


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



עלייה המונית ותפילת רבים על ציון שבהר המנוחות

בראשות רבותינו אדירי התורה שליט"א

היו נכונים ליום השלישי - ז' בחשוון
יום הזיכרון של אביהם של רבבות ישראל, מרן הגאון

מחולל מהפכת 'הדף היומי' וראש ישיבת חכמי לובלין
שלא השאיר אחריו זרע של קיימא זולת רבבות לומדי הדף – בניו 

רבי מאיר שפירא זצוקלל"ה

עולו ואתכנשו לכבודו של רבי מאיר 
אביהם של לומדי הדף היומי

כולנו 
בניו!

יום שלישי ז' בחשוון

כי אבא לא מסוגל לענות לא.

לראות ניסים וישועות בכח תורתו!פלא והפלא – סיפורי ישועה ומופת מאז יומא דהילולא אשתקד

ִּכְּתרֹו ְיׁשּוָעה!
תפילה וישועה בצרותיהם של ישראל – בכח תורת רבבות





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!





ממשיכים לגדול!
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 
מנהל/ת מכירות ושת”פים למכירת שטחי פרסום 

באינטרנט וניהול תיקי לקוחות למגזר העסקי
 ניסיון במכירת פרסום באינטרנט - חובה!  הכרת עולם 

הדיגיטל - יתרון משמעותי!  ראיה עסקית ומסחרית גבוהה
 נכונות לעבודה מאומצת ועמידה ביעדים

 סביבת עבודה נעימה ומתחשבת  משרה מלאה  תנאים מעולים

אנשי מכירות תותחים

elimelech@kav-itonut.co.il :למייל

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

קו"ח לפקס: 03-5796645

2 מנהלי/ות 
תיק לקוחות אסטרטגיים

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

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

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

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

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

מנהל/ת
 מכירות ארצי

דרושים/ות

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

דרישות:
 תואר אקדמי - יתרון
 ניסיון ניהולי - חובה

 נסיון מהתחום - יתרוןמשמעותי
 כושר מנהיגות, ניהול צוות ויכולת 

                   להנעת עובדים

 מנהל, יוזם, בעל תודעת שירות גבוה
 יחסי אנוש טובים
 מוטיבציה גבוהה
 גמישות, יצרתיות

sari@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

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

 העבודה בבני ברק

מנהלת חשבונות

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

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

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

למוקד המכירות
 של לוח "מזל וברכה"

טלפנים/יות לשיחות יוצאות 
 העבודה בבני ברק

 30 ש"ח לשעה + עמלות
 משרה גמישה

 משמרות של 6 שעות
 דרישות:

 ניסיון במכירות/טלמרקטינג חובה!
 כושר ביטוי ויכולת מכירה

 יכולת עבודה בצוות
 רעב להצלחה

העבודה כוללת:
 ניהול צוות אנשי מכירות
 הובלה לעמידה ביעדים
 טיפול בלקוחות חריגים

 הנעה להצלחות
  גיוס עובדים והכשרתם
  סיוע לאנשי המכירות 

  בעסקאות מורכבות
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ליברלים
בעיני עצמם

האובססיה 
של נתניהו

תיכף כמעט שנה שאין בישראל ממשלה מתפקדת, אלא 
רק "ממשלת מעבר", ובינתיים נראה שאנו דוהרים למערכת 
ממשלה,  להקים  הצליח  לא  נתניהו  שלישית.  בחירות 
בסיטואציה  איזושהי ממשלה  להקים  מנסה  כעת  גנץ  ובני 
פוליטית שאין לו רוב. וכך אנו מתעוררים כעת כל בוקר עם 
כותרות וספינים חדשים על מי התקשר למי ומה המשמעות 
של זה. חזרנו לשגרה של בין בחירות, אחרי החגים שמח 

גם לכם!
כשקיבל גנץ את המנדט והנשיא, הוא נשא נאום שהוכתר 
כ"ממלכתי", ומבחינה טקסטואלית הוא אכן היה כזה, אך 
טקסט ממלכתי אחרי קמפיין מפלג נגד חרדים ונגד דתיים 
זו לא באמת ממלכתיות. שלא תבינו לא נכון, פלגנות היא 
לגיטימית לחלוטין בפוליטיקה, אך מי שנוקט בה איננו יכול 
איננה  ממלכתיות  זמנית.  בו  ה"ממלכתיות"  מכתר  ליהנות 
יבחן  פוליטיקאי  מעשי.  קו  נקיטת  אלא  ריקים,  דיבורים 
במעשיו ולא בהצהרותיו, ומעשיו של גנץ כלפי החרדים עד 

היום היו בוטים מאד.
נאומו של גנץ היה מרובה בסתירות פנימיות. הוא אמר 
הסתקרנתי  ליברלית".  אחדות  "ממשלת  להקים  שבכוונתו 
חלק  יהיו  ליברלים  רק  המשתמע.  המסר  את  להבין  מאד 
מוזמנים?  שאינם  ליברלים"  ה"לא  מיהם  אז  מהאחדות, 
הרי  והדתיים?  כאן מראש? החרדים  הנפסלים  מיהם אלה 
אז  הישראלית.  מהחברה  כחלק  בנאומו  הגדיר  גנץ  אותם 
לא  הם  אבל  הישראלית  מהחברה  כחלק  סבבה  החרדים 
שאינם  ליברלים  הלא  מיהם  אז  כן?  שהם  או  ליברלים? 

מוזמנים לממשלה?

ממשלת מיעוט

האיום המשמעותי על ישראל זה ממשלת מיעוט שיקים 
השמאל, תוך תמיכה מבחוץ או מבפנים של חברי הכנסת 
הערבים. ברור לכל שזו ממשלה שלא תחזיק מעמד זמן רב, 
אך לשמאל יש מומחיות יוצאת דופן להביא נזקים לאומיים 
בזמן קצר מאד, ואז לאבד את השלטון. אין סיבה לחשוב 

שהשמאל לא יחזור לפרקטיקה שהוא כל כך מנוסה בה. 
יותר  מעט  תוך  רבין  יצחק  ידי  על  נחתם  אוסלו  הסכם 
ורב  גורל  הרה  לאומי-ביטחוני  הליך  בחירתו,  מיום  משנה 
סיכונים, נעשה במהירות בזק במושגים מדיניים ופוליטיים. 
רק לשם השוואה, חוק הלאום, שהוא בעיקרו חוק הצהרתי, 
וזה חוק שאין בו  נמצא במבוכי החקיקה למעלה מעשור. 
סיכונים ביטחוניים או משמעויות מעשיות מרחיקות לכת. 

כבר  אך  משנתיים,  פחות  ממשלה  ראש  היה  ברק  אהוד 
בצורה  מלבנון  צה"ל  את  הבריח  הוא  משנה  פחות  תוך 
ומתן  משא  ניהל  ישראל,  של  במעמדה  שפגעה  ביזיונית 
משא  וניהל  הגולן,  על  מלא  לוויתור  סוריה  עם  מתקדם 
נוספת שבירתה  ומתן עם ערפאת על הקמת מדינה ערבית 
כאשר  הקדנציה,  בשלהי  אולמרט,  אהוד  גם  כך  ירושלים. 
הממשלה שלו מתפרקת והבחירות עמדו מול העיניים, הוא 
להשיג  ניסיון  תוך  מאזן  אבו  עם  ומתן  משא  לקיים  מיהר 
חתימה על הסכם עוד בטרם בחירות. למרות שמשא ומתן 
זה לא הגיע לכדי חתימה, עדיין יש בו קביעת עובדה בכך 

שממשלת ימין שבאה לאחר מכן, מצאה עצמה במקום של 
עובדה מוגמרת כאשר הערבים התעקשו לנהל משא ומתן 

מהמקום בו הוא נפסק מול הממשלה הקודמת.
החיפזון וקביעת עובדות מהירות ומוגמרות היא מאפיין 
שמאלני מובהק, ואחרי זה גם עשרה חכמים יתקשו להוציא 

את האבן חזרה מהבאר, גם אם יעבדו על זה עשור שלם. 

פרשת 3000 איננה

נגד  אישום  כתב  יוגש  לא  כי  התפרסם  החג  במהלך 
קצרה  ידיעה   .3000 בפרשת  הממשלה  ראש  של  מקורביו 
שלא תפסה תשומת לב רבה מידי, אבל היא דרמטית להבין 
 3000 פרשת  האחרונות.  בשנים  התקשורת  הטיית  את 
המפורסמת, זו שיוחסה לנתניהו כל הזמן, שבני גנץ האשים 

את נתניהו בבגידה בגלל פרשת 3000, פשוט לא הייתה.
לא  זה  אך  בפרשה,  חשוד  היה  לא  אף  נתניהו  מתחילה 
מנע מכלי התקשורת לפרסם אודותיה תמיד בצירוף תמונות 
של נתניהו, וכך גם בתקשורת המשודרת הציגו שוב ושוב 
את נתניהו עולה ויורד מהצוללת. אבל לא רק שנתניהו לא 
קשור, אלא אפילו "מקורביו" גם הם לא מעורבים בפרשה 

בשום צורה.
פרסם  תקשורת  כלי  שאם  מחייבת  העיתונאית  ההגינות 
אם  אזי  אדם,  כנגד  משפטי  הליך  או  חקירה  אודות  ידיעה 
ההליך הסתיים בזיכוי תפורסם ידיעה הוגנת על סיום ההליך 
נתניהו  כאילו  בהיקפו  האדיר  הפרסום  אחרי  המשפטי. 
חשוד בפרשת 3000, וכי טרחו כלי התקשורת לאזן ולפרסם 
את האמת? נסו להיזכר איפה קראתם ואיפה שמעתם על כך 
נגד ה"מקורבים", אחרי שראיתם  אישום  כתב  הוגש  שלא 

את פרשת 3000 בכל מקום אפשרי. 

רבנים, הדתה וצה"ל

סערה נוספת של "הדתה", אוי וי, הייתה השבוע. מספר 
רבנים דתיים לאומיים פרסמו חוברת עם תשובות לשאלות 
היו  השאר  בין  צה"ל.  חיילי  בהם  שנתקלים  הלכתיות 
נשים.  עם  משותף  משירות  הימנעות  של  בנושא  תשובות 

וכמובן, צהלה וביקורתה על ההדתה. 
את  הרבנים שפרסמו  וכי  הסערה,  מה  על  להבין  ניסיתי 
החוברת חידשו בהלכה או החמירו בדבר מה שלא היה עד 
היום? לא. העמדה ההלכתית שהציגו היא מאד סטנדרטית 
ברבנים  מדובר  האם  המוכר.  ההלכתי  הקו  את  וממשיכה 
בעלי תפקיד בצה"ל אשר מחמירים את הנוהל הצה"לי? גם 
את  בחוברת  פרסמו  שפשוט  אזרחיים  ברבנים  מדובר  לא. 
ההלכות הרלוונטיות לחיילים. שום שינוי של הסטטוס קוו, 
שום חומרה, שום דבר חדש. אנשים חופשיים המפרסמים 
אבל  עמדתם.  כפי  היהדות  מצוות  את  לקיים  נכון  כיצד 
שונאי הדת נזעקים כולם על ההדתה הנוראה. מה שכמובן 
גיוס חרדים, המקפידים הרבה  גם  לדרוש  להם  לא מפריע 
יותר בסוגיות אלה, כדי שיהיה שוויון בנטל. הגיוני סך הכל.

זה לא סוד. אחת מחולשותיו הבולטות של בנימין נתניהו זוהי 
כלפיו.  התקשורתי  הסיקור  לאופן  אצלו  שבולטת  האובססיה 
פעם אחר פעם נקשר שמו לפרשיות בעלות אופי פלילי שמקורן 
בעולם התקשורת ואלו סיבכו אותו במישור המשפטי והציבורי.

כל  בעיתון.  מחמיאה  לכותרת  מצפה  שלא  אדם  מכיר  אינני 
גבי חצי  אחד מאיתנו עשוי להיפגע מדיווח שלילי שמרוח על 
שנים  השלטון  בהגה  שמחזיק  מאדם  זאת,  עם  בעיתון.  עמוד 
רבות ושקוע בחיים הפוליטיים תקופה ארוכה, מצופה היה לנהוג 

אחרת.
בניסיון לפתור את התעלומה הזו, שוחחתי עם יועצו לשעבר 
במחיצתו  רבות  שעות  שעשה  בושינסקי,  אביב   - נתניהו  של 
הפעולה  לדפוס  קווים  בפניי  שרטט  אשר  היטב,  להכירו  ולמד 
של רה"מ בנושא ולחשיבות העצומה בעיניו לשאלה כיצד יוזכר 

שמו בעיתון.
רביב  בידי  השבת  במוצאי  שפורסמו  להקלטות  בהתייחסו 
עם  התמודד  )נתניהו(  "הוא  בהלצה:  בושינסקי  אומר  דרוקר, 

דברים גרועים יותר". 
היועץ לשעבר סבור כי יש טעם לפגם בסגנון השיחות שקיים 
רה"מ עם המו"ל של 'ידיעות אחרונות'. "אני ישבתי עם נתניהו 
כי  מתברר  משחזר.  הוא  ספורות",  שנים  לפני  רק  חדר,  באותו 
המעקב ההדוק של נתניהו אחר האופן בו מדווחים עליו בעיתונות 
נמשך זמן רב והמאמצים להטות את הכף לטובתו לא נולדו רק 
בתיקי האלפים. "ניסינו לדבר על ליבם של עיתונאים ומוציאים-

הם  הישראלית.  בעיתונות  בכירים  תקשורת  אנשי  לצד  לאור, 
תמיד הבטיחו לשנות את הטון, לאזן את העיתון ולבצע רפורמה 
שיכתוב  מישהו  לשלוח  לנו  הציעו  בזמנו  גם  הכתיבה.  בסגנון 

מאמרים וכיוצא בזה".
"התסריט הזה", מאבחן אביב, "קיים גם היום, ונתניהו אינו 
השחקן היחיד במגרש הזה". באשר לשאלת העבירה הפלילית 
שכרוכה במפגשי מוזס-נתניהו, טוען בושינסקי כי הנושא יוכרע 

רק בידי חוקרים ומשפטנים.
לשעבר,  הבוס  על  ביקורת  מלהעביר  חושש  לא  בושינסקי 
את  מבין  לא  אני  הקלטות".  של  כזו  לרמה  שהגיעו  לי  "צרם 
המוטיבציה  היתה  מה  כאלה.  דברים  מקליט  הוא  מה  נתניהו, 

לעשות זאת, הוא תוהה.
לגביו,  בכתבות  רה"מ  של  התדיר  עיסוקו  סביב  התמיהה 
מתעצמת לנוכח העובדה שמעשית, ההשלכות לסיקור השלילי 
כך  לטובתו.  פועלים  אף  רבות  ולעיתים  בו  פגעו  לא  כלפיו 
למשל, בושינסקי מציין כי נתניהו נבחר ב-1996 כשהתקשורת 
היתה עוינת אותו מאוד. "לא היו כלי תקשורת שהיו מזוהים עם 
הימין. לא היה את עיתון ישראל היום, ובכלי התקשורת נדיר היה 

למצוא כתבים בעלי עמדות ימניות".
מכך  נובע  בנדון,  שיחי  איש  של  דעתו  את  שמניח  ההסבר 
שלטעמו, אנשים דוגמת נתניהו משקיעים מאמצים כבירים עבור 
המדינה ומצפים להכרה על פועלם. הכמיהה של נתניהו לקבל 

פידבק ציבורי לפעילותו מובילה אותו למחוזות הללו.
מעקשנותו  מתוסכל  אחת  לא  עצמו  מצא  לשעבר  היועץ 
מצוינת  עבודה  עשה  שדרוקר  חושב  "אני  הממשלה.  ראש  של 
של  זכותו  זאת,  ובכל  האלה.  ההקלטות  על  ידו  את  כשהניח 
את  עושה  התקשורת  הכוללת,  בתמונה  נפגע.  להרגיש  נתניהו 

העבודה שלה. אני לא מבין על מה נתניהו מלין".
"לא פעם התווכחתי עם נתניהו בנוגע לזעם שלו כלפי סיקור 
שלילי בעניינו. אמרתי לו 'עזוב את זה, מדוע אתה רב איתם על 
דברים כאלה'", נזכר בושינסקי. עם השנים, הבין היועץ כי אין 
דרך להוריד אותו מהעץ ביחסיו העכורים עם אנשי התקשורת. 

"זה אופיו של האיש", מסכם אביב.
הולדתו.  יום  את  נתניהו  חגג  החולף  בשבוע  לסיום:  ומילה 
חלק  זה.  אישי  ביום  גם  לעברו  הופנו  רעל  של  ערמות 
מההשתלחויות נסובו סביב הדרך בה בחר לציין את היום, כמו 
גם בעקבות דברים שנאמרו בפניו על ידי חברת כנסת לשעבר. 
אין לי ציפיות משונאיו, ומשכך גם לא אכזבות. אולם, המינימום 
הנדרש הוא להניח ליום אחד לאדם שמתמודד עבורנו במספר 
חרף  משמעותיים.  הישגים  בהם  ורושם  זמנית  בו  חזיתות 
הביקורת המובנת לעיתים רבות, חובה עלינו להכיר טובה. מזל 

טוב ביבי.

