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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
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טל: 03-5796643, 

פקס: 03-5796645
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בית עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352
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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

חמישים שנות רבנות: הרה"ג רבי נחום 
מנדלבוים זצ"ל רבה של שיכון המזרח 

"במשוך היובל המה יעלו בהר": מאות בני אדם ליוו בתחילת השבוע את אחד מדמויות ההוד הנערצות שנתברכה בהם העיר רחובות, מי שכיהן במשך למעלה מיובל שנים כרב 
בתי הכנסת במזרח העיר ובהם 'בר אילן', 'אוהל דבורה', 'בית היימפלד' ועוד, ומי שעמד בפרץ למען שמירת השבת בעיר במסגרת תקפידו כ"ראש מחלקת השבת" מטעם 

המועה"ד והרבנות, הרב הגאון מנחם נחום מנדלבוים זצ"ל 

מאת: זאבי סגל

ביום  ליוו  לה,  ומחוצה  העיר  מאות מתושבי 
מדמויות  אחד  את  האחרונה,  בדרכו  ראשון 
שבמשך  הרב  העיר,  בהם  שהתברכה  ההוד 
מכיריו,  יודעיו  כל  על  נערץ  היה  שנים  יובל 
העמיד תלמידים הרבה וקירב את שומעי לקחו 
בסבר פנים יפות הרב הגאון רבי )מנחם( נחום 

מנדלבוים זצ"ל והוא בן פ"ב שנים.
הרב זצ"ל התעטר בנזר הרבנות ברחובות לפני 
המזרחי"  הפועל  "שיכון  כרב  וכיהן  שנים   54
כיהן  למעלה מיובל שנים. בשנותיו הראשונות 
בר- ברחוב  אלימלך'  'בית  הכנסת  בית  כרב 
התרחבה  בהמשך  כאשר  העיר  במזרח  אילן 
מצודתו ונפרשה על פני בתי כנסת נוספים בכל 
האזור. הבולטים שבהם, "אוהל דבורה", "בית 
היימפלד" ועוד, בהם נהג למסור שיעורי תורה 

ולהשמיע את דבר ה' ברמה.

תרצ"ז  אב  בכ"ו  בירושלים  נולד  זצ"ל  הרב 
לאביו הגאון רבי ברוך מנדלבוים זצ"ל רב בית 
ציפורה  מרת  ולאמו  אביב,  בתל  יבנה  הכנסת 
ע"ה המיוחסת לגאוני עולם מצוקי ארץ בפולין. 
הרב  הנודע  והעסקן  ירושלים  איש  היה  סבו 
בקצה  ששכן  שביתו  ז"ל  מנדלבוים  שמחה 
היחיד  הגבול  היה למעבר  שכונת מאה שערים 
אשר  ירושלים,  של  חלקיה  שני  בין  שחיבר 

לימים נודע כ'שער מנדלבאום'.
רעייתו  לאישה את  נשא הרב  לפרקו  בהגיעו 
שהייתה בתו של הגאון רבי יהודה שולמן זצ"ל 
שמעון  ברוך  הרה"ג  של  היתר  בין  לגיסו  והיה 
דודם  ולבן  תקווה  פתח  של  רבה  זצ"ל  סלומון 
של משפחת קוק המורחבת ובהם האחים הרה"ג 
ואחיו  רחובות  של  רבה  שליט"א  שמחה  רבי 
ישיבת  ראש  שליט"א  יצחק  אברהם  הרה"ג 
הרה"ג  האח  זה  היה  בהמשך  התלמוד'.  'מאור 
פאר  לכהן  אותו  שהביא  זצ"ל  קוק  שלמה  רבי 

ברבנות בעיר רחובות.
מפעולותיו למען העמדת הדת ברחובות

ברחובות  שכונה  כרב  תפקידו  במסגרת 
והפעילות הציבורית שלו למען העיר וצביונה, 
הדתית  המועצה  ידי  על  מנדלבוים  הרב  מונה 
והרבנות רחובות לכהן כ"ראש מחלקת השבת".

מנדלבוים  הגרמ"נ  מורנו  של  דמותו  על 
ושונים,  רבים  בהיבטים  לדבר  ניתן  זצ"ל 
החל משקידתו ולמדנותו וחריפותו העצומים 
החסד  ואהבת  הנעלות  במידותיו  והמשך 
ואהבת הבריות שלו שלא ידעו גבולות. במאמר 
קצר זה, שנכתב בתוך ימי השבעה להסתלקותו 
איננו  עדיין  כשהשכל  רבא,  גברא  האי  של 
של  התורנית  באישיות  דווקא  אתמקד  מעכל, 
הרב זצ"ל כפי שזכיתי להכיר מקרוב בארבעים 

השנים שאני מתגורר ברחובות. 
היינו  זו  תקופה  של  הראשונות  בשנים 
מאז  התעצם  הקשר  אך  פעם,  מדי  נפגשים 
שעברנו להתגורר בשכונת שקד לפני למעלה 
נכבד  חלק  היה  זצ"ל  ולרב  שנה  מעשרים 
שאין  השכונה  של  הרוחנית  דמותה  בעיצוב 

רבות כמוה בעיר רחובות.
הקשר האישי שלי עם הרב זצ"ל היה בכך 
לשאת  שיכולתי  בתורה  גדול  בו  שמצאתי 
ולתת עמו בלימוד בשטייגען כמו שצריך ובכל 
משא ותן של לימוד תמיד הייתי יוצא ממנו עם 
הציע  אם  בין  דברי,  את  סתר  אם  בין  משהו. 
דרכים אחרות ובין אם הסכים עם דברי, תמיד 
יצאתי ממנו בהרגשה של עמידה על הרגלים 
פשוט  היה  לא  זה  שכן  נושא  באותו  בלימוד 

לעבור את המסננת של הרב זצ"ל.
מכיוון שהרב זצ"ל ברח מכל דבר שריח של 
בלימוד  איתו  דיבר  שלא  מי  ממנו,  נדף  כבוד 
לא היה יכול לשער באיזה אדם גדול מדובר. 
הוא ידע להיכנס לסוגיא בעומק ובהיקף שאין 
דוגמתם, ובה בשעה לשוחח עם תינוק של בית 
יום  באותו  שלמד  רש"י  עם  החומש  על  רבן 
בפשטות כאילו שם היה מונח לימודו. אך מי 

שהכירוהו בלימוד ידעו שהיה משכמו ומעלה 
גבוה מכל העם.

אותו  מתקיל  הייתי  מזומנות  לעתים 
ובמהלכים  בחבורות  ולעתים  בשאלות, 

היה  והוא  בש"ס  שונות  בסוגיות 
ששת  בכל  סוגיא  בכל  שולט 

אתמול  ששנאה  כמי  הסדרים 
כשמונחים לו היטב בראשו 
והראשונים  שיטות 
ויסודות האחרונים. כמעט 
שלא היה מקרה שדברתי 
יצאתי  ולא  בסוגיא  איתו 
של  יסוד  איזה  עם  ממנו 
מבריסק.  זצ"ל  הגרי"ז 
ידיו  על  ונכתב  במידה 
משהו בסוגיא. זה לא היה 

הגרי"ז  מקרה שתורתו של 
ביותר,  עליו  חביבה  הייתה 

כי האופן שבו הוא למד וחשב 
התאימו יותר מכל לאופן לימודו 

של הגרי"ז.
רק  היה  לא  וזה  מפליא.  היה  שלו  הזיכרון 
כשרון  בעל  היה  שהרב  ספק  אין  הכישרון. 
במרחב  לשלוט  הכישרון,  עם  גם  אבל  עצום, 
כזה ועומק כזה, רק מי שהייתה לו אהבת תורה 
כפי שהייתה לו שלא חדיל פומיה מגירסא וכל 
שמיא  מן  לימוד,  של  אחוז  מאה  היה  כולו 

מסייעין בידיה שתורתו תתקיים בצורה כזו.
היה  בו,  שהיו  המיוחדים  הדברים  אחד 
ידיעה רחבת היקף בהנהגות רבותינו שבדורות 
אותה  להעביר  היטיב  והוא  האחרונים 
לשומעיו. היה בעל ידע עצום על הנהגות של 

מכלים  שמע  שעליהן  זצ"ל  חיים  החפץ  מרן 
זצ"ל  שולמן  יהודה  הרה"ג  מחמיו  ראשונים 
שהיה מתלמידי החפץ חיים, וכן דברים ששמע 
בשם סבי אשתו הגאון ר' אשר קרשטיין זצ"ל 
שהיה בין התלמידים שמינה החפץ חיים 
הלכה,  הביאור  על  הגהה  לעשות 
ממש  נפש  בחירוף  רבות  ופעל 
והיה  ברוסיה,  התורה  למען 
סלבודקה  ישיבת  מוותיקי  גם 
'כנסת ישראל' והיה חתנו של 
הורודנר  יהושע'לה  ר'  הגאון 
את  להעביר  ידע  הוא  זצ"ל. 
הדברים במתק שפתיים מצד 
אחד אך באופן שהמסר היה 

חד.
דברי  את  אסיים  לדוגמא, 
ר'  הגאון  בשם  שסיפר  בסיפור 
מסר  זצ"ל שהוא  קרשטיין  אשר 
נפלא בימים אלו של ימי הסליחות 

והרחמים:
הדור הזה לא ממש יודע מה זה גדולים. 
זאת  סיפר  אשר  ר'  )הגאון  לכם.  ואספר  בואו 
כעד ראיה(. יום כיפור אחד ר' איצלה בלאזער 
בא לישיבת סלבודקה להתפלל בה את תפילות 
אותו  מזמינים  נעילה  לפני  הכיפורים.  יום 
לעלות לבימה ולומר כמה מילים בעת נעילת 
וויי  שער. ר' איצל'ה עולה לבימה. אומר אוי 

ומתעלף....זה היה המוסר.
חבל על דאבדין ולא משתכחין.

)הרב קירשטיין היה החברותא של הרב 
במשך שנים ארוכות(

הרב אלי קירשטיין // קווים לדמותו

שותף  והיה  החנית  בחוד  עמד  זצ"ל  הרב 
לפני  העיר  בחוצות  שנערכו  השבת  למאבקי 
חומת  פירצת  על  במחאה  עשורים  כשלושה 
דבר  חוצות,  בראש  כבודה  ורמיסת  השבת 
ושהודות  העיר  של  בצביונה  פגיעה  שהיווה 
קוו  הסטטוס  ונשתמר  התקבע  אלו  למאבקים 

בנושאי דת באדיקות עד היום.
של  בכבודה  פגיעה  הרב  שזיהה  פעם  בכל 
למזכירות  טלפון  מרים  אתר  על  היה  השבת, 
פעם  "לא  בעניין.  לפעול  מיד  ודורש  הרבנות 
למחרת  או  שבת  בערב  הכנסת  לבית  בדרכו 
לקראת צאתה, כאשר נוכח הרב כי הנה זה עתה 
חלף על פניו אוטובוס 'אגד', הרי שמיד עם צאת 
הוכיח,  צריך,  שהיה  למי  טלפון  הרים  השבת 
הסביר והבהיר כי דבר שכזה לא יכול להישנות 

פעם נוספת".
יצוין, כי במשך שנים רבות, קבע הרב זצ"ל 
העדה  רב  הימים  משכבר  ידידו  עם  חברותא 
הספרדית הרה"ג אברהם שהרבני זצ"ל, שנפטר 

רק לפני פחות משנתיים.
הרב היה נערץ על תושבי העיר ונהנה מאהדת 
כל  על  ומקובל  בעיר  האוכלוסייה  רבדי  כלל 
רבת  להלוויה  וזכה  ברחובות  הקודש  קהילות 
משתתפים שיצאה מבית הכנסת "בית אלימלך" 
ראש  בשל  פרידה  דברי  נשאו  שם  אילן  בר   –
ישיבת  ראש  גרדנביץ  יצחק  הרה"ג  חודש, 
'חכמה ודעת', בן דודו הרה"ג אברהם יצחק קוק 
שליט"א ראש ישיבת "מאור התלמוד", הרה"ג 
אברהם רובין שליט"א רב ביהכנ"ס פא"י, הרב 
גינזבורג ראש הכולל, גיסו הרב שולמן הרה"ג 
יוסף מלכיאל רב שכונת מזרח העיר ונציג בית 
הכנסת הרב ויצמן. משם המשיך מסע ההלוויה 
שם  היימפלד"  "בית  הכנסת  בית  לעבר  רגלית 
הספידוהו רב קהילת חב"ד הרה"ג מנחם מנדל 
גלוכובסקי, רב בית הכנסת הרב מאיר ברקוביץ, 
נציג בית הכנסת ר' יוסי רוזנברג, בשם המשפחה 
יצאה  משם  זצ"ל.  הרב  של  בנו  דברים  נשא 

ההלוויה לירושלים שם נטמן בהר הזיתים.



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

שנת לימודים מהנה ומוצלחת!



ה' אלול תשע"ט 665/9/19 ברחובות

דבר ראש העיר

ירי באמצע כנס פוליטי

"תורת אליהו": ישיבה חדשה לצעירים 

מאת: איציק גרוס

ראש העיר רחמים מלול הוזמן להופיע ולשאת 
לדברים במסגרת פאנל "ישן מול חדש" שנערך 
במסגרת ועידת השלטון המקומי - הכנס השנתי 

למנכ"לים ומזכירים ברשויות המקומיות. 
במסגרת הפאנל אותו הנחה מנכ"ל העירייה 
דורון מילברג עמד ראש העיר על הדור הצעיר 
בבחירות  החליף  אשר  רשויות,  ראשי  של 
המוניציפליות האחרונות ראשי רשויות ותיקים 
ויצא בקריאה לראשי הרשויות הצעירים  רבים, 

"אל תזלזלו בניסיונם של הוותיקים".
ואת  התחלפו,  רשויות  ראשי   112 "מעל 
נבגדים.  מרגישים  והם  צעירים  החליפו  רובם 
מציע  אני  הוותיקים.  של  בניסיונם  תזלזלו  אל 
את  היטב  תלמדו  מנטורים,  קחו   – לצעירים 
ומהכישלונות-  מההצלחות  תלמדו  המערכת, 
ורק אז תתחילו לתכנן ולפעול. צעירים שבאים 
עם  מעמיקה  היכרות  בלי  עצמי  בטחון  עם 

המערכת - עלולים להיכשל". כך ראש העיר.
הצעירים  העיר  לראשי  מלול  פנה  בהמשך 
והעניק להם 'טיפים' לניהול מוצלח ותקין, "מי 
הצעירים,  המועצות  מראשי  להצליח  שרוצה 
עירונית,  התחדשות  בתעסוקה,  להשקיע  חייב 
העולם.  זה   – חכמה  עיר  דיגיטל,  חדשנות, 
בכל  האנושי  המשאב  את  לקדם  מאוד  חשוב 
כך  רק   . הטכנולוגיות  להתפתחויות  הקשור 
מקצועי  אדם  כוח  העדר  עם  להתמודד  אפשר 
לאפשר  צריך  היה  המרכזי  השלטון  מתאים. 

תנאים, השתלמויות ולימודים על מנת שיפתחו 
את הרשות". 

"לנו ראשי הערים קשה לדבר על אסטרטגיה 
לטווח רחוק. אנחנו נאבקים יום-יום. אי אפשר 
לקבוע לטווח רחוק כי גם לשלטון המרכזי אין 
ל-32  רק  תקציב.  לתכנן  אפשר  אי  אסטרטגיה, 
רשויות יש יחידה אסטרטגית. במקום שהשלטון 
המרכזי ינהל ויממן אותנו – אנחנו ממנים אותו. 
המדינה חייבת לעיריית רחובות רק על בניית גני 
לא  החינוך  משרד  שקל,  מיליון   30-40 ילדים 
לתכנן?.  אפשר  איך  אז  כספים  לעירייה  מזרים 
מבצעים  אנחנו  מחוקקת  שהמדינה  חוק  כל 

וממנים".
יצוין, כי בכנס שמתקיים באילת תחת הסלוגן, 
 40 כ-  משתתפים  החדש",  בעידן  "המנכ"ל 
מנכ"לים מכלל הרשויות והמועצות המקומיות 
בתחילת  שהחל  הכנס  רשויות.  ראשי  ו-10 

השבוע מסתיים היום )חמישי(.

מאת: איציק גרוס

של  בעיצומו  שעבר,  השבוע  בסוף  קרה  זה 
המזוזה"  קביעת  "טקס  להיות  היה  שאמור  מה 
במטה 'המרכזי של מפלגת כחול לבן' ברחובות 
יאיר  ח"כ  בהשתתפות  יעקב,  ברחוב  שנפתח 
לפיד מראשי המפלגה ונוכחותו של יו"ר 'כחול 

לבן' ברחובות סגן ראש העיר זוהר בלום.
ההמונים  כאשר  לפיד  של  נאומו  במהלך 
המטה,  שלפני  הרחבה  את  ומילאו  התגודדו 
שגרמו  יריות   2 ממנו  שנורו  רכב  במקום  נעצר 
לפציעתם של 2 תושבים שעמדו בסמוך ונמלטו 

מהמקום.
התקשורת,  באמצעי  להבלטה  שזכה  האירוע 
מצד  רסן  חסרות  והשתלחויות  לתגובות  גרם 
'כחול לבן' שסימנו את מבצעי המעשה,  ראשי 
הוגדר בהמשך על ידי המשטרה כמעשה קונדס 
מדובר  לבן'  'כחול  לטענת  בניגוד  כי  ונאמר 
ביריות שנורו מ'רובה אוויר, הרי שמדובר בכלל 

ברובה צעצוע.
חקירתית  פעילות  כי  נמסר  מהמשטרה 

הביאה  ישראל  משטרת  של  מהירה  ומבצעית 
לאיתורם של שני החשודים במעורבות באירוע 

ולמעצרם.
על פי כתב האישום נסע הנאשם ברכב ביחד 
עם חברו. הנאשם שלף אקדח אויר מתוך חלון 
הרכב וכיוון לעבר קהל בין עשרות אנשים, אשר 
התאסף לכנס מפלגתי לקראת הבחירות. הנאשם 
שפגעו  פלסטיק  כדורי  האקדח  באמצעות  ירה 
סימן  נגרמה חבלה בדמות  לגבר  ואישה.  בגבר 

עגול ואדום בכתף ימין. 
עוד עולה מכתב האישום, כי לאחר שהנאשם 
לאמצעי  הגיע  שהמקרה  מסרונים  קיבל 
את  וזרק  המסרונים  את  מחק  הוא  התקשורת, 
אקדח האוויר לעבר שיחים בחניה ברחוב ויצמן 

בנס ציונה. 
עם סיום החקירה הגישה התביעה המשטרתית 
בית  למעצר  ובקשה  החשוד  כנגד  אישום  כתב 
הגורמת חבלה,  בגין תקיפה  בתנאים מגבילים, 
והתנהגות  משפט  מהלכי  שיבוש  סתם,  תקיפה 

פרועה במקום ציבורי.

מאת: חיים גולדברג

האוכלוסיה  של  המבורך  הגידול  בעקבות 
התורנית ברחובות בכלל ולאור הגידול במסיימי 
הצורך  אחרונות  בשנים  גדל  בפרט,  ח'  כתות 
בישיבה לצעירים נוספת בעיר בייחוד בקרב בני 

עדות המזרח.
מרדכי  הרב  זה  היה  החדש'  ה'זמן  לקראת 
את  עצמו  על  ונטל  הכפפה  את  שהרים  שוורץ 

הקמת הישיבה.
במשך  לו  רב  שוורץ  הרב  של  ידו  כי  יצוין, 
הקודש,  במלאכת  שעוסק  כמי  רבות  שנים 

בהנהלת  ובפרט  לישיבות  בחורים  בהכוונת 
בבתי  'יעזורו'  ארגון  שע''י  החונכים  פרויקט 

ספר ובישיבות באזור השפלה.
בימים האחרונים נערך כנס הפתיחה במעונו 
אדלשטין  הגרי''ג  הישיבה  ראש  מרן  של 
שליט''א, כאשר במעמד קביעת המזוזות במבנה 
יצחק הכהן  רבי אברהם  הגאון  החדש, התכבד 

רובין שליט''א.
יצוין, כי בנשיאות הישיבה וכמנהיגה הרוחני 
הגרב''ד  תורה'  'אורחות  ישיבת  ראש  יעמוד 
צוות  את  בעצמו  בחר  אשר  שליט''א,  דיסקין 

רבני הישיבה ויתווה את דרכה בכל דבר וענין.

ראש העיר הוזמן לשאת דברים בפאנל "ישן מול חדש" שנערך למנכ"לים ברשויות המקומיות 
והפציר בהם שלא לזלזל בקודמיהם בתפקיד ובניסיון החיים העשיר שמלווה אותם

כתב אישום הוגש נגד הצעיר שירה באמצעות רובה אוויר בכנס בחירות של "כחול לבן"

בהתרגשות רבה נפתחה ברחובות ישיבת 'תורת אליהו' לצעירים ע''ש הרב אליהו שוורץ ז''ל 
בנשיאות ראש ישיבת 'אורחות תורה' הגרב''ד דיסקין

 בכנס המנכ"לים )צילום: יוד צילומים( 

שימו לב: במידה והנכם מעוניינים להסיר פרטיכם מפנקס הבוחרים 
המתפרסם באינטרנט, עליכם להגיש בקשה למפקחת הארצית על הבחירות 

במשרד הפנים. פרטים באתר המשרד.

על מנת שתוכלו לממש את זכות ההצבעה ביום הבחירות, יש להצטייד באמצעי 
זיהוי תקף עם תמונה עדכנית  )תעודת זהות, דרכון ישראלי, רישיון נהיגה 

ישראלי, תעודה צבאית אישית(.

 הבחירות
לכנסת ה-22

17.09.2019 
י״ז באלול התשע"ט

משרד הפנים

?
רוצים לדעת

היכן אתם
מצביעים

לרשותכם מגוון אמצעים לבדיקה:

SMS

FAX@

בטלפון:
1-800-222-290

 מענה אנושי בימים
 א’-ה’ 08:30-22:00,

יום ו’ 08:30-13:30. המענה 
בשפות: עברית, ערבית, 

 רוסית, אמהרית
 ואנגלית.

במסרון:
050-8085500

מענה 24 שעות ביממה. 
לבדיקה יש לשלוח מספר 
זהות בעל 9 ספרות )כולל 

ספרת ביקורת( ואת תאריך 
 ההנפקה של תעודת

הזהות.

בפקס:
1-800-222-291

 באינטרנט
www.moin.gov.il 

 באתר משרד הפנים -
מידע על מקום הקלפי.



