


סיום מבצע
שינון הלכות שבת 
ע"י תלמידי הישיבות באלעד

מעמד
סיומי מסכתות 

על ידי הרבנים הגאונים שליט"א

המעמד המסורתי המרכזי
של העיר אלעד לבני הישיבות

בהשתתתפות רבנים, אישי ציבור ואלפי בני הישיבות

פארק אלעד
ן מ ר ב ד  ל נ ו ד ש  ע"

החל מהשעה

21:00

מקהלת מלכות בניצוחו של פנחס ביכלר בליווי תזמורתו של אהרלה נחשוני עם 24 כלים
 לוי פאלקוביץ // אברימי רוט // מוטי ויזל // ברוך ויזל // ילד הפלא דודי לינקר 

בס"ד

בברכה ישראל פרוש, ראש העיר

מעגל סגור לנשים ונערות 
באולם הספורט העירוני רח' אבטליון 3

ביום חמישי ייסגר 
הלונה פארק בשעה 20:00

יתקיים אי"ה ביום חמישי כ"ח מנחם אב

המעמד בהכוונת ובתיאום

הערב!
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רביעיית 
מעדני חלב

 בטעם שוקולד
לשתייה עם קשית
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

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 מערכת: שלומי שטרן

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, נחמן וינברג

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי, ישראל אלבוים

מכירות לוח: שרית אסרף
גרפיקה:  

מיכל ירחי, שרה מור, נועה לאופר, 
אורטל ימינך, מלי מתתוב

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

 4711: נפצע קשה מפגיעת רכב
רביעי  יום  של  הערב  בשעות  שאירעה  דרכים  בתאונת 
כתוצאה  נפצע קשה   17 כבן  נער   ,4711 בכביש  שעבר 
העניקו  למקום  שהוזעקו  הצלה  צוותי  רכב.  מפגיעת 
לפצוע טיפול רפואי ראשוני ולאחר מכן הוא פונה לבית 
כשהוא  טיפול  להמשך  תקווה  בפתח  בלינסון  החולים 

מורדם ומונשם, עם פגיעה קשה בראשו.

 נפל ממשאית ונפגע בגפיים

ההצלה  כוחות  הוזעקו  שני  יום  של  הבוקר  בשעות 
שנפל  פועל  על  דיווח  בעקבות  בעיר,  זכאי  בן  לרחוב 
ממשאית בזמן פריקת סחורה. איתן גברא, כונן 'הצלה 
ראשוני  רפואי  טיפול  העניק  למקום,  שהגיע  אלעד', 
בגפיים  ונחבל  מהמשאית  שנפל   47 כבן  משאית  לנהג 
בפתח  בלינסון  החולים  לבית  פונה  הוא  מכן  ולאחר 

תקוה כשמצבו קל.

 הכלב אותר והופקד בגן החי
מזה זמן רב הצטברו תלונות במוקד העירוני על כלב 
והפקח  חבה  יורם  השוטר  יצחק.  נחלת  באזור  משוטט 
ניסים שגיא עשו מיפוי של התלונות למוקד ולאחר זמן 
קצר הצליחו לאתר וללכוד את הכלב המשוטט והעבירו 
כי  אומרים,  בעירייה  בעליו.  להגעת  עד  החי  לגן  אותו 
"השיטור העירוני מתמקד בעבירות איכות חיים ובכלל 
זה בכלבים משוטטים ללא רצועה, כשהבעלים נקנסים 

בהתאם לחוק העזר העירוני".

  אופנוע נשרף וארבעה נפגעו
מתחת  פרצה  שריפה  שלישי  יום  של  הערב  בשעות 
אופנוע  בעקבות  בעיר,  זכאי  בן  ברחוב  מגורים  לבניין 
תקווה  פתח  מתחנת  כיבוי  צוותי  ארבעה  באש.  שעלה 
פעלו לכיבוי האש וכתוצאה מהעשן שחדר אל הבניין, 
טיפול  קיבלו  עשן,  משאיפת  קל  נפגעו  דיירים  ארבעה 
בבית  טיפול  להמשך  ופונו  במקום  ראשוני  רפואי 

החולים בלינסון בפתח תקוה.

freyisrael@gmail.com :לעדכונים
החדשות המקומיות של אלעד

על המקום

'בית ספר ירוק': 
בית הספר איילים 

זכה להסמכה 

'הפתעה בגינה': 
אלפי ילדים 

השתתפו בפעילות מאת: יוסי לוז

הבשורה  בסיפוק  התקבלה  הסביבה  לאיכות  במחלקה 
המנהלת  בראשות  בנים,  איילים  הספר  בית  הסמכת  על 
ספר  כבית  המסור,  החינוכי  והצוות  ויזל  עפרה  הגב' 
ירוק, זאת לאחר עבודה מאומצת שנערכה במקום בשנה 

האחרונה.
ההסמכה ניתנת על ידי המשרד להגנת הסביבה בעזרת 
תמיכה כספית והדרכה, במהלך התהליך. התמיכה ניתנת 
אלעד,  בעירית  הסביבה  איכות  מחלקת  שפ"ע  אגף  דרך 
בראשותה של הגב' לאה דוידוב שמגישה עבור בית הספר 

קול קורא.
והמשרד  החינוך  משרד  של  ועדה  התהליך,  בסיום 
להגנת סביבה שמתכנסת, מהווה הכרה בחינוך הסביבתי 

המשמעותי המתקיים בבית הספר.
מתאימה  לבתי ההסמכה  במיוחד 

המעוניינים  ספר 
פעילות  להתחיל 
בסיס  על  סביבתית 
קיימות.  מסגרות 
מבוסס  המודל 
העקרונות  על 
על  למידה  של 
יישום  הסביבה, 
חיים  אורח 
בבית  מקיים 
ופעילות  הספר, 
ם  י ד י מ ל ת
שמטרתה להביא 
בתודעה  לשינוי 
ת  ו ג ה נ ת ה ב ו
ביחס  הקהילה 

לסביבה.

מאת: יוסי לוז

בפעילות  השתתפו  ילדים  אלפי 
ברחבי  שהתקיימה  בגינה'  'הפתעה 
הפעילות  האחרונים.  בשבועות  העיר 
יצאה לדרך בשיתוף פעולה פורה של 
האגף להגנת הסביבה, המטה לזהירות 
ישראל  העיר  ראש  ולשכת  בדרכים 

פרוש.
מידי  התקיימו  הפעילות,  במסגרת 
חווייתיות  ופעילויות  הצגות  יום 
העיר,  רחבי  בכל  ציבוריות  בגינות 
הפתעה,  בגדר  נשמר  המיקום  כאשר 
בפעילות  הילדים  את  לעניין  במטרה 

בצורה חווייתית.
הצהריים,  אחר  בשעות  יום,  בכל 
צוותים  והגיעו  הגינות  קושטו 
מדובר  השאר  בין  לילדים.  להפעלה 
הפרחות  קלילות,  בהצגות  היה 

ועוד.  מוטוריות  פעילויות  בלונים, 
משותפת  צביעה  התקיימה  כן,  כמו 
של קישוטים לגינה. הפעילות בוצעה 
כאשר  והסביבה,  הקיימות  בנושא 
בשמירה  הצורך  על  לומדים  הילדים 

על הסביבה וניקיונה.
בשלב השני של הפעילות, התקיימו 
חשיבות  על  הסברה  פעילויות 
הבטיחות בדרכים, מתוך הבנה שבימי 
רבים  ילדים  והלימודים,  החופש 
לסכנות  חשופים  בעיר,  שצועדים 
בצורה  למדו  הילדים  הכבישים. 
וחציית  הזהירות  דרכי  על  חווייתית 

כבישים בצורה בטיחותית ונכונה.
כי  אומר,  פרוש  ישראל  העיר  ראש 
"זו כבר השנה השלישית שבה אנחנו 
ברחבי  הזו,  הפעילות  את  מקיימים 
לכל  להגיע  היא  כשהמטרה  העיר. 
ליהנות  שיוכל  העיר,  רחבי  בכל  ילד 

מפעילות התרבות של הקיץ".

פעילות אכיפה משותפת לצמצום תאונות העבודה באתרי בנייה ואיכות חיים כנגד מפגעים ופסולת בניין נערכה בשבוע האחרון 
בעיר • המחלקה המשפטית ואגף ההנדסה: "יחד נמשיך לשמור על בטיחות התושבים וניקיון העיר ולשיפור איכות החיים".

במהלך ימי בין הזמנים פעילות מיוחדת בנושאי הגנת הסביבה וזהירות 
בדרכים • במהלך הפעילויות הוסברו נושאי בטיחות בדרכים והשמירה 

על סביבה וקיימות

שומרים על הבטיחות: פעילות 
אכיפה נגד מפגעי בניה ובטיחות 

מאת: יוסי לוז

אכיפה  פעילות  התקיימה  השבוע  במהלך 
משותפת של עיריית אלעד בשיתוף משטרת 
העבודה  תאונות  לצמצום  והתמ"ת  ישראל 
מפגעים  כנגד  חיים  ואיכות  בנייה  באתרי 

ופסולת בניין.
הבוקר  משעות  החל  בוצעה  הפעילות 
המוקדמות ובמהלכה נבדקו כ-20 אתרי בניה 
ברחבי העיר  וננקטו פעולות למניעת עבירות 
בטיחות חמורות של סכנת חיים, וכן פעולות 
הסביבה  באיכות  הפוגעות  עבירות   למניעת 

והחיים של התושבים.
צווי  שמונה  ניתנו  הפעילות  יום  במהלך 

הבטיחות  נושאי  הסדרת  עד  בנייה  הפסקות 
דו"חות  ניתנו  כן  כמו  תנאי.  על  צווים  ושני 
בשטח  ומפגעים  בניין  פסולת  השלכת  בגין 
הנדסי  ציוד  החרים  האוצר  ומשרד  הציבורי  

במקום בו בוצעו חפירות מסכנות חיים.
לפני מספר חודשים, כזכור, התקיים מבצע 
אכיפה נרחב וממוקד בסוגיית ליקויי בטיחות 
חלק  לקחו  במבצע  בעיר.  בנייה  באתרי 
הרשות המקומית ובהם מהנדסת העיר, היועץ 
המשפטי העירוני ונציגי משרד העבודה, בהם 
הייתה  המבצע  מטרת  האזור.  ומנהל  פקחים 
ליקויי  נגד  וממוקדת  אינטנסיבית  אכיפה 

בטיחות מסכני חיים באתרי הבנייה.
אתרי   41 נבדקו  האכיפה  מבצע  במהלך 
ניתנו  מתוכם  העיר,  ברחבי  שונים  בנייה 

בשל  במקום,  הבנייה  לעצירת  צווים   22
בגובה  בנייה  כגון:  חמורים  בטיחות  ליקויי 
היעדר  בטיחות;  מעקות  וללא  הכשרה  ללא 
ללא  בנייה  הבנייה;  באתרי  עבודה  מנהלי 
היתר הנדסה; היעדר פיגומים מחוברים מעל 
גן ילדים פעיל, כנדרש בחוק; זריקת  למבנה 
פסולת בניין מגובה באופן המסכן את שלום 
משאיות  והעמדת  הדרך;  ומשתמשי  הציבור 
את  שמסכן  באופן  בניין  חומרי  הפורקות 

העוברים והשבים. 
ההנדסה  ואגף  המשפטית  במחלקה 
לשמור  נמשיך  "יחד  כי  אומרים,  בעירייה 
על בטיחות התושבים וניקיון העיר ולשיפור 

איכות החיים".

צילום: איחוד הצלה

 תעודת ההסמכה 

 פעילות הפתעה בגינה 



עמק. אחרת, מה הטעם?
שיעור. צלצול. הפסקת אוכל.

שנת לימודים מהנה ומוצלחת!
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בפעם השלישית: 
מיזם 'תיק לכל ילד'

יוסי לוז

השבוע  בראשית  תפתח  הבאה  הלימודים  שנת 
ויחד עמה ישנם הורים שאין באפשרותם לרכוש 
את  עתה  זה  לילדיהם, שמתחילים  ילקוט חדש 
בית הספר והתלמוד תורה. בהתאם לכך, מספר 
תושבים יצאו במיזם 'תיק לכל ילד', שכבר פעל 
מאות  חולקו  ובאמצעותו  האחרונות  בשנתיים 

תיקים.
הח הפעיל  הוא  זה,  מיזם  מאחורי  שעומד  קמי 

התיקים,  את  לאסוף  שדואג  חלה  יצחק  ברתי 
לכבסם ולהביאם כחדשים לילדים אלו. בשיחה 
עם 'השבוע באלעד' מספר חלה, כי "השנה היה 
ביקוש גבוה במיוחד, והיו פניות רבות עוד טרם 
התחלנו את החלוקה, כאשר רבים מהפונים אלו 

'לקוחות' חוזרים שנעזרו בשנים קודמות"
כמות  את  השנה  להגדיל  זכינו  הביקוש  "לאור 
התיקים שנאספו מכל רחבי הארץ לטובת תושבי 
אלעד", מוסיף חלה. "לפני שנתיים זכינו לחלק 
כ-150 תיקים, בשנה שעברה זה כבר הכפיל את 
300 תיקים והשנה אני מקק -עצמו וב"ה חולקו כ

ווה שנזכה לשמח כ-400 ילדים ומשפחות".
נציין, כי חלוקת התיקים שהתפרסה על פני כמה 
צורך  ללא  העיר,  תושבי  לכלל  ויועדה  חלוקות 
כלל  כאשר  גורם,  משום  ומכתבים  באישורים 
הארץ,  רחבי  מכל  נדיבים  ע"י  נתרמו  התיקים 
קאשר ברשותם היו תיקים מיותרים, מסיבות שו

נות כמו קניית תיק חדש עבור ילדיהם וכדו'.

קמארגן החלוקה, יצחק חלה, ביקש להודות לי
רון ואורטל לוי על הסיוע, ליוסי סוריה ולארגון 
'ידידים' על העזרה בשינוע התיקים מכל רחבי 
כל  יהודה בוטבול על  ליו"ר ש"ס בעיר  הארץ, 
המסורים  למתנדבים  חביבים  ואחרונים  הסיוע, 
של עמותת 'צעירי אלעד' שתמיד שמחים לעזור 

ולסייע בכל מעשה חסד ועזרה לזולת.

ילקוטים  יוזמה מבורכת, בה מחולקים  זו השנה השלישית ברציפות בה מתקיימת בעיר 
במצב טוב לתלמידים, שאין להוריהם את האמצעים לקנות תיק חדש ⋅ במסגרת המיזם, 
תיקים במצב טוב נאספו מכאלו שאינם נצרכים להם ונשלחים למכבסה ובסופו של תהליך 

התיק המחודש מגיע לאחד הילדים

לקראת השלמת שיפוצי המקוואות ברחבי העיר, סיור מעמיק נערך בהשתתפות רבני העיר והקהילות, יחד עם ראש העיר 
־ישראל פרוש ומנהל מחלקת הדת  תומר כהן, במספר מקוואות ברחבי העיר. במהלך הסיור, עמדו הרבנים על הצרכים שעו

לים מן הציבור ובדקו בצורה הלכתית את הנדרש לשיפור ואת הדרכים לשיפוץ המקוואות תוך שמירה על ההלכה המחמירה.

מבצע תיק לכל ילד

רבני העיר 
סיירו במקוואות

ביטוח לאומי אונליין – מתקתקים את זה!

 היכנסו למגוון
 השירותים הדיגיטליים

של הביטוח הלאומי
 הביטוח הלאומי מרחיב את השירותים באינטרנט.
ובפשטות, במהירות  שירותים  מגוון   לרשותכם 

בלי לצאת מהבית:
הגשת תביעות לקצבאות – לנכות כללית, תאונות 
עבודה, שיקום מקצועי, דמי אבטלה, הבטחת הכנסה, 

סיעוד, דמי תאונה, מילואים, דמי לידה ועוד.
אתר שירות אישי - הזמינו קוד וסיסמה באתר האינטרנט, 
היכנסו לאתר האישי וקבלו את כל המידע הנוגע רק לכם, 
כמו מצב הטיפול בתביעה שהגשתם, מידע על קצבאות 

שקיבלתם, מידע בנושא גבייה, אישורים, מכתבים ועוד.
מחשבוני זכויות – באמצעותם תוכלו לברר את זכאותכם 
 לקצבה ואת סכום הקצבה בנושאים: אזרח ותיק, נכות כללית,
 תאונות עבודה, דמי לידה, דמי אבטלה, הבטחת הכנסה,

סיעוד ועוד.
אישורים לבירורים,   – שלכם  לסניף  ישירה   פנייה 

ושאלות כלליות.

הביטוח 
www.btl.gov.ilהלאומי

לצדך, ברגעים 
החשובים של החיים

ו 6050*



חודש 
התנסות
במתנה!

 טיימר לאיזון זמן
גלישת הילדים

בוחרים על אלו
מכשירים להגן

גלישה מהירה
וחלקה

 עובד על גבי כל
ספקיות האינטרנט

1-800 222 234
בגוגל הבא׳  הדור  ׳רימון  חפשו 
www.rimon.net . i l ובאתר: 

רימון הדור הבא

RIMON NEXT GENERATION

בכפוף לתנאי השימוש, חודש מתנה למצטרפים חדשים לספק אינטרנט או חבילות אפליקציה, ללא תשתית. אינטרנט רימון 2009 ח.פ 514256437

"אני עובד הרבה מהבית ולכן, הייתי מוכרח למצוא סינון טוב שיאפשר לי להתחבר 
מהבית לעבודה ללא תקלות. כששמעתי שבדור הבא של רימון אני יכול לסנן רק את 

המכשירים שאני צריך, החלטתי לנסות.
אנחנו גולשים עם ספק האינטרנט החדש של רימון והאמת שאנחנו ממש מרוצים! היום אני 

שקט, כי המשפחה שלי גולשת עם הגנה ואני מתחבר עם הלפטופ לעבודה בצורה חלקה״.

משפחת פינטו, קריית יערים

הכירו את
המשפחות
שמגנות על
הדור  הבא

ברשת
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גם ליתומים
 מגיע בר מצווה

מאת: עוזי ברק
 

גם השנה, סניף הביטוח הלאומי בבני ברק יזם 
יום גדוש בפעילויות רוחניות וחווייתיות  ל-99 
נערים ונערות יתומים אשר הגיעו במהלך שנת 

תשע"ט לגיל מצוות.
בר  אירוע  התקיים  שעבר  בשבוע  שני  ביום 
נערות  ו-49  יתומים  נערים  ל-50  המצווה  ובת 
יתומות על ידי מחלקת השיקום בביטוח לאומי 

בבני ברק.
והנ הנערים  של  בהתכנסות  החל  ־האירוע 

הלאומי  הביטוח  בסניף  שני  יום  בבוקר  ערות 
בבני ברק. מבני ברק יצאו הנערים לסיור מרתק 
־במפעל אות לישראל, שם צפו בהליך ייצור הת

פילין.
נערות בת המצווה פתחו את הבו ־במקביל, 

שלאחריה  חלה  והפרשת  אמנים  בסעודת  קר 
־התקיימה סדנת קליעת חלות כאשר הרבנית קו

לדצקי תליט"א, בתו של מרן הגר"ח קנייבסקי 
בנוכחותה  המשתתפות  את  כיבדה  שליט"א, 

ובירכה אותן באופן אישי.
באוטובוסים  המשתתפים  נסעו  מכן,  לאחר 
מרת בסיורים  והשתתפו  לירושלים  ־נפרדים 

היהודי:  קים באתרים הקשורים למורשת העם 
ברובע  מודרך  סיור  המערבי,  בכותל  ביקור 
־היהודי, בחצר היישוב הישן, סיור בעיר דוד ונ

קבת השילוח וכן נהנו ממגוון האטרקציות של 
"שרשרת  לירושלים",  "המסע  הכותל:  מורשת 
בממצאים  צפו  שם  הכותל,  ומנהרות  הדורות" 

החדשים שהתגלו בחפירות בעיר העתיקה.
את היום המהנה חתמו המשתתפים באולמי 
טוב  כל  ערוכים  שולחנות  סביב  התורה,  אש 
נשאו  אשר  ציבור  ונציגי  רבנים  ובהשתתפות 
ברוך  מר  הסניף  מנהל  ביניהם:  ברכה,  דברי 
מרום, מנהל מחלקת שיקום- מר ניסים בן בסט 
שפיגלר;  מאיר  מר  הלאומי-  הביטוח  ומנכ"ל 
רב הכותל והמקומות הקדושים הרה"ג שמואל 
מר הרב   - הכותל  מורשת  מנכ"ל  ־רבינוביץ; 

מר   - הכותל  למורשת  הקרן  וחבר  אליאב  דכי 
מנהלת  אסטינגר-  כרמל  הגב'  בייניש;  חיים 
אגף השיקום בביטוח הלאומי והגב' עינבר דוד 

ליתומים  ובת מצווה  בר  אירועי  - אחראית על 
בביטוח לאומי.

גולת הכותרת היתה הופעתו של הזמר מוטי 
־שטיינמץ אשר ריגש וסחף את המשתתפים ברי

במהלך  מרגשים  נשמה  ובשירי  סוערים  קודים 
הערב ואל תוך הלילה.

שי  והנערות  הנערים  קיבלו  האירוע  בסיום 
יוקרתי, מתנת הביטוח הלאומי.

בשל ייחודיות האירוע ותכניו המגוונים בפן 
ונע נערים  ובפן החוויתי, השתתפו בו  ־הרוחני 

ואלעד  ברק  מבני  החרדי  מהמגזר  יתומים  רות 
ומכל רחבי הארץ: קרית שמונה, צפת, טבריה, 
־רכסים, זיכרון יעקב, פתח תקווה, איתמר, מודי

עין עילית, אשדוד, בית שמש, כפר חב"ד, ביתר 
ירוחם,  נתיבות  רחובות,  לציון,  ראשון  עילית, 

אופקים ואף מאילת.
־"לראות את שמחת בני ובנות המצווה היתו

רבה  מחשבה  השקענו  ביותר.  מרגש  היה  מים 
־בתכנון האירוע ובהפקתו על מנת לצקת בו תכ

נים רוחניים המדגישים את מורשת העם היהודי 
וק ישראל  לעם  בהשתייכות  הנשגבת  ־והזכות 

הנלהבות  תגובותיהם  ומצוות.  תורה  עול  בלת 
של המשתתפים מחזקות את ידנו ובע"ה כולנו 
ברגעים  מבוטחינו  לצד  להיות  שנזכה  תפילה 
שמחים ומאושרים",  אומר ברוך מרום, מנהל 

הסניף ומי שעומד מאחורי היוזמה המבורכת.
כאמור האירוע הופק על ידי מחלקת השיקום 
בביטוח הלאומי בבני ברק ובשיתוף פעולה עם 

עמותת 'כולל חב"ד'.
מחלקת השיקום עוסקת במתן סיוע לאלמנים 
ולאלמנות בהכשרה מקצועית ובשילובם בשוק 

העבודה.
בר  מענק  משלם  הלאומי  הביטוח  בנוסף, 
ובת מצווה ליתומים המגיעים לגיל מצוות ע"ס 
שאירים  לקצבאות  בנוסף  זאת  ש"ח,   5,925
מידי  ואלמנות  ולאלמנים  ליתומים  המשולמות 

חודש. 

מחלקת השיקום בביטוח לאומי בבני ברק ערכו אירוע בר ובת מצווה 
מרגש ומרשים לנערים ונערות יתומים ובני משפחותיהם

 מוטי שטיינמץ בבר מצווה ליתומים )צילום: ביטוח לאומי( 

B I R N A N A

בית הספר המרכזי לחזנות פתח תקוה

קונצרט חזנות והתעוררות
                     לקראת הימים הנוראים

בס"ד

הכניסה חופשית
בברכה

המנהל המוסיקאלי של בית הספר 
מאסטרו אלי יפה

יחזקאל 
קלאנג

ישראל
רנד

ליווי מוסיקאלי 
מנחם בריסטובסקי 

יוסי
שוורץ

יום שני
    20:00

ל  ו ל א ב  ' ב
ט " ע ש ת

2.9.2019
ביהכ"נ "חן הצפון"

רחוב שלומציון 16 פתח תקוה  

בבית הכנסת "חן הצפון"

בהשתתפות: תלמידי ובוגרי בית הספר המרכזי לחזנות

רמי גרינברג ראש העיר  |  גילה בן נאים ראש תרבות יהודית



רוצים קיר טיפוס משלכם?
מצויין! זאת בדיוק ההתמחות שלנו כבר מעל 17 שנה, במגוון רחב של פתרונות 

מקיפים לבניית קירות טיפוס, מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים.
אנו בונים מתקנים קטנים בבתים פרטיים, ועד למתקנים הגדולים ביותר בארץ.

חישבו על חלום, בכל מקום, אנחנו נגשים אותו עבורכם!

פרוייקטים לדוגמא:

מוסדות 
מתנסים

עיריות
פארקים

רשויות
גני ילדים

בתים 
חצרות

בתי ספר
גני שעשועים

 -360climbing
החברה הגדולה לתכנון, בנייה והקמת קירות טיפוס, 
מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים

www.360climbing.co.il  |  054-360-3-360 יהודה

חברתנו מייבאת את מיטב 
מותגי הציוד המקצועי 

לטיפוס, לבטיחות, 
לתעשיה וגלישה 
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ופזיז  לשוניות  מגבלות  נטול  פוליטיקאי  אפילו 
שלא  היה  יכול  לא  סמוטריץ'  כבצלאל  תגובה 
את  נתניהו  בה ניהל  מהדרך  השבוע  להתפעל 
המדיני-בטחוני.  בקבינט  השעות  ארבע  בן  הדיון 
המשמעותית  הקבינט  ישיבת  לו  שזו  הטרי  החבר 
חוו  שכבר  הוותיקים  החברים  כמו  הראשונה, 
והיו  ישיבות מתוחות עם ראשי ממשלה אחרים – 
הרוח  מקור  התפעלו   – שנולדנו  לפני  כאלה  פה 

והשקט, התבונה והחשיבה. 
"אי אפשר לזהות על האיש שהוא בעיצומה של 
תיאר  האישית",  לחירותו  גורלית  בחירות  מערכת 
זיעה  "אגל  השרים,  מוותיקי  אחד  הישיבה  לאחר 
עייף  אדם  שנמצא  חשבנו  ממצחו.  זלג  לא  קטנטן 
ולאה וגילינו את אותו איש חיוני 
ונמרץ שבטוח בעצמו, צעיר כבן 
המשמיצים  שכל  חבל  שבעים. 
הוא  איך  ולראות  לשבת  יכלו  לא 
הכי  ברגעים  המדינה  את  מנהל 
הסיום  ומשפט  רגע  עוד  קשים". 
להבדיל,  מלבדו.  עוד  אין  היה: 
להבדיל. מה שבטוח: אפס זולתו.

נתניהו מבטל כלאחר יד את מי 
ארומה  למהלכיו  לשוות  שמנסה 
של תעמולת בחירות. את הפרסום 
לתקיפה  שניתן  והרשמי  הפומבי 
המהפכה  משמרות  אנשי  על 
בסוריה הוא מסביר כצורך השעה. 
אלא  צבאית,  מערכה  רק  לא  "זו 
הסביר  ותדמיתי",  מדיני  קרב  גם 
השרים,  לאחד  נתניהו  השבוע 
באותה  כשחשפתי  גם  "הרי 
את  מפורסמת  עיתונאים  מסיבת 
תוכניות הגרעין ששלפנו מאיראן 
אותם  היו  אלה  הרואית,  בפעולה 
כיום  ביקורת.  שמתחו  אנשים 
מסיבת  שבלי   – מבינים  כולם 
הגרעין  הסכם  הזאת,  העיתונאים 
הרע עם איראן היה נותר בתוקפו 
ציין  נתניהו  הזה".  היום  עצם  עד 
זרועות  שראשי  העובדה  את  גם 
ועד  מהרמטכ"ל   – הביטחון 
באופן  תומכים   – המוסד  ראש 
אם  לי,  "ותאמין  בעמדתו,  נחרץ 
הייתם  מצדם,  לביקורת  רמז  היה 
אז  ראשיות.  כותרות  כבר  רואים 
והעיתונאים  שהפוליטיקאים 
נמשיך  ואנחנו  לבקר  ימשיכו 

לעשות". גם לדבר.    
בתום  בדאגה  נשאל  כשנתניהו 
השרים:  אחד  ידי  על  הישיבה 
שהשואל  והבין  יהיה",  "מה 
מכוון לתחום הפוליטי-אישי ולא 
בקוצר  הגיב  הוא  לצבאי-מדיני, 
הזמן".  לא  זה  עכשיו,  "לא  רוח: 
האיש באלמנט שלו ומרגיש, לראשונה מאז נפחה 
הכנסת את נשמתה עם לידתה, שהוא חוזר לשלוט 

הוא  הפוליטי  השיח  שאת  פלא  אין  היום.  בסדר 
השפם  את  יגלח  שפרץ  לאחרים.  להותיר  מעדיף 

וברק יוסיף למרוט באולפנים את שערות הזקן. 
לגוש  ה-61  שהמנדט  בכך  אמונה  חדור  נתניהו 
לכך  נותנים  לא  שהסקרים  אף  על  השגה  בר  הוא 
ומקווה  אותו  לנהל  לתסכול  נותן  לא  הוא  תקווה. 
הפחות  לכל  הבחירות  ליום  עד  מהמרוץ  להוריד 
שתיים מתוך שלוש המפלגות שעלולות לבזבז לריק 
של  ונעם  פייגלין  של  זהות   – המחנה  קולות  את 
יהודית,  עוצמה  של  השלישית  בזירה  החרד"לים. 
לפרק  תקווה  ואבדה  שכמעט  לכך  מודע  ביבי  גם 
את המטען שהטמין נפתלי בנט לגוש כולו, כשדחק 
את בן גביר וחבריו אל מחוץ למחנה בחוסר תבונה. 
נציגי  בה  שיישבו  על ממשלה  סומכים  לא  "אנחנו 
המפד"ל הישנה. נלך עד הסוף בלי קשר לתוצאות 
שאצלו   – מרזל  ברוך  השבוע  לי  אמר  בסקרים", 
שבנדיבות  אחרי  מילה.  זו  מילה  לאחרים,  בניגוד 
קולותיהם הם אפשרו לבית היהודי לעבור את אחוז 
החסימה – ונבעטו בתגובה בכפיות טובה אל מחוץ 
לרשימה, אפילו נתניהו מתקשה לומר מילה רעה על 

בן גביר וחבריו, חדורי הנקמה.
מהשבוע  זרים  לפרסומים  בניגוד   – איווט  את 
האחרון – ביבי לא סופר כשותף בר חבירה בשום 
הוא  למולדבי,  יתאפשר  רק  שאם  ומאמין  אופציה 
יעשה הכל כדי להדיח אותו מראשות הממשלה. אם 
אפילו בן הברית והשותף הקרוב מנסה ולא מצליח 
כי  וסימן  אות  לכם  הרי  איווט,  של  בזכותו  להפך 
גוש  של  מחודשת  להרכבה  תקווה  ואבדה  כמעט 
הימין במתכונת שהכרנו במשך שנים. ראש-עיריית 
מה  להסביר  ליאון התקשה השבוע  ירושלים משה 

)פעמיים(  אותו  שהריץ  ליברמן  של  בראשו  עובר 
לראשות עיריית ירושלים בתמיכת החרדים. "אמרתי 
הייתי  מקשיב.  לא  הוא  אבל  טועה  שהוא  לאיווט 
מעדיף למחוק את מה שהיה בשבועות האחרונים", 
וגם לא שידר  כנות  לי השבוע ברגע של  הוא אמר 
אותי  תשאל  "אם  העתיד:  לגבי  אופטימיות  עודף 
מה הייתי רוצה, בהחלט הייתי שמח שהחיבור בין 
היה  והגוש שהכרנו  היה מתחדש  לחרדים  ליברמן 
לאור ההתפתחויות,  אני מעריך שיקרה  נשמר. מה 
זה לצערי, כבר סיפור אחר לגמרי". לצערנו, זהו גם 

הסיפור שלנו.

