכדו' ברחוב 
ירושלים קרוב לרבי 

עקיבא, 25 מ"ר + גלריה 
כול לכל הציוד, חזית, 

מיידי, 5,500 ש"ח. 
סלומון-נכסים-והשקעות"

052-7652801)27-27(_____________________________________________

 להשכרה ברבי עקיבא 
ב"ב, כ- 50 מ"ר, משופצת 

ויפה, מחסן 20 מ"ר,
054-4992952 ,054-4659772)27-28(_____________________________________________

 להשכרה ברבי עקיבא, 
חנות כ- 10 מ"ר, ב- 1,800 

_____________________________________________)27-27(ש"ח, לפרטים: 054-8462882

 ב"ב רח' בורוכוב 
בהזדמנות, מחסן 400 מטר, 
כניסה נפרדת, חניה בפריקה, 

דלת רחבה, מקום שקט, 
053-2807550)27-28(_____________________________________________

 בב"ב, בגני טל, להשכרה 
משרד, 13 מ"ר, חדש, מושקע 

_____________________________________________)27-28(וממוזג, מיידי, 052-7605270

 חדר 23 מ"ר בגן ורשא 
ב"ב, מזגן, כולל ארנונה לא 

_____________________________________________)27-30(למגורים, 050-4123655

 בב"ב, בגני טל, להשכרה 
משרד, 13 מ"ר, חדש, מושקע 

_____________________________________________)27-28(וממוזג, מיידי, 052-7605270

 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(_____________________________________________

 יח' נופש יפיפה כולל 
בריכה גדולה וצנועה + 
חצר. "בחצור הגלילית" 

058-3223320)27-28(_____________________________________________

טבריה

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד 
פינוקים, קרוב להכל, עד 
_____________________________________________)19-32(15 איש, 052-7164243

 דירות נופש ממוזגות 
ומאובזרות, למשך כל ימות 

השנה, לפרטים תקוה:
052-7149402)20-32(_____________________________________________

 דירת נופש חדשה 
וממוזגת, 7 דקות 

מהכנרת ומהשטיבלאך, 
לשבתות, ימי חול,

,050-4121032
052-7606968
058-3221726)05-06/18(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

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

 בקרית שמואל, דירת 
גן חדשה, קרוב לשטיבלאך 

ולכנרת + חצר, ממוזגת 
_____________________________________________)23-34(ומאובזרת, 053-3125382

 דירה נופש בטבריה 
להשכרה לפי ימים במחיר 

_____________________________________________)24-27(מיוחד, 058-7797817

 בקרית שמואל, דירת 
נופש, 3 חד', מרוהטת, 

ממוזגת, נוף לכנרת, מיקום 
_____________________________________________)26-29(מרכזי. 052-7173469, יאיר

 דירת נופש, 4 חד', ק"ב, 
נקיה ומסודרת + נוף לכנרת, 

050-4145926)26-29(_____________________________________________

 דירת נופש חדש במרכז 
הקריה, 4 חד', נוף לכנרת, 

054-8475059)26-29(_____________________________________________

 דירת נופש ענקית 
וממוזגת, 4 חדרי שינה, ליד 
השטיבלעך, 5 דק' נסיעה 
_____________________________________________)26-27(מהכנרת. 052-7117313

 דירת נופש ענקית 
וממוזגת, 4 חדרי שינה, ליד 
השטיבלאך, 5 דק' נסיעה 
_____________________________________________)26-27(מהכנרת, 052-7117313

 בטבריה, דירת נופש 
מרוהטת וממוזגת לתקופת 
בין הזמנים, 04-6732424, 

050-3406353)27-28(_____________________________________________

 3 דירות נופש 1,3,4 חד' 
בקומה אחת, מחירים מיוחדים  

לפני בין-הזמנים,
050-4147961)27-30(_____________________________________________

 4 חד', קרוב לרמב"ם, 
מסודרת מתאימה למשפחות 

גדולות, 12 מיטות, -052
054-3399930 ,7908214)27-30(_____________________________________________

 דירת נופש 4 חדרים עם 
נוף פנורמי לכינרת, מאובזרת, 

ממוזגת. מרדכי,
050-9522022)27-30(_____________________________________________
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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(_____________________________________________

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

ואירועים 053-3188842 
050-7532336)33-32/17(_____________________________________________

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

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

מוצרים 
ושירותים

הלוואות ומשכנתאות

הלבנת שיניים

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

הארץ, 14,20,30,40,55 
מקומות, נהגים חרדים 

ואדיבים, 054-5990390, 
053-3166566)38-34/17(_____________________________________________

חולמ/ת על שיניים 
לבנות ויפות?

קל 
ומהיר

ערכה להלבנת שיניים

054-8527470

תוצאות 
מיידיות

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

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

 וילה מטופחת וממוזגת, 
ברכיה פרטית + 2 יח' צימרים 

גדולים ומפוארים + בריכה 
פרטית, שולחן פינג פונג, 

מדשאות, ערסלים ועוד
050-5313031)02-29(_____________________________________________

צפון

 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

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

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

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

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

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

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

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

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר מקצועי, נוף 

מדהים לחרמון,
,050-4296661
050-7477127)03-29(_____________________________________________

 צימר זוגי מאובזר, ממוזג 
ונקי + חצר ונוף, מרחק הליכה 

_____________________________________________)12-38(מהעתיקה, 052-3455254

ערד

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

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

טיולי ג’יפים

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

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

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

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

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

ראש פינה

קוממיות

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

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

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

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

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

 קונה רכבים ואופנועים 
לפירוק, לנסיעה ולברזל, 

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

■ "אחוזת נועם" - 6 
דירות נופש, עד 30 
מיטות, יוקרתיות, 
למשפחות/זוגות, 

ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית 

+ נוף מרהיב + בריכה, 
_____________________________________________)29-28/17(נדנדות 052-5856465

 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)30-29/17(_____________________________________________

טויוטה

 לשבת וחול דירה פרטית 
נקיה ומסודרת, מזגנים וחצר, 
052-7113937 ,086601778)21-30(_____________________________________________

 נופש בערד, מבצע, 
300 ש"ח לזוג לשישי/שבת, 

אפשרות לקבוצות,
053-3120962)17-36(_____________________________________________

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

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

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

 בכניסה לעתיקה, צמוד 
ללעלוב, 4 חד' עד 14 מיטות, 

חדשה יפהפיה, מרפסת 
ענקית, נוף מרהיב למירון, 

050-4148184)17-28(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

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

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-34/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

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

04-6989734)50-45/17(_____________________________________________

■ דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

לזוגות, 052-2979067,
04-6980624)25-24/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-28/17(וחדר אוכל, 054-6987257

■ בעליה לציון הרשב"י 
- דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

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

נתניה

ספסופה
 "פנינת הכפר" - 

ארוח כפרי לזוגות 
ולמשפחות, בריכה 

מחוממת )ג'קוזי סאונה 
בהזמנה( מקווה לגברים 

וס"ת במקום, 
050-3388668)48-47/18(_____________________________________________

 וילה גדולה ונקיה לאירוח 
מהנה במיוחד )4 חד' + סלון(, 

בריכהת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד, 

אפשרות לתשלום באשראי, 
054-5726412 ,077-5590283)07-34(_____________________________________________

 "אחוזת אסתר" - 
צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
פינת חי, 

 ,052-8723705
050-4443803)08-13/18(_____________________________________________

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-12/18(_____________________________________________

נהריה
 מבצע! דירת אירוח 

בהנריה, 300 ש"ח, ללילה לזוג, 
_____________________________________________)16-27(לפרטים: 050-4770782

מושב תרום

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

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

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)54-06/18(גישה לנכים, 052-8013000

 "בוסתן לביא" - דירות 
נופש יפיפיה, נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)01-27(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה 
יפה + בריכה פרטית, 

מושב דתי,
,02-9913107

,054-6928116
054-8470055)09-31/17(_____________________________________________

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)19-31(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 
לביהכנ"ס, עד 70 איש. יורם, 

055-9858585)19-41(_____________________________________________

 בעתיקה, 4 חד', ממזוגת 
מרפסות, נוף למירון,

053-3133173. 6 חד' קרקע 
+ חצר, יפה וממוזגת,

052-7154585)19-31(_____________________________________________

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

 וילה + חצר גדולה 
ממוזגת, בריכה, עד 16 

מיטות, 1,650 ש"ח ללילה, 
050-3804386)21-32(_____________________________________________

מירון

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-35/17(_____________________________________________

■ "סוויטות ארגמן" + 
ג'קוזי ספא פרטי לכל יחידה + 

ברכת בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-13/18(_____________________________________________

 "אחוזת אפרת" צמרים 
בעתיקה, מהודרים, מאווזרים 

ברמה גבוהה, ג'קוזי ומפרסת, 
052-2840299)21-28(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
נופש וצימרים בצפת 

וסביבותיה, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)21-32(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

מזגן ונוף מדהים, בהזדמנות! 
058-3266448)30-29/17(_____________________________________________

 דירת נופש גדולה 
ומרווחת בסמוך לעיר 

העתיקה, מאובזרת וממוזגת, 
לשבתות/ימים וחגים,

054-2468262 ,052-3953998)09-35(_____________________________________________

 צימרים יפיפים, 
ממוזגים עם גינה, בריכת 

שחיה, ג'קוזי, קרוב 
לרשבי, ביהכנ"ס,

050-2004839)21-45/17(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 "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

₪

₪

₪

 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 

סוכנות ארצית להשכרת רכב
סניפים בכל הארץ

077-40-900-70

 שירות|אמינות|מקצועיות 

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
סוכנות להשכרת רכב בארץ 
ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר!

