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מאת: ישראל פריי

טלטלה מקומית: ענת זנזורי, סגנית ראש העיר 
בחצות  הודיעה  הסביבה,  איכות  תיק  ומחזיקת 
לדבריה,  מתפקידה.  התפטרותה  על  חמישי  ליל 
ראש העיר נהג כלפיה שלא בהגינות ומנע ממנה 
את היכולת להשפיע. בתגובה, טוען גרינברג כי 
רק  וענת  אותה,  לפטר  התכוון  שבכלל  זה  הוא 

הקדימה אותו.
זנזורי, תושבת אם המושבות, הייתה אנונימית 
לזינוקה  עד  הפוליטית-מקומית  בזירה  יחסית 
של  'התחדשות'  ברשימת   2 למקום  המטאורי 
מאבק  בהובלת  בלטה  כן  לפני  גרינברג.  רמי 
באם  מהמפעלים  הזיהומים  נגד  שכונתה  תושבי 
בשירותה  לעסוק  התכוונה  בו  תחום  המושבות, 

הציבורי.
על פי סיכומים מוקדמים, אמורה הייתה זנזורי 
שהמהלך  אלא  העיר,  ראש  סגנות  תפקיד  לקבל 
התמהמה. באחרונה אישרה מליאת המועצה את 

מינוייה כסגנית חמישית – דבר המצריך אישור 
ניתן.  שטרם  אישור  הפנים,  משרד  של  מיוחד 
אותה  למנות  הייתה אפשרות  לגרינברג  כי  יצוין 
מיידית כסגנית רביעית – תקן שהתפנה בעקבות 
סירובו של איציק דיעי לקחת עליו את התפקיד – 

אך הוא בחר לנקוט באפשרות אחרת.
זנזורי  הסבירה  לרשת,  ששחררה  בסרטון 
הסביבה:  איכות  תיק  את  לעזוב  החלטתה  את 
ידכם  על  נבחרתי  הכל.  את  לחשוף  "החלטתי 
במלוא  לעבוד  התחלתי  ולהוביל.  להשפיע  כדי 
המרץ כשאני חושפת לאורך כל הדרך עוד ועוד 
נתונים. כמי שמאד האמינה בראש העיר - הנחתי 
את כל החומר על שולחנו וציפיתי לשנות, לזעזע 
את המערכת ולבנות אותה מחדש, נקייה ובריאה 

יותר".
"לצערי, מהר מאד הבנתי שבצד השני אין אף 
אחד שמקשיב. עד מהרה גיליתי שממדרים אותי 
ממידע אקוטי וחשוב, שעל חלק גדול מהשאלות 
ששאלתי קיבלתי תשובות שקריות ולא אמינות. 
הודרתי מפגישות בעלות השפעה, ואמרתי לעצמי 

עוד'. בחצי שנה האחרונה המשכתי לעבוד  'לא 
למלחמה  יצאתי   - מבחינתי  אך  המערכת  בתוך 
אתם  האמיתיים.  הנתונים  את  למצוא  כדי  לבד, 
תמיד הייתם נגד עיניי לא השכר לא התפקיד רק 

האמת".
על  נפלו  לגרינברג  פניותיה  כי  טענה  זנזורי 
כי  למסקנה  הגיעה  וכעת  קשובות,  לא  אוזניים 
"לא ניתן יהיה להמשיך במתכונת הזאת. על כן, 
בעיר,  הנעשה  על  שברשותי  הרב  הידע  כל  עם 
אמשיך  "תמיד  הבטיחה  זנזורי  מתפטרת".  אני 
להיאבק ולפעול למענכם התושבים ולמען עתיד 

הילדים של כולנו".
רמי  העיר  ראש  האשים  לדברים,  בתגובה 
גרינברג את זנזורי בסדרת האשמות, בהם "ענת לא 
מטפלת כנדרש את הנושאים עליהם היא אחראית 
אלא להיפך ועל כן נדרש שינוי משמעותי שיביא 
הסביבה  איכות  בנושא  בעשייה  להתמקדות 
הוואצפ";  בקבוצות  וכבוד  אגו  במלחמות  ולא 
לבין  ענת  בין  שנוצרו  האישיים  "הסכסוכים 
פגיעה  פגעו  העירייה  בכירי  של  המכריע  רובם 

אנושה ביכולת שלנו ליישם מדיניות שתיטיב עם 
התושבים. יותר מכל הפריעה לי העובדה שכמעט 
לא  מעורבת  ענת  הייתה  שבהם  הסכסוכים  כל 
אלא  למדיניות,  בנוגע  מחלוקות  סביב  נסובו 
סביב עניינים של כבוד ושל אגו, שמבחינתי אין 
להם מקום בקרב משרתי ציבור ואף פגעו באמון 
הציבור בנבחריו שראו בהתנהלות זאת ילדותיות, 

חוסר בגרות וחוסר רצינות ומקצועיות".
לדברי גרינברג, הוא לא מידר את סגניתו והיא 
"לאחר  התהליכים.  לכל  מלאה  שותפה  הייתה 
להתנהלות  סוף  לעשות  כוונתי  על  לענת  שנודע 
לפגישה  אותה  שזימנתי  ולאחר  זו  בעייתית 
למקצועיות  אגו  להקדים  החליטה  היא  בנושא, 
ופרסמה סרטון משמיץ ברשתות החברתיות שבו 
אדם  שופט  אינני  מתפקידה.  "מתפטרת"  היא 
בשעת צערו, ובייחוד לא בתקופה זו של השנה - 
ימים של סליחה ומחילה. יחד עם זאת, חשוב לי 

שתכירו את המצב לאשורו".
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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

זנזורי מתפטרת ומאשימה: "גרינברג לא מתנהל בשקיפות"

יוצאים לדרך: מערך קורקינטים חשמליים חדש

שוק ארבעת המינים המרכזי יתקיים במרכז הפיס
ביוזמת המארגנים, ישהה במקום הרה"ג עמרם פריד מחשובי מורי ההוראה בב"ב שיענה לשאלות הלכתיות בשעת הקניה

מאת: משה אברהמי

של  הפעילות  השקת  התקיימה  רביעי  ביום 
תקוה  בפתח  החשמליים  הקורקינטים  מערך 
ו"ליים",  "בירד"  החברות  של  כלים  ומאות 
קורקינטים  השכרת  בתחום  בעולם  המובילות 

חשמליים לטווח קצר, החלו להיפרס בשטח.
תחנת  את  יסבבו  החשמליים  הקורקינטים 
עד  הרכבת  מתחנת  ויפעלו  אריה  קריית  רכבת 
מטלון  ושכונת  אריה  קריית  התעשייה  לאזור 
המרכזית-ז'בוטינסקי  לתחנה  עד  השני  ובצד 

המפעילים  כמובן  אך  המושבות,  אם  ושכונת 
ובהמשך  ביקוש  ע"פ  הקורקינטים  את  יפעילו 

המערך יורחב גם לשכונות ואזורים נוספים.
וללא  שיתופי  במערך  יפעלו  הקורקינטים 
לקחת  יוכל  רוכב  כל  ולמעשה  עגינה  תחנות 
ולהשאיר את הכלי באזורים אלה. המערך יופעל 
קבוע  תשלום  ישלם  הרוכב  בה  אפליקציה  ע"י 
אשר יפתח את הקורקינט וכן ישלם על כל דקת 
שימוש. בתום השימוש ינעל המשתמש את הכלי 
והרוכב הבא בתור יוכל לקחת אותו מהמקום בו 

הושאר.

לתושבים  אפשרות  החברות  מציעות  בנוסף, 
ליצור מקור  וכך  להתגייס להטענת הקורקינטים 

הכנסה נוסף.
כמה  של  ומקבץ  מסודרות  חניות  מבחינת 
אחראית  אינה  העירייה  כי  לציין  חשוב  כלים, 
והשירות,  השימוש  של  הפרוצדורלי  החלק  על 
ועל כן האחריות היא על מהמפעילים לוודא כי 
למעט  במקבץ,  העיר  ברחבי  כלים  ישאירו  לא 
מסוף  דוגמת  ציבורית  תחבורה  למסופי  בכניסה 
בכניסה  ישראל,  רכבת  ותחנות  אוטובוסים 
אצטדיון,  כגון:  ופנאי  בילוי  ספורט,  למרכזי 
אירועים,  למתחם  בסמוך  מופעים,  מתחם 

ל-500  מעל  המונים  משרדים  מבני  ברחבות 
עובדים, ואזורים אחרים אשר יוגדרו בעתיד ע"י 
כן, אחראי המפעיל בסוף  לפיתוח. כמו  החברה 
וכן  ולהטעינם  הקורקינטים  את  לאסוף  יום  כל 

לסדרם באזורי חלוקה מוסדרים.
כ-250  ראשון  בשלב  תציע   Lime חברת 
קורקינטים חשמליים, שייפרסו באזור התעשייה 
ק. אריה. עלות פתיחת קורקינט תהיה 5 שקלים, 

וכל דקת רכיבה תעלה 50 אגורות.
קורקינטים  מאות  היא  גם  תציע   Bird חברת 
ועלותם תהיה זהה, קרי 5 שקלים פתיחת קורקינט 

ו-50 אגורות לכל דקת רכיבה.
"היום  גרינברג:  רמי  תקוה  פתח  עיריית  ראש 
מהפכת  לטובת  משמעותי  צעד  עוד  צעדנו 
על  הקלה  כך  ובתוך  עושים  שאנו  התחבורה 
הפקקים ומעבר לתחבורה ירוקה, נקייה ויעילה. 
ממחר,  בחל  העיר  ברחבי  שיפרשו  כלים  מאות 
העומסים  על  יקלו  האוויר,  זיהום  את  יפחיתו 
פ"ת  בעיר.  התחבורתית  המציאות  את  וישדרגו 
מצטרפת לערים המתקדמות בעולם בהן פועלים 
כלי תחבורה חשמליים לרווחת הציבור וממשיכה 
הגדול  למטרופולין  הפיכתה  לעבר  בהתקדמות 

והמרכזי ביותר בישראל".
יניב גודר, מנכ"ל איזורי Lime, מזרח תיכון:  
ולתת  לצמוח  להתרחב,  להמשיך  גאה    Lime"
שירות לעוד עיר מרכזית וחשובה באזור גוש דן 
ולאפשר נסיעה רציפה בין פתח תקוה, רמת גן ותל 
המשגשגים  התעשייה  אזורי  של  השילוב  אביב. 
השילוב  בדיוק  הם  העיר  של  העירוני  והמרחב 
אנחנו  שלנו.    D.N.A-ה של  לבו  בלב  שעומד 
הפעולה  שיתוף  על  תקוה  פתח  לעיריית  מודים 

ועל מחויבותה למהפכת התחבורה הניידת".
"אנחנו  ריבלין:  יניב  ישראל,   BIRD מנכ"ל 
הרביעית  לעיר  ומגיעים  המהפכה  את  ממשיכים 
יודעים  כבר  אנו  פעילות  שנת  בתום  בישראל. 
מושלם  פתרון  מהווה  שלנו  המוצר  כי  לומר 
ולנסיעות  והאחרון  הראשון  הקילומטר  לבעיית 
בתוך העיר. העובדה כי למעלה מכ-20% מכלל 
 ,BIRD הנסיעות שבוצעו באמצעות השירות של
הפרטי  הרכב  באמצעות  להתבצע  אמורות  היו 
שמובילה  המשמעותי  השינוי  את  מוכיחות 

החברה בישראל בפרט ובעולם בכלל".

מאת: יחיאל חן

השנה  יתקיים  המרכזי  המינים  ארבעת  שוק 
פינת   1 ירושלים  ברחוב  קהילתי"  פיס  ב"מרכז 
במתחם  העיר,  במרכז  ברק  בבני  מימון  רחוב 
ממוזג ומקורה. במתחם יפעלו כ-50 דוכנים בהם 
תוכלו לרכוש את כל ארבעת המינים, מכל הזנים, 

הכשרויות והמחירים. כמו כן ניתן יהיה לרכוש 
זאת תחת  וכל  ועוד  סוכה  קישוטי  סכך,  במקום 
קורת גג אחת באולם ממוזג ומרווח במרכז העיר 

בצומת הרחובות ירושלים – מימון.
נאלץ  הציבור  שנה  כל  השוק,  מארגני  לדברי 
ארבעת  מצוות  אחר  לחפש  בשמש  להתרוצץ 

המינים. בשנים האחרונות עבדנו קשה שכל אדם 
שיגיע לשוק יוכל להשיג את מבוקשו עם היצע 
ארבעת  את  בדוכנים  שיציגו  סוחרים  של  עצום 
הסוגים  מכל  וקישוטים  סוכות  סכך  וכן  המינים 

והמינים עם חווית קניה איכותית ומרוכזת.
חג  ערב  ראשון  עד  מחמישי  יפעל  השוק 

תלונות  לאור  כי  נמסר  מהעירייה  ברציפות. 
לאחר  חג  בערב  כניסה  תותר  לא  עברו  משנים 
ישהה  השנה  המארגנים  ביוזמת   .13:00 השעה 
מורי  מחשובי  פריד  עמרם  הרה"ג  במקום 
ההוראה בב"ב שיענה לשאלות הלכתיות בשעת 

הקניה.
זה  לשבוע  נכון  כי  נמסר  השוק  מהנהלת 
התקבלו בקשות רבות למכירת ארבעת המינים, 
ממיטב הסוחרים ואנשי שיווק. יצוין כי סוחרים 
המינים  ארבעת  בשוק  חלק  לקחת  המעוניינים 
בהקדם  לפנות  מוזמנים  מכירה  דוכני  ולהציב 

להנהלת השוק. לפרטים: 052-7125732

סגנית ראש העיר ענת זנזורי מתפטרת מתיק איכות הסביבה וטוענת כי גרינברג מידר אותה; סיפק תשובות שקריות ולא מחויב 
למאבק בזיהומים • גרינברג: "הקדימה אגו למקצועיות, התנהלות ילדותית"

מערך הקורקינטים החשמליים בפתח תקוה יצא לדרך לאחר השקת הפעילות של שתי החברות המובילות בעולם בתחום • איך זה עובד וכמה יעלה לכם?

צילום: דוברות העירייה
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במקום אחדשנה ההידורים גם השנה כבכל 

יום ראשון ערב החג השוק ייסגר בשעה  13:00 בדיוק

השוק יתקיים ממוצאי יום כיפור 
עד ערב חג סוכות

וכן ארבעת המינים מכל סוגי הזנים ההידורים 
והכשרויות סוכות וסכך ומוצרים לסוכה

במרכז פיס קהילתי שע"י עיריית בני-ברק

במקום יהיה נוכח הגאון רבי עמרם פריד שליט"א

במקום ניתן 
יהיה להשיג:

הדסי באב"ד

אתרוגים תימנים לולבי הזורעים
נווה ציון

אתרוגי דאובה אתרוגים מרוקאים 

אתרוגי חיבת ציון

מהודרי

אתרוגי וויל בית חלקיה
052-7115431

שוק ארבעת המינים 
העירוני המרכזי

סחורה הכי איכותית והמהודרת בעיר
אתרוגים, לולבים והדסים המהודרים ביותר וברמה הגבוהה ביותר

אולם מואר וממוזג במרכז בני-ברק





בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience

iclimb-jerusalemwww.iclimb.co.ilקיר ירושלים 02-6482264iclimbאצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם

possibleNever
Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!
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“יום כיפור- 
יום בלי תירוצים"

א.
בעוד ימים, ניכנס כולנו ליום הקדוש: "יום 
נעלים,  רגשות  מפעמים  הכיפורים". בכולנו 
כולנו רוצים לקחת משהו מהימים הקדושים 
לחולל  רוצים  השנה! כולנו  לכל  הללו 
ביותר.  הקטן  ולו  שינוי.  פנימה  בנפשנו 
פחות  טובים.  ובמעשים  במצוות  להרבות 
בעצם  מה  הזולת.  את  לכבד  יותר  לכעוס, 
עוצר אותנו מלקבל אפילו קבלה אחת קטנה?
אדם  ההרגל",  "כח  היא  לכך  התשובה 
מתרגל למצבו, בין לטובה ולבין לרעה, וכך 

התחושות קהות במידת מה.
ישנו  הצפרדע".  ב"משל  זאת  אדגים 
המתבשלת"  "הצפרדע  המכונה  מחקר 
שהיא אנקדוטה מפורסמת, המתארת צפרדע 
באופן  המחוממים  במים  לאט  שמתבשלת 
צפרדע  שכאשר  היא  היסוד  הנחת  הדרגתי. 
החוצה  תקפוץ  היא  רותחים,  למים  תוכנס 
למים  תוכנס  אם  אבל   . נפשה  על  להימלט 
לא  היא  הדרגתי,  באופן  שיחוממו  קרירים 
האיטית  לעליה  תתרגל  היא  בסכנה,  תבחין 
תתבשל  דבר  של  ובסופו  בטמפרטורה, 

למותה .
הרצון  לחוסר  כמטאפורה  משמש  המשל 
לשינויים  להגיב  אדם  בני  של  היכולת  או 
הדרגתי.  באופן  קורים  אשר  משמעותיים 
על פי דברם של ביולוגים מודרניים, הבסיס 
למשל אינו מדויק, והצפרדע בסופו של דבר 
כן תקפוץ ותנסה להימלט. עם זאת, ניסויים 
שנערכו במאה ה-19 גילו כי הצפרדע תישאר 
מספיק  בצורה  יבוצע  חימומם  אם  במים, 

הדרגתית ולאורך זמן.
ומדוע? ההרגל---

ב.
רבים  מאמרים  ישנם  רבותינו  בספרי 
מאמרים  שבשינוי,  הקושי  על  ומאלפים 
אקטואליים לכל תקופה ותקופה. מתוך שלל 
המאמרים אצטט מאמר אחד מבעלי המוסר 
אישית  להכיר  זכיתי  שעוד  האחרון,  שבדור 
במשך  מאלפים  מוסר  דברי  ממנו  ולשמוע 
רבי  הגאון  ישיבת חדרה  רבות בשנים, ראש 
על  מדבר  יעקב  רבי  זצ"ל.  גלינסקי  יעקב 
הוא  "תירוצים".  של  מחסום  נוסף,  מחסום 
אלישע  על  המרתק  הגמרא  סיפור  את  מביא 
לתרבות  שיצא   – "אחר"  המכונה  אבויה  בן 
מסופר  שחבירו/תלמידו  בתלמוד  רעה. 
עת  בכל  וניסה  ממנו,  הרפה  לא  מאיר,  רבי 
להחזירו למוטב . בכל הזדמנות היה אומר לו 
"חזור בך", אך אלישע בן אבויה לא חזר בו. 
כיצד  הציורית,  בלשונו  מתאר  גלינסקי  הרב 
המילה  בברית  כי  מאיר  לרבי  מספר  "אחר" 
ירושלים  סוחרי  כל  בביתו  התאספו  שלו 
ואכלו ושתו. ואילו רבי אליעזר ורבי יהושע 
"עד  לעצמם  אמרו  באירוע,  הם  אף  שנכחו 
שאלו עוסקים בשלהם, נעסוק בשלנו" וישבו 
ועסקו בתורה. ירדה אש מן השמים והקיפה 
אותם. אביו של "אחר", אבויה, נבהל ושאל: 
"וכי לשרוף את ביתי באתם", אמרו לו, חס 
וחלילה, זוהי אש של תורה. אמר אבויה, אם 
כך, אני מפריש את בני שנולד לתורה. ומכיון 
לא  לפיכך  שמיים,  לשם  התכוון  לא  שאביו 

נתקיימה בו התורה.
אז מי – לדעתו – אשם??? אבא שלו.

בהזדמנות אחרת סיפר מדוע יצא לתרבות 
עברה  ממנו  מעוברת  אמו  "כשהייתה  רעה, 
התקרובת  ממיני  והריחה  זרה  עבודה  לפני 
בגופה  מזדעזע  המין  אותו  והיה  ואכלה. 

כארס של נחש".
אז מי כעת אשם??? אמא שלו.

שוב  מאיר  רבי  לו  אמר  אחרת  בהזדמנות 
"חזור בך". אמר לו: "איני יכול, שפעם אחת 
רוכב  הקדשים  קודש  בית  לפני  עובר  הייתי 
על סוס ביום הכיפורים שחל בשבת, ושמעתי 
בת קול יוצאת מבית קדש הקדשים ואומרת: 
"שובו בנים שובבים , חוץ מאחר, שידע כוחי 

ומרד בי!"
אז מי אשם כעת? "הבת קול" שנשמעה מן 

השמים...
לבית  אותו  משך  וויתר.  לא  מאיר  רבי 
לו  אמרו  בכניסה.  אחד  ילד  מצאו  המדרש. 
מספר  פסוק  להם  אמר  פסוקך".  לנו  "פסוק 
לך  מה  א-לוקים  אמר  "ולרשע  תהילים 
זה  מגמגם  היה  שהילד  וכיוון  חקי".  לספק 
אמר  "ולאלישע  ואומר  כאילו  נשמע  היה 
א-לוקים". אמר לו, "רואה אתה, בשמים אין 

מסכימים"...
שכאשר  עד  וממשיך.  ממשיך  והסיפור 
"חזור  מאיר  רבי  לו  אמר  דווי  ערש  על  היה 
אתקבל?"  אשוב,  "אם  שאל:  ו"אחר"  בך", 
ומסופר שנפטר מתוך בכי, ורבי מאיר אמר: 

"דומה שמתוך תשובה נפטר".
תירוצים  לו  היו  הלא  יעקב:  רבי  ושואל 
הבת  אשמה,  אמא  אשם,  אבא  למכביר: 
קול מן השמים... הפסוק שיצא מפי התינוק 

המגמגם כבר קבע כך... ולפתע מה קרה?
התשובה היא, יום אחד, ברגע האמת, מגיע 
מבינים  מתפוגגים.  התירוצים  כל  בו  הזמן 
בדין,  לזכות  רוצים  אם  ממש.  בהם  שאין 
להאחז  במה  אין  לדחות.  אפשרות  עוד  אין 
עינייים,  כסות  היה  שהכל  מגלים  ולהתלות. 
האמיתי  הרצון  אל  וחוזרים  עצמית.  רמיה 
והפנימי... לשוב לדרך הטוב ... השאלה היא 

האם לא נזכרים מאוחר מידי...