במהלך החג התפרסם כי לא יוגש כתב אישום נגד מקורביו של ראש הממשלה בפרשת 3000. 
ידיעה קצרה שלא תפסה תשומת לב רבה מידי, אבל היא דרמטית להבין את הטיית התקשורת 
בשנים האחרונות. פרשת 3000 המפורסמת, זו שיוחסה לנתניהו כל הזמן, שבני גנץ האשים את 

נתניהו בבגידה בגלל פרשת 3000, פשוט לא הייתה

"

 | שניאור ובר | דוד רוזנטל
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להרכבת  המנדט  את  גנץ  בני  במיל.  רא"ל  קיבל  מאז  חלף  לשבוע  קרוב 
נציגי  הפוליטי.  במישור  בינתיים  קרה  הרבה  ולא  המדינה,  מנשיא  ממשלה 
גוש הימין והחרדים סירבו להיפגש עם גנץ ושלחו אותו לנהל את המו"מ מול 
הליכוד ונתניהו, השניים אכן נפגשו, אך גנץ עצמו הודה בישיבת סיעת 'כחול 
לבן': "לצערי לא הצלחנו להשיג התקדמות ממשית..." או בשפת המקום, לא 

היה כלום כי אין כלום.
נציגי  תגובות  בין  ההבדלים  של  טיבם  על  לעמוד  ניסו  רשומות  מדקדקי 
ששלח  לפני  בריא"  "חורף  לגנץ  כשאיחל  ליצמן  התכוון  למה  הימין,  מחנה 
אותו להתנהל מול אלקין, מדוע גפני השיב בשיחה הראשונה שיתייעץ ויחזור 
לגנץ בהמשך, אם לאחר דקות אחדות ממילא שב והודיע לו שדגל התורה היא 
חלק מהבלוק. מה טיבה של הדרשה הארוכה בשבח ממשלת אחדות שנשא 
דרעי באוזניו של הרמטכ"ל לשעבר ומי מארבעת ראשי 'ימינה' התעקש ללכת 

לפגוש את גנץ. 
ליל  של  לצ'ולנט  יפים  פלפולים  גרידא,  סנטימנטליים  הבדלים  אלה  כל 
שישי או לדיוני סרק בתוכניות פוליטיות ברדיו, בסופו של דבר הבלוק נשמר, 
ולמרות חששותיו המוקדמים של נתניהו – שרד הבלוק בגבורה גם את השבוע 

הראשון בעידן גנץ.
גנץ גם נפגש )כצפוי( עם ליברמן. בפני השניים ניצבת דילמה לא פשוטה 
בכלל, ויש במחנה הימין כמה וכמה פוליטיקאים בכירים למדי שמשוכנעים 

שההחלטה כבר נפלה.
להקמת  המספיקים  כנסת  חברי   65 ביבי'  אנטי  'גוש  מונה  תיאורטית, 
ממשלה, אלא שגוש כזה כולל את הרשימה הערבית פלוס נציגי בל"ד מחד 
גיסא, ואת ליברמן ואנשי בוגי יעלון מאידך גיסא. לכולם ברור שהחבורה כולה 
לא תצטופף סביב שולחן הממשלה, גם בתסריט הכי גרוע, ליברמן לא רואה 

את עצמו על כיסא לצד אחמד טיבי, אפילו אם הכיסא מוגבה.
כבר בשלב זה די ברור שהרשימה המשותפת תישאר מחוץ לממשלה, לכל 
כיצד  השאלה  גנץ.  בראשות  צרה  לממשלה  ביטחון  רשת  תספק  היא  היותר 
ינהג ליברמן, שניצב בפני שתי אופציות: האחת, לחבור לממשלה כזו שנשענת 
גם  לספוג  ליהנות ממנעמי השלטון אבל  כסיף,  ועופר  עודה  איימן  כרעי  על 
מתקפות חוזרות ונשנות מימין, שלפי סקרי השבוע האחרון גם יפגעו אנושות 
ולתמוך  באופוזיציה  הוא  גם  להישאר  ב'בייס' של המצביעים שלו. השנייה, 

בממשלת המיעוט של גנץ מבחוץ.
 43 של  מיעוט  ממשלת  מרכיב  גנץ  בו  אבסורדי  מצב  להיווצר  עשוי  כך, 
ח"כים )כחול לבן, העבודה ומר"צ באדרת החדשה(, כשבאופוזיציה נותרים 

77 ח"כים, אך מתוכם 22 מעניקים לו רשת ביטחון מבחוץ.
אל-בגדאדי  של  מזו  קצרה  כזו  ממשלה  של  החיים  שתוחלת  ברור  לכולם 
לאחר שאותר על ידי מסוקי הקואליציה. ה'תועלת' היחידה שהצדדים מקווים 
כתב  והגשת  הליכוד  בכירי  ידי  על  בינתיים  נתניהו  של  הדחתו  היא  להפיק 

אישום נגדו שתסיים לו את הקריירה הפוליטית.

אם  ספק  כזו.  ממשלה  שיקים  לפני  פעמיים  יחשוב  גנץ  שגם  לזכור  צריך 
ציבור מצביעי המרכז בישראל בשל לממשלת שמאל מוחלטת שכזו והדבר 
מתאבד  לא  אבל  פליטי,  טירון  אולי  גנץ  בקלפי.  במהרה  בו  להתנקם  עשוי 
שיעי, ולהישען על קולות הערבים רק כדי לזכות בתואר 'ראש ממשלה' לכמה 

חודשים נשמע כמו עסקה לא משתלמת בעליל. 
על כל זאת, חדי האוזן התפלאו לשמוע השבוע את איווט נשאל האם כמוצא 
חזרה  לחבור  יסכים  ומיותרת,  שלישית  בחירות  מערכת  למנוע  כדי  אחרון, 
לגוש הימין-חרדים – ולא שולל את האופציה. השאלה חזרה על עצמה וכך 
גם התוצאה – ליברמן סירב להצהיר כי לא יחבור לממשלה כזו. האם בסופו 
של דבר תימצא הנוסחה שתחדש ימיו כקדם ותציל את המצב? קשה להאמין.

ובינתיים השעון מתקתק, לגנץ נותרו עוד שלושה שבועות לנסות ולהרכיב 
בהחלט  ואחרונים  נוספים  שבועות  שלושה  עוד  יהיו  ייכשל,  אם  ממשלה, 
בקשה  הגשת  באמצעות  שלישית,  בחירות  מערכת  למנוע  שלישי  לצ'אנס 
משותפת של 61 חברי כנסת לנשיא המדינה להטלת המנדט להרכבת ממשלה 

על ח"כ מסוים )שיכול להיות גם נתניהו או גנץ(. 

תרחישי הדקה ה-90

שתמנע  שהכרעה  משוכנעים  הפוליטית,  במערכת  הוותיקים  השועלים 
בחירות – אם אכן תהיה כזו – תקרה רק בדקה ה-90, באותם עשרים ואחד 

יום של שעת הדמדומים.
גנץ לנתניהו,  חה"כ אורי מקלב, מתקשה לראות פריצת דרך אפשרית בין 
אך גם נוטה להניח שליברמן לא יזהה את עצמו כמי שאחראי להקמת ממשלת 
שמאל. "ליברמן רוצה מאוד להפיל את נתניהו – אבל לא בכל מחיר ולא רק 
באמצעות גנץ, הוא ירצה לגיטימציה מהאגף הימני של המפה ובשביל זה הוא 

זקוק לפיצול בליכוד", מסביר מקלב.
אדלשטיין  יולי  ח"כ  שקיבל  מסויגת  הבלתי  התמיכה  את  מסביר  גם  זה 
היום  על  חושב  איווט  הכנסת.  כיו"ר  מעמדו  על  לשמירה  ביתנו'  מ'ישראל 
שאחרי ואדלשטיין הוא בהחלט אחד המועמדים הבולטים מבחינתו להוביל 
פיצול או מרד פנימי בליכוד, תחת התואנה הלגיטימית שהוא בסך הכל מנסה 

למנוע כאוס פוליטי וסיבוב נוסף חסר משמעות בקלפי.
למרות זאת, מקלב מעריך כי כרגע ההיתכנות להצלחת מהלך כזה נמוכה, 
דוגמת החלטה בחקירות   – יתחדש משהו דרמטי במיוחד  לא  פניו, אם  ועל 

נתניהו או פריצת דרך בין הצדדים במו"מ – אין מנוס מבחירות.
כך  נוספות.  הפתעות  שיהיו  הנמנע  מן  לא  ה90  הדקה  בתרחישי  זאת,  עם 
למשל עמיר פרץ שעוד לא אמר את המילה האחרונה, ועשוי להחליט יחד עם 
אורלי לוי על חבירה לממשלת ימין-חרדים במידה ותינתן לו השפעה כלכלית 
זו שתשאיר  זו תהיה הנקמה המושלמת באיווט, אם היא  לוי  מהותית. עבור 

אותו חסר שימוש באופוזיציה.

געזונטע וינטר

אבי גרינצייג / על סדר היום

מלקט נקודות בדעת הקהל, טראמפ בחדר המצב | צילום: הבית הלבן

חה"כ אורי מקלב, 
מתקשה לראות 

פריצת דרך אפשרית 
בין גנץ לנתניהו, אך גם 

נוטה להניח שליברמן 
לא יזהה את עצמו 

כמי שאחראי להקמת 
ממשלת שמאל. 

"ליברמן רוצה מאוד 
להפיל את נתניהו – 

אבל לא בכל מחיר ולא 
רק באמצעות גנץ, 

הוא ירצה לגיטימציה 
מהאגף הימני של 

המפה ובשביל זה הוא 
זקוק לפיצול בליכוד"
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שבוע לפטירת שמגר – מערכת המשפט מאבדת גובה | צילום: יואב דותן, ויקיפדיה

וורן נחשבת לכוכבת 
תקשורת ובדומה 
לטראמפ – בעלת 
דעות קיצוניות ובוטות. 
בהיבט הישראלי, 
וורן היא אסון מהלך. 
היא התנגדה ליוזמת 
 ,BDS-חקיקה נגד ה
היא נמנתה על 
הסנאטורים הבודדים 
שנעדרו מנאומו של 
נתניהו בקונגרס נגד 
עסקת הגרעין עם 
איראן ודעותיה מצויות 
עמוק עמוק בשמאל 
הליברלי

חקירה מטרידה

אחריהן,  ואפילו  האחרונות  הבחירות  מועד  רגע,  לפני  עד 
החלוקה בישראל הייתה ברורה – אם אתה שייך למחנה הימני, 
אתה  מסורתי,  לפחות  או  דתי  חרדי,  אתה  גבוהה  בסבירות  אז 
מאמין שלהיות יהודי קודם ללהיות ישראלי וככל הנראה האמון 
שלך במערכת המשפט, במשטרה ובתקשורת, איך לומר, לוקה 
כל  קודם  אתה  השמאל,  למחנה  שייך  אתה  אם  מנגד,  בחסר... 
לא רוצה את נתניהו ושנית, אתה מאמין גדול במערכת המשפט 

ואכיפת החוק בישראל. 
גדול,  רעש  בקול  האחרונים  בשבועיים  התנפצה  הזו  התזה 
המשפט  במערכת  הציבור  אמון  קרס  לא  שמעולם  נדמה 
ובמשטרה במהירות שכזו, וכשבשבת לזיהוי מצב הרוח הלאומי 
זו – בפרט בתיקי  רצוי לבחון את הסיקור התקשורתי בתקופה 

נתניהו והמסתעף.
נתחיל דווקא מהסוף, בתחילת השבוע התפרסם כי המשטרה 
משרד  מנכ"ל  לשעבר  פילבר,  מומו  עד,  להטרדת  חשד  חוקרת 
וכיצד   .4000 התקשורת ומי שחתום על הסכם עד מדינה בתיק 
חודשיים  לפני  הקימו  מפגינים  שכמה  מסתבר  פילבר?  הוטרד 
דוכן 'נוסח ברסלב' סמוך לביתו ואף השתמשו במגאפון, רח"ל. 
לא  "הוא  כי  דינו  עורך  באמצעות  להבהיר  מיהר  עצמו  פילבר 

הרגיש מוטרד, לא הרגיש מאוים ולא התלונן על כך".
חמורה  עד  בהטרדת  מתוקנת  במדינה  מטפלים  כיצד  ובכן, 
היה  רוה"מ  של  מסביבתו  מי  שאי  החשד  ועלה  מאחר  שכזו? 
ממקורבי  מארבעה  פחות  לא  כה  עד  נחקרו  בתקרית,  מעורב 
רוה"מ, בהם איש הניו-מדיה יונתן אוריך, מכשיריהם הסלולריים 
נזעם  במכתב  פנה  שגם  אוריך,  ולטענת  לחוק,  בניגוד  הוחרמו 
כלל  נוגעות  שאינן  בשיחות  חיטטו  גם  החוקרים  ליועמ"ש, 

לחקירה הרלוונטית.
רק שוטה מופלג ישמור במכשיר הסלולר האישי תיעוד מפליל 
שוטה  שהוא  שוטר  רק  פשע,  לביצוע  הוראות  מחלק  הוא  בו 
מבעלי  כמה  יושבים  בה  נתניהו,  של  שבכוורת  יחשוב  מופלג 

הכישורים הטובים בתחומם – יימצא שוטה שכזה.
התקשורתי  ובהיבט  בסיקור  הייתה  האמיתית  התפנית  אבל 
של הפרשה, אם עד כה הורגלנו שכל מה שנוגע בנתניהו ואנשיו 
ספגה  בתמיכה,  ואפילו  בהבנה  הכללית  בתקשורת  מתקבל 
החרמת מכשירי הסלולר וההתנהלות המשטרתית בפארסה הזו 

ביקורת כבדה וחריפה.

איפה ואיפה

אבל מי שעוקב בעיון לא הופתע, נדמה שלאחרונה רוח חדשה 
מנשבת בתקשורת הישראלית, רוח ביקורת על מערכת המשפט, 
כמה  המזלג,  קצת  על  הנה,  התנהלותה.  ועל  הפרקליטות  על 

דוגמאות חמות מהתנור.
מהפרקליטות  ארי,  בן  ליאת  עו"ד  על  במתקפה  התחיל  זה 
לחופשה  לנסוע  שבחרה  כך  על  נתניהו,  בתיקי  הדומיננטיות 
והמשיך  הממשלה,  לראש  השימוע  במהלך  דווקא  בחו"ל 
אלי  לשעבר  'גלובס'  עורך  שחשף  בהרבה,  חמורה  להאשמה 
לעבודה,  הדין  לבית  שקרי  תצהיר  מסרה  ארי  בן  כי  ציפורי, 

כשהיא לא מודעת לעובדה שיש הקלטות הסותרות את דבריה.
שילם  נאמן  יעקב  לשעבר  השר  פרופורציה,  לקבל  כדי  רק 
במשרתו וגם בסבל ובטרטור אינסופי עד לזיכויו, על עניין פעוט 
עצמו  הוא  כאשר  בתצהיר,  שמסר  שקריים  פרטים   – בהרבה 
וגם השופט קבע שהדבר נעשה  תיקן אותם עוד קודם המשפט 
מתוך טעות רישום גרידא. למרות זאת, די היה בהחלטה פזיזה 
של תובע נמהר כדי לגדוע לו את הקריירה, הציפיה היא לפיכך, 
שתובעת שסרחה בעצמה באותה עבירה, במינון חמור פי כמה 

וכמה, תודח לאלתר ולצמיתות.
החקירה  תיק  בין  ההשוואה  הוא  פחות,  לא  חמור  מקרה 
ראש  של  לדין  להעמדתו  ההמלצות  ובין  שנסגר  כבל  איתן  נגד 
הממשלה בתיק 4000. העיתונאי אבישי גרינצייג )בן דוד רחוק 
את  ב'גלובס'  השבוע  בסוף  חשף  השורות(  כותב  של  וחביב 
'חוק  את  באגרסיביות  בזמנו  שקידם  כבל,  של  חקירתו  תמלילי 

ישראל היום' ונחשד ב'דיל' עם 'ידיעות אחרונות'. 
למערכת  הגיע  כבל  כי  ברור  באופן  עולה  החקירה  מתמלילי 
ידיעות אחרונות ונפגש עם העורך הראשי ועם המו"ל בדרישה 
לשפר את הסיקור שקיבל בעיתון, הוא יצא משם עם שני דברים 
– ביד אחת הצעת חוק ישראל היום שהגיש וביד השנייה סיקור 
לא  המשפטים  ממשרד  אחרונות.  בידיעות  לקבל  שהחל  חיובי 
ידע  במשרד  גורם  אך  כבל,  נגד  התיק  לסגירת  הסבר  כל  נמסר 
לספר ל'גלובס' כי "לא נמצא קשר בין הפעולות של כבל לבין 

הסיקור שלו בידיעות אחרונות"...
ההשוואה לתיקי נתניהו זועקת, אם סיקור חיובי הוא שוחד, 
אז כבל חייב לעמוד לדין, מה גם שהראיות נגדו נחרצות בהרבה 
מאלו שניצבות נגד נתניהו, ואם סיקור שכזה אינו שוחד, מדוע 

הוגשו המלצות להעמדה לדין בתיקי רוה"מ?
וכאן אנחנו מגיעים לליבת הנושא, אם בעבר התנהלות 'איפה 
ואיפה' שכזו הייתה עוברת כמעט בשתיקה מוחלטת בתקשורת 
הישראלית, בשבועות האחרונים המגמה השתנתה ונשמעת יותר 
ויותר ביקורת על המערכת, אליה מצטרפים גם תמלילים שנחשפו 
מהקלטות שיחות נתניהו ומוזס שמצביעות על כך שרוה"מ ניסה 
לחמוק בכל דרך מעסקת השוחד שהוצעה לו כמעט במפורש על 
וחשיפת העובדה שהמשטרה האזינה לשאול אלוביץ  מוזס  ידי 

בחדר היוועצות בו נפגש עם עורכי דינו )מה שאסור, כמובן(. 
כמה סמלי הדבר שמעמדה של מערכת המשפט, ובפרט כוחו 
של היועמ"ש ואנשיו – נחלשים שבוע לאחר פטירתו של נשיא 
בית המשפט העליון לשעבר מאיר שמגר. שמגר, שזוהה משום 
אבי  הוא  באצ"ל,  חבר  בצעירותו  והיה  מאחר  ימין  כאיש  מה 

הדיקטטורה המשפטית בישראל.
מסביר  בישראל',  ושלטון  משפט   – התמימות  'קץ  בספרו 
היה  שמגר  כי  המשפטים,  שר  לשעבר  פרידמן,  דניאל  פרופ' 
עצמאות  סימני  גילה  כיועמ"ש  כהונתו  בתקופת  הראשון שעוד 
מדאיגים. למעשה, שמגר הוא ה'אשם' במקרה הראשון הידוע בו 
נאלץ בית המשפט להתערב בחקיקה של הכנסת. בהמשך, הייתה 
החל  בה  המפנה  נקודת  העליון  המשפט  בבית  כהונתו  תקופת 
בית המשפט להתערב בהחלטותיה של הכנסת, לבחוש בקלחת 
הפוליטית וגם לגדל ולהאדיר את מעמדו של היועמ"ש, תופעה 

שהגיעה לשיאה בתקופת כהונת ממשיכו אהרן ברק.
על  הללו  ההתרחשויות  ישפיעו  כיצד  לדעת  מוקדם  ועדיין, 
תיקי נתניהו ועל דעת הקהל הישראלית, אם זו תידרש בשלישית 

לקלפי.

