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פרסם
ותתפרסם

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

עו“ד ומגשר דור שוורצמן
סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה,

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

 ה"חינם" 
 עלול 

 לעלות לך 
 ביוקר 

 בהפסד 
 ברור של 
קצבאות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

 13 שנות ותק, 87% הצלחה 
בטיפול בתיקים. עובדות. לא הבטחות.

הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני, למומחים 
מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך 
בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות הרפואיות 

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

'הליכוד' לא יבחש בקהל הבוחרים החרדי
המסר הסודי של ביבי לדרעי:

הבחירות קרבות ומפלס החרדה במפלגות החרדיות מזליגת קולות לכיוונו של נתניהו - 
עולה • אחרי שדרעי הצהיר על תמיכה בנתניהו בכל מחיר, הגיעה שיחת טלפון מפתיעה 

ומרגיעה • גפני מחמיא פומבית לגנץ אך מבהיר כי נטיית ליבו היא ממשלת 'הליכוד' 
• ועידת 'אגודת ישראל' בנתניה תנסה לשדר רעננות במשתתפים ובמסרים • ובגזרה 

הכללית: משיקים קמפיינים, עוברים בין מחנות ובני גנץ רק התחיל לדבר וכבר הציג רכש 
ראשון: בוגי יעלון • סיקור פוליטי נרחב / עמ' 11-13

מחריד: בית כנסת 
בקרית יובל נפרץ 

והושחת •
גדולי ישראל שמעו 

ודמעו, וקראו 
להתחזק, כל צמרת 

המדינה שיגרה 
הודעות גינוי חריפות 

/ עמ' 10

 מתוך ההפיכה
ראשי הקהילה היהודית בונצואלה 
בשיחה עם 'קו עיתונות': "יכולים 

ללכת עם טלית ותפילין ברחוב 
בלי חשש" / עמ' 7

זעזוע  
פוגרום בבית הכנסת, 

ספרי התורה חוללו

עמוד
3

כחלון בדרך לבחירות 
והישראלים מזנקים 

על הדירות / עמ' 8

בשעות הבוקר: רכב 'נכנס' 
במשרדי החברה קדישא

/ עמ' 4

/ עמ' 4

/ עמ' 4

בתום מאבק: משפחת 
בר-קפרא הוכרה 

כ'נפגעת פעולות איבה'

המרדף אחר 
רכב היוקרה

/ עמ' 6

ֶכם: תוחלת החיים  לְּ ים כֻּ ַחיִּ
ברחובות – מהגבוהות בישראל

צבע | גבס | חשמל
מקצועיות ואמינות 

כל סוגי עבודות 

052-7657956

השיפוצים 



וברכהוברכהוברכהוברכהוברכה  מזל מזל מזל מזל מזל

שוק ה-"יד שניה" בפריחה



פסח
 2019 

שינפלד על המרינה ביוון
כל המצויינות בריזורט אחד

 03-618-9999 www.shainfeld.com
חכם, מזמין מוקדם ומרוויח!

שנה 2 
ברציפות

כל האמנים הגדולים בריזורט אחד

עמירן דביר
הזמר והיוצר

שמעון פרקש 
מאוסטרליה

דב פרקש 
מאוסטרליה

בן קלה
אמן החושים

חיים אדלר
החזן העולמי

עמית סגל
פרשן החדשות 

בהרצאה מרתקת

צפו בסרט חוויות מפסח שעבר
shainfeld.com/clip78

מדריכי טיולים בכירים כולם בריזורט אחד!

סרג׳ בליץשלמה וסרטיילהרב דוד לייבוביץ'

יענקלה קוטנר 
מאסטרו 

הרב ד״ר דב שחר אבי לנקריגבי מור יוסף אריה שגב

 כל הצוות הקולינרי והשפים הבכירים של שינפלד בריזורט אחד!

המטוס הראשון מלא!

המטוס השני מלא!

המטוס השלישי מלא!

המטוס הרביעי מלא!

ההרשמה למטוס החמישי בעיצומה!

הגיעו החוברות 
החדשות של 

חופשת פסח 2019
לצפייה היכנסו

www.shainfeld.com 

חדש! חדש!

חדש!

מסלולים חדשים ובלעדיים ללקוחות שהיו בפורטו קאראס

שה
שעושה את החופ

מה 
ה 
ז



rehovot@kav-itonut.co.il :לעדכונים
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 פעוט ננעל לעיני הוריו, וחולץ
ביום שני בשעות הבוקר 
במוקד  קריאה  התקבלה 
פעוט  אודות  'ידידים' 
הוריו  לעיני  ברכב  שננעל 
ברחובות.  כרמל  ברחוב 
סניף  כונן   - כדורי  עזרא 
במהירות  הגיע  רחובות 
למקום, ובאמצעות הציוד 
חילץ  שברשותו  הייעודי 
לגרום  מבלי  הפעוט  את 
כל נזק לרכב. לילד שלום.

"נעילת  כי  ההורים,  את  ליידע  ב'ידידים' מבקשים 
מודעים  אינם  רבים  הורים  כאשר  מתרחשת  הרכב 
לכך שסגירת דלתות הרכב כאשר המפתחות בסוויץ' 

גורמת לנעילת הדלתות".

  בשכונה החרדית: רוכב אופניים נפגע
רחובות  תושב 
כבן 50 נפגע מרכב 
על  שרכב  בשעה 
ברחוב  אופניו 
פינת  מדאר  זכריה 
מזרחי.  מרים 
אמבולנס  צוות 

סיוע  העניק  למקום  הגיע  אשר  הצלה  איחוד  של 
רפואי ראשוני לפצוע שפונה בסיום הטיפול הראשוני 
מצבו  כאשר  ברחובות  'קפלן'  החולים  לבית  בשטח, 

מוגדר קל.

 המחלקה לקליטת עליה למשכנה החדש
החליטו  שעברה,  בשנה  שגובשה  לתכנית  בהתאם 
בעיריית רחובות להעביר את המחלקה לקליטת עליה 
הושלם  האדריכלי  שהתכנון  לאחר  משלה,  למבנה 
ברחוב  במבנה  והשיפוצים  האחרונים,  בחודשים 

הנביאים החלו לפני מספר ימים.
מנכ"ל העיריה, דורון מילברג מסביר: "לפני כשנה 
התחלנו  חודשים  מספר  ולפני  לדרך  לצאת  החלטנו 
עליה,  לקליטת  למחלקה  המיוחד  מבנה  של  בתכנון 
לשם שיפור השירות גם לעולים ברחובות. המחלקה 
לקליטת עליה עוברת למבנה משלה, שיאפשר נגישות 

נוחה יותר לעולים מקבלי השירות".

 התנגשות מסוכנת
אופניים  רוכב 
נפגע  חשמליים 
בינוני  באורח 
מפגיעת אוטובוס 
הרצל.  ברחוב 
מתנדבים שהגיעו 

25 כשהוא  לזירה גילו את רוכב האופניים צעיר כבן 
שרוע על הארץ והעניקו לו טיפול ראשוני.

יוני עוזיהו חובש באיחוד הצלה סיפר: "כשהגעתי 
לזירה באופנוע החירום של איחוד הצלה הענקתי סיוע 
שסובל  החשמליים  האופניים  לרוכב  התאונה  בזירת 
מתאונה  כתוצאה  ובגפיו  בראשו  ופציעות  מחבלות 
הראשוני  הטיפול  לאחר  אוטובוס.  מעורבות  עם 
שהענקנו לו בזירת התאונה הוא פונה בניידת טיפול 
נמרץ להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים קפלן 

בעיר".

 דרמה סמוך לקניון: רכב נפל מהחניון
בחניון  השבוע  אירעה  שגרתית  לא  דרכים  תאונת 
שהתקבלה  בהודעה  ביל"ו.  ברחוב  לקניון  הסמוך 
נפל  הנראה  שככל  רכב  על  דווח  ההצלה  במוקדי 
שעם  אלא  רבים.  כוחות  לזירה  שהקפיץ  מה  מחניון 
הגעת הכוחות למקום התברר כי מדובר בנפגע אחד 
הנהג  הרכב.  מהידרדרות  שנפגע  אורח  עובר  בלבד, 

בשנות ה-80 לחייו ששהה בתוך הרכב, לא נפגע.

החדשות המקומיות של        רחובות
על המקום

1210/3/10�"�������"� 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

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

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, 
איציק מצרפי, יוסי גיטלר, חיים בנשק, זאב 

אלפרוביץ', שרה פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי
מכירות לוח: שרית אסרף

גרפיקה:  
ללי שרלין, מיכל ירחי, שרה מור, 

חיה מרגלית 
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

בתום מאבק: משפחת בר-קפרא הוכרה 
כ'נפגעת פעולות איבה'

מאת: איציק גרוס

לפני  נרצח  שאביהם  קפרא  בר  משפחת 
שלוש שנים על ידי פלסטינים שעבדו במטע 
בבעלותו, רושמו השבוע הישג כאשר הוחלט 
בהם  ולהכיר  שהגישו  לעתירה  להיענות 

כ'נפגעי פעולות איבה'.
עורך דין ידידיה אורון, הסגן הבכיר ליועץ 
המשמש   - הביטחון  למערכת  המשפטי 
נענה   - הביטחון  במשרד  המאשרת'  כ'רשות 
מציין  כשהוא  המשפחה  שהגישה  לעתירה 
המשפחה  טענות  את  בה  ומאשש  בהחלטתו 

אחת לאחת מאז הרצח המזעזע.
את  בו  שהיכו  לאחר  רק  כי  לזכור,  "יש 
מכות המוות, חיפשו בכיסיו ולא מצאו כסף. 
במקרה שבפניי הוכח, כי הפגיעה במנוח לא 

הייתה נחוצה לנטרולו ולשדידת רכוש". 
כשהוא  האלימות  את  מפסיקים  היו  "לו 
שהיה  ייתכן  להתגונן,  יכולת  וחסר  שוכב 
מקום לקבוע שהאלימות הינה לצורך השוד. 
משקבעו בתי המשפט כי האלימות האכזרית 

מימוש  לצורך  נחוצה  הייתה  לא  והחריגה 
סביר  יסוד  בפני  כאן  יש  הרי,  השוד,  ביצוע 

להניח כי אלימות זו נובעת ממניע לאומני".
משפחת בר קפרא הגיבה להחלטה ואמרה, 
וחצי  שלוש  במשך  יומי  יום  מאבק  "לאחר 
הרשות  החלטת  על  מברכים  אנו  שנים, 
קפרא  בר  דוד  אבינו  ברצח  להכיר  המאשרת 
ה' יקום דמו כנפגע טרור". במשפחה הוסיפו 
כי "במשך שלוש וחצי שנים, חזרה המשפחה 
למשטרה  והפנתה  האירוע  עובדות  על 
ללא  שנותרו  קשות  שאלות  ולפרקליטות 

מענה". 
"בפסק הדין מלפני מספר חודשים הדגיש 
באלימות  נהגו  הרוצחים  כי  המשפט  בית 
לאחר  בייחוד  האירוע,  במהלך  מאוד  חריגה 
חדלו  לא  הרוצחים  אבינו.  את  שהכניעו 
מהכאת אבינו בכל חלקי גופו באכזריות אין 
קץ בלבנים ובמקלות מעדר. אנו מברכים על 
מעמדתה  בה  חזרה  המאשרת  שהרשות  כך 
שהובאה  כפי  המשפחה  גרסת  את  ואימצה 

בפני שני הרכבי בית המשפט שדנו בתיק".

"אבא היקר. בלוויה, מעל מיטתך, נשבענו 
לדין  רוצחיך  יובאו  אשר  עד  ננוח  שלא 
כנפגע  תוכר  אשר  עד  במאבקנו  ושנמשיך 

אירוע טרור".
"עתה, משפחתנו השכולה יכולה להתחיל 
בר  דוד   - אבינו  להנצחת  ולפעול  להתאבל 
שלמה  לעו"ד  מודים  דמו.  יקום  ה'  קפרא 
ציפורי על ניהול מאבק עיקש להשבת כבודו 

של אבינו", נכתב בהודעת המשפחה.

מאת: איציק גרוס

התקבלה  הבוקר,  בשעות  שני  ביום 
על  קריאה  וההצלה  החירום  במוקדי 
שפגע  רכב  מעורבות  עם  דרכים  תאונת 

בקיר ברחוב בנימין ברחובות.
הופתעו  למקום  שהגיעו  המתנדבים 
סטה  שליטה,  שאיבד  רכב  כי  לגלות 
והתנגש  המדרכה  עלה  ממסלולו, 
קדישא  חברה  משרדי  בקיר  בעוצמה 

רחובות.
סיוע  העניקו  הצלה  איחוד  מתנדבי 
רפואי ראשוני לנהגת הרכב בשנות ה-50 

ופציעות  מחבלות  סבלה  אשר  לחייה 
להמשך  פונתה  היא  קל.  הוגדר  ומצבה 

טיפול בבית החולים קפלן.
יצוין, כי בזמן התאונה לא שהה איש 
במשרד, שנפגע וניזוק באופן משמעותי.

מאת: איציק גרוס

דו"ח  האחרונים  בימים  הנפיק  הבריאות  משרד 
של  הרצון  ושביעות  הבריאות  מדדי  את  בחן  אשר 
מציג  הדו"ח  בישראל.  הגדולות  בערים  התושבים 
בישראל  החיים  לתוחלת  נתונים הקשורים  היתר  בין 

ולמודעות בתחומי הבריאות של התושבים.
אחד הנתונים היותר מעניינים בדו"ח נוגע כאמור 
כך  שהנה  ברחובות  הממוצעת  החיים  תוחלת  למדד 
 83.8 על  ועומדת  בארץ  מהגבוהות  מהדו"ח,  עולה 

שנים.
84.4 שנים  בכפר סבא לדוגמה עומד הממוצע על 

אך הממוצע הארצי נע על 82.5 שנים.
מתושבי  כמחצית  המעניין:  מהדו"ח  נתונים  עוד 
כאשר   ,)47%( גופנית  בפעילות  עוסקים  רחובות 

הממוצע הארצי עומד על 30%.
 17% על  עומד  ברחובות  המעשנים  מספר  כך 
עומד מספר  לדוגמה,  ובבית שמש  ברק  בבני  בלבד. 
המעשנים על 15% בלבד. הממוצע הארצי עומד על 

23 אחוזים.
הנתונים הונפקו כחלק מתפיסה חדשה של משרד 
לקדם  העירוניות  למערכות  לסייע  במטרה  הבריאות 
מהווים  הדו"ח  נתוני  כאשר  התושבים.  בריאות  את 

חלק מהתהליך.
"אנחנו  בתגובה,  אמר  מלול  רחמים  העיר  ראש 
במגוון  בריא  חיים  ואורח  גופנית  פעילות  מעודדים 
דרכים ברחובות. השקענו רבות בתשתיות מתאימות, 
רצים,  אנשים  לראות  אפשר  בעיר  מקום  ובכל 
ואנו  הפתוחים,  במגרשים  משחקים  או  מתאמנים 

נמשיך להעניק את מלוא התנאים לכך".

בשעות הבוקר: רכב 'נכנס' 
במשרדי החברה קדישא

ֶכם: תוחלת  לְּ ים כֻּ ַחיִּ
החיים ברחובות – 
מהגבוהות בישראל

לפני שלוש וחצי שנים, נרצח דוד בר קפרא, תושב רחובות, על ידי פועלים פלסטינים בכרם הענבים בבעלותו • 
המפגעים שנלכדו הורשעו בהריגה בלבד, השבוע, בתום מאבק עיקש - הגיע הצדק
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של “קו עיתונות”
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

דרושים/ות 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח לפקס: 03-5796645 למייל

סוכני מכירות טלפונים
לעבודה בבני ברק

 30 ש”ח לשעה + בונוסים
 משרה חלקית )6 שעות(

 ניסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

דרוש/ה אחראי גבייה

קו”ח לפקס: 03-5796645 למייל: 

  ידע בהנהלת חשבונות סוג 1 - חובה
  ניסיון בגבייה ופיתרון בעיות מול לקוחות - חובה

  ידע בחשבשבת - יתרון משמעותי
  יחסי אנוש מעולים

  אסרטיביות, סדר ואירגון

דרושים/ות אנשי מכירות

למייל: 

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף קו"ח לפקס: 03-5796645
InDesign, Illustrator, Photoshop :שליטה בתוכנות 

 ניסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

קו”ח ותיק עבודות למייל:
s0546287000@gmail.com 

דרוש/ה 
מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה
 ניהול לקוחות קיימים והגדלת 

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

דרישות:העבודה כוללת:
 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

קו”ח למייל: 

קו”ח למייל: 

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות
 שעות עבודה 16:00-08:00

 העבודה בבני ברק

דרוש/ה 
מנהלת חשבונות

קו”ח ותיק עבודות למייל:
 

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת

s0546287000@gmail.com

s0546287000@gmail.com

s0546287000@gmail.comsari@kav-itonut.co.il

s0546287000@gmail.com
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המרדף אחר רכב היוקרה

11 הסייעות שלא 
החסירו ולו יום בודד

הקשיש הערירי "איבד" 
את הרכב, הפקחים 

התגייסו לעזור

מאת: איציק גרוס

הפועלים  מג"ב  שוטרי  של  פעילות  במהלך 
בגזרה החקלאית באזור השרון, התקבל דיווח 
במשטרת ישראל על רכב יוקרה מסוג 'פורשה' 
שנגנב מאזור רחובות. שוטרי מג"ב נפרסו בקו 
התפר בהתאם לדיווחים שהתקבלו אודות סוג 

הרכב שנגנב.
הרכב  את  זיהה   55 בכביש  שפעל  מג"ב  כוח 
תוך  אל  וברח  מהכוח  להימלט  שניסה  הגנוב 
התפר  בקו   55 כביש  על  הנמצאת  משתלה 

בסמוך לכביש 6.
אותר כאשר  סריקה שנערכה במשתלה,  בתום 
עובדי  של  החדר  בתוך  אותר  החשוד  הרכב 
המקום שאמרו לכוחות שהם כלל לא מכירים 

מהרכב  נמלט  הנראה  ככל  ושהוא  האיש,  את 
החשוד כגנוב.

כרם  טול  תושב  לחייו  ה-20  בשנות  החשוד, 
והרכב הועברו לחקירה במשטרת ישראל.

מאת: איציק גרוס

חולקו  צנוע  ושי  הוקרה  תעודות  בהפתעה: 
עיריית  של  והנוער  החינוך  באגף  לסייעות 
רחובות על מסירותן המתמדת למקום העבודה 
ובעיקר לנוכח העובדה כי לא החסירו אף יום 

אחד, מתחילת השנה.
באגף החינוך שהציב את נושא שיתוף הפעולה 
בין כלל עובדי הגנים בראש סדרי העדיפויות, 
חיפשו יוזמה מקורית להבעת ההערכה כלפיהן. 
ישנן  כי  ואיתור, הסתבר  בדיקה  עבודת  לאחר 
לא  אף  החסירו  העיר שלא  ברחבי  סייעות   11

יום אחד מתחילת שנת הלימודים.
צוקרמן  אפרת  והנוער,  החינוך  אגף  מנהלת 
דהן  מזל  הרך,  לגיל  המחלקה  מנהלת  בליווי 
ורכזת כח אדם בגני הילדים, דקלה לוי, הגיעו 

בהפתעה לגני הילדים שבהן עובדות הסייעות, 
והילדים,  הגננת  עם  נערך טקס  גן  בכל  כאשר 

שבו הוענקו לסייעת תעודת הוקרה ושי צנוע.
צוקרמן  אפרת  והנוער  החינוך  אגף  מנהלת 
לעבודה  דוגמא  מהוות  הן  "מבחינתנו  אמרה: 
מובן  לא  זה  גדולה.  שליחות  תחושת  מתוך 
מורכבת  היא  החינוך  עבודת  בעינינו.  מאליו 
ודורשת עקביות והתמדה, אך היא גם מרגשת 

ומרוממת".
צופית  בהוקרה:  שזכו  הסייעות  רשימת  להלן 
אלון,  גן   – נחמני  ענת  אלון,  גן   – קרוואני 
סמדר חורש – גן ערבה, איתנה דמתי – גן עדי, 
גן   – לימן, מזל אלקסלסי  גן   – ירדנה עבדוש 
פעמונית, טלי אזלא – גן אדיר, אליס דהן – גן 
תדהר, דנה כוחלני – גן דקל, ברקוביץ טובה – 

גן דקל, נורית נהרי – גן ספיר.

מאת: איציק גרוס

שיגרתי  לא  טלפון  התקבל  השבוע  בתחילת 
באגף התנועה, פיקוח, שילוט ושיטור עירוני. 
 80 מ-  למעלה  בן  רחובות  תושב  הקו,  על 
רכבו אך  ירד מהרכבת, חיפש את  כי  שסיפר, 
לא מצא וביקש להתלונן על כך שגררו לו את 

הרכב מהמקום שבו החנה אותו.
ליאור שוקרי, אשר  לשיחה ענה מנהל האגף, 
עיריית  כי  באדיבות  לו  והסביר  עמו  שוחח 
השיחה  במהלך  רכבים.  גוררת  אינה  רחובות 
ערירי, ללא משפחה  כי מדובר באדם  התברר 
גם  וכעת  רעוע.  בריאותי  במצב  וילדים, 
האמצעי היחיד שלו לתנועה ממקום למקום – 

רכבו הפרטי - נגנב.
שוקרי ריחם על האיש המבוגר שהצטער צער 
רב על אובדן רכבו , ובהעדר מי שידאג לו – 
הוא בירר במערכת הקשר בדבר ניידת השיטור 
העירוני הקרובה למקום, וביקש שתגיע לסייע 
להגשת  המשטרה  לתחנת  להגיע  הזקן  לאיש 

תלונה על גניבת רכב.
בניידת,  מהפקחים  בקש  הוא  נשימה  באותה 
חיים ויגל, שיערכו עימו בכל זאת סיור בפארק 
המדע על מנת לנסות אולי ולבדוק האם הרכב 

נמצא באיזור.

"הוא שמח מאוד והודה לפקחים ולי בדמעות" 
"השמחה  שוקרי.  ליאור  האגף,  מנהל  מספר 
לנו  גם  גרמה  קטן  כך  כל  מעשה  על  שלו 
באדם  שמדובר  בגלל  דמעות,  עד  להתרגש 
העירוני,  השיטור  בפקחי  גאה  אני  ערירי. 
גם  החמלה  ועל  האנושיות  על  שמקפידים 
העבודה  תמצית  זו  בעבודה.  משימה  במהלך 
במצבים  גם  התושבים,  את  לשרת   – שלנו 

כאלה".
הם נסעו איתו ברחובות הסמוכים למקום שבו 
החנה את רכבו במשך זמן מה, ולבסוף מצאו 

את הרכב ברחוב ברמן בפארק המדע.

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לסניפנו ברחבי הארץ

office@kav-itonut.co.il
קו"ח למייל:

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים מעולים

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

או לפקס: 03-5796645

מנהלי מכירות
דרושים

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף
 InDesign, Illustrator, שליטה בתוכנות

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

office@kav-itonut.co.il :למייל
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מאת: אלי רובין

בדיוק לפני שבוע זה קרה. אחרי קדנציה ארוכה 
של שלטון כושל עם כלכלה בצניחה חופשית, 
לו  קם  בקריסה,  ומדינה  גוברת  רעב  חרפת 
מנהיג צעיר בשם חואן גואיידו והשביע עצמו 
כנשיאה הזמני של וונצואלה עד לקיום בחירות 
חדשות וחופשיות, מתוך תקווה כי אלו יביאו 

להדחתו של הנשיא הנוכחי ניקולס מאדורו.
ההיסטוריה הפוליטית של וונצואלה מושרשת 
נכשלה  כאשר  ה-19  המאה  בתחילת  שם  אי 
שוב ושוב בהכרזתה על עצמאותה, לאחר שלא 
הצליחה להסתדר לבדה באופן עצמאי. בשלב 
כלשהו היא הפכה לחלק מקולומביה הגדולה, 
אך גם תחתיה לא הרגישה בנוח ולאחר מספר 
רבות  תהפוכות  מאז,  לעצמאית.  הפכה  שנים 
והפיכות  כוח  מאבקי  גם  כמו  עליה  עברו 
רודנים  סדרת  ניצבו  שבראשם  שלטוניות, 

ששלטו בה ביד רמה.
עברה  וונצואלה  התשעים  שנות  בתחילת 
דבר,  של  בסופו  שנכשל  צבאי  הפיכה  ניסיון 
הוגו  הגנרל  היה  זה  ניסיון  שהוביל  מי  כאשר 
צ'אווס, שאף נכלא בשל כך לתקופה. צ'אוובס 
תנועה  הקים  מנהיגותית,  תדמית  לעצמו  בנה 
תוך  בשחיתות,  להילחם  במטרה  פוליטית 
בשוק  ומלחמה  סוציאליסטית  אג'נדה  נקיטת 
לנשיאות  לראשונה  נבחר  וב-1998  החופשי 
להגביר  חוקה חדשה, במטרה  ליצירת  והוביל 

את הדמוקרטיה במדינה.
מרגוע  ידעה  לא  וונצואלה  המהפך  לאחר  גם 
בניסיונות  פעם  לא  הואשמה  והאופוזיציה 
שונים  ממשל  בגורמי  התנקשויות  הפיכה, 
ושביתות שהשביתו את המשק במדינה, כאשר 
הוא  צ'אווס  עמו  שהביא  המדיניות  במסגרת 
"מדיניותה  בעקבות  ארה"ב,  עם  הסתכסך  אף 
שהובילה  לדבריו,  האימפריאליסטית" 
למגבלות שונות שהטילה ארה"ב על מדינתו, 
ממנה,  נשק  רכישת  על  במגבלות  היתר  בין 
להידוק  שגרם  מה  צעדיה,  את  להצר  במטרה 
בעיקר  והתבטא  לרוסיה  וונצואלה  בין  יחסים 
נשק  עסקאות  כמו  ביניהם  שנפתח  סחר  בציר 

ענקיות שמכרה רוסיה לוונצואלה.
הרוח  ניצחונות,  מספר  ולאחר  הזמן  במהלך 
הלכה  צ'אוובס  הגיע  עמה  ה'דמוקרטית' 
שנתנה  דיקטטורה  למעין  והפכה  ונשחקה 
את  פחות  אך  הצבעה  זכות  את  לאזרחיה 
בתפקיד  קדנציות  מספר  לאחר  הבחירה. 
קיצם  אל  הגיעו  הנשיא  של  חייו  ב-2013 
סגנו  היה  זמני  באופן  מקומו  את  שתפס  ומי 
ניקולאס מאדורו, שאף נבחר לתפקיד הנשיאות 

בבחירות בזק שנערכו בסמוך.
מאז בחירתו של מאדורו המצב במדינה נמצא 
בכי רע כאשר הכלכלה שם צנחה באופן ניכר, 
כמו גם המדיניות הדמוקרטית שהלכה והפכה 
למעין דיקטטורה, אך על אף זאת גם בבחירות 
עם  שוב  מאדורו  ניצח  בשנה שעברה  שנערכו 
רק   אלו  אך  מהמצביעים,   68% של  תמיכה 
את  שמימשו  הבחירה  זכות  בעלי  מסך   46%

זכות בחירתם.
את  להחליף  שמבקש  האלטרנטיבי  המנהיג 
פוליטית  תנועה  ב-2009  הקים  המכהן  הנשיא 
הצטרף  וב-2011  נגד השלטון  כתנועת מחאה 
ב-2016  מקום.  כממלא  הלאומית"  ל"אסיפה 
נגד  פעל  ובמהלכה  קבוע  לתפקיד  נבחר  הוא 
השלטון ואף קראה יחד עם חבריו לקיום משאל 
עם. בסופו של דבר, כאמור, הוא נבחר לעמוד 
שבכיריה  אחרי  הלאומית  האסיפה  בראשות 

נעצרו או נמלטו מחוץ לגבולות וונצואלה.
השבעתו  קודם  ספורים  ימים  כשבועיים,  לפני 
האופוזיציה  מאדורו,  ניקולס  של  מחדש 

לנשיאה  גאידו  חואן  של  מינויו  על  הכריזה 
הזמני של וונצואלה. באותו היום הוא נעצר על 
יד סוכני מודיעין במהלך נסיעתו ושוחרר תוך 

שעות ספורות.
בפועל,  גואידו  להשבעת  ועד  ההכרזה  מזמן 
החדש  כנשיא  בו  הכירו  רבות  מדינות 
כשהבולטות שבהם אלו ארה"ב, צרפת, קנדה, 
פרגוואי,  פרו,  אקוודור,  ארגנטינה,  ברזיל, 
וישראל  ריקה  קוסטה  קולומביה,  צ'ילה, 
הנוכחי.  השבוע  בתחילת  לתמיכה  שהצטרפה 
נשיא  כמו  ברית,  בעלי  יש  גם למאדורו  מנגד, 
מקסיקו החדש, טורקיה, סין ורוסיה, שנשיאה 
בו  תמיכתו  את  הביע  אף  פוטין  וילדמיר 
לאחרונה ואף סייע לו בהשגת הלוואות בסך 3 
המדינה  קריסת  את  למנוע  כדי  דולר  מיליארד 

ובדומה לרוסיה גם סין סייעה לה. 
בתגובה להכרזת ארה"ב הודיע הנשיא הרשמי 
ניקולס מאדורו, כי וונצואלה בראשותו מנתקת 
ונתן  ארה"ב  עם  הדיפלומטיים  היחסים  את 
 72 של  אולטימטום  שלה  הדיפלומטי  לסגל 
שעות על מנת שאלו יעזבו את המדינה. מחלקת 
המדינה האמריקאית הורתה לעובדי השגרירות 
מוגדר  אינו  שתפקידם  שבוונצואלה,  בקראקס 
זאת  יחד עם  וונצואלה, אך  כחיוני, לעזוב את 
את  לקבל  שלא  לבכירים  טראמפ  הנשיא  קרא 

האולטימטום ולהישאר בגבולותיה.
עמדה  מלהביע  תחילה  נמנעה  עצמה  ישראל 
יזיק  הדבר  כי  מחשש  ההפיכה  לניסיון  בנוגע 
לקהילה היהודית במקום, זאת על אף העובדה 
בין  דיפלומטים  קשרים  שאין  עשור  כבר  כי 
החזירה  וונצואלה  תחילה  כאשר  המדינות, 
בעקבות  מישראל,  ב-2006  כבר  שגרירה  את 
החוץ  במשרד  ברור  לשיחת  שגרירה  זימון 
נגד  גינוי המשל הוונצואלי  הישראלי בעקבות 
ותמיכה חד משמעית  ישראל בלבנון  התקפות 
את  וונצואלה  סילקה  ב-2009,  בפלסטינים. 
מבצע  בעקבות  הישראלית,  השגרירות  אנשי 

עופרת יצוקה.
קרוב  כבר  נהרגו  ההפיכה  ניסיונות  בעקבות 
בקהילה  אך  מאות,  ונכלאו  אזרחים  לשלושים 
המצב  כי  עיתונות'  ל'קו  מספרים  היהודית 
וונצואלה,  ברחבי  הפגנות  "יש  רגוע.  אצלם 
הקהילה  דבר.  שום  קורה  לא  אצלנו  אבל 
מה  לנו  ואין  שקט  באזור  מתגוררת  היהודית 
הקהילה  מראשי  אחד  מספר  בינתיים",  לדאוג 

ל'קו עיתונות'.
בשיחות שערכנו עם בכירי הקהילה היהודית, 
לנקמה  מחשש  להזדהות  שלא  מעדיפים  הם 
הקהילה  כי  מבהירים  אך  שונים,  גורמים  מצד 
"אנחנו  מתערבת:  ולא  לפוליטיקה  נכנסת  לא 
בשלום עם השלטון הנוכחי וגם עם כל שלטון 
שיהיה בעתיד. באופן רשמי אנחנו לא נוקטים 
צד. אנחנו חיים בסדר עם כולם ואין לנו בעיות. 

הבעיה היא פוליטית וכלכלית נטו".
בעבר  מנתה  בוונצואלה  היהודית  הקהילה 
התמעטה  הזמן  עם  אך  נפש,  אלף   25,000
 5,000  - שהייתה  ממה  חמישית  לכדי  עד 
היא  הנוכחי  המצב  אף  ועל  זאת  למרות  נפש, 
ממשיכה להתפתח ולשגשג, כשלצידה מוסדות 
כולל  ישיבה,  לבנות,  ספר  בית  חיידר,  חינוך, 

ושלושה בתי כנסיות.
מצד  בעיות  שום  אין  היהודית  "לקהילה 
וטלית  תפילין  עם  ללכת  יכול  יהודי  השלטון. 
ברחוב ולא קורה לו כלום. גם בענייני הכשרות 
פעולה  חופש  מקבלים  אנחנו  הדת  ענייני  וכל 
פועלים  שלנו  לימוד  והמוסדות  השלטון  מצד 
הקהילה  מבכירי  אחד  אומר  טובה",  בצורה 
"הישיבה  כי  בגאווה,  ומוסיף  עיתונות'  ל'קו 
בדרום  שיש  טובות  מהכי  אחת  היא  שלנו 

אמריקה".

היהודים שבלב ההפיכה: 
"יכולים ללכת עם טלית 
ותפילין ברחוב בלי חשש"

על רקע ניסיון ההפיכה בוונצואלה, שוחח 
כתב 'קו עיתונות' עם ראשי הקהילה היהודית 
שנזהרים לא לנקוט עמדה פוליטית ומתגאים: 
"יהודי יכול ללכת עם תפילין וטלית ברחוב, 
הישיבה שלנו היא מהטובות בדרום אמריקה"
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בו   ,2015 משנת  סרטון  נחשף  'הליכוד',  של  בפריימריז  התמודדותו  רקע  על 
חושבים  ומה   • מחבל  על  ומסתער  ותושייה,  אומץ  מגלה  ברקת  ניר  נצפה 

מתפקדי הליכוד על ברקת?
מאת: ישראל פריי

מפלגת  בפריימריז  התמודדותו  רקע  על 
'הליכוד', נחשף השבוע תיעוד וידאו חדש בו 
נראה ראש עיריית ירושלים לשעבר ניר ברקת, 
מחבל  על  חשופות  בידיים  מסתער  כשהוא 
בכיכר צה"ל. המקרה אירע  צעיר חרדי  שדקר 

בשנת 2015.
ההקלטה צולמה ממצלמת מונית שעצרה ממש 
את  דקר  שמחבל  בזמן  ברקת,  של  הרכב  ליד 
 - בינוני  באורח  שנפצע   - גולדשמיט  אברהם 

וניסה לדקור אותו פעם נוספת.
בזמן  כי  שקובעים  הפרוטוקולים  לכל  בניגוד 
ולתפוס  לברוח  מאובטחת  אישיות  על  אירוע, 
מחסה, חתר ברקת למגע. בסרטון נראה ברקת 
מזנק ראשון מהרכב, לפני המאבטח שלו, מה 
שנמצא  הנהג  לאחור.  להירתע  למחבל  שגרם 
על  להתנפל  מברקת  למנוע  ניסה  משמאל 
היה  הצבאי  שבשירותו  ברקת  אך  המחבל, 
מ"פ בצנחנים ואף נפצע קשה במלחמת לבנון 
הצוות  עם  יחד  המחבל,  את  מאגף  הראשונה, 

שלו, ומזנק עליו עד נטרולו.
בזמן שהמאבטח של ברקת נשאר עם המחבל 
המנוטרל, מיהר ברקת לטפל בבחור הפצוע עד 
הגעת כוחות ההצלה למקום. ב-5.6.16 גזר בית 
המשפט על אותו מחבל 18 שנות מאסר בפועל, 

וכן פיצוי כספי בסך  21 שנות מאסר על תנאי 
100,000 ₪ לבחור שפצע.

למרות  השבוע,  שפורסמו  דיווחים  פי  על 
מתיישבי  בעיני  חן  לשאת  ברקת  מאמצי  כל 
כוח  בקבוצות  המחזיקים   – ושומרון  יהודה 
לא  הוא   – 'הליכוד'  בין מתפקדי  משמעותיות 
עברו  בשל  היתר  בין  בתמיכתם,  לזכות  צפוי 

בתנועת 'קדימה'.
תמיכת  את  לקבל  מצפה  ברקת  מנגד, 
גדולה  כוח  קבוצת  החדשים',  'הליכודניקים 
זר  לנטע  ושנחשבת  מתפקדים,  אלפי  המונה 
חלק  מהווים  לא  וראשיה  מאחר  במפלגה, 
המוצהרת  ומטרתם  מהליכודניקים  אינטגרלי 

היא לשנות את מפלגת השלטון מבפנים.