ג.
ומה למדנו מכל זה?

ששתי סיבות יש לו לאדם שלא להשתנות. 
כח ההרגל המעניק לו תחושה שהכל בסדר. 
אלף  יש  מאתנו  אחד  לכל  התירוצים.  ו... 
דבר.  לכל  ופרשנויות  והסברים  סיבות  ואחד 
יום  לקראת  כעת,  האמת!  רגע  שמגיע  עד 
כל  בשנה,  הגדול  הרגע  כשמגיע  הכיפורים, 

התירוצים מתפוגגים!
ישנם  זאת גם בשדה החינוך.  ניתן לראות 
ילדים שכל העת מצטדקים. יש להם תירוצים 
הקשיבו  לא  ולמה  איחרו,  למה  למכביר 
בשיעור, ומדוע לא הכינו שיעורי בית ומדוע 
הרימו יד וכו'. אך ככל שישנם יותר תירוצים, 
אנו כמחנכים מבינים שלילד הזה יהיה קשה 
מאוד לעלות על דרך המלך. מכיוון שהוא לא 
מבין מה הבעיה. ידיעת הבעיה, היא כבר חצי 

פתרון.
טובה",  חתימה  "גמר  לכולם  מאחל 
ולהפסיק  ההרגל,  מכוח  להתנתק  ושנצליח 
לתרץ לעצמנו תירוצים. זה לא מוביל לשום 

מקום!
 

שבת שלום וגמר חתימה טובה

 | הרב בן ציון נורדמן 
רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מנהלת חשבונות
דרושה

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות
 שעות עבודה 9:00-17:00

 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

שים וגברים
המודעה מיועדת לנ

03-5796645
קו"ח לפקס:

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

משפחת אמונה מחכה לך!
הצטרפי לאתגר החינוכי

האגף לגיל הרך

 למעונות אמונה בפתח תקווה 
דרושות:

 בפתח תקווה, בגני תקוה ובבר אילן:

מנהלת )מ"מ(
 בעלת רקע חינוכי דתי  תואר אקדמי - רצוי 
בתחומי חינוך ו/או טיפול  גישה חמה ואוהבת 
לילדים  ניסיון וידע מקצועי  יכולת ניהול צוות

מטפלות
אחראיות ומסורות, בעלות גישה חמה ואוהבת 

לילדים. תנאים טובים ואפשרויות לקידום מקצועי.

052-4239577 בת-אל
Batel@emunah.co.il



לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

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

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית
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מעמד סיומי הש"ס בבלי וירושלמי 
לע"נ הגר"ש הורביץ זצ"ל

ברכת שנה טובה

מאת: חיים רייך

בערב  התקיים  במינו  ומיוחד  מרגש  ערב 
ברק:  בבני  קונקורד  באולמי  השנה  ראש 
השתתפו  עסקים  ואנשי  אברכים  מאות 
במעמד סיום ש"ס בבלי וירושלמי ומשניות 
רשת  אברכי  ע"י  האחרונה  בשנה  שנלמד 
הרה"ג  נשמת  לעילוי  יאיר"  "נרו  הכוללים 
ר׳ שמחה הורביץ זצ"ל, שהיה ראש הכולל 
הראשון ברשת הכוללים "נרו יאיר", שהוקם 
המיזם  ז"ל,  דימנטמן  יאיר  ר'  של  לזכרו 
החברתי תורני של פרויקט "יששכר וזבולון 

בארץ הקודש".
את האירוע הנחה בטוב טעם הרב ישעיהו 
וזבולון"  "יששכר  המיזם  מייסד  גרינשפן 

בארה"ק וראש הכוללים "נרו יאיר".
דברי ברכה ופתיחה כובד לשאת הרה"ג ר׳ 
מנחם גרינשפן, אביו של ראש הכוללים הרב 

ישעיהו גרינשפן.
את המשא המרכזי נשא רב מערב בני ברק 

שטרן  אליעזר  הרב  שמואל  הגדול  הגאון 
העצומה  הזכות  אודות  שדיבר  שליט"א, 
הראשון  השנה  ביום  הש"ס  כל  את  לסיים 
לפטירתו של הרה"ג ר' שמחה הורביץ זצ"ל 
וחיזק את ידי האברכים ששקדו על תלמודם 
שותפי  ידי  את  ומאידך,  האחרונה  בשנה 
בלתי  חלק  המהווים  התורמים  הכוללים, 

נפרד מהשותפות של יששכר וזבולון.
הורביץ,  חיים  הרב  כובד  דבריו  סיום  עם 
בנו של הרה"ג ר׳ שמחה הורביץ, רב שכונת 
"נרו  הכוללים  ומראשי  אביב  בתל  צהלה 
יאיר", לשאת דברי חיזוק שריתקו את הקהל 
הימים  לקראת  כהכנה  ארוכות  דקות  במשך 

הנוראים. 
את  הורביץ  חיים  הרב  ערך  דבריו  בסיום 
סיום הש"ס בבלי ומיד לאחר מכן ערך מו"ח 
של הגר"ח הורביץ הרב צבי בש את סיום שס 
הסיום  שלאחר  הקדיש  באמירת  ירושלמי. 

כובד הרב צבי הורביץ.
הגדול  הגאון  פיארו  המזרח  שולחן  את 

רבי מרדכי אויערבך שליט"א מת"א, הרה"ג 
אליקום  הרה"ג  שליט"א,  פריד  עמרם  רבי 
אברהם  הרב  ב"ב  רה"ע  שליט"א,  דבורקס 

רובינשטיין, הרב חנניה צ'ולק ועוד.
את הערב הנעימו שורה של אמנים ובהם 
פיני איינהורן, מאיר גפני, אריק דביר, עמירן 
דביר, דוידי נחשון, מאיר גרין, חונא דייטש 

ודוד קליגר.
כאשר  בקהל  הורגשה  אדירה  התרגשות 
מאות  את  באירוע  נפגשו  האברכים  מאות 
איש  מיהו  יודע  אברך  כל  כאשר  התורמים, 
שישב  מנת  על  מכספו  המפריש  העסקים 

וילמד כל היום. 
מרגשת:  תשורה  קיבלו  אף  התורמים 
תורם  כל  של  תמונה  ובו  מיוחד  מעמד 
מקבל את ברכתו של שר התורה מרן הגר"ח 
קנייבסקי, שחיזק את ידי התורמים ואת ידי 
וזבולון  "יששכר  המיזם  בראש  העומדים 

בארה"ק".

מאת: יחיאל חן

החגים,  ותקופת  החדשה  השנה  לקראת 
הגיע מנכ"ל שטראוס ישראל מר אייל דרור, 
קניבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן  של  לביתו 
לשנה  ברכתו  את  לקבל  כדי  שליט"א, 
החברה  מוצרי  על  סיפר  דרור  מר  החדשה. 
שליט"א  מרן  למהדרין.  הכשרים  הרבים 
בירך את המנכ"ל ואת החברה בברכת ברכה 

והצלחה.
לאחר מכן שוחח המנכ"ל עם צרכנים על 
הצריכה של  הרגלי  על   מנת לשמוע מקרוב 
את  השנה  כל  לאורך  הצורך  החרדי  המגזר 

מוצרי שטראוס הכשרים למהדרין.
בשטראוס  בתחומה,  המובילה  כחברה 
ישנה מודעות לאחריות הרבה שיש לחברה. 
בחברה שמים דגש על קשב ודאגה לצרכנים 
לספק  הדרך  כל  לאורך  פועלים  מכך  וכחלק 
מוצרים  ולפתח  מגוונות  בחירה  אפשרויות 
טעימים עם ערכים בריאותיים המתאימים גם 

לציבור החרדי.
של  ההדוק  הקשר  את  ממשיך  זה  ביקור 
הרוכש  החרדי  לציבור  שטראוס  קבוצת 

במשך שנים רבות  את מוצרי החברה.

כששבט יששכר וזבולון נפגשו במעמד סיום השס לע"נ ראש הכולל "נרו יאיר" הרה"ג שמחה בונים הלוי הורביץ זצ"ל"

לקראת השנה החדשה, הגיע מנכ"ל 
שטראוס ישראל לקבל את ברכתו של 

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי 

מנכל שטראוס אצל מרן שר התורה

צילומים: דוד זר הרב ישעיהו גרינשפן נואם הרב חיים הורביץ נואם

אה... בוואט אחת!

שקע, תוך כמה זמן 
בנית את הסוכה?

גם בסוכה, שומרים על כללי בטיחות בחשמל!
בתוך הסוכה: 

 יש להשתמש בציוד חשמלי )שקעים, אמצעי תאורה, אביזרים( תיקני ותקין בלבד, שמתאים להתקנה מחוץ לבית  )מוגן מים( 
 אסור לתלות קישוטים על חוטי החשמל ובסמוך לנורות החשמל שמאירות את הסוכה

 תליית קישוטים חשמליים בסוכה צריכה להיעשות רק על ידי מבוגר
 גם בסוכה חשוב לזכור: לא ניגשים לחשמל ולמכשיר חשמלי בידיים רטובות או ברגליים יחפות!

 שימוש בכבל מאריך מותר רק בשטח הבית ו/או במרפסת הדירה
    חשוב להקפיד על תוואי נאות להתקנתו ומניעת חשיפתו לשמש, לגשם ולכל מגע

 חיבור כבל מאריך בתוך הדירה והוצאתו אל מחוץ לדירה עלול להוות סכנה בטיחותית

כשבונים סוכה: 
 אסור לבנות את הסוכה בצמוד    
    לעמודי חשמל ולארונות חשמל, 

    ואסור להשתמש בהם לבנייתה
 כשמרימים את הסכך כדי להניחו 

על הסוכה - יש להתרחק מעמודי     
חשמל ומכבלי חשמל ולהיזהר לא        

לגעת בהם     
 אסור להניח סכך על כבלי חשמל 

חג סוכות שמח ובטוח     ולא בקירבתם



מבית

להשיג בכל יום שישי בדוכני העיתונים ובחנויות הנבחרות

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

« יותר מדורים « יותר מעניין

לסוף שבוע
מושלם....
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בלדרמן בחרו 
באלקטרה מהדרין

כשיהדות מולדובה 
מתעוררת לחיים
אלפים מתושביה היהודים של מולדובה ביקרו בשבוע שעבר בדוכן 

העם היהודי שהציגו שלוחי חב"ד בעיר הבירה קישינב

מאת: מנדי קליין

בשבוע  ביקרו  מולדובה  מתושבי  כ-5,000 
שעבר בדוכן העם היהודי שהציגו שלוחי חב"ד 

במסגרת "חג המיעוטים" בבירה קישינב.
בחודש  המתקיים  קבוע,  בפסטיבל  מדובר 
בקישינב  הממשלה  קבעה  שאותו  ספטמבר, 
תחת הכותרת "פסטיבל העמים" במטרה לאחד 
למקומיים  ולגרום  במדינה  המיעוטים  בין 
שמתקיים  האירוע,  השני.  על  האחד  ללמוד 
מידי  אליו  מושך  בקישינב,  המרכזי  בפארק 
רבה  לב  תשומת  ומעורר  ציבור  אישי  גם  שנה 

ועשרות אלפי מבקרים.
חסידי חב"ד במדינה, בראשות רבה הראשי של 
מולדובה הגאון הרב יוסף יצחק אבלסקי – בנו 
וממלא מקום אביו, רבה הקודם של מולדובה 

הגאון החסיד הרב זלמן אבלסקי זצ"ל - ניצלו 
על  התבקשה  היהודית  העובדה שהקהילה  את 
עם  ופעלו  דוכן  במקום  להקים  הממשלה  ידי 

הרבבות שהגיעו לפסטיבל.
החסידים חילקו פרוספקטים על אודות 7 מצוות 
הניחו  וכמובן  הסקרניים  למקומיים  נח  בני 
תפילין, תקעו בשופר וחילקו נרות שבת קודש, 
וחומר קריאה בנוגע לחגי תשרי,  יהדות  עלוני 
למאות היהודים שהגיעו למקום. הרב אבלסקי 
אומר כי מידי שנה הוא מנצל את הפסטיבל הזה 
כדי להגיע לעוד ועוד יהודים, חלקם לא יודעים 
על יהדותם או לא עומדים בקשר עם הקהילה, 
ובפעילות  בתפילות  חלק  ליטול  להזמינם  כדי 
החגים, כמו גם ליטול חלק פעיל בקהילה בכל 

ימות השנה.
על פי ההערכות, כ-5,000 משתתפים בפסטיבל, 
היהודי,  לדוכן  הגיעו  יהודים,  אינם  מרביתם 
הביעו את הערכתם וביקשו לדעת וללמוד עוד.

בסוף  נערך  השנה  ראש  לקראת  כך,  ובתוך 
השבוע שעבר קונצרט כבוד ראש השנה נערך 
הפילהרמוניקה  באולם  במינו  מיוחד  קונצרט 
כלל  הקונצרט  מולדובה.  מדינת  של  הלאומי 
העתיק  בחליל  יהודית  מוזיקה  של  מקבץ 

והייחודי למולדובה "פן פלוט".
הפעילות הנרחבת מתאפשרת הודות לפעילותו 
זושא  הרב  במדינה  חב"ד  מוסדות  מנכ"ל  של 

אבלסקי

מאת: מנדי קליין

הימים  תפילות  לקראת  מההיערכות  כחלק 
בבני  'לדרמן'  הכנסת  בבית  הותקנו  הנוראים, 
אלקטרה,  חברת  של  חדשים  מזגנים  שני  ברק 

בכשרות בד"ץ מהדרין.
ענקית  ידי  על  הכנסת  לבית  נתרמו  המזגנים 
את  שמחוללת  הראשונה  'אלקטרה',  המיזוג 
המזגנים,  טכנולוגיית  בעולם  הכשרות  מהפך 
ביותר  המהודרת  הכשרות  את  ומביאה 
חשש  ללא  בשבת  במזגנים  שימוש  שמאפשרת 

חילול שבת ואפילו בגרמא.
בחומרות  נהגו  'לדרמן'  כנסת  בבית  כידוע, 
קפדניות ביותר בנוגע לשימוש בחשמל בשבת. 
בשנת  מזגנים.  בו  הותקנו  לא  שנים  במשך 
בתפילות  התעלפויות  מספר  בעקבות  תשע"א, 
ימים נוראים, ניגשו להגר"ח קנייבסקי שליט"א 
שבדק  הגר"ח  מזגנים.  להתקנת  אישור  וביקשו 
אישר  נפש,  בפיקוח  שמדובר  פסק  העניין  את 
על  בשבת  להפעילם  וכן  המזגנים,  התקנת  את 
ידי גנרטור, ובתנאי שהדבר יודגש על ידי שלט 

מיוחד.
המתפללים  ציבור  גידול  בעקבות  השנה, 
על  הגבאים  החליטו  בהתאם,  להיערך  והניסיון 
בררו  הכנסת  בבית  הכנסת.  בית  במיזוג  תוספת 
ביותר  והמהודרים  ביותר  הכשרים  המזגנים  על 
'אלקטרה',  מזגני  נבחרו  וכך  בשבת,  לשימוש 
בעלי התקן שבת מובנה שהם מאושרים לשימוש 

מלכתחילה ובהידור.
בקרב  מהפך  חוללה  'אלקטרה',  המיזוג  ענקית 
עם מקדשי שביעי, כאשר זיהתה את הבעיה שיש 
במזגנים המתקדמים טכנולוגית, ומהווים חשש 
לחילול שבת, ויצרו סדרת מזגנים עם התקן שבת 
מובנה, שמבטל כל חשש לשימוש בשבת, מבלי 
שיש צורך להתקין התקן חיצוני או לשנות משהו 
היחידה  היא  באיכות המזגן. למעשה, אלקטרה 
אותו  ומוכרת  שלמה  מזגנים  סדרת  ש'קנסה' 

לציבור הרחב עם התקן שבת מובנה.
בנוסף לכשרות בד"ץ מהדרין של הגר"א רובין, 
נושאים מזגני אלקטרה את אישור המכון המדעי 
הלפרין  לוי  הרב  הגאון  של  מיסודו  טכנולוגי, 

זצ"ל.

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

איש/ת מכירות
דרוש

03-5796645
קו"ח לפקס:

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל
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מו"מ בצל השימוע

מאת: משה אברהמי 

עשרה עורכי דין, סנגוריו של ראש הממשלה 
בנימין נתניהו, הגיעו אתמול, ביום רביעי בבוקר 
א-דין  צלאח  ברחוב  המשפטים  משרד  אל 
נתניהו,  בתיקי  השימוע  התקיים  שם  בירושלים, 

כאשר ראש הממשלה עצמו אינו נוכח בשימוע.
מול פרקליטי נתניהו ישבו כ-20 אנשי הייעוץ 
המשפטי לממשלה ופרקליטות המדינה, בראשם 
שי  המדינה  פרקליט  מנדלבליט,  אביחי  היועץ 
ניצן, הפרקליטה המלווה ליאת בן ארי, המשנה 
שלמה  ליועמ"ש  והמשנה  ניזרי  רז  ליועמ"ש 

למברגר.
ימים,  ארבעה  במשך  יתקיים  השימוע 
כשמטרתם של הסנגורים הוא למנוע הגשת כתב 
אישום נגד ראש הממשלה או לפחות לבטל כמה 

מסעיפי האישום הצפויים.
התמונה  בהצגת  פתח  כספי  רם  הדין  עורך 
הכללית בתיק, בנקודות שנוגעות בעיקר לסוגיות 
פרשנות החוק, יחסי פוליטיקאים ותקשורת ועוד.

לאחר מכן טען בעיקר עורך הדין יוסי אשכנזי 
לתיק  הנחשב  'בזק-וואלה',  תיק   –  4000 בתיק 
בראשית  נתניהו.  נגד  ביותר  הכבד  החשדות 
התיקים  לשני  יומיים  יוקדשו  הבא  השבוע 
השימוע  בתום  נתניהו.  נחשד  בהם  האחרים 
טיעונים  לשלוח  נתניהו  של  הסניגורים  יבקשו 

נרחבים בכתב.
עו"ד  לשעבר  המדינה  לפרקליט  המשנה 
לאהוד  השימוע  את  שערך  למברגר,  יהושע 
לתוכנית  בריאיון  הסביר  קצב,  ולמשה  אולמרט 
של  דינו  עורכי  כי  ב'  ברשת  'קלמן-ליברמן' 
נתניהו יצטרכו לשלוף 'שפנים חדשים מהכובע': 
את  או לשכנע  להביא משהו חדש  יצטרכו  "הם 
הטוב  הקלף  אחר.  סיפור  כאן  שיש  התביעה 

ביותר – להראות ראיות חדשות".
בהם  תיקים  היו  למברגר,  עו"ד  לדברי 
אם  "בין  עמדתה,  את  שינתה  הפרקליטות 
בהצגת  אם  ובין  משפטי  טיעון  הצגת  בעקבות 

טיעון ראייתי".
אישום  כתבי  בהם  מקרים  "היו  הוסיף:  הוא 
הצגת  בעקבות  קיצוני  באופן  שונו  או  התבטלו 

ראיה או ראיות חדשות".

"השאלה היא לא בטענה הכללית, אלא בפרטי 
לא  כי  והוסיף  למברגר,  עו"ד  חידד  הראיות", 
ראיות  יש  תמיד  "לא  כי  פשוט  בדבר  מדובר 

חדשות".
חדשה,  ראיה  ומוצגת  במידה  לדבריו, 
חקירה,  השלמת  לבצע  יכולה  הפרקליטות 
האישום  כתב  את  לשנות  מסוימים  ובמקרים 

באופן שהוא מדויק יותר לראיות.
עו"ד רם כספי, יועץ חיצוני לצוות ההגנה של 
ראש הממשלה בנימין נתניהו, אמר לפני כניסתו 

לשימוע כי נתניהו לא מתכנן עסקת טיעון.
לי  אין  הפרקליטות,  בכירי  את  "בהכירי 
את  יגבש  היועמ"ש  השימוע  שבמסגרת  ספק 
המלצותיו באורח מקצועי וענייני תוך התעלמות 
מרעשי הרקע, מההפגנות ומלחצים תקשורתיים. 

אני מייחס חשיבות רבה להליכי השימוע".
עו"ד כספי הוסיף: "נתניהו כלל לא חושב על 
עסקת טיעון, נושאים כמו הסדר טיעון או חנינה 

לא עלו אפילו בשיחות הפנימיות".
פרקליטו של נתניהו, עו”ד עמית חדד, סיפר: 
וגם  מכירים  שכולם  הראיות  את  נציג  ”אנחנו 
נסיים  שכאשר  בטוחים  אנחנו  חדשות,  ראיות 
להציג את הדברים שלנו לא יהיה מנוס מלסגור 

את התיק.
הדגיש.  עסקה",  על  מדברים  לא  "אנחנו 
חייבים  הללו  התיקים  שלושת  יום  של  "בסופו 

וצריכים להיסגר".