נפרד אבל שווה
הבד  כיפת  חובש  שהיועמ"ש  מאמין  היה  מי 
דבר  של  בסופו  יספק  מנדלבליט,  אביחי  השחורה 
את הסחורה, גם אם חלקית – ולאריה דרעי דווקא. 
אם שהיתם בחופשת בין הזמנים ממושכת ונפרדתם 
לפצוח  תמהרו  אל  מנוחה,  ימי  לכמה  מהחדשות 
בחגיגות ולחוג בכרמים. לא בתיק המשפטי עסקינן, 
להדלפות  בניגוד  כי  והבהיר  מנדלבליט  שב  שם 
ואינו  יזומים, הוא טרם אמר את דברו  ולפרסומים 

מתכוון להכריע עד לאחר הבחירות.
את הסחורה סיפק מנדלבליט לא במישור האישי 
ופרסם  במילתו  עמד  כאשר   – הציבורי  בתיק  אלא 
של  קיומם  את  המאפשרות  מרוככות  הנחיות 
את  הולמות  החדשות  ההנחיות  בהפרדה.  אירועים 
הלכת  מרחיקות  למסקנות  ומנוגדות  החוק  לשון 
נתניהו-לפיד-בנט,  ממשלת  בתקופת  שאומצו 

ימי מלחמה ושלום

כשנתניהו נשאל 
בדאגה בתום הישיבה 
על ידי אחד השרים "מה 
יהיה", והבין שהשואל 
מכוון לתחום הפוליטי-

אישי ולא לצבאי-מדיני, 
הוא הגיב בקוצר רוח: 
"לא עכשיו, זה לא 
הזמן". האיש באלמנט 
שלו ומרגיש, לראשונה 
מאז נפחה הכנסת את 
נשמתה עם לידתה, 
שהוא חוזר לשלוט 
בסדר היום. אין פלא 
שאת השיח הפוליטי 
הוא מעדיף להותיר 
לאחרים. שפרץ יגלח 
את השפם וברק יוסיף 
למרוט באולפנים את 
שערות הזקן

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה

נקמה עם עוצמה. 
ברוך מרזל
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וינשטיין,  יהודה  היועמ"ש  של  שירותו  בתקופת 
שלא העז לפגוע כמלוא נימה בעמדות הכפופים לו 
היררכית, לבד מתיקי ליברמן, שם עלה למתקפה - 

כנמר מאולף בתאילנד.
מנדלבליט  בהנחיית  ביותר  המשמעותי  השינוי 
נוגע  בעפולה,  ההפרדה  פרשת  בעקבות  שגובשה 
מטעמם  בהפרדה  אירועים  לקיום  ההיתר  לעצם 
של משרד ממשלתי או רשות ציבורית, גם באירועי 
מנדלבליט  דתיים.  בטקסים  רק  ולא  ובידור  פנאי 
מותיר מרחב בלתי שגרתי של שיקול דעת לרשות 
אך  מושכלת",  החלטה  "קבלת  לצורך,  המקומית 
קובע בצד זאת: "אמות מידה מפורטות שהן בגדר 
לרשויות  לסייע  כדי  בהן  יש  אשר  מנחים  קווים 
המקומיות בבואן לשקול עריכת אירועים המיועדים 

לציבור המעוניין בהפרדה מגדרית". 
מתן  בעצם  נקבע  מנדלבליט  של  העיקרון 
רק  ולא   – בהפרדה  אירועים  לקיים  האפשרות 
בטקסים דתיים. גם המחיר – נסבל יחסית, והתנאים 
עצמם כמו נלקחו מתגובות עבר לביהמ"ש שאפשרו 
לפרשת  עד  בהפרדה  אירועים  של  קיומם  את 
בכובע  בסוגיה  מעורב  הייתי  נאות:  )גילוי  עפולה 
האירועים  קיום  כי  קובע  מנדלבליט  המשפטי(. 
בהפרדה אפשרי: "ככל שהציבור לו מיועד האירוע 
בו  מהשתתפות  יימנע  ממנו  משמעותי  חלק  או 
שייחודו  ככל  מתוכננת;  מגדרית  הפרדה  בהיעדר 
של האירוע לקהל המעוניין בהפרדה מגדרית הוא 

מובהק יותר, מצטמצם הקושי בקיומה".
הכפפה  את  הרים  רבה,  במידה  מנדלבליט, 
כשאימץ  המגרש  של  החרדי  מהצד  לו  שנזרקה 
אירועים  לקיים  בעבר  שאפשרה  מרוככת  נוסחה 
על- מרצון  כהפרדה  המארגנים  על-ידי  שהוגדרו 

האוכלוסייה  מאפייני  לאור  "אם  המשתתפים:  ידי 
האירוע  סוג  ולאור  רשות  באותה  המתגוררת 
ככל  וולונטרית;  הפרדה  לקיים  ניתן  מדובר,  בו 
במסגרתה  לחלוטין  וולונטרית  בהפרדה  שמדובר 
כל אדם בוחר את מקומו ללא הפרדה אין בכך כל 

קושי, ככל שגובר רכיב הוולונטריות בהפרדה, כך 
קטן הקושי בהפרדה. אין לקבל כפייה של מקומות 
ישיבה באמצעות הפעלת כוח פיזי, או אכיפה של 
מרצון  טרנספר  על  צניעות".  או  לבוש  דרישות 

שכזה, גם גנדי היה חותם.
ולחולל  בריקודים  לצאת  אפשר  שאי  נכון  אז 
בכרמים, יען כי גם בנוסחה הזאת, הוטלו הגבלות 
במתכונת  בלבד,  לגברים  אירועים  של  קיומם  על 
נטולת היגיון. "ככל שלא מתקיים שוויון חומרי בין 
המגדרים באירוע עצמו, לא ניתן יהיה להצדיק את 
קיומו של אירוע בהפרדה", כתב מנדלבליט והותיר 

מקום למחלוקת סביב החלוקה. 
לסדק הזה שבין המחיצות נכנס ביהמ"ש המחוזי 
דוד  בן  מרדכי  של  המופע  את  כשביטל  בחיפה 
וכי  ומוטי שטיינמץ שיועד לבחורי ישיבות בלבד. 
המבקשים  הישיבות  בני  ואילך  מעתה  יעשו  מה 
בנות  תאמרנה  ומה  חסידי,  לקומזיץ  להתאסף 
ירושלים שתבקשנה לקיים לעצמן ערב הרקדה על 
ליהיא לפיד בכבודה  והאם הגברת  טהרת הנשים? 
ובעצמה תיאלץ לפורר בין אצבעותיה את החלה – 

בטקס ההפרשה הבא? 
תגובות ההלם והתדהמה בביטאונים האשכנזיים 
היו צפויות למדי. היועמ"ש הפך ממאשים לנאשם, 
מחברי-הכנסת  מנע  לא  עצמו  שמנדלבליט  על-אף 
הנושנה  הממשלה  החלטת  את  לשנות  החרדים 
נוספות  רבות  בסוגיות  כמו  ב-2014.  שהתקבלה 
כשמותירים  חיוביות  לתוצאות  לצפות  אפשר  אי 
את המילה הראשונה, ולא רק האחרונה, ליועמ"ש 
ולבג"ץ. ומה עוד שבמחשבה תחילה גם את ה'זץ' 
החדשות  ההנחיות  את  למנוע.  היה  ניתן  בחיפה 
ניתן לצלוח בנקל, ולממן זיצים למיניהם בהקצאת 
באירועים  אם  גם  למגדרים,  שוויוניים  משאבים 

מקבילים נפרדים. 
אשר   - החרדים  הכנסת  שחברי  זה  שבטוח  מה 
שקטו על השמרים במשך ארבע שנות קואליציה - 
יכלו לצפות למתת בחירות טובה מזו שהעניק  לא 

מעשים עם דיבורים. רה"מ נתניהו והרמטכ"ל כוכבי בגבול הצפוני השבוע )צילום: חיים צח, לע"מ(

>>>

כשהציבור הכללי הבין 
שהחרדים לא מבקשים 

להשתלט על רשות הרבים 
הישראלית אלא אך ורק 
לשמר את זכותם לקיים 
אירועים בהפרדה בחצר 
החרדית, גם מנדלבליט 

גילה לפתע את האור 
והעז לפרסם את עמדתו 

הסותרת, בזכות קיום 
אירועים בהפרדה לחרדים. 

מי שמעוניין בכך שחוות-
הדעת הזמנית תהפוך 

לקבועה, ומייחל גם להוסיף 
אי-אלו תיקונים לאחר 

הבחירות שיאפשרו עריכת 
זיצים לבחורי הישיבות, 
מוזמן לגלות מידה של 

צניעות – ולא )רק( בלבוש, 
אלא בהתנהלות הציבורית
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האירועים  את  מחד  אישר  כאשר  מנדלבליט,  להם 
בהפרדה ופסל מאידך כאלה הנערכים לגברים בלבד. כך 
יוכלו ח"כינו האמיצים מעתה ועד לבחירות, גם להופיע 

בהפרדה וגם לזעוק גוועלד. 

משפט הציבור הכללי
מנדלבליט  אביחי  לממשלה  היועמ"ש  של  האקדח 
הוצג במערכה הראשונה, בקרב על לגיטימיות האירועים 
בהפרדה, אי שם בשלהי חודש תשרי התשע"ז. זה קרה 
אחרי החגים של אותה שנה, ובסיומם של ימים נוראים 
שבהם נאסר על מתפללים להתאסף לאירוע של 'מרימים 
פרטי,  גוף  ידי  על  שאורגן  על-אף  רבין  בכיכר  לכיפור' 
ירושלים  במרכז  בהפרדה  שניות  בהקפות  להשתתף  או 
המשתתפים  את  שירגמו  היה  חסר  רק  עירונית.  בחסות 

באתרוגים.
בית-כנסת  ספסלי  חובשי  כיפות,  חובשי  באחוות 
דרעי  אריה  אז  כבר  פנה  השנה,  ימות  בכל  בהפרדה 
ליועמ"ש  סוכות,  המועד  חול  במהלך  עוד  בדחיפות, 
אביחי מנדלבליט בבקשה לכנס בדחיפות ישיבה מיוחדת 
שבה יגובשו הנחיות שיאפשרו לחרדים להמשיך ולקיים 
3 לחוק  אירועים בהפרדה, כפי שעוגן מפורשות בסעיף 
למקומות  ובכניסה  בשירותים  במוצרים,  הפלייה  איסור 
לפני  כאן  הורחב  )אודותיו  ציבוריים  ולמקומות  בידור 
שבועיים(. מנדלבליט הבטיח לכנס צוות מיוחד בלשכתו 
אחרי החגים והדבר פורסם כאן בשעתו לראשונה )'הדרת 

חרדים', בי"ס לפוליטיקה, 26.10.16(.
באותם ימים, המריא היועמ"ש לארה"ב לצורך חיקור 
את  לקבל  וכשפניתי   – נתניהו  מפרשיות  באחת  דין 
ששהה  הנופש-החוקר  של  בשמו  שהשיב  מי  תגובתו, 
בארה"ב היה מנהל אגף בכיר דוברות, הסברה ותקשורת 
במשרד המשפטים עו"ד משה כהן. כהן מצדו הבהיר כי 
היועמ"ש מנדלבליט: "לא שוחח בנושא הדרת נשים עם 
דרעי  בנושא".  דיון  להתקיים  אמור  לא  וכי  חברי-כנסת 
מצדו דבק בגרסתו והתעקש ששיחה שכזאת קוימה גם 
קוימה וכי ההבטחה ניתנה כלשונה. לימים תיאר בפנינו 
ללא  פורסמה  הרשמית  התגובה  כי  במשרד  בכיר  גורם 
התייעצות מוקדמת עם היועמ"ש ששהה מעבר לים. גם 
היועמ"ש  כי  היה  דומה  כאשר  הוכחשה,  הזאת  הגרסה 
רגליה  המדירה  כשרה  סמינר  בת  כמו  מהמערכה  בורח 

מזיץ לבני הישיבות.
מנדלבליט  שנים,  שלוש  של  אופנתי  באיחור  והנה, 
הספרדי  הפריפריה  לשר  הבטחתו  את  השבוע  קיים 
שהפך בבין הזמנים הנוכחי לפטרון המופעים החסידיים. 
של  חייו  אורחות  עם  שמזוהה  הרגליים  גרירת  רקע  על 
זאת  עשה  שהוא  העובדה  במיוחד  הרשימה  היועמ"ש, 
לאחר  משבוע  פחות  של  אופיינית  בלתי  שיא  במהירות 
שמחפש  מי  עפולה.  בפרשת  המשפטית  ההסתבכות 
מוזמן  היועמ"ש,  שאזר  והאומץ  הזריזות  לפשר  הסבר 
המאמרים  ולעשרות  הציבור  למשפט  העין  את  להפנות 
שהתפרסמו בעיתונות החילונית – בזכותה של ההפרדה 

באירועים חרדיים.
לפני שלוש שנים, דעת הקהל אמרה את דברה בדרך 
ההפוכה. התחושה הייתה אז, שהחרדים באו לכבוש את 
זאת  מי שביטאה  אביב.  תל  בלב  החילונית,  העיר  כיכר 
ליועמ"ש  המשנה  כרגיל,  הייתה  ביותר  החריג  באופן 
זילבר שהחלה את פסטיבל ההפרדה באותם ימים  דינה 
בהארץ  מערכת  מאמר  כמו  יותר  היה  שנראה  במכתב 
להתקיים  תוכנן  "האירוע  משפטית.  דעת  כחוות  ופחות 
דגלה  על  שחרטה  "עיר  זילבר,  כתבה  אביב",  תל  בעיר 
והפלורליזם.  השוויון  ערכי  עם  מכל  יותר  מזוהה  ואף 
מובן  במלוא  המרכזית'  העיר  'כיכר  שהיא  רבין,  בכיכר 
וטקסים ממלכתיים,  אירועים  הביטוי, אתר המזוהה עם 
דבר   – ממש  אביב  תל  עיריית  של  דלתה  מפתן  ועל 

המחדד את הצרימה הציבורית". 
כמי שנלחמת  הציבור הכללי  לעיני  אז  נדמתה  זילבר 
באוטובוסים  הדתה:  של  מואץ  הליך  נגד  באומץ 
בירושלים, ברחובות בית שמש, ובכיכר רבין בתל אביב. 
מנדלבליט שהבין כי נקלע לזירת מטענים, העדיף לברוח 
לארה"ב ולמסמס את המילה שנתן לנציגים החרדים. אז 
הנוכחי התקיים  כי העובדה שהסבב  נראה  נשתנה?  מה 
גרמה  מערכתית,  רב  מתקפה  תחת  מצויים  כשהחרדים 
המאבק  זירת  גם  בתבונה.  להתנהל  החרדית  לנציגות 
בהפרדה  אירוע  לטובת  בתל-אביב,  העיר  בכיכר  לא   –

שנועד לציבור הכללי, אלא למען מופע המתקיים אי שם 
בפריפריה, עם זמר חסידי עטור פאות, הפונה רק למגזר 
החרדי, הפכה את המאבק החרדי ללגיטימי ושינתה את 
האווירה. כשהציבור הכללי הבין שהחרדים לא מבקשים 
להשתלט על רשות הרבים הישראלית אלא אך ורק לשמר 
גם  החרדית,  בחצר  בהפרדה  אירועים  לקיים  זכותם  את 
מנדלבליט גילה לפתע את האור והעז לפרסם את עמדתו 

הסותרת, בזכות קיום אירועים בהפרדה לחרדים. 
 - דתו  שמא:  או   - דעתו  חוות  כי  מדגיש  מנדלבליט 
עד  בתוקפה  תעמוד  אשר  ביניים  "עמדת  למעשה,  היא 
מי  בסוגיה".  ומקיף  עקרוני  משפטי  דיון  של  לקיומו 
להוסיף  ומייחל  לקבוע,  יהפוך  שהזמני  בכך  שמעוניין 
עריכת  גם  שיאפשרו  הבחירות  לאחר  תיקונים  אי-אלו 
זיצים לבחורי הישיבות, מוזמן להוסיף ולגלות מידה של 

צניעות – ולא )רק( בלבוש, אלא בהתנהלות הציבורית.

שלום בבית הקיט
התרחשה  לא  החופשה  שלהי  של  האמיתית  הדרמה 
לא  ואפילו  השעות  ארבע  בת  הקבינט  בישיבת  השבוע 
דקות  שתי  לו  שהקנתה  פרץ,  עמיר  של  שפמו  בגזיזת 
המרתקות  השעות  שלוש  את  נואשות.  פריים-טיים 
סכסוך  שמתחזקים  שניים  העבירו  בבין-הזמנים,  ביותר 
פרוש  מאיר  ויותר:  עשורים  שלושה  פני  על  שמתפרש 
הם  תמימות  שעות  שלוש  מש"ס.  דרעי  ואריה  מאגו"י 
שהאיש  לשיח  בספסופה  דרעי  של  הקיט  בבית  ישבו 
רובינשטיין  מאיר  הלאומי  המפייס   - בחדר  השלישי 
לליגת  המקומית  מהליגה  השבוע  שעלה  עילית  מביתר 

העל - הגדיר מראש כמשימה של "ניקוי המוגלה".
לנמק.  הפתוח  הפצע  הפך  עשורים  שלושה  במשך 
כשר  דרעי  כיהן  בהם  בימים  שם,  אי  הסכסוך  תולדות 
הצעיר בישראל, בה בשעה שמאיר פרוש הינוקא שימש 
ומעולם  מאז  האמין  דרעי  ירושלים.  עיריית  ראש  כסגן 
ששלושה היו באותה עצה שהובילה לפתיחת החקירות 
נגדו - שלושתם מעיריית ירושלים לשעבר, ומאיר פרוש 
ארנן  לפליטה:  שנותר  מביניהם  היחיד  הניצול  הוא 
מהמפד"ל  מאיר  שמואל  עדן,  מנוחתו  מ'רצ'  יקותיאלי 
ז"ל, ומאיר פרוש מאגודת ישראל יבדל"א. עד לפגישה 
בשני שעבר דרעי היה סמוך ובטוח שאלמלא שלושתם 
מוכתר  היה  לא  הוא  והתלוננו,  פנו  לחוד  אחד  וכל  יחד 
מעולם כ"זכאי" על ידי מרן זצ"ל. גרסת דרעי הובאה פה 
 – התגובה  זכות  ניתנה  לראשונה,  פרוש,  למאיר  בעבר. 
שנשלפו  ואסמכתאות  נספחים  בצירוף  זאת  עשה  והוא 
מגנזך שלומי אמונים ברחוב פרס ובעיקר מנבכי זכרונו 

הפוליטי של בור הסוד שאינו מאבד טיפה.
מי שמכיר את נהרות האיבה שזרמו בין דרעי לפרוש 
מאז, לא יכול להמעיט בחשיבותה של הסולחה שנערכה 
בסופ"ש שעבר על ארוחת בוקר דשנה בספסופה. שרשרת 
השנים  במשך  השניים  של  התגמול  ופעולות  הפיגועים 
שנועדה  ירושלים  עיריית  על  דרעי  של  מהתמודדותו   –
כדי לתקוע אצבע בעין ועד לשתי התבוסות שספג דרעי 
באלעד מידי המשפחה – העידו היטב על עומק השנאה, 

על גודל הטינה. 
השלום שהתחיל בבית )הקיט(, הוא לא פחות מאשר 
דרמה פנים-חרדית במלוא מובן המילה. חיבור ושיתוף 
ובפרט  הללו,  המנוסים  הפוליטיקאים  שני  בין  פעולה 
טוב  רק  להניב  יכול  הביצועי-פרלמנטרי,  בתחום 
לציבור שולחיהם, וגם להם. פרוש שנאלץ תמיד לחפש 
לפזול  יכול  לאגודה,  מחוץ  )וכשרים(  חדשים  חיבורים 

השותפים  עם  היחסים  התקררות  אחרי  לש"ס,  מעתה 
השיחה,  במהלך  העריך  אומנם  דרעי  מדגל.  הטבעיים 
הממשלה  את  ירכיב  נתניהו  כי  אופטימיות,  בעודף 
לערפל  מודע  הוא  גם  אך  בתוכה,  יהיו  והחרדים  הבאה 
שמעבר לאופק, הן ברמה הציבורית-פוליטית והן ברמה 
מכיר  שדרעי  הצבאית  בחזית  כמו  האישית-משפטית. 
מדיוני הקבינט כך בזירה המגזרית – בשעת משבר לאומי 

בגבולות, טוב לצמצם חזיתות פנימיות.
זה  של  בכבודו  זה  השניים  ידקדקו  הקרובה  בתקופה 
נטולת  תזונה  על  שמקפיד  פרוש  מאיר  השערה.  כחוט 
ממטעמי  מלא  בפה  ונהנה  הצום  את  שבר  פחמימות, 
הפוקצ'ה הביתיים של הגברת דרעי – כשהוא נזהר שלא 
ראש  נתניהו.  הגברת  כמעשה  בידיו  הבצק  את  למולל 
במשך  ששמר  רובינשטיין  מאיר  עילית  ביתר  עיריית 
להצלחת  שסייעה  אלחוט  דממת  על  שבועות  שלושה 
המוקשים  ומטמיני  המכשולים  מערימי  חרף  המהלך, 
מבית ומחוץ, עוד ניסה לשמור על עמימות גם בסיומה 
בשטח.  המהלך  הצלחת  את  להבטיח  כדי  הפגישה  של 
"מי צילם?", שאל דרעי את רובינשטיין בסיום – וכשבן 
השיח משלומי אמונים השיב כשומר סוד, "לא אני, אל 
תדאג, אין תמונות", הגיב דרעי: "אדרבה. צלמו, צלמו. 
שיידעו וייראו כולם. צריך שיהיו תמונות וצריך שיופצו 
ולא  פעולה  לשיתוף  שפנינו  יבינו  בשטח  שכולם  כדי 

למלחמה". ממש: צילומי התעמולה.
כפי  קמעא  חשוכה  אם  גם  יש,  היסטורית  תמונה  אז 
איך  היא  פתוחה  שנותרה  השאלה  אך  עיניכם,  שחוזות 
בעוד  אלא  מחר-מחרתיים  לא  המצב,  תמונת  תיראה 
יהיה בדרך  חודש-חודשיים. מבחנם הגדול של השניים 
שיפרוץ  הבא  הפוליטי  המשבר  עם  יתמודדו  שבה 
ושלומי  ש"ס   - החרדיות  התנועות  שתי  בין  בוודאות 
אמונים - שאולי יותר מכולן, הכיבוש הפוליטי, הוא אחד 

ממרכיבי היסוד של זהותן.

>>>

"לנקות את המוגלה", 
הגדיר 'עושה השלום' מאיר 

רובינשטיין את המשימה. 
דרעי האמין מאז ומעולם 

ששלושה היו באותה עצה 
שהובילה לפתיחת החקירות 

נגדו - שלושתם מעיריית 
ירושלים לשעבר, ומאיר 
פרוש הוא הניצול היחיד 

מביניהם שנותר לפליטה. 
עד לפגישה בשני שעבר 

דרעי היה סמוך ובטוח 
שאלמלא פרוש הוא לא 

היה מוכתר מעולם כ"זכאי" 
על ידי מרן זצ"ל. בשני 

לראשונה, ניתנה לפרוש 
זכות התגובה – והוא עשה 

זאת בצירוף נספחים 
ואסמכתאות שנשלפו 

מגנזך שלומי אמונים ברחוב 
פרס ובעיקר מנבכי זכרונו 

הפוליטי של בור הסוד שאינו 
מאבד טיפה

הסולחה בספסופה. תיעוד פגישת הפיוס של דרעי ופרוש 
עם המתווך רובינשטיין



13באלעד כ"ח אב תשע"ט 29/8/19

את  מעביר  הקיימות,  הימין  ברשימות  גביר 
לרדת  אותם  לשכנע  בניסיון  משקלו  כובד 
נפגש  מהניסיונות,  כחלק  מההתמודדות. 
מיוחדות  למשימות  האיש  אשל,  נתן  השבוע 
שמע  ובעיקר  גביר,  בן  איתמר  עם  ביבי,  של 
ממנו מסרים: "בלי עוצמה יהודית – לא תהיה 

ממשלת ימין".
בזירה אחרת, הגיע הסולם לירידה מהעץ: 
מפלגת 'נעם' של אנשי 'הר המור' הודיעה כי 
לה  יהיו  האם  לבדוק  כדי  מפקד  עורכת  היא 
המפלגה  אחרות,  במילים  תומכים.  מספיק 
שעוררה פרובוקציות אינסופיות עומדת לסיים 

כצפוי את דרכה הפוליטית.

עמיר פרץ מוותר על השפם
לדמיין?  מסוגלים   – שפם  ללא  פרץ  עמיר 
מסתבר שהמציאות עולה על כל דמיון וגם זה 
וקרה במערכת הבחירות. סימן ההיכר של יו"ר 
לפי  שנה,   40 של  וותק  עם  )שפם  'העבודה' 
טלוויזיוני  ראיון  לפני  רגע  גולח  הדיווחים( 
ולהעביר  באזז  ליצור  ביקש  פרץ  שהעניק. 
מסר, שאולי לא עובר מספיק ברור עם שפם 
לא  העבודה  מפלגת  השפתיים:  את  שמכסה 

תשב בממשלתו של בנימין נתניהו.

אופוזיציה  בהיותו  פרץ לשכנע  הצורך של 
כי  פוליטיות  הערכות  רקע  על  גוברת  לביבי, 
נתניהו  של  ההצלה  קרש  להיות  עשוי  הוא 
בממשלה הבאה. ח"כ דוד ביטן )הליכוד( חזר 
השבוע על הערכתו כי פרץ יצטרף לממשלה, 
מדיניות  לממש  היכולת  חוסר  בשל  לדבריו 

חברתית מהאופוזיציה.

מתיחות בכחול לבן
הגיעה  לבן'  'כחול  פלגי  בין  המתיחות 
לשיאה, על רקע סדרת פרסומים שהציגו באור 
לפיד  של  עתיד'  'יש  בין  היחסים  את  שלילי 

לבין 'חוסן לישראל' של גנץ.
שכר  גנץ  כי  פורסם  שעבר  בשבוע  כזכור, 
בחשאי חברת חקירות בעלות של מאות אלפי 
הנטען,  פי  על  מדליפים.  לאתר  כדי  שקלים, 

המהלך לא היה מתואם כלל עם לפיד.
כי  שמש  מיכאל  העיתונאי  פרסם  השבוע 
הייעוץ  שירותי  את  אישי  באופן  שכר  גנץ 

בבחירות  עבד  צור  צור.  רונן  האסטרטג  של 
בין  היחסים  אך  לבן,  כחול  עם  האחרונות 
לתקוף  הרבה  והוא  שרטון  על  עלו  הצדדים 

בחריפות ובאופן אישי את יאיר לפיד.
כשירת שירותי היועץ שהשתלח בו, מהווה 
סתירת לחי מצלצלת ללפיד, מה שמחזק את 
הערכות כי המפלגות יתקשו עד מאד להמשיך 
ועשויות  המשותפת,  במתכונת  ולתפקד 

להפריד כוחות, רגע אחרי הבחירות.

בש"ס וג' מחממים מנועים 
במפלגות החרדיות מברכים את חודש אלול 
ימי  אווירת  את  לנצל  ומצפים  ובא,  המתרגש 
הרחמים והסליחות גם לטובת הצבעה בקלפי 
על פי הוראת גדולי ישראל. אך בין הקמפיינים 

של שתי המפלגות החרדיות, תהום פעורה.
חד,  קמפיין  מנהלים  שבש"ס  בזמן 
אינטנסיבי במלוא העוז והעזוז, הרי שב'יהדות 
שני  בעצלתיים.  מתנהלים  העניינים  התורה' 
אמורים  ו'אגודה'  'דגל'  של  ההסברה  מטות 
זכר  נמצא  לא  מעשית,  אבל  בתיאום,  לעבוד 

ממשי לשיתוף פעולה.
ב'דגל' הלכו על סרטוני רשת נועזים יחסית, 
בזמן שח"כ אייכלר מפרסם סרטון הפחדה עם 
מנפיקה  'אגודה'  שטימר';  'דער  עיתון  דמוי 
שלטי  מעלה  ש'דגל'  בזמן  באידיש,  ג'ינגל 
חוצות עם דיוקן גדולי התורה; חלק מחליטים 
לשתוק לליברמן, אחרים מעצימים אותו, הצד 

השווה: מסרים לא אחידים.
שגם  היא  התורה'  ב'יהדות  העבודה  הנחת 
יעשו  וליברמן  לפיד  אקטיבי,  קמפיין  ללא 
עבורם את העבודה. כי מי לא ירוץ לשלשל את 
הפתק הנכון בקלפי, כשמנגד עומדים "מבקשי 
רעתם". בנוסף, הציפייה לאחוז הצבעה כללי 
נמוך, מהווה קרן תקווה להדבקת פערים. האם 

כל זה יספיק? ימים יגידו.

