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רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו
עו“ד ומגשר דור שוורצמן

סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה,
 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

ביהדות התורה חוששים מנדידת קולות לעבר 
עוצמה יהודית, וממתינים להכרעת הגר"מ 

מזוז האם יאות לתמוך פעם נוספת ברשימה • 
בש"ס חוששים שקולות מהפריפריה ינועו לכיוון 

של עמיר פרץ ולוי-אבקסיס, בימינה חוששים 
מנגיסה של הליכוד מצד אחד ועוצמה יהודית, 

נעם וזהות מאידך • אפילו בליכוד חוששים 
מפני ניצחון של המפלגה אך עם חוסר יכולת 

להקים קואליציה של 61 | עמ' 10

פחות מחודש ימים לבחירות: המפלגות מנסות למנוע זליגה של קולות מתנדנדים

נאבקים על כל קול
מי שעקב אחר תגובתה הראשונית של 
שקד זיהה נימה של היסוס. כמי שהחלה 
שהקלטתו- האיש  אצל  הקריירה  את 
בפרשת  כולנו  שראינו  כפי  אומנותו, 
אות  כל  לשחזר  ניסתה  שקד  נוני, 
החודשים  במרוצת  מפיה  שיצאו  ומילה 
לרווחתה  אחרי שהוברר  רק  האחרונים. 
אחד  כנראה  הוא  הדובר  כי  היחסית 
מנהגיה - שוחררה התגובה ולפיה: "אם 
הדברים שמצוטטים נאמרו על ידי אדם 
כזה או אחר, הם חמורים בהחלט, אך אין 
בידיעתי".  נאמרו  ולא  אליי  קשר  להם 
לסכם  ניתן  הפוליטיקאים  ליתר  כלקח 

ולומר: ליד הנהגים, שותקים.

)הטור המלא בעמ' 12-14(

סוף ציטוט
עו"ד אבי בלום 

ח"כ משה ארבל: "אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מיעוט"

"שמעו אותו צועק 
ואז הוא נעלם"

טרגדיה: האברך הרב יהושע בן פז ז"ל הגיע עם 
גיסיו לשכשך רגליים בחוף הים בת"א. גל גדול 
סחף אותו פנימה, ולאחר לילה של חיפושים 

שבהם השתתפו אנשי יחידת הצוללים, ספינות 
שיטור ימי, מסוק ומתנדבים אותרה גופתו ללא 

רוח חיים | עמ' 8

ח"כ ארבל, מגיבורי פרשת ההפרדה בעפולה: "אם יש דבר אחד שאנחנו החרדים טעינו בו, זה שחשבנו בתקופה מסוימת 
שהיה פה טוב מדי - שאנחנו בעלי הבית. אנחנו עדיין מיעוט במדינת ישראל, אנו צריכים לזכור שאנו מיעוט ולהתנהג 

כמיעוט" • על ההדלפה אודות הכוונה להגיש כתב אישום נגד דרעי לאחר הבחירות אומר ארבל: "ההדלפה בעת הזאת, 
לפני הבחירות ובעיצומה של המתקפה המשפטית שלנו בפרשת ההפרדה, מכוונת, מגמתית וגם פלילית" | עמ' 12-14

זקוק לתפילות. נתניהו בכותל המערבי

סרבן הגט נכנע לאחר 
שנמנעה קבורת אמו

בהחלטה תקדימית הורה נשיא ביה"ד הגדול 
הרה"ג דוד לאו למנוע קבורתה של אישה 

שבנה, תושב ארה"ב מסרב לתת גט לאשתו 
מזה כ-15 שנה ואף נשא אישה אחרת • 
לאחר מסע לחצים נכנע סרבן הגט והאם 

הובאה לקבורה | עמ' 9

טרגדיה בחוף הים

אלפי מתושבי העיר ומחוצה משתתפים 
מדיי יום באירועי הקיץ הנערכים בעיר 

מאז תחילת בין הזמנים · בעירייה 
נערכים להמשך הפעילות בשבוע 

השלישי והאחרון, כשהשיא יהיה בזיץ 
הענק שיחתום את בין הזמנים | עמ' 4  

בין הזמנים: אלפים באירועי הקיץ



חולמים על חתונה מושלמת?
תנו לנו להגשים לכם חלום!

חולמים על חתונה מושלמת?
תנו לנו להגשים לכם חלום!

תאריכים אחרונים בר-מצווה מפוארת ברית/ה

חבילת עיצוב אווירה מושלמת:

לאירועי קיץ 
תשע"ט כולל תקליטן + צלם תמונות/וידאו + עיצוב

כל הבשרים בכשרות 'בד"ץ בית יוסף' ו'הרב מחפוד'

חופה מרשימה, עיצוב כסא כלה 

מפואר ועיצוב שולחנות מרהיב

ב- 5,000& מתנה!
+

החל מ- 139& רק- 118&

חולמים על חתונה מושלמת?
תנו לנו להגשים לכם חלום!

"ויולה אירועים וכנסים" - אולמות קלאסיים מהודרים ומעוצבים בסגנון פרובאנס. 
גן לעריכת קבלת פנים וחופה לחוויה מושלמת.

139170 &

במקום
בלבד

&

גלאט כשרכשרות מהודרת 
 
 כל השנה
 

חניה מקורה

לפרטים: אריה -  050-4111615 | 03-6818181 | מיקום מרכזי: איילון, מחלף וולפסון, חניה צמודה

למנה

מטבח עשיר ומפואר הכולל  מאכלי גורמה בניצוחו של השף יגאל אביב,
ברשותנו צוות טבחים המתמחים במאכלי עמים מהמטבח הפרסי, הבלקני, המזרחי והיהודי.



מהדורה מיוחדת!
שוקו תנובה עם שמות
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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

 בני נוער מצילים חיים
זו השנה הרביעית ברציפות שמחלקת הנוער, בשיתוף 
חופשת  במהלך  מקיימים  קהילתי,  לביטחון  המחלקה 
מתקיים  הקורס  נוער.  לבני  ראשונה  עזרה  קורס  הקיץ 
הנוער  בני  במהלכו  הצלה',  'איחוד  הארגון  בהנחיית 
עוברים הכשרה של 44 שעות של למידה מעשית ועיונית 

הכוללת החייאה, חבישות וסוגי פגיעות. 

 'הסגן' הטרי נערך לשנה"ל
ויו"ר  העיר  ראש  סגן  יצא  האחרון  השבוע  במהלך 
לסיור  דיין,  אבי  המועצה  חבר  הקהילות,  איגוד  סיעת 
ועקב  רבי  אברהם  הרב  בראשות  האזל  אבן  בישיבת 
לאחר  זאת   המקום,  והתפתחות  השיפוץ  אחר  מקרוב 

שיחד עם צוות לשכתו דאגו למוסד לקראוון.

 נחשונים: טבע בבריכה ונפצע בינוני
בשעות אחר הצהריים של יום שלישי הוזעקו כוחות 
ההצלה לקיבוץ נחשונים הסמוך לעיר, בעקבות טביעת 
ילד כבן 8. יצחק יוסיפוב, חובש באיחוד הצלה, סיפר: 
הענקנו סיוע ראשוני ומתן חמצן לילד שנמשה מהמים 
למרכז  פונה  הוא  הראשוני  הסיוע  לאחר  המציל.  ע"י 

הרפואי שניידר כשמצבו מוגדר בינוני".

  מפקד פקע"ר הגיע להיפרד
במהלך השבוע מפקד מחוז ירושלים בפיקוד העורף, 
אל  הגיע  תפקידו,  את  לסיים  העומד  מוחא,  בן  שלומי 
לשכת ראש העיר ישאל פרוש על מנת להיפרד והודה לו 
על שת"פ פורה בשורת תרגילים והכנות במהלך השנים 

האחרונות.

freyisrael@gmail.com :לעדכונים
החדשות המקומיות של אלעד

על המקום

הלכות שבת: 1000 בחורים 
השתתפו במבצע השינון

מאת: יוסי לוז

בעיר  הלומדים  ישיבות  תלמידי  כאלף 
שינון  מבצע  של  הראשון  בשלב  השתתפו 
ביוזמת ראש העיר  הלכות שבת שיצא לדרך 
את  הבחורים  למדו  במסגרתו  פרוש,  ישראל 
הנושא ואף נבחנו עליו בסוף זמן קיץ האחרון.
בשלב הראשון של המבצע, פורסמו סדרי 
הלימוד והשינון הכוללים לימוד שני סימנים 
הנוגעים להלכות בורר וסוחט, סימנים שי"ט 
ולקראת  ברורה,  משנה  עם  בשו"ע  וש"כ 
אמריקאים,  מבחנים  חולקו  קיץ'  'זמן  תום 

העומדים כעת לבדיקת רבנים.
בלשכת ראש העיר, שם ריכזו את המבחנים, 
הופתעו מהכמות הרבה של המשובים שהגיעו 

מתלמידי הישיבות, כאשר מידי יום נוספו עוד 
ידי הבחורים  מאות טפסי מבחן שמולאו על 

החרוצים.
במבצע  הראשון  השלב  תום  עם  עתה, 
השינון, תתקיים הגרלה על פרסים יקרי ערך, 
נסיעה למקומות הקדושים  ובהמשך תתקיים 
על ידי העירייה, לכלל התלמידים שהשתתפו 

במבצע.
רוחניים  צוותים  ידי  על  מלווה  התהליך 
הלכות  ופוסקי  רבנים  העיר,  מישיבות 
הרבנים הסבירו  הלימוד.  סדרי  את  שמתווים 
כי גדולי פוסקי הדורות כתבו פעם אחר פעם 
ועל  שבת,  הלכות  שבלימוד  החשיבות  על 
הצורך המתמיד לשוב ולשנן את אותן הלכות, 

שהן "כהררים התלויים בשערה".

"אלעד,  אמר:  פרוש,  ישראל  העיר,  ראש 
כעיר הישיבות, חרתה על דגלה את חשיבות 
ורוממות התורה. מדובר בנושא חשוב שנוגע 
התורה  שומרי  מהתושבים,  ואחד  אחד  לכל 
את  אחד  מצד  ללכד  נועד  המבצע  והמצוות. 
הלכות  שינון  לצד  הישיבות,  תלמידי  כלל 
עליהן  שבת,  הלכות  שהן  בית,  בכל  נחוצות 
נכתב רבות בספרי ההלכה והפוסקים. אנחנו 
מעריכים מאוד את התלמידים הרבים שלקחו 
הישיבות  תלמידי  ובמבחן.  בשינון  חלק 
נעשה  ואנחנו  העיר  של  הגאווה  הם  באלעד 
המדרש  בתי  ספסלי  את  להרחיב  כדי  הכל 

בעיר אלעד".

אלפי מתושבי העיר ומחוצה משתתפים מדיי יום באירועי הקיץ הנערכים בעיר מאז תחילת בין הזמנים · בעירייה נערכים להמשך 
הפעילות בשבוע השלישי והאחרון, כשהשיא יהיה בזיץ הענק שיחתום את בין הזמנים  

לאחר שלמדו ושיננו מספר סימנים בהלכות שבת שלמדו בשלב ראשון של מבצע השינון, כ-1000 בחורי ישיבות נבחנו על תלמודם בסוף 
זמן קיץ האחרון · ישראל פרוש: "המבצע נועד ללכד מצד אחד את כלל תלמידי הישיבות, לצד שינון הלכות נחוצות בכל בית"

בין הזמנים: אלפים באירועי הקיץ

מאת: יוסי לוז

בעיריית  נרשמת  גדולה  רצון  שביעות 
אלעד, עם הצלחתם של השבועיים הראשונים 
בפארק  המתקיימת  המרכזית  הקיץ  בפעילות 
אלפים  כאשר  ברמן,  דונלד  שם  על  אלעד 

משתתפים מידי יום בשלל הפעילויות.
שני  ביום  החלה  הזמנים  בין  פעילות 
בבת  כאשר  באב,  תשעה  לאחר  מיד  שעבר, 
אחת החלו במקביל מספר פעילויות. בפארק 
'פריפריה  פעילויות  יומיים  התקיימו  המרכזי 
לפיתוח הפריפריה  בפארק', במימון המשרד 
תושבי  עבור  ייעודית  פעילות  והגליל,  הנגב 
אלו,  יומיים  לאחר  כאשר  בלבד,  העיר 
החלה הפעילות לכלל הציבור בלונה פארק, 
רכבת  טוויסטר,  כמו  ענק,  מתקני  הכוללים 

הרים וקרוסלות למיניהן. 

במקביל, התקיימו סדרת פעילויות בגינות 
הכותרת  תחת  העיר,  ברחבי  הציבוריות 
זוכים  הילדים  כאשר  בגינה',  'הפתעה 
מאידך,  וחינוכית  מחד  חווייתית  לפעילות 
בנושאי סביבה וקיימות, לצד פעילות הכוונה 

והדרכה על הזהירות בדרכים. 
לראשונה השנה, פתח הפארק הארכיאולוגי 
הודרכו  יום  ומידי  הרחב,  לציבור  את שעריו 
ומשפחות  קבוצות  של  רב  מספר  במקום 
מעניינת,  חוויה  של  שעות  ממספר  שנהנו 
בארץ,  התלויות  במצוות  מעשית  והתנסות 
פרחים,  שתילת  בטאבון,  פיתות  אפיית  לצד 

דיש ובציר ועוד.
בין  והאחרון של  בשבוע הקרוב, השלישי 
הזמנים, הפעילות תמשיך כמתוכנן והפעילות 
יערך  הפעילות,  כשבמסגרת  לשיא,  תגיע 
בין  ימי  את  החותם  הזיץ  המסורתי,  האירוע 

הבא,  חמישי  ביום  יתקיים  אשר  הזמנים, 
21:00 בערב, במהלכו יתקיימו סיומי  בשעה 

מסכת  עזל ידי רבנים מהעיר.
והשירה  הרגש  אמני  ישירו  עצמו  בזיץ 
מוטי  מארה"ב,  פאלקוביץ  לוי  היהודית, 
אברימי  הזמירות  נעים  מאלעד,  ויזל  וברוך 
רוט וילד הפלא דודי לינקר. את האמנים ילוו 
המורחבת  ותזמורתו  מלכות,  מקהלת  חברי 

של אהרלה נחשוני עם 24 כלים.
ראש העיר, ישראל פרוש, אמר, כי "אנחנו 
רואים סייעתא דשמיא בהצלחה של האירועים 
גם  תמשיך  שההצלחה  ומתפללים  כה,  עד 
קוראים  אנחנו  והאחרון.  השלישי  בשבוע 
מהאירועים  ליהנות  להגיע  התושבים  לכל 
לכל  והנאה  כיף  שמספקים  החווייתיים, 

המשפחה ולכל הגילאים".

 אירועי הקיץ בעיר 



בס"ד

 

         הנכם מוזמנים
     

          מיום רביעי י"ג אב - עד יום חמישי כ"ח אב 
     

         להפנינג קיץ המרכזי 
 

בין השעות: 16:00-23:00

בבוקר עד 19:00למבקרים בין 10  פתוח חופשי  גן החי הסמוך

ָׁשלֹומֲעֵליֶכם!

במחירים 
מסובסדים

 לתושבי העיר 

בברכה 

 ישראל פרוש

ראש העיר  בשבוע האחרון של בין הזמנים הצגות ומופעים
בכל ערב בשעה 20:00 בבמה המרכזית // הכניסה חופשית
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יום שני
כ"ה אב

יום שלישי
כ"ו אב

יום רביעי
כ"ז אב

הקרקס
הטנזני

הקוסם 
שלומי 
עופר הלויבן דוד

בהצגת הגרף פוטוצקי

סיום מבצע הלכות שבת 
ע"י תלמידי הישיבות באלעד

מעמד סיומי מסכתות 
על ידי הרה"ג שליט"א

המעמד המסורתי המרכזי של העיר אלעד לבני הישיבות

מקהלת מלכות בניצוחו של פנחס ביכלר בליווי תזמורתו של אהרלה נחשוני עם 24 כלים

לוי פאלקוביץ מארה"ב
מוטי ויזל // אברימי רוט

ילד הפלא דודי לינקר

פארק אלעד
ן מ ר ב ד  ל נ ו ד ש  ע"

החל מהשעה

21:00

20:00 יסגר בשעה  י ום חמישי הלונה פארק  בי
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זה"ב: מבצע משותף 
להגברת המודעות

יוסי לוז

יחד  בעיר  המשטרה  תחנת  של  משותף  במיזם 
למניעת  הסברה  החלה  המקומית,  הרשות  עם 
במרחב  הדרך  ומשתמשי  רגל  הולכי  היפגעות 

העירוני.
ימיזם זה משותף לנקודת המשטרה בעיר וברא

אגף  יעקב,  אלי  פקד  שה מפקד משטרת אלעד 
של  בניהולו  העין  ראש  משטרת  של  התנועה 
יפקד עידן ברקוביץ, מטה הבטיחות בדרכים בל

שכת ראש העיר ישראל פרוש והמטה לביטחון 
קהילתי בעירייה.

53% מההרוגים במרחב העיי  הנתונים מגלים כי
רוני, הם הולכי רגל. במסגרת התכנית הלאומית 
להפחתת היפגעות הולכי רגל ומשתמשי הדרך 
לצד  אכיפה  פעילות  תתבצע  העירוני,  בתחום 

פעילות הסברתית. 
והר ישראל  משטרת  מבצעות  הפעילות  יאת 

שות הלאומית לבטיחות בדרכים, כשבמסגרתה 
נוספים במי יתתוגבר משטרת אלעד בכלי רכב 
במ בדרכים,  לבטיחות  הלאומית  הרשות  ימון 

ואת  הנוכחות ברחובות העיר  טרה להגדיל את 
האכיפה הממוקדת במרחב העירוני. 

האכיפה תתמקד בתוך העיר, בעבירות מסכנות 
חיים, בדגש על אי מתן זכות קדימה והיסח דעת, 
או  בנהיגה  נייד  בטלפון  שימוש  לדוגמה  כמו 
יבמהלך חציית כביש. נהגים והולכי רגל שפוע
ילים בניגוד לחוק ומסכנים את עצמם ואת משת

משי הדרך האחרים - צפויים לקנסות, להעמדה 
לדין ואף לפסילת הרישיון. 