0722-777-200)50-02/18(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

לימוד נהיגה

 "אופן משכנתאות" 
*יועצי הבנק טיפול מהיר 

*בתנאים מועדפים *שרות  
מהיר *משכנתא הפוכה 

למבוגרים. עמינדב לוין,
052-7655660)21-33(_____________________________________________

 מבנה חדש- 
לשבתות חתן, שמחות 

ושבתות נופש כולל בית 
כנסת מפואר, בית 

מדרש, 2 אולמות, 2 
מטבחים, 48 חדרי 

שינה, חנייה וחצרות, 
 058-3232627

30-(           02-5003414)29/17_____________________________________________

 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

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

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

כלנית
 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

מכל רחבי הארץ למקום, 
054-6242965)28-27/17(_____________________________________________

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

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

 סוויטות מפוארות
רק 10 דקות מטבריה !!! עם 

ג'קוזי ובריכה מפוארת + פינת 
_____________________________________________)24-35(מנגל 050-2565636

 וילה מקסימה בגליל 
בריכה גדולה, ג'קוזי, נוף 

_____________________________________________)24-27(מדהים ושקט, 052-2816785

 "נופש בצפת" להשכרה 
וילה/צימר מול נוף הכינרת 
לבן הזמנים, מחירים נוחים, 
_____________________________________________)24-33(לפרטים: 050-4250702, גדי

 פינה באופק, מתחם עם 
4 צימרים + בריכה וג'קוזי, 

נוף פסטורלי לחרמון, אהובה, 
050-6582939)24-35(_____________________________________________

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, מבצע בין הזמנים, 

700 ש"ח במקום 1,000 ליום, 
למזמינים שבוע שלם

_____________________________________________)24-06/18(מ-י"ד-כ"א אב, 052-7623725

 דירה בעיר העתיקה בכיכר 
המגינים, נקיה, מסודרת, 

ממוזגת וכן צימרים לזוגות, 
052-7679018 ,052-7687778)24-35(_____________________________________________

 בחד-נס צימר מפנק + 
ג'קוזי + נוף לכנרת + קרוב 

לביה"כ ואטרקציות. אבי, 
054-4623705)24-35(_____________________________________________

נופש בחו”ל
 דירות נופש באירופה, 

טיסות זולות לאירופה,
03-5077363

a035077363@gmail.com)24-31(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

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

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)08-38(_____________________________________________

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

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

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

וממוזגת, מרפסת ענקית, נוף 
_____________________________________________)25-28(מדהים, 052-7170576

מגדל
 צימר מפנק במגדל, 7-10 

מיטות, חצר + נוף, ג'קוזי, 
סאונה, בית כנסת, מקווה, 

מתאים לחרדים,
058-3242225)25-34(_____________________________________________

 בס"ד, נופש במעלות, 
דירה לבין הזמנים, נוף מהמם, 

_____________________________________________)25-28(לפרטים: 050-4295536, אבי

 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

 דירת נופש בצפת, קרקע, 
2 קומות עד 14 איש, גינה, 

מתקנים, ממוזגת.
_____________________________________________)25-28(054-2468261, אשר

 בלב העתיקה מול מלון 
- רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

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

 וילה 7 חד' ממוזגת + 
מתקנים לילדים, בריכה, צמוד 

לבית-כנסת ולסופר,
053-2827371)25-28(_____________________________________________

 3 צימרים בצפת על 
צלע ההר, נוף מדהים 

כולל בריכה.
_____________________________________________)25-28(053-5264272, אהרון

 מתחם יחידות ארוח 
סטודיו, מקום מרכזי, 

שקט ויפה + חצר, קרוב 
_____________________________________________)25-28(לעתיקה, 053-2303846

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

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

 להזמנות:
 Sales@nofeshbateva.com
nofeshbateva.com04-826-7854 

 בקמפוס ישנם:
 מגרשי ספורט

 בתי כנסת
 מרחבים ומדשאות    אודיטוריום מפואר חדרי אוכל

רחבי ידיים  

מותאם למוסדות, 
 

סמינרים ומחנות קיץ

ניתן להזמין לינה בלבד

 פסטורליקמפוס 
לאירוח קבוצותבנתניה

 
 החל מ-200 עד 400 אורחים

יבניאל

 צימר הכהנים- 10 דק' 
מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 

052-7150124)36-32/17(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

 צימרים מאובזרים ליחידים 
ובקיץ לקבוצות - מנגל, בריכה 
גדולה, סנוקר, כדורגל, פארק 

לילדים לשבתות ולחגים 
במחירים נוחים!

052-3594875 ,052-3540874)17-32(_____________________________________________

 2 דירות אירוח, חדשות, 
יפיפיות, עד 10 מיטות, כל 

_____________________________________________)18-29(דירה, 052-7648264

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

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

055-6678585)51-17/18(_____________________________________________

טלזסטון
 וילה פסטורלית עם 

בריכה, מרווחת, ממוזגת + 
נוף, פרטיות מוחלטת,

054-6808425)24-35(_____________________________________________

 להשכרה לשבתות 
ולתקופות קצרות, דירה גדולה, 

ממוזגת, מטופחת ומאבזרת, 
15 מיטות, 050-4171148, 

02-6421987)26-29(_____________________________________________

 בין טבריה למירון בכפר 
חנניה, יחידת נופש 2 חדרים 

זוג + 4, צנוע, נוף מדהים 
_____________________________________________)26-33(וביהכנ"ס, 050-4989295

 בעתיקה בכיכר המגינים, 
דירות אירוח חדשות ומפוארות 

למשפחות ולזוגות + בריכה 
_____________________________________________)26-27(לילדים, 052-7642459

 לנופשים בצפון וילה 
למשפחות בצפת וצימרים 

בקרית שמונה, לפרטים:
052-2357579)26-29(_____________________________________________

 3 צימרים בצפת, על 
צלע ההר, נוף מדהים 

כולל בריכה
_____________________________________________)26-29(053-5264272 אהרון

 צימר חדש וממוזג, 
לזוג, בעיר העתיקה של 

צפת, מיקום מעולה, 
מומלץ!!!

052-7153475)26-29(_____________________________________________

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה 

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

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

 סוכות מעל המים - חדרי 
ארוח מאובזרים במחירים 
מוזלים, מבצעים מיוחדים 

לחגים!!! אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)37-36/17(_____________________________________________

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

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

052-5948777)01-01/18(_____________________________________________

 "אחוז נוף כנרת" 
צימרים חדשים 

ומפוארים בטבריה + 
ג'קוזי, מחומם + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, 

במחירי השקה!!
052-7134905)54-42/17(_____________________________________________

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

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

 צימר ממוזג + מרפסת, 
ביבניאל, קרוב לציון הצדיק, 70 

מ"ר, 053-3141397,
053-3185495)27-30(_____________________________________________

 דירת גן, משופצת, 4 
ח', ממוזגת + גינה ובריכה 
גדולה, אזור דתי נוף מרהיב 

לגליל, 052-4008100 מהשעה 
054-8420561 ,15:00)27-30(_____________________________________________

 בעתיקה, בית קרקע, 
5 חד', נקיה וממוזגת, נוף 
ומרפסת גדולה וכן צימרים 

_____________________________________________)27-30(לזוגות, 04-6991856

 3 יחידות נופש במרכז 
העיר, 1 למשפחה ו- 2 לזוגות, 

לתקופת בין הזמנים,
050-7958795)27-30(_____________________________________________

 בעתיקה! מגוון דירות 
מדהיות במיקומים נוחים! לכל 

המשפחה! 055-6604969, 
_____________________________________________)27-29(שירן

 קוטג' יפיפה, 2.5 חד', 
בהר כנען, מודרני ונקי + חצר 

פרטית במקום שקט,
052-4892546)27-30(_____________________________________________

 להשכרה דירות נופש 
על בסיס יומי, כולל 
בריכה. ניסים ביתן,

052-7888915)27-27(_____________________________________________

 4 חד' ביפה נוף, קרוב 
לעתיקה, מסודרת, לשבתות 

וימים, 052-7908214,
054-3399930)27-30(_____________________________________________

 מספר דירות נופש 
מדהימות עם נוף, מרפסת 

_____________________________________________)27-30(חצר, 058-3229944

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

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

פיג’ו

 טיוטה 2008 אוטומטית, 
יד שניה, שמורה במצב 

מכני וחיצוני, מעולה, הדגם 
החסכוני, טסט לשנה!!! 