 ברקת מסתער על המחבל, מתוך התיעוד שנחשף 

כשראש העיר נטרל מחבל שדקר חרדי

"וועידת אגודת ישראל במלון גלי צאנז היא סגירת מעגל"
לקראת ועידת אגו"י שתיפתח היום, שב הרב שמחה שטיצברג, 

מי שהיה מצעירי הצירים בוועידה בתשל"ז, אל הרגעים המכוננים 
בוועידה ההיסטורית

מאת: משה אברהמי

)רביעי(  היום  תיפתח  ישראל  אגודת  ועידת 
במלון גלי צאנז בנתניה, בהשתתפות כל נציגי 
וצירי אגודת ישראל מכל רחבי הארץ. באגודת 
על  השורות  את  להרחיב  מתכוונים  ישראל 
מנת לחבר את כל הקהילות מכל רחבי הארץ, 
כדי לתת ביטוי ומקום לכל החצרות, גם כאלו 
שעד היום לא הרגישו שייכות ומחויבות מלאה 

לאגודת ישראל.
הוועידה  התקיימה  מאז  חלפו  שנים   42
האחרונה. היה זה בר"ח כסלו תשל"ז. זו הייתה 
החרדית.  ביהדות  ומכוננת  היסטורית  ועידה 
מעגל.  בסגירת  מדובר  ישראל  אגודת  מבחינת 
גלי  במלון  התקיימה  הקודמת  הוועידה  גם 
גדולי  בהשתתפות  הפתיחה  ערב  כאשר  צאנז 
ישראל התקיים בבנייני האומה ודיוני הוועידה 

התקיימו למחרת בגלי צאנז.
הוועידה התכנסה 4 שנים לאחר המפקד שהיה 
ישראל  אגודת  בתוך  הבחירות  בתשל"ב. 
יחסי  הוועידה.  לפני  כשנה  התקיימו בתשל"ו, 
הפנימיות  הבחירות  תוצאות  לאחר  הכוחות 
רוב  את  מהווה  החסידי  הציבור  כי  הבהירו 

כוחה של אגודת ישראל.
הסיעה המרכזית בראשות ח"כ דאז הרב יהודה 
3,895 מהקולות שהיוו  ז"ל קיבלה  אברמוביץ 
סך של 27.7% מקולות הבוחרים. למקום השני 
ח"כ  בראשות  אמונים  שלומי  סיעת  הגיעה 
קולות   3,460 עם  ז"ל  פרוש  מנחם  הרב  דאז 
 – צא"י  סיעת  הבוחרים.  מסך   24.8% שהיוו 
שלמה  הרב  דאז  ח"כ  בראשות  והגשמה  ציות 
לורנץ הגיעה למקום השלישי עם 2,970 קולות 
שהיו 21.3% מסך הבוחרים. הסיעה המאוחדת 
בראשות ח"כ דאז הרב שלמה יעקב גרוס ז"ל 
קולות שהיו   1,740 עם  הגיעה למקום הרביעי 
המקומות  את  המצביעים.  מסך  כ-12.4% 
עדות  של  'חי'  סיעת  בהתאמה  תפסו  הבאים 
המזרח, סיעת ס' - נאמני התנועה של חסידות 
יוצאי  וסיעת  התנועה  אחדות  סיעת  סלונים, 

בוכרה.
וחצי,  עשור  לאחר  שימשו  הבחירות  תוצאות 
יחסי  להסכם  כבסיס  תשנ"ב  בחירות  ערב 
הכוחות בין אגו"י לדגל התורה על בסיס היחס 

הצביע  הפנימיות  התוצאות  ניתוח   .60:40 של 
כל  כאשר  ישראל,  באגודת  חסידי  רוב  על 
הסיעה  את  שכללו  באגו"י  הפנימיות  הסיעות 
המאוחדת  הסיעה  אמונים,  שלומי  המרכזית, 
וסיעת סלונים, היוו רוב של 67%, לעומת צא"י 
ימים  אותם  של  הליטאי  הציבור  את  שייצגה 

שזכתה רק ב-21.3%.
כדי להבין את הלכי הרוח של אותם ימים, אנו 
שמחה  הרב  ואל  הקודמת  הוועידה  אל  שבים 
בוועידה  כציר  אז  כבר  שכיהן  מי  שטיצברג, 
ולאחמ"כ נבחר כחבר המועצה הארצית וכחבר 
הנהלת  ולימים אף כחבר  ישראל  אגודת  מרכז 
ב"ב,  עיריית  מועצת  וכחבר  ישראל  אגודת 

תפקידים בהם הוא מכהן עד היום.
"הייתי בחור צעיר, בתחילת שנות העשרים של 
חיי. הייתי מהצירים הצעירים בוועידה. במהלך 
ואת  הארצית  המועצה  את  בחרו  הוועידה 
מרכז אגודת ישראל. זו הייתה שנה היסטורית 
גדולי  כל  כאשר  בתנועה  חדשה  רוח  שנסכה 
ישראל וחברי מועצת גדולי התורה מפארים את 
שולחן המזרח. גם אז כמו היום, נשמעו אותן 
תלונות כלפי אגו"י ומסתבר שרק צמחנו מזה. 
הייתה  מכונן,  אירוע  שהייתה  ההיא  הוועידה 
דבר  רצו  כולם  כי  שמים,  לשם  ועידה  באמת 
אחד: להרבות את כוחה של היהדות החרדית 
בארץ ישראל. שלושה חודשים לאחר הוועידה 
בראשה,  ועמד  חלק  נטל  שבה  ההיסטורית 
מגור  ישראל  הבית  מרן  כ"ק  לעולמו  הסתלק 

זיע"א".
"לפני הוועידה, מי שדחף לקיומן של בחירות 
ז"ל,  לווינשטיין  דוד  מאיר  רבי  היה  פנימיות 
ששימש כיו"ר ועדת הקליטה של אגו"י, אחד 
עם  נמנה  שאף  החרדים  העסקנים  מוותיקי 
כחבר  ושימש  העצמאות  מגילת  על  החותמים 
מועצת העם ולאחמ"כ כח"כ בכנסת הראשונה 

מטעם אגו"י.
הרב  אומר  היום  שתיפתח  הוועידה  לקראת 
היא  צאנז  גלי  במלון  "הוועידה  שטיצברג: 
הזו  בוועידה  שגם  מאמין  אני  מעגל.  סגירת 
ולהתחדש.  לחדש  רצון  מתוך  מגיעים  כולם 
ללמוד מהמערכות האחרונות ולהתחזק ולגדול 
לקראת המערכות הבאות. אני בטוח שבסיעתא 

דשמיא תהיה הצלחה גדולה".



כ"ה שבט תעש"ט 8831/1/19 ברחובות

שיא חודשי של למעלה משלוש שנים נרשם בדצמבר האחרון בלקיחת משכנתאות • עוד לא כבה כפתור ההצבעה לפיזור הכנסת והבשורות מהלמ"ס מצביעות על 
האצת ביקוש בשוק הדירות • וגם: מדוע מחירי הדירות לא ירדו בעתיד הקרוב?

כחלון בדרך לבחירות והישראלים מזנקים על הדירות

איציק מצרפי

כי  עולה  ישראל  בנק  השבוע  שפרסם  מנתונים 
יותר  של  בהיקף  הלוואות  לקחו  הישראלים 
בכ-15%  הגבוה  סכום  מיליארד שקלים,  מ-5.8 
  .2018 ולנובמבר   2017 לדצמבר  בהשוואה 
בנוסף, מעבר להיקף הגבוה משמעותית, נרשמה 
 - מ  ההלוואות  במספר  גם  משמעותית  עליה 

7,600 בדצמבר הקודם לכ-8,400.
יחד עם זאת, מנתונים שפורסמו על ידי הלמ"ס 
למרות  כי  עולה  באוצר  הראשי  והכלכלן 
 ,2018 הדיווחים על קיפאון בשוק הדיור בשנת 
נרשמו  החולפת  השנה  בסוף  שדווקא  נראה 
זינוקים בהיקפי העסקאות. ההערכות הן שחלק 
שמבוצעות  בעסקאות  תלוי  בגידול  משמעותי 
העיכובים  למרות  למשתכן",  "מחיר  במסגרת 
זכו  כבר  בהם  דיור  יחידות  אלפי  עשרות  של 
נמצאים  שמרביתם  מכיוון  אך  המשתכנים, 
לא  עדיין  מהזוכים  ניכר  חלק  היתרים,  בשלבי 

הגיע לשלב לקיחת המשכנתא.
להסביר  יכולה  אינה  לבדה  התוכנית  גם,  מה 
את הגידול כולו ונראה כי חלקו תלוי  במחזורי 
מכיוון  לשלול  ניתן  שגם  מה  המשכנתאות, 
אך  מתרחש  עדיין  "המיחזורים"  עידן  שאמנם 
התופעה כבר מזמן ירדה מסדר היום של מחזיקי 
משכנתאות בשל הקשחת הרגולטור את התנאים. 
הביאה  ההמונים  חכמת   - היא  נוספת  אפשרות 
את השוק למצב ON כשהאדים בסיר - ההכרזה 

על פירוק הממשלה החלו לעלות.
בפרק הקודם של הבדיחה שנקראה מע"מ אפס 
של שר האוצר לשעבר יאיר לפיד חזינו בתופעה 
מה  לעצם  שוכח  השלוח  מסוים  בשלב  דומה. 
הוא נשלח עד שהוא כבר מתגאה בעצירת שוק 
היצף/מיתון/מאזן/  על  לעבוד  במקום  הדיור, 

פתיחת השוק.
את  לפיד  של  צאתו  עם  מהגדר  ירדו  רוכשים 
משרד האוצר והמחירים טיפסו בחזרה לממדים 
על  ההכרזה  עם  כעת,  לתפקיד.  כניסתו  טרם 
למערכת  יציאה  על  והודעה  הממשלה  פירוק 
סביר   19 באפריל  ולממשלה  לכנסת  בחירות 
להניח כי התרחיש הזה יחזור על עצמו כך שכל 
לרכוש  הגדר,  שעל  לאלו  ימליץ  טירון  כלכלן 
כעת טרם יתרחש הזינוק הצפוי במחירי הדירות.

עוד עולה מנתוני הלמ"ס, כי החל מחודש מרס 
עלה  שנמכרו  החדשות  הדירות  מספר   2018
לכ- מ-1,720  לחודש,  בממוצע  מ-2%  ביותר 

2,100 דירות בחודש נובמבר.

מגמת המינוף
מהאופציה  לשליש  כגיבוי  ייתכן  הבא  הנתון 
מחיר  בעקבות  שבאה  עלייה  על  המצביעה 
למשתכן, המראה כי מדובר בהמשך מגמה של 
לקיחת משכנתאות במינוף גבוה יחסית - כשליש 
הגיעו  בדצמבר  שנלקחו  המשכנתאות  מכלל 

לרמות של 60% ומעלה.
 2018 מרץ  מחודש  החל  הלמ"ס,  נתוני  פי  על 
ב-2.2%  עלה  שנמכרו  החדשות  הדירות  מספר 
לכ-2,100  דירות  מכ-1,720  לחודש,  בממוצע 
יוני  שבין  לאחר  זאת,  נובמבר.  בחודש  דירות 
החדשות  הדירות  מספר   ,2018 לפברואר   2015
מכ- לחודש,  בממוצע  ב-1.4%  ירד  שנמכרו 

2,780 דירות לכ-1,720 דירות.
תחת  היתר  בין  לרדת  אמורים  הדירות  מחירי 
ועבודה מאומצת של כל משרדי  שיתוף פעולה 
ההיצע  להגדלת  שורש,  בטיפול  הממשלה 
לעשות  שנוהגים  מה  הביקוש,  בעצירת  ולא 
להילחם  אפשר  אי  כי  שמבינים  האוצרניקים 

בתנאים המרכזיים להם אינטרס ברור למנוע את 
ירידת מחירים ביניהם הבנקים למשכנתאות, בנק 

ישראל וראש הממשלה בנימין נתניהו.
קל  למשכנתאות,  הבנקים   - המרכזית  הנקודה 
מאוד לדבר על ירידה דרסטית במחירי הדירות, 
של  לרף  ירדו  הדירות  כשמחירי  יקרה  מה  אבל 
כלשהי  הפחתה  כל   - המשכנתא  לשווי  מתחת 
להביא  עלולות  הממושכנות  הדירות  בשווי 
הבנקים  קריסת  למשכנתאות.  הבנקים  לקריסת 
כי  לכך  הברורה  ההוכחה  היא   2008 בארה"ב 
הבנקים וכן בנק ישראל לא יתנו למחירי הדירות 
לרדת אף פעם כדי לא לגרום לכאוס כלכלי דומה 

בישראל.
לציין  אפשר  ישראל  בנק  את  הזכרנו  כבר  אם 
בביקושים  מוצף  השוק  בשלו  נוסף  היבט 
קובע  אותה  ריבית האפסית   - שמעלים מחירים 
בנק ישראל מוציאה את החוסכים מהבנקים אל 
הנדל"ן שכל השקעה בו תניב תשואה גבוה יותר 
להבין,  פשוט  משכך  בבנקים,  הכסף  מהשקעת 

ביקוש עצום, מייצר מחיר גבוה.

מאוחר מדי התברר: הכוונות הטובות 
יצרו את המפלצת

שר האוצר משה כחלון מנסה בכל דרך אפשרית 
הנתונה לא-ל ידו להביא להיצף של היצע כשעל 
צעירים  לזוגות  דיור  לפתרונות  מביא  הדרך 
למשתכן.  מחיר   - קרי  ראשונה  דירה  ברכישת 
לחרב  הפכה  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה 
פיפיות עבורו ומשכך בכל חודש כשמתפרסמים 
הנתונים השר מחכה להם בדלפק, היה והנתונים 
כחלון  יצא  האחוז  עשירית  של  ירידה  הראו 
את  להוכיח  כדי  בנתונים  והשתמש  לתקשורת 
פועלו, אך מנגד הרחיב את הגדר אליה הצטרפו 

בתקווה  פוטנציאליים  רוכשים  אלפי  להמתנה 
לירידה דרסטית של המחירים, מה שלא קרה.

נוסיף לכל אלו את הטיימינג שמעמיד בסכנה את 
הממשלה,  פירוק  בשל  למשתכן  מחיר  פרויקט 
הדירות,  על  השועטים  ממתינים  אלפי  ונקבל 
ההיצע  את  ומצמצמים  הביקוש  את  מגבירים 
בקרוב,  מחירים  לעליית  להביא  שצפוי  מה   -
כאמור. לאלו נוסיף את העובדה שבעלי הדירות 

לא היו רוצים שמחיר הדירה שלהם תרד.
כי  מעריכים  בפוליטיקה  המעורים  כלכלנים 
נתניהו,  בנימין  של  בידיים  הוא  האמיתי  הכוח 
מתחילת  מדוע?  ממוקד.  סיכול  הוא  והסיכול 
נתוני  פי  על  היום  ועד   2009 משנת  כהונתו 
מ-  ביותר  בממוצע  עלו  הדירות  מחירי  הלמ"ס 
100%, קרי: עלייה ממוצעת של למעלה מ- 11% 
נוסיף את אחיזתו ואחריותו על  בכל שנה. כעת 
על  וכן  ישראל  בנק  על  ישראל,  מקרקעי  רשות 
שתהא  תכנית  בהיעדר  כי  ונבין  האוצר  משרד 
לעלות  ימשיכו  הדירות  מחירי  ידו,  על  מונהגת 
עם הפסקות של פרקי זמן קצרים בהם יכהנו שרי 
מזלם  את  ינסו  אשר  כחלון,  כמו  אמיצים  אוצר 
בכותרות כשיבינו שאין סיכוי להביא לשינוי, אף 

לא במעשים.

מעודכן | מעניין | מגוון | מרתק 

החדשות כפי שלא תקראו בשום מקום אחר

מיטב הכותבים | החדשות בהרחבה | מגוון טורי דעה | כתבות מוסף | ראיונות | 
בחצרות הקודש | מדורי נשים | מדור ילדים | מוסיקה וספרות | בריאות | סאטירה | 

חידות, טריוויה, תשבצים ועוד 

5.00&
עיתון ששווה יותר!רק-

להשיג בכל יום שישי בדוכני העיתונים ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ
לפרסום 03-5796643

כז’ כסלו תשע”ח, פרשת מקץ

אל הקודשאהרון

/ אבי בלום, עמ' 23-18ראש הישיבה זצ"ל במחנה עבודה מסמכים נדירים מתקופת שהותו של ימי שווייץ 
/ יענקי קצבורג, עמ' 27-24ראש הישיבה זצ"ל פרופיל מיוחד לבניו, חתניו ונכדו של מרן תולדות אהרן

/ יוסי גיטלר, עמ' 32-28לבבות וחיבור לכל המגזרים מאמץ עצום השקיע מרן זצ"ל בקירוב שהשלום שלו

/ יעקב אמסלם, עמ' 37-34התורה ולמפעלות החסד בניצוחו של מרן עשרות מיליוני דולרים זרמו להיכלי אוצר התורה
/ אוריאל צייטלין, עמ' 41-38בנוער ומאבקו נגד האפליה מעורבותו העמוקה של מרן זצ"ל בטיפול גאווה, גאווה, גאווה

בזאת יבוא
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כ"ז בכסלו תשע"ח  15/12/17 גיליון מס‘  175 מחיר: 5.00 ש"ח
  העיתון של כל הציבור החרדי  ‘מהדורת יום ו

16:17
16:17

16:01
16:07

16:07
16:19

16:08

17:17
17:19

17:16
17:17

17:17
17:17

17:15

פרשת מקץ

5.00
&

רק-

וידום אהרון

וידום אהרון

המופלאה  הנחרצות  הבהירות,  התשובות  התכופות,  ההתייעצויות 

והחדות הנדירה: חבר הכנסת אורי מקלב, מי שהיה במשך שנים בין 

המוציאים והמביאים הפוליטיים בבית ברחוב חזון איש, נזכר בהכרעות 

הגורליות, השאלות הקשות והלבטים כבדי המשקל○שיחת פרידה

 / עמ'  2-4

"הרגשנו את העול שהיה לו" 

זכר מרן - גם בכנסת / עמ' 6

דברי ההספד של הרבי מצאנז
התענית שנמנעה מהמקובל

תאונה בחזור מהלוויה: ר' אלחנן שינקר ז"ל

הרב צוריאל קריספלופרצו חומות מגדלי

הרב בן ציון נורדמןצדיק אבד, לדורו אבד

חיבוק ממרן
מרדכי רוט


/ עמ' 10



השבוע ציבורית בשבתתהיה תחבורה השר כץ:  הציג  כץ  ישראל  התחבורה  שר 

כבר  הציבורית:  בתחבורה  ה'מהפכה'  את 

שירות  מוניות  אלפי  יופעלו  הבאה  בשנה 

שיתחברו למערכת 'רב קו' • המוניות יוכלו 

לעבוד בשבת, ללא מימון ממשלתי / עמ' 6

כ' בכסלו תשע"ח  8/12/17 גיליון מס‘  174 מחיר: 5.00 ש"ח
  העיתון של כל הציבור החרדי  ‘מהדורת יום ו

16:16
16:15

16:00
16:06

16:05
16:18

16:06

17:15
17:17

17:14
17:15

17:15
17:15

17:13

פרשת וישב

5.00
&

רק-

מצעד נחקרים בליכוד

לכל אברךחילק 1000 דולר הנגיד מלייקווד 

10

      



○



 ○ 

○



בני ברקרח' בארי 8

03-5740193

כריכים | טוסטים | סלטים | מלוואח

פסטות/מוקרמים | מאפים חלביים 
מאפים פרווה | זיווה | עוגות

אמיתיתגבינה100%
6

לטיפול נמרץמרן הגראי"ל הועבר חשש בעולם התורה:

מול חקירת אחד מבכירי המפלגה, לצד ראש ממשלה 

– מתמודדת סיעת הליכוד עם גל שמועות  נוסף  ושר 

פרשת  בחקירת  הממשלה  ראש  של  מעורבותו  על 

חדש  מצטרף  במקביל,   ○ לציון  בראשון  השחיתות 

למצעד הנחקרים: שגריר ישראל באו"ם דני דנון
/ עמ' 4

החינוך - לא לדתייםתחרות של משרד בגלל חילולי שבת: 
חילולי  בגלל  מקומם: 

השבת, הילדים הדתיים 
הפסידו  'שובו'  של 

מתמטיקה  במשחק 
הספר  בית  / עמ' 4הממלכתי בעירלטובת 

שמחת עניים
ארי קלמן



עו"ד יצחק שינפלדלבנות ולשלוט

דוד רוזנטלטראמפ בגדול

חשיפת 
'קו עיתונות'
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הוא נשלף מספסלי הכולל, ברשותו רשימת נכסים נאה, יש לו קשרים הדוקים עם ראשי ישיבות והדבר האחרון שדמיין לעצמו הוא להיכנס 
לפוליטיקה • אז איך הפך רוני דהן, חתנו של אריה דרעי, לאיש החזק בש"ס ירושלים? • פרופיל

אברך, איש עסקים ו'החתן של': 
הכירו את האיש החזק בש"ס ירושלים

מאת: ישראל פריי

ירושלים  ש"ס  של  המרכזי  הבחירות  למטה  נכנס  דהן  כשרוני 
ההוצאות.  מסמכי  על  במהירות  רפרף  הוא  הדפוס,  בית  ברחוב 
בין הרשימות, הוא מצא הזמנה למדבקות רכב, בעלות של כ-50 
ניגש  הוא  הגיוני.  לא  לו  נראה  היה  בסכום  משהו  למדבקה.   ₪
למחשב, חיפש חברות דפוס, הרים טלפון ובפיו שאלה פשוטה: 
הוא  שקיבל  המפתיעות  התשובות  עם  רכב?  מדבקת  עולה  כמה 
מחיר  הצעת  לי  יש  חברים,  ואמר:  המטה  לראשי  בעדינות  ניגש 

נמוכה בשליש, אין סיבה לשלם יותר.
של  דמותו  את  שמתארת  קטנה  אפיזודה  הוא  המדבקות  סיפור 
החזק  לאיש  באחת  שהפך  ומי  ירושלים  בש"ס  העולה  הכוכב 
והדומיננטי בה שעל פיו יישק דבר. הוא יסודי, מעמיק, ובעיקר 
מעדיף נתונים על פני מילים. וכן, הוא סוחב על גבו ייחוס שעומד 
לזכותו או עומד בעוכריו, תלוי את מי שואלים: דהן הוא חתנו של 

יו"ר ש"ס אריה דרעי.
לבחירות האחרונות הגיעה ש"ס ירושלים כשהיא מוכה וחבוטה. 
והחלפת  נציגיה  בין  הרמוניה  חוסר  עם  צולעת,  קדנציה  אחרי 
ניבאו לה שחורות.  ארבעה מתוך חמשה חברי מועצה, הסקרים 
התוצאות, כפי שכבר ידוע, היכו את כל התחזיות. ש"ס שמרה על 
בריתה משה  בן  עם  בכירה,  קואליציונית  והפכה לשותפה  כוחה 

ליאון.
מי שבשקט בשקט תפס פיקוד על מטה הבחירות והפך בחודשיים 
האחרונים למנהל הסיעה בפועל בכיכר ספרא, הוא רוני דהן. צעיר 
מאור  שבורח  ואדם  המחלצות  במיטב  לבוש  קומה,  וגבה  שקט 

הזרקורים.
35, הוא ירושלמי מבטן  אהרון דוד דהן )המוכר בשמו רוני(, בן 
ומלידה. אביו הוא הרב מיימון דהן, ר"מ בישיבת 'יקירי ירושלים' 
ומי שבצעירותו היה מקבוצת תלמידים שפרשה מישיבת 'חברון', 
הלכה בעקבות הגרב"מ אזרחי והייתה לגרעין המייסד של 'עטרת 

ישראל'.
בנערותו למד דהן בישיבת 'זרע יצחק' בהר נוף וכשעלה לישיבה 
גדולה הצפין לחיפה לישיבת 'נחלת הלויים'. הוא נחשב לבחור 
ישיבה מצוין, ועד לאחרונה  שמר על שיעור שבועי טלפוני קבוע 

עם משגיח הישיבה הגאון רבי אורי וייסבלום.
בהגיעו לפרקו, נישא רוני לאסנת, בתו השלישית של אריה דרעי. 
לאחר חתונתו קבע את מקומו בבית המדרש והיה לאברך כולל, 
חייו  על  רבות  שהשפיע  מי  יוסף.  הגר"ד  של  בכולל  היתר  בין 
הקרוב  תלמידו  היה  שרוני  זצ"ל,  שפירא  משה  רבי  הגאון  היה 
משך עשור שנים. לצד לימודיו התחיל לשלוח את ידו בעסקים. 
אברכים  הרבה  כמו  העליזים.  הנדל"ן  שוק  תסיסת  ימי  אלה  היו 
בתקופה ההיא, החל הוא לרכוש דירות, בעיקר בעזרת משכנתאות 
שניתנו אז ביד נדיבה. הוא רכש דירות, חילק, השביח, מכר וגלגל, 

עד שהגיע למצבת נכסים נאה.

הצעירה  דהן-דרעי  משפחת  את  פקדה  תשס"ט,  טבת  ח'  ביום 
מכלוף,  אריה  הסב,  שם  על  שנקרא  התינוק,  בנם  קשה.  טרגדיה 
מצא את מותו בפעוטון בשכונת הר נוף והוא בן חצי שנה בלבד. 
אריה  של  מותו  שנולדו,  הבאים  והילדים  שחלף  הזמן  למרות 
מכלוף עדיין נותר פצע פעור במשפחה. כשיו"ר ש"ס אריה דרעי 
מונה בגאווה את שורת יוצאי חלציו, הוא מקפיד להזכיר שם את 

נכדו שנקרא על שמו ושנקטף בטרם עת.
מסלול חייו של רוני לא הועיד לו כניסה לחיים הציבוריים. הוא 
והתרחק  עסקיו  פיתוח  לצד  בכולל  לימודיו  שגרת  על  הקפיד 
מפוליטיקה כמו מאש. הפעם הראשונה בה טבל את רגליו בזירה, 
היה בבחירות 2013, אז לקח חלק צנוע בפעילות להצלחת ש"ס 
כראש מטה שכונתי. הוא גילה חריצות, הביא תוצאה נאה, אך לא 

מעבר. הבחירות חלפו והוא שב במהרה לאלמוניותו.
להתארגן  החלה  ירושלים  כשש"ס  חודשים,  כארבעה  לפני 
הוא בבעיה. מלבד  כי  דרעי  אריה  יו"ר המפלגה  לבחירות, הבין 
שלא  רבים  גורמים  בחשו  בסיעה  הנציגים,  בין  הגיבוש  חוסר 
בהכרח ראו את טובתה. דרעי החליט לקחת את העניינים לידיים 
והודיע כי הוא יהיה ראש המטה בפועל. בהתחלה הפעילים היו 
סקפטיים אך כשדרעי החל לפקוד יום יום את המטה בגבעת שאול, 
כי  ולגלות מעורבות, הבינו הפעילים  בישיבות עבודה  להשתתף 

הפעם דרעי רציני בכוונותיו.
בשלב הזה, נזקק דרעי לאיש אמון במטה הבחירות. כזה שיהיה 
הכוח  ממבצרי  באחד  צד  שאינו  מישהו  רצוי  הארוכה,  זרועו 
ששלטו בסיעה. מי שנקרא לדגל היה חתנו, שנכנס למטה כמעט 

בעל כורחו, והפך לבר סמכא העליון.
ואגו  פוזה  עם  נכנס  לא  "רוני 
הוא  שאם  הבינו  שכולם  למרות 
חדש  הבית  בעל  יש   – בשטח 
פעיל  לעקוף", מתאר  שאי אפשר 
התרכז  "הוא  הבחירות.  במטה 
ניסה  בעיקר  אבל  הארגוני  בחלק 
בכל  סדר  לעשות  השקטה  בדרכו 
סעיף העלויות. התקציב של ש"ס 
ירושלים היה גדול ולא תמיד היה 
הוא  הכסף.  הולך  לאיפה  ברור 
לברר,  שאלות,  לשאול  התחיל 
סדר  והשכין  ולהשוות,  לבדוק 

בבלגן".
לטובה  מציינים  הבחירות  פעילי 
את הגישה הפרגמטית של דהן ואת 
מאור פניו. "בעבר היו מתייחסים 
אלינו כאל מובנים מאליהם, היחס 
רוני  אצל  סימפטי,  היה  תמיד  לא 
זה היה אחרת. כל אחד יכול היה 
להסביר  איתו,  לדבר  אליו,  לגשת 
את מה שנראה לו נכון, לא תמיד 
תמיד  אבל  והסכים  קיבל  הוא 
פעילי  מכבדת".  הרגשה  נתן  הוא 
של  לזכותו  גם  זוקפים  הבחירות 
על  המהיר  התשלום  את  דהן 
שבעבר  מה  בבחירות,  העבודה 

ארך חודשים ארוכים.
בזמן  חתנו.  את  שחרר  לא  ש"ס  ויו"ר  חלפה  הבחירות  מערכת 
הרכבת הקואליציה, ניטש קרב בין 'דגל' לבין ש"ס על השליטה 
בתיק החינוך. בשל הקרבה של דהן לחבר וועדת הרבנים של 'דגל' 
של  לסוג  הפכה  נוכחותו  יוסף,  לגר"ד  הקרבה  לצד  כהן,  הגר"ד 
פשרה ולמי שעשוי לגשר בין הצדדים. כך או אחרת, רוני דהן הפך 

באופן רשמי למנהל סיעת ש"ס ירושלים.
בחודשיים האחרונים, דהן הפך לחלק בלתי נפרד מהנוף האנושי 
ראש  לשכות  בין  מתזז  הוא  ספרא.  בכיכר  השישית  הקומה  של 
העיר ונציגי ש"ס, עובר על ערימות מסמכים, לומד את החומרים 

ובעיקר מנסה לתמרן בין כל הגורמים העירוניים.
מטבע הדברים, לא כולם רואים בעין יפה את ההשתלבות המהירה 
של הצעיר האלגנטי בפוליטיקה המקומית. לא מעט אנשים לועגים 
למינוי המשפחתי ורואים בו סמל נפוטיזם. בשיחות סגורות ואחרי 
אינספור אזהרות, גם חלק מהגורמים הרשמיים בש"ס מביעים אי 
שביעות רצון מהמינוי. "אנחנו לא צריכים בייביסיטר, קיבלנו את 
עומד  שמישהו  נעים  לא  לתנועה,  נאמנים  היינו  הבוחרים,  אמון 

לך על הגב".
ביקשו  )כולם  לכתבה  המרואיינים  רוב  של  ההתרשמות  מאידך, 
או   – בלי קשר  מוצלח,  במינוי  כי מדובר  בעילום שם(  להישאר 
שמא למרות – הייחוס המשפחתי. "ש"ס ירושלים הייתה בתרדמת 
ארוכה", אומר מקור עירוני. "כשאברך ליטאי נכנס לעירייה הוא 
זאת  לעומת  מיידית,  בו  שמטפל  מי  יש  כתובת,  לו  שיש  מרגיש 
עזרה, לא  או בקשת  בירוקרטית  נכנס עם בעיה  כשאברך ספרדי 
תמיד הוא הרגיש שיש לו נציגות מאחוריו. וזה לא שלש"ס היו 
העבודה,  בחלוקת  בחיבור,  משהו  טובים,  מועצה  חברי  חסרים 

בתיאום – לא היה נכון. רוני מצליח לעשות את החיבור הזה".

בניגוד למה שהיה מצופה מזרוע הביצוע של יו"ר התנועה בכבודו 
גם  להשקיט  מצליחה  דהן  של  העבודה  ששיטת  נראה  ובעצמו, 
ונותן תחושת  לא מאיים  חינני,  נעים הליכות,  הוא  את מתנגדיו. 
שותפות. "זה לא שהוא בא ומצניח עליך הוראות, הוא בא בגישה 
של 'בוא נראה איך אנחנו יכולים יחד לייעל את העבודה'", דברי 

הגורם.
בבחירות  ש"ס  של  הצלחתה  בגלל  דווקא  פרדוקסלי,  באופן 
למורכבת  הופכת  הסיעה  של  העבודה  ליאון,  במשה  ותמיכתה 
וקשה. הציפיות ממנה גדלו, היכולת להשפיע על סדרי העדיפויות 
ההחלטות,  בהובלת  המרכזיות  על  והתחרות  משמעותית  גדלה 

מתעצמת.
להרבה  זקוקים  אלא  טוב,  ורצון  חריצות  מספיק  לא  כך,  לשם 
בהכנת  והבנה  בוועדות  התמצאות  בחומרים,  שליטה  מיומנות, 
תקציבים. בש"ס מקווים שההרכב החדש בניצוחו של דהן, יצליח 
לתת פייט ולתרגם את ההצלחה בקלפי ליכולת שליטה בעירייה 

ובשטח.
לא  בהקשרים  עלתה  דרעי  משפחת  בני  של  מעורבותם  כה,  עד 
עומד  דרעי  )מומו(  שלמה  עו"ד  ש"ס,  יו"ר  של  אחיו  נעימים. 
נדל"ן  עסקת  ביצע  האחים  צמד  לפיהן  וחשדות  חקירות  במרכז 
במחיר נמוך ע"מ לחמוק מתשלום מסים. אשתו יפה נחקרה אף 
בניהולה.  לעמותות  כספים  העברות  נבדקו  שם  במשטרה,  היא 
יהפוך  ונעים ההליכות,  האם החתן הצעיר, בעל החזות השקטה 
לגאווה משפחתית? האם הוא יצליח לטפח קריירה פוליטית משל 
עצמו ולהוכיח כי הוא ראוי לתפקיד בלי קשר לייחוס המשפחתי? 

ימים יגידו.
דהן עם נשיא מועצת חכמי התורה מרן הגר"ש כהן

דהן )מימין( עם הגר"ד יוסף וראש העיר ליאון



כ"ה שבט תעש"ט 101031/1/19 ברחובות

 • העולם היהודי התעורר לבוקר עצוב, עם היוודע חילול בית הכנסת המחפיר בירושלים 
גדולי ישראל שמעו ודמעו, וקראו להתחזק • כל צמרת המדינה הוציאה הודעות גינוי חריפות

זעזוע: פוגרום בבית הכנסת, 
ספרי התורה חוללו

מאת: זאב סגל

הלם וזעזוע פקד ביום שלישי בשעות את הבוקר המוקדמות את 
מתפללי בית הכנסת 'שיח ישראל' בשכונת קרית יובל בירושלים, 
לנוכח המחזה אשר נגלה לנגד עיניהם בשעה שהגיעו כמדי בוקר 
בית  דלתות  כי  לגלות  הופתעו  המתפללים  הותיקין.  לתפילת 
הכנסת נעקרו ממקומם והיו פתוחות לרווחה. משביקשו להיכנס 

פנימה, קפאו הם על מקומם במשך דקות ארוכות ופרצו בבכי.
ספרי התורה שכבו על הארץ בביזיון נורא כאשר חומצה הושלכה 
בביזיון  והושלכו  ממקומם  שנשלפו  הקודש  ספרי  שאר  לעבר 
היהודי.  העם  בתולדות  אפלים  ימים  שהזכיר  באופן  ארצה  רב 
הפורצים האלמונים לא הסתפקו בכך ואף גרמו נזק לרהיטי בית 
הכנסת. משטרת ישראל שהגיעה למקום החלה במאמצים בניסיון 
לאתר את הפורעים שביצעו את הפשע המחריד והמזעזע, כאשר 
מפקד המחוז ניצב יורם הלוי הודיע על הקמת צוות חקירה מיוחד 
)צח"ם( מתחנת מוריה שתעשה את מירב המאמצים בניסיון לאתר 

את מבצעי הפשע ולהעמידם לדין.
שוכן  ארצה,  שעלו  מצרפת  יהודים  עבור  שהוקם  הכנסת  בית 
בלב  שוכן  עצמו  הכנסת  בית  כי  יצוין,  בשכונה.  זנגוויל  ברחוב 
השכונה בתוך מקלט שבבניין מגורים, כאשר נכון למועד כתיבת 
השורות אין קצה חוט המאפשר לשפוך אור על הפרשה ומבצעיה.

תושבי השכונה מספרים כי מדובר בבית כנסת הפעיל מזה שנים 
בעוינות  היתקלות  כל  ללא  בהבנה  התקבלה  הקמתו  אחדות, 
ממקימיו  אחד  כאשר  המתחרדת,  בשכונה  השכנים  מצד  כלשהי 
ילדיו  שני  עם  יחד  שנרצח  הי"ד,  סנדלר  יונתן  הקדוש  היה  הוא 
 .2012 בשנת  בטולוז  היהודי  הספר  בבית  בטבח  וגבריאל  אריה 

לאחר  הי"ד.  מונסונגו  מרים  הילדה  גם  נרצחה  המזעזע  בפיגוע 
הפיגוע הקשה החליטו מתפללי בית הכנסת להנציח את זכרם של 
חברי הקהילה משפחת סנדלר הי"ד על קירות ההיכל. כיום מונה 
בית הכנסת קרוב ל-100 מתפללים, רובם יוצאי צרפת. מחקירה 
ראשונית עולה כי מדובר במעשה וונדליזם על רקע דתי ואנטישמי 

שכן הפורעים כלל לא נגעו בקופות הצדקה ולא נטלו עמם דבר.
נשיא מועצת חכמי התורה מרן חכם שלום כהן שמע בכאב גדול 
על חילול ספרי התורה הבוקר בירושלים אשר זעזעו כל לב. מיד 
וקרא  התהילים  ספר  את  לידו  נטל  במעונו,  מנחה  תפילת  לאחר 
בנחלתך,  גויים  באו  "אלוקים  בתהילים:  ע"ט  מזמור  את  בבכי 
טימאו את היכל קדשך". מרן אמר כי "הקב"ה רומז לנו ועלינו 

להתחזק בקדושת בית הכנסת וקדושת ספר תורה".
התורה  ספרי  מביזיון  עמוק  זעזוע  הביע  קנייבסקי  הגר"ח  מרן 
וחילול בית הכנסת. ואף התבטא כי הפורעים יתנו את הדין. רבני 
הקהילות בקרית יובל צפויים לעלות למעונו בכדי לקבל הכוונה.