המו"מ הפוליטי תקוע

במשרד  לשימוע  ישבו  שפרקליטיו  ובזמן 
נתניהו נפגש  המשפטים, ראש הממשלה בנימין 
באותו זמן עם ראשי מפלגות הימין. גם מפגישה 
והמו"מ הפוליטי  יצאה בשורה של ממש  לא  זו 
שהחל עוד בערב ראש השנה נקלע למבוי סתום.

בעצמו  התקשר  כי  נתניהו  בישר  ר"ה  בערב 
שובו  עם  מיד  להיפגש  וקבעו  גנץ  בני  לח"כ 
קלה  אלא ששעה  רביעי.  ביום  לישראל  גנץ  של 
לאחר צאת החג, הודיעו בכחול לבן כי הפגישה 
וכן הפגישה המקדימה של  נתניהו מבוטלת  עם 
ביום  להתקיים  אמורה  שהייתה  המו"מ  צוותי 

רביעי בבוקר בוטלה. 
הסיבה לביטול הפגישה היא העובדה שבאותו 
היו  לבן  ובכחול  נתניהו  של  השימוע  החל  יום 
מעדיפים שהכותרות יעסקו בשימוע ולא במשא 
ומתן הפוליטי. לדברי בכירים בכחול לבן, לאחר 
בלוק  ובכך  יותר  חלש  יהיה  נתניהו  השימוע 
כך,  לשם  להתפורר.  יחל  הימין  מפלגות  ראשי 
כינס נתניהו את ראשי המפלגות כבר ביום רביעי 
בבוקר, על מנת להבהיר שהבלוק הפוליטי איתן 
בדעתו שלא לפרק את הגוש וכי כל 55 הח"כים 
הנמנים עם הבלוק מאוחדים בדעתם שלא לנהל 

מו"מ עצמאי מול כחול לבן אלא כגוש מאוחד.
הקלעים  מאחורי  כי  דווח  במקביל  כך,  בתוך 
פועל יו"ר ש"ס השר אריה דרעי מול ישראל בכר, 
יועצו הבכיר של גנץ, שבעבר אף שימש כיועצו 
של דרעי, ובשל ההיכרות הקרובה בין השניים, 
מנסה דרעי למצוא מסלול עוקף על מנת להביא 
לפריצת דרך במו"מ הקואליציוני שנקלע למבוי 

סתום.
על  שמועות  נסובו  אף  האחרונים  בימים 
מו"מ אפשרי בין הליכוד לבין מפלגת העבודה, 
הנחשבים  כאלה  כולל  במפלגה,  ופעילים 
פומבי  באופן  קראו  פרץ,  עמיר  ליו"ר  מקורבים 
כניסה  על  הליכוד  עם  מו"מ  לנהל  פרץ  לעמיר 
לקואליציה, כשלדבריהם, במידה ותקום ממשלת 
זניחה  שותפה  תהיה  העבודה  מפלגת  אחדות 
כניסה  בעוד  השפעה,  ונטולי  זוטרים  תיקים  עם 
לממשלת נתניהו מקנה למפלגה את כל התיקים 
הרווחה  האוצר,  תיקי   – זאת  ובכלל  הבכירים 
למפלגה  ומאפשרת  הפנים,  משרד  אף  ואולי 

לממש את האג'נדה של המפלגה.
יו"ר המפלגה עמיר פרץ, בפעם המי יודע כמה 
הבהיר כי אין על מה לדבר. "עצרתי את שליחי 
נתניהו עוד בחצי הדרך", אמר עמיר פרץ. "אני 
אמין  אדם  פ"נ  רשום  יהיה  מצבתי  שעל  מעדיף 

מאשר פ"נ סגן ראש הממשלה".
נתניהו  כי  היא  ההערכה  הסתום  המבוי  בשל 
מעדיף להחזיר את המנדט לנשיא המדינה לאחר 
השיקול  קואליציה.  להרכיב  בידיו  עלה  שלא 
ויוטל על גנץ להרכיב  של נתניהו הוא שבמידה 
קלושים  קואליציה  לכונן  סיכוייו  את הממשלה, 
מנוס  אין  ולפיכך  נתניהו  של  מסיכויו  יותר  אף 

מהליכה לבחירות נוספות, בפעם השלישית בתוך 
תיפול  נתניהו  בתיקי  שההכרעה  בהנחה  שנה. 
שהבחירות  מעדיף  נתניהו  דצמבר,  בחודש  רק 
היועץ  את  להקדים  ובכך  כן  לפני  יתקיימו 
התרגלנו  שכבר  כפי  שבחירות,  אלא  המשפטי, 
פסוק. אחריהן תמיד  סוף  אינן  בשנה האחרונה, 
למבוי  או  נוספת  בחירות  למערכת  אופציה  יש 

סתום כפי שמועד ב' של בחירות 2019 הוכיחו.
המוצא היחיד עליו בונים במערכת הפוליטית, 
כמה מפתיע, הוא אביגדור ליברמן. יו"ר ישראל 
ביתנו הודיע אתמול )רביעי(, כי במידה ועד יום 
כיפור לא תתרחש פריצת דרך במו"מ בין הליכוד 
לשתי  הצעה משלו  להניח  בכוונתו  לבן,  לכחול 
מגעים  לנהל  ליברמן  של  בכוונתו  המפלגות. 
לא פורמליים עם ראשי הליכוד וכחול לבן כבר 

היום, על מנת לנסות להביא לפריצת דרך.
להפתיע  עשוי  עוד  שליברמן  היא  ההערכה 
ולהציב לכחול לבן אולטימטום, שבמידה ואינם 
הוא  אחדות,  לממשלת  להצטרף  מעוניינים 
ורק  אך  להצטרף  שנתן  מההתחייבות  משוחרר 
עם  למגעים  לחתור  ולנסות  אחדות  לממשלת 
לבחירות,  נוספת  הליכה  למנוע  בניסיון  הליכוד 
במספר  לגדול  סיכוייו  ליברמן,  גם  יודע  שמהן, 

המנדטים אינו גבוה.
הפצירו  הימין  מפלגות  שראשי  הסיבה  זו 
בנתניהו שלא למהר להחזיר את המנדט לנשיא, 
ומתן.  משא  לפגישות  ליברמן  את  להזמין  אלא 
השבוע,  בתחילת  הבהירו  כבר  ביתנו  בישראל 
למו"מ,  המפלגה  את  יזמן  והליכוד  במידה  כי 
והמפלגות  ליברמן  האם  להגיע.  בכוונתם 
החרדיות ימצאו את הנוסחה לשבת יחד באותה 
בקרב  ביניהם?  פעורה  תהום  כאשר  ממשלה, 
כי  היא  ההערכה  הימין,  מחנה  מראשי  חלק 
שתהיה  הגיוס,  בחוק  כולל  נוסחה,  למצוא  ניתן 

מוסכמת גם על המפלגות החרדיות.
מערכת  של  האופציה  בטוח:  אחד  דבר 
והכנסת  מהפרק,  ירדה  טרם  שלישית  בחירות 
עשויה  חגיגי,  באירוע  היום  שמתכנסת  ה-22 
להיות קצרה עוד יותר מהכנסת ה-21. המערכת 
לכנסת  לבחירות  הזנקה  בעמדת  כבר  הפוליטית 
האחראי  המבוגר  יהיה  מי   – השאלה  ה-23. 

שיעצור את רכבת הבחירות הדוהרת.

בכחול לבן ביטלו את הפגישה שהייתה אמורה להתקיים בין גנץ לנתניהו, כדי שהכותרות של יום רביעי יעסקו בשימוע של נתניהו שהחל אתמול ⋅ כיוון שההחלטה בתיקי נתניהו תתקבל 
ככל הנראה רק בדצמבר, אין מנוס מלנסות להרכיב ממשלה למרות הפלונטר הפוליטי ⋅ בכחול לבן לא נותנים סיכוי להקמת ממשלת אחדות, עמיר פרץ קטע את הניסיון לזמן אותו למו"מ 

ודווקא אביגדור ליברמן עוד עשוי להפתיע כאשר הצהיר שאם עד יום כיפור לא תהיה פריצת דרך במו"מ הקואליציוני, בכוונתו להניח הצעה לראשי הליכוד וכחול לבן

בבוקר התייצבו פרקליטי נתניהו לשימוע בזמן שרה"מ עצמו נפגש עם ראשי מפלגות הימין

עו"ד עמית חדד בהצהרה לתקשורת לפני תחילת השימועהנשיא ריבלין מטיל על נתניהו את תפקיד הרכבת הממשלה )צילום: חיים צח / לע"מ(
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באבות  המשנה 
מה  "דע  לנו:  מזכירה 
למעלה ממך, עין רואה 
מעשיך  וכל  שומעת,  ואוזן 
כמה  לפני    . נכתבים"  בספר 
המציאו  כאשר  שנים,  עשרות 
– הראשונה  המצלמה  את 
על  שעמדה  גדולה  קופסה 
רגליים,  שלוש  בת  חצובה 
במעטה  מתכסה  הצלם  היה 
אור,  חדירת  למנוע  כדי  שחור 
מצטיירת  הייתה  והתמונה 
הזמן  באותו  זכוכית.  לוח  על 
הפטיפון  גם  הומצא  לערך, 
כשסיפרו  ענק.  אפרכסת  עם 
לו  ואמרו  חיים'  ל'חפץ  זאת 
התקדם,  העולם  כמה  'ראה 
ואיזה המצאות גאוניות נוספו', 
אינו  העולם  "לא,  השיב:  הוא 
אחורנית,  נסוג  אלא  מתקדם, 

לפיכך באו ההמצאות!".
וה"חפץ  הבינו  לא  השואלים 
חיים" הבהיר:  בדורות שעברו, 
בני  מאמינים  האנשים  היו 
מאמינים. הם האמינו שיש אוזן 
שומעת ועין רואה, וכל מעשינו 
בספר נכתבים. אך בדורנו, הפכו 
וסקפטיים.  לספקנים  האנשים 
אתמול  רואה?  עין  פירוש  'מה 
את  יראו  ומחר  עבירה  עברתי 
למשפט?'.  ואעמוד  מעשי 
כהוגן  שלא  דיברתי  'אתמול 
שומעת'  'אוזן  ישנה  ובאמת 
בספר  מעשיך  "וכל  שתתעד?'. 
כזה?'.  ספר  היש   – נכתבים" 
לעולם  והורידו  באו  "לפיכך 
הנה,  המצלמה:  המצאת  את 
באו  הונצח!  שעשית  המעשה 
הקול  הגרמופון,  את  והמציאו 
שהשמעת לא נאבד" – כך סיכם 
שנראה  מה  את  חיים"  ה"חפץ 
ולא  כ'ירידה'  בעיניו  היה 

'התקדמות'.
חיים"  בזמנו של ה"חפץ  אם 
והגרמופון  המצלמה  הפכו 
ואוזן  רואה  ל'עין  כסמל 
נקל  שבימינו,  הרי  שומעת' 
הרבה  חותכות  הדגמות  למצוא 
משייטים  ריגול  לווייני  יותר. 
דבר,  כל  ומצלמים  בשמים 
קול  חיישני  חפץ.  או  תנועה 
הם  אף  מקליטים  אלחוטיים 
מכשיר  כל  ממרחקים.  קולות 
הקלטה  מכשיר  הוא  פלאפון 
שנקבל  כדי  זאת  כל  ועוד... 
של  התיעוד  על  מוחשי  מושג 
ייפרשו  היום  שבבוא  מעשינו, 
ורצוננו  חוזר,  בשידור  לפנינו 

לא לבוש ולהיכלם נוכח זאת.
אז,  יתרחש  לאשר  דוגמא 
הבאה:  במעשייה  למצוא  ניתן 
טובה,  בשעה  התחתן  צעיר  זוג 
חתונתם היתה מפוארת, מלווה 
גדולה.  ושמחה  רבים  באורחים 
לאולם  עמו  הביא  החתן  אבי 
במזומן,  שקלים  אלפים  עשרת 
האולם  לבעלי  לשלם  מנת  על 
השמחה,  במהלך  והתזמורת. 
אבי  את  המנחה  זימן  כאשר 
הוא  החתן,  עם  לרקוד  החתן 

אותה  והניח  חליפתו  את  פשט 
אל  כששב  הכסא.  מסעד  על 
נעלם  שהכסף  גילה  השולחן, 
מהחליפה, והוא נבהל עד עמקי 
מכיוון  זאת,  למרות  נשמתו. 
שלא רצה להשבית את השמחה, 
בלבו  המצער  המקרה  את  נצר 
והמשיך לרקוד ולשמח את הזוג 

הצעיר.
שני  צפו  תקופה,  לאחר 
המחותנים בתיעוד של האירוע, 
הריקודים  המרגשת,  בחופה 
במהלך  והשמחה.  הסוערים 
האירוע, הבחין אב החתן ברגע 
החליפה  את  פשט  בו  ההוא, 
וניגש לרקוד עם החתן, המצלמה 
ליוותה את הריקוד, ולאחר מכן 
אף ניתן היה לראות כיצד דמות 
הכיסא  לעבר  מגיחה  מסוימת 
שולפת  החליפה,  מונחת  עליו 
את הכסף מהכיס ושבה למעגל. 
אחרת  לא  היתה  הזו  הדמות 

מאשר.... אבי הכלה!
בני  רבה,  היתה  המבוכה 
המשפחה הלכו לדרכם, והבושה 
היתה נוראית. אבי הכלה ביקש 
להיבלע באדמה, כמה היה נותן 
המביך  הקטע  את  למחוק  כדי 
אנחנו, כמה  גם  הזה!  והמפליל 
היינו מוכנים לתת, כדי למחוק 
כדי  מחיינו,  מסוימים  אירועים 
בימי  למעלה  אותם  יציגו  שלא 

הדין, ולא לעינינו בלבד!
כולנו  כאשר  הדין,  בימי 
ועומדים  מרון,  כבני  עוברים 
בעבר  מעשינו  על  להישפט 
בפני  עומדים  אנו  ובהווה, 
לנו  ייגזרו  בו  גורליים,  רגעים 
האושר  הבריאות,  החיים, 
בעקבות  עמנו,  שיתרחש  וכל 

מעשינו ושאיפותינו.
היה  זצ"ל  חיים"  ה"חפץ 
על  התרגום  דברי  את  מצטט 
הפסוק: "סוף דבר, הכל נשמע" 
כאן  שנעשה  דבר  כל  בסוף,   –
עתיד  הכל  בצנעה,  בעולם 
בני  לכל  ולהישמע  להתפרסם 
האדם בהקרנה פומבית, אוי לה 

לאותה הבושה והכלימה!
לנו  המאפשר  היחיד  המוצא 
לאחור'  הגלגל  את  'להשיב 
קטעים  אותם  את  ולמחוק 
קורות  את  ומפלילים  מביכים 
להתחיל  שניתן  עד  חיינו, 
והנקי,  הריק  הדף  את  מחדש 

הוא על ידי תשובה!
להתחרט  פירושה:  תשובה 
מלא  בפה  לומר  דברים,  על 
החלטה  ולהחליט  "חטאתי", 
לחזור  שלא  ואיתנה  נחושה 

עליהם עוד, והסליל נמחק!
כולנו  נחתם  זאת,  נעשה  אם 
בספרן  ולשלום  טובים  לחיים 

של צדיקים גמורים.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

עין רואה להמשיך את ההתעלות לשאר ימות השנה
ואוזן שומעת כי כבר רצה האלקים את מעשיך

וכתב  ומחילה,  סליחה  יום  הוא  הכיפורים  יום 
הרמב"ם )בהלכות שגגות פרק ג הלכה י(, שיום הכיפורים 
מחילה  יום  הוא  זה  שיום  שמאמין  למי  אלא  מכפר  אינו 

וסליחה וכפרה.
בצום  הכיפורים  ביום  שרוי  היה  שהאדם  לאחר  והנה, 
לבב,  וטוב  בשמחה  הכיפורים  מיום  יוצא  הוא  ובתפילה, 
ֱאכֹל  "ֵלְך  ז(  ט,  )קהלת  שנאמר  בשמחה,  ושותה  ואוכל 
ָהֱאֹלִקים  ָרָצה  כְָבר  ִּכי  יֵינֶָך  ְבלֶב טֹוב  ּוׁשְתֵה  ַלְחֶמָך  ְּבׂשְִמָחה 

ֶאת ַמֲעׂשֶיָך" " )טור אורח חיים סימן תרכד(.
ולכאורה, לשמחה מה זו עושה, מניין הביטחון שהקב"ה 

סלח לנו על עוונותינו? 
יהונתן איבשיץ  יובן על פי מעשה שהיה עם רבי  הדבר 
הרבה,  ובחכמתו  בפקחותו  נודע  הוא  מצעירותו  זצ"ל. 
כולה.  התורה  בכל  הבקי  עולם,  גאון  להיות  הפך  וכשגדל 
היה  לא  פעם  אף  קמצן,  שהיה  עשירים  בן  למד  בכיתתו 

מכבד את חבריו בממתקים ובמטעמים שהביא מביתו.
פעם אחת אמר הנער יהונתן בלבו: "אני אצליח להוציא 
ממנו". באותו יום הביא בן העשירים תפוח. היה זה טרום 
עונת התפוחים, הפרות הללו עדין לא הגיעו לשוק, ומחירם 

היה גבוה מאד. 
פרוסה  לו  שיתן  ממנו  ובקש  יהונתן  רבי  אליו  התקרב 
קטנה מהתפוח, אך הלה סרב. קם רבי יהונתן וברך: "בורא 
פרי העץ". בכדי שלא תהיה לו ברכה לבטלה, הפצירו ילדי 

הכיתה בנער העשיר שיתן לו חתיכה מהתפוח, וכך עשה. 
וְסֹוֵלַח  מֹוֵחל  "ֶמֶלְך  מברכים:  הכפורים  ביום  אנו  גם  כך 
השרת  מלאכי  באים  יִׂשְָרֵאל".  ַעּמֹו  וְַלֲעוֹונֹות  ַלֲעוֹונֹותֵינּו 
ואומרים לפני הקב"ה: ריבונו של עולם, תסלח להם מהר, 
כדי שלא תהא ברכתם 'לבטלה'... והקב"ה, אבינו שבשמים, 

מוחל וסולח לנו על כל עונותינו.

והוא רחום יכפר עוון

מאיר  דב  רבי  הגאון  שלי,  הישיבה  מראש  פעם  שמעתי 
צום  הנפש,  והתעלות  תשובה  של  יום  לאחר  זצ"ל:  רובמן 
ומיד  הנעילה,  תפילת  את  חותמים  אנו  ווידויים,  ותפילות 
לאחר מכן - תפילת ערבית של חול. ואיך אנו פותחים את 
התפילה? כמו כל תפילת ערבית של חול: "והוא רחום יכפר 

עוון".
הראשונה  התפילה  את  לפתוח  ראוי  כך  האם  ותמוה, 
שלאחר יום הכיפורים, יום סליחה ומחילה? בעודנו שרויים 
באווירה המרוממת של היום הקדוש ולבושים בגדי לבן, עוד 
לפני שטעמנו איזה דבר-מאכל לאחר הצום - כבר ממהרים 

לומר "והוא רחום יכפר עוון". מה פשר הדבר? 
ימי  מסתיימים  כאשר  נזירות,  עצמו  על  שקיבל  אדם 
נזירותו - הוא חייב להקריב קרבן חטאת לה', "מאשר חטא 
על הנפש" )במדבר ו, יא(. ותמוה, הלא אדרבה, הוא קיבל 
על עצמו נזירות, התקדש והתעלה, ומדוע עליו להביא קרבן 

חטאת? 
מפרש הרמב"ן )במדבר ו, יד(, שקדושתו והתעלותו של 
מלאות  "ביום  הקרבן  להבאת  הסיבה  גופא  היא   - הנזיר 
והתעלה  נטהר  התקדש,  הוא  נזירותו  בתקופת  נזרו".  ימי 
למעלות נשגבות כל כך, עד שהשווהו הכתוב לנביא. אם כן, 
ראוי היה שיישאר בדרגתו המרוממת, עם כל חיי הקדושה 
החולין  חיי  אל  ושב  מהנזירות  פוסק  הוא  ואם  והפרישות. 

ואל תאוות העולם - עליו להביא קרבן על כך.

עשרת ימי תשובה - ימי התעלות 

יש סימן שלם בשלחן ערוך בהלכות יום הכיפורים )סימן 
תרג(, שמכיל סעיף אחד בן כמה מילים: "אף מי שאינו נזהר 

מפת של כותים, בעשרת ימי תשובה צריך ליזהר". 
המאפייה  גויים,  בין  התגוררו  כשיהודים  עברו,  בימים 
היתה של גויים. לא היה שייך לדרוש מהיהודי שלא לאכול 
מפתו של האופה הגוי. עם זאת, בימים הנעלים של עשרת 
ימי תשובה, מן הראוי שיימנעו מכך, עם כל הקושי שבדבר.
ועלינו להבין, מה העניין בהקפדה הזאת? הרי ממה נפשך, 
אם יודעים שהגוי שם בפת חומרים לא-כשרים, או אפילו 
אם מסופקים בכך, ודאי שאסור לאכול מן הפת; ואם יודעים 
בוודאות שאין בפת שום חשש כשרותי - מה הענין להימנע 

מאכילתה דווקא בעשרת ימי תשובה, הרי זו פת כשרה?  
ובכלל יש להבין, מה פשר ההחמרה וההקפדה לזמן קצוב, 
כאשר לאחר יום כיפור ישוב להרגליו הישנים? איזה מראה 
וצורה יש ליהודי כזה, שמיד לאחר שמסתיימים עשרת ימי 
תשובה הוא משיל מעליו את החומרות וההקפדות המיוחדות 

שקיבל על עצמו בימים אלו וחוזר להרגלי החולין שלו?