ראש הממשלה נפגש עם יו"ר זהות משה פייגלין והבטיח לו הבטחות מפליגות תמורת פרישה מהתמודדות • נתן אשל נפגש בשליחות נתניהו 
עם איתמר בן גביר אך הבין ממנו כי עוצמה יהודית נחושה להתמודד עד הסוף • ובמפלגת 'נעם' מחפשים כעת את הדרך לפרוש בכבוד

מאת: משה אברהמי

מאחורינו.  עמוק  נמצאים  הרשימות  הגשת  ימי 
במקומותיהם,  ניצבים  השחקנים  כל  לכאורה, 
הקמפיינים מתנהלים במלוא עוזם ורק נותר לחכות 
לשעת פתיחת הקלפיות. אבל מבחינתו של בנימין 
נחוש  ראש הממשלה  פתוח.  עדיין  הכל   – נתניהו 
לשפר את התנאים שלו בגוש הימין, בין היתר על 
ידי הסרת מפלגות קצה שעלולות להוריד לטמיון 

מאות אלפי קולות.
'זהות'  מפלגת  יו"ר  עם  נתניהו  נפגש  השבוע, 
מפליגות,  הטבות  חבילת  לו  והגיש  פייגלין  משה 
כלכלי  לשר  מינוי  מהתמודדות:  פרישתו  תמורת 
של  ללגליזציה  שלו  הדגל  תכנית  מימוש  בכיר, 
לחובות  שקלים  מיליוני  של  כיסוי  וגם  קנאביס, 

בהם מפלגתו שרויה.
פייגלין  היה  הבחירות,  של  הראשון  בסיבוב 

לרוב.  מנדטים  לו  ניבאו  והסקרים  גדולה  הבטחה 
של  הפרישה  הצעת  בשפל,  נמצא  כשמצבו  כעת, 
נתניהו עשויה להיות עבורו מוצא של כבוד. למרות 
פייגלין  מתמיד  השורות  כתיבת  לשעת  נכון  זאת, 

בסירובו ומתעקש לרוץ עד הסוף.
'עוצמה יהודית' ספגה השבוע מהלומות, חלקן 
את  קיבל  המשפט  בית  פחות.  אחרות   – צפויות 
מועמדותם  את  ופסל  הרפורמית  התנועה  עתירת 
בנוסף,  גופשטיין.  ובנצי  גולדשטיין  ברוך  של 
רבני חב"ד מהפלג המשיחי חתמו על מכתב ממנו 
סכנת אחוז  עבורם, בשל  אין להצביע  כי  השתמע 

החסימה.
ביכולתם  משוכנעים  יהודית'  'עוצמה  ראשי 
לשופטי  הודו  ואף  החסימה,  אחוז  את  לצלוח 
בג"צ שלטעמם עשו עבורם את העבודה בפסילת 

גופשטיין ומרזל והביאו להם מנדט וחצי נוספים.
בן  את  לשלב  מנת  על  רבות  שעשה  נתניהו, 

נתניהו פתח במסע שכנועים מול 'זהות' ו'נעם' שיסירו את התמודדותן 

המטרה: למנוע התמודדות "זהות" ו"נעם"

עמיר פרץ במעמד הגילוח )צילום: זיו קורן(

מתוך הסרטון של 'דגל התורה'

 רה"מ בנימין נתניהו

מחזירים את השלטון לעם.לא בחרנו בג"צ.
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אנוכי  "ראה  במילים:  פותחת  ראה  פרשת 
נותן לפניכם... ברכה וקללה..." )דברים יב, כו(. 
הרי  ח"ו,  וקללה  ברכה  'רואים'  איך  להבין  ויש 
את הברכה וח"ו להיפך, חשים או "שומעים", אבל בדרך 
בלשון  התורה  משתמשת  כן  אם  מדוע  'רואים'.  לא  כלל 
של ראייה על כך? זאת ועוד יש להבין, מה שנאמר: "ראה 
שכר  הם  ולהיפך  ברכה  הרי  היום",  לפניכם  נותן  אנוכי 
ועונש על מעשינו, איזו נתינה יש בזה שהקב"ה אומר על 
היום", שכביכול באה לא לפי מעשיו  "נותן לפניכם  כך: 

של אדם אלא כמתנה?
רבים מהמפרשים שואלים גם על השוני שיש בין הברכה 
מצוות  אל  "אשר תשמעו  נאמר:  בברכה  לקללה. שבעוד 
ה'..."  מצוות  אל  תשמעו  לא  "אם  נאמר:  בקללה  ה'..." 
מדוע בברכה אשר תשמעו בלשון של ביטחון, ובקללה אם 

לא תשמעו בלשון של ספק?
ארוחת  לסעוד  התפילה  לאחר  שנהג  איש  על  מספרים 
יומי.  עיתון  שולחנו  כשעל  יומו  לעמל  צאתו  טרם  בוקר 
והנה בוקר אחד הוא מגלה בין דפי העיתון שטר של 200 
העיתון,  של  פרסומי  גימיק  שזהו  חשב  בתחילה  שקלים. 
אבל מצא שהשטר הוא אמיתי, חדש ומגוהץ. הוא החליט 
במכולת  ערב  קניית  שערך  בעת  בשטר  להשתמש  לנסות 

השכונתית, ואכן המוכר לקח את השטר.
כשבליבו  העיתון  את  פותח  שוב  בבוקר  למחרת 
מהבהבת התקווה אולי ימצא שוב שטר כזה בעיתון? ואכן 

תקוותו לא נכזבה. בעמוד נח לו שטר של 200 שקלים.
לאחר 20 יום העיתון הגיע ללא השטר. גם לא בעמודים 
מחלק  התבלבל  'אולי  עצמו:  את  שאל  הוא  האחרים... 
ירד  הוא  אחרת?'  בתיבה  השטר  את  והניח  העיתונים 
לתיבות הדואר, שם פגש את שכנו הקשיש מוציא עיתון 
את  בעדינות  והוציא  סליחה  ביקש  הוא  שלו.  מהתיבה 
את  גילתה  בעיתון  חטופה  הצצה  הזקן.  משכנו  העיתון 
השטר הצבעוני. הוא מלמל אי אלו מילות התנצלות, הניח 

את העיתון שהגיע לתיבתו ביד של הזקן וברח לדירתו.
שהשכן  שנתיים,  במשך  אט,  אט  למדו  כבר  השכנים 
מראה  ולפי  לב  טוב  נוח,  אדם  הוא  השנייה  מהקומה 
השקיות שקונים הוא ומשפחתו- הוא גם אמיד. כל זה טוב 
ויפה עד שהוא חושב שלקחו לו את העיתון. ברגע שמגלה 
שהעיתון 'שלו' הוחלף, לא ניתן יהיה להכיר אותו. וכיון 
להחליף  פעם  מדי  השכנים  לו  הניחו  זהים,  שהעיתונים 

איתם את העיתון.
הוא  מידו,  העיתון  נפל  התיבה,  ליד  הבקרים,  באחד 
התכופף להרימו. נעל שחורה ומבריקה הונחה על העיתון 
ומנעה ממנו להרים אותו. הוא התקומם: "תזיז את הרגל 
"אכן,  הקול:  נשמע  מעליו  אך  'שלי'".  מהעיתון  שלך 
העיתון שלך, אתה משלם את דמי המנוי. אך השטר הוא 
לא שלך אלא "שלי". האם עלה בדעתך אי פעם להודות 
לי על הכסף שאתה מקבל ממני? שמת לב שלצד השטר 
ניסית  אותן?  קיימת  בקשות?  לעיתים  מופיעות  היומי 

לפחות לקיים אותן?
הנמשל לצידו: אנו מקבלים מדי יום את הנשמה בחזרה 
לגופנו. יש לנו גוף פעיל ואנו מבצעים עמו פעולות שונות. 
יום  כל  לנו  מעניק  העולם  שבורא  מהשטר  קטן  חלק  זהו 
במתנה. כאשר חלילה חסר לנו משהו, אנו מתקוממים: זה 
לקחת,  לא מחפש חלילה  ובורא העולם  לי!  לקחו  שלי! 
אומר:  לצידם  אולם  ועוד.  עוד  לתת  רוצה  הוא  אדרבה 
תקיים את בקשותיי. תודה לי שבראתיך. ואני מצדי אעניק 

לך ככל שרק תוכל לקבל.
לפניכם  נותן  אנוכי  "ראה  הפסוק:  ללשון  הביאור  זהו 
היום". בכל יום ויום אתה מקבל כל כך הרבה טוב. אתה 
זה. שים  כל  נותן לך את  מי  גם תראה  ושומע, אולם  חש 
לב לבקשות המצורפות לכל הטוב. עליך לזכור שלמעניק 

השטר יש זכות להחליט מה יעשו בו.
לפעמים כדי לעורר אותנו שהשפע מגיע מבורא עולם, 
וכדי שנתעורר לקיום מצוותיו, הקב"ה חוסם לפנינו דלת 
טעם  אין  'משוך'.  המיצר-  מן  לצאת  כיצד  כתוב  שעליה 
לדחוף, להילחם ולהיאבק. רק לעצור, לקרוא את האותיות 
שוב ולפעול כדי לקבל שוב את הברכה. הדברים ההפוכים 

ח"ו באים מתוך מטרה שתראה את הדרך אשר תלך בה. 
זו המתנה והנתינה שנתן לנו הקב"ה שנוכל לראות. אם 
נדע להשתמש בה אזי השפע לא יפסיק לרגע, והדלת לא 
תהיה חסומה. "את הברכה אשר תשמעו", הברכה הגדולה 
אינה  היא  ולקבל  לשמוע  יודעים  אם  לשמוע.  שנדע  היא 

נפסקת.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

 הרה"ג ראובן אלבז  
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

אשר תשמעואלול – לכו ונשובה אל ה'
ְרֵאה ָאנִֹכי )יא, כו(

'מאזן סופי' של השנה
"ראה" ראשי תיבות: ראה אלול הגיע. זהו החודש שבו 
עמלים,  העבודה  מקומות  בכל  הסופי".  "המאזן  את  להכין  עלינו 
לקראת סוף השנה – לעתים עד השעות הקטנות של הלילה – להכין 
חריגות.  ללא  מסודרים,  יהיו  החשבונות  שכל  ודואגים  המאזן,  את 
וכמו כן עלינו לבדוק את עצמנו, ולתקן את מה שצריך, כדי שנגיע 
תפילותינו במהלך  היו  איך  עלינו להתבונן  חריגות.  ללא  הדין  ליום 
הרע  מלשון  פינו  את  שמרנו  כמה  ואיך,  למדנו  תורה  כמה  השנה, 

ודיבורים אסורים וכמה שמרנו את עינינו ומחשבותינו.
רבי ישראל סלנטר זצ"ל כותב בספרו "אור ישראל" )מכתב יד(: 
"מלפנים בישראל כל איש אחזתו פלצות מקול הקורא קדוש אלול". 
וכשהיו מברכים את חודש אלול היה רבי ישראל מתמלא כולו ברטט 
וחלחלה, עד כדי עלפון של ממש. ימים ספורים לפני ראש השנה היו 

פניו חיוורות, והיה מתהלך בכפיפות קומה.
שאלוהו תלמידיו: "ילמדנו רבנו, וכי חודש אלול הוא אריה או דב 
שצריך להתעלף מרוב פחד לרגל בואו"? והשיב להם: "דוד המלך 
אמר לשאול )שמואל א יז, לו(: 'ַּגם ֶאת ָהֲאִרי ַּגם ַהּדוֹב ִהָּכה ַעְבֶּדָך', 
והוא גם זה שהעיד על עצמו )תהלים קיט, קכ(: 'ָסַמר ִמַּפְחְּדָך ְבָׂשִרי 
מפני  מהיראה  יותר  לירא  יש  הדין  שמיום  הרי  ָיֵראִתי',  ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 

אריה או דב!"   
כמו כן מספרים על ה"חפץ חיים" זצ"ל, שכשהחזן הכריז על חודש 
אלול, הוא הזדעזע ופרץ בבכי – וכל הקהל עמו. וזה היה כשבישרו 
על חודש אלול! בחודש אלול עצמו - אין לתאר ולשער איזו ערגה 

היתה להם, ואיך היו מתהלכים באימה ביראה. 
הגאון הצדיק רבי שלום שבדרון זצ"ל – כהכנה ליום הדין - היה 
שרוי בתענית דיבור כל חודש אלול, עד מוצאי יום הכיפורים. שנה 
אחת לקחתי אליו את בני, שהגיע למצוות, כדי שיברכו. רבי שלום 
הניח את ידיו על ראשו, רק שפתיו נעות וקולו לא נשמע, וכך האציל 

עליו את ברכתו.
יאכל  שבת  בערב  שטרח  "מי  אמרו:  ע"א(  ג  זרה  )עבודה  חז"ל 
בשבת, מי שלא טרח בערב שבת מהיכן יאכל בשבת". הקב"ה נתן 
זה  בחודש  וחמלה.  רחמים  חסד,  של  שלם  חודש  פז:  הזדמנות  לנו 
הוא נמצא קרוב אלינו, ואם נשכיל לומר את הסליחות מעומק הלב, 
הדין  ליום  להגיע  נזכה  וההלכה,  התורה  בשמירת  נתחזק  ובמקביל 

כראוי וכנכון.  

שערי תשובה פתוחים!

לקראת  עצמנו  את  שנכין  כדי  לנו  ניתנו  מילואים  ימי  ארבעים 
המשפט הגדול והנורא שאנו עתידים לעמוד בו. הקב"ה לא בא אלינו 
ברחמיו  לנו  נותן  אלא  לדין!"  תעמדו  "כעת  ואומר  פתאום  בפתע 

חודש ימים של הכנה. 
תוך  אינטנסיבית,  עבודה  מאתנו  נדרשת  הללו  הימים  בארבעים 
שאנו ממעטים בשינה ומרבים בלימוד, בתורה, בתפילות, בסליחות 
ולחזור  נפש  חשבון  לעשות  כדי  הלב,  מעומק  תהילים  ובאמירת 

בתשובה שלמה. 
רבנו יונה כותב בספרו "שערי תשובה" )תחילת שער ראשון(: "מן 
הטובות אשר הטיב ה' עם ברואיו, כי הכין להם הדרך לעלות מתוך 
פחת מעשיהם ולנוס מפח פשעיהם, לחשוך נפשם מני שחת ולהשיב 
מעליהם אפו, ולימדם והזהירם לשוב אליו כי יחטאו לו, לרוב טובו 
וישרו, כי הוא ידע יצרם, שנאמר )תהלים כה, ח(: 'טוֹב ְוָיָׁשר ה' ַעל 
ַּבָּדֶרְך'" – אחת מן הטובות שעשה עמנו ה' יתברך  ַחָּטִאים  יוֶֹרה  ֵּכן 
היא, שלא סגר בעדנו את דלתות התשובה. שערי תשובה פתוחים וכל 

הרוצה יבוא ויכנס! 
נכון שקשה לישון בשעה מאוחרת ולהשכים קום לתפילת שחרית, 
אך מי שמצליח לעבור את המשוכה הקשה הזו, ומתגבר כארי לעמוד 
בבוקר לעבודת בוראו - עולה ומתעלה לפני בורא העולם, ואחר כך 

מרגיש בלבו כמה כדאית היתה הדרך!
נזכור כי "לפום צערא אגרא" )אבות ה, כג( – כפי הצער שמצער 

אדם את עצמו, ובהתאם לנדודי השינה מעיניו - כך הוא זוכה! 

החסד שבאפשרות התשובה

עמנו  עושה  שהשי"ת  הזה  הגדול  בחסד  להתבונן  עלינו  ובאמת 
במה שהכין לנו את דרך התשובה, "ָוָׁשב - ְוָרָפא לוֹ" )ישעיהו ו, י(. 
לחייבו  כדי  דרך  כל  מחפש  פיו,  את  המרה  שעבדו  ודם,  בשר  מלך 
בדין. לא כן מדת חסדו וטובו של הקב"ה, שלמרות שהוא בוחן כליות 
ולב ומכיר ויודע את כל חטאי האדם - מכל מקום שלח לנו ביד חכמיו 
ונביאיו את דרך התשובה כדי שנזכה בדין, והיינו דכתיב )תהלים כה, 
דרך  לחטאים  יורה   - ַּבָּדֶרְך'  ַחָּטִאים  יוֶֹרה  ֵּכן  ַעל  ה'  ְוָיָׁשר  'טוֹב  ח(: 

לעשות תשובה" )ירושלמי מכות ב, ו(.

עם ישראל, שנשמותיהם חצובות מתחת לכיסא הכבוד, מפשפשים 
בימים אלו במעשיהם, ומנצלים את הימים לעלות על המסילה העולה 

בית ה'.

פתחו לי פתח כפתחו של מחט

רבותינו אומרים שהבא להיטהר – מסייעין אותו )יומא לח ע"ב(. 
אדם – בשר ודם – אינו יכול לנצח בכוחות עצמו את היצר הרע שהוא 
מלאך עשוי מאש. אולם אם יעשה צעד קטן כדי להילחם בו – יזכה 
לסיעתא דשמיא ויוכל לו. כל מה שנדרש מאתנו הוא רק "פתחו לי 
"ואני אפתח לכם פתח כפתחו של  אז:  או  פתח כפתחו של מחט", 

אולם". 
בסמוך  מיד  יש פתחים שנסגרים  פתחים.  ויש  פתחים  אלא, שיש 
ידי הנחת אצבע,  על  זרימת המים  יכול לחסום את  לפתיחתם. אדם 
אולם בו ברגע שיסיר את האצבע – המים ישובו מיד למסלולם. יש 
פתח  יעשה  אדם  אם  ימים.  מספר  מעמד  להחזיק  שיכולים  פתחים 
בתוך ערימת חול, הפתח יוכל להחזיק מעמד כמה ימים, אולם בשלב 

מסוים הוא ייסתם. 
הפתח הנדרש מאתנו הוא פתח כפתחו של מחט – פתח זעיר, אך 
עצמו,  על  מקבל  שאדם  הקבלה  ולעולם.  לעד  פתוח  שיישאר  כזה 
צריכה שתהא קבלה אמתית, גמורה ושלמה, לסור מדרכים עקלקלות 

ולהיכנס לדרכי התורה, המצוות והמעשים הטובים.  

להזדרז בעשיית התשובה

מה נואלו כל אלו השאננים, האומרים: מה יש למהר, הדין הוא רק 
בחודש תשרי, יש עוד זמן... 

אשה",  אחרי  ולא  ארי  "אחרי  אמרו:  ע"ב(  יח  )עירובין  חז"ל 
בפשטות הכוונה שמוטב לאדם ללכת אחרי אריה ולסכן עצמו, ולא 
רמז  בדרך  אך  תתורו",  "ולא  באיסור  ולהיכשל  אשה  אחרי  ללכת 
כדאי  בתולה.   - אלול  ושל  אריה,  הוא  אב  חודש  מזלו של  פירושו: 
להזדרז ולהתחיל לעשות תשובה מיד אחרי חודש אב,  שמזלו אריה, 
עם כניסתו של חודש אלול, ולא להמתין עד אחרי חודש אלול, שמזלו 

אשה בתולה, לכניסת חודש תשרי. 
עוד אמרו: "אב" – ראשי תיבות: אלול בא. 

חודש  ראש  ממוצאי  סליחות  לומר  מתחילים  ספרד  בני  ובאמת 
אלול במשך ארבעים יום, כנגד ארבעים הימים שמשה רבנו – רעיא 
של  סליחתו  את  לקבל  כדי  במרום  שהה   - הגדול  הסנגור  מהימנא, 
סימן  ושו"ע  )טור  בעגל  ישראל  שחטאו  הנורא  החטא  על  הקב"ה 

תקפ"א ס"א(. 
בעלייתו למרום, בראש חודש אלול, תקע משה רבנו בשופר, כדי 
למנוע טעות במניין ארבעים הימים עד לירידתו עם הלוחות השניים, 
ומשום כך נהגו בני אשכנז לתקוע בשופר מא' באלול, כדי להודיע 
ורמ"א  פמ"ו  אליעזר  דרבי  )פרקי  הסליחה  ימי  ארבעים  שהתחילו 

שם(.

כוחן של הסליחות

הסליחות יסודם בהררי קודש, מיוסדים על אדני פז. הם חוברו על 
ורבי  יהודה הלוי, רבי שלמה אבן גבירול  ידי גדולי עולם, כמו רבי 
אברהם אבן עזרא, ראשונים כמלאכים, וטמונים בהם סודות עילאיים. 
מי שמתבונן במילים חש עד כמה הן מרגשות, פורטות על נימי הלב 
תורתך",  בתלמוד  לבנו  "פתח  המטרה:  בעצם  זוהי  אותו.  ופותחות 

"פתח שערי שמים לתפילתנו".    
אמנם את חלק מהסליחות שרים במנגינה, אולם אין ספק שהמנגינות 
הללו מרגשות עד כדי בכי! אין פלא שלאמירת הסליחות באים אלינו 
תורה  משמירת  הרחוקים  כאלו  ואפילו  ומדרום,  מצפון  ממרחקים, 
ומצוות. כולם נקבצו באו לך )ישעיהו מט, יח(, לאומרן ברגש נפלא 

ועילאי.     
שבעים  בני  מבוגרים,  אנשים  קבוצת  הגיעה  שנים  כמה  לפני 
ומעלה, מקיבוץ באזור קרית שמונה, לבקר בישיבה. הם שהו זמן מה 
ואז פנה אליהם המדריך ואמר שהגיעה  והאזינו לאמירת הסליחות, 
השעה לחזור לביתם. שניים מהם  ביקשו להישאר ואחד מהם ניגש 
אלי לאחר הסליחות כשכולו שטוף דמעות: "לפני למעלה מששים 
שנה, בהיותי ילד קטן, הלכתי עם אבי לבית הכנסת לסליחות. מאז 
לא  אותי.  הציפו  הזיכרונות  אתכם,  כששמעתי  ועכשיו,  הכל.  עזבנו 

יכולתי לזוז מהמקום. התרגשתי עד עומק לבי!" 
הוא הגיע גם בשנה שאחר כך לאמירת הסליחות וסיפר לי שמאז 
ובאים  גר,  הוא  בו  בקיבוץ  מניין  להקים  זכה  ואף  מאד,  התחזק 

להתפלל בו מכל המושבים שבאזור.
מה רב כוחן של הסליחות, הנאמרות ברגש ובהתעוררות, להעלות 

את האדם מכל מיני מקומות נמוכים אל טהרת נפש עליונה! 
)מתוך הספר החדש "משכני אחריך" דברים חלק א'(.

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

 



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 

 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
 יחסי אנוש מצויינים - חובה

 ייצוגיות 

דרוש/ה 

דרישות:העבודה כוללת:

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

העבודה בבני ברק

מבית

להשיג בכל יום שישי בדוכני העיתונים ובחנויות הנבחרות

יותר עמודים « יותר כותבים « יותר תוכן « 
יותר מאמרים « יותר כתבות « יותר סיפורים 

« יותר מדורים « יותר מעניין

לסוף שבוע
מושלם.... לוח מזל וברכה 

זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

עשרות אלפי דירות נמכרו ו/הושכרו
עשרות אלפי משפחות יצאו לחופשה

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית

תפריט קיץ חדש

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

קו"ח לפקס:03-5796645
shlomi@kav-itonut.co.il :למייל
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תשבץ

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

כתובת אתר התשבצים והתפזורות בנושאי יהדות 
של עוזי קייש חינם על טהרת הקדש:

 www.tashbetz.mysite.com

תפזורת בעלי-חיים חיות יבשה

מאונך

1. ביטוי המורה על צניעות. "לא  ___  אנכי ולא בן  ___  אנכי" )עמוס ז יד(
5. ביטוי של ענווה ושפלות-רוח. "עפר אני בחיי  ___  וחומר במיתתי" )ברכות 

יז.(
7. מנהיג, ראש-עדה.  "כל  ___  שמנהיג את הצבור בנחת זוכה ומנהיגם לעולם 

הבא" )סנהדרין צב.(
8. שם את מישהו לצחוק בדרשו ממנו דבר שהוא למעלה מיכולתו או מהשגתו.  

"לעג  ל___" )משלי יז ה(
9. פיתול של חוטים ביחד.  "מה להלן  ה___  כ"ד אף כאן  ה___  כ"ד "  

)תוספות יומא עא:(
11. נישואין, נשיאת אשה.  "שעשה לו מעשה  ___  הושיבה באפריון ואהרן 

ומרים מרקדין לפניה" )סוטה יב.( )בכתיב חסר(
14. )בהלכות מצורע( קביעה מוחלטת של הכהן שהנגוע מצורע הוא. "מתוך 

___  או מתוך הסגר" )נגעים א ג(
15. נקי, טהור.  "זך לקחי  ו___  הייתי בעיניך" )איוב יא ד(

17. קיצור המילים: גזרות קשות ורעות.
19. כנוי–הערצה למנהיג גדול בישראל, מגינו ומחסו של העם.  "___ ישראל 

ופרשיו" )מלכים ב ב יב(
20. במפתיע, בלי משים, באופן בלתי צפוי. "ב___  הדעת" )סנהדרין צז.( 

)בכתיב חסר(

1. מרכז המוט הנושא את כפות-המאזנים.  "____  מאזנים" )בבא בתרא פט.(
2. כנוי לרכוש שהאשה מביאה לבעלה עם נישואיה והחוזר אליה לאחר מותו או 

לאחר גרושים.  "נכסי צאן- ___"  )בבא קמא פט.(
3. ענף רך של עץ.  "את ראש  ___  קטף" )יחזקאל יז ד( )בלשון יחיד( )לא בלשון 

סמיכות(
4. כנוי ליום שלמחרת חג הפסח או חג השבועות או חג הסוכות.    ____ - ___

5. ריר, לח-הפה.  "לא תרפני עד-בלעי  ___" )איוב ז יט( )לא בלשון סמיכות( 
)בהיפוך אותיות(

6. נוסח, סגנון, משמע.  "אין נא אלא  ___  בקשה" )ברכות ט.(
10. מעידה על פני דבר חלק. "על ידי  ___  דהר" )תוספות בבא מציעא עח.(

12. מן הנתינים עולי הגולה עם זרובבל.  "בני עבדי שלמה בני  ___" )נחמיה ז נז( 
)בהיפוך אותיות(

13. צרכי–מזון לשבור את הרעב.  "__ רעבון" )בראשית מב יט(
16. תואר לאדם צעיר בגילו וגדול בחכמה.  "אב בחכמה  ו___  בשנים" )בראשית 

רבה פרשה צ , פסקה ג(
18. מתחנות בני ישראל ביציאת מצרים.  "____  הגדגד" )במדבר לג לב( )בהיפוך 

אותיות(

מאוזן

ארי, כפיר, אריה, לביא, דב, ליש, הארנבת, נמר, וקפים, שועל, זאב, שחל, כלב, תנים

תירשדנמאישריתשאנא
תכלביתשאגהתאישנתג

נישראבאשיאתשתדישא

שאמאאאשראתדביאשלג
תסנזנשאמאדמשנמאתד

נמאריתדאנתשיארנשא

אאמסנתנימאגשפתאדג

אנששידתגשאנתשקאהת

שאחאמאהדלשכנאאואד

סלאישיתעגשאפנידות

ננרשחתונאבשגינבתא

שאנמאשדאגדשתארנלג

תיתדאנתנמאירשישרא
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דירות 
למכירה

 למהירי החלטה, הרב 
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 

2,620,000 ש"ח. בלעדי 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

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

כז’ - כט’ באב תשע”ט
28-30/8/2019  

 ליד רדק, 3 חד' 
גדולים + 2 חצאי חדרים 

+ יחידת דיור נפרדת, 
ק"ק עם נגישות לכסא 

גלגלים. הדירות משופצות 
2,600,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)6-6(_____________________________________________

בני ברק

 בהאי גאון במקום 
הכי טוב!! דופלקס ק"א 
100 מ"ר, ק"ב 90 מ"ר, 

מסודרת, ניתן לחלק 
ליחידות ולעשות טאבו 

משותף 2,600,000 ש"ח. 
בלעדי ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 ב"ב 03-5797756

050-5308742)8-8(_____________________________________________

 באחיה השילוני באיזור 
מנחם 3.5 חד', ק"ג + 

אופציה ממשית ליחידה 
נוספת של 25 מטר, 

וכן לבניה על הגג )עם 
תוכניות הגשה לעירייה( 
1,900,000 ש"ח. בלעדי 

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

050-5308742)8-8(_____________________________________________

 רוכשים דירה? ביטוח 
משכנתא בתעריפים ללא 

תחרות. ביטוח נאמן, 
050-4750475)14-40(_____________________________________________

אלעד

 באהרונסון  3.5 חד' 
100 מ"ר משופצים  

ברמה גבוהה, ק"ג 
ואחרונה גג רעפים עם 

היתר לבניה מיידית של 
56 מ"ר )אופציה ליחידה(

2,200,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)21-21(_____________________________________________

 בשיכון ה' באיזור 
צירלסון  דופלקס משופץ 
5 חד' בק"ב + 2 יחידות 

מושכרות בקומה מעל.
2,500,000 ש"ח בלעדי 

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

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

110 מ"ר, בק"ג עם 
מדרגות לחדרון + גג 
מרוצף מעליה. ללא 

מעלית, חניה וגג צמודים  
בטאבו. 2,600,000 ש"ח. 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)6-6(_____________________________________________  מציאה! בשיכון ג' 

דירת גן , 4 חד, מסודרת 
+ חצר של 50 מ"ר עם 
כניסה פרטית )מתאים 

גם לגן ילדים(, 1,990,000 
ש"ח גמיש, ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)23-23(_____________________________________________

אופקים

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

ק"א סלון ומטבח ופינת 
אוכל )50 מ"ר( ומעליה 

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

מ"ר(, מסודרת 3 כ"א + 
חניה צמודה. 2,650,000 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 חמד שלמה כל עבודות 
הצבע והגבס, דירות פרטיות 
ומוסדות. אמינים ומקצועיים 

050-5353265)28-39(_____________________________________________

משכנתא פלוס
משכנתאות 

בריביות אטרקטיביות
חיסכון ענק במחזור משכנתא

054-6961132

הלוואות בפריסה רחבה 

מחירים מיוחדים לאברכים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 בנתן הנביא, 5 חד', 

115 מ"ר, ק"א, חזית, 3 
כ"א, מסודרת + 2 חניות 
2,350,000 ש"ח בלעדי 

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

050-5308742)28-28(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 בשיכון ג' בבניין חדש, 
ק"ק, 5 חדרים + מרפסת 
גדולה. 2,400,000 תיווך 