כאשר  תושבים   50,000 כ-  המונה  עיר  אלעד, 
60% מהם ילדים ובני נוער, עומדת בפני אתגר 

גדול, טיפול במוקדי הסיכון והגברת הבטיחות 
שי באופן  בדרכים  בטיחות  בנושא  יוהמודעות 

פחית משמעותית מעורבות התושבים בתאונות 
והפחתת מס' הנפגעים בהן.

העיר  ראש  בלשכת  בדרכים  לבטיחות  המטה 
והרשות  אלעד  עיריית  של  הביצועי  הגוף  הוא 
הלאומית לבטיחות בדרכים בכל הנוגע לקידום 
פי  על  העיר.  של  בתחומה  בדרכים  הבטיחות 
נתוני התאונות הקטלניות והקשות באל יניתוח 

עד, בולטת העובדה כי יש לשים דגש על הולכי 
 – סיכון  בקבוצת  הנמצאים  אלו  ובפרט  הרגל 

פעוטות, ילדים ונהגים צעירים.
נערכה הסב יבמסגרת הפעילות, בשבוע שעבר 

רה בה חולקו מנשרים ועצי ריח לכל כלי הרכב 
על  כאשר  בנושא,  להסברה שנעשתה  שנחשפו 
הקשורים  מרכזיים  דגשים  מס'  נכתבו  המנשר 

בעבירות התנועה הבולטות ברחבי העיר. 
מה חוץ  גורמי  מספר  נכחו  ההסברה  יבמבצע 

ממשטרת  בדרכים,  לבטיחות  הלאומית  רשות 
ראש העין ועוד וביניהם מר דני רביד מנהל אזור 
שפלה ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים שלא 
יהצליחו להסתיר את התפעלותם ממבצע ההסב

רה שנעשה בנושא.
התושבים  שבטחון  פרוש,  ישראל  העיר,  ראש 
ואף השתתף בחלוקת הער לליבו,  ויקר  יחשוב 

כות להגברת המודעות, אמר: "אנו בטוחים כי 
ויפעלו בהתאם לכללי הבטי יפנימו  יהתושבים 

חות ובכך נוכל למנוע אסונות מיותרים. במיוחד 
ישנם  בהם  הזמנים,  בין  לימי  כשיצאנו  עכשיו 
והצורך  ילדים,  ובפרט  רגל  הולכי  יותר  הרבה 

בזהירות גובר עוד יותר".

 יוסי לוז

בסיום  התקיים  הוקרה  תעודות  חלוקת  טקס 
יקורס מובילות התנדבות בקהילה, ביחידה להת

נדבות שבאגף לשירותים חברתיים.
15 בנות סמינר מובחרות המוי  בקורס השתתפו

ומפעילות  בעיר  התנדבותיים  מיזמים  בילות 
לילדים  שונים:  בארגונים  מתנדבות  עשרות 
משח חונכות,  פרויקט  מיוחדים,  צרכים  יבעלי 

קייה עירונית, מועדונית שבת, נוער וילד.
כמו כן מובילות הנערות מיזמים חדשים כגון: 
אירועים חד פעמיים, שבתות לילדים מיוחדים, 
ועוד. הקורס הופק בשיתוף שרי לבל מ'משחקים 
כלים מקצוי והקנה  15 ש"א   להצלחה', בהיקף

עיים, פרקטיים ואימוניים למובילות ההתנדבות 
ניהול  מתנדבות,  ושימור  גיוס  יזמות,  בתחומי: 
זמן ותקציב, כאשר כל המפגשים שילבו למידה 

עיונית והתנסות מעשית חווייתית.
המעמד התקיים בהשתתפות ראש העיר ישראל 
הגב'  התנדבות  תחום  מחוזית  מפקחת  פורוש, 
סופי קרוטר, מנהלת האגף לשירותים חברתיים 
הגב' לבנת לבנשטיין, הגב' אודליה מלמד עו"ס 
רוזנבוים רכזת תחום התנד וגב' ללי  יקהילתית 

בות.
משתתפות  הסמינר  לבנות  הודה  האגף  צוות 
פרויקטים  בהובלת  הרבה  תרומתן  על  הקורס 

התנדבותיים משמעותיים למען הקהילה.

נקודת המשטרה יחד עם הרשות המקומית יצאו במיזם מיוחד שמטרתו להגביר את הסכנות 
האורבות להולכי הרגל במרחב העירוני ⋅ במהלך הפעילות תתוגבר משטרת אלעד בכלי רכב 

נוספים, במטרה להגדיל את הנוכחות ברחובות העיר ואת האכיפה הממוקדת במרחב העירוני 

חלוקת תעודות למובילות 
מיזמים התנדבותיים

התנדבות בקהילה

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח
בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300

בין הזמנים 
באשפר

590
לק"ג

קפואקרטון כנפיים

1790
ליחי'

1590
2 יחי' ב-

המבורגר/קבב

1990

2490

2290

890

990

2490

2690

2390

990

1290

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

ק. ירכיים/שוקיים

שוקיים עוף

נקניקיות עוף

קרטון עוף

כנפיים עוף

קבב/המבורגר עוף

לחברי מועדון

לחברי מועדון

לחברי מועדון

לחברי מועדון

לחברי מועדון

מחיר כזה 
עוד לא היה!

קפוא

קפוא

קפוא

קפוא

קפוא

להזמנות: 03-6718300 או 050-410-40-64

‰רב

˘ליט"‡

3490 2090

3690 3290

4390 3390

2990 3090

3890 2590
6990 1290

2990

לק"ג לק"ג

לק"ג
לק"ג

לק"ג
לק"ג

לק"ג לק"ג

לק"ג
לק"ג

לק"ג
לק"ג

לק"ג

בשר קונים
באשפר

צלעות בקר

שארית/הרב רובין

נוה ציון/שארית/הרב רובין

מוגבל ל-2 קרטוניםמוגבל ל-2 קרטונים

בד"צ העדה חרדית נוה ציוןנוה ציון

הרב גרוס הרב גרוס

שארית/הרב רובין

ק. עוף 8 עופות

חזה בקר ק. כרעיים/שוקיים

כתף בקר קרטון חזה

צלי כתף קרטון כנפיים

פילה מדומה ק. מפורק לחזה

שריר כבד עוף

צוואר

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

קפוא כל שבוע טרי

ניתן להזמין כל יום עד 17:00 וביום א' עד 23:00 
אספקת הסחורה תתקיים כל יום ג' בסניף ב"ב! 

מצטרפים למועדון של אשפר
ונהנים מהטבות בלעדיות (בסניף ב"ב בלבד)

משלוחים לבית הלקוחיר- משלוחים לבית הלקוחיר- משלוחים לבית הלקוח

ונהנים מהטבות בלעדיות 

ליחי'ליחי'

אסרטיביות
כושר ביטוי מצוין

עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת
משרה מלאה

תנאים מעולים
מיקום עבודה בבני ברק

shlomi@kav-itonut.co.il
לשליחת קו"ח:

פקס: 03-5796645

מזכירת מנכ"ל
דרושה



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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"שמעו אותו צועק ואז הוא נעלם"

"בבין הזמנים יש פחות שמירה"

מאת: משה אברהמי

אסון כבד: הרב יהושע בן פז ז"ל, מחשובי 
האברכים בשכונת גבעת שאול, נסחף הים בתל 
אביב. אחרי לילה של חיפושים, דאגה ותפילות, 

אותרה גופתו כשהיא ללא רוח חיים.
בלילה שבין שני לשלישי, הגיע הרב יהושע 
ושכשכו  הדולפינריום,  לחוף  גיסיו  שני  עם 
רדודים,  במים  שהיו  למרות  להנאתם.  רגליים 

גל גדול סחף אותם פנימה ויהושע 
למלט  שהצליח  גיסו  במים.  טבע 
את עצמו מהגלים זעק נואשות אך 

לשווא.
במקום  נפרסו  דקות,  תוך 
הצלה,  חילות,  אנשי  עשרות 
ופתחו  ומתנדבים  צוללנים 
ככל  אינטנסיביים.  בחיפושים 
שנקפו השעות והאברך לא נמצא, 
למוחשית  הפכה  לשלומו  הדאגה 

וכפי שהתברר, הגרוע מכל קרה.
דניאל  אדום  דוד  מגן  פרמדיק 
"סמוך  סיפר:  לחוף  שהגיע  גוס 

הגענו,  טביעה.  לאירוע  אותנו  הזעיקו  לחצות 
צעיר  בחוף  וראינו  נמרץ,  טיפול  ניידת  צוות 
כבן 25 שהיה נסער, הוא סיפר לנו שהוא וצעיר 
נוסף נכנסו לשחות בים ובשלב מסוים שמע את 

חברו צועק ומיד לאחר מכן נעלם במים".
גופתו  נמצאה  בבוקר,   10:00 לשעה  סמוך 

של האברך במים והיא נמשתה ללא רוח חיים.
ברק  בבני  נולד  ז"ל  )שיקי(  יהושע  הרב 

לפני 25 שנה, לאביו הגאון רבי אליעזר בן פז, 
ומוסר  ברק  בבני  החכמים  תלמידי  מחשובי 
ו'בית  תורה'  'ארחות  ישיבות  לבחורי  ועדים 
מדרש עליון', ולאמו מרת לאה שתחי' בתו של 
המדרש  בית  רב  וילנסקי,  יחזקאל  רבי  הגאון 
'תפארת יהושע' ברחוב הרב שך בבני ברק. סבו 
הוא הגאון רבי יצחק בן פז המשגיח של ישיבת 

'מעוז חיל' בירושלים.
סטולין  קרלין  תורה  בתלמוד  למד  בילדותו 
ללמוד  עלה  קטנה  ובישיבה 
לצעירים.  פוניבז'  בישיבת 
למד  גדולה  לישיבה  בעלותו 
שם  ברק  בבני  פוניבז'  בישיבת 
עשה חיל בלימודיו והיה חביבם 

של ראשי ורבני הישיבה.
'עטרת  ישיבת  של  יסודה  עם 
בראשון  הישיבה  בקרית  שלמה' 
ממייסדי  להיות  נבחר  לציון 
תקופה  למד במשך  הישיבה שם 
חיל  לעשות  והמשיך  ארוכה 

בלימודיו.
מקדש  האיש  לפרק  בהגיעו 
נישא לרעייתו שתחי' לבית משפחת שטרסבורג 
מגוריו  את  וקבע  בירושלים  נוף  הר  משכונת 
בשכונה. לאחר נישואיו למד בכולל של הגאון 
בירושלים  לוינשטיין  ישעיהו  אברהם  רבי 

בראשות הגאון רבי דוד מילר.  
אחיו  הוריו,  את  אחריו  הותיר  המנוח 
ואחיותיו, רעייתו שתחי' ושני ילדים, הגדול בן 

שנה וחצי, הקטן בן חודש בלבד.

מאת: חיים וייס

מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א 
נשא דברים אודות חשיבות לימוד התורה בכל 
במעמד  הזמנים,  בבין  ובמיוחד  השנה  ימות 
מסכת  סיום  לרגל  במעונו  שהתקיים  מיוחד 
מעשר שני ומסכת תמורה. רה"י הזכיר בדבריו 
מעשה שהיה עם הצדיק מנתיבות הבאבא סאלי 
צבאית,  פעולה  על  לשאלו  אליו  שבאו  זצ"ל 
ואמרו  זה,  את  לעשות  חושבים  מתי  ושאל 
שיעשו  להם  ואמר  בצהרים,  שתים  בשעה  לו 
לימוד  סדר  אין  זו  בשעה  כי  אחרת,  בשעה 

בישיבות וחסר זכות התורה.
כך גם בבין הזמנים הוא זמן של סכנה בגלל 
שיש פחות תורה כי לומדים פחות וחסר זכות 
התורה, וכידוע בבין הזמנים היו דברים מרים. 
היה  אלא  טוב  לא  אומר  היה  לא  חיים  החפץ 
אומר שזה מר, וע"י שעוסקים בתורה גם בבין 
הזמנים הרי זה זכות גדולה מאד גם לעוסקים 
שהלומדים  הרבים  זיכוי  בזה  יש  וגם  בתורה, 
מכל  ישראל שיינצלו  כלל  לכל  זכויות  נותנים 

האסונות.
שליט"א  מרן  רבינו  בירך  דבריו  בסיום 

שבעז"ה יהיה הצלחה בתורה לכל אחד ואחד.
במעמד הסיום שנערך במעונו של מרן ראש 

הישיבה שליט"א השתתף האדמו"ר רבי רפאל 
אבוחצירא שליט"א, שפתח בדברי ברכה למרן 
ראש הישיבה שליט"א ובדברי ברכתו במעמד 
ליתן  ומעשרות  תרומות  מצות  ע"י  כי  אמר 
את  זוכר  האדם  להקב"ה,  דבר  מכל  תחילה 
העיקר שאין קודם להקב"ה בעולם, וזהו ביאור 
מה שאמרו חז"ל כל המקיים מצות חלה כאילו 
להיות  כולנו  שנזכה  ויה"ר  זרה,  עבודה  עקר 

עוסקים ועמלים בתורה ודבקים בקב"ה.
איתמר  רבי  הגאון  גם  השתתפו  במעמד 
רבי  הגאון  תורה',  'ארחות  ישיבת  ראש  גרבוז 
ברוך דב דיסקין וראש עיריית ב"ב הרב אברהם 

רובינשטיין.

טרגדיה: האברך הרב יהושע בן פז הגיע עם גיסיו לשכשך רגליים בחוף הים. גל גדול סחף 
אותו פנימה, ולאחר לילה של חיפושים שבהם השתתפו אנשי יחידת הצוללים, ספינות 

שיטור ימי, מסוק ומתנדבים אותרה גופתו ללא רוח חיים

מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א: "בין הזמנים הוא זמן של סכנה הלומד תורה 
בבין הזמנים נותן זכויות לכל כלל ישראל"

בבית הגר"ג אדלשטיין

צוות המחפשים והצוללנים )צילום: זק"א(

הרב בן פז ז"ל

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
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מאת: חיים רייך

לאחר  שלישי,  יום  אתמול,  התרחשה  דרמה 
לישראל  הראשי  הרב  הגדול,  הדין  בית  שנשיא 
הרה"ג דוד לאו, הורה לחברא קדישא בירושלים 
שלא לקיים הלוויה לאשה שבנה, תושב ארצות 

הברית, מסרב לתת גט לאשתו מזה כ-16 שנים.
עם  בתיאום  נעשתה  לאו  הגר"ד  החלטת 
ובו  מכתב  שפירסם  הברית  בארצות  הדין  בית 
שהבעל  "לאחר  עמדתם:  את  הדיינים  מבהירים 
מעגן את אשתו כט"ו שנים וגם נשא אשה אחרת 
על אשתו לפני כחמש שנים, שלא כדת ולא כדין, 
בסירובו  ועומד  מסרב  שהוא  עליו  נפסק  וכבר 
לגרש את אשתו לאחר שהיה פסק דין של חיוב 

גט על פי בית דין של ארצות הברית".
בית  "אנו  ארה"ב:  דייני  פסקו  יוצא,  כפועל 
הדין מחליטים ומורים על פי ההלכה דעת תורה 
- לא להרשות את קבורת אמו בקבר ישראל עד 

שבנה יגרש את אשתו". 
מחשש  אמו  להלוויית  הגיעה  לא  עצמו,  הבן 
נשיא  החלטת  אך  לישראל.  הגעתו  עם  שייעצר 
הקלפים  את  טרפה  לאו  הגר"ד  הגדול  ביה"ד 
מסע  אף  על  עובדה,  בפני  הבן  את  והעמידה 
בו  שיחזור  הרה"ר  על  שהופעל  הלחצים 

מהחלטתו למנוע את קבורת האם.
בנימוקו להחלטה אמר הגר"ד לאו כי "לאחר 

מקרה  מונח  לפנינו  היטב,  ובדקתי  שביררתי 
של עיגון קשה ביותר למעלה מעשר שנים כאשר 
הבעל מסרב בכל תוקף לאפשר לאשתו להמשיך 
כדין.  שלא  שניה  אישה  נשא  הוא  בעוד  בחייה 
נאלצנו  כלל האפשרויות האחרות  לאחר שמוצו 
להודיע לחברה קדישא שלא לקבור את האם עד 
להפקדת גט כשר בידי הבן. אנו תקווה כי מהלך 
זה יביא למתן גט בהקדם ולשחרורה של האשה 

מכבלי עגינותה לאחר שנים כה רבות".
הוראת  את  שקיבלו  קדישא  החברא  אנשי 

הרה"ר, סרו למעונו של שר התורה מרן הגר"ח 
קנייבסקי, ולאחר ששמע את פרטי המקרה הורה 

השיב: "עשיתם נכון למנוע את הקבורה".
הרב  על  שהלחץ  לאחר  שעות,  מספר  כעבור 
את  לגרש  הגט  סרבן  הסכים  הועיל,  לא  הראשי 
הדין  לבית  יציית  כי  הודיע  הוא  העגונה.  אשתו 

ויגרש את האישה כדת.
בהודעת לשכת הרה"ר נמסר, כי "לאחר ישיבה 
של בא כוח האישה ומשפחת הנפטרת בבית הדין, 
ואין  שונות  במדינות  נמצאים  והצדדים  והיות 
דרך להביאם לדיון באופן מיידי, הגיעו הצדדים 
להסכמה במסגרתה הופקדה התחייבות המגובה 
בערבות כספית בבית הדין, כי הבעל המעגן יגיע 
לדיון בהקדם בבית הדין ויציית לפסקיו. בשל כך 

כעת תובא האשה לקבורה בשעות הקרובות".