ימים  הם  תשובה  ימי  עשרת  לאדם:  אומרים  אלא, 
מיוחדים, ימי רצון, ועליך להתעלות בהם, אל תישאר באותו 
מצב! גם אם כל השנה לא הקפדת על דבר מסוים, למרות 
שמבחינה הלכתית היה לך על מה לסמוך, כשמגיעים עשרת 

ימי תשובה עליך להתעלות ולהקפיד בהם. 
הימים  למשך  קצוב,  לזמן  היא  בעיקרה  הדרישה  אכן, 
אלה  בימים  התעלה  שהאדם  לאחר  אולם  הללו.  הנשגבים 
הוא  הללו  הימים  בתום  עכו"ם,  פת  לאכול  שלא  והקפיד 
נעלים  בימים  להתעלות  שזכיתי  לאחר  "וכי  בלבו:  יחשוב 
אלו, אחזור אל ימי החולין, עם כל ההרגלים הישנים שנהגתי 
בהם, עם חוסר ההקפדה בדברים שההלכה אינה מחייבת? 
לא ראוי לעשות כן!" והוא ממשיך להרהר בינו לבין עצמו: 
"הרי בתקופה הזו נוכחתי לדעת שהחומרה הזאת ממש לא 
קשה ליישום, זה ממש לא 'סוף העולם'". ואז הוא מקבל על 
עצמו: "כדאי שאמשיך בהקפדה שהתחלתי בה ולא אפסיק 
אותה, וה' הטוב יעזור לי שאוכל להתמיד בכך כל השנה".

והפכה  תשובה  ימי  עשרת  של  ההחמרה  התרחבה  וכך 
להנהגה כללית, שאינה תלויה בזמן ובמקום. 

יֵרד  עילאיים, אם  חיי קדושה  הנזיר. לאחר שחי  גם  כך 
מהפסגה הזאת ויחזור להיות בדרגה פשוטה כפי שהיה קודם 

לכן - עליו להביא קרבן חטאת, "מאשר חטא על הנפש".

יש לך עם אחד - כמלאכי השרת

סמאל  "ראה  מה(:  )פרק  אליעזר  דרבי  בפרקי  מובא 
שלא נמצא בהם ביום הכפורים חטא, אמר לפניו: רבון כל 
העולמים, יש לך עם אחד - כמלאכי השרת שבשמים, מה 
מלאכי השרת אין בהם אכילה ושתיה - כך ישראל אין להם 
אכילה ושתיה ביום הכפורים. מה מלאכי השרת יחפי רגל 
ביום הכפורים. מה  יחפי רגל  - כך ישראל  ביום הכפורים 
על  עומדים  ישראל  כך   - קפיצה  להם  אין  השרת  מלאכי 
ביניהם  שלום  השרת  מלאכי  מה  הכפורים.  ביום  רגליהם 
מלאכי  מה  הכפורים.  ביום  ביניהם  שלום  ישראל  כך   -
השרת נקיים מכל חטא - כך ישראל נקיים מכל חטא ביום 
הכפורים. והקדוש ברוך הוא שומע עתירתן של ישראל מן 
הקטגור שלהם ומכפר על המזבח ועל המקום ועל הכהנים 
ועל כל הקהל מקטון ועד גדול ועל כל עונותיהם של ישראל 

ועל כל העם". 
מה הכוונה "יחפי רגל", הרי ביום הכיפורים אנו מותרים 

בנעילת מנעלים שאינם מעור של בהמה? 
אכן, זהו תורף העניין. במשך כל ימות השנה האדם חי 
בו  יש  העולם,  לא מתנזר מתענוגות  הוא  הזה,  העולם  את 
יום של  הוא  הכיפורים  יום  אחרת.  או  כזו  במדה  בהמיות, 
טהרת הגוף והנפש, אנו צמים כל היום ושקועים בתפילה 
מעת לעת. ביום קדוש זה אנו מצֻווים להסיר מעלינו כל זיק 
החלק  שהם  רגלינו,  לכפות  המנעלים  אפילו  בהמיות.  של 
הכי נחות בגופנו, אסור שיהיו מעור של בהמה, שלא יהיה 

לנו שום קשר לבהמיות.
למלאכים.  נידָמה  הזה  הקדוש  שביום  רצה  הקב"ה 
המלאכים הם רוחניים לגמרי, אין בהם אכילה ושתיה, אין 
להם תאוות, אין בהם שנאה וקנאה - כך אנו מתעלים ביום 

זה לדרגת המלאכים.
ומניין נדע אם ההתעלות הזאת היא אמיתית ופנימית ולא 

חיצונית ושטחית? 
מההר  נרד  כאשר  הכיפורים,  יום  בתום  יהיה  המבחן 
ונשוב אל מרגלות ההר. אדם שניתק את עצמו מן  הגבוה 
העולם הגשמי והארצי והתעלה למדרגה של מלאכים, היה 
שהשיג  הגבוהות  ההשגות  את  עימו  שייטול  ממנו  מצופה 
ביום הקדוש הזה אל המשך השנה. אם היה אפשר להידמות 
ולהתעלות  ביום הכיפורים, אין מניעה להמשיך  למלאכים 

גם בימים רגילים. 
ימי  עשרת  נגמרו  'הנה  לעצמנו:  אומרים  אנו  אם  אך 
תשובה, אפשר לחזור לקרקע המציאות' - המחשבה הזאת 
מעידה על כך שגם באותם ימים נשגבים, לא באמת העפלנו 
לפסגה. היה נדמה לנו שאנו נמצאים שם למעלה, במרומי 

ההר, אבל זה היה רק למראית עין.  
יום הכיפורים, ביורדנו מן ההר אל חיי  לכן, מיד לאחר 

המעשה, אנו פותחים ואומרים "והוא רחום יכפר עוון". 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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יום  צום  לפני  לאכול  מומלץ  מה 
את  לפתוח  נכון  הכי  ואיך  הכיפורים 

הצום בסיומו? 

הכיפורים,  יום  צום  לפני  שנה,  מדי 
של  המחשבות  אותן  את  חווים  אנו 
לאכול  מה  לצום,  להתכונן  כדאי  איך 
ולעשות כדי לא להרגיש רעבים מידי? 
חשוב מאוד לדעת לעשות את זה נכון 

כדי לא לפגוע בגוף.
 

מאבד  הגוף  שבמהלכן  שעות   25 נמשך  הצום 
פחמימות,  מאגרי  ודילול  התייבשות  עקב  משקל 
מאוד  חשוב  לכן  השומן.  מאגרי  דילול  לא  אך 
סוזן  עצמו.  ביום  רק  ולא  מראש  אליו  להיערך 
באוורמן - תזונאית קלינית ומנהלת הדרכה בתחום 
נוטרישן מעניקה טיפים  התזונה בחברת הרבלייף 
ועצות כיצד לעבור את הצום ללא הרגשת כבדות, 

סחרחורות וכאבי ראש.

לקראת צום יום כיפור: 
לבצע  מומלץ  לא  אך  השנה  לאורך  חיוני  כושר 
פעילות  צום.  לפני  יום  עצימה  גופנית  פעילות 
ואת  החומרים  חילוף  קצב  את  מגבירה  גופנית 
את  תכננו  לכן  למחרת,  היום  במהלך  הרעב 

האימונים כך שלא תתאמנו יום לפני הצום. 

שתייה: 
הקושי המרכזי בצום הוא הצמא שגורמת לעיתים 
התייבשות  של  נוספים  ולתסמינים  ראש  לכאבי 
קלה. מומלץ כמובן להרבות בשתייה בשבוע שלפני 
הצום, אבל ההכנה הקריטית מתבצעת יום לפני, כי 
צריך להכין את הגוף שהולך לאבד נוזלים. הכמות 
ליום, בנוסף לתוספת  וחצי מים  היא לפחות ליטר 

להשתמש  ניתן  בתנועה.  ונמצאים  במידה  שתייה 
כן,  כמו  נוזלים.  צריכת  לעודד  מנת  על  בתרכיז 
מומלץ להפחית בהדרגה את צריכת הקפאין בכדי 
להתחיל תהליך הדרגתי של  גמילה מקפאין ובכך 

להימנע מכאבי ראש ועצבנות במהלך הצום.    

תזונה: 
מומלץ לאכול ארוחות קטנות המכילות פחמימות, 
וכדומה(  שועל  שיבולת  תפו"א,  אורז,  )לחם, 
ומפוזרות לאורך היום. המטרה היא למלא מאגרי 
רק  לא  היום  כל  במהלך  שניתן  כמה  פחמימות 
בשייקים  גם  להשתמש  ניתן  המפסקת.  בסעודה 
חלבון  וחטיף  בבוקר  שועל  ושיבולת  פירות  עם 

המשלבים בתוכם גם פחמימות כארוחות ביניים.

מה לאכול או לא לאכול בסעודה מפסקת 

מה מומלץ לאכול: 
לשלב פחמימות מורכבות, בעלות אינדקס גליקמי 
רמות  את  מעלות  ואינן  איטי  פירוקם  אשר  נמוך, 
הסוכר. למשל - אורז מלא, קינואה, פסטה מחיטה 
מלאה וקטניות כמו גרגרי חומוס, עדשים, שעועית 
לתחושת  התורמים  חלבונים  לשלב  רצוי  וכדומה. 

עוף,  בשר,  כמו:  זמן  לאורך  השובע 
לשלב  וכדומה.  קטניות  סויה  דג 
ריקון   המעכבים  תזונתיים  סיבים 
זמן,  לאורך  לשובע  ותורמים  קיבה 
בדגנים  בירקות,  בעיקר  נמצאים  אלו 

מלאים וקטניות. 

מה לא לאכול: 
מאוד,  מתובל  מאוכל  להימנע  רצוי 
מגבירים  שאלו  כיוון  מלוח  או  חריף 
להימנע  מומלץ  לשתות.  הצורך  את 
הסוכר  רמות  את  שמעלה  כיוון  מתוקה  משתייה 
במהירות וגורמת כתגובה לעלייה באינסולין ולרעב. 

הידיעה שאחרי הביס האחרון כבר לא נוכל לאכול 
שגורמת  מחבלת,  מחשבה  היא  שעות   25 יותר 
להגזים באכילה. לסעודה המפסקת אין השפעות 
לסיים  להיפך,  השובע.  תחושת  על  טווח  ארוכות 
הצום  המשך  על  מקשה  כבדות  בתחושת  ארוחה 
ומגבירה לרוב את הצורך בנוזלים. חשוב לאכול עד 

שובע נעים ולא ל"התפוצץ".

      מוצאי הצום:
ולהתחיל  הנוזלים  למאזן  לדאוג  חשוב  ראשית, 
לסוכר.  הזמן  בדיוק  זה  עכשיו  דווקא  בשתייה, 
מומלץ לשלב שתייה ופחמימה פשוטה המתפרקת 
מהר ומעלה את רמות הסוכר לדוגמא: פרי, פירות 
יבשים, עוגייה וכדומה.  כמו כן, מומלץ לאחר מכן 
על  להעמיס  לא  מנת  על  בהדרגה  לאכול  להתחיל 

הקיבה. בכל מקרה הארוחה לאחר הצום 
ירקות  צריכה להיות קלה לדוגמא, מרק 
עשיר עם עוף עם אטריות או סלט, ביצה, 

גבינה ולחם. 

עוגת ספוג צ'אי מסאלה טעימה

אופן ההכנה:
תכינו  ובסיר  במחבת  הקוקוס  חלב  את  חממו  היבשים.  המרכיבים  כל  את  בקערה  ערבבו 
חליטה באמצעות התה. הכניסו את התיון לחלב הקוקוס, ואפשרו לו לספוג את הטעם של 
עלול להתאדות  חלקו  הקוקוס,  של חלב  מ''ל   220 כל  את  לוודא שמזגתם  התיון. מומלץ 

במהלך הבישול. תוכלו להוסיף חלב קוקוס לפי הצורך.
גושים.   ללא  אחידה  תערובת  לקבלת  עד  וערבבו  היבשים  למרכיבים  הנוזלים  את  הוסיפו 

הניחו בצד להמשך והכינו תבנית עם נייר אפייה.
הם  אם  מזלג,  או  קיסם  באמצעות  דקרו  דקות.  כ-35  למשך  מעלות   180 של  בחום  אפו 

יוצאים מהעוגה יבשים,  סימן שהיא מוכנה. 
הגישו חם או קר, לבחירתכם. זו עוגה שמתאימה להגשה לצד כוס תה. 

 .Teka המתכון באדיבות מחלקת התזונה של מותג מוצרי החשמל*
בתאבון!

כשאנחנו צמים ביום כיפור, המשמעות של מה נאכל אחרי היא רק 

על מנת שנעשה כל מה שאפשר כדי שהגוף יגייס מקורות פנימיים 

לאספקת אנרגיה וכך יהיה לנו קל יותר להתמודד עם סיום הצום 

ולהשיג אנרגיות חדשות והרגשה כללית טובה. כמה טיפים לאחר 

הצום מטעם חברת וגה מוצרים טבעוניים שיאפשרו להחזיר את 

האנרגיות בסיום הצום.

וכדי  נוזלים  לגוף  להחזיר  בכדי  תשתו  הכל-  לפני  הצום  בסיום 

לגרום לאכילה  צמא לרעב דבר שעלול  בין תחושת  שלא תחליפו 

מיותרת. מומלץ להתחיל בשתיית כוס מים ושלא יהיו קרים מאוד, 

זקוק  הגוף  הפסקה,  עשתה  העיכול  שמערכת  שלאחר  מהסיבה 

קודם לחימום קל ולא למשהו קר במיוחד.

כוס תה- לאחר שפתחתם את הצום בשתיית כוס מים פושרים, 

להעלאת  סוכרים  המכיל  משקה  קטנות  בלגימות  לשתות  רצוי 

ותה עם  כגון שתייה מפירות סחוטים טבעיים  רמת הסוכר בגוף, 

וכפית של דבש טבעוני, מסירופ אורז מלא בתוספת  נענע טבעי 

נקטר אגבה ומייפל, שישדרג את התה. 

בשבירת  אנשים  מעט  שלא  טעות  בתה-  הקפה  את  להחליף 

הצום, היא פתיחה בקפה ועוגה. צריכת קפאין לאחר שהגוף היה 

בצום אינה מומלצת במיוחד לאנשים בגיל המעבר, או אם הולכים 

לישון לאחר מכן. חשוב לשתות לאט. 

בהדרגה  לאכול  להתחיל  כדאי  כך  אחר  לאכול-  כדאי  מה  אז 

ותורמים עוד  מזונות שמספקים לגוף אנרגיה זמינה באופן מידי 

עוגת  פרוסת  או  יבשים  תמרים  פירות,  כגון  הסוכר  רמות  לאיזון 

סולת ללא ביצים, קלילה שהינה מאכל שבירת צום ידוע או פרוסת 

לחם עם כפית תחליף דבש טבעוני.

כדי לתת  ולאט אוכל  מתי כדאי לאכול? חשוב להתחיל עם מעט 

למערכת העיכול לחזור לעבוד בעדינות אחרי ההפסקה הארוכה 

ככל  האוכל.  אחרי  דקות   20 רק  מתפתחת  שובע  תחושת  כי  וגם 

הצום,  לאחר  שעתיים  מופרזת.  אכילה  נמנע  יותר,  לאט  שנאכל 

מומלץ כבר לעבור לארוחה כבדה יותר, כזו ועדיין, מומלץ לאכול 

כמות מתונה יחסית.

ועיניתם את נפשותיכם

פותחים את הצום עם הטעם של חליטת התה הנעים, בעלת סגולות רפואיות המכילה תבלינים נחוצים. הקינמון מאזן את הסוכר, מרפא את הצינון ובריא גם 
לזרימת הדם, הציפורן מחטא את הגוף, וההל מרגיע את מערכת העיכול. עוגת הספוג עם חליטת מסאלה, היא דרך מעולה לפתוח את הצום

מה מומלץ לאכול לפני צום יום הכיפורים ואיך הכי נכון לפתוח את הצום בסיומו? 

מאיזה 
מאכלים 
כדאי לכם 
להתרחק?

מצרכים:
270 גר' קמח מחיטה מלאה

165 גר' סוכר חום או סוכר אורגני
50 גר' קוקוס מגורר
5 גר' סודה לאפייה
7 גר' אבקת אפייה

5 גר' מלח
110 מ''ל שמן חמניות

220 מ''ל חלב קוקוס )ללא חומרים משמרים(

1 תיון או חליטה בטעם מסאלה
4 ציפורן טחונה

1 כפית קינמון
1/4 כפית אגוז מוסקט
1/4 כפית ג'ינג'ר טחון

1/4 כפית פלפל שחור טחון
1/4 כפית הל

"
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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 כתב וכתיבה

מאונך מאוזן

בדיו, סופר, בחרט, ספר, גליון, עט, ואגרת, פרשגן, ונחתם, פתשגן, חרות, קסת, מגלה, בתער הספר

יתדגשגסנישרנמאאמא
שסנדלאנתאנאחשישתנ

אבסיתשסאריראנשסוא

סנואשואנאותגעקאתש
ונסנפדתיתראטשגיתג

נישרגאשנפתישראריש

חשגאנאשסנשתתוששיא

תנמאהיהאינשינפאנא

מדאלשרתדאשדנרתאגש

סנגיעשסנטבסשאשנשי

שמיתאנארגתגשאריתא

בסבאמאחאשנישרפשפד

ירשאאבסאנאנמאסאמא

1. ארון בתוך הכותל,כעין גומחה סגורה בדלת בנויה בקיר. "שני __ זה בצד" 
)אהלות ו ז( )בלשון רבים(

7. החלק המזרחי,הצד במזרחו של ישוב או של מקום. "____ אשור"  )בראשית 
ב יד( )לא בלשון סמיכות(

8. גידול דוקרני העולה בגבעול או בעלה של צמח, "ל____ בעיניכם" )במדבר 
לג נה( )בלשון יחיד(

9. לא התמצא בדבר. "לא ____ בין ימינו לשמאלו" )יונה ד יא(
10. אבי אליפל אחד מגיבורי דוד. )דברי הימים א יא לה(

11. הושבה בהסגר,כליאה. "ואין ____ האמור כאן אלא לשון צרעת" )ויקרא 
רבה יז(

13. הם בעצמם,ממש הם. "___    ____  הדברים שנאמרו לו למשה בסיני" 
)פסחים לח: (

14. נתח בשר או דג נקוב ותקוע על שיפוד לצלותם באש. "אל תהי שוטה 
ב___")חולין צה: ()יחיד(

15. אחד ממיני השרף של עצי בשמים שהשתמשו בהם לפנים לקטורת על 
המזבח במשכן ובבית-המקדש. "המערכת ____ זכה" )ויקרא כד ז( )בכתיב 

מלא(
16. פנים,קלסתר פנים. "על ___ הפנים" )יבמות טז ג(

1. ביטול. "____ דכיון שעלה לא ירד" )רש"י זבחים מג.(
2. דרך,רמס,הכניע. "ה____ עמי תחתי" )תהלים  קמד ב( )בלשון עבר(

3. בדאגה,בעצבות,בצער. "הזרעים ב___ ברנה יקצרו" )תהלים קכו ה(
4. שקט! דום! אל תשמע קול! "____ כל בשר" )זכריה ב יז( )בהיפוך אותיות(

5. שם אחר במקום ישראל. )דברים לב טו( )בכתיב מלא(
6. עסק רווחי ומוצלח מאוד.   ____    _____

10. כף יד קמוצה. "שעורו כמלא ___ גדול" )כלים יז יב(
12. גרר,משך,העתיק דבר ממקום למקום בגרירה. "ו____ אתו    עד הנחל" 

)שמואל ב יז יג( )בלשון רבים( גוף שלישי,עבר(
15. רשע,זד. "כי אפס עריץ וכלה ___" )ישעיה כט כ(



4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■









■







■











דלתון

■








■







■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
מילי

 10
ם

אי
1,000,000 קור

03-6162228

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

דירות 
למכירה

ד’ - ה’ בתשרי תשע”ט
3-4/10/2019  

 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(_____________________________________________

אופקים

 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(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

דופלקסים

 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
050-5308742 5797756)35-35(_____________________________________________ פנטהאוזים ודירות גן

 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(_____________________________________________

 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
03-5797756

050-5308742)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(_____________________________________________

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

M
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ST
ER

B
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.IL

נופי עמנואל

בעמנואל

בית שמש 

4-4.5 חדרים

 4 חד' ברמב"ש ג' 2 
מרפסות סוכה, 120 מ"ר, 

חנייה מקורה, מחסן גדול, נוף 
_____________________________________________)37-40א(מדהים לל"ת 050-6750824