״תמיד חיפשתי את היוגורט המושלם, לרטבים ולקינוחי גורמה, 
 אבל היוגורט הזה כל כך טעים, שחבל להרוס אותו...״ )מירי זורגר(

דנונה   יוגורט טעים במיוחד ועשיר בחלבון



ה' אלול תשע"ט 885/9/19 ברחובות

יותר מעשר טון מאפים 
לחולי צליאק

הרפואה ההיברידית שתאפשר 
ביקור אצל הרופא מרחוק

מאת: חיים רייך

חולי הצליאק בישראל סובלים מחוסר הכרה 
ארוכה  שורה  על  לוותר  ונאלצים  בבעיותיהם 
התחליפים  כלל  בדרך  ומאכלים.  מאפים  של 
למשפחה  אפשרי  ובלתי  יקרים  האפשריים 

ממוצעת לרכוש אותם באופן קבוע.
עמותת  השבוע  שהביאה  הבשורה  משכך, 
צליאק בקהילה שיפרה את מצב החולים לבלתי 

הכר. 
בסדרה של חלוקה ומכירות מוזלות שנערכו 
בערים החרדיות, חולקו כרבע טון קמח באלעד 
פלוס רבע טון מאפים בהזמנה מראש, רבע טון 
 5 בברכפלד,  קמח  טון  רבע  ספר,  בקרית  קמח 
טון בבני בבני ברק פלוס עשרות משטחים של 

לחמניות נודלס ועוד שלל הפתעות.
עם סגירת העיתון במהלך יום שלישי נערכו 
בירושלים,  ענק  וחלוקות  מוזלות  מכירות  גם 

ביתר ובית שמש.
יעקב  חה"כ  בכנסת,  הצליאק  שדולת  יו"ר 
המכירות  באירועי  בערב  שני  ביום  סייר  אשר, 

ועמד מקרוב אחר מחירי המוצרים.
לחולי  הדאגה  את  הציבה  התורה  "יהדות 
הצליאק על סדר היום", אמר אשר למארגנים, 
החולים  על  להקל  שנעשו  הפעולות  "למרות 
עדיין  גלוטן,  ללא  המזון  סל  את  ולהוזיל 
נפעל  ואנחנו  המצוקה  לפתרון  ארוכה  הדרך 
להרחיב  הבאה  בכנסת  לנו  שיהיו  הכלים  בכל 
אותם  ולהוזיל  גלוטן  ללא  המוצרים  מגוון  את 
אוכלוסיית  לרווחת  נוסף  ממשלתי  בסבסוד 

החולים ובני משפחותיהם. 
לטובת  המתנדבים  כל  את  לשבח  "ברצוני 
בעזרה  קודש  עבודת  העושים  הצליאק  חולי 
ובפעילות  המסובסדים  המוצרים  בחלוקת 
בע"ה  משותפים  בכוחות  הכנסת.  בוועדות 
בשנים  גם  הזה  הסיוע  את  להוביל  נצליח 

הבאות".

מאת: מנדי קליין

את  קדימה  להצעיד  ממשיכה  מאוחדת 
ללקוחותיה  ומביאה  בישראל,  הרפואה  תחום 
רפואה  הרפואה:  שירותי  של  הבא  הדור  את 

מאוחדת היברידית.
מאוחדת  של  המהפכני  ההיברידי  המודל 
להתקשרות  עיקריים  ערוצים  שלושה  מציע 
מה  כאשר  לרופא:  מקוונת  פנייה  הרופא:  עם 
הפניה  לתרופה,  מרשם  הוא  צריכים  שאתם 
מבקשים  מחלה.  אישור  או  מומחה  לרופא 
ומקבלים מהרופא מסמכים חתומים דיגיטלית, 

באמצעות האמצעים הדיגיטליים.
לחולל  שצפוי  מהשבוע,  מיוחד  חידוש 
מהפכה של ממש הוא: ביקור דיגיטלי בשיחת 
לכם  ומאפשר  דרך  פורץ  השירות  וידאו. 
להתייעץ עם הרופא שלכם בלי להגיע למרפאה. 
הביקור הדיגיטלי מתקיים אצל הרופא הקבוע 
והמוכר שלכם ומתועד בתיק הרפואי – בדיוק 
אליה.  להגיע  בלי  רק  במרפאה,  ביקור  כמו 
הוא  בווידאו  משוחחים  איתם  שאיתו  הרופא 
ועור.  נשים  משפחה,  )ילדים,  שלכם  הרופא 
שאתם  התחומים(,  שאר  כל  יצטרפו  בהמשך 
כל  כמו  הביקור,  אתם.  מי  שיודע  מכירים, 
והפרטיות  היטב  מאובטח  הקופה,  מערכות 

שלכם נשמרת בקפדנות.

רק  במרפאה,  ביקור  כמו  בדיוק  בקיצור: 
בחדר  ולהמתנה  להגעה  יום  חצי  לפנות  בלי 

ההמתנה. 
הרופא  את  לפגוש  מעדיפים  אתם  כאשר 
פנים  או שיש לכם התייעצות שדורשת  שלכם 
מאוחדת  של  המעולים  הרופאים  פנים,  אל 
אישי  וביחס  במקצוענות  במרפאות,  מחכים 

ואנושי.   
של  הרפואה  סמנכ"ל  מוסינזון,  דוד  ד"ר 
של  ההיברידית  המהפכה  ממובילי  מאוחדת, 
הקופה, מסביר את החשיבה שמאחורי המודל 
הרפואה  את  לקחת  הוא  "הרעיון  המהפכני: 
הישראלי  לציבור  אותה  להתאים  הדיגיטלית, 
ולשלב אותה בתוך רפואת הקהילה המסורתית 
תשפר  השירות  ערוצי  הרחבת  שלנו.  המעולה 
את איכות הטיפול ואת איכות הרפואה ותחסוך 
בכך  הוא  שלנו  הייחוד  למטופלים.  רב  זמן 
לא  אנחנו  אותנו:  מבלבלת  לא  שהחדשנות 
והכרות  אישי  יחס  כמו  ערכים  על  מוותרים 
עמוקה עם המטופל. הדיגיטציה לא הופכת את 
בארגונים  שקורה  כמו  למנוכר,  שלנו  השירות 
גדולים אחרים".  ד"ר מוסינזון מוסיף: "המודל 
חולים  אחרי  מעקב  גם  מאפשר  ההיברידי 
כרוניים, שלא חייבים להגיע למרפאה לשם כך. 
מטופלים  יש  למרפאה,  שיגיעו  מטופלים  יש 
שישלבו  כאלו  ויש  דיגיטלי  ביקור  שיבצעו 

ביניהם - זוהי ההיברידיות במיטבה". 

יוזמה מבורכת של 'צליאק בקהילה': כמויות ענק של מוצרי מזון ללא גלוטן נמכרו בשורה 
של מכירות בערים החרדיות • יו"ר שדולת הצליאק ח"כ יעקב אשר: "יהדות התורה שמה 

את הנושא בראש סדר העדיפויות"

חידוש מיוחד מבית 'מאוחדת', שצפוי לחולל מהפכה של ממש: ביקור דיגיטלי בשיחת 
וידאו. השירות פורץ דרך ומאפשר לכם להתייעץ עם הרופא שלכם בלי להגיע למרפאה. 

הביקור הדיגיטלי מתקיים אצל הרופא הקבוע והמוכר שלכם ומתועד בתיק הרפואי 

 ח"כ יעקב אשר בחלוקה 

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
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הגליל,  הנגב,  הפריפריה,  הפנים,  שר  בלשכת 
המופעים החסידיים ועצרות התשובה ישב השבוע 
האישית  ברמה  מבסוט  ומרוצה,  מודאג  יהודי 
אסתר  בן  מכלוף  אריה  הקיומי.  במישור  וחרד 
דרעי נראה השבוע כמו ישיבע-בוחר שמתחיל את 
מרעננת  התחדשות  של  רגשי  בתמהיל  אלול׳  ׳זמן 
ואווירת ׳פלצות׳ אלולית. החרדה הקיומית, למרבה 
של  הביטחוני  ממצבה  נובעת  אינה  ההפתעה, 
ביותר  הוותיק  כחבר  המדינה. 
דרעי  המדיני-בטחוני,  בקבינט 
הנבונה  להתנהלותו  הערכה  מלא 

של נתניהו בחזית הצפונית. 
גם גדולי מקטרגיו של דרעי לא 
חשדו בו מעולם בהדלפות מחדר 
יתירה  בהתלהמות  או  הקבינט 
פיו,  את  פותח  כשהוא  ולפיכך   –
המלל בהחלט שווה האזנה. "שום 
יצא  לא  הישראלי  מהצד  פרסום 
בלי תכנון מוקדם ומתואם מראש 
מגיב  הביטחון",  מערכת  עם 
השבוע  שנמתחה  לביקורת  דרעי 
שבהם  "במקומות  נתניהו,  על 
למידע  בתבונה  להגיב  צריך  היה 
שפרסמו האיראנים במטרה לגרור 
הגבנו   – לעימות  חיזבאללה  את 
שבהם  במקומות  שכל.  בשום 
הייתה  מטעמנו  הרשמי  לפרסום 
לפרסום  הותר  מדינית,  מטרה 
זיהיתי  לא  שצריך.  מה  בדיוק 
שום שיקול זר בהכרעות שנתניהו 
וגם  האחרונים,  בשבועות  קיבל 
מאף  כזאת  אמירה  שמעתי  לא 
שהופיעו  הביטחון  מגורמי  אחד 
מהסוג  עדות-מדינה  בפנינו". 

הזה, נתניהו מקבל בברכה.
המדינית-צבאית  בזירה  אם 
כשכפ"ץ  לשמש  מתנדב  דרעי 
של ביבי, הרי שבחזית הפוליטית 
הוא נצמד לימין המשקוף על תקן 
מצדו  ביבי  נתניהו.  של  המזוזה 
הוא  כי  מפורשות  השבוע  הצהיר 
היהודי-ספרדי  הסממן  על  מוותר 
שש"ס מנסה להצמיד לפתחו אך 
דרעי בשלו: "הוכחנו שפינו ולבנו 
למהלך  נתניהו  עם  הלכנו  שווים. 
מצמצנו.  ולא  הכנסת  פיזור  של 
פניות  גם דחיתי על הסף  אישית, 
את  שבדקו  בליכוד  בכירים  של 
והקמת  נתניהו  להדחת  האופציה 
ממשלה חלופית. הנאמנות שלנו לנתניהו מוחלטת 

– גם ללא הצהרה חתומה".

דרעי מסרב להסגיר את שמות הבכירים החשודים 
שחותרים תחת נתניהו בליכוד, ומתמקד בהגנה על 
קרא  איוב  התעמולה.  לשלטי  כורחו  בעל  השותף 
בימיו הטובים לא נשמע כה נלהב בנוגע לתמיכתו 
מקיר  החרדית  בתמיכה  גם  אך  בראש-הממשלה, 
השבוע  כששאלתי  סדקים.  ושם  פה  ניכרים  לקיר 
על  יהא  מה  התורה  מיהדות  אשר  יעקב  ח"כ  את 
החרדים ביום שאחרי נתניהו הוא השמיע בקולו את 
מה שחושבים כולם והבהיר: "נתמוך חד משמעית 
בנתניהו אך נהיה קשובים למציאות שתתפתח אחרי 
התורה  יהדות  בקיר.  הראש  עם  נלך  ולא  הבחירות 
לא תהיה המפלגה היחידה שלא תשב באופוזיציה".
אך  קיצון,  תרחישי  רוחש  דרעי  של  ראשו  גם 
מפיו לא תצא מילה מפורשת של פקפוק בתמיכתו 
איתמר  כמו  לנתניהו  נצמד  דרעי  בראש-הממשלה. 
בן גביר לאחוז החסימה בסקרים. אם ביבי היה גובה 
היו  הש"סניקים  בדמותו,  השימוש  על  תמלוגים 
נאלצים לשעבד את כספי מימון המפלגות בקדנציה 

הבאה לטובת הזוג מקיסריה שאינו יודע שובע. 
שאלתי את יו"ר ש"ס אם אינו חושש מכך שנתניהו 
יקבל את המנדט על כנפי ההמלצה החרדית בבית 
הנשיא, ורגע לאחר מכן יטיל את הביצים בקן של 
דרעי,  השיב  לא",  אנחנו  "פראיירים  כחול-לבן. 
איתו  ונסגור  לנשיא  שנלך  לפני  נתניהו  עם  "נשב 
מזוזה-מזוזה,  בלעדינו".  ממשלה  מקים  לא  שהוא 

אך אל נא תמהרו עם הנשיקה.

על הסכין
מרן-ביבי ודרעי לצדו מככבים על שלטי החוצות 
בפעם  ברציפות.  השני  הקמפיין  זהו  ש"ס,  של 
הראשונה זה הצליח לש"ס יתר על המצופה במבחן 
מהמספרים  כפול  כמעט  כשקיבלה  האלקטורלי 
לא  מהם  חלק  אשר  מהסוקרים,  כמה  לה  שצפו 
של  הפוליטי  התוצאה  במבחן  לקחים.  הפיקו 
הכישלון  פוליטי-שלטוני  לכוח  האלקטורט  תרגום 
התנועה  על  מי שמסתכל  ישב  – שם  לשמיים  זעק 
מלמעלה וראה כיצד התנועה שועטת במדרון אחר 
בעד  ומצביעה  המפורסם,  מהמשל  העיוורת  העז 

פיזור הכנסת, עוד בטרם החלה לספור את ימיה.   
אחרי שהתאושש מהלם הקדמת הבחירות והוציא 
את הסכין שסובב לו בגב החבר המולדבי משכבר 
אין  כאילו  השטח  על  להסתער  דרעי  חזר  הימים, 
מחר, וגם אתמול לא היה. מספרית וציבורית – ש"ס 
גנץ  של  מנאומו  הזכורות  הכלניות  כמו  בפריחה 
בעוטף עזה. פרשת ההפרדה הפכה את יו"ר התנועה 
שר  ממש:  החסידיים,  המופעים  לכוכב  המזרחית 
דרעי  נגד  איווט  של  האישיות  המתקפות  השמחה. 
וההשתלחות בכל דבר שריח של חרדיות נודף ממנו 

ימי המנדט

ליצמן מעריך 
שנתניהו ישיג את 
המספר הנכסף 
61 ומסביר שאינו 
חושש מכך שפייגלין 
יחליף אותו במשרד 
הבריאות או במשרד 
לבריאות הנפש: ״כל 
מה שהובטח לפייגלין 
היה על דעתי״. אז 
אם לסכם בשורה 
שבורה: לא הייתה 
הברזה, וגם אם 
כן – ניתן לה מראש 
אישור רפואי מהגורם 
המוסמך לעת עתה

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה

דיאגנוזה חיובית. 
ליצמן וח"כי אגו"י 
בחיפה, השבוע
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– רק מחדדות את המסר שהפעם מדובר במלחמה 
בין  ידידותית  באש  ולא  החרדי,  הבית  על  אמיתית 
כגודל  הקלפיות.  סגירת  עם  שתינצר  חברים,  שני 
כך  הנוכחיות,  לבחירות  עד  השניים  של  הידידות 
עומק האיבה והטינה. פרוש יוק. איווט הוא האויב 

החדש.
סומנה  שכמו  בתקופה   – שלה  באלמנט  ש״ס 
עבורה  כאידיאלית  הפוליטי  השנה  בלוח  מראש 
מראשית  המוקדמת  הסליחות  אמירת  לבחירות. 
ועדות המזרח, משדרגת  החודש, כמנהג הספרדים 
לימי  התנועה  את  ומחזירה  הבחירות  עצרות  את 
זצ"ל.  יוסף  הגר"ע  מרן  בהנהגת  התשובה  עצרות 
יתייצבו  ובמקומם  בהופעה  ימעיטו  הפוליטיקאים 
מתכוון  דרעי   – מהם  מאות  שעם  הקהילות,  רבני 
ראש- מרן  את  הקרובים.  בשבועיים  להיפגש 

הממשלה שכיכב בשלטי התעמולה יחליפו מעתה 
והסליחות.  הרחמים  חודש  באווירת  סיסמאות 
ליום  שלך  "הפתק  ועד  בקלפי"  תשובה  מ"נותנים 

הדין".  
החסימה  לאחוז  דרעי  את  שהצמידו  הסוקרים 
לבצע  למדו  הקודמת,  הבחירות  בעונת  חיה  כעת 
ש"ס  את  ומעמידים  עצמם  בכוחות  התיקונים  את 
על שבעה-שמונה מנדטים יציבים. סוקר אחד בלבד 
שלא למד מהטעויות של עצמו, העניק לה השבוע 
לכך  התייחסו  בש"ס  עלובים.  מנדטים  שישה 
הפנימיים  שסקריו  במי  שמדובר  והזכירו  בביטול 
המחמיאים גרמו לאהוד ברק להתעטף בחם-צוואר 
עבורו  שהפכה   – לבריכה  ולקפוץ  הקיץ  באמצע 

לביצה.

שובר שורות
מצאה  ש"ס  הקודמת  הבחירות  במערכת  אם 
עצמה נלחמת על עצם קיומה – כשבחלק מהסקרים 
היא גירדה את המנדט הרביעי, הרי שבפעם הזאת 
ה-61  מבחן  הנשיאותי.  המנדט  על  נאבקת  היא 
לא  כבר  בסקרים  ומתרחקים  שהולכים  מנדטים 

דיברו  החרדיות  בסיעות  היחידי.  כמדד  נראה 
השבוע על ‘ימי המנדט' כמבחן הסף הבא לגורלם 
בקדנציה הבאה. החרדים מאמינים שאם ביבי יקבל 
מהנשיא את המנדט להקמת הממשלה – הוא יצליח 
יהיו  שהחרדים  לכך  יביא  וגם  המרכבה  במלאכת 

חלק מממשלתו החדשה.
דרך המלך להרכבת ממשלה עוברת בגיבוש גוש 
של 61 – אך לא רק. למעט ליצמן שהעניק דיאגנוזה 
יצליח  "נתניהו  כי  השבוע  באוזניי  והעריך  חיובית 
וגם  לבחירות  ועד  מכאן  היום  סדר  על  להשתלט 
 –  "61 של  גוש  ויגבש  ייאמן  הבלתי  את  יחולל 
הרי שכל שאר הבכירים החרדים פסימיים בעליל. 
אפרופו ליצמן: סגן שר הבריאות הבהיר באוזניי כי 
נתניהו לא "שבר שורות" בחבירתו לפייגלין ובפיזור 
ההסכם  סגירת  "ביום  לקנאביס.  בנוגע  ההבטחות 
הסכמה  ונתתי  טלפון  לי  הרים  נתניהו  פייגלין,  עם 
העיתונאים",  במסיבת  מכן  לאחר  שהוצג  מה  לכל 

מגלה ליצמן.
שאלתי את ליצמן אם אינו חושש מכך שפייגלין 
במשרד  או  הבריאות  במשרד  אותו  יחליף  עוד 
ליצמן  השיב  לא",  לא,  "לא,  הנפש.  לבריאות 
ושאף מלוא ראותיו, "לא הייתה שום הבטחה של 
נתניהו להעברת תיק הבריאות. ביבי הבהיר לי את 
זה במפורש. כל מה שנאמר והובטח, היה על דעתי 
ולאחר שנתתי לנתניהו את הסכמתי". אז אם לסכם 
בשורה שבורה: לא הייתה זו הברזה, וגם אם כן – 
ניתן לה מראש אישור רפואי מהגורם המוסמך לעת 

עתה.  
של  הריאלית  הערכתם  המנדט:  לשאלת  נחזור 
את  יצלח  לא  נתניהו  כי  הימין  גוש  חברי  מרבית 
שליברמן  מהעובדה  בעיקר  נובעת  ה-61,  משוכת 
הסקרים.  בכל  מנדטים  עשרה  סביב  יציב  נותר 
מכחול- מגיעים  אומנם  החדשים  מצביעיו  מרבית 

לבן אך להערכת השותפים הטבעיים לשעבר, הוא 
מהליכוד  מנדטים.  כשניים-שלושה  בהם  גם  נוגס 
מהימין  ואפילו  שהתפוגגה  מכולנו  שהצטמק, 
דתיים  והבריחה  לחרד"לים  שנצמדה  ז"ל,  החדש 

מתונים. 

המזוזה והמוזה. רה״מ נתניהו ושר הפנים דרעי

>>>

שאלתי את דרעי אם 
אינו חושש שנתניהו 

יקבל את המנדט 
על כנפי ההמלצה 

החרדית, ורגע לאחר 
מכן יטיל את הביצים 

בקן של כחול-לבן. 
״פראיירים אנחנו 
לא״, השיב דרעי, 

״נשב עם נתניהו לפני 
שנלך לנשיא ונסגור 

איתו שהוא לא מקים 
ממשלה בלעדינו״. 

מזוזה-מזוזה, אך 
אל נא תמהרו עם 

הנשיקה
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התרחיש הזה שהופך את המנדט ה-61 לכמעט בלתי 
אפשרי מדיר שינה מעיניהם של בני הזוג בבלפור כמו גם 
ועדיין  מעיניהם של השותפים החרדים טרוטי העיניים. 
- לא אבדה תקוותם ודווקא מהמקום הכי לא צפוי. חרף 
האחרונה  התקווה  עבורם  נותר  ליברמן  השמצותיו,  כל 
הוגים  הם  בה  הגדולה  כשהדילמה  ממשלה  להקמת 
לחבור  ליברמן  יעז  האם  היא:  ולילה  לילה  ואלף  יומם 
לאיימן עודה ולאחמד טיבי ולהמליץ על בני גנץ כמועמד 

לראשות-ממשלה.
איווט אמר שימליץ על מועמד שיקרא להקמת  "הרי 
ממשלת אחדות", מעריך החבר לשעבר דרעי, "קשה לי 
לראות את חברי הכנסת הערבים חוברים לאיווט ליברמן 
לבן שמבהירים  מכחול  הגנרלים  על שלושת  וממליצים 
בלעדיהם".   – הליכוד  עם  לממשלה  שילכו  מלכתחילה 
היחידים  המהלכים  בשני  לנתניהו  חברו  כבר  הערבים 
על  בהצבעה  ימים:  בקיצור  שהתפזרה  בכנסת  שהוביל 
בפעם  המדינה.  למבקר  המועמד  על  ובהצבעה  הפיזור 
השלישית, הם לא יזדקקו לתיאום מוחצן בין ביבי לטיבי. 
ונתניהו כבר  די בכך שיישארו על הגדר משנאת איווט, 
יגיע אל הנשיא כשבחפיסת הקלפים שלו יותר ממליצים 
עליו מאשר על בני גנץ כמועמד לראשות ממשלה. "אני 
ביבי,  על  תוטל  הממשלה  הרכבת  מלאכת  שאם  מאמין 
הוא כבר ימצא את הדרך לצאת מזה הפעם עם ממשלה 

בראשותו", מעריך דרעי.
הראשונה,  בפעם  כנכונה  הוכחה  שלא  ההערכה 
בגזרת  בעיקר  הפוליטית  המפה  שינוי  על  מתבססת 
כחול-לבן והעבודה. פרץ נטול השפם ולצדו אורלי לוי 
- ששנאתה לפטרונה בעבר מתחרה רק באיבת החרדים 
פוטנציאליים  שותפים  הם   - שהכזיב  בן-הברית  כלפי 
כמו  כורחם  בעל  שמחוברים  לפיד-גנץ  גם  לחבירה. 
פרשיות: תזריע-מצורע, לא יחזיקו מעמד יום אחד ברגע 
את  השיגה  לא  המיוסרת  השותפות  כי  להם  יתברר  בו 

המטרה של ראשות הממשלה. 