סרבן הגט נכנע לאחר 
שנמנעה קבורת אמו

בהחלטה תקדימית הורה נשיא ביה"ד הגדול הרה"ג דוד לאו למנוע 
קבורתה של אישה שבנה, תושב ארה"ב מסרב לתת גט לאשתו מזה 

כ-15 שנה ואף נשא אישה אחרת לפני 5 שנים • לאחר מסע לחצים חובק 
עולם, נכנע סרבן הגט לגרש את אשתו והאם הובאה לקבורה

מכתב דייני ארה"ב

הרה"ר הגר"ד לאו

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

03-5796645
קו"ח לפקס:

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל
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 משה אברהמי 

גדול,  פיהוק  מכולנו  מוציאה  הבחירות  מערכת 
כאשר המסרים, הקמפיינים, המחנות והספינים, 
די משכפלים את עצמם בתבנית קבועה. למרות 
ישראלי  אזרח  כל  מחודש,  פחות  בעוד  זאת, 
ייקח  ומעורבות,  אחריות  רוח  בו  מפעמת  אשר 
וישלשל את בחירתו עבור מי  את עצמו לקלפי 
שהוא חפץ ביקרו, או שמא, עבור מי שהוא הכי 

פחות שונא.
ראש הממשלה והקמפיינר הטוב ביותר בסביבה, 
הנחיל לסצנה הפוליטית הנחת יסוד כמעט בלתי 
נקבע ברגע האחרון.  גורל הבחירות  מעורערת: 
ימים ספורים לפני הבחירות מפשילים שרוולים, 
מפותחים שידורים חיים, הולכים לאולפנים, שו

לפים את התותחים הכבדים, ומצפים לתוצאות 
טובות.

רגע לפני שגל הבחירות האחרון מתרגש עלינו, 
ניסינו למפות את מפת האתגרים עימם המפלגות 
ממכל הסקאלה הפוליטית יאלצו להתמודד; המ

כשולים אותם יבקשו לצלוח בשלום והסיכונים 
שמחכים להם מעבר לפינה.

 יהדות התורה

הסיכון: תחושת אי שייכות, חוסר הרמוניה בין 
המטות, אי הצבעה אידיאולוגית.

ישראל אייכלר כיכב השבוע בסרטון פיראטי, בו 
מהוא נשאל על ידי עוזרו האם ראה כבר את כו

תרות העיתון 'דר שטירמר' על איומי ה'צוררים' 
מאביגדור ליברמן ורון קובי. 'יהדות התורה' הר

שמית התנערה, התגובות היו נזעמות, אך נדמה 
שכולם שבעי רצון מהמסר אותו אייכלר חידד: 
לא תצביעו  חירום, אם  היהדות החרדית במצב 

ג' – הנורא ביותר יתממש.
חר האנטי  והרדיפה  החירום  תחושת  מלמעשה, 
המתמו התורה,  ליהדות  למאד  עד  נחוצה  מדית 

דדות עם תחושת אדישות הולכת וגוברת. חוסר 
מיוצגים  שלא  מהציבורים  כצפוי  מגיע  העניין 
חסי כלל  קהילות  במרכזם  בכנסת,  מישירות 

דיות. לפני הבחירות האחרונות הקומה 'מועצת 
הקהילות' שנועדה לחבר את כולם לעשייה, אך 
במבחן המציאות, קשה לשווק גוף חסר שיניים 

ורלוונטיות יותר מחודשים ספורים.
הביא  ישי  שאלי  הקולות  כמות  על  הוויכוח 
ספק  ללא  אך  ניטש,  עדיין  האחרונות  בבחירות 
הימנעות הגר"מ מאזוז מתמיכה חוזרת במפלגה 
לכך את  תוסיפו  קולות.  לא מוסיפה  האשכנזית 
של  החרד"לי  האגף  של  החדשה  'נעם'  מפלגת 
הציונות הדתית שבעבר חלקם הצביעו ליהדות 
התורה, ותקבלו נדידה של לא מעט קולות שכבר 
נכון לשעת כתיבת השו מהיו בקופה – החוצה. 

רות, עדיין נעשים מאמצים מול ישי והר המור, 
בינתיים ללא תוצאה.

שקיבלה  השמיני  המנדט  כי  להזכיר  למותר 
יהדות התורה והביא אותה לשיא היסטורי, תלוי 
לבדוק  יידרש  עדיין  המשפט  ובית  בלימה,  על 
את כשירותם של הקולות, במסגרת עתירתו של 

עמית הלוי, מקום 36 ברשימת הליכוד.
התמודדותו של איתמר בן גביר עשויה למשוך 
קולות חרדיים, בעיקר ממצביעי חב"ד והחרדים 
לשכנע  יצליח  גביר  ובן  במידה  ימניים.  היותר 

אנשים כי אחוז החסימה נמצא בהישג ידו – הוא 
מעשוי להיות כאב ראש לא קטן למפלגות החר

דיות.

ש"ס

הסיכון: תם עידן החברתיות
כנפי הצלחת הבחירות  נישאת על  מפלגת ש"ס 
לתנועה  נאים  מנדטים   8 שהביאו  האחרונות, 
על  שוק  הסקרים  הכאת  על  השמחה  הקדושה. 
התרסקותה,  על  הזעם  נבואות  מימוש  ואי  ירך 
של  המנדטים  עשירת  מההיסטוריה  מתעלמות 
המפלגה החרדית-ספרדית ומציבים לה רף נמוך 
ממלכתחילה: מפלגה קטנה עד בינונית, זהה לא

חותה האשכנזית יהדות התורה.
שראש  והעובדה  הגושים  בין  השורות  ציפוף 
ממשלת  להקים  הצליח  לא  נתניהו  הממשלה 
מימין, עשויה להגביר עוד יותר את הלחץ על מצ
מביעים מתנדנדים בשוליים. החיבוק הגדול שדר

עי מעניק לנתניהו יצטרך להיות אדוק עוד יותר, 
ש"ס  של  שפתק  להשתכנע  לאנשים  לגרום  כדי 
יעניק להם הטבות חברתיות וישמר את כסאו של 

שליט הימין הבלתי מעורער.
לראשונה  'הליכוד'  הקים  שבועות,  מספר  לפני 
שלמה  ח"כ  עומד  בראשו  חרדי,  בחירות  מטה 
ואיש  הליכות  נעים  ומצוות,  תורה  שומר  קרעי, 
פונה למצ לא  מפריפריה. רשמית המטה החרדי 

ביעי המפלגות החרדיות, אבל שום דבר לא ימנע 
מממנו לבקש את קולותיהם של מצביעי ש"ס הפ

חות קשיחים, בעיקר מהפריפריה.
מההנחה הרווחת היא שמרבית קולות ש"ס מגי

עים היום ממצביעים חרדיים, כך שבהם לא צפוי 
שינוי דרמטי, אך אם מתייחסים לקולות שש"ס 
כן מצליחה להביא בזכות הטיקט החברתי, ראוי 
נצי מלתת גם את הדעת על אורלי לוי-אבקסיס, 

גם  פרץ,  לעמיר  שחברה  מובהקת,  חברתית  גה 
הוא נציג הפריפריה עם אג'נדה חברתית בולטת. 
מנגד, יש לקחת בחשבון את היטמעותו של משה 
כחלון בליכוד, מה שמפנה את הזירה החברתית 

מאופציית בחירה נוספת.

ימינה

ובן  בסכנה  הימין  שלטון  המלך,  ביבי  הסיכון: 
גביר מעבר לפינה.

מאת האתגר עימו מתמודדת מפלגת הציונות הד
תית – אין צורך לחפש בנרות. הוא כאן, נוכח, 
גדול, אימתני ומאיים. בריחת קולות ברגע האמת 
מממפלגת נישה אל חיקו של ראש הממשלה נת

בבחירות  אך  ריאלי,  תסריט  תמיד  הייתה  ניהו 
הנוכחיות הוא גדול מאי פעם.

בניגוד למצביעים החרדיים האמונים על 'ועשית 
הדתית  הציונות  שאנשי  הרי  יורוך',  אשר  ככל 
פוליטית-ימ עולם  להשקפת  בהתאם  ממצביעים 

וכשעל השולחן עומדת  נית עימה הם מזדהים. 
השאלה מי יממש טוב יותר את מדיניות הימין, 

היתרון של מפלגת הנישה הולך ומצטמצם.
בנוסף, האיבה בין ראש הממשלה לבין מנהיגת 
נפתלי  הפוליטי  ושותפה  שקד  איילת  המפלגה 
בנט – מתירה את מרחץ המנדטים ומותירה את 
למ השוואה  עם  ושוב  לחלוטין.  פרוץ  מהמרחב 

ו'יהדות  שש"ס  בזמן  החרדיות:  הלוויין  פלגות 
ונה לביבי  מוחלטת  לויאליות  מגלים  מהתורה' 

נכון לכעת – מהגנה מפני מתקפות, הרי  נים – 
נייחות  מטרות  מהווים  ובנט  סמוטריץ'  ששקד, 

לחיצי הקמפיין של 'הליכוד'.
מניצנים ראשונים של הסכנה המתהווה, צצו הש

בוע בדיווח 'הארץ' על שיחות שכנוע מצד אנשי 
שקד בפני אנשי 'הליכוד', במטרה לשלב אותה 
ברשימת 'הליכוד'. על פי הנטען, אנשיה של שקד 
טענו כי היכרותה והשפעתה על היועץ המשפטי 
מנדלבליט – עשויים להציל את נתניהו מתיקיו 
או  כך  רבתי.  סערה  שגרר  פרסום  המשפטיים, 
אחרת, הניסיון להציג אותה כ'טרמפיטסית'; לא 
וככזו שמנהיגה מפלגה שכלל לא  כפיים  נקיית 
חפצה להיות בה – עשוי להיות נרטיב מתמשך 

בתוך שלל בליסטראות שיעופו 'ימינה'.
ראש הממשלה נתניהו נערך לחריש עמוק בקרב 
בהתנחלויות,  יבקר  עוד  הוא  הדתית.  הציונות 
וישלח  הסרוגים  במוסדות  לימודים  שנת  יפתח 
את חברי סיעתו הדתיים לאסוף קולות מכל הבא 

ליד.
מהצד השני, אורבת ל'ימינה' סכנה מכיוונה של 

התמו האחרונות  שבבחירות  יהודית',  מ'עוצמה 
מדדה עם הבית היהודי והאיחוד הלאומי. העוב

דה שבכל תרחיש הגיוני מדובר בקולות שילכו 
ומרזל  גביר  בן  ממעריצי  תמנע  לא   – לאבדון 
להשליך עליהם את יהבם ואת קולותיהם, קולות 

שיינגסו מ'ימינה' המרכזית.

הליכוד

לא  ניצחון  היום,  בסדר  שליטה  איבוד  הסיכון: 
מספק להרכבת ממשלה.

ראש  שיירת  נעה  האחרונות,  הבחירות  במוצאי 
קהל  מול  אביב.  בתל  התערוכה  לגני  הממשלה 
מנרגש, לצד רעייתו, בירך נתניהו 'שהחיינו' והת

פייט על ההישג הבלתי שגרתי: 35 מנדטים.
ההיסטוריה לא זוכרת באיזו נקודה עמד באותו 
להניח  סביר  אך  כחלון,  משה  האוצר  שר  זמן 
של  ממפלגה  והלאה.  ממנו  הייתה  שהעליצות 
10 מנדטים ובתום קדנציה מאומצת, סיים יו"ר 

'כולנו' את המערכה עם 4 מנדטים.
להרכיב  מצליח  לא  שנתניהו  התברר  בהמשך 
זקוק לאצבעותיו של כחלון  והוא היה  ממשלה 
בלהות  תסריט  ולמנוע  הכנסת  את  לפזר  כדי 
מבחינתו של העברת הזכות להרכבת הממשלה 
מיזוג  הסכם  נחתם  ימים  תוך  מלבדו.  למישהו 
מחצבתו  לכור  שב  וכחלון  לליכוד,  'כולנו'  בין 

הפוליטי.
בצירוף כולל, על הנייר, לליכוד אמורים להיות 
39 מנדטים. אך על פי כל הסקרים, הם נממ  כעת
מצאים הרחק משם. אז איך קורא שנתניהו, שנה

נה מהערצה אישית חסרת תקדים ופועל במרחב 
המושמץ  השמאל  מול  בשיאו  נמצא  הימין  בו 

והחבוט?
בישראל  הציבור  הכל,  שלמרות  מסתבר  ובכן, 
מלא 'זורם' לחלוטין עם מה שנחזה להיות משפ

חת מלוכה ועם מנהיג שעומד בפני כתבי אישום. 
להתגולל על התקשורת זה טוב, לצעוק 'שמאל 
חלש' זה קליט, אבל לא בטוח שזה מספיק כדי 
אנשים  למיליוני  ולגרום  הלבבות  את  לכבוש 

לשייט לכיוון ספינתך.
אך יותר מכל, נתניהו מתקשה בימים אלו לשלוט 
מהומות  הדת,  מלחמות  החקירות,  היום.  בסדר 
בהר הבית וחולשה מול חמאס של עזה, כל אלו 
שמים אותו בנקודת מגננה. כמי שנמצא כעשור 
בהנהגת המדינה, לנתניהו יש את האתגר הקשה 
ממכל: להסביר לאנשים כמה טוב להם וכמה יש

ראל היא כוח עולמי עולה. לאנשים שכנגדו יש 
את הקלף הטוב ביותר – להסביר לאנשים כמה 

רע להם וכמה הם משוועים לשינוי.

 זהות

הסיכון: לא חוזרים על טעות פעמיים
כן כן, אתם זוכרים נכון. קיימת מפלגה בישראל 
בשם זהות ורק לפני כמה חודשים היא נחשבה 
7-8 מנדמ  להפתעת הבחירות עם פוטנציאל של

טים. מאז חלפו הרבה גרביים בכפות רגליו של 
משה פייגלין, ואם אינכם עוקבים אדוקים אחר 
עמודי הרשת של 'זהות', ספק אם הינכם יודעים 

כלל על התמודדותו המחודשת.

נאבקים על כל קול
ביהדות התורה חוששים מנדידת קולות לעבר עוצמה יהודית, וממתינים להכרעת הגר"מ מזוז האם יאות לתמוך פעם נוספת ברשימה ⋅ בש"ס חוששים שקולות מהפריפריה ינועו לכיוון של 

עמיר פרץ ולוי-אבקסיס, בימינה חוששים מנגיסה של הליכוד מצד אחד ועוצמה יהודית, נעם וזהות מאידך ⋅ אפילו בליכוד חוששים מפני ניצחון ללא יכולת להקים קואליציה של 61

פחות מחודש ימים לבחירות: המפלגות מנסות למנוע זליגה של קולות מתנדנדים 

זקוק לתפילות. רה"מ נתניהו בתפילה בכותל
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אנחנו לא ננטוש את הבית.
עוצמה יהודית תציל את גוש הימין 
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עוצמה יהודית בראשות 

איתמר בן גביר
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עו"ד איתמר בן גביר: 
"לא אתן שיפגעו 

במגזר החרדי"

ספרי יסוד: יצירה 
מפתיעה וחדשנית 

מנדי קליין

הניסיונות לפגוע במגזר החרדי ממשיכים, בעקבות ההסתה של 
יאיר לפיד כנגד המגזר החרדי הגיש עו"ד איתמר בן גביר עתירה 
בבחירות:  מלהתמודד  לבן  כחול  את  לפסול  הבחירות  לועדת 
חלילה  אומר  היה  מישהו  אם  החרדי.  במגזר  שיפגעו  אתן  "לא 
על ערבים חצי ממה שלפיד אומר על חרדים היו מכניסים אותנו 
לבית הסוהר. אני שואל האם מותר להגיד שהחרדים סוחטים את 
המדינה? איזו חוצפה? מאיפה התעוזה להכליל ציבור כ"כ גדול 
טוב וערכי. אם הם לא היו מונעים מהסתה הם היו באים להכיר 
את המגזר החרדי כפי שאנחנו מכירים, משפחות טובות מרובות 
החיים  את  ושמקריבות  בצניעות  שחיות  הרע,  עין  בלי  ילדים 
שלהם למען לימוד התורה. הם היו רואים גם את כל ארגוני החסד 

שיהודים חרדיים מקימים ומתנדבים בהם."
לא פעם מגן עו"ד בן גביר על המגזר החרדי, משתמש בכלים 
שממחיש  האחרון  והסיפור  כנגדה.  זילבר  דינה  של  המשפטיים 

את זה הוא הבריכה ברהט.
מדינת ישראל פתחה ברהט בריכת שחייה והבדואים החליטו 
נשים.  ויום  גברים  יום  לגמרי.  נפרדת  תהיה  השחייה  שבריכת 
עו"ד בן גביר פנה לדינה זילבר וטען על כך שהיא אוסרת הפרדה 
שווה  חוק  ודרש  הבדואים  אצל  ומתירה  בחרדים  כשמדובר  רק 
לעיריית  ופנתה  בנושא  ענתה שצריך לטפל  אכן  וזילבר  לכולם. 

רהט ודרשה לעשות שעות שחייה מעורבות.
העיתונאי קלמן ליבסקינד חשף השבוע את המשך ההתנהלות: 
להתקפל. מאבקי  בחרו  "לא תאמינו, במשרד המשפטים פשוט 
הבדואים.  עם  פחות  קצת  כנראה  חרדי,  ציבור  עם  טוב  זה  כוח 
בעניין  קורה  מה  לבדוק  כדי  זילבר  דינה  אל  לאחרונה  פניתי 
הבריכה ברהט... שימו לב לתשובה: "המשנה ליועמ"ש )ציבורי-

זילבר, וצוותה, קיימו מפגש חשיבה משותף עם  מינהלי(, דינה 
גורמי העירייה הרלוונטיים, על מנת לגבש מתווה מוסכם לפעילות 
הבריכה  תפעל  הנוכחית  העונה  במהלך  כי  הוחלט  הבריכה... 
זו תבחן העירייה אם  ובתקופה  במתכונת מופרדת לעונה אחת, 

ישנם גם תושבים המעוניינים בשעות רחצה מעורבות. לאחר מכן 
הנושא ייבחן שוב".

מסביר עו"ד בן גביר: "זו התנהלות ידועה, ישנן שני מערכות 
חוק נפרדות. יש חוק אחד ליהודים חרדיים וחוק אחר לבדואים. 
ואני לא אתן לזה המשיך, כפי שהיה בקדנציה של ד"ר בן ארי 
נושא שבקדושה. אם  יחד עם החרדים בכל  נהיה  בכנסת אנחנו 
אנחנו  לו  חשובה  ישראל  ותורת  להצביע  למי  מתלבט  מישהו 

המפלגה היחידה שיכולה לתת לו מענה"
כזכור, בפעם הקודמת שעוצמה יהודית הייתה בכנסת עם ד"ר 
מיכאל בן ארי הוא תמך בכל הצעה של המפלגות החרדיות וכפי 
רואים  "אנו  התורה:  מיהדות  מקלב  אורי  ח"כ  פעם  לא  שאמר 
בבן ארי את האצבע השישית של יהדות התורה". עו"ד בן גביר 
לא מתכוון לנהוג אחרת: "אנחנו רואים בציבור החרדי את אחד 
המגזרים הטובים בארץ, לימוד התורה הוא ערך עליון ומקודש 

מבחינתנו. אין לנו מחלוקת על כך".