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

050-5308742
)30-30(_____________________________________________

באר שבע

וילות ובתים

 ברח' אליהו הנביא 
דופלקס 4 חד', ק"ב, 
גדולה ומרווחת, מעל 

100 מ"ר ומעליה 3 חד' 
יפים, ניתן להפריד, 3 

כ"א 2,600,000 תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 
בני ברק 03-5797756 

_____________________________________________)31-31ל(050-5308742

 להשקעה דירה מחולקת 
לשתי יחידות דיור שכירות 

2,700 במחיר מציאה 570,000 
ש"ח "תיווך אברהם"

050-4117276)35-35(_____________________________________________

 בלב הקהילה, קומה ד', 
5 חדרים, משופצת חלקית, 

750,000 ש"ח "תיווך אברהם" 
050-4117276)35-35(_____________________________________________

+5 חדרים

 בקהילה דירת 4 חדרים, 
קומה ב', משופצת חלקית, 

משוכרת 2,200 ש"ח, 
760,000 ש"ח "תיווך אברהם" 

050-4117276)35-35(_____________________________________________

 בקהילה דירת 4 חדרים, 
קומה ב', משופצת מהיסוד, 

820,000 ש"ח "תיוך אברהם" 
050-4117276)35-35(_____________________________________________

 בפרוייקט 4 חד', קומה א' 
120 מ' + מ. סוכה, מושכרת 
2,400 1,025,000 ש"ח "תיווך 

_____________________________________________)35-35(אברהם" 050-4117276

 בטרומפלדור 3 חד', קומה 
ב', משופצת חלקית שכירות 
2,200 740,000 ש"ח "תיווך 

_____________________________________________)35-35(אברהם" 050-4117276

 בקהילה 3 חד, 80 מ' 
משופצת, ק"ב, 750,000 ש"ח 
_____________________________________________)35-35("תיווך אברהם" 050-4117276

 בית פרטי אזור בית כנסת 
הגדול במחיר מציאה

050-9094402)32-35(_____________________________________________

 למי שמחפש דירה 
ענקית )לא לחלוקה( 

ברחוב הרב קוק / חברון, 
8 חדרים גדולים דופלקס, 

ק"ג וק"ד עם מעלית, 
3 כ"א, כולל חניה 

2,950,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 050-5308742 

03-5797756)32-32(_____________________________________________

 באהרונסון, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ב, משופצים 

ברמה גבוהה, 1,920,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 
ב"ב, 050-5308742, 

03-5797756)13-13(_____________________________________________

 באזור מרכז רימונים 
דופלקס מושקע, קומה 
ג' וקומה ד' עם מעלית, 
בכל קומה 120 מ"ר, 5 
חדרים, חזית, אפשרות 

לטאבו משותף עם 
כניסה נפרדת לכל דירה 
4,000,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)33-33(_____________________________________________

 בשיכון ג' 4.5 חד', 
דירה ענקית, ק"ב, 
מאווררת, 2 חזיתות

_____________________________________________)33-36ל(052-2734071

בית שמש 

 בשיכון ה' בנין בוטיק, 95 
מ"ר, ק"ב, יפייפיה + מעלית 

+ סוכה 2,200,000 ש"ח 
_____________________________________________)34-37ל(050-6561605

 בר' עקיבא, 90 מ"ר + 40 
מ"ר מרפסות, ק"ד + מעלית, 

עורפית + מיזוג. 2,100,000 
ש"ח 050-8331977

050-4115958)34-37(_____________________________________________

 4 חד' בירדן משופצת, 
אופציה להרחבה על הגג, 

_____________________________________________)32-39(תיווך 052-8797653

 מציאה 4 חד' 90 מ"ר + 
חניה ק"ג, גג בטון, משופצת 
מהיסוד! ז'בוטינסקי 33 מול 

רח' רמב"ם, לל"ת 1,570,000 
_____________________________________________)33-36(ש"ח 054-7708223/50  5 חד', 135 מ' נטו, 

סלון ענק וחדרים גדולים, 
ק"ב, חזית, דירה בקומה, 
4 כ"א, מסודרת עם חניה 
בטאבו באזור חתם סופר/ 

הרב ישראל מסלנט, 
2,580,000 ש"ח בלעדי 

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

050-5308742)28-28(_____________________________________________  בהזדמנות, 4 חד', 
ק"ב, 120 מ"ר, מעלית, 

מרפסת 1,430,000 ש"ח 
_____________________________________________)35-38ש(גמיש 050-2044144

 מבחר דירות למכירה 
ולחלוקה בכל רחבי באר שבע 

במחירים זולים משה
054-3255667)35-35(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 2 יחידות 
דיור מושכרות 3,800 ש"ח 
מחיר מציאה, רחוב חוגלה 
המבוקשת מחולקת ל- 2, 

יחידות דיור מושכרות 5,200 
_____________________________________________)35-35(ש"ח 054-3255667 משה

 פרויקט ברמב"ש 3 חד' 
+ חדר רביעי בזכויות החל מ- 
1,310,000 וכן דירות 3 ברמה 

א' לפרטים: חברת משלב 
ארי- 052-3528653 משה- 

052-6900020)35-35(_____________________________________________

 יונה בן אמיתי רמת בית 
שמש ג', דירת גן, 130 מטר, 5 
חד' עם גינה 80 מטר, מטבח 
משודרג, חניה מקורה ומחסן 

בטאבו, אפשרות לכניסה 
נפרדת 2,050,000 ש"ח
_____________________________________________)35-35(054-3191310 דוד ארי 

פנטהאוזים ודירות גן

 קרן היסוד 4.5 חדרים 
יפיפיים, אזור מתחרד, מטבח 

חדש, קומה 1, 94 מ' בנוי 
1,370,000 ש"ח

_____________________________________________)35-35(054-3191310 דוד ארי 

 הנרקיס 4 חדרים, 85 מ"ר, 
קומה 4 עם נוף מדהים, אזור 

מתחרד, 890,000 ש"ח.
_____________________________________________)35-35(054-3191310 דוד ארי 

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 חיים לסקוב דירת 3 
חדרים מרווחת, ושמורה 

כחדשה, מטבח משודרג, סלון 
רחב, מזגן 1,170,000 ש"ח

_____________________________________________)35-35(054-3191310 דוד ארי

 רמב"ש ג' - הושע הנביא 
- שכונת ויזניץ דירת 3 חדרים, 

82 מטר, מזגן, ממ"ד, קומה 2, 
מרפסת 1,395,000 ש"ח דוד 

_____________________________________________)35-35(ארי 054-3191310

 בר אילן, 3 חד' משופץ, 
ריצוף דמוי פרקט, מטבח 

חדש, חדר רחצה חדש, 
מרפסת, מיזוג 1,285,000 

_____________________________________________)35-35(ש"ח 054-3191310 דוד ארי 

2-2.5 חדרים
 המשלט דירת בת 2 

חדרים, יש תוכניות לשנות 
ל- 3 חדרים, בנוי 55 מ"ר, יש 
תהליך לקבל היתר לתמ"א 

38 לדירה גדולה יותר 939,000 
_____________________________________________)35-35(ש"ח דוד ארי 054-3191310

 בבירנבוים קומה 
ב' ואחרונה כ- 80 מ"ר 
+ אופציה בגג, מתאים 

לחלוקה 1,600,000 ש"ח 
"אפיק - נכסים" 03-5791514 

053-3128884)35-35(_____________________________________________

 באזור חבקוק 120 מ"ר, 
ק"ב + מעלית, חזית, סלון 

גדול, 3 כ"א 2,390,000 ש"ח 
_____________________________________________)35-35("אפיק - נכסים" 03-5791514 

 בבלעדיות!! דירת נכה 
בא.אבנ"ז 105 מ"ר + 85 
חצר חדשה מקבלן תווך 

03-8050080)35-35(_____________________________________________

 בבלעדיות! מציאה שלא 
תחזור, בברוט, ק"א, אופציה 
ענקית ממשית, 3 כיווני אויר 
במחיר מציאה פנחס נכסים 

055-6789653)35-35(_____________________________________________

 למכירה דירה 120 מ"ר 
במקום הכי מרכזי ושקט 

בבני ברק, קומה 1, 6 דיירים 
בבניין, קרוב לפרויקט אוסם, 

ענקית ושמורה, לפרטים: 
053-2475946)35-38(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! 
בזבוטינסקי, ק"ב, 

מחולקת ל- 2 מושכרת
ב- 4,800 1,290,000 

נדל"ן הקריה 
050-3000121)35-35(_____________________________________________

 בקרית הרצוג 3/4 חד' 
בבניה תנאים נוחים נדל"ן 

_____________________________________________)35-35(הקריה 050-3000121

 התחלנו לבנות! בניין 
חדש בצירלזון, 3-4 חד' החל 

מ- 1,490,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

052-3344721)35-35(_____________________________________________

 ערבות בנקאית מהשקל 
הראשון! באמצע בנייה ברח' 

כהנמן הר סיני תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)35-35(_____________________________________________

 לוח דירות חינם לציבור 
החרדי למוכר לקונה ולמשכיר 
ודירות נופש ללא רישום, ללא 

 dira4me.co.il 35-35(דמי מנוי כנסו(_____________________________________________

 א.אוסם פנטהאוז 4 חד' 
כ- 95 מ"ר גג צמוד 95 מ"ר + 
מעלית + מ.שמש 2,200,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)35-35(_____________________________________________

 בלעדי בפדרמן )גני 
הזית( פנטהאוז חדש, 

5 חד', 140 מ"ר, חזית, 
קומה 6, נוף מדהים 
לפארק, + מעלית + 

חניה 2,300,000 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)35-35(והשקעות 054-4290600

 בדב גרונר 7 חודש 
כניסה דירת גן, 70 מ"ר, 
חצר 70 מ"ר 1,450,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)35-35(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בדב 
גרונר דירת גג )דופלקס( 

כ- 40 מ"ר בכל קומה, 
5 חדרים + גג, ק"ג 

משופצת + נוף מדהים 
+ מעלית 1,490,000 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)35-35(והשקעות 054-4290600

 בלעדי בניסנבוים דירת 
גג )דופלקס( כ- 170 מ"ר 

מושקעת ברמה גבוהה 
5 חדרים + גג פתוח, 
ק"ג )ללא מעלית( נוף 
פתוח + חניה בטאבו 

מיידי 2,800,000 גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)35-35(_____________________________________________

 בלעדי בגינחובסקי 
דירת גג 180 מ"ר, חזית, 
ק"ד, 4.5 חדרים למטה + 

גג ענק בנוי - חלקית + 
אישורים לבניה מתאימה 
ליחידות / טאבו משותף 
1,930,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)35-35(_____________________________________________

דופלקסים

 א.שכונת אור החיים 
דופלקס 8 חד' כ- 240 מ"ר + 
מרפסת משופצת + מעלית 

3,100,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)35-35(לדיור" 052-5222690

 א.אברבנאל דופלקס 9 
חד' כ- 180 מ"ר + מעלית 

+ ח.בטאבו 2,350,000 
)נ.לחלוקה( א.לבניה "תיווך 
_____________________________________________)35-35(משגב לדיור" 052-5222690

 באזור טרפון דופלקס, 
ק"ג, מחולק ל- 4 ח' משופצת 

עם י.הורים + מרפסת + 
יחידה מושכרת 2,400,000 

ש"ח "אפיק - נכסים"
03-5791514)35-35(_____________________________________________

 למכירה דופלקס גג 8 
חד', 240 מ"ר מוהליבר 

בבלעדיות רפי
_____________________________________________)35-38א(055-6708295

 בחנה סנש בקומה 
א' ואחרונה 5 חדרים 

150 מטר, מפואר ברמה 
גבוהה, ומעליה בקומה ב' 

2 חדרים 70 מ"ר + גג ענק 
4,350,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

 בשיכון ה' דופלקס כ- 
120 מ"ר קומה א' מ.מהיסוד 

מחולקת ל- 2 דיר' כ- 60 
מ"ר*2 1,980,000 "תיווך 

_____________________________________________)35-35(משגב לדיור" 052-5222690

+5 חדרים
 באזור מגדל המים 7 

ח' ענקית ומפוארת! + נוף 
+ מרפסות, ק"ה + מעלית 

3,600,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)35-35(נכסים" 03-5791514

 במתתיהו 5 חדרים, 3 
כ"א, ק"ב, חזית, סוכה 

2,150,000 "גשר נכסים" 
054-8571997)35-35(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב חבקוק 
6 חדרים, 133 מ"ר, ק"ד, 

4 כ"א, 2 מרפסות, מתאים 
לטאבו משותף תיווך ספיריט 

050-4122744)35-35(_____________________________________________

 בוינרב 6.5 חד', 150 
מ"ר, ק"ב, מחולקת ל- 2 
מפוארות!!! 2,190,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)35-35(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 5 חד' 
מחולקת, ק"ב ואחרונה, 

3 כ"א, משופצת 
1,720,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)35-35(_____________________________________________

 ברמת אהרון דופלקס 
7 חד' כ- 160 מ"ר, נוף 
מהמם!!! 2,495,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)35-35(_____________________________________________

 בחיים לנדא בפ"כ 
פנטהאוז חדש + גג מוצמד 
1,900,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ
052-3344721 03-8007000)35-35(_____________________________________________

 5 חד' חדשה מקבלן בגני 
הזית קרית הרצוג, ק'4 חזית 

+ נוף שמורה ומושקעת 
052-8197890)35-38(_____________________________________________

 במחיר הזדמנות! בשיכון 
ה' פנטהאוז חדש + גג מוצמד 

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)35-35(_____________________________________________

 בגמר שלד בשיכון ג' 5 
חד' מרווחת + גינה ענקית 

2,530,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

050-4999465)35-35(_____________________________________________

 נדירה! בבעל התניא 5 
חד' יפהפייה + חניה ומחסן 
2,580,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)35-35(_____________________________________________

 מציאה! בבן זכאי 5.5 
חד' ענקית, יפהפייה ומרווחת 

2,700,000 ש"ח 03-8007000 
050-4999465)35-35(_____________________________________________

 הזדמנות פז! בשלמה 
המלך 5 חדרים, 130 מ"ר 

1,940,000 ש"ח דירות 
אחרונות!! 054-3050561 

_____________________________________________)35-35(הראשון בתיווך

4-4.5 חדרים

 מציאה!! א.המכבים 4 
חד' כ- 85 מ"ר מ.מהיסוד, 

ק"ג, א.להרחבה 1,440,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)35-35(_____________________________________________

 א.השלשה 4 חד' כ- 87 
מ"ר, ק"ב, מ.מהיסוד + סוכה 
א.למחסן 12 מ"ר 1,700,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)35-35(_____________________________________________

 א.הפלמ"ח 4 חד' 87 מ"ר 
קומה א' משופצת + סוכה + 
חניה + א.להרחבה 1,495,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)35-35(_____________________________________________

 במצליח 4 חד' 
כ- 120 מ"ר משופצת, 
סוכה *יח"ד מושכרת 

2,130,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)35-35(_____________________________________________

 בגמר שלד בשיכון ג' 4 
חד' מרווחות ויפות 1,900,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)35-35(_____________________________________________

 בבניין חדש בדסלר 4 חד' 
יפהפייה, חזיתית 2,200,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)35-35(_____________________________________________

 בגורדון דירת גן עם גינה 
ענקית 1,990,000 ש"ח גמיש 

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)35-35(_____________________________________________

 בהשניים 4 חד' קומה 
אחרונה + אופציה 1,800,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)35-35(_____________________________________________

 באזור גן ורשא 4 חד' 
ענקית, חזיתית + מחסן 

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

050-4999465)35-35(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בבגנו 4 
חדרים משופצת מהיסוד, 

ק"א, חזית + מעלית 
1,820,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)35-35(_____________________________________________

 באזור גרשטנקורן/בן 
זכאי 4 ח' יפהפיה, ק"א, חזית 

+ מעלית, י.הורים, 3 כ"א + 
חניה 2,250,000 ש"ח "אפיק - 

_____________________________________________)35-35(נכסים" 03-5791514

3-3.5 חדרים

 בבלעדיות ברחוב בורוכוב 
3.5 חדרים שמורה ומרווחת, 

ק"א, חזית כ- 75 מ"ר, 3 כ"א, 
מעלית, ממ"ד, חניה תיווך 

_____________________________________________)35-35(ספיריט 050-4122744

 בבלעדיות בדוד המלך 8 
דירת 3 חדרים מרווחת, כ- 85 

מ"ר + סוכה, 3 כ"א, ק"כ, 
כניסה מיידי תיווך ספיריט 

050-4122744)35-35(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי עורפ' כ.מב"ב 
3 כ- 58 מ"ר, א.להרחבה, 

ש.בנו צד/וג.בטון 1,280,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)35-35(_____________________________________________

 א.הרצוג 3.5 קומת קרקע 
כ- 65 מ"ר, שמורה + סוכה 

1,360,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)35-35(לדיור" 052-5222690

 א.הצבי 3 חד' כ- 66 מ"ר 
שמורה, עורפית + מעטפת 

כ- 48 מ"ר 1,480,000 "תיווך 
_____________________________________________)35-35(משגב לדיור" 052-5222690

 בגניחובסקי בהזדמנות! 
3 ח' יפים, ק"ב + תוספת 

בנויה של 60 מ"ר רק 
1,460,000 ש"ח "אפיק 
- נכסים" 03-5791514 

053-3128884)35-35(_____________________________________________

 ברמת אהרון בגמר בניה 
3 ח' יפהפיה ק"ב, 3 כ"א 
1,800,000 ש"ח "אפיק - 

_____________________________________________)35-35(נכסים" 03-5791514

 בגבעת פנחס 2 דירות, 
3 חדרים, ק"ג וק"ד 

2,740,000 "גשר נכסים" 
054-8571997)35-35(_____________________________________________

 מציאה!!! בשלמה 
בן יוסף, 3 חד' משופצת 

חלקית, אופציה לבניה 
רק 1,270,000 אפיקי 

_____________________________________________)35-35(נדל"ן בועז 054-8474743

 בזבוטינסקי צב"ב 
3 חד' כ- 70 מ"ר 

ג.בטון היתרים מידיים 
1,390,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)35-35(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד' 
קרקע 70 מ"ר, חצר 

30 מ"ר, מ.חלקית 
1,350,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)35-35(_____________________________________________

 בזבוטינסקי/הרב שך 
כ- 3 חד', 65 מ"ר, ק"ג 

ואחרונה 1,150,000 
נדל"ן הקריה -050

3000121)35-35(_____________________________________________

 בזבוטינסקי 3 חד', כ- 
75 מ"ר, 4 כ"א, זקוקה 

לשיפוץ 1,190,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)35-35(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בפ"כ קומה 
א' מפוארת, בניין חרדי, 

בניין חדש, חזית + מעלית 
1,400,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)35-35(_____________________________________________

 מציאה! ברבי עקיבא 
70 מ"ר, מחולקת, מתאימה 

לעסק 1,490,000 ש"ח גמיש 
תיווך יישוב הארץ

050-4999465 03-8007000)35-35(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בהרצוג/
חברון 3.5 חדרים, 75 

מ"ר, משופצת ומושקעת 
כחדשה, ק"ג ואחרונה, 

סוכה בסלון, חזית, 
1,550,000 ש"ח סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)35-35(_____________________________________________

 באזור חברון כ- 3 ח', ק"כ 
רק 1,320,000 ש"ח "אפיק - 

_____________________________________________)35-35(נכסים" 03-5791514

 באזור רמב"ם 3 
משופצת, יפה, ק"ב, חזית + 
נוף + סוכה 1,600,000 ש"ח 
_____________________________________________)35-35("אפיק - נכסים" 03-5791514

 בגרשטנקורן ק"ק חזית 
לשדרה 3.5 ענקית + אופציה 

2,100,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)35-35(נכסים" 03-5791514

 באהרון דב 3 ח' גדולים 
ק"ב, חזית 1,750,000 ש"ח 

גמיש "אפיק - נכסים"
053-3128884 03-5791514)35-35(_____________________________________________

 ביונה הנביא 3 ענקית + 
מרפסות ק"א 1,730,000 ש"ח 

מפתח ב- "אפיק - נכסים" 
 03-5791514)35-35(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228



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

 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

כז’ - כט’ באב תשע”ט  28-30/8/2019

ירושלים

וילות ובתים

 בדוד המלך 3.5 חד' 
מושקעים וגדולים, ק"א, 
חזית, 1,720,000 ש"ח  

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

 050-5308742
03-5797756)22-22(_____________________________________________

 ביחזקאל 3 חד' + 
פינת עבודה, משופצים 

ק"א חזית, 3 כ"א 
1,600,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 050-5308742 

03-5797756)23-23(_____________________________________________

גני תקווה

 בגילה א', 3 חדרים 
במציאה + תמ"א!!!

4 חד' במציאה!
+ תמ"א!!! "הולילנד 
נכסים" 02-6763740 

050-5393263)24-49(_____________________________________________

 במינץ' בק"ק דירה 
מחולקת לדירת 2.5 חד' 
ודירת 1.5 חד', מושכרים 
ב- 5,500 ש"ח משופצים 
1,700,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

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

 2 דירות של 3 חד' 
בטאבו משותף ברבי 

עקיבא קרוב לישעיהו, 
ק"א, מסודרת, כל דירה 
1,075,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

 3.5 חד' בסוקולוב/
חשב סופר ק"א 

חזית מסודרת, 3 כ"א 
1,820,000 בלעדי ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב. 050-5308742 

03-5797756)16-16(_____________________________________________

 בבן גוריון פינת הרב קוק 
דירת 3.5 חד' 85 מ"ר מטבח 

חדש 1,650,000 לל"ת 
050-4439888)33-36(_____________________________________________

 מציאה!!! ברחוב 
ירושלים קרוב לאהרונסון 

3 חדרים, ק"ג עורפית, 
ללא מעלית, גג רעפים, 
מצב טוב, עם הסכמת 
שכנים לבניה על הגג 

1,450,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)29-29(_____________________________________________

לפרטים:
עינב ציאדה 050-2442446

בטבריה בקריית שמואל )שכונה עם אופי דתי( 
4 חדרים 100 מ"ר חדשה+ מעלית+ מחסן צמוד לדירה+חניה +

מרפסת עם נוף מהמם לכינרת 960,000 ש"ח )אופציה להשכרה(

מגדלי קיסר

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

קרית אתא
 מושקעת ויפה + טאבו 

ללא תיווך להשקעה 
/ חלוקה גמיש מאוד 

560,000 ש"ח
054-9002184)32-35(_____________________________________________

דירות 
להשכרה

בני ברק 

פנטהאוזים ודירות גן

 בשיכון ג', 150 מ"ר + 
מרפסת מרווחת, ריהוט מלא, 

לתקופה מאחרי סוכות עד 
פסח 5,500 ש"ח

052-8103330
_____________________________________________)32-35ל(

+5 חדרים

 ברבי עקיבא 122, 3 + 
חצי חד, כ- 80 מ"ר, ק"ב, 

חזית, מיידית 1,550,000 ש"ח 
_____________________________________________)33-36ל(050-4145948

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 דרושים שותפים לדירה 
מרוהטת ומשופצת בקריית 
הרצוג, כניסה מיידית 1,400 

_____________________________________________)33-36ל(ש"ח 054-4314029

 באזור העירייה, 
מיוחדת, קומת גג, 48 

מ"ר בנוי + 27 מ"ר 
מרפסות לל"ת
050-2216614)33-36(_____________________________________________

 בסמטת אבני חושן 
ר"ג ליד חזון איש, באזור 
בית העלמין ב"ב, 5 חד' 

מפוארים, ק"ב, בניין 
חדש עם מעלית, חניה 
צמודה + מחסן דירתי 
6,500 ש"ח פינוי לפני 
סוכות בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756 
050-5308742)27-27(_____________________________________________

 מציאה: בטבריה / 
קוק, ק"ג, כחדשה, מוארת 

ומאווררת, מ. אמריקאי, 
ד.שמש, 2,600 ש"ח

_____________________________________________)33-36ל(050-4196040

2-2.5 חדרים

קוטגים

 בנוה-הפסגה דו-קומותים 
מרווחת, 6.5 חד' + 2 

מרפסות חניה 2,400,000 
_____________________________________________)34-37(ש"ח 050-4145432

4-4.5 חדרים

 בהר נוף דירת 3 חד' 
משופצת, נגישה, ק.כניסה + 

כ.פרטית + מ.סוכה גדולה 
_____________________________________________)34-37(לל"ת 052-6514699

3-3.5 חדרים

 6 חד', מטופחת, מושקעת 
+ 2 מרפסות, נוף מדהים 

_____________________________________________)34-35ל(שכנים טובים 054-8446002

+5 חדרים 

 למכירה בפרויקט חדש 
בעמנואל במרכז הישוב, 8 

דיירים בבניין, מול נוף מרהיב 
עין, דירות 3 חדרים עם חצר 

החל מ- 640,000 ש"ח, דירות 
3 חדרים עם גג החל מ- 

_____________________________________________)33-37(670,000 ש"ח 054-8446671

 ברמת וורבר 2 חד' 
גדולים, ק"ב, 3 כ"א, פונטציאל 

ענק, בהזדמנות! 1,100,000 
_____________________________________________)34-37ל(ש"ח 054-5770778

 בראשונים, 95 מ"ר, 5 
חד', ק"ה + מעלית + סוכה, 
בנין חדש, משופצת כחדשה, 

ממוזגת 4,800 ש"ח גמיש
_____________________________________________)34-37ל(052-7671305

4-4.5 חדרים

 ברמב"ם 3 חד' מוארת, 
סוכה גדולה + מרפסות + 

_____________________________________________)34-35ל(מזגן + מעלית 054-3971098

 מול העיריה 3 חד' 
מושקעת + מ.סוכה, ק"ג, 

ללא, מיידי 4,000 ש"ח
_____________________________________________)34-35ל(03-6195580 052-4476744

 בבורוכוב 2 חד', מוארת, 
ק"ב, מעלית + מיזוג, בנין 

_____________________________________________)34-37ל(כחדש ושקט 053-2807550

 מיידי! ליד העיריה, יפייפיה, 
מושקעת במיוחד, ממוזגת, כ- 
45 מ"ר, קו' 2.5 2,700 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ל(054-4520649 054-7342396

 בשיכון ג' יח"ד 
מפוארת ומרוהטת, כ- 40 

מ"ר, 3,200 ש"ח בנין 
בוטיק חדש

_____________________________________________)34-35ל(053-3105016

2-2.5 חדרים

 2.5 חד' גדולים, 
70 מ"ר בהרצוג ליד 

הרב קוק השקט, ק"ב, 
משופצת, חזית, מיידי 

3,600 ש"ח בלעדי לתיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

03-5797756
050-5308742)27-27(_____________________________________________

 יח"ד ליחיד יפה ומרווחת, 
מרוהטת קומפלט וממוזגת 

_____________________________________________)32-35ל(בהרב רוזובסקי 050-4113074

יחידות דיור

 לממושכת בחברון 30 
מ"ר משופצת כניסה פרטית 

קרקע + חצר 2,400 ש"ח 
_____________________________________________)32-35ל(03-5785056

 ברחוב ז'בוטינסקי, 
משופצת, כחדשה, עם מזגנים, 
_____________________________________________)32-35ל(לתקופה ארוכה 053-7255771

 מיידי בק.הרצוג יח"ד 
ממוזגת, מרוהטת מקסימה 

לזוג + נוף, הקודם זוכה
_____________________________________________)32-35ל(052-7658517

 ק"ק, כ- 37 מ"ר חדשה 
ומפוארת בויזניץ מרוהטת, 

מרכזי ושקט, מיידי
_____________________________________________)32-35ל(052-7699363

 בקריית הרצוג משופצת, 
מרווחת, מרוהטת, 2 חד' 

+ דוד"ש, ק"ב, 2,700 ש"ח 
_____________________________________________)32-35ל(050-4106200

 יח"ד 1.5 חד', קרקע, 
מוארת, מאווררת 

ומסורגת + מזגנים + 
ריהוט חלקי + דוד"ש + 

_____________________________________________)32-36ל(סוכה 050-5260688

 ברבנו אשר, מאובזרת, 
ממוזגת, מרוהטת, חדר וחצי 

_____________________________________________)33-36(1,600 ש"ח 050-9734807

1-1.5 חדרים

 בכפר גנים, 4 חד', מזגנים 
+ חניה + מעלית + דוד"ש, 

עורפית, שרותים כפולים 
052-2461234

_____________________________________________)32-35ל(

4-4.5 חדרים

 2.5 חדרים, קומה ב', 
בהסתדרות, משופצת, מזגנים, 
דוד שמש, ריהוט 3,500 ש"ח 

_____________________________________________)32-35ל(054-6763289

2-2.5 חדרים

 5 חד' בצנחנים מקבלן, 
לל"ת. מרפסת שמש/סוכה, 

מחסן + 2 חניות
_____________________________________________)32-35ל(052-2807538 054-5310841

רחובות

ביקוש 
דירות

השקעות

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-42/18(סולידית, 03-7542233

 בלוד בדוד המלך ק"4
בלי מעלית, בבניין איכותי
מחולקת ל -2 דירות כולל

ריהוט מכניסה 4,000
ש"ח בחודש, רק 

950,000 ש"ח. )רק ככה 
מגיעים לדירה. שווי החזר 

משכנתה של 800,000 
ש"ח( בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 הכנסה חודשית גבוהה 
100% בטחונות, שיעבוד בית 

1.3 לחודש, חוזה שנתי 
054-2321111)29-14/20(_____________________________________________

 משקיעים מחפשים 
להשקיע בחברות סטארטאפ 
ובעסקים קטנים מכל הסוגים 

_____________________________________________)23-36ל(טלפון 053-7161091

AC  נכסים - 
להשקעה, ברח' אצ"ל 
רמת גן, דירת חדר, 28 

מ"ר השקעה מעולה ירון
052-6558820)32-35(_____________________________________________

 השקעה בענף הסת"ם 
רווחים גבוהים מאוד!! 
_____________________________________________)32-35(052-7623142 שלמה 

 מציאה! חנות 14 מ"ר 
+ שירותים בק"ק,

בקרבת הרב קוק, רשומה 
בטאבו 290,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
054-6506501)32-32(_____________________________________________

 בקליבלנד ארה"ב וילה 
להשקעה 220,000 ש"ח, 

שכירות ברוטו 3,300 ש"ח 
055-6612221)33-36(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! בפ"ת 
3 חד' בק.אלון, משופצת + 

מזגנים!!! רק 950,000 ש"ח 
_____________________________________________)34-37ל(054-9871825