 מציאה ענקית!! 
בשיכון ה' בבניין חדיש 4 

חדרים, קומה ב', חזית 
עם מעלית 1,700,000 
ש"ח מציאה!! בלעדי 

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

050-5308742)37-37(_____________________________________________

 ליד רדק, 3 חד' גדולים 
+ 2 חצאי חד' + יח"ד 

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)37-37(_____________________________________________

באר שבע 

וילות ובתים

בני ברק

 בקרית הרצוג דירת 5.5 
חד', קומה ד', ללא מעלית, 
מושקעת 1,900,000 ש"ח 

_____________________________________________)38-41ש(לל"ת 054-3236059

+5 חדרים 

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 ברבי עקיבא, יוקרתית, 
חדשה, 3 חד' + מ. שמש 

+ חנייה ומשרד לל"ת 
_____________________________________________)37-40א(1,850,000 055-9943331

 מציאה!!! בשכ' הריף 
המתחרדת וילה 7 חד', 200 

מ"ר בנוי, 600 מ"ר מגרש, 
משופצת 1,550,000 ש"ח 
_____________________________________________)40-40(054-9715858 דרום נדל"ן

3-3.5 חדרים 
 במציאה! בחיד"א 

)קהילה( 3 חד', קומה ד' רק 
580,000 ש"ח דרום נדל"ן

054-9715858)40-40(_____________________________________________

 בבני אור, משופצת, 
מושכרת ב- 4,400 ש"ח, ק"ד,  
ב- 770,000 ש"ח חוזים לשנה 

_____________________________________________)39-42א(לל"ת 054-8497119

 בלעדי! בגינחובסקי 
דירת גג )דופלקס( 
כ- 190 מ"ר, 4.5 

חדרים, משופצת + גג 
ענק מושקע! + אופ' 

ענקית בחזית, מתאימה 
למגורים, השקעה / טאבו 

משותף, חזית, ק"ד, 
מיידי, מחיר מציאה! 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)39-39(_____________________________________________

 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, מחיר 

מציאה! סלומון נכסים 
_____________________________________________)39-39(והשקעות 054-4290600

 בנורדאו 15, ק"ג, דופלקס 
4 חד' מסודרת, + מרפסת 

שמש 1,550,000 ש"ח
_____________________________________________)39-42ל(050-6790854

 ביונה הנביא דופלקס 
160 מ"ר, ק"ג, חזית, 

אופציה לחלוקה 
2,300,000 מ.כהן נכסים 

052-7684074)39-39(_____________________________________________

 בלעדי בבגנו 4 חדרים, 
90 מ"ר, משופצת 

מהיסוד, חזית, קומה 
א' + מעלית, מיידי 

1,800,000 ש"ח סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)39-39(_____________________________________________

 בלעדי מציאה ברב 
קוק, 3.5 חדרים, 75 

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

סוכה בסלון, חזית 
1,550,000 גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)39-39(_____________________________________________

 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)39-39(_____________________________________________

 דירת 3 חד', ק"א, 
בזבוטינסקי, עורפית, מסודרת 

ומשופצת 1,260,000 לל"ת 
_____________________________________________)37-40ש(052-5444744

 בהזדמנות! בגינחובסקי 
3 + מעטפת ואישורים, ק"ג, 
משופצת 1,450,000 לל"ת 

_____________________________________________)37-40א(052-7162802/3

בהזדמנות אבל 
באמת הזדמנות:

5 חדרים בבניה 
ברחוב חינקין + 

פנטהאוז
052-3330965

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

בטאבו, אפשרות לכניסה 
נפרדת 1,900,000 ש"ח רויאל 

_____________________________________________)40-40(נכסים 054-3191310

פנטהאוזים ודירות גן

 הנרקיס 4 חדרים, בנוי 
80 מ"ר, משופץ, דוד חדש, 

אינסטלציה חדשה, סלון 
מרווח, מעולים השקעה 

920,000 ש"ח רויאל נכסים 
054-3191310)40-40(_____________________________________________

 רבי יוחנן בן זכאי, רמת 
בית שמש ב', דירות 4 חד', 
אופציה להרחבת 2 חדרים 

נוספים + מרפסת, אישורים 
להכל 1,470,000 ש"ח רויאל 

_____________________________________________)40-40(נכסים 054-3191310

 רבי יוחנן בן זכאי, רמת 
בית שמש ב' 4.5 חדרים, 

148 מטר, קומת קרקע, 2 
חדרי סלון, 2 מרפסות, מחסן 
1,730,000 ש"ח רויאל נכסים 

054-3191310)40-40(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 המעפילים 3 חדרים, איזור 

מתחרד, קומה 2, 67 מטר, 
סלון גדול 989,000 ש"ח רויאל 

_____________________________________________)40-40(נכסים 054-3191310

 המשלט 3 חדרים, 55 
מ"ר, יש תהליך לקבל היתר 

לתמ"א 38 לדירה גדולה יותר, 
השקעה מעולה 905,000 ש"ח 

_____________________________________________)40-40(רויאל נכסים 054-3191310

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

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

053-3128884 03-5791514)40-40(_____________________________________________

 בהר השלום בית פרטי 3 
קומות + שני יחידות להשכרה 

+ מרפסת גג + חצר 240 
מ"ר בנוי, מצב מעולה 

5,200,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)40-40(_____________________________________________

 פנטהאוז 120 מ"ר + 
נוף + יחידות, ק"ו + מעלית, 

במיקום מרכזי! "אפיק - 
_____________________________________________)40-40(נכסים" 03-5791514 

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

בבלעדיות רפי
_____________________________________________)40-43א(055-6708295

 ביונה הנביא דופלקס 
160 מ"ר, ק"ג, חזית, 

אופציה לחלוקה 
2,300,000 מ.כהן נכסים 

052-7684074)40-40(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 5 
חד', מחולקת, ק"ב 

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

050-3000121)40-40(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות!! מציאה 
בפוברסקי!! 5 חד', ק"ק, 

משופצת מהיסוד, 115 
מ"ר, אפשרות לחלוקה 
1,980,000 ש"ח מ.כהן 

_____________________________________________)40-40(נכסים 052-7684074

 באזור אבן גבירול 6 
ענקית, ק"א + מעלית + 

חזית, א.חלוקה 3,100,000 
ש"ח "אפיק נכסים"

054-2250000 03-5791514)40-40(_____________________________________________

 באזור העיריה חזית 
לשדרה 6 חד', 170 מ"ר, 

מפלס אחד, ק"ב אחרונה, 
א.בגג, 3 כ"א + חניה 

3,000,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)40-40(_____________________________________________

 באזור הרב שך 5 חד', 
ק"א + מעלית + חניה, 3 

כ"א, משופצת, חזית + יחיד"ה 
)8 דיירים( 2,400,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)40-40(פנחסי 03-5799308

 בבעל התניא דירת גג 
7 ח' ענקית ומפוארת! + 
מרפסות, ק"ה + מעלית 
3,420,000 ש"ח "אפיק - 

_____________________________________________)40-40(נכסים" 03-5791514 

 בקיבוץ גלויות 4 ח' 
ענקית, 3 כ"א, ק"ב, חזית + 

מעלית 03-5791514
053-3128884)40-40(_____________________________________________

 באזור חגי 4.5 גדולה 
כחדשה + מ.שמש, ק"א, 

חזית + מעלית 03-5791514 
053-3128884)40-40(_____________________________________________

 בקוק השקט 4 ח' 
מטופחת, ק"ב + מעלית + 

חניה 1,850,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)40-40(נכסים" 03-5791514

 באזור חגי 4.5 ענקית, 
מושקעת + מרפסות, ק"ו + 

מעלית 03-5791514
053-3128884)40-40(_____________________________________________

 באזור רמח"ל 4 ח' 
יפהפיה, ק"ב + מעלית, 3 כ"א 

+ חניה 2,190,000 ש"ח
053-3128884 03-5791514)40-40(_____________________________________________

 באזור נורוק 4.5 יפהפיה, 
ק"א, חזית + א.הרחבה 
ענקית! "אפיק - נכסים" 

03-5791514)40-40(_____________________________________________

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

ק"א, משופצת 1,700,000 
_____________________________________________)40-40(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 מציאת השנה! 4 חדרים 
מפוארת מאוד, חדשה! בנין 

בוטיק 8 דיירים, כניסה 3 
חודשים, הקודם זוכה!

_____________________________________________)40-40(054-3050561 הראשון בתיווך

 בבלעדיות באבוחצירא 
3 חדרים, 70 מ"ר, אפשרות 

הרחבה מיידי, ק"ג, חזית, בנין 
פנימי תיווך ספיריט

050-4122744)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב בורוכוב 
3.5 חדרים שמורה ומרווחת, 

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

_____________________________________________)40-40(ספיריט 050-4122744

 בבלעדיות באבוחצירא 
3 חדרים, 60 מ"ר + מרפסת 

10 מ"ר + אופציה הרחבה 
ומרפסת שמש, ק"ג, חזית, 

בנין פנימי תיווך ספיריט
050-4122744)40-40(_____________________________________________

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

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

050-4122744)40-40(_____________________________________________

 בזבוטינסקי צ"בב 
3 חד', כ- 70 מ"ר, 

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

050-3000121)40-40(_____________________________________________

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

לשיפוץ 1,190,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)40-40(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)40-40(_____________________________________________

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

חתימות שכנים 
1,450,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)40-40(_____________________________________________

 בשניים 3 חד', 65 
מ"ר, ק"א, כחדשה, 

חזית, חניה 1,370,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)40-40(_____________________________________________

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

מ"ר 1,540,000 נדל"ן 
_____________________________________________)40-40(הקריה 050-3000121

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

050-3000121)40-40(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד', 
קרקע 70 מ"ר, חצר 

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

050-3000121)40-40(_____________________________________________

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

סוכה וחניה 1,380,000 
ש"ח מ.כהן נכסים

052-7684074)40-40(_____________________________________________

 במרכז השקט 3 חד', 72 
מ"ר, ק"א, חזית, משופצת 

כחדשה 1,700,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)40-40(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באחיה השילוני 
3.5 חד' בבניין חדיש, 3.5 חד' 

85 מ"ר + היתרים 51 מ"ר, 
משופצת כחדשה, ק"א + 
מעלית + חניה 1,890,000 

_____________________________________________)40-40(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 באהרן דב 3 ח' גדולים, 
ק"ב, חזית 1,690,000 ש"ח 

"אפיק - נכסים"
053-3128884)40-40(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)40-40(_____________________________________________

 בלעדי 3.5 ח' במכבים 
מפוארת מאוד קומה ב' + 

אופצייה ממשית לפינוי בינוי 
1,480,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)40-40(_____________________________________________

 א.אבן גבירול 3 חד' קומה 
א', כ- 80 מ"ר + מ.שמש 13 

מ"ר מ.חלקית, א.להרחבה 
1,630,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)40-40(לדיור" 052-5222690

 ז'בוטינסקי 3.5 חד' כ- 87 
מ"ר, 3 כיווני אוויר, קומה 
ג' מ.כחדשה א.בג.רעפים 
1,400,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)40-40(לדיור" 052-5222690

 מציאה!! א.בנימין אברהם 
3 ענקית כ- 82 מ"ר, ק"א 
משופצת חלק 1.430.000 
"תיווך משגב לדיור" -052

5222690)40-40(_____________________________________________

 א.הנגב 3 חד' כ- 62 
מ"ר קומה א', מ.מהיסוד + 

א.להרחבה + חניה 1,370,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)40-40(_____________________________________________

 א.נורדאו 3 חד' כ- 75 מ"ר 
קומה א', 3 כ"א משופצת + 

סוכה 1,380,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)40-40(לדיור" 052-5222690

 לחטוף!! א.סוקולוב 3 
חד' כ- 57 מ"ר, קומה א', 

מ.מהיסוד לסוכה 1,380,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)40-40(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי 
עורפית, מחולקת לשתי 

דירות מושכרות 4,800 נקי 
כולל ריהוט 1,260,000 תיווך 

_____________________________________________)40-40(אלטרנטיב 054-5500263

 בשיכון ה' כ- 115 מ"ר 
מחולקת ל-2 3.5+ מ.ש/

סוכה + חניה + א.למחסן 
2,100,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)40-40(לדיור" 052-5222690

 בלעדי דופלקס באזור 
הושע 5 ח', קומה ג' 

1,680,000 תיווך אלטרנטיב
054-5500263)40-40(_____________________________________________

 בביאליק כ- 4 חד', 
74 מ"ר, ק"ב ואחרונה, 

מ.חלקית, 3 כ"א 
1,360,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)40-40(_____________________________________________

 א.אברבנאל 4.5 חד', 
ק"א, 3 כ"א + מעטפת 

50 מ"ר + מ.שמש/סוכה 
1,700,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)40-40(לדיור" 052-5222690

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

א.למחסן 1,695,000 "תיווך 
_____________________________________________)40-40(משגב לדיור" 052-5222690

 א.הפלמ"ח 4 כ- 87 מ"ר 
קומה א' + סוכה + חניה 

כ- 20 מ"ר מחסן, א.להרחבה 
1,485,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)40-40(לדיור" 052-5222690

לפרסום
בלוח

03-6162228



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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

ד’-ה’ באלול תשע”ט  3-4/10/2019

ירושלים

וילות ובתים

 בגילה א', 3 חדרים 
במציאה + תמ"א!!!

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

050-5393263)24-49(_____________________________________________

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

דירות 
להשכרה

4-4.5 חדרים

 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

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

_____________________________________________)35-42ל(בלבד 050-7877767

טבריה
וילות ובתים

חריש
 למכירה בפרויקט חרדי 

דירת 5 חד' + מרפסת סוכה 
1,200,000 ש"ח מאיר

_____________________________________________)37-40ל(052-8461976

 וילה 3 מפלסים, 7 חד', 
208 מ"ר בנוי על 375 מ"ר, 

משופצת עם בעלות על 
_____________________________________________)37-44א(הקרקע 052-2671439

ירוחם
 בקהילה החרדית 3, 

משופצת מלאה כניסה מיידית 
_____________________________________________)38-41א(נריה 054-4983943

בני ברק 
+5 חדרים

 בראשונים 85 מ"ר, 4 חד', 
ק"ה + מעלית + סוכה, חניה, 
בנין חדש, משופצת כחדשה, 

ממוזגת. 4,400 ש"ח 
052-7671305

_____________________________________________)38-41ל(

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

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

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

3-3.5 חדרים

 בעוזיאל 3 חד' 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(_____________________________________________

 3.5 חד' בצפניה, ק"ג, 
מעלית, חזית, מזגנים, מיידי, 
4,900 ש"ח 052-7663934 

_____________________________________________)37-41ל(054-8478988

2-2.5 חדרים 
 ברמת וורבר

2 חד' גדולים, ק"ב,
3 כ"א, פונטציאל ענק, 
בהזדמנות! 1,100,000 

_____________________________________________)34-42ל(ש"ח 054-5770778

2-2.5 חדרים

 בשיכון ה' דירת קרקע, 
2.5 חד' + גינה ענקית, 
3,500 ש"ח, החל מ- ח' 

_____________________________________________)37-40ש(חשון 052-2758844

 ליד העיריה, יפייפיה, 
מושקעת במיוחד, ממוזגת, 

כ- 45 מ"ר, קומה 2.5, 2,700 
ש"ח מיידי! 054-7342396 

_____________________________________________)38-41ל(054-4520649

 בשיכון ה' שח"ל 17 יחידה 
לזוג 2 חד' ממוזגים ריהוט 
_____________________________________________)38-41(מלא מיידי 054-2208800

1-1.5 חדרים
 באמרי חיים חדר מרוהט, 

ממוזג, מתאים ליחיד או 
_____________________________________________)38-40ל(למטרה שקטה 052-3632080

יחידות דיור

 יח"ד 1.5 חד', קרקע, 
מוארת, מאווררת ומסורגת 
+ מזגנים + ריהוט חלקי + 
_____________________________________________)37-40ל(דוד"ש סוכה 050-5260688

טבריה 
 דירת חדר קטנה + 

שרותים ומקלחת + מזגן 
1,700 ש"ח כולל מון חשמל 

והכל 052-2634477
_____________________________________________)37-40ש(052-32248325

פתח תקווה

ביקוש 
דירות

 דרושה דירה להשכרה 
בבני ברק לממושכת 5 חדרים 

_____________________________________________)38-39ח(050-8848889

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בדניאל 10, קומה 1.5, 
2.5 חדרים, משופצת כחדשה, 

מדהימה ביופיה, אישור 
לתוספת בניה של 20 מ"ר 

)כולל סוכה, סיכוי למעלית( 
7מחיר 1,750,000 ש"ח

_____________________________________________)39-42א(052-7174666 050-5511847

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

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

4,400,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)39-39(הכוכבים: 02-5713375

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

מ"ר( 4,200,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)39-39(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 1,850,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)39-39(_____________________________________________

 ברמות פולין 4 חד' גדולים 
)84 מ"ר נטו( + מרפסת 

סוכה, משופצת חלקי, נוף! 
1,790,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)39-39(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)39-39(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 באבן שפרוט 3 חד' 
משופצת, ק"ב, 3,600 ש"ח, 

לל"ת, ללא ריהוט
_____________________________________________)39-40ל(052-3258679

 70 מ"ר ענק + חצר 
ממוזגת, מרוהטת, מפוארת, 

בפרל 28 ב"ב 3,800 ש"ח 
_____________________________________________)39-42ש(052-7691171

 ברח' יהושע 2 יח"ד, כ- 
40 מ"ר כ"א, ק"ק, מרוהטות 
וחדשות לחלוטין 3,000 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ל(ליחידה 054-4944799

 להשכרה בשיכון ה' 
משרד כ- 15 מ"ר כולל מקרר 

שירותים ומזגן 1,550 ש"ח 
_____________________________________________)39-42א(052-7638352

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(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 להשכרה חנות 
כ- 60 מ"ר במרכז רח' 

אהרונוביץ, שירותים + 
מזגן )לא להכנת מזון( 

_____________________________________________)37-40א(03-5709011

משרדים
 להשכרה משרד 

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

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

מגרשים
 דרושים מגרשים 

חקלאים בכל הארץ, 
תשלום הוגן! תיווך ש. 

_____________________________________________)37-37(מאירוביץ 054-6506501

 להשכרה בירושלים חנות 
ברח' אשתורי פרחי, 30 מ"ר, 

_____________________________________________)39-42ל(מיידי! 052-4431143

 להשכרה בגבעת שאול 
בי-ם, בנג'רה פינת בן עוזיאל 
5.5 חד', 2 מפלסים, כ- 80 

_____________________________________________)39-42א(מ"ר למשרד 02-5342918

 מחפש שותף פעיל 
לעסק למוצרים אורגנים 

טבעיים למגזר הדתי/
_____________________________________________)39-44ש(חרדי 052-8708776

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

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

050-3000121)40-40(_____________________________________________

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

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)40-40(_____________________________________________

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

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

050-3000121)40-40(_____________________________________________

 וילה איכותית, נוף פנורמי 
מרהיב לכינרת, 5 חד', יח"ד + 
משרד מניבים. גינה מעוצבת, 
_____________________________________________)40-43ל(שכונה שקטה. 054-2372222

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

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

_____________________________________________)39-39(הכוכבים: 02-5713375

 ברמב"ם כ- 5 ח', ק"ק, 
"אפיק - נכסים" 03-5791514 

053-3128884)40-40(_____________________________________________

 יח"ד חדשה, 3 חד' 
מפוארת, מרוהטת, ממוזגת, 
ק"ה ונוף מדהים + סוכה, כ- 
45 מ"ר, מיידי! בגורדון 4,500 

_____________________________________________)40-41ל(ש"ח 054-8452858/9

 בפלמ"ח 3 חד', כ- 60 
מ"ר, מפוארת, מרוהטת 

3,600 מיידי נדל"ן הקריה 
050-3000121)40-40(_____________________________________________

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

_____________________________________________)40-41ל(052-2447475

3-3.5 חדרים

 דרוש לקניה מחסן כ- 40 
מטר באזור ירושלים

_____________________________________________)40-41ח(054-8541292 058-3256684

 מחפש חנות/משרד 
להשכרה/קניה בבני 

ברק? בשבילך אנחנו כאן 
תיווך BA יזמות

_____________________________________________)40-40(054-4980159 דורון 

 במרכז ר' עקיבא 
להשכרה 50 מ"ר, ק"כ 6,000 

ש"ח "אפיק - נכסים"
 03-5791514)40-40(_____________________________________________

 במרכז ר' עקיבא! 2 
חנויות צמודות למכירה "אפיק 

_____________________________________________)40-40(- נכסים" 03-5791514 

 להשכרה בשיא המרכז 
ב"ב! חנות 20 מ"ר חזיתית 
7,000 ש"ח "אפיק - נכסים"

054-2250000)40-40(_____________________________________________

 מבחר משרדים להשכרה 
בכל רחבי העיר ב"ב תיווך

_____________________________________________)BA)40-40 יזמות 054-4980159 דורון

 "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(_____________________________________________

גורן

 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(_____________________________________________

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

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

גליל עליון

 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

 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(_____________________________________________

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

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

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

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

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

גליל מערבי

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

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

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, לחגים 

/שבתות/תקופות בעוזיאל, 
_____________________________________________)38-01/20(נקיה מאוד 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
 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)39-38/20(_____________________________________________

בני ברק

 דירת אירוח למשפחות 
עד 10 נפשות, בריכה וחצר, 

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

 דירת נופש 4 חדרים 
מרווחת וממוזגת, נוף לכינרת, 

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

 צימרים מפוארים + 
מרפסות נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת, 
הקדימו הזמנותיכם לחגים!