מנדי קליין

ואספנים,  ספרים  חובבי  ורבו  דורנו  זכה 
משכיתם,  חדרי  לתוך  להביא  החפצים 
אוצרות סגולה, ספרי קודש עתיקים ונדירים, 
ובעיקר דפוסים ראשונים ומהדורות חשובות 
שהתקבלו  הידיעה  בה’  היסוד  ספרי  של 

בארון הספרים התורני.
בפניהם,  ניצבים  גדולים  קשיים  שני  אך 
באמת  הם  מה  א.  היסוד,  ספרי  בבחירת 
ספרי היסוד שהתקבלו ברוב בתי המדרשות 
עולם  לדורות  ונקבעו  הגולה  תפוצות  בכל 
בארון הספרים היהודי, ב. מה הם הדפוסים 
לחלופין  או  היסוד,  ספרי  של  הראשונים 
אותם  של  והמתוקנות  העיקריות  המהדורות 

חיבורים?
מלאכה גדולה וכבירה זו הוטלה על צוות 
בספרים  בדורנו  הידענים  מגדולי  מומחים, 
בתחום.  העוסקים  וותיקי  ומבכירי  עתיקים 
התייעצות  כדי  תוך  מלאכתם  עסקו  הם  ואף 
בעלי  ומומחים  מובהקים  ת"ח  עם  מתמדת 
ומקצוע  התורנית  הספרות  רזי  אשר  שם, 

הביבליוגרפיה גלויים לפניהם.
הראשונים  והדפוסים  הספרים  בחירת 
ספרים  של  היסודית  המהדורה  קביעת  וכן 
שונים, היא מן המלאכות הקשות שבמקצוע 
רב  קושי  יש  רבות  פעמים  הביבליוגרפיה. 
ספר  של  הראשון  הדפוס  אחר  להתחקות 
שמהדורה  כמסמרות  לקבוע  או  אלמוני, 
המהדורות  לכל  אב  הבנין  היא  אלמונית, 

הבאות אחריה. 
שנים,  כמה  של  ויגיעה  עמל  לאחר 
מקיפה  ספרים  רשימת  לערוך  בידם  עלה 
אוצר  של  והבנין  היסוד  אבני  של  ונפלאה, 
כללי  לפי  ערוכה  הרשימה  התורני.  הספרים 
טעם  בטוב  מסודרת  והיא  הביבליוגרפיה 

ודעת ובעיקר נוחה ונגישה לעזר ושימוש. 
כחמש  מכילה  העיקרית  הספרים  רשימת 

מאות וחמישים ספרים, 
ומסודרים  ערוכים 
ואחת  בשלושים 
נושאים  לפי  מחלקות 
תנ"ך,  מוגדרים: 
חז"ל,  מדרשי  ש"ס, 
על  ואחרונים  ראשונים 
רמב"ם  רי"ף  הש"ס, 
ספרי  ומפרשיהם, 
המצוות,  מנין  הלכה, 

שו"ת, מוסר, דרוש, קבלה, חסידות, דקדוק, 
עזר,  וספרי  התלמוד  כללי  ישראל,  מחשבת 
מנהגי  לפי  תפילה  ספרי  יהודית,  היסטוריה 
כל  בראש  וכו’.  הגש"פ  השונות,  העדות 
מחלקה הקדמה תמציתית ויסודית, ובסוף כל 
מחלקה רשימת ‘הוספות’ חשובה. לשלמות 
המלאכה נוסף מפתח ספרים מפורט לפי א"ב 
בו ניתן להיעזר ולמצוא את הספרים בקלות.

צבעוניים  צילומים  במאות  מלווה  הספר 
בעולם  מספריות  שנאספו  ביותר,  נדירים 
דגש  שימת  תוך  פרטים.  ספרים  ומאוצרות 
של  הן  מרשימה,  גרפית  ועריכה  עיצוב  על 
אכן  והתוצאה  התמונות  של  והן  הטקסט 

מרשימה ביותר. 
הקצרות  וההערות  היסוד  ספרי  רשימת 
בלום  אוצר  הם  לרשימה,  שנילוו  והקולעות 
לידיעות בסיסיות וחשובות ביותר, לכל הבא 
היצירות  אחת  זו  מבחינתינו  ספר.  בשערי 
מהמועילות  ובעיקר  והמפתיעות  המרעננות 
ביותר, שנראו לאחרונה בשדה הספר התורני. 
הספר  התקבל  עולם,  לאור  צאתו  עם 
בקרב  גדולה,  ובהתלהבות  רבה  באהדה 
ספרים  באיסוף  והמתעסקים  האספנים 

עתיקים. 
הספרים  בחנויות  להשיג  ניתן  הספר  את 

המובחרות. 

"אנחנו רואים בציבור החרדי את אחד המגזרים הטובים בארץ, לימוד התורה הוא ערך עליון ומקודש 
מבחינתנו. אין לנו מחלוקת על כך"

רשימת ‘ספרי יסוד’ של אוצר הספרים היהודי, מלווה במאות צילומים 
צבעוניים
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הפרסום  לה.  קורה  שזה  האמינה  לא  שקד  איילת 
עסקת  על  המעידות  להקלטות  רמיזות  עם  בהארץ 
 - לראש-הממשלה  מטעמה  שהוצעה  הנאמנות 
על  השפעתה  להפעלת  בתמורה  לליכוד  צירופה 
נתניהו  לחסינות  לדאוג  כדי  מנדלבליט  היועמ״ש 
- תפס אותה לא מוכנה. את השפל של פרשת אפי 
בו.  נדבק  לא  שדבר  טפלון  כמו  צלחה  היא  נווה, 
השותפות עם יו"ר הלשכה נתפסה כאמצעי לקידום 
את  לשמר  אז  גם  הצליחה  עצמה,  שקד  אך  מטרה 
ואת  שלה  האישי  האינטגריטי 
לפתע,  והנה  כשרה,  הטוב  שמה 

הוא-הא-מי-זה-בא.
התיר  שביהמ"ש  אחרי 
לנוע  בפתח-תקווה  למפגינים 
היועמ"ש  של  המתפללים  בציר 
לבית-הכנסת,  בדרך  מנדלבליט 
מה  כל  את  השבוע  לכנות  ניתן 
שקורה סביב פרשת שקד - כמו גם 
את שאר פרשיות השבוע, מביקור 
למהומות  ועד  באוקראינה  ביבי 
בכחול לבן – כ"ציר המתפתלים". 
מי שעקב אחר תגובתה הראשונית 
היסוס.  של  נימה  זיהה  שקד  של 
אצל  הקריירה  את  שהחלה  כמי 
כפי  שהקלטתו-אומנותו,  האיש 
שקד  נוני,  בפרשת  כולנו  שראינו 
ומילה  אות  כל  לשחזר  ניסתה 
החודשים  במרוצת  מפיה  שיצאו 
שהוברר  אחרי  רק  האחרונים. 
הוא  הדובר  כי  היחסית  לרווחתה 
שוחררה   - מנהגיה  אחד  כנראה 
הדברים  "אם  ולפיה:  התגובה 
אדם  ידי  על  נאמרו  שמצוטטים 
כזה או אחר, הם חמורים בהחלט, 
ולא  אליי  קשר  להם  אין  אך 
ליתר  כלקח  בידיעתי".  נאמרו 
ולומר:  ניתן לסכם  הפוליטיקאים 

ליד הנהגים, שותקים. 
הראשונה  הפעם  זו  אין 
הפרקליטות  משורבבים  בה 
ועסקאות.  לדילים  והיועמ"ש 
הזכורה  חברון  בר-און  מפרשת 
ועד  התשעים  משנות  לכולנו 
אלף  אביה  הפרקליטה  לסיפורי 
החילוני  האדמו"ר  באישומי 
בניקיון  שרוחץ  ליברמן  אביגדור 
יותר  נכון  בכלל  ואולי   – תיקיו 
של  שמו  תיקיו.  בנכיון  לומר: 
מנדלבליט עצמו, כפרקליט צבאי 
אשכנזי- לפרשת  שורבב  ראשי, 

הרפז, כאשר החשדות שבגינן נחקר בשעתו סימנו 
בנוגע  הרמטכ"ל  את  לכאורה  שעדכן  כמי  אותו 

לתיקים המתנהלים בעניינו. 
ההפרדה,  מופעי  כוכב  את  שמענו  השבוע  רק 
הח"כ והדוקטורנט למשפטים משה ארבל מאשים 
בסופ"ש  שהדליפו  בפרקליטות  הגורמים  את 
נגד  אישום  כתב  להגיש  הכוונה  דבר  את  האחרון 
הפלילים.  גבול  על  מכוונת  במגמתיות   - דרעי 
ובעיצומה  הבחירות  לפני  הזאת,  בעת  "ההדלפה 
ההפרדה,  בפרשת  שלנו  המשפטית  המתקפה  של 
המשפטן  טען  פלילית",  וגם  מגמתית  מכוונת, 
והח"כ מש"ס, שלא נוהג להשמיע כדבר שבשגרה 
נאומי די-ניין סטייל מוטי יוגב, בגנותה של מערכת 

המשפט. 
לשכת היועמ"ש לממשלה ממוקמת בציר ההליכה 
 – המשפטים  שר  ללשכת  המוביל  המסדרון  של 
ארבע  במשך  יום  מדי  כמעט  עשתה  ששקד  בדרך 
המחוזי  בית-המשפט  מול  הממוקם  בבניין  שנים. 
יותר  נרקמות  לא  בירושלים,  א-דין  צלאח  ברחוב 
היו  למנדלבליט  שקד  בין  והיחסים  חברויות,  מדי 
שרי  של  כהונה  לתקופות  בהשוואה   - ייחודיים 
שקד  של  גאוותה  קודמים.  ויועמ"שים  משפטים 
חרף  תקינים  עבודה  יחסי  על  ששמרה  בכך  הייתה 
הפרסום  השופטים.  מינוי  בזהות  שיזמה  המהפכה 
בדברים  דווקא  האכילס,  בעקב  אפוא  לה  פוגע 
השבוע  לפרשת  בפרפרזה   – בעקביה  דשה  שהיא 
המקראית. בפרשייה הנוכחית, כמו בפרשיות עבר, 
הנזק  אך  לנטען,  קשר  כל  מכחישים  המעורבים 

צורך  ללא  כשלעצמו,  מהפרסום  נגרם  התדמיתי, 
בהוכחות.

רק בשבוע שעבר הועברו מלשכת נתניהו ללשכת 
שקד מסרים של פיוס שהחזיקו מעמד למשך יום-

כמו  כמעט   – הבא  הלחימה  לסבב  עד  יומיים, 
ברצועה. אפרופו עולם הדימויים העזתי, בסביבתה 
על  נתניהו  מקורבי  הסברי  את  קונים  לא  שקד  של 
כך שמדובר במתקפה עצמאית של פלג סורר שאין 
התגובה  בהודעות  צה"ל  כמו  שקד,  שליטה.  עליו 
במועד  )יהודית(  בעוצמה  תגיב  האוטומטיות, 
ובתזמון שתמצא לנכון. החל מהשבוע – כשנתניהו 
יכול  הוא  החסינות,  תומכי  אצבעות  את  מונה 
לו  להשיב  כדי  הכל  כמי שתעשה  להתייחס לשקד 
הולכת  נתניהו  שאצל  מעריכים  בסביבתה  כגמולו. 
מתרחקת  ה-61  שקואליציית  ההבנה  ומבשילה 
וממילא לא תהיה אפקטיבית לענייני החסינות לאור 
כגרוש  גנץ  בני  ושקד.  בנט  של  בתמונה  נוכחותם 
קורץ  עתידית,  לחבירה  ויעד  מלפיד  פוטנציאלי 

בהרבה, ולא רק בעיניו אלא גם בגמגום שפתיו.

ורטיגו בקוקפיט 
הללו,  והמזיקות  המיותרות  בבחירות  בסוף,  אז 
ולפיד  גנץ  בין טרפת הקוקפיט של  הבחירה תהיה 
רק  ורעייתו.  רה"מ  בטיסות  הקוקפיט  טירוף  לבין 

 ציר המתפתלים

אין זו הפעם הראשונה 
בה משורבבים 
הפרקליטות והיועמ"ש 
לדילים ועסקאות. 
מפרשת בר-און חברון 
הזכורה לכולנו משנות 
התשעים ועד לסיפורי 
הפרקליטה אביה אלף 
באישומי האדמו"ר 
החילוני אביגדור ליברמן 
שרוחץ בניקיון תיקיו 
– ואולי בכלל נכון יותר 
לומר: בנכיון תיקיו. שמו 
של מנדלבליט עצמו, 
כפרקליט צבאי ראשי, 
שורבב לפרשת אשכנזי-

הרפז, כמי שעדכן 
לכאורה את הרמטכ"ל 
בנוגע לתיקים 
המתנהלים בעניינו

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה

לגזור ולשמור. 
ח"כ משה ארבל 
בבג"צ
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על העליבות הזאת – הבוחר הישראלי צריך לדרוש 
השבוע  נראתה  כחול-לבן  חקירות.  חברת  שכירת 
בו  התכול  המדינה  דגל  וגם  שחור-לבן  כמו  יותר 

נופף ביבי באוקראינה הורד לחצי התורן של שרה.
מודע  רה"מ  בטיסות  פעם  אי  ששהה  מי  כל 
גם  שתוארו  הרעייה,  של  המיוחדות  לדרישותיה 
פה, במרוצת השנים כעדות ממקור ראשון. באחת 
כיפה  חובשי  לצד  מעלה  החתום  מהפעמים, 
ערב  הקודש  לארץ  טרופה  בנשימה  הגיע  נוספים, 
כניסת השבת, היישר לקידוש ולבציעת החלה. לא 
יהודית  חלה  של  בכבודה  זלזלה  שהגבירה  משום 
בשל  אלא  מפרישה,  לפיד  הגברת  שאפילו   –
בין  מיוחדת  עצירה  לבצע  המלכותית  המחויבות 
אחד מארמונות הפאר האירופיים בהם נועד בעלה 
עם אחד מראשי המדינות, לבין שדה התעופה. הכל 
שניהם  ינועו  והרעייה  שראש-הממשלה  מנת  על 
בשיירה  לחוד,  אחד  כל  וחלילה  חס  ולא  יחד, 

הממלכתית מהמלון לשדה התעופה.
שבולטים   – ההבדלים  על  נדבר  בואו  ועדיין, 
ומימין.  משמאל  המפלגות,  הנהגות  בין  כך  כל 
עצמם,  במנהיגים  נוגעת  הטרפת  ולפיד,  גנץ  אצל 
שבועיים  לפני  בשלכת.  כארזים  ממש  שנראים 
שהבהיר  לבן  בכחול  בכיר  של  דבריו  כאן  צוטטו 
כי יעדיף שותפות עם החרדים על פני שותפות עם 
איווט, ואפילו עם לפיד. הרמיזות בנוגע לירי בתוך 
הקוקפיט מרובה הטייסים והנווטים שמושכים את 
ההגאים לכל הכיוונים, נשמעו אז כמו מורשת קרב 
של החברים האוזר והנדל שחוו על בשרם המצולק 
את מאורעות לשכת רה"מ המכהן. הפרנויה הלמה 
במשך  שהודבקו  והעלילות  הסיפורים  מיטב  את 
 – והנה  בלפור,  ברחוב  כיום  למתגוררים  השנים 
היא נגלית לעינינו במלוא עליבותה, גם בביתו של 
המושבניק מכפר אחים, שקם כדי לקרוא על ביבי 

תיגר. )לא כץ. גנץ(.
מי ששוחח עם הגורמים המקורבים ביותר לגנץ 
האצבע  שאת  לכך  מודע  האחרונים  בשבועות 

אלא  נתניהו  של  לעברו  מפנים  לא  הם  המאשימה 
לעברם של שניים מחברי הקוקפיט, שמאלצים את 
גנץ פעם אחר פעם לנחות נחיתת חירום תקשורתית. 
התחקירים העיתונאיים שפורסמו – ואלה שמצויים 
בצנרת מוכנים לשיגור כמו רקטה מוטמנת ברצועה, 
עם חברי חולייה המצוידים בסבלנות יתירה, נוגעים 
הישראלית  שהתקשורת  רגישות  נקודות  באותן 
ובעיקר  נהנית כל כך לתקוף – כשמדובר בנתניהו 
אובססיבי  לעיסוק  הופך  זה  נתניהו  אצל  ברעייתו. 
איך  מעניין  ביבי(.  )של  ואשתו  העולם  כל  של 
המורכבים  ליחסים  הנוגע  בכל  הדברים  יתפתחו 

בתוך הקוקפיט האישי של גנץ.

אבודים בטוקיו
כמי  השבוע  לפיד  נראה  הרחוקה  מטוקיו 
הפוליטית  ההיסטוריה  חרקירי.  במפלגתו  שמבצע 
 1 מספרי  בין  יצריים  במאבקים  רוויה  הישראלית 
ל-2, למעט נתניהו, שבעשור האחרון הצליח לגמד 
את שריו עד שלא נותר אף ארז בן דמותו, בסביבתו. 
האחרון שקרא תיגר וכינה את הליכוד תחת נתניהו, 
מפלגת הבעת' הסורית – היה סילבן שלום, מנוחתו 

הפוליטית עדן אי שם בין הים לירקון. 
אם את היחסים בין מספרי אחת לשתיים, דוגמת 
שבמקרה  הרי  איבה,  בעיקר  אפיינה  ורבין,  פרס 
הערכה.  בחוסר  בעיקר  מדובר  ולפיד  גנץ  של 
הגורמים בסביבתו של לפיד שלא המריאו השבוע 
הלוהטת,  בישראל  ונותרו  לפייק-שליחות-מדינית 
כחוליה  גנץ  את  מסמנים  שם  חייבים.  נותרים  לא 
כך שאי אפשר  על  בגלוי  ומדברים כמעט  החלשה 
להותיר את האיש בדד מול מיקרופון פתוח והבזק 
מצלמה. היחס למנהיג הוא כאל ייצור גולמי, חצי-

הגבוהה,  קומתו  היא  המרכזית  שסגולתו  תבוני, 
עיניו התכולות ופניו המצודדות. כפלקט הוא משרת 
לפיד  לרווחה.  נפער  פיו  בו  לרגע  עד  המטרה,  את 

היה שמח אם גנץ, כדרעי המושמץ בשעתו על-ידו, 
היה שומר מעתה ועד לבחירות על זכות השתיקה.