שר ההסתה
המי-יודע-כמה  ובפעם  לרעה  להפתיע  שעלול  מי 
גנץ  בני  על  ימליץ  אם  ליברמן.  איווט  הוא  לאחרונה 
את  המשותפת  לרשימה  לתת  עלול  עוד  הוא  תנאי  ללא 
להטלת  ולהביא  גנץ  בבני  סייג  ללא  לתמוך  ההצדקה 
את  לראות  שמתקשה  מי  כתפיו.  על  ההרכבה  מלאכת 
איווט חובר לערבים שנואי נפשו מוזמן להיזכר בזיגזוגים 
הבלתי פוסקים של האיש שמילה שלו היא מילה – אך 

כל יום והמילה שלו. הפכפכותו, אומנותו.
"אין לי בעיה עם המפלגות החרדיות. לא עם החרדים 
שאיתם אני בקשר יומיומי. דרעי הגיע סוף סוף למשרד 
הזאת  המחמאה  את  כן.  כן,  לו".  שמתאים  )הפנים( 
המכהן  ההסתה  שר  מאשר  יותר  ולא  פחות  לא  השמיע 
ב-2016  מעלה  לחתום  שהעניק  בראיון  ליברמן  איווט 
את  ששלף  כהן  ישי  השבת'  ‘כיכר  לעיתונאי  )ושאפו 

הציטוט מהארכיון(. 
שניהל  חריף  אישי  עימות  של  בעיצומו  נערך  הראיון 
בשעתו  ליברמן  את  שהגדיר  גפני  משה  מול  ליברמן 
כ"גרוע מלפיד", רחמנא ליצמן. ליברמן ביקש באמצעות 
בניחוח  אוויר  מטהר  עם  האווירה,  את  לטהר  הראיון 
בשמים מפורסמים. "עושים לי עוול", הוא אמר כשנשאל 

מדוע הוא מטווח את הציבור החרדי בנאומיו, "זה בדיוק 
הציבור  עם  בעיה  לי שום  אין  להדגיש:  לי  מה שחשוב 
החרדי. לא עם המפלגות החרדיות ולא עם חברי הכנסת 
החרדים שאני איתם בקשר יומיומי. יש לי בעיה אישית 

עם משה גפני".
אפילו יאיר לפיד הבין שאנטי-חרדיות יצאה מהאופנה, 
ואילו אתה לא מפסיק לתקוף, פעם אחר פעם – שאלתי 
אני,  נכון.  לא  "זה  בשלו:  נותר  איווט  אך  בשעתו,  כאן 
דת  הפרדת  נגד  שאנחנו  הבהרתי  תמיד  ללפיד,  בניגוד 
'דוסית', מעולם לא  יהודי מאמין, אשתי  אני  מהמדינה. 
הייתה לי בעיה עם החרדים, אני זה שניהלתי את המגעים 
להכנסתם לקואליציית ביבי הראשונה ואני זה שהתנגדתי 

בתחילת הקדנציה הקודמת להדרת החרדים".
ליברמן הדף את שאלותיי, מדוע ולמה החליט לסמן 
על גבו של הציבור החרדי מטרה והגדיר זאת, כ"רושם 
יש  חרדי.  אהיה  ולא  חרדי  הייתי  לא  נכון.  ולא  מוטעה 
הפכתי  לא  פעם  אף  אני  אבל  שלנו,  העמדות  את  לנו 
זאת למלחמה אישית בין שני ציבורים. תמיד שמרנו על 

קשרים טובים".
המשותפת  התמיכה  על  איווט  הצביע  משה,  כתורת 
לא  "ליאון  ירושלים:  לעיריית  בבחירות  ליאון  במשה 
עם  הרצתי  וכן.  משותף,  אלא  שלי,  רק  המועמד  היה 
גפני את אותו מועמד, ואני בהחלט מעריך את התרומה 
ניסיון רב. שיתפנו פעולה  שלו כאיש ציבור מוכשר עם 
בעבר, ואני לא פוסל שיתוף פעולה עתידי". איך זה נגמר 
לתמיכה  הביא  ירושלים'  'סינדרום  יודעים.  כולם  בסוף, 
מחודשת במועמד )הראוי( שנבחר לבסוף בדיל משותף 
עם איווט, לו היו שותפים לו גם אלה שהגדירו את האיש 

כ"גרוע מלפיד".
נגד החרדים  השאלה היא האם תמשיך לנהל קמפיין 
הבאות  הבחירות  לקראת  האם  לבחירות;  הדרך  כל 
ליברמן  את  שאלתי  בביטחון?  או  בחרדים  תתמקד 
לסיום. "חד משמעית בביטחון", השיב בלי להסס, האיש 
והמילה. חודשים ספורים אחרי, ורגע אחרי שהפשיר את 
שטח האש הצה"לי לטובת העיר החרדית אלעד, העניק 
ליברמן ל'קו עיתונות' ולתוכנית ׳פילפוליטיקה׳ )בהגשת 
משותף  ראיון  מעלה(  והחתום  ריבלין  יעקב  הפרשן 
ומחויך נוסף, והפעם כאשר ח"כ משה גפני לצדו. איווט 

נטף נופת צופים. הנופת – הפכה לטינופת. 

עוצמה ערבית
האיש  עלול  כך  החרדים,  על  לרעה  שהתהפך  כפי 
להפוך ברגע אחד לקיר הברזל של עוצמה ערבית. האיש 
עם השערות על הפנים – כפי שבגין כינה את מי שכינה 
רק  מחויב  שהוא  פעם  אחר  פעם  מוכיח  ימים,  באותם 
לעצמו. אם איווט יבין שהדרך להחלפת נתניהו מחייבת 
תמיכה פאן-ערבית והמלצה איווטית ללא תנאי על בני 

גנץ – שום תחתית מדריגה לא תעמוד בפניו.
כשהאופק הולך ומחשיך, גובר והולך הכעס במפלגות 
נתניהו  שמפגין  הרפיסות  לנוכח  וב'ימינה'  החרדיות 
"ביבי  הפוליטי.  במישור  אלא  המדינית  בזירה  ולא   –
נראה  והמשאבים.  העוצמה  בכל  איווט  על  מסתער  לא 
שהוא תוקף אותו בעיקר כדי לצאת ידי חובה בה בשעה 
שהוא מטווח בכינון ישיר דווקא את איילת שקד וימינה 
ואפילו את ש"ס ויהדות התורה", אומר ח"כ חרדי בכיר, 

שמתקשה להבין מדוע.
מי שמקפיד לחבק את ליברמן חזק על מנת שמצביעיו 
יעקב אשר שהגיב השבוע  הוא ח"כ  ישמעו את הקנאק 
לשאלתי האם היה או לא היה דיל עם ליברמן - של חוק 
הדו- בתשובה  ירושלים,  עיריית  תמורת  מרוכך  גיוס 

לא  אני  כי  ואני לא אענה  "ליברמן הוא חבר  משמעית: 
איווט  עם  מלרקוד  שנזהרים  החרדים  חברים".  מסגיר 
בטנגו - הזקוק לשניים - של שנאת חרדים, לא מצליחים 
גם  ליברמן,  את  תוקף  לא  נתניהו  ולמה  מדוע  להבין 
עבורם, בחזית הערבית: "נתניהו צריך לתקוף את ליברמן 
גנץ  של  היחיד  הסיכוי  שהוא  ולהסביר  העוצמה  בכל 
אומר  הערבים",  תמיכת  על  שתישען  ממשלה  להרכיב 
ח"כ אשר וכמוהו סבור גם אריה מכלוף דרעי. העובדה 
שנתניהו בורר את מילותיו ומקצה את מרבית המשאבים 
הכספיים לאפיקים אחרים – מעוררת דאגה ומלמדת על 

כך שדבר מה מתחולל בראשו של ראש-הממשלה.
כשזה  אבל  בישראל  הטוב  הקמפיינר  הוא  "נתניהו 
הוא  מתי  אצלו  לדעת  אפשר  אי  האישי  למישור  מגיע 
מחליט מהראש ומתי הוא מגיב מהבטן", אומר ח"כ חרדי 
שמתמחה בהבנת נבכי נפשו של האיש, "מכל התרגילים 
עוד  הברית,  בני  על  דווקא  המיותרות  והמתקפות  שלו 
של  משותפת  המלצה  עם  ערבית  עוצמה  בסוף  נקבל 

ליברמן והערבים על בני גנץ". 
בסביבתו של נתניהו אגב, מסרבים להתנצל – כמיטב 
הרטוריקה של בנט בעבר. שם מעריכים, כפי שנכתב כאן 
בשבוע שעבר, כי עוצמה יהודית תרוץ עד הסוף וכי יש לה 
סיכויים לא מבוטלים לעבור את אחוז החסימה. בסביבתו 
של נתניהו מפנים את האצבע המאשימה לעברם של בנט 
ברציפות,  השנייה  בפעם  בהפקרות  נהגו  "הם  ושקד: 
למרות  החוצה  הדרך  את  ולחבריו  גביר  לבן  כשהראו 
אז  ויותר.  מנדטים  שני  שווים  שהם  לכולם  ברור  שהיה 
ויכו על החזה של עצמם", אמר  שיפסיקו להטיף מוסר 

השבוע נתניהו לאחד משותפיו.
אם הטרפת הזאת בתוך המחנה תימשך, הרי שבסליחות 
של ערב ראש-השנה ועשרת ימי תשובה, הן האשכנזים 
והן הספרדים, חרדים כדתיים-לאומיים, עוד יכו על חטא 

היוהרה, ובעוצמה יהודית יתירה. 

>>>

איוב קרא בימיו 
הטובים לא נשמע כה 
נלהב בנוגע לתמיכתו 
בראש-הממשלה אך 
גם בתמיכה החרדית 

מקיר לקיר ניכרים פה 
ושם סדקים. כששאלתי 

השבוע את ח״כ יעקב 
אשר על היום שאחרי 

נתניהו הוא השמיע 
בקולו את מה שחושבים 

חבריו: ״לא נלך עם 
הראש בקיר. יהדות 

התורה לא תהיה 
המפלגה היחידה שלא 

תשב באופוזיציה״

הנופת הפכה 
לטינופת. גפני 
וליברמן בראיון 
המשותף )צילום: 
רדיו קול חי(
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"בן גביר יטפל בכפייה החילונית של בג"צ"

מאת: יוסף לוי

למה שאדם מהציבור החרדי יצביע למפלגה כמו 'עוצמה יהודית'?
שרבותיו  ומה  רבותיו,  מצוות  פי  על  ילך  ה'  לדבר  שחרד  שיהודי  מצפה  אני  כל,  "קודם  מרזל: 
מורים לו כך יעשה. יחד עם זאת, אני לא פחות חרדי משאר הח"כים החרדים. אני נלחם על כל דבר 

שבקדושה, אבל גם נלחם על שלמות ארץ ישראל ושלמות העם".
מה עוצמה יהודית תעשה שהח"כים החרדים לא עשו?

ישראל. אפשר להכות בהם, שוטרים  נרדף במדינת  הכי  לציבור  "במהלך השנים החרדים הפכו 
מרביצים למפגינים, בתי המשפט פוגעים בציבור החרדי, וכן ההסתה בתקשורת הכללית נגד החרדים 
היא חסרת תקדים. כניסתו של עו"ד איתמר 
את  תשנה  יהודית  עוצמה  ומפלגת  גביר  בן 
המאזן. בדיוק כמו שעשה ח"כ לשעבר ד"ר 
בחירוף  החרדים  על  שהגן  ארי,  בן  מיכאל 
נפש. כך גם בן גביר ייצא למתקפה בנושא 
הזה. הגיע הזמן שמישהו ידבר עם המסיתים 

והפוגעים בשפתם".
מי  ישראל,  לגדולי  שמחובר  אחד  בתור 

מהרבנים תומכים בכם?
בדור  רבים  לרבנים  להתקרב  "זכיתי 
מיוחד  לי קשר  היה  הזה.  בדור  וגם  הקודם 
עם הגרש"ז אויערבך זצ"ל, ואני אתן לך גם 

סקופ: הסיבה העיקרית שהייתי עושה את "מצעד הבהמות" היה לבקשתו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל 
והדבר עשה לו נחת גדול. גם רבנים כמו הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל, הרב מרדכי אליהו זצ"ל, הרב 
אברהם שפירא זצ"ל, הרב עובדיה יוסף זצ"ל ואחרים קרבו אותי מאוד ועודדו אותי בפועלי. יחד עם 
זאת, הם תמיד תמכו במפלגותיהם, למעט מו"ר הרב מרדכי אליהו זצוק"ל שתמיד עודד אותי לרוץ".

מה סוד הקשר שלך עם חסידי חב"ד?
"במשך שנים זכיתי לתמיכה של תנועת חב"ד, והיום אנחנו האלטרנטיבה היחידה שמתחייבת וגם 
תקיים את שלושת השלמויות - שלמות התורה, שלמות הארץ ושלמות העם. אני כבר פעיל קרוב 
לחמישים שנה, יום ולילה, במלחמה בכל נפשי ובכל מעודי על שלושת השלמויות, ויש לי קבלות 
רבות בעניין. אנחנו לא רק באים יום לפני הבחירות ומתחייבים בנושא. אנחנו פועלים עבור זה לאורך 
כל השנים וזה סוד הקשר. רבים בחב"ד שפגשתי בשנים האחרונות היו אומרים לי: "ר' ברוך תודה 

שהצלת אותנו מהצבעה למפלגות שהיו שותפות להתנתקות ולוויתורים נוראיים".
אבל טוענים נגדכם שאתם עלולים לפגוע בימין.

"הסיכוי היחידי של נתניהו להקים ממשלת ימין, זה שעוצמה יהודית תעבור את אחוז החסימה. 
בלעדינו נקבל ממשלה עם גנץ, פרץ וממשלה שלא מחויבת כלל לארץ ישראל ולתורת ישראל".

והכותל  הגיורים  שבת,  הישיבות,  בני  גיוס  בעניין  יהודית  עוצמה  מפלגת  של  עמדותיה  מה 
הרפורמי?

"לאור התדרדרות בסטטוס קוו בשנים האחרונות, הייתי פעיל מאוד בכל הנוגע לפרצות בפגיעה 
של קדושת השבת. ניסינו למנוע את פתיחת המרכולים, כמעט והצלחנו לעצור את משחקי הכדורגל 
הכותל, פעלתי  בנוגע למתווה  גם  הנושא.  את  ובג"צ הכשיר  הנושא  את  אישרה  בשבת. הממשלה 
בנושא נגד המתווה המסוכן שנפתלי בנט הביא עלינו וכן גם בנוגע להקלות בגיורים. לגבי חוק הגיוס 
עמדתנו היא, שאנחנו בעד שכל מי שלומד ימשיך ללמוד, כמו שהרב שפירא והרב אליהו התנגדו 

לפני שבוע וחצי בג"צ פסל את התמודדותו של ברוך מרזל לכנסת במסגרת מפלגת 'עוצמה יהודית', לאחר שקיבל את בקשות הרפורמים ומפלגות השמאל 
הקיצוני • בראיון ראשון מאז הפסילה הוא מדבר על הציבור החרדי ועל יו"ר המפלגה החדש, לאחר הפסילה, עו"ד איתמר בן גביר ומבטיח כי הם יגנו על 

הציבור החרדי המוכה והנרדף בידי בג"צ 

לגייס כל אדם שתורתו אומנותו".
איך זה שבמו"מ מול ימינה הייתם הרבה פחות פשרניים מאשר במו"מ מול איחוד מפלגות 

הימין?
הבית  לצערי הרב ההנהגה של  אך  גדולים מאוד בבחירות הקדומות,  ויתורים  "אכן עשינו 
היהודי והאיחוד הלאומי גילו כפיות טובה כלפינו. יחד עם זאת, העובדה שבנט יקבל את התיק 
הבכיר במפלגה, ושקד שמובילה את הרשימה הקשו עלינו יותר את החיבור ולכן עמדנו בתוקף 

על המינימום המגיע לנו".

לראשונה: רבנים בכירים 
בציונות הדתית יתמכו 

ב'יהדות התורה'
בהסכם שנחתם נכתב בין היתר כי "יהדות התורה אינה תומכת בנסיגות מארץ 

ישראל" • בנוסף מסכימים הצדדים להיאבק בגיוס בנות לצה"ל ובשירות משותף

מאת: יוסף לוי

קבוצת רבנים ופעילי ציבור מהציונות הדתית חתמה אתמול )שלישי( על הסכם שיתוף פעולה 
עם מפלגת יהדות התורה. כך מפרסם עיתון ''ישראל היום".

שמדובר  משום  דתית,  פנים  משמעות  הפוליטי,  כוחה  את  להעריך  קשה  שכרגע  לחבירה   
בנציגי ציבור מהזרם הדתי לאומי שמצטרפים למפלגה החרדית, הידועה בהתנגדותה לציונות. 
בראש הקבוצה עומד הרב דוד חי הכהן מבת ים ושותפים לה בין היתר הפעיל הוותיק של גוש 
אמונים, יעקב שטרנברג, הרב אבי שרייבר שהיה הרב של כפר דרום, ואחרים שלא מעוניינים 

להתפרסם. 
שטרנברג אמר לישראל היום כי "איננו מתנגדים כלל לכך שיש אישה בראש הרשימה. לא 
זו הנקודה כלל אלא מבחינתנו היא הבעיה שט"ב איבדו את הזהות הדתית שלהם בכך ששמו 
אדם חילוני בראש המפלגה. זה דבר שאיננו יכולים להשלים אתו משום שאיננו יכולים או רוצים 
לוותר על הזהות הדתית שלנו".  בהסכם שנחתם בין שני הצדדים נכתב בין היתר כי "יהדות 
לדאוג  מתחייבת  ישראל",  מארץ  בנסיגות  וחלילה,  חס  מעוניינת  ואינה  תומכת  אינה  התורה 
יהודה  בתוך  נוספים  ובחלקים  בירושלים,  העתיקה  בעיר  התושבים  "של  וביטחונם  לשלומם 
ושומרון", ולתמוך "בכל המוסדות בהם מחנכים בנות לאהבת תורה ושמירת מצוות". בנוסף 
מסכימים הצדדים להיאבק במגמות הליברליות, בגיוס בנות לצה"ל ובשירות משותף לגברים 

ונשים. 
רבניים  חוגים  הביקורת מצד 
בציונות הדתית על הצבת אדם 
שרוב  הרשימה  בראש  חילוני 
חדשה.  אינה  דתיים  מצביעיה 
לראשונה  כשהועלתה  כבר 
שקד  את  להעמיד  האפשרות 
נגד  יצאו  הראשון,  במקום 
יצוין  רבנים.   עשרות  המהלך 
כי הרב חי הכהן תמך בבחירות 

הקודמות בש"ס. 
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ידוע פירושו של השל"ה הק' ורבים נוספים כי פרשה זו, הנקראת 
בפתחו של חודש אלול, באה ללמדנו כי חובת האדם לשים לעצמו 
שערים בראשו. בעיניים, באוזניים, באפו ובפיו - שבעה שערים, 
למען יראה רק מה שראוי לראות, ישמע רק מה שצריך לשמוע, ויריח מה 
שמותר להריח, וכמובן ידבר רק מה שצריך לדבר. ולא בכדי נאמר "תתן 
לך", דבר שלא מודגש במצוות אחרות, כי התורה רומזת ששופטים ושוטרים 
אינה מצווה רק לציבור ולעיר, אלא לכל אחד ואחד שייתן לעצמו "שופטים 

ושוטרים", למען לא יחטא.
בחיר  את  לקחת  שזכה  קלינקוביץ  העיירה  עשיר  הרשל,  ר'  על  מסופר 
עולם הישיבות לחתן עבור בתו ולא היה מאושר ממנו. שכן שמו של הבחור 

התפרסם בכל הסביבה כתלמיד חכם מופלג ובעל שאיפות גדולות.
האברך הטרי, לא הכזיב את התקוות הרבות שנתלו בו. מבוקר עד ערב 
ישב בבית המדרש של העיירה כשדאגות העולם הזה לא טורדות אותו אף 
נימה. את שלושת ארוחותיו סעד בבית חותנו העשיר שקיבל על  כמלוא 
עצמו מראש לדאוג לכל צרכו ומחסורו. אולם החתן חש כי שפע הגשמיות 
מונע ממנו להתעלות כפי שהיה חפץ והיה שרוי בעצבות. החותן שהבחין 
בדכדוך מיהר להשפיע עליו עוד שפע מכל טוב, מבלי לדעת כי הוא רק 

מחמיר את הבעיה. 
משראה האברך כמה צער גורם לו השפע הגשמי גמלה החלטה בליבו 
שיצום מערב שבת לערב שבת. כחלוף השבועות והחודשים גופו של האברך 
הלך ונחלש, פניו כחשו והאפירו, שניו השחירו כפחם, אבל החיוך לא מש 

מפיו.
החותן, ר' הרשל עיניו הולכות וכלות. חס וחלילה, אין לו שום התנגדות 
להתעלותו הרוחנית של חתנו, אבל חושש הוא שמא יפגע הדבר בבריאותו. 
לא הועילו כל התחנונים והשידולים לחדול, או לפחות למתן מעט את קצב 

הצומות והתעניות. האברך לא ניאות לסגת מהדרך שסיגל לעצמו.
ר' הרשל המודאג ראה שדבר לו יעזור מלבד פניה לרבו הקדוש הרבי ר' 
יצחק ה'פחד יצחק' מבאיאן זי"ע, שגם חתנו נמנה על חסידיו.  הרבי שמע 
את הדברים והבטיח כי בפעם הבאה שהחתן יגיע לחצר הרבי – הוא יקרא 
לו וישוחח עמו בנושא. ואכן החתן הגיע לרבי לאחר מספר ימים ונקרא אל 

חדרו של הרבי.
הרבי סיפר לאברך: בעיירה אחת חיו שני משולחים שמזה שנים התרימו 
את יהודי הגולה לטובת עניי ארץ ישראל. חיים ויעקב. חלוקת העבודה בין 
השניים ברורה. כל אחד מהם מופקד על עיר אחת גדולה הנמצאת תחת 
בנקודה  כספים.  גיוס  למסע  לדרך,  שניהם  יוצאים  לתקופה  אחת  חסותו. 
מסוימת, באמצע הדרך הם נפרדים איש מאחיו, כל אחד מהם פונה לעיר 
'שלו', כשהם מסכמים ביניהם לשוב ולהיפגש בתאריך מוסכם ולחזור יחד 

לעיר מגוריהם.
כששבו ונפגשו לאחר כמה ימים היה "חיים" תשוש ועייף ואילו "יעקב" 

רגוע ומחויך. פנה חיים לידידו וביקש ממנו הסבר לרוגע והנינוחות שלו.
הסביר לו יעקב: "אני פועל על פי אסטרטגיה. בתחילה אני פונה לרובע 
העשירים, שם אני משקיע את מיטב כוחותיי, דורש ומתחנן, מבקש ומפציר. 

ורק אחר כך אני פונה לסיבוב מהיר בין בתי העניים".
צליל של זלזול בקע מפיו של חיים: "וכי חכמה להוציא כסף ממי שיש 
לו? וכי העניים פטורים ממצות צדקה? אני משקיע עבודה בעניים האלו, 
מכתת את רגליי, מתמקח, מתווכח, ולפעמים אפילו מתחנן כאביון בפתח. 
את כל שבידי אעשה כדי לחלץ מידיהם כמה 'קופיקות' לצדקה. רק אחרי 
אני  מרשה  אז  רק  העניים,  של  השחוקים  כיסיהם  עם  תום  עד  שמיציתי 
לעצמי לנשום קמעא ולפנות אל העשירון העליון בעיר. הם פותחים בקלות 
את ארנקם, איתם אני לא מתווכח ולא מתמקח, פשוט אומר 'תודה' וממשיך 

אל העשיר הבא".
אין  אבל  לי,  "תסלח  לצחוק.  שלא  ומתאמץ  הדברים  את  שומע  יעקב 
בדבריך אפילו טיפת היגיון. העניים האלו שאתה משקיע בהם כל כך הרבה 
מאמץ, הם בלאו הכי אינם יכולים לתרום יותר מכמה פרוטות עלובות, חבל 
מראש על המאמץ. מוטב להשקיע את הכוח בבעלי ההון שיש סיכוי ממשי 
עבודה  ימי  אחרי  כך  נראה  שאתה  פלא  נכבדים.  סכומים  מידיהם  לחלץ 

שכאלו?"...
האברך  אל  פניו  הישיר  משלו,   – סיפורו  את  סיים  יצחק'  ה'פחד  הרבי 
המצומק וקרא לעברו: "הצומות שסיגלת לעצמך לאחרונה, למה הם דומים? 
ה'עשירים'  אל  לפנות  במקום  אתה,  גם  כמוהו  חיים...  של  להתנהגותו 
דברים  מלשמוע  מהם  למנוע  ל'אוזניים'  כלומר  היכולת,  לבעלי  שבגופך, 
אסורים, ל'עיניים' לשמור עליהם מכל משמר לא לראות מראות אסורים, 
ל'פה' שיקמץ בדיבור חולין. במקום לפנות אליהם פנית אל העני שבקרבך, 

אל הקיבה..."
יצליח  אם  גם  שלך,  והחלש  המדולדל  "הגוף  לקחו,  את  הצדיק  חידד 
לתרום לך מעט מחלבו ודמו, גם אז תהיה זו מנחת עני, כבשת רש, האם 
על  הרי  טעותך?  גודל  את  אתה  מבין  כלום  ראשון?...  עמו  להתחיל  נכון 

הדרך פגעת גם בכוחותיך ללימוד התורה ועבודת ה'".
מהם  "דרוש  דבריו.  את  וכפל  הרבי  העשירים שבך", שב  אל  לך  "כלך 
בכל הכוח, תבע מהם את המקסימום שניתן לתבוע והנח במטותא לעניים, 
בדרך  להתעלות  תזכה  כך  רק  בגופך,  הפוגעים  והתעניות  מהצומות  חדל 
הם  הלא  שבנו,  העשירים  אל  הזו  בעת  לפנות  עלינו  אנו  גם  הרצויה"...  