_____________________________________________)37-41ש(052-6990764

 בנווה עובד - פוריה, 2 
צימרים מקסימים ומטופחים 
+ גינה + מתקני גן + בריכה 

_____________________________________________)37-48ש(נקיה ויפה 050-2791457

 דירת נופש, ק"ק + חצר 
+ סוכה לנופשים בכל השנה 
_____________________________________________)38-11/20ל(ליד השטיבלאך 052-4343880

 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(_____________________________________________

 דירת נופש יפהפיה ליד 
מירון, מרפסת וגינה + א. 

להשכיר וילה, שעון מים, גלאט 
_____________________________________________)39-42א(058-5994740

 צימר 3 חד' + מרפסת 
ענקית + ג'קוזי, מנגל 

וטרמפולינה, אופציה לסוכה 
_____________________________________________)39-38/20ש(050-6686907

 וילה בטבריה, 8 חד', 
בריכה מחוממת, ג'קוזי, 

ספא ענק, 150 ש"ח 
למיטה 050-4612999 

_____________________________________________)39-42א(אליהו 

 ד. נופש חדשה לזוגות 
ומשפחות + בריכה,

נוף לארבל באזור דתי
_____________________________________________)39-50א(052-7278668

 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(_____________________________________________

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

053-7763264 053-7334201)37-48(_____________________________________________

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

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

053-9428753)25-21/20(_____________________________________________

 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

 "אחוזת נוף כנרת" 
צימרים חדשים ומפוארים 

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

 במרכז העיר, קרובה 
להכל, ממוזגת ומטופחת, 

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

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

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

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

 "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

 "הארובה האדומה" - 
חדרי אירוח בוילה יפיפיה )עד 

12 איש( לזוגות/משפחות 
)קרוב לבית החלמה( 

050-6613661)29-40(_____________________________________________

טלזסטון

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

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

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

2 כ"א, ק"כ, כניסה מיידי
_____________________________________________)40-40(תיווך ספיריט 050-4122744

 2 חדרים עם אופציה 
25 מ"ר, קומת קרקע, איזור 
מעולה, במחיר מציאה, תיווך 
_____________________________________________)BA)40-40 יזמות 054-4980159 דורון

2-2.5 חדרים

 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(_____________________________________________
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 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 

_____________________________________________)28-27/20(סוכה מהדרין 055-6678585

 וילה גדולה ויפה + דירת 
אירוח, 35 מיטות, חצר 

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

 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(_____________________________________________

 "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

 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(_____________________________________________

 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

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

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

 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

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

_____________________________________________)36-47ש(053-4165213

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(_____________________________________________

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

050-2565636)50-45/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)36-35/20(_____________________________________________

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

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

מירון

 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(_____________________________________________

מושב תרום

כרמיאל
 קוטג' מאובזר, 5 חד', 

במקום מעולה קרוב לרשב"י 
ולחוף הנפרד + חצר. 

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

 בוסתן לביא - דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות 

050-6333765)28-39(_____________________________________________

מגדל
 וילה יחודית מהממת, 

עד 30 איש + בריכה + סוכה 
ענקית + ביהכ"נ פרטי. מבצע 

_____________________________________________)38-41ל(לחגים! 053-2865903

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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 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(_____________________________________________

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

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

 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(_____________________________________________

 "אצל אביה" 2 מתחמים 
נפרדים, וילה + 3 יחידות 

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

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

עלמה 
 3 צימרים + יחידה גדולה 

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

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

 "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

עמקא 
 "מיקי במושב"

חופש להורים - דרור לילדים! 
יחידות אירוח למשפחות, 

שפע אטרקציות, רכיבה על 
פוני, טיול למטעים, שולחנות 

הוקי ופלייסטיישן, מקרן טניס, 
סנוקר, טרמפולינות, ג'יפים 
ואופניים. מטבח גדול וחדר 

_____________________________________________)37-36/20(אוכל 052-8669090

ערד
 מתחם נופש מפואר 

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

פוריה
 צימרים "בצל דקלים" 
מרווחים, בריכה מוצנעת 

ומגודרת + ג'קוזי, מטבחון, 
_____________________________________________)35-34/20ל(בית כנסת 054-4314062

 "נופי כלנית" - 5 צימרים 
מושקעים + בריכה וגקוזי' 

ספא, גינה מטופחת, מתחם 
פרגולה ומתקני גן, ק. צדיקים 

_____________________________________________)39-46ש(054-9917000

צפת
 בלב העיר העתיקה דירת 

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

 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

 בעתיקה של צפת, 
צימר יפיפה, לזוג + ילד, 
במיקום מעולה, מאובזר 

_____________________________________________)37-40(וממוזג 052-7153475

 יחידות נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)37-48ש(ושבתות 052-7668387

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

חדישה, מטופחת, לזוג + 2 
_____________________________________________)37-36/20ש(050-6241690 03-9363752

 "יערות הדבש" - וילה 
8 חדרי ארוח, 2 ברכות, 2 

ג'קוזי + גינה ומתקנים, דקה 
מביהכנ"ס לשבתות חתן וכו' 
_____________________________________________)37-48ש(054-6852866 054-5487671

 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

 ראש השנה בצפת, דירה 
בת 4 חדרים, לפי לילות, 100 

ש"ח למבוגר, 80 ש"ח לילד 
_____________________________________________)39-42א(050-6770150

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד 

_____________________________________________)39-38/2020א(052-7646814

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

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

 "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

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

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

 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(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים 

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

054-8592082)26-25/20(_____________________________________________

 צימר משפחתי ומיוחד 
בסימטה היפה בעתיקה, 

דקות לביהכנ"ס המבוקשים 
והגלריות. 050-6784922 

052-5452203)28-27/20(_____________________________________________

 יחידת נופש לזוג חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)35-46ל(ושבתות 052-7668387

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

וחגים, 10 חדרי שינה 
למשפחות גדולות 30-40 איש 

050-9303353)33-45(_____________________________________________

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

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות.

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

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

לנהיגה עצמית + אופציה 
לצימר 052-2403750 

050-7362739)32-5/20(_____________________________________________

טיולי גיפים

מכוניות

 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

מוצרים 
ושירותים

הסעות

השכרת רכב
 תשכרו טוב!!! 

לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

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

077-40-900-70)39-38/20(_____________________________________________

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

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

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

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

03-6199567)32-43(_____________________________________________

 "קופיץ הסעות" 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)39-46(רחבי הארץ 053-4271262

לימוד נהיגה

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו
מ

 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(_____________________________________________

 הרב מיכאל מרום יועץ 
נישואין ומטפל מוסמך 

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

054-3534973)40-47(_____________________________________________

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

079-5227716)1-4/21(_____________________________________________

עריכת דין

 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(_____________________________________________

יעוץ נישואין

מחשבים

 מחשבים ניידים מחודשים 
במחירים מצחיקים + תיקונים. 

שירות עד בית הלקוח אלי- 
_____________________________________________)37-40ש(055-6651237

 משה אלסין - מורה 
לנהיגה אוטומט. מלמד גם 

לתאוריה. אווירה נעימה! 
_____________________________________________)37-48ש(מחירים זולים! 052-2523284

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)05-05/20(_____________________________________________

סוכות

מכירת רכבים
 גי'פ רקסטון דיזל 2008 

7 מקומות, במצב מעולה, יד 
_____________________________________________)39-42(שניה, טל': 050-7955529

בניה 
 בניה ושיפוצים באמון 

ובאחריות מלאה, ישראל 
 טכנאי מחשבים ייעוץ _____________________________________________)39-42ל(גוטליב 0507-555-430

טל' חינם, מומחים לתקלות, 
וירוסים, גם למנותקי אינטרנט 

_____________________________________________)39-40ל(050-4114573 בב"ב

 לולבים בסיטנאות דרי 
טריים במיוחד במחירים 

מיוחדים, אפשרות ליחידים 
054-8449423)39-40(_____________________________________________

 תמונות ופוסטרים 
מרהיבים ומגוונים לסוכות 

לדוכנים וחנויות 054-8438502
kodesh1.com

_____________________________________________)39-40ל()אפשרות לקומסיון( 

הובלות
 לרוזנברג הובלות 

דרושים נהגים חרוצים 
 C1 ושרותים עם רשיון

_____________________________________________)40-51ל(050-6563426

 הסעות לכל רחבי הארץ, 
אוטובוסים ומיניבוסים חדשים 
ומפוארים, מ- 14-60 מקומות 

_____________________________________________)40-41א(058-4118789

 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
 נתן הסרטות וידאו, 

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

למסריטה ב- 700 ש"ח.
_____________________________________________)37-36/20ל(052-2332194

רפואה משלימה

פיתוח קול
 לקראת הימים 

הנוראים - שיעורי פיתוח 
קול מקצועיים ברמה 

גבוהה לחזנים
_____________________________________________)37-40ש(052-8813439

 ורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

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

שידוכים
 "שידוכי המרכז" 

-חרדים ודתיים בלבד! 
בעיקר לספרדים, 

אשכנזים, חסידים  
וליטאים. גם נפשי קל 

ופרק ב', שדכן מקצועי 
עם המון הצעות.

054-8422105
03-6189388)16-42(_____________________________________________

שיפוצים

 לגברים בלבד! טיפול 
אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 

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

 "הרי את"- שדכן מנוסה, 
כיפות סרוגות, חרדים וחוזרים 

_____________________________________________)35-44ש(בתשובה 052-3245153

 צבע, איטום, אינסטלציה, 
ריצוף, תיקונים, דודים, נזילות 

_____________________________________________)40-13/20ש(וחשמל 052-7894414

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     

סוכן השכרת רכב 
בארץ ובחו"ל

מרכז הזמנות ארצי
הרץ/פרי/אלבר

לפרטים והזמנות:
052-7123419/050-5765449

בשבת וחג משלמים 
רק ביטוח

לפרסום
03-6162228
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 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

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

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(_____________________________________________

 נאבדו זוג תפילין בכז' 
אב בעיר העתיקה בירושלים 

_____________________________________________)37-38ח(058-3204293

 ביום א' כד' באב נלקחה 
בטעות בחוף הים בטבריה 
שקית עם בגדי ים המאבד 

יפנה ל- 08-9417162
_____________________________________________)37-38ח(052-3667681

 במלון "מרגוע" בערד 
נמצאה עליונית של אשה 

בחדר 305 בשבת פ' שופטים 
_____________________________________________)37-38ח(052-7676998

 נמצא ארנק ברח' קוטלר 
בב"ב, ליד נתיב החסד בל' 

_____________________________________________)37-38ח(חשון 054-4633684

 נמצאה שקית אשפתון 
שבתוכה מחשב נייד ופריטים 
נוספים, ביום שישי ט"ו באב 
ברח' חזו"א / דבורה הנביאה 

בתחנת אוטובוס
_____________________________________________)37-38ח(054-8599187/97

 אבדה מצלמת קנון 
שחורה בצפון או כרמיאל

_____________________________________________)37-38ח(054-8420224

 ב- 28.8.2019 נמצאו 
אוזניות אלחוטיות בקו 92 
_____________________________________________)37-38ח(מפ"ת לר"ג 050-4929646

 אבדה מצלמת קנון בחניון 
עמוקה בליל ט"ו באב פלא': 

_____________________________________________)37-38ח(054-8458751

 אבדה מצלמה בכז' אב 
בכנס של זכרון חנה או בפארק 

_____________________________________________)37-38ח(הירקון 050-4113059

 מעונין בספה נפתחת 
עדיף ל- 3 מיטות רוחב 80 

_____________________________________________)38-39ח(ס"מ 050-4116799

 מעונין בפקס במצב מצוין 
_____________________________________________)38-39ח(050-4116799

 אברך מעונין לזוג מיטות 
לחדר שינה + מזרונים + 

שידה בתרומה 050-4160457 
_____________________________________________)38-39ח(ירושלים

 למסירה ארון גובה 2 מ"ר 
רוחב 2.30 מ"ר 0.40 עומק 

במצב טוב עם דלתות זכוכית 
_____________________________________________)38-39ח(צבע חום טלפון 054-8711159

 למסירה חינם שולחן מעץ 
1.80 נפתח ל- 2.40

050-4120010 אחרי 8 בערב 
_____________________________________________)38-39ח(בלבד

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 מסגרת אלבום דיגיטלי 
 LCD 8 טושיבה מסך

_____________________________________________)38-39ח(240 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה פקס 90 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(מצב מעולה 052-5737813

 למכירה שואב אבק 80 
ש"ח מצב מצויין

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 שואב אבק כחדש במחיר 
מציאה )בני ברק( 130 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות תנור 
טוסטר וחימום קטן תוצרת 

BISTNO ב- 70 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 קוטל יתושים חשמלי 
בהזדמנות )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 רדיו / טייפ במצב טוב 
)בני ברק( 50 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 מפזר חום חדש )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(50 ש"ח בלבד 054-7216671

 XL 901 HP דיו תואם 
איכותי ביותר 60 ש"ח טל': 

_____________________________________________)38-39ח(054-8433730

 מחשב נייד לנובו ליבה 
כפולה 250GB ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(055-9765406

 מחשב נייד לנובו ליבה 
כפולה 80GB ב- 300 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(055-9765406

 דרוש מיקסר קנווד )שף( 
_____________________________________________)39-40ח(דגם ישן מכני 052-7645405

 דרוש לישיבה מכונת 
כביסה במצב טוב

_____________________________________________)39-40ח(058-3299505

 דרוש נוקיה 208 כשר 
_____________________________________________)39-40ח(בתשלום 058-3299505

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח 03-6187374

_____________________________________________)39-40ח(053-3179093

 מדפסת HP ביתית 
במצב טוב 150 ש"ח י"ם

_____________________________________________)39-40ח(054-2633490

 טלפקס פנסוניק 180 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח י"ם 054-2633790

 קנווד מעבד מזון מכישר 
וחלקים חדש ללא קערה 120 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 058-7614722

 מחשב נייד לנובו ליבה 
כפולה 250GB ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(055-9765406

 מחשב נייד לנובו ליבה 
כפולה 80GB ב- 300 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(055-9765406

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)39-40ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 מסגרת אלבום דיגיטלי 
טושיבה מסך LCD 8 ב- 240 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מחשב שולחני מהיר 
ליבה כפולה בהזדמנות מצוין 

_____________________________________________)39-40ח(400 ש"ח 054-6841655

 תנור בישול ואפיה קינג 
עובד מצויין רק 400 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(052-8969770

 שואב אבק הובר תקין 
_____________________________________________)39-40ח(250 ש"ח 052-3463482

DVD  תוצרת 
KEMMEDY )ללא מסך( 

כחדש 250 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(052-3463482

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 350 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 052-3463482

 מסך למחשב 
LEMOVO 19 אינטש תקין 

_____________________________________________)39-40ח(200 ש"ח 052-3463482

 מקרר סמסונג קינג 500 
ליטר במצב טוב 500 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(052-7134699

 מכונת כביסה 5 ק"ג 
חברת קריסטל תקין 300 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(בלבד 052-7191512

 משאבת VSB דו צדדית 
חדשה 200 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 כריים 3 להבות עדיין 
באריזה חשמל/גז 200 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(052-2786557

 סורק חברת HP ב- 180 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 052-2786557

 קוטל יתושים 70 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(052-2786557

 מקרר משרדי חדש 
NEON באריזה!!! 500 ש"ח 
ג-85 ע-55 ר-48 )פתח תקווה( 

_____________________________________________)39-40ח(052-2786557

 רדיו דיסק מקורי לרכב 
מאזדה 3 2010 ומעלה 150 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 052-2786557

 רדיו דיסק לרכב 
KWNWOOD עם כל 

התושב והפנלים 100 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(052-7640482

 ברע"ה למכירה מיחם מים 
לשבת 30 כוסות ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(050-6850138

 LEMOVO מסך מחשב 
19 אינטש תקין 200 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 מכונת תפירה תעשיתית 
ברונר במצב טוב 500 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בב"ב 058-4413099

 רדיו בסגנון רטרו כולל 
USB ב- 70 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)38-39ח(052-7153007

 מכונת יבוש גאלה 
)תוצרת איטליה( 300 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בירושלים טל': 052-7180828

 מכונת כביסה בוש 500 
ש"ח )בירושלים( טל':

_____________________________________________)38-39ח(052-7180828

 טאבלט 10.1 במצב חדש 
כולל נרתיק 500 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-8380655

 מכונת כביסה 
קונטרוסקה 6 ק"ג 1000 סלד' 
_____________________________________________)38-39ח(300 ש"ח טל': 054-8485026

 מיבש כביסה 
אלקטרולוקס 300 ש"ח טל': 

_____________________________________________)38-39ח(054-8485026

 נברשת מהממת לסלון 
)6*1( 140 ש"ח טל':

_____________________________________________)38-39ח(054-8485026

 למכירה שואב אבק 140 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה פקס 150 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-5656194

 מדיח כלים גדול תוצרת 
BLOOMBERG במצב 

מצויין )בני ברק( 350 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות רדיאטור 
חדש 13 צלעות תוצרת 

HYUNDAI )בני ברק( 300 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 סיר לחץ גאלה 9 ליטר 
_____________________________________________)38-39ח(110 ש"ח 054-2013391 נעמי 

 מגהץ קיטור תוצרת 
TEFAL במצב מצויין )בני 

ברק( 350 ש"ח בלבד
_____________________________________________)38-39ח(054-721667

 מאוורר נייח במצב מצויין 
_____________________________________________)38-39ח(80 ש"ח בלבד 054-7216671

 כירה חשמלית 1200 
וואט בצבע לבן עם וסת חום 

מ- 0 למקסימום פועלת מצוין 
_____________________________________________)38-39ח(40 ש"ח טל': 050-2897977

 כרטיס גיבוי טושיבה חדש 
לגמרי 1 טרה בייט 210 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(052-7651383

 מטען נייד 20000 אמפר 
טעינה מהירה כמו חדש 100 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 053-3161169

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)38-39ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 נמצא עגיל זהב בארמונות 
חן ב"ב בתאריך כה' אב

_____________________________________________)38-39ח(054-8442627

 נמצא רחפן, ניתן לפנות 
בצהרים או ערב

_____________________________________________)38-39ח(054-8471251/2

 אבד צמיד יקר ערך פלאפון 
_____________________________________________)38-39ח(054-8456170

 מצאנו רב קו של שמעון 
גולדשטיין 053-3102754 

_____________________________________________)38-39ח(052-3091689

 נמצאו משקפיים בציון 
אביי ורבא ברביעי האחרון של 

_____________________________________________)38-39ח(בין הזמנים 054-8524048

 לפני מספר ימים נשכחה 
בחנות ברמן ר' עקיבא 54 בני 
ברק עליונית בצבע כחול כהה 
עם רבועים בצבע לבן מחנות 
CLASSIC STYE לפרטים: 

_____________________________________________)38-39ח(053-3101666

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)40-41ח(בעבר 054-2509001

 ברה"ע למכירה מיחם מים 
לשבת וחג 30 כוסות ב- 100 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 050-685013

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק 250 ש"ח נייד 
_____________________________________________)40-41ח(052-2437292

 A8500 למכירה מדפסת 
HP שמורה כחדשה משולב 

פקס צילום מסמכים ועוד 200 
ש"ח נייד 052-2437292 כל 

_____________________________________________)40-41ח(הקודם זוכה 

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח 03-6187374 או

_____________________________________________)40-41ח(053-3179093

 בהזדמנות! תמי 4 שחור 
_____________________________________________)40-41ח(כסף 500 ש"ח 052-7617971

 תנור אפיה )בארון( 
סאוטר, בישול, אפיה וגריל 

_____________________________________________)40-41ח(390 שקל 052-6784969

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 052-7171228

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(054-3558949

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(052-7171228

 כירה חשמלית 1200 
וואט בצבע לבן עם וסת חום 
מ-0 למקסימום פועלת מצוין 
_____________________________________________)40-41ח(40 ש"ח טל': 050-2897977

 למכירה מזגן 1 כ"ס מצב 
טוב מאוד 400 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(050-6776841

 מיחם מים לשבת חדש 
באריזה!! 40 כוסות על 

פלטה! )לא חשמלי( 150 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(052-7139395

 כיריים גז 4 להבות מצב 
חדש! 250 ש"ח
_____________________________________________)40-41ח(052-7139395

 מקרר משרדי חדש 
NEON באריזה!!! 500 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(052-2786557

 מחשב נייד ווינדוס עשר 
_____________________________________________)40-41ח(500 ש"ח 055-6651237

 מחשב נייד מעולה מצב 
מעולה 500 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(052-7171228

 מחשב נייד HP I3 מצויין 
ללא תקלות 500 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(053-3346080

אבידות

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

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

 אבד פלאפון בבין הזמנים 
בחודש אב במרכז קנדה 

בצפון המוצא יפנה לטל': 
_____________________________________________)40-41ח(054-8466553

תקליטנים
 "נוריאל עוז", 

אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 

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

 אבד שעון אשה לפני 
כחודש באזור לנדא מרום שיר 

_____________________________________________)39-40ח(03-5790543

 נמצאו משקפיים בציון 
אביי' ורבא ברביעי האחרון של 

_____________________________________________)38-39ח(בין הזמנים 054-8524048

 נמצא יהלום בקו 53 
מת"א לב"ב )ביום א' טו' 