אימת וורן

נוסף  נסבל לסיבוב  ובעוד אצלנו משתעשעים ברעיון הבלתי 
שמאל,  ממשלת  ימנע  גדול  ליכוד  ורק  אמת  רגעי  של  ומייגע 
כל  וכמו  בחירות,  לשנת  הקרובים  בשבועות  נכנסים  בארה"ב 

דבר, אצל הדוד שמעבר לים, הכל נעשה בגדול.
האם ארבע שנות טראמפ המופלאות, שמקפלות בתוכן הכרה 
בלתי  תמיכה  לירושלים,  השגרירות  העברת  ובגולן,  בירושלים 
ומינוי  ז"ל  השלום  הסכמי  מסמוס  ישראל,  במדיניות  מסויגת 
שליחים שנמצאים על הסקאלה שבין בן גביר ומרזל – עומדות 

להסתיים?
על פניו את מועמדות המפלגה הרפובליקנית טראמפ יקבל על 
מגש של כסף, אמנם היו אי אלו מועמדים קיקיוניים שהכריזו על 
התמודדות מולו, אך עוד לא קרה )וכנראה גם לא יקרה( שנשיא 

מכהן הפסיד בבחירות המקדימות במפלגתו שלו.
הקרב האמיתי ניטש במפלגה הדמוקרטית, על חורבות כישלון 
נרשמו לא פחות מ-20 מועמדים, שמונה כבר  הילארי קלינטון 
פרשו ומבין יתר המתקוטטים מסתמנת הובלה ברורה לשלושה: 
מורמונט  היהודי-תימהוני  הסנאטור  סנדרס,  ברני  הוא  האחד 
שכמעט וניצח את הילארי ב2016 ועושה ניסיון נוסף, אך סיכוייו 
הפעם מוגדרים כנמוכים יותר. השני הוא ג'ו ביידן, סגן הנשיא 
של אובמה ואחד הסנאטורים היותר ותיקים ומוערכים, שתדמיתו 
ספגה מכה קשה לאחר פרסום שיחה שקיים הנשיא טראמפ עם 
מקבילו האוקראיני, הקומיקאי היהודי ולדימיר זלנסקי, ובו ביקש 
גז  בחברת  שעבד  האנטר  ובנו  ביידן  של  מעורבותו  את  לחקור 
אוקראינית – בפרשיות שחיתות, והשלישית ואולי המשמעותית 
שמסתמנת  ממסצ'וסטס  סנאטורית  וורן,  אליזבת  היא  ביותר 

כהפתעה הגדולה של הבחירות הללו.
במוצאה,  באוקלהומה  עניה  ממשפחה  רפובליקנית  וורן, 
דעות  בעלת   – לטראמפ  ובדומה  תקשורת  לכוכבת  נחשבת 
וורן היא אסון מהלך. היא  ובוטות. בהיבט הישראלי,  קיצוניות 
התנגדה ליוזמת חקיקה נגד ה-BDS )ארגוני החרם נגד ישראל( 
בתואנה כי זו פגיעה בחופש הביטוי, היא נמנתה על הסנאטורים 
הבודדים שנעדרו מנאומו של נתניהו בקונגרס נגד עסקת הגרעין 

עם איראן ודעותיה מצויות עמוק עמוק בשמאל הליברלי.
היריבה  היא  וורן  דווקא  כי  נדמה  טראמפ,  שמבחינת  אלא 
ונחשב  וותיקה,  קשוחה  מתדמית  נהנה  ביידן  בעוד  המועדפת. 
דמות מאוזנת שיכולה למשוך מצביעים מתנדנדים רבים ולהטות 
)סמלי  הדמוקרטי  לחמור  הרפובליקני  מהפיל  בחזרה  הכף  את 
המפלגות ב150 השנים האחרונות, שנוצרו על ידי קריקטוריסט 
קיצונית  כדמות  מזוהה  וורן  לשתיהן...(,  ללעוג  דווקא  שביקש 

ומטבע הדברים מרחיקה מעליה בוחרים מתונים יותר.
נקודת הזינוק הרשמית למרוץ המסקרן תירשם בעוד שלושה 
לאחר  חודש  בפברואר,  ב3  באיווה  הבחירות  באספת  חודשים, 
מכן ייערך ה'סופר טיוזדיי', בו מתקיימים הפריימריז ב15 מדינות 
ולרוב ניתן לקבוע כבר לאחריהן מי המועמד שיתחרה כל הדרך 

לבית הלבן.
נהנה  וורן,  והתבטאויות  ביידן  חקירות  רקע  על  בינתיים, 
השבוע טראמפ מדקות של תהילה, כשדיווח לאומה על חיסולו 
של רב המרצחים אבו בכר אל בגדאדי, מייסד דאעש והמבוקש 
על  הנשיא  של  מפיו  והצבעוני  העסיסי  התיאור  ביותר.  הבכיר 
רודפים  כלבים  למנהרה,  בורח  בגדאדי  כשאל  החיסול  אופן 
אחריו והוא מפעיל חגורת נפץ ומתפרק לרסיסים, תרם לטראמפ 
שעשויות  נקודות  האמריקאית,  הקהל  בדעת  חשובות  נקודות 

להתגלות כקריטיות בהמשך.
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אוריאל צייטלין

"משהו מאוד גדול קרה", צייץ בליל יום ראשון נשיא ארצות הברית 
לצוץ  החלו  הברית  בארצות  העולם.  את  והסעיר  טראמפ,  דונלד 
1 בעולם,  הדיווחים על כך שמדובר בחיסול של המבוקש מספר 
אבו בכר אל בגדאדי, שעל ראשו הוצע פרס בסך 25 מיליון דולר. 
הדיווח התגלגל במהירות רבה ולארצות הברית נותר רק לאשר או 
להכחיש. בשעה שלוש אחה"צ )שעון ישראל( התייצב הנשיא מול 

המצלמות והחל לגולל את סיפור החיסול.
מספר  הטרור  מנהיג  את  הביאה  הברית  ארצות  בלילה,  "אתמול 
אחד בעולם לצדק", פתח טראמפ את נאומו. "אבו בכר אל-בגדאדי 
מת. הוא היה המייסד והמנהיג של דאעש, ארגון הטרור הרצחני 
והאכזרי ביותר בעולם. ארצות הברית חיפשה אותו במשך שנים 
ולהרוג אותו היה הדבר הראשון בסדר העדיפויות  רבות. לתפוס 
של המשטר שלי. הכוחות המיוחדים ביצעו פעולה מסוכנת בשעת 

ליל והצליחו במשימתם". 
ופירט  המבצע  את  הנשיא  תיאר  הלבן  בבית  המיוחדת  בהצהרה 
בלהט את הדרך שבה חוסל. "הלילה בצפון מערב סוריה כוחותינו 
עשו זאת באופן מעורר השראה", סיפר. "הם היו נהדרים", שיבח 
אל  בעוד שלוחמיו של  נפגע  לא  לוחם  אף  בזה,  "צפיתי  הנשיא, 

בגדדי נהרגו עמו".
בשלב הזה ירד טראמפ לפרטים ולא חסך במילים כדי לתאר את 
בוכה  כשהוא  חסומה,  למנהרה  שנכנס  לאחר  מת  הזוועה, "הוא 
למוות  אותם  והוביל  איתו  צעירים  ילדים  גרר  בגדאדי  וצורח. 
בטוח. הוא הגיע לסוף המנהרה אחרי שהכלבים שלנו רדפו אחריו. 
והמנהרה קרסה  פוצץ את עצמו למוות עם שלושה מילדיו,  הוא 

כתוצאה מהפיצוץ".
מנת  על  דנ"א  בדיקת  נערכה  הפיצוץ,  לאחר  כי  הוסיף  טראמפ 
לוודא שאכן מדובר באל-בגדאדי. "התוצאות נתנו תוצאה מדויקת 
וחיובית לגמרי – זה הוא. הוא ניסה כל כך להרתיע אותנו ורגעיו 
ואחרי  שעתיים  בערך  במתחם  היינו  אימה.  מלאי  היו  האחרונים 
שקשורים  רבים  מסווגים  חומרים  לקחנו  הסתיים  שהמבצע 

לדאע"ש ולתוכניות שלו לעתיד. דברים שרצינו הרבה זמן".
ההירואי,  למבצע  שסייעו  למדינות  הנשיא  הודה  הצהרתו  בסיום 
סוריה,  טורקיה,  אחרות-רוסיה,  מדינות  בתמיכת  נעשה  זה  "כל 
המקצועיים  המודיעין  לאנשי  מודה  הכורדים.  והכוחות  עיראק 
היה  זה  בעולם.  ביותר  הטובים  ולטייסים-אתם  לחיילים  שלנו, 
ולעולם. רוצח ברוטלי שגרם לכל כך הרבה  גדול לארה"ב  לילה 

ולעולם  והושמד  נעלם  פשוט  ואלימות  סבל 
לא ירדוף אחרי חפים מפשע. הוא מת כמו 

בטוח  מקום  הוא  היום  העולם  פחדן, 
יותר. אלוקים יברך את אמריקה".

עיתונאים, טראמפ  במענה לשאלות 
שהוביל  המבצע  על  גם  אור  שפך 
במשך  אחריו  "עקבנו  ללכידתו. 
הוא  לאן  בערך  ידענו  שבועיים, 
הולך. היו כמה מבצעים שתוכננו 
דבר  של  בסופו  ראינו  ובוטלו. 
שאתמול בלילה הוא היה במתחם 
שבו איתרנו אותו. שמונה מסוקים 

הגיעו למקום, והם ירו חורים בצידי 
הקירות. צפיתי בזה יחד עם מייק פנס 

ואחרים".
אחרי  פרסם  נתניהו  בנימין  ראש הממשלה 

בעקבות  סרטון  האמריקני  הנשיא  הצהרת 
על  טראמפ  הנשיא  את  לברך  מבקש  "אני  חיסולו. 

ההישג המרשים שהביא לחיסולו של ראש דאע"ש, אל-בגדאדי. 
כל  ושל  ארה"ב  של  שלנו,  המשותפת  הנחישות  את  משקף  זה 
הטרור.  ובמדינות  הטרור  בארגוני  להילחם  החופשיות,  המדינות 
לפנינו".  עדיין  המערכה  אבל  חשוב,  דרך  ציון  הוא  הזה  ההישג 
קודם אמר בפתח ישיבת הממשלה כי, "אנחנו רואים מה מתרחש 
במזרח התיכון. המזרח התיכון שוב עובר טלטלה – לבנון סוערת, 
עיראק סוערת, סוריה סוערת, ואיראן שועטת בכל המרחבים הללו. 
להתעצם  חייב  עכשיו  עד  אותנו  ששירת  שהכוח  יודעים  אנחנו 
קשות  החלטות  מחייב  זה  הללו.  התופעות  כל  מול  אל  בהמשך, 
זה  ספין,  לא  זה  הרמטכ"ל,  ידי  ועל  ידי  על  שנאמר  מה  מאוד. 

שיקוף של המציאות, של אתגרי ההווה ואתגרי העתיד הקרוב".
בגדאדי.  אל  לחיסול  התייחס  גנץ  בני  ח"כ  לבן,  כחול  יו"ר  גם 
סבלנות  אחריות,  של  תמהיל  דורש  בטרור  "המאבק  לדבריו, 
הוא  בסוריה  אמש  דאע"ש  מנהיג  של  חיסולו  לפעול.  ונחישות 
של  חשוב  ומודיעני  מבצעי  בהישג  מדובר  שלושתם.  של  שילוב 
כוחות צבא ארצות הברית, בהובלת הנשיא טראמפ". עוד הוסיף 
הרמטכ"ל לשעבר, "אל בגדאדי אחראי באופן ישיר למוות אכזרי 
אותה  את  איתו  חלקו  שלא  היה  פשעם  שכל  אזרחים  אלפי  של 
אידיאולוגיה קיצונית. המאבק בטרור אינו מאבק מול אדם אחד, 

הוא ארוך".

כי  רויטרס  הידיעות  לסוכנות  מסרו  אמריקנים  גורמים 
שרידי גופתו של אל בגדדי הושלכו לים, זאת לאחר 
להלכה  בהתאם  שונים  טקסים  שנערכו  לאחר 
לספק  סירבו  הללו  הגורמים  האיסלאמית. 
פרטים נוספים, ונמנעו מלציין היכן התקיימו 
העריכו  חלקם  נמשכו.  זמן  וכמה  הטקסים 
לים  הגיעו  אל-בגדדי  של  גופתו  ששרידי 

באמצעות מסוק.
מארק  הגנרל  המשולבים,  המטות  יו"ר 
שקיים  עיתונאים  במסיבת  אמר  מילי, 
בפנטגון כי שרידי הגופה של מנהיג דאעש 
שנוגע  ולחוק  לנהלים  "בהתאם  נטמנו 
לסכסוכים חמושים". רוברט אובריין, היועץ 
שכמו  אמר  לאומי  לביטחון  ארה"ב  נשיא  של 
אחרי חיסול אוסמה בן לאדן, גם במקרה זה גופת 

מנהיג דאע"ש תיטמן בים.

מנהיג הטרור חוסל
כמעט עשור לאחר שהקים את ארגון הטרור הרצחני שאחראי למותם של אלפי בני אדם, חוסל אבו בכר אל-בגדאדי במבצע מיוחד של הצבא האמריקני • "הוא מת לאחר 

שנכנס למנהרה חסומה, כשהוא בוכה וצורח. בגדאדי גרר ילדים צעירים איתו והוביל אותם למוות בטוח", תיאר נשיא ארה"ב • כך התנהל המצוד שנמשך זמן רב עד 
ללכידתו בכפר שבפאתי סוריה

אל בגדאדי פוצץ את עצמו למוות עם שלושה מילדיו לאחר שאחת מנשותיו הלשינה עליו

אל בגדדי

טראמפ בהצהרה לתקשורתדעא''ש בסיני

 המצוד 
כי  בארה"ב  גורמים  שני  מפי  מדווח  טיימס"  יורק  ה"ניו 
המידע על מיקומו של מנהיג ארגון "המדינה האסלאמית" 
אבו בכר אל-בגדאדי הגיע בעקבות מעצר וחקירה של אחת 
אל-בגדאדי  לפיו  הראשוני  החוט  לקצה  שהביאה  מנשותיו 
כי  דווח  עוד  סוריה.  בצפון-מערב  השוכן  בכפר  מסתתר 
אנשי המודיעין האמריקאי, בראשם ה-CIA, עבדו יחד עם 
גורמי מודיעין עיראקים וכורדים על מנת לאתר את המיקום 
הוצבו  איתורו  לאחר  דאעש.  מנהיג  התחבא  בו  המדויק 
לכוחות  סייעו  וכך  תנועותיו,  אחר  שעקבו  מרגלים  במקום 
צבא  גורמי  הארגון.  מנהיג  את  לחסל  האמריקני  הקומנדו 
ומודיעין ביקרו היום את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ 
וטענו כי החיסול הצליח למרות החלטתו על נסיגת הכוחות 
הנסיגה  גורמים  אותם  לדברי  סוריה.  מצפון  האמריקניים 
הפנטגון  את  ואילצה  המבצע  של  הקפדני  לתכנון  הפריעה 

לקחת סיכון במהלך הפשיטה הלילית.
את  בטרור  בלוחמה  המתמחים  הגורמים  שיבחו  במקביל, 
הכורדים, שסיפקו מידע ל-CIA על אודותיו של אל-בגדאדי, 
נסיגת הכוחות האמריקניים שהותירה אותם לבד  גם לאחר 
בקרב מול טורקיה. אחד הגורמים ציין כי הכורדים הסורים 
יותר מודיעין לקראת הפלישה מאשר כל  והעיראקים תרמו 
מדינה. בתוך כך, עוד פרטים חדשים מתכנון המבצע נחשפו 
בעיתון, לפיהם – יחידת העלית "כוח דלתא" החלה לתכנן 
מנהיג  את  לחטוף  או  להרוג  סודית  משימה  על  ולהתאמן 
דאעש, במהלך הקיץ. היחידה התמודדה בתכנון עם קשיים 
היה  האכזר  המנהיג  של  מסתורו  מקום   – היתר  בין  רבים. 
ידי אל-קאיעדה, והשטח האווירי  בעומק שטח שנשלט על 
ביטל  פעמיים  לפחות  ורוסיה.  סוריה  בשליטת  נמצא  שלו 

הצבא האמריקני משימות ברגע האחרון.
"רק  כי   ABC שר ההגנה מארק אספר אמר בראיון לרשת 
ביום חמישי ושישי הנשיא בחר את התכנית ונתן לו אור ירוק 
להמשיך וכך עשינו אתמול". אספר ציין כי הוא לא יודע אם 
הכוחות  אם  למבצע  לצאת  מצליחה  הייתה  הברית  ארצות 
שתכנן  כמו  מסוריה,  לחלוטין  נסוגים  היו  האמריקניים 

בהתחלה הנשיא.
על  רשמית  החלטה  התקבלה  לא  שעדיין  אף  על  כך,  בתוך 
מי יעמוד בראשות דאעש במקומו של אל-בגדדי, מי שככל 
הוא  הפורמלית,  ברמה  לפחות  להתמנות,  צפוי  הנראה 
עבדאללה קרדאש, שמוכר גם כחאג'י עבדאללה אל-עפארי 
- "הרוח". כבר לפני כמה שבועות הוא מונה להיות היורש 
עיראק  בצבא  לשעבר  בקצין  מדובר  בזמנו.  דווח  המיועד, 

ששירת תחת משטרו של סדאם חוסיין.
מכתב  הצרפתי  הפנים  שר  השבוע  בתחילת  שיגר  במקביל, 
למפקדי המשטרה האיזוריים בו הודיע כי יש להגביר עירנות 
התעמולה  של  "קיומה  נקמה.  מפיגועי  החשש  על-רקע 
שעלולה  דאעש,  מנהיג  של  מותו  בעקבות  הג'יהאדיסטית 
ביותר,  קיצונית  ערנות  מחייבת  נקם,  פעולות  לדרוש  אולי 
שראויה לציון במהלך אירועים ציבוריים בימים הקרובים", 

כתב השר.

"דבר גדול קרה" – כך התבטא נשיא ארה"ב לגבי חיסולו של 
מנהיג דאע"ש בעיר אידליב שבסוריה בתקיפה של צבא ארצות 

הברית.
בטרם  עוד  למוות  עצמו  פוצץ  דווח,  כך  אל-בגדאדי,  בכר  אבו 
הונחה עליו יד רודפיו בכדי לא ליצור סאגה משפילה מבחינתו.

האיש אשר הודיע על הקמתה של הח'ליפות בשנת 2014 ואשר 
לשם  העונה  מפלצתי  לגוף  בעיראק  אל-קאעדה  תא  את  הפך 
ובצלבנים  בכופרים  המלחמה  בשם  דרכו.  לסוף  הגיע  דאע"ש, 

זרע אל-בגדאדי הרס וחורבן עלי אדמות.
גם  אך  כמותו,  מאין  אכזר  מנהיג  היה  אל-בגדאדי  בכר  אבו 
כריזמטי. מדובר אפוא במכה לא מבוטלת לדאע"ש ולתפוצותיו. 

סרטונים  לעת  מעת  ופרסם  בחיים  נותר  שהוא  העובדה  גם 
וגם מעשית  גם סמלית  לכן  הוסיפה להילה שלו בעיני חסידיו. 