בבית  וביקר  למקום  שהגיע  ליאון  משה  ירושלים  עיריית  ראש 
המחולל  הכנסת  מבית  עכשיו  "יצאתי  צאתו,  עם  אמר  הכנסת 

פשוט  בצורה  הלילה  במהלך  או  בוקר  לפנות  אותו  שחיללו 
דבר  כזה  פשע,  זירות  נעימות,  לא  זירות  הרבה  ראיתי  מזעזעת. 
עדיין לא ראיתי. 4 ספרי תורה מוטלים על הריצפה ופשוט זיהמו 
נסדק,  כשקולו  ליאון  אמר  בכי",  כדי  עד  נורא  דבר  זה  אותם. 
"משום שזה לא יכול כזה דבר שיהיה בירושלים, בארץ ישראל. 

אנחנו מכירים כאלה אך ורק בתקופות אפלות בגולה".
ראש הממשלה בנימין נתניהו כתב בטוויטר: "אני מזועזע מחילול 
את  מיד  למצוא  המשטרה  על  יובל.  קרית  בשכונת  הכנסת  בית 

האחראים לכך כדי למצות איתם את הדין".
מחאה:  מכתב  שיגר  שטרן  אריה  רבי  הגאון  ירושלים  העיר  רב 
הרב  הארורה".  בשואה  הנאצים  אצל  רק  כאלה  מקרים  "ראינו 

קורא לציבור "לפשפש במעשינו ולחזק את האחדות בינינו".
ומכאיבות  קשות  "תמונות  הגיב:  ריבלין  ראובן  המדינה  נשיא 
ישראל  שמשטרת  בטוח  אני  יובל.  בקרית  הכנסת  מבית  הבוקר 
תגיע אל מחלליו ותביאם לדין במהרה על מנת להבטיח כי מראות 

שכאלה לא ישנו".
מתפלץ  היהודי  "הלב  יוסף:  יצחק  רבי  הגאון  לציון  הראשון 
בני  ידי  על  שחוללו  נורא  בבזיון  מתגוללים  תורה  ספרי  למראה 
להגיע  אבן,  כל  להפוך  הרשויות  על  הכנסת.  בית  בתוך  בליעל 
אל הפושעים ולמצות איתם את מלוא חומרת הדין. על כל אותם 
שנחשפו לזוועה, לקבל על עצמם תענית או לפדות אותה בצדקה 
יום של  וכן כל יהודי שכבוד התורה יקר לליבו, יקבל על עצמו 
לימוד תורה בתענית דיבור להגדיל ולחזק כבוד התורה שחולל".

פריצה   על  דיווח  התקבל  הלילה,  "במהלך  נמסר:  מהמשטרה 
וגרימת נזק לבית כנסת באזור קריית יובל, מיד עם קבלת הדיווח 

הגיעו למקום כוחות משטרה, טכנאי זיהוי ונפתחה חקירה".

חברי מועצת העיר ונציג הקהילה הצרפתית, שמואל מרציאנו, וסגן 
רה"ע אברהם בצלאל, בכניסה לבית הכנסת
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בשבוע הבא תיערך מגבית ענק להצלת ממלכת התורה 'עטרת שלמה' • נדיבים מחו"ל הבטיחו להכפיל את התרומות • נשיא הישיבה, מרן שר התורה הגר"ח 
קנייבסקי, בהתבטאות חסרת תקדים: "כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מאד לכל בקשותיהם באופן מופלא" • סיקור מיוחד

35 מיליון ₪ ב-35 שעות: מגבית ענק להצלת עולם התורה

משה אברהמי

לרשות  עומדים  בלבד  שעות   35 היה:  לא  עוד  כזה 
ראשי, מנהלי, אברכי ותלמידי ישיבת 'עטרת שלמה' 
מיליון   35 האסטרונומי:  הסכום  את  להשיג  בכדי 
מחוץ  נדיבים  ידי  על  נתרם  כבר  מהסכום  חצי   .₪
שהנהלת  בכך  שלהם  התרומה  את  שהתנו  לארץ, 
הישיבה תגייס סכום דומה ממקורות עצמאיים. לאחר 
של  דרכה  את  המנחים  התורה  גדולי  עם  התייעצות 
הישיבה על כל צעד ושעל, הוחלט לפתוח במערכה 
אדירה על מנת לגייס את עם ישראל כולו להשתתף 

ועמלי תורה שלומדים מתוך  במצווה הגדולה של החזקת תורה 
הדחק.

נועדה  א',  אדר  ר"ח  ורביעי  שלישי  בימי  שתיערך  ההתרמה 
כנפיה  שתחת  התורנית  האימפריה  את  המלך  דרך  על  להעלות 
חוסים למעלה מ-6,000 עמלי תורה מכיתות ה'חדר' דרך הישיבות 
קטנות והישיבה גדולה וכלה בכוללים הפזורים בכל רחבי הארץ 
שבהנהלת הישיבה מבטיחים שהכסף ישמש לרווחת האברכים, 
הן לכיסוי חובות העבר המהווה אבן ריחיים על ציבור בני התורה 

והן לרווחתם בעתיד.
מעמד הפתיחה של המגבית נערך במעונו של נשיא הישיבה מרן 
ראשי  הישיבה,  ראשי  הגיעו  לשם  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר 
הכוללים ונדיבי עם שלקחו על עצמם סכומים משמעותיים למען 

המטרה.
בפתח  הציג  סורוצקין,  בער  שלום  רבי  הגאון  הישיבה,  ראש 
כדברי  אשר  זו,  לעת  המגבית  שבקיום  הדחיפות  את  המעמד 
ותיאר  הרחיב  הוא  ממש.  התורה  עולם  הצלת  משום  בה  מרןיש 
את התנהלותה של "עטרת שלמה", אותה נושא מרןעל כפיו ממש 
וכל  שלו,  ישיבתו  את  בה  ורואה  מופלא,  באופן  אליה  ומתמסר 
הדבר יביאון אליו, ועל פיו ישק כל דבר. ראשי הישיבה, הגאונים 
רבי חיים פינשטיין ורבי חיים מרדכי אוזבנד, נשאו אף הם דברים.

לאחר מכן הוקרא מכתבו ההיסטורי של מרן שר התורה בו הוא 

כותב בכתב ידו: "בדבר המגבית להצלת ישיבות ומוסדות עטרת 
התורה  בעולם  הגדולים  מהמוסדות  שהוא  ידוע  הנה  שלמה, 
בעזה"י  המגבית  ובהצלחת  התורה,  עולם  הצלת  הוא  והצלתם 
יתפרנסו כמה עשרות אלפים בני תורה". במכתבו, קובע מרן כי 
השתתפות במגבית הרי היא בגדר "מצוה עצומה ונדירה והזדמנות 
שאין כל יום מתרחיש מצוה כדין". רטט עבר בקהל עת הוקראה 
ברכתו הנדירה של מרן , כי"כל המשתתפים יזכו בס"ד לישועות 
גדולות מאוד לכל בקשותיהם באופן מופלא, נחת דקדושה שיהיו 
הוא  מסיים  אותה  בפרנסה",  והצלחה  השם  ועובדי  ת"ח  בניו 

בביטוי "כי בנפשי הדבר".
לקראת סיום המעמד, הורה מרן לקרוא פרק תהלים, פסוק בפסוק 
המעמד,  לבאי  מברכתו  מעניק  הוא  כאשר  המגבית,  להצלחת 
משם  פעמיו  את  שם  אשר  סורוצקין,  הגרש"ב  הישיבה  ולראש 
את  לתאם  בכדי  טס  לשם  לחו"ל,  לטיסה  בדרכו  התעופה  לנמל 
הצלחת המגבית מול ועד ידידי הישיבה בארה"ב, אשר העמידו 
את מחצית הסכום, ככל שתגוייס המחצית הראשונה ע"י הישיבה.

ישראל,  גדולי  של  לבתיהם  הישיבה  ראשי  יצאו  המעמד,  בתום 
מרן הגרי"ג אדלשטיין, מרן הגר"ד לנדו, מרן הגרמ"ה הירש ומרן 
הגרב"ד פוברסקי שקיבלו את פניהם בהתלהבות, חתמו אף הם 
על המכתב הנדיר וההיסטורי של מרן שר התורה - והוסיפו דברים 
בכל  להתגייס  ואחד  אחד  כל  על  שמוטלת  הקדושה  החובה  על 

כוחו למען הצלחת המערכה שגופי תורה רבים תלויים בה.

נרשמת  שלמה",  "עטרת  בישיבת  במקביל, 
התעוררות רבה בקרב בני התורה, אברכי הכוללים 
ובני משפחותיהם, הורי חניכי הישיבות והת"תים, 
הצפויים  המגבית  בימי  רב  במרץ  ולהפעיל  לפעול 
 17.5  – המצופה  הסכום  להשלמת  ולהגיע  בס"ד, 
מיליון ₪, שיתורגמו לסכום כפול – 35 מליון ₪, 
בנדיבות לבם של ועד ידידי הישיבה בארה"ב. רבים 
הן  המגבית,  להצלחת  לפעול  רצונם  את  מצביעים 
מטעם הכרת הטוב לישיבה, והן בשל הרצון להיות 
ולרומם את קרנם של  שותפים בכבודה של תורה, 

עמליה.
מקדימים,  כינוסים  סדרת  אלו  בימים  מקיימת  הישיבה  הנהלת 
בהשתתפות אלפי בני תורה, בהם מובא דבר המגבית, מחולקים 
חומרי הסברה ופעולה, וניתנות הוראות והנחיות לפעילות בקרב 
חוג הידידים והמכרים. בכל מקום ומקום אליו מגיע דבר המגבית 
נרשמת התלהבות רבה והתעניינות שיא להביא להצלחת המערכה 
ליכולתו  ומעבר  לוקח על עצמו מעל  כשכל אחד מבני החבורה 
התורה  כבוד  למען  הכבירה  המערכה  למען  ולהפעיל  לפעול 

ולומדיה.
מערך  המגבית,  ימי  מערך  להקמת  נערכים  הישיבה  בהנהלת 
משוכלל ומתקדם, אשר יפקח בזמן אמת על התקדמות המגבית 
על  נתון  רגע  בכל  נתונים  ויעביר  השונים,  האמצעים  בכל 
התקדמותה בגזרות השונות. המערך יכנס לפעולה ביום שלישי, 
מכן,  לאחר  שעות   35 ינעל  והוא  בדיוק,  בצהרים   13:00 בשעה 
בליל יום רבעיבשעה 12:00 בלילה. התרומות שיקלטו במערכת 
מצב  תמונת  ויעניקו  המערך,  במחשבי  מיידי  באופן  ישתקפו 

עדכנית על התקדמותה בס"ד.
כאמור, דבר המגבית, ומכתבו הנדיר של מרן שר התורה, מכים 
המגבית  להצלחת  נשואות  הכל  ועיני  התורה,  היכלי  בכל  גלים 
בס"ד, בשבוע הבא, בימי שלישי ורביעי – ראש חודש אדר א', 
נושאי  עמליה,  את  ולרומם  לפאר  התורה,  תופסי  לימין  לעמוד 

עטרתה בגאון.
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השבוע הפוליטי החולף היה מלא בהתרחשויות • החל מהאיום המשפטי המרחף מעל ראשו של ראש הממשלה, עובר בהשקת הקמפיינים של המפלגות 
השונות וכלה בהכנות לפריימריז • סיקור נרחב

מתחמם: נתניהו נגד הפרקליטות, בני גנץ שובר שתיקה

אלי רובין

האירוע המשמעותי שאירע בשבוע החולף התרחש דווקא בשעת 
סגירת הגיליון עם השקת קמפיין מפלגת 'חוסן לישראל' בראשות 
הרמטכ"ל לשעבר בני גנץ, שלמוצא פיו חיכה הציבור הישראלי 

זמן רב.
לקול תרועת האמונים, שגדשו את 'גני התערוכה' בתל אביב, נכנס 
באולם  האווירה  חימום  על  שואגים.  הפעילים  כשברקע  גנץ  בני 
את  שהלהיב  ביטון  מיכאל  לשעבר  ירוחם  עיריית  ראש  הופקד 

הקהל וקידם את יו"ר המפלגה לקראת נאום הבכורה.
"באתי לכאן הערב מפני שפרט למשפחתי אין דבר יקר לי בעולם 
יותר ממדינת ישראל", פתח בני גנץ את נאומו לקול תרועת הקהל. 
"אני אוהב את ישראל, גאה בה ומחויב לה. בשבילי ישראל באמת 

לפני הכל".
כי "המאבק  גנץ באומרו,  רב המשיך  הנאום שהוכן בדקדוק  את 
דתיים  בין  ההתגוששות  אותנו,  קורע  לימין  השמאל  בין 
יהודים מאיים  יהודים ללא  בין  לחילוניים מפצלת אותנו, המתח 
והזירה  מכוערת  הפוליטיקה  מתפוררת,  ההדדית  הערבות  עלינו. 
מנהיגות  על  כיום  מביט  אני  כלות  בעיניים  מורעלת.  הציבורית 
שעסוקה בעצמה, לא בכם ולא בנו. לאחרונה יותר ויותר אנשים 
מימין ומשמאל, וגם אני בהם, חשים מבוכה עמוקה לנוכח האופן 

שבו ההנהגה שלנו מתנהלת".
בראשותו  שהממשלה  השונים  הנושאים  את  גנץ  מנה  בהמשך 
העמוק,  הדיור  משבר  שתגמר,  המחיה  ייוקר  חגיגת  כמו  תפעל, 
מערכת הבריאות שקרסה עקב מדיניות שגויה ועוד, כשהדגיש, כי 
"עצם המחשבה שיכול לכהן בישראל ראש ממשלה שהוגש נגדו 
כתב אישום – מגוחכת בעיניי. לא יקום ולא יהיה. ברוח זו אסדיר 
את היחסים שהתערערו בין הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת 

והרשות השופטת".
הדרוזים.  ועם  הערבים  עם  החרדים,  עם  השותפות  את  "אעמיק 
כולנו ראויים למנהיגות שחושבת עלינו מהרגע שבו היא מתעוררת. 
כולנו זקוקים לממשלה אשר פותרת את הבעיות האמתיות שלנו 
ישראל,  ממשלת  "לראש  והודה  גנץ  אמר  בעצמה",  עסוקה  ולא 

בנימין נתניהו, על שירותו במשך עשר שנים".
בשלהי דבריו הוסיף גנץ להצהיר דברים שפחות נחמדות לאוזניים 
בכך  זאת  שסייג  תוך  בשבת,  ציבורית  תחבורה  כמו  הדתיות, 
יקפיד  אך  בכך,  שיבחרו  ביישובים  ציבורית  תחבורה  שיאפשר 

לשמור על אופיו המקודש של היום הזה.
יעלון  בוגי  הביטחון לשעבר  את שר  גנץ  בני  זימן  דבריו,  בסיום 
שמפלגתו התמזגה לתוך 'חוסן לישראל'. "בני, אנחנו כאן ביחד – 
כדי לנצח", אמר יעלון, "אנחנו כאן יחד – כי טובת המדינה, ורק 

היא – לנגד עינינו. אנחנו שותפים."
נציין, כי עוד קודם השקת הקמפיין, כשהדיווחים על חיבור סופי 
לגבור,  יעלון החלו  ובוגי  גנץ  בני  בדימוס,  בין שני הרמטכ"לים 
'חוסן  כנגד  ופומביות  מרומזות  בהתקפות  יצאו  המפלגות  בכירי 

לישראל'.
הממשלה  ישיבת  בפתח  אמרה  שקד  איילת  המשפטים  שרת 
בפעם  מתאחדים,  וגנץ  שבוגי  "פורסם  כי  השבוע,  בראשית 
30 מנהרות טרור בדרום".  נגמר עם  זה  הקודמת שהם היו ביחד 
יממה קודם במוצ"ש, אמר עמיתה ושותפה להנהגת 'הימין החדש', 
שר החינוך נפתלי, כי "השאלה היא מי יהיה בקבינט לצד נתניהו, 
גנץ או בנט. גנץ שלעצמו הוא איש טוב, אבל תפיסת התיקו שלו 
מסוכנת לישראל". ב'חוסן לישראל' מיהרו להגיב ואמרו, כי "מי 

שנכנע ומעביר מזוודות כסף לחמאס-עדיף שישתוק".
בשל  להתקפה  עלה  כחלון  משה  כולנו  ויו"ר  האוצר  שר  גם 
הרבה  לי  "יש  בטוויטר:  וכתב  לישראל'  'חוסן  ממפלגת  החשש 
כבוד לגנרלים, אבל לגנרלים צריך להצדיע, לא להצביע. לגנרלים 

מצדיעים. לכולנו מצביעים".
יו"ר כולנו אומנם חרז ציוץ יפה, אך כנראה שכח מהר מדיי כי גם 
נוצץ עם הקמת מפלגתו החדשה בבחירות  ב'גנרל'  הוא הצטייד 
את  מפלגתו  ברשימת  השני  במקום  לשבץ  מיהר  כחלון   .2015
ה'כמעט רמטכ"ל' יואב גלנט, אך זה כבר הספיק לערוק לליכוד 
לקראת הבחירות הקרובות. אולי זה מה שגרם לכחלון להצדיע אך 

לא להצביע?

122 הדלפות לתקשורת
פרקליטיו,  באמצעות  הממשלה,  ראש  פנה  שעבר  רביעי  ביום 
שיעצור  בדרישה  מנדלביט,  אביחי  לממשלה  המשפטי  ליועץ 
ערב  מדי  המשודרות   - נגדו  והמגמתיות  החוקיות  ההדלפות  את 
כי "ההדלפות איבדו  באמצעי התקשורת. במכתב שנשלח נטען, 
כל רסן. מהדורות החדשות נפתחות ב'גילויים חדשים ומרעישים' 
חלקיים,  חקירה  חומרי  מגמתיות של  ובהדלפות  החקירות  מתוך 
מסולפים, מעוותים ומוטים, במטרה ליצור דעת קהל שלילית על 
רקע הבחירות הקרובות ועל מנת להפעיל לחץ לא ראוי על היועץ 

המשפטי לממשלה, היושב על המדוכה לגבי תיקים אלה ממש".
לדבריהם, "הדלפות נעשו מתוך מטרה ברורה להזיק ולפגוע בראש 

הממשלה, במטרה ליצור דעת קהל שלילית כנגדו, על מנת להשפיע 
שלא כדין על החלטות שעומדות להתקבל ובמטרה להשפיע על 
תוצאות הבחירות, באופן שיש לראות בכך משום ניסיון להשפיע 
על ההליך המשפטי ולהטות הליך בחירות דמוקרטי, כל זאת על 

ידי גורמים בעלי עניין מתוך רשויות האכיפה".
 122 נתניהו למנדלבליט תיעוד של  ביום ראשון הגישו פרקליטי 
ראש  חקירות  במהלך  התקשורת  באמצעי  שפורסמו  מההדלפות 
נתניהו  של  לטובתו  שיחקו  אלו  הדלפות  מתוך  כמה  הממשלה. 
יהיה  מעניין  סביבתו?  ידי  על  שהודלפו  כאלו  יש  בכללם  והאם 

לבדוק.

פריימריז מפלגתיים
לגלעד  להעניק  החליט שלא  נתניהו  בנימין  הליכוד  שיו"ר  אחרי 
שרון קיצור פז"ם )פרק זמן מינימלי( ובכך לאפשר לו להתמודד 
על משבת נציג מחוז הנגב בליכוד, ביום חמישי האחרון בית הדין 

של המפלגה אישרר החלטה זו ודחה את עתירתו של שרון.
בהחלטה שניתנה התייחס חבר בית הדין של הליכוד, עו״ד יצחק 
בם, לטענות גלעד שרון ולפיהם ראש הממשלה קיבל את החלטה 
לגביו בעקבות מניעים אישיים שלו המעורבים ביחסיו העכורים 
עם אביו - יו"ר הליכוד וראש הממשלה לשעבר אריק שרון ז"ל - 
ואמר, כי "גם לו היה היו"ר אומר כי מי שהיה שותף פורום החווה 
או  הנחה  שום  יקבל  לא  ולישראל,  לחברה  אדירים  נזקים  שגרם 
קיצור תקופת ההכשרה הליכוד, לא הייתי אומר כי ההחלטה אינה 

סבירה".
לצור  לשוב  מתכוון  שרון  גלעד  כי  פורסם  כחודש  לפני  כזכור, 
מחצבתו של אביו – מפלגת הליכוד שאביו עמד בראשותה ואף 
על  במפלגה  ולהתמודד   – הממשלה  כראש  תחילה  דרכה  כיהן 
משבצת נציג מחוז הנגב, אך נתקל בהתנגדות של נתניהו שסירב 
להעניק לו קיצור הכשרת חבר מפלגה חדש לאחר שהיה חסר לו 

מאה ימים בשביל להשלים תקופת הכשרה של שלוש שנים.
בליכוד טענו, כי "ראש הממשלה סיכם בעבר עם יו"ר המזכירות, 
ישראל כץ, שבמשבצת המחוזות לא יינתנו קיצורי פז"ם, על מנת 
לאפשר לפעילי התנועה, שחברים בה שנים ארוכות, סיכוי הוגן 

יותר להתמודדות".
פוליטיים  שיקולים  לשקול  מוסמך  "היו"ר  כי  נאמר  בהחלטה 
שותף  בהיותו  המועמד  של  והציבורי  הפוליטי  עברו  וציבוריים. 
צעיר לתכנון ולעיצוב של אחד האסונות הקשים שנחתו על ישראל 
במאה ה-21 היו שיקולים לגיטימיים שהיו"ר מוסמך לשקול בבואו 

לקבל החלטה אם להסכים לבקשתו לקיצור תקופת ההכשרה".
בקשה  להגיש  לשרון  הציע  הדין  בית  שנדחתה,  העתירה  למרות 
להתמודד ברשימה הארצית בדומה לשאר המועמדים. שרון פנה 
לו  הורו  שם  אך  זה,  קיצור  לו  יעניקו  שאלו  מנת  על  הדין  לבית 

לפנות למזכירות המפלגה, הסמכות הרלוונטית למתן קיצור זה.
כעת נותר לשרון פחות משבוע ימים על מנת לנסות ולקבל קיצור 
פז"מ זה, עד ליום שלישי הקרוב בו  יתקיימו הפריימריז בליכוד 
מועמדים   73 מתוכם   - מועמדים  מ-154  פחות  לא  בו  ויתמודדו 
לרשימה הארצית ו-81 מועמדים שהתמודדו במשבצות מחוזות - 

ובסופן יוכרע הרכב הרשימה לכנסת ה-21.

הרב אמסלם מצטרף לפייגלין
'זהות', בראשות חבר הכנסת לשעבר מטעם  אמש ערכה מפלגת 
אלו  כאשר  מסוגם,  ראשונים  פריימריז  פייגלין,  משה  'הליכוד' 
בפריימריז  המפלגה.  לחברי  רק  ולא  הציבור  לכלל  פתוחים  היו 
התמודדו 15 מתמודדים שעברו את השלב הראשון שיתקיים לפני 
ניתנו  שנרשם  מצביע  לכל  כאשר  תשע"ז,  באלול   – וחצי  כשנה 

שש נקודות אותם יכל לתת למועמד אחד, או לחלקם בין מספר 
מתמודדים.

אביב  בתל  התערוכה  בגני  כנס  המפלגה  תקיים  )רביעי(  היום 
הפתוחים,  הפריימריז  נבחרי  ויוצגו  הבחירות  קמפיין  יושק  ובו 
ה-21.  לכנסת  הבחירות  לקראת  המפלגה  רשימת  את  שירכיבו 
הכנסת  וחבר  שלם'  'עם  מפלגת  יו"ר  הצטרף  השבוע  כי  נציין, 
באחד  וישוריין  למפלגה  אמסלם  חיים  הרב  ש"ס  מטעם  לשעבר 

המקומות הראשונים ברשימה לכנסת.

פריימריז בחד"ש

ביום שישי תקיים מפלגת חד”ש בשפרעם פריימריז בהם יבחרו 
שנבחרים  חד"ש,  מועצת  צירי   940 לכנסת.  מועמדיה  ששת 
בסניפים פעילים בכל רחבי הארץ, יצביעו ויקבעו מה יהיה הרכב 
עודה,  איימן  מתמודדים  הראשון  המקום  על  כאשר  הרשימה, 
ג'עפר פרח ושוקרי עואודה. על המקום השני מתמודדים עאידה 
תומא סלימאן וג’עפר פרח, על המקום השלישי מתמודדים נועה 
ורג’א  פרח  ג’עפר  כסיף,  עופר  דוידי,  אפריים  רענן,  יעלה  לוי, 

זעאתרה הזכור לכולנו מסערת מינויו לסגן בעיריית חיפה.

גל הירש מבטיח חרדי ברשימה

'מגן'  מפלגת  את  הירש  גל  במילואים  אלוף  תת  השיק  שני  ביום 
אירוע  את  העין.  בראש  תימן  יהדות  מורשת  בבית  בראשותו 
פיקד  שהוא  כאלו  של  מקדימים  בנאומים  פתח  הוא  ההשקה 
עליהם בעבר ודיברו על התאמתו להנהגה ואף הושמעו הקלטות 

של נתניהו ובנט משבחים אותו.
אתכם  לשרת  רציתי  "מאוד  ואמר:  נאומו  את  פתח  הירש  גל 
כמפכ"ל המשטרה, אני אשרת אתכם בדרך אחרת. במילים אלה 
סיימתי את דברי אל הציבור ביום סיכול המינוי למפכ"ל המשטרה 
במוצאי יום הכיפורים ב-2015. שלוש וחצי שנים אחרי הדברים 
ואיתי  כאן  הנני   – סוכל  למפכ"ל  שלי  כשהמינוי  אז,  שאמרתי 

חבורת מנהיגים מכל רחבי הארץ והעם".
אחרי הפתיחה המעניינת הציג יו"ר 'מגן' חלק מהחברים שירכיבו 
מנהיג  ברשימה  לנו  "יהיה  כי  הצהיר  ואף  לכנסת  הרשימה  את 
שלכם  הטלפוני  המוקד  תהיה  "מגן  כי  והוסיף  חרדי"  חברתי 
תדעו  ואתם  כמשמעו  פשוטו  תגן,  מגן  לשעון,  מסביב  בכנסת, 
שיש לכל משפחה בישראל יש שגרירות בכנסת". במהלך הנאום 
אף אמר הירש כי הוא שואף לכהן בממשלה הבאה בתפקיד השר 

לביטחון הפנים.

פרישה ראשונה ממפלגת ציפי לבני

גם יו"ר מפלגת התנועה, חברת הכנסת ציפי לבני, השיקה אמש את 
קמפיין מפלגתה שכותרתו תהיה "היחידה להגנת הדמוקרטיה". 
במהלך אירוע ההשקה היא תקפה את ראש הממשלה ואמרה, כי 
2015 נמשך ארבע שנים שבהן רה"מ  "קמפיין ההסתה של שנת 
הוא  לערבים  הישראלית.  החברה  של  החיסונית  במערכת  פוגע 
הוסיף את העיתונאים והפרקליטים, השופטים והיועמ"ש. חובתי 

לומר לציבור בישראל ולהדליק את נורות האזהרה שלו".
לא  סבטלובה,  קסניה  המפלגה,  מטעם  הכנסת  חברת  כך  בתוך 
להיות  מבלי  קיומו  על  שלמדה  לאחר  ההשקה  בכנס  השתתפה 
שקלה  קודם  עוד  זאת  עם  שיחד  שני,  ליום  עד  לתוכנו  שותפה 
את המשך דרכה במפלגה, בשל ההתעסקות של לבני לאורך כל 

השנים בנושאים מדיניים ביטחוניים בלבד.

כחלון באשקלון

היום )רביעי( מפלגת 'כולנו' תשיק את קמפיין הבחירות שלה, תחת 
הכותרת "כחלון, היחיד שאכפת לו". העיר בה יתקיים האירוע היא 
אשקלון, כסמליות על כך שהעיר גדלה במהלך הקדנציה האחרונה 

בעקבות פרויקט הדירות מחיר למשתכן שהובילו שרי המפלגה.

ואלה שמות

מפלגת 'עוצמה יהודית'  שוקלת לעתור לרשם המפלגות נגד שם 
מפלגת 'חוסן לישראל' של בני גנץ, בעקבות החשש כי השם 'חוסן 

לישראל' יטעה מצביעים פוטנציאלים של 'עוצמה לישראל'.
גם יו"ר יחד, חבר הכנסת לשעבר אלי ישי, הגיש לאחרונה לרשם 
המפלגות התנגדות לשם מפלגתו החדש של האלוף יום טוב סמיה 

הנקראת 'ביחד', בשל הדימוי הכל כך גדול בין שמות הרשימות.
רשימה נוספת שהגישה שם זהה למפלגה ותיקה יותר, היא תנועת 
מחאת הנכים שהכריזה על הקמת מפלגת 'כח להשפיע', בכוונה 
לרוץ כרשימה עצמאית במערכת הבחירות הקרובה. 'כח להשפיע' 
התמודדה לפני שני מערכות בחירות ב-2013 והייתה מפלגתו של 

הרב אמנון יצחק.
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את השתיקה בהקשר החרדי שבר בני גנץ לקראת 
סופו של נאום במהלכו נדמה היה לרגעים ארוכים 
שגנץ בוחר בדרך שונה מזו של לפיד. בחלק הארי 
של נאומו בחר גנץ לאזכר את החרדים לחיוב ולא 
השירות  מערך  עיבוי  על  דיבר  כשגנץ  לשלילה. 
יד  שולח  שהוא  הבהיר  בודד  ובמשפט  האזרחי 
הרי  ללפיד,  שבניגוד  אמר,  בעצם  הוא  לחרדים 
שדווקא הוא כבעל הדרגה הגבוהה ביותר בצה”ל 
מתכוון  ואינו  האמיתיים  הצבאיים  לצרכים  מודע 
לרכב כל הדרך לפסגה על גבם של 

החרדים.
לשדר  הפסיקו  כבר  כשהרשתות 
גנץ המשיך לדבר וכמו בא להבהיר 
אותו  היום  שבראשית  דגל  לח”כי 
אינו  הזה  שהטוב   – טוב”  “בחור 
ברית  את  “נעביר  בחלקם.  נופל 
ציבורית  נאפשר תחבורה  הזוגיות, 
בשבת ונלחם בהדרת נשים”, אמר 
גנץ לקראת סיום, ובהבל פה הוכיח 
לחרדים ש”ידיד ושמו בנימין”, יש 

להם בינתיים אך ורק בליכוד.
 

ש"ס לימינך
זיהה  דרעי  אריה  ש"ס  כשיו"ר 
צג הטלפון את מספרו  על  השבוע 
האישי של מ"מ מנכ"ל משרד ראש 
ציפה  הוא  הורביץ  יואב  הממשלה 
זימון  או  עבודה  שיחת  עוד  לקבל 
לישיבת קבינט דחופה. במקום זאת 
ששותפיו  מילים  צמד  שמע  הוא 
בימים  לשמוע  מורגלים  אינם  הממשלה  ראש  של 

שבשגרה: "אריה, תודה".
מהיועמ"ש  ראיונות  של  בצבת  נלפת  כשהוא 
נחת  של  אחד  רגע  לנתניהו  נמצא  למפכ"ל,  ועד 
עם הכרזתו הפומבית של דרעי במסיבת עיתונאים 
תנאי  ללא  הממשלה  בראש  לתמוך  כוונתו  על 
ובכל סיטואציה. נתניהו הוא המומחה מספר אחת 
הזאת  הבחירות  ובמערכת  הימין,  קץ  בחישובי 
הליכוד  רק את מספר המנדטים של  לא  סופר  הוא 
בסקרים אלא גם את מספר המנדטים של המפלגות 
בממשלה  יישבו  לא  כי  הכריזו  טרם  שראשיהן 

שהוגש כתב אישום נגד העומד בראשה.

משטרה  המלצת  ישנה  בעניינו  שגם  דרעי,  על 
תלויה ועומדת, ניתן לומר את מאמר חז"ל 'המתפלל 
על חבירו נענה תחילה', אך ההתייצבות הפומבית 
שלו לימין נתניהו, לא בגמגום ולא במשתמע הייתה 
עייפה.  לנפש  קרים  כמים  ראש-הממשלה  מבחינת 
אך  הפומביות  בהופעותיו  עוצמה  משדר  נתניהו 
מה  מפני  בעיקר  הפראנויה  ניכרת  חדרים  בחדרי 
לממשלה  הטבעיים  שותפיו  לו  לעולל  שעשויים 
אלא  וגנץ  יעלון  בלפיד,  רק  מדובר  לא  הבאה. 
הוא  הליכוד  בכירי  את  הלאומי.  למחנה  בחברים 
ומקפיד  הקרובים  הפריימריז  לקראת  היטב  מיפה 
לשוחח אך ורק עם אלה שנשבעו לשמור לו אמונים.
עם שני ראשי מפלגות מהמחנה הלאומי הוא נמנע 
מלהחליף מילים, ומעדיף לנהל מולם קרב סכינים. 
הבחירות  במערכת  להילחם  ידע  תמיד  ליברמן 
וגם בנט שהצטרף לשירה בציבור  אין מחר  כאילו 
רק  הבין  האחרונות,  בבחירות  נתניהו  לצד  בכיכר 
גם  כוון  הוא",  או  אנחנו  "זה  שהקמפיין  בדיעבד 
הימין.  ממחנה  המפלגות  ראשי  יתר  וכלפי  כלפיו 
נתניהו רואה בכולם אויבים ומה שהיה נכון בפעם 
הנוכחית,  בתקופה  שבעתיים  רלוונטי  הקודמת 
כשמספר המנדטים שיקבל נתניהו – ייזקף לזכותו 
מנקודת מבטו, כתמיכה משפטית ולא רק פוליטית.

אין מה להתרגש יתר על המידה מהבעת התודה 
שבשתי  בשעתו  העריכו  בש"ס  לדרעי.  נתניהו  של 

היממות שקדמו לבחירות האחרונות, נתניהו שתה 
להם מנדט או שניים בקשית. הם מזהים גם כיום את 
והרחוב  הלאומי  המחנה  של  המוחלטת  ההזדהות 
ראש-הממשלה.  שמשדר  הנרדפות  עם  החרדי 
להצביע  שקורא  אחד,  במחיר  שניים  של  הקמפיין 
כראש-ממשלה, בתעתיק  ביבי  את  גם  ולקבל  ש"ס 
נועד  ו-99',   '96 של  הפתקים  שני  לקמפיין  זהה 
שאפשר  נתניהו,  אוהדי  את  ולשכנע  נזקים  למזער 
את  למעטפה  להכניס  בלי  גם  נתניהו  להצביע 

האותיות מחל.
ש"ס יצאה השבוע לדרך בשעה שיהדות התורה, 
בין  הבכורה  על  ובקרב  ברוטציותיה  מתבוססת 
המפלגה  את  למצוא  שציפה  מי  לבעלזא.  ויז'ניץ 
מתמקדת אך ורק בציבור החרדי ומזניחה את הקהל 
בקהל  ממוקדים  קמפיינים  לגלות  יופתע  המסורתי 
העולם,  כל  בוחרי  והאתיופי.  הצרפתי  המסורתי, 

התאחדו.
עומק  סקרי  בסיס  על  הושק  אומנם  הקמפיין 
שנערכו אך אין ספק שמדובר בהימור על לפחות חצי 
הבחירות. בשביל  מערכת  התקציבית של  מהקופה 
הציבור החרדי שהתרגל במשך שנים לקבל מש"ס 
לחברי-כנסת  שהפכו  מסורתיים  בוחרים  של  גשם 
חרדים, נותר רק לקוות שהמסר 'יוצאת ברגל ימין' 
– אכן יגשים את עצמו ויכניס כמה שיותר מנדטים 
חרדים לכנסת. בינתיים, ש"ס יכולה להיאחז במסר 
המרגיע שהגיע באותה שיחה מלשכת רה"מ ולפיו 
הבוחרים  בציבור  יתמקד  לא  הליכוד  של  הקמפיין 
תאריך  הזאת  ההבטחה  אם  ספק  ש"ס.  של  החרדי 
ימים לנוכח ההתמקדות המפתיעה של ש"ס בציבור 

המסורתי.
עוד  נתניהו  אחד",  במחיר  ה"שניים  תשלום  את 
כדרכו,  הבחירות  עונת  סוף  במחירי  להגיש  עלול 
הדרך  בהמשך  יזהה  הליכוד  אם  לש"ס.  ישירות 
שהקמפיין הנגדי של ש"ס, מצליח להחזיר הביתה 
על  יסתער  עוד  נתניהו   – מסורתי  מנדט  חצי  ולו 
המגרש החרדי, כמו שרון על מגש קוגעל בבני ברק 

בשנות התשעים. 