השערים שבגופנו ולתבוע מהם קדושה וטהרה.
יה"ר שנזכה גם אנו לשמור על כל שערינו, נשים בהם "שופטים ושוטרים" 

ונזכה ל"כל אשר ה' אלוקיך נותן לך", ולשנה טובה ומתוקה.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

שופטים ושוטרים תתן לךְּבָך ָבַטְחִּתי ַאל ֵאבֹוָׁשה
ִמְּפנֵיֶהם.  ּתַַעְרצּו  וְַאל  ּתְַחְּפזּו  וְַאל  ּתִיְראּו  ַאל 
ִעם  ָלֶכם  ְלִהָּלֵחם  ִעָּמֶכם  ַההֵֹלְך  ֱאֹלֵקיֶכם  ה'  ִּכי 

אֹיְֵביֶכם ְלהֹוׁשִיַע ֶאתְֶכם )כ, ג-ד(
עוד שלושה ימים ראש השנה!...

נמצאים אנו בעיצומו של חודש אלול, חודש הרחמים 
והסליחות, שבו מכינים אנו את עצמנו לקראת יום הדין 

הגדול והנורא בראש השנה. 
זכורני שכשלמדתי בישיבת בית יוסף נובהרדוק, מורי 
מוסר  היה  ברוק זצ"ל  ציון  בן  רבי  הישיבה  ראש  ורבי 
שיחה מוסרית בשבת האחרונה של חודש אלול בסעודה 
את  מכבים  היו  תם  רבינו  זמן  שהגיע  לאחר  שלישית. 
האורות בחדר האוכל, וכל הרמי"ם, האברכים והבחורים 

התאספו לשמוע את דבריו. 
ראש הישיבה היה יושב ומתנדנד עם הסטנדר בחושך, 
אומר  כשהוא  קולו  היטב  נשמע  שם  ששרר  ובשקט 
טעג  דריי  "נאך  ביידיש  ספורות  מילים  חרישי  בניגון 
ימים ראש השנה... הקהל  עוד שלושה   – ראש השנה" 
כולו היה פורץ בבכי איום ונורא - הוי הוי, ראש השנה 

קרב ובא!!...
אלול  חודש  מהו  להרגיש  ידעו  הקודמים  בדורות 
והימים הנוראים. אווירת הפחד מיום הדין הגדול והנורא 
עושים  כשהיו  הקטנים.  הילדים  על  אפילו  השפיעה 
מעשי שובבות, הייתה יוצאת אמם לחצר, קוראת לילד 
אלול!!",  "מוישל'ה,  התאריך.  את  לו  ומזכירה  בשמו, 
ומיד היה הילד מתנער, נכנס הביתה וחדל מכל מעשה 

שובבות. 

משפט על כל פרט ופרט

שראש  יודע  אדם  כל  הרי  שואל:  יחזקאל"  ה"אור 
לו במהלך השנה  יום הדין. כל מה שיקרה  השנה הוא 
הבאה - מוכרע במשפט שמתקיים ביום הזה. כיצד, אם 

כן, הוא מתהלך בשלווה ולא ירא מאימת הדין?
בצורה  מבין  לא  שאדם  משום  שזאת  משיב  והוא 
סבור שהמשפט  אדם  המשפט.  של  מהותו  את  הנכונה 
הוא כללי. מסתכלים עליו על כלל מעשיו, ובסך הכל 
מצבו סביר. ואינו מבין שהמשפט הוא על כל פרט ופרט 
מכל מעשה שעשה: איך קיים את המצוה הזאת והזאת? 
איך התפלל כל תפילה ותפילה? איך ניצל כל רגע ורגע 
ללימוד תורה? "וְדָע ִּכי ַעל ָּכל ֵאֶּלה – על כל פרט ופרט 

בדקדוק - יְִביֲאָך ָהֱאֹלִקים ַּבִּמׁשְָּפט".  
שיְַרֶּבה  ידי  על  רק  היא  ולהשתפר,  להתעורר  והדרך 
אמרו:  יג(  א,  )אבות  חז"ל  הקדושה.  התורה  בלימוד 
יליף קטלא חייב". התורה היא המצוה הגדולה  "ודלא 
המפתח  והיא   – כולם"  כנגד  תורה  "ותלמוד   - ביותר 
לשינוי והדרך להשיג את הנעימות והאושר בחיים, כי 

התורה כוללת כל הטובות שבעולם.
חז"ל אומרים )סנהדרין צב ע"א(: "כל בית שאין דברי 
תורה נשמעים בו בלילה - אש אוכלתו". אין הכוונה רק 
לשריפה של אש, אלא לשריפה גדולה יותר! אם אדם 
מגיע הביתה, ויש לו מחלוקות עם אשתו, מריבות, מתח 
הוא  בבית! אבל אם בהגיעו הביתה  יש אש   – ועצבים 
פותח גמרא ומתחיל ללמוד – אי אפשר לתאר עד כמה 
זה מוסיף לשלום הבית ולאווירה הרגועה שתשרור בו.  
וכמו כן מצינו בתיקוני הזוהר הקדוש )תקונא תמניא 
וארבעין פה ע"א( שדרש את הפסוק )שמות לה, ג( "ֹלא 
תְַבֲערּו ֵאׁש ְּבכֹל מֹׁשְבֹתֵיֶכם ְּביֹום ַהּׁשַָּבת" על אש הכעס 

והמחלוקת, שאותה יש להקפיד שלא להבעיר בשבת. 
כל בית שאין קול התורה נשמע בו – אש אוכלתו. וכל 
בית שקול התורה נשמע בו – שלווה בו. ולא מבעי אם 
אדם פותח ספר וקורא בו לפני אשתו, אלא אפילו אם 
הוא יושב ולומד לבד – הנעימות והאושר יתפשטו בבית. 
יום המשפט:  זוהי ההכנה הראויה ליום ראש השנה, 
להכניסה  ולהשתדל  הקדושה  התורה  בלימוד  להרבות 

לתוך הבית בכל יום!

העצה שהועילה

רבי יוסף משאש זצ"ל, שהיה אב"ד במקנס, ובעלותו 
ארצה כיהן כרבה הראשי של חיפה, סיפר על אביו, רבי 
מרגליות,  מפיק  פה  מופלג,  דרשן  שהיה  זצ"ל,  חיים 
וכשהיה דורש היו אנשים יוצאים בהתפעלות, לומדים 

את תורתו ומתייעצים עמו, וכך סיפר:
"כבוד  לו:  ואמר  מופלג  עשיר  אליו  הגיע  אחד  יום 
הרב, יש לי כסף רב אבל אין לי חיים! יש לי בבית את 
הביתה  נכנס  פעם שאני  בכל  אבל  הטוב שבעולם,  כל 
אשתי מתקוטטת אתי. אין פעם אחת שאני נכנס הביתה 

ואין לה טענות ומענות עלי. והמחלוקת הזאת גולשת 
אל הילדים, וגם להם יש מה להעיר. מה עלי לעשות כדי 

להסיר את האש הזאת מן הבית?"
נענה הרב ואמר לו: "יש לי עצה בעבורך, אבל היא 

קשה מאד. אני מסופק אם תוכל לקיימה". 
"כבוד הרב", אמר העשיר, "יעלה כמה שיעלה. אני 
מוכן להשקיע כל הון שבעולם, ובלבד שתשרור שלווה 

בביתי".
"העצה אינה קשורה לכסף, אלא לדבר אחר לחלוטין", 
הסביר לו הרב. "בכל יום – חוק ולא יעבור – אתה סוגר 
את בית המסחר שלך, ומגיע לשיעור התורה שמתקיים 
בשעה שבע בערב. גם אם תפסיד מכך הרבה כסף – לא 
מעניין אותך, ואתה מגיע לשיעור. אחרי שבועיים נשוב 

ונדבר".
חנותו,  את  סוגר  היה  וחצי  יום בשעה שש  כל  ואכן 
ויהי מה. גם אם היו קליינטים בחנות היה מבקש מהם 

לבוא למחרת או ללכת לקנות ממישהו אחר... 
אשתו:  אותו  שאלה  הביתה,  בהגיעו  יומיים,  כעבור 
אצל  תורה  בשיעור  "הייתי  השיב:  והוא  היית?"  "היכן 
יום  נשארת  איך  משהו?  היום  "אכלת  שאלה:  הרב". 
שלם בלי לאכול?" ומיהרה להכין לו ארוחת ערב... עוד 
יום עובר, ועוד יום – ואין וויכוחים, אין קטטות. פלא 

פלאים.    
כעבור שבועיים הוא שב לרב ואמר לו: "העצה עבדה 
מצוין. אבל, ילמדנו רבינו, מהיכן ידע הרב את הפטנט 

הנפלא הזה?"
נענה הרב והשיב: "הכתוב אומר )ישעיהו נד, יג(: 'וְכָל 
עסוק  שאדם  ידי  על  ָּבנָיְִך'.  ׁשְלֹום  וְַרב  ה'  ִלּמּודֵי  ָּבנַיְִך 

בלימודי ה' – הוא מרבה את השלום בביתו".        
את  מזככת  האדם,  את  מעדנת  הקדושה  התורה 
מידותיו ומגביהה אותו אל על. אחרי שיעור תורה אדם 
כל  כן.  לפני  שדיבר  כפי  סגנון  באותו  מדבר  לא  כבר 

התנהגותו משתנה והופכת למעודנת יותר.   

אם תלית בי בטחונך - אגן עליך!

מלבד החובה להתחזק בלימוד התורה וקיום המצוות 
להתחזק  עלינו  למקום,  אדם  ובין  לחברו  אדם  שבין 
באמונה וביטחון ולתלות בה' מבטחנו, כפי שמורה לנו 
התורה בפסוקים שלפנינו: "ַאל ּתִיְראּו וְַאל ּתְַחְּפזּו וְַאל 
ְלִהָּלֵחם  ִעָּמֶכם  ַההֵֹלְך  ֱאֹלֵקיֶכם  ה'  ִּכי  ִמְּפנֵיֶהם.  ּתַַעְרצּו 
ָלֶכם ִעם אֹיְֵביֶכם ְלהֹוׁשִיַע ֶאתְֶכם" – הקב"ה מוליך אותנו 
גם בימים הנוראים הללו, ואנו סמוכים ובטוחים שיוליך 

אותנו לחיים טובים ולשלום. 
ַאל  ָבַטְחּתִי  ְּבָך  "ֱאֹלַקי  ב(  )כה,  בתהלים  הפסוק  על 
עוצר  על  שגזר  למלך  משל  במדרש  מובא  ֵאבֹוׁשָה" 
איש  כל  על  נאסר  בערב  שבע  השעה  מן  בממלכה. 
והשוטרים  ברחוב,  איש  עבר  והנה  ברחוב.  להסתובב 
טען   – אותי"  "עזבו  ועצרוהו.  מיד  בו  הבחינו  שהוצבו 

האיש להגנתו – "הרי בן אחותו של המלך אני".
המשטרה  לניידת  הכניסוהו  כך,  השוטרים  שמעו 

והביאוהו לפני המלך, לברר את העניין. 
"שקר דובר האיש", אמר המלך, "אין הוא בן אחותי 

כלל".
והחל  המלך  מעם  הרעה  אליו  שכלתה  האיש  הבין 
להתחנן לפניו "אדוני המלך, טעיתי, אך לא הייתה לי 
וכך  קרובך  שאני  בך  תקוותי  את  לתלות  אלא  ברירה 

יצילוני".
הריני  בי,  בטחונך  את  תלית  "אם  המלך:  לו  אמר 

משחררך לחיים טובים ולשלום".
זהו שאמר דוד המלך לפני הקב"ה: רבונו של עולם, 
אנו תולים את קרבתנו בך. הן אמת שלא מגיע לנו, אך 
בך  "אלוקי  עלינו.  ורחם  חוס  ולכן  שלך,  קרובים  אנו 
בטחתי" – אנחנו בוטחים בך יתברך, ולכן "אל אבושה 
אל יעלצו אויבי לי" – תשמור ותגן עלינו ותוציא לאור 

משפטנו לחיים טובים ולשלום. 
ה"חפץ חיים" זצ"ל חיבר ספר מיוחד המיועד ליהודים 
אותם  חיזק את  ובו  ישראל',  'מחנה   – הנלחמים בצבא 
יהודים באמונה בה' יתברך. הוא כותב להם כי אפילו 
אדם שעבר עבירות, אם הוא בוטח בה' ואומר לו "אלוקי 
בך בטחתי" – אין בי מעשים אך אני בוטח בך - מובטח 

לו שלא יבוש.
זהו הביטחון שיש לנו בימים הללו. אנו עומדים לפני 
בורא עולם דלי מעש, ואומרים לו: אין בנו מעשים, אך 

אנו זורקים את עצמנו אליך – ואז נזכה. 

)מתוך הספר החדש "משכני אחריך" דברים ח"א(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תשבץ

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

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

 www.tashbetz.mysite.com

תפזורת בעלי מלאכה ומקצועות.

מאונך

1. חוד החנית או הכידון או להב החרב. "שלף  ___  והניחה באונקלו" )סנהדרין 
פב.(

4. קיצור המילים: טעמי מקרא.
6. כנוי לסוס רכיבה והובלה. "רתם המרכבה  ל___" )מיכה א יג(

7. נפגם, הושחת, ניטל החוד.  "אם ___ הברזל והוא לא פנים קלקל" )קהלת י י(
8. התכווצות בלתי-רצונית של שרירי הגוף.  "עוים שכל הרואה אותם אוחזתו  

___" )חולין ס:(
9. מאותיות ה-א"ב.

10. מושל מדינה או מושל מחוז בימי קדם, נציב המלך באזור או במדינה.  "לחם  
ה___" )נחמיה ה יח(

11. העלה קרום, התכסה בשכבה דקה מלמעלה.  "חרבו נעשה כמין טיט  ש___  
פניה של מעלה" )רש"י בראשית ח יג( )בלשון יחיד, עבר(

12. פנים אל פנים, בדיבור ישר, בלא מתווך או שלא בכתב.  "___  אל  ___" 
)במדבר יב ח(

14. משולם, פדוי, שסולקה תמורתו.  "אסור לו לאדם שישהה שטר ___  בתוך 
ביתו" )כתובות יט:(

16. צבע כחול ירקרק שהקדמונים היו מפיקים מעצים שונים כתחליף לצבע 
תכלת אמיתי.  "ודרך הרמאים למכור ___  ___  בשם תכלת" )רש"י עבודה 

זרה לט.(

1. מחשבה, הרהור.  "בחנני ודע  ___" )תהלים קלט כג( )בלשון יחיד( )לא בלשון 
סמיכות(

2. יושר,דברים נכונים."ולא ידעו עשות __")עמוס ג י()בכתיב מלא(
3. כנוי לשאול, קבר.  "ארץ  ___" )תהלים פח יג(

4. השואף לראות רק יושר וצדק, שאינו יכול לראות עוול ורשע ולשתוק.  "____  
עינים" )חבקוק א יג(

5. רעב שבא מחמת בהלת מלחמה. "רעב של  ___" )אבות ה ח(
11. חמיצות.  "כלי שנותנין בו חומץ וכל דבר שיש לו  ___" )רש"י פסחים ל:( 

)בכתיב חסר(
12. ערוד, חמור-הבר.  "הינהק  ___  עלי דשא" )איוב ו ה(

13. התנודד, כשל.  "תעו מן השכר שגו בראה  ___ פליליה" )ישעיה כח ז( )בלשון 
יחיד, עבר(

14. שמה של האות השבע-עשרה באלף-בית העברי.
15. בקלות, בלא קושי רב.  "___  נקלה" )ירמיה ו יד(

מאוזן

אפה, יוצר, בוקע עצים, ארג, לטש, גבור ציד, הגלבים, מלחים, ושאבי מים, הדיגים, סבל, חבלי הים, הטבח, סופר, חטבי 
עצים, המסגר, צורף, ידע ציד, חבליך, צידים, רב החבל, חצב, רוכל, תפשי משוט, חרש, אנשי אניות

תגארינשטושמישפתגא
הגפתדאגשאיהשיאחרש

מונישראאגגדריבאוש

סנשפיבאילשסנלשחכא
גירשיאדבינשיאצילמ

רואמאהירשגהתבאטיי

צשימאמגדאישינשצדצ

תמאאישיאמשנכיעאעע

סנגדיצאלשתיגענאצי

ישישריחסנלשקידגיב

וצנוהיבאבשוגאנאדט

צתבפמלבחהברראהטבח

רגאנשיאניותאשרחתא
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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(_____________________________________________

ד’ - ו’ באלול תשע”ט
4-6/9/2019  

 ליד רדק, 3 חד' 
גדולים + 2 חצאי חדרים 

+ יחידת דיור נפרדת, 
ק"ק עם נגישות לכסא 

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

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

050-5308742)6-6(_____________________________________________ בני ברק

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

מסודרת, ניתן לחלק 
ליחידות ולעשות טאבו 

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

050-5308742)8-8(_____________________________________________

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

אופציה ממשית ליחידה 
נוספת של 25 מטר, 

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

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

050-5308742)8-8(_____________________________________________

 רוכשים דירה? ביטוח 
משכנתא בתעריפים ללא 

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

אלעד

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

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

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

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

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

ב"ב 03-5797756
050-5308742)6-6(_____________________________________________

 מציאה! בשיכון ג' 
דירת גן , 4 חד, מסודרת 
+ חצר של 50 מ"ר עם 
כניסה פרטית )מתאים 

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)23-23(_____________________________________________

אופקים

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

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

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

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

050-5353265)28-39(_____________________________________________

משכנתא פלוס
משכנתאות 

בריביות אטרקטיביות
חיסכון ענק במחזור משכנתא

054-6961132

הלוואות בפריסה רחבה 

מחירים מיוחדים לאברכים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 בנתן הנביא, 5 חד', 
115 מ"ר, ק"א, חזית, 3 
כ"א, מסודרת + 2 חניות 
2,350,000 ש"ח בלעדי 

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

050-5308742)28-28(_____________________________________________

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

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

050-5308742
)30-30(_____________________________________________

באר שבע

וילות ובתים

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

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

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

_____________________________________________)31-31ל(050-5308742

 להשקעה דירה מחולקת 
לשתי יחידות דיור שכירות 

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

050-4117276)36-36(_____________________________________________

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

750,000 ש"ח "תיווך אברהם" 
050-4117276)36-36(_____________________________________________

+5 חדרים

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

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

050-4117276)36-36(_____________________________________________

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

820,000 ש"ח "תיוך אברהם" 
050-4117276)36-36(_____________________________________________

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

_____________________________________________)36-36(אברהם" 050-4117276

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

_____________________________________________)36-36(אברהם" 050-4117276

 בקהילה 3 חד, 80 מ' 
משופצת, ק"ב, 750,000 ש"ח 
_____________________________________________)36-36("תיווך אברהם" 050-4117276

 למי שמחפש דירה 
ענקית )לא לחלוקה( 

ברחוב הרב קוק / חברון, 
8 חדרים גדולים דופלקס, 

ק"ג וק"ד עם מעלית, 
3 כ"א, כולל חניה 

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

03-5797756)32-32(_____________________________________________

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

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

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

03-5797756)13-13(_____________________________________________

 באזור מרכז רימונים 
דופלקס מושקע, ק"ג 
וק"ד עם מעלית, בכל 

קומה 120 מ"ר, 5 חד', 
חזית, אפש' 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

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

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

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

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

050-4115958)34-37(_____________________________________________

 4 חד' בירדן משופצת, 
אופציה להרחבה על הגג, 

_____________________________________________)32-39(תיווך 052-8797653

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

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

 5 חד', 135 מ' נטו, 
סלון ענק וחדרים גדולים, 
ק"ב, חזית, דירה בקומה, 
4 כ"א, מסודרת עם חניה 
בטאבו באזור חתם סופר/ 

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

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

050-5308742)28-28(_____________________________________________

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

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

 בהזדמנות, 4 חד', 
ק"ב, 120 מ"ר, מעלית, 

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

 למכירה דירה 120 מ"ר 
במקום הכי מרכזי ושקט 

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

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

 בהזדמנות!!! 
בזבוטינסקי, ק"ב, 

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

נדל"ן הקריה 
050-3000121)36-36(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)36-36(_____________________________________________

דופלקסים

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

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

 בחנה סנש בקומה 
א' ואחרונה 5 חדרים 

150 מטר, מפואר ברמה 
גבוהה, ומעליה בקומה ב' 

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

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

+5 חדרים

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)36-36(_____________________________________________

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

3 כ"א, משופצת 
1,720,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)36-36(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)36-36(_____________________________________________

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

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

 במצליח 4 חד' _____________________________________________)36-36(הראשון בתיווך
כ- 120 מ"ר משופצת, 
סוכה *יח"ד מושכרת 

2,130,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)36-36(_____________________________________________

 מבחר דירות למכירה 
ולחלוקה בכל רחבי באר שבע 

במחירים זולים משה
054-3255667)36-36(_____________________________________________

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

יחידות דיור מושכרות 5,200 
_____________________________________________)36-36(ש"ח 054-3255667 משה

 באזור שקט בבניה דירות 
75 מ' 1,650,000 *באזור 

מרכזי 4 ח' 1,950,000 קבלן 
אמין תיווך B.D.A אבי

054-8449423)36-36(_____________________________________________

 בבירנבוים ק"ב אחרונה, 
כ- 80 מ"ר + אופציה בגג, 

מתאים לחלוקה 1,600,000 
ש"ח "אפיק - נכסים"

053-3128884 03-5791514)36-36(_____________________________________________

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

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

052-3344721)36-36(_____________________________________________

 ערבות בנקאית מהשקל 
הראשון! באמצע בנייה ברח' 

כהנמן הר סיני תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)36-36(_____________________________________________

 במרכז אזור רח' ירושלים 
בבנין חדיש, מחולקת 3 

חד' + יחד' שמושכרת ב- 
3,500 ש"ח, 100 מ"ר, ק"ג 

+ מעלית, 4 כ"א, חדשה 
2,150,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)36-36(פנחסי 03-5799308