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 בירושלים בבית ישראל 
להשכרה 2 קומות 130 מ"ר, 

לכל מטרה, משה 
052-2631467)29-36(_____________________________________________

 מציאה! חנות 14 
מ"ר + שירותים בק"ק, 

בקרבת הרב קוק, רשומה 
בטאבו 290,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
054-6506501)32-32(_____________________________________________

 6 חד', מטופחת, מושקעת 
+ 2 מרפסות, נוף מדהים 

_____________________________________________)34-35ל(שכנים טובים 054-8446002

עמנואל

 למכירה קו חלוקת ירק 
מהדרין, ארצי, הידרופוני 

ואורגני לקוחות קבועים!! 
_____________________________________________)33-44(052-8708776 יגאל 

עסקים

AC  נכסים למכירה, 
ברח' משה בגנו בני ברק, 

4 חדרים, 100 מ"ר, 
משופצת ויפה ירון

052-6558820)32-35(_____________________________________________

AC  נכסים למכירה 
ברח' הרב שר 7 בני ברק 

4 חדרים, 76 מ"ר + 
מחסן 22 מ"ר + מעלית 
+ חניה. מדהימה! ירון 

052-6558820)32-36(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, בבנין 
חדיש, באזור חתם 

סופר/הראשונים, 4 חד' 
משופצים, ק"ב, עורפית 

עם מעלית, לדירה מוצמד 
מחסן וחניה שכיום 

מושכרים ב- 1,100 ש"ח 
1,880,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 3 חד' גדולים, 80 
מ"ר, חזית, ק"ק ברחוב 

רבינו בחיי קרוב לספינקא 
עם אופציה ל- 25 מטר 

נוספים, מתאים גם לנכה, 
לא משופץ 1,650,000 

ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 מציאה! באביי ורבא 
4 חד' 90 מ"ר, ק"ב, 

עורפית משופצת מהיסוד 
1,750,000 ש"ח בלעדי 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 ברבי עקיבא באזור 
הראשונים, בבניין חדש 4 

חדרים משופצים ברמה 
גבוהה, ק"ב, עורפית 

1,750,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 מציאה, ביהושוע, בגן 
העיר 4 חד', קומה נמוכה 

עורפית, 1,925,000 
ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)15-15(_____________________________________________

 במהרשל המבוקש!! 
80 מ"ר, קומה 2, חזית 

+ אופציה לחדר נוסף 
1,600,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

 בשניים 3 חד', 65 
מ"ר, ק"א, כחדשה, 

חזית, חניה 1,370,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)35-35(_____________________________________________

 באברבנאל 3 חד' 
כ- 90 מ"ר, ק"ג, גג בטון 
1,699,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)35-35(_____________________________________________

 בוינרב בט"מ 3 חד' כ- 
60 מ"ר, ק"ב, משופצת 
1,050,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)35-35(הקריה 050-3000121

 בנויפלד 3 חד' כ- 75 
מ"ר, ק"ד, א.ענקית, 

שכנים בנו 1,435,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)35-35(_____________________________________________

 בקובלסקי 3 חד', 74 
מ"ר, ק"ג, מעטפת כ- 60 

מ"ר 1,540,000 נדל"ן 
_____________________________________________)35-35(הקריה 050-3000121

 בנגב 3 חד' כ- 80 מ"ר, 
ק"ב ואחרונה חתימות 

שכנים 1,450,000 נדל"ן 
_____________________________________________)35-35(הקריה 050-3000121

 בבנימין אברהם 3 
מדרגות, 3.5 חד' כ- 80 

מ"ר, 3 כ"א, 1,450,000 
נדל"ן הקריה -050

3000121)35-35(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 בבלעדיות בדוד המלך 8 
דירת 2.5 חדרים כ- 50 מ"ר, 

2 כ"א, ק"כ כניסה מיידי תיווך 
_____________________________________________)35-35(ספיריט 050-4122744

 א.אברבנאל 2 כ- 58 מ"ר 
משופצת + סוכה + היתרים 
כ- 10 מ"ר 1,160,000 "תיווך 

_____________________________________________)35-35(משגב לדיור" 052-5222690

 בבלעדיות! בשפת אמת, 
2 חדרים בטאבו רגיל, 30 

מטר, 1,080,000 פנחס נכסים 
055-6789653)35-35(_____________________________________________

 בזבוטינסקי 2 חד', 
כ- 40 מ"ר, ק"ב, היתרים 

ל- 30 מ"ר, מפוארת 
1,150,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)35-35(_____________________________________________

 בפלמח 2.5 חד' כ- 50 
מ"ר, ק' 2.5, ג.רעפים, 
מ.מהיסוד 1,275,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)35-35(_____________________________________________

 בברוט 2 חד' כ- 50 
מ"ר, ק"ב, היתרים לגג 

שולמו!!! אופציה ענקית 
לצד 1,320,000 **בברוט 
2 חד', כ- 50 מ"ר, קרקע, 
מ.מהיסוד, היתרים, חצר 
ענקית, 1,290,000 נדל"ן 

_____________________________________________)35-35(הקריה 050-3000121

 בלעדי 2 ח' בז'בוטינסקי 
עורפית לבני ברק, קומה ב', 
מפוארת + חתימות שכנים 

לעוד 30 מטר 1,150,000 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)35-35(_____________________________________________

+5 חדרים
 בעין גנים, ק"ג, דירה 
גדולה 150 מ"ר מרווחת 
ומשופצת, לציבור הדתי

_____________________________________________)35-38ש(054-3219898

4-4.5 חדרים
 בעין שמש, דירת 4 ח"ד, 

ק"ב + מעלית, 2 חניות, 
שכונה מדהימה + נוף

_____________________________________________)35-38ש(054-3219898

חיפה
3-3.5 חדרים 

 בארלוזורוב 61 קומה 
2, 3 חד', 3 כ"א, משופצת, 
אינסטלציה חדשה, מטבח 

כשר, קרוב למרכז 850,000 
_____________________________________________)35-38א(058-7171418

טבריה
+5 חדרים

 וילה איכותית + נוף 
מרהיב לכינרת, 5 חד' + יח"ד 

ומשרד, 2,900,000 ש"ח 
_____________________________________________)35-38ל(054-2372222

 ברמות זרחי וילה 8 
חד' )230 מ"ר נטו( + גינה 

)200 מ"ר( עם יחידה + חלל 
)50 מ"ר, נוף, גישה נוחה 

4,400,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)35-35(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ג' קוטג' 5.5 
חד' )147 מ"ר נטו( + גינה 

+ מרפסות, גישה נוחה, 
ע"י ביהכ"נ נווה אברהם 

רק 2,900,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)35-35(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות זרחי קוטג' 6 
חד' )160 מ"ר נטו( + גינה 
)250 מ"ר( + 2 מחסנים, 

נוף, פרטיות, ת.בע )55 
מ"ר( 4,200,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)35-35(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א' 4 חד' )80 מ"ר 
נטו( + מרפסת סוכה, ללא 

מדרגות! לנכה / למבוגרים ע"י 
ביה"כ 1,800,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)35-35(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ד' קוטג' 4 חד' 
+ גינה )30 מ"ר( + מרפסות 
)18 מ"ר(, כ"פ, נוף, ת.ב.ע, 
תחבורה 1,900,000 ש"ח! 

_____________________________________________)35-35(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ב' 4 חד' גדולים 
)103 מ"ר נטו!( משופצת, 

מרפסת נוף, ק"ב, בניין 
יוקרתית, מחסן )8 מ"ר( 
2,150,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)35-35(הכוכבים: 02-5713375

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

3 כיוונים + טאב"ה בגג 
והרחבת מרפסות 3,500,000 

_____________________________________________)35-42א(לל"ת 053-3166586

 ברמות א' 3 חד' )68 מ"ר( 
+ ת.ב.ע )58 מ"ר(, משופץ 
חלקי , נוף! קרוב למכולת, 

לתחבורה ולביהכ"נ 1,690,000 
ש"ח! תיווך הכוכבים:

02-5713375)35-35(_____________________________________________

 דירת גן 250 מ"ר 
ברוטו 480,000 ש"ח אויר 

ונוף עוצר נשימה
_____________________________________________)35-42ל(050-7877767

פנטהאוזים ודירות גן
עמנואל

3-3.5 חדרים

 4 חדרים 140 מ"ר, 
אויר ונוף מדהים! בבית 
ישראל במרכז לרציניים 

_____________________________________________)35-42ל(בלבד 050-7877767

4.4.5 חדרים

 רוטשילד/הרב קוק 6 
חדרים )דירה בקומה( גדולה 
ומסודרת + מעלית וחנייה 

2,070,000 ש"ח
050-4464170)35-35(_____________________________________________

 בפתח תקווה 5 חדרים 
בכפר גנים ג', מעלית שבת, 
מחסן, חניה כפולה, מרפסת 

שמש, סוכה, פינוי גמיש
_____________________________________________)35-35(052-2948691 נטלי

 בפרנקפורטר! 3 חד' 
ענקית! + שתי מרפסות 

גדולות! עורפית, משופצת 
חלקית, 1,395,000

054-5566145)35-35(_____________________________________________

 בפרנקפורטר! 3 חדרים 
משופצת אדריכלית + יחידה, 
עורפית ושקטה! מושכרת ב- 

054-5566145 3,000)35-35(_____________________________________________

 ברשב"י האיכותי! 2.5 
ענקית )55 מטר( מושקעת 

+ אופציה לריהוט! פינוי 15.9 
058-7030980)35-35(_____________________________________________

אלעד

 בשיכון ג' ק"ב חזית, 4 
ח' חדשה יפהפיה 5,000 ש"ח 

*יח"ד חדשה באותה קומה 
3,000 ש"ח "אפיק - נכסים" 

03-5791514)35-35(_____________________________________________

 ברח' רימון: * 3 חד', 
כחדשה, ממוזגת * יחידת 

דיור כחדשה ומרוהטת לזוג 
_____________________________________________)35-38ש(050-5304424

 להשכרה בשח"ל בבניין 
חדש דירות 3/4 חד' חדשות 

מהניילונים! תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)35-35(_____________________________________________

דופלקסים
 דופלקס 5 חדרים, 130 

מ"ר משופץ כחדש! + 
מרפסת 50 מ"ר + נוף רק 

6,500 ש"ח מיידי -054
_____________________________________________)35-35(3050561 הראשון בתיווך 

 באזור רוזובסקי / 
באר מרים 5 חד' ענקית 
+ מרפסת שמש, כולל 

מטבח פסח ויחידת 
הורים, בבנין חדיש + 

מעלית + חניה, כניסה 
מיידית 8,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)35-35(נכסים 050-4177750

 בנורדאו בבניין חדש 4 חד' 
+ מעלית וחניה 4,500 ש"ח 

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)35-35(_____________________________________________

 באזור שמעיה רמבם 
בבניין חדש 4 חדרים 

משדרגת + יחידת הורים 
ומרפסת מיידי ב- 5,000 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)35-35(_____________________________________________

 בדון יוסף 3 חדרים, חדשה 
מהניילון, קומה 2

055-6789653)35-35(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בלעדי ברבי יוסי 2 
חדרים + מרפסות גדולות 

כ- 70 מ"ר, חזית, ק"ב 
ואחרונה כולל ריהוט, 
כניסה מיידית 3,500 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)35-35(_____________________________________________

 יח"ד, בשמעיה, חדשה, 
יפה, מרוהטת קומפלט, 

מוארת ומאווררת
_____________________________________________)35-38ש(054-8485266

ירושלים
 בישוב חרדי "מיצד" 

שבגוש עציון חדשה 40 מ"ר + 
חצר 1,500 ש"ח 

054-6525347)34-35(_____________________________________________

פתח תקווה

 בגורדון 3 חדרים + מעלית 
וחניה 3,600 ש"ח

050-3528252)35-35(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 דרושה דירה לקניה 
באלעד, 3 חדרים לל"ת

_____________________________________________)35-36ח(054-8475474

 ברמת אהרן שטח מסחרי 
60-200 מ"ר ק"ק מיידי! 

"אפיק - נכסים"
053-3128884)35-35(_____________________________________________

 בבלעדיות!! למכירה 
נכס מסחרי ייחודי!!! 

בא.אוסם 50 מ"ר + 50 
_____________________________________________)35-35(גלריה תווך 03-8050080

 חנות ברבי עקיבא בני 
ברק בפסאז' 70 מטר 

בבניין חדש 9,500 "גשר 
_____________________________________________)35-35(נכסים" 054-8571997

 מבחר חנויות להשכרה, 
ברחוב מלכי ישראל בירושלים, 

מיקום מרכזי, מידיי
_____________________________________________)35-38ל(054-5211032

לפרסום
03-6162228
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 "כתר הרימון" -בר יוחאי, 
2 צימרים חדשים לזוגות 

ומשפחות נוף למירון.
052-5207326)45-46/19(_____________________________________________

 2 צימרים + חצר, 
מאובזרות כחדשות עד 10 

נפשות כ"א + נוף לרשב"י, 
052-4624543)13-47(_____________________________________________

 צימרים מפוארים עם 
מרפסת נוף ונדנדות וערסלים 
+ גינה וטרמפולינה ופינפונג. 

מומלץ! מבצעים לחורף. 
052-6990764)40-41-19(_____________________________________________

גורן

 יחידת נופש בוילה 
למשפחות, בריכה מחוממת 
4X8 מ', מוצנעת + משחקי 

חצר. 050-8566778
050-2187690)11-36(_____________________________________________

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

לזוגות ומשפחות, 
050-7851329 ,054-5729030)15-14/20(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)12-12/20(_____________________________________________

 ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)36-36/19(_____________________________________________

דימונה

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

_____________________________________________)31-30/20ל(050-4133098

גליל עליון
 צימר 3 חד' + מרפסת 
ענקית + בריכה + ג'קוזי, 
מנגל, טרמפולינה, נדנדה 

_____________________________________________)13-38(וערסלים 050-6686907

 צימרים מפנקים, ג'קוזי 
ענק, בריכה צנועה, נוף, חדר 
אוכל, ביה"כ, מבצעים חמים, 

_____________________________________________)15-41ל(050-8219080/1

 בגליל מערבי - וילת נופש 
4 חד', גינה גדולה + ברכה + 

_____________________________________________)33-40(2 יחידות 050-5990545

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה, מדשאות, טרמפולינה, 

נדנדות ומפל מים 
052-3452522 052-3771789)26-26-2020(_____________________________________________

בר יוחאי
 דירת נופש יפהפיה 

ומרווחת, ליד מירון, מרפסת 
וגינה + אופציה להשכיר וילה 

גדולה, שעון מים גלאט
058-5994740)27-38(_____________________________________________

 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)19-46/19(_____________________________________________

 במרכז, מתאים ל- 16 איש 
+ חצר + בריכה מחוממת 
+ מתקנים 050-2263233 

_____________________________________________)27-26/20ל(052-6665127

 וילה, 6 חדרי שינה סגורים, 
סלון ומרפסת ענקיים, בריכה 

סגורה, שטח ענק 
050-5791705)28-35(_____________________________________________

הרי יהודה
 במבוא ביתר יחידת 

נופש באזור כפרי ושקט, 
מאובזרת היטב, מתאימה 

עד 6 נפשות, כולל 
מקלחת זרמים
050-6243346)33-44(_____________________________________________

טבריה
 וילה 4 חד' חצר גדולה 

7 דקות מהכנרת
2 דקות מהשטיבלאך.

052-7606968)19-18/20(_____________________________________________

 דירת נופש, חזית לים, 
דקות לכנרת, ממוזגת 
ומרוהטת, עד 6 נפשות

050-6241690 מולי 
_____________________________________________)28-35(* יש צימר בצפת

 דירת נופש + חצר 
פרטית, 7 מיטות, שמורה 
_____________________________________________)26-51(ומטופחת 052-7833506

 וילה פרטית חדשה, 
מאובזרת למשפחות, במחיר 

אטרקטיבי לכל השנה 
058-3213649)26-37(_____________________________________________

 מתחם דירות נופש, 
למשפחות וקבוצות, חלקם 
עם נוף לכינרת, חדר אוכל 
מהדרין עם ארוחות ברמה 

גבוהה, לשבתות חתן 
ולמשפחות. מחירים נוחים.

053-4326551
04-6715330)27-26/20(_____________________________________________

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
050-8954654)47-03/20(_____________________________________________

 5 צימרים ודירה עד 28 
איש וליחידים+ חדר אוכל 
וביהכנ"ס + בריכה וגקוזי' 

053-7763264 053-7334201)25-36(_____________________________________________

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

מחוממת מוצנעת, גקוזי', 
מטבחון, נוף 050-3770300 

053-9428753)25-21/20(_____________________________________________

 לחוש בתוך הים יוקרתי, 
ייחודי, חדש, חלומי! מ- 900 
ש"ח בינהזמנים 1,100 ש"ח 

052-7687606)25-36(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

לתקופות ארוכות 
052-2634477 ,052-3224835)37-40/19(_____________________________________________

 "במגדלי המלכים" מול 
הכנרת סוויטה, מתאים לזוג 
ותינוק, מאובזר ומטופח + 

מרפסת לכנרת. 
054-8425184 054-6511250)31-42(_____________________________________________

 דירת קיט מיקום מרכזי, 
3 חד' מאובזרת, מטופחת, 

מיוחדת, מחירים נוחים
050-4160813)15-14/20(_____________________________________________

 דירת נופש + צימר בק. 
שמואל, נוף לכנרת, נדנדה, 

_____________________________________________)21-20/20(ג'קוזי. 050-4154145

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

_____________________________________________)02-02/20ל(054-8523020

 "אחוזת נוף כנרת" 
צימרים חדשים ומפוארים 

בטבריה + גקוזי', חצר ענקית, 
_____________________________________________)30-41(במחירי השנה! 050-4105984

 4 יחידות אירוח מאובזרות 
כולל גקוזי' ביחידה ובריכה 
_____________________________________________)30-41(בחצר 052-4425527 רגינה

גליל מערבי

זכרון יעקב

 במרכז העיר, קרובה 
להכל, ממוזגת ומטופחת, 

מתאימה ל- 8 אנשים 
052-7122230)35-46(_____________________________________________

 "שקיעה באופק" 
בפוריה צימרים מפנקים 
לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף ביהכ"נ קרוב. 
050-7322422)03-03/20(_____________________________________________

 דירות נופש במגדלי 
המלאכים, 2-3 חד', מאובזרות, 

על הכנרת, במחירים שווים 
052-5843990 055-6708034)35-36/19(_____________________________________________

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא,
החל מ- 349 ש"ח.

079-5551606 050-2080678)51-51/19(_____________________________________________

 דירת נופש עד 15 
איש, מטופחת וגדולה

ליד השטיבלעך + 
מרפסת ונוף לשבתות, 
חגים וימי חול. מחירים 

נוחים 052-8450587
_____________________________________________)8-35ל(054-8526211

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

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)02-02/20(מאובזרת! 050-6927465

 על הכנרת 2 דירות נופש 
צמודות 7-8 נופשים לדירה, 

_____________________________________________)50-50/19(מאובזרות. 052-8357813

דלתון

 דירת נופש 4 חדרים 
בקריה החרדית, נוף מהמם 

לכינרת, 4 כ"א, ממוזגת, 
_____________________________________________)32-35(במחיר מוזל 052-7691497

 מבצע בין הזמנים 3 לילות 
לזוג 900 ש"ח. משפחות )7( 
1,800 ש"ח. דירת גן 3,000 

_____________________________________________)32-41(ש"ח 054-2076792

 וילה פרדייז, 2 וילות 
מהממות+ נוף, עד 40 מיטות, 

שפע מתקנים+ בריכות. 
054-3440033)05-05/20(_____________________________________________

יבניאל

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

מאובזרת, בריכות מתנפחות. 
052-7150124)09-11/20(_____________________________________________

 3 צימרים מטופחים, 
חצר פרטית + בריכה בכל 

צימר, ג'קוזי זוגי וספא, 
טרמפולינות, ערסלים, פרגולות 

055-6678585)28-27/20(_____________________________________________

 וילה גדולה ויפה + דירת 
אירוח, 35 מיטות, חצר 

מטופחת וגדולה + מתקנים 
054-8470433 054-8450432)28-12/20(_____________________________________________

 "הארובה האדומה" - 
חדרי אירוח בוילה יפיפיה )עד 

12 איש( לזוגות/משפחות 
)קרוב לבית החלמה( 

050-6613661)29-40(_____________________________________________

טלזסטון

 יחידת נופש עם אבזור 
מלא במרכז העיר דקה 
מגאולה, לאמצע שבוע 
250 ש"ח ולשבת 450 

_____________________________________________)32-35(ש"ח 058-3242145

 לזוג צימר יפיפה ממוזג 
ומושקע, בריכה ענקית צמודה 

מחוממת, פרטיות מלאה 
053-4165213)32-35(_____________________________________________

 צימר "נופי ירדן" בנצימר 
סוויטה מרווחת ומפנקת + 
גקוזי', מרפסת נוף ענקית, 
אופ' לקבוצות + אפשרות 

לג'יפים 050-7362739
050-2403750)32-05/20(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
058-3284786 053-3184783)51-49/19(_____________________________________________

התפנתה דירת 
נופש בירושלים
לשבוע האחרון של 

'בין הזמנים' 5 לילות 
עד 6 נפשות

050-2555100

 מאגר מידע לדירות 
נופש בקהילה החרדית, 

מענה קולי 24 שעות.
074-7962653)33-35(_____________________________________________

 בפסגת יוחאי בשבוע 
האחרון מרביעי-שבת מבחר 

צימרים לזוגות ומשפחות, 
בריכה עם גקוזי' בנויה, 
מדשאות ומשחקי חצר

052-6966179/197)33-36(_____________________________________________

 יחידות נופש בנות חדר 
אחד, מאובזרות לחלוטין, 

במיקום מרכזי, 5 דק' ברגל 
_____________________________________________)33-36ל(מהכנרת 052-5035038

 דירות נופש ליחידות/
משפחות מול הים, נוף מדהים 

גם בשיכון ד' צאנז'
02-5004466 058-3777500)33-36(_____________________________________________

 וילה גדולה, 3 
מפלסים, ממוזגת, 10 
דקות נסיעה מטבריה! 

053-7720124
054-6817070)33-40(_____________________________________________

 "צל אילנות" צימר 
מקסים נקי ומעוצב, 10 דק' 
מירושלים + בריכה מוצנעת 

גקוזי' 050-8490663 
02-5361771 050-6217759)30-29/20(_____________________________________________

 דירת נופש יפיפיה, 
מפוארת ונעימה, במיקום 

מרכזי, נוף מרהיב 
_____________________________________________)29-2/20ל(052-7170576

הסעות בית וגן

052-7137253  053-3104779

הסעות לחתונות לאירועים ולמשפחות
הסעות לטיולים בבין הזמנים ולכל השנה

רכבים מאושרים משרד החינוך והתחבורה

אצלינו הנהג מאפשר לאכול ולשתות
הנאה מובטחת !!!

הסעות קבועות באוטובוסים
למוסדות ישיבות וסמינרים

בית חלקיה
 חופשה משפחתית 

מהנה בוילה חדשה, 
נעימה, שקטה ומאובזרת 

מול הנוף, 20 מיטות 
050-4162290)32-36(_____________________________________________

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, לחגים 

/שבתות/תקופות בעוזיאל, 
_____________________________________________)28-39(צמוד לבעלז 052-7118100

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + בוסתן 

ומשחקים. בקרו באתר 
_____________________________________________)23-24/20("אגם מים" 02-5344514

בית מאיר

 חדשה יפיפיה, ממוזגת, 
מרוהטת, מאווררת, לימים/

תקופות קצרות וארוכות
03-6160899 052-7609319)32-43(_____________________________________________

 דירת נופש + חצר ענקית 
100 מ"ר, 3.5 חדרים, ממוזגת 

תאריכים אחרונים לשבוע 
_____________________________________________)34-35(שלישי 052-7664830

 בבית ישראל, לזוג חדשה 
מפוארת ונקיה, מרחק הליכה 

_____________________________________________)34-35ל(לכותל 052-7681369

 דירה יפייפיה בנווה יעקב, 
עד 16 איש + חצר + בריכה 

_____________________________________________)34-35ל(לילדים 052-7616182

קיט 
ונופש

 4 צימרים מרווחים + חדר 
אוכל + ג'קוזי + בריכה, נוף 

מרהיב, קרוב לרשב"י, יחס חם! 
050-3070487 050-9070487)49-52/19(_____________________________________________

 באלעד קמפוס לארוח 
שבתות ובין הזמנים,

עד 100 איש, נקי ומטופח
  054-5747012)32-35(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)49-47/19(_____________________________________________

אור הגנוז

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-13/20(_____________________________________________

 וילת נופש עד 30 איש 
+ חצר, טרמפולינה ונדנדה + 

_____________________________________________)19-14/20(צימר וג'קוזי, 052-7655090

 "נוף רשב"י" - צימרים 
חדשים ברנה גבוהה + ג'רוזי 

גדול, נוף. כתובתנו באתר 
_____________________________________________)ogz.co.il)04-04/20 טל': 052-7655095

ביריה
 בקתה בצל ההר אירוח 
זוגות ומשפחות בביריה מול 
צפת, מחירים אטרקטיביים 
04-6922696 050-8616675)24-37(_____________________________________________

 בבית רומנו 1. מתחם 
9 חדרים +בריכה וחדר אוכל 
2. 4 דירות סטודיו חדשות! 

מאובזרות, מרוהטות וממוזגות
050-4338878)24-35(_____________________________________________

אביבים

 *סוויטה + גקוזי' לזוג + 
3 דירת אירוח עד 8 נפשות. 

נוף מדהים בריכת שחיה. 
050-6901390)26-37(_____________________________________________

 וילה חדשה עם יחידות 
נופש, למשפחות וזוגות, 

מאובזרת, בריכה ומתקנים נוף 
לרשב"י 054-9229591

_____________________________________________)27-38ל(

 2 סויטות חדשות עם 
בריכה פרטית וחצר ענקית, 

פינת מנגל עם פרטיות 
_____________________________________________)28-49(מוחלטת 052-3833809

אשדוד
 "תיווך נופשים" דירות 
להשכרה / להחלפה בכל 

האזורים באשדוד לבין הזמנים 
_____________________________________________)32-35ל(054-8542377

 "חוות מרומי שדה" 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים, 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

מדהים. 052-5807915
)49-50/19(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת + ג'קוזי אבינועם, 

054-8001138)36-38/19(_____________________________________________

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 

ליד מירון, אלגנטי מרגיע  
ונעים, 3 ח. שינה, ג'קוזי, סלון, 
פ.אוכל, מטבח כשר ומאובזר, 

מרפסת שמש עם גריל,
050-5548036 ,050-6994472)26-01/20(_____________________________________________

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת, 052-7646764,
052-7634389)46-46/19(_____________________________________________

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

+ חצר גדולה עם מתקני 
_____________________________________________)44-44/19(שעשועים 050-7447071

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-12/20(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן. 
החל מ-150 ש"ח למיטה. 

054-7721307)20-45(_____________________________________________

 בגבעת המבתר לקיץ, 
מוסד + פנימיה 10 חד',

32 מיטות, סלון, ח.אוכל,
90 ש"ח למיטה קרוב לרכבת, 
פסטורלי + נוף 052-7184667

02-6750991)24-35(_____________________________________________

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

050-2565636)50-45/19(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)50-06/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

*במקור ברוך 4 חד' חדישה 
_____________________________________________)43-43/19(ויפיפיה + חצר. 053-3131809

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

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)23-23/20(קרוב! 052-4484443

כלנית
 צימרים מפוארים 

בצפון + ג'קוזי גדול בכל 
צימר+בריכה מחוממת בחורף 

ומוצנעת. מבצע חורף חם!
054-6242965)46-24/20(_____________________________________________

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

150 ש"ח, לשבתות חגים וימי 
_____________________________________________)27-26/20(חול 058-5006387

כפר חנניה

כפר זייתים
 דירת נופש בכפר 
זיתים עד 7 אנשים, 

5 דק' מהכינרת, 
מרוהטת,וממוזגת, 

ביהכנ"ס במקום 
053-7721373)29-40(_____________________________________________

כוכב יעקב 
 צימר זוגי מפנק וג'קוזי / 
יח"ד נופש 300 ש"ח בכוכב 

_____________________________________________)33-44(יעקב 051-5777000

 דירת נופש לשבתות 
ולאמצ"ש במחירים מפתיעים 

052-7103364)30-37(_____________________________________________

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)48-50/19(_____________________________________________

כפר שמאי

 וילת 4 חדרים / סויטות 
עד 15 איש, בריכה, נדנדות, 
מנגל, טניס, מטבח מאובזר 

050-4210440)27-38(_____________________________________________

 מתחם 3 צימרים + 
בריכה מחוממת + גקוזי' 
ספא + מדשאות, מתאים 
_____________________________________________)29-40ל(למשפחות 054-4385580

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)09-10/20(_____________________________________________

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-36/19(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-32/20(וחדר אוכל. 054-6987257

מושב תרום

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

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)50-06/20(_____________________________________________

מירון

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
_____________________________________________)36-37/19ל(054-8470055

 צימרים חדשים מאובזרים 
וומוזגים, 7 ד' לרשב"י. א. 

לקבוצות + חדר אוכל.
050-8989641/0 04-6980744)47-45/19(_____________________________________________

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
04-6989734)47-48/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)34-36/20(_____________________________________________

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל-40 אורחים 

ב-10 חדרים סגורים, בריכה 
מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 

_____________________________________________)03-03/20(במקום. 050-3388668

כרמיאל
 קוטג' מאובזר, 5 חד', 

במקום מעולה קרוב לרשב"י 
ולחוף הנפרד + חצר. 