27,000 ש"ח, גמיש,
055-2346293)27-27(_____________________________________________

 פיז'ו רק 116,000 ק"מ 
308 8.2009 אוטומט, שמורה 

ומטופלת במצב חדש + 
תוספות, 19,500 ש"ח,

052-6918692)27-27(_____________________________________________

 "יוסף הובלות" בכל חלקי 
הארץ, יש אפרות לעמסה 

_____________________________________________)27-30(עצמאית, 052-4864117

 הובלות קטנות 
ובנוניות, אפשרות 

לפריטים בודדים, הנחה 
_____________________________________________)27-30(לאברכים, 052-4227714

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 
ש"ח, ידני 120 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)23-34/17ל(

התקנת דלתות
 ברוך המתקין - מתקין 

דלתות פנים, מכירה והתקנה 
כל סוגי הדלתות, דלתות 

פנים/אקורדיון/פלדלת.
050-6391562

_____________________________________________)27-30(יעוץ ללא תשלום

 מתארגנת קבוצה 
ללימודי אנגלית על ידי 

"מכון גייט" במחיר מוזל 
_____________________________________________)27-28(מאוד, 052-7159293

לימוד אנגלית
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יד שניה 
מוכרים

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)53-35/17(_____________________________________________

 ניתוק אינטרנט 
ממחשבים בלבד, ללא נזק 

למחשב. אזור המרכז בין 
052-7611936 17:00-20:00)01-04/18(_____________________________________________

 מכונות תפירה - "זינגר" 
תפר ישיר - 490 ש"ח. ישיר 
וזיגזג - 650 ש"ח. ברנינה - 
1,850 ש"ח. שרות ואיסוף 

תיקונים מהבית, דסלר 15 ב"ב
050-5894918
03-5791036 )04-32(_____________________________________________

מוצרי חשמל
 תכולת דירה: מקרר, 

פינת אוכל, תנור, מ.כביסה, 
_____________________________________________)49-47/17(סלון מעור וכו', 054-9776977

 מחשבים ניידים מ- 500 
ש"ח. ב"ב, 052-7171228. 

ירושלים, 054-8470594. ב"ב, 
אשדוד, 054-3558949 )נייחים 

_____________________________________________)21-33(ומקרנים(

יד שניה 
קונים

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

סנדוויצ‘ים לאירועים וכנסים

&

08-9278574 / 052-6779004
בהשגחת הבד“צ העדה החרדית

 דרושים לאברך: 2 
מיטות. כסאות למטבח. כינור, 
050-4175368, אפשר להשאיר 

_____________________________________________)25-26ח(הודעה

 דרושה מכונת תפריה 
_____________________________________________)25-26ח(בתרומה, 052-7396092

 לנצרך דרוש תפילין 
)ספרדי( בדחיפות )של נפטר 

_____________________________________________)25-26ח(וכדו'(, לפרטים: 052-7625767

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)25-26ח(בתרומה, 054-8432271

 דרושה עגלת תאומים 
"מונטובאגי" במצב טוב במחיר 

_____________________________________________)25-26ח(סמלי, 052-7171872

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)25-26ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)25-26ח(054-7938941

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)25-26ח(תורה, 054-8432271

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא פשרות, 
מבצעים מיוחדים לחתונות 

0525-778544)28-27/17(_____________________________________________

צילום אירועים

צבע ופוליש

 "האחים ירושלמי" - 
שרותי צביעת דירות בגימור 

ובאיכות מעולה, פוליש 
מתנה, 050-4101236 )באזור 

_____________________________________________)51-45/17(ירושלים(

סת”ם

 שידוכי "זיווג הגון 
בקרוב" לרווקים/ות ופרק 

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

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

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

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

שידוכים

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים לטאים 
וספרדים,שדכן מקצועי עם 

המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)40-39/17(_____________________________________________

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

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

 ספרי תורה, כתב 
אר"י וב"י מהודרים ויפים 

סופרים יר"ש,
052-7623142)17-29(_____________________________________________

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

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

 מבצע קולמוסים 
מנירוסטה עם שוקת,

2 ב- 165 ש"ח עד שמרוצים! 
052-7105645)21-33(_____________________________________________

רפואה משלימה
 מוצרים לשלמות הבית 
מכל המינים לגברים ונשים, 

_____________________________________________)24-27(יעוץ חינם, 054-8518428

 שידוכי: "כל האמת", 
בהדרכת ר' שמואל בן עטר, 

_____________________________________________)24-27(ליווי אישי, 050-6398690

 כל סוגי השיפוצים, 
פנים וחוץ, איטום, חדרי 

מדרגות, צבע
החל מ- 1,500 ש"ח,

050-3143261)24-27(_____________________________________________

שיפוצים

 "שידוכים לבחורי ישיבה" 
עם רקע רפואי לשם שמים, 
למגזר החרדי והדתי וכן פרק 

שני, לנשים בלבד
052-7163442)25-32(_____________________________________________

אבידות

 נמצא חלק של עגלת 
_____________________________________________)25-26ח(בוגבו בגאולה, 052-7163960

 הגמ"ח הארצי להשבת 
אבדה. אבד לך משהו? מצאת 

משהו? התקשרו בהקדם: 
_____________________________________________)25-26ח(1-599-500-003

 נמצא כרטיס זכרון 
למצלמה בפארק ב"ב, בפסח 
_____________________________________________)25-26ח(לפני שנתיים, 052-7171872

 אבדה מצלמת איקוסוס 
175 קנון בצבע אפור, נרתיק 

תכלת, באוטובוס/בחפץ חיים 
בחודש תמוז תשע"ו,

_____________________________________________)25-26ח(052-7145526

 נמצא לפני כחודש, שעון 
יד לגבר/בחור באזור השומר, 

_____________________________________________)25-26ח(קוקה קולה, 052-7168623

 נמצאה חליפה חדשה בקו 
33, היוצא מהר נוף לבית וגן, 
ביום חמישי בסביבות 23:00, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7627628

 נמצאו תפילין בירושלים + 
סידור עם השם עזרא ח.ברוך, 

_____________________________________________)25-26ח(נא לפנות: 02-6769875

 נאבדה מזוודה כחולה 
באוטובוס קו 350 מאשדוד 

לבני-ברק במוצאי שבת,
_____________________________________________)25-26ח(050-4187773

עריכת מצגות
 עריכת מצגות לכל 

מטרה! ואלבומים 
דיגיטליים "שרי עיצובים" 

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

 עבודות צבע ושפכטל 
במחירים מוזלים בבני-ברק 

_____________________________________________)26-29(והסביבה, 052-2920921

 אבד לפני חצי שנה ארנק 
ובו סכום גדול באזור שיכון 

ג' בבני-ברק, 054-8436056, 
_____________________________________________)26-27ח(03-6767360

 אבד לפני חצי שנה צרור 
מפתחות החשוב מאוד לבעליו 

באיזור שיכון ג' בבני-ברק, 
_____________________________________________)26-27ח(054-8436056, 03-6767360

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם: 

_____________________________________________)26-27ח(1-599-500-003

 אבד צמיד זהב בי"ז סיוון, 
כנראה באזור עזרא,

_____________________________________________)26-27ח(053-4108048

 נמצאה טבעת כסף 
בשבת הגדול ברחוב חזו"א, 

_____________________________________________)26-27ח(ב"ב, 050-7400577

 לפני כחודש נמצא שעון 
ברח' עמוס ירושלים, ניתן 

לקבלו עפ"י סימנים,
_____________________________________________)26-27ח(058-3229696

 נמצא סכום כסף לפני 
פסח באיזור עזרא ב"ב,

_____________________________________________)26-27ח(053-3123681

 אבדה מצלמה בקו 450 
מטבריה לצפת או באזור 
מדרחוב צפת, ביום שישי 

_____________________________________________)26-27ח(פרשת קורח 053-3110372

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)26-27ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)26-27ח(בתרומה, 054-8432271