 ברמת אהרן דירה, ק"ב, 
150 מ"ר, + 70 מ"ר מרפסת 

+ יחי"ד מושכרת, חניה 
4,000,000 ש"ח אלבה נדל"ן 

03-9143959)36-36(_____________________________________________

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

_____________________________________________)36-36(הקריה 050-3000121

 בלעדיות! בית פרטי ליד 
ביהכנ"ס הגדול, מחיר מציאה 

2,900,000 ש"ח כל הקודם 
זוכה! תיווך בני ברק

_____________________________________________)36-39ש(050-9094402

 למכירה בפרויקט בוטיק 
ברמב"ם מול נוף מרהיב עין 
פנטהאוס חדש, 4 חדרים + 
מרפסת 30 מ"ר, גג מוצמד 
בטאבו וחניה, ודירת שיפוע 

עם חצר ענקית וחניה, המחיר 
2,600,000 ש"ח אלבה נדל"ן 

03-9143959)36-36(_____________________________________________

 בלעדי בפדרמן )גני 
הזית( בבנין חדש פנטהאוס 
מדהים, 5 חדרים + יחידת 
הורים + 2 מרפסות שמש 

גדולות, חזית לגינה, נוף 
מדהים, קומה 7 + מעלית 
+ חניה בטאבו 2,300,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)36-36(והשקעות 054-4290600

פנטהאוזים ודירות גן

 בלעדי! בגינחובסקי 
דירת גג מחולקת, כ- 190 

מ"ר, 4.5 חדרים + אופ' 
מאושרת בגג + אופ' 

ענקית בחזית, מתאימה 
למגורים, השקעה / טאבו 

משותף, חזית, ק"ד, מיידי, 
1,920,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)36-36(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בדב 
גרונר דירת גג )דופלקס( 
כ- 40 מ"ר בכל קומה, 5 

חדרים + גג, ק"ג, משופצת 
+ נוף מדהים + מעלית 
1,490,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)36-36(_____________________________________________

 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)36-36(_____________________________________________

 "בית פתוח" בקובלסקי 
11 דופלקס 4.5 חדרים גדולה 

ומרווחת, 116 מ"ר, קומה 
4, מעלית, "הנכם מוזמנים 

לבית פתוח ללא עמלת 
תיווך מצד הקונים ביום שני 
ט' אלול 09/09 בין השעות 

17:00-19:00" לפרטים: תיווך 
050-4122744)36-36(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)36-36(משגב לדיור" 052-5222690

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

+ ח.בטאבו 2,350,000 
)נ.לחלוקה( א.לבניה "תיווך 
_____________________________________________)36-36(משגב לדיור" 052-5222690

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

3,100,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)36-36(לדיור" 052-5222690

 ביהודית 3.5 חדרים 
משופצים, קומה 2.5 

ואחרונה, עם אישורים 
לתוספת בניה בצד ובגג 
1,900,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

 הזדמנות ביונה 
הנביא!! דופלקס 

160 מ"ר, ק"ג, חזית, 
אופציה לטאבו משותף 

2,300,000 מ.כהן נכסים 
052-7684074)36-36(_____________________________________________

 בבן דוד 6 חד', 140 
מ', ק"א בלי מדרגות, 

חזית, 4 כ"א 2,690,000 
ש"ח בלעדי ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב -03
050-5308742 5797756)36-36(_____________________________________________

 באזור מגדל המים 7 
ח' ענקית ומפוארת! + נוף 
+ מרפסות, ק"ה + מעלית 

3,600,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)36-36(נכסים" 03-5791514

 באזור אבן גבירול 6 
גדולה, חדשה, ק"א + מעלית, 

חזית + מ.שמש 3,100,000 
ש"ח "אפיק - נכסים"

03-5791514)36-36(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)36-36(_____________________________________________

 במחיר הזדמנות! בשיכון 
ה' פנטהאוז חדש + גג מוצמד 

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

052-3344721)36-36(_____________________________________________

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

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

050-4999465)36-36(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)36-36(_____________________________________________

 מציאה! בבן זכאי 5.5 
חד' ענקית, יפהפייה ומרווחת 
2,690,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)36-36(_____________________________________________

 מציאה בפוברסקי!! 
5 חד', ק"ק, 115 מ"ר, 

משופצת מהיסוד, 
אופציה לחלוקה 

1,980,000 ש"ח מ.כהן 
_____________________________________________)36-36(נכסים 052-7684074

4-4.5 חדרים
 חדשה!! בשיכון ה' 4 
חד' כ- 105 מ"ר + מעלית 

+ מ.שמש 2,050,000 "תיווך 
_____________________________________________)36-36(משגב לדיור" 052-5222690

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

1,495,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)36-36(לדיור" 052-5222690

 א.יואל 4 חד' כ- 87 מ"ר, 
ק"ב, מ.מהיסוד + סוכה, 

א.למחסן 12 מ"ר 1,700,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)36-36(_____________________________________________

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

ק"ג, א.להרחבה 1,430,000 
"תיווך משגב לדיור" -052

5222690)36-36(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ג' 4 חד', 
100 מ"ר )65 בנוי + שלד 35( 

ק"א, משופצת 1,780,000 
ש"ח גמיש א. פנחסי

03-5799308)36-36(_____________________________________________

 בלעדי! ברח' ירושלים 
מרכז 4.5 חד' גדולה, 110 
מ"ר, משופצת כחדשה + 

סוכה גדולה + יחידת הורים, 
ק"א, חזית א. פנחסי

03-5799308)36-36(_____________________________________________

 באזור הנביאים 4 חד', 95 
מ"ר, ק"ב אחרונה + א. בגג, 
משופצת 2,000,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)36-36(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! במרכז מיקום 
מצוין רח' שקט, 4 חד', 110 

מ"ר, ק"ג, חזית, משופצת 
כחדשה + א. בגג כולל רשיון 

וחתימות שכנים לבנית 2 
יחידות על הגג + חניה, 3 כ"א 

2,400,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)36-36(_____________________________________________

 ברבינו בחיי קרוב 
לספינקא, ק"ק, חזית, 

80 מ"ר + 25 מ"ר 
שלד, מתאים גם לנכה, 
1,650,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)36-36(_____________________________________________

 4 מהקבלן, ק"ה, 
אברבנאל 20, מושקעות, 

נוף מהמם! חרדי!
052-8030868)36-36(_____________________________________________

 4 חדשה, ק"א, בשאול 
חדד מחולקת! 103 מ"ר 

מושקעת! חרדי!
050-4182819)36-36(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בבגנו 
מול העירייה, 4 חדרים, 

משופצת מהיסוד, 
ק"א, חזית + מעלית 

1,810,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)36-36(_____________________________________________

 בלעדי בשבטי ישראל 
קרוב לסוקולוב כ- 100 

מ"ר, 4 חד' גדולה + 
מרפסות גדולות, משופצת 
מהיסוד, ק"א חזית לשבטי 

ישראל 1,900,000 גמיש 
סלומון נכסים והשקעות

054-4290600)36-36(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)36-36(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)36-36(_____________________________________________

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

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)36-36(_____________________________________________

 לחטוף! באזור הוילות 4 
חדרים חדשה מקבלן, 110 
מ"ר + נוף, כניסה מיידית 

רק 2,000,000 ש"ח הראשון 
_____________________________________________)36-36(בתיווך 054-3050561

 בלעדי 4 ח' בפ"כ, בניין 
אברכים, מפוארת + מעלית, 

קומה ב', חזית, 80 מטר 
1,780,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)36-36(_____________________________________________

 בקרית הרצוג 4 
חד', 120 מ"ר, אופציה 

+ יחידה מושכרת 
2,150,000 קנין נדל"ן 

052-2221614)36-36(_____________________________________________

 במכבים בבלעדיות 6 
חדרים משופצת כחדשה, 2 
שירותים ומקלחות, ק1' + 

מרפסת שמש!! 130 מ"ר "לב 
_____________________________________________)36-36(הנדל"ן 03-5757829

 בלעדי! בוולפסון 5 חד', 
120 מ"ר, ק"ב, חזית, 3 כ"א, 

ניתנת לחלוקה 2,150,000 
ש"ח גמיש א. פנחסי

03-5799308)36-36(_____________________________________________

 בבן זכאי בניין מטופח 5 
חד', 120 מ"ר, ק"ב, חזית, 

משופצת, 2,700,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)36-36(פנחסי 03-5799308

 באליהו הנביא 4.5 חד' 
מטופחת, קומה שניה 

ואחרונה ב- 2,200,000 
ש"ח, בראשונים בבניין 
חדש 4 חד', כ- 95 מ"ר 

מחולקת, קומה ראשונה 
ב- 1,650,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)36-36(נכסים 050-4177750

 באזור טרפון דופלקס, 
ק"ג, מחולק ל- 4 חד', משופץ 

עם יח' הורים + מרפסת + 
יחידה מושכרת, 2,400,000 

_____________________________________________)36-36("אפיק - נכסים" 03-5791514

דירות 3/4/5 חדרים מול נוף מרהיב
במיקום מושלם במרכז הישוב

8 בניינים    8 דירות בבניין    2 דירות בקומה    ליווי בנקאי וערבות
בנקאית מלאה מהשקל הראשון    אכלוס בתוך 24 חודשים

החל מ-

073-706-9399
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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

ד’ - ו’ באלול תשע”ט  4-6/9/2019

ירושלים

וילות ובתים

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

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

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

 ביחזקאל 3 חד' + 
פינת עבודה, משופצים 

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

03-5797756)23-23(_____________________________________________

גני תקווה

 בגילה א', 3 חדרים 
במציאה + תמ"א!!!

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

050-5393263)24-49(_____________________________________________

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

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

 2 דירות של 3 חד' 
בטאבו משותף ברבי 

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

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

 3.5 חד' בסוקולוב/
חשב סופר ק"א 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב. 050-5308742 

03-5797756)16-16(_____________________________________________

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

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

 מציאה!!! ברחוב 
ירושלים קרוב לאהרונסון 

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

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

050-5308742)29-29(_____________________________________________

לפרטים:
עינב ציאדה 050-2442446

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

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

מגדלי קיסר

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

צפת

דירות 
להשכרה

בני ברק 

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

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

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

+5 חדרים

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

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

 באזור העירייה, 
מיוחדת, קומת גג, 48 

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)33-36ל(050-4196040

קוטגים

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

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

4-4.5 חדרים

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

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

3-3.5 חדרים

+5 חדרים 

 למכירה בפרויקט חדש 
בעמנואל במרכז הישוב, 8 

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

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

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

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

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

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

2-2.5 חדרים

AC  נכסים למכירה, 
ברח' משה בגנו בני ברק, 

4 חדרים, 100 מ"ר, 
משופצת ויפה ירון

052-6558820)32-35(_____________________________________________

AC  נכסים למכירה 
ברח' הרב שר 7 בני ברק 

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

052-6558820)32-36(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, בבנין 
חדיש, באזור חתם 

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

עם מעלית, לדירה מוצמד 
מחסן וחניה שכיום 

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

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 ברבי עקיבא באזור 
הראשונים, בבניין חדש 4 

חדרים משופצים ברמה 
גבוהה, ק"ב, עורפית 

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

050-5308742)27-27(_____________________________________________

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

עורפית, 1,925,000 
ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)15-15(_____________________________________________

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

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

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

 בשניים 3 חד', 65 
מ"ר, ק"א, כחדשה, 

חזית, חניה 1,370,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)36-36(_____________________________________________

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

050-3000121)36-36(_____________________________________________

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

_____________________________________________)36-36(הקריה 050-3000121

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

שכנים בנו 1,435,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)36-36(_____________________________________________

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

מ"ר 1,540,000 נדל"ן 
_____________________________________________)36-36(הקריה 050-3000121

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

שכנים 1,450,000 נדל"ן 
_____________________________________________)36-36(הקריה 050-3000121

 בבנימין אברהם 3 
מדרגות, 3.5 חד' כ- 80 

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

3000121)36-36(_____________________________________________

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

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

050-3000121)36-36(_____________________________________________

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

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)36-36(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)36-36(הקריה 050-3000121

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

_____________________________________________)35-38ש(054-3219898

4-4.5 חדרים
 בעין שמש, דירת 4 ח"ד, 

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

_____________________________________________)35-38ש(054-3219898

חיפה
3-3.5 חדרים 

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

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

+5 חדרים
 וילה איכותית + נוף 

מרהיב לכינרת, 5 חד' + יח"ד 
ומשרד, 2,900,000 ש"ח 

_____________________________________________)35-38ל(054-2372222

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

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

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

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

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

פנטהאוזים ודירות גן
עמנואל

3-3.5 חדרים

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

_____________________________________________)35-42ל(בלבד 050-7877767

4.4.5 חדרים

אלעד

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

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

3-3.5 חדרים

טבריה

4-4.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים

 בקרית שמואל, 90 מ"ר, 
משופצת, נוף לכנרת + חניה 

ומחסן, ק"ג, בלי מעלית, 
תריסים חשמליים 630,000 

_____________________________________________)36-36(ש"ח תיווך הצבי 053-3147717

 בקרית שמואל, 140 
מ"ר, קומה 3 + נוף לכנרת 
760,000 ש"ח תיווך הצבי 

053-3147717 04-6716666)36-36(_____________________________________________

 במרכז העיר סטודיו 27 
מ"ר + מעלית ונוף לכינרת 
290,000 ש"ח תיווך הצבי 

053-3147717)36-36(_____________________________________________

 מציאה!!! בקרית שמואל 
בקומה ב' 120 מ"ר, משופצת 

770,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717)36-36(_____________________________________________

וילות ובתים
 בטבריה עלית דו 

משפחתי 150 מ"ר, מחולקת 
ל- 2 דירות + אופצייה לבניית 
2 דירות נוספות )שלד בנוי( + 
גינה ענקית + כ- פרטית ל- 2 
היחידות + נוף לכנרת, ניתנת 
לשכירות לאחר שיפוץ 9,000 
ש"ח לחודש 1,300,000 ש"ח 

_____________________________________________)31-31(תיווך הצבי 053-3147717

 בקריית שמואל, דירת גן 
נדירה, 120 מ"ר + 90 מ"ר 

גינה + מרפסת 62 מ"ר הכל 
טאבו 1,100,000 ש"ח לל"ת 

תיווך הצבי 04-6716666 
053-3147717)31-31(_____________________________________________

 באריסטון בקריית 
שמואל חדשה מהקבלן, מיני 

פנטהאוז 124 מ"ר + נוף 
לכנרת + מ. סוכה 950,000 

ש"ח תיווך הצבי 
04-6716666 053-3147717)31-31(_____________________________________________

 בקרית שמואל, 4 חדרים, 
חדשה מהקבלן 124 + נוף 

לכנרת + מרפסת גדולה 
930,000 ש"ח תיווך הצבי 

053-3147717)36-36(_____________________________________________

 בקרית שמואל חדשה 
מהקבלן, 4 חד' 127 מ"ר + 

נוף לכנרת 880,000 ש"ח 
_____________________________________________)36-36(תיווך הצבי 053-3147717

 בקרית שמואל 4 חד' 
120 מ"ר + מעלית + מ. 

סוכה 40 מ"ר, משופצת + 
נוף 860,000 ש"ח תיווך הצבי 

053-3147717)36-36(_____________________________________________

 בנוף פוריה, חדשה 
מהקבלן, ק"א, 3 חד' 80 מ"ר 

מוכנה למגורים + אופצייה 
מיידית לחדר נוסף 810,000 

ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717)36-36(_____________________________________________

 ברח' ירושלים 60 מ"ר, 
3 חד', קרקע פינתי, משופצת 
+ נוף פנורמי לכנרת, אופציה 

מוכנה לבניה של 40 מ"ר 
550,000 ש"ח תיווך הצבי 

053-3147717)36-36(_____________________________________________

 בזבוטינסקי, ק"ג, 60 
מ"ר, 3 חד' משופצת כחדשה 

+ נוף 530,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)36-36(הצבי 053-3147717

 בפיקא, בצמוד לקרית 
שמואל, משופצת, 3.5 חד', 74 
מ"ר בקו" 4 ללא 450,000 ש"ח 

_____________________________________________)36-36(תיווך הצבי 053-3147717

 במגדל! )5 דק' מטבריה( 
וילה 180 מ"ר על 400 מ"ר 

שטח, 5 חד' משופצת + 
נוף לכנרת, מושכרת, ניתנת 

לשכירות יומית ב- 1,500 ש"ח, 
ללילה 1,300,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)31-31(הצבי 053-3147717

 בזבוטינסקי צב"ב 
3 חד' כ- 70 מ"ר 

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

050-3000121)36-36(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד' 
קרקע 70 מ"ר, חצר 

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

050-3000121)36-36(_____________________________________________

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

ואחרונה 1,150,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)36-36(_____________________________________________

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

לשיפוץ 1,190,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)36-36(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בבלעדיות בדוד המלך 8 

דירת 3 חדרים מרווחת, כ- 85 
מ"ר + סוכה, 3 כ"א, ק"כ, 
כניסה מיידי תיווך ספיריט 

050-4122744)36-36(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב בורוכוב 
3.5 חדרים שמורה ומרווחת, 

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

_____________________________________________)36-36(ספיריט 050-4122744

 באזור הנבאים 3 ח' 
גדולה מושקעת כחדשה + 

אפשרות לריהוט מלא, חזית 
2,080,000 תיווך B.D.A אבי 

054-8449423)36-36(_____________________________________________

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

סוכה 1,360,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)36-36(לדיור" 052-5222690

 א.הצבי 3 חד' כ- 66 מ"ר, 
ק"ב, א.להרחבה 48 מ"ר, 

1,370,000 גמיש "תיווך משגב 
_____________________________________________)36-36(לדיור" 052-5222690

 א.נורדאו 3 חד', כ- 75 
מ"ר, ק"א, 3 כ"א, משופצת + 
סוכה 1,390,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)36-36(לדיור" 052-5222690

 ז'בוטינסקי עורפ' 
כניסה מב"ב 3 כ- 58 מ"ר, 

א.להרחבה, ש.בנו צד ו/ג.
בטון 1,280,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)36-36(לדיור" 052-5222690

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

סוכה 1,360,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)36-36(לדיור 052-5222690

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

כ- 48 מ"ר 1,480,000 "תיווך 
_____________________________________________)36-36(משגב לדיור" 052-5222690

 לחטוף!! א.סוקולוב 
3 חד' כ- 67 מ"ר, קומה 
א', מ.מהיסוד, א.לסוכה 

1,350,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)36-36(לדיור" 052-5222690

 באזור מימון בתחילת 
בניה 3 חד', 75 מ"ר, מפרט 

עשיר, קבלן אמין, 1,650,000 
_____________________________________________)36-36(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 3 
חד', 55 מ"ר, ק"ק מוגבהת, א. 

להרחבה, משופצת, מסורגת 
1,300,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)36-36(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! ברח' ירושלים מול 
גן העיר 3 חדרים, 70 מ"ר, 
קומה 2.5 אחרונה, אופציה 
בגג כולל היתרים, 52 מ"ר 
משופצת, חזית, פונה לנוף 
+ חניה 1,650,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)36-36(פנחסי 03-5799308

 מציאה בבלעדיות בברוט 
3 חד' + אופציה, שכנים בנו, 

80 מטר )שלד( 1,270,000 
_____________________________________________)36-36(פנחס נכסים 055-6789653

 לקראת סיום בניה 
ברבנו אשר בבניין איכותי 
ומפואר, 3 חד' משודרגת, 

כ- 78 מ"ר כולל יחידת 
הורים ב- 1,690,000 

ש"ח, ברבי עקיבא אזור 
חתם סופר 3 חד' ענקית, 

כ- 80 מ"ר, מפוארת, 
כולל מרפסת שמש 

ב- 1,700,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)36-36(נכסים 050-4177750

 בלעדי בשלמה בן יוסף 
3 חדרים גדולה, כ- 80 

מ"ר, שמורה ומטופחת, 
קומה א', עורפית ושקטה 

1,400,000 ש"ח סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)36-36(_____________________________________________

 בלעדי מציאה ברב 
קוק, 3.5 חדרים, 75 

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

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

נכסים והשקעות
054-4290600)36-36(_____________________________________________

 בגרשטנקורן ק"ק, חזית 
לשדרה, 3.5 ענקית + אופציה 

2,100,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)36-36(נכסים" 03-5791514

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

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

נכסים" 03-5791514
053-3128884)36-36(_____________________________________________

 באזור חברון כ- 3 ח', 
קומת כניסה רק 1,320,000 

ש"ח! "אפיק - נכסים"
03-5791514)36-36(_____________________________________________

 באזור הגר"א 3 משופצת 
קומפלט + מרפסת 12 מ"ר, 

ק"א 1,950,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)36-36(נכסים" 03-5791514

 מציאה! ברבי עקיבא 
70 מ"ר, מחולקת, מתאימה 
לעסק 1,450,000 ש"ח תיווך 

יישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465)36-36(_____________________________________________

 בעלי הכהן 3 חד' 
מרווחת, אופציה להרחבה 

1,600,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

050-4999465)36-36(_____________________________________________

 באחיה השילוני 3.5 חד', 
3 כ"א, אופציה ענקית + 

מעלית וחניה 1,950,000 ש"ח 
תיווך יישוב הארץ

050-4999465 03-8007000)36-36(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' ענקית 
בז'בוטינסקי עורפית לבני ברק, 

בניין אברכים + אופצייה 30 
מטר באישור שכנים, משופצת 

1,400,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)36-36(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בפ"כ, קומה 
א', בניין אברכים + מעלית, 

בניין בן 4 שנים, מפוארת 
1,400,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)36-36(_____________________________________________

 בפ"כ 3 חד' משופצת, 
אופציה לסוכה 1,235,000 

גמיש לרצינים!!! קנין 
_____________________________________________)36-36(נדל"ן 052-2221614

 לחטוף בנורדאו!!! 3.5 
חד', ק"ג, מעלית, 3 כ"א, 

סוכה וחניה 1,410,000 
מ.כהן נכסים

052-7684074)36-36(_____________________________________________

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

כ"א, ק"כ, כניסה מיידי תיווך 
_____________________________________________)36-36(ספיריט 050-4122744

 ביהודה הנשיא 2 חד', 50 
מ"ר + אופציה, ק"א, שמורה 

1,500,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)36-36(_____________________________________________

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

לעוד 30 מטר 1,150,000 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263

)36-36(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 ברמות זרחי וילה 8 חד' 
)230 מ"ר( + גינה )200 מ"ר( 
עם יחידה + חלל )50 מ"ר(, 
נוף, גישה נוחה 4,400,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)36-36(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)36-36(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א' 4 חד' )80 מ"ר 
נטו( + מרפסת סוכה, ללא 
מדרגות! לנכה / למבוגרים, 
ע"י ביה"כ 1,800,000 ש"ח! 
_____________________________________________)36-36(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ד' קוטג' 4 חד' 
+ גינה )30 מ"ר( + מרפסות 

)18 מ"ר(, כ"פ, נוף, ת.ב.ע 
)34 מ"ר(, תחבורה 1,890,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)36-36(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)36-36(הכוכבים: 02-5713375

 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)36-36(_____________________________________________

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

2,100,000 ש"ח
050-4464170)36-36(_____________________________________________

2-2.5 חדרים 
 בשפרינצ'ק החרדי 2 

חד', ק"ב, משופצת מושכרת 
ומרוהטת, לל"ת

_____________________________________________)36-37א(052-7647932 בין הסדרים

 בשמאי 3, 3 חד' ממוזגת, 
משופצת עד היסוד, מטבח 

גדול, 2 כיורים, שרותים 
כפולים, מרפסת סוכה, 4,200 

_____________________________________________)36-39(ש"ח לחודש 054-4797080

 בשכון ג', ק"ב, חזית, 
לשנה )אופציה לקניה( 4 ח' 
חדשה, יפהפיה 5,000 ש"ח 
*יח"ד חדשה באותה קומה 

2,900 ש"ח "אפיק - נכסים" 
03-5791514)36-36(_____________________________________________

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

מהניילונים! תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)36-36(_____________________________________________

 באזור אבני נזר 8 חד' 
ענקית, כ- 200 מ"ר + 

מעלית וחניה ב- 11,000, 
ברוזובסקי 5 חד' ענקית 
+ מרפסת שמש, מטבח 
פסח ויחידת הורים מיידי 

ב- 8,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)36-36(נכסים 050-4177750

 בראשונים בבניין 
חדש 4 חד' מחולקת 

ל-3 + יחידת דיור, קומה 
ראשונה, מיידי ב- 5,500 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)36-36(_____________________________________________

 בדבורה הנביאה 4 ח' 
משופצת, ק"ק, 2 כניסות, 

מרוהטת 5,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)36-36(נכסים" 03-5791514

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

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)36-36(_____________________________________________

 בבלוי - גן ורשה 3.5 חד', 
ק"ג, ללא. מיידי! 4,200 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ל(052-7606106

 בק. הרצוג 3 חד', ק"ד, 
ללא, משופצת ומושקעת 
_____________________________________________)36-39ל(3,000 ש"ח 050-4131561

 ברחוב עוזיאל 3 
חדרים גדולים משופצים 
וממוזגים בבניין חדיש, 

קומה ב' עם מעלית 
4,500 ש"ח בלעדי תיווך 

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

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 בלעדי בטבריה בבנין 
חדש 3 חדרים גדולה, 
100 מ"ר, מושקעת 

מאד + חצר, ק"א, חזית, 
מרוהטת + חניה בטאבו 

מיידית 5,100 ש"ח 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)36-36(_____________________________________________

 בלעדי ברבי יוסי 
2 חדרים + מרפסות 

גדולות, כ- 70 מ"ר, חזית, 
ק"ב ואחרונה כולל ריהוט, 

כניסה מיידית 3,500 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)36-36(והשקעות 054-4290600

 בסמטת אזר, ק"ק, 2 
חדרים, חזית, סלון, מרוהטת 

+ 2 מזגנים 3,200 ש"ח
_____________________________________________)36-39ש(054-7578276
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 "כתר הרימון" -בר יוחאי, 
2 צימרים חדשים לזוגות 

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

 2 צימרים + חצר, 
מאובזרות כחדשות עד 10 

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

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

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

גורן

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

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

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

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

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

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

 ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)36-36/19(_____________________________________________

דימונה

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

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

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

_____________________________________________)13-38(וערסלים 050-6686907

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

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

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

_____________________________________________)33-40(2 יחידות 050-5990545

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה, מדשאות, טרמפולינה, 

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

בר יוחאי
 דירת נופש יפהפיה 

ומרווחת, ליד מירון, מרפסת 
וגינה + אופציה להשכיר וילה 

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

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

מפוארת, חדשה. *דירת 4 חד' 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת 
מפוארת לימים שבתות וחגים.