אלול( ניתן לקבלו עפ"י סימנים
_____________________________________________)39-40ח(058-3264762

 בתאריך כז' באב תשע"ט 
נשכח טלפון פיליפס כשר 

במרכז קנדה. המוצא הישר 
מתבקש להתקשר ל:

_____________________________________________)38-39ח(054-8466553 054-8538616

 מסך דק מצוין 
בהזדמנות!!! רק 150 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(053-3346080

 בירושלים מצלמה 
דיגיטלית חדשה באריזה 350 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 055-9765406

 מחשב נייד לנובו ליבה 
כפולה 250GB ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(055-9765406

 רדיאטור חדש של 
PILOT  9 צלעות 40 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(050-4087927

 מכונת כביסה אלקטרה 
7 ק"ג במצב מצוין )בני ברק( 

_____________________________________________)40-41ח(400 ש"ח בלבד 054-7216671

 מאוורר עמוד עוצמתי 
במיוחד כחדש )בני ברק( 120 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות! שנדלייר 
יוקרתי מעוצב לבן פיתוחים 

מהמם! 400 ש"ח
_____________________________________________)40-41ח(052-7617971

 למכירה מטען לסוללה 
36 וולט מצב חדש רק ב- 100 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 054-8464909

 מכונת כביסה 
קונטרוסקה 6 ק"ג 1000 

סלד' 300 ש"ח )בב"ב( טל': 
_____________________________________________)40-41ח(054-8485026

 מייבש כביסה 
אולקטרלוקס 300 ש"ח )ב"ב( 

_____________________________________________)40-41ח(טל': 054-8485026

 נברשת מהממת לסלון 
)6*1( 140 ש"ח )ב"ב( טל': 

_____________________________________________)40-41ח(054-8485026

 רדיטאור 12 צלעות חדש 
באריזה )ב"ב( 330 ש"ח טל': 

_____________________________________________)40-41ח(054-8485026

 מקרר של אמקור צבע 
לבן יד שניה עובד מצויין רק ב- 
_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח טל': 050-4146777

 קומקום חשמלי חדש 
בקופסא HYUNDAI )בני 

ברק( 70 ש"ח בלבד
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
 KENNEBY באריזה תוצרת

)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

ריהוט
 שולחן + 10 כסאות, 
סלון מעור 3+2, מקרר, 

מכונת כביסה, מיטה 
יהודית, ועוד...
_____________________________________________)36-48/19ש(050-5770355

 ספות 2/3 מעור איטלקי, 
צבע שחור, מצב חדש 

_____________________________________________)34-39(בהזדמנות! 052-4227714

 שולחן ו- 6 כסאות לסלון 
חדשים, צבע חום כהה, 

בהזדמנות! אפשרות לשולחן 
או לכסאות בלבד

052-4227714)34-39(_____________________________________________

 מזנון נוי צבע לבן 200 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 053-7126106

 שולחן עגול מזכוכית 
מהמם 250 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(053-7126106

 שולחן מעץ מתקפל 
2.4*70 ס"מ 250 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(053-7126106

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)40-41ח(500 ש"ח 054-5705546

 למכירה שולחן לסלון צבע 
זית + זכוכית עבה 300 ש"ח 

בפתח תקוה צביקה
_____________________________________________)40-41ח(054-3363588

 למכירה ספה 4 מושבים 
+ מגירה 500 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(050-3337530 אבנר 

 שטיח בצבע בז' חוטים 
מהמם 150 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(050-4110991

 למכירה מיטת נוער צבע 
לבן עץ מלא 500 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(052-6337890

 למכירה מיטות + שידה 
+ מזרונים 500 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)40-41ח(052-7670053

 מיטת נוער )מעוצבת( 
מעץ מלא נפתחת + מזרונים 

+ מגירות במצב טוב מאוד 
_____________________________________________)40-41ח(500 ש"ח 050-4176661

 ספה + מיטה 500 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(050-3337530

 כיסא מיוחד עם כוונים 
לכל מטרה 250 ש"ח טל': 

_____________________________________________)40-41ח(052-2437292

 כסא מסתובב בלי משענת 
על גלגלים 60 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)40-41ח(052-7600336

 מיטת נוער עץ מלא + 
מזרונים + מיטת מעבר מצב 

מצויין 350 ש"ח
_____________________________________________)40-41ח(053-3121020

 מיטת תינוק צבע עץ 200 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 050-4160013

 כסאות מרופדות 40 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(050-4160013

 הזדמנות! מיטה נפתחת 
למיטה נוספת עם מגירות 

עץ מלא 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)40-41ח(054-8446728

 כיסא משרדי/מחשב + 
מנגנון הגבהה בהזדמנות )בני 

ברק( 100 ש"ח בלבד
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 שולחן סלוני 70*140 
מעץ מלא ומסיבי בצבע טבעי 

)בני ברק( 180 ש"ח בלבד
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 ספה 2 מקומות, עור 
אמיתי, צבע כחול כהה, מצב 
_____________________________________________)39-40ח(חדש 500 ש"ח 052-8380655

 מיטת נוער עץ מלא + 
מזרונים + מיטת מעבר מצב 

מצויין 350 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(053-3121020

 שידת מגירות 50 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(050-6245339

 4 כיסאות לבנים 100 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 050-6245339

 למכירה בב"ב ספריה 5 
דלתות )אחת מהם ויטרינה( 

_____________________________________________)39-40ח(500 ש"ח 052-7175116

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 40 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(052-3453482

 הזדמנות! שולחן כתיבה 
כוורת ומיטה נפתחת 500 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח ב"ב 054-8446728

 שולחן סלון גדול צבע חום 
כהה מצב מעולה! 500 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(052-7191512

 מיטה זוגית מעץ מלא 
בצבע חום כהה 499 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(050-6907470

 זוג שידות נמוכות מעץ 
מלא צבע חום כהה 299 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(050-6907470

 למכירה מכתבייה במצב 
מצויין, אורך 120 ס"מ, 

גובה 180 + מקום למחשב 
ומקלדת ב- 250 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(052-7773526

 הזדמנות! שולחן כתיבה 
כוורת ומיטה נפתחת 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח ב"ב 054-8446728

 שולחן אוכל מעץ 
75*68*120 )בני ברק( 150 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)38-39ח(150 ש"ח 054-5656194

 למכירה ספה דו מושבית 
_____________________________________________)38-39ח(460 ש"ח 054-5656194

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח 054-5705546

 כיסא מנהלים מפואר 
בצבע שחור חדש בהזדמנות 

)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 5 כיסאות כתר במחיר של 
100 ש"ח )בני ברק(

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 כיסא מסתובב בלי 
משענת, על גלגלים 60 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בב"ב 052-7600336

 למכירה כסאות עץ עם 
רפוד מלא לסלון 125 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(050-4166058

 מיטת נוער נפתחת לזוג 
עץ מלא + מזרונים 450 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(053-3121020

 ספה + מיטה אורך 2.30 
מ' רוחב 90 ס"מ 500 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(050-3337530

 למכירה 2 מזרונים 
כחדשים 80/120 ב- 490 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(ב"ב 052-7109690

 למכירה שולחן לסלון 
וכסאות ב- 500 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-7690382

 למכירה סלון 2+3 צבע 
זית + כריות יפות מבד וידיות 

עור 450 ש"ח פלא':
_____________________________________________)38-39ח(054-2013391 נעמי

 שולחן שבת + 6 כסאות 
מסיבי ומיוחד חום עץ מלא 
ריפוד עור 500 ש"ח פלא': 

_____________________________________________)38-39ח(054-2013391 נעמי

 שולחן מזכוכית עגול סלוני 
_____________________________________________)38-39ח(270 ש"ח 052-7126206

 מזנון לנוי מעוצב צבע לבן 
עם מגירה 300 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-7126106

 2 כיסאות )מתאים לסלון( 
במצב מצויין 300 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 200 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 קומודו 2 מגירות רחבות 
ומראה צבע חום מעוצבת 250 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-7118267

 למכירה ספה מצב מצויין 
_____________________________________________)38-39ח(260 ש"ח 052-5737813

 למכירה שולחן מכתבייה 
מצב מצויין 110 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

תינוקות
 עגלת ביביגוגר מצוינת 

500 ש"ח גמיש בבני ברק 
_____________________________________________)40-41ח(054-8463244

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(גמיש 054-8464909

 עריסה חדשה! מציאה! 
+ מזרן 290 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(058-3245685

 מנשא- קנגרו אינפנטי רק 
_____________________________________________)40-41ח(60 ש"ח 058-3245685

 למכירה מיטת תינוק 
במצב מצוין בהזדמנות!!! 300 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 053-3346080

 עגלת ביבי גוגר' ורסה 
במצב טוב 500 שקל

_____________________________________________)40-41ח(055-6743613

 למכירה לול עץ כחדש + 
מזרון 350 ש"ח טל':

_____________________________________________)40-41ח(054-8401217

 מזרן לעגלה חברת 
מזרונית צבע שחור קרם 

_____________________________________________)40-41ח(טורקיז 40 ש"ח 052-7676856

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)40-41ח(054-8446728

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" מחיר 300 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)40-41ח(נייד: 054-8446728

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" מחיר 300 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)39-40ח(054-8446728

 משאבה חדשה 99 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(ידנית מעולה 053-3182503

 משאבת מיני אלקטריק 
מדלה 200 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 מציאה! כסא בטיחות 
_____________________________________________)39-40ח(סלקל 80 ש"ח 058-3245685

 אמבטיה לתינוק 80 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 טרמפולינה חדשה 
לתנוקות 100 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 אמבטיה חדשה לעגלה 
_____________________________________________)39-40ח(50 ש"ח 058-3245685

 תיק כחול לעגת בוגבו 
קמיליון 50 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 ברה"ע למכירה כסא 
מושב לתינוק 50 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(050-6850138

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב
_____________________________________________)39-40ח(054-8446728 

 למכירה טיולון + עגלת 
אמבטיה 160 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 משאבה חשמלית דו"צ 
חדשה קומפקטית מתחברת 

ל- USB ב- 180 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-2238587

 בהזדמנות עגלת טיולון 
איזי ביבי במצב מצויין 200 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 050-4160457 ירושלים

 נדנדה לתינוק + מנגינות 
_____________________________________________)38-39ח(רק 100 ש"ח 050-9089110

 כסא בטיחות ציקו חדש! 
_____________________________________________)39-40ח(250 ש"ח 058-3245685

 עגלת אמבטיה + טיולון 
כחדשה!! 500 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 עגלת טיולון במצב סביר 
_____________________________________________)39-40ח(50 ש"ח 058-3245685

 עגלת מקלרן גינס 150 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 058-3245685

 תיק לעגלת תינוק איכותי 
_____________________________________________)39-40ח(49 ש"ח 050-6907470

 למכירה עגלת סל קל 
JOIE כחדשה חודשיים 

בשימוש 500 ש"ח
_____________________________________________)38-40ח(052-7608118

 עגלת ביבי גוגר מצוינת 
500 ש"ח גמיש בבני ברק 

_____________________________________________)38-39ח(054-8463244

 למכירה לול עץ חדש ויקר 
+ מזרון 350 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-8401217

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב
_____________________________________________)38-39ח(054-8446728

 עגלת דוקטור בייבי ידית 
מתהפכת מצב מעולה בצבע 

סגלגל 500 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(052-7674267

 למכירה טיולון טוב 190 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 340 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-5656194

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בלבד 054-7216671

 עגלת אמבטיה לתינוק 
)3 גלגלים( בצבע שחור גלגלי 
_____________________________________________)38-39ח(אויר 350 ש"ח 050-4116799

 למכירה מזרון תינוק 80 
ש"ח מצב מצויין

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)36-37ח(150 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 

 פלאפון סמסונג S5, מטען 
ומגן, במצב מצויין 290 שקל 

_____________________________________________)40-41ח(052-6784969

C2  מחודש תומך פלאפון 
ורמי לוי + אחריות 200 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(052-7167777

תקשורת
 סמסונג A8 במצב חדש, 

64GB ,בקופסא, צבע שחור
נגד מים, יבואן רשמי סאני 

052-3441441)27-30(_____________________________________________

 C2 5 סוללות לפלאפון 
מצב טוב לא מקוריות 50 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(054-8474176

 למכירה נוקיה C2 חדש 
באריזה 200 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-2614753

C2  מחודש תומך פלאפון 
ורמי לוי + אחריות 200 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(052-7167777
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לק ג'ל בבני ברק
יוקרתי | מקצועי | איכותי
מחיר מיוחד-80ש"ח
058-6335121

ד’-ה’ באלול תשע”ט  3-4/10/2019

כללי
 צמיד טניס יהלומים 
אמיתי 5,500, יש גם 
עגילים תואמים ב- 4 

500 עם תעודה
_____________________________________________)36-37ש(053-3120620

FRAVELIST שק אגרוף 
כחדש לגמרי + שרשרת 

תליה מקצועי במיוחד 350 
_____________________________________________)37-40ש(ש"ח 054-8527470

 קורקינט 50 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(050-6245339

 טלפון לכבדי שמיעה 50 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 050-6245339

 הליכון לקשישים 50 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(050-6245339

 תיקים לנערות 5 ש"ח כל 
_____________________________________________)39-40ח(אחד 050-6245339

 חליפת בגיר חדשה 
כחולה 300 ש"ח, גקט' 56 

ש"ח מכנס 52 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 למכירה 2 מזרונים 
כחדשים 80/190 ב- 490 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(ב"ב 052-7109690

מבצע 
ענק

054-5436609

מוטות במבוק איכותיים
 לסוכה ולסכך

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 למכירה 300 "שמלות 
כלה" ושושבינות לכל 

המגזרים, אפשרות לבודדים 
_____________________________________________)34-41(במחיר מוזל 053-2827371

 עגלת קניות 20 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(050-6907470

 שק שינה איכותי 59 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(050-6907470

 שמלה מידה 38 מרהיב 
לחתונה או אירוע 60 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(058-3256014

 הליכון לילד עובד מצוין 50 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 052-7640482

 כרטיס זכרון פנימי 
למחשב נייד GB 1 זכרון 25 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 052-7640482

 תיק גדול עם הרבה תאים 
+ תא מחשב 40 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(052-7640482

 מחליק שיער מעולה!! 
של חב' remington חדש 
באריזה! נקנה ב- 400 ש"ח 

נמכר ב- 350 ש"ח בבני ברק 
_____________________________________________)39-40ח(052-7665357

 נוקיה 208 מחודש באריזה 
_____________________________________________)38-39ח(250 ש"ח 052-7134641

 052-5594713

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 אורגן 2 קומות כולל 
שולחן מחובר 500 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(050-4116799

 ברה"ע למכירה אופניים 
26 אינץ כסופות שלדה 
אלומיניום ב- 290 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(050-6850138

 אופני הילוכים 80 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(052-6437084

 ספרי לימוד כחדשים תת 
מאור ישראל מכיתות ד' עד ז' 

_____________________________________________)38-39ח(052-7118267

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח טל': 052-272747

 תיק גב ברמה יפה מעוצב 
_____________________________________________)38-39ח(ב- 30 שקל 052-5918474

 שעון יד חברת בלרי חדש 
ברמה ועם תאריך ב- 150 

_____________________________________________)38-39ח(שקל 052-5918474

 ילקוט קלגב חדש דגם 
עפרונות כולל עגלה קלמר 

ובקבוק 270 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(058-3233170

 מצלמת וידיאו לרכב 
novogo חדשה בקופסא 

כולל כ. זיכרון 32GB ב- 170 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד 058-3233170

 מגפיים שחורים וגבוהים 
לגבר מעור עם פרווה בפנים 

מידה 42-43 180 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(058-3233170

 חלון רשת נגד יתושים 
במסגרת אפורה 11* מטר 99 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 058-3233170

 כספת קיר 200 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(052-7126106

 משקולות לכושר 15-40 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-7126106

 בימבה פלא קורקינט 
אופנים 150-70 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-7126106

 תוכון שלא נושך ומתאים 
לילדים + כלוב 140 שקל 

_____________________________________________)38-39ח(050-4157763

 משחק מונופול 
אלקטרוני חדש לגמרי 160 
ש"ח )נקנה השבוע ב- 240(

_____________________________________________)38-39ח(052-7601614/5

 נרתיק לאורגן חדש 
באריזה מרופד 500 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(לפרטים 054-8593729

 סוכת ברזלים במצב מצוין 
2*2 מטר 500 ש"ח בלבד! 

_____________________________________________)38-39ח(054-8474162

 נעלי עקב כסופות חדשות 
מידה 37 150 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-8478028

 מנשא אופניים לרכב 
באריזה 150 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-8474176 054-8478028

 טרקטורון קטן לילדים 
מצב מצויין כולל סוללה 400 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 050-6776841

 שמלות לאירועים במגוון 
מידות וסטים 80 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(050-4160013

 בימבה גוק' קורקינט 79 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 052-7126106

 מזודה גדולה 90 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(052-7126106

 כספת קיר 180 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(052-7126106

 משקולות לכושר 15-40 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 052-7126106

 תיק לסמינר חברת 
להבורסה 120 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו לבן 50 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(053-3155415

 משולש לכיור מנירוסטה 
_____________________________________________)40-41ח(כל"פ 25 ש"ח 053-3155415

 משחק גולות לילדים 40 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 053-3155415

 קסדה לילדים 45 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(053-3155415

 חצאית אלגנט קומות 
מידה 42 שחור כסף 100 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(053-3155416

 מכנס גינס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו 90 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(058-7041010

 מכנס וחולצה סופג זיעה 
_____________________________________________)40-41ח(15 ש"ח כ"א 058-7041010

 למכירה ארון 5 דלתות 
גובה 2.40 מ', אורך 2 מטר 

_____________________________________________)40-41ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר 

 עגלת קניות חזקה מבד 
במצב מעולה 2 גלגלים 35 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 050-4087927

 תיבה קישוטית בטיחותית 
לנרות שבת וחג באריזה 120 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 050-4087927

 סרפן גינס' של מקימי 
מידה 44 60 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(050-4087927

 חולצות גאנט חדשות 
באריזה מסין לארג' 139 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(058-3263264

 אופני הרים וכביש 100 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 054-3177932

 עריסת תינוק + מזרן 
צבע לבן 120 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(052-7188017

 מכשיר פופקורן ביתי 
חדש באריזה 60 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(052-7188017

 הליכון לתינוקות + 
משחקים 100 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(052-7188017

 מטאטא הפלא 60 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(052-7188017

 כד לפרחים מאבני זכוכית 
_____________________________________________)40-41ח(80 ש"ח 052-7188017

 וידאו 5 קלטות וידאו 
לילדים 500 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(050-3337530

 ברע"ה למכירה אופניים 
26 אינץ כסופות שלדה 

אלומניום ב- 290 ש"ח
_____________________________________________)40-41ח(050-6850138

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 250 ש"ח נייד 

_____________________________________________)40-41ח(052-2432982

 מצלמת פילים עם 
אביזרים ב- 300 גמיש מאוד

_____________________________________________)40-41ח(058-3246857

 למכירה חליפה ארוכה 
יוקרתית מידה 42 ב- 420 

_____________________________________________)40-41ח(גמיש 058-3246857

 למכירה אופני הרים במצב 
טוב מאוד זקוקות לכיסא 220 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 054-2819921

 אופני הרים 80 ש"ח
_____________________________________________)40-41ח(052-6437084

 ספרי חשבונאות לבנות 
תיכון ב- 40 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(052-7676856

 4 טורים המאור 11 כרכים 
חדש לגמרי 550 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)40-41ח(נייד 052-7101662

 בלונים חברת אמישרגז 
ווסט + סלילים + מכסה 500 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 052-2786557

 ילקוט קל גב דגם עפרונות 
כולל קלמר תואם במצב חדש 

60 ש"ח )ב"ב( טל':
_____________________________________________)40-41ח(054-8485026

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת לרט 

_____________________________________________)40-41ח(150 ש"ח נייד 052-2432982

 תוכי קוקטייל מזן מיוחד 
חצי האכלת יד זכר עובד מחיר 

_____________________________________________)40-41ח(450 ש"ח ב"ב 054-8412976

 וטרינה לנרות שבת 
מזכוכית רוחב 50 ס"מ עומק 

50 ס"מ גובה 65 ס"מ 500 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 050-4157825

 כריות נוי עמינח מבד 
רחיץ כמעט חדשות 60*60 

100 במקום 180 ש"ח
_____________________________________________)40-41ח(052-7600336 בב"ב 

 A4000 מצלמת קנון דגם 
במצב מצוין 290 ש"ח בבני 

_____________________________________________)40-41ח(ברק 054-8418661

 שתיל אבוקדו ואתרוג 
בנפרד כ"א 180 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(054-8412903

 מסך מחשב דק 17 מצוין 
עם כבל מחשב וכבל חשמל 
_____________________________________________)40-41ח(80 ש"ח טל': 050-2897977

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 
נטענת 30 ש"ח מציאה טל': 

_____________________________________________)40-41ח(050-2897977

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000 כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי 20 ש"ח טל':
_____________________________________________)40-41ח(052-2897977

 קורקינט לילדים בצבעים 
שחור לבן מתקפל כחדש 50 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח טל': 052-2897977

 מכשיר גל' איכותי של 
חברת סאן חדש באריזה 
_____________________________________________)39-40ח(250 ש"ח 054-8527470