 אם המקסר קנווד שלכם 
התקלקל נשמח לקבל את 

_____________________________________________)26-27ח(החלקים, 052-7614782

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)26-27ח(תורה, 054-8432271

 דרוש לנזקקים, מיטה 
נפתחת לב' מיטות, עמודון 

_____________________________________________)26-27ח(לספרים, 054-8410655

 דרוש למסירה ארון 
)שיתאים לספרים( בכל מצב 

_____________________________________________)26-27ח(שהוא, 053-3126053

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)26-27ח(בתרומה, 052-7396092

 מזגן חלון 1 כ"ס ב- 500 
+ מזגן 1.5 ב- 500 של 

אלקטרה, מתאים לסוכה, 
_____________________________________________)26-29(לאברכים, 052-2530036

 HP מחשב נייד 10 אינץ 
כולל תוכנות +  מטען ותיק, 

כחדש, 450 ש"ח,
054-2423785)26-27(_____________________________________________

 מחשב מיני נייד, מצב 
מעולה, 400 ש"ח,

053-3120620)26-26(_____________________________________________

 מחשב נייד + תוכנות 
במצב מעולה, רק ב- 500 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, טלפון: 052-3281503

 מחשב נייח בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)26-27ח(250 ש"ח, 052-2421622

 מחשב נייח DELL מסך 
ורמקולים במצב מצוין, 450 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-2421622

 בפ"ת: מקרר נורמנדה 
חדש + אחריות עקב קניית 
מקרר יותר גדול, צבע לבן, 

_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח, 03-9307308

 מסך 24", ב- 200 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 פלטה לשבת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 רדיאטור חימום, 200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 ,850V דיסק השחזה חדש 
_____________________________________________)26-27ח(ב- 300 ש"ח, 054-4273857

 רמקולים ענקיים, 300 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 מגבר, 100 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 תנור חדש, 40X60, ב- 
_____________________________________________)26-27ח(250 ש"ח, 054-4273857

 מאוורר עמוד חדיש, 50 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 תנור אפיה מדגם בוש 
)BOSCH( נירוסטה תא 

אחד, כחדש, 500 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)26-27ח(052-8905416

 מחשב נייד + תוכנות 
- במצב טוב, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(טלפון: 052-4054469

 מקרר 500 ליטר אמקור, 
_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח, 052-7674767

 ,J 430 פקס חדש ברדר 
דיו, דפים, 400 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(052-7658245

 מסך מחשב דק, 90 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(052-7658245

 ,DVD מסך דק למכשיר 
_____________________________________________)26-27ח(ב- 80 ש"ח, 052-7658245

 מסך עבה רגיל, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(052-7658245

 מכונת כביסה פ.תחתון, 
3 שנים בשימוש, חב' 

אלקטרה, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(050-4145023

 מערכות רמקולים 
למחשב לוגיטק, צליל מעולה - 

_____________________________________________)26-27ח(50 ש"ח, טל': 050-2897977

 מדיח כלים קינג גדול, 250 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 מגפון, 100 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 פרוז'קטור, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מנגל חשמלי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(חדש, 054-4273857

 מחבת ווק, 50 ש"ח, חדש, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 טוסטר, 25 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 תמי 4, 200 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מקרר משרדי חב' וריפול, 
4 מדפים + מגירה, מצב 

מעולה, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(050-4145023

 מכונת כביסה פ' תחתון, 
7 קילו, ב- 450 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(054-5823874

 אופניים חשמליות, לא 
כולל סוללה ומטען, דרוש 

תיקון, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-5823874

 מקפיא 5 מגירות, שנתיים 
בשימוש, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(054-5823874

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-7432035

 תנור אפיה + כיריים, 
450 ש"ח, כחדש, ירושלים, 

_____________________________________________)26-27ח(054-4680218

 מחשב שולחני ליבה 
כפולה, מצוין, 450 ש"ח, מסך 
_____________________________________________)26-27ח(דק, 200 ש"ח, 053-3346080

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

_____________________________________________)26-27ח(052-3463482

 תנור גז במצב מעולה, 
_____________________________________________)26-27ח(300 ש"ח, טל': 054-7245911

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-7938941

 מסך מחשב דק, 120 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-7938941

 מסך דק למחשב PC ב- 
150 ש"ח, 22 אינץ,

_____________________________________________)26-27ח(050-4119140

 רמקול קריוקי חדש 
באריזה נקנה ב- 800 ש"ח, רק 

_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח, 054-8404243

 מכונת כביסה קריסטל, 
מצב מצוין, 500 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7676402

 מסך דק למחשב, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-3595314

 כיריים גז זכוכית, 200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מפזר חום, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה, 50 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 מאוורר טורבו 20", 200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 שואב אבק חדיש, 200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 מכשיר פקס 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(HP, טל': 052-7156347

 תנור חימום מסתובב, 60 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-7156347

 רדיאטור בטיחותי לילדים, 
חדיש + שעון שבת ללא 

צלעות, 400 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-8303051

 תנור בילד אין לבן - 500 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-7156347

 סדין חימום, חדש, 60 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-7156347

 אורגנית איכותית 
מתקפלת, מגומי, 85 ש"ח 
)במקום 150 ש"ח(, )ב"ב(, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8589574 בערב

 מצלמת קנון איכותית, 
מס' דגם 175 + נרתיק 395 
ש"ח )ב"ב(, 054-8589574 

_____________________________________________)26-27ח(בערב

 מכשיר עיסוי על בטריות, 
חדש מהאריזה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8480077

 הזדמנות! מייבש כביסה 
מצויין, 350 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)26-27ח(052-3073826

 HP מדפסת צבעונית 
משולבת: פקס, סורק, צילום, 

J4580 )ללא דיו(, 260 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-5705546

 מצנם, 30 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מיקסר כחדש, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(גמיש, 054-4273857

 מקרר אמקור 500 ליטר, 
300 ש"ח במצב עובד,

03-6749806)26-27(_____________________________________________

אוצרות חיים: 03-6880091, 050-3131740

מלון רויאל אין טבריה
ספא, בריכה, וארוחות מפנקות בשפע ישראלי

בתאריכים 6-10.8.17 י"ד-י"ח אב
מוצרים העדה החרדית, בשרים הרב מחפוד, משגיח צמוד מטעמנו

בס"ד

טיול במפלי
רמת הגולן

מופע סטנדת עם
שלומי לניאדו

יום כיף
בלונה גל

מופע טלפתיה
וקוסמויות

שייט
קייקים

הקרקס
האפריקאי

מתנפחים

מופע מוסיקלי סוחף
על סיפור ירושלים

הפעלות ופרסים
לילדים

הופעות עם:

ועוד הפתעות...

בריכה מקורה בשעות נפרדות

אייל טויטו
ותזמורתו

בהשתתפות:
רגן

הרב מרדכי איפ

ן נון
הרב עמוס ב הרב שחר לוי

הנופש המושלם לכל המשפחה
100% פינוק

לנרשמים עד ה- 13/7/17 

הגרלה על 1000 ₪

יר
ע

ה
ד 

ה

החלה ההרשמה לראש השנה 

במלון המצודה צפת

■ מחשב נייד מחודש החל 
מ- 500 ש"ח כולל אחריות, 

הוותיק בענף.
054-4543701
03-5066331)54-29/17(_____________________________________________

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)29-28/17(_____________________________________________

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(_____________________________________________

שרותי נקיון
 שרותי נקיון ברמה גבוהה 

למוסדות ופרטיים, מעל 
20 שנות ותקן, איכות ללא 

_____________________________________________)25-28(פשרות. חיים, 052-5225756

דיקור | נר הופי 
מקצועית ומוסמכת 
תומכת לידה ומטפלת

   אסתר: 052-2229968

בלבדלנשים
עם ועולמו 6 )בית עופר(
23 שנות ותק 

 נמצא סוודר ילדה בגן 93 
בב"ב, לפני מספר חודשים, 

_____________________________________________)27-28ח(052-7130020

 אבד בב"ב לפני פסח 
שקית ובו מעיל אישה + 

_____________________________________________)27-28ח(סוללה, 050-4156603

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון, צבע אפור, נרתיק 

תכלת, באוטובוס/בחפץ חיים 
בחודש תמוז תשע"ו המוצא 

_____________________________________________)27-28ח(יפנה, 052-7145526

 לפני כחודשיים נמצא 
באזור קוקה קולה שעון יד 

_____________________________________________)27-28ח(לגבר, 052-7168623

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)27-28ח(בתרומה, 054-8432271

 לארגון חסד דרוש 
בדחיפות רכב בתרומה או 
בתשלום סמלי וכן מחשב 

_____________________________________________)27-28ח(עובד, 052-7178414

 מעוניינים לקנות אופני 
BMX במצב מצוין, מספר 20 

_____________________________________________)27-28ח(לילד, 054-8452062

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)27-28ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)27-28ח(תורה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)27-28ח(בתרומה, 052-7396092