חרב גדעון
של  עלובה  תוצאה  עם   ,2006 בחירות  במוצאי 
ביתנו  מישראל  יותר  אחד   - מנדטים  עשר  שנים 
בנימין  - הסתגר  קולות   116 חודם של  על  שהושג 

בנימין ולא בני

על דרעי ניתן 
לומר את מאמר 
חז"ל 'המתפלל על 
חבירו נענה תחילה'. 
ההתייצבות הפומבית 
שלו לימין נתניהו, 
לא בגמגום ולא 
במשתמע, הייתה 
מבחינת רה"מ כמים 
קרים לנפש עייפה

מבחן 
החמישייה. 
גדעון סער

עו"ד אבי בלום  בית ספר לפוליטיקה
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נתניהו באחד מהמלונות הירושלמיים כדי להתבודד 
עם מחשבותיו ולתכנן את צעדיו. נתניהו נותר בגפו. 
הנגבי,  כצחי  נאמנים  כולל  לשעבר,  הליכוד  בכירי 
משארית  חלק  לקדימה.  הקווים  את  וחצו  ערקו 
שלום,  סילבן  בראשות  בליכוד,  שנותרה  הפליטה 

החלה לתכנן את צעדי ההפיכה.
היחיד ששמר אמונים, חרף קרבתו לאריק שרון, 
יום  באותו  שמצא  סער  גדעון  העולה  הכוכב  היה 
נתניהו, בחדרון הכושר של המלון, על מסלול  את 
ממתיחות  כתוצאה  זיעה,  אגלי  נוטף   – הריצה 
רגליים ולא ממתיחות בבית החזה. גם שנים רבות 
סער  גדעון  של  בזיכרונו  הרגע  נחרת   – אחרי 
כמחזה מעורר השראה. במקום להתקרבן ולהצטנף 
נמרץ מתמיד, מחשב  ביבי  את  הוא מצא  בכורסה, 
לראשות  השלבים  סולם  את  מחדש  לבנות  איך 
הממשלה. "על כל גרם שאני אשיל, אקבל עוד אחוז 
מהמסילה  ירד  נתניהו,  לו  אמר  בסקרים",  תמיכה 
הברית  בן  עם  ביחד  המסלול,  את  לתכנן  והחל 

ששמר אמונים גם ברגעים קשים.
התיאור הזה נשמע כמו סיפור מעולם אחר לנוכח 
בליכוד,  הפנימיים  בפריימריז  שמתנהלת  המערכה 
ערב ההכרעה על זהות הרשימה ביום שלישי הבא. 
זהו לא קרב של "דווקא נתניהו", כסיסמת הבחירות 
המוצלחת של הליכוד אלא מאבק של "דווקא לא" 
הקשות  מהתקופות  הברית  בן  סער.  גדעון  נגד   –
טובות.  היותר  בתקופות  דווקא  מר,  לאויב  שהפך 

והוא בכלל לא ידע שהוא כזה.
שעלול  מי  כל  עבודה.  לשיטת  זאת  הפך  ביבי 
על  עתידי  לאיום  בפראנויה,  או  בפוטנציה  להפוך, 
מעמדו – נגדע באיבו. לזכותו של סער ייאמר שהוא 
נתניהו.  לו  שהועיד  במסלול  לצעוד  שסירב  היחיד 
למשה  או  גוו  ואת  זנבו  את  שקיפל  לארדן  בניגוד 
יעלון שקיפל ציוד ועזב את המפלגה – הרי שסער 

סירב להצטופף בצלו של נתניהו, אך באותה נשימה 
בגבו  סכין  לתקוע  וסירב  למפלגה  אמונים  שמר 
המשיך  סער  המודאג  האזרח  בראשה.  העומד  של 
ממערכות  בכמה  כיכב  ואף  בסניפים  להסתובב 
המועמדים.  לעזרת  בא  שם  המקומיות,  הבחירות 
הרלוונטיות שלו בסקרי דעת הקהל למרות שנעלם 
מהרדאר, כמו חמקן בשמי סוריה, מלמדת שיכולתו 
לא  הממשלה,  לראשות  עתידי  כמועמד  הקרבית 

נפגעה.
מהכנסת,  גלותו  בשנות  סער  עם  שישב  מי 
יכול להעיד על כך אישית, הופתע  והחתום מעלה 
לשמוע מהאיש מילים רבות לשבחו ולא לגנותו של 
המוצקות שהביע  לעמדות  בניגוד  ראש הממשלה. 
ביקורת  מתח  אז  איתן,  צוק  בתקופת  סער  גדעון 
שר  של  פיקודם  תחת  צה"ל  התנהלות  על  קשה 
שבקדנציה  הרי  גנץ,  והרמטכ"ל  יעלון  הביטחון 
הערכה  הביע  הוא  טובות.  מילים  לסער  היו  הזאת 
בתקופת  הלאומיים  הצרכים  על  העיקשת  לעמידה 
אובמה, לקרב ההרואי שניהל נתניהו נגד כל העולם 
ואשתו )של העולם( בסוגיה האיראנית ולהתנהלות 

הנחושה והרגישה בזירה הסורית.
כלפי  לזהות  ניתן  הליכוד,  מבכירי  רבים  אצל 
מלטפים,  בראיונות   – בפה  אחד  של  שיח  נתניהו 
ואחד בלב – בשיחות אישיות מלאות ביקורת. אצל 
סער לעומת זאת, ההיפך הוא הנכון. את הביקורת 
הנוקבת שהייתה לו על נתניהו הוא השמיע בפומבי, 
להשתמש  או  מקורבים  מאחורי  להתחבא  בלי 
כמי  במרומז  אותו  תקף  כשנתניהו  במדליפים. 
את  להרכיב  ממנו  למנוע  היוזמה  מאחורי  שעומד 
ובעוצמה.  בפומבי  הגיב  סער  הבאה,  הממשלה 
אמר את שלו, ולא יסף. ההתנהלות הזאת, הזכירה 
ריבלין  רובי  הליכוד  מועמד  לימין  התייצבותו  את 
של  וחמתו  אפו  על  המדינה,  לנשיאות  במרוץ 

להודות  חייבים  אגב,  הזה  בעניין  הממשלה.  ראש 
שנתניהו הוא הראשון שזיהה כי בתפקידו הנוכחי, 

ריבלין ישכח מאין בא.
החליפו  לא  וסער  נתניהו  ביניהם,  התקרית  מאז 

גדעון  אם  קריצה.  או  מילה, מבט 
הבא  בשבוע  להיכנס  יצליח  סער 
בליכוד,  המובילה  לחמישייה 
תהיה זו אמירה ישירה של מצביעי 
הליכוד לראש הממשלה. ההצבעה 
הזאת תבהיר כי תמיכתם בנתניהו 
אינה אוטומטית והיא אינה כוללת 
וכל  תקלה  כל  חבילה  בעסקת 
קטטה שמוכתבת מהבית בבלפור 
האירוניה,  למרבה  ומקיסריה. 
בפריימריז  סער  של  הצלחה 
עשויה לשרת את נתניהו במאבקו 
שהליכודניקים  ולהוכיח  הציבורי 
המשפטי,  במאבקו  בו  שתומכים 
לא נוהים אחריו כאותה עז עיוורת 
מרן  שהדביק  התלמודי  במשל 
 – לנתניהו  זצ"ל  יוסף  הגר"ע 
תמיכתם  את  לברור  יודעים  אלא 

ולהפעיל שיקול דעת.
את  ירכיב  שנתניהו  בהנחה 

הרי  הראשונה,  בשנתה  לפחות  הבאה,  הממשלה 
גם   – ברית  לבן  מדומה  אויב  להפוך  בידיו  שיהיה 
החרדים  הבא.  בשבוע  התוצאות  שיוכרזו  לאחר 
שיכולים לחוש בעלי ברית קרובים של שני האישים, 
הצדדים,  לשני  בהצלחה  לאחל  בהחלט  יכולים 

ובמקרה הזה ברצינות ולא בציניות.

בנימין ולא בני

זהו לא קרב של 
"דווקא נתניהו" אלא 

מאבק של "דווקא 
לא" – נגד סער. בן 
הברית מהתקופות 

הקשות שהפך לאויב 
מר, דווקא בתקופות 

היותר טובות. והוא 
בכלל לא ידע שהוא 

כזה

 הסכם אי לוחמה. ראש הממשלה נתניהו ושר הפנים דרעי. צילום: יעקב כהן 
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לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

המושב הנכון בזמן הנכון
מושב  ישנו  ומשקל  גובה  התפתחותי,  שלב  לכל 
בצורה  ילדכם  על  שיגן  ביותר  המתאים  הבטיחות 
תינוק  של  וצרכיו  גופו  פגיעה.  בזמן  ביותר  הטובה 
קטנטן שונים בהכרח משל פעוט בן 3 ובטח שמזה 

של ילד בן 5.
סלקל,  היא  ביותר  והנוחה  הבטוחה  האבולוציה 
אחריו כסא בטיחות, ולבסוף בוסטר. ככל שתאריכו 
יותר,  גיל מאוחר  את השימוש במושב בטיחות עד 
האידאלי  השימוש  ילדכם.  על  יותר  טוב  תגנו  כך 

במושב בטיחות הוא מגיל לידה ועד גובה 1.5 מטר.
כמה  של  הכלאות  שהם  מושבים  על  תתפשרו  אל 
סוגי מושבים, אלו יהיה פשרה או עבור קטנטנים, או 

עבור הילדים הגדולים יותר.

איזה תקן?
תקנים, כוכבים, מבחנים, למה לשים לב? 

ובכן, שימו לב לתקן- בחרו במושב בטיחות שעומד 
ה  תקן  בעולם,  והמחמיר  החדש  האירופאי  בתקן 

 i-Size
תקן ה i-Size בודק פגיעות צד ופגיעות אחוריות, 
חלק  ומהוות  אחרים  בתקנים  נבדקות  שלא 

משמעותי מתוך סך הפגיעות ברכב.
ממשיכים  הבטיחות  מושבי  יצרני   i-Size ה  בתקן 
ייצור כל 5,000 יחידות מוצר,  לבצע בדיקות לאחר 
וניטרליים  מקצועיים  חיצוניים,  מכונים  וע"י  תמיד 

וכך מבטיחים, שהמושבים ימשיכו להיות בטוחים.

ודאו שמושב הבטיחות ברכב מותקן כראוי
נתונים מראים ש-3  מתוך- 4 מושבי בטיחות אינם 
נכונה או שימוש לקוי  מותקנים כראוי. התקנה לא 
רמת  את  מבטלים  לא  אם  אוטומטית,  מפחיתים 
הבטיחות שאמור לספק מושב הבטיחות, טוב ככל 

שיהיה. 

איך מבטיחים התקנה נכונה? 
מושב  את  שמעגן  איזופיקס,  בבסיס  משתמשים 
הידוק  לרצועות,  להזדקק  מבלי  לרכב,  הבטיחות 
נוסף  קליק  לרכב,  מעוגן  והבסיס  קליק  ועוד. 
והסלקל או כסא הבטיחות מעוגנים על הבסיס. אין 

מקום לטעויות.
עוד חשוב, כדי להבטיח שימוש נכון- הקפידו תמיד 
וכן  לקרוא בעיון את הוראות יצרן מושב הבטיחות, 
את הוראות הרכב בו נוסעים, בעמוד בו מדובר על 

התקני בטיחות.
 

הושיבו את הילד כנגד כיוון הנסיעה
הנסיעה  כיוון  כנגד  ישיבה  כי  מוכיחים  מחקרים 
אנו  הנסיעה.  כיוון  עם  נסיעה  מאשר   5 פי  בטוחה 
ממליצים לכם להמשיך ולהושיב את הקטנטנים זמן 

רב ככל האפשר, אפילו עד גיל 4.
החדש  האירופאי  התקן   ,i-Size-ה תקן  לפי 
הילדים  את  להושיב  יש  בעולם,  ביותר  והמחמיר 

הפוך לכיוון הנסיעה עד גיל 15 חודשים לפחות.

אם התינוק בוכה – עצרו לריענון
אם אתם נוהגים ברכב עם תינוק ללא אדם מבוגר 
דעתכם  לבכות,  יתחיל  שאם  רב  סיכוי  יש  נוסף, 
עצמה.  בנהיגה  מרוכזים  תהיו  ולא  מוסחת  תהיה 
הרכב  את  לעצור  פשוט  מומלץ  בטיחותכם  למען 
ולחזור  בתינוק  לטפל  רגעים,  לכמה  הדרך  בצד 

לנסיעה רגועה ונעימה.

ודאו שאין חפצים מסוכנים בסביבת הילד
להיות  יכולה  נסיעה ברכב  כדי  ילדים תוך  העסקת 
לספק  בוחרים  רבים  והורים  מאתגרת,  בהחלט 
טאבלט/נייד  אפילו  או  שונים  צעצועים  לילדיהם 
התנגשות,  בעת  כי  לזכור  חשוב  הנסיעה.  במהלך 
חפצים המוחזקים בידיהם של הילדים או נמצאים 
)או  בהם  ולפגוע  לעברם  להתעופף  יכולים   – לידם 
בכם( באופן ישיר. לכן, חשוב לוודא שכל החפצים 
בתא  מאוחסנים  השבירים  או  הכבדים  החדים, 
משחקים  הילדים  הנסיעה  ושבמהלך  המטען, 

בצעצועים רכים בלבד.

בוגבו,  יבואנית   IBBG מומחי  באדיבות  *הטיפים 
מוסמכים  יועצים  ביורן.  ובייבי  בייביזן  ביסייף, 
 SAFE KIDS להתקנת מושבי בטיחות ע"י ארגון

העולמי, בוגרי קורס בטרם.

פריקה חגיגית

טיפים

מעצבים את החורף

המגן  ומפנק  חם  בבית  והתכנסות  התכרבלות  מזמן  החורף 
עלינו ממזג האוויר הסוער שבחוץ. כמו הנוף המשתנה שבחוץ 
עם שינוי מזג האוויר גם הבית מזמין שינוי והתאמה. 4 טיפים 

לעיצוב בהשראה חורפית מאת "רב בריח"

לצד  חם  משקה  או  מרק  לשתות  ולהתכרבל  להתחמם  הרצון 
האח המבוערת נובע מצורך פנימי עמוק ליצור תחושה חמימה 
והתכנסות  התכרבלות  מזמן  החורף  הקרים.  בימים  ועוטפת 
בבית חם ומפנק המגן עלינו ממזג האוויר הסוער שבחוץ. כמו 
מזמין  הבית  גם  האוויר  מזג  שינוי  עם  שבחוץ  המשתנה  הנוף 

שינוי והתאמה. 

דלת כניסה
לבודד  תפקידה  מתוקף  בחורף  רבה  חשיבות  הכניסה  לדלת 
את הקור שבחוץ, להיות אטומה לרוחות ועמידה למים ולחות. 
מעבר למפרט הטכני החשוב, גם לעיצוב משמעות רבה - דלת 
גווני אדום, בורדו  כניסה מעוצבת בגוון עץ ובגוונים חמים כגון 
שתבקשו  החמימה  האווירה  את  תחזק  ועמוקים  כהים  וגוונים 
ליצור בחללי הפנים. גם הסגנון הכפרי מכניס חום רב לחלל ולכן 
בסגנון  מעוצבת  דלת  נהדרת.  עבודה  יעשו  הכפריות  הדלתות 

כפרי תשדר אווירה מזמינה ביתית ונעימה.
 

צבע
קיר  צביעת  וחמים.  עמוקים  גוונים  מזמנת  חורפית  צבעוניות 
עיצובי  מוקד  יהווה  חם  בגוון  מקיר  חלק  או  הבית  בחלל  אחד 
כוח,  קיר  גם  המכונה  שכזה  קיר  האווירה.  את  שיחמם  בולט 
שייצבע בגווני אדמה או יחופה בטפט בגוונים חמים ייצור אופי 

חם לחלל וימשוך אליו את תשומת הלב.
 

טקסטיל
ומרקמים  עשירות  דוגמאות  חמים,  בגוונים  בכריות  שימוש 
מגע  יעניקו  צמרי  ומגע  ארוגים,  בדים  כקטיפות,  נוכחות  בעלי 
מחמם לא רק לגוף אלא גם לעין. כירבוליות מעוצבת המונחת 
הטקסטיל  מעטפת  את  ישלימו  הכורסה  על  בנונשלנטיות 

המחבקת.

אבזור משלים
פריטים משלימים עשויים קש ומטאל בגווני ברונזה וזהב, בהם 
ודברים  אגרטלים  פמוטים,  אהילים,  מסגרות,  מגשים,  סלים, 
נוספים, ועוד דומים, מעניקים ניחוח כפרי חמים היוצר אווירה 
בתוך  דולקים  נרות  ומחבקת.  ביתית  זאת  ועם  מאוד  מעוצבת 
נינוח  חורפי  לעיצוב  יתנו את הטאצ' הסופי  פמוטים מעוצבים 

ועוטף.

טעימה

תהיו בטוחים
נולדים  שהם  לפני  עוד  הקטנטנים,  של  ולבטיחותם  לשלומם  ודואגים  תמידי  באופן  חוששים  אנחנו  כהורים, 
• מומחי הבטיחות של מותג העל  • בחירת מושב בטיחות מתאים הוא הצעד הראשון שלנו כהורים אחראים 

למושבי הבטיחות BeSafe יעניקו לכם את הטיפים החשובים ביותר לנסיעה בטוחה

רכיבים: 
• 1 ק"ג פריקה

• 2  בצלים גדולים קצוצים
• 1  כרישה קצוץ

• 2  שיני שום קצוצות
• 50  גרם צימוקים שחורים

• 50  גרם צימוקים לבנים
• 1.5  ליטר ציר ירקות

• 60  גרם סילאן
• מלח/פלפל

• חאוויג’

אופן ההכנה:
1. מטגנים בסיר את הבצל, כרישה והשום עד להזהבה.

2. מוסיפים את הפריקה, חופן של מלח וחאוויג' ומכסים 
בציר ירקות.

3. מבשלים במשך חצי שעה על אש נמוכה עד לריכוך.
4. מוסיפים את הצימוקים והסילאן ומערבבים.

 
צילום: שירה רז

יש יותר טוב ממנת אוכל מזינה ומנחמת בימי החורף הסוערים? קבלו מתכון לפריקה חגיגית באדיבות השף אסף 
גרניט, היועץ האסטרטגי של רשת נעמן



רגע לפני שסגרתם על חופשת הפסח 
החלומית שלכם, כדאי שתראו מה 
ממתין לכם בריזורט הענק בפורטו 

קאראס ביוון  בחרנו עבורכם את 18 
התמונות שיספרו לכם איזו חופשת 

פסח חלומית הכנו עבורכם מי יודע?
 הריזורט. ריזורט 

פורטו קראס המשתרע 
על פני שטח של למעלה 

מ-17 אלף דונם יעמוד 
לרשות אורחי "שינפלד 

תיירות" בכל ימי 
חופשת הפסח

 המלון. המלון המפואר 
שבמרכז הריזורט מציע חדרי 
אירוח מפוארים ומפנקים עם 
נופים למרינה, לים, למגרשי 

הגולף ולשאר המתחמים 
מרהיבי העין שבריזורט.

2

4

1

חדר האוכל. חדר האוכל 
של המלון מרווח ומפואר. כמיטב 
המסורת של שינפלד תיירות יהנו 

האורחים מפנסיון מלא ומשפע 
קולינרי חסר תקדים בכשרות 

מהודרת.

בתי הכנסת. בבית הכנסת 
שבמתחם המלון יתקיימו תפילות החג 
וחול המועד ברוב עם ובשיתוף מיטב 

הזמרים והחזנים במוסיקה היהודית 
והחסידית.

הספא. לרשות האורחים יעמוד 
ספא ענק ורחב ידיים המשתרע על פני 
4700 מ"ר ובו יוכלו האורחים ליהנות 
משפע של טיפולי מרגוע לגוף ולנפש.

מגרשי הטניס. לא פחות 
מתשעה מגרשי טניס יעמדו לרשות 

אורחי שינפלד תיירות. ענף הספורט 
הפופולארי מקבל מקום של כבוד 

בריזורט אליו מגיעים שועי עולם בכל 
ימות השנה.

אולם הקונגרסים
אולם הקונגרסים של פורטו קאראס 

המכיל אלפי מקומות ישיבה, יארח את 
המופעים הגדולים וההרצאות המרתקות 

של שינפלד תיירות במהלך הפסח.
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המרינה. במתחם הריזורט 
המפואר תוכלו ליהנות ממרינה 

פרטית ומרהיבת עין. לחלק מחדרי 
המלון מרפסות המשקיפות על 

הכרמים. בתוך מתחם הריזורט המרינה הקסומה.
תוכלו לבקר במתחם הכרמים של "פורטו 

קאראס" ולעקוב מקרוב אחרי התהליך 
המרתק של ייצור היין ביקב המקומי.

מגרשי הגולף
לרשות אורחינו 

מגרשי גולף מקצועיים 
מטופחים ורחבי ידיים, 

הנחשב לאחד מענפי 
הספורט החביבים על 

העשירון העליון. לחלק 
מחדרי המלון מרפסת 
המשקיפה על מגרשי 

הגולף המרהיבים.

רכיבה על סוסים
לחובבי הז’אנר, מסלול רכיבה 

מקצועי יעמוד לרשות האורחים. 
זוהי חוויה מקצועית ומאתגרת 
כאחד. גם אם זה ניסיון ראשון 

שלכם שווה לכם לרכב על אחד 
הסוסים במקום.
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ספורט ימי
מזג האוויר בתקופת פסח הוא 

אידיאלי לספורט ימי הכולל סקי 
מים, סירות מרוץ ושאר אטרקציות 

אקסטרים ימיות מלאות אדרנלין. 
חוויה בלתי נשכחת.

14

צלילה
גם אם אין לכם 
כוכבי צלילה, 
בסיוע מדריך 
צמוד תוכלו 

לצלול את 
מעמקי המים 

הצלולים שבחבל 
ארץ זו וליהנות 
מעולם תת ימי 

מרתק ומגוון.

12

שינפלד תיירות
כבר למעלה מ-30 שנה ששינפלד תיירות 

חתומה על עשרות חופשות פסח וקיץ 
מוצלחות ומהנות במיוחד. פסח תשע"ט הוא 

עוד חוליה בשרשרת ההצלחות הגדולה.

5

מסלולי אופניים
רגילים לשמור על כושר? במסלול 
האופניים של פורטו קאראס תוכלו 

ליהנות מחוויה כלל משפחתית ברכיבה 
על אופניים במסלול ייעודי ומאתגר.

קלאב לילדים. בזמן שאתם 
יוצאים לטייל, זו ההזדמנות שלכם 
לאפשר לילדיכם ליהנות מהקלאב 

המיוחד בשעות של יצירה ופעילות 
המותאמת במיוחד לילדים בכל הגילאים.

באולינג. מתחם הבאולינג 
שבתוך הריזורט יספק לכם שעות 

של חוויה משפחתית. משחק 
מומלץ לכל המשפחה המספק 

חוויה, אתגר ותחרותיות.

רכבת פנימית. כזכור גודלו 
של הריזורט הענק משתרע על פני 

למעלה מ-17 אלף דונם. כדי להגיע 
ממתחם למתחם תעמוד לרשותכם רכבת 

פנימית שתשנע אתכם בתוך הריזורט.
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 03-618-9999 www.shainfeld.com
חכם, מזמין מוקדם ומרוויח!

7

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

קו"ח לפקס': 03-5796645
או למייל:

נסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

איש/ת מכירות
דרוש

office@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום 

חזקי פרקש
050-7691234

מירי שבתאי
050-8737199

ב-
ברחובות



כ"ה שבט תעש"ט 31/1/19ברחובות16

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - נשק וכלי נשק במקרא

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. אל פחד! התאושש!  "____    ____ כי אתה  תבוא  את העם 
הזה אל הארץ" )דברים לא ז(

7. בן רעואל בן עשו מאלופי אדום. "נחת וזרח _____" )בראשית 
לו יג(

8. אביו של אליסף הנשיא למשפחת הגרשוני מן הלויים בימי משה. 
)במדבר ג כד(

9. קיצור המילים : בראשי תבות.
10. פאר,יופי,הדר. "ה____  ישראל על במותיך חלל" )שמואל ב א 

יט( )בהיפוך אותיות(
11. קיצור המילים : יש נוהגים.

12. דומה,שניתן להמשילו ולדמותו אל דבר אחר. "אומה זו ___ 
לעפר ו___ לכוכבים" )מגילה טז.()בלשון זכר(

13. כנוי בימי קדם  לשר ולפקיד  בבית המלכות.   "וה___  שרי 
יהודה" )ירמיה כט ב( )בלשון יחיד(

15. קודש הקודשים,המדור הפנימי,האחרון והקדוש ביותר שבבית-
המקדש. )מלכים א ו יט(

17. כנוי לאדם המסתיר  את מחשבותיו ומראה את עצמו כבצבע 
אחר, שאין תוכו כברו. "אלא מן ה____" )סוטה כב: ( )בלשון יחיד(

18. קיצור המילים : מאה ברכות.

1. לוי מבוני חומת ירושלים בימי נחמיה. שר חצי פלך קעילה. 
"על ידו החזיק ____ שר חצי פלך קעילה" )נחמיה ג יז(

2. בן אברהם מאשתו קטורה. )בראשית כה ב(
3. בן לוי בן יעקב,אחד משבעים נפש שירדו עם יעקב למצרים. 

)בראשית מו יא(
4. כהן גדול בימיו של נחמיה. )נחמיה ג א(

5. אוצר תבואה. "פתחו ____" )ירמיה נ כו(
)בלשון רבים( )לא בלשון סמיכות( )בכתיב מלא(

6. מכשיר לדיוג דגים גדולים כגון לויתנים,כרישים ועוד. 
"וב____  דגים ראשו" )איוב מ לא(

12. מלמד,מקל ארוך ובקצהו דורבן שהאיכר מזרז בו את
הבהמה החורשת. "שהאכר עובר וה___ על כתפו")אהלות 

טז א(
14. מידה קטנה,שיעור מינימלי,חלק,יחידה. "עשרה  ___ יופי

ירדו לעולם תשעה נטלה ירושלים ואחד כל העולם כלו"
)קידושין מט: ( )בלשון יחיד(

16. נבון וחכם.  "____ תבונה" )משלי יד כט(

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

מקל, מגן וצינה, אלה, קובע, גרזן, מצחה, חרב, שריון קשקשים, רומח, איל מצור, חנית, אבני הקלע, קשת, 
איל הברזל, קלע, תלי, חץ, כידון, אשפה

תגצתאלקמשאמקנעסנד
דחדתדאגשיישצשאלאנ

תאנגתנגתשלסנחתתקת

סשואויאקנהשתשהתדת
שידצגששגאברסשסנתי

תגיאתקנבשרוונשאאנ

דנכסנארתגזמאצתסשח

התשואחדאעלחגאמאנס

תדישישישרבתגרנלתנ

דרסשאתדתגשונגזתיש

שיששדיאשיעלקהינבא

שספאנתנלגלתדישרתא

תהאנאסתדהשתתתגתגא

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

1. החלק הלבן בביצה הוא...
2. הליקופטר בעברית

3. גוב הוא ביתו של...                                                                                                          
4. המלה עגבניה מקורה בתנ"ך?

5. מהו חלמון?
6. לפשפש פירושו...

7. מהם ראשי התיבות ע"ע?
8. כיצד אומרים בעברית אינטרנציונאל?

9. מה זה לע"ז בראשי תיבות?
10. "חוף" ברבים

1. החלבון 2. מסוק 3. האריה 4. לא 5. החלק הצהוב בביצה 6. לחפש 7. עיין ערך 8. 
בינלאומי  9. לשון עם זר 10. חופים



4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■









■







■











דלתון

■








■







■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
מילי

 10
ם

אי
1,000,000 קור

03-6162228

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
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קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בני ברק

דופלקסים

 בהרב קוק/חברון, 
4 חד' גדולים, ק"ג עם 

מעלית, מושקעת ומעליה 
3 חד' גדולים עם גג גדול, 

חזית עם נוף פתוח, 3 
כ"א עם חניה 3,000,000 

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

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)22-22(_____________________________________________

 מציאה בחברון באיזור 
שמידמן דירת 5 חד' ק"ג 
ומעליה 3 חד' עם סוכה 

ענקית סגורה. מושקעת, 
חזית, חניה צמודה, 

ומעלית, 3,025,000. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הר' קוק 23 03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

 בטבריה/הר' קוק, 
דופלקס מחולק, בק"ב, 

3.5 חד', קומפלט ובק"ג 
3 חד', קומפלט. הדירות 

משופצות ומושכרות, 
מתאים גם לטאבו 

משותף. 2,500,000 ש"ח 
בלעדי לתיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 מציאה, מיוחד באזור 
פנקס/אהרונסון, 3 חד', 

65 מ' + מעטפת של 65 
מ' + מרפסת של 10 מ', 
ק"א, 1,900,000 ש"ח. 

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

,03-5797756
050-5308742)07-07(_____________________________________________

 בשיכון ה', בלוי 
יצחק, דופלקס 5 חד', 

משופצים, ק"ב, ומעליה, 
דירת 3 חד' מושכרת, 

2,750,000, בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

אלעד

3-3.5 חדרים

 בשפירא )שיכון ה'( 
4 חד' ק"ג ללא מעלית, 

ומעליה, עם מדריגות 
נפרדות, דירת 2 חד' + 

גג, חזית, מסודרת + 
חניה אפשרות לחלוקה 

2,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ.

03-5797756
050-5308742)46-46(_____________________________________________

 בקיבוץ גלויות 175 
מ"ר )במפלס אחד( קומה 

ד' עם מעלית מחולקים 
לדירת 6 חד' ויח"ד של 
40 מ"ר ובנוסף בקומת 
קרקע יח"ד של 35 מ"ר 

הכל משופץ. 4,000,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

03-5797756
050-5308742)48-48(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבארי, 
דירת 3 חד', ק"ב, גדולה 

ומשופצת, 80 מ"ר 
ומעליה 2 יח"ד משופצות 
ומושכרות ב- 5,500 ש"ח 
בחודש, 2,550,000 ש"ח 
גמיש. תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)15-15(_____________________________________________

באר שבע

כ”ד-כ”ו בשבט תשע”ט  
30-1/2/2019

4-4.5 חדרים

 4 חדרים בעליון המבוקש, 
בפרויקט יוקרתי! יחידת הורים, 
מחסן, חנייה, מרפסות. לל"ת. 

052-5745602)51-06(_____________________________________________

 הזדמנות!! ביהודה 
הנשיא/ בן זכאי, דירת 

5 חד' ק"א, 3 כ"א, 
חזית, משופצת עם 

סוכה ענקית ובתוספת 
בק"ק, 2 יח"ד מרוהטות, 

המושכרות ב-5000 ש"ח. 
פינוי גמיש. 2,850,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ

03-5797756
050-5308742)52-52(__________________________________________________________________________________________

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בבר אילן 8 בנין מהודר 4 
חד' + מ. גדולות + גג צמוד 

+ חניה, 3 כ"א 050-7733982 
_____________________________________________)05-08ל(054-3183117

 ביהודה הנשיא ר"ג, 4.5 
חד' קומה ראשונה, משופצת 

+ חניה 3 כ"א, 2,100 ש"ח
_____________________________________________)05-08ל(050-7503129

 בהרצוג, ק"ג ואחרונה, 
גג בטון, 3 חד' משופצים 

+ יחידה להשכרה + 
אופציה לבניה על הגג 

1,950,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756

050-5308742)1-1(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
אופקים

 ברי"ף כ-120 מ"ר 4.5 
חדרים + גג בטאבו מוארת 
כיווני אויר, נוף לתל אביב, 

בנין בוטיק 4 דיירים אופציה 
ממשית להרחבה בבית ובגג. 

052-9551551)2-5(_____________________________________________

 דירת 3 חד' מדהימה באזור 
מרכזי 3 כ"א מרפסת מהסלון 

עם נוף למערב + אופציה 
ממוזגת ומסורגת. 

050-4166603)2-5(_____________________________________________

 מציאה! משמעותית זול 
ממחיר השוק. 4 חד' 96 מ"ר 

מסודרת, מאווררת. 
_____________________________________________)2-5ל(050-4137622

בית שמש

 בבר אילן מול הקריה 
החרדית 3 חד' מצב מצוין, 

מרפסת סוכה אופציה 
לתוספת בניה עוד 2 חד' 

1,250,000 ש"ח. תיווך יעקב. 
054-4901948)05-05(_____________________________________________

 בלעדי!! ברחוב 
רמב"ם קרוב למיימון, 

דופלקס, 2 דירות של 2 
חד' + יחידה של חדר 
בקומה ג' המושכרות 
7,500 ש"ח ומעליהם 
דירת 4 חד' מושקעת 

ומשופצת. בלעדי תיווך 
ש. באירוביץ 3,500,000 

ש"ח. 03-5797756
050-5308742)2-2(_____________________________________________

 בהזדמנות בשיכון 
ה' בברויאר בנין של 2 
דיירים 3 כ"א, 7 חד', 
ב-2 מפלסים, גדולה 

ומסודרת + סוכה גדולה, 
3,500,000 ש"ח בלעדי. 

תיווך ש. מאירוביץ 
03-5797756

050-5308742)50-50(_____________________________________________

 לחטוף! בתאנה, משופצת  
5.5 חד', 150 מ"ר ניתנת 

לחלוקה כ-7,000 ש"ח לחודש. 
1,890,000 ש"ח.

_____________________________________________)3-7ל(054-2021489

+5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 מיוחדת במימון באיזור 
בי"הכנסת הגדול, 6 חד' 

ק"א חזית עם מעלית, 
משופצת ברמה גבוהה 

עם אפש' ליחידה 
2,500,000 גמיש תיווך 

ש. מאירוביץ
03-5797756

050-5308742)3-3(_____________________________________________

 בשיכון ה' ב שפירא 
4 חד' גדולים ומשופצים, 
קומה ג' ללא מעלית עם 

חניה 1,650,000 ש"ח 
בטאבו משותף. תיווך ש. 

מאירוביץ 03-5797756 
050-5308742)3-3(_____________________________________________

 3.5 חד' מיקום מרכזי 
מטבח חדש מרפסת 

גדולה 2 שירותים, מחסן.
050-5276450)4-9(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 ברח' ניסנבוים השקט 
דופלקס משופץ בק"ג 

וק"ד עם מעלית כ-135 
מ' 3 כ"א + דירת 2 

חד' עם כניסה נפרדת 
שמושכרת ב-3,100 

ש"ח. + חניה גדולה, 
3,000,000 ש"ח 

גמיש. בלעדי. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)4-4(_____________________________________________

 בחברון כ-5 חד' נדירה 130 
מ"ר 4 כ"א, משופצת, סוכה + 

_____________________________________________)4-7ל(אופציה 052-7633888 לל"ת

 בר' עקיבא 4 חד' ענקית, 
3 מרפסות, סוכה גדולה, חניה 

_____________________________________________)3-6ל(בטאבו. 050-7708276

 בבעל התניא 5 חד' ק"א 
מעלית+ 2 מרפסות שמורה 

מאוד, מחסן וחניה בטאבו 
לל"ת 2,530,000 ש"ח. 

_____________________________________________)05-08ל(054-9466802

 באזור מתחרד, 5 חד', 
ק"ב מתוך 3, בנין משופץ, 

אבן ירושלמית, אופציה ליחידה 
נוספת, תיווך "מרכז מידע" 

052-2604463)05-05(_____________________________________________

 באזור מתחרד, 3 חד', 
ק"ב מתוך 3, מיקום מצוין, 

אופציה להרחבה והמשך 
שכירות. תיווך -"מרכז מידע" 

052-2604463)05-05(_____________________________________________

 ברח' הרצל המתחרד 
בית קרקע 4 חד' משופץ 
כולל הכנה לקומה ב', רק 

950,000 ש"ח. ניצן אוחנה 
054-9715858)05-05(_____________________________________________

 דירות 3 חד' להשקעה 
ולמגורים, החל מ- 500,000 

ש"ח. ניצן אוחנה 
054-9715858)05-05(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה!! בעליון 4 חד' כ- 110 

מ"ר, 1,425,000 ש"ח גמיש. 
054-9422194)05-05(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף 
נכסים" מציאה!! 3 חדרים 

גדולים במיוחד, בנין קטן רק 
1,275,000 ש"ח. 

052-5752500)05-05(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בחסידי ליטאי, 3 חדרים, 

שמורה ומטופחת, בנין קטן 
1,320,000 ש"ח. 

054-9422194)05-05(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 3 יחידות 
דיור מושכרות ב- 8,500 ש"ח 
נטו 176 מ"ר שכונה א'. משה 

אלוש אבני דרך 
054-3255667)5-5(_____________________________________________

 דירות מחולקות עם 
תשואות גבוהות התקשרו עוד 

היום. משה אלוש אבני דרך 
054-3255667)5-5(_____________________________________________

 מבחר דירות באר שבע 
דימונה וירוחם החל מ- 300 

אלף ש"ח התקשרו עוד היום. 
משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)5-5(_____________________________________________

 דירות בכל רחבי באר שבע 
מעולות לחלוקה באזורים 

מבוקשים התקשרו עוד היום. 
משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)5-5(_____________________________________________

 קנית דירה דרכנו עמלת 
התיווך כוללת ניהול הנכס 

לשנה הראשונה התקשרו עוד 
היום. משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)5-5(_____________________________________________

 בדרך מצדה, מחולקת 
ל-3 יח"ד, 96 מ"ר, משופצת 
ומרוהטת, מושכרת ב-5,600 

ש"ח. 760,000 ש"ח. אור 
_____________________________________________)5-5(לנכס. 050-9500075

 הינך מוזמן לסיור משקיעי 
נדל"ן בעיר ב"ש, החל מ- 
400,000 ש"ח, באר שבע 
360 - ליווי השקעות נדל"ן 

058-4645193)5-5(_____________________________________________

 5.5% תשואה- מגוון דירות 
להשקעה בעיר ב"ש, החל 

מ- 400,000 ש"ח, באר שבע 
360 - ליווי השקעות נדל"ן 

058-4645193)5-5(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 2 יחידות 
דיור מושכרות ב- 5,000 ש"ח 

במחיר מציאה, שכונה ג'. 
משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)5-5(_____________________________________________

 בבר אילן דירה מחולקת 
)2+2( עם תשואה מאוד 

גבוהה. תיווך יעקב. 
054-4901948)5-5(_____________________________________________

 בלעדי ברמה ב' 
בריב"ז 4 חדרים 103 

מ"ר מטופחת, חזית+ 
סוכה+ מחסן, ק"א, נוף 

מדהים, 1,440,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות" 
054-4290-600)05-05(_____________________________________________

 בדוד רזיאל 3 חד' ק"א 
מסודרת, 1,150,000 ש"ח. 