מדובר במכה לדאע"ש.
אלא שסוף דרכו של האיש אינה מבטאת בשום אופן את מיגורו 
והטרור   21 ה-  המאה  מציאויות  להיפך.  אף  אולי  הרעיון.  של 
ללכת  שביקשו  מי  עם  האנושית  החברה  את  יפגישו  הדיגיטלי 
בדרכו של אל-בגדאדי ולהוכיח כי מוקדם להספיד את הג'יהאד 

הסלפי.
 הכותב הוא ראש מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה 
באוניברסיטת תל אביב

| פרופ' עוזי רבי |

מוקדם להספיד את הג'יהאד 
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בכל  במחמאות.  מרבים  לא  בתורה 
ושבחים  תארים  מוצאים  איננו  התנ"ך 
מצאנו  לא  היהודית.  האומה  לגדולי 
הגדרה כמו 'אברהם איש החסד', 'משה המנהיג' או 
עובדתית את  הרחום'. התנ"ך מתאר בשפה  אהרן 
גדולי האומה ומה הם עשו. אולם הם אינם מקבלים 
ברכת יישר כוח וחזק וברוך על מעשיהם הטובים. 
משה  הוא  התורה  בסוף  כח  יישר  שמקבל  היחיד 
כפי  העגל  בחטא  הברית  לוחות  על שבירת  רבינו 
לכאורה  נראה  שהדבר  משום  וזאת  חז"ל.  שאמרו 

כלא ראוי ולא נכון. 
רק חריג אחד בכל התנ"ך: נח. הוא האדם היחיד 
דמותו  את  לתאר  כדי  מגדרה  יוצאת  שהתורה 
להם  זכו  שלא  שבחים  עליו  שנאמרו  עד  הנעלית 
אפילו אברהם אבינו ומשה רבינו. וכך נאמר: "נח 
האלוקים  את  בדורותיו,  היה  תמים  צדיק,  איש 
התהלך נח")ו,ט(. ועוד נאמר: "ויאמר ה' לנח...כי 
אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה" )ז, א( ומפרש 
רש"י: הואיל והזכירו, סיפר בשבחו, שנאמר )משלי 

י, י"ג( "זכר צדיק לברכה". 
נח הוא האדם היחיד בכל התנ"ך שמכונה בתואר 
השגור: "צדיק". אפילו ביחס ליוסף נאמר רק ברמז 
בספר עמוס: "על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור 
נעליים" ולא נאמר במי מדובר. רק נח הוא "צדיק 

ושוב "צדיק".
 המהר"ל מפראג שואל זאת בספרו "גור אריה", 
הלא כמה פעמים הזכיר אברהם יצחק ויעקב ולא 
הזכיר שבחם? כשהתורה מדברת על הדמויות אחרי 
מהאנשים  דוגמאות  וגם  בשבחם,  הוזכרו  לא  נח 
על  דבר  אומרת  ואינה  מקצרת  היא  לנח  שקדמו 
הכי  שחי  האיש  שהיה  מתושלח  כמו  גדלותם. 
הרבה שנים בהסטוריה, שרש"י בפרשת נח מספר 
עד  גמור,  צדיק  מושלם,  אדם  היה  מתושלח  כי 
שהקב"ה עיכב את רדת המבול במשך שבעה ימים 

כדי שלא להפריע לימי ה"שבעה" עליו. 
נמנעת  יותר לכך שהתורה  וחזקה  דוגמא בוטה 
מלתת דברי שבח על גיבוריה היא חנוך: "ויתהלך 
אותו  לקח  כי  ואיננו,   - האלוקים   את  חנוך 
"וימת",  נאמר  לא  כב(.  ב,  )בראשית  האלוקים" 
אלא "ואיננו". מוסבר במפרשים כי חנוך היה בעל 
נשמה שלא התאימה למידות העולם הזה. נשמתו 
עלתה השמימה והפכה להיות אחת ממלאכי השרת 
העילאיים בשם "מטטרון", שהוא ה"סופר" והכותב 
כי למלאך  חגיגה מסופר  בסוף מסכת  של מעלה. 
ביום לפני  זכות לשבת שעה אחת  ניתנה  מטטרון 
ומכאן  ישראל,  של  זכויותיהם  את  לכתוב  כדי  ה' 
נכנס  אבויה  בן  כשאלישע  טעות:  השתלשלה 
ראה  לפרדס",  שנכנסו  מ"ארבעה  כאחד  לפרד"ס 
נדהם  אלישע  ה'.  לפני  יושב  כשהוא  מטטרון  את 
כנראה  כי  הכפרנית  למסקנה  הגיע  ומכאן  מכך, 
"שתי רשויות למעלה". כנראה שיש למעלה 'שני 
זאת  ובכל  הרע.  ואלוקי  הטוב  אלוקי  אלוהויות', 
כל השבחים הללו מתוארים במדרש אך לא בתורה 
דמותו  את  שיעצימו  זכה  נח  דווקא  מדוע  עצמה. 
בהסטוריה?  הגדולים  האנשים  זכו  לא  בה  במידה 

במיוחד כאשר יש דורשים אותו לגנאי...
מסופר על  סוחר יהודי עשיר בלונדון, שהתגורר 
בשכונה היהודית, סטנפורד היל ועסק בתחום הנייר 
וההדפסה. שחתם על עסקה ענקית באחד המלונות 
המפוארים ברחוב היוקרתי 'סבן סיסטר רודז' ויצא 

עם תיק שבתוכו  50,000 לירה שטרלינג. 
הוא התקרב לרכב ולבו החסיר פעימה. שלושה 
להלום  החל  לבו  דרכו.  את  חסמו  שחורים  גברים 
וילדיו  אשתו  חייו,  כל  חלפו  עיניו  מול  בפראות. 
שממתינים לו בבית, בית המסחר אותו הקים בעשר 
בפנים  האנשים  שלוש  עומדים  ומולו  אצבעות, 
אמר  הלאה",  ותמשיך  התיק  את  "תניח  חתומות. 
המנהיג ביניהם בקול קר. ידיו של האיש רעדו, אך 
לא היה לו מה להפסיד. הוא נקט בפעולה חסרת 
סיכוי. "אתה נראה לי אדם טוב, הוא אמר לאותו 
וכושר  אינטלגנציה  עם  בחור  נראה  הנך  מנהיג, 
ששייך  הכסף  את  לוקח  אתה  למה  אז  מנהיגות, 
וודקה",  לקנות  רוצה  אני  "כי   - שלי"?   לילדים 
ענה האיש בקול צרוד. "כמה עולה בקבוק וודקה"? 
– "חמש לירה". הוא הוציא את הארנק ונתן לו עשר 
משהו  לחש  הבחור  נס,  קרה  ואז  שטרלינג.  לירה 

באוזני השותפים שלו והם נעלמו. 

לא התאושש מההלם,  עוד  והאיש  יממה  חלפה 
מנחה  להתפלל  השכונתי  הכנסת  לבית  הלך  הוא 
הבחור  את  לחרדתו  ראה  השער,  אל  וכשהתקרב 
מאתמול יושב וממתין לו. הוא פנה לברוח, אך זה 
עצר אותו. הוא הוציא מהכיס חמש לירה שטרלינג 
מאתמול.  הוודקה  בקבוק  על  העודף  זה  כי  ואמר 
הוא לא הבין והלה הסביר: "אתה אמרת לי אתמול 
שאני נראה בן אדם טוב. תמיד אמרו לי שנולדתי 
כמוך  אדם  הבריות.  את  ללסטם  ונועדתי  מושחת 

הוא לא אדם שצריך לקחת את הכסף שלו"...
הקב"ה  זו:  בנקודה  הרחיב  מליובאוויטש  הרבי 
אותו  ללדת  כדי  גדולות  במילים  נח  את  מעצים 
מחדש. נח היה אמור לעבור 'מטמורפוזה', הפיכה 
ושינוי צורה. מאדם רגיל הוא אמור להפוך להיות 
מציל האנושות. הקב"ה בחר בו לבנות תיבה 120 
אחרי  שיצמח  החדש  לדור  הגרעין  ולהיות  שנה 
המבול. אבל איך נח יעשה את זה? מאיפה ימצא 
את הכוחות להיאבק כנגד כל העולם ולבנות את 

התיבה? 
נח עמד לבדו מול כל העולם והפך להיות האב 
אבל   – הראשון  אדם  אחרי  האנושות  של  השני 
כיצד עושים את זה? הרי הוא לא התברך בנשמה 

מהפכנית חובקת עולם כמו אברהם ומשה? 
מילים  דרך  היא  גדולים  אנשים  לייצר  הדרך 
לגדל  מילים  של  בכוחן  מאמינה  התורה  גדולות. 
המוחמא,  את  לכבד  נועדו  לא  המחמאות  אנשים. 
הכוחות  את  להציף  בכוחותיו.  אותו  לשכנע  אלא 
היהודית,  התפיסה  לפי  בו.  הגנוזים  הטובים 
מילים לא נאמרות בעקבות מציאות, אלא יוצרות 
מציאות. הן נבואה המגשימה את עצמה. בני אדם 
מגדירים את עצמם לפי הציפיות של אחרים מהם, 
וככל שמזכירים יותר את המעלות כך נחשף האדם 
ליכולות הללו ומתאמץ להביא אותן לידי מימוש. 
לכן לפני שנח יוצא למסע הקמת התיבה, הקב"ה 
מכל  שונה  אתה  תמים".  "צדיק  שהוא  לו  מזכיר 
האנושות  מציל  להיות  ונועדת  סביבך  האנשים 
הכוח  את  לו  ייתנו  הללו  והמילים  המבול.  אחרי 

להיאבק. 
רק  מופיעים  לנח  השבחים  מדוע  הסיבה  זאת 
ולא בפרשת בראשית עם בואו לעולם.  בפרשתנו 
אודות  בנח  מודעות  לעורר  היא  תכליתם  שכן 
בערב  התיבה  בניית  של  באתגר  לעמוד  יכולתו 

המבול. 
וכך כתב הרבי מליובאויטש זצ"ל: הכוח הייחודי 
של דיבור הוא להוציא דבר מההעלם אל הגילוי... 
יש  או שבח  טוב   - אדם  על  מדברים  כאשר  ולכן 
שמדברים  האדם  על  טובה  השפעה  בוודאי  לכך 
עליו וזה נותן לו חיזוק וסיוע בעבודה . הדבר מביא 

לידי גילוי הדברים הטמונים בו.
מספרים על בחור צעיר שנכנס לחנות שכונתית 
המונח  מהמכשיר  טלפונים  כמה  לעשות  וביקש 
על השולחן. הבחור חייג למספר מסוים ושאל את 
האיש מעבר לקו האם הוא זקוק לגנן שיטפל בגינה 
הביתית שלו? האיש השיב שיש לו כבר גנן. הבחור 
לגנן?  זקוקים  האם  שוב  ושאל  שיחה  עוד  עשה 
האיש השיב שיש לו גנן קבוע והוא מרוצה ממנו. 
הבחור התעקש ושאל אם בתנאים מסוימים יסכימו 
"אנחנו  האיש השיב בשלילה:  הגנן?  את  להחליף 
שיחה  עוד  הבחור  ערך  כך  ממנו".  מרוצים  מאוד 
ועד שיחה וניסה לפתות אנשים לבחור בו במקום 

הגנן שלהם, אך כולם הביעו אמון בגנן הקבוע. 
את  עודד  והוא  החנות  בעל  של  רחמיו  נכמרו 
ובמשך  צעיר  עוד  אתה  ללב,  תיקח  "אל  הבחור. 
הזמן תמצא קליינטים טובים שידבקו בך".  – "זה 
בסדר גמור, ענה הבחור בחיוך, זאת בדיוק התשובה 
המשפחות  של  הגנן  הוא  אני  לשמוע.  שרציתי 
שדיברתי איתן כרגע, אבל הקליינטים אף פעם לא 
אומרים מילה טובה וזאת הדרך לוודא שאני עושה 

את מלאכתי כראוי".
אנשים לצערינו לא אוהבים לתת מחמאות. הרבה 
יותר קל להעניק ביקורת מאשר לומר מילה טובה, 
וכולנו משחררים בקלות חיצים קטלניים של רעל 
אנו  שבח.  מילת  מהפה  להוציא  שמתקשים  בעוד 
לומדים כאן על כוחה האינסופי של מילה טובה. 

היא יכולה לבנות אדם עד שיציל עולם שלם. 

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

הכוחות הטמונים בנורועה שוטה, שלא ביקש על דורו
אלה תולדות נח.

א  )כרך  הקדוש  בזוהר  איתא 
"תנו  ע"ב(:  לח  דף  נח,  פרשת 
לנח,  הוא  ברוך  הקדוש  השיב  מה  רבנן, 
חרב,  העולם  כל  וראה  התיבה  מן  כשיצא 
של  רבונו  ואמר:  עליו,  לבכות  והתחיל 
על  לרחם  לך  היה   - רחום  נקראת  עולם, 

בריותיך!
השיבו הקב"ה ואמר: רועה שוטה, עתה 
אתה אומר זה, למה לא אמרת זאת בשעה 
שאמרתי לך בלשון רכה. כל כך התעכבתי 
עמך ואמרתי לך כדי שתבקש רחמים על 
העולם, וכיון ששמעת שאתה תנצל בתיבה 
על  רחמים  לבקש  לבך  על  עלה  לא   -
וכעת  וניצלת,  תיבה  ועשית  העולם  ישוב 
שהעולם נאבד, פתחת את פיך לדבר לפני 

תפלה ותחנונים? 
קרבנות  הקריב  כך  נח  שראה  "כיון 
'ויקח  דכתיב:  חטא[,  שלא  אע"פ  ועולות 
העוף הטהור  ומכל  מכל הבהמה הטהורה 

ויעל עולות במזבח'". 
כשנח יצא מן התיבה, וראה את העולם 
החרב, החל לבכות, וטען לקב"ה שהיה עליו 
לרחם על העולם ולא להביא את המבול. 
הקב"ה, בדברי תשובתו, ִּכָּנה אותו בלשון 
כעת  רק  מדוע  לו:  ואמר  שוטה",  "רועה 
העולם?  על  רחמים  ומבקש  מתחנן  אתה 
מדוע כשדיברתי אתך בנחת, והודעתי לך 
אז  מדוע  המבול,  של  המתקרב  בואו  על 
כשהתעכבתי  מדוע  רחמים?  ביקשת  לא 
לך  לתת  כדי  ממושכים  בדיבורים  עמך 
העולם,  על  רחמים  לבקש  האפשרות  את 
כששמעת  מדוע  רחמים?  ביקשת  לא 
שאתה תינצל, בכניסתך אל התיבה, אמרת 
לעצמך 'שלום עלי נפשי' ולא פתחת את 

פיך לבקש רחמים על העולם? 
אנשים  ששני  לכך  גורם  היה  נח  אם 
בלבד היו שבים בתשובה – היה מציל את 
העולם מן המבול. שכן נח ואשתו, שלושת 
ואם  צדיקים,  שמונה  היו  ונשותיהם  בניו 
היו עוד שניים, כבר אמר הקב"ה לאברהם 
ַּבֲעבּור  ַאׁשְִחית  "ֹלא  לב(:  יח,  )בראשית 

ָהֲעׂשָָרה".   
 - הקדוש  הזוהר  אומר   - זה  מטעם 
לו:  ואמר  נח,  עם  בדברים  הקב"ה  האריך 
ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  ִּכי  ְלָפנַי  ָּבא  ָּבׂשָר  ָּכל  "ֵקץ 
"ִהנְנִי  לו  להודיע  היה  די  ִמְּפנֵיֶהם",  ָחָמס 
רצה  אלא,  לא!  ותו  ָהָאֶרץ"  ֶאת  ַמׁשְִחיתָם 
יכול  הוא  מה  בלבו,  יהרהר  שנח  הקב"ה 
ולהתפלל  להתעורר  למענם?  לעשות 
על  ׁשֶּיִָּנֵחם  הקב"ה  לפני  לבכות  עליהם, 
כפי  עשה  לא  כאמור,  נח,  אך  הרעה. 
שהקב"ה ציפה שיעשה, והתבצר בתוך ד' 

אמותיו, מבלי לתת את דעתו על אחרים.
אדם ייתבע על שלא דאג לאחרים! 

לחיים:  וחשוב  גדול  יסוד  מכאן  למדנו 
להתעלותו  דואג  שאדם  בכך  די  לא 
ירא  תמים,  צדיק  איש  להיות  האישית, 
בכך  די  לא  גם  חכם.  ותלמיד  אלוקים 
שדואג לבניו שימשיכו ללכת בדרכיו. הכל 
טוב ויפה, אבל מה עם שאר אנשי העולם? 
מה עם זיכוי הרבים? כל אחד ייתבע האם 
ניצל את ַה"ּנַֹח" שבו, את היותו איש צדיק 
האם  אחרים?  על  להשפיע  כדי  תמים, 
בכה עליהם? האם התחנן אליהם שישובו 
בתשובה? האם ניסה לשבת ולדבר אל לבם 
התורה  של  המתוק  טעמה  את  שיטעמו 
הקדושה?  מי שסבור שעליו להתמסר אך 
ורק להשתלמותו האישית, וחבל לו לבזבז 
את זמנו היקר על אנשים ריקים ורחוקים, 

יושבי קרנות - הוא רעיא שטיא! 
שומעים  אנחנו  מזומנות  לעתים 
עלייה,  בני  תורה,  בני  מאברכים  תגובות 
כשמבקשים מהם לצאת אל ה"ַעְּמָך": "אני 
עסוק בלימוד סוגיות עמוקות, או בלימוד 
את  לסגור  ממני  מבקש  ואתה  קבלה, 
להשפיע?  יכול  אני  כבר  "מה  הגמרא?", 

אין לי את הכוחות לזה!" או לחילופין - 
"מה הציבור הזה יכול להבין? מקסימום 
סיפור  לספר  בשביל  האם  סיפור!  איזה 

והזמן  והטרחה,  המאמץ  כל  כדאי  יפה 
היקר שמתבזבז?!"

כוחות,  משמים  לך  נתנו  שטיא!  רעיא 
אותם  ניצלת  האם  עוצמות!  לך  נתנו 
אחד  לכל  לך?  ניתנו  הם  שלשמן  לייעוד 
מוכן  הוא  האם  היא  עוצמות, השאלה  יש 
העוצמות  את  ולנצל  הנפש,  את  למסור 
הללו, להציל את העולם מהמבול השוטף 

אותו?     
רחוקים,  קרוב  למען  שלך  המאמצים 
להציל  יכולים   – עליהם  שלך  הדמעות 

אותם מן המבול!
הללו,  בדברים  מתבונן  שאני  אימת  כל 
אכן  האם  מפחד,  אני  רועדת.  נשמתי 
מנצלים אנו די הצורך את הכוחות שקיבלנו 
כלל  למען  אותם  ומקדישים  מהקב"ה, 
לעצמנו,  רק  דואגים  שאנחנו  או  ישראל, 
בבחינת "שלום עלי נפשי", ולא מתמסרים 
להצלתם של בני הדור המשוועים לעזרה. 

זיכוי הרבים קודם לכל!
יוסף  עובדיה  רבנו  ממרן  גדול  לנו  מי 
מזמנו  הרבה  כך  כל  שהקדיש  זצוק"ל, 
היקר להשיב לב אבות על בנים ולב בנים 
הדבר  הזמן  היה  מרן  בעיני  אבותם.  על 
כל  ניצל  הוא  אדמות!  עלי  ביותר  היקר 
רגע ללימוד התורה, כל שנייה היתה יקרה 

בעיניו מפז רב! 
בעת  שנים,  עשרות  לפני  זוכר  אני 
שישבתי בבית מרן ודיברתי אתו בלימוד, 
בא בנו ושאלו: "אבא! מה השעה?" נענה 
צריך  אתה  מה  "בשביל  לו:  ואמר  הרב 
לדעת את השעה? שב ותלמד! בכל שעה, 
תהא אשר תהא, צריך ללמוד". לדידו של 
מה  לדעת  צריך  לא  שעון,  צריך  לא  מרן 

השעה, כל הזמן צריכים לשבת וללמוד!
שהתבקש  אימת  כל  כן,  פי  על  ואף 
רגליו  את  ולכתת  היקר,  מזמנו  להקדיש 
לחזק אחרים – לא חס על זמנו, לא הסתכל 
על התועלת האישית שלו, ויצא בחפץ לב 
למשימה. זיכוי הרבים היה אצלו בנשמה. 