 מעוניין לקנות מכתב 
בחתימת הרבי מלובאויטש 

אור הרב וואזנר, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(050-4158682

 דרוש למסירה פקס לר"מ 
בישיבה, באין מענה להשאיר 

_____________________________________________)27-28ח(הודעה, 052-7617303

 מחשב נייד IBM לנובו 
15 אינץ' לשימוש ביתי/משרדי 

+ DVD, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(054-3534670

 תנור, תמי 4, מכונת 
_____________________________________________)27-30(תפירה, 052-4227714

 שעון חכם עם טלפון 
מוסיקה שעון מעורר ועוד 

פונקציות רבות, 170 ש"ח, 
054-8461535)27-28(_____________________________________________

 מקרר אמקור ב- 300 
ש"ח - לאברכים ישיבות, 

052-2530036)26-29(_____________________________________________

 פלטה חשמלית גדולה, 
ל- 6 סירים במצ בטוב מאוד 

_____________________________________________)26-27(בבני-ברק, 054-9985503

 מכונת קפה תוצרת 
NESCAFE, חדשה באריזה, 

חם/קר - 300 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 מכונת כביסה במצב 
מעולה, 350 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 פלטה חשמלית גדולה 
ל- 6 סירים, ב"ב, 110 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(054-9985503

 תנור בילד אין, צבע לבן, 
_____________________________________________)27-28ח(500 ש"ח, 052-7156347

 מחשב נייד של חברת 
LG מצב חדש ללא תקלה, ב- 

_____________________________________________)27-28ח(500 ש"ח, 052-5918474

 רדיאטור דלונגי 12 צלעות, 
כחדש, ב- 350 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(054-8471042

 מכונת כביסה 
ELELTROLUX, במצב 

טוב, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(054-8471042

 מכונת כביסה 
ZANUSSI כחדשה, ב- 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 054-8471042

 ג'י.פי.אס חדש בעברית 
IGO PRIMO עם מפות 

מעודכנות, 280 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(052-7637380

 ברה"ע למכירה מקלדת 
אלחוטית באריזה + עכבר 

 1800X דגם RAPOO חברת
_____________________________________________)27-28ח(ב- 100 ש"ח, 052-7966786

 מנגל חשמלי כחדש, נקנה 
ברפאלי, 60 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)27-28ח(050-4169094

 מקרר "אלקטרה" לזוג 
צעיר, גובה 1.45, רוחב 55, 

עומק 58, )פ"ת(, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(052-2786557

 בהזדמנות!!! מכונת 
תפירה מרדיקיס )חשמלית( 

עובדת בפ"ת, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(052-2786557

 נגן ספורט סאן דיסק, 
שמור ביותר, 150 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)27-28ח(טל': 052-7109249

 מכשיר שחמט מגע, חדש, 
3 חודשי אחריות, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(במקום 120, 03-6182130

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

_____________________________________________)27-28ח(052-3463482

 מחשב נייח בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)27-28ח(250 ש"ח, 052-2421622

 מזגן חלון אלקטרה 
ג'וניור, עובד מצוין, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(בהזדמנות, 054-9033098

 מחשב נייח יד שניה, מצב 
_____________________________________________)27-28ח(טוב, 400 ש"ח, 052-7611936

 מיקרוגל דיגיטלי 
"קריסטל" 23 ליטר, כחדשה, 

_____________________________________________)27-28ח(250 ש"ח, 02-5820147

 רדיאטור 12 צלעות, 50 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-4076070

 רדיאטור 9 צלעות, 50 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-4076070

 רדיאטור 7 צלעות, 50 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-4076070

 כ הזדמנות! מייבש 
כביסה מצוין, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(טלפון: 052-3073826

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 054-7432035

 אוזניות איכותיות ברמה 
גבוהה + מצב לספורט, 
ב- 40 במקום 100 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-4196197

 רדיו דיסק מקורי הדש 
מפורק מרכב מאזדה 3, ב- 

_____________________________________________)27-28ח(500 ש"ח, 054-8412903

 ארון לנעליים, 2 קומות. 
מאוורר רצפתי, גדול במצב 

טוב, 80 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)27-28ח(03-9307308

 מכשיר להכנת שווארמה 
חברת המילטון - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(052-3537660

 מחשב נייד 15 אינץ 
במצב מצויין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(052-7611936

 נטסטיק למחשב תומך 
כל הרשתות, 170 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(052-7611936

ריהוט
 שני איכותי - ריהוט יד 

שניה קרוב לחדש שולחנות, 
מיטות משולשות ועוד, 

מ- 20:00-23:00, בתאום, 
054-8415779)21-28(_____________________________________________

 ארון 1.80X75X50, ב- 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח, 054-4273857

 כסאות החל מ- 10 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 שולחנות, 100-200 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מיטה מתקפלת, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 כסאות משרד, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 שולחן פלסטיק מתקפל, 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח, 054-4273857

 ספריה לילדים, 250 ש"ח, 
ירושלים, חדשה,
_____________________________________________)26-27ח(054-4680218

 פינת אוכל + 4 כסאות, 
500 ש"ח, כחדשה, ירושלים, 

_____________________________________________)26-27ח(054-4680218

 כסא משרדי אורטופדי גב 
גבוה/נמוך, לבית/למשרד, 200 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 050-4119140

 פינת אוכל במצב טוב 
מאוד + 6 כסאות מרופדים 
מעץ בוק - 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)26-27ח(054-5494443

 2 שולחנות אוכל נפתחים 
במצב מצוין כל אחד, 500 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4919299

 ארגז מצעים לבן במצ 
במצוין, גובה 90 ס"מ, 531.18 

X ס"מ + 2 מגירות, 450 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4919299

 שלושה מדפי נוי צבעוניים 
לחדר ילדים, יפים מאוד, 
מסנדביץ אדום, 65 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(למדף, בב"ב, 052-7600336

 שידת מגירות צרה עץ, 
_____________________________________________)26-27ח(150 ש"ח, 052-7130020

 ארון אמבטיה + כיור + 
מראה במחיר מצחיק, 500 

ש"ח, 054-4359093,
_____________________________________________)26-27ח(052-6321169

 מיטות נוער עץ מלא 
נפתחות + מגירות, שמנת/

כחול, 350 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-8460913

 שידה מגירות גודל 
120/60 ס"מ 7 מגירות, מעץ 
אגוז שמור מאוד ויפה, כחדש, 
_____________________________________________)26-27ח(400 ש"ח. נייד, 052-8905416

 ארון כתר 2 מטר כחדש - 
6 מדפים, 150 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(053-3156349

 קומודה לחדר הורים 
מפוארת ומיוחדת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(052-7156347

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)27-28ח(052-3073826

 כחדש - שולחן עץ מלא 
צמוד לקיר )ללא רגליים( 

מתקפל, מידות 79X59, ב- 
130 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)27-28ח(052-3073826

 מיטות נוער עץ מלא 
נפתחות + מגירות, שמנת/

כחול, 350 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(054-8460913

 ספה לסלון, 280 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(073-7404717

 מזרון קפיצים במצב טוב 
901.90X בבית-שמש, 250 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 054-8446370

 ספה 2 מושבים, 240 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(בלבד, 052-5737813

 ספה עור צבע קרם 
שמנת, מצב מצוין, על רגליים, 

_____________________________________________)27-28ח(460 ש"ח, 052-5737813

 מזרון אורטופדי במצב 
טוב, 901.90X בירושלים, 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 054-8446370

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

_____________________________________________)27-28ח(052-7110768

 8 או 6 כסאות חדשים, 
צבע ונגה, מרופדים, כמה 

חודשים בשימוש אפשרות גם 
לשולחן, בהזדמנות, כמו כן 

ספות 2-3 מעור אמיתי וכורסא 
הנקה/נדנדה במצב מצוין, 

052-4227714)27-30(_____________________________________________

 2.5X2.4 ארון ספרים 
סנדוויץ חזק, מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(ב"ב, 054-8449669

 ארון לנעליים, 2 קומות. 
מאוורר רצפתי, גדול במצב 

טוב, 80 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)27-28ח(03-9307308

 כסא נח "שושנה" עם 
ריפוד מתכת, חדשה, 350 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 02-5820147

 מעמד מעץ לתליית 
בגדים וכובעים, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(02-5820147

 בסיסים מעץ למיטה, 
חדש חדש, 250 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)27-28ח(בבני-ברק, 052-7168623

60X90- שולחן עץ מלא 
45 במצב סופר מעולה, 150 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-4076070

 מיטה מתקפלת עם 
סלוטים עץ + מזרון 10 ס"מ 

נוח, לא היתה בשימוש, חדשה 
בנילון, 200 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(052-4076070