בלעדיות תיווך יעקב
 054-4901948)05-05(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי צד בני ברק 
1/5 + 2.5 קומה ג' גג בטון 
משופצת, 1,400,000 ש"ח 

גמיש. מספר נכס 7422 
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)5-5(אורי תיווך אדוארד

 להשקעה ז'בוטינסקי 
דירה מחולקת ל- 2 יחידות 

1,150,000 ש"ח גמיש. מספר 
נכס 7429 077-2050410 
050-5750880 אורי תיווך 

_____________________________________________)5-5(אדוארד

 לוח אתר דירות חינם 
לציבור החרדי ללא דמי רישום 

ללא מנוי. כנסו -
dira4me.co.il או למוכר 

_____________________________________________)05-05(בטלפון 074-7020616

 בבית יוסף 2 יח"ד בטאבו 
משותף מושכרות ב- 2,200 
ש"ח, 390,000 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)05-05(בנדל"ן- הקריה 050-3000121

 באמצע בניה! בבית יוסף 
דירות 3/4 חד' יפות. תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

052-3344721)05-05(_____________________________________________

 מציאה! במעונות ויזניץ' 
4 חד' + יחידה, גג מוצמד 

בטאבו 2,500,000 ש"ח. תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)05-05(_____________________________________________

 בהזדמנות שלך, 
ליצר הכנסה פסיבית 

מכובדת מתיווך! בקלות- 
ובמהירות! לפרטים: 

"אביחי- מתווכים" 
03-5701010)05-05(_____________________________________________

 ביחזקאל 100 מ' 
מחולקת ל- 2 דירות 

משופצות מושכרות מיידי 
1,890,000 ש"ח. בלעדי 

ל"אפיקי נדל"ן בועז" 
050-4156080)05-05(_____________________________________________

 בבילו 120 מטר ק"א 
3 כ"א, משופצת, סוכה, 
2,180,000 ש"ח. "גשר 

_____________________________________________)05-05(נכסים" 054-8571997

 בלעדי דופלקס 6 
ח' בקרית הרצוג מפואר 

מאד+ מעלית, אזור מבוקש 
2,300,000 ש"ח. תיווך 

אלטרנטיב 
054-5500263)05-05(_____________________________________________

 בבעלזא דופלקס מפואר 
כ- 160 ק"ב, מחולקת ל- 2 

דירות 2,735,000 ש"ח. נדל"ן- 
_____________________________________________)05-05(הקריה 050-3000121

 בביאליק דופלקס 
110 מ"ר, משופץ+ מחסן, 

1,700,000 ש"ח. תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)05-05(_____________________________________________

 בגורדון 9, בית 
פתוח!!! למבקרים ביום 
ו' כ"ו שבט )1.2.19( בין 
10:00-11:00 לל"ת!!! 

דירת גן, 4 חדרים, 90 
מ"ר, חזיתית+ חצר- 

מקורה+ מחסן+ סוכה+ 
יחידת הורים. "מקסימום- 

_____________________________________________)05-05(נדל"ן" 052-2452820

 6 חדרים דירת גן מושקעת 
160 מ"ר בנוי+ 70 מטר חצר 

בשיכון ג'. תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)05-05(054-8476063 דורון

 בלעדי בפנקס חדשה, 
דירת גן 250 מ"ר 170 

בנוי+ 80 חצר 5.5 חדרים 
מפוארת ומושקעת כ' 

מיידית, חזית, חניה, 
3,670,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
054-4290-600)05-05(_____________________________________________

 בלעדי בדוב הוז דירת 
גג 4.5 חדרים, 200 מ"ר, 

מפוארת ומושקעת, 
ק"ג- חזית, גג ענק פתוח 

עם יחידת דיור 50 מ"ר 
מושכרת ב- 3,500 ש"ח+ 

חניה 2,580,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות" 
054-4290600)05-05(_____________________________________________

 בשבזי פנטהאוז מפואר, 
בנין חדש, 2,200,000 ש"ח. 

תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000

)05-05(_____________________________________________

 בבית יוסף פנטהאוז בבנין 
חדש 2,400,000 ש"ח. תיווך 

יישוב הארץ 03-8007000 
052-3344721)05-05(_____________________________________________

 בבניה ברח' כהנמן הר 
סיני+ ליווי בנקאי! פנטהאוזים 

החל מ- 1,570,000 ש"ח. 
תיווך יישוב הארץ 

052-3344721 03-8007000)05-05(_____________________________________________

 א. קרית הרצוג 
"פנטהאוז" 5 חד' + מרפסת 

כ- 110 מ"ר+ מעלית+ ח. 
בטאבו, 1,870,000 ש"ח. 

"תיווך- משגב- לדיור" 
052-5222690)5-5(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא/ לנדא 
115 מ"ר 5 חדרים + 

סוכה גדולה, ק"א- חזית 
3 כ"א+ 50 מ"ר בקומת 

כניסה 2 יחידות דיור 
חדשות ומרוהטות, 

מושכרות ב- 5,000 ש"ח 
לחודש מיידי, 2,850,000 

ש"ח גמיש. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

052-7652801)05-05(_____________________________________________

 באהבת שלום 6 חד'+ 
יחידה, משופצת ויפה, 4 כ"א, 
3,150,000 ש"ח. תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000 
050-4999465)05-05(_____________________________________________

 בסורוצקין 4 חד'+ 3 חד' 
בגג+ אופציה, מעלית, מתאים 

לטאבו משותף, 3,000,000 
ש"ח. תיווך יישוב הארץ 

050-4999465 03-8007000)05-05(_____________________________________________

 למכירה 4 חד' משופצת 
ק"ג זבוטינסקי/השומר מחיר 

1,490,000 תיווך
054-2345633)5-5(_____________________________________________

 בנועם אלימלך, 4 חד' 
105 מ"ר שמורה מאד+ 

מחסן, 2,360,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)5-5(אנג'ן 02-80-000-80

 ביואל, 4 חד' 100 מ"ר 
במצב מצוין, בנין חדש, 

2,150,000 ש"ח. תיווך אנג'ן 
02-80-000-80)5-5(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! בשכונת 
אור החיים 4 חד 2 יחי"ד 

מושכרות, במצב מצוין, ק"א, 
3,000,000 ש"ח. תיווך אנג'ן 

02-80-000-80)5-5(_____________________________________________

 4.5 חדרים משופץ 
ברמה גבוהה, קומה ב', חזית 
באפשטיין. תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)05-05(054-8476063 דורון

 בנחום! 2+3 + גג 
מרוצף, מתאים לחלוקה. 

"אביחי- מתווכים" 
03-5701010)05-5(_____________________________________________

 באבוחצירא 4 ח' 
93 מ' חזית מרווחת 

משופצת רק להכנס, 
מעולה רק ב- 1,600,000 

ש"ח. בלעדי 
ל"אפיקי נדל"ן בועז" 

050-4156080)05-05(_____________________________________________

 בנויפלד 4 ח' מקורית+ 
אופציות גדולות, ק"ג 

חזית, מדהימה, רק 
להכנס, 1,690,000 ש"ח. 

בלעדי ל"אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)05-05(בועז" 050-4156080

 ירד המחיר!!! בבנימין 
אברהם 4.5 חד' ק"א, חזית, 

כ- 80 מ"ר, 1,390,000 ש"ח. 
_____________________________________________)05-05(נדל"ן- הקריה 050-3000121

 בחלוצים ק"א כ- 4 חד' 
70 מ"ר מרפסת משופצת 
מהיסוד, 1,370,000 ש"ח. 

_____________________________________________)05-05(נדל"ן- הקריה 050-3000121

 בפנקס דירה ענקית+ 
אופצית בניה בגג, מעלית, 

2,250,000 ש"ח. תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000 

050-4999465)05-05(_____________________________________________

 בבן זכאי 4.5 חד'+ אופ' 
ענקית בגג ובצד, 2,650,000 
ש"ח. תיווך יישוב הארץ -03

050-4999465 8007000)05-05(_____________________________________________

 באהרונסון מרווחות 
ויפהפיה+ אופציה ממשית 

בגג, 2,280,000 ש"ח. תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)05-05(_____________________________________________

 בשיכון ה' 4 חד'+ 
חלל בנוי להרחבה, מעלית, 

2,100,000 ש"ח. תיווך יישוב 
הארץ 

050-4999465 03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בבית יוסף 3 חד'+ יחידה 
בבנין חדש, תשואה גבוהה, 

2,200,000 ש"ח. תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000 

050-4999465)05-05(_____________________________________________

 בבנין יוקרתי ברמת 
אהרון דירת 4 חד' אחרונה, 

2,150,000 ש"ח. תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000 

050-4999465)05-05(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבנין חדש דירות 
4 חד' 2,000,000 ש"ח. תיווך 

יישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465)05-05(_____________________________________________

 בבניה ברח' כהנמן 
הר סיני+ ליווי בנקאי! דירות 4 
חד' ענקיות, 1,850,000 ש"ח. 

תיווך יישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בשבזי 4 חד' מפוארת, 
בנין חדש, 1,750,000 ש"ח. 

תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)05-05(_____________________________________________

 לחטוף!! בז'בוטינסקי 
ב"ב 4 חד' כ- 68 מ"ר ק"ג 

א. ברעפים, 1,350,000 ש"ח. 
"תיווך- משגב- לדיור" 

052-5222690)5-5(_____________________________________________

 קריית הרצוג 4.5 חד' 
כ- 90 מ"ר ק"ב משופצת+ 

י. בטון 20 מ"ר+ מחסן, 
1,660,000 ש"ח. "תיווך- 

_____________________________________________)5-5(משגב- לדיור" 052-5222690

 א. ברוט חדשה!! 4 חד'+ 
מ. שמש כ- 89 מ"ר 3 כ"א, 

קומת קרקע 1,600,000 
ש"ח. "תיווך- משגב- לדיור" 

052-5222690)5-5(_____________________________________________

 בפרל, 4 חד' יפיפייה 
ומעוצבת ק"א, 3 כ"א 

מ. סוכה, להכנס ולגור! 
ק"א, 1,890,000 ללא 

_____________________________________________)50-7/19(תיוך 054-2094357

 בזכרון מאיר ברח' 
הירש 3.5 חד' עם 

מטבח וסוכה ענקיים 
ומשופצים, ק"ב חזית + 

אופ' להרחבה 2,200,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23, ב"ב,
03-5797756

050-5308742)52-52(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בבן גוריון ליד מנחם, 
ק"ב 4 חד', משופץ, 

סלון גדול וחד' גדולים, 
חזית, מעלית, כולל חניה, 

2,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)49-49(_____________________________________________

 בהלוחמים קרוב 
לרמב"ם, בבנין חדיש, 

4 חד' משופצים מחדש 
עם נוף, ק"ג עם מעלית, 
2,350,000 ש"ח, גמיש. 

ש.מאירוביץ, הר' קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)17-17(_____________________________________________

 מציאה! א. אליעזר 3 
חד' כ- 75 מ,ר ק"ב שמורה 

1,590,000 ש"ח גמיש. "תיווך- 
_____________________________________________)5-5(משגב- לדיור" 052-5222690

 מציאה!! א. המכבים 3.5 
חד' כ- 70 מ"ר ק"ג משופצת 
א. להרחבה, 1,350,000 ש"ח. 

"תיווך- משגב- לדיור" 
052-5222690)5-5(_____________________________________________

 א. אבוחצירא 3 חד'+ 
סוכה כ- 70 מ"ר ק"ד מ. 

מהיסוד, א. צד/ גג 1,300,000 
ש"ח. "תיווך- משגב- לדיור" 

052-5222690)5-5(_____________________________________________

 א. גניחובסקי כ- 72 
מ"ר 3.5 חד', מ. מהיסוד 
א. להרחבה כ- 55 מ"ר 

1,470,000 ש"ח. "תיווך- 
_____________________________________________)5-5(משגב- לדיור" 052-5222690

 א. גניחובסקי 3 חד' 
כ- 66 מ"ר ק"א+ יציקת בטון 
כ- 45 מ"ר 1,380,000 ש"ח. 

"תיווך- משגב- לדיור" 
052-5222690)5-5(_____________________________________________

 א. הרצוג 3.5 חד' כ- 80 
מ"ר ק"ב+ סוכה "מ. כחדשה" 

+ מעלית, 1,690,000 ש"ח. 
"תיווך- משגב- לדיור" 

052-5222690)5-5(_____________________________________________

 לרציניים!! בשלבי בניה 
בפרדס כץ 3 חד' כ- 65 

מ"ר )לבעלי הון - ע- גבוה( 
1,260,000 ש"ח. "תיווך- 

_____________________________________________)5-5(משגב- לדיור" 052-5222690

 מציאת העונה! 
א. דנגור 3 חד' כ- 65 מ"ר 
משופצת+ סוכה, א.כ- 40 

מ"ר 1,240,000 ש"ח. "תיווך- 
_____________________________________________)5-5(משגב- לדיור" 052-5222690

 א. רבי יוסי 3 חדרים 
כ- 95 מ"ר משופצת+ 

"היתרים" כ- 70 מ"ר בגג 
בטון 1,435,000 ש"ח. "תיווך- 

_____________________________________________)5-5(משגב- לדיור" 052-5222690

 בצבי 3.5 חד' כ- 75 מ"ר, 
ק"ג ואחרונה, אופציה מיידית, 

1,470,000 ש"ח. נדל"ן- הקריה 
050-3000121)05-05(_____________________________________________

 בשניים 3 חד' 65 מ"ר 
ק"א, חזית, חניה בטאבו, 

1,400,000 ש"ח. נדל"ן- הקריה 
050-3000121)05-05(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד' 
קרקע 70 מ"ר חצר 30 מ"ר 
משופצת, 1,350,000 ש"ח. 
_____________________________________________)05-05(נדל"ן- הקריה 050-3000121

 בשלמה בן יוסף 3 חד' 
כ- 65 מ"ר ק"ג, אופציה 

1,290,000 ש"ח. נדל"ן- הקריה 
050-3000121)05-05(_____________________________________________

 בקוטלר 3 חד' גדולה, 
חזיתית, ק"א, 1,620,000 

ש"ח. תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בבן פתחיה 3.5 חד'+ 
אופציה מאושרת בגג 

1,800,000 ש"ח גמיש. תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)05-05(_____________________________________________

 בבניה בנורדאו 3 חד' 
מרווחות 1,350,000 ש"ח. 

תיווך יישוב הארץ -03
050-4999465 8007000)05-05(_____________________________________________

 הזדמנות בשטרסר  
כ-4 חד' 95 מ"ר ק"א 

מעלית 3 כ"א משופצת 
אופציה 1,900,000 מ. 

_____________________________________________)4-4(כהן נכסים 052-7684074



2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 קרקע 170 מ"ר, 6 חד' 
)בטאבו רשומה 2 דירות( 

גדולה ומרווחת + אופציה 
ליחידת דיור במציאה!! 

850,000 ש"ח. -"תיווך הצבי" 
053-3147717 04-6716666)04-04(_____________________________________________

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

2-2.5 חדרים

 בגילה א' החרדית!!!                         
מאות אברכים! למכירה/ 

השכרה 2-3-4 חד'+ 
תב"ע להרחבה!!! 
מבצע! ק.יובל, ק. 

מנחם ועיר גנים! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות! דרושות דירות 
לצרפתים. "הולילנד 
_____________________________________________)50-23/19(נכסים" 02-6763740

1-1.5 חדרים
 בבית ישראל בהשילוח 

דירת חדר 17 מ"ר בטאבו 
יח' נפרדת 600,000 ש"ח לא 

_____________________________________________)27-26/19(גמיש תיווך: 052-2585889

פתח תקווה

וילות ובתים

טבריה
4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר נוף 

פנורמי לכנרת, פארק משחקים 
מתחת לבית, 2 שכנים בקומה, 

חניה+מחסן. לל"ת 795,000 
_____________________________________________)45-4/19(ש"ח. 052-7103979

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בקרית משה 4 חד', 3 
כיווני אוויר ק"ב אמבטיה ו-2 
שירותים מרפסת סוכה 10 

מטר. 2,300,000 ש"ח.
052-8921092)47-06(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 בק. צאנז 3 חד' 85 מ"ר 
פינתי, מול אהבת תורה 3 

כיוונים + טאבו בגג והרחבת 
מרפסות. 3,500,000 ש"ח. 

_____________________________________________)49-8/19(לל"ת 053-3166586

 בקרית שמואל מציאה! 
קרקע 126 מ"ר + גינה 100 

מ"ר טאבו + מ.סוכה 40 מ"ר 
820,000 ש"ח. תיווך הצבי

053-3147717 04-6716666)04-04(_____________________________________________

 בקרית שמואל בקומה 
א' 160 מ"ר + 160 מ"ר גג 
+ אופציה לדירה נוספת על 
הגג + נוף 870,000 ש"ח. 

תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666)04-04(_____________________________________________

 באחד העם היוקרתי 70 
מ"ר +  מעלית + 2 מרפסות 

סוכה + נוף, קו 1 לים + 
אופציה לבניה ניתנת לשכירות 

יומית 700 ש"ח ולחודשית 
2,200 ש"ח. 520,000 ש"ח. 

תיווך הצבי. 04-6716666
053-3147717)04-04(_____________________________________________

 בקרית שמואל 92 מ"ר 
בקומה ב' + מעלית משופצת 

ויפה 700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)04-04(הצבי. 053-3147717

 דירת נופש על הים 54 
מ"ר משופצת ומרוהטת + 

מעליות + נוף פנורמי + בית 
כנסת בבניין 380,000 ש"ח. 

תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666)04-04(_____________________________________________

 דירת 120 מ"ר משופצת 
כחדשה + תוספת ענקית 

מאושרת לבניה + יח' דיור 45 
מ"ר + חצר 1,300,000 בלבד. 

תיווך הצבי. 04-6716666
053-3147717)04-04(_____________________________________________

 במרכז העיר סטודיו 
30 מ"ר + מעלית, מושכרת 

ב-1,500 ש"ח ניתן לקבל 
משכנתא 260,000 ש"ח. תיווך 

הצבי. 04-6716666
053-3147717)04-04(_____________________________________________

 בקרית שמואל דירת גן 
70 מ"ר + גינה 100 מ"ר טאבו 

כ. פרטית 650,000 ש"ח. 
תיווך הצבי 04-6716666

053-3147717)04-04(_____________________________________________

 בקרית שמואל דירת גן 
נדירה 120 מ"ר + מרפסת 

62 מ"ר + חניה ומחסן הכל 
טאבו 1,100,000 ש"ח לל"ת. 

מושכרת ב-4,000 ש"ח ל-3 
_____________________________________________)04-04(שנים 053-3147717

פנטהאוזים ודירות גן

 בברנר מציאה!! 4 חדרים 
90 מ"ר + נוף פנורמי לכנרת 

משופצת וגדולה 400,000 
ש"ח. תיווך הצבי.

053-3147717  04-6716666)04-04(_____________________________________________

 בקרית שמואל 4 חדרים 
120 מ"ר +מ. סוכה 40 מ"ר 

משופצת + נוף 850,000 
ש"ח. תיווך הצבי.

053-3147717 04-6716666)04-04(_____________________________________________

 בבר כוכבא! דירת 130 
מ"ר 5 חדרים + נוף פנורמי 

לכינרת, ענקית + מחסן 
580,000 ש"ח. תיווך הצבי. 

053-3147717  04-6716666)04-04(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ברבי עקיבא בקומה א' 
3.5 חדרים 14 מ"ר + שוכר 
ב- 1,650 ש"ח לטווח ארוך 
מצויינת להשקעה 480,000 

ש"ח. תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666)04-04(_____________________________________________

 ברמת שלמה 4 חד' 
ק"א, גישה לנכים, רציניים 

למכור, מושקעת לל"ת. 
_____________________________________________)05-08ל(058-3282450/1

ירוחם

כ”ד-כ”ו בשבט תשע”ט  30-1/2/2019

+5 חדרים

 בנוף פוריה חדשה 
מהקבלן 3 חדרים 80 מ"ר 
מוכנה למגורים + אופציה 

לבניה 830,000 ש"ח. תיווך 
הצבי 04-6716666

053-3147717)04-04(_____________________________________________

 3.5 חד' גדולים 
בויינברג, עולים 4 

מדרגות, מתאימה 
למבוגרים וגם לנכה, 

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 

,03-5797756 ,23
050-5308742)41-41(_____________________________________________

 בנוף כנרת פוריה דירת גן 
4 חד' ענקית חדשה מהקבלן 

1,250,000 איכלוס מיידי. 
052-7167071)1-8(_____________________________________________

 בבירינבוים 3 חד' ק"ב 
ואחרונה + אופ' 30 מ"ר 
להרחבה + אופ' לבניה 

על הגג 50 מ"ר, עם 
היתרי בניה 1,550,000 

בלעדי תייוך ש. 
מאירוביץ. 03-5797756

050-5308742)50-50(_____________________________________________

 זבוטינסקי כניסה מהרב 
ש"ך 58 מ"ר משופצת + 30 

מ"ר עמודים 1,460,000 ש"ח. 
_____________________________________________)2-5ל(054-8423950

 בישמח משה 4 חד' 
100 מ"ר + 100 מ"ר 

גינה, מושקעת, באזור דתי, 
2,550,000 ש"ח.

_____________________________________________)2-5ל(050-7970050

גני תקווה

 בית קרקע בנוי 60  מטר 
עם שטח של 300 מ"ר גינה 
באזור החרדי במחיר מציאה. 

משה אלוש אבני דרך
054-3255667)04-04(_____________________________________________

+5 חדרים

חדרה

 בבן זכאי/בעלז, דירה 
מחולקת ל- 2 דירות, 
האחת 2 חד' והשניה 

1.5 חד' 1,450,000 
ש"ח גמיש. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)1-1(_____________________________________________

 בקרית הישיבה 4 חד', 
משופצת, מרווחת ממוזגת 

בתהליך פינוי בינוי, מחיר 
_____________________________________________)3-6ל(מציאה! 052-7117849

ירושלים

 ברמת שלמה כ. פרטית 
5 חד' + נוף + חצר 120 מ"ר 
+ אופציות לל"ת 2,550,000 

_____________________________________________)3-6(ש"ח. 050-4644211

 בגני הדר דירת 4 חד' 
משופצת מהיסוד, מרפסת 

סוכה מחסן גדול חנייה 
_____________________________________________)3-6(פרטית. 052-7612512

 בישעיהו המשורר 4 חד' 
יפיפיה משודרגת, קומה גבוהה 

נוף מדהים + חניה ומעלית. 
054-3476223)3-6(_____________________________________________

ניהול והחזקת דירות 
נסיון רב  

מחירים נוחים

בבעלותך דירה
להשקעה בצפון?

חזקי 050-4149644

 בחברון/הרב קוק 3 חד' 
מתאים גם לנכה כניסה 
ללא מדרגות, מצד שני 
הדירה בקומה ראשונה 
1,600,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)4-4(_____________________________________________

 בישעיהו 3 חד' 
ק"ק עורפית, מסודרת, 
1,450,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756

050-5308742)1-1(_____________________________________________

 בהרב שך קרוב לחנקין 
2.5 חד' + מרפסת, ק"ק, 

חזית. מיידי 1,220,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)4-4(_____________________________________________

 בשיכון ב' 4 חד' 82 מ"ר 
משופצת קומה 2/2 אופציה 

100 מ"ר 690,000 ש"ח מיידי. 
_____________________________________________)4-7ל(02-9946822 054-6606777

 ברמת שלמה 5.5 חד' 
מרווחת מאוד + חצר מרפסת 

ומחסן + אופציה לל"ת. 
058-6655579)4-7(_____________________________________________

 לל"ת במכבים 3 חד' 70 
מ"ר + אופציה 70 מ"ר ק"ג 

משופצת, סוכה וחניה. 
_____________________________________________)2-5ל(050-4149233

 דירת 120 מ"ר + אופציה 
ליח' דור, מסודרת ויפה מצוינת 

להשקעה, 750,000 ש"ח. 
"תיווך הצבי" 04-6716666

053-3147717)04-04(_____________________________________________

 3 חד' + יחידה בגג + 
אופציה לעוד יחידה בקובלסקי 

ק"ד. מחיר 1,650,000 תיווך
054-2345633)5-5(_____________________________________________

 בטרומפלדור 3.5 
חד' 75 מ"ר קומה ג' + 
גג, משופצת מהיסוד, 
מאווררת + נוף מחיר 

_____________________________________________)5-8(מוזל 054-8435333

 ברח' ירושלים 3 חד' 90 
מ"ר משופצת קומפלט+ אופ' 

מאושרת, 1,720,000 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5(תיווך אנג'ן 02-80-000-80

 שלמה בן יוסף 3 חדרים 
קומה ג' עורפי, 1,300,000 

ש"ח. מספר נכס 7434
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)5-5(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי 3 ח' מקורית 
בטאבו ביוסף חיים קומה 

ב'+ אופציה קיימת לעוד 35 
מטר+ אופציה לבניה בגג 

בטון, 1,280,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)05-05(אלטרנטיב 054-5500263

 בבלעדיות מציאה שלא 
תחזור בנורוק 3 חד'+ סוכה+ 
יחידת דיור משופצת קומפלט 
1,650,000 ש"ח גמיש. פנחס 

_____________________________________________)05-05(נכסים 055-6789653

 בר"ע/ישעיהו 3.5 חד' 
כ- 80 מ"ר גדולה מטופחת 

חזית מיידי, 1,650,000 
ש"ח גמיש. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)05-05(_____________________________________________

 באבוחצירא! 3 חד' 
משופצים, בבנין מצוין, 
ק"ד, גג בטון. "אביחי- 
_____________________________________________)05-5(מתווכים" 03-5701010

 באבן גבירול! 3 חד' 
ק"ק+ אופציה קיימת, 

1,350,000 ש"ח. בלעדי 
ל"אביחי- מתווכים" 

03-5701010)05-5(_____________________________________________

 בשרת! 3 חד', 
ק"ב+ מעטפת 50 מ"ר, 

מפתחות ב"אביחי- 
_____________________________________________)05-5(מתווכים" 03-5701010

 חדש! בסמטת רחל! 
2.5 חד', ק"א, חזית + 

תוספת שמתחילים היום! 
בלעדי "אביחי- מתווכים" 

03-5701010)05-5(_____________________________________________

 בגניחובסקי 3 ח' ק"ג 
חזית, התרים לבניה 33 

מ"ר מיידי במחיר מעולה 
1,330,000 ש"ח. מיידי 

ל"אפיקי נדל"ן בועז" 
054-8474843)05-05(_____________________________________________

 בנויפלד 3.5 ק"ג חזית 
סוכה גדולה+ אופציה+ 

מחסן, 1,530,000 ש"ח. 
"גשר נכסים" 
054-8571997)05-05(_____________________________________________

 בבניה ברח' כהנמן הר 
סיני+ ליווי בנקאי! דירות 3 

חד' החל מ- 1,540,000 ש"ח. 
תיווך יישוב הארץ 

052-3344721 03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בגניחובסקי 60 מ"ר 3 
חד'+ חזית, ק"ב, אופציה 

ל- 80 מ"ר, משופצת לל"ת, 
1,550,000 ש"ח. 

058-3279569)5-8(_____________________________________________

 מציאת השבוע! ברב 
קוק/ יוסי 2.5 חדרים 
גדולים 70 מ"ר במצב 

מצוין ק"ב- מיידית, 
1,325,000 ש"ח 

גמיש. "סלומון נכסים 
והשקעות" 

054-7652801)05-05(_____________________________________________

 בלעדי בבן זכאי קרוב 
לבעלז 2.5 חדרים כ- 60 

מ"ר משופצת ומושקעת, 
ק"א חזית, סוכה+ אופ' 
לחדר נוסף 1,520,000 

ש"ח. "סלומון נכסים 
והשקעות" 

052-7652801)05-05(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בשמואל 
הנביא 70 מ"ר 2.5 

חדרים גדולה+ מרפסות 
גדולות 3 כ"א קומה א', 
מיידי, 1,270,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות" 
052-7652801)05-05(_____________________________________________

 באוסישקין 2.5 חד' 
ק"א חזית, 60 מ', 

משופצת, מושכרת מיידי, 
1,230,000 ש"ח. בלעדי 

ל"אפיקי נדל"ן בועז" 
050-4156080)05-05(_____________________________________________

 בפלמח 2 ח' + 
מרפסת ק"א, חזית, 

55 מ"ר מיידי, במחיר 
מפתיע, 1,200,000 ש"ח. 

לסגירה ל"אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)05-05(בועז" 054-8474843

 ברמת הדר דופלקס- גג 
קומה 5 200 מ"ר+ סוכה 

גדולה, מיידי. "מאגדים" משה 
_____________________________________________)05-05(דסקל 050-5926021

גבעת שמואל

 ברמות ג': קוטג' 5.5 
חד' )152 מ"ר נטו( משופץ, 

גינה 72 מ"ר, נוף מדהים, 
בזרחי, 3,600,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)05-05(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות- זרחי: וילה 8 חד' 
)201 מ"ר נטו(+ גינה )200 

מ"ר(+ יחידה+ חלל, נוף, 
גישה נוחה, 4,400,000 ש"ח! 
_____________________________________________)05-05(תיווך הכוכבים: 02-571-3375

 ברמת שלמה 5 חד' כ. 
פרטית גינה 150 מ"ר. נוף 
יוקרתית 2,600,000 ש"ח. 

053-3133344)5-6(_____________________________________________

 ברמות ג': 5 חד' משופצת 
)100 מ"ר נטו(+ מרפסת 

סוכה, נוף! ע"י ביהכ"נ זיכרון- 
אברהם, 2,050,000 ש"ח. 

_____________________________________________)05-05(תיווך הכוכבים: 02-571-3375

 בהזדמנות בקרבת 
רמת אשכול באצ"ל ליד בניין 
החרדים גדולה ומשופצת + 

מחסן ומעלית ק"ג 1,749,900 
_____________________________________________)5-6(ש"ח. 058-5811103

 ברמות ב': 4 חד'+ 
מרפסת 30 מ"ר ת.ב.ע. 35 
מ"ר, נוף, ק"א, 1,820,000 
ש"ח )מיידי- גמיש(. תיווך 

_____________________________________________)05-05(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות ב' 3.5 חד' ק"ב, 
במיקום מרכזי קרוב לבתי 

כנסת 1,700,000 ש"ח. 
_____________________________________________)5-6ל(052-4442266

 ברמות א': 3 חד' )57 מ"ר 
נטו(+ מרפסת סוכה+ ת.ב.ע. 

להוסיף 24 מ"ר ומרפסת, 
ק"ב, 1,450,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)05-05(הכוכבים: 02-571-3375

 בירושלים בדמי מפתח, 
במרכז העיר, 3 חדרים גדולה, 
תקרות גבוהות+ 2 מרפסות, 
קומה רביעית. בלעדי לתיווך 

_____________________________________________)5-5(צימוקי 02-5638221

 ברמות א': 2 חד' גדולים 
)50 מ"ר נטו( משופצת+ 

ת.ב.ע. להוסיף 42 מ"ר! ק"א, 
נוף, 1,390,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)05-05(הכוכבים: 02-571-3375

2-2.5 חדרים

 למכירה קוטג' חדיש ורבר 
5 חד' ומרתף מרווח במיקום 

שקט. תיווך "דה בסט" 
_____________________________________________)5-5(052-8977913 שלום

 בהדר גנים, ק"6 מעלית. 
דופלקס 4 חד' + גג + 95 

מ"ר במצב מעולה. 
_____________________________________________)5-8ל(050-8342065

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

דופלקסים

 בגרינשטיין המבוקש 3 
פנטהאוזים חדשים במחיר 
מציאה, איכלוס 6 חודשים, 

2,450,000 ש"ח. 
_____________________________________________)05-05(054-5694472 נתן קראוטהמר

 באורלנסקי/אחד העם 
5 חד' + מעלית + חניה 

מושקעת ויפה 1,700,000 
_____________________________________________)5-5(ש"ח. 050-4811122

 בהדר גנים דירת 5 חד' 
יפיפיה מעוצבת אדריכלית, 

בנין חדש, סוכה, מחסן וחניה. 
_____________________________________________)FOX 050-6925400)5-5 נדל"ן

 בכפר גנים ג' 6 חד' 
מעלית, שמורה ומרוחת, 

אופציה לדירה חדשה. תיווך 
"דה בסט" 052-8977913 

_____________________________________________)5-5(שלום

 בהדר גנים )יהודה הנשיא( 
4 חד' + מעלית )שבת( + 

מרפסת )סוכה( בהזדמנות - 
1,560,000 ש"ח. 

050-4811122)5-5(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" ביהודה 
הנשיא, 4 חד', 110 מ"ר, 

קומה 3, מעלית, חניה, מחסן, 
משופצת מהיסוד, מרווחת 

_____________________________________________)05-05(ויפה. ציפי והב 052-6313702

 באחד העם המבוקש 
באזור הדתי 4 חד' ענקית ק"2, 

חניה, משופצת, 1,490,000 
ש"ח. 054-5694472 נתן 

_____________________________________________)05-05(קראוטהמר

 ברחל המשוררת ק"1, 
4 חד' ענקית, מעלית, 

חניה, מחיר מציאה לזריזים, 
1,550,000 ש"ח. 

_____________________________________________)05-05(054-5694472 נתן קראוטהמר

 בהדר גנים יהודה הנשיא 
4 חד', מעלית וחניה, מחיר 
מציאה לזריזים, 1,450,000 

ש"ח. 054-5694472 נתן 
_____________________________________________)05-05(קראוטהמר

 למכירה בשעריה 3 חד' 
משופצת בהליך -  תמ"א ק"4 

1,090,000 תיווך יוחנן
050-4104044)5-5(_____________________________________________

 למכירה בסמילנסקי 3 
חד' גדולה }בקלות נהפכת 
לארבעה{ ק"ב + מעלית 3 
כ"א 1,390,000 תיווך יוחנן 

050-4104044)5-5(_____________________________________________

 למכירה בעמישב 3 חד' 
+ משופצת ק"ק }חצר + 
יח"ד מושכרת לא בטאבו{ 

1,490,000 תיווך יוחנן
050-4104044)5-5(_____________________________________________

 במוהליבר/הסתדרות 3 
חד' - שירותים כפולים ק"ב רק 

1,090,000 ש"ח. 
050-4811122)5-5(_____________________________________________

 בפיקא, 110 מ"ר, ק"ג, 
אפשרות להשכרה לשותפים 

1,330,000 ש"ח. 
050-6610501 סתיו 
_____________________________________________)5-5(050-4811122 סימון

 ביהודה הלוי! 2 חד' 
)אפשרות ל-3 חד' ו/או לדירת 
שותפים( ק"ק מסודרת ויפה 

רק 1,180,000 ש"ח. 
050-4811122)5-5(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בהדר גנים יהודה הנשיא 3 
חד'+ גג ענק מוצמד מעלית, 

חניה, מעולה להשקעה, 
1,540,000 ש"ח. 

_____________________________________________)05-05(054-5694472 נתן קראוטהמר

צפת
 דירת גן משופצת + חצר 

עם פרגולה וכניסה פרטית 
ללא תיווך 730,000 ש"ח. 

052-7169562)1-24(_____________________________________________

קרית אתא

בני ברק

דירות 
להשכרה

פנטהאוזים ודירות גן

קרית מוצקין
 דירה עם גג בטאבו 

שוכר טריפל A לח"י שנים! 
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)05-05(פרוייקטים- 052-2790370

 דירות מחולקות עם 
תשואות גבוהות בחרדי! 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)05-05(פרוייקטים- 052-2790370

 למשקיעים דירות החל מ- 
500,000 ש"ח. מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים- 
052-2790370)05-05(_____________________________________________

 בחרדי דירה בקומה 1 110 
מ"ר שכירות עוברת מחיר 
מציאה! הון עצמי בלבד! 
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)05-05(פרוייקטים- 052-2790370

 מציאה- בנין חרדי ק. 4/3 
715,000 ש"ח. 052-6777485 

_____________________________________________)05-05(ישראל

 ברחוב סוקולוב, באזור 
החרדי, ענקית, 95 מ"ר, ק"ג 

ללא מעלית, חניה ומחסן, 
מיידית, 739,000 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5(052-5562748 אלי

 ביוספטל ק"ב 3 חדרים 
שמורה, 465,000 ש"ח. 