 ספה בצבע קרו 
קטיפה לסלון נפתחת 

למיטה זוגית מצב מצוין 
+ ארגז מצעים 1,000 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 054-8527470

 למכירה שולחן מצויין 
לסוכה 200 ש"ח + אופני 

הרים 21 הילוכים במצב חדש 
_____________________________________________)39-40ח(300 ש"ח 054-2819921

 נעלי עקב כסופות חדשות 
מידה 37 150 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(054-8478028

 שמלה יוקרתית לארוסין 
שושי יגודיוב מידה 38 5000 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 054-8478028

 מנשא אופניים לרכב 
באריזה 150 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(054-8474176 054-8478028

 תוכון שלא נושך מתאים 
לילדים + כלוב 140 שקל 

_____________________________________________)39-40ח(050-4157763

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח טל': 052-2727474

 כיסוי למיטה + וילון יורד 
מסביב בד עמינח 380 ש"ח 

במקום 800 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(052-7600336 בב"ב 

 למכירה תוכי דררה ירוקה 
עם כלוב גדול 490 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(058-3202097

 גגון לרכב 80 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(058-3245685 

 מטען ובטרייה למצלמה 
_____________________________________________)39-40ח(80 ש"ח 058-3245685

 תיק למחשב נייד 50 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 תיק לכינור 40 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 ילקוט ניקי במצב מושלם 
_____________________________________________)39-40ח(90 ש"ח 058-3245685

 אופני ראלי מעולות 250 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 058-3245685

 תמונה רקומה לבית 
עבודת יד 59 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(050-6907470

 למכירה 2 תוכונים יפיפיים 
בצבע צהוב זוהר + כלוב עם 

ציוד נלווה ב- 150 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(052-7773526

 למכירה צב קטן וחמוד 
לבית עם גינה או מרפסת 

בלבד ב- 200 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(052-7773526

 12 דפנות לסוכה במצב 
חדש 35 ש"ח כ"א

_____________________________________________)39-40ח(052-7191512

 ברה"ע למכירה אופניים 
26 אינץ כסופות שלדה 
אלומיניום ב- 290 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(050-6850138

 צמר סלעים 60*110 ארוז 
13 יחידות כל אחד 50 ש' 

_____________________________________________)39-40ח(054-8412903

 דלת + משקוף 360 ש' 
_____________________________________________)39-40ח(054-8412903

 קורקינט לילד קטן / גדול 
במצב טוב נקי ושמור 50 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(כ"א 052-6921856

 לגו מקורי לבניית שני 
מסוקים ורובוט 90 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(050-3143334

 בהזדמנות זקט' כחול 
חדש לנערים תוצרת 

ANGELS )בני ברק( 130 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 זקט' עור חדש בצבע 
אדום תוצרת ZARA מידה 
S )בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 תיק נסיעה במצב מצויין 
_____________________________________________)38-39ח(40 ש"ח בלבד 054-7216671

 סקייטים לילד/ה במצב 
מצויין )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בלבד 054-7216671

 נגן רוייזו וידאו + משחקים 
+ העברת קבצים מגע 280 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 058-3268337

 למכירה מזרן תינוק מצב 
מצויין 140 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-5656194

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 160 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-5656194

 משקפי שמש חדשות של 
חברת אופטיקנה מעוצבות 

_____________________________________________)38-39ח(יפות 70 שקל 052-5918474

 תיק גב ברמה יפה מעוצב 
_____________________________________________)38-39ח(ב- 30 שקל 052-5918474

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינרים 120 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

 מכשיר סליסר קוצץ ירקות 
לסלט כתום 80 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

 משולש לכיור מנירוסטה 
_____________________________________________)38-39ח(כל"פ 25 ש"ח 053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש 50 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

 מזוודה 80 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 תרמיל גב במצב מעולה 
_____________________________________________)38-39ח(20 ש"ח בלבד 054-7216671

 תלת אופן איכותי ומיוחד 
תוצרת צרפת 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 עגלת קניות במצב מצוין 
_____________________________________________)38-39ח(25 ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן גיהוץ חדש )בני 
ברק( 70 ש"ח בלבד

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 רולר בליידס מידה 31-34 
עם אביזרי ההגנה 200 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(054-5385013

 למכירה כינור 3/4 פגניני 
ב- 380 ש"ח משומשת במצב 

_____________________________________________)38-39ח(מצויין 054-8429231

 למכירה ארון 5 דלתות 
גובה 2.40 מ' אורך 2 מטר 

_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר 

 אופניים STITCH מחיר 
_____________________________________________)38-39ח(250 ש"ח 050-3337530

 למכירה בפ"ת אופניים 
לילדים במצב מצויין 130 

ש"ח )אפשרות להעביר את 
האופניים לבני ברק(

_____________________________________________)38-39ח(054-2819921

 תוכי קוקטייל מזן מיוחד 
)וויט פייס( חצי האכלת יד 

זכר עובד מחיר 480 ש"ח ב"ב 
_____________________________________________)38-39ח(054-8412976

 צמר סלעים 60*110 ארוז 
13 יחידות כ"א 50 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-8412903

 אקווריום 50*50 ס"מ 
פינות מעוגלות בב"ב 150 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-7134641

 אורגן 2 קומות כולל 
שולחן מחובר 500 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(050-4116799

 ברה"ע למכירה אופניים 
26 אינץ כסופות שלדה 
אלומיניום ב- 290 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(050-6850138

 אופני הילוכים 80 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(052-6437084

 אופני הילוכים 50 שקל 
ואופני נוער 60 שקל

_____________________________________________)38-39ח(054-3177932

 רולר בליידס מידה 31-34 
עם אביזרי ההגנה 200 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(054-5385013

 למכירה כינור 3/4 פגניני 
ב- 380 ש"ח משומשת במצב 

_____________________________________________)38-39ח(מצויין 054-8429231

 למכירה ארון 5 דלתות 
גובה 2.40 מ' אורך 2 מטר 

_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר 

 אופניים STITCH מחיר 
_____________________________________________)38-39ח(250 ש"ח 050-3337530

 למכירה בפ"ת אופניים 
לילדים במצב מצויין 130 

ש"ח )אפשרות להעביר את 
האופניים לבני ברק(

_____________________________________________)38-39ח(054-2819921

 תוכי קוקטייל מזן מיוחד 
)וויט פייס( חצי האכלת יד 

זכר עובד מחיר 480 ש"ח ב"ב 
_____________________________________________)38-39ח(054-8412976

 צמר סלעים 60*110 ארוז 
13 יחידות כ"א 50 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-8412903

 אקווריום 50*50 ס"מ 
פינות מעוגלות בב"ב 150 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-7134641

 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 

 ילקוט ניקי עם עגלה 60 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 058-3245685

 צעצועים לילדים עד גיל 6 
כולל לגו משחקי הרכבה טל': 

_____________________________________________)37-38ח(054-8485026

 למכירה מזרן תינוק מצב 
מצויין 140 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(054-5656194

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 160 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(054-5656194

 למכירה ספה דו מושבית 
_____________________________________________)37-38ח(460 ש"ח 054-5656194

 חוברת "סימנא" הלכות 
לבחינות ברבנות "עירובין" 

חדש ב- 12 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש ב- 

_____________________________________________)37-38ח(10 ש"ח 050-4135002

 ילקוט ניקי חדש! מרופד 
2 תאים גדולים 50 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)37-38ח(050-4135002

 הליכון מצויין עובד מצויין 
_____________________________________________)37-38ח(50 ש"ח 052-7640482

 תיק גדול עם הרבה תאים 
+ תא מחשב המחיר 40 

_____________________________________________)37-38ח(052-7640482

 כרטיס זכרון פנימי 
למחשב נייד G1 זיכרון 25 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 052-7640482

 KWNWOOD רדיו דיסק 
עם כל התושב והפנלים 100 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 052-7640482

  מנורת קיר נוי תלויה 
_____________________________________________)37-38ח(מהצד 50 ש"ח 052-7148004

 חלון רשת נגד יתושים 
במסגרת אפורה X11 מטר 99 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 058-3233170

 טרמפולינה לתינוק עם 
_____________________________________________)37-38ח(קשת 70 ש"ח 058-7041010

 בימבה פלא 70 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(058-7041010

 מכנס גי'נס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו חדש 80 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 058-7041010

 מראה לארון בגדים 90 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 052-7126106

 שולחן עגול מזכוכית 
מהמם 290 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(052-7126106

 כספת קיר 200 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(052-7126106

 משקולות 20-45 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(052-7126106

 סט איפור 72 צלליות + 
סומק חדש לא היה בשימוש 

_____________________________________________)37-38ח(85 ש"ח 054-8478855

 קסדות לרכיבת סוסים 
קוטר 55 50 ש"ח אלי

_____________________________________________)37-38ח(054-7972972

 שמלת בת מצוה כחולה 
מידה XS 0 חדשה! 250 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(אלי 054-7972972

 קורקינט רגיל מתקפל 
לילדים במצב מעולה 50 ש"ח! 

_____________________________________________)37-38ח(אלי 054-7972972

 משטח שיש בצבע שמנת 
בבני ברק 500 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(03-6164549

 גוף תאורה עגול גדול בבני 
_____________________________________________)37-38ח(ברק 400 ש"ח 03-6164549

 נברשת לסלון / פינת 
אוכל + נורות לדים 250 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(בבני ברק 03-6164549

 למכירה אופניים 
STITCHמחיר 250 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(050-3337530

 בושם בולגרי אקוה 
ו- BLV כ"א ב- 150 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(חדשים 054-8481218 אלעד

 חולצת פוסור חדשה 
מידה 15 ב- 100 ש"ח בלבד

_____________________________________________)37-38ח(054-8481218 אלעד

 סט רשר היורש על התורה 
מצב חדש 220 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(054-5981054

 למכירה נעלי עקב מידה 
40 צבע כסף חדשות באריזה! 

_____________________________________________)37-38ח(200 ש"ח 054-8426680

 בגד ים חדש M&H לגבר, 
כחול L בפ"ת 40 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(050-4144107

 למכירה אופני הרים 
שילדה אלומניום בצבע שחור 

_____________________________________________)37-38ח(300 ש"ח 054-2819921

 אופניים מס' 24 צריך 
לתקן מעצורים 90 ש"ח בבני 

_____________________________________________)37-38ח(ברק 052-7600336

 נשא אופניים לרכב 
באריזה 150 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(054-8474176 054-8478028

 שמלה יוקרתית לארוסין 
 גלולות משחק לילדים 45 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 053-3155415

 חצאית אלגנטית חגיגית 
קומות צנוע מתאים גם 

לחסידים 100 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(058-7041010

 סט לקפה ותה של נעמן 
_____________________________________________)37-38ח(40 ש"ח 058-7041010

 מכנס חולצה לספורט 
לנוער סופג זעה 40 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(058-7041010

 למסירה מסך מחברת 
פיזוצו 32 אינץ כחדש ממש 

_____________________________________________)37-38ח(400 ש"ח 052-7152829

 למכירה בב"ב כובע 
בורסלינו מידה 56 כחדש 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 058-3288707

 למסירה בב"ב עדשות 
מגע 1.00 ו- 0.75 חבילה 

_____________________________________________)37-38ח(כמעט חדשה 054-8524657

 כיור קטן כ- 27*40 250 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 02-5373360

 ספריית קודש ספרי יסוד 
מהו' ישנות 10 ש"ח לספר 

_____________________________________________)37-38ח(02-5373360

 תמונה רקומה יפה לבית 
עבודת יד 59 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(050-6907470

 עגלת קניות 20 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(050-6907470

 תיק לעגלת תינוק איכותי 
_____________________________________________)37-38ח(49 ש"ח 050-6907470

 ארנבת גוון חום בהיר 60 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 052-7687863

 ילקוטים לבנים צבע כחול 
_____________________________________________)37-38ח(ירוק 40 ש"ח 052-7676856

 ספר לימוד לבנות תיכון 
אלגברה גיאומטריה חשבונאות 

אנגלית 30-40 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(052-7676856

 תוכון שלא נושך מתאים 
לילדים ב- 90 שקל

_____________________________________________)37-38ח(050-4157763

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינרים 120 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(053-3155415

 מכשיר סליסר קוצץ 
_____________________________________________)37-38ח(ירקות 80 ש"ח 053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
קסטרו חדש 60 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(053-3155415

שושי יוגדיוב מידה 38 500 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 054-8478028

 2 מוטות לתליית כביסה 
על מעקה מרפסת כולל 10 
גלגלי ברזל כחדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(ב"ב 054-6969961

 קורקינט לילדים במצב 
חדש ועדיין באריזה 150 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(054-6877622 בני ברק



כה’ - כז’ באלול תשע”ט  625-27/9/2019 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ 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 

_____________________________________________)37-10/20ל(טובים" 03-5782180

 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

 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

050-888-3908
בגבעת שמואל | 40 ש"ח לשעה
למעון בפיקוח לשנה הבאה

למשרה מלאה 
+ טבחית 

דרושות 
מטפלות  

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

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 
_____________________________________________)39-38/20(לשעה, 052-8286090

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 לטפל באנשים 
מבוגרים, אדם רציני ונאמן בעל 
ניסיון רב, מסור כולל המלצות 

_____________________________________________)34-44(שמעון: 055-5527391

 דרושות סייעות / 
גננות גיל +25, למשרה 

חלקית, למעון בגבול ר"ג 
ב"ב, צוות חרדי
050-8938869)39-42(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג/ת מכירות 
טלפוני לתאום פגישות, 

תנאים סוציאליים 
מצויינים!

4 משמרות בשבוע
_____________________________________________)36-47ש(054-2328926

 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

 דרוש תורם לזיכוי 
הרבים, מצווה גוררת 

מצווה ושכר מצווה מצווה 
058-3275870)37-40(_____________________________________________

 לשי מתוק בב"ב דרושה 
עובדת למשמרות, ידע בעיצוב, 

_____________________________________________)37-40א(אידיש יתרון 053-3180602

 למסעדה חלבית בב"ב 
דרושים עובדי פס חרוצים 
ומסורים למשמרות בוקר 

_____________________________________________)37-40א(052-6607070

 למאפית מצות 
בארה"ב דרושים עובדים, 

חובה נסיון + ויזה 
בתוקף! 054-8474734 

_____________________________________________)37-40ל(בין 18:00-21:00

 קופאים/ות סדרנים/ות  
כלליים/ות, מגיל 17.5, לעבודה 

_____________________________________________)37-40(מיידית בב"ב 050-8557084

 שכר גבוה ברשת מזון 
כשרה דרושים עובדים/ות 
כלליים/ות ומקצועיים/ות, 

077-9800700)37-40(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעבודות 
בית קלות, בשעות בוקר/

_____________________________________________)37-40ש(אחה"צ כל יום 052-7669393

052-6796087

למעון יום בב"ב
דרושה מטפלת 

חמה ומסורה
• משרה מלאה
• תנאים טובים

• סביבת עבודה
מטופחת ונעימה

+ כח עזר למטבח

 למעון חרדי במרכז פתח 
תקוה מטפלת חמה ומסורה, 

משרה מלאה, תנאים מצויינים 
במיוחד + בונוסים

052-7144468)38-41(_____________________________________________

 לישיבה בבני ברק עוזרת 
טבחית בעלת נסיון להתקשר 

משעה 10:00-15:00 טל': 
050-5304424)38-41(_____________________________________________

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)38-37/20ח(או מבוגרים 054-8442722

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה 

תנאים מעולים למתאימה
_____________________________________________)38-45א(03-9094566 053-3197448

 דרושות סייעות לפעוטות 
עם צרכים מיוחדים

לפרטים- 03-6711800
פקס- 03-617-1808

 saryww@gmail.com :מייל
_____________________________________________)39-40ש(תנאים טובים למתאימות!

 דרושים/ות לעבודה 
מהבית: מזכירה מקצועית 

לניהול ארגון חסד 
**גרפיקאי/ת למקומון חרדי 

www.glatjobs.co.il גלאט גו'בס
073-7055666)39-39(_____________________________________________

 בודקי/ות תוכנה 
ומתכנתים/ות למגוון משרות 
בכל רחבי הארץ גלאט גו'בס 

www.glatjobs.co.il
073-7055666)39-39(_____________________________________________

 מנהלים/ות, מורים/
ות, מלמדים, גננות, סייעות, 
מטפלות וממלאי/ות מקום 
למאות משרות בכל הארץ 

www.glatjobs.co.il גלאט גו'בס
073-7055666)39-39(_____________________________________________

 מנהלי/ות חשבונות 
למאות משרות בכל רחבי 

הארץ גלאט גו'בס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)39-39(_____________________________________________

 דרושים/ות במרכז ובבני 
ברק: מזכירה + הקלדה 

לת"ת חינוך עצמאי גלאט 
www.glatjobs.co.il גו'בס

 דרושים/ות בירושלים: _____________________________________________)39-39(073-7055666
מזכירה לחברת הייטק **נהג 

למנהל ארגון חרדי **מנהל 
משרד לארגון חינוכי ותיק 

**הנדסאית אדריכלות למשרד 
אדריכלות גלאט גו'בס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)39-39(_____________________________________________

 אחראית גביה, למילוי 
מקום + אופציה לעבודה 
קבועה למשרד בבני ברק, 

 rdm@rdm.co.il קו"ח למייל
_____________________________________________)39-40(לפקס 03-633-8889

 במיידי קופאים/ות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)39-42(_____________________________________________

 דרוש מחסנאי חרוץ 
ונמרץ למשרה מלאה בב"ב 

_____________________________________________)39-40ל(03-5709972

 מדריך שחמט מחפש 
עבודה כל שהיא בסכום נורמלי 

_____________________________________________)39-40ח(טלפון 050-9610060

קו עיתונות דתית / 8238687 / 

למתנ״ס קריית אונו 
דרושות/ים למעונות יום 

"הפרדס" ו- "הפסגה"

לפרטים, סימה: 050-5332825
עוגן: 054-4477666

מטפלות/ים ומובילות/ים

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ים
בר

וג
ם 

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

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

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

 פקידה בב"ב ימי 
א-ה' 9:00-15:00 ידני 

בחשבות שכר, הנה"ח, 
 exel שליטה בתוכנת

קורות חיים:
etgarim18@gmail.com

_____________________________________________)40-43(פקס: 077-456-4101

 למעון בגבעת שמואל 
סיעות למשרה מלאה/חלקית 

שעות בוקר או/ואחה"צ. 
מתאים גם ללומדות

_____________________________________________)40-43ש(050-7884864

 לחברת דיגיטל בב"ב 
דרושים/ות אנשי/ות 

מכירות תותחים )מוקד 
נפרד.( בונוסים גבוהים 

_____________________________________________)40-43ש(072-2230781

 לחנות קידס בגדי ילדים 
דרושות עובדות לעבודה 
במשמרות תנאים טובים 

_____________________________________________)37-40(למתאימות 054-7694963

 לחברה חרדית הנותנת 
שירות ניהול משרד דרוש/ה 

מזכיר/ה לעבודה מהבית, 
לקהלת פניות, ועבודה 

משרדית שקטה. שעות נוחות, 
40 ש"ח לשעה. קריירה

072-22-222-62)40-40(_____________________________________________

 למשרד בירושלים 
מזכיר/ה לניהול משרד, שעות 

נוחות, שכר בסיס 8,000 ש"ח. 
_____________________________________________)40-40(קריירה 072-22-222-62

 דרושים משגיחי כשרות 
למשרה בירושלים, משרה 
נוחה, שכר הולם. קריירה 

072-22-222-62)40-40(_____________________________________________

 דרושה מוכרת מנוסה 
לחנות בגדי נשים בב"ב שכר 

_____________________________________________)39-42א(גבוה 052-4555995

 למשרד רו"ח בבני ברק 
דרוש/ה מנהל/ת חשבונות סוג 

2. שעות נוחות, שכר 8,000 
_____________________________________________)40-40(ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 מעוניינת להיות קופאית 
בוקר עד השעה 13:00 אלעד 

_____________________________________________)40-41ח(והסביבה 053-3199753

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

 לסופר חביב במרכז 
הארץ דרושים: קופאים/ות, 

סדרנים/ות, קצבים/ות לעבודה 
במשמרות בתנאי שכר 

מעולים, ותנאים סוציאליים 
רחבים 054-3454571

_____________________________________________)39-42א(054-7680455

 דרושים בחורים למכירת 
ערבות בערב סוכות, שכר 

גבוה + בונוסים 053-3105169 
_____________________________________________)39-40ל(053-3152546

 דרושה מטפלת בפ"ת 
ל- 3 פעמים בשבוע בשעות 

_____________________________________________)39-42ל(אחה"צ 052-3723623

 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

 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

 שק שינה איכותי 59 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(050-6907470

 שמלה מידה 38 מרהיב 
לחתונה או אירוע 60 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(058-3256014

 מגבעת לאופרדו מידה 
54 במצב מצוין 180 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(052-7148004

 מראה + מסגרת צבע עץ 
50*1.3 ס"מ 60 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(052-7148004

 מגהץ קיטור במצב מצוין 
_____________________________________________)37-38ח(150 ש"ח 052-7148004

 אורגן ימהה מעולה! 500 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 058-3245685

 מטען ובטרייה למצלמת 
_____________________________________________)37-38ח(קנון 100 ש"ח 058-3245685

 תיק למחשב נייד 50 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(058-3245685

לפרסום
בלוח

03-6162228



הדודים קפצו 
לארוחה בסוכה?

מוסיף לכל 
ארוחה
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