 כסא תלמיד חדש - 50 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-4076070

 8 כיסאות עתיקים לאחר 
פולייטור ורידוד, חדש כל כסא, 

_____________________________________________)27-28ח(250 ש"ח, 052-4076070

 2 שולחנות אוכל נפתחים 
במצ במצוין, כל אחד 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 054-4919299

 ארגז מצעים לבן במצב 
531.18X ,מצוין, גבוה 90 ס"מ
מטר + 2 מגירות, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(054-4919299

 ארונית, 
164.5X38.5X61.5, צבע 

כחול, מגירה, 2 דלתות 
כחולות ומדף אחד, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(054-7972972, אלי

 שידה חום כהה בגובה 
מטר, 300 ש"ח, ירושלים, 

_____________________________________________)27-28ח(058-3250432

 שידה קטנה לבן ושמנת, 
מעוצבת ומיוחדת, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-9089110
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כללי

תקשורת

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-47/17(בלבד! 054-8443223

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

 עצרת תפילה וישועה 
במערת התנא הקדוש 
"חוני המעגל" זיע"א 
שמתקיימת בכל יום 

רביעי ע"י אברכים רבנים 
ותשב"ר של הישיבה, 

להזכרת שמות על הציון 
במערה חייגו:
055-9657650)26-29(_____________________________________________

 משחה לריפואי קמטי 
עור, חורים ופצעים, מיוחד, 

_____________________________________________)25-26ח(בירושלים, 200, 058-3216830

 קסדה לאופנוע, 100, 
מנעול לאופניים + קד 40 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(חדש מי-ם, 058-3216830

 חדש מנעול שרשרת 
לאופנועים, קשה לפריצה 

וארוך, 150 ש"ח מי-ם,
_____________________________________________)25-26ח(058-3216830

 למסירה לגמ"ח פרטי 
תרופות וכדורים שונים,

052-7658245 להתקשר עד 
_____________________________________________)25-26ח(14:00, 052-7658245

 כסא אחורי לאופנים לילד, 
_____________________________________________)25-26ח(רק 170 ש"ח, 052-7603864

 כלוב גדול ומקצועי על 
גלגלים, 500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)25-26ח(054-8303057

 נעלי שבת עור לגברי, 
מידה 42, 100 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)25-26ח(054-8303051

 חליפת בר מצווה חדשה 
ואופנתית, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)25-26ח(054-8303051

 עגילים זהב חישוק, יפות, 
מעוצבות, חדש, ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(050-2461758

 אופני כושר במצב חדש, 
250 ש"ח, 052-4076070, 

_____________________________________________)25-26ח(03-7519794

 עצי נוי לגינה, 100-450 
ש"ח, 03-9074725,

_____________________________________________)25-26ח(054-8412903

 כלוב לציפורים - 80 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(03-9074725, 054-8412903

 זוג נעלי רוקפורט לגבר 
בצבע חום כהה, מידה 44, 

חדשות, 130 ש"ח,
_____________________________________________)25-26ח(052-7692405

 אבקת פדיאשור וניל, 
400 גרם, חדש בקופסא, 

סגורה - 30 ש"ח,
_____________________________________________)25-26ח(054-8495953

 תוכי מסוג דררה, לא 
מאולף, ב- 90 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)25-26ח(בב"ב, טל': 052-7663092

 שואב אבק. סלקל. כסא 
רכב. מזוודה. מזרון יחיד, כל 

אחד 70 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

 מצעים זוגיים מהממים, 
 ,1.60X200 ,בז'/מוקה, סטאן

_____________________________________________)25-26ח(ב- 200 ש"ח, 050-4146777

 חלוק סרפן של אורדמן, 
יפיפה, במידה 1, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(050-4146777

 נעליים אפורות עם 
שרוכים, לבחורות, מידה 36, 
מהממות, באריזה, 60 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(050-4146777

 2 מזרוני יחיד, חדשים, 
עובי 12 ס"מ, במחיר 

_____________________________________________)19-26(מוזל, 054-4584974 ב"ב

תינוקות

 כסא מנהלים רחב ונוח, 
צבע חום, מצב מצוין, י-ם, 
_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח, 054-2633790

 ספריה לחדר ילדים, 
מצוינת, 200 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(052-7156347

 מיטה יהודית + מזרון 
איכותי, 500 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(052-7156347

 ארון 3 דלתות מעץ מלא, 
_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח, 052-7156347

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)26-27ח(052-3073826

 שולחן עץ מלא צמוד לקיר 
)ללא רגליים(, מתקפל, מידות 
79X59, ב- 130 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)26-27ח(052-3073826

 4 כסאות עץ, ריפוד בד, 
_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח, 054-5705546

 עגלת תינוק ג'רקו, 200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כסא לרכב, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(גמיש, 054-4273857

 לול מתקפל לבית חזק 
מברז בצבע אדום כחדש, 220 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, טל': 050-2897977

 כסא בטיחות לילדים לרכב 
במצב מצוין - 170 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)26-27ח(02-6561606, 050-2897977

 כסא אוכל לתינוק - ד"ר 
בייבי, מעץ מלא, חזק, בצבע 

טבעי, 60 ש"ח, טל':
_____________________________________________)26-27ח(050-2897977

 סל-קל, 100 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)26-27ח(054-8432271

 כרית הנקה במצב טוב, 
בפתח-תקווה, 50 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)26-27ח(054-7716364

 עגלת תינוק עם אמבטיה 
וטיולון, מצב מצוין, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(בני-ברק, 052-5737813

 טיולון "פרגו" מצב מעולה, 
בני-ברק, 160 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

 סל קל איזופיקס לרכב, 
שמור, 130 ש"ח, בגבעתיים,   

_____________________________________________)26-27ח(054-3000929

 מציאה! קשתות )שלדה( 
של גגון עגלת בוגבו B ב- 60 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד!! 054-8455030

 מציאה! גגון לעגלת בוגבו 
B בז' כחדש ממש, ב- 250 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד!! 054-8455030

 מציאה! גגון לעגלת בוגבו 
B בז' כחדש ממש, ב- 190 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד!! 054-8455030

 מציאה! רצועות קשירה 
 B חגורה( לעגלת בוגבו(

כחדש, ב- 50 ש"ח בלבד!! 
_____________________________________________)26-27ח(בב"ב, 054-8455030

 עגלת תינוק איזי בייבי, 
צבע שחור, כחדשה, 250 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 050-4110991

 מיטת תינוק כחדשה, 
צבע שמנת, 350 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(050-4110991

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"baby sense 4", ב- 150 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-3595314

 מיטת תינוק כחדשה, 
לבנה, רק 290 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 לול כחדש, מתקפל, רק 
150 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 לול מפלסטיק במצב טוב 
מאוד + מזרון, חדש בניילון - 

250 ש"ח, טל':
_____________________________________________)26-27ח(054-5494443

 לול גדול מעץ, רק 270 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, פלאפון: 050-9089110

 עגלת תאומים, 350 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-7396092

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 עגלת תינוק כחדשה! 
צבע כתום + אפור, איטלקית, 

_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח, 052-3073826

 כסא תינוק להרכבה על 
אופניים במצב מעולה, 100 

ש"ח, בבני-ברק,
_____________________________________________)26-27ח(054-9985503

 פלאפון, 50 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 טלפון אלחוטי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 טלפון קומברה אלחוטי + 
מזכירה אוטומטית כחדש, 150 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-6389446

 טלפון סמסונג ומטען, 
במצב מעולה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(052-2421622

 פלאפון סליידר מאושר של 
חברת סמסונג במצב מצוין, ב- 

_____________________________________________)26-27ח(250 ש"ח, 052-7119593

 פאלפון c2 במצב מצוין, 
ב- 250 ש"ח, תומך כשר,

_____________________________________________)26-27ח(052-7600088

 פלאפון איכותי - 2 סימים 
+ פנס אחורי, ומגן - 70 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח()ב"ב(, 054-8589574 בערב

 חדש!!! שירות מזהה 
שיחה חסויה, רק 19.90 
ש"ח לחודש בהתחייבות 

_____________________________________________)26-27(לשנה, 052-7100896

 אופניים - תיקון-השכרה-
מכירה-קניה-החלפה, מגוון 

חלקים ואביזרים בב"ב, 
054-9985503)26-29(_____________________________________________

 בריכה פיברגרלס )קשוחה( 
מתאים לגנים וקיטנות, ב- 500 

_____________________________________________)26-29(ש"ח, 052-2530036

 גגון אלומיניום כמו למונית, 
_____________________________________________)26-29(500 ש"ח, 052-2530036