_____________________________________________)05-05(052-6777485 ישראל

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בשכונת הלל 
המבוקשת!! דו משפחתי 

תחתון 200 מ"ר+ חצר 
של 200 מ"ר בטאבו 

ברחוב שקט ופסטורלי, 
כניסה פרטית וחניה, 

בית בתהליכי בניה עם 
מפרט טכני יוקרתי, רק 
5,490,000 ש"ח. סופר 

_____________________________________________)05-05(נדל"ן 050-6452128

רמת גן

 פנטזאוז מציאה 
בסנהדרין גבול ב"ב ר"ג, 

5 חדרים 170 מ"ר+ 
מרפסת גדולה, יחידת 

הורים מפנקת, 2 + 
מחסנים וחניה, דירה 

מעוצבת, במחיר שאסור 
לפרסום. סופר נדל"ן 

050-6452128)05-05(_____________________________________________

וילות ובתים

+5 חדרים

 בירמיהו ק"ק 60 מ' ישן 
ושמור, להשכרה למספר 

חודשים בלבד. 
050-4-10-33-10)05-05(_____________________________________________

 באהרון דב דירת גן 4 חד' 
חדשה ומרווחת. תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000 
050-4999465)05-05(_____________________________________________

דופלקסים
 באזור הרב שך השלושה 

דופלקס 5 חד' ק"ש + מעלית 
משופצת 6,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)2-5(פנחסי 03-5799308

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 ברח' מנחם 4 חד' ק"ב 
חזית 3 כ"א עם מעלית 
5,000 ש"ח, פינוי 1/4 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)4-4(_____________________________________________

 ברח' יוסי 4.5 חד' ק"ק 
משופצת חזית 4,900 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)4-4(_____________________________________________

 ברחוב חברון דירה 
חדשה ומפוארת, בבנין 
חדש 5 חדרים ענקית, 

קומת קרקע עם מרפסת 
סוכה+ חניה. סופר נדל"ן 

050-6452128)05-05(_____________________________________________

+5 חדרים

 ברח' טבריה 4.5 חד' 
שמורה, ק"א חזית  מעלית + 

מ. סוכה 5,250, ש"ח. 
_____________________________________________)5-6ל(050-8550050

 בעמק יזרעאל 100 מט' 
ק"ב 4 חד' + מעלית + חניה 
+ ממ"ד + יח'-הורים. מחיר 
_____________________________________________)5-5(4,600 תיווך 054-2345633

 בשבטי ישראל, 4 חד'+ 
מחסן+ מרפסת ענקית, 

משופצת כחדשה, מטבח 
_____________________________________________)5-6(חדש. 052-7140588

 בהרצל 93, 4 חד' 
קומה 5 + מעלית, דירה 
חדשה 4,800 ש"ח. ללא 

תיווך. איילה 
050-5586335)5-12(_____________________________________________

 באזור פרמישלן 4.5 חד' 
כ- 90 מ"ר ק"ד בנין חדש, 
4,500 ש"ח. נדל"ן- הקריה 

050-3000121)05-05(_____________________________________________

 בחנה סנש דירת גן 
4.5 חדרים פלוס חצר 
דירה יפהפיה ומרווחת 

מאד, 6,900 ש"ח. סופר 
_____________________________________________)05-05(נדל"ן 050-6452128

 בעוזיאל דירת מינוס 
אחד + חלונות 3 חד' חדשה 

ומשופצת סטנדארט גבוה 
ממוזגת + מעלית + דו"ש 
_____________________________________________)5-8(3,500 ש"ח. 052-7671305

 בגנחובסקי ק"ג 3 חד' 
משופצת חזית 3,600 תיווך 

054-2345633)5-5(_____________________________________________

 במעונות ויזניץ - 3 חד' 
70 מ"ר מושקעות 4000 ש"ח 

"הראשון בתיווך" מיידי. 
054-30-50-561)5-6(_____________________________________________

 ביחזקאל דירה משופצת 
כחדשה, ממוזגת 3.5 חד' ק"א 

4,000 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)5-8ל(052-7605146

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
ברחובות עוזיאל והראשונים, 

יחידות דיור 3 חד', 3,500 
ש"ח/ 2 חד', 2,800 ש"ח. 

054-9422194)05-05(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה 
בז'בוטינסקי אזור הרב שך, 

חזית, 2.5 ח'+ מרפסות כ- 90 
מטר, קומה ג' בז'בוטינסקי 

בנין מתחרד 3,500 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)05-05(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי בפרל קרוב 
לרמב"ם בבנין חדש 
3 חדרים מושקעת 

במיוחד+ סוכה גדולה, 
חזית, נוף מדהים ק"ה, 

כניסה מיידית, 4,000 
ש"ח. "סלומון נכסים 

והשקעות" 
054-4290600)05-05(_____________________________________________

 בלעדי בטבריה 
קרוב לחרל"פ 3 חדרים 

גדולים+ מרפסות, ק"ב, 
חזית, שמורה+ ריהוט 

חלקי, כניסה מיידית 
3,300 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
054-4290600)05-05(_____________________________________________

 הקודם זוכה! באבן 
גבירול! 3 חד', ק"ק, 

רק 3,000 ש"ח בלעדי. 
ל"אביחי- מתווכים" 

03-5701010)05-05(_____________________________________________

 בבן זכאי 3 חדרים ק"א 
חדשה, ברמה גבוהה, 

4,500 ש"ח. "גשר 
נכסים" 

054-8571997)05-05(_____________________________________________

 מציאה! בסמטת 
רחל, 3 חד', ק"ב, 

משופצת מהיסוד אופציה 
1,380,000 ש"ח מ. כהן 

_____________________________________________)4-4(נכסים 052-7684074

 במכבים!! 3 חד', ק"ג 
משופצת, סוכה וחניה 

1,430,000 מ. כהן נכסים 
052-7684074)4-4(_____________________________________________

 חדשה בשוק!! 
באברבנאל 3 חד', ק"א, 

משופצת ויפיפיה + סוכה 
1,440,000 ש"ח מ. כהן 

_____________________________________________)4-4(נכסים 052-7684074

 באלישע ר"ע 3.5 חד', 
ק"א, משופצת מהיסוד, 

אופ', 1,630,000 ש"ח מ. 
_____________________________________________)4-4(כהן נכסים 052-7684074



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה

 צימרים חלומיים + 
ג'קוזי, ספא, ב. פרטית 

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)50-21/19(קרוב! 052-4484443

 צימרים מפוארים + 
ג'קוזי ספא ענק, בריכה פרטית 
ומוצנעת, מושב דתי, תחבורה, 

050-2565636)50-44/19(_____________________________________________

כ”ד-כ”ו בשבט תשע”ט  30-1/2/2019

 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה, ג'קוזי חצר + נוף 

*אפשרות לוילה, ענקית עם 
בריכה וטרמפולינה

_____________________________________________)12-13/19ל(050-4157897

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)49-46/19(_____________________________________________

אור הגנוז
 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-23/19(_____________________________________________

 "הנופש המושלם" 
צימרים ממוזגים, נוף, גינה, 
בריכה, וג'קוזי ענק, משחקי 

_____________________________________________)29-29/19(חצר. 054-2273670

ביקוש 
דירות

 באש"ל אברהם 
להשכרה)או מכירה( 

בית כמעט פרטי מתאים 
להוסטל, מגורים לבחורי 

ישיבה או לפנימיית בנות, 
6 יחידות דיור, 16 חד', 

20,000 ש"ח בלעדי 
לתיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756
קיט _____________________________________________)32-32(050-5308742

ונופש
 מבצעים!!! לצימרים 

ודירות נופש מכל הסוגים, 
שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)01-25/19(_____________________________________________

מחסנים

משרדים השקעות

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-41/18(סולידית, 03-7542233

נדל”ן 
מסחרי

 להשכרה חנות ברבי 
טרפון )קרוב לר"ע( 19מ' 
+ גלריה, מיקום מרכזי, 

3,500 ש"ח, בלעדי 
לש.מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 050-5308742

03-5797756)34-34(_____________________________________________

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

 בלנדאו, מחסן 70 מ"ר 
בקומה 1- )מינוס 1( גישה 
לרכב, מעלית, ניתן לחלק 

2-3 מחסנים/משרדים, 
3,500 ש"ח, מיידי, בלעדי 

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

050-5308742)36-36(_____________________________________________

עסקים

 הלוואה מיידית 
לעסקים של 200,000 

ש"ח, ללא צורך 
בערבויות, תנאים 

מעולים, תוך ימים ספורים 
הכסף אצלך, שרות 

למענה מהיר ומקצועי, 
שיתוף פעולה עם כל 

הבנקים המובילים, שפת 
אמת 10 ב"ב,

055-6780890 מייל:
y0556780890@gmail.com)22-22/19(_____________________________________________

 בהזדמנות למכירה, 
2 דירות בפילדלפיה 

שבארה"ב.
052-6200126)41-41/19(_____________________________________________

 להשכרה משרד 40 
מ"ר ממוזג בק"1 - עם 
מעלית, ללא דמי תיווך 

בב"ב ברח' הרב קוק 23 
2,500 ש"ח.

    054-6506501)52-52(_____________________________________________

מגרשים

 "חוות מרומי השדה" -
2 צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

_____________________________________________)49-49/19(מדהים, 052-5807915

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 30 
איש + בריכה מקורה ומחוממת 

+ ג'קוזי. אבינועם,
054-8001138)36-38/19(_____________________________________________

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת
)ניתנת להשכרה בנפרד( 

+ בוסתן ומשחקים.
בקרו באתר "אגם מים",

02-5344514)25-25/19(_____________________________________________

בית מאיר

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)11-12/19ל(לקיטרינג, 054-5747012

אלעד

בני ברק

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה 

,נדנדות ומפל מיים טל:
052-3452522
052-3771789)24-24/19(_____________________________________________

גליל מערבי
 אצלינו האורחים תמיד 
חוזרים!!! בעמקא, צימרים 
למשפחות שפע אטרקציות, 

התנסות בחליבה, רכיבת 
פוני, אווירה כפרית ודתית, 

 ,052-8669090 ,04-9969141
mikibs.co.il:12-15/19(בקרו באתר(_____________________________________________

 ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)36-36/19(_____________________________________________

דימונה

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

050-4133098)29-29/19(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)11-12/19(_____________________________________________

 וילת נופש עד 30 איש + 
חצר, טרמפולינה ונדנדה + 
_____________________________________________)18-17/19(צימר וג'קוזי, 052-7655090

 לשבתות חתן אולם+ 
חדרי אירוח מפוארים 

כ-80 מיטות, פרגולת ענק 
_____________________________________________)32-07/19ל(050-4198070

 צימרים מפוארים עם 
מרפסת נוף ונדנדות וערסלים 
+ גינה וטרמפולינה ופינפונג. 

מומלץ! מבצעים לחורף.
052-6990764)40-41-19(_____________________________________________

טבריה

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה,  

052-4481113)19-19/19(_____________________________________________

 "כתר הרימון" -בר יוחאי, 
2 צימרים חדשים לזוגות 

ומשפחות 400 ש"ח לזוג. 
052-5207326)45-46/19(_____________________________________________

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

מפוארת, חדשה. *דירת 4 חד' 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת 
מפוארת לימים שבתות וחגים.

*דירת 2 חד' +ג'קוזי.
052-7613554)46-18/19(_____________________________________________

 דירות אירוח מטופחות 
לשבתות וימים )התארגנות 

לארועים( באזור גן ורשא, עד 
10 נפשות מותאם לנכים, ע"י 

_____________________________________________)47-06/19(חצר. 052-7623544

 דירה 4 חד' 10 מיטות, 
יפה ממוזגת מאווררת 130 

מ"ר לתקופות קצרות שבתות, 
חגים, חופשים )קרוב למכבי 
_____________________________________________)7-18(אש( שיכון ה'. 050-7877492

הר נוף
 דירת בוטיק יפיפה בהר 

נוף ממוזגת + מצעים מפנקת 
להשכרה יומית, ג'קוזי. גינה!

054-4420846 054-7300740)47-18/19(_____________________________________________

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
055-9704186)47-46/19(_____________________________________________

 דירת נופש + צימר בק. 
שמואל, נוף לכנרת, נדנדה, 

_____________________________________________)46-21/19(ג'קוזי. 050-4154145

 בחשמונאים, יחידת אירוח 
יפיפייה, 2.5 חדרים. פינת 

ישיבה מרפסת לנוף מהמם. 
_____________________________________________)48-07/19(08-9762675 ו- 055-6657692

 מתחם נופש מרווח + 
חדר אוכל + ג'קוזי + בריכה, 

נוף מרהיב, קרוב לרשב"י, יחס 
חם! 050-9070487

050-3070487)49-48/19(_____________________________________________

 על הכנרת 2 דירות נופש 
צמודות 7-8 נופשים לדירה, 

_____________________________________________)50-49/19(מאובזרות. 052-8357813

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

_____________________________________________)02-01/20ל(054-8523020

בר יוחאי  קרקע חקלאית בנס 
ציונה ובגן יבנה עם תכניות 
עתידיות למגורים 350,000 

_____________________________________________)04-05(ש"ח לדונם. 03-6180103

 דרוש משרד/קליניקה 
120-150 מ"ר עד קומה 

1 עם מעלית לקניה 
או להשכרה תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב  050-5308742

03-5797756)52-52(_____________________________________________

 *וילת אירוח 4 חד', יפיפיה, 
חצר + בריכה. *10 חדרי 

אירוח, בית כנסת נוף ובריכה 
050-5236390 054-2515630)52-25/19(_____________________________________________

גורן

 "מצפה הודיה" וילה 
יפיפיה וצימר מושקע + ג'קוצי 

_____________________________________________)52-12/19(+ חצר גדולה. 052-5664465

חנויות

 להשכרה בב"ב ר' עקיבא 
חנות, משופצת שירותים 

סורגים, מזגנים, אזעקה, 30 
מ"ר + גלריה 28 מ"ר 

054-8057736
_____________________________________________)51-10ל(

 מחפשים דירה גדולה 
בטאבו משותף בב"ב קומה 

_____________________________________________)1-1ח(נמוכה 0533115110

 דרושה יח"ד מרוהטת 
בב"ב לשבוע מיום רביעי ג' 

_____________________________________________)1-1ח(שבט. 050-5607139

משרד חדש ומרוהט

052-2891111

במגדל בסר 4 היוקרתי 
על ציר ז'בוטינסקי

כולל 
חדר

ישיבות

 להשכרה בב"ב ברח' 
עזרא חדר 10 מ"ר + שירותים, 

ק. כניסה משופץ לחלוטין + 
_____________________________________________)1-4/19(חניה. 052-7680317

הרי יהודה
 המבוא ביתר יחידת 

נופש באזור כפרי ושקט, 
מאובזרת היטב מתאימה 

עד 4 נפשות.
050-6243346)01-08(_____________________________________________

פתח תקווה
 בחפץ חיים/ אחד העם, 
מיידי, ק"א, 3, גדולים+ הול+ 
מרפסת, מאווררת ומוארת+ 

מזגנים. 050-5343334 
054-4797080)38-40/19(_____________________________________________

 דרושה דירה 4 חד' 
לשכירות בסביבת חזו"א 

_____________________________________________)2-2ח(050-4131476

 דרושה דירת 4 חד' בבני 
ברק לל"ת במחיר 2,000,000 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 050-6651365

 מרכישה לתשואה ליווי 
וביצוע השקעות נדל"ן 
מניב בארץ. אם.די.ויזן. 

054-2293377)2-9(_____________________________________________

 למכירה דירות מגורים 
להשקעה בנתניה קרוב לים, 

החל מ-800,000 ש"ח. הדירות 
מושכרות כעת. נתי מתווך 
_____________________________________________)2-5(לציבור הדתי 050-5766979

 בבני ברק 23 מטר ביעקב 
לנדאו 1,200 ש"ח. גישה 

מעולה. נעילה מעולה. 
_____________________________________________)02-05ל(054-7791345

4-4.5 חדרים

 בישעיהו חדשה ויפה, 
לזו"צ ובודד מרוהטת 

וממוזגת מיידי.
_____________________________________________)2-5ל(052-7681871

 באבן שפרוט 2.5 חד' 
ק"ג, ללא מעלית משופצת, 
_____________________________________________)2-5ל(מיידי, לל"ת. 052-8904113

 בראשונים בנין חדש 2 
חדרים 35 מ"ר ק. חמישית 

+ מעלית + סוכה, מרוהטת 
052-7671305 2,800)2-5(_____________________________________________

 2.5 חד' במימון קרוב 
לירושלים 70 מ"ר קומה 

א' חזית, ללא ריהוט, פינוי 
מיידי. 3,600 ש"ח.

_____________________________________________)3-6ל(054-2166681

 בפ"כ יחידה חדשה 2 
חד' ק"ג כ-35 מ"ר מפוארת, 

מרוהטת, מושקעת לל"ת 
_____________________________________________)05-07ל(050-4180086 052-7152859

לוד
 3 חד' משופצת באיזור 

שקט, ק"א, מיידי. 
_____________________________________________)3-6ל(054-8423688

 בטרומפלדור 4 חד' 
משופצת ומרוהטת קומה 5 

עם מעלית וחנייה, לטווח ארוך 
054-3977956)3-6(_____________________________________________

 מאגר דירות להשכרה 
בצפת והסביבה, פרסם דירתך 

היום והשכר בעז"ה. 
050-4105896)3-28(_____________________________________________

צפת

אבני איתן
 "בקתות אפיקי מים 

בגולן" - קרוב לחמת גדר, חדר 
אוכל לקבוצות, אוירה דתית.

052-5869713)3-14(_____________________________________________

 צימר "פסגות החן" - 
מאובזרת לזוגות, ג'קוזי ענק, 

בריכה מקורה ומחוממת, 
_____________________________________________)3-2/20(ביהכנ"ס. 052-7772913

 5 חד', מיוחדת מאוד, 
מרפסת גדולה נוף לכנרת 

ולחרמון בק. שמואל, מרכזי. 
050-4124556)3-7(_____________________________________________

טל': 052-2715166
053-5234486

מגרשים לוילה בירוחם
זמין לבניה

מ-250 עד 270 מ"ר
רק 260,000 ש"ח
אופציה בנוי 980,000 ש"ח

 "שקיעה באופק" 
בפוריה צימרים מפנקים 
לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף ביהכ"נ קרוב. 
050-7322422)3-2/20(_____________________________________________

 2.5 חד' 70 מ"ר 
בהרצוג ליד הרב קוק 

השקט, ק"ב, משופצת, 
חזית, מיידי 3,600 ש"ח 

גמיש בלעדי לתיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

03-5797756
050-5308742)27-27(_____________________________________________

 2 חד' כחדשה, יפיפיה, 
מאווררת ומרוהטת, ברח' 

רימון, בבנין חדש, 2,650 ש"ח, 
_____________________________________________)03-06(מיידי 0505-677030

3-3.5 חדרים

 ד. להשקעה על שטח 
691 מ"ר פוטנציאלית 

ל-4 דירות מהם 2 קיימות 
052-9467268 1,600,000)4-7(_____________________________________________

 בפתח תקווה גני הדר 
התפנה חלק ממשרד, מסודר 

_____________________________________________)4-5(וממוזג 052-6305010

קראוונים
 בהזדמנות למכירה 
2 קראוונים מסודרים, 

נייחים 45 מ"ר
050-9693161)4-7(_____________________________________________

קרקעות
 למכירה קרקעות 

חקלאיות טאבו: *בגדרה 
5-20 דונם. *ביסודות 8 דונם 

בשלמות. *בנס ציונה - 3 דונם 
בשלמות. *ברמת מאיר - 7 

דונם בשלמות. *בחרוצים - 80 
דונם. *קונים קרקעות בכל 

הארץ. אור צח נכסים
052-2457617)4-30/19(_____________________________________________

 "נוף רשב"י" - צימרים 
חדשים ברנה גבוהה + ג'רוזי 

גדול, נוף. כתובתנו באתר 
_____________________________________________)ogz.co.il)4-3/20 טל': 052-7655095

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית מאובזר וממוזג, 

לחגים/ שבתות/ תקופות 
קצרות. ברח' עוזיאל צמוד 

_____________________________________________)4-15(לבעלז. 052-7118100

 ברח' ירושלים יחידה 2.5 
חד' 40 מ"ר ממוזגת, מרוהטת 

חדשה 2,800 ש"ח. 
_____________________________________________)4-5ל(050-5152770

 באדמור מנדבורנא 68 2 
חד' 35 מ"ר חדשה! מרוהטת 

קומפלט, כולל סוכה. 3000 
_____________________________________________)4-7ל(ש"ח. מיידי. 050-4444667

 באמרי חיים יחידה לזו"צ 
30 מ"ר ק"ק מרוהטת ממוזגת 

_____________________________________________)4-11(מידי 052-3632080

 בר' עקיבא ירמיהו 
3 בנין חדש ק"א חזית, 

4,100 ש"ח. "גשר 
_____________________________________________)05-05(נכסים" 054-8571997

 במינץ 3 חדרים ק"א, 
מתאימה גם למשרדים 
משופצת, 3,300 ש"ח. 

"גשר נכסים" 
054-8571997)05-05(_____________________________________________

 במכבים, 3 חד', 50 מ"ר, 
חדשה לגמרי, דו"דש, ממוזגת, 
_____________________________________________)2-5(ק"ג, ללא, מיידי. 054-8400623

 במרכז 3 חד', משופצת 
מאוד, מטבח ואמבטיה גדולים, 

ש. בנפרד 4,800 ש"ח גמיש.
_____________________________________________)3-7ל(052-7648835 03-5700769

2-2.5 חדרים

 מציאה יחי"ד מפוארת 
ומרוהטת חדשה + מרפסת 

במימון, ק"ק רק 2,500 ש"ח. 
_____________________________________________)4-5ל(050-4111826

 בבארי 2 חדרים כ- 40 
מ"ר ממוזגת, אופציה לריהוט 

מיקום מרכזי ושקט
054-4797080)4-7(_____________________________________________

 בגנחובסקי ק"ה 2.5 חד' 
משופצת + מרפסת + ריהוט 
+ ארנונה מחיר 3,300 תיווך 

054-2345633)5-5(_____________________________________________

 בשבטי ישראל, 2 חד', 
50 מ"ר+ מרפסת סוכה, 

ריהוט מלא, כולל מוצרי חשמל 
מתפנה ב- 1/3/19. 

052-7140588)05-06(_____________________________________________

 בלעדי דנגור 2 חד' מרוהט 
קומפלט 2,600 ש"ח. כניסה 

מיידית, מספר נכס 17952 
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)5-5(אורי תיווך אדוארד

 המכבים 2.5 חד' ק"ג 
משופצת כחדשה 3,100 ש"ח. 

מספר נכס 17949
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)5-5(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי בפרל קרוב 
לרמב"ם בבנין חדש 2 
חד' מושקעת במיוחד, 

נוף מדהים ק"ה, כניסה 
מיידית 3,300 ש"ח. 

"סלומון נכסים והשקעות" 
054-4290600)05-05(_____________________________________________

 בטרומפלדור 4 חד' קומה 
2 + גינה, מיידי. "מאגדים" 
_____________________________________________)05-05(משה דסקל 050-5926021

גבעת שמואל

 בהדר גנים 3 חד' קומה 1 
+ חניה, מיידי. תיווך "מאגדים" 

_____________________________________________)05-05(משה דסקל 050-5926021

 דרושה דירת 4 חד' בב"ב 
לל"ת במחיר 2,000,000 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(050-6651365

 הינך מוזמן לסיור משקיעי 
נדל"ן בעיר ב"ש, החל מ- 
400,000 ש"ח, באר שבע 
360 - ליווי השקעות נדל"ן 

058-4645193)5-5(_____________________________________________

 5.5% תשואה- מגוון 
דירות להשקעה בעיר ב"ש, 

החל מ- 400,000 ש"ח, באר 
שבע 360 - ליווי השקעות 

_____________________________________________)5-5(נדל"ן 058-4645193

 להשכרה חנות, חזית 
לז'בוטינסקי קרוב לרב שך 
אזור פעיל מאד 16 מטר+ 

חצר, מתאים למשרד חנות 
ספר/ית. או לקוסמטיקאית 
_____________________________________________)05-05(2,500 ש"ח. 054-5500263

 מעונין לפתוח חנות או 
משרד בבני ברק? בשביל 

זה אנחנו כאן בשבילך 
ובס"ד נלווה אותך. תיווך 
BA יזמות 054-4980159 

_____________________________________________)05-05(דורון

 חנות 24 מ"ר ברחוב 
ירושלים 8 רק 4,000 ש"ח 

מיידי. תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)05-05(054-4980159 דורון

 בלעדי למכירה ברחוב 
ירושלים קרוב לר"ע חנות 
22 מ"ר חזית, משופצת, 
כ' מיידית, 840,000 ש"ח 

גמיש. "סלומון נכסים 
והשקעות" 

054-4290-600)05-05(_____________________________________________

 בקריית אתא למכירה 
חנות וגלריה בלב המרכז 
תשואה של 8% למהירי 

החלטה! השקעה מומלצת 
ביותר! מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים- 
052-2790370)05-05(_____________________________________________

 בירמיהו- רבי עקיבא בבני 
ברק להשכרה במיקום מוצלח 
30 מ'+ שירותים+ כיור 4,600 

_____________________________________________)05-05(ש"ח. 050-4-10-33-10

 חנות מכירה בדמי 
מפתח ליד ר' עקיבא 

880,000 ש"ח, מיידי. 
בלעדי ל"אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)05-05(בועז" 050-4156080

 בעזרא חנות או לכל 
מטרה 75 מטר 7,500 

ש"ח+ מע"מ. "גשר 
_____________________________________________)05-05(נכסים" 054-8571997

 מגוון משרדים/חנויות 
להשקעה באשקלון. עומרי 

054-7313344)5-5(_____________________________________________

 שטח מסחרי 200 מ"ר 
אזור הרב קוק קומה מינוס 1 
 BA הכנה ע"י הבעלים. תיווך

_____________________________________________)05-05(יזמות 054-4980159 דורון

 להשכרה במרכז העיר 
ב"ב 45-110 מ"ר למכירות 

משרדים לכל מטרה, שקטה, 
ק"ב כ. פרטית. 050-5340785 

_____________________________________________)05-05(052-7182182 "אחוזה"

 בכ. לעיר ב"ב, ויזניץ- 
200/400 מ"ר להשכרה 

ולאחסנה למשרדים ולכל 
מטרה. 052-7182182 
_____________________________________________)05-05(050-5340785"אחוזה"

 להשכרה מחסן בגודל 
חדר וחצי בגני גאולה. לל"ת. 

052-7604773)5-8(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה ברחוב 
פרל מחסן מקורה 95 

מ"ר קומת קרקע גישה 
נוחה לרכב, מיידי, ניתן 

לשכור חלק מהנכס. 
לפרטים נוספים "סלומון 

נכסים והשקעות" 
054-4290600)05-05(_____________________________________________

 בלעדי במינץ מחסן 
להשכרה 30 מ"ר חזית, 
גישה נוחה לרכב, מיידי, 

2,100 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

054-4290600)05-05(_____________________________________________

 משרד 80 מ"ר במרכז 
העיר קומה א' נגיש, 

משופץ. תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)05-05(054-4980159 דורון

 ברבי עקיבא- רבי טרפון 
בבני ברק להשכרה משרד ק"ק 
13 מטר+ שירותים+ מטבחון 
1,700 ש"ח פנחס מילר מתווך 

_____________________________________________)05-05(מוסמך 050-4-10-33-10

 וילת נופש+ בריכה פרטית 
אפשרות לנופש זוגי בצימר 

_____________________________________________)5-12(המערה. 050-5990545

 וילה פרדייז, 2 וילות 
מהממות+ נוף, עד 40 מיטות, 

שפע מתקנים+ בריכות. 
054-3440033)05-04(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

מדהים, גם בשיכון ד' - צאנז, 
052-5004466 ,058-3777500)18-18/19(_____________________________________________

 סוויטה גדולה 
וחלומית, נוף מדהים 

לכנרת, מבצע חורף!!!
 2 לילות לזוג ב - 700 

_____________________________________________)42-09/19ל(ש"ח 052-7164243

ירושלים והסביבה

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)42-41/19(_____________________________________________

 מול הכותל, גדולה, 
איכותית, נוף, נקיה, למהדרין 

עד 12 איש לא דירת כוך. 
_____________________________________________)33-04/19(חיים 054-6371079

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת, 052-7646764,
052-7634389)46-45/19(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)50-05/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

*במקור ברוך 4 חד' חדישה 
_____________________________________________)43-42/19(ויפיפיה + חצר. 053-3131809

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

+ חצר גדולה עם מתקני 
_____________________________________________)44-43/19(שעשועים 050-7447071

 3 צימרים עד 20 איש, 
ג'קוזי, ספא ובריכה בכל 

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-21/19(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-26/19(_____________________________________________

 דירות נופש במגדלי 
המלאכים, 2-3 חד', מאובזרות, 

על הכנרת, במחירים שווים 
052-5843990 055-6708034)35-35/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

לתקופות ארוכות 
052-2634477 ,052-3224835)37-39/19(_____________________________________________

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

בטבריה + ג'קוזי + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, במחירי 

_____________________________________________)37-10/19(השקה!! 053-3128502

יבניאל

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא, החל 

מ- 349 ש"ח. 050-2080678 
079-5551606)51-50/19(_____________________________________________

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
058-3284786 053-3184783)51-48/19(_____________________________________________

 קרוב לכותל גאולה 
)מא"ש( דירת אירוח לשבתות, 

חדר וחצי מרווחים. כניסה 
_____________________________________________)52-11/19(פרטית. 050-2424042

 לשבתות וחגים במקור 
ברוך/גאולה, 3 חד' ממוזגת 

נקיה ומטופחת.
054-8476494)52-24/19(_____________________________________________

 יחידת נופש לזוג + 1 
עיצוב חדיש, נוף לכינרת, דקות 

לביה"כ 054-6511250 מגדלי 
_____________________________________________)1-8ל(המלאכים. 

 קרוב לכותל גאולה 
)מא"ש( דירת אירוח לשבתות, 
חדר וחצי מרווחים כ. פרטית. 

050-2424042)52-14(_____________________________________________

 לזוגות ומשפחות מחירי 
מבצע! שבתות חתן/גיבוש 

סנוקר טניס וכו' 
077-8228803 052-3540874)2-13(_____________________________________________

 צימר נופי הירדן בנצימר 
סוויטה מפנקת+ג'קוזי, 

מרווח, מרפסות, נוף, ענקית 
א.לקבוצה 050-7362739 

050-2403750)35-38/19(_____________________________________________

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-14/19(_____________________________________________

 חדרי אירוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן 
175 ש"ח למיטה.

054-7721307)45-19/19(_____________________________________________

 יחידה חדשה בזכרון יעקב 
5 200 ש"ח ללילה, אפשרות 

לתקופות ארוכות.
02-5003880  052-7637831)49-20/19(_____________________________________________

כלנית

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)23-23/19(ביה"כ קרוב! 052-4484443

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד הר מירון, אלגנטי מרגיע  
ונעים, 3 חדרי שינה, ג'קוזי, 
סלון, פ.אוכל, מטבח כשר 

ומאובזר, מרפסת שמש עם 
גריל, 050-6994472, 

050-5548036)26-52/19(_____________________________________________

 צימרים מפוארים 
בצפון+ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-45/19(_____________________________________________

כרם בן זמרה
 "אהבה בגבהים" - 3 
סוויטות חלומיות, נוף, 

בריכה מחוממת, מקווה, 
החל מ- 750 ש"ח ללילה 

)בין מירון לצפת(.
050-7220147

www.godiab.com)48-49/19(_____________________________________________

 בסנהדריה! בירושלים! 
יחידת נופש זוגית מפנקת ללא 

מדרגות יומי/שבועי.
052-7638702)3-17(_____________________________________________

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

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)02-01/20(מאובזרת! 050-6927465

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

הזמנים בעיצומה, 
04-6715330)23-23/19(_____________________________________________

 לימים שבתות וחגים דירה 
יפה מטופחת עם מרפסת נוף 
_____________________________________________)46-05/19(מהמם לכנרת. 058-6454340

מבנה מסחרי להשכרה
1,100 מ"ר בקומה אחת, 70& למ"ר )גמיש(

אופציה למכירה  לכל מטרה
simche@baje.co.il | 0527-167-107

במרכז בית שמש, מיקום אסטרטגי!!

בהזדמנות!!!

תקרה גבוהה, מתאים לאולם / מרפאה / אולם תצוגה מפואר / מכון

 בלעדי בז'בוטינסקי אזור 
הרב שך, חזית, 2.5 חד' + 
מרפסות, כ- 90 מ"ר, ק"ג, 
בניין מתחרד, 3,500 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)3-6(_____________________________________________



4 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

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

04-6987450 054-5989347)25-29/19(_____________________________________________

כ”ד-כ”ו בשבט תשע”ט  30-1/2/2019

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)49-52/19(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-41/19(_____________________________________________

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית, מס' 1 בארץ, במצפה 

יריחו! אפשרות לנהיגה עצמית 
050-2403750 ,052-2403750)31-06/19(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כינרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
050-5278881

Royaldream17@gmail.com)47-20ל(_____________________________________________

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

 ,058-3245275/2/4
 ,052-7645275/2/3

_____________________________________________)23-23/19ל(054-8592082

 צימר לתפארת 
עד 11 מיטות, כל השנה, 

לבחורים/משפחות מומלץ 
ביותר! 052-7623725

כמו כן לזוג+1 מרפסון לרשב"י 
052-7638501)27-27/19(_____________________________________________

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

למשפחות ולקבוצות קרוב 
לבי"הכ קרליבך, חב"ד.

052-7646814)33-33/19(_____________________________________________

 אחוזת נועם 5 דירות 
נופש יוקרתיות עד 35 איש 

מיטות יוקרתיות למשפחות/
זוגות ליד ת.מרכזית ועתיקה, 
חצר ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)33-35/19(בריכה ונדנדות 052-5856465

מכוניות

הסעות

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-35/19(_____________________________________________

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

גם לנתב"ג!! 14.16.20 
מקומות, שרות אמין, 

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)46-19/19(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

מכירת רכב

 הובלות רחמים מומחים 
ל-העברת דירות ופריטים 

בודדים לכל חלקי הארץ - 
הנחות לאברכים וזו"צים. 

השכרת משאיות לפי שעות.
050-5257454)46-17/19(_____________________________________________

הובלות

 רשתות למניעת יתושים 
רשת שקופה/הזזה/גלילה. 

*הדברת מזיקים: נמלים, 
ג'וקים וכו' ר-1223.

050-5544413)47-16/19(_____________________________________________

הדברה

אירועים

לפרסום
03-6162228

 השכרת ציוד לאירועים 
מקרנים מסכים רמקולים 

פלזמות, מחשבים, פנסים 
מצלמות, מקרופונים

054-4420846)47-18/19(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-26/19(_____________________________________________

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)31-31/19(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

 kepler.co.il

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 לכל דרגות
האופנועים

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

5,900
4,000

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

שידוכים

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)49-20/19(לחתונות 0525-778544

צילום

רפואה משלימה
 לגברים בלבד! טיפול 

אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 
הרוח וזרימת הדם בגוף 

052-7172822)03-27/19(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)35-35/19(דרושים זכיינים

 השכרת רכב, מחודש 
ומעלה, ליסינג ומכירה 

במחירים מפתיעים
050-5888722)08-09/19(_____________________________________________

השכרת רכב

לימוד נהיגה

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

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 130 
ש"ח, ידני 130 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם
_____________________________________________)51-26/19ל(052-2514960

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-37/19(_____________________________________________

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-21/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה לרכב + לאוטומט, 

רכב חדש, מלמד גם לתאוריה, 
אוירה נעימה וסבלנית, מחירים 

_____________________________________________)48-07/19(זולים! 052-2523284

 "שידוכי המרכז" 
-חרדים ודתיים בלבד! 

מחלקה מיוחדת 
לאשכנזים, חסידים, 

ליטאים וספרדים, דת"ל, 
גם נפשי קל ופרק ב', 

שדכן מקצועי עם המון 
הצעות. 054-8422105 

03-6189388)42-15/19(_____________________________________________

שיפור הראייה
 שיפור הראיה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 

עדשות מגע, או ניתוחים. טיפול 
בליקויי הראיה ובמחלות עיניים. 

 050-414-5359
072-282-8034 יואל לוי 
www.yoel-levy.com)33-06/19(_____________________________________________

תקליטנים
 "נוריאל עוז", 

אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 

החל מ- 500 ש"ח!
_____________________________________________)36-38/19ל(054-4314029

 מבצע צילום מקצועי 100 
תמונות + וידאו + אלבום 600 

ש"ח ברית/בריתה/בר מצווה/
_____________________________________________)46-09/19(חינה 900. 052-8510980

קורסים

 אודי צילום חתונות, 
סטילס, וידאו ורחף. בר מצווה, 

אירוסים ובריתות במחירים 
_____________________________________________)50-49/19(מפתיעים. 050-5808315

 שידוכים "הרי את" שדכן 
מנוסה - כיפות סרוגות, פרק 
ב' חרדים. וחוזרים בתשובה. 

052-3245153)50-07(_____________________________________________

הלבנת שיניים
 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב 
03-6199567)51-6(_____________________________________________

פיתוח קול
 לא מצליח לעלות טונים? 

מצטרד לאחר שירה?
פיתוח קול זה הפיתרון!

_____________________________________________)51-10ל(052-7157785

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)52-51/19(_____________________________________________

קנית רכבים

 הסרת עין הרע פחדים 
ומתחים באמצעות עופרת 
בהמלצת אדמו"רים ורבנים.

052-7611725)52-07/19(_____________________________________________

הסרת עין הרע

 נוסעים עם בן תורה, 
הסעות ברכב חדיש ומפואר עד 

_____________________________________________)01-06(20 מקומות 054-8420042

הסרת שיער
 הסרת שיער בליזר, 
בטכנולוגית המתקדמות, 
טיפולים ללא הגבלה, עד 
להשגת התוצאה הרצויה, 

מבצעים מיוחדים! 
079-5226200)1-4/20(_____________________________________________

 זקוק לעו"ד מקצועי לכל 
מטרה? הכוונה והפניה למיטב 
עורכי הדין המובילים בישראל! 