בהחלקות  רק  מדובר  לא 
שבפעם-פעמיים  הלשוניות, 
הראשונות נדמו כמו דאחקות 
והפכו  חביבות עד שהצטברו 
בנושאים  גם  למטרידות. 
את  מעביר  גנץ  המהותיים 
אם  נכונים.  הלא  המסרים  כל 
כחול- שאיתו  אחד  מסר  יש 
יכולה לבצר את מעמדה  לבן 
הרי  שלושים,  הספרה  סביב 
מחנה  בראש  התייצבותה  זה 
העובדה  ביבי".  לא  ה"רק 
גנץ מעביר  שפעם אחר פעם, 
ופולט  ההפוך  המסר  את 
חושב  שהוא  את  כנראה 
עתידית  לחבירה  בנוגע   –
עצמה  בעד  מדברת  לנתניהו, 
)של  עצמו  בעד  ובעיקר 

הדובר(.
לא רק בסביבת אזור החיוג 
אלא  מטוקיו,  עתיד  יש  של 
חוסן  של  החיוג  באזור  גם 
האיש  על  נגזרה  לישראל, 
מראיינים  שתיקת  השבוע 
המפורסם  המשפט  כללית. 
ולפיו אף אחד עוד לא הצטער 
על ראיון שהוא לא נתן – כמו 
נולד עבור המועמד של כחול-

לבן לראשות הממשלה. 
הטרפת  הפלא,  למרבה 
השבוע  שנמרחה  לבן  בכחול 
של  הראשיות  בכותרות 
ממשלת(  )ראש  ביטאון 
ברירה  ובלית  היום  ישראל 

חלה ונחרצה. רה"מ בנימין נתניהו בפגישתו עם ראש ממשלת אוקראינה ולדימיר גרויסמן בקייב | צילומים: עמוס בן גרשום / לע"מ

>>>

אם את היחסים בין 
מספרי אחת לשתיים, 

דוגמת פרס ורבין, 
אפיינה בעיקר איבה, 

הרי שבמקרה של גנץ 
ולפיד מדובר בעיקר 

בחוסר הערכה. הגורמים 
בסביבתו של לפיד שלא 
המריאו השבוע לפייק-

שליחות-מדינית ונותרו 
בישראל הלוהטת, לא 

נותרים חייבים. שם 
מסמנים את גנץ כחוליה 
החלשה ומדברים כמעט 
בגלוי על כך שאי אפשר 

להותיר את האיש בדד 
מול מיקרופון פתוח 

והבזק מצלמה



כ"א אב תשע"ט 22/8/19באלעד1214

אפילו בלפידון ידיעות אחרונות, לא משפיעה לעת 
עתה על עקומת המנדטים של כחול לבן בסקרים – 
שנותרת כשהייתה. הנתון הזה מלמד עד כמה גדול 
לקברניטי  שנצמד  ביבי'  לא  ה'רק  במחנה  הייאוש 
המנועים.  בכל  פורצת  כשדליקה  גם  הקוקפיט 
בהתחשב בכך שהאלטרנטיבה לבריחת המצביעים, 
המולדבי  הברית  בן  של  למפלגתו  השאר  בין  היא 
נפט  של  גלונים  לשפוך  שממשיך  ליברמן  איווט 
למדורת ההסתה ומאמין שכוחו הפוטנציאלי עומד 
על כחמישה עשר מנדטים - לא בטוח שהנתון הזה 

רע בהכרח לחרדים. 
איווט אמר השבוע את דברו כשחתם על הסכם 
עודפים עם כחול לבן, ובהפוך על הפוך קרץ בכך 
הסכם  ועל-אף  לשעבר.  עתיד  יש  למצביעי  דווקא 
אנטי- מצביעים  של  קולותיהם  עדיפים  העודפים, 

ואשכנזי  יעלון  ולפיד,  גנץ  בין  חרדיים שמתפזרים 
לבין מצביעים מוסתים הנוהרים לאיווט באוטובוסי 
גנץ  של  ניכוי  ללא   - כברוטו  נטו  ונספרים  השבת 

ויעלון, מע"מ וביטוח לאומי.

החלה האוקראינית
שמצליח  כמי  נתניהו  נראה  בו  הראשון  בשבוע 
סוף-סוף ליטול את מושכות סדר היום וליצור אופק 
תקשורתי מדיני, באה פרשת "החלה האוקראינית" 
של רעייתו שרה והחמיצה את העיסה. מסעותיו של 
בסיכון.  המהול  בסיכוי  תמיד  כרוכים  לחו"ל  ביבי 
הוא  שלו  ביקור  כל  כראש-ממשלה,  בבלוריתו 
הצלחה תקשורתית מובטחת. בפדחתו כבעלה של 
הגברת הראשונה, חשיפתה לאור הזרקורים במהלך 
לפיגוע  קבוע  פוטנציאל  היא  והשהייה,  הטיסה 

תקשורתי.
השר זאב אלקין, דובר השפה, שהשתתף בביקור - 
על-אף שלא שהה על מטוס ראש-הממשלה ואוזניו 
לא שמעו את כפל ההכרזות והברכות לשלומה של 
הגברת הראשונה - לא נחשב מעולם לסנצ'ו-פנצ'ו 
היה  "זה  הראשונה.  והגברת  הממשלה  ראש  של 
ביקור יוצא מן הכלל", העיד אלקין שנחשב בעבר 
מספרים(  כך  למדי,  )והיצירתי  הרשמי  למתורגמן 
לשעבר  העמים  חבר  למדינות  נתניהו  בטיסות 
באוקראינה  ההנהגה  כל,  "קודם  בראשן.  ורוסיה 
יהודית כולה. מהנשיא וראש-הממשלה ועד ליו"ר 
שנערכו  בסקרים  מדהימה.  תופעה  זו  האופוזיציה. 
לא  היהודית  הזהות  האחרונות,  הבחירות  ערב  פה 
הייתה פקטור ולכן אפילו לא היה קמפיין נגד אחד 
אלקין.  סיפר  היהודית",  הזהות  בעניין  המועמדים 
 - טוב  זה  העמים:  מכל  האנטישמית,  באוקראינה 

יהודים. מי היה מאמין.
את פרשת זריקת החלה שהוגשה לה עם הנחיתה, 
הביקור.  על  העיבה  שלא  כאפיזודה  הגדיר  אלקין 
על  הבינו  לא  נפגשנו  "הבכירים האוקראינים עמם 

מה המהומה. התקשורת האוקראינית יצאה מגדרה 
הסיפור  שכל  לומר  חייב  ואני  הביקור  את  לשבח 
במסורת  נתניהו  שרה  של  כביכול  הפגיעה  על 
הישראלית.  מהתקשורת  התחיל  האוקראינית 
שנכתב  מה  את  ציטטה  האוקראינית  התקשורת 

אצלנו ולא להיפך".
אלקין תיאר גם את האקט עצמו כחוסר שימת לב 
ולא כזלזול מופגן. מי מהקוראים שמכיר את תופעת 
חלוקת הטבק בבית הכנסת ביום השבת, יודע במה 
מדובר. מחלק הטבק הסדרתי מבזיק גודש טבק בין 
וברגע  להתנגד,  מסוגל  שאינו  המתפלל  אצבעות 
מפזר  המתפלל-המתעטש  הגב,  את  מסובב  שהוא 
את הטבק לכל עבר מתחת לשולחן. עודף רגישות 
מעולם לא אפיין את הגברת הראשונה – אך מכאן 
ועד להפיכת התקרית למלחמת קרים השנייה הדרך 

רחוקה.
בין  להשוואה  לחזור  שלא  כמובן  אפשר  אי 
מעללי הקוקפיט של גנץ ולפיד לעלילות הקוקפיט 
של ביבי ושרה. איפה החבורה המסוכסכת של כחול 
לבינם,  בינו  שהמרחק  ראש-הממשלה  ואיפה  לבן 
הוא כמרחק שבין ארז לאזובי הקיר. כל מי שנלווה 
אי פעם למסעות רה"מ בחו"ל מבין שאכן עסקינן 

במנהיג מליגה אחרת.
ציוני  בהכרח  ולא  ציני,  פחות  קצת  להיות  צריך 
כשרואים  יהודית  רוח  רוממות  לחוש  כדי  גאה, 
כיצד מייצג נתניהו את ישראל בין העמים. הופעה 
של נתניהו, בפני כל ראש-ממשלה ונשיא, ממנהיגי 
המעצמות ועד לאחרון ראשי המדינות, היא חוויה 
שנלווה  למי  רק  זכורה  שכמותה  דופן  יוצאת 
למסעותיו של הנשיא המנוח פרס )מינוס הוויתורים 
המדיניים – שהוא בעצם פלוס(. הקלאסה והגינונים, 
תשמעו  לא  אלה  כל  על  והנימוסים.  הממלכתיות 
ותקראו מילה בתקשורת העוינת שתתמקד תמיד רק 
במעלליה של הגברת הראשונה ולא בהופעה יוצאת 
אובססיבי  לתיאור  הדבר  דומה  בעלה.  של  הדופן 
של מבקר מסעדות המקדיש את כל טור הביקורת 
למנות  ולא  הסעודה,  בפתיח  החלה  טעמי  לתיאור 
השף ממסעדת מישלן שמוגשות לאחריה. על המר 
- מלל בלי סוף, ואף מילה על המתוק. על כל אלה, 

על כל אלה.
אז מה הפלא שהחרדים המורגלים בכך שכל פגם 
מקרבם מובלט לרע בעוד כל טוב מודחק ומוסתר – 
חשים קרבה כה עזה ועמוקה לראש-הממשלה? כל 
מתקפה על האיש, שבאה לרוב מפיהם ומפי כתבם 
של אלה שמשמיצים חלופות, אותנו ואותו, פורטת 
לנו על מיתרי הקיפוח התקשורתי. פרשיות ביבי, הן 

בזעיר אנפין הסיפור שלנו.

חשבון רפש
פתחנו עם כוכב מופעי ההפרדה ח"כ משה ארבל 

 - ובעצמו  בכבודו  שטיינמץ  מוטי  לזמר  רק  שני   -
ועמו גם נסיים. את הדברים שהוא השמיע השבוע, 
שאנחנו  אחד  דבר  יש  "אם  ולשמור:  לגזור  ראוי 
מסוימת  בתקופה  שחשבנו  זה  בו,  טעינו  החרדים 
אנחנו  הבית.  בעלי  שאנחנו   - מדי  טוב  פה  שהיה 
לזכור  צריכים  אנו  ישראל,  במדינת  מיעוט  עדיין 

שאנו מיעוט ולהתנהג כמיעוט".
פרשת  של  בעיצומה  שנים,  כשמונה  לפני 
אוטובוס המהדרין ובשיאה של סערת היריקה בבית 
בארה"ב  ימים  עשרה  בן  לסיור  התארחתי  שמש, 
האמריקאית  בעיתונות  הכותרות  איך  ותיארתי 
עסקו באירניזציה של ישראל הליברלית – ההופכת 
לאיטה למדינת הלכה, הרבה לפני ששר התחבורה 
השגריר  אורן,  מייקל  בסביבה.  היה  סמוטריץ' 
אלמוני  לח"כ  הימים  ברבות  שהפך  דאז  המוצלח 
ב'כולנו', תיאר בשעתו איך הוא נשאל על כך שוב 
ושוב בשיחותיו עם בכירי הממשל: "בכל מקום, עם 
כל מי ששוחחתי בגבעת הקפיטול, מסתכלים עלינו 
קיצוניות  לעבר  מידרדרים  בישראל,  אנחנו  כאילו 
של  הסיפור  סביבנו.  הערבי  במרחב  כמו  מסוכנת, 
ההפרדה באוטובוֿס, פורט לאמריקאים על הנימים 
הכי רגישים. מזכיר להם את ההפרדה בין שחורים 

ללבנים בקווי האוטובוסים".
מוושינגטון  בשעתו  כאן  שנכתבו  הסיכום  דברי 
לפוליטיקה,  בי"ס  כאן',  זה  )'אמריקה  די.סי. 
רלוונטיים  ונותרו  עצמם  בעד  מדברים   ,)30.12.11
גם בחלוף כשמונה שנים: "התשובות של הנציגות 
החרדית, על מסבירניה הדגולים שנאלמו דום, לא 
בפרצוף  יריקה  ספגנו  כולנו  אותנו.  גם  מספקות 
אך  התקשורתי,  הקרב  וניהול  ההתמודדות  מדרך 
עוד תגיע העת לערוך חשבון נפש, לא כעת כשהאש 
המלחמה  לאחר  מקימים  חקירה  ועדת  כי  בוערת. 

ולא במהלכה".
פעם.  אף  נגמרת  לא  מסתבר,  הזאת  המלחמה 
מתוכנו  הקיצוני  את  הבאה  בפעם  נשמע  כאשר 
שמצדיק יריקה או הפרדה ברחובות – כדאי שנזכור 
בו-ברגע, ולא שמונה שנים אחר כך, כי אם נעבור 
יסבול  כולו  החרדי  הציבור  בשתיקה,  שוב  כך  על 

מאוחר יותר מהתוצאות.

טוב ליהודים. 
נתניהו עם 
מנהיגי הקהילה 
היהודית בקייב

>>>

המלחמה הזאת מסתבר, 
לא נגמרת אף פעם. 
כאשר נשמע בפעם 

הבאה את הקיצוני 
מתוכנו שמצדיק יריקה 

או הפרדה ברחובות – 
כדאי שנזכור בו-ברגע, 

ולא שמונה שנים אחר כך, 
כי אם נעבור על כך שוב 

בשתיקה, הציבור החרדי 
כולו יסבול מאוחר יותר 

מהתוצאות
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

                  

אכילת  לאחר  המזון  ברכת  על  מצווים  אנו  בפרשתנו 
אלוקיך  ה'  את  וברכת  ושבעת  "ואכלת  נאמר:  וכך  פת. 
על הארץ הטובה אשר נתן לך" )דברים ח, י(. סדר ברכת 
המזון הוא שלוש ברכות מהתורה, כמו ששנינו בגמרא )שם מח(: 
"תנו רבנן סדר ברכת המזון כך היא: ברכה ראשונה ברכת הזן, שניה 
היא מדרבנן: הטוב  רביעית  ירושלים,  בונה  ברכת הארץ, שלישית 
והמטיב... רבי אומר ואכלת ושבעת וברכת, זו ברכת הזן... על הארץ 
זו ברכת הארץ, הטובה זו ברכת בונה ירושלים, וכן הוא אומר: 'ההר 

הטוב הזה והלבנון'". 
יש להבין את פשר האריכות של ברכת המזון. גם ההיגיון מחייב 
להגיד תודה לקב"ה על המזון והשביעה, אך מה ראו חז"ל להכניס 
ובניין  יציאת מצרים, ברית, תורה, ארץ ישראל  לנוסח ההודיה את 

ירושלים? מדוע כל ההיסטוריה של עם ישראל נכנסה לברכה זו?
התשובה טמונה במשל על בחור צעיר, בן תפנוקים להוריו שהגיע 
נערות וחפץ להצטרף למסע הרפתקני במיוחד בהרי המזרח.  לגיל 
הוריו הזהירוהו שזה לא בשבילו, לא מתאים לאופיו המפונק. אך 
הרפתקנים מקצוענים  קבוצת  עם  למסע  ויצא  אוזניו  את  אטם  הוא 
למורת רוחם של הוריו. בתחילת המסע הכל התנהל למישרין, אך 
כשהחלו הקשיים, הוא לא חדל להתלונן ולהתמרמר עליהם. חבריו 
בשלב  בשלו.  הוא  אך  קיטוריו,  עם  שיפסיק  אותו  הזהירו  למסע 
מסוים הוא נשבר והחליט להיפרד מהקבוצה ולחזור לאחוריו. בשל 
עד  מוצא.  ללא  והסתבך  דרכו  את  לא מצא  הוא  ניסיון  היותו חסר 
רעב, צמא  בודד,  עצמו  והוא מצא  המזון  לו  שהגיע למצב שנגמר 
וקופא מקור. הוא קלט מאוחר מדי שחייו עלולים להסתיים, והוא 
ועל  טיפשותו  על  צער  של  בבכי  ופרץ  מזדמן  סלע  על  התיישב 

געגועיו להוריו.