 שעון גברי סיטיזן סולרי 
טטניום, 1,000 במקום 3,000, 

053-3120620)26-26(_____________________________________________

 אופניים 29", שיפוך מלא, 
קרבון, חדשות, 9,000 ש"ח 

במקום 26,000 ש"ח, גמיש, 
053-3120620)26-26(_____________________________________________

 שואב אבק רגל, מיועד 
לשטיחים, במצב מצוין, 100 
ש"ח, 054-8527470 בשעות 

_____________________________________________)26-26(הערב

 מעמד מדפים מפלסטיק, 
ב- 100 ש"ח, 054-8527470 

_____________________________________________)26-27ח(בשעות הערב

 מכשיר סודה קלאב כולל 
בקבוק חדש, 100 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(054-8527470 בשעות הערב

 ג'ק לרכב, 50 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 שטיח צמר - 150 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 נברשת לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 אופניים לילדים, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(גמיש, 054-4273857

 סיר לחץ, 50 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 קשתות לרכב, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 קסדה לאופנוע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 טלית כחדשה, תמני, 200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 צידנית ענק כחדשה, 250 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 סקטים וסקט בורד, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 רימונים לספר תורה, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 פינת אוכל, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 תג תורה מפורשה, 120 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 סידורים, תורת אבות, 25 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 ארגז לספר תורה, 250 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 ש"ס טלמן, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מנשא אופנים לרכב, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 מסור מקיטה, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 גיטרה קלסית, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(כחדשה, 054-4273857

 קטלן יתושים, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 סיר חשמלי אידוי, בישול, 
חדש באריזה, סך 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(טלפון: 054-4220065 רשל"צ

 אופני הילוכים )חברת 
פנתר( במצב ממש חדש 

במחיר 430, גמיש, לגילאי - 
 ,054-8436056 ,12-13-14

_____________________________________________)26-27ח(03-6767360

 זוג תוכים קוואקר 
מאולפים, בהזדמנות, 500 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 02-5370452

 ספרי קריאה )סיפורי 
צדיקים וסיפורי תנ"ך(, חדשים 
לגמרי וכמעט חדשים, 8 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(לספר בב"ב, 052-7600336

 קומיקס גדול "הציר 
היהודי" חדש לגמרי, 40 ש"ח 

במקום 60 ש"ח, בב"ב,
_____________________________________________)26-27ח(052-7600336

 אדניות )ריקות( בגדלים 
שונים, 10 ש"ח ליחידה בב"ב, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7600336

 נעלי שבת עור לגברים, 
מידה 42, 100 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)26-27ח(054-8303051

 סולם 2 מ', חדש, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 כינור עבודת יד, חדש 
באריזה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(054-8404243

 נעליים מוקסין + אבזם 
עור אמיתי, חדש, מידה 44, 

_____________________________________________)26-27ח(150 ש"ח, 054-8404243

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(054-8454536

 שעון "מומנטוס" לגבר 
צבע זהב, 400 ש"ח נקנה ב- 

_____________________________________________)26-27ח(800 ש"ח, 054-8404243

 פאה באורך בינוני, מעורב, 
פוני צדדי, שחור, מצב מצוין 
כמו חדש, 150 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7167525 )י-ם(

 חליפת בר מצווה חדשה 
ואופנתית, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)26-27ח(054-8303051

 אופניים הילוכים 26" 
במצב טוב, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)26-27ח(052-2421622

 תיק גב out door כתום/
חום, 5 תאים, ריפוד ברצועות 

ובגב, לנשיאה רכה - 40 ש"ח,  
_____________________________________________)26-27ח(טל': 050-2897977

 זוג תוכונים + כלוב + 
מזון, ב- 100 ש"ח, טל':
_____________________________________________)26-27ח(03-5709465 )אחה"צ(

 שתי נברשות מקריסטל 
יפיפיות + נורות, 300 ש"ח כל 

_____________________________________________)26-27ח(אחת, 054-8460913

 כלוב אוגרים כולל כל 
האביזרים, 150 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(054-8460913

 מנורות תליה 3 יחידות 
לסלון או חדר שינה, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(052-8905416

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(052-3463482

 מכשיר לסלט סלייסטר, 
_____________________________________________)26-27ח(חדש, 70 ש"ח, 052-7156347

 10X70 משקפת גדולה 
BINOKUL חדשה, ב- 220 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד, 054-8445520

 נברשת לסלון, חדשה, 
יפיפיה מקריסטל, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-5925787

 72.5X1.10 חלון אלומניום 
ס"מ במצב טוב, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(לפרטים: 052-7185586

 שמלת תחרה אפרסק, 
מידה 46, 500 ש"ח כחדשה, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8460621

 30X30 ,ארבע כריות נוי 
ס"מ, 2 ורודות ו- 2 ירוקות, 

45 ש"ח לכל הארבע, בב"ב, 
_____________________________________________)26-27ח(052-7600336

 מגש לחלות שילוב עץ 
וכסף, חברת הצורפים, 200 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-7154392

 ברה"ע למכירה מגירות 
למקרר + מדפי זכוכית, החל 

_____________________________________________)26-27ח(מ- 50 ש"ח, 052-7966786

 ברה"ע למכירה אופניים 
24" טורנדו כחול/אפור, ב- 

_____________________________________________)26-27ח(390 ש"ח, 052-7966786

 נברשת קריסטלים יפייפיה 
כחדשה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(050-4110991

 עליונית תחרה חדשה 
אלגנטית, מס' 42 שחור/זהב, 

_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח, 050-4131038

 גמרות במחיר מוזל,
_____________________________________________)26-27ח(050-4131038

 פאה לצרכי לימוד, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 058-3289108

 קופסא של כובע 
מפלסטיק, חדש! 50 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8480077

 בגד אלגנטי לשמחות 
לנשים, מידה 46, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(050-9742004

 שעוני יד לנשים במצב 
טוב - 20 ש"ח, טל':

_____________________________________________)26-27ח(050-9742004

 תיק של laborsa תיק 
סמינר במצב חדש, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(03-6168168

 בית לילדים מפלסטיק 
קשיח עם חלונות ודלת, 

מידות: 78*93*107, ב- 250 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 עגלה + אופנים תלת אופן 
כחדש, 200 ש"ח, פאלפון: 

_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 משחק אוקי גדול, כחדש, 
מיוחד, 200 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 מגבעת )אברכים( חדשה 
בקופסה, 400 ש"ח, לאחר 

_____________________________________________)26-27ח(הנחות, 053-3150575

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-16/17(או מבוגרים. 054-8442722

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-16/17(קלות. 03-6197601

 מגיה מקצועי ותיק מעונין 
בעבודה בכל הסוגים בב"ב, 

054-8476500)25-28(_____________________________________________

 בלי רכב, מעוניין לשמש 
כנהג לרב/איש עסקים בבני-

_____________________________________________)25-28(ברק, 054-8476500

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני + אנגלית, נסיון בניהול, 

במשרה בכירה בעסק/
עמותה/שרות ציבורי!

_____________________________________________)26-27ח(050-4160390

 מעוניין לטפל בקשישים 
בביתם אם אפשרות לינה, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7122279

 ארונית 
164.5X38.5X61.5, צבע 

כחול, מגירה, 2 דלתות 
כחולות ומדף אחד, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(אלי, 054-7972972

 ספה לסלון, 280 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(073-7404717

 ספה מעור אמיתי, 3 
מקומות, צבע חום, 459 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8436125

 עמודון ספרים עץ מלא, 
דלתות למטה, 400 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(03-5782763, 054-8592040

 מיטה ליחיד + מזרון 200, 
מיטה נפתחת - 300, בשיכון 

_____________________________________________)26-27ח(ה', טל': 050-8737224

 שידה קטנה לבן ושמנת, 
מעוצבת ומיוחדת, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 מיטת נוער נפתחת 
לשניים במצב חדש, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(053-3156349

 מיטות נוער עץ מלא 
נפתחות + מגירות שמנת/

כחול, 350 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-8460913
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 לול לתינוק + מזרון, מעץ, 
_____________________________________________)27-28ח(100 ש"ח, 052-7156347

 בב"ב מיטת תינוק 
כחדשה, צבע שמנת, 350 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 050-4110991

 עגלת תינוק איזי בייבי, 
צבע שחור, כחדשה, 250 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 050-4110911

 עגלת תינוק טיולון + 
אמבטיה במצב מעולה, 200 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 050-5206337

 mamas&papas טיולון 
במצב מצוין, מזרון וכיסוי גשם 
מקוריים, בירושלים, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(052-7690696

 מציאה! טיולון תאומים 
צ'יקו, חדש באריזה, 500 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד, 052-7655616

 אמבטיה לתינוק כולל 
מעמד רגליים, חדשה, 130 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-7648061

 עגלה בצבע בורדו כחדשה, 
כולל טיולון וכיסוי גשם, 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-7648061