04-9987070 058-3261711)20-45(_____________________________________________

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
04-6987450 054-5989347)24-23/20(_____________________________________________

 בכרם בן זמרה 10 דק' 
ממירון, 4 חד' + סלון 

ומטבח, מאובזר, בריכה + 
חצר ענקית

050-3711144)26-37(_____________________________________________

 מתחם דירות + בריכה 
ענקית + ג'קוזי בכל דירה, חדר 

אוכל וחצר גדולה
052-2979067)28-27-20(_____________________________________________

 בוסתן לביא - דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות 

050-6333765)28-39(_____________________________________________

ספסופה

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

ארוח עד כ - 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-12/20(לביה"כ. 052-6460451

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)10-11/20(למירון, 050-2606535

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות ומאובזרות, 

בריכה מקורה, החל מ- 550 
ש"ח לזוג, 052-7400402/1,

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-50/19(_____________________________________________

מעלות

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות ליד הים לזוגות 
ולמשפחות. מותאמות לציבור 

החרדי + פינוקים. 
054-6388082 054-6299082)16-49(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-42/19(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-38/19(_____________________________________________

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)21-19/20(_____________________________________________

 "למרגלות ההר"- 4 
יחידות אירוח + בריכה + גינה, 

לזוגות/משפחות
052-4604609)24-35(_____________________________________________

מחסנים

משרדים
 להשכרה משרד 

מפואר וממוזג קומה 1- 
+ מעלית, 40 מ"ר במרכז 

הרב קוק, 2,500 גמיש. 
054-6506501)24-24(_____________________________________________

 חנות להשכרה ברבי 
עקיבא בב"ב, ויטרינה בחזית, 

30 מ"ר + גלריה 28 מ"ר, 
משופצת + שירותים ומזגנים, 

_____________________________________________)28-39ל(סורגים 054-8057736

מבנים
 להשכרה בבני ברק 

220-660 מ"ר למשרד, אולם, 
תעשיה, בי"ס וכ"ד

052-7182182)32-35(_____________________________________________

 למכירה בנין מסחרי 
3300 מטר מושכר לגיפים 
ממשלתיים מחיר 35 מליון 

_____________________________________________)32-35(לפרטים 052-2479184

 להשכרה בבני ברק! 
מחסן לאחסנה, כ- 15 מ"ר, 

מיקום מרכזי, גישה לרכב 
_____________________________________________)32-35ל(052-7140101

 להשכרה מחסן נקי 
ומרוצף, 10 מטר בק.משה 
_____________________________________________)34-35ל(בב"ב, מיידי! 054-6337969

 להשכרה משרדים/
סטודיו מהממים! במקום 

הכי נחשב בבני ברק "מרכז 
רימונים", ק"א, 175 מ"ר נטו 

+ 2 שירותים + חניה, מיידית, 
לרציניים בלבד AC נכסים ירון 

052-6558820)34-35(_____________________________________________

 להשכרה ברחוב פרל 
בב"ב )ליד רחוב רמבם( 

בבניין חדש 85 מטר 
בק"ק, מתאים למשרד 
או מחסן מכירות מידי 

4,700 ש"ח בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)35-35(_____________________________________________

 בבני ברק, בר"ע הרב קוק 
משרד יפהפה, חדש משיפוץ, 

ק"ק, כ.פרטית 3,000 ש"ח 
052-3344721)35-35(_____________________________________________

בני ברק
 דופלקס ענק ומפואר 

באזור וגשל לשבתות וחגים! 
12 מיטות לפרטים

055-6768826)35-35(_____________________________________________

 דירת אירוח למשפחות 
עד 10 נפשות, בריכה וחצר, 

מפנקת, לשבתות ולחגים 
_____________________________________________)35-42א(050-3056720

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון ומרפסת כולל שירות, 

המלון )ללא אוכל( לימים, 
שבתות / תקופות

_____________________________________________)35-45ש(052-7184183

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

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)10-12/20(_____________________________________________

 וילה גדולה ומשתלמת 
לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, פינות 

ישיבה ומרפסת גדולה,
_____________________________________________)11-11/20ל(077-5590283, 054-5726412

 מגוון דירות נופש ברחבי 
ירושלים, לימים/שבתות/חגים 
_____________________________________________)35-46("תיווך מנוחה" 055-6721593

לפרסום
03-6162228



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

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
050-5527509 ,058-3266448)42-42/19(_____________________________________________

מכוניות

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג + 2, חניה.
03-9363752 050-6241690)39-42/19(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)52-33/20(_____________________________________________

 קונה רכבים לפרוק 
ונסיעה. 058-7887050 

058-5900900)05-05/20(_____________________________________________

קנית רכבים

הסעות

השכרת רכב

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-38/19(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

הסרת שיער
 הסרת שיער בליזר, 
בטכנולוגית המתקדמות, 
טיפולים ללא הגבלה, עד 
להשגת התוצאה הרצויה, 

מבצעים מיוחדים! 
079-5226200)01-05/20(_____________________________________________

 ברוך הסעות- לכל חלקי 
הארץ מיניבוסים חדשים 
מחיר למזמינים מראש! 

 050-5833367 10,14,20,60
055-6703368)10-36/19(_____________________________________________

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

וחגים, 10 חדרי שינה 
למשפחות גדולות 30-40 איש 

050-9303353)33-45(_____________________________________________

ביטוח
 ביטוח רכב, ביטוח 

משכנתא בתעריפים ללא 
תחרות. ביטוח נאמן, 

050-4750475)14-40(_____________________________________________

 במבצע השכרת רכב ללא 
הגבלת ק"מ החל מ- 2,250 

ש"ח כולל מע"מ, 
050-6666599)14-40(_____________________________________________

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

_____________________________________________)15-15/20(ומשפחות, 058-7506090

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-34/20(ונדנדות 052-5856465

ראש פינה
 "הפגודה בפינה" - 4 
יח' מדהימות מאובזרות 

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות.

www.hapagoda.com
054-9988348)16-43/20(_____________________________________________

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

וחדישים! גם לנתב"ג!! 
14/16/20 מקומות, 
שרות אמין, מחירים 

זולים!! 052-710-10-20 
053-3106300)19-45/19(_____________________________________________

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

הנחות לאטרקציות. 
04-6961175 050-5275981)20-19/20(_____________________________________________

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

שיניים, כל הסוגים במחירים 
מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב. 

03-6199567)32-43(_____________________________________________

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ולמשפחות
050-8227511 054-5881866

04-6973389)21-46(_____________________________________________

 דירת קיט מהממת 
מאובזרת בכנען, 12 

מיטות + מזרונים, מחיר 
_____________________________________________)21-16/20(  משתלם 052-7619453

 וילה, 4 חד' + סלון, 
פינת אוכל גדולה, שולחן 

סנוקר, מנגל, בריכה 
מחוממת ומוצנעת, נקיה 
במיוחד! 050-7477127 

050-4296661)19-44(_____________________________________________

צפת
 בלב העיר העתיקה דירת 

5 חדרים, מתאימה ל/עד 15 
_____________________________________________)22-47(  נפשות 050-4666403

 "קופיץ הסעות" 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)31-38(רחבי הארץ 053-4271262

מכוניות

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים 

/ שבתות וחגים, לחרדים! 
058-3245275/2/4
052-7645275/2/3

054-8592082)26-25/20(_____________________________________________

הובלות

 5 חד', חצר, גינה, נוף, 
ממוזג ונקי + צימר זוגי, 

מרחק הליכה מהעתיקה! 
052-3455254)27-42(_____________________________________________

 צימר 3 חד' בעיר העתיקה 
מעל מקווה האר"י, חצר 

ענקית 052-8484726
053-7890112)27-36(_____________________________________________

כז’ - כט’ באב תשע”ט  28-30/8/2019

 צימר משפחתי ומיוחד 
בסימטה היפה בעתיקה, 

דקות לביהכנ"ס המבוקשים 
והגלריות. 050-6784922 

052-5452203)28-27/20(_____________________________________________

 דירה פרטית, 18 מיטות 
+ יחידת דיור, 100 מ"ר חצר 
+ בריכה, צופה לנוף מיוחד, 

בצלע ההר 053-3147542 
_____________________________________________)48-48-19ל(052-7155422

 דירות אירוח בעיר 
העתיקה סמוך לבתי 

הכנסת, יפות, נקיות, 
ממוזגות, למשפחות 

ולזוגות 052-7679018 
052-7687778)28-35(_____________________________________________

 הובלות קטנות ובינוניות 
לכל חלקי הארץ, שירות אדיב, 

_____________________________________________)28-39(מחירים נוחים 052-7628465

לימוד נהיגה

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו
מ

הלוואות
 מגוון של פתרונות 

פיננסיים, הלוואות 
לגיל הזהב, משק בית 

ולמסורבי משכנתא בעבר 
053-5588683)28-39(_____________________________________________

מאזדה

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
 03-5352975
052-2595370)5-5/2020(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)28-27/20(_____________________________________________

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

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות, 140 ש"ח גם 

אוטומטי וגם ידני, אחוזי 
הצלחה גבוהים במבחן 
המעשי, ספר תאוריה 

_____________________________________________)28-01/20ל(חינם 052-2514960

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)31-30/20(_____________________________________________

 מחשב נייד מושלם 
 + i5 לגרפיקה ותכנות

אחריות לשנה וחצי מחיר 
ממחשב חדש
054-4543701)19-28/20(_____________________________________________

מטבחים
 מטבח סטנדרטי: 2 מטר 
ארון עליון + 2 מטר תחתון + 

שיש גרניט חברון רק 3,400 
_____________________________________________)10-10/20(ש"ח. ישראל 052-7656147

 מחשבים ניידים מחודשים 
במחירים מצחיקים, תיקונים, 

שירות עד בית הלקוח 
055-6651237)28-35(_____________________________________________

ספרי תורה
 למכירה, ס"ת, מהודר, 

סופר יר"ש, הגהות 
קפדניות, מחיר הוגן 

052-7614347)28-27/20(_____________________________________________

 דירת אירוח, צמוד 
לעתיקה, 3 חד' + חצר, 

מאובזרת, ממוזגת ומצוחצחת
_____________________________________________)32-35ל(050-4115872

 יח"ד לכל השנה, זוג + 2, 
קרוב לעיר העתיקה, 350 ש"ח 

_____________________________________________)32-35ל(ליום 053-3134239

 דירה בת 4 חדרים בצפת 
לפי לילות 100 ש"ח למבוגר 
_____________________________________________)32-35(80 ש"ח לילד 050-6770150

 דירת נופש עד 10 מיטות, 
מבצע! שבוע השני כולו 

ב- 6,000 ש"ח מומלץ מאוד! 
052-7623725)32-26/20(_____________________________________________

 וילה חדשה 6 חדרים, 19 
מיטות, נוף מדהים לכנרת, 
_____________________________________________)32-35(חצר ענקית 050-4151254

שלומי
 דירה בת 4 חדרים בצפת 
לפי לילות, 100 ש"ח למבוגר, 

_____________________________________________)32-35(80 ש"ח לילד 050-6770150

אלומניום
 עבודות אלומניום כל סוגי 

העבודות פרגולות, חלונות 
/ תריסים, גדרות/שערים/
_____________________________________________)32-39(חשמליים 053-3122472

 הסעות והדרכת טיולים 
בצפון מעיינות וקברי צדיקים, 

פינות חמד שוות, אשר
054-2468260)32-35(_____________________________________________

 הרב מיכאל מרום יועץ 
נישואין ומטפל מוסמך 

*השכנת שלום בית 
*הדרכת חתנים *טיפול 
רגשי לחרדות ודכאונות, 
דימוי עצמי, מקצועיות 
+ נסיון רב + המלצות 

054-3534937)32-39(_____________________________________________

 זקוק לעו"ד מקצועי לכל 
מטרה? הכוונה והפניה למיטב 
עורכי הדין המובילים בישראל! 

079-5227716)1-4/21(_____________________________________________

עריכת דין

 "בנצי טיולי גיפים 
וטרקטורונים" - חווית שטח 
ייחודית מס' 1 בארץ אפשרות 

לנהיגה עצמית + אופציה 
לצימר 052-2403750 

050-7362739)32-5/20(_____________________________________________

טיולי גיפים

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כינרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
053-5681288. לתמונות:

Royaldream17@gmail.com)22-47ל(_____________________________________________

צפון

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

לבעלי רישיון על 
רכב פרטי חבילת 

שיעורי חובה

במחירים 
אטרקטיבים!

החבילה כוללת:
 שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון.
*לאחר הטסט 
נגמרת החבילה

משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

לימוד לכל דרגות האופנועיםמורות

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

6,400
4,300

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 kepler.co.il ההסתדרות 2 פ"ת     

 אודי צילום חתונות, 
סטילס, וידאו ורחף. בר מצווה, 

אירוסים ובריתות במחירים 
_____________________________________________)50-50/19(מפתיעים. 050-5808315

 בר מצווה/אירוסין/ברית 
תמונות/וידאו/מצגת, במחיר 

משתלם במיוחד 052-2422130 
_____________________________________________)04-04/20(שלום

צילום

עריכת וידאו
 עריכת ודאו ומצגות 

לכל מטרה, מקצועי 
ומרשים!

_____________________________________________)18-37(שרי 050-4171813

 לאברכים בלבד! מרצדס 
ויטו 2012, 8 מקומות, חסכוני 

052-7696100)33-32/20(_____________________________________________

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים לכל 

חלקי הארץ "ציפי 
הסעות" 052-3821702 

050-4110855)33-40(_____________________________________________

 "שלוימלה הסעות"- 
14,16,20,23 מקומות, 

רכבים מפוארים, נתב"ג, 
ירושלים, ב"ב וארועים 

053-3188842
050-7532336)33-35/20(_____________________________________________

 נתן הסרטות וידאו, 
מחיר לחתונה במרכז 1,500 
ש"ח, כולל עריכה. אפשרות 

למסריטה ב- 700 ש"ח.
_____________________________________________)33-36ל(052-2332194

רפואה משלימה
 ורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)34-36/20(דרושים זכיינים

 "אצל אביה" 2 מתחמים 
נפרדים, וילה + 3 יחידות 

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

_____________________________________________)19-18/20(וסנוקר, 050-5313031

ערד
 יחידת נופש מתאימה 
ל-6 מיטות חצר גדולה נוף 
למדבר טרמפולינה וערסל 

052-7606235)32-35(_____________________________________________

 וילה + 2 יחידות, ממוזגת 
+ חצר + בריכה גדולה + 
נדנדות + טרמפולינה ועוד 

052-7159447)32-35(_____________________________________________

 מתחם נופש מפואר 
מתאים לזוגות/משפחות עד 

_____________________________________________)24-49(60 איש 052-8860953

פוריה

עלמה 
 3 צימרים + יחידה גדולה 

משפחתית עד 35 איש + 
בריכה, מאובזרות וממוזגות + 
_____________________________________________)34-33/20(משחקי חצר 054-5634805/6

 דירת נופש חדשה 
ומפנקת, מאובזרת, 3 חדרים 

+ מרפסת נוף ענקית
_____________________________________________)34-35ל(04-6974653 054-7996770

 "נופש בצפת" צימר 2 
חד' + גקוזי', צופה לכינרת, 
החל מ- 490 לזוג ולקבוצות 

050-4250702/3)34-35(_____________________________________________

 "מאיר הסעות" - מפואר 
וחדש, 14 מקומות, במחירים 

_____________________________________________)34-37(הכי זולים 050-4638333

תקליטנים
 "נוריאל עוז", 

אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 

החל מ- 500 ש"ח!
_____________________________________________)36-39/19ל(054-4314029

שידוכים
 "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)16-42(_____________________________________________

שיפוצים
 מקצוענים בשיפוצים, 

צבע, איטום, אינסטלציה, 
ריצוף, תיקון דודים, 

ואיתור נזילה וחשמל 
052-7894414)28-39(_____________________________________________

 לגברים בלבד! טיפול 
אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 

הרוח וזרימת הדם בגוף 
052-7172822)03-52/19(_____________________________________________

 "טובים השניים" שידוכים 
בכל הארץ לכל הגילאים, בכל 

מצב לדתיים/דתיות, תאום 
_____________________________________________)33-36ל(פגישה, חובה! 058-3268002

 "ברכת יוסף" שידוכים 
לגילאים 30-40 איכותיים 

מהמגזר הדתי והחרדי
_____________________________________________)34-37ל(03-9643668

אבידות

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)11-11ח(1-599-500-003

 נמצא שעון יקר, יום שני 
ה' תמוז )9.7( ליד ציון הרשב"י 

בשעות הצהריים להתקשר 
_____________________________________________)28-31(ל- 052-2224730

 נמצא בגד ים בנות בחוף 
_____________________________________________)31-32ח(הנפרד ת"א 050-4101068

 אבדו משקפיים בתחנת 
אוטובוס עזרא/כהנמן ב"ב 

ביום שלישי פרשת בלק
_____________________________________________)31-32ח(052-7622370

 נמצאה מגבעת בר"ח 
עזרא ב"ב לפני כחודש, )נפלה 

מאופנוע במהלך הנסיעה( 
_____________________________________________)31-32ל(052-7684010

 אבדה מצלמה קנון מאיזור 
מרום נווה לכיוון חזון איש 
בתאריך 28/7/19 בשעות 

הערב 052-7663771
_____________________________________________)32-33ח(058-3276517

 נאבדה מצלמה + רב קו 
ביום רביעי כח' תמוז, באזור 
הדר גנים בפ"ת, ליד ביהכ"נ 

_____________________________________________)32-33ח(בישטנא 052-7619143

 נאבדו משקפים בחוף 
הנפרד ת"א המוצא יתקשר 

_____________________________________________)33-34ח(למספר 03-6169501

 נמצא רחפן, ניתן לפנות 
בצהרים או ערב

_____________________________________________)33-34ח(054-8471251/2

 הוחלפו נעלי בנים מידה 
29 בבילונה, יח' באב אחה"צ 

_____________________________________________)34-35ח(050-4117854

 למסירה לול לתינוק במצב 
_____________________________________________)34-35ח(טוב 050-6688160 שמואל

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר 

_____________________________________________)34-35ח(054-7938941

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)06-06/20(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-05/20(_____________________________________________

 מעוניינים לקנות את 
הספר "ילדה קטנה של פעם"

_____________________________________________)30-31ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר "מידע גורלי" 

_____________________________________________)30-31ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר "אחות לנו קטנה" 

_____________________________________________)30-31ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר "הילדים האבודים 
_____________________________________________)30-31ח(מתרשיש" 054-8454536

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)31-32ח(בעבר 054-2509001

 דרוש מכונת תפירה 
למשפחה במחיר סימלי

_____________________________________________)31-32ח(053-3142444

 דרוש סט ארבעה טורים 
מכון שירת דבורה אפילו חלקי 

_____________________________________________)31-32ח(ומשומש 053-4156713

 מעוניין לקנות/למכור/
להחליף דגי נוי טורפים במחירי 

מציאה!!! הקודם זוכה!
_____________________________________________)33-34ח(055-6777117

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)33-34ח(תורה 052-7396092

 אברך מעוניין בזוג מיטות 
לחדר שינה + מזרונים ושידה, 

בתרומה 050-4160457 
_____________________________________________)32-33ח(ירושלים

 מעוניין לקנות נגן סנדיסק 
קליפ, גם עם תקלה תכנית 

_____________________________________________)32-33ח(050-4116415

 מעוניינים לקנות מקרר 
משרדי קטן + הקפאה בב"ב 

_____________________________________________)32-33ח(03-5797798

 מעוניין בכסא כמו של 
קופאי עם משענת מתכווננת 

_____________________________________________)32-33ח(054-8504411

 דרוש נוקיה 208 כשר 
_____________________________________________)32-33(בתשלום 058-3299505

 מעוניין במערכת תופים 
_____________________________________________)33-34ח(למשך שבוע 052-7191083

 דרוש מגהץ תפעל אפ' 
מקולקל בירושלים סמלי

_____________________________________________)33-34ח(054-8503310

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
DVD  תוצרת 

KEMMEDY )ללא מסך( 
_____________________________________________)34-35ח(כחדש 50 ש"ח 052-3463482

 מזגן חלון 500 שקלים 
_____________________________________________)34-35ח(050-6651365

 מכונת תפירה במצב 
מצויין 500 שקלים

_____________________________________________)34-35ח(050-6651365

 מגהץ קיטור תוצרת 
TEFAL במצב מצויין )בני 

_____________________________________________)34-35ח(ברק( 400 ש"ח 054-7216671

 LENOVO מחשב נייד 
 80GB CORE2 141 מסך

_____________________________________________)34-35ח(350 ש"ח 055-9765406

 למכירה רמקולים גבוהים 
חברת סוני 300 שקל גמיש 

_____________________________________________)34-35ח(טל': 050-4183200

 מחשב נייד HPI3 מצויין 
ללא תקלות 500 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(053-3346080

 קומקום חשמלי חדש 
באריזה HYUNDIA )בני 

ברק( 80 ש"ח בלבד
_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 שואב אבק כחדש במחיר 
מציאה )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(בלבד 054-7216671

 מזגן תדיראן 3/4 כ"ס 
+ צנרת מתכת 5 מ' מפורק 
מהקיר, מצב מצוין רק 430 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-8412976

 ברה"ע למכירה מכסחת 
דשא איטלקית 1300 ואט ב- 

_____________________________________________)34-35ח(190 ש"ח 050-6850138

 PILOT רדיאטור 
9 צלעות בקושי משומש 80 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 050-4088792

 תנור חימום חדש )בני 
ברק( 150 ש"ח בלבד

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 למכירה מכונת כביסה 
ELECTRA ב- 230 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(בלבד 052-5737813 בני ברק

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
 LCD8 טושיבה מסך

_____________________________________________)34-35ח(240 ש"ח טל': 052-2727474

 כיריים 3 להבות עדיין 
באריזה חשמל/גז 200 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-2786557

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח 03-6187374

_____________________________________________)34-35ח(052-3179093

 מקרר אפולו תדירן עובד 
מצויין ב"ב גדול 350 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(053-3121020

 דיסק חשמלי מקיטה 
W840 מצב מצויין 280 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(058-3268891

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 350 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-3463482

 קוטל יתושים חשמלי 
בהזדמנות )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בלבד 054-7216671

מזגן חלון גוניור אלקטרה 3/4 
כח במצב מצוין 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7396092

 מקרר חב' שארפ 500 
ליטר מצב מעולה הקפאה 

_____________________________________________)33-34ח(יבשה 500 ש"ח 050-4145023

 מזגן חב' תדיראן 2.5 כ"ס 
מצב מעולה 500 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(050-4145023

 PH מדפסת + סורק של 
בעברית, מצב מצויין בלי פקס 

_____________________________________________)33-34ח(300 ש"ח 054-8428616

 למכירה מייבש כביסה 
מצב מצויין 280 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)33-34ח(בני ברק 052-5737813

 למכירה מכונת כביסה 
אלקטרה 320 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 רדיו/טייפ במצב טוב )בני 
ברק( 50 ש"ח בלבד

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
 kennedy באריזה תוצרת
)בני ברק( 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 מסך דק מצוין 
בהזדמנות!!! רק 150 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(053-3346080

 תנור בילדינג תא אחד 
רוזייר 500 שקל טל':

_____________________________________________)33-34ח(054-6583510

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)33-34ח(130 ש"ח טל'': 052-2727474

 אחרי פסח נמצאה מזוודה 
קטנה עם תכולה בבנין ברח' 

שמשון הגיבור 9 בני ברק טל': 
_____________________________________________)28-29ח(054-8471454

 נמצא צמיד ברח' ברסלב 
במוצש"ק פר' חוקת 

_____________________________________________)28-29ח(053-3175158

 נאבד תוכי קוקטיל באזור 
רמב"ם בבני ברק

_____________________________________________)28-30ל(054-8596975

 באזור שיכון ה' נמצא 
תכשיט זהב, ניתן לקבלו ע"פ 

_____________________________________________)28-31ל(סימנים 03-5795777

 נמצא נגן לפני כשלשה 
חדשים, אפשר לשלוח סימנים 

למייל:
nagan101010@gmail.com)28-31(_____________________________________________

 LEMOVO מסך מחשב 
19 אינטש תקין 200 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-3463482

 שואב אבק הובר תקין 
_____________________________________________)34-35ח(250 ש"ח 052-3463482

 חן הניגון, דיגי לכל סוגי 
האירועים, אופציה לשילוב כלי 

_____________________________________________)35-39(זמר ונגנים 052-3432472

 צימרים "בצל דקלים" 
מרווחים, בריכה מוצנעת 

ומגודרת + ג'קוזי, מטבחון, 
_____________________________________________)35-34/20ל(בית כנסת 054-4314062

 יחידת נופש לזוג חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)35-46ל(ושבתות 052-7668387

 הלוואות חוץ בנקאיות 
עד 100,000 ש"ח ללא 

_____________________________________________)35-38ש(ערבים 077-3500405

 מזדה 5 2012 שמורה, יד 
2 מהשכרה טסט לחצי שנה 

_____________________________________________)35-36ל(050-5614068

פולקסווגן
 פולקסווגן קראפטר 2011 

16 מקומות במצב מצויין 
_____________________________________________)35-38א(054-8470671

יעוץ נישואין

רפואת שיניים
 טיפול שיננית חינם! 

הסרת אבנית ע"י סטודנטית 
בפיקוח צוות רפואי אלכסנדרה

_____________________________________________)35-36ל(052-7957704

 "הרי את"- שדכן מנוסה, 
כיפות סרוגות, חרדים וחוזרים 

_____________________________________________)35-44ש(בתשובה 052-3245153

 ב- 1.7.19 נמצאו אופניים 
ברבי יהודה הנשיא הדר גנים 

_____________________________________________)35-36ח(פ"ת 054-5485613

 אבדה אוזניית בלוטוס 
בבילונה ביום שלישי

_____________________________________________)35-36ח(052-7608345

 למסירה נברשת שנדליר 
יוקרתית 12 נורות

_____________________________________________)35-36ח(052-7113104

 דרוש אלבום מדבקות 
רבנים מהעבר בשם "עולם 

_____________________________________________)35-36ח(הרבנים" 052-7691052

 למכירה שואב אבק 140 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה פקס 150 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-5656194

 מזגן חלון גוניור 3/4 כ"ס, 
קירור בלבד 250 ש"ח בבני 

_____________________________________________)35-36ח(ברק 052-29344353

 מכונת תפירה במצב 
_____________________________________________)35-36ח(מצוין 500 ש"ח 054-7938941

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)35-36ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
 LCD8 טושיבה מסך

_____________________________________________)35-36ח(240 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה מקרר יד שניה 
"תדיראן" 500 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(050-3337530 אבנר 

 למכירה מקפיא 4 מגירות 
"סימנס" ב- 500 שקל
_____________________________________________)35-36ח(050-3337530 אבנר 

 מכונת כביסה בוש 500 
ש"ח )בירושלים( טל':

_____________________________________________)35-36ח(052-7180828

 רדיטאור כחדש 12 צלעות 
איכותי בבני ברק 200 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(053-3187278

 מכונת יבוש גאלה 
)תוצרת איטליה( 300 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(בירושלים 052-7180828

 זיכרון 1 טרה חדש 193 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-7651383

 LENOVO מחשב נייד 
 CORE 2 14.1 מסך
160GB ב- 350 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(055-9765406

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח 03-6187374 או

_____________________________________________)35-36ח(053-3179093

 HPI13 מחשב נייד 
מצויין ללא תקלות 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(053-3346080

 להשכרה מקרן לאירועים 
משפחתיים במחיר 45 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(ליום טל': 052-7633169

 למכירה מסך מחשב מצב 
_____________________________________________)35-36ח(מצויין 90 ש"ח 052-5737813

כיריים 3 להבות עדיין באריזה 
חשמל/גז 200 ש"ח -052

_____________________________________________)34-35ח(2786557

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח 03-6187374

_____________________________________________)34-35ח(052-3179093

 מאוורר טורבו גולד ליין 
שמור במצב טוב 120 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-4088792

לפרסום
בלוח

03-6162228
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לק ג'ל בבני ברק
יוקרתי | מקצועי | איכותי
מחיר מיוחד-80ש"ח
058-6335121

כז’ - כט’ באב תשע”ט  28-30/8/2019

תינוקות

 מחשב נייד במצב מצויין 
_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 052-7171228

 מאוורר אלקטרו חנן 18 
אינצ' חדש 100 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-7603352

 למכירה מקפיא 4 מגירות 
"סימנס" ב- 500 שקל
_____________________________________________)32-33ח(050-3337530 אבנר

 למכירה מקרר יד שניה 
"תדיראן" 500 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-3337530 אבנר 

DVD  תוצרת 
KEMMEDY )ללא מסך( 

_____________________________________________)32-33ח(כחדש 50 ש"ח 052-3463482

 שואב אבק הובר תקין 
_____________________________________________)32-33ח(250 ש"ח 052-3463482

 LEMOVO מסך מחשב 
19 אינטש תקין 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 250 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-3463482

 LENOVO מחשב נייד 
 160GB ליבה כפולה

_____________________________________________)32-33ח(350 ש"ח 055-9765406

 LENOVO מחשב נייד 
 GB80 12.1 מסך

_____________________________________________)32-33ח(300 ש"ח 055-9765406

 מחשב נייח + עכבר 
מקלדת רמקולים 350 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(055-9765406

מבצעים חמים!! 
"אצל בתיה" 

אלפי פריטים 
ב-10 ש"ח

 03-5792841

3 חצאיות בי"ס ב-100 ש"ח 
4 מכנסי בנים ב-100 ש"ח 

רח' ירושלים 52 ב"ב ליד העירייה

 למכירה שואב אבק + 
_____________________________________________)33-34ח(פקס 70 ש"ח 054-5656194

 למכירה מקפיא 4 דלתות 
_____________________________________________)33-34ח(500 ש"ח 054-5656194

 מיחם חשמלי בהזדמנות 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 למכירה מכונת כביסה 
טובה 400 ש"ח 054-5656194 

_____________________________________________)33-34ח(בני ברק 

 למכירה מייבש כביסה חזק 
ותקין 300 ש"ח 054-5656194 

_____________________________________________)33-34ח(בני ברק 

 בר מים תמי 4 מעולה דגם 
פרימו 500 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(054-8416297

 מנגל + גזיה גז מצב מצויין 
במחיר מציאה 500 שקל 

_____________________________________________)33-34ח(פלאפון 050-7832389

 מחשב נייח מצוין ל.מסך 
_____________________________________________)33-34ח(250 ש"ח 052-7148004

HP דיו למדפסת 
40 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)33-34ח(054-8431644

 CANON דיו למדפסת 
65 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)33-34ח(054-8431644

 למכירה מקרר אפולו 
תדירן עובד מצוין 350 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(053-3121020

 מחשב נייח מצוין ל. מסך 
_____________________________________________)32-33ח(250 ש"ח 052-7148004

 מיקסר קנווד + כל 
החלקים 420 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(054-8423405 בירושלים

 מדפסת HP ביתית 
במצב טוב 150 ש"ח י"ם

_____________________________________________)32-33ח(054-2633790

 סורק 50 ש"ח
050-4147729 בי"ם אחרי 

_____________________________________________)32-33ח(15:00

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח 03-6187374 או

_____________________________________________)32-33ח(053-3179093

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 055-6651237

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-7171228

 טוסטר אובן גדול כחדש 
_____________________________________________)32-33ח(רק 280 ש"ח 050-9089110