*דירת 2 חד' +ג'קוזי.
052-7613554)19-46/19(_____________________________________________

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

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

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

 וילה פרטית חדשה, 
מאובזרת למשפחות, במחיר 

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

 מתחם דירות נופש, 
למשפחות וקבוצות, 

חלקם עם נוף לכינרת, 
חדר אוכל מהדרין 
עם ארוחות ברמה 

גבוהה, לשבתות חתן 
ולמשפחות. מחירים 
נוחים. 053-4326551

04-6715330)27-26/20(_____________________________________________

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

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

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

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

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

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

053-9428753)25-21/20(_____________________________________________

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

052-7687606)25-36(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

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

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

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

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

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

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

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

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

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

 "אחוזת נוף כנרת" 
צימרים חדשים ומפוארים 

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

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

גליל מערבי

 במרכז העיר, קרובה 
להכל, ממוזגת ומטופחת, 

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

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

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

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

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

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

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

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

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

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

דלתון

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

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

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

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

יבניאל

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

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

 3 צימרים מטופחים, 
חצר פרטית + בריכה בכל 

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

055-6678585)28-27/20(_____________________________________________

 וילה גדולה ויפה + דירת 
אירוח, 35 מיטות, חצר 

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

 "הארובה האדומה" - 
חדרי אירוח בוילה יפיפיה )עד 

12 איש( לזוגות/משפחות 
)קרוב לבית החלמה( 

050-6613661)29-40(_____________________________________________

טלזסטון

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

_____________________________________________)36-47(ש"ח 058-3242145

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

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

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

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

 בפסגת יוחאי בשבוע 
האחרון מרביעי-שבת מבחר 

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

052-6966179/197)33-36(_____________________________________________

 יחידות נופש בנות חדר 
אחד, מאובזרות לחלוטין, 

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

 דירות נופש ליחידות/
משפחות מול הים, נוף מדהים 

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

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

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

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

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

 דירת נופש יפיפיה, 
מפוארת ונעימה, במיקום 

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

הסעות בית וגן

052-7137253  053-3104779

הסעות לחתונות לאירועים ולמשפחות
הסעות לטיולים בבין הזמנים ולכל השנה

רכבים מאושרים משרד החינוך והתחבורה

אצלינו הנהג מאפשר לאכול ולשתות
הנאה מובטחת !!!

הסעות קבועות באוטובוסים
למוסדות ישיבות וסמינרים

בית חלקיה
 חופשה משפחתית 

מהנה בוילה חדשה, 
נעימה, שקטה ומאובזרת 

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

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, לחגים 

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

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + בוסתן 

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

בית מאיר

 חדשה יפיפיה, ממוזגת, 
מרוהטת, מאווררת, לימים/

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

קיט 
ונופש

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

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

■ 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(_____________________________________________

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

 "חוות מרומי שדה" 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים, 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

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

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

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

054-8001138)36-38/19(_____________________________________________

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 

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

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

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

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

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

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

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

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

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

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

054-7721307)20-45(_____________________________________________

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

050-2565636)50-45/19(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

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

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

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

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

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

כלנית
 צימרים מפוארים 

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

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

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

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

כפר חנניה

כפר זייתים
 דירת נופש בכפר 
זיתים עד 7 אנשים, 

5 דק' מהכינרת, 
מרוהטת,וממוזגת, 

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

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

_____________________________________________)33-44(יעקב 051-5777000

 דירת נופש לשבתות 
ולאמצ"ש במחירים מפתיעים 

052-7103364)30-37(_____________________________________________

כרם בן זמרה
 "אהבה בגבהים" - 3 
סוויטות חלומיות, נוף, 

בריכה מחוממת, מקווה, 
החל מ- 750 ש"ח ללילה 

)בין מירון לצפת(.
050-7220147

www.godiab.com)48-50/19(_____________________________________________

כפר שמאי

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

050-4210440)27-38(_____________________________________________

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

מושב תרום

כרמיאל
 קוטג' מאובזר, 5 חד', 

במקום מעולה קרוב לרשב"י 
ולחוף הנפרד + חצר. 

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

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

ומטבח, מאובזר, בריכה + 
חצר ענקית

050-3711144)26-37(_____________________________________________

 בוסתן לביא - דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות 

050-6333765)28-39(_____________________________________________

משרדים
 להשכרה משרד 

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

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

 חנות להשכרה ברבי 
עקיבא בב"ב, ויטרינה בחזית, 

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

_____________________________________________)28-39ל(סורגים 054-8057736

מבנים

 להשכרה ברחוב פרל 
בב"ב )ליד רחוב רמבם( 

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

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

050-5308742)35-35(_____________________________________________

בני ברק

 דירת אירוח למשפחות 
עד 10 נפשות, בריכה וחצר, 

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

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון ומרפסת כולל שירות, 

המלון )ללא אוכל( לימים, 
שבתות / תקופות

_____________________________________________)35-45ש(052-7184183

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

מגרשים
 חייב להימכר! ביבנאל 

12 דונם חקלאי 900 מ"ר 
מהמושב, הערכת שמאי 

60,000 ש"ח לדונם! 50,000 
ש"ח לדונם בלבד תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)36-36(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

יחידות דיור

 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

ביקוש 
דירות

השקעות

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

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

ריהוט מכניסה 4,000
ש"ח בחודש, רק 

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 הכנסה חודשית גבוהה 
100% בטחונות, שיעבוד בית 

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

 משקיעים מחפשים 
להשקיע בחברות סטארטאפ 
ובעסקים קטנים מכל הסוגים 

_____________________________________________)23-36ל(טלפון 053-7161091

 מציאה! חנות 14 מ"ר 
+ שירותים בק"ק,

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

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

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

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

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

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 בירושלים בבית ישראל 
להשכרה 2 קומות 130 מ"ר, 

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

 מציאה! חנות 14 
מ"ר + שירותים בק"ק, 

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

עמנואל

 למכירה קו חלוקת ירק 
מהדרין, ארצי, הידרופוני 

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

עסקים

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

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

פתח תקווה
3-3.5 חדרים

 דרושה דירה לקניה 
באלעד, 3 חדרים לל"ת

_____________________________________________)35-36ח(054-8475474

 מבחר חנויות להשכרה, 
ברחוב מלכי ישראל בירושלים, 

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

 בהרב קוק יחידה לזו"צ, 
יפהפייה, חדשה משיפוץ, 

מיידית 2,800 ש"ח
052-3344721)36-36(_____________________________________________

 דירת קרקע + חצר.לאחר 
צביעה ושיפוץ, מיידי, 950 ש"ח 

_____________________________________________)36-39ל(חודשי 054-6648933

2-2.5 חדרים 

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

050-3528252)36-36(_____________________________________________

 בעמישב 3 חד', ק"ד ללא 
מעלית, ריהוט חלקי, 3,000 

ש"ח, פינוי ב- 1-10-19
_____________________________________________)36-39ל(052-2447475

 למכירה!!! בית מחולק 
במרכז הארץ תשואה גבוהה, 

לרציניים בלבד 3,400,000 
_____________________________________________)36-37א(054-5235538

 למכירה בשכונה ג' בבאר 
שבע, דירה בקומה ראשונה, 
90 מ"ר, 2 כניסות נפרדות, 

פלוס אופציה לקומה נוספת, 
מחולקת ל- 2 יחידות דיור, 
מושכרת ב- 3,700 ש"ח, 

פוטנציאל גבוה, להיום 7 אחוז, 
ניתן עם התוספת בניה להגדיל 

משמעותית, כל הקודם זוכה 
052-4462863 תיווך "בית 

_____________________________________________)36-36(בית"

 למכירה בשכונה ג' בבאר 
שבע בית קרקע מתוך 1, 
100 מטר כולל ממ"ד עם 

חצר 220 מטר, מחולק ל- 3 
יחידות מושכר ב- 5,700 ש"ח 
8% תשואה בשנה תיווך "בית 

_____________________________________________)36-36(בית" 052-4462863

 בנצרת עלית, למכירה 
בנין מסחרי 3,300 מ"ר, 

מושכר לגופים ממשלתיים, 35 
_____________________________________________)36-39ש(מליון ש"ח 052-2479184

מחסנים
 להשכרה בבני ברק! 

מחסן לאחסנה, כ- 15 מ"ר, 
מיקום מרכזי, גישה לרכב 

_____________________________________________)36-39ל(052-7140101

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

ק"ק, כ.פרטית 3,000 ש"ח 
052-3344721)36-36(_____________________________________________

 להשכרה באזור מכון 
מור בב"ב בבניין בוטיק 

700 מ"ר ב- 2 קומות + 
גג מרוצף + 32 חניות, 
לכניסה מיידית 49,000 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)36-36(_____________________________________________

 להשכרה משרד 
מפואר במגדלי שקל, 120 

מ"ר, מושקע במיוחד, 5 
חדרים + מרפסת גדולה, 

כניסה מיידית, לפרטים 
נוספים סלומון נכסים 

_____________________________________________)36-36(והשקעות 054-4290600

 יח' ארוח חדשה, 
מאובזרת, ממוזגת, 2 חדרי 

שינה + סלון + גינה
_____________________________________________)36-9/20ש(053-2759503

 דירת נופש 4 חדרים 
מרווחת וממוזגת, נוף לכינרת, 

עד 10 איש, ביהכנ"ס צמוד 
_____________________________________________)36-39א(050-3518000

 "ארוח בהר" - צימר 
מפנק לזוג + בריכה גדולה 
ומחוממת, פרטיות מלאה 

_____________________________________________)36-47ש(053-4165213

לפרסום
בלוח

03-6162228

לפרסום
03-6162228



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

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

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

מכוניות

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

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

מוצרים 
ושירותים

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

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

 קונה רכבים לפרוק 
ונסיעה. 058-7887050 

058-5900900)05-05/20(_____________________________________________

קנית רכבים

הסעות

השכרת רכב

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

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

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

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

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

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

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

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

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

וחגים, 10 חדרי שינה 
למשפחות גדולות 30-40 איש 

050-9303353)33-45(_____________________________________________

ביטוח
 ביטוח רכב, ביטוח 

משכנתא בתעריפים ללא 
תחרות. ביטוח נאמן, 

050-4750475)14-40(_____________________________________________

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

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

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

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

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

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

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

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות.

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

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

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

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

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

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

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

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

03-6199567)32-43(_____________________________________________

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ולמשפחות
050-8227511 054-5881866

04-6973389)21-46(_____________________________________________

 דירת קיט מהממת 
מאובזרת בכנען, 12 

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

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

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

050-4296661)19-44(_____________________________________________

צפת
 בלב העיר העתיקה דירת 

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

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

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

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

ד’ - ו’ באלול תשע”ט  4-6/9/2019

 צימר משפחתי ומיוחד 
בסימטה היפה בעתיקה, 

דקות לביהכנ"ס המבוקשים 
והגלריות. 050-6784922 

052-5452203)28-27/20(_____________________________________________

 הובלות קטנות ובינוניות 
לכל חלקי הארץ, שירות אדיב, 

_____________________________________________)28-39(מחירים נוחים 052-7628465

לימוד נהיגה

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו
מ

הלוואות
 מגוון של פתרונות 

פיננסיים, הלוואות 
לגיל הזהב, משק בית 

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

מאזדה

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

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

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

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

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

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

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

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)31-30/20(_____________________________________________

 מחשב נייד מושלם 
 + i5 לגרפיקה ותכנות

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

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

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

ספרי תורה
 למכירה, ס"ת, מהודר, 

סופר יר"ש, הגהות 
קפדניות, מחיר הוגן 

052-7614347)28-27/20(_____________________________________________ אלומניום
 עבודות אלומניום כל סוגי 

העבודות פרגולות, חלונות 
/ תריסים, גדרות/שערים/
_____________________________________________)32-39(חשמליים 053-3122472

 הרב מיכאל מרום יועץ 
נישואין ומטפל מוסמך 

*השכנת שלום בית 
*הדרכת חתנים *טיפול 
רגשי לחרדות ודכאונות, 
דימוי עצמי, מקצועיות 
+ נסיון רב + המלצות 

054-3534937)32-39(_____________________________________________

 זקוק לעו"ד מקצועי לכל 
מטרה? הכוונה והפניה למיטב 
עורכי הדין המובילים בישראל! 

079-5227716)1-4/21(_____________________________________________

עריכת דין

 "בנצי טיולי גיפים 
וטרקטורונים" - חווית שטח 
ייחודית מס' 1 בארץ אפשרות 

לנהיגה עצמית + אופציה 
לצימר 052-2403750 

050-7362739)32-5/20(_____________________________________________

טיולי גיפים

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כינרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
053-5681288. לתמונות:

Royaldream17@gmail.com)22-47ל(_____________________________________________

צפון

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

לבעלי רישיון על 
רכב פרטי חבילת 

שיעורי חובה

במחירים 
אטרקטיבים!

החבילה כוללת:
 שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון.
*לאחר הטסט 
נגמרת החבילה

משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

לימוד לכל דרגות האופנועיםמורות

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

6,400
4,300

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 kepler.co.il ההסתדרות 2 פ"ת     

 אודי צילום חתונות, 
סטילס, וידאו ורחף. בר מצווה, 

אירוסים ובריתות במחירים 
_____________________________________________)50-50/19(מפתיעים. 050-5808315

 בר מצווה/אירוסין/ברית 
תמונות/וידאו/מצגת, במחיר 

משתלם במיוחד 052-2422130 
_____________________________________________)04-04/20(שלום

צילום

עריכת וידאו
 עריכת ודאו ומצגות 

לכל מטרה, מקצועי 
ומרשים!

_____________________________________________)18-37(שרי 050-4171813

 לאברכים בלבד! מרצדס 
ויטו 2012, 8 מקומות, חסכוני 

052-7696100)33-32/20(_____________________________________________

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים לכל 

חלקי הארץ "ציפי 
הסעות" 052-3821702 

050-4110855)33-40(_____________________________________________

 "שלוימלה הסעות"- 
14,16,20,23 מקומות, 

רכבים מפוארים, נתב"ג, 
ירושלים, ב"ב וארועים 

053-3188842
050-7532336)33-35/20(_____________________________________________

 נתן הסרטות וידאו, 
מחיר לחתונה במרכז 1,500 
ש"ח, כולל עריכה. אפשרות 

למסריטה ב- 700 ש"ח.
_____________________________________________)33-36ל(052-2332194

רפואה משלימה
 ורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)34-36/20(דרושים זכיינים  "אצל אביה" 2 מתחמים 

נפרדים, וילה + 3 יחידות 
צימרים, בריכה פרטית בכל 

מתחם, ערסלים, נדנדות 
_____________________________________________)19-18/20(וסנוקר, 050-5313031

ערד
 מתחם נופש מפואר 

מתאים לזוגות/משפחות עד 
_____________________________________________)24-49(60 איש 052-8860953

פוריה

עלמה 
 3 צימרים + יחידה גדולה 

משפחתית עד 35 איש + 
בריכה, מאובזרות וממוזגות + 
 "מאיר הסעות" - מפואר _____________________________________________)34-33/20(משחקי חצר 054-5634805/6

וחדש, 14 מקומות, במחירים 
_____________________________________________)34-37(הכי זולים 050-4638333

תקליטנים
 "נוריאל עוז", 

אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 

החל מ- 500 ש"ח!
_____________________________________________)36-39/19ל(054-4314029

שידוכים

 "שידוכי המרכז" 
-חרדים ודתיים בלבד! 

מחלקה מיוחדת 
לאשכנזים, חסידים, 

ליטאים וספרדים, דת"ל, 
גם נפשי קל ופרק ב', 

שדכן מקצועי עם המון 
הצעות. 054-8422105 

03-6189388)16-42(_____________________________________________

שיפוצים
 מקצוענים בשיפוצים, 

צבע, איטום, אינסטלציה, 
ריצוף, תיקון דודים, 

ואיתור נזילה וחשמל 
052-7894414)28-39(_____________________________________________

 לגברים בלבד! טיפול 
אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 

הרוח וזרימת הדם בגוף 
052-7172822)03-52/19(_____________________________________________

 "טובים השניים" שידוכים 
בכל הארץ לכל הגילאים, בכל 

מצב לדתיים/דתיות, תאום 
_____________________________________________)33-36ל(פגישה, חובה! 058-3268002

 "ברכת יוסף" שידוכים 
לגילאים 30-40 איכותיים 

מהמגזר הדתי והחרדי
_____________________________________________)34-37ל(03-9643668

אבידות

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)11-11ח(1-599-500-003

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

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

 אבדה מצלמה קנון מאיזור 
מרום נווה לכיוון חזון איש 
בתאריך 28/7/19 בשעות 

הערב 052-7663771
_____________________________________________)32-33ח(058-3276517

 נאבדה מצלמה + רב קו 
ביום רביעי כח' תמוז, באזור 
הדר גנים בפ"ת, ליד ביהכ"נ 

_____________________________________________)32-33ח(בישטנא 052-7619143

 נאבדו משקפים בחוף 
הנפרד ת"א המוצא יתקשר 

_____________________________________________)33-34ח(למספר 03-6169501

 נמצא רחפן, ניתן לפנות 
בצהרים או ערב

_____________________________________________)33-34ח(054-8471251/2

 הוחלפו נעלי בנים מידה 
29 בבילונה, יח' באב אחה"צ 

_____________________________________________)34-35ח(050-4117854

 למסירה לול לתינוק במצב 
_____________________________________________)34-35ח(טוב 050-6688160 שמואל

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר 

_____________________________________________)34-35ח(054-7938941

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)06-06/20(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-05/20(_____________________________________________

 מעוניין במערכת תופים 
_____________________________________________)33-34ח(למשך שבוע 052-7191083

 דרוש מגהץ תפעל אפ' 
מקולקל בירושלים סמלי

_____________________________________________)33-34ח(054-8503310

יד שניה 
מוכרים

 חן הניגון, דיגי לכל סוגי 
האירועים, אופציה לשילוב כלי 

_____________________________________________)35-39(זמר ונגנים 052-3432472

 צימרים "בצל דקלים" 
מרווחים, בריכה מוצנעת 

ומגודרת + ג'קוזי, מטבחון, 
_____________________________________________)35-34/20ל(בית כנסת 054-4314062

 יחידת נופש לזוג חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)35-46ל(ושבתות 052-7668387

 הלוואות חוץ בנקאיות, 
לתקופת החגים, באישור 
מיידי עד 100,000 ש"ח 

ללא ערבים
_____________________________________________)35-38ש(077-3500405

 מזדה 5 2012 שמורה, יד 
2 מהשכרה טסט לחצי שנה 

_____________________________________________)35-36ל(050-5614068

פולקסווגן
 פולקסווגן קראפטר 2011 

16 מקומות במצב מצויין 
_____________________________________________)35-38א(054-8470671

יעוץ נישואין

רפואת שיניים
 טיפול שיננית חינם! 

הסרת אבנית ע"י סטודנטית 
בפיקוח צוות רפואי אלכסנדרה

_____________________________________________)35-36ל(052-7957704

 "הרי את"- שדכן מנוסה, 
כיפות סרוגות, חרדים וחוזרים 

_____________________________________________)35-44ש(בתשובה 052-3245153

 ב- 1.7.19 נמצאו אופניים 
ברבי יהודה הנשיא הדר גנים 

_____________________________________________)35-36ח(פ"ת 054-5485613

 אבדה אוזניית בלוטוס 
בבילונה ביום שלישי

_____________________________________________)35-36ח(052-7608345

 למסירה נברשת שנדליר 
יוקרתית 12 נורות

_____________________________________________)35-36ח(052-7113104

 דרוש אלבום מדבקות 
רבנים מהעבר בשם "עולם 

_____________________________________________)35-36ח(הרבנים" 052-7691052

 למכירה שואב אבק 140 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה פקס 150 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-5656194

 מזגן חלון גוניור 3/4 כ"ס, 
קירור בלבד 250 ש"ח בבני 

_____________________________________________)35-36ח(ברק 052-2934353

 מכונת תפירה במצב 
_____________________________________________)35-36ח(מצוין 500 ש"ח 054-7938941

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)35-36ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
 LCD8 טושיבה מסך

_____________________________________________)35-36ח(240 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה מקרר יד שניה 
"תדיראן" 500 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(050-3337530 אבנר 

 למכירה מקפיא 4 מגירות 
"סימנס" ב- 500 שקל
_____________________________________________)35-36ח(050-3337530 אבנר 

 מכונת כביסה בוש 500 
ש"ח )בירושלים( טל':

_____________________________________________)35-36ח(052-7180828

 רדיטאור כחדש 12 צלעות 
איכותי בבני ברק 200 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(053-3187278

 מכונת יבוש גאלה 
)תוצרת איטליה( 300 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(בירושלים 052-7180828

 זיכרון 1 טרה חדש 193 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-7651383

 LENOVO מחשב נייד 
 CORE 2 14.1 מסך
160GB ב- 350 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(055-9765406

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח 03-6187374 או

_____________________________________________)35-36ח(053-3179093

 HPI13 מחשב נייד 
מצויין ללא תקלות 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(053-3346080

 להשכרה מקרן לאירועים 
משפחתיים במחיר 45 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(ליום טל': 052-7633169

 למכירה מסך מחשב מצב 
_____________________________________________)35-36ח(מצויין 90 ש"ח 052-5737813

כיריים 3 להבות עדיין באריזה 
חשמל/גז 200 ש"ח -052

_____________________________________________)34-35ח(2786557

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח 03-6187374

_____________________________________________)34-35ח(052-3179093

 מאוורר טורבו גולד ליין 
שמור במצב טוב 120 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-4088792

 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)36-35/20(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

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

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

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(_____________________________________________

 "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

 "למרגלות ההר" - 4 
יחידות אירוח + בריכה 

+ גינה לזוגות/משפחות 
_____________________________________________)36-43ש(052-4604609

 מקום צנוע ויפה מול 
פארק עמק התכלת, צופה 
לנוף מירון, 300 ש"ח לזוג 

_____________________________________________)36-48/19ש(053-3147542 052-7155422

 דירת נופש עד 10 מיטות 
לבחורים / משפחות מומלץ!! 