הוא התמסר לעולם בכל לבו ונפשו.
לדבר  אותו  הזמנתי  אחד  אחת  פעם 
והנה  שערכתי.  רחוקים  קירוב  של  בכנס 
עשה  מבניו  אחד  ערב  שבאותו  התברר 
מאביו  וביקש  מסכת  סיום  לרגל  סעודה 

לבוא ולהשתתף. הרב סירב לבקשתו! 
לסיום  תבוא  "לא  הבן,  שאל  "אבא"! 
ההוא  הכנס  האמנם  בנך?  שעושה  מסכת 

חשוב לך יותר מסיום של בנך?"
זיכוי  הוא  "הכנס  מרן.  השיב  "כן"! 
הרבים, וזהו הדבר שחשוב לי יותר מכל!"   
אצלו  היו  לא  נגיעות,  אצלו  היו  לא 
אינטרסים אישיים! אם יש הזדמנות לזכות 
לבן!  אפילו  לכל,  קודם  זה   – הרבים  את 
היקר מכל:  זה להקדיש את  כדאי בשביל 

הזמן!
והתייגע  עמל  צעיר,  מגיל  שכבר  מרן, 
מיצה  ולילה,  יומם  הקדושה  התורה  על 
דקה  כל  בתורה,  לגדול  כוחותיו  כל  את 
תום  עד  אצלו  ומנוצלת  מחושבת  היתה 
– לא הפסיק במשך כל שנות חייו לחיות 
הפרטיים.  חייו  את  חי  ולא  אחרים  עבור 
וראה ב'משכני' במדבר )ח"א עמוד קמ"ו( 
במסירת  להתחיל  מרן  אותנו  דחף  כיצד 
השיעורים לרבים, שמהם צמחה כל תנועת 

התשובה בארץ ובעולם.  
)מתוך "משכני אחריך" בראשית ח"א עמוד 
קמ"ד ואילך, ועיין שם לקט סיפורים והנהגות 

על מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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03-6162228 מזל          וברכה

ם
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פר
ל

ח
בלו

03-6162228

דירות 
למכירה

א’ - ג’ בחשון תשע”ט
30/10-1/11/2019  

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

משכנתא פלוס
משכנתאות 

בריביות אטרקטיביות
חיסכון ענק במחזור משכנתא

054-6961132

הלוואות בפריסה רחבה 

מחירים מיוחדים לאברכים

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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
A

ST
ER

B
.C

O
.IL

נופי עמנואל

בעמנואל

4-4.5 חדרים

 ליד רדק, 3 חד' 
גדולים + 2 חצאי חד' + 
יח"ד נפרדת של 2 חד', 
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(_____________________________________________

אלעד

3-3.5 חדרים

בני ברק

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

בבלעדיות רפי
_____________________________________________)40-44א(055-6708295

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

מחסן גדול, נוף מדהים, 
_____________________________________________)41-45א(לל"ת 050-6750824

 בלעדיות! בית פרטי ליד 
ביהכנ"ס הגדול מחיר מציאה 
2,900,000 ש"ח כל הקודם 

זוכה! תיווך בני ברק-
_____________________________________________)41-45ש(050-9094402

וילות ובתים 

בית שמש  

+5 חדרים 

 5.5 חדרים, 150 מ"ר 
משופצת מאוד, ק"ב, פונה 
לשדרת גושטנקורן, חנייה 

בטאבו 2,800,000
_____________________________________________)43-46א(054-5770150

בהזדמנות אבל 
באמת הזדמנות:

5 חדרים בבניה 
ברחוב חינקין + 

פנטהאוז
052-3330965

 בבני אור, משופצת, 
מושכרת ב- 4,400 ש"ח, ק"ד,  
ב- 790,000 ש"ח חוזים לשנה 

_____________________________________________)44-47א(לל"ת 054-8497119

 למכירה דירת 3 ד' 
משופצת, ק"ג ליד הסמינר, 

460,000 ש"ח, מושכרת 
_____________________________________________)44-45ל(050-4113791

4-4.5 חדרים
 בהזדמנות, 4 חד', ק"ג, 
120 מ"ר, מעלית, מרפסת 

1,430,000 ש"ח
_____________________________________________)44-47ש(050-2044144

באר שבע 
 דירה מחולקת ל- 2 

דירות מושכרות 3,800 במחיר 
_____________________________________________)44-44(מציאה משה 054-3255667

 מבחר דירות לחלוקה 
ברחבי באר שבע כולל ניהול 

שנה חינם משה
054-3255667)44-44(_____________________________________________

 החזקת וניהול דירות 
בבאר שבע דימונה וירוחם לכל 

_____________________________________________)44-44(המעוניין משה 054-3255667

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

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

_____________________________________________)44-44(נכסים 054-3191310

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

אינסטלציה חדשה סלון מרווח 
890,000 ש"ח רויאל נכסים

054-3191310)44-44(_____________________________________________

 הנרקיס 4 חדרים, בנוי 78 
מ"ר, צריך שיפוץ סלון מרווח 

מעולים השקעה 760,000 
ש"ח רויאל נכסים

054-3191310)44-44(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 המעפילים, 3 חדרים, 

איזור מתחרד, קומה 2, איזור 
מתחרד, 67 מטר סלון גדול 
985,000 ש"ח רויאל נכסים 

054-3191310)44-44(_____________________________________________

 השבעה 3 חדרים, בנוי 
65 מ"ר איזור מתחרד קומה 

0 950,000 ש"ח רויאל נכסים 
054-3191310)44-44(_____________________________________________

 המשלט 3 חדרים 55 מ"ר, 
יש תהליך לקבל היתר לתמ"א 
38 לדירה גדולה יותר השקעה 

מעולה 890,000 ש"ח רויאל 
_____________________________________________)44-44(נכסים 054-3191310

 ברח' ר' עקיבא 63 דירות 
4 ו- 5 חד', בבנין חדש - 

_____________________________________________)44-47ל(שינפלד 03-5785777

 ברח' אנלביץ 76 דירות 4 
ו- 5 חד' בבנין חדש - שינפלד 

_____________________________________________)44-47ל(03-5785777

 בלעדי מחולקת ל- 2 
יחידות 60 מ' בז'בוטינסקי 

עורף לפ"כ מושכרת 4,800 
ש"ח 1,250,000 תיווך 

_____________________________________________)44-44(אלטרנטיב 054-5500263

 במרכז 5 חד' 100 
מ"ר מחולקת ל- 3 ויחידה 
שמושכרת ב- 3,500 ש"ח 
ק"ג + מעלית, משופצת 

2,100,000 א. פנחסי
03-5799308)44-44(_____________________________________________

 בלעדי! באזור טרפון 3 
חד' + יחידה מושכרת מפלס 

אחד 160 מ"ר ק"א חזית 
משופצת ברמה גבוהה + חניה 
_____________________________________________)44-44(בטאבו א. פנחסי 03-5799308

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

מ- 1,490,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)44-44(יישוב הארץ 03-8007000

 ערבות בנקאית מהשקל 
הראשון! באמצע בנייה ברח' 

כהנמן הר סיני תיווך יישוב 
_____________________________________________)44-44(הארץ 03-8007000

 באזור ריינס 116 מ"ר 
כניסה פרטית צריך שיפוץ 
1,900,000 ש"ח "אפיק - 

_____________________________________________)44-44(נכסים" 03-5791514

 בלעדי בשלש השעות 
בבנין חדש מחולקת 

3+1.5 חדרים ק"ב חזית 
+ מ.שמש + מעלית 

2,000,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)44-44(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה -050
3000121)44-44(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! 
בזבוטינסקי ק"ב 

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

נדל"ן הקריה -050
3000121)44-44(_____________________________________________

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

שולמו!!! אופציה 
ענקית לצד 1,320,000 
**בברוט 2 חד' כ- 50 
מ"ר קרקע מ' מהיסוד 

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

050-3000121)44-44(_____________________________________________

 בשיכון ה' כ- 115 מ"ר כ- 
4 חד' + יחי"ד 2 חד' + מ.ש/

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

_____________________________________________)44-44(לדיור" 052-5222690

 ברשי ק"ב ואחרונה גג 
רעפים 89 מ"ר + אופ' מעל 
בי"כ 1,920,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)44-44(הכוכב 054-8481688

 בבעל שם טוב 45 מ"ר 
אופ' עתידית לפינוי בינוי 3 

דיירים 1,500,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)44-44(הכוכב 054-8481688

 בבניה, בכהנמן, קבלן 
אמין, 4 חד' + מרפסת ענקית 

70 מ"ר, 2,270,000, 3 חד', 
מ- 1,350,000, 4 חד', + 

אופציה 1,800,000 "תיווך 
_____________________________________________)44-44(הנדל"ן 050-4177419

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

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

053-3128884)44-44(_____________________________________________

 באזור הגר"א 4 משופצת 
+ מרפסת + יח"ד מושכרת 
ק"ג 3 כ"א 2,350,000 ש"ח 

_____________________________________________)44-44("אפיק - נכסים" 03-5791514

 במכבים 4.5 מפוארת 
+ גג מרוצף ענק + 
2 יחידות מפוארות, 

מושכרות, מחיר לסגירה 
מיידית בלעדי ל'אפיקי 

נדל"ן בועז'
050-4156080)44-44(_____________________________________________

 בהזדמנות! באבן שפרוט 
דירה מחולקת ל- 3 חד' + 

יחידת 2 חד' משופצת וחזיתית 
רק 2,000,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)44-44(_____________________________________________

 בלעדי! באנילביץ בית 
פרטי למכירה 700 מ"ר 3 

קומות + מרתף, ניתן לקנות 
_____________________________________________)44-44(חצי א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי בניסנבוים דירת 
גג כ- 170 מ"ר מושקעת 
ומפוארת 5 חדרים + גג 
ק"ג )ללא( + חניה מיידי 

2,790,000 גמיש סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)44-44(_____________________________________________

 בדב גרונר 7 חודש 
כניסה דירת גן 70 מ"ר, 

חצר 70 מ"ר 1,450,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)44-44(_____________________________________________

 ברמת אלחנן דופלקס 
240 מ"ר ק"ד + מעלית 

3,100,000 ש"ח תיווך הכוכב 
054-8481688)44-44(_____________________________________________

 ברחוב בן פתחיה 
באזור הרב שר, דירת 
5 חדרים )3+2( בק"ג 
עם מעלית, ובתוספת 

יחידת דיור של 40 מ"ר 
המושכרת ב- 3,500 ש"ח 

מאווררת, נוף פתוח, 
חניה צמודה בטאבו 

2,800,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)44-44(_____________________________________________

 בגני גד דופלקס 
170 מ', דירת 4 חדרים 

+ יחידה שמושכרת 
ב- 2,500 ש"ח, חזית, 
משופצת 2,290,000 

ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)44-44(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס 6 ח' 
מפואר בהשלושה חזית + גג 
ענק + מעלית + חניה בניין 

מפואר 3,260,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)44-44(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי! באזור העיריה 
דופלקס 5 חד' + מ. שמש 
חזית לשדרה ק"ב אחרונה 
משופצת 3 כ"א חדשה + 
חניה 2,500,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)44-44(פנחסי 03-5799308

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)44-44(_____________________________________________

 פרדו שכונת אור 
החיים 5 חד' משופצת 
ברמה גבוהה 155 מ' 

מעלית + נוף 2,850,000 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)44-44(_____________________________________________

 א.אברבנאל 5 חד' כ- 116 
מ"ר קומה א' מ.אדריכלית, 

יח' הורים + סוכה 1,870,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)44-44(_____________________________________________

 בויז'ניץ! 5 חד', ק"א 
חזית + יחידה עצמאית 

מושכרת! מושקעות 
ביותר!! "אביחי - 

_____________________________________________)44-44(מתווכים" 03-5701010

 במתתיהו, 5 חד', 3 
כ"א, ק"ב, חזית, סוכה 

2,150,000 "גשר נכסים" 
054-8571997)44-44(_____________________________________________

 איזור הוילות! 5 חדרים, 
120 מ"ר מקבלן 2,200,000 

פנטהאוס 130 מ"ר + מרפסת 
70 מ"ר, רק 3,000,000

_____________________________________________)44-44(054-3050561 הראשון בתיווך 

 באזור סוקולוב 6 ענקית 
ק"א + מעלית + חזית 

א.חלוקה 3,100,000 ש"ח 
"אפיק- נכסים" 03-5791514 

054-2250000)44-44(_____________________________________________

 בפארדו 6 ענקית יפהפיה! 
מטבח פסח + ח.ארונות + 
סוכה ענקית ק"ג + מעלית 

2,850,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)44-44(נכסים" 03-5791514

 במחיר הזמדנות! בשיכון 
ה' פנטהאוז חדש + גג מוצמד 

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
_____________________________________________)44-44(הארץ 03-8007000

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

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

050-4999465)44-44(_____________________________________________

 מציאה! בבן זכאי 5.5 
חד' ענקית, יפהפייה ומרווחת 
2,580,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)44-44(_____________________________________________

 בשיכון ג' 2 דירות 3 חד' 
מפוארות, מתאימות לטאבו 

משותף 2,850,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)44-44(_____________________________________________

 בבלעדיות! מציאה 
בפוברסקי!! 5 חד', 

ק"ק, משופצת, 115 
מ"ר, אפשרות לחלוקה 
1,970,000 ש"ח מ.כהן 

_____________________________________________)44-44(נכסים 052-7684074

 באזור יהודה הנשיא 7 
ח' ענקית )כל הקומה( ק"א + 
מעלית חזית 3,300,000 ש"ח 
_____________________________________________)44-44("אפיק - נכסים" 03-5791514

 בבנימין אברהם 5 חד' 
מחולקת ק"ב ואחרונה 

3 כ"א משופצת 
1,720,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)44-44(_____________________________________________

 בגניחובסקי 5 חד', 
חזית, ק"ב, 120 מ"ר 
יחידת הורים סוכה + 

משרדון מרפסת שמש 
'אפיקי נדל"ן בועז'

050-4156080)44-44(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 דירה מהממת משופצת 

מהיסוד, 4 חדרים גדולים באזור 
רח' הרצוג תיווך לפרטים 

054-3979575)44-45(_____________________________________________

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

חניה + כ- 20 מ"ר מחסן + 
א.להרחבה 1,490,000 "תיווך 

_____________________________________________)44-44(משגב לדיור" 052-5222690

 א.המכבים כ- 4 חד' כ- 
75 מ"ר קומה ג', 3 כיווני אויר 
א.לג-בטון )ש.בנו( 1,380,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)44-44(_____________________________________________

 ענקית בר' עקיבא דירת 
4 חד' + סוכה גדולה + 3 

מרפסות + חניה בטאבו
_____________________________________________)44-47ל(050-7708276

 בשפירא, 4 חד', ק"ק 
+ חצר 50 מ"ר מושקעת 

ומטופחת, 2,050,000, תיווך 
_____________________________________________)44-44(הנדל"ן 050-4177419

 בגניחובסקי 4 חד', 
כ- 90 מ"ר + הרחבה בנויה 

)שלד( כ- 40 מ"ר + אופציה 
להרחבה עתידית, מעולה 

להשקעה, מציאה לא תיווך 
_____________________________________________)44-47ל(052-4441136

  מציאה ענקית!! 
בשיכון ה' דירת 4 חדרים, 

ק"ב עם מעלית, חזית 
1,600,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)44-44(_____________________________________________

 באזור בן זכאי 4 מטופחת 
ק"א + מעלית חזית + חניה 

2,200,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)44-44(נכסים" 03-5791514

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

מעלית 2,180,000 ש"ח 
"אפיק - נכסים" 03-5791514 

053-3128884)44-44(_____________________________________________

 באזור הושע 4.5 גדולה 
כחדשה + מ.שמש חזית + 

מעלית "אפיק - נכסים"
053-3128884 03-5791514)44-44(_____________________________________________

 באזור רמח"ל 4 ח' 
יפהפיה כחדשה ק"ב + מעלית 

3 כ"א + חניה 2,180,000 
ש"ח "אפיק - נכסים"

053-3128884 03-5791514)44-44(_____________________________________________

 באזור העירייה 4 חד', 
ק"ב 100 מ"ר + אופציה 

מאושרת, משופצת קומפלט 
1,900,000 תיווך אנג'ן

02-8080080)44-44(_____________________________________________

 בפרל 4 חד' ענקית 
ומטופחת, מאווררת + מחסן 

2,050,000 תיווך אנג'ן
02-8080080)44-44(_____________________________________________

 באזור טבריה כ- 4 חד' 
מאווררת, במצב מעולה, ק"ג 

וגג בטון 1,790,000 גמיש 
_____________________________________________)44-44(תיווך אנג'ן 02-8080080

 באברבנאל אזור הצבי 
4 חד' משופצת, קומה 

שלישית ואחרונה, גג 
בטון + חניה בטאבו רק 

1,690,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)44-44(נכסים 050-4177750

 במצליח 4 חד', 
כ- 120 מ"ר משופצת 

סוכה + יח"ד מושכרת 
2,130,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)44-44(_____________________________________________



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

א’-ג’ בחשון תשע”ט  30/10-01/11/2019

ירושלים
 בגילה א', 3 חדרים 
במציאה + תמ"א!!!