מה שהוא לא ידע, שהקבוצה עדכנה את הוריו בטלפון הלוויני על 
פרידתו מהם. הוריו המודאגים יצאו לפעולה מיידית, הם יצרו קשר 
ושילמו להם סכומי כסף אדירים  והצלה באיזור,  עם אנשי מקצוע 
נמצא  ב"ה  והנה  הבן,  זו. הם שלחו מסוק לחפש את  למען מטרה 
האיש. המסוק נחת קרוב למקומו, הדלתות נפתחו והוריו המודאגים 
רצו אל בנם והעלו אותו לבטן המסוק, שם קיבלו אותו בהתרגשות 
ומזינה שאמו  עלייתו למסוק הוא אכל מיד ארוחה חמה  רבה. עם 
הכינה לו. הוא החליף בגדיו והתרענן, ולאחר כמה ימי התאוששות 

החזירוהו לביתו בריא ושלם.
מה היה ניסוח התודה של הבחור להוריו: תודה על האוכל הטעים 
שאכלתי במסוק ועל הבגדים שהלבשתם אותי, או על הצלת חייו? 
זו הוא  ועל הצלה  ודאי על חייו! הלא את חייו הוא קיבל במתנה 
התודה  ישראל,  עם  אנו  גם  כך  להוריו.  חייו  כל  תודה  אסיר  יהיה 
שלנו לבורא עולם היא תודה לא רק על הפרט, אלא על כל המכלול! 
הניסים  כל  אלמלא  ממצרים,  יצאנו  שאלמלא  נכוחה  אנו  יודעים 
ושרשרת החסדים שעשה עמנו הבורא בחמלתו, לא היינו כאן, ולא 

היינו זוכים לאכול כראוי כיהודי ועל כך אנחנו מודים.
ברכה  להוסיף  שביבנה  רבותינו  תיקנו  אלו  ברכות  שלוש  על 
רביעית בברכת המזון: "הטוב והמטיב" כנגד הרוגי ביתר, "דאמר 
רב מתנא אותו היום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, תיקנו ביבנה הטוב 
והמטיב- הטוב שלא הסריחו, והמטיב שניתנו לקבורה". כידוע נס 
זה המוזכר בגמרא הינו אחד משישה אירועים משמחים שהתרחשו 
בט"ו באב. ויש להתבונן מדוע תקנו חז"ל לציין נס זה לדורות דווקא 

בברכת המזון?
ירושלים,  חורבן  על  התאבלו  שלא  משום  נענשו  ביתר  הרוגי 
אך עם כל זאת שמר הקב"ה על גופם שמירה מיוחדת. שבע שנים 

ניצבו הגופות של הרוגי ביתר בתור גדר מסביב לכרם של אדריינוס 
מהשמש  הגנה  בלי  ובקיץ  מהגשמים  הגנה  בלי  בחורף  הרשע- 
איתן  כסלע  ההרוגים.  בגופות  כלשהו  סירחון  שלט  ולא  הלוהטת, 
באדריינוס  מתגרות  כאילו  הטבע,  איתני  מול  ועומדות  ניצבות  הן 
הרשע שהעמידם שם כדי להשפילם וצוחקים עליו: "לא אתה הוא 
זה שהעמיד אותנו פה, כי אם הקב"ה כדי להענישנו על עוונותינו, 
והוא זה ששומר עלינו שנזכה לבוא לקבר ישראל!", ועל כך תיקנו 
והמטיב  נסרחו,  שלא  הטוב  והמטיב"-  "הטוב  מיוחדת:  ברכה 

שניתנו לקבורה.
זה  נס  של  הקשר  את  זה  לפי  זי"ע  חכמה"  ה"משך  בעל  מבאר 
)של  קיומה  כי  חשבו  )הבית(  החורבן  אחר   ..." המזון:  לברכת 
ולנדוד כצוענים,  ועתידה לכלות  האומה היהודית( בלתי אפשרית, 
בר  ע"י מלכות  נושעו  לא  כי בביתר  בלא תפארת אדם, כמו שראו 
כוכבא... לכן תיקנו הטוב והמטיב על כך שלא שלט סירחון בהרוגי 
אשר  אבותינו,  ודברי  נביאינו  דברי  נאמנו  כי  למדנו  ומזה  ביתר. 
בבניין  האלוקית  ההנהגה  על  אומן  באמונת  מורשה  לנו  הנחילו 
וירושלים לא תשרה  ירושלים והארץ". כלומר: כדי שברכת הארץ 
יאוש בלב עם ישראל שראה את ירושלים בחורבנה, לכן תיקנו את 
ברכת הטוב והמטיב, שכולה תקווה וביטחון. אמונה בקב"ה שהוא 
יבואו  שעוד  ויקיים,  הבטיח  והוא  ישראל  רועה  והמטיב,  הטוב 
זמנים של רווח והצלה לבית ישראל. גם זה מלמדנו ההסתכלות על 

המכלול ולא על רגע מסוים של חורבן.
סגולה נפלאה שכתב אחד מהראשונים ב"חינוך" )מצווה ת"ל(: 
המזון  בברכת  הזהיר  שכל  קל,  ישמרם  מרבותיי  אני  מקובל  "כך 
מזונותיו מצויין לו בכבוד כל ימיו!" כי מי שיודע לומר תודה על 

המכלול ועל הפרט, ימשיך לו הקב"ה את השפע עד בלי די.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

מעלת עבודת ה' בשמחה

על הארץ הטובה

ּוְׁשַמְרֶּתם  ָהֵאֶּלה  ַהִּמְׁשָּפִטים  ֵאת  ִּתְׁשְמעּון  ֵעֶקב  ְוָהָיה 
ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם )ז, יב(

ִעְבדּו ֶאת ה' ְּבִׂשְמָחה
על  המושפעות  נפלאות  ברכות  של  בסדרה  פותחת  עקב  פרשת 
אדם המקיים תורה ומצוות – "ְוָׁשַמר ה' ְלָך ֶאת ַהְּבִרית ְוֶאת ַהֶחֶסד... 
לכך  דעתנו  לתת  עלינו  ָהַעִּמים".  ִמָּכל  ִּתְהֶיה  ָּברּוְך  ְוִהְרֶּבָך...  ּוֵבַרְכָך 

ולנסות להבין, בשל מה זכאי האדם לכל כך הרבה ברכות ושפע.
ישנה מילה אחת הטומנת בחובה את התשובה לשאלתנו. התורה 
הקדוש:  החיים"  ה"אור  ופירש  "והיה",  ואומרת  פותחת  הקדושה 
"יתבאר על דרך אומרם ז"ל )בראשית רבה מב, ג( 'אין והיה אלא 

שמחה'.  
אנשים  'מצות  של  באופן  המצוות  כל  את  לקיים  יכול  אדם 
מאז  התרגל  הוא  וכך  הוריו  מתנהגים  כך  קבל,  הוא  כך  מלומדה'. 
מהנבחרים  להיות  שזכה  בכך  שמחה  מרגיש  הוא  אין  אך  ילדותו, 
לשרת את פני אלוקיו. הוא כלל לא חושב להיות שמח בשל המצוות 

המיוחדות שזוכה לקיים.
את  תפעיל  אם   – ִּתְׁשְמעּון"  ֵעֶקב  "ְוָהָיה  התורה:  אומרת  כך  על 
ה'והיה', היינו את השמחה, בכל המשפטים והמצוות שהנך מקיים, 
ותעשה אותם בשמחה - או אז יאהבך ה' ויברכך, ויתן לך עוד ועוד 

– שפע דגן, תירוש ויצהר, ברכה מכל העמים וכן הלאה והלאה.

עבודת ה' וקיום מצוות - בשמחה
אינה דומה מצוה שאדם מקיים מתוך שמחה והתלהבות דקדושה 
- למצוה שאדם מקיימה בפנים זעופות וקודרות, כמי שכפאו שד.  
כשאדם מקיים את המצוה מתוך שמחה, הוא מעיד על עצמו שהוא 
בו הודאה להשי"ת  ויש  וערכה הנשגב של המצוה  מכיר במעלתה 
על שזיכהו לקיימה. לעומת זאת, מה ניתן ללמוד על מי שמקיים את 

המצוה בפנים זעופות?... ה' ירחם. 
ָּכל  ָעֶליָך  "ּוָבאּו  מה-מז(:  כה,  )דברים  התורה  אומרת  כך  על 
ַהְּקָללוֹת ָהֵאֶּלה ּוְרָדפּוָך ְוִהִּׂשיגּוָך ַעד ִהָּׁשְמָדְך ִּכי ֹלא ָׁשַמְעָּת ְּבקוֹל ה' 
ֱאֹלֶקיָך ִלְׁשמֹר ִמְצוָֹתיו ְוֻחּקָֹתיו ֲאֶׁשר ִצָּוְך... ַּתַחת ֲאֶׁשר ֹלא ָעַבְדָּת ֶאת ה' 

ֱאֹלֶקיָך ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמרֹב ּכֹל". 
האופן שבו האדם מקיים את המצוה מעיד על הכבוד שאדם רוחש 
גדולה  כן  על  עולם.  - הקב"ה, מלכו של  על המצוה  למי שציווהו 
מעלתו של אדם המקיים את המצוה בשמחה, אף אם המצוה עצמה 
נחשבת למצוה 'קלה', לעומת אדם המקיים מצוה חשובה אך עושה 

זאת בחוסר חשק, כמי שכפאו שד.
ובו  למה הדבר דומה, לשני עובדי אדמה שמביאים למלך מגש 
והוא  לבו,  בכל  המלך  את  ומכבד  אוהב  האחד  ביכוריהם.  מפירות 
מבטא את אהבתו אליו בפירות שמגיש לו למנחה. הוא מקשט את 
המגש בקישוטי זהב ומעמיס עליהם מתנובת שדותיו ופרדסיו. אמנם 
באותה שנה לא צמחו בשדהו פירות משובחים ונאים, וכמובן הוא 
מצטער על כך, אך דבר זה אינו תלוי בו. הוא בא עם המגש העמוס 
אל ארמון המלך, ניגש אל המלך בפנים מאירות וזורחות ומושיט לו 
בקידה את המגש. הוא מודה למלך בשמחה ובהתרגשות על הזכות 

הגדולה שנפלה בחלקו להביא מפירותיו מנחה למלך.

לעומתו, החקלאי השני, הפירות שצמחו בחלקו יפים ומשובחים 
מהפירות של חברו. אולם הוא לא שש להביאם למלך. אך אין לו 
פשוט,  מגש  על  הפירות  את  מעמיס  הוא  המלכות.  צו  זהו  ברירה, 
ממהר לבוא אל ארמון המלך כדי לפטור עצמו מהעול הרובץ עליו. 
ניגש אל המלך כשהוא זעוף פנים, מושיט לו בחטף את המגש, ומיד 
סב לאחוריו ועוזב את הארמון. הוא חש תחושת הקלה על שהעול 

הזה מאחוריו.
מי גורם שמחה וקורת רוח גדולה יותר למלך - הראשון או השני? 
ונאים  משובחים  שדהו  פירות  אשר  השני,  החקלאי   - תאמר  שמא 
מן הראשון? לא ולא! המלך ראה את פניו המאירות של הראשון, 
הוא ראה את השמחה והאושר שמילאוהו, הוא שמע את הודאתו על 
הזכות שנפלה בחלקו להגיש למלך מנחה מפירות אדמתו, הוא חש 

בלבו כי כנים הדברים ולא נאמרו מן השפה ולחוץ. 
ומה עם הפירות עצמם, הרי הם נאים פחות מפירותיו של השני? 
המלך יודע כי אין הדבר מעיד כלל על בעל הפירות. המלך חש כי 
אותו אדם מצד עצמו אוהב אותו אהבה עזה ורצונו לתת לו את הטוב 
ביותר. נכון שהפירות עצמם אינם מן העידית, אך זו אינה אשמתו. 
באהבה  למלך  מביא  הוא  ואותם  בשדהו,  שצמחו  הפירות  אלו 

ובשמחה. 
אומרת התורה: "ְוָהָיה ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון" -  גם כשאתה עובד את ה' 
בדברים שהם בבחינת 'עקב', לא חשובים ולא מן העידית, עֵשה זאת 
בשמחה. השמחה מעידה על הרצון הפנימי שלך, על היחס האמיתי 

שלך למי שציווה אותך על כך - בורא עולם. 
אל יעלה בלבך שכיון שעבדת את ה' ב'עקב' ולא בדברים גדולים 
יהיו  שלך  והגמול  השכר  וגם  גדולה,  זכות  לך  אין   - וחשובים 
אתה  בכך  לבב,  וטוב  בשמחה  זאת  תעשה  אם  ולא!  לא  מועטים. 
בעי".  לבא  ו"רחמנא  לבוראך,  אהבתך  ועל  לבבך  רגשי  על  מעיד 
הקב"ה בוחן לבות, הוא מצא את לבבך נאמן לו, על כן מובטח לך 
שתזכה לברכות האמורות בתורה - "ושמר ה' אלקיך לך את הברית 

ואת החסד אשר נשבע לאבותיך".
הואיל והקב"ה ראה את אהבתך אליו, הוא יחזיר לך את אהבתו 
- "ואהבך". ומאהבתו הגדולה הוא ישפיע עליך שפע של ברכה - 

"וברכך והרבך". 

דרגות עליונות - בזכות השמחה!
רבנו האר"י הקדוש אמר לתלמידו רבי חיים ויטאל זצ"ל, שכל מה 
סודות התורה, שאפילו  ולגילוי  גדולה מאד  שזכה לקרבת אלוקים 
תנאים ואמוראים לא קבלו רשות לגלות - הוא מפני שהתאמץ לקיים 
את כל מצוות ה' מתוך שמחה, וכיון שהתאמץ בכך - השרה עליו 
ה' יתברך את שכינתו, שהרי אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה 

)שבת לה ע"ב(.
האר"י הקדוש ז"ל, אשר זכה למעמד כביר ונורא שאיני יודע אם 
זכו לו ילודי אשה אי פעם, כשגילה את כל סודות הקבלה העמוקים 
- העיד על עצמו במפורש, שכל מה שזכה הוא מפני שכל  ים  מני 
מצוה שהוא מקיים הוא שמח בה שמחה גדולה כל כך, עד שאין כל 

חללו של עולם מכיל אותה!
מתוך שמחה  ומצוה  מצוה  כל  לקיים  רק השתדלות  כי  ללמדנו, 

גדולה אפשר לזכות לדברים גדולים, וכי קיום המצוות בשמחה הוא 
הקב"ה  לו  נותן  כך  ידי  ועל  אותו,  ומרומם  האדם  את  שמעלה  זה 

מעלות גדולות ועצומות. 
אתה לומד תורה? – עשה זאת בשמחה. אל תחשוב: 'מה אעשה? 
אני חייב ללמוד... אם לא אלמד ואתבטל אקבל עונש...' וכי בגלל 
להיות מרואי  הזכות  לנו את  נתן  או מפני שהקב"ה  לומדים,  עונש 
פני המלך ראשונה במלכות?! הלא אדם שזוכה ללמוד את תורתו 
של בורא עולם, זוכה שהשכינה הקדושה כנגדו! בורא עולם נתן לו 
את האפשרות להשתעשע אתו, ופקודי ה' ישרים משמחי לב! אדם 
שקבל זכות כבירה כזו, איך יתכן שירגיש שהמניע ללימוד אצלו הוא 

פחד מהעונש?!
כך גם לגבי שמירת שבת או הנחת תפילין. לא צריך לקיים משום 
המיוחדת  הזכות  על  עצומה  שמפחדים מעונש, אלא מתוך שמחה 

שנפלה בחלקנו להיות מרואי פני המלך.

עבודת ה' המיוחדת של דוד המלך
בקיום  השמחה  ענין  את  רבות  בתלמידיו  החדיר  הקדוש  האר"י 

המצוה. 
אברהם,   – ישראל  עם  של  הרועים  שבעת  כל  להם:  אמר  פעם 
בעליה  עמנו.  להתפלל  יבא  ודוד  יוסף  אהרן,  משה,  יעקב,  יצחק, 
לתורה אקרא להם שיעלו לתורה 'יעמוד אהרן הכהן... יעמוד משה 
וכן כולם, ואתם תוכלו לראות אותם במו עיניכם. אך ראו  רבנו...' 
הוזהרתם – הישמרו לכם פן תחייכו למראם! אפילו אם יעשו דברים 
שאינם מובנים לכם אל תצחקו. שכן גם אם רק אחד מכם יצחק בלבו 

– הם ייעלמו מיד!
התמלאו התלמידים חיל ורעדה והחלו להתפלל. כשהגיעו לקריאת 
הורה עמד האר"י הקדוש ואמר 'יעלה אהרן הכהן ראשון'. פתאום 
ראו כהן שעולה לתורה. 'יעלה משה רבנו הלוי', והנה לפניהם לוי 
שעולה לתורה. כך ראו במו עיניהם את שבעת רועי ישראל, עולים 

לתורה בזה אחר זה.
לאחר מכן הגיע יוסף הצדיק בפאר והדר, ולבסוף – דוד המלך. 
ומפזז  עומד  כנער,  צעיר  אדמוני,  אותו.  רואים  הם  והנה  הביטו, 
הוא  מה  אותם:  הצחיקו  שעשה  התנועות  ממש.  ריקודים  ומרקד 
עושה? אך ברגע שבו צחקו נעלמו כל שבעת הרועים כלא היו, לא 

נשאר אף אחד. 
את  לראות  זכאים  הייתם  לא  להם:  ואמר  הקדוש  האר"י  נחרד 

המראה הזה!
הלא תדעו, כי דוד המלך עבד את ה' בשמחה עצומה – הלא הוא 
שאמר לנו "ִעְבדּו ֶאת ה' ְּבִׂשְמָחה ּבֹאּו ְלָפָניו ִּבְרָנָנה" )תהלים ק, ב(. כל 
רואיו היו משתוממים משמחתו העצומה בקיום מצוות! כשחייכתם 
והרגשתם שהדבר משונה, מיד הסתלקו כולם, כי הראיתם שאינכם 

שייכים למדרגה זו.
זהו שאומרת התורה הקדושה: "והיה עקב תשמעון" – מי שרוצה 
 – כלומר  'והיה',  מתוך  הכל  את  יעשה  הללו,  הברכות  בכל  לזכות 

שמחה, וכך יזכה!
)מתוך הספר החדש "משכני אחריך" דברים ח"א(. 
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ם
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ל

ח
בלו

03-6162228

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(_____________________________________________

כ’ באב - כב’ באב תשע”ט
21/8-23/8/2019  

 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 רוכשים דירה? ביטוח 
משכנתא בתעריפים ללא 

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

 דופלקס גג, 8 חדרים, 
240 מ"ר, במוהליבר, 

בבלעדיות. רפי
055-6708295)31-34(_____________________________________________

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(_____________________________________________

  

לפרטים: 073-706-9399 

דירות
3,4,5
חדרים

החל מ-

₪ 635,000

 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

 בחנה סנש, בק"א 
ואחרונה, 150 מטר בנוי, 
5 חדרים מפוארים ברמה 

גבוהה + 70 מטר בנוי 
על הגג, 2 חדרים + גג 

ענק!!! 4,350,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

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

 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(_____________________________________________

+5 חדרים

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(_____________________________________________

 עלי הכהן 4 חדרים, 101 
מ"ר, ק"ג 645,000 ש"ח, 

_____________________________________________)31-34(לל"ת 052-7131848

 באבטליון 7 חד' מחולקת 
ל- 2 מושקעות ומושכרות + 

אופציה, נוף מרהיב 1,910,000 
052-7624394)31-34(_____________________________________________

 בבן עוזיאל המבוקש 
דירת 5 חד' ממוזגת כחדשה, 
4 כ"א, מרפסת סוכה גדולה 

052-7653146)31-34(_____________________________________________

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

 בחברון, דופלקס 6 
חד',  אופציה להרחבה ל - 2 

חד' ומ.סוכה, 3 כיווני אויר 
052-5702120 2,450,000)31-34(_____________________________________________