079-5227716)1-4/20(_____________________________________________

עריכת דין

 מורה לאנגלית מב"ב, 
לכל הגילאים והרמות, סובלני 

ובמחיר נח, שמואל
050-2433465)1-12(_____________________________________________

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג + 2, חניה.
03-9363752 050-6241690)39-41/19(_____________________________________________

 "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

ברמה גבוהה + ג'קוזי, 
052-2840299)22-22/19(_____________________________________________

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 
_____________________________________________)09-10/19(15 נפשות 050-4666403

 מקום צנוע ויפה, ממוקם 
בצלע ההר, צופה לנוף מירון, 

300 ש"ח לזוג, 053-3147542, 
052-7155422)48-47/19(_____________________________________________

 צימר מאובזר ממוזג ונקי 
+ חצר ונוף. מרחק הליכה 
_____________________________________________)42-41/19(מהעתיקה. 052-3455254

צפון

ערד

 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 

_____________________________________________)25-27/19(מים מהדרין. 054-5742965

 מתחם נופש מפואר 
מתאים לזוגות/משפחות עד 

_____________________________________________)47-20/19(60 איש 052-8860953

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-14/19(_____________________________________________

ספסופה

נתניה

נהריה
 "אבני החושן"- סוויטות 
נופש מהממות במרכז העיר 

וצמוד לים. מבצעים! 
054-6299082 054-6388082)38-12/19(_____________________________________________

 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

ארוח עד כ - 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-09/19(לביה"כ. 052-6460451

 וילה גדולה ומשתלמת 
לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, פינת 

ישיבה ומנגל, 077-5590283, 
_____________________________________________)10-10/19ל(054-5726412

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)11-14/19(למירון, 050-2606535

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)18-18/19(_____________________________________________

 2 מתחמים נפרדים, וילה 
+ 3 יחידות צימרים, בריכה 

פרטית בכל מתחם, ערסלים, 
_____________________________________________)18-18/19(נדנדות וסנוקר, 050-5313031

 2 צימרים לזוגות/
משפחות עד 16 איש + ג'קוזי 
+ בריכה מובנית+חצר מתקני 
_____________________________________________)27-27/19(גן+נוף פרטיות. 053-7519198

 "הקצה" סוויטות יוקרה! 
3 יחידות מפוארות + בריכה 

גדול + ג'קוזי ספא פרטי 
052-5254570)28-28/19(_____________________________________________

 יחידת אירוח בפוריה 
למשפחות עד 8 נפשות 
ולזוגות באוירה יחודית, 

במתחם בריכה ענקי וג'קוזי. 
050-7070030)51-10(_____________________________________________

פוריה

 בצפת 3 חד' 2 מזגנים 
ק"א, כניסה נפרדת, כניסה 
מיידית. א. להשכרה לטווח 

_____________________________________________)52-7(ארוך 054-3377431

 דירת נופש ברמה גבוהה 
נוף לכנרת, 4 חד' ממוזגים, 
אפשר לקבל תמונות במייל. 

058-4453986)1-24(_____________________________________________

 ניסן אלמרה 99 טסט 
לחצי שנה מצבר, אלטרנטור 

ורדיאטור חדשים. 
_____________________________________________)2-5ל(052-7621667

ניסן

 נמצא נגן באזור חנוכה 
ברח' השומ ב"ב ע"פ סימנים - 

050-4107820)2-5(_____________________________________________

 אבד שעון "ראדו" בקו 
498 מאופקים לב"ב במוצש"ק 

שמות. 058-322915
_____________________________________________)2-2ח(או: 052-7164403

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות 

ומאובזרות, בריכה מקורה, 
החל מ- 550 ש"ח לזוג,

,052-7400402/1
04-9978889

www.שירהמעלות.co.il)37-37/19(_____________________________________________

תרום
 ארוח כפרי לזוגות 

ומשפחות ל-40 אורחים 
ב-10 חדרים סגורים, בריכה 

מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 
_____________________________________________)03-02/20(במקום. 050-3388668

סאנגיונג

מאזדה

 ברכת יוסף שידוכים עבור 
גילאים 30-40 רווקות/רווקים 

איכותיים ומלומדים. 
03-9643668 050-5559877)3-6(_____________________________________________

 ביום ט' בשבט אבד 
פלאפון גלקסי יקר צבע זהב 
_____________________________________________)3-3ח(ברכבת הקלה 050-6256846

 נמצא בתחנה ב"ב ברבי 
עקיבא 69 פינת ירושלים 

_____________________________________________)3-3ח(מיטריה גדולה 053-3155415

 אבדה קופסת פאה בב"ב 
בתחנה ברח' השומהר לכוון 

_____________________________________________)3-3ח(ירושלים 052-7139534

אבידות

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)2-2ח(1-599-500-003

יודאיקה
מעונין לקנות

ספרי תורה 
ומגילות אסתר

ישנים, גם פסולים
054-6420392

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
054-9900770

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)11-12/19(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-41/19(_____________________________________________

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-35/19(_____________________________________________

 מתחם הכולל דירות 
+בריכה ענקית, מאובזרת 
למשפחות גדולות+ג'קוזי 
_____________________________________________)29-29/19(וחצר אוכל. 052-2979067

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-32/19(וחדר אוכל. 054-6987257

 "בית ארז אירוח יהודי" 
- בהר כנען, 55 מיטות, חדר 
אוכל + חצר גדולה וביכ"נ + 

Beiterez.net .בריכה
052-4281804)4-3/20(_____________________________________________

 טויוטה קורולה שנת 99 
במצב מצוין ללא תאונות, 
מחיר 6,800 ש"ח. בר"ג. 

_____________________________________________)4-7ל(054-8082686

טויוטה

 למכירה מאזדה 5 שנת 
2007 7 מקומות עם גגון 

_____________________________________________)4-5ל(ומנוע חדש. 054-5584590

 רודיוס 2010 במצב נדיר 
מכני וחיצוני שמור מאוד 

ומטופל במוסך מורשה, נהג 
יחיד 370 אלף ק"מ. 

050-4111678)4-7(_____________________________________________

 פגו 407 שנת 2006 מצב 
טוב מאוד עדיפות לאברכים 
במחיר מצוין 054-8423031

_____________________________________________)4-5ל(054-8485949

פאג’ו

 הסעות והובלות לכל 
חלקי הארץ רכבים, 16, 23, 
_____________________________________________)4-7ל(50 מקומות. 055-6766490

 אלעזר מיזוג אויר וחשמל 
מבצע חורף מזגן + התקנה 

1,590 טכנאי מוסמך. 
054-9806187)4-7(_____________________________________________

מיזווג אוויר

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם. 

_____________________________________________)4-4ח(1-599-500-003

 אבדה קופסת פאה בב"ב 
בתחנה ברח' השומר לכיוון 

_____________________________________________)4-4ח(ירושלים 052-7139534

 נמצא נגן בקו 280 מב"ב 
_____________________________________________)4-4ח(לאלעד 052-7652034

 נלקח או הוחלף בטעות 
מעיל צמר באוטובוס 402 

מב"ב לירושלים ביום שלישי. 
_____________________________________________)4-4ח(052-7111809

 אבד צמיד זהב משובץ 
אבנים בב"ב המוצא מתבקש 

_____________________________________________)4-4ח(להתקשר 058-3268832

 אבד לי צמיד זהב 
ממגנוליה ב-18.12.18 באזור 

ת. מרכזית/שוק מ. יהודה 
_____________________________________________)4-4ח(052-7117847

 אבד כרטיס זיכרון של 
מצלמה 32 גיגה לפני כחודש 

וחצי )באזור חנוכה( בירושלים. 
058-3236978)4-4(_____________________________________________

 בר מצווה/אירוסין/ברית 
תמונות/וידאו/מצגת, במחיר 

משתלם במיוחד 052-2422130 
_____________________________________________)04-03/20(שלום

 וילת נופש + בריכה 
פרטית אפשרות לנופש זוגי 

_____________________________________________)49-04/19(בצימר המערה. 050-5990545

מושב גורן

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)18-20/19(_____________________________________________

מושב תרום

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

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)50-05/20(_____________________________________________

 "בוסתן לביא" דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות.

050-6333765)03-14(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-37/19(_____________________________________________

מירון

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
_____________________________________________)36-36/19ל(054-8470055

 צימרים חדשים מאובזרים 
וומוזגים, 7 ד' לרשב"י. א. 

לקבוצות + חדר אוכל.
050-8989641/0 04-6980744)47-44/19(_____________________________________________

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
04-6989734)47-47/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-36/19(_____________________________________________

 קונה רכבים לפרוק 
_____________________________________________)5-5(ונסיעה. 058-7887050

 קאיה ריו 2014 מצב חדש 
מפרטי יד 2 140,000 ק"מ, 
הקודם זוכה. 054-7618156 

_____________________________________________)05-06ל(058-4123688

קאיה

 מרגישה חרדה? כפיתיות" 
הפתרון המוכח C.B.T ייעוץ+ 

איט"ה. 052-7179428 
_____________________________________________)05-06(במחירי גמ"ח

יעוץ ועזרה

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
 03-5352975
052-2595370)5-4/2020(_____________________________________________

 "מסעדת המזח"- 
חלבית ודגים צמוד לר' 

מאיר, מהדרין בד"ץ בית 
יוסף, לקבוצות ופרטיים. 

_____________________________________________)5-30/19(טל': 04-9017575

מסעדות

 שיעורי גיטרה ואורגנית, 
ע"י מורה מקצועית ומנוסה, 

באוירה נעימה בב"ב. 
052-7687807)5-5(_____________________________________________

 אבד לי צמיד זהב 
ממגנוליה ב-18/12/18 באזור 

ת. מרכזית/שוק מ. יהודה.
_____________________________________________)5-5ח(052-7117847

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)32-05/19(_____________________________________________

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-04/20(_____________________________________________

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר.

_____________________________________________)3-3ח(054-7938941

 מעוניין לקנות נגן סנדיסק 
עם רדיו במצב מעולה במחיר 

_____________________________________________)3-3ח(סביר 052-7163334

 דרוש בתרומה שידה 
לתצינוק + מגירות צבע לבן - 

עדיף במצב מצוין. 
_____________________________________________)2-2ח(050-4160457 י-ם

 דרושה חוברת ללימוד 
נהיגה + שלט לרכב נהגת 

_____________________________________________)2-2ח(חדשה 052-7661529

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה זוג מיטות יהודיות 

_____________________________________________)2-2ח(ללא מזרון 053-3100941

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)2-2ח(ישיבה בתרומה. 050-6651365

 דרושה עגלת תאומים 
בתרומה למשפחת בן תורה. 

_____________________________________________)2-2ח(050-6651365

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו. 
_____________________________________________)2-2ח(054-7432035

 דרוש לקניה בתשלום 
סמלי, במצב מצוין, פלאפון 

כשר, אזור ב"ב. 
054-8491418)2-5(_____________________________________________

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)3-3ח(ישיבה בתרומה. 050-6651365

 דרושה עגלת תאומים 
בתרומה למשפ' בן תורה. 

_____________________________________________)3-3ח(050-6651365

 מעוניין לקנות נגן סנדיסק 
במצב מעולה במחיר זול. 

_____________________________________________)3-3ח(052-7163334

 דרוש אטלס לתלמידה 
_____________________________________________)3-3ח(במצב טוב 050-4188923

 למשפחה בב"ב דרוש 
פקס/מדפסת במצב טוב! 

_____________________________________________)3-3ח(050-4188923

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 נמצא צמיד באזור חנוכה 
_____________________________________________)2-5(בב"ב 050-4107820

 מעוניין בנגן סאנדיסק 
_____________________________________________)4-4ח(מהדגם הישן. 052-7191083

 מעוניין בגמרות 
שוטנשטיין גדולות בעברית. 

_____________________________________________)4-4ח(054-5372210

 דרושות סלסלות אחסון 
עם פתחל שניתנות להערם 

אחת על השניה.
_____________________________________________)4-4ח(050-4118885

 דרוש אופניים מידה 24 
פחות מ-200 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(053-3102754 052-3091689

 מעוניין לקנות טלפון 
חוגה במצב מצוין

_____________________________________________)4-4ח(050-4160457 י-ם

 מעוניין בנגן סאנדיסק 
_____________________________________________)4-4ח(מהדגם הישן. 052-7191083

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)4-4ח(052-7396092

 דרוש אופניים מידה 24 
פחות מ-200 ש"ח 

053-3102754/5
_____________________________________________)4-4ח(052-3091689

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)4-4ח(בעבר. 054-2509001

 דרושה גיטרה קלאסית 
באיכות גבוהה יד שניה 

_____________________________________________)5-5ח(058-3276856

 אם ברשותכם ספר עם 
ציורים המתאים לילד בן 2 

שלא בשימוש נשמח לקבלו. 
_____________________________________________)5-5ח(053-4161731

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)5-5ח(חילוף. 050-6651365

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1200 בתרומה - 

אפשרי במקולקלים. 
_____________________________________________)5-5ח(052-3595314

 דרוש למסירה או במחיר 
סמלי כסא מנהלים במצב 

_____________________________________________)5-5ח(טוב. 052-7649292

 דרוש מודם שמתאם מסים 
לטלפון מייח לקניה. 

_____________________________________________)5-5ח(052-7642805

 דרוש אורגן חברת טובה 
_____________________________________________)5-5ח(לקניה. 054-8481456

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר. 

_____________________________________________)5-5ח(054-7938941

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך. -052
_____________________________________________)5-5ח(7396092

 למשפ' אברך דרוש 
בתרומה מייבש כביסה וארון 

_____________________________________________)5-5ח(ספרים. 054-8418172

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו. 
_____________________________________________)5-5ח(054-7479035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)5-5ח(סימלי. 0544-7432035

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
ישיבה בתרומה. 

_____________________________________________)5-5ח(050-6651365

 דרושה עגלת תאומים 
בתרומה למשפחת בן תורה. 

_____________________________________________)5-5ח(050-6651365

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סמלי/תרומה. 

_____________________________________________)5-5ח(052-3595314

 רמקול קריוקי + מיקרופון 
ב-15 ש"ח רמקולים קטנים 

למחשב ה-25 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(03-5793668

 )X3( תנור ספירלה 
מסתובב 180 ש"ח + מפזר 

חום 60 ש"ח. חדשים בקופסא
_____________________________________________)5-5ח(050-9340317 בערב

 מקרר מג'יק שף גדול 
במצב מצוין 500 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-7168127 י-ם

 A8500 HP מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס, 

צילום ועוד. מסך מגע. 400 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-2437292

 שעון יד חכם עם מצלמה 
מיקרופון בלוטוס ועוג חדש 

באריזה 300 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(052-2437292

 מנורה לסלון 170 ש"ח. 
מנורה למטבח 130 ש"ח. 

מנורה לפ"א 130 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(052-2727474

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח. 03-6187374
_____________________________________________)5-5ח(או 053-3179093

 מצלמה סמסונג בעברית 
איכותית דגם WB150F מגה 
_____________________________________________)5-5ח(94 440 ש"ח. 052-7601832

 2 פקסים LG985 כ"א 
_____________________________________________)5-5ח(100 ש"ח. 050-6560424

 רחפן מיני מצוין 
בהזדמנות!!! ללא תקלות 

חדש באריזה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(053-3346080

 מחשב נייד לצפייה 
וכתיבה + וונדוס + אופיס 

_____________________________________________)5-5ח(500 ש"ח. 03-9342247

 למסירה תנור אפיה 
וכיריים. התנור זקוק להחלפת 

_____________________________________________)5-5ח(גוף חימום. 054-2165433

 תנור אפיה בילד-אין 180 
_____________________________________________)5-5ח(ש"י ב"ב. 052-5737813

 מסך עבה למחשב 50 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 054-7938941

 מחשבים ניידים ממשרד 
שנסגר במחיר מציאה החל 

מ-500 ש"ח. וכן מסכים, 
מקרנים, נייחים וציוד נלווה. 

ב"ב: 054-3558949
י-ם: 054-8470594

_____________________________________________)50-10/19(ק"ס: 052-7171228

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות, בחצי מחיר 

_____________________________________________)30-04/19(מחדש, 054-4543701
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תינוקות

ריהוט

תקשורת

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 980 ש"ח

054-8443223)08-09/19(_____________________________________________

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידי יום.
03-6884123 050-5274348)2-5(_____________________________________________

 קורקינט דו גלגלי, גלגלים 
מיוחדים, 200 ש"ח. 

053-3120620)2-4(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
לפופקורן בכל הגדלים 
בסיטונאות. א.להובלה.

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-32/19(בפ"ת( 054-7929690

 אופני הרים גדולות , 
הילוכי פרפר ,קפיצים קדמיים, 
במצב מצוין 500 ש"ח באזור 

_____________________________________________)31-32/19(פ"ת 050-6867740

 שולחן מחשב, פורמיקה, 
צבע בז/ + מגירה עם גלגלים. 

_____________________________________________)45-8/19(300 ש"ח. 053-3198860

 למכירה שואב אבק גרמני 
ביתי במצב חדש כולל חלקים 

מחיר 200 ש"ח.
_____________________________________________)3-3ח(050-8447547

 תנור + גז 390 ש"ח 
_____________________________________________)3-3ח(בלבד. 054-5656194

 2 שידות קטנות בירושלים 
_____________________________________________)3-3ח(200 ש"ח. 052-7178693

 שידה מגירות חזקה ויציבה 
עם גלגלים עץ מלא, 190 ש"ח 

בלבד. 052-5737813
_____________________________________________)3-3ח(052-5737813

 ארונות מטבח שש + 
כיור 500 ש"ח, דלת פלדלת 

_____________________________________________)3-3ח(500 ש"ח. 054-8435872

 כורסת עיסוי המתקדמת 
בעולם "novo" במצב מצוין 

8,000 ש"ח עם אחריות 
בתוקף "כפר חבד" 

054-4202316)3-6(_____________________________________________

 למכירה עגלת אמבטיה 
טיולון 380 ש"ח מצב טוב. 

_____________________________________________)3-3ח(054-5656194

 OYSTER עגלת תאומים 
- נקנתה לפני כחודשיים 500 

_____________________________________________)3-3ח(ש"ח. 054-8464909

 טיולון + אמבטיה מצב 
מצוין 280 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)3-3ח(052-5737813

 עגלת אמבטיה חזקה 
ויציבה 230 ש"ח )אפשר רק 

טיולון 120 ש"ח(
_____________________________________________)3-3ח(052-5737813

 אמבטיה לבייבי גוגר צבע 
קרם שמורה מאוד 350 ש"ח. 

_____________________________________________)3-3ח(053-3188804

 סלולארי LG + מטען 
סוללה חדשה טאצ' 260 ש"ח. 

_____________________________________________)3-3ח(052-5737813

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטארליין חדש באריזה 
דגם GLE-5933 ב-100 ש"ח. 

_____________________________________________)3-3ח(052-7966786
 אופניים לילד לגיל 3 שנים 

+ גיל 5-6 שנים כ"א 130 
ש"ח. מצב טוב מאוד.

_____________________________________________)3-3ח(054-2819921

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

סלון עור, פינת אוכל + 6 
כסאות ועוד המון...

054-9776977)44-43/19(_____________________________________________

 סטוק של 100 חולצות 
מכופתרות מהמותגים 

ראלף לורן, טומי הילפיגר, 
נאוטיקה צבעונית 

 ,l,xl,xxl ולבנות, מידות
ב- 15,000 ש"ח,

055-9894908)04-05(_____________________________________________

 בושם N5 מבית שאנל 
המקורי. כחדש באריזה.

_____________________________________________)43-48(300 ש"ח. 054-6337121

 מדפסת ליינר 
BROTHER משולבת 

למשרד טונר חדש 400 ש"ח 
054-2252242)1-4(_____________________________________________

 רמקולים מותג למחשב 
עם סאב כחדשים 180 ש"ח 

054-2252242)1-4(_____________________________________________

 נט-סיטק למחשב כחדש 
דור 3.5 150 ש"ח. 

054-2252242)1-4(_____________________________________________

 עגלת טיולון אדומה גגון 
גדול מתקפלת לתיק קטן 

שכיבה מלאה, במצב מצוין. 
_____________________________________________)3-5ח(450 ש"ח. 053-3364930

 עגלה פגפרגו שחורה 
+ אמבטיה במצב טוב 4500 

_____________________________________________)3-5ח(ש"ח. 053-3364930

 תיק לעגלה + קשת 
לעגלה כחדשים נקנה ב"שילב" 

_____________________________________________)3-5ח(150 ש"ח. 053-3364930

 עריסה חזקה ויציבה 140 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. בלבד. 052-5737813

 למכירה עגלת אמבטיה 
טיולון 380 ש"ח. במצב טוב. 

_____________________________________________)4-4ח(054-5656194

03-5792841
054-7212985

אצל בתיה
אלפי פריטים 

מהממים

רק 10&
ועוד המון חדש!
72 שעות בלבד

 מסך מחשב "22 שטוח 
עם כבל למחשב וכבל חשמל 

מצוין. 250 ש"ח. 
_____________________________________________)3-3ח(050-2897977

 טאבלט מסך 10.1 אינץ 
במצב חדש 450 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(052-8380655

 FX580 מצלמה פאנסוניק 
 X10 12 מגה + נרתיק זום

כחדשה 500 ש"ח. 
_____________________________________________)4-4ח(052-2727474

 מחשב נייח בלי דיסק 250 
ש"ח. 03-6187374
_____________________________________________)4-4ח(או: 053-3179093

 משאבת חלב חשמלית 
לא היתה בשימוש 290 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(050-4134432

 אוזניות בלוטוס 
"סאמוויקס" עם כניסת כרטיס 

חדש באריזה 50 ש"ח. 
_____________________________________________)4-4ח(03-6185865

 נברשת ענתיקה - עשוייה 
מחרסינה + נחושת עם 
חמישה קנים 450 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(050-6658234

 רמקולים גדולים זוג 
ב-160 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)4-4ח(052-5737813

 3 גופי תאורה - )נורות 
הלוגן( מיועד לקיק 50 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(052-3463482

 מכונת תספורת חדשה 
באריזה חשמלית 170 ש"ח 

_____________________________________________)4-4ח(052-2786557 )בפ"ת(

 HP 40 דיו למדפסת 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח.  054-8431644

 CANON דיו למדפסת 
_____________________________________________)4-4ח(65 ש"ח. 054-8431644

 כיריים גז בילד-אין 
)לוקסור - 4 להבות( נירוסטה 

_____________________________________________)4-4ח(200 ש"ח. 052-3463482

DVD  תוצרת 
 KN-828 דגם KEMMEDY

_____________________________________________)4-4ח(כחדש 80 ש"ח. 052-3463482

 מערכת סטריאו "שארפ" 
רדיו + דיסק + 2 רמקולים 

_____________________________________________)4-4ח(150 ש"ח. 052-3463482

GPS  חדש באריזה דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות מחיר מציאה 280 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. 054-8405498

 מסך דק איכותי 23 אינץ 
_____________________________________________)4-4ח(רק 250 ש"ח. 052-7171228

 רדיאטור 14 צלעות 150 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. 050-4128920

 מחשב נייח כולל מסך 
דק 19 אינץ + מקלדת עכבר 

רמקולים 500 ש"ח. 
_____________________________________________)4-4ח(052-8401909

 מנורה לסלון 170 ש"ח. 
מנורה לנטבח 130 ש"ח. 
מנורה לפ"א 130 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(052-2727474

 תנור אפיה בילד-אין צבע 
לבן 145 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)4-4ח(052-573713

 כיריים גז "דה לונגו" מצויין 
120 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)4-4ח(052-5737813

 תנור אפייה בילד-אין 180 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. ב"ב. 052-5737813

 רדיאטור בטיחותי לילדים 
חדש + שעון שבת 400 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(054-8483032

 מנגל חשמלי 100 ש"ח. 
_____________________________________________)4-4ח(054-8483032

 תנור + גז 390 ש"ח 
_____________________________________________)4-4ח(בלבד. 054-5656194

 פקס 80 ש"ח + מסך 
מחשב 80 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(052-5737813

 מערכת מולטימדיה 
 VW 500 לרכב תואם מקור

ש"ח. 054-8113551
_____________________________________________)4-4ח(

 מצלמת CANON דגם 
EOS300 מחיר 400 ש"ח 

_____________________________________________)4-4ח(054-8113551

 נגן דיג'י-מאן + מגן + 
שירים רק 130 ש"ח בבית 

_____________________________________________)3-3ח(שמש. 054-8478877

 מערכת אייווה חלקים כ"ח 
_____________________________________________)4-4ח(250 ש"ח. 054-8483032

 שולחן וכסאות כ"ח 500 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. 054-8483032

 חדר ילדים מעץ מלא 500 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. 054-8483032

 ארון גובה 2.4 רוכב 1.65 
עומר 57 ס"מ במצב מצוין 

בצבע עץ 500 ש"ח. 
_____________________________________________)4-4ח(052-8958197

 4 כסאות מטבח עץ, ריפוד 
בד משובץ מצב מצויין 500 

_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. 054-5705546

 פינת אוכל 480 ש"ח ללא 
כסאות צבע חום 

_____________________________________________)4-4ח(054-5656194

 שידה מגירות חזקה ויציבה 
עם גלגלים עץ מלא 190 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(בלבד. 052-5737813

 עגלת אמבטיה חזקה 
ויציבה 230 ש"ח. )אפשר רק 

טיולון 120 ש"ח.( בלבד.
_____________________________________________)4-4ח(052-5737813

 כסא רכב 80 ש"ח + 
סלקל 70 ש"ח. + עריסה 2 
מצבים פלסטיק קשיח צבע 

_____________________________________________)4-4ח(לבן 110 ש"ח. 052-5737813

 שולחן סלון עץ מלא חום 
כהה סגנון עתיק 500 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(054-8113551

 כוננית 2 מטר אורך 80 
ס"מ גובה חום. ירושלים

_____________________________________________)4-4ח(052-7178693

 ארון לבגדים ליחיד 200 
ש"ח בי-ם פורמיקה לבן.

_____________________________________________)4-4ח(052-7178693

 שולחן עגול מעץ נפתח 
20 ש"ח צבע חום בי-ם.

_____________________________________________)4-4ח(052-7178693

 מיטה וחצי מצב מצוין 
_____________________________________________)5-5ח(450 ש"ח. 053-3134131

 כסא מנהלים עם ידיות 
וגלגלים 100 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)5-5ח(052-5737813

 ספה אפורה פינתית 
כחדשה נטוצי עור אציתי יבוא 
מאיטליה 4,000 במקום 14. 

053-3120620)4-7(_____________________________________________

 ספריית קודש מעץ 
X2.404 סגורה בזכוכית כולל 

ויטרינה - 2,500 חיים 
054-5874988)4-5(_____________________________________________

 כורסת מסאז' עור 
צבע שמנת יפיפיה כחדשה 

משוכללת ד"ר גב עם מאסז' 
לרגליים 2,800 גמיש. אפשרות 

_____________________________________________)4-7(להובלה 053-3120620

 מיטת יחיד + ארגז ענק 
ב"ב חזקה מאוד 150 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(052-7609103

 ארון במצב מצוין בצבע 
עץ. גובה: 2.4 עומק: 57 ס"מ. 

רוחב: 1.65. 500 ש"ח. 
_____________________________________________)4-4ח(052-4790770

 מגירות גדולות + תלייה 
480 ש"ח. בלבד מצב מצויין. 

_____________________________________________)4-4ח(052-5737813

 שולחן כתיבה + 3 
מגירות מצב מצויין 150 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(052-5737813

 שולחן גירוף 50 ש"ח 
בירושלים קטמון הישנה

_____________________________________________)4-4ח( 052-7178693

 ארון נעליים 200 ש"ח 
גובה 80 ס"מ. אורך 80 ס"מ.

_____________________________________________)4-4ח(052-7178693

 מיטה זוגית יהודית 500 
_____________________________________________)4-4ח(052-7178693

 2 שידות קטנוצ בי-ם 200 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. 052-7178693

 סט ארון בגזים 7 דלתות 
סנדוויץ + קומודה + ניטה 

זוגית 500 ש"ח בי-ם. 
_____________________________________________)4-4ח(052-7178693

 ארון 4 דלתות צבע חום + 
_____________________________________________)4-4ח(תליה 052-5737813 ב"ב.

 ארון מתכת עם מדפים 
חזק ויציב 210 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)4-4ח(052-5737813

 כסאות למטבח מברזל 
שחור יציב עם ריפוד 30 ש"ח 

_____________________________________________)4-4ח(כ"א. 050-4135002

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים + מזרון 350 ש"ח. 

053-3364930)4-4(_____________________________________________

 כסא משרדי מרופד עם 
מנגנון סינכורני מלא כחדש 

_____________________________________________)4-4ח(250 ש"ח. 050-6205446

 ספפה 350 ש"ח 
_____________________________________________)4-4ח(053-3134131

 מיטה וחצי מצב מצוין 
_____________________________________________)4-4ח(400 ש"ח. 053-3134131

 ארון מתכת חזק ויציב 260 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. בלבד. 052-5737813

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 40 ש"ח.

_____________________________________________)4-4ח(052-3463482

 שולחן פינת אוכל נפתח 
חום וונגה רגל מרכזית חזקה 

_____________________________________________)4-4ח(260 ש"ח. 052-5737813

 ארון 3 דלתות צבע קרם 
שמנת מוכן להרכבה 280 

_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. 052-5737813

 שולחן כתיבה עם 3 
מגירות 140 ש"ח. גדול וחזק.

_____________________________________________)4-4ח(052-5737813

 2 מיטות במצב מעולה 
עם מגירות 480 ש"ח.

_____________________________________________)4-4ח(050-4185175

 שולחן פינת אוכל צבע 
חום וונגה נפתח ל-2.30 מטר 

_____________________________________________)4-4ח(300 ש"ח. 052-5737813

 סימילאק 400 דרם שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(050-4135002

 עגלת אמבטיה + טיולון 
בלו-ברי שמורה ילד אחד 
בשימוש + ניילון לגשם 

_____________________________________________)4-4ח(050-4135002

 טיולון - עגלת תאומים 
chicco echo twin במצב 
מצויין 058-7019707 490 

_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. 

 למכירה שידת החתלה 
לתינוק בצבע שמנת + תכלת 

במצב טוב 053-3364930 
_____________________________________________)4-4(450 ש"ח. 

 למכירה גלקסי יאנג 
כשר/תומך באריזה 250 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(053-3139340

 בלעדי! 200 סירי אידוי 
נירוסטה מיוחדים ללא 
חורים! מחיר מציאה! 

אידיאלי כמתנה
054-4543701)4-7(_____________________________________________

 מצלמת וידאו סוני ישנה 
עם קלטות in מצב חדש חייב 

_____________________________________________)4-7(להמכר. 053-3120620

 חד אופן 200 ש"ח.
053-3120620)4-7(_____________________________________________

 הדום לרגליים עם עיסוי 
ד"ר גב ממש בריא 350 ש"ח 

_____________________________________________)4-7(גמיש. 053-3120620

 שטיח מצב מצויין 90 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. בלבד. 052-5737813

 נעלי שבת עור לגברים 
מידה 42 100 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(054-8483032

 חליפת בר מצווה חדשה 
_____________________________________________)4-4ח(250 ש"ח. 054-8483032

 רדיו חדיש קומפקטי 
ומעוצב 70 ש"ח.

_____________________________________________)4-4ח(054-8483032

 מתקן לאופניים לרכב 
_____________________________________________)4-4ח(חדש 250 ש"ח. 054-8483032

 תיק גברי שחור 150 ש"ח. 
_____________________________________________)4-4ח(054-8483032

 נעליים פאקומישל 42, 
חלק ]חתנים[ כחדש ממש, 

_____________________________________________)4-4ח(240 ש"ח. 050-4141737

 כוסות רוח 18 יח' בגדלים 
שונים ב-100 ש"ח. 
_____________________________________________)4-4ח(052-7617553 ב"ב.

 סט הזוהר פירוש הסולם 
10 כרכים 100 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(054-8429020 י-ם

 שלשה מדפי נוי צבעוניים 
לחדר ילדים מסנדוויץ אדום 50 

ש"ח למדף. 052-7600336 
_____________________________________________)4-4ח(בב"ב.

 טיטולים תחתון למבוגרים 
כל המידו ת כמות מצומצמת 

_____________________________________________)4-4ח(45 ש"ח. 052-7120970

 מכנס ג'ינס חדש מידה 40 
חברת קסטרו 100 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(058-7041010

מקרליבך ורוזנבלט 
ועד ג'ו עמר

050-5931530 | 054-3529330

שבת חזנות נופש שירה ופיוט
פרשת תרומה 8-9/2/19
במלון פארק הים נתניה

אורחי השבת: החזן אבי אייזנשטט והפייטן ארז ביטון
טיש ליל שבתתוכנית מיוחדת לילדים פנסיון 

מלא
סיור תיאטרלי בנתניה לגשר המשאלות

 רדיאטור 14 צלעות 150 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח 050-4128920

 הוברבורד + בלוטוס, 
מצב מעולה, מטען. 250 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(050-4164485 02-6418584

 מכונת תספורת אוסטר 
100 ש"ח בלבד, שתים ב-170 

ש"ח. 02-6418584
_____________________________________________)5-5ח(050-4164485

 מכונת קפה אספרל לבן, 
חדש באריזה 370 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(050-4164485  02-6418584

 בילד-אין אפיה צבע לבן 
140 ש"ח. בלבד. 

_____________________________________________)5-5ח(052-5737813

 שואב אבק מצב מצוין 95 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 A.E.G קומקום חשמלי 
_____________________________________________)5-5ח(תקין 25 ש"ח. 052-3463482

 מערכת סטריאו "שארפ" 
רדיו + דיסק + 2 רמקולים 

_____________________________________________)5-5ח(150 ש"ח. 052-3463482

 3 גופי תאורה - )נורות 
הלוגן( מיועד לקיר 50 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-3463482

DVD  תוצרת 
 KN-828 דגם Kemmedy

_____________________________________________)5-5ח(כחדש 80 ש"ח. 052-3463482

 כיריים גז בילד-אין )לוקסור 
- 4 להבות( נירוסטה 200 

_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-3463482

 טלפון סלולרי טלגו כשר 
תומך גם רמי לוי. חדש 

באריזה. 149 ש"ח.
_____________________________________________)5-5ח(058-3263264

 מצלמה מיני גודל 3*3 
ס"מ מברזל 150 ש"ח.

_____________________________________________)5-5ח(054-8572523

 אוזניות מקוריות לנוקיה 
C2 חדשות ב-20 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)5-5ח(055-6780481

 אוזניות כפתור חדשות 
באריזה 15 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)5-5ח(055-6780481

 פקס 80 ש"ח HP מצב 
_____________________________________________)5-5ח(טוב. 052-5737813

 מסך מחשב 80 ש"ח מצב 
_____________________________________________)5-5ח(מצוין. 052-5737813

 רמקולים גדולים וחזקים 
בוקסות זוג ב-120 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-5737813

 טוסטר אובן חדש 250 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 050-6560424

 דיספנסר לשתייה קרה 
_____________________________________________)5-5ח(500 ש"ח. 050-6560424

 כיריים גז + פלנדה 500 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 050-6560424

 למסירה דיספנסר לבירה 
מהחבית 500 ש"ח.

_____________________________________________)5-5ח(050-6560424

 מכשיר סולק אפיל-בראון 
חדש באריזה 300 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)5-5ח(050-9340316

 שולחן סלון במצב טוב 
100 ש"ח. 054-8491160

_____________________________________________)5-5ח(052-7670419

 שידה מגירות חזקה 
ויציבה 180 ש"ח.

_____________________________________________)5-5ח(052-5737813

 שולחן מעץ מלא + 
זכוכית 1.07X57 מעוגל במצב 
_____________________________________________)5-5ח(חדש 400 ש"ח. 058-3292985

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ מצב מצויין 

_____________________________________________)5-5ח(500 ש"ח. 054-8405546

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים במצב מצויין 300 

ש"ח. 052-8566998
_____________________________________________)5-5ח(03-9303595

 למכירה שולחן סלוני עם 
2 כסאות ב-150 ש"ח. וספה 

ומיטה נפתח ל-2 ב-130 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(052-7174414

 2 מיטות + ארגז ומזרונים 
_____________________________________________)5-5ח(ב-250 ש"ח. 052-7174414

 בפ"ת ארון גדול מאוד 
שימושי 2 דלתות לתלייה + 2 

מגירות 300 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(050-9340317

 שולחן סופרים מקצועי 
_____________________________________________)5-5ח(500 ש"ח. 050-3087945

 כסא נח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 40 ש"ח.

_____________________________________________)5-5ח(052-3463482

 ארון מתכת חזק ויציב 
260 ש"ח בלבד. -052
_____________________________________________)5-5ח(5737813 עם מדפים.

 למכירה שולחן כתיבה 
עם 3 מגירות 140 ש"ח גדול 

_____________________________________________)5-5ח(וחזק. 052-5737813

 מיטת נוער + מזרון 
קפיצים 150 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-7188017

 למכירה 6 כסאות לסלון 
500 ש"ח שולחן וכסאות. 

052-7179428)05-06(_____________________________________________

 מציאה קומודה יפה עם 
מראה, ארונית ושידה תואמת 

רק 450 ש"ח הכל. 
054-8420684)05-06(_____________________________________________

 מזרונים 90/1.90 לחדר 
שינה רק 100 ש"ח למזרון. 

054-8420684)05-06(_____________________________________________

 עגלת בוגבו קמילן 
אופרייט כחדש דרוש תיקון 
בשלדה יש גם כיסוי שחור 
ומתאם לסלקל רק ב-400 

_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 073-7241444

 תיק תינוק של המותג 
סילבר-קרוס אפור שחור חדש 

_____________________________________________)5-5ח(150 ש"ח. 050-4194855

 במציאה!! סלקל לתינוק 
במצב מצוין כולל כרית לראש 
וגגון צבע אדום שחור רק 80. 

058-4843223)05-06(_____________________________________________

 למכירה C2 תומך חברת 
_____________________________________________)5-5ח(גולן, 220 ש"ח. 058-3234062

 סמסונג s7, חדש 
לחלוטין בקרטון, 32 

ג'יגה, בצבע כסף במחיר 
מציאה, 1,250 ש"ח. 