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

050-5393263)24-50(_____________________________________________

טבריה

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

משופצת עם בעלות על 
_____________________________________________)37-45א(הקרקע 052-2671439

 וילה איכותית, נוף פנורמי 
מרהיב לכינרת, 5 חד', יח"ד + 
משרד מניבים. גינה מעוצבת, 
_____________________________________________)40-44ל(שכונה שקטה. 054-2372222

 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 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! ברח'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, ק"ב, חזית 

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

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

 ברבי עקיבא, בבנין 
חדיש, באזור חתם 

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

עם מעלית, לדירה מוצמד 
מחסן וחניה שכיום 

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

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 3.5 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 ש.מאירוביץ, 

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

4-4.5 חדרים

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

ומשופצת 1,260,000 לל"ת 
_____________________________________________)37-45ש(052-5444744

2-2.5 חדרים

וילות ובתים

קוטגים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 חייב להימכר! ביבניאל 
12 דונם חקלאי 900 מ"ר 
מהמושב הערכת שמאי 

60,000 ש"ח לדונם! 50,000 
ש"ח לדונם בלבד תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)44-44(_____________________________________________

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

053-3147717)44-44(_____________________________________________

 מציאה!!! בקרית שמואל 
ק-ב 120 מ"ר משופצת 

770,000 ש"ח תיווך הצבי 
04-6716666 053-3147717)44-44(_____________________________________________

 תשואה נדירה!!! 
בסמוך לקרית שמואל 120 
מ"ר משופצת + יחידת דיור 
30 מ"ר בכניסה פרטית + 

מרפסת מושכרות ב- 3,700 
ש"ח 750,000 ש"ח תיווך 

הצבי 04-6716666
053-3147717)44-44(_____________________________________________

 בפוריה עילית וילה 310 
מ"ר בנוי מחולקת ל- 3 דיר' 
+ אופ' לשני יח"ד משופץ 

1,950,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)44-44(_____________________________________________

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

גינה + מרפסת 62 מ"ר + נוף 
לכנרת + מ.סוכה הכל בטאבו 

_____________________________________________)44-44(לל"ת 053-3147717

 מציאה!!! בקרית שמואל 
דירת גן 4 חד', 126 מ"ר + 

40 מ"ר, מ.סוכה + גינה 100 
מ"ר טאבו, בניין 4 דיירים בלבד 

820,000 ש"ח תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666)44-44(_____________________________________________

 חדשה מקבלן, בסמוך 
לקרית שמואל דירת גן 128 

מ"ר, 4 חד' + מרפסת + גינה 
1,050,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)44-44(_____________________________________________

 במגדל! )5 דק' מטבריה( 
וילה 180 מ"ר, המגרש 400 
מ"ר, 5 חד' משופצת + נוף 

לכנרת, מושכרת, ניתנת 
לשכירות יומית ב- 1,500 

ש"ח ללילה 1,300,000 ש"ח 
תיווך הצבי 04-6716666 

053-3147717)44-44(_____________________________________________

 חדשה מקבלן, בסמוך 
לקרית שמואל 4 חד', 128 
מ"ר קו ב', מרפסת + נוף 
950,000 ש"ח תיווך הצבי

053-3147717 04-6716666)44-44(_____________________________________________

 באריטסון קו 1 לים 4 חד', 
130 מ"ר בבניין חדש לגמרי 
1,220,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)44-44(_____________________________________________

 בסמוך לקרית שמואל 
128 מ"ר, 4 חד', קו 6 + 

מעלית + נוף לכנרת 700,000 
ש"ח תיווך הצבי 04-6716666 

053-3147717)44-44(_____________________________________________

 בנוף פוריה חדשה מקבלן 
קו א' 3 חד', 80 מ"ר מוכנה 

למגורים + אופ' מיידית לחדר, 
נוף 850,000 ש"ח תיווך הצבי 

053-3147717 04-6716666)44-44(_____________________________________________

 בפיק"א צמוד לקרית 
שמואל משופצת 3.5 חד', 

74 מ"ר קו 4 ללא 450,000 
ש"ח תיווך הצבי 04-6716666 

053-3147717)44-44(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי קו ג' 60 מ"ר 
3 חד' משופצת כחדשה + 

נוף 550,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)44-44(_____________________________________________

 בקרית שמואל חדשה 
מקבלן מיני פנטאווז 4 חד', 
מרפסת סוכה, נוף לכנרת, 
950,000 ש"ח תיווך הצבי

053-3147717 04-6716666)44-44(_____________________________________________

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

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

053-3147717 04-6716666)44-44(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בשז"ר קרית פאר 
המבוקשת 140 מ"ר, 5 חד', 
קו-ב', גינה 75 מ"ר, מרפסת 
20 מ"ר נוף פנורמי לכנרת + 
סוכה 1,300,000 ש"ח תיווך 

הצבי 04-6716666
053-3147717)44-44(_____________________________________________

 בקרית שמואל חדשה 
מקבלן 4 חד', 124 מ"ר, 

מרפסת + מחסן, נוף 
950,000 ש"ח תיווך הצבי 

04-6716666 053-3147717)44-44(_____________________________________________

 מציאה!!! מצוינת 
להשקעה סמוך לקרית שמואל 
3 חד', קו-ב', 60 מ"ר, ממ"ד, 

מרפסת, הבנין מחופה אבן 
450,000 ש"ח כולל התיווך 

תיווך הצבי 04-6716666 
053-3147717)44-44(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בעמי,  כ- 4 חד', 75 
מ"ר, ק"ג, גג בטון, מתוחזקת 

_____________________________________________)43-02/20א(ונעימה 058-4912345

 הזדמנות מיוחדת! 
בצירלזון, דירת 4 חד', 
בונבונירה, בנין בוטיק 

חדש, מטבח חדיש, 
מושקעת מאד, קומה 
ב', מעלית 2,170,000 

_____________________________________________)43-46ש(052-7636359

 דירת 4 חד', ק"ג, ברח' 
סוקולוב - רד"ק 1,760,000 

_____________________________________________)43-44ל(ש"ח, לל"ת 054-8457104/3

 במינץ 3 חד', 7 מ"ר, 
מרווחת, ללא תיווך, ק"ג, 

חזית, עורפית 1,640,000 ש"ח 
_____________________________________________)43-46ל(050-4087927

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

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)43-43(_____________________________________________

 באזור אבטליון 3 ח' 
יפהפיה בנין מטופח ק"ג + 

מעלית 1,760,000
03-5791514)43-43(_____________________________________________

 בלעדי דירת נכה 4.5 ח' 
100 מטר + חצר 80 מטר + 
חניה + מחסן מפוארת מאוד 
2,200,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)44-44(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח' עורפית באזור 
חגי 90 מטר משופצת + 

מעלית + חנייה 2,050,000 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)44-44(_____________________________________________

 בגמר בנייה בבית יוסף 
4 חד' יפה, חזיתית, ק"א 

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
_____________________________________________)44-44(הארץ 03-8007000

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)44-44(_____________________________________________

 באזור ביהכנ"ס הגדול 4 
חד' בבנייה, 3 כ"א 1,900,000 

ש"ח 03-8007000
050-4999465)44-44(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)44-44(_____________________________________________

 בעמק יזראל 4 חד' 
בטאבו, 103 מ"ר, ק"ב, 

מעלית, חניה, חדר סוכה, 
מרפסת שמש גדולה 

1,780,000 בלעדי אפיקי 
_____________________________________________)44-44(נדל"ן בועז 050-4156080

 באברמסקי 4 חד', 
ק"ב, חזית מיידי + 

מפתחות בלעדי לאפיקי 
_____________________________________________)44-44(נדל"ן בועז 050-4156080

 נויפלד 4 חד' 93 מ"ר, 
ק"ג, חזית מחיר לסגירה 

1,580,000 בלעדי לאפיקי 
נדל"ן בועז

050-4156080)44-44(_____________________________________________

 בשלוש השעות 4 
חד' ק"ב בטאבו חזית 

מפוארת + מעלית וחניה 
בטאבו בלעדי! אפיקי 

_____________________________________________)44-44(נדל"ן בועז 050-4156080

 בלעדי מציאה 
בזבוטינסקי )צד של 

פ"כ( 90 מ"ר, 4 חדרים 
משופצת כחדשה ק"ג 
)גג בטון( + אופ' כ- 40 

מ"ר בחזית + חניה 
1,530,000 גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)44-44(_____________________________________________

 בלעדי בבגנו ירושלים 
4 חדרים 90 מ"ר 

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

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)44-44(והשקעות 054-4290600

 באברבנאל נורוק 
4 חדרים משופצת + 
מ' סוכה ק"א חזית + 

משרד מחסן מושכר + 
חניה 1,750,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
והשקעות

054-4290600)44-44(_____________________________________________

 בק. הרצוג איזור הצבי 
4 חד' ק"ג יפה ומרווחת 
1,600,000 ש"ח לל"ת 

_____________________________________________)44-47ש(050-4156080

 ברח' הלוחמים 15, דירות 
3 חד' בבנין חדש - שינפלד 

_____________________________________________)44-47ל(03-5785777

 אהרן דב 3.5 חד', 
קומה 1, משופצת, יפה, 

מרוהטת 1,650,000 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)44-44(_____________________________________________

 א.המכבים כ- 3.5 חד' + 
מ.ש/סוכה כ- 85 מ,ר קומה 

א' מ.מהיסוד + א.הרחבה 38 
מ"ר 1,400,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)44-44(לדיור" 052-5222690

 מציאה א.חיד"א כ- 3 חד' 
כ- 62 מ"ר קומה ב' + חניה + 
א.להרחבה 1,390,000 "תיווך 

_____________________________________________)44-44(משגב לדיור" 052-5222690

 א.דנגור 3 חד' כ- 68 
מ"ר ק"ד מ.חלקי + חניה + 

א.להרחבה צד/גג 1,280,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)44-44(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי 3.5 חד' כ- 87 
מ"ר, 3 כיווני אוויר קומה 

ג' מ.כחדשה א.בג-רעפים 
1,400,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)44-44(לדיור" 052-5222690

 חזית לאליעזר 3 וחצי 
חד', מעלית, סוכה, 3 כיווני 

_____________________________________________)44-44(אוויר, יפה 052-7671186

 בבלעדיות ברחוב בורוכוב 
3.5 חדרים שמורה ומרווחת, 

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

_____________________________________________)44-44(ספיריט 050-4122744

 בבלעדיות בדוד המלך 
דירת 3 חדרים מרווחת, כ- 85 

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

050-4122744)44-44(_____________________________________________

 בר"ע הראשונים 3 חד' 
מרווחת ויפהפיה בבנין חדש, 

מאווררת + חניה ומשרד 
במחיר מעולה תיווך אנג'ן 

02-8080080)44-44(_____________________________________________

 באזור הרצוג 3 חד' 
ענקית ויפהפיה, מושקעת 
ברמה גבוהה 1,700,000 

בלבד!!! תיווך אנג'ן
02-8080080)44-44(_____________________________________________

 היום נפגשים 
באברבנאל! 3 חד', 

מושקעת, חזית! אופציה 
מידית + עתידית, רק 

1,350,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)44-44(- מתווכים" 03-5701010

 מציאת השנה! 
בדנגור, 4 חד', ק"ד, גג 

בטון, רק 1,400,000 
ש"ח בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)44-44(מתווכים" 03-5701010

 במצליח! 3 חד' 
מושקעים + 40 מ"ר 

הרחבה קיימת + גג! רק 
1,450,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)44-44(- מתווכים" 03-5701010

 בז'בוטינסקי צד ב"ב 
)כניסה גם מב"ב( דירה 
מחולקת! ק"א, 3 כ"א, 

"אביחי - מתווכים"
03-5701010)44-44(_____________________________________________

 באפשטיין, 3 חדרים, 
82 מ"ר, קומה ב', 

חזית, +מ.סוכה. חובה 
לראות! 052-2452820 

_____________________________________________)44-44("מקסימום נדלן"

 בגבעת פנחס דירת 
3 חדרים, ק"ג, טאבו 
משותף, חזית "גשר 

_____________________________________________)44-44(נכסים" 054-8571997

 בחיד"א 3 חדרים 
+ סוכה, ק"ב, חזית, 
משופצת 1,600,000 

גמיש "גשר נכסים"
054-8571997)44-44(_____________________________________________

 בהרצל, 3 חד', 75 מ"ר, 
חזית, מטופחת ויפה, ק"ב, 
1,350,000, גמיש, "תיווך 

_____________________________________________)44-44(הנדל"ן 050-4177419

 בלעדי 3 ח' יפים 
בז'בוטינסקי עורפית לפ"כ + 

סלון גדול קומה א' 1,200,000 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)44-44(_____________________________________________

 באזור העיריה מיקום 
מצוין 3 חד' גדולה ק"ב + 

מעלית 3 כ"א משופצת 
א. להרחבה חזית + סוכה 
1,820,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)44-44(_____________________________________________

 בלעדי! באחיה השילוני 
3.5 חד' בבניין חדיש 85 מ"ר 
+ היתרים 51 מ"ר משופצת 

כחדשה ק"א + מעלית + 
חניה 1,860,000 ש"ח, גמיש 

_____________________________________________)44-44(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! ברח' ירושלים מול 
גן העיר 3 חדרים, 70 מ"ר, 
קומה 2.5 אחרונה, אופציה 
בגג כולל היתרים 52 מ"ר, 

משופצת, חזית, פונה לנוף 
+ חניה 1,590,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)44-44(פנחסי 03-5799308

 בשיכון ה' 3.5 חד', 
מעלית, סוכה וחניה רק 

1,720,000 ש"ח תיווך
_____________________________________________)44-45א(052-7276299

 בשיכון ג' 2 דירות 3 חד' 
מפוארות, מתאימות לטאבו 

משותף 2,850,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)44-44(_____________________________________________

 באלישע במיקום מעולה 
בבניין חדיש 3 חד' + חניה 

ומעלית תיווך יישוב הארץ -03
050-4999465 8007000)44-44(_____________________________________________

 בגמר בנייה בנורדאו 
3 חד' אחרונה, יפהפייה 

1,400,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

050-4999465)44-44(_____________________________________________

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

לעסק 1,450,000 ש"ח גמיש 
תיווך יישוב הארץ -03

050-4999465 8007000)44-44(_____________________________________________

 בהזדמנות! בטרומפלדור 
3 חד' + אופציה בגג ובצד, 
רק 1,180,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)44-44(_____________________________________________

 בהזמדנות! 3 חד' בדב 
הוז, ק"ב ואחרונה + אופציה 
1,350,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)44-44(_____________________________________________

 בטבריה 3 חד' ענקית 
ויפהפייה + אופציה, חניה 

1,900,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

050-4999465)44-44(_____________________________________________

 בברסלב 3.5 חד' מרווחת, 
חזיתית, אופציה בצד ובגג 

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)44-44(_____________________________________________

 מציאה בנורדאו!! 
3.5 חד', ק"ג, מעלית, 

3 כ"א, סוכה וחניה, 
משופצת 1,380,000 

ש"ח מ.כהן נכסים
052-7684074)44-44(_____________________________________________

 במצליח 3 חד' ק"א, 
עורף לגינה + אופציות 
יפות מאוד מטופל ע"י 

'אפיקי נדל"ן בועז'
050-4156080)44-44(_____________________________________________

 בלעדי בהרצוג 
קוק 3.5 חדרים 75 
מ"ר משופצת ק"ג 

)רעפים( חזית + סוכה 
1,550,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)44-44(_____________________________________________

 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)44-44(_____________________________________________

 בזבוטינסקי צ"בב 
3 חד' כ- 70 מ"ר ג' 
בטון היתרים מידיים 

1,390,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)44-44(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 3 חד' 
כ- 75 מ"ר ק"ב ואחרונה 

חתימות בגרמושקה 
1,545,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)44-44(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 3 
מדרגות 3.5 חד' כ- 80 מ"ר 

3 כ"א 1,450,000 נדל"ן 
_____________________________________________)44-44(הקריה 050-3000121

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

050-3000121)44-44(_____________________________________________

 בנגב 3 חד' כ- 80 
מ"ר ק"ב ואחרונה 

חתימות שכנים 
1,450,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)44-44(_____________________________________________

 באביעד 3 חד' ק"ג כ- 
60 מ"ר מעטפת 48 מ:ר 
1,450,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)44-44(הקריה 050-3000121

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

מ"ר 1,540,000 נדל"ן 
_____________________________________________)44-44(הקריה 050-3000121

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

שכנים בנו 1,435,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)44-44(_____________________________________________

 באברבנאל 3 חד' 
כ- 90 מ"ר ק"ג גג בטון 

1,699,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)44-44(_____________________________________________

 בוינברב בט"מ 3 
חד' כ- 60 מ"ר ק"ב 

משופצת 1,050,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)44-44(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד' 
קרקע 70 מ"ר חצר 

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

050-3000121)44-44(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! 
בשלמה בן יוסף 3 חד' 
כ- 65 מ"ר מעטפת 30 
מ"ר 1,390,000 גמיש 

נדל"ן הקריה
050-3000121)44-44(_____________________________________________

 בבלעדיות במנחם בגין 
3 חד' קו 2 ואחרונה גג בטון 

אופציה מידית בצדדים שכנים 
בנו )זקוק לשיפוץ( 1,260,000 

)גמיש( פנחס נכסים
055-6789653)44-44(_____________________________________________

 בבלעדיות מציאה 3 חד' 
בבנימין אברהם קומה 2 גג 

בטון 90 מטר + 2 מרפסות 
_____________________________________________)44-44(פנחס נכסים 055-6789653

 בבלעדיות באבוחצירא 
3 חדרים 70 מ"ר, אפשרות 

הרחבה, מיידי, ק"ג, בנין פנימי 
_____________________________________________)44-44(תיווך ספיריט 050-4122744

 בבלעדיות באבוחצירא 3 
חד' 60 מ"ר + מרפסת 10 

מ"ר + אופציה להרחבה מיידי, 
ק"ג, חזית, בנין פנימי תיווך 

_____________________________________________)44-44(ספיריט 050-4122744

 באזור הנבאים 3.5 ח' 
גדולה מושקעת כחדשה + 

אפשרות לריהוט מלא חזית, 
1,990,000 תיווך B.D.A אבי

054-8449423)44-44(_____________________________________________

 באזור בלז 3 גדולה ק"ג 
אחרונה )רעפים( מוארת 

ומאווררת 1,590,000 ש"ח
03-5791514)44-44(_____________________________________________

 באהרן דב 3 חד' גדולים, 
ק"ב חזית 1,690,000 "אפיק 

- נכסים" 03-5791514 
053-3128884)44-44(_____________________________________________

 באזור אבטליון 3 ח' 
יפהפיה כחדשה ק"ב + מעלית 

3 כ"א + חניה 2,180,000 
ש"ח "אפיק - נכסים"

 03-5791514)44-44(_____________________________________________

 בלעדי ברבי עקיבא 
קוק בבנין חדש כ- 90 

מ"ר 3.5 חד' + מרפסת 
שמש/סוכה ק"א + 

מעלית 1,850,000 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)44-44(והשקעות 054-4290600

 המציאה!! ז'בוטינסקי כ- 
2.5 חד', כ- 62 מ"ר, קומה ב', 
א.בג-רעפים 1,250,000 "תיווך 

_____________________________________________)44-44(משגב לדיור" 052-5222690

 מציאה!! א.בורוכוב 
2.5 חד' כ- 55 מ"ר, קומה 

ב', א.בג-רעפים )ש.בנו( 
1,160,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)44-44(לדיור" 052-5222690

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

ק"כ כניסה מיידי תיווך ספיריט 
050-4122744)44-44(_____________________________________________

 2 חדרים עם אופציה 
25 מ"ר, קומת קרקע איזור 
מעולה במחיר מציאה תיווך 

_____________________________________________)BA)44-44 יזמות 054-4980159 דורון

 באלוף שמחוני, 2.5 
חדרים, 65 מ"ר, ק"ק 

+ אפשרות הרחבה 
עד 25 מ"ר )השכנים 

הרחיבו( 052-2452820 
_____________________________________________)44-44("מקסימום נדלן"

 בהרב שך קרוב 
לחנקין 2.5 חד', כניסה 

נפרדת, ק"ק, חזית. מיידי 
1,100,000 גמיש תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)44-44(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
בזבוטינסקי )צד ב"ב( 

70 מ"ר 2 חדרים + 
מרפסות גדולות לחזית 
לבן פתחיה כ' מיידית 

1,300,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)44-44(_____________________________________________

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

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

050-3000121)44-44(_____________________________________________

 בפלמח 2.5 חד' כ- 
50 מ"ר קו2.5 ג'רעפים 
מ'מהיסוד 1,275,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)44-44(_____________________________________________

 בנורדאו 2.5 חד' 
ק"א חזית כ- 65 מ"ר 

1,350,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)44-44(הקריה 050-3000121

 באברבנאל 2 חד' 
ענקית כ- 60 מ"ר + 
מרפסת כ- 12 מ"ר 

1,390,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)44-44(הקריה 050-3000121

 מציאה בקרית שמואל, 
5 חדרים מחולקת, מושכרת 
ב- 4,100, משופצת מהיסוד, 
_____________________________________________)44-03ל(460,000 ש"ח 054-3089717

 בק. שמואל, מציאה 
מדהימה! דירת 3 חד' + 

מעלית + ח. ממ"ד, משופצת 
450,000 ש"ח "תיווך הצבי" 

053-3147717)44-44(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)44-44(הכוכבים: 02-5713375

 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 
_____________________________________________)44-44(הכוכבים: 02-5713375

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

סוכה, משופצת חלקי, נוף! 
1,790,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)44-44(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)44-44(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 הזדמנות פז, 4 
חד'מפוארת, בנין חדש, כניסה 

מיידית, הקודם זוכה
_____________________________________________)44-44(054-3050561 הראשון בתיווך
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 בפוריה, צימרים
"בצל דקלים" מרווחים, בריכה 
מוצנעת ומחוממת + ג'קוזי, 
_____________________________________________)35-35/20ל(מטבחון, ביכ"נ 054-4314062

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

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

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

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

הרי יהודה
 במבוא ביתר יחידת 

נופש באזור כפרי ושקט, 
מאובזרת היטב, מתאימה 

עד 6 נפשות, כולל 
מקלחת זרמים
050-6243346)33-45(_____________________________________________

טבריה
 וילה 4 חד' חצר גדולה 

7 דקות מהכנרת
2 דקות מהשטיבלאך.