_____________________________________________)36-26/20ש(052-7623725

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

_____________________________________________)36-41/19ש(מהעתיקה 052-3455254

 להשכרה יומי ושבתות 
צימר לזוג בעיר, בעיר 

העתיקה של צפת, מיקום 
_____________________________________________)36-39ש(מעולה 052-7153475

 התפנה קמפוס לשבת 
חתן בבני ברק לשבת 

פרשת לך לך, לפרטים: 
058-7658007)36-37(_____________________________________________

ארועים

מחשבים

 לב.ישיבות וב.סמינר 
בעיקר, לשלוח קו"ח + תמונה 

בווצאפ 052-4738511 דמי 
_____________________________________________)36-39ל(רישום 100 ש"ח

 נמצא רחפן, ניתן לפנות 
בצהרים או ערב

_____________________________________________)36-37ח(054-8471251/2

 נלקח בטעות באזור מרום 
נווה בר"ג ע"י תחנת אוטובוס 
מכשיר מנפח גלגלים ביום ה' 

שבוע השני של בין הזמנים 
_____________________________________________)36-37ח(054-8597787 054-8423194

 למסירה בבני ברק, מכשיר 
תנור + גז דרוש החלפת ג. 

חימום, הגז מצוין!
_____________________________________________)36-37ח(054-8446448

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)36-37ח(בעבר 054-2509001

 דרוש באלעד מקרר משרדי 
קטן במצב טוב לבחורי ישיבה 

_____________________________________________)36-37ח(054-8535618

 בהזדמנות רדיאטור 
חדש 13 צלעות תוצרת 

HYVNDAI )בני ברק( 300 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 כיריים גז 4 להבות, מסך 
מחשב דק 170 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(03-5055740

 מכשיר להכנת ופל בלגי 
_____________________________________________)36-37ח(50 ש"ח 052-6388897

 מייבש כלים 20 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 מדפסות ישנות 50 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 מנקה בקיטור 100 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 מיחם מים לשבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 מגהץ קיטור משוכלל 
_____________________________________________)36-37ח(250 ש"ח 052-6388897

 מטחנת בשר של קנווד 
_____________________________________________)36-37ח(200 ש"ח 052-6388897

 מפזר חום 50 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 סיר אידוי חשמלי 30 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 רדיאטורים מעולים גדולים 
וקטנים במצב מעולה!!! 80 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-6388897

 מעבד מזון חדש בקופסא 
דגם ישן 400 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 מכונת קפה חדשה 
מהקופסא ב- 100 שקל בלבד 

_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 מכשיר אדים חדש 
בקופסא 80 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 מחבת חשמלית ומנגל 
חשמלי חדשים באריזה!!! 100 

_____________________________________________)36-37ח(שקל 052-6388897

 מזגן חלון 450 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(052-7126106

 למכירה שואב אבק 140 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה פקס 150 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(054-5656194

מוצרי חשמל
קומקום חשמלי חדש 

בקופסא HYUNDAI )בני 
ברק( 70 ש"ח בלבד

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671 

 מזגן חלון חב' אלקטרה 
_____________________________________________)36-37ח(450 ש"ח 052-7126106

 מכונת קפה חדשה 
מהאריזה + 300 קפסולות ב- 

_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח 052-7629544

 סורק חברת HP ב- 180 
ש"ח קוטל יתושים 70 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(נייד: 052-2786557

 מדיח כלים גדול תוצרת 
BLOOMBERG במצב 

מצויין )בני ברק( 350 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(בלבד 054-7216671

 תנור חימום חדש במחיר 
השווה לכל נפש )בני ברק( 150 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 מגהץ קיטור תוצרת 
TEFAL במצב מצויין )בני 

_____________________________________________)36-37ח(ברק( 400 ש"ח 054-7216671

 שואב אבק קטן טורבו 
 + PRINCESS 10 תוצרתW
אביזרים נלווים )מתאים במיוחד 
לניוקי מכונית( בהזדמנות )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד -054
_____________________________________________)36-37ח(7216671

 ברה"ע למכירה מכשיר 
אינהלציה רפואי דגם

BR-CN116 ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(050-6850138

 בהזדמנות תנור אפיה/
 BISTRO חימום קטן תוצרת
)בני ברק( 70 ש"ח בלבד -054

_____________________________________________)36-37ח(7216671

לפרסום
03-6162228
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המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני
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וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

ריהוט

לק ג'ל בבני ברק
יוקרתי | מקצועי | איכותי
מחיר מיוחד-80ש"ח
058-6335121

ד’ - ו’ באלול תשע”ט  4-6/9/2019

 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 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

 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
 שולחן זכוכית עגול קוטר _____________________________________________)33-34ח(054-5482231

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

 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

 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

 שולחן מסעדה + 2 
כסאות בבני ברק 200 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(03-6164549

 שולחן אוכל מעץ 
75*68*120 )בני ברק( 150 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה טיולון תאומים 
במצב מעולה 400 ש"ח כל 
_____________________________________________)34-35ח(הקודם זוכה 052-6431557

 למכירה מיטת תינוק, 
מזרן חדש בירושלים 250 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(054-8442367 052-7617637

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)34-35ח(054-8446728

 אמבטיה לתינוקת צבע 
ורוד סיליקון מתקפלת כחדשה 

_____________________________________________)34-35ח(ממש 85 ש"ח 050-4117575

 שידת החתלה 120 ס"מ 
צבע שמנת 299 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(050-6907470

 לול מפלסטיק לבן נפתח 
לרבוע גדול 200 ש"ח + מזרון 

_____________________________________________)34-35ח(050-4195132

 עגלת "פגרו" חדשה 
ויקרה, דגם 51 2019 + 

אמבטיה + טיולון + תיק 
3,000 ש"ח במבצע

_____________________________________________)34-37ל(055-9954916 055-9565259

תקשורת

 סמסונג A8 במצב חדש, 
64GB ,בקופסא, צבע שחור

נגד מים, יבואן רשמי סאני 
052-3441441)27-30(_____________________________________________

 מיטת תינוק + מזרן 
בב"ב 105*70 מעץ מלא 200 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 03-6164549

 עגלת תינוק שלמה 
איזיביבי 250 ש"ח )גמיש( + 

כסא האכלה - חינם
_____________________________________________)33-34ח(054-8410050 בני ברק 

 למכירה טיולון לתינוק 
איכותי מחיר 99 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(050-6907470

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)33-34ח(054-8446728

 אמבטיה לעגלת ביביגוגר' 
במצב מעולה, 200 ש"ח 

בבני ברק )אפשרות לשילדה( 
_____________________________________________)33-34ח(054-8567609

 למכירה מיטת תינוק 400 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-5656194

 טרמפולינה לתינוק 70 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 053-3155415

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטארליין חדש באריזה 
דגם GCES933 ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-6850138

 בלו תומך כשר כל 
החברות ב- 220 ש"ח חדש

_____________________________________________)33-34ח(052-7174414

 מנייד קו? למה שלא 
תרוויח מזה?! ניוד מקצועי 
_____________________________________________)32-35ל(בכל הארץ. 055-6721654

 למכירה פלאפון 2008 
כשר 250 שקל טל':

_____________________________________________)34-35ח(050-4183200

 ברה"ע למכירה פלאפון 
נוקיה דור 3 + מטען ב- 190 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח לפרטים 050-6850138

C2  מחודש תומך פלאפון 
ורמי לוי כשר 200 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(052-7167777

כללי

 למכירה ספה דו מושבית 
_____________________________________________)35-36ח(460 ש"ח 054-5656194

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)35-36ח(150 ש"ח 054-5656194

 למכירה ספה 4 מושבים 
+ מגירה 500 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(050-3337530 אבנר 

 מיטת קומותיים צבע עץ 
בהיר + מזרון אחד כחדש 280 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-7191512

 שולחן סלון 100*300 
במצב מצוין 350 ש"ח טל': 
_____________________________________________)34-35ח(054-8401399 03-6162582

 מיטת קומותיים צבע עץ 
בהיר + מזרן אחד, כחדש 280 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-7191512

 כסא האכלה לתינוק גדול, 
נקי ושמור, צבע כחול 120 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-6921856

 למכירה טיולון טוב 190 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 340 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה מזרן תינוק מצב 
מצויין 140 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-5656194

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב
_____________________________________________)35-36ח(054-8446728

 גגון לעגלת בוגבו קמליון 
צבע ורוד 200 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 כסא בטיחות חדש לתינוק 
"ציקו" 350 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 תיק כחול לעגלת בובגו 
_____________________________________________)35-36ח(קמליון 50 ש"ח 058-3245685

 משאבה חדשה! "לשינו" 
_____________________________________________)35-36ח(120 ש"ח ידנית 058-3245685

 משאבה חשמלית דוד 
צדדית חדשה! 200 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 טרמפולינה לתינוקת 
באריזה 180 ש"ח חדש!

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 אמבטיה חדשה לעגלה 
_____________________________________________)35-36ח(50 ש"ח 058-3245685

 אמבט רחצה לתנוק 
כחדשה "ליטף" 100 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 מזרון לשידת החתלה 
מהמם עם סרטים 70 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(058-4843223

 למכירה נוקיה C2 חדש 
באריזה 200 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-2614753

C2  מחודש מתאים 
לכשרים למעט גולן והוט 250 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-7167777

DVD  תוצרת 
KEMMEDY )ללא מסך( 

_____________________________________________)34-35ח(כחדש 50 ש"ח 052-3463482

 מזגן חלון 500 שקלים 
_____________________________________________)34-35ח(050-6651365

 מכונת תפירה במצב 
מצויין 500 שקלים

_____________________________________________)34-35ח(050-6651365

 מגהץ קיטור תוצרת 
TEFAL במצב מצויין )בני 

_____________________________________________)34-35ח(ברק( 400 ש"ח 054-7216671

 LENOVO מחשב נייד 
 80GB CORE2 141 מסך

_____________________________________________)34-35ח(350 ש"ח 055-9765406

 למכירה רמקולים גבוהים 
חברת סוני 300 שקל גמיש 

_____________________________________________)34-35ח(טל': 050-4183200

 מחשב נייד HPI3 מצויין 
ללא תקלות 500 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(053-3346080

 קומקום חשמלי חדש 
באריזה HYUNDIA )בני 

ברק( 80 ש"ח בלבד
_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 שואב אבק כחדש במחיר 
מציאה )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(בלבד 054-7216671

 מזגן תדיראן 3/4 כ"ס 
+ צנרת מתכת 5 מ' מפורק 
מהקיר, מצב מצוין רק 430 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-8412976

 ברה"ע למכירה מכסחת 
דשא איטלקית 1300 ואט ב- 

_____________________________________________)34-35ח(190 ש"ח 050-6850138

 PILOT רדיאטור 
9 צלעות בקושי משומש 80 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 050-4088792

 תנור חימום חדש )בני 
ברק( 150 ש"ח בלבד

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 למכירה מכונת כביסה 
ELECTRA ב- 230 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(בלבד 052-5737813 בני ברק

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
 LCD8 טושיבה מסך

_____________________________________________)34-35ח(240 ש"ח טל': 052-2727474

 כיריים 3 להבות עדיין 
באריזה חשמל/גז 200 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-2786557

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח 03-6187374

_____________________________________________)34-35ח(052-3179093

 מקרר אפולו תדירן עובד 
מצויין ב"ב גדול 350 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(053-3121020

 דיסק חשמלי מקיטה 
W840 מצב מצויין 280 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(058-3268891

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 350 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-3463482

 קוטל יתושים חשמלי 
בהזדמנות )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בלבד 054-7216671

מזגן חלון גוניור אלקטרה 3/4 
כח במצב מצוין 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7396092

 מקרר חב' שארפ 500 
ליטר מצב מעולה הקפאה 

_____________________________________________)33-34ח(יבשה 500 ש"ח 050-4145023

 מזגן חב' תדיראן 2.5 כ"ס 
מצב מעולה 500 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(050-4145023

 PH מדפסת + סורק של 
בעברית, מצב מצויין בלי פקס 

_____________________________________________)33-34ח(300 ש"ח 054-8428616

 למכירה מייבש כביסה 
מצב מצויין 280 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)33-34ח(בני ברק 052-5737813

 למכירה מכונת כביסה 
אלקטרה 320 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 רדיו/טייפ במצב טוב )בני 
ברק( 50 ש"ח בלבד

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
 kennedy באריזה תוצרת
)בני ברק( 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 מסך דק מצוין 
בהזדמנות!!! רק 150 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(053-3346080

 תנור בילדינג תא אחד 
רוזייר 500 שקל טל':

_____________________________________________)33-34ח(054-6583510

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)33-34ח(130 ש"ח טל'': 052-2727474

 LEMOVO מסך מחשב 
19 אינטש תקין 200 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-3463482

 שואב אבק הובר תקין 
_____________________________________________)34-35ח(250 ש"ח 052-3463482

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח 054-5656194

 שולחן + 10 כסאות, 
סלון מעור 3+2, מקרר, 

מכונת כביסה, מיטה 
יהודית, ועוד...
_____________________________________________)36-48/19ש(050-5770355

 סלון 1+2+3 מצויינות 
במיידי, הקודם זוכה, 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(כ"א 053-8252357

 פינת אוכל עץ + 4 
כסאות, גודל: אורך 180/90 

נפתח עד 2.5 מר', למיידי עקב 
מעבר 500 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(053-8252357

 חדר שינה + שידה + 2 
מזרנים, מצויין, עיצוב מדהים, 
גוף סנדוויץ אדום, פורמייקה 

צבע פוליסנדר חום יין, נגיעות 
שמנת, סט קומפלט למיידי 

עקב מעבר 2,100 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(053-8252357

 ארון 5 דלתות, סט מצויין, 
עיצוב מדהים, גוף סנדוויץ 

אדום, פורמייקה צבע פוליסנדר 
חום יין, נגיעות שמנת, סט 

קומפלט, למיידי עקב מעבר 
_____________________________________________)36-37ח(1,880 ש"ח 053-8252357

 שולחן אוכל מעץ 
75*68*120 )בני ברק( 150 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח 054-5705546

 בפ"ת 2 כורסאות לסלון 
מבד אדום בורדו במצב מצויין 

500 ש"ח פרטים:
_____________________________________________)36-37ח(054-2819921

 שטיח בצבע בז' שחור 
חוטים מהמם 150 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(050-4110991

 שידה ומראה + מדפים 
וקולב תואמים )אגוז בהיר( 

_____________________________________________)36-37ח(350 ש"ח 058-3232259

 שולחן סלוני 70*140 מעץ 
מלא ומסיבי בצבע טבעי )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 200 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 5 כיסאות כתר במחיר של 
100 ש"ח )בני ברק(

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 כורסא לסלון, כסאות 
מחשב, מזנונית, כיסוי לספה 

חדש, עד 500 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(03-5055740

 עמודון לבן מפלסטיק של 
כתר חדש 0.65*1.70 150 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח כל אחד 054-3584040

 כוננית 4 מגירות פלסטיק 
_____________________________________________)36-37ח(לבן 250 ש"ח 054-3584040

 כסאות פלסטיק כחול 35 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח כ"א חדש 054-3584040

 משטח מיטה 1.90*1.40 
_____________________________________________)36-37ח(חדש 350 ש"ח 054-3584040

 כסאות פלסטיק לבית או 
_____________________________________________)36-37ח(לגינה 50 ש"ח 052-6388897

 כסא משרדי למחשב 150 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-6388897

 בסיס למיטה 400 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 למכירה שולחן פיקניק 
חדש )לגילאי 6( + סככה 500 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 050-6925410

 למכירה ספה דו מושבית 
_____________________________________________)36-37ח(460 ש"ח 054-5656194

 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 

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)36-37ח(054-8446728

 טרמפולינה לתינוקת 
באריזה 180 ש"ח חדש!

_____________________________________________)36-37ח(058-3245685

 אמבט רחצה לתנוק 
כחדשה ליטף 100 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(058-3245685

 אמבטיה חדשה לעגלה 
_____________________________________________)36-37ח(50 ש"ח 058-3245685

 משאבה חשמלית דו 
צדדית חדשה! 200 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(058-3245685

 משאבה חדשה! לנסינו 
_____________________________________________)36-37ח(120 ש"ח ידנית 058-3245685

 תיק כחול לעגלת בוגבו 
_____________________________________________)36-37ח(קמליון 50 ש"ח 058-3245685

 כסא בטיחות חדש לתינוק 
_____________________________________________)36-37ח(ציקו 350 ש"ח 058-3245685

 גגון לעגלת בוגבו קמליון 
צבע ורוד 200 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(058-3245685

 משאבה חשמלית דו"צ 
חדשה קומפקטית מתחברת 

ל- USB ב- 180 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(054-8597137

 טיולון יויו גגון ירוק מצב 
מצויין 500 ש"ח בלבד

_____________________________________________)36-37ח(052-7653321

 מיטת תינוק מצב מצויין 
צבע לבן ללא מזרון + מיטת 

מעבר 350 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(052-7653321

 טרמפיסט אוניברסלי מצב 
מעולה 150 ש"ח בלבד

_____________________________________________)36-37ח(052-7653321

 למכירה מזרן תינוק מצב 
מצויין 140 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(054-5656194

 למכירה טיולון טוב 190 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 340 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-5656194

 מציאה! עגלת סילבר 
קרוס היוקרתית מגיל 0, 

תוצרת אנגליה, במצב מצויין, 
כמעט ללא שימוש, רק ב- 
_____________________________________________)36-37ח(1,500 ש"ח 052-7773526

 למכירה מעמד אמבטיה 
לתינוק + משטח החתלה, 
במצב חדש לחלוטין, דגם 

יוקרתי רק ב- 250 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(052-7773526

תינוקות
 4 פריטי לבוש לתינוק 

חדשים )בני ברק( 100 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(בלבד 054-7216671

 אמבטיון לתינוק 30 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 כסא לרכב לילד 100 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 עגלה 3 מצבים אמבטיה, 
כסא רכב 400 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 עגלת טיולון שצריך 
להחליף גלגל אחד ב- 100 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-6388897

 עגלת טיולון צי'קו כמעט 
חדשה 200 ש"ח בלבד - רמת 
_____________________________________________)36-37ח(גן גבול בני ברק 054-4980062

 גאמפר' עם משחקים 
מתאים מאוד למטפלת ב- 50 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7119273

 למכירה ברמלה עגלת 
תאומים טובה מאוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(058-4439935

 למכירה כחדשה נדנדה 
לתליה במשקוף ביתי עד 

גיל 3 ב- 60 ש"ח בלבד נייד: 
_____________________________________________)36-37ח(050-4116410

 למכירה כרית הנקה 
"כריתי" כחדשה ב- 80 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בלבד נייד: 050-4116410

 למכירה עגלת מוצי 
מצוינת כולל אמבטיה וטיולון 

גינס ב- 500 ש"ח )גמיש( נייד: 
_____________________________________________)36-37ח(050-4116410

C2 סוללה לפלאפון 
20 ש"ח 054-8474176

_____________________________________________)36-37ח(054-8478028

 מכשיר GPS לרכב 100 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-8474176

 מתקן דיסקים גדול 70 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7126106

 מזרון על זוגי ד"ר גב, תנך 
מפורש אשר וייזר 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(03-5055740

 אופניים מעולות נמכרות 
_____________________________________________)36-37ח(ב- 100 שקל 052-6388897

 ילקוטים 100 שקל לחדש 
ו- 50 שקל לישן
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 שטיח לסלון 100 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 הליכון במצב מעולה מנגן 
ותקין נהפך לכמה מצבים 100 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-6388897

 סל כביסה גיגית 20 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897
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דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

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

ד’ - ו’ באלול תשע”ט  4-6/9/2019

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

 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 

 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

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

 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

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

 צעצוע טרקטור חדש 
גדול נקנה ב- 50 נמכר ב- 30 

_____________________________________________)34-35ח(050-4195132

 ילקוט ניקי לבנות 50 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(050-4195132

 ילקוט קל גב דולפינים 
לכיתה א' לילד 100 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(מצויין 050-4195132

 כיסוי לחורף לקלנועית 
אפיקים 3 גלגלים במצב חדש 

_____________________________________________)34-35ח(400 ש"ח 03-6199806

 מכנס גינס לגבר מידה 40 
חברת קסטרו חדש 85 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(058-7041010

 טרמפולינה לתינוק עם 
_____________________________________________)34-35ח(קשת 70 ש"ח 058-7041010

 פן מקצועי של איתמר 250 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 058-7041010

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינר 120 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(053-3155415

 מצעים יחיד למיטת נוער 
_____________________________________________)34-35ח(80 ש"ח 053-3155415

 למכירה חליפה ארוכה 
יוקרתית אפורה מידה 42 

ב- 380 נקנתה ב- 1,000 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(058-3246857

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 למכירה בהזדמנות להקה 
של 15 קוקטיילים מיוחדים 

ופוריים 2,000 ש"ח
054-2042416)31-34(_____________________________________________

 למכירה 300 "שמלות 
כלה" ושושבינות לכל 

המגזרים, אפשרות לבודדים 
_____________________________________________)34-41(במחיר מוזל 053-2827371

 מטען לאופניים חשמליות 
V48 ב- 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(058-3268891

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח טל': 052-2727474

 שולחן גיהוץ חדש )בני 
ברק( 70 ש"ח בלבד

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

מחליק שיער מעולה!! של 
חברת remington חדש! 