052-3441441)5-08(_____________________________________________

 מסכי מחשב בגדלים 
שונים דק 120 ש"ח.

_____________________________________________)4-4ח(054-8483032

DVD  + קריוקי 150 ש"ח. 
_____________________________________________)4-4ח(054-8483032

 ברה"ע למכירה גריל בגודל 
בינוני ב-120 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(052-7966786

 ברה"ע למכירה מיחם מים 
לשבת 30 כוסות ב-100 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(052-7966786

 נייד מסך 9 אינץ + שלט 
+ אוזניות + מטען לבית 
ולרכב + תיק. 350 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(052-8380655

 למסירה מכונת כביסה 
סמסונג 6 ק"ג פתח קדמי 

הכפתורים בעברים - מרעישה! 
_____________________________________________)4-4ח(050-4135002

 תיק תינוק של "ריקו" 
אפור - במצב חדש 100 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(050-4194855

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח ב"ב.
_____________________________________________)5-5ח(052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדש 

במחיר 500 ש"ח. ב"ב. 
_____________________________________________)5-5ח(052-3073826

 עגלת ממס אנד פפס 
במצב מצוין 430 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(054-8491160 052-7670419

 עגלת טיולון במצב מצוין 
של חנות ברייטקס 500 ש"ח 

_____________________________________________)5-5ח(גמיש. 052-5078585

 כסא תינוק לרכב של חב' 
ברייטקס 200 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-5078585

 כסא תינוק לרכב 100 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-5078585

 עגלה חדשה באריזה 
בביבי טק 300 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)5-5ח(02-6418584  050-4194485

 מובייל טיני לאב" מ"שילב" 
חדש לעריסה/עגלה/סלקל 

ב-100 ש"ח. בירושלים בית וגן. 
_____________________________________________)5-5ח(052-7117847

 עגלת אמבטיה מצב 
מצויין 240 ש"ח + עריסה 140 

_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-5737813

 עריסה חזקה ויציבה 140 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-5737813

 סלקל לתינוק כחדש 80 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-7188017

 מינשא לתינוק חדש 100 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-7188017

 סטנדר על שולחן חדש 
באריזה חום כסף 90 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(058-7041010

 סיר לקובנה מס' 20 חדש 
באריזה 35 ש"ח.

_____________________________________________)4-4ח(058-7041010

 שמלת ערב שחור עם 
פייטים זהב 85 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(058-7041010

 סטנדר על שולחן חדש 
חום כסף יפיפה 90 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(053-3155415

 שמלת ערב שחור עם 
פייטים זהב 80 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(053-3155415

 חלוק לאישה 85 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(058-7041010

 מזוזה בינונית 75 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(058-7041010

 מבחר של בובות פרווה 
15-35 ש"ח. 058-7041010

_____________________________________________)5-5ח(

 מצעים פרנל 75 ש"ח. + 
שמיכת פוך לתינוק.

_____________________________________________)5-5ח(058-7041010



כ”ד-כ”ו בשבט תשע”ט  630-1/2/2019 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

ם
אי

קור
 1,000,000 

ם 
מילי

 10 
ל          וברכה

מז
 

03-6162228

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

די לממסד הרקוב  )"פרות 
באושים"( של דמוקרטיה 

ודת של עמלק

אבי אדמור"י דורנו שליט"א

מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א
058-3275870

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 058-3233987

משחה טבעית 
מיוחדת 

לבעיות עור
ומוצרים נוספים 

לשלמות הבית

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

 אברך בעל קורא מנוסה 
ומקצועי מעוניין לקרוא בב"ב 

)נ. אשכנז( בתשלום.
_____________________________________________)4-4ח(058-3213824

 אדם מסור ואחראי מעוניין 
לטפל בקשישים
055-6672036)1-7(_____________________________________________

 חד הורי חרדי חרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/ 

_____________________________________________)3-3ח(לפי שעה. 054-7938941

 התפנתה מזכירה רפואית 
עם  נסיון רב בירושלים. 

_____________________________________________)3-3ח(058-3237676

 מעוניין לעבוד בנקיון בית 
הכנסת ובהכנת ארוכת בוקר 
_____________________________________________)4-4ח(וערב בישיבה. 050-6651365

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)35-35/19(או מבוגרים 054-8442722

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 אדם אחראי ונאמת בעל 
המלצות לעבודות נקיון

055-6672036)49-5/19(_____________________________________________

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

 מעיל לשבת לגיל 3-4 
בצבע אדום של GAP כחדש 

לגמרי רק 120 ש"ח
_____________________________________________)2-2ח(050-3329999

 2 משקולות למים - 
להתעמלות מים חדשים 50 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח כ"א. 050-3329999

 אופניים לילד גיל 9-10 
בצבע כחול מצב מעולה רק 

_____________________________________________)2-2ח(100 ש"ח. 050-3329999

 שמלת אירוע סגולה לגיל 
12, 1.25 מ' + שושבנית לגיל 

6 0.94 מ'. 150 ש"ח כ"א.
_____________________________________________)2-2ח(052-3073826

PSR- אורגן ימהה דגם 
150 ודגם PSR-240 כ"א 500 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 054-2252171

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 מנהלת חשבונות 1+2 
וחשבות שכר מוכשרת 
עם יכולות גבוהות ללא 

נסיון מחפשת מקום 
להתמקצע ולגדול בו. 

050-6823616)52-3(_____________________________________________

 הנדסאית תכנה חרדית 
כשרונית ויעילה בעלת תעודת 

מה"ט מחפשת משרה 
_____________________________________________)4-4ח(בתחום. 052-7687807

 מעוניין בעבודה כעוזר 
_____________________________________________)4-4ח(טבח/נהג 052-7191083

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)3-3ח(בירושלים. 054-8415306

 שמלות ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח 

_____________________________________________)3-3ח(בירושלים. 054-8415306

 שמלה מקסימה סגול 
כסוף מידה 38 מתאים לכלה 

_____________________________________________)3-3ח(500 ש"ח. 00-4118891

 סוללה 11A 54V יד-2 
_____________________________________________)3-3ח(450 ש"ח. 052-5299950

 שעון יפה ואיכותי לגבר 
מחוגים ודיגיטלי כמעט חדש 

_____________________________________________)3-3ח(200 ש"ח. 054-8464909

 USB - 500 + רדיו-דיסק 
_____________________________________________)3-3ח(ש"ח 054-8412903

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ואופנוע חדש של חברת "לרט" 

_____________________________________________)3-3ח(200 ש"ח. 052-2437292

 דוד חשמל 30-40-60 
ליטר, כ"א 500 ש"ח.

_____________________________________________)3-3ח( 054-8435872

 קולט אדים - 400 ש"ח. 
_____________________________________________)3-3ח(054-8412903

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)3-3ח(ש"ח. 052-2727474

 אופני הילוכים לגבר 24 
הילוכים 300 ש"ח.

_____________________________________________)3-3ח(055-9385263

 מעיל שחור פרווה חדש 
באריזה לנשים/נערות רק 

 ZARA ב-100 ש"ח של חברת
_____________________________________________)3-3ח(טל': 054-842668

 תיק לסמינר להבורה 120 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח 053-3155415

 טרמפולינה לתינוק 100 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. 053-3155415

 חליפה לגבר מידה 50 
כחול מבריק חדש 180 ש"ח 

_____________________________________________)4-4ח(053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)4-4ח(40 ש"ח. 053-155415

 L חלוק לאישה מידה 
_____________________________________________)4-4ח(מחיר 85 ש"ח. 058-7041010

 מזוודה גודל בינוני 75 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח.  058-7041010

 סט מצעים פרנל לתינוק 
75 ש"ח + שמיכת פוך 

_____________________________________________)4-4ח(058-7041010

 קורדין לילדים מתאים 
לתחפושת 25 ש"ח.

_____________________________________________)4-4ח(052-7126106

 מראה גדולה 150 ש"ח 
_____________________________________________)4-4ח(052-7126106

 עגלת קניות מברזל 240 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. 052-7126106

 מזנון נוי עם מגירות צבע 
לבן יפיפה 400 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(052-7126106

 Free( ערכת מד סוכר 
Style( חדש באריזה 80 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(052-3463482

 ZARA מגפונים  של 
מעור כחדשות )ננעלו 3 שעות 

בלבד( קניתי ב-370 מוכרת 
_____________________________________________)4-4ח(ב-110 054-8426680

 שעון גאס מלבני גברים 
_____________________________________________)4-4ח(400 ש"ח. 054-8113551

 שעון טומי הילפיגר צבע 
זהב 250 ש"ח. 
_____________________________________________)4-4ח(054-8113551

 שעון מייקל קורס נשים 
)צבע זהב( חדש באריזה 500 

_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. 054-8113551

 קערה מרודיום )כסף( 30 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. 054-8113551

 מנורת לוסטרה לסלון 
יפה מאוד 100 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(054-8113551

 2 זוגות משקפיים של 
קרולינה לימיק 50 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)4-4ח(054-8113551

 משקפיים לגבר דולצ'ה 
גבנה מסגרת לבנה מצב 

כחדש - 400 ש"ח. 
_____________________________________________)4-4ח(054-8113551

 מיטה מתקפלת מצב 
טוב מאוד + מזרון - 200 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(054-8113551

 תמונה מהממת ואיכותית 
של הרב עובדיה יוסף זצ"ל, 

מסגרת קרם וזהב 200 ש"ח 
_____________________________________________)4-4ח(מציאה. 054-8113551

MVI  נגן מולטימדיה ביתי 
 + UNICORN של חברת

שלט 500 ש"ח.
_____________________________________________)4-4ח(054-8113551

 כיריים 4 להבות מצב 
מצויין זכוכית שחורה חברה 

טובה 200 ש"ח.
_____________________________________________)4-4ח(054-8113551

 במובייל טיני לאב חדש 
ב"שילב" 100 ש,ח בירושלים 

_____________________________________________)4-4ח(בית וגן 052-7117847

 פינקים למכירה זוג ב-60 
ש"ח. 053-3101645

_____________________________________________)4-4ח(054-8532010

 שלשה מזרונים חדשים 
לידלים, גודל 1.90*80, מחיר 

300 ש"ח לשלושתם, נמכרים 
_____________________________________________)4-4ח(ביחד בלבד.

 כסא לרכב לילד קטן, 
מפואר כחדש, של חברת 
_____________________________________________)4-4ח(evenflo, רק 150 ש"ח. 

 טיטולים תחתון למבוגרים 
_____________________________________________)4-4ח(45 ש"ח. 052-7120970

 סטנדר על שולחן חדש 
חום כסף יפיפה 90 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(058-7041010

 יאנו מחודש סגור באריזה 
)לא היה בשימוש( 250 ש"ח.

_____________________________________________)4-4ח(058-318231

 סוללה 48V מחזיקה 15 
ק"מ ללא מטען ב-300 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(053-3118231

 אופני ספינינג במצב 
_____________________________________________)4-4ח(חדש 500 ש"ח. 052-8380655

 תחפושות 30-50 כ"א 
_____________________________________________)4-4ח(050-4131038

 מעיל צמר חדש מס' 42 
_____________________________________________)4-4ח(200 ש"ח. 050-4131038

 חלקי מיקסר דוש קטן 30 
ש"ח כ"א. 050-4131038

_____________________________________________)4-4ח(050-4131038

 פאזלים 100 חלקים 25 
ש"ח בירושלים. 
_____________________________________________)4-4ח(052-7178693

 ספת עור אמיתי שחור 
2+3 500 ש"ח כ"א. ב"ב. 

_____________________________________________)4-4ח(052-5737813

 מעיל פרווה חדש באריזה! 
מידה M בלי כובע רק 90 ש"ח 

_____________________________________________)4-4ח(בלבד. 054-8426680

 אופני ילדים 20 אינץ 50 
שקל BMX 16 אינץ 20 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(ב"ב. 055-9385263

 תכולת בית מזודה + 
שטיחים + אופניים + מסך 

מחשב + פקס כ"א 80 ש"ח. 
_____________________________________________)4-4ח(צעצועים. 052-5737813

 זיכוי למפקפי מולטי פוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח ב-250 ש"ח. 
_____________________________________________)4-4ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש 
_____________________________________________)4-4ח(ב-70 ש"ח. 050-4135002

 שרשרת ברזל למנעול 3 
מטר 30 ש"ח. במצב טוב.

_____________________________________________)4-4ח(054-8491154

 כלוב גדול לארנבת במצב 
מצוין 50 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)4-4ח(054-8491154

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 למשרד תיווך דירות וותיק 
ומבוסס בירושלים, דרוש/ה 

סוכנ/ת מכירות + רכב 
למשרה קבועה ומלאה קורות 

חיים לפקס: 02-5638224 
_____________________________________________)5-6(סודיות מובטחת.

 לת"ת במרכז הארץ 
מחנך לכיתות הגבוהות לשנת 
הלימודים הבאה, נסיון חובה. 

קו"ח: 
z0532720832@gmail.com)5-6(_____________________________________________

 נשים ממש כמוך 
מרוויחות  ב-forever משכורת 

גבוהה! ללא צורך במחשב, 
_____________________________________________)5-9(רוצה גם? 052-7661565

 דרושה סייעת לגן בקרבת 
ב"ב גילאי 3-4 החל מר"ח אדר 
_____________________________________________)05-06(ב', שכר גבוה. 1533-7511558

 למוקד מצליח של 
ארגון וותיק לזיכוי הרבים 

בראשון לציון- דרושים 
נציגים נמרצים בעלי 
יכולת מכירה עם אש 

בעניים- שכר גבוה מאד- 
סביבת עבודה תורנית 

ונעימה- שעות גמישות, 
אפרשויות קידום!! 

לפרטים השאירו הודעה 
_____________________________________________)05-08(ב- 077-360-9555

 מטפלת למעון יום 
במרכז בני ברק למשרה 
מלאה/ חלקית, תנאים 

מצויינים למתאימה.
03-5703853)05-08(_____________________________________________

 חברה חרדית מזכיר/ה 
לעבודה מהבית להקלדה 

ותמלול, עבודה שקטה 
וקבועה, 2-3 שעות ביום, לא 
נדרש ניסיון, 40 ש"ח לשעה. 

_____________________________________________)05-05(קריירה 072-22-222-62

 לקופת חולים בירושלים 
פקיד/ה לזימון תורים לרופאים, 
א'-ה' 9:00-14:00, שכר הולם. 

_____________________________________________)05-05(קריירה 072-22-222-62

 לרב ידוע, עוזר אישי 
ומזכיר, לקבלת פניות הציבור, 

ניהול יומן של הרב, ועוד. 
משרת בוקר א'-ה' -14:00

10:00. 40 ש"ח לשעה. קריירה 
072-22-222-62)05-05(_____________________________________________

 לארגון רפואי סמוך לבני 
ברק מזכיר/ה, שעות נוחות, 

שכר 6,300 ש"ח. קריירה 
072-22-222-62)05-05(_____________________________________________

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקוה, 

תנאים מעולים למתאימה. 
בין 8:30-14:30. 03-9094566 

053-3197448)05-12(_____________________________________________

 

 למזנון חלבי בב"ב עובד 
מעל גיל 24, אחראי בעל 

מוסר עבודה לשעות הבוקר/ 
_____________________________________________)05-06ל(אחה"צ. 054-8479820

 למוסד בב"ב דרוש מנקה 
מקצועי, מגורים במקום חובה. 

_____________________________________________)5-8ל(לפרטים: 058-4884990

 עבודה לחצי משרה/לפי 
_____________________________________________)5-5ח(שעה. 054-7938941

 בע"ת ותיק, תואר 
שני, נסיון בניהול בעמותות 
ובעסקים, במשרה בכירה! 

_____________________________________________)5-5ח(050-4160390

 מעוניין לעבוד בשמירה על 
חולים/זקנים/בישול + עבודות 

_____________________________________________)5-5ח(קלות 052-3595314

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר. 
_____________________________________________)5-5ח(052-7396092

 מעוניין לעבוד בנקיון בית 
כנסת, ובהכנת ארוחת בוקר 
_____________________________________________)5-5ח(וערב בישיבה. 050-6651365

 טיטולים למבוגרים כל 
המידות כמות מצומצמת 45 

_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-7120970

 נרגילה מדהימה טורקיז + 
צינור עבה במיוחד 150 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(055-6780481

 קופסא ממתכת לגלגול 
סיגריות + מקום אחסיון לטבק 

חדשה ממש 20 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)5-5ח(055-6780481

 קופסא לאחסון סיגריות, 
ממתכת, חדשה ב-15 ש"ח 

_____________________________________________)5-5ח(בלבד. 055-6780481

 קולט אדים 300 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(054-8435872

 פלדלת 400 ש"ח.
_____________________________________________)5-5ח(054-8435872

 פריג'דר 300 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(054-8435872

 מתקן למטריה, חדש 
באריזה מתחבר לכל העגלות 

45 ש"ח. )במקום 60(
_____________________________________________)5-5ח(054-8446032

 מעיל חדש לגמרי שחור 
צוורון וחפטים נקודות שחור 
 L 46 לבן משובח ויפה מידה

מחיר 200 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(052-7663207

 נעלי סקוני משובחות 
שחורות חדש לגמרי מידה 11 
usa  מחיר 200 ש"ח )42-43(

_____________________________________________)5-5ח(052-7663207

 וידאו עם קלטות וידאו 
לילדים 300 ש"ח.

_____________________________________________)5-5ח(050-3337530

 תחפושות: חיילף איש 
חלל, שוטר גיל 5-8 משה רבינו 

_____________________________________________)5-5ח(גיל 4. 050-3337530

 טרול עלילה למטוס 60 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-2727474

 מכשיר ווייז הדרן עם 
שנתיים גלישה 420 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-7614304

 פאה קסטם, חום/שטני 
אורך כתף 500 ש"ח. לפרטים 

_____________________________________________)5-5ח(052-7655688

 מכונת סידור זקן כחדשה 
_____________________________________________)5-5ח(40 לפרטים 050-416833

 אופניים שני גלגלים + 
גלגלי עזר חדשות 150 ש"ח 

_____________________________________________)5-5ח()בפ"ת( 052-2786557

 סדין חימום חשמלי חדש 
_____________________________________________)5-5ח(60 ש"ח. 052-7188017

 פלטת גריל פלנצ'ה - 
חדשה. 60 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-7188017

 מזרון למיטת נוער - מצוין 
_____________________________________________)5-5ח(80 ש"ח. 052-7188017

 כיריים בילד-אין 5 להבות 
כחדש 450 ש"ח.

_____________________________________________)5-5ח(052-7188017

 תחפושות לפורים 30 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-7188017

 סיפרי לימוד כל הסוגים 
_____________________________________________)5-5ח(20/30 ש"ח. 052-7188017

 עט מצלמה מעולה 50 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 058-3234062

 סלייסר מרובע חדש לגמרי 
ללא אריזה 55 ש"ח בב"ב. 

_____________________________________________)5-5ח(054-8418662

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 300 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-24372982

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 20 ש"ח.
_____________________________________________)5-5ח(052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 
חברת לוגיטק 400 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-2437292

 2 קופסאות אחסון 
ענקיות, חדשות מאיקאה 

שקופות + מכסה, 40 ש"ח 
_____________________________________________)5-5ח(כ"א. 052-7177248

 כיסוי ספה יפיפה בצבע 
בז' חדש )השתמשו שבועיים( 

_____________________________________________)5-5ח(130 ש"ח. 052-7177248

 בלון גז 40 ק"ג ב-150 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. י-ם. 052-7167391

 מודם מסים לטלפון נייח 
חדש ב-200 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(054-8497182

 רדיאטור חימום גדול 
_____________________________________________)5-5ח(ב-130 ש"ח י-ם 054-8475258

 70X100 תריסים חדשים 
150 ש"ח. נעלי ניו בלנס 37.5 
200 ש"ח. סיר לחץ חדש 150 

_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 050-4131038

 מעיל צמר חדש 42 נשים 
200 ש"ח. תיק נשים חדש 45 

_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 050-4131038

 2 שמלות ערב מפוארות 
כחדשות מידה L מחיר 250 

_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-7147111

 כלוב גדול לארנבת במצב 
מצוין 50 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)5-5ח(054-8491154

 תחפושת משה רבינו 
מידה 4 חדשה 40 ש"ח.

_____________________________________________)5-5ח(052-7676856

 חליפת שלשה חלקים 
לבנים חדשה מידה 5 50 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-7676856

 חליפת שלשה חלקים 
לבנים מידות 5.7.9 מחנות 

ביבוש 100 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(052-7676856

 מעיל צמר שחור מידה 
44-46 100 ש"ח.

_____________________________________________)5-5ח(052-7676856

 כיסוי לחורף לקלנועית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

חדש 400 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(03-6199806 בערב

 אופני הילוכים לגבר בלמי 
דיסק 300 ש"ח.
_____________________________________________)5-5ח(058-3298340

 2 מנורות קיר כחדשות 
)מעל המיטות( 40 ש"ח 

לאחת. 02-6414194
_____________________________________________)5-5ח(050-4189919

 גגון לרכב כחדש בגודל 
1.45X95 מחיר 300 ש"ח.

_____________________________________________)5-5ח(02-6414194  050-4189919

 דלת פלדלת כחדשה, 
רוחב 84, גובה כ-2 מטר 500 

ש"ח. 02-6414194
_____________________________________________)5-5ח(050-4189919

 מעיל גשם ארוך חדש 
כחול 250 ש"ח בירושלים. 

050-4172197 בשעות -13:00
_____________________________________________)5-5ח(16:00

 אופניים ERO במצב 
מצוין 210 ש"ח.
_____________________________________________)5-5ח(052-7663458

 סט ספרי פאר המשנה, 
חדש 60 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)5-5ח(02-6418584  050-4164485

 נדנדת תליה כחדשה 50 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-7663458

 כסא לרכב 50 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(052-7663458

 עגלת קניות מבד 40 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-7663458

 מעבד מזון מזימיקס עם 
חלקים ללא קערה 200 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(054-8487627

 אופה לחם כחדש 150 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 054-8487627

 מעקה למיטת נועק מעץ 
סנדויץ כחדש אורך 1.20 מ' 

_____________________________________________)5-5ח(150 ש"ח. 052-7663458

 לול קמפינג איכותי במצב 
מצוין 170 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-7663458

 מעיל לאישה פרווה 
 L אמיתית בצבע חום מידה

_____________________________________________)5-5ח(500 ש"ח. 052-7663458

 מטחנת בשר מולינקס 
2000V ללא סכיר 280 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-7663458

 שעון חכם עם כל 
האופציות, במצב מעולה. 100 

_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 058-3234062

 שעון יד דמוי ברייטלינג. 
חדש באריזה, 149 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(058-3263264

 2 ערכות כלוב + חומרים 
ללימוד מקצוע ויטראז' 500 

_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-5858631

 ערכת מד סוכר )חב' 
free style( חדש באריזה 80 

_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-3463482

 מצלמה קנון בצבע לבן 
מצב טוב 250 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(054-8572523

 כלוב לציפורים + אביזרים 
+ אוכל 70 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(054-5322377

 בקבוק יין מיסטר הילס 
09, לא 1.5 ליטר. 500 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-3259450

 גלגלים לאופניים מספק 
24 + צמיגים ופנימית 40 ש"ח 

_____________________________________________)5-5ח(כ"א. 052-3595314

 שמלת אירוע סגולה לגיל 
12, אורך 1.25 + שושבנית 
לגיל 6 אורך 0.94 150 ש"ח 

_____________________________________________)5-5ח(לשמלה 052-3073826

 אופניים קטנות לילד 2 
גלגלים ללא גלגלי עזר 200 

_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-5078585

 שטיח 110 ש"ח מצב 
_____________________________________________)5-5ח(מצוין. 052-5737813

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה 200 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(054-5705546

 תיק לסמינר להבורה 120 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)5-5ח(40 ש"ח. 053-3155415

 טרמפולינה לתינוק עם 
_____________________________________________)5-5ח(קשת 90 ש"ח. 053-3155415

 חליפה לגבר מידה 48 
אפור כהה גיזרה רחבה 170 

_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 053-3155415

 קורדין לילדים מתאים 
לתחפושת 25 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(052-7126106

 עגלת ברזל לקניות 200 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 052-7126106

 מראה גדולה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(052-7126106

 מזנון צבע לבן 350 ש"ח. 
_____________________________________________)5-5ח(052-7126106

 סיר לקובנה גדולה מס' 
20 חדש 35 ש"ח.

_____________________________________________)5-5ח(053-3155415

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו חדש 100 

_____________________________________________)5-5ח(ש"ח 053-3155415



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה

 ברמת גן/ב"ב לחלוקת 
עיתון גלובס 6:00-8:00 בערב

עם אופנוע/אופניים חשמליות 
054-2204060)47-06/19(_____________________________________________

כ”ד-כ”ו בשבט תשע”ט  30-1/2/2019

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעו לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעו חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעו זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

החברה המובילה לחלוקת עלונים,
 עיתונים בתיבות הדואר והדבקת מודעות

בריכוזים החרדיים והדתיים בכל הארץ
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 מצאתי דרך לפרנסה 
ואמהות - רווחית, מפתחת, 
ומאתגרת, שווה לך לשמוע. 

_____________________________________________)42-22/19ל(054-8477787 טובי

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 
דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 

לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

 דרושים אנשים רציניים 
להכנסה נוספת בזמן הפנוי 

ללא צורך בנסיון.
055-6793284)02-05(_____________________________________________

 דרושה  מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקוה 

תנאים מעולים למתאימה. בין 
03-9094566 8:30-14:30

053-3797448)49-04(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל 
)קרוב לב"ב( מטפלות לכיתת 

תינוקות משרה מלאה/חלקית. 
תנאים נוחים! 

_____________________________________________)2-5(רחל 050-7884864

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג מכירות 

טלפוני לתאום פגישות. 
054-2328926)2-15(_____________________________________________

קו עיתונות דתית / 8196557 /

סייעות/ים
לגני עירייה בקריית אונו

לפרטים נוספים:

050-9815004 ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

 למעון בפ"ת דרושה 
מטפלת תנאים מעולים 

_____________________________________________)51-6(למתאימה 050-8342228

 קופאים/ות
 סדרנים/ות
 קצבים/ות

 עובדים/ות מחלקת             
ירקות

 מנהל/ת מחלקת 
ירקות

 עובדים/ות מחלקת 
מאפיה ומעדניה

 עובדים/ות כלליים

 ניסיתי ונושעתי! ניסיתי 
להתפרנס מעבודה מהבית 
וב"ה התוצאות מדהימות. 
_____________________________________________)52-08/19ל(מעוניינת? 053-3155570

סדרנים/ות
קופאים/ות

לרשת מזון 
דרושים/ות

ב"ב - 052-6580906
לעבודה מיידית

 י-ם והסביבה- 052-4715260
לפרטים

 דרושה מנהלת חשבונות 
לחברה פיננסית בבסר 3 ב"ב 

אפשרות למשרה חלקית 
riki@tlp-ins.co.il)03-06(_____________________________________________

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ים
בר

 וג
ים

ש
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

elimelech@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)52-16(בוגרי ישיבה. 053-3100363

ִדרושות
גננת
מטפֹלות
מוסמכות
ֹלמשרה�מֹלאה
ֹלרציניות�בֹלבִד

ֹלמעון�איכותי�בבני�ברֱק

תנאים
טובים

ֹלמתאימות

03-633-8888 , 054-8413913

 למעון ילדים בב"ב עם 
צוות חברותי וכם דרושות 

חברות חדשות לצוות תנאים 
טובים, שעות גמישות.

_____________________________________________)2-5ל(054-8499728

 למשרד רו"ח בב"ב 
מנה"ח/יועצת מס מוכשרת 

אפשרי ללא נסיון, קו"ח 
תעודות וציונים למייל

pnina.ivgicpa@gmail.com)2-5(_____________________________________________

 למעון בפ"ת דרושה 
מובילת כיתה משרה מלאה 

עם יום חופשי, תנאים טובים 
_____________________________________________)2-5ל(050-5245338

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

050-888-3909

למשרה מלאה/ 
צהרונים

40 ש"ח לשעה
עדיפות משרה מלאה

דרושות
מטפלות

למעון תמ"ת

בגבעת שמואל

קו"ח: פקס 03-5706508 
benybrakall@matav.org.il :מייל

טלפון 03-5797103

*רשיון נהיגה חובה 
*תנאים טובים

לעבודה בסיעוד

דרושים
 עו"ס/ית

אח/ות
גרנטולוגית

לעמותת מטב בבני ברק

דרושה מטפלת 
למשרה מלאה
תנאים מעולים

ניקול: 050-7250631

למעון פרטי 
בגבעת שמואל

אחראי˙�מ˘מר˙�ערב

טֹלפניו˙
ֹלמ˘מרו˙�בו˜ר/ערב

˙נאים�מˆויינים�ֹלמ˙אימו˙
ֹלפרטים: 052-5808957

ִדרו˘ו˙

ֹלעזר�מˆיון�ב"ב
ֹלפרוי˜ט�זמני

(י˘�ֹלה˘איר�פרטים�ב˙א-˜וֹלי)

למעון באזור 
רכבת מרכז,

תנאים טובים מאד!
לפרטים:

דרושות 
מטפלות

054-7718401

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

 לישיבה בב"ב דרושה 
עוזרת טבחית. להתקשר:

10:00-15:00
_____________________________________________)4-5(יוסי. 050-5304424

 דרושות מוכרות לרשת 
מתנות וכלי בית נסיון חובה  
ofranat.l@gmail.com :4-5ל(קו"ח ל(_____________________________________________

 דרושים עובדים רציניים 
לחנות ירקות בבני ברק, עם 

רשיון נהיגה. 03-6762576
050-6565546)4-5(_____________________________________________

 לגן ילדים בצפון ת"א 
בקרבת בני ברק, דרוש/ה 

סייע/ת למשרה מלאה/חלקית 
ת. טובים למתאימים/ות. 

054-2263766)4-7(_____________________________________________

 מגורים בחינם/בסבסוד 
בבית שמש לצעירות 

מתחזקות/מתמודדות/גרושות 
)אפשרות למדרשיה( 

053-4100529)4-7(_____________________________________________

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-41/19(לשעה, 052-8286090

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-23/19(_____________________________________________

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)28-9/19ל(טובים" 03-5782180

 גננת/סייעת לגן 
בגבעתיים לתינוקיה-גן תנאים 
_____________________________________________)16-16/19(מעולים. אודליה 0544-819667

 דרושות סייעות/ גננות 
למשרה חלקית/מלאה 

למעון גדול ב"ב רמת גן, 
_____________________________________________)04-07(צוות חרדי 050-8938869

 מטפלות סייעות לגיל 
הרך 054-8426675

054-4499177)04-07(_____________________________________________

 דרוש קצב לאיטליז 
בב"ב למשרה מלאה 

תנאים טובים למתאים. 
052-6391018
052-3391017)2-5(_____________________________________________

 דרושה עובדת מסורה 
ואחראית למ. מלאה/

חצי משרה מידי ת. טובים 
למתאימה 052-7142608 

_____________________________________________)2-5(להתקשר בערב.

 למחסן שיש בפ. תקוה 
דרוש/ה עובד/ת למ. מלאה 

052-4251252)2-5(_____________________________________________

 למשפחה בפ"ת עוזרת 
לנקיון פעמיים בשבוע מנוסה 

והמלצות, רצוי חרדית. 
_____________________________________________)2-5ל(050-5957951

 דרוש עובד קבוע לחנות 
חליפות בב"ב שעות -16:00
_____________________________________________)2-5ל(22:00 מיידי. 053-3391691

 דרושה מנהלת 
חשבונות בפ"ת למשרה 

חלקית לאחה"צ חשבשבת 
_____________________________________________)2-5(ומיכפל 052-5293000

 נציגות שירות לביטוח! 
31.60 ש"ח התחלתי, 

8:00-16:00, בונוס -400
2500 ש"ח לא מכירות. 
אין צורך בנסיון! קורס 
בשכר! מותאם למגזר 
החרדי. 052-7564443

 or.isra1@gmail.com
_____________________________________________)2-5("אור ישראל"

 עובדת משק בית 
בגבעת שמואל ל-4 

פעמים בשבוע תנאים 
סוציאליים מלאים! 

03-5035287
050-4381860)2-5(_____________________________________________

 למעון בפ"ת מטפלת 
לכיתת פעוטות משרה מלאה 

תנאים טובים + בונוסים 
052-7650790)3-6(_____________________________________________

 מחפש/ת הכנסה 
נוספת בזמן הפנוי? בין 
-2,000 ל-4,000 ש"ח 

בחודש לא דרוש נסיון. 
גברים - 054-8536883
_____________________________________________)3-6(נשים- 054-8536884

 לבית אבות בב"ב 
דרושים: *מדריכת 

תעסוקה )עדיפות לדוברת 
רוסית( *עובד מכבסה 

*צבעי. לפרטים:
שרית 052-7500318 עד 

_____________________________________________)3-6(השעה 15:00

 למעון פרטי בפ"ת דרושה 
מטפלת למשרה מלאה/

חלקית - מיידי! 
052-7133613)3-6(_____________________________________________

 לגן באזור ב"ב, סביבת 
עבודה איכותית עם דגש על 

אווירה וגיבוש צוות דרושה 
סייעת 052-7643131

052-7130006)3-6(_____________________________________________

 רכזים/ות למגוון 
תפקידים, לא מכירות אפשרי 

מהבית/חלקי, גם לעקרות בית 
_____________________________________________)3-14ל(ואברכים. 055-6875640

 למאפייה בבני ברק 
דרושים עובדים כללים, אופים, 

מנהל חנות עדיפות לבעלי 
נסיון. תנאים טובים.

054-6855447)4-7(_____________________________________________

ֹלמועִדונית�ֹלחנ"מ�ֹלנערים�עם�מוגבֹלות�שכֹלית

ֹלשעות�אחה"צ
תנאים�טובים�ֹלמתאימים

ִדרוש�כח-אִדם�ֹלתפֱקיִד�סיעוִדי

טֹל: 03-5780854 03-6194454 פֱקס נא�ֹלפנות:

os.bsb@ohelsara.org

למטבח מוסדי ב"ב
דרושים/ות 

052-7653325
m0527653325@gmail.com

עובדי 
נקיון

מתווכים כריזמטיים )בעלי רשיון 
תיווך( המעוניינים בסביבת עבודה 
קבועה וממוקדת עם כיסוי פרסום 

ומיתוג, תוכנה ומזכירות...
חינם ללא סיכון 

דרושים

בס"ד

054-5951599
 למעון ילדים בבני ברק, 

דרושה סייעת למשרה חלקית, 
_____________________________________________)4-5(לפרטים: 052-7641817

 למעון חרדי במרכז פ"ת 
דרושה נערת סמינר לעבודה 

עם ילדים בימי שישי. 
052-7144468)4-5(_____________________________________________

 לפיצה אנג'ל דרושים עובדי 
מטבח ומשלוחנים. לפרטים:

054-2146510)3-6(_____________________________________________

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-05(_____________________________________________

 דרושה מטפלת אחראית 
ומסורה שאוהבת ילדים למעון 
באוירה ביתית בגני הדר פתח 

_____________________________________________)4-7(תקווה 054-6280176

 עובד אריזה וליקוט 
למאפייה בפ"ת ימים: ראשון 

עד חמישי מ-15:00-22:30 
054-7708222)4-7(_____________________________________________

 במיידי קופאים/יות 
סדרנים/ות תנאים טובים 
למתאימים בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים 
052-6580906)4-7(_____________________________________________

 למעון במרכז ב"ב דרושה 
מטפלת מסורה לתינוקיה, 
_____________________________________________)5-6(שכר גבוה. 054-5841018

 דרוש מנקה למוסד תורני 
בב"ב בין השעות 9:30-14:00 

_____________________________________________)5-8ל(לפרטים 054-8451000

 דרושה פאנית עם 
נסיון למשרה חלקית 

לסלון פאות בפתח תקוה. 
052-5293000)5-8(_____________________________________________

 לבזאר לב העיר 
דרוש/ה קופאי/ת בוקר 
משעה 9:00-13:00 וכן 

דרוש/ה קופאי/ת משעה 
15:00-22:00 לפרטים 
_____________________________________________)5-8(נוספים 050-5586335

 בראש העין לבית דפוס 
בתחום המשי בטמפון דרוש 
עובד/ת למשרה מלאה 7-5 

_____________________________________________)5-8ל(שכר טוב 050-8342065

 דרוש/ה עובד/ת לחנות 
יודאיקה בקניון איילון עבודה 

במשמרות! 
_____________________________________________)5-8(בני- 050-6751751

 דרושים שותפים לדירה 
בק. הרצוג וכן עובדת למשק 

_____________________________________________)5-6(בית. 054-4314029

 דרוש עובד לחנות דגים 
בב"ב רציני ואחראי עם נסיון.

_____________________________________________)5-8ל(03-6169730

 למנטה בייגל דרושים 
עובדים חרוצים למשמרות 
_____________________________________________)5-8(בוקר/ ערב. 052-6607070

 דרושים/ות עובדים/
ות לניקוי משרדים ובתי 

ספר, בשעות הערב 
באזור בני ברק, תנאים 

_____________________________________________)05-08(טובים. 03-5494080

 למוסדות תורה בת"א 
דרוש נהג מיניבוס + נהג 

אוטובוס ל-3 סיבובים ביום. 
_____________________________________________)5-8(בטל': 054-8503222



בואו לחוויתבואו לחווית
טיפוס מטורפת!טיפוס מטורפת!

possibleNever
Sometimes Difficult

02-6482264www.iclimb.co.ilאצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם

experienceexperience
welcome to the

kirjerusalem@gmail.com

בואו לחוויה

בלתי נשכחת!
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