052-7606968)19-19/20(_____________________________________________

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
050-8954654)47-04/20(_____________________________________________

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

_____________________________________________)02-03/20ל(054-8523020

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

_____________________________________________)37-49ש(נקיה ויפה 050-2791457

 דירת נופש, ק"ק + חצר 
+ סוכה לנופשים בכל השנה 
_____________________________________________)38-12/20ל(ליד השטיבלאך 052-4343880

 ד. נופש חדשה לזוגות 
ומשפחות + בריכה,

נוף לארבל באזור דתי, 
150 ש"ח למיטה

_____________________________________________)39-51א(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)27-27/20(_____________________________________________

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

053-7763264 053-7334201)37-49(_____________________________________________

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

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

053-9428753)25-22/20(_____________________________________________

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

מרפסת לכנרת. 
054-8425184 054-6511250)44-03/20(_____________________________________________

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

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

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

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

 במרכז העיר, קרובה 
להכל, ממוזגת ומטופחת, 

מתאימה ל- 8 אנשים 
052-7122230)35-47(_____________________________________________

 דירת נופש + חצר 
פרטית, 7 מיטות, שמורה 
_____________________________________________)26-52(ומטופחת 052-7833506

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

נוף ביהכ"נ קרוב. 
050-7322422)03-04/20(_____________________________________________

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

079-5551606 050-2080678)51-52/19(_____________________________________________

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

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)02-03/20(מאובזרת! 050-6927465

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

_____________________________________________)50-51/19(מאובזרות. 052-8357813

 "כתר הרימון" -בר יוחאי, 
2 צימרים חדשים לזוגות 

ומשפחות נוף למירון.
052-5207326)45-47/19(_____________________________________________

 2 צימרים + חצר, 
מאובזרות כחדשות עד 10 

נפשות כ"א + נוף לרשב"י, 
052-4624543)13-48(_____________________________________________

גורן

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

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

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)12-13/20(_____________________________________________

גליל עליון

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

_____________________________________________)41-49ש(2 יחידות 050-5990545

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

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

דלתון

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

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

פתח תקווה

דירות 
להשכרה

בני ברק 

 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 

7,500 ש"ח פינוי 3 
חודשים בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 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(_____________________________________________

יחידות דיור

ירושלים

ביקוש 
דירות

 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)29-15/20(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 מחפש שותף פעיל 
לעסק למוצרים אורגנים 

טבעיים למגזר הדתי/
_____________________________________________)39-45ש(חרדי 052-8708776

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה, מדשאות, טרמפולינה, 

נדנדות ומפל מים 
052-3452522 052-3771789)26-27-2020(_____________________________________________

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)19-47/19(_____________________________________________

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, לחגים 

/שבתות/תקופות בעוזיאל, 
_____________________________________________)38-02/20(נקיה מאוד 052-7118100

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + בוסתן 

ומשחקים. בקרו באתר 
_____________________________________________)23-25/20("אגם מים" 02-5344514

בית מאיר

 חדשה יפיפיה, ממוזגת, 
מרוהטת, מאווררת, לימים/

תקופות קצרות וארוכות
03-6160899 052-7609319)32-44(_____________________________________________

קיט 
ונופש

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

מרהיב, קרוב לרשב"י, יחס חם! 
050-3070487 050-9070487)49-01/20(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)49-48/19(_____________________________________________

אור הגנוז

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-14/20(_____________________________________________

 וילת נופש עד 30 איש 
+ חצר, טרמפולינה ונדנדה + 

_____________________________________________)19-15/20(צימר וג'קוזי, 052-7655090

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

גדול, נוף. כתובתנו באתר 
_____________________________________________)ogz.co.il)04-05/20 טל': 052-7655095

אביבים
 2 סויטות חדשות עם 
בריכה פרטית וחצר ענקית, 

פינת מנגל עם פרטיות 
_____________________________________________)28-50(מוחלטת 052-3833809

 "חוות מרומי שדה" 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים, 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

מדהים. 052-5807915
)49-51/19(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

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

054-8001138)39-39/20(_____________________________________________

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

 הבית של מרן הרב 
עובדיה יוסף זצוק"ל, 
ברח' אלקנה, קומה 

ראשונה, 4 חד' מרווחת 
+ 2 מרפסות + חצר 
גדולה 058-7911289 

_____________________________________________)41-45א(050-4496600

 מול העיריה 3 חד', 
משופצת וממוזגת + מ. סוכה, 

ק"ג, ללא, מיידי 3,750 ש"ח 
_____________________________________________)43-44ל(052-4476744 03-6195580

 בק.הרצוג 3 חד', ק"ד, 
ללא, משופצת ומושקעת 
_____________________________________________)43-46ל(3,000 ש"ח 050-4131561

 בנורוק, 2 חדרים כחדשה, 
מרוהטת קומפלט, ענקית 

)כ- 50 מ"ר(, מהממת, למיידי! 
_____________________________________________)43-46ל(ק"א 053-3104856

+5 חדרים

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

_____________________________________________)43-44ל(052-2447475

 בפרל 28, בב"ב בנין 
חדש מהניילונים, ק"ק כניסה 
פרטית מהחזית כ- 85 מ"ר 

ניתן לחלוקה, לכל מטרה-ללא 
ארנונה, גישה למשאית, מיידי 

4,500 ש"ח לל"ת
054-8449114)43-46(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)44-51א(לל"ת 053-3166586

3-3.5 חדרים
 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)44-44(_____________________________________________

 בן יהודה, 160 מ"ר )דירה 
בקומה( קומה 3 + אפשרות 

לבניה על הגג וניתנת לחלוקה 
לשתי דירות 2,400,000 ש"ח 

050-3528252)44-44(_____________________________________________

 בפרנקפורטר 3 חד' + 
יח"ד ק"2 משופצת נהפכת 

בקלות לדירת 4 חד' + דירת 
סטודיו/משרד או ל- 5 חד' 

1,690,000 תמר
050-2220184)44-44(_____________________________________________

 מעולה להשקעה במרכז 
העיר מחולקת לשתי יח"ד 

מסודרות ק"ק תשואה 5,300 
ש"ח 1,100,000 תיווך יוחנן 

051-2454512)44-44(_____________________________________________

 הזדמנות במרכז 
העיר, ק"א, מחולקת 

ל- 3 יחידות, משופצת, 
מושכרת 6,950 ש"ח 

1,190,000 ש"ח מ.כהן 
_____________________________________________)44-44(נכסים 052-7684074

וילות ובתים
 "רימקס עוצמה" 

המכבים, 2 חד', כ- 70 מ"ר, 
מגרש כ- 380 מ"ר שמורה, 

מחסן צוות אביגד
072-3957393)44-44(_____________________________________________

 בטרומפלדור, דירת גג, 
בניין חדש, 5 וחצי חד', מעלית, 

חניה, מתאים ל- 2 משפחות 
2,390,000 ש"ח

_____________________________________________)44-17/20ש(050-6610501 סתיו 

 "רימקס עוצמה" הדרור, 
3.5 חד', כ- 85 מ"ר, קרקע, 
חצר כ- 90 מ"ר, משופצת 
_____________________________________________)44-44(צוות אביגד 072-3957393

 ברחוב 93 בבלעדיות דירת 
דופלקס ענקית ומפוארת 7 

חדרים, מרפסת ענק + חניות 
_____________________________________________)44-47(יהודה הס 050-3003455

 "רימקס עוצמה" גוטמן, 
קומה 11, כ- 135 מ"ר, דירה 
חדשה, מ.ש, ממ"ד, חניה*2, 

ומחסן צוות אביגד
072-3957393)44-44(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
הנרייטה סולד, דירת גג, 3 חד' 
+ 2.5 חד', כ- 150 מ"ר קומה 

3, אופציה לכניסה נפרדת, 
מ"ש, משופצת צוות אביגד

072-3957393)44-44(_____________________________________________

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

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

050-3073256)44-44(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" תל 
חי, קומה 1, כ- 100 מ"ר, 

משופצת, ממ"ד, מ"ש, 
מעלית, חניה צוות אביגד 

072-3957393)44-44(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" חיים 
עוזר, קומה 2, כ- 80 מ"ר, 
משופצת חלקי, פונטציאל 
תשואה גבוהה צוות אביגד 

072-3957393)44-44(_____________________________________________

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

חניה, 4 חד', 95 מ"ר, מ"ש, 
ממ"ד, מיזוג אוויר אריאל 
_____________________________________________)44-44(שמילוביץ 050-3073256

 "רימקס עוצמה" 
בהרצפלד 5, ק"ג, 4.5 חד', 
100 מ"ר, שמורה ומסודרת 
מיזוג אוויר אריאל שמילוביץ

050-3073256)44-44(_____________________________________________

 4 ענקית ומושקעת 
בבורלא, מעלית, חנייה מקורה, 

רחוב שקט ליד היציאה
052-2757378 יריב אריאל 

_____________________________________________)44-44(נכסים 

 4 בסוקולוב 120 מטר 
מעלית, מושקעת הכל חדש 

1,590,000 052-2753780 יריב 
_____________________________________________)44-44(אריאל נכסים 

 רוטשילד פ"ת דירת 4 ח' 
+ מרפסות 120 מ"ר צפון/

דרום/מזרח קומה 2 מתוך 4 
2 דיירים בקומה תיווך עטרת 

050-4231133)44-44(_____________________________________________

 בגני הדר 4 חד' + חצר 
50 מ"ר, משופצת, סלון ענק, 
_____________________________________________)44-47ל(כניסה פרטית 052-7633738

 בהדר גנים רח' חנה 
רובינא 4 חד' + מעלית + 

מרפסת סוכה, חנייה בטאבו 
1,520,000 ש"ח בבלעדיות 
_____________________________________________)44-44א(סיטי נכסים 050-3955955

 4 חד' בסוקולוב מציאה, 
ק"ב, מעלית מושקעת הכל 

חדש 1,590,000
052-27573780 יריב אריאל 

_____________________________________________)44-44(נכסים 

 "רימקס עוצמה" 
אושיסקין, קרקע )+גינה(, 

כ- 80 מ"ר, משופצת, סורגים 
_____________________________________________)44-44(צוות אביגד 072-3957393

 "רימקס עוצמה" 
אורלוב, קומה 2, כ- 100 מ"ר, 
משופצת, מעלית, חניה צוות 

_____________________________________________)44-44(אביגד 072-3957393

3-3.5 חדרים

רמת גן
וילות ובתים

1-1.5 חדרים

 בהדר גנים 3 חדרים + 
מעלית, חניה ומרפסת שמש 

1,390,000 ש"ח
050-3528252)44-44(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
רוטשילד, קומה 2, כ- 80 מ"ר, 

משופצת, בתהליך היתרים 
לתמ"א צוות אביגד

072-3957393)44-44(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
במסריק 14, קומה 3, 3 
חדרים, ממוזגת ושמורה, 

אריאל שמילוביץ
050-3073256)44-44(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
בצירלסון 22, קומה 1, חניה 

בטאבו, 3 חד', 70 מ"ר אריאל 
_____________________________________________)44-44(שמילוביץ 050-3073256

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

ובחדרים, חניה משותפת 
אריאל שמילוביץ

050-3073256)44-44(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
ביקותיאל אדם 6, קומה 1, 

חניה משותפת, 3.5 חד', 70 
מ"ר אריאל שמילוביץ 

050-3073256)44-44(_____________________________________________

 במרכז העיר חפץ חיים 3 
חד' מסודרת, ק"2 1,150,000 

_____________________________________________)44-44(תיווך יוחנן 051-2454512

 בשכונת הלל 
המבוקשת, 7 חד', דו 

משפחתי מואר ושקט, 
שתי חניות, 3 כ"א, 

במחיר הזדמנות. מתן 
נסטל נדל"ן

050-6795813)44-44(_____________________________________________

 בשכונת הלל, קומה 
שלישית, 50 מ"ר, 2 

כ"א, 2 מ.שמש, מוארת 
ושקטה, מציאה. מתן 

נסטל נדל"ן
050-6795813)44-44(_____________________________________________

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

מהניילונים! תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)44-44(_____________________________________________

 השלושה 4 חד', ק"א + 
מעלית, עורף, 4,600, אלישע 

5 חד', ק"ב, חזית 6,500 תיווך 
_____________________________________________)44-44(הכוכב 054-8481688

 בהזדמנות! בר"ע! 
מול בית כנסת הגדול 

2 יחידות גדולות, קומת 
קרקע, לכל מטרה! 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)44-44(_____________________________________________

 בהרבלוין פנטאוז 5 חד' 
+ מרפסות 4 כ"א נוף ק"ה 

7,300 ש"ח תיווך הכוכב 
054-8481688)44-44(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן 

+5 חדרים
 בעמק יזראל 5 חד', 

כחדשה, ק"ג, מעלית, ריהוט 
חלקי, מזגן מרכזי לפרטים: 

_____________________________________________)44-47ל(050-5588838

 באזור בן זכאי רח' שקט 
5 חד', 120 מ"ר + חצר 

מטופחת + מחסן משופצת 
מיידי 6,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)44-44(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בחרל"פ, 4 חד', ק"ב, 
ענקית שמורה ומושקעת, 

מ.סוכה, חניה כפולה, מיידי 
בלעדי "נדל"ן בחיוך" חיים 

_____________________________________________)44-47ש(054-3970200

 בפלמ"ח 4 חד' ק"ג 
כ- 80 מ"ר מעלית 

חניה מיידי 4,500 נדל"ן 
_____________________________________________)44-44(הקריה 050-3000121

 ברח' חברון ק"ב חזית 4 
חד' מעלית 100 מ"ר, מרווחת 

לל"ת כניסה מיידית 5,000 
_____________________________________________)44-44(ש"ח 058-7625628

3-3.5 חדרים
 מעונות ויזניץ

 3 חד' 65 מ"ר 2 כ"א ק"א 
מונגשת לנכה ב- 4,500 תיווך 

_____________________________________________)44-44(הכוכב 054-8481688

 בחתם סופר בבניין 
חדש דירת 3 חד', קומת 

קרקע, בערך 75 מ"ר 
+ חנייה ב- 4,500 ש"ח 

מיידי להב נכסים
050-4177750)44-44(_____________________________________________

 באזור נחמיה עזרא 3 
חד' עם משופצת מהיסוד 

ברמה גבוהה! + חצר 
כ- 20 מ"ר מרוצפת, 

מיידי ב- 4,200 ש"ח להב 
_____________________________________________)44-44(נכסים 050-417750

 בעלי הכהן 3 חד' + 
סוכה אחרי שיפוץ כללי 
מיידי רק ב- 3,800 ש"ח 

קומה שנייה ואחרונה 
להב נכסים

050-4177750)44-44(_____________________________________________

 באלוף שמחוני חזית, 
ק"ב, כ- 90 מ"ר ממוזגת, 

מסורגת, סוכה, חניה, דו"ש, 
_____________________________________________)44-47ל(מיידית 054-8433232

 מציאה בבן זכאי, 3 
חדרים, 75 מ"ר, שמורה 
מאוד! מרוהטת קומפלט 
קומה 1 עורפית ושקטה 

רק 3,600 ש"ח
050-6452128 סופר 

_____________________________________________)44-44(נדל"ן 

 בלעדי ברבי עקיבא 
טרפון 3.5 חדרים, ק"ב, 
חזית, משופצת, מיידית 

3,950 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)44-44(_____________________________________________

 בפרדו 3.5 חדרים חצר 
גדולה קומת קרקע, ממוזגת 
_____________________________________________)44-45(מרוהטת נייד 050-4128183

 בק.הרצוג יח"ד לזוג, 
מקסימה, ממוזגת, מרוהטת + 

נוף, מיידית, מציאה!
_____________________________________________)44-47ל(054-8435953

 דירת שני חדרים, 
מרוהטת, ממוזגת וחדשה, 

פינת עזרא חזו"א
050-4116588)44-45(_____________________________________________

 70 מ"ר ענק + חצר 
ממוזגת מרוהטת מפוארת 

בפרל 28 3,500 ש"ח
_____________________________________________)44-47ש(052-7691171

 לזו"צ 2 חד' ק"ק מארת 
3 כ"א ממוזגת ברח' הרצוג 
_____________________________________________)44-47ש(מרכזי ושקט 054-4797080

2-2.5 חדרים

 בזוננפלד 1 יח' דיור 
להשכרה, ק"א, 35 מ"ר, 

ממוזגת, ריהוט חדש, מיידי 
_____________________________________________)44-45ש(2,650 ש"ח 050-4110069

 בדמשק אליעזר דירת 2 
חד' משופצת לא מרוהטת, 

_____________________________________________)44-47ל(מיידי! 054-5634160

 יח"ד ליחיד או למכירות, 
יפה, מרווחת, מרוהטת, 
ממוזגת בהרב רוזובסקי

_____________________________________________)44-47ש(050-4113074

 באזור סוקולוב יחידת דיור 
חדשה יפה ומאווררת להשכרה 

 B.D.A 2,600 שקלים תיווך
_____________________________________________)44-44(אבי 054-8449423

 יחידת דיור עם חניה 
צמודה! מפוארת ומושקעת, 
בנין חדש ושקט ברחוב עמק 

יזראל חדר מגורים גדול + 
מטבחון, שירותים ומקלחת + 

חצר שירות וחניה מתאימה 
מאד לדייר אחד 1,800 ש"ח 

_____________________________________________)44-45(בלבד 052-7604015

1-1.5 חדרים

 בבעש"ט 1.5 חד' + מ. 
מקורה, יפייפיה, מרוהטת 

וממוזגת, פינוי ב' כסליו, 3,000 
ש"ח כולל הכל

054-8435119/7
_____________________________________________)43-46ל(054-8503037

 באפשטיין, 1.5 חד', ק"א, 
ממוזגת, מסורגת, ומשופצת, 
28 מ"ר, 2,600 ש"ח, מיידי! 

_____________________________________________)44-47ל(055-6670345

פתח תקווה 

 ברמות א' קוטג 4 חד' 
)110 מ"ר( משופץ + מרפסת 

סוכה, סלון גדול, נוף, כ"פ! 
5,900 ש"ח לחודש מיידי! 

_____________________________________________)44-44(תיווך הכוכבים: 02-5713375

קוטגים

עמנואל

 3 חד' משופצת, ק"א, 
כ"א טובים, רח' פנחס 
לוין 21/5, 1,500 ש"ח 

03-5700435
_____________________________________________)44-45ל(054-8409920

3-3.5 חדרים

 "ריקמס עוצמה" בייליס, 
קומה 3, כ- 120 מ"ר, מעלית, 
חניה ללא תיווך! צוות אביגד 

072-3957393)44-44(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" דגניה, 
קומה 13, כ- 135 מ"ר, 

מעוצבת, מ"ש, ממ"ד, מחסן, 
2 חניות ללא תיווך! צוות 

_____________________________________________)44-44(אביגד 072-3957393

3-3.5 חדרים 

 בהזדמנות בגורדון 3 
חדרים + מעלית וחנייה

050-3528252)44-44(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" רחל 
המשוררת, קומה 2, כ- 85 

מ"ר, מעלית, חניה ללא תיווך! 
_____________________________________________)44-44(צוות אביגד 072-3957393

 דרושה דירת 4 חדרים 
באיזור עזרא - נחמיה קומה א' 

_____________________________________________)44-45ח(או ב' 03-6746678

השקעות

 למכירה חוף פרטי 
בכנרת 2.5 דונו לפרטים 

אפנט נדל"ן
_____________________________________________)44-47ש(052-2479184

 בדמשק אליעזר, חדש, 
כ- 50 מ"ר ממוזג, מיידי! 