 סל-קל, 80 ש"ח, -054
_____________________________________________)27-28ח(8432271

 עגלת תאומים במצב 
מצוין "בייבי גוגר" - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-6651365

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 עגלת תינוק איטלקית 
)אמבטיה וטיולון( צבע כתום 
+ אפור, 500 ש"ח, הזדמנות 

כחדשה! טלפון:
_____________________________________________)27-28ח(052-3073826

 מיטת תינוק כחדשה 
לבנה, רק 290 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(050-9089110

 לול מעץ גדול, רק 270 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, פלאפון: 050-9089110

 לול כחדש מתקפל, רק 
150 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)27-28ח(050-9089110

 תיק לעגלת תינוק, 
אפור עם רוכסנים אדומים 

gittabags, מצב חדש, הרבה 
תאים ושמירה על חום בקבוק, 

60 ש"ח בלבד, ב"ב,
054-8063853)27-30(_____________________________________________

 כסא אוכל לתינוק, מגש 
אדום, יפה ונחמד, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-5206337

 מיטת תינוק לבנה + ירוק 
פיסטוק, כחדשה, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-5206337

 עגלה עם אמבטיה, 450 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח כמו חדש, 052-5737813

 טיולון פג, 210 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 עגלת תאומים ב- 500 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-7396092

 מספר יפה
050-4193355, ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד!

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מעולה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(052-2421622

 ספרי חשבון מתמטיקה 
לתיכון 1,2,3 כל חלק 10 

ש"ח, מצב מצוין.
_____________________________________________)27-30(054-9916837, י-ם

 ספר אנגלית לתיכון 
relative for example, ב- 

10 ש"ח בלבד, 054-9916837, 
_____________________________________________)27-30(י-ם

 חלונות ודלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)27-30(_____________________________________________

 סדור ע"מ ותהילים מעור 
אמית מילר חדש כל אחד, 
_____________________________________________)27-28(120 ש"ח, 054-8461535

 ב"ב. *מזגן אלקטרה 1 
כ"ס. *מזגן אלקטרה 1.5 כ"ס 
במצב מצוין. *גגוני אלומניום. 

*מזוודות לנסיעות. *מקרר ב - 
_____________________________________________)27-28(300 ש"ח, 052-2530036

 בית לילדים מפלסטיק 
קשיח עם חלונות ודלת. 

מידות: 78*93*107, ב- 250 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 הזדמנות, גיטרה כולל 
כיסוי, 300 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)27-28ח(052-3073826

 נברשת קריסטליים 
יפייפיה כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-4110991

 שתי נברשות מקריסטל 
יפיפיות + נורות, 300 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(כ"א, 054-8460913

 אבקת פדיאשור ווניל 
400 גרם חדש בקופסא סגורה 

_____________________________________________)27-28ח(- 30 ש"ח, 054-8495953

 עליונית תחרה חדשה 
אלגנטית, מס' 42, שחור-זהב, 

_____________________________________________)27-28ח(100 ש"ח, 050-4131038

 גלגל לאופני ילדים, 20 
ש"ח. צמיג לאופני ילדים, 20 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 050-5343924

 אופניים "20" במצב טוב 
מאוד, 150 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(050-5343924 )ב"ב(

BMX  לילדים במצב 
מצוין, 50 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)27-28ח(050-5343924

 מסגרת משקפי ראיה, 
יוקרתיות לחתנים, חדש 

באריזה, 250 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(050-4196197

 שטיחון כרמל בצבע 
אדום/כחול עז, 120X74 ס"מ, 

_____________________________________________)27-28ח(50 ש"ח, 050-5206337

 כלוב לציפורים - 80 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(054-8412903

 אוכל לתוכים ולקנרים, 13 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 054-8412903

 אופניים שני גלגלים לגילאי 
6-12, 150 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(050-5206337

 משחק מטבח ילדים עם 
תנור וכיריים חשמליים, חדש 

ממש! ב- 70 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(052-7676486

 טלפון משחק ילדים, 
משמיע צלילים, חדש ממש! 

_____________________________________________)27-28ח(ב- 30 ש"ח, 052-7676486

 מכשיר בריתה חדש 
בקופסא ללא המסנן, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(052-7168623

 למסירה מחבת פסים + 
מכסה, כמעט חדש,

_____________________________________________)27-28ח(052-7168623

 בושם אסקייפ ופרשס, 
100 מ"ל, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)27-28ח(054-9784433

 פמוטים נחושת ויינברג, 
_____________________________________________)27-28ח(180 ש"ח, 052-7154392

 ספר לתסרוקות דיוויס, 
_____________________________________________)27-28ח(250 ש"ח, 058-4843223

 30 ספרי תנך הוצאת 
הרב קוק, 500 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(050-5410551

 ברה"ע למכירה שק שינה 
לטיולים מבית 210X70, ב- 

_____________________________________________)27-28ח(190 ש"ח, 052-7966786

 שעון יד לגבר חברת 
superdry חדש עם תאריך, 
חזק, איכותי, ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-2461758

 משקפי שמש חברת 
אופטיקנה, חדשות, איכותי, ב- 

_____________________________________________)27-28ח(80 ש"ח, 050-2461758

 עגילים זהב צמודות לאוזן, 
קטנות, חדש, ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-2461758

 משקל BMI במחיר 
הפסד במחיר של 180 ש"ח, 
נקנה ב- 300 ש"ח עובד דרך 

אפליקציה, חדש באריזה, 
_____________________________________________)27-28ח(052-7116313

 תיק ענק מבד, מתקפל 
לפי הצורך, לנסיעות עם 

גלגלים, 120 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(02-5820147

 תיקים לנסיעות וטיולים 
בין 50 ל- 70 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(02-5820147

 מעמד לאורגן, מתכוון, 70 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 02-5820147

 עגלת שוק מתכת, ענק, 
ארבע גלגלים, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(02-5820147

 שמיכת פוך אמיתי, יחיד, 
_____________________________________________)27-28ח(100 ש"ח, 02-5820147

 תוכי מסוג דררה, לא 
מאולף, ב- 90 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)27-28ח(בב"ב, טל': 052-7663092

 סט ספרים ילקוט יוסף, 
חדש, מהדורה ישנה,

_____________________________________________)27-28ח(052-7626004

 שעון חתנים יוקרתי מחבת 
MOVADO, ציפוי זהב, 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, טלפון: 054-8464909

 הליכון עזר מתקפל ברמה 
איכותית במצב מצוין, גובה 

91 ס"מ, רוחב 49 ס"מ, 150 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 054-4919299

 10 בתי מזוזות 
מעוצבות, ממעצב מפרספקס 

בפתח-תקווה, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(052-2786557

 2 עניבות יפות + 
חפתים, ב- 40 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)27-28ח(08-9491768

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(052-3463482

 משחק אוקי גדול כחדש, 
מיוחד, 200 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(050-9089110

 עגלה + אופניים תלת 
אופן כחדש, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(פלאפון: 050-9089110

 נגן סאנדיסק מדגם ספורט 
כחדש במחיר מציאה1 120 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח גמיש, 052-7663263

 טלפון נוסטלגיה לחיצים 
_____________________________________________)27-28ח(זמיר, 30 ש"ח, 050-5206337

 זוג מזרוני אוויר מתנפחים 
לים כחדשים, 90 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)27-28ח(050-5206337

 כלוב קטן לאוגר בצבע 
תכלת/לבן, 15 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(050-5206337

 אופני הילוכים "26, ב- 
_____________________________________________)27-28ח(300 ש"ח, 052-2421622

 מכונת מחיקה לסופר 
במציאה, 250 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(052-7126790

 שובר של תו הזהב בשווי 
של 600 ש"ח, רקב - 450 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-7676486

 גיטרה אקוסטית חדשה! 
בשווי 450 ש"ח, רב ב- 320 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-7676486

 ארנבת קטנה וחמודה, 
ב- 40 ש"ח ניתן לרכוש גם 

את הכלוב, חדש ממש ב- 90 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-7676486





470x10₪

במקום 5,290 ₪

עכשיו במבצע

It's time to relax

נוער

 400 ₪ הנחהבקניית מיטת נוער

מזרנים
החל מ- 2,790 ₪עכשיו במבצע
במקום 3,630 ₪

ברהיטי בלושטיין

רהיטי בלושטיין
רח׳ גוטמן 4, פתח תקווה 03-9342754

בכפוף לתקנון. ט.ל.ח. התמונה להמחשה בלבד. המבצע מתייחס למזרן שיין 1.40/1.90 מ׳.

מזרנים
החל מ- 3,790 ₪עכשיו במבצע

במידה 1.90/1.40()המחיר מתייחס לדגם קלאס
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