 למכירה מייבש כביסה 
מצב מצויין 280 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)32-33ח(054-5656194

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)32-33ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 מסגרת אלבום דיגיטלי 
 LCD 8 טושיבה מסך

_____________________________________________)32-33ח(240 ש"ח טל': 052-2727474

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
ג'אנקי דגם 2100 עם מיישר 

פאות ב- 100 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(050-6850138

 למכירה מקפיא 4 תאים 
מצב מצויין 220 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813 בני ברק

 למכירה מקפיא 4 דלתות 
_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 054-5656194

 למכירה שואב אבק + 
_____________________________________________)32-33ח(פקס 70 ש"ח 054-5656194

 מטען לאופניים חשמליות 
V48 כחדש 120 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(058-3268891

 נברשת עתיקה עשויה 
מחרסינה + נחושת עם 
חמישה קנים 450 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-6658234

 טלפקס פנסוניק מעולה 
_____________________________________________)32-33ח(180 ש"ח י"ם 054-2633790

 תנור חימום 2 ספירלות 
50 ש"ח בי"ם 050-4147729 

_____________________________________________)32-33ח(אחרי 15:00 

 תנור חימום על עמוד 
כמאוורר 50 ש"ח בי"ם

_____________________________________________)32-33ח(050-4147729 אחרי 15:00

 מזגנית חימום 50 ש"ח 
בי"ם 050-4147729 אחרי 

_____________________________________________)32-33ח(15:00

 מפזר חום 50 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(050-4147729

 2 כיסאות משרדיות 
שחורות רגלים חזקות עם 

ידיות כ"א 50 ש"ח
054-8465707 באלעד או 

_____________________________________________)33-34ח(הודעה קולית

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 054-5705546

 4 כסאות לסלון במצב 
טוב עץ בהיר 90 ש"ח לכיסא 

_____________________________________________)32-33ח(ב"ב פלאפון: 054-8457640

 בהזדמנות ספת עור 
ניקולטי צבע קמל במצב מצוין 

_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 03-6193684

למכירה שידה 4 מגירות 
פורמייקה בצבע בהיר גובה 

85 ס"מ עם גלגלים 150 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(050-6907470

 שולחן ו- 6 כסאות לסלון 
חדשים, צבע חום כהה, 

בהזדמנות! אפשרות לשולחן 
או לכסאות בלבד

_____________________________________________)32-33ח(052-4227714

 שולחן נמוך משטח זכוכית 
230 ש"ח 80*117 בירושלים 

_____________________________________________)32-33ח(טל': 054-8423405

 למכירה ספה סלונית 
איכותית במצב טוב אורך 2.60 

צבע חום 100 ש"ח זהבה: 
_____________________________________________)33-34ח(053-2509828

 שטיח בצבע בז שחור 
חוטים מהמם 150 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(050-4110991

 קומודה מראה ארון 
מגירות סנדביץ 400 שקל טל': 

_____________________________________________)33-34ח(054-6583510

 שולחן מטבח מעוצב 
קוקטייל זכוכית + ניקל ב- 
_____________________________________________)33-34ח(500 ש"ח! 054-8416297

 מציאה! ספה כפולה 
הכוללת ארגז מצעים )בני 

ברק( 500 ש"ח בלבד
_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 למכירה 2 כורסאות לסלון 
במצב מצוין 250 ש"ח כל 

אחת + למכירה כסא משרדי 
כמעט חדש 200 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(050-9340317

 שידה 1.5*45 ס"מ במצב 
_____________________________________________)33-34ח(מצוין 170 ש"ח 052-7148004

 כיסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 40 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 למכירה ספה חזקה 
ויציבה 320 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(054-5656194

 למכירה כסא עם גלגלים 
וידיות מצב מצוין 100 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-5656194

 שולחן משרדי 80/160 
ונגה 500 ש"ח אפשרות ל- 4 

_____________________________________________)33-34ח(מגירות 058-3217523

 למכירה שרפרף עץ 
איכותי וחזק עבודת יד מנגר 

_____________________________________________)33-34ח(50 ש"ח 050-6907470

 למכירה ארון סנדויץ 2 
דלתות צבע לבן חזק מאוד 

וגבוה 260 ש"ח בני ברק
_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 למכירה שולחן + כסאות 
לחצר או לגינה חברת כתר כל 
כסא 50 ש"ח שולחן 150 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7653572

 5 כיסאות כתר במחיר של 
100 ש"ח )בני ברק(

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 סלון עור איטלקי שני 
מושבים במצב חדש 300 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-2344305

 שולחן סלון 140*90 + 5 
כסאות בבני ברק 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(03-6164549

 כסא משרדי מפורק אכול 
בידית צריך ניקוי 50 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-8504411

 שידה 1.5*45 ס"מ במצב 
_____________________________________________)32-33ח(מצוין 170 ש"ח 052-7148004

 שידה 2 מגירות 220 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(בירושלים טל': 054-8423405

 למכירה מיטת תינוק 
מגיל בערך של 3 חודשים 
עד 3 שנים במצב חדש, 
צבע שמנת של רהיטי, 

מחיר 350 ש"ח טל'
052-7773526)33-33(_____________________________________________

 סימילאק 400 גרם שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח מהדרין 30 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-4135002

 עגלת טיולון איזי בייבי 
כחדשה 120 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-7148004

 עריסה מעץ לבן + מזרן 
חסין אש כחדש 250 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(058-3217523

 מפזר חום חדש )בני ברק( 
_____________________________________________)33-34ח(50 ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות רדיאטור 
חדש 13 צלעות תוצרת 

HYVNDAI )בני ברק( 300 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות תנור אפיה / 
 BISTRO חימום קטן תוצרת

)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 למכירה בלנדר במצב 
מעולה 100 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-7653572

 למכירה מטחנת בשר 
איכותית נקנתה ב- 400 ש"ח 

נמכר ב- 300 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(052-7653572

 מכונת תפירה במצב 
מצויין 500 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(054-7938941

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח 03-6187374 או

_____________________________________________)33-34ח(053-3179093

 מסגרת אלבום דיגיטלי 
 LCD8 טושיבה מסך

_____________________________________________)33-34ח(240 ש"ח טל': 052-2727474

 rosieres למכירה כיריים 
חמש להבות זכוכית לבנה 
דרוש תיקון קל 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-7515734

 מחשב מצוין ומהיר כולל 
תוכנות ומסך רק 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(לפרטים 052-7655688

DVD  תוצרת 
KEMMEDY )ללא מסך( 

_____________________________________________)33-34ח(כחדש 50 ש"ח 052-3463482

 שואב אבק הובר תקין 
_____________________________________________)33-34ח(250 ש"ח 052-3463482

 LEMOVO מסך מחשב 
19 אינטש תקין 200 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 תנור חימום 2 ספירלות 
50 ש"ח בי"ם 050-4147729 

_____________________________________________)33-34ח(אחרי 15:00 

 תנור חימום על עמוד 
כמאוורר 50 ש"ח בי"ם

_____________________________________________)33-34ח(050-4147729 אחרי 15:00

 מזגנית חימום 50 ש"ח 
בי"ם 050-4147729 אחרי 

_____________________________________________)33-34ח(15:00

 מפזר חום 50 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(050-4147729 

 סורק 50 ש"ח -050
_____________________________________________)33-34ח(4147729 בי"ם אחרי 15:00

 למכירה מחשב נייח מסך 
גדול במצב מצוין וחדש כולל 
מקלדת ועכבר חברה טובה 

300 ש"ח טלפון
_____________________________________________)33-34ח(054-5482231

 שולחן זכוכית עגול קוטר 
60 ס"מ + 2 כסאות 200 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח בבני ברק 03-6164549

 שולחן סלוני 70*140 
מעץ מלא ומסיבי בצבע טבעי 

)בני ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 200 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה 2 כורסאות לסלון 
מעץ ריפוד אדום במצב מצויין 

+ 2 פרומים 500 ש"ח + 
כיסא משרדי עם גלגלים 300 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-2819921

 כיסא משרדי / מחשב 
+ מנגנון הגבהה בהזדמנות 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 כיסא מנהלים מפואר 
בצבע שחור חדש בהזדמנות 

)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 למכירה סט ספות 
1+2+3 עם ארגז מצעים 

ונפתח למיטה, מזרון קפיצים 
איכותי 420 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813 בני ברק

 שלחן קפה 300 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(פלא': 053-8238687

 מיטת נוער עץ מלא 
נפתחת לשניים ומזרונים 500 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח ב"ב 053-3121020

 שידה גדולה בצבע לבן + 
3 מגירות במחיר נוח במיוחד 

)בני ברק( 250 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 ארון בגדים מתקפל מבד 
חדש באריזה 80 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(050-4087927

 למכירה ספה חזקה ונוחה 
+ ספה נפתחת למיטה עם 

ארגז מתחת 240 ש"ח כל דבר 
_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 שולחן פלסטיק מתקפל 
גדול צבע לבן 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(בני ברק 052-5737813 

 למכירה שולחן + זכוכית 
עבה לסלון במחיר הקרן ב- 

_____________________________________________)34-35ח(300 ש"ח 054-3363588

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 40 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(052-3463482

 שולחן פ. אוכל מפואר 
כחדש + כסאות, נפתח ל- 

3.20 מטר, צבע חום משולב 
_____________________________________________)34-35ל(1,200 ש"ח 054-6337969

 ספות 2/3 מעור איטלקי, 
צבע שחור, מצב חדש 

_____________________________________________)34-35ח(בהזדמנות! 052-4227714

 שולחן ו- 6 כסאות לסלון 
חדשים, צבע חום כהה, 

בהזדמנות! אפשרות לשולחן 
או לכסאות בלבד

_____________________________________________)34-35ח(052-4227714

 ספה שני מושבים מצוינת 
_____________________________________________)32-33ח(ונוחה 200 ש"ח 052-7653954

 שולחן משרדי יוקרתי 
בגודל 1.6*0.70 עם 4 מגירות 
בצבע וונגה מצב מעולה 490 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח ב"ב 054-3132330

 שטיח בצבע בז שחור 
חוטים מהמם 150 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-4110991

 למכירה ספה 240 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(בלבד בני ברק 054-5656194

 למכירה כיסא מנהלים 
+ מזוודה + עגלת שוק + 

פקס + שואב אבק 70 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-5656194

 שולחן סלון 140*90 + 
5 כסאות בבני ברק 500 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(03-6164549

 שידת מגרות סנדויץ 
פורמיקה במצב מצוין בבני 

_____________________________________________)32-33ח(ברק 450 ש"ח 03-6164549

 שולחן מסעדה + 2 
כסאות בבני ברק 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(03-6164549

 ארונית קטנה לתליה 
לדברי יופי עם דלתות זכוכית 
_____________________________________________)32-33ח(רק 180 ש"ח 050-9089110

 שולחן עגול נמוך מהמם 
_____________________________________________)32-33ח(250 ש"ח 052-7166106

 מזנון מעוצב צבע לבן עם 
מגירה ודלת 300 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-7166106

 ספה 4 מושבים + מגירה 
_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר

 למכירה ספה עור מצב 
מצוין 220 ש"ח + סט קרם 

שמנת 2+3 490 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 כסא מנהלים שחור במצב 
מצוין רק 450 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)32-33ח(050-4120285 גמיש

 למכירה ספה עור + ספה 
סט 2+3 500 ש"ח כל פריט 

_____________________________________________)32-33ח(054-5656194

למכירה ספה עור + ספה 
סט 2+3 500 ש"ח כל פריט 

_____________________________________________)33-34ח(054-5656194

 מיטת בסיס מצוינת 200 
ש"ח ספה מעולה 400 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7653954

 שידת מגירות סנדויץ 
פורמיקה במצב מצוין בבני 

_____________________________________________)33-34ח(ברק 450 ש"ח 03-6164549

 שולחן מסעדה + 2 
כסאות בבני ברק 200 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(03-6164549

 שולחן אוכל מעץ 
75*68*120 )בני ברק( 150 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה טיולון תאומים 
במצב מעולה 400 ש"ח כל 
_____________________________________________)34-35ח(הקודם זוכה 052-6431557

 למכירה מיטת תינוק, 
מזרן חדש בירושלים 250 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(054-8442367 052-7617637

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)34-35ח(054-8446728

 אמבטיה לתינוקת צבע 
ורוד סיליקון מתקפלת כחדשה 

_____________________________________________)34-35ח(ממש 85 ש"ח 050-4117575

 שידת החתלה 120 ס"מ 
צבע שמנת 299 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(050-6907470

 לול מפלסטיק לבן נפתח 
לרבוע גדול 200 ש"ח + מזרון 

_____________________________________________)34-35ח(050-4195132

 עגלת "פגרו" חדשה 
ויקרה, דגם 51 2019 + 

אמבטיה + טיולון + תיק 
3,000 ש"ח במבצע

_____________________________________________)34-37ל(055-9954916 055-9565259

תקשורת

 סמסונג A8 במצב חדש, 
64GB ,בקופסא, צבע שחור

נגד מים, יבואן רשמי סאני 
052-3441441)27-30(_____________________________________________

 נוקיה C2, לא היה 
בשימוש, לא כשר, מחודש, 

_____________________________________________)32-33ח(170 ש"ח 058-3251441

 נגן חדש חברת שיאומי + 
ווידאו + בלוטוס + רמקול ועוד 

_____________________________________________)32-33ח(220 ש"ח 058-3251441

 נוקיה C2 מחודש תומך 
רמי לוי ופלאפון 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-7167777

 ברע"ה למכירה כסא 
מושב לתינוק ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-6850138

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)32-33ח(054-8446728

 למכירה עגלת תאומים 
כחדשה 500 ש"ח בהזדמנות 

_____________________________________________)32-33ח(כל הקודם זוכה 052-6431557

 מיטת תינוק + מזרן 
בב"ב 105*70 מעץ מלא 200 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 03-6164549

 למכירה מיטת תינוק + 
עריסה 220 ש"ח צבע לבן 

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813 בני ברק

 עגלת מיק בייבי גגון ורוד, 
שמורה כחדשה! 400 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(03-6182303

 נדנדה לתינוק + מנגינות 
_____________________________________________)32-33ח(רק 120 ש"ח 050-9089110

 משאבת אוונט ידנית + 
בקבוק רק 100 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 עגלת מקרלן גינס )קצת 
_____________________________________________)32-33ח(דהוי( 150 ש"ח 058-3245685

 גגון ומזרן לעגלת בובו / 
טיקטוק 100 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 כסא בטיחות ציקו חדש!! 
_____________________________________________)32-33ח(400 ש"ח 058-3245685

 אמבטיה חדשה לעגלה 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 058-3245685

 משאבה דו צדדית חדשה 
באריזה 200 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 גגון לעגלת אינפנטו 30 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 058-3245685

 עגלת אמבטיה + טיולון 
כחדשה! 500 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 תיק לעגלת בוגבו קמיליון 
_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 למכירה טיולון לתינוק 
איכותי BRITAX חוזק מרווח 
אורטופדי ונוח מחיר 250 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-6907470

 מיטת תינוק + מזרן 
בב"ב 105*70 מעץ מלא 200 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 03-6164549

 עגלת תינוק שלמה 
איזיביבי 250 ש"ח )גמיש( + 

כסא האכלה - חינם
_____________________________________________)33-34ח(054-8410050 בני ברק 

 למכירה טיולון לתינוק 
איכותי מחיר 99 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(050-6907470

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)33-34ח(054-8446728

 אמבטיה לעגלת ביביגוגר' 
במצב מעולה, 200 ש"ח 

בבני ברק )אפשרות לשילדה( 
_____________________________________________)33-34ח(054-8567609

 למכירה מיטת תינוק 400 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-5656194

 טרמפולינה לתינוק 70 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 053-3155415

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטארליין חדש באריזה 
דגם GCES933 ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-6850138

 בלו תומך כשר כל 
החברות ב- 220 ש"ח חדש

_____________________________________________)33-34ח(052-7174414

 מנייד קו? למה שלא 
תרוויח מזה?! ניוד מקצועי 
_____________________________________________)32-35ל(בכל הארץ. 055-6721654

 למכירה פלאפון 2008 
כשר 250 שקל טל':

_____________________________________________)34-35ח(050-4183200

 ברה"ע למכירה פלאפון 
נוקיה דור 3 + מטען ב- 190 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח לפרטים 050-6850138

C2  מחודש תומך פלאפון 
ורמי לוי כשר 200 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(052-7167777

כללי

 למכירה ספה דו מושבית 
_____________________________________________)35-36ח(460 ש"ח 054-5656194

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)35-36ח(150 ש"ח 054-5656194

 למכירה ספה 4 מושבים 
+ מגירה 500 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(050-3337530 אבנר 

 מיטת קומותיים צבע עץ 
בהיר + מזרון אחד כחדש 280 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-7191512

 שולחן סלון 100*300 
במצב מצוין 350 ש"ח טל': 
_____________________________________________)34-35ח(054-8401399 03-6162582

 מיטת קומותיים צבע עץ 
בהיר + מזרן אחד, כחדש 280 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-7191512

 כסא האכלה לתינוק גדול, 
נקי ושמור, צבע כחול 120 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-6921856

 למכירה טיולון טוב 190 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 340 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה מזרן תינוק מצב 
מצויין 140 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-5656194

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב
_____________________________________________)35-36ח(054-8446728

 גגון לעגלת בוגבו קמליון 
צבע ורוד 200 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 כסא בטיחות חדש לתינוק 
"ציקו" 350 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 תיק כחול לעגלת בובגו 
_____________________________________________)35-36ח(קמליון 50 ש"ח 058-3245685

 משאבה חדשה! "לשינו" 
_____________________________________________)35-36ח(120 ש"ח ידנית 058-3245685

 משאבה חשמלית דוד 
צדדית חדשה! 200 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 טרמפולינה לתינוקת 
באריזה 180 ש"ח חדש!

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 אמבטיה חדשה לעגלה 
_____________________________________________)35-36ח(50 ש"ח 058-3245685

 אמבט רחצה לתנוק 
כחדשה "ליטף" 100 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 מזרון לשידת החתלה 
מהמם עם סרטים 70 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(058-4843223

 למכירה נוקיה C2 חדש 
באריזה 200 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-2614753

C2  מחודש מתאים 
לכשרים למעט גולן והוט 250 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-7167777

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 160 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-5656194

 למכירה אופניים 
STITCHמחיר 350 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(050-3337530 אבנר

 אופניים קטנות עם גלגלי 
עזר כחדש ממש! 120 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7191512

 אופניי הילוכים גדולות 
כחדשות 380 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-7191512

 אגרטל ארוך כחול פרחוני 
_____________________________________________)35-36ח(חדש 50 ש"ח 052-7187278

 ספר גאוגרפיה אמריקה 
_____________________________________________)35-36ח(20 ש"ח 053-3155415

 ספר חשבון מספר 7 
חשב נא 20 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

 נגן טאצטיו' הנגן הכי חדש 
_____________________________________________)35-36ח(רק ב- 170 ש"ח 02-5819232

 ברה"ע למכירה אופניים 
26 אינץ כסופות שילדה 

אלומניום ב- 290 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(050-6850138

 ברה"ע למכירה משחק 
ברגה' )כדור רגל שולחן 

לילדים( ב- 490 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(31*59*12 050-6850138

 למכירה חליפה ארוכה 
יוקרתית מידה 42 ב- 420 

גמיש נקנתה באלף
_____________________________________________)35-36ח(058-3246857

 מצלמת פילים עם 
אביזרים ב- 300 גמיש מאוד

_____________________________________________)35-36ח(058-3246857

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה אופניים 160 ש"ח 
בני ברק מצב מצויין

_____________________________________________)35-36ח(052-5737813

 2 מוטות לתליית כביסה 
על מעקה מרפסת כולל 10 
גלגלי ברזל כחדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(ב"ב 054-6969961

 אופניים הילוכים גודל 26 
_____________________________________________)35-36ח(250 ש"ח 050-4169800

 סט 81 צליליות של חברת 
גייד' + סומק 90 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-8475855

 סט ז' חלקים של מוסרי 
התורה לר"י מחיר 350 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(מצב חדש 054-5981054

 סט השר הירש על התורה 
מצב חדש 220 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-5981054

 תיק לסמינר יפה ואיכותי 
במיוחד כחדש 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)35-36ח(058-3228383

 שמלה מידה 38 מרהיב 
לחתונה או אירוע 60 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7640482

 הליכון מצוין עובד מצוין 
_____________________________________________)35-36ח(50 ש"ח 052-7640482

 תיק גדול עם הרב תאים 
+ תא מחשב המחיר 40 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7640482

 כרטיס זכרון פנימי 
 MO 1G למחשב נייד חברת
_____________________________________________)35-36ח(זיכרון 35 ש"ח 052-7640482

 רדיו דיסק 
KWNWOODעם כל 

התושב והפנלים 100 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(052-7640482

 HP XL 901 דיו תואם 
איכותי ביותר 60 ש"ח טל': 

_____________________________________________)35-36ח(054-8433730

 למכירה אופניי ראלי 
פעלולים אחד במצב מצויין 

350 ש"ח והשני זקוק לתיקון 
220 ש"ח טלפון:

_____________________________________________)35-36ח(054-2819921

 תיק למחשב 50 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 מטען ובטריה למצלמת 
_____________________________________________)35-36ח(קנון 100 ש"ח 058-3245685

 מראה מסגרת עץ 90*100 
_____________________________________________)35-36ח(50 ש"ח 054-8592204 

 אוגרים ב- 10 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-8592204

 תוכון שלא נושך מתאים 
לילדים ב- 90 שקל

_____________________________________________)35-36ח(050-4157763

 גולות מקוריות 45 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

 משולש לכיור מנירוסטה 
_____________________________________________)35-36ח(כל"פ 25 ש"ח 053-3155415

 נעליים אלגנטיות לנשים 
מידה 39 שחור 120 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(053-3155415
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sari@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

כז’ - כט’ באב תשע”ט  28-30/8/2019

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

 שמלת ערב אלגנטית 
לארועים מדה 42 כחדשה 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-7331365

 מתקן תלית כביסה 
פלסטיק חזק לבן כתר 80 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 050-4165680

 נברשות גדולות ויפות 250 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 050-4165680

 תמונה ענקית הרב 
אלישיב לומד 250 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-4165680

 ספר המהפך 2 של הר' 
זמיר כהן 30 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-4165680

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מראה קיר 70 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(052-7166106

 בימבה גוק' 39 ש"ח 
בימבה פלא 85 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-7166106

 תיק לסמינר חברת 
להבורסה חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)32-33ח(25 ש"ח 053-3155415

 מצעים יחיד מלא 80 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 כסא להוברבורד 100 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 מטחנת בשר דגם קנוד 
_____________________________________________)32-33ח(הישן 250 ש"ח 053-3155415

 למכירה רמקולים גדולים 
חברת סוני במצב טוב 250 

_____________________________________________)32-33ח(שקל 050-4183200

 למכירה ילקוט קל גב 
סגול אורטופדי לילדה 35 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-6907470

 למכירה טלית ציצית צמר 
איכותית 99 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-6907470

 למכירה סט משנה ברורה 
דירשו חדש בקופסא 300 

שקל בלבד במקום 370 שקל 
_____________________________________________)32-33ח(050-4183200

 כסא אחורי )נוסף( לרכב 
סטיישן 500 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-7633738

 למכירה אופניים 100 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-5737813 בני ברק

 צעצוע טרקטור חדש 
גדול נקנה ב- 50 נמכר ב- 40 

_____________________________________________)32-33ח(050-4195132

 בבני ברק במבצע זוג 
פינקים יפייפיים ב- 50 שקל 

_____________________________________________)32-33ח(בלבד 052-7154652

 מגבעת בצבע שחור 
במצב מעולה בירושלים רק 

_____________________________________________)32-33ח(400 ש"ח 050-4120285

 למכירה מיטת תינוק 400 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה אופניים 300 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-5656194

 מכונית על שלט רחוק 
פררי במצב מעולה! 190 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-3143334

 שלוש כסאות לילדים 
מפלסטיק חזקות עם ידית 15 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח כ"א 053-3155415

 מזרון למיטת תינוק 30 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 053-3155415

 סט מצעים למיטת תינוק 
_____________________________________________)32-33ח(35 ש"ח פרנל 053-3155415

 גי פי אס מצב מצויין 
אופציות נרחבות גדול ומרשים 

_____________________________________________)32-33ח(300 ש"ח 058-3268891

 קרש חיתוך לשבת 
בשילוב עץ וכסף של אחים 

חדד 100 ש"ח בבני ברק 
_____________________________________________)32-33ח(052-7600336

 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 

 סטנד טלסקופי למקרופון 
יציב וחזק ב- 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)33-34ח(בבני ברק 054-8431644

 שעון מונה מים פרטי 100 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בירושלים 054-8503310

 בלון גז ריק 4 ק"ג 120 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בירושלים 054-8503310

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח טל': 052-2727474

 אופני ילדים 12 אינץ מצב 
מעולה 50 ש"ח טלפון:

_____________________________________________)33-34ח(052-4076070

 שולחן כדורגל מצב 
מעולה 200 ש"ח טלפון:

_____________________________________________)33-34ח(052-4076070

 גגון לרכב מאלומניום חדש 
500 ש"ח טלפון:

_____________________________________________)33-34ח(052-4076070

 למכירה אופני הרים 
גדולות עם הילוכי פרפר במצב 
_____________________________________________)33-33(חדש 400 שקל 050-5385055

 בהזדמנות טרמפולינה 
חדשה )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בלבד 054-7216671

 זקט עור חדש בצבע אדום 
תוצרת ZARA מידה S )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 תרמיל 20 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(054-7216671 בני ברק

 עגלת גו בייבי' צבע 
שמנת שחור משולבת במצב 

מעולה רק 350 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(053-3114819

 אופניים חשמליות במצב 
טוב דרוש תיקון קל 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-4145023

 למכירה ילקוט איכותי 35 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-6907470

 למכירה אופנים 120 ש"ח 
הילוכים מצב מצוין בני ברק 

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 אופני ילדים לגיל 2-4 
שנים מיוחדות ואיכותיות 120 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 חולצת פסים לבנה לגבר 
 M מידה WORKER תוצרת

חדשה באריזה )בני ברק( 50 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 קורקינט 3 גלגלים באריזה 
חדשה חברת סקוטר לא היה 

בשימוש כלל רק 150 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(052-7653572

 תיקי נשים ונערות חדש 
באריזה במחיר מציאה 60 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7653572

 מכונת תפירה ברדר תפר 
ישר, זיגזג, לולאות 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-3595314

 סט ג"ח ספרי רפואות 
תימן 150 ש"ח בי"ם אחרי 

_____________________________________________)33-34ח(15:00 050-4147729

 richards אופה לחם 
_____________________________________________)33-34ח(מצוין 180 ש"ח 050-4171382

 מכונת ממתקים זיפאין 
בשימוש פעמים ספורות בלבד 
_____________________________________________)33-34ח(מחיר 100 ש"ח 050-4171382

 חרצובות חברת רנקו/זוהר 
שימוש נעשה במהדרין בלבד 

054-8465707 באלעד או 
_____________________________________________)33-34ח(הודעה קולית

 למכירה אופנים 300 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-5656194

 בהזדמנות זקט' 
כחול חדש לנערים תוצרת 
AMGELS )בני ברק( 150 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה פקס + שואב 
אבק + מזודה 70 ש"ח כל 

_____________________________________________)33-34ח(דבר 054-5656194

 שולחן נירוסטה 1.20*80 
_____________________________________________)33-34ח(250 ש"ח 052-7134641

 נברשת לפינת אוכל / 
סלון בבני ברק 180 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(03-6164549

 תיק חדש לסמינר לפי 
תקנון הסמינר 120 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415 

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)33-34ח(25 ש"ח 053-3155415

 מצעים יחיד מלא 80 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 ברה"ע למכירה שק שינה 
לטיולים מיידית 70*210 ב- 

_____________________________________________)33-34ח(100 ש"ח 050-6850138

 ברה"ע למכירה אופניים 
26 אינץ כסופות שילדה 

אלומיניום ב- 290 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(050-6850138

 אופני הילוכים 21 עם 
קפיצים במצב מצוין 240 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7148004

 למכירה אופני ילדים 
BMX במצב מצוין לגילאי 3-5 

כולל גלגלי עזר 110 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(052-7148004

 נעלים חדשות לילדה 
ספורט הלו קיטי מידה 32 30 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-4195888

 נעליים חדשות לילדה 
אלגנט שרוך לבן מידה 33 20 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-4195888

 נעליים חדשות לילדה 
אלגנט שרוך ורוד מידה 33 20 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-4195888

 נעלי אלגנט חדשות עקב 
קטן מידה 40-41 ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-4195888

 סנדלים לילד חדשים מידה 
40 מעור אמיתי 50 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-4195888

 נעלי נייק מידה 39 לילד 
נקנו ב- 300 נמכרות ב- 50 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-4195888

 נעלי אלגנט לילד מידה 38 
מעור ב- 50 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(050-4195888

 נעלי שבת שחור לבן עם 
פתח קדימה מידה 31 20 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-4195888

 למכירה מטען לסוללה 36 
וולט כמעט חדש רק ב- 100 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-8464909

 פינקים רק 50 ש"ח לזוג 
_____________________________________________)33-34ח(ב"ב 054-8423165

 מצבר 65 אמפר לרכב 
במצב חדש 350 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(055-6777117

 מצלמת רכב משוכללת + 
אחור חדשה באריזה 180 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בהזדמנות 052-7114422

 תיק נסיעה 40 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(054-7216671 בני ברק

 מזודה 80 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(054-7216671 בני ברק

 למכירה אופני הרים לנוער 
ולמבוגרים במצב מצוין 280 

ש"ח פרטים בטלפון
_____________________________________________)33-34ח(050-9340317

 למכירה בבני ברק תוכונים 
יפיפיים במחיר מבצע 50 שקל 

_____________________________________________)33-34ח(052-7154652

 כלוב מעץ גדול לתוכים + 
מגירה ומתקן מים 150 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7114422

 חביות פלסטיק וזכוכית 
ליין 50 עד 100 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-7114422

 מטען במצב חדש 
לאופניים חשמלים 48 ב- 130 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-7174414

 ספר אטלס ב- 50 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-8541288

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)33-34ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בירושלים 054-8415306

 36V מטען לבטריה 
לאופניים חשמליות 80 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-4150659

 כסא אחורי )נוסף( לרכב 
סטיישן 500 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-7633738

 כסא גלגלים לנכה 100 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בר"ג 050-5967114