 למכירה דירה בקרית 
הרצוג חמישה וחצי חדרים, 

מושקעת דופלקס
054-3236059)31-34(_____________________________________________

 נדירה! בא' קובלסקי, 
120 מ"ר יפייפיה, 

משופצת בעיצוב אדריכלי 
+ יחידה, ק"ק + 2 

אופציות, ת. מובטחת 
_____________________________________________)31-34ל(052-7600504

 להשקעה דירה מחולקת 
לשתי יחידות דיור שכירות 

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

050-4117276)34-34(_____________________________________________

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

750,000 ש"ח "תיווך אברהם" 
050-4117276)34-34(_____________________________________________

+5 חדרים

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

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

050-4117276)34-34(_____________________________________________

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

820,000 ש"ח "תיוך אברהם" 
050-4117276)34-34(_____________________________________________

 בפרוייקט דירת 4 חדרים, 
קומה א' 120 מ' + מ. סוכה, 

מושכרת 2,400 1,025,000 
ש"ח "תיווך אברהם"

050-4117276)34-34(_____________________________________________

 בטרומפלדור דירת 3 
חדרים, קומה ב', משופצת 

חלקית שכירות 2,200 
740,000 ש"ח "תיווך אברהם" 

050-4117276)34-34(_____________________________________________

 בקהילה דירת 3 חדרים, 
80 מ' משופצת, קומה ב', 

750,000 ש"ח "תיווך אברהם" 
050-4117276)34-34(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בית קרקע, שכונה ב', 
מחולקת ל- 4 יחידות דיור 

מושכרות 7,000 ש"ח משה 
_____________________________________________)33-33(אלוש 054-3255667

 דירה מחולקת לשני 
יחידות דיור מושכרות 4,000 

ש"ח מחיר מציאה משה אלוש 
054-3255667)33-33(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 4 יחידות 
דיור מושכרות תשואה 8 אחוז 

במחיר מציאה משה אלוש 
054-3255667)33-33(_____________________________________________

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בחברון, דופלקס 6 
חד',  אופציה להרחבה ל - 2 

חד' ומ.סוכה, 3 כיווני אויר 
052-5702120 2,450,000)31-34(_____________________________________________

 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

 5 חדרים דו קומתי קומה 
ראשונה משופצת שכונה א' 

055-6611636 יעל הומילי 
_____________________________________________)34-34(נכסים

 3 חדרים, שכונה א'
055-6611636 יעל הומילי 

_____________________________________________)34-34(נכסים

 בשיכון ה' ק"א וק"ב, 
260 מ"ר מחולקת ל- 2 דירות 

+ יחידה 3,970,000 ש"ח 
"אפיק - נכסים" 03-5791514 

053-3128884)34-34(_____________________________________________

 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)34-34(_____________________________________________

 א.מנחם בגין דירת גן 
כ- 70 מ"ר, 3 חד' "משופצת" 

+ כ-40 גינה + א.להרחבה 
1,480,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

 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)34-34(_____________________________________________

 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)34-34(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בדב 
גרונר דירת גג )דופלקס( 

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

משופצת + נוף מדהים 
+ מעלית 1,540,000 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)34-34(והשקעות 054-4290600

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

+ ח.בטאבו 2,350,000 
)נ.לחלוקה( א.לבניה "תיווך 
_____________________________________________)34-34(משגב לדיור" 052-5222690

דופלקסים
 בשיכון ה' דופלקס כ- 

120 מ"ר קומה א' מ.מהיסוד 
מחולקת ל- 2 דיר' כ- 60 
מ"ר*2 1,980,000 "תיווך 

_____________________________________________)34-34(משגב לדיור" 052-5222690

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

3,100,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

+5 חדרים

 במתחרד 3 חד', ק"ב, 
אופציה לבניה, אזור שקט + 
נוף, אופציה להמשך שכירות 

מרכז מידע לנדל"ן
052-2604463)34-34(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
בית שמש 

 המציאה!! א.אהרונוביץ 
חדשה!! 4 חד' כ- 90 מ"ר + 

מעלית + מ.שמש 1,850,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)34-34(_____________________________________________

 למבינים!! א.שמואל 
הנביא 4.5 חד' כ- 110 מ"ר 

קומה ב' סוכה + מעלית 
1,850,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

 א.הפלמ"ח 4 חד', 87 
מ"ר קומה א' משופצת + 

סוכה + חניה + א.להרחבה 
1,490,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

 א.השלשה 4 חד' כ- 87 
מ"ר, ק"ב, מ.מהיסוד + סוכה 
+ מחסן 12 מ"ר 1,750,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)34-34(_____________________________________________

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

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

052-5222690)34-34(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 באזור חגי 4.5 ענקית + 
מרפסות, 125 מ"ר, מושקעת, 
ק"ו + מעלית 2,430,000 ש"ח 
"אפיק - נכסים" 03-5791514 

053-3128884)34-34(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בבגנו 4 
חדרים משופצת מהיסוד 

ק"א חזית + מעלית 
1,820,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)34-34(_____________________________________________

 מגוון רחב של דירות 
למכירה בכל הגדלים ובכל 

רחבי העיר, יחס אישי 
ומקצועי להב נכסים

050-4177750)34-34(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

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

+ יחידה להשכרה + 
אופציה לבניה על הגג 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בבלעדיות מציאה שלא 
תחזור בברט 3 חדרים, קו' 
א, אופציה מיידי, השכנים 

בנו 1,270,000 פנחס נכסים 
055-6789653)34-34(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף 3 
חדרים, 60 מטר, קומה 4, 

אופציה בצד ובגג 1,280,000 
_____________________________________________)34-34(פנחס נכסים 055-6789653

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

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

050-4122744)34-34(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב בורוכוב 
6, 3.5 חדרים מרווחת, ק"א, 

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

_____________________________________________)34-34(ספיריט 050-4122744

 ברחוב בורוכוב דירת 3 
חדרים ענקית כ- 100 מ"ר, 

ק"ק + חצר כ- 50 מ"ר )לא 
בטאבו( 3 כ"א תיווך ספיריט 

050-4122744)34-34(_____________________________________________

 מציאה!! ז'בוטינסקי 
עורפ' כ. מב"ב 3 כ- 58 

מ"ר, א.להרחבה צד/וג.בטון 
1,290,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

 א.הרצוג 3.5 חד' קומת 
קרקע כ- 65 מ"ר שמורה + 

סוכה 1,360,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

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

כ- 48 מ"ר 1,480,000 "תיווך 
_____________________________________________)34-34(משגב לדיור" 052-5222690

 חזית לאליעזר 3.5 חד', 
יפה, 3 כ"א כ- 80 מ"ר, 

ממוזגת + מעלית בהזדמנות! 
052-7671186)34-34(_____________________________________________

 א.קובלסקי 3 חד' כ- 65 
מ"ר +מעטפת 58 מ"ר + 

סוכה 1,475,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

 מציאה!!! בשלמה בן 
יוסף 3 חדרים, משופצת 

חלקית, אופציה לבניה 
רק 1,270,000 אפיקי 

_____________________________________________)34-34(נדל"ן בועז 054-8474743

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

ש"ח מפתח ב- "אפיק 
- נכסים" 03-5791514 

053-3128884)34-34(_____________________________________________

 בגניחובסקי 
בהזדמנות!! 3 חד' יפים, 
ק"ב + תוספת בנויה של 

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

053-3128884)34-34(_____________________________________________

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

גמיש "אפיק - נכסים"
053-3128884 03-5791514)34-34(_____________________________________________

 באזור ויזניץ!! 3 חד' 
ענקית!! ניתן בקלות להפוך 

ל- 4 חד' יפים, ק"א, חזית 
1,900,000 ש"ח "אפיק 
- נכסים" 03-5791514 

053-3128884)34-34(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בהרצוג/
חברון 3.5 חדרים, 75 

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

סוכה בסלון, חזית 
1,550,000 סלומון נכסים 
_____________________________________________)34-34(והשקעות 054-4290600

 מגוון רחב של דירות 
למכירה בכל הגדלים ובכל 

רחבי העיר, יחס אישי 
ומקצועי להב נכסים

050-4177750)34-34(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 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(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)34-34(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 5 
חד', מחולקת, ק"ב 

ואחרונה, 3 כ"א, משופץ 
1,720,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)34-34(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)34-34(_____________________________________________

לפרסום
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

כ’ באב - כב’ באב תשע”ט  21/8-23/8/2019

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(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט 
3 חד' 70 מ"ר ק"ג, גג 

רעפים, עם אופציה 
לבניה על הגג 1,590,000 

ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 
 03-5797756
050-5308742)25-25(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

חיפה

 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

 3 חד' בקרית הרצוג, 
ק"ג שמורה ומסודרת, 

במיקום מעולה 
1,378,000 ש"ח לל"ת 

054-8467173/4)31-34(_____________________________________________

 ברח' דניאל 10 קומה 1.5, 
2.5 חד', משופצת כחדשה, 

מדהימה ביופיה, אישור 
לתוספת בניה של 20 מ"ר 

)כולל סוכה, סיכוי למעלית( 
מחיר: 1,550,000 ש"ח

052-7174666 דוד 
)31-34(_____________________________________________

 3 חדרים בניסנבוים 2 
חיפה, ק"3, מעליות, צמודה 

לפארק, תחבורה מצוינת 
_____________________________________________)31-34(970,000 ש"ח 054-4221565

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 7,900 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

 דירה 3 חד', קומה 
ראשונה, בז'בוטינסקי, עורפית 
מסודרת ומשופצת 1,280,000 

_____________________________________________)33-34(גמיש 052-5444744

דופלקסים

+5 חדרים

4-4.5 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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

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

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

_____________________________________________)33-36ל(050-4196040

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

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

054-5500263)34-34(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

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

2 כ"א, ק"כ, כניסה מיידי תיווך 
_____________________________________________)34-34(ספיריט 050-4122744

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

_____________________________________________)34-34(משגב לדיור" 052-5222690

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

לעוד 30 מטר 1,150,000 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)34-34(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)34-34(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 
_____________________________________________)34-34(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות זרחי קוטג' 6 
חד' )160 מ"ר נטו( + גינה 
)250 מ"ר( + 2 מחסנים, 
נוף, פרטיות, ת.ב.ע )55 

מ"ר( 4,200,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)34-34(הכוכבים: 02-5713375

קוטגים

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

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

+5 חדרים 

 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! 

_____________________________________________)34-34(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 
_____________________________________________)34-34(הכוכבים: 02-5713375

4-4.5 חדרים
 ברמות א' 4 חד' )80 מ"ר 

נטו( + מרפסת סוכה, ללא 
מדרגות! לנכה / למבוגרים ע"י 
ביה"כ 1,800,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)34-34(הכוכבים: 02-5713375

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

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

 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)34-34(_____________________________________________

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- 

_____________________________________________)33-36(670,000 ש"ח 054-8446671

3-3.5 חדרים

 דירת גג באיזור אנה 
פראנק, 5 חדרים )3+2( עם 

אופציה לחדר נוסף בבניין 
בוטיק חדש, 170 מ"ר בנוי, 
2 חניות, 2 מחסנים, דירה 

מושקעת ביותר בעיצוב 
אדריכלי, 3 מרפסות עם גג 80 

_____________________________________________)34-34(מ"ר, נטלי 052-2948691

פנטהאוזים ודירות גן 

 "רימקס עוצמה" בבן 
גוריון 41, דופלקס 5 חד', 

170 מ"ר, קומה 6, 2 חניות 
מקורות, ממ"ד, מ"ש, יפה 

ומושקעת עם כניסה נפרדת 
מכל מפלס אריאל שמילוביץ 

050-3073256)34-34(_____________________________________________

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

2,070,000 ש"ח
050-4464170)34-34(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" בכץ 
94, 5 חד', 120 מ"ר, חדשה 

מקבלן, קומה 17, חניה, 
ממ"ד, מ"ש אריאל שמילוביץ 

050-3073256)34-34(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" בשיפר 
24, 4 חד', 100 מ"ר, חדשה 
מהקבלן, קומה 4, מעלית, 
חניה, מ"ש, ממ"ד אריאל 
_____________________________________________)34-34(שמילוביץ 050-3073256

 "רימקס עוצמה" 
בהולצברג 4, קומה 2, מעלית, 

חניה, 4 חד', 95 מ"ר, מ"ש, 
ממ"ד, מיזוג אוויר אריאל 
_____________________________________________)34-34(שמילוביץ 050-3073256

 רימקס עוצמה רוטשילד, 
קומה 2, כ- 80 מ"ר, משופצת, 
בתהליך היתרים לתמ"א צוות 

_____________________________________________)34-34(אביגד 072-3957393

 "רימקס עוצמה" בצה"ל 
24, קומה 4, עורפית, שמורה, 
3.5 חדרים, מיזוג אוויר מרכזי 

ובחדרים, חניה משותפת, 
אריאל שמילוביץ

050-3073256)34-34(_____________________________________________

 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
_____________________________________________)34-37ל(052-7671305

 באזור אבני נזר 8 חד' 
ענקית, כ- 200 מ"ר, 
מפנקת ביותר כולל 

מטבח פסח ומרפסת 
שמש ב- 11,000 ש"ח 

להב נכסים
050-4177750)34-34(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 מגוון רחב של דירות 

להשכרה בכל רחבי העיר 
כולל פרדס כץ וקריית 

הרצוג להב נכסים
050-4177750)34-34(_____________________________________________

 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

 בלעדי ברבי עקיבא 
קרוב לר' טרפון 3.5 

חדרים, קומה ב', חזית, 
משופצת וממוזגת 4,200 

ש"ח סלומון נכסים 
_____________________________________________)34-34(והשקעות 054-4290600

 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

 בלעדי ברבי יוסי 2 
חדרים + מרפסות גדולות 

כ- 70 מ"ר, חזית, ק"ב 
ואחרונה כולל ריהוט 
כניסה מיידית 3,800 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)34-34(והשקעות 054-4290600

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(_____________________________________________

 יחידת דיור חדשה באזור 
הרב שך, מרכזי ושקט מאוד 

3,400 גמיש, ק"ד, ללא
053-3120620)30-33(_____________________________________________

 בק. הרצוג יח"ד, 2 חדרים 
מרוהטת )מלא( וממוזגת, 

_____________________________________________)30-33ל(פלאפון: 054-8413427

 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

ירושלים

גבעת שמואל
 5 חד' מוכנה למגורים, 
קומה 7, חניה + מחסן + 

מעליות 03-9301478
_____________________________________________)33-34ל(050-9301478

 בישוב חרדי "מיצד" 
שבגוש עציון חדשה 40 מ"ר + 

חצר 1,500 ש"ח 
054-6525347)34-35(_____________________________________________

פתח תקווה

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

עורפית, שרותים כפולים 
052-2461234

_____________________________________________)32-35ל(

4-4.5 חדרים

 "רימקס עוצמה" בכץ 
94, 5 חד', 140 מ"ר, חדשה 

מקבלן, קומה 24, 2 חניה, 
מ"ש, ממ"ד, מיזוג מרכזי, 2 

כיורים אריאל שמילוביץ
050-3073256)33-33(_____________________________________________

+5 חדרים

 בחיים כהן 4.5 ח', מעלית 
שבת, מרפסת סוכה, חניה 

מקורה רק 4,900 ש' מיידית!! 
050-4811122)33-33(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" בכץ 
94, 5 חד', 140 מ"ר, חדשה 

מקבלן, קומה 24, 2 חניה, 
מ"ש, ממ"ד, מיזוג מרכזי, 2 

כיורים אריאל שמילוביץ
050-3073256)34-34(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בגורדון 3 חדרים + מעלית 

וחניה 3,600 ש"ח
050-3528252)34-34(_____________________________________________

 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

 לוח דירות חינם לציבור 
החרדי למוכר, לקונה ולמשכיר 
ודירות נופש ללא רישום, ללא 
dira4me.co.il 34-34(דמי מנוי כנסו(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

השקעות

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

 בישוב חשמונאים 
בטאבו משותף, 3 חד' 
70 מ"ר, ק"ק מוגבהת 

+ חצר ענקית 600,000 
ש"ח. תשואה 5% א"א 
לקחת משכנתא בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)19-19(_____________________________________________

 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

בהרב 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

מחסנים

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

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

 בירושלים בבית ישראל 
להשכרה 2 קומות 130 מ"ר, 

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

 להשכרה ב"ב, 2 
משרדים גדולים וחדשים, 

כ- 35 מ"ר + מטבחון 
ושרותים, 2,000 ש"ח 

053-3103594
050-4199956)31-34(_____________________________________________

 מציאה! חנות 14 מ"ר 
+ שירותים בק"ק

בהרב קוק, רשומה 
בטאבו 290,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 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

 בבית שמש צמוד לרחוב 
הרצל מתחרד, חנות כ- 25 
מ"ר, אופציה להרחבה רק 
520,000 ש"ח מרכז מידע 

_____________________________________________)34-34(לנדל"ן 052-2604463

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

 ברבי עקיבא בב"ב 
במיקום מעולה משרד 2 
חדרים גדולים 85 מ"ר, 2 

כניסות נפרדות, מתאימה 
לקליניקה משרדים מכירות 
_____________________________________________)34-34(תיווך ספיריט 050-4122744

 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(_____________________________________________

 רימקס עוצמה המכבים, 
משרדים עם מטבחון 

ושירותים, קומה 1, מעלית, 
כ- 16 מ"ר, ללא תיווך! צוות 

_____________________________________________)34-34(אביגד 072-3957393

 בזבוטינסקי צב"ב 3 
חד', כ- 70 מ"ר, ג.בטון, 

היתרי מידיים 1,390,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)34-34(_____________________________________________

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

ואחרונה 1,150,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)34-34(_____________________________________________

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

לשיפוץ 1,190,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)34-34(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 3 
מדרגות, 3.5 חד' כ- 80 
מ"ר, 3 כ"א 1,450,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)34-34(_____________________________________________

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

שכנים 1,450,000 נדל"ן 
_____________________________________________)34-34(הקריה 050-3000121

 בשניים 3 חד', 65 מ"ר 
ק"א, כחדשה חזית, חניה 
1,370,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)34-34(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד' 
קרקע 70 מ"ר, חצר 