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

_____________________________________________)34-38ח(052-7335357

 אופניים קטנות עם גלגלי 
עזר כחדש ממש! 120 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-7191512 

 אופני הילוכים גדולות 
כחדשות 380 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(052-7191512

 למכירה אופניים לילד לגיל 
3, +5 שנים 130 ש"ח במצב 

_____________________________________________)34-35ח(מצויין בפ"ת 054-2819921

 2 שטיחים כל אחד 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח פלא': 053-8238687

 מגהץ במצב טוב 70 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(פלא': 053-8238687

 בגדי נשים במצב טוב מ- 
_____________________________________________ )34-35ח(30 ש"ח פלא': 053-8238687

 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

 סקייטים לילד/ה במצב 
מצויין )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 נעלי בלסטון חדשות צבע 
חום מידה 8.5 )45( 350 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(058-3299505

 קופסת מלטונין 5 מ"ג 
של חב' סולגאר 130 ש"ח י"ם 

_____________________________________________)35-36ח(054-2633790

 חדש באריזה!! ילקוט 
טרולי לבנים צבע כחול 50 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 058-4843223

 חדש באריזה!! ילקוט 
 coll מהמם טרולי לבנים של
_____________________________________________)35-36ח(מקורי 90 ש"ח 058-4843223

 חדש באריזה!! רולרים 
/ סקטים מחובר לנעלים 90 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 058-4843223

 שק אגרוף מקצועי 
ביותר חדש ממש של 

 + evercast חברת
שרשרת ברזל חיבור, 380 

ש"ח בלבד!!
_____________________________________________)38-42ש(054-8527470

 2 כלובים לציפורים 
איכותיים עם תאים 

_____________________________________________)38-42ש(לחלוקה 054-8527470

 למכירה מצלמת פילים 
עם אביזרים ב- 400 )גמיש( 

_____________________________________________)34-35ח(058-3246857

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

 תיק לסמינר יפה ואיכותי 
במיוחד כחדש 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)35-36ח(058-3228383

 שמלה מידה 38 מרהיב 
לחתונה או אירוע 60 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7640482

 הליכון מצוין עובד מצוין 
_____________________________________________)35-36ח(50 ש"ח 052-7640482

 תיק גדול עם הרב תאים 
+ תא מחשב המחיר 40 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7640482

 כרטיס זכרון פנימי 
 MO 1G למחשב נייד חברת
_____________________________________________)35-36ח(זיכרון 35 ש"ח 052-7640482

 רדיו דיסק 
KWNWOODעם כל 

התושב והפנלים 100 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(052-7640482

 HP XL 901 דיו תואם 
איכותי ביותר 60 ש"ח טל': 

_____________________________________________)35-36ח(054-8433730

 למכירה אופניי ראלי 
פעלולים אחד במצב מצויין 

350 ש"ח והשני זקוק לתיקון 
220 ש"ח טלפון:

_____________________________________________)35-36ח(054-2819921

 תיק למחשב 50 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 מטען ובטריה למצלמת 
_____________________________________________)35-36ח(קנון 100 ש"ח 058-3245685

 מראה מסגרת עץ 90*100 
_____________________________________________)35-36ח(50 ש"ח 054-8592204 

 אוגרים ב- 10 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-8592204

 תוכון שלא נושך מתאים 
לילדים ב- 90 שקל

_____________________________________________)35-36ח(050-4157763

 גולות מקוריות 45 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

 משולש לכיור מנירוסטה 
_____________________________________________)35-36ח(כל"פ 25 ש"ח 053-3155415

 נעליים אלגנטיות לנשים 
מידה 39 שחור 120 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

 טרמפולינה לתינוק עם 
_____________________________________________)36-37ח(קשת 70 ש"ח 058-7041010

 בימבה פלא 70 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(058-7041010

 מראה לארון בגדים 70 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7126106

 שולחן עגול מזכוכית 250 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7126106

 אופנים בימבה פלא
65-150 ש"ח יד שניה

_____________________________________________)36-37ח(052-7126106

 מזנון נוי מעוצב 300 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-7126106

 חליפת בגיר חדשה 
מציאה! כחול מידה 56 400 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 058-3245685 

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 160 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-5656194

 אופניים חשמליים במצב 
מצוין כולל מנעול וקסדה 

במחיר 2,650 ש"ח
_____________________________________________)36-37ל(052-7679910

 צמיד טניס יהלומים 
אמיתי 5,500, יש גם 
עגילים תואמים ב- 4 

500 עם תעודה
_____________________________________________)36-37ש(053-3120620

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 160 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-5656194

 למכירה אופניים 
STITCHמחיר 350 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(050-3337530 אבנר

 אופניים קטנות עם גלגלי 
עזר כחדש ממש! 120 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7191512

 אופניי הילוכים גדולות 
כחדשות 380 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-7191512

 אגרטל ארוך כחול פרחוני 
_____________________________________________)35-36ח(חדש 50 ש"ח 052-7187278

 ספר גאוגרפיה אמריקה 
_____________________________________________)35-36ח(20 ש"ח 053-3155415

 ספר חשבון מספר 7 
חשב נא 20 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

 נגן טאצטיו' הנגן הכי חדש 
_____________________________________________)35-36ח(רק ב- 170 ש"ח 02-5819232

 ברה"ע למכירה אופניים 
26 אינץ כסופות שילדה 

אלומניום ב- 290 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(050-6850138

 ברה"ע למכירה משחק 
ברגה' )כדור רגל שולחן 

לילדים( ב- 490 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(31*59*12 050-6850138

 למכירה חליפה ארוכה 
יוקרתית מידה 42 ב- 420 

גמיש נקנתה באלף
_____________________________________________)35-36ח(058-3246857

 מצלמת פילים עם 
אביזרים ב- 300 גמיש מאוד

_____________________________________________)35-36ח(058-3246857

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה אופניים 160 ש"ח 
בני ברק מצב מצויין

_____________________________________________)35-36ח(052-5737813

 2 מוטות לתליית כביסה 
על מעקה מרפסת כולל 10 
גלגלי ברזל כחדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(ב"ב 054-6969961

 אופניים הילוכים גודל 26 
_____________________________________________)35-36ח(250 ש"ח 050-4169800

 סט 81 צליליות של חברת 
גייד' + סומק 90 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-8475855

 סט ז' חלקים של מוסרי 
התורה לר"י מחיר 350 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(מצב חדש 054-5981054

 סט השר הירש על התורה 
מצב חדש 220 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-5981054

 מציאה: כלוב + 3 תוכים 
פסטורלים + 2 בתי הטלה 
270 ש"ח בודד ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בערב 054-8592649

 בהזדמנות שמלת ערב 
נצנצים להשכרה 42, 34 רק 
_____________________________________________)36-37ח(ב- 195 ש"ח 050-4143035

 משחק סנוקר לילדים 50 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-6388897

 מזרונים 150 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 ישבנון 50 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 מזוודות 50 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 כוורת 8 מגירות 50 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 סקייטים לילד/ה במצב 
מצויין )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בלבד 054-7216671

 למכירה 5 זוגות אופניים 
בפ"ת לילדים והזוג השישי 
חינם! כל זוג אופניים 130 

ש"ח פרטים בפלאפון:
_____________________________________________)36-37ח(054-2819921

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(03-61999806 בערב 

 כיסוי לרולר לקולנועית 
אפיקים 3 גלגלים במצב חדש 
_____________________________________________)36-37ח(400 ש"ח 03-6199806 בערב

 למכירה אופניים לילד 
BMX במצב מצויין מידה 16 

לגילאים 4-7 שנים במחיר 130 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח פרטים: 054-2819921

 למכירה מטען לסוללה 
36 וולט מצב חדש רק ב- 100 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-8464909

 פקס לייזר של ברדר דגם 
7320 כולל טונר 250 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בבני ברק 052-7187193

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(גמיש 054-8464909

 ברה"ע למכירה שק שינה 
לטיולים מידית 70*210 ב- 

_____________________________________________)36-37ח(100 ש"ח 050-6850138

 סט ז' חלקים של מוסרי 
התורה לר"י ממיר 350 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(מצב חדש 054-5981054

 סט רשר הירש על התורה 
מצב חדש 220 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-5981054

 שמלה מהממת חדשה 
קרם מידה 1 מחיר מציאה 

_____________________________________________)36-37ח(200 ש"ח 054-8497425

 כלוב עם 2 תוכונים + 
מתקן מים 100 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)36-37ח(054-8457681

 כלוב + ארנבת + שרקן 
+ אוכל 300 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)36-37ח(054-8457681

 למכירה אופנוע משטרה - 
פג 350 ש"ח נדרשת החלפת 

_____________________________________________)36-37ח(סוללה 050-6925410

 אופנים מס' 24 צריך 
לתקן מעצורים 90 ש"ח בבני 

_____________________________________________)36-37ח(ברק 052-7600336

 אופניים חשמליות ליאמי 
שחורות מחיר סביר 450 שקל 

_____________________________________________)36-37ח(050-7806788

 גגון מתאים לכניסה לבית, 
לחנות, לביהכ"נ או מעל חלון 

וכד' 0.85*1.65 150 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-7600336 בב"ב 

 נעלי עקב כסופות חדשות 
מידה 37 150 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-8478028

 שמלה יוקרתית לארוסין 
שושי יוגודיוב מידה 38 500 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-8478028

 מדפסת + פקס חברת 
קנון חדשה 130 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-5925787

 פנקיים יפיפיים ב"ב רק 20 
ש"ח ליחידה טל':

_____________________________________________)36-37ח(054-8423165

 תוכונים מהממים ויפיפיים 
ב"ב רק 40 ש"ח ליחידה טל': 

_____________________________________________)36-37ח(054-8423165

 כיסויי מגן לטלפון חדשים 
_____________________________________________)36-37ח(5 ש"ח נייד: 052-3186268

 אקוריום פנורמי כולל 
הציוד גודל 0.7*0.5 מ' 350 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 053-3165776

 נברשת לסלון / פינת 
אוכל + נורות לדים 250 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בבני ברק 03-6164549

 מציאה 3 הטאבלט היהודי 
כחדש 450 ש"ח גמיש הקודם 

_____________________________________________)36-37ח(זוכה! 055-6772996

 זקט' עור חדש בצבע 
אדום תוצרת ZARA מידה 
S )בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 בהזדמנות זקט' 
כחול חדש לנערים תוצרת 
ANGELS )בני ברק( 130 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 חולצת פסים לבנה לגבר 
מידה M חדשה באריזה )בני 

ברק( 50 ש"ח בלבד
_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 אופני ילדים לגיל 2-4 
שנים מיוחדות ואיכותיות 120 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה תרמיל 20 ש"ח, 
תיק נסיעה 40 ש"ח מזוודה 80 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח )בני ברק( 054-7216671

 שמלה מידה 38 מרהיב 
לחתונה או אירוע 60 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(058-3256014

 הליכון מצוין עובד מצוין 
_____________________________________________)36-37ח(50 ש"ח 052-7640482

 תיק גדול עם הרבה תאים 
+ תא מחשב המחיר 40 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-7640482

 כרטיס זכרון פנימי 
למחשב נייד 1G זיכרון 25 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7640482

 רדיו דיסק 
KWNWOOD עם כל 

התושב והפנלים 100 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-7640482

 מזודה 4 גלגלים 130 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-7126106

 קסדה לאופנים 50 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-7126106

 בימבה ג'וק 30 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(052-7126106

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינר 120 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(053-3155415

 מכשיר סליסר קוצץ ירקות 
לסלט כתום 80 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(053-3155415

 תיק למחשב נייד 35 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(053-3155415

 נעל סניקרס 28 משובץ 
של קסטרו 60 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(053-3155415

 מכנס גינס לגבר מידה 40 
חברת קסטרו חדש 85 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(058-7041010

 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 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(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



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(_____________________________________________

 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

ד’ - ו’ באלול תשע”ט  4-6/9/2019

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

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

 דרוש לחלוקת עיתונים 
בב"ב ר"ג בשעות הבוקר 

המוקדמות, שליח/ה רכב/
_____________________________________________)29-40(אופנוע חובה 054-4690222

אפטר סקול מתרחבת 
בתל אביב, גבעתיים וראש העין

דרושים/ות
מדריכים/ות וסייעים/ות

גננים/ות לצהרונים

לפרטים 052-7799634
 jobs@after-school.org.il

« שכר סייעות בין 37-43 ש''ח לשעה
« שכר גננות בעלות תעודה בין 57-65 ש''ח לשעה 

« אפשרות להשתלב בצוות מחליפות בשכר גבוה יותר

למעון יום בבני ברק

חמה ומסורה
דרושה מטפלת

050-4143585

משרה מלאה | תנאים מצוינים

סביבת עבודה מטופחת ונעימה

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים, אפשרות 
לעבודה מהבית לפרטים

054-8408411)31-38(_____________________________________________

050-888-3908
בגבעת שמואל | 40 ש"ח לשעה
למעון בפיקוח לשנה הבאה

למשרה מלאה 
+ טבחית 

דרושות 
מטפלות  

 למוסד תורני חשוב 
וותיק דרוש מתרים אמין 
ויר"ש כולל חו"ל תנאים 

מצויינים למתאימים 
054-2681222)36-39(_____________________________________________

 לחברת דיגיטל בב"ב 
דרושים/ות אנשי/ות 

מכירות תותחים )מוקד 
נפרד( בונוסים גבוהים 

072-2230781)32-38(_____________________________________________

 לאזור המרכז דרושה 
מתאמת פגישות מנוסה, 

יכולת ביטוי )גיל +30( 
תנאים סוציאליים 

_____________________________________________)36-39(מעולים! 054-4771509

 דרוש עובד נקיון נמרץ 
)גיל 24 ומעלה( לעבודת 

נקיון בישיבה בשעות 
הבוקר בלבד

054-2681222)36-39(_____________________________________________

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

 לסוכנות ביטוח מובילה, 
במגדלי בסר 3 ב"ב,  מנהלת 
חשבונות העלת נסיון, שעות 
 riki@tlp-ins.co.il .גמישות

03-6503177)34-37(_____________________________________________

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

 מוטיבציה ואהבה 
לקטנטנים? זה המקום 

עם מיטב התנאים, 
דרושה מטפלת חמה 
ומסורה למעון חרדי 

בפרדס כץ ב"ב
054-8432610)33-36(_____________________________________________

 למוקד נפרד בב"ב דרושות 
נציגות מכירה, 34 ש"ח לשעה 

_____________________________________________)34-37(+ עמלות 054-5789059

 במיידי קופאים/יות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)34-37(_____________________________________________

 עובד/ת למשמרות 
ידע במחשבים וגרפיקה 

יתרון, לחנות צילום בב"ב 
03-6199392)34-37(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

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

 מעוניין בעבודה כעוזר 
_____________________________________________)33-34ח(טבח / נהג 052-7191083

 אישה חרדית מעוניינת 
במשק בית לפרטים:

_____________________________________________)33-34ח(054-2616758

 בוגר נתיבות עולם, ניסיון 
בניהול פרוייקטים חברתיים 
ועסקיים, במשרה בכירה!!! 

_____________________________________________)34-35ח(050-4160390

 מעוניין לשמור על אנשים 
מבוגרים, אדם רציני ונאמן בעל 
ניסיון רב, מסור כולל המלצות 

נא לפנות לשמעון מס':
_____________________________________________)34-37ח(055-5527391

 דרושה מנקה למשק בית 
בקרית הרצוג ב"ב

_____________________________________________)33-36ל(054-4314029

 לרשת מעונות יום 
בקרית הרצוג מטפלות / 
סייעות לגיל הרך חלקית 
/ מלאה 053-3119204 

054-4499177)33-36(_____________________________________________

 דרושות סייעות / 
גננות גיל +25, למשרה 

חלקית, למעון בגבול ר"ג 
ב"ב, צוות חרדי
050-8938869)35-38(_____________________________________________

דרושים 

מחסנאים
לעבודת מיון לילה
לחברת לוגיסטיקה

אזור תעשיה בני ברק
מיון חבילות במשקל 1 - 4 ק”ג למדפים

משמרת א’ - 19:00 - 2:00  |  משמרת ב’ - 22:00 -  5:00
ראשון עד חמישי - ללא שישי שבת

שכר: 35 ש”ח / ש”ע 
* ניתן לשלב משמרות לחלק מימי השבוע לפי ימים מועדפים.
*כולל הסעות הביתה בסוף המשמרת לתושבי בני ברק בלבד.

 rotem@tapuzdelivery.co.il :רותם: 054-2045495, מייל

 דרושים עובדים 

להוצאת והחזרת 
עגלות למיחזור 

+ עוזרי נהג
ניידות חובה | שכר מצוין למתאימים
שמעון  054-4552136

 ברשותינו מאגר של חזנים 
לימים נוראים ובתי כנסת 

שמחפשים חזנים
_____________________________________________)35-36ל(054-8472267

 שני ווים VV כחולים 
והתקבלת לעבודה-הכירו את 
_____________________________________________)35-38(הווצאפג'ובס 054-9054305

 לרשת מעונות בבני ברק 
_____________________________________________)35-36(דרושה מנגנת 052-7641817

 למעון בגבעת שמואל 
דרושות: 1. סייעת למשרה 

מלאה / חלקית 2. בחורה בין 
השעות 14:30-17:00 שכר 

_____________________________________________)35-38ש(גבוה 052-7177524

 לכולל הלכה בתל אביב 
התפנה מקום לזמן אלול 

הבעל"ט הסעה מב"ב
_____________________________________________)35-36ל(052-7623263

 לפיצה בב"ב דרושים 
משלוחנים תנאים טובים 

למתאימים לפרטים
_____________________________________________)35-38ש(054-2146510

C
H

A
N

I

03-5770550 
03-5771144

דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 058-5825616

 לגן בגבעתיים מיידי, 
סייעת למשרה מלאה,

7:30-16:45, שכר גבוה כולל 
תשלום חגים וחניה

052-3838484)36-39(_____________________________________________

 דרושה עוזרת נקיון 
למטבח למעון בב"ב, בין 

השעות 10:30-13:30
_____________________________________________)36-37ל(050-4146721

 עובד למפעל כיפות 
בשעות אחה"צ מהשעה 

16:00-20:00, מיידית!
_____________________________________________)36-37ש(03-5781152

 נהג משלוחן לירקות 
בב"ב, רשיון ב', הילוכים + 

עבודה פיזית, משרה מלאה, 
שכר הולם! להתקשר בערב-

_____________________________________________)36-37ש(050-4168864 077-7010470

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג מכירות טלפוני 

לתאום פגישות, תנאים 
סוציאליים מצויינים! 4 

משמרות בשבוע
_____________________________________________)36-47ש(054-2328926

 לנקיון חדרי מדרגות 
דרוש עובד חרוץ לרציניים 

בלבד! 054-2421996
_____________________________________________)36-39ש(052-4003742

 למאפייה בפ"ת דרוש 
עובד/ת ייצור למחלקת 

קונדטוריה עם נסיון בתחום 
בלבד! ימים ראשון עד חמישי, 

בין השעות 9:00-18:00
050-8636386)36-37(_____________________________________________

 למאפייה בפ"ת דרושים 
עובדי אריזה/ליקוט ימים ראשון 

עד חמישי 17:00-22:30
054-7708222)36-37(_____________________________________________

 דרושים בירושלים: 
**פקיד למוסד תורני **מורה 
לכיתה י"ב לסמינר בירושלים 

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

**מנהלת לניהול משרד 
מכירות מצליח בירושלים 

**מזכיר/ה לת"ת בירושלים 
**מנהלי/ות חשבונות למגוון 

משרות גלאט גו'בס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)35-35(_____________________________________________

 דרושים/ות בב"ב 
ובמרכז: מלמדים לגן ומכינה 

ולכיתות בינוניות וגבוהות 
בת"ת, ב"ב ואלעד **מנהל/ת 
משרד לחברה מובילה, -8,000

10,000 ש"ח **אדריכליות 
חרדיות לחברה בב"ב, נסיון 

בתוכנת REVIT **עובדים 
למאפיית מצות **מתכנתת 

מתחילה לאחר הלימודים, 
סביבה חרדית **מזכירה 

לניהול קליניקה ל- 3 שעות 
ביום **מנהלי/ות חשבונות 
למגוון משרות גלאט גו'בס 

www.glatjobs.co.il
073-7055666)35-35(_____________________________________________

 דרושים לעבודה מהבית: 
עוזר/ת לאיש עסקים, ימים ב-ו 
50-54 ש"ח לשעה **קלדנית 

להקלדת חידושי תורה 
**רציני/ות למכירה מהבית, 

שכר גבוה גלאט גו'בס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)35-35(_____________________________________________

 דרושה מזכירה לשעות 
אחה"צ למרפאת שיניים בב"ב 

_____________________________________________)35-36ש(קו"ח לפקס 03-631-0203

 לסלון פאות בפ"ת דרושה 
עובדת חרוצה, אפשרות 

_____________________________________________)35-38ל(לעבודה מיידית 050-6925400

 לגן ותיק איכותי ומטופח 
ע"י בני ברק סייעת למשרה 

_____________________________________________)35-36(מלאה/חלקית 050-4114285

 למעון בפרדס כץ דרושות: 
1.גננת 2. מטפלות מסורות 

_____________________________________________)35-36(לפרטים אסתר 054-8413913

 לאיש עסקים חרדי 
מזכיר/ה לעבודה מהבית, 

שעה שעתיים ביום, לעבודה 
משרדית שקטה, שעה 

שעתיים ביום, שכר 40 ש"ח 
לשעה. קריירה

072-22-222-62)36-36(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח שקטה 
בירושלים פקיד/ה למתן שירות 

ועבודה משרדית, לא נדרש 
ניסיון, 6,500 ש"ח. קריירה 

072-22-222-62)36-36(_____________________________________________

 למשרד בבני ברק 
פקיד/ה לעבודה משרדית 

נוחה, א-ה 9:00-16:00, שכר 
9,000 ש"ח. קריירה

072-22-222-62)36-36(_____________________________________________

 דרושות מאמנות תזונה 
עם גישה לנושא, אין צורך 

בידע מוקדם. אתי
_____________________________________________)36-37ל(054-8541020

 לת"ת בת"א גננת 
משלימה לעבודה קבועה טל'-

052-7623821)36-37(_____________________________________________

 מתרימים/ות בכניסות 
לכותל המערבי, בבתים, בימים 
נוראים שכר 40%, טלמרקטינג 

_____________________________________________)36-37ל(מהבית 053-2432072

 לבית תבשיל גדול במרכז, 
נערים מתרימים לערב ר"ה 

ויוכ"פ במקוואות ובתי עלמין 
בירושלים והסביבה ובני ברק 
תנאים טובים 052-7124416 

_____________________________________________)36-39()בערב(

לפרסום
03-6162228

 בעלת תעודת הנה"ח 
וחשבת שכר מחפשת משרה 

_____________________________________________)36-37ח(בפ"ת רעות 054-2334898

 מוכרת מנוסה מעוניינת 
לעבוד בחנות בגדים )עדיפות 
_____________________________________________)36-37ח(לשעות הבוקר( 03-5781503

 אשה מחפשת עבודה 
במשק בית חרוצה וזריזה עם 

_____________________________________________)36-37ח(נסיון ותיק 054-3584040

 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

 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

 תיק נסיעה 40 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(054-7216671 בני ברק

 מזודה 80 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(054-7216671 בני ברק

 למכירה אופני הרים לנוער 
ולמבוגרים במצב מצוין 280 

ש"ח פרטים בטלפון
_____________________________________________)33-34ח(050-9340317

 למכירה בבני ברק תוכונים 
יפיפיים במחיר מבצע 50 שקל 

_____________________________________________)33-34ח(052-7154652

 כלוב מעץ גדול לתוכים + 
מגירה ומתקן מים 150 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7114422

 חביות פלסטיק וזכוכית 
ליין 50 עד 100 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-7114422

 מטען במצב חדש 
לאופניים חשמלים 48 ב- 130 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-7174414

 ספר אטלס ב- 50 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-8541288

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)33-34ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בירושלים 054-8415306

 36V מטען לבטריה 
לאופניים חשמליות 80 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-4150659

 כסא אחורי )נוסף( לרכב 
סטיישן 500 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-7633738

 כסא גלגלים לנכה 100 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בר"ג 050-5967114

 מזרון סיעודי 100 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(בר"ג 050-5967114

 3 כלובים לזוג תוכונים + 
אביזרים 30-140 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(058-3217523

 אקווריום חשמלי קטן + 
אבנים וצמחים 85 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(058-3217523
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רביעיית 
מעדני חלב

 בטעם שוקולד
לשתייה עם קשית
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