 מזרון סיעודי 100 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(בר"ג 050-5967114

 3 כלובים לזוג תוכונים + 
אביזרים 30-140 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(058-3217523

 אקווריום חשמלי קטן + 
אבנים וצמחים 85 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(058-3217523

 בבני ברק במבצע זוג 
פינקים יפייפיים ב- 50 שקל 

_____________________________________________)33-34ח(בלבד 052-7154652

 ספר יד יהודה הלכות 
תערובות לאברכים 35 ש"ח 

באלעד 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)33-34ח(וירושלים 40 ש"ח( 

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש ב- 

_____________________________________________)33-34ח(60 ש"ח 050-4135002

 חוברת סימנא הלכות 
לבחינות ברבנות עירובין חדש 

_____________________________________________)33-34ח(ב- 12 ש"ח 050-4135002

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 זוג אוגרים חמודים + 
כלוב מתקנים + אוכל 120 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-7624122

 רולר בליידס 
Energum abec 7 מידה -31
34 עם כל אביזרי ההגנה 200 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-5385013 בני ברק

 תמונה רקומה יפה לבית 
עבודת יד 59 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(050-6907470

 עגלת קניות 25 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(050-6907470

 תיק לעגלת תינוק איכותי 
_____________________________________________)34-35ח(49 ש"ח 050-6907470

 שק שינה איכותי 59 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(050-6907470

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש" 

_____________________________________________)34-35ח(03-6199806

 בית בובות של פליימוביל, 
הבית לבד ללא החלקים 

הנלווים 70 ש"ח בב"ב
_____________________________________________)32-33ח(052-7600336

 לגו מקורי מעולה ספינה 
ומכונית 301 חלקים 150 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-3143334

 סקטבורד מצויין מעץ, 
תנועתיות טובה, 78/20 ס"מ 

_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 050-3143334

 תוכון שלא נושך מתאים 
לילדים ב- 90 שקל

_____________________________________________)32-33ח(050-4157763

 למכירה מכשיר אינהלציה 
_____________________________________________)32-33ח(איכותי 60 ש"ח 050-6907470

 ילקוט ניקי 90 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 תיק לכינור חדש 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 כיריים 3 להבות עדיין 
באריזה חשמל או גז 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-2786557

 בפ"ת 3 ילקוטים גם 
לבנים גם לבנות מצויינים 15 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח כ"א 050-8162617

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

 סקייטים לילד/ה במצב 
מצויין )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 עגלת קניות מבד חזקה 
במצב מעולה 2 גלגלים 40 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 050-4087927

 למכירה בבני ברק תוכונים 
יפיפיים במחיר מבצע 50 שקל 

_____________________________________________)34-35ח(052-7154652

 בבני ברק במבצע זוג 
פינקים יפייפיים ב- 50 שקל 

_____________________________________________)34-35ח(בלבד 052-7154652

 כסא אחורי )נוסף( לרכב 
סטיישן 500 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(052-7633738

 למכירה טיולון + עגלת 
אמבטיה + שידת מגירות מ- 

120 ש"ח כל פריט
_____________________________________________)34-35ח(052-5737813 בני ברק

 מוטות לתליית כביסה על 
מעקה מרפסת כולל 10 גלגלי 

ברזל כחדש 100 ש"ח ב"ב 
_____________________________________________)34-35ח(054-6969961

 מראה במסגרת עץ + 
תאורת לדים 190*110 בבני 
_____________________________________________)34-35ח(ברק 400 ש"ח 03-6164549

 נעלי וולדרורוף גרמניות 
מס' 6 אורטופדי חדש בקופסא 

_____________________________________________)34-35ח(400 ש"ח 050-6726441

 דלת פלדלת מצב מצויין 
+ משקוף 500 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)34-35ח(03-5704859

 למכירה משנה ברורה 
דרשו חדש בקופסא 300 שקל 

במקום 370 טל':
_____________________________________________)34-35ח(050-4183200

 שמלת אירועים, יפהיפיה 
להשכרה ב- 250 שקלים מידה 

_____________________________________________)34-35ח(38,42 טל': 050-41743035

 תוכון שלא נושך מתאים 
לילדים ב- 90 שקל

_____________________________________________)34-35ח(050-4157763

 אופני כושר של חברת 
יורק 500 ש"ח בבני ברק יגאל 

_____________________________________________)34-35ח(052-7187193

 צעצוע טרקטור חדש 
גדול נקנה ב- 50 נמכר ב- 30 

_____________________________________________)34-35ח(050-4195132

 ילקוט ניקי לבנות 50 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(050-4195132

 ילקוט קל גב דולפינים 
לכיתה א' לילד 100 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(מצויין 050-4195132

 כיסוי לחורף לקלנועית 
אפיקים 3 גלגלים במצב חדש 

_____________________________________________)34-35ח(400 ש"ח 03-6199806

 מכנס גינס לגבר מידה 40 
חברת קסטרו חדש 85 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(058-7041010

 טרמפולינה לתינוק עם 
_____________________________________________)34-35ח(קשת 70 ש"ח 058-7041010

 פן מקצועי של איתמר 250 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 058-7041010

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינר 120 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(053-3155415

 מצעים יחיד למיטת נוער 
_____________________________________________)34-35ח(80 ש"ח 053-3155415

 למכירה חליפה ארוכה 
יוקרתית אפורה מידה 42 

ב- 380 נקנתה ב- 1,000 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(058-3246857

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
לפופקורן בכל הגדלים 
בסיטונאות. א.להובלה.

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-33/19(בפ"ת( 054-7929690

 אופני הרים גדולות , 
הילוכי פרפר ,קפיצים קדמיים, 
במצב מצוין 500 ש"ח באזור 

_____________________________________________)31-33/19(פ"ת 050-6867740

 למכירה בהזדמנות להקה 
של 15 קוקטיילים מיוחדים 

ופוריים 2,000 ש"ח
054-2042416)31-34(_____________________________________________

 למכירה 300 "שמלות 
כלה" ושושבינות לכל 

המגזרים, אפשרות לבודדים 
_____________________________________________)34-41(במחיר מוזל 053-2827371

 מטען לאופניים חשמליות 
V48 ב- 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(058-3268891

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח טל': 052-2727474

 שולחן גיהוץ חדש )בני 
ברק( 70 ש"ח בלבד

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

מחליק שיער מעולה!! של 
חברת remington חדש! 

לא היה בשימוש! נקנה ב- 
400 ש"ח, נמכר ב- 370 ש"ח. 

_____________________________________________)34-38ח(052-7335357

 אופניים קטנות עם גלגלי 
עזר כחדש ממש! 120 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-7191512 

 אופני הילוכים גדולות 
כחדשות 380 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(052-7191512

 למכירה אופניים לילד לגיל 
3, +5 שנים 130 ש"ח במצב 

_____________________________________________)34-35ח(מצויין בפ"ת 054-2819921

 2 שטיחים כל אחד 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח פלא': 053-8238687

 מגהץ במצב טוב 70 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(פלא': 053-8238687

 בגדי נשים במצב טוב מ- 
_____________________________________________)34-35ח(30 ש"ח פלא': 053-8238687

 נעלי בלסטון חדשות צבע 
חום מידה 8.5 )45( 350 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(058-3299505

 קופסת מלטונין 5 מ"ג 
של חב' סולגאר 130 ש"ח י"ם 

_____________________________________________)35-36ח(054-2633790

 חדש באריזה!! ילקוט 
טרולי לבנים צבע כחול 50 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 058-4843223

 חדש באריזה!! ילקוט 
 coll מהמם טרולי לבנים של
_____________________________________________)35-36ח(מקורי 90 ש"ח 058-4843223

 חדש באריזה!! רולרים 
/ סקטים מחובר לנעלים 90 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 058-4843223

 שק אגרוף מקצועי 
ביותר חדש ממש של 

 + evercast חברת
שרשרת ברזל חיבור, 380 

ש"ח בלבד!!
_____________________________________________)38-42ש(054-8527470

 2 כלובים לציפורים 
איכותיים עם תאים 

_____________________________________________)38-42ש(לחלוקה 054-8527470

 למכירה מצלמת פילים 
עם אביזרים ב- 400 )גמיש( 

_____________________________________________)34-35ח(058-3246857

 מזגן חלון 500 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(054-7938941

 תפוח לנגרר מרכב נכה 
_____________________________________________)33-34ח(500 ש"ח 052-7114422

 ספר ילדותנו לכיתה ג' 15 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 053-3155415

 בירושלים שלושה 
קרטונים קרמיקה אפורה לקיר 

50 ש"ח כל קרטון
_____________________________________________)32-33ח(052-7627197

 זיכוי בפוקס הום 200 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(ב- 120 בלבד 054-8447073

 טלית חדשה כולל פתילות 
עבות קשורות )ספרד( פסים 

שחורים 300 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(054-8447073



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה

■ 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 וייעוץ 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" - יעוץ 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 - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ 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
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

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

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

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)09-36ל(טובים" 03-5782180

 למעון בבני ברק דרושה 
מטפלת למשרה מלאה/
חלקית תנאים טובים + 
_____________________________________________)10-36(מענקים 054-5558835

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה, 
תנאים מעולים למתאימה, בין 

8:30-14:30, טל': 
053-3197448 ,03-9094566)29-36(_____________________________________________

 למעון בפ"ת דרושה 
מטפלת תנאים מעולים 

_____________________________________________)20-35(למתאימה. 050-2140800

 לחברה חרדית בבני 
ברק דרוש/ה עובד/ת 

לעבודה משרדית, 
למשרה מלאה, ידע 

בסיסי באקסל - 
חובה. תנאים טובים 

למתאימים. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com)20-23(_____________________________________________

 למשרד עורכי דין 
במגדלי ב.ס.ר דרוש/ה 

פקיד/ה למגוון משרות. 
תנאים טובים למתאימים/

ות. קו"ח למייל:
JOBS@AEH.CO.IL)20-23(_____________________________________________

 דרושה מנהלת 
חשבונות בכירה 

בעלת 5 שנים נסיון 
לפחות. שליטה טובה 
בחשבשבת, ובתוכנות 

הנה"ח. ידע באקסל, ידע 
בהכנת שכר. פריוריטי 

- יתרון. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0519

 דרושה מנהלת 
חשבונות 1,2,3 שליטה 

טובה בחשבשבת, 
ובתוכנות הנה"ח. 

פריוריטי-יתרון. 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0619

כז’ - כט’ באב תשע”ט  28-30/8/2019

 דרושות מנהלת/מטפלות 
למעון לגיל הרך בב"ב, שכר 

הולם למתאימות
058-4012013 053-8280863)27-38(_____________________________________________

 דרוש לחלוקת עיתונים 
בב"ב ר"ג בשעות הבוקר 

המוקדמות, שליח/ה רכב/
_____________________________________________)29-40(אופנוע חובה 054-4690222

אפטר סקול מתרחבת 
בתל אביב, גבעתיים וראש העין

דרושים/ות
מדריכים/ות וסייעים/ות

גננים/ות לצהרונים

לפרטים 052-7799634
 jobs@after-school.org.il

« שכר סייעות בין 37-43 ש''ח לשעה
« שכר גננות בעלות תעודה בין 57-65 ש''ח לשעה 

« אפשרות להשתלב בצוות מחליפות בשכר גבוה יותר

למעון יום בבני ברק

חמה ומסורה
דרושה מטפלת

050-4143585

משרה מלאה | תנאים מצוינים

סביבת עבודה מטופחת ונעימה

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים, אפשרות 
לעבודה מהבית לפרטים

054-8408411)31-38(_____________________________________________

 לגן בגבעתיים סייעת או 
גננת למשרה מלאה, שכר 

גבוה כולל תשלום חגים וחניה 
052-3838484)31-34(_____________________________________________

 דרושה מוכרת מנוסה 
לבוטיק בגדי נשים בב"ב, שכר 

_____________________________________________)31-34(גבוה 052-4555995

 מנה"ח בפ"ת למשרה 
חלקית, ידע בחשבשבת עד 
למאזן חובה, ונסיון במשרד 

יעוץ מס או  רו"ח
maliad1@bezeqint.net)31-34(_____________________________________________

 דרוש/ה תופר/ת 
מקצועי/ת. שעות גמישות, 
תנאים מעולים, בבני ברק 

050-6964424)31-34(_____________________________________________

 למעונות אביב התורה 
דרושות גננות ומטפלות, 
_____________________________________________)31-34(שכר הולם 054-4893566

 דרוש מפעיל עם קבוצת 
ילדים למבנה תמ"ת פנוי בנווה 

_____________________________________________)31-34ל(חוף ראשל"צ 050-8883222 050-888-3908
בגבעת שמואל | 40 ש"ח לשעה
למעון בפיקוח לשנה הבאה

למשרה מלאה 
+ טבחית 

דרושות 
מטפלות  

למעון פרטי 
בגבעת שמואל
דרושה גננת 

לגילאי שנתיים עד שלש
לשנה"ל תש"פ

054-2681695

 למוסד תורני חשוב 
וותיק דרוש מתרים אמין 
ויר"ש כולל חו"ל תנאים 

מצויינים למתאימים 
054-2681222)32-35(_____________________________________________

 דרושות נשים לפתיחת 
עסק עצמאי במכירות למסלול 

ניהולי לפגישת התאמה
052-7641353)32-35(_____________________________________________

 לחברת דיגיטל בב"ב 
דרושים/ות אנשי/ות 

מכירות תותחים )מוקד 
נפרד( בונוסים גבוהים 

072-2230781)32-38(_____________________________________________

 לאזור המרכז דרושה 
מתאמת פגישות מנוסה, 

יכולת ביטוי )גיל +30( 
תנאים סוציאליים 

_____________________________________________)32-35(מעולים! 054-4771509

 נהג אוטובוס זעיר 
מאזור בני ברק, על 

מרצדס אוטומט תנאים 
_____________________________________________)32-35(טובים 050-4405578

 דרוש/ה מנהל/ת 
חשבונות לחברת יבוא 

באזור בני ברק ידע 
בתוכנת SAP + אנגלית 

052-8385089)32-35(_____________________________________________

 לפעוטון בפ"ת דרושה 
גננת / מובילת כיתה 

לגילאי +1.5 נסיון
052-4491044)32-35(_____________________________________________

 דרוש טבח צהריים עם 
נסיון לישיבה קטנה בב"ב 

להתקשר בין 11:00-19:00 
_____________________________________________)32-35ל(054-8451000

 דרוש עובד נקיון נמרץ 
)גיל 24 ומעלה( לעבודת 

נקיון בישיבה
054-2681222)32-35(_____________________________________________

 למעון ילדים בב"ב, 
מטפלת חמה ומסורה, 
משרה מלאה/חלקית 

050-4160333)32-35(_____________________________________________

 לחברת נקיון ואחזקה 
דרושים עובדים, שכר גבוה, 

למשרה מלאה/חלקית
03-9141177)32-35(_____________________________________________

העבודה ללא נשק
תנאים סוציאליים מלאים

הכשרה 4 ימים ע"ח החברה

חברת "רשת בטחון"

למערך אבטחה במודיעין עילית

דרושים
אברכים/פנסיונרים

לפרטים: אורי

054-5875650

למשרת בודקים ביטחוניים למוסדות חינוך

אין חובת עבר צבאי
עבודה מיידית

ללא עבר פלילי

דרוש נהג משאית למשרה מלאה 
רשיון עד 15 טון | נכונות גם לעבודה בשעות לא שגרתיות |

תנאים מעולים למתאים.

בנוסף דרוש נהג משאית למשרה חלקית
)שכר לפי שעה( | מס' פעמים בשבוע | רשיון עד 15 טון.

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
050-6499974

דרושים עובדים
לחלוקת עלונים ועיתונים  

בתיבות הדואר בב"ב ובי-ם
)רצוי עם רכב( | בשעות גמישות | שכר הולם

אזור י-ם, ביתר
ובית שמש

050-6499976

אזור ב"ב 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 דרושה עוזרת נקיון 
למטבח למעון בב"ב, בין 

השעות 10:30-13:30 
_____________________________________________)34-35ל(050-4146721

 לסוכנות ביטוח מובילה, 
במגדלי בסר 3 ב"ב,  מנהלת 
חשבונות העלת נסיון, שעות 
 riki@tlp-ins.co.il .גמישות

03-6503177)34-37(_____________________________________________

 למעון ילדים בבני ברק: 
מטפלת למשמרת צהרים 

13:30-16:00 לפרטים:
052-7641817)34-34(_____________________________________________

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

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-42/19(לשעה, 052-8286090

 למעון חרדי במרכז פ"ת 
מטפלת למשרה מלאה, 
אפשרות לעבודה מיידית 

וקבועה גם לשנה"ל הבאה, 
תנאים מצויינים במיוחד + 

בונוסים )לא לחופש(
052-7144468

)31-34(_____________________________________________

 לעבודה משתלמת 
ומעצימה בתחום התזונה 

באורח חיים בריא מחפשים 
גברים / נשים עם יחסי 

אנוש טובים, הכשרה מלאה 
למתאימים, שעות גמישות 

איציק 054-6807155
054-6867156)31-34(_____________________________________________

 לצהרונים בפ"ת 
דרושות מדריכות 

אחראיות ומנוסות, 
ראש גדול להוביל ילדים 
להצלחה 12:30-16:30 

_____________________________________________)33-34(מאיה 052-3168162

 דרוש/ה אב/אם בית 
למכללה בפ"ת, העבודה 

כוללת ניקיון ותחזוקה 
_____________________________________________)33-36ל(בסיסית 052-4702929

 מוטיבציה ואהבה 
לקטנטנים? זה המקום 

עם מיטב התנאים, 
דרושה מטפלת חמה 
ומסורה למעון חרדי 

בפרדס כץ ב"ב
054-8432610)33-36(_____________________________________________

 למרפאת קופת חולים 
סמוכה לבני ברק מזכיר/ה 

למתן שירות לחברי הקופה, 
לא נדרש תעודה, 6,000 ש"ח 

_____________________________________________)34-34(קריירה 072-22-222-62

 למוקד נפרד בב"ב דרושות 
נציגות מכירה, 34 ש"ח לשעה 

_____________________________________________)34-37(+ עמלות 054-5789059

 למכבסה בירושלים 
דרוש/ה עובד/ת למשרה 

מלאה 054-3090601 רשיון 
_____________________________________________)34-35(יתרון

 במיידי קופאים/יות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)34-37(_____________________________________________

 דרוש/ה עובד/ת 
לחנות יודאיקה בב"ב 

לשעות אחה"צ שלמה 
050-6686389)34-35(_____________________________________________

 עובד/ת למשמרות 
ידע במחשבים וגרפיקה 

יתרון, לחנות צילום בב"ב 
03-6199392)34-37(_____________________________________________

 לישיבה בת"א, דרוש 
עוזר טבח, מיידי לחצי 

משרה, ימים א'-ה' 
07:00-11:00

052-5676038)34-35(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

 מעוניין בעבודה כעוזר 
_____________________________________________)33-34ח(טבח / נהג 052-7191083

 אישה חרדית מעוניינת 
במשק בית לפרטים:

_____________________________________________)33-34ח(054-2616758

 בוגר נתיבות עולם, ניסיון 
בניהול פרוייקטים חברתיים 
ועסקיים, במשרה בכירה!!! 

_____________________________________________)34-35ח(050-4160390

 מעוניין לשמור על אנשים 
מבוגרים, אדם רציני ונאמן בעל 
ניסיון רב, מסור כולל המלצות 

נא לפנות לשמעון מס':
_____________________________________________)34-37ח(055-5527391

 דרושה מנקה למשק בית 
בקרית הרצוג ב"ב

_____________________________________________)33-36ל(054-4314029

 לרשת מעונות יום 
בקרית הרצוג מטפלות / 
סייעות לגיל הרך חלקית 
/ מלאה 053-3119204 

054-4499177)33-36(_____________________________________________

 דרושות סייעות / 
גננות גיל +25, למשרה 

חלקית, למעון בגבול ר"ג 
ב"ב, צוות חרדי
050-8938869)35-38(_____________________________________________

דרושים 

מחסנאים
לעבודת מיון לילה
לחברת לוגיסטיקה

אזור תעשיה בני ברק
מיון חבילות במשקל 1 - 4 ק”ג למדפים

משמרת א’ - 19:00 - 2:00  |  משמרת ב’ - 22:00 -  5:00
ראשון עד חמישי - ללא שישי שבת

שכר: 35 ש”ח / ש”ע 
* ניתן לשלב משמרות לחלק מימי השבוע לפי ימים מועדפים.
*כולל הסעות הביתה בסוף המשמרת לתושבי בני ברק בלבד.

 rotem@tapuzdelivery.co.il :רותם: 054-2045495, מייל

 דרושים עובדים 

להוצאת והחזרת 
עגלות למיחזור 

+ עוזרי נהג
ניידות חובה | שכר מצוין למתאימים
שמעון  054-4552136

למשרד בבני ברק בתחום
תכנון פרוייקט בנייה ציבורי גדול 

במשרה חלקית
)בהמשך אפשרות למשרה מלאה(

דרישות:
<< אמינות ומקצועיות, סדר ואחריות.

<< שליטה מלאה בתחום המחשב והדפסה.
<< נסיון עבודה משרדית מול גופים

    ציבוריים / פרטיים - יתרון.

בירורים וקורות חיים במייל / פקס בלבד:
Adl3642@gmail.com

03-5782056

דרוש מזכיר/ה
למשרד

 ברשותינו מאגר של חזנים 
לימים נוראים ובתי כנסת 

שמחפשים חזנים
_____________________________________________)35-36ל(054-8472267

 פקיד/ה לעבודה מהבית 
לביצוע אישורי הגעה לאירועים 

וחתונות, )3 תקנים(, 2-3 
שעות ביום, לא נדרש ניסיון, 

35 ש"ח לשעה. קריירה
072-22-222-62)35-35(_____________________________________________

 למשרד חרדי בהר חוצבים 
בירושלים פקיד/ה לעבודה 

משרדית שקטה, תיוקים ועוד, 
לא נדרש ניסיון 6,300 ש"ח 

_____________________________________________)35-35(קריירה 072-22-222-62

 לסניף קופת חולים 
במרכז בני ברק מזכיר/ה, 

שעות נוחות, לא נדרש תעודה 
או ניסיון 6,000 ש"ח קריירה 

072-22-222-62)35-35(_____________________________________________

 שני ווים VV כחולים 
והתקבלת לעבודה-הכירו את 
_____________________________________________)35-38(הווצאפג'ובס 054-9054305

 לרשת מעונות בבני ברק 
_____________________________________________)35-36(דרושה מנגנת 052-7641817

 למעון בגבעת שמואל 
דרושות: 1. סייעת למשרה 

מלאה / חלקית 2. בחורה בין 
השעות 14:30-17:00 שכר 

_____________________________________________)35-38ש(גבוה 052-7177524

 לכולל הלכה בתל אביב 
התפנה מקום לזמן אלול 

הבעל"ט הסעה מב"ב
_____________________________________________)35-36ל(052-7623263

 לפיצה בב"ב דרושים 
משלוחנים תנאים טובים 

למתאימים לפרטים
_____________________________________________)35-38ש(054-2146510

 דרושה מזכירה לשעות 
אחה"צ למרפאת שיניים בב"ב 

_____________________________________________)35-36ש(קו"ח לפקס 03-631-0203

 לסלון פאות בפ"ת דרושה 
עובדת חרוצה, אפשרות 

_____________________________________________)35-38ל(לעבודה מיידית 050-6925400

 לגן ותיק איכותי ומטופח 
ע"י בני ברק סייעת למשרה 

_____________________________________________)35-36(מלאה/חלקית 050-4114285

 למעון בפרדס כץ דרושות: 
1.גננת 2. מטפלות מסורות 

_____________________________________________)35-36(לפרטים אסתר 054-8413913

 דרושים בירושלים: 
**פקיד למוסד תורני **מורה 
לכיתה י"ב לסמינר בירושלים 

**סוכן שטח + רכב צמוד 
לאזור ירושלים, 70% לקוחות 
קיימים 7,500-12,000 ש"ח 

**מנהלת לניהול משרד 
מכירות מצליח בירושלים 

**מזכיר/ה לת"ת בירושלים 
**מנהלי/ות חשבונות למגוון 

משרות גלאט גו'בס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)35-35(_____________________________________________

 דרושים/ות בב"ב 
ובמרכז: מלמדים לגן ומכינה 

ולכיתות בינוניות וגבוהות 
בת"ת, ב"ב ואלעד **מנהל/ת 
משרד לחברה מובילה, -8,000

10,000 ש"ח **אדריכליות 
חרדיות לחברה בב"ב, נסיון 

בתוכנת REVIT **עובדים 
למאפיית מצות **מתכנתת 

מתחילה לאחר הלימודים, 
סביבה חרדית **מזכירה 

לניהול קליניקה ל- 3 שעות 
ביום **מנהלי/ות חשבונות 
למגוון משרות גלאט גו'בס 

www.glatjobs.co.il
073-7055666)35-35(_____________________________________________

 דרושים לעבודה מהבית: 
עוזר/ת לאיש עסקים, ימים ב-ו 
50-54 ש"ח לשעה **קלדנית 

להקלדת חידושי תורה 
**רציני/ות למכירה מהבית, 

שכר גבוה גלאט גו'בס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)35-35(_____________________________________________

 למכירה אופניים 
STITCHמחיר 350 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-3337530

 סט ג"ח ספרי רפואות 
תימן 150 ש"ח בי"ם אחרי 

_____________________________________________)32-33ח(15:00 050-4147729

 נעלי ספורט חדשות 
באריזה 100 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 מחליק שיער 
מעולה!! למכירה! של חב' 
remington חדש באריזה! 
לא היה בשימוש! נקנה ב- 

400 ש"ח, נמכר ב- 370 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-7335357

 תיק למחשב נייד חדש 50 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 058-3245685

 דלת פלדלת בירושלים 
גודל 81/195 300 ש"ח טל': 

_____________________________________________)32-33ח(054-8423405

 מעיל עור בירושלים 200 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח טל': 054-8423405

 כיור לאמבטיה 66*44 
200 ש"ח בירושלים טל': 

_____________________________________________)32-33ח(054-8423405

 HP2015 מדפסת לייזר 
במצב טוב 150 ש"ח טלפון 

_____________________________________________)32-33ח(053-8585960

 משקפת שדה איכותית 
עם הגדלה פי 20 חב' 

bushnell 440 ש"ח י"ם 
_____________________________________________)32-33ח(054-2633790

 כלובים דו קומתי מאובזר 
+ אוגרים 100 ש"ח רגילים 

מאובזרים 40 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(055-6797107

 נברשת לפינת אוכל / 
סלון בבני ברק 180 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(03-6164549

 קרמיקה לקיר חדש 3.5 
מטר רק 60 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-9089110

 2 חלונות לאמבטיה ותוש 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 050-9089110

 ילקוט כחדש מודן 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(050-9089110

 55 נרות שעוה קלועים 
קטנים צבעוני למסיבות 200 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-8504411

 מסך מחשב 
POLYVIEM תקין 13 50 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח בפ"ת 054-5349709
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נתיב החסד סניפים  בני ברק: רח’ קוטלר 18 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו | רח’ כהנמן 151 | רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג  | רח’ נויפלד 
15  | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג | רח’ רשב’’ם 15 | רח’ הרב קוק 11 | רח’ הרב מלצר 24 | רח’ פרדו 2 | רח’ חבקוק  25 | תורת חיים  1 | 
קלישר  17 | אלעד:  רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’ | רח’ הריף 1 | אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22 | הלל 8 |  רח’ רשבי 15 | ברכפלד: רח' רשבי 
35 |  קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 | חיפה: מיכאל 9 | בת ים: ניסנבאום 25 | בית שמש: מרים הנביאה 16 | ירושלים: פנים מאירות 10

דרושים/ות
קופאים/ות 
וסדרנים/ות

למשרה מלאה/חלקית 
פרטים בטל':
050-8841090

או 050-2053024

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

תרכיז תפוחיםאיגלו קטשופ צלחותפתיתים
1.2 ליטרכרמית

פרי קטיף
750 מ"ל

אסם
קוד: 60200 קוסקוס

אסם
קוד: 292034

1 ק"ג

שני-רביעי
 2-4.9.19
ב'-ד' באלול

  

  

נקניקיות/
שניצל תירס

נייר טואלט לאבלי מארזי אלומיניום אשפתון שטוח/גליל B8 כוסות קרטון שמן קנולה שישיית מחיות 
פריטוב

רביעיית טונה

ביסקויט חצי מצופה ביסקויט פתי בר
סוגים שונים

1.8 ק"ג
הדר

קוד: 3268252
דגנית

בלדי

לחם חיטה מלא לילדים

פפסי/ג'אמפ/סבן 
אפ/מרינדה לא כולל מקס

1.5 ליטר

שוקולד
200 גר'

400 גר'
'מעולה'

175 גר'
הדר

וופל 'מעולה' שקדי מרק

אגוזי/טעמי/
פסק זמן/כיף כף/

מסטיק מאסט
עלית

1.75 ק"ג
טבעול

גדלים שונים
ללא מכסה

'מעולה'

קוד: 16711233/226/219
'מעולה'

קוד: 36519039 1 ליטר
'מעולה' טעמן

בשמן קנולה/צמחי/במים
'מעולה'/טעמן

שני-שישי
2-6.9.19 ב'-ו' באלול

שלישי-רביעי
3-4.9.19 ג'-ד' באלול

דג מנות סלומוןגלידה לה קרמריהקפה רד מאגעוגיות בדלי
סוגים שונים

1.4 ליטר
נסטלה

שוקולד פרה 
אקסטרה חלב

במבה/ביסלי ממרח שוקולד

100 גר'
עלית

50-60 גר'
אסם

400 גר'
'מעולה'

32 גלילים

רביעיית שוםאפרסק/נקטרינה קישוא תפו"א לבן ארוז/
בצל

לק"ג
290

לק"ג
490

תפוח עץ גאלה/
פלפל אדום

לק"ג
590

איטריות
טעמן

לק"ג
690

לק"ג

1690 790

6490 10

1390

2990

4 ב-
1890

3 ב-
1790 1890

1790

600 גר'
אנטקוביץ

200 גר'

1590 1690

5 ב-
20

5 ב-
20

790

לק"ג

למארז
3990

ליח'

2 ב-
890

5 ב-
15

4 ב-
890

2 ב-
1190

חמישי-שישי
5-6.9.19 ה'-ו' באלול

5 ב-
15

3 ב-1990
1090 4 ב-990

10

3 ב-
1090

2 ב-
990

3 ב-
20 10
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