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

050-3000121)34-34(_____________________________________________

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

מ"ר 1,540,000 נדל"ן 
_____________________________________________)34-34(הקריה 050-3000121

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

050-3000121)34-34(_____________________________________________

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

שכנים בנו 1,435,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)34-34(_____________________________________________

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

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

050-3000121)34-34(_____________________________________________

 בפלמח 2.5 חד' כ- 50 
מ"ר, ג.רעפים, מ.מהיסוד 
1,295,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)34-34(_____________________________________________

 בברוט 2 חד' כ- 50 
מ"ר, קרקע, מ.מהיסוד, 

היתרים, חצר ענקית, 
1,290,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)34-34(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

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

עמנואל
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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(_____________________________________________

גליל תחתון
 יחידת אירוח 

מאובזרת, מתאימה 
לזוג + 4-6 בבית רימון, 

במחירים נוחים, גיא 
050-6554454)27-34(_____________________________________________

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

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

 דירת אירוח עד 10 
נפשות, בריכה וחצר מפנקת, 

לשבתות ול-3 הימים האחרונים 
_____________________________________________)27-34(לביהזמ"נ 050-3056720

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

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

 דירת אירוח עד 10 
אנשים, בריכה וחצר מפנקת, 

נותרו 3 ימים אחרונים 
_____________________________________________)27-34(לביהזמ"נ 050-3056720

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(_____________________________________________

 דירת נופש 4 חדרים, 
מרווחת וממוזגת, נוף לכינרת, 

_____________________________________________)29-34(עד 10 איש 050-3518000

 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(_____________________________________________

 דירת נופש מפוארת 
במרכז טבריה מתאימה ל- 6 
נפשות+נוף לכינרת ליד קברי 

צדיקים 050-8358895 
052-7250098)23-34(_____________________________________________

 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

 4 חד' יפייפיה ומושקעת, 
מרפסת ונוף לים, ממוקמת 

בשכונה מעורבת ושקטה 
054-8472069)31-34(_____________________________________________

 דירת נופש ק"ק + חצר, 
לבין הזמנים ולכל השנה, ליד 

_____________________________________________)31-34ל(השטיבלאך 052-4343880

 דירת נופש יפיפיה, באזור 
שקט ומרכזי, 80 מ"ר, 3 חד' 

+ 2 מרפסות + חצר
_____________________________________________)31-34ל(052-7103979

 במרכז העיר, קרובה 
להכל, ממוזגת ומטופחת, 

מתאימה ל- 8 אנשים 
052-7122230)31-34(_____________________________________________

 בית פרטי 5 חד', עד 20 
איש, חצר ענקית, 250 מ"ר 

דשא ופינת מנגל
058-7665298)31-34(_____________________________________________

 "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

 5 חד', 13 מיטות, 
מרווחות, נקיה, ממוזגת 

מרפסת גדולה לכנרת ולגולן 
_____________________________________________)23-34(אזור חרדי. 050-4124556

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(_____________________________________________

 צימרים ביבנאל הקסומה 
6-8 משפחות, משטחי דשא, 

משחקים לילדים ולנוער, 
משחקיה, סנוקר, פינג פונג, 
באוירה של נתינה ופינוקים 

052-3540874)30-34(_____________________________________________

 5 יחידות נופש 
מפוארות, בריכה, 

טניס שולחן, מדשאות, 
טרמפולינות, ופינות זולה 

050-6827979)31-34(_____________________________________________

 "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

 בית פרטי 3 חד', מרכזי, 
מרווח, נקי + מזגן + מרפסת 

_____________________________________________)31-34(גדולה 054-8403955

 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

בני ברק

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(_____________________________________________

 דופלקס ענק ומפואר 
באזור וגשל, לשבתות! 12 

מיטות, לפרטים
055-6768826)34-34(_____________________________________________

 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

קרקעות
 למכירה קרקעות 

חקלאיות טאבו: *בגדרה 
5-20 דונם. *ביסודות 8 דונם 

בשלמות. *בנס ציונה - 3 דונם 
בשלמות. *ברמת מאיר - 7 

דונם בשלמות. *בחרוצים - 80 
דונם. *קונים קרקעות בכל 

הארץ. אור צח נכסים
052-2457617)4-31/19(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 צימר פרטי + בריכה 
במושב דתי בשרון לזוגות 

+ בית כנסת במקום
052-3659093)33-34(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

 למשפחות וילה 
ממוזגת, צמוד לחוף הנפרד 
ולאטרקציות במחיר מציאה 

_____________________________________________)33-34ל(052-7621669

לפרסום
03-6162228

לפרסום
03-6162228

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(_____________________________________________

 "נופי כלנית" לזוגות 
ומשפחות, בריכה+ג'קוזי 

ספא, בקרבת קברי צדיקים. 
054-9917000)23-34(_____________________________________________

 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(_____________________________________________



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(_____________________________________________

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

למשפחות ולקבוצות קרוב 
לבי"הכ קרליבך, חב"ד.

052-7646814)33-34/19(_____________________________________________

מכוניות

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

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

 מבחר מתחמים לנופש 
לקבוצות עד 140 אנשים, 
אפשרות קיטרינג מהדרין. 

054-3040770 050-5461155)8-34(_____________________________________________

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 5 דירות 
נופש יוקרתיות עד 35 איש 

מיטות יוקרתיות למשפחות/
זוגות ליד ת.מרכזית ועתיקה, 
חצר ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)33-36/19(בריכה 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(_____________________________________________

 מתחמי אירוח בצפת 
לקבוצות עד 130 איש 

אפשרות לקייטרינג מהדרין. 
054-3040770 050-5461155)19-34(_____________________________________________

 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

 סמוך לעתיקה לזוגות 
- משפחות נעימה נקיה 
ומטופחת קרובה להכל

054-8425474/2
052-7654649)23-34(_____________________________________________

 "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 

_____________________________________________)27-36(ענקית 050-9686103

כ’ באב - כב’ באב תשע”ט  21/8-23/8/2019

 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(_____________________________________________

 דירה 3 וחצי חדרים, כניסה 
פרטית, חצר גדולה + דשא, 6 

_____________________________________________)31-34(דק' ממרכזית 058-4156969

 וילה 7 חד' ל- 20 נפשות 
+ בריכה, ממוזגת, חצר + 

_____________________________________________)31-34(מתקנים לילדים 053-2827371

 יחידת נופש לזוג חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)31-34(ושבתות 052-7668387

 קונה רכבים לנסיעה 
_____________________________________________)31-34ל(ולפירוק 052-7132720

מיצובישי

 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(_____________________________________________

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה, אוטומט, מלמד גם 

לתאוריה. אווירה נעימה! 
_____________________________________________)23-34(מחירים זולים 052-2523284

 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(_____________________________________________

מכונות תפירה
 מחסן התפירה של מנחם 
פתוח ברח' דסלר 15 בימי שני 

ורביעי אחה"צ 17:00-21:00 
 .050-5894918 03-5791036
הרבה מכונות תפירה מצוינות 
כדאי להכנס ולבקר! חדשים 

_____________________________________________)8-34(וגם יד 2. עם אחריות והדרכה. 

 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

 למכירה מיצובושי 
אאוטלנדר אינסטייל, 2016. 

47,000 ק"מ, מצוינת 
_____________________________________________)32-35(ומטופלת מיכל 050-6285931

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(_____________________________________________

יעוץ נישואין

 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

 דירת 4 חדרים יפה 
ומרווחת בצפת, מרפסת 

גדולה + טרמפולינה גדולה + 
_____________________________________________)33-34(נוף 058-3221148

 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

 "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

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
 צימרים "בצל דקלים" 

מרווחים, ברכה מוצנעת 
ומגודרת + גקוזי', מטבחון, 

_____________________________________________)31-34(בית כנסת 054-4314062

 דירה מקסימה 4 חד', 7 
מיטות, מטופחת ומאובזרת 

עד הפרט האחרון
_____________________________________________)33-34ל(054-5743089

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 ובכל 

מצב לדתיים/דתיות, תאום 
פגישה, חובה!

_____________________________________________)33-36ל(058-3268002 בערב

 "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

 אבד צמיד זהב של אישה 
ביום א' כ' סיון בבני ברק או 

באולם רויאל / נאות ירושלים 
_____________________________________________)26-29(/ קו 140 053-3177499

 נמצא שעון יקר, יום שני 
ה' תמוז )9.7( ליד ציון הרשב"י 

בשעות הצהריים להתקשר 
_____________________________________________)28-31(ל- 052-2224730

 נאבדה שרשרת פנינים 
ברח' כהנמן בב"ב ביום ה' א' 

_____________________________________________)29-30ל(תמוז 052-7149970

 אבד עגיל לבן זהב ביום 
שני יב' תמוז באזור רח' 

רבי עקיבא השומר המוצא 
מתבקש להתקשר למס' 

_____________________________________________)30-31ח(054-3553989

 נמצא ביום חמישי האחרון 
כרטיס מצלמה GB16 בר' 
_____________________________________________)30-31ח(עקיבא בב"ב 054-8409910

 אבדו תפילין רש"י ור"ת 
ע"ש שמואל קורנט בקו 422 
חב' אפיקים י"ם - ב"ב )בתא 

מעל המושבים( נייד:
_____________________________________________)30-31ח(054-8493389 052-4796225

 אבדו תפילין בנסיעה 
מירושלים לרכסים מוצ"ש 
_____________________________________________)30-31(פרשת בלק 053-3136397

 נמצא צמיד משובץ כסף/
זהב לוין בתחנה בר"ח נחמיה 

בב"ב לפני מס' שבועות
054-8525663)30-31(_____________________________________________

 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 

 למסירה לול לתינוק במצב _____________________________________________)34-35ח(050-4117854
_____________________________________________)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(_____________________________________________

 כרטיס זכרון נמצא 
בפרשת חוקת בבר אילן בית 

_____________________________________________)28-29ח(שמש 052-7184520

 לפני כ- 4 חודשים נמצאו 
תפילין המאבד / הזורק 

_____________________________________________)28-29ח(יתקשר לטל' 054-8478897

 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

 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 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

 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

 מאוורר טורבו גולד ליין 
שמור במצב טוב 120 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-4088792

 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
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יוקרתי | מקצועי | איכותי
מחיר מיוחד-80ש"ח
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כ’ באב - כב’ באב תשע”ט  21/8-23/8/2019

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

 למכירה מכתביה סנדוויץ 
פורמייקה 2 מטר*2.40 + 2 
שידות 500 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)34-35ח(052-7111203

 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

 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 
3,500 ש"ח במבצע

_____________________________________________)34-37ל(055-9954916

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

 למכירה מטרנה חדשה 
מהדרין שלב 3 40 ש"ח 

להתקשר לפלאפון
_____________________________________________)32-33ח(053-3180904

 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

 מחליק שיער מעולה!! 
 remington של חברת

חדש! לא היה בשימוש! נקנה 
ב- 400 ש"ח, נמכר ב- 370 

_____________________________________________)34-38ח(ש"ח. 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

 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

 למכירה מצלמת פילים 
עם אביזרים ב- 400 )גמיש( 

_____________________________________________)34-35ח(058-3246857

 מזגן חלון 500 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(054-7938941

 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
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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

כ’ באב - כב’ באב תשע”ט  21/8-23/8/2019

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

 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

 תיק נשיאה למחשב נייד 
15.6 צבע שחור 50 ש"ח פ"ת 

_____________________________________________)32-33ח(054-5349709

 מקלדת אלחוטית דגם 
K260 לוגי'טק 30 ש"ח פ"ת 

_____________________________________________)32-33ח(054-5349709

 מכשיר DVD קורא 
מדיסקים ומדיסק און קי 50 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח פ"ת 054-5349709

 מיקרופון חדש! 25 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-5349709

 אופני הילוכים 21 עם 
קפיצים במצב מצוין 240 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-7148004

 למכירה אופני ילדים 
BMX במצב מצוין מידה 14 
לגילאי 3-5 כולל גלגלי עזר 

_____________________________________________)32-33ח(130 ש"ח 052-7148004

 עגלה 3 מצבים חדש 
מהאריזה 500 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)32-33ח(053-3188830

 תלת אופן עם מוט הכונה 
צבע סגול סה"כ 300 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(לפרטים 053-3188830

 לאספנים מצלמת פילים 
חברת קנון סה"כ 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(לפרטים 053-3188830

 עגלה 3 מצבים חדש 
מהאריזה 500 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(053-3188830

 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

 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

 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 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

 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 

 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

 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

 תפוח לנגרר מרכב נכה 
_____________________________________________)33-34ח(500 ש"ח 052-7114422

 ספר ילדותנו לכיתה ג' 15 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 053-3155415

 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

 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

 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

 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

 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 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

מערך
תמיכה 
רפואית

לפרויקט טלמרקטינג ימים 
נוראים של 'עזר מציון' בני ברק

 דרושות:
1.טלפניות למשמרות בוקר/ערב

2.אחמ"שיות למשמרות בוקר/ערב 

תנאים מצוינים! 
לפרטים: 052-5808957
המשרות מיועדות לגברים ולנשים כאחד

בס"ד

 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



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

כ’ באב - כב’ באב תשע”ט  21/8-23/8/2019

 דרושות מנהלת/מטפלות 
למעון לגיל הרך בב"ב, שכר 

הולם למתאימות
058-4012013 053-8280863)27-38(_____________________________________________

 דרושה מטפלת 
למשפחתון בת"א תנאים 

מעולים למתאימה
050-4187779 053-3148021)31-34(_____________________________________________

 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

 דרושות סייעות / 
גננות גיל +25, למשרה 

חלקית, למעון בגבול ר"ג 
ב"ב, צוות חרדי
050-8938869)31-34(_____________________________________________

 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)32-35(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

"3
מתנ"ס קרית אונו / 297373 / גננים ומובילים

גל גפן / 8232575 / סופי / דרור / 2
אונו3

תקציבאי/ת: ניר

"3
מתנ"ס קרית אונו / 297373 / גננים ומובילים //////

קו עיתונות דתית / 8232574 / סופי / דרור / 2
אונו3

תקציבאי/ת: ניר

למתנ״ס קריית אונו 
דרושות/ים למעון יום "הפרדס"

לפרטים, סימה: 
050-5332825

דרושות/ים למעון יום "הפרדס"

גננות/ים ומובילות/ים כיתה
שכר גלובלי למשרה מלאה, 7000 ₪ לחודש

למתנ״ס קריית אונו 
דרושות/ים למעון יום "הפרדס"

לפרטים, סימה: 
050-5332825

דרושות/ים למעון יום "הפרדס"

גננות/ים ומובילות/ים כיתה
שכר גלובלי למשרה מלאה, 7000 ₪ לחודש

 למכירה קו חלוקת ירק 
מהדרין, ארצי, הידרופוני 

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

 למעון דתי בפ"ת דרושה 
לשנה"ב 1. סייעת לגילאי שנה 

למשרה מלאה 7:00-16:00 
2. מבשלת למשרה חלקית 

_____________________________________________)33-36ל(052-8226582 052-8530061

 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(_____________________________________________

 לחברת נקיון ואחזקה 
דרושים עובדים, שכר גבוה, 

למשרה מלאה/חלקית
03-9141177)32-35(_____________________________________________

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

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(_____________________________________________

 לחברה בתחום הנדל"ן 
מזכיר/ה לעבודה מהבית, 
לניהול יומן פגישות, וליווי 

פרוייקטים ועוד. 3-4 שעות 
ביום 45 ש"ח לשעה קריירה 

072-22-222-62)34-34(_____________________________________________

 לחברה בהר חוצבים 
בירושלים מזכיר/ה לניהול 

יומנים ועבודה משרדית רגועה, 
שעות נוחות בבוקר, 7,500 

_____________________________________________)34-34(ש"ח קריירה 072-22-222-62

 נהג בוס לאיש עסקים בבני 
ברק, משרת בוקר א-ה -8:30
14:30, 6,000 ש"ח קריירה 

072-22-222-62)34-34(_____________________________________________

 למעון ילדים בבני ברק: 
מטפלת למשמרת צהרים 

13:30-16:00 לפרטים:
052-7641817)34-34(_____________________________________________

 דרושים/ות בירושלים: 
*מנהלת לניהול משרד מכירות 

מצליח *מזכיר/ה לת"ת 
בירושלים *מזכיר נמרץ + 
מנהל משק לת"ת חסידי 

*פקיד למוסד תורני *מנהל 
לחנות בגדי גברים *איש/ת 

מכירות לחנות כלי כסף 
יוקרתית גלאט גו'בס

 073-70-55-666
www.glatjobs.co.il)34-34(_____________________________________________

 דרושים/ות בבני ברק: 
*מנהל/ת משרד לחברה 

מובילה 8,000-10,000 ש"ח 
*מנהל/ת + אחראי לחנות 

טבע חרדית, שכר גבוה 
*עובדים למאפיית מצות 

גלאט גו'בס 073-70-55-666 
www.glatjobs.co.il)34-34(_____________________________________________

 דרושים לעבודה מהבית: 
עוזר/ת אישית )מהבית( לאיש 
עסקים, ימים ב-ו 50-54 ש"ח 

לשעה *קלדנית להקלדת 
חידושי תורה גלאט גו'בס 

 073-70-55-666
www.glatjobs.co.il)34-34(_____________________________________________

 *סוכן שטח + רכב צמוד 
לאזור ירושלים, 70% לקוחות 
קיימים 7,500-12,000 ש"ח 

גלאט גו'בס 073-70-55-666 
www.glatjobs.co.il)34-34(_____________________________________________

 *מורה לכיתה י"ב לסמינר 
בירושלים *מלמדים לגן ומכינה 

ולכיתות בינוניות וגבוהות 
בת"ת, ב"ב ואלעד *משגיח 

רוחני בישיבה קטנה ספרדית 
בב"ב, גלאט גו'בס
 073-70-55-666

www.glatjobs.co.il)34-34(_____________________________________________

 איש/ת QA לארגון 
ממשלתי בירושלים, גלאט 

גו'בס 073-70-55-666 
www.glatjobs.co.il)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

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)35-35/19(או מבוגרים 054-8442722

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

 בוגרת בכיר חינוך מיוחד 
מחפשת עבודה נוער בסיכון 

_____________________________________________)31-32ח(058-3231524 052-2378363

 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(055-6682036

לפרסום
בלוח

03-6162228



ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת  נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.
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