_____________________________________________)44-47ל(054-5634160

 להשכרה חנות חזיתית 
במיקום מעולה! ברבי 

עקיבא אזור ישעיהו בבני 
ברק כ- 40 מ"ר + גלריה 

מיידי ב- 8,500 ש"ח להב 
_____________________________________________)44-44(נכסים 050-4177750

 מציאה! להשכרה 
בר"ע בסמוך לביכ"נ 
הגדול, 50 מ"ר לכל 

מטרה! מפתחות 
ב- "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)44-44(_____________________________________________

 מחפש חנות/משרד 
להשכרה/קניה בבני 

ברק? בשבילך אנחנו כאן 
תיווך BA יזמות

_____________________________________________)44-44(054-4980159 דורון 

 להשכרה חנות ברבי 
עקיבא בפסאז' 80 מטר 
בבנין חדש 9,500 "גשר 

_____________________________________________)44-44(נכסים" 054-8571997

 להשכרה בשיא 
המרכז! בבני ברק חנות 

20 מ"ר חזיתית 7,000 ש"ח 
"אפיק - נכסים" 03-5791514 

054-2250000)44-44(_____________________________________________

 להשכרה לחנות/
לתעשיה/למשרד 39 מ' 

משופץ מהיסוד ברבי עקיבא 
34 פינת ירמיהו 1 בבני ברק 
פנחס מילר מתווך מוסמך 
_____________________________________________)44-44(ויועץ נדל"ן 050-4103310

 חנות במיקום 
אסטרטגי באזור ר' 

עקיבא מול קניון רפאלי 
כ- 40 מ"ר עם חלון 
ראווה משופצת + 

שירותים 4,500 ש"ח 
_____________________________________________)44-47ש(052-7691171

מגרשים
 דרושים מגרשים 

חקלאים בכל הארץ, 
תשלום הוגן! תיווך ש. 

_____________________________________________)37-37(מאירוביץ 054-6506501

 מחסן/משרד בב"ב לכל 
מטרה באזור רמבם כ- 20 

מ"ר בנין חדש כניסה מהחזית 
ק"ק, גישה למשאית ללא 

ארנונה מיידי 1,500 ש"ח לל"ת 
054-8449114)44-44(_____________________________________________

מחסנים

משרדים
 להשכרה משרד 

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

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

 בב"ב, ברח' עזרא, חצר, 
10 מ"ר בק"ק, חדש, שירותים 

_____________________________________________)44-47ש(1,100 ש"ח 052-7680317

 משרד - חנות להשכרה 
בשכונת אוסם בב"ב )לא 

בחניה( מקום מטופח ונגיש 
_____________________________________________)44-47ל(052-7637126

 "רימקס עוצמה" 
המכבים, להשכרה משרדים 
משופצים + מטבחון, קומה 
1, מעלית, כ- 16 מ"ר, ללא 

תיווך! צוות אביגד
072-3957393)44-44(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
מונטיפיורי, להשכרה משרד 

עם מטבחון ושירותים, כ- 24 
מ"ר, ללא תיווך! צוות אביגד 

072-3957393)44-44(_____________________________________________

 מבחר משרדים 
להשכרה בכל רחבי העיר 

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)44-44(054-4980159 דורון

 להשכרה בסמטת 
רחל, חדר, משופץ 

וממוזג, בכניסה פרטית, 
ק"ק, מיידי, למשרד/

סופרים/קליניקה
052-2452820)44-44(_____________________________________________

 מחסן/משרד בב"ב לכל 
מטרה ברחוב פרל כ- 35 מ"ר 
בנין חדש כניסה מהחזית ק"ק 

גישה למשאית ללא ארנונה 
מיידי 2,600 ש"ח לל"ת

054-9256303)44-44(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)44-47א(מ"ר למשרד 02-5342918

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים. 

שירות חינם
 054-8034868

"טוב צימר"
www.fuv.bait.co.il)44-22/20ש(_____________________________________________

 עונג שבת!! יומיום 950 
ש"ח 5 חד' מרווחת, נקיה, 
מרפסת נוף לכינרת ולגולן 

_____________________________________________)44-1/20ש(050-4124556

 2.5 חד', קומה ב', 
בהסתדרות 6, משופצת, 

מזגנים, דוד שמש, ריהוט חלקי 
_____________________________________________)44-47(3,500 ש"ח 054-6763289

2-2.5 חדרים

 חנות על ר' עקיבא, 35 
 BA מ"ר, מחיר מציאה תיווך

_____________________________________________)44-44(יזמות 054-4980159 דורון
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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

 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

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

 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

 נמצא צמיד כסף ביום 
חמישי של עולים לירושלים 

4 אפשר לקבלו עפ"י סימנים 
_____________________________________________)41-42ח(050-4110991

 אבד כובע בורסלינו חדש 
באולמי וגשל בתאריך ג' אלול 

_____________________________________________)41-42ח(053-4104367

 נשכח פלאפון בערב ראש 
השנה בטראמפ מבר אילן 

לרמות בירושלים
_____________________________________________)41-42ח(052-8010666

שיפוצים

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

_____________________________________________)40-14/20ש(וחשמל 052-7894414

 נמצאו צרור מפתחות 
בנסיעה מי"ם לפ"ת בחוה"מ 

_____________________________________________)43-44ח(053-6296399

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

שפע מתקנים+ בריכות. 
054-3440033)05-06/20(_____________________________________________

יבניאל

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

מאובזרת, בריכות מתנפחות. 
052-7150124)09-12/20(_____________________________________________

 3 צימרים מטופחים, 
חצר פרטית + בריכה בכל 

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

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

 וילה גדולה ויפה + דירת 
אירוח, 35 מיטות, חצר 

מטופחת וגדולה + מתקנים 
054-8470433 054-8450432)28-13/20(_____________________________________________

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

_____________________________________________)36-48(ש"ח 058-3242145

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

לג'יפים 050-7362739
050-2403750)32-06/20(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
058-3284786 053-3184783)51-50/19(_____________________________________________

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

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

 דירת נופש יפיפיה, 
מפוארת ונעימה, במיקום 

מרכזי, נוף מרהיב 
_____________________________________________)29-03/20ל(052-7170576

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת, 052-7646764,
052-7634389)46-47/19(_____________________________________________

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

+ חצר גדולה עם מתקני 
_____________________________________________)44-45/19(שעשועים 050-7447071

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

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

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

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

054-7721307)20-46(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)50-07/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

*במקור ברוך 4 חד' חדישה 
_____________________________________________)44-43/20ש(ויפיפיה + חצר. 053-3131809

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

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

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון ומרפסת כולל שירות, 

המלון )ללא אוכל( לימים, 
שבתות / תקופות

_____________________________________________)35-46ש(052-7184183

 מגוון דירות נופש ברחבי 
ירושלים, לימים/שבתות/חגים 
_____________________________________________)35-47("תיווך מנוחה" 055-6721593

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

_____________________________________________)36-48ש(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)26-02/20(_____________________________________________

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

050-2565636)50-46/19(_____________________________________________

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

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)23-24/20(קרוב! 052-4484443

 צימרים מפוארים 
בצפון + ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-25/20(_____________________________________________

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

_____________________________________________)33-45(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)48-51/19(_____________________________________________

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)36-36/20(_____________________________________________

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

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)50-07/20(_____________________________________________

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל-40 אורחים 

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

_____________________________________________)03-04/20(במקום. 050-3388668

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

מושב תרום

כרמיאל
 קוטג' מאובזר, 5 חד', 

במקום מעולה קרוב לרשב"י 
ולחוף הנפרד + חצר. 

04-9987070 058-3261711)20-46(_____________________________________________

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)09-11/20(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-33/20(וחדר אוכל. 054-6987257

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

לקבוצות + חדר אוכל.
050-8989641/0 04-6980744)47-46/19(_____________________________________________

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
04-6989734)47-49/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)34-37/20(_____________________________________________

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

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

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות ומאובזרות, 

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

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-51/19(_____________________________________________

מעלות

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות ליד הים לזוגות 
ולמשפחות. מותאמות לציבור 

החרדי + פינוקים. 
054-6388082 054-6299082)16-50(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
_____________________________________________)44-40/20ש(054-8042119, 04-6989119

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

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

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

עלמה 
 3 צימרים + יחידה גדולה 

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

ספסופה

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

ארוח עד כ - 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-13/20(לביה"כ. 052-6460451

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

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)10-12/20(למירון, 050-2606535

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

054-6465188)21-20/20(_____________________________________________

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

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)10-13/20(_____________________________________________

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

ישיבה ומרפסת גדולה,
_____________________________________________)11-12/20ל(077-5590283, 054-5726412

 "למרגלות ההר" - 4 
יחידות אירוח + בריכה 

+ גינה לזוגות/משפחות 
_____________________________________________)36-44ש(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 

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

ערד
 מתחם נופש מפואר 

מתאים לזוגות/משפחות עד 
_____________________________________________)24-50(60 איש 052-8860953

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

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

_____________________________________________)39-47ש(054-9917000

צפת
 בלב העיר העתיקה דירת 

5 חדרים, מתאימה ל/עד 15 
_____________________________________________)22-48(  נפשות 050-4666403

 מקום צנוע ויפה מול 
פארק עמק התכלת, צופה 
לנוף מירון, 300 ש"ח לזוג 

_____________________________________________)36-49/19ש(053-3147542 052-7155422

 דירת נופש עד 10 מיטות 
לבחורים / משפחות מומלץ!! 

_____________________________________________)36-27/20ש(052-7623725

 יחידות נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)37-49ש(ושבתות 052-7668387

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

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

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

ג'קוזי + גינה ומתקנים, דקה 
מביהכנ"ס לשבתות חתן וכו' 
_____________________________________________)37-49ש(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)22-48ל(_____________________________________________

צפון

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

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

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

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

_____________________________________________)15-16/20(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 + 
_____________________________________________)35-35/20(ונדנדות 052-5856465

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

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

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ולמשפחות
050-8227511 054-5881866

04-6973389)21-47(_____________________________________________

 דירת קיט מהממת 
מאובזרת בכנען, 12 

מיטות + מזרונים, מחיר 
_____________________________________________)21-17/20(  משתלם 052-7619453

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

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

050-4296661)19-45(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים 

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

054-8592082)26-26/20(_____________________________________________

 צימר משפחתי ומיוחד 
בסימטה היפה בעתיקה, 

דקות לביהכנ"ס המבוקשים 
והגלריות. 050-6784922 

052-5452203)28-28/20(_____________________________________________

 יחידת נופש לזוג חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)35-47ל(ושבתות 052-7668387

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

וחגים, 10 חדרי שינה 
למשפחות גדולות 30-40 איש 

050-9303353)33-46(_____________________________________________

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

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות.

www.hapagoda.com
054-9988348)16-44/20(_____________________________________________

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

לנהיגה עצמית + אופציה 
לצימר 052-2403750 

050-7362739)32-06/20(_____________________________________________

טיולי גיפים

מכוניות

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)52-34/20(_____________________________________________

 קונה רכבים לפרוק 
ונסיעה. 058-7887050 

058-5900900)05-06/20(_____________________________________________

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)39-39/20(_____________________________________________

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

מבצעים מיוחדים! 
079-5226200)01-06/20(_____________________________________________

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

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

זולים!! 052-710-10-20 
053-3106300)19-46/19(_____________________________________________

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

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

03-6199567)32-44(_____________________________________________

 "קופיץ הסעות" 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)39-47(רחבי הארץ 053-4271262

 הרב מיכאל מרום יועץ 
נישואין ומטפל מוסמך 

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

054-3534973)40-48(_____________________________________________

 לאברכים בלבד! מרצדס 
ויטו 2012, 8 מקומות, חסכוני 

052-7696100)33-33/20(_____________________________________________

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

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

053-3188842
050-7532336)33-36/20(_____________________________________________

יעוץ נישואין

מכירת רכבים

הובלות
 לרוזנברג הובלות 

דרושים נהגים חרוצים 
 C1 ושרותים עם רשיון

_____________________________________________)40-52ל(050-6563426

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

 רכבים חדישים, 16 
מקומות, הסעות וטיולים לכל 

חלקי הארץ 053-7294477 
_____________________________________________)41-45א(050-5884173

 דירונת חדשה, קרקע + 
גינה, 10 דק' מהעיר העתיקה, 

052-0 6
_____________________________________________)43-16/20ל(8755530 052-2840298

קוממיות
 לשבת וחול צימר מטופח 

מאובזר נקי וממוזג, חצר 
+ משחקים 052-7113937 

_____________________________________________)43-50ל(08-6601778

לימוד נהיגה
 אתרוג אברהם - 

מחפש מורה עם אידישקייט? 
מקצועי, סבלני ואמין,

המלצות בשפע,
052-5487975)28-28/20(_____________________________________________

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

מיוחדים, הקפדה על זמן 
השיעור 40 דק' לפחות 

על מאזדה CX5 חדשות, 
מורה ומורת נהיגה, 140 

ש"ח אוטומטי, אחוזי 
הצלחה גבוהים במבחן 
המעשי, ספר תאוריה 

_____________________________________________)28-02/20ל(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)31-31/20(_____________________________________________

 מחשב נייד מושלם 
 i5 לגרפיקה ותכנות

+ אחריות לשנה וחצי 
מחיר ממחשב חדש

054-4543701)19-29/20(_____________________________________________

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

שיש גרניט חברון רק 3,400 
_____________________________________________)10-11/20(ש"ח. ישראל 052-7656147

ספרי תורה
 למכירה, ס"ת, מהודר, 

סופר יר"ש, הגהות 
קפדניות, מחיר הוגן 

052-7614347)28-28/20(_____________________________________________

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

079-5227716)01-05/21(_____________________________________________

עריכת דין

מחשבים

 משה אלסין - מורה 
לנהיגה אוטומט. מלמד גם 

לתאוריה. אווירה נעימה! 
_____________________________________________)37-49ש(מחירים זולים! 052-2523284

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)05-06/20(_____________________________________________

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

משתלם במיוחד 052-2422130 
_____________________________________________)04-05/20(שלום

צילום
 נתן הסרטות וידאו, 

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

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

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

אירוסים ובריתות במחירים 
_____________________________________________)50-51/19(מפתיעים. 050-5808315

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

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)34-37/20(דרושים זכיינים

 לגברים בלבד! טיפול 
אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 

הרוח וזרימת הדם בגוף 
052-7172822)03-01/20(_____________________________________________

 "שידוכי המרכז" 
לחרדים ולדתיים בלבד! 

בעיקר לספרדים, 
אשכנזים, חסידים  

וליטאים. גם נפשי קל 
ופרק ב', שדכן מקצועי 

עם המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)44-16/20(_____________________________________________

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

_____________________________________________)35-45ש(בתשובה 052-3245153

אהרוני בועז

בב”ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-6793302
מחיר 

וין!
מצ

 וילה יפהפיה ומרוהטת, 6 
חדרים, בריכה, חצר, מתאים 

_____________________________________________)44-43/20א(גם לזוגות 052-4541489

 צימרים מפוארים + גקוזי' 
ספא, ב.פרטית ומוצנעת, 

מושב דתי, ביהכנ"ס, תחבורה 
_____________________________________________)44-40/20ש(050-2565636

כלנית

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

_____________________________________________)44-47ש(וממוזג 052-7153475

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

+ גקוזי' ספא בכל יחידה 
_____________________________________________)44-43/20ש(052-5254570

 יונדאי i35 שמורה מאוד, 
2014 טסט שנה +, אחרי 

טיפול, 107,000 ק"מ הדגם 
המפואר, 61,000 ש"ח

_____________________________________________)44-45ל(058-6826911

הסעות
 מיניבוסים ומידיבוסים 

להסעות וטיולים 
40,36,23 מק', לכל חלקי 

הארץ, ציפי הסעות
052-3821702
_____________________________________________)44-03א(050-4110855

רפדים
 ריפוד כסאות וספות, 

*תיקונים רהיטים, פוליטורה, 
ציפיות, מזרונים רגיל ונגד 

רטיבות ריפוד מושב כסא 60 
_____________________________________________)44-51ל(ש"ח 052-4227714

שידוכים
 שידוכים לחרדים ולאומים, 
רציניים בלבד כל המגזרים וכל 

הגילאים חיה 052-4738511 
_____________________________________________)44-47ל(053-4307097

 בניה ושיפוצים באמון 
ובאחריות מלאה, ישראל 

_____________________________________________)44-47ל(גוטליב 050-7555430

 במוצאי החג נמצא סכום 
כסף ברח' מתתיהו, ניתן 

לקבלו עפ"י סימנים
_____________________________________________)44-45ח(050-4944469

 נמצאו אופניים לפני כמה 
חודשים בהדר גנים פתח 

_____________________________________________)44-45ח(תקווה 054-5485613

 נמצאה שקית בגדים 
בקו 7 לכיוון תל השומר ביום 

שישי יב' תשרי בשקית נמצאו 
סרפנים של ילדות

_____________________________________________)44-45ח(052-7165718 055-6789536

 נמצא כרטיס רב קו 
ע"ש מלכה קורנרייק בכדורי 

_____________________________________________)44-45ח(בירושלים 053-3174093

 נמצא נגן ביום ה' כה' 
תשרי בקו 969 מטבריה לב"ב 

_____________________________________________)44-45ח(בערב 052-71965400

 נמצאו צרור מפתחות 
בנסיעה מי"ם לפ"ת בחוה"מ 

_____________________________________________)43-44ח(053-6296399
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לק ג'ל בבני ברק
יוקרתי | מקצועי | איכותי
מחיר מיוחד-80ש"ח
058-6335121

א’-ג’ בחשון תשע”ט  30/10-01/11/2019

 052-5594713

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

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

 למכירה עגלת סל קל 
JOIE כחדשה חודשיים 

בשימוש 500 ש"ח
_____________________________________________)38-44ח(052-7608118

תקשורת
 סמסונג A8 במצב חדש, 

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

052-3441441)27-30(_____________________________________________

 S5 פלאפון חכם סמסונג 
מטען וכיסוי, מצויין 250 שקל 

_____________________________________________)43-44ח(052-6784969

 כרטיס 128 גיגה'! כולל 
שנה אחריות רק ב- 75 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(058-3292471

 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

 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

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)40-41ח(בעבר 054-2509001

 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

 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

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(_____________________________________________

 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

 למסירה בחינם מגירות 
של מקפיא ליבר ישן 47*43 

_____________________________________________)41-42ח(ס"מ נייד: 058-3230569 ב"ב 

 מסך דק מצוין 
בהזדמנות!!! רק 120 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(053-3346080

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח 03-6187374 

_____________________________________________)41-42ח(053-3179093

 מחשב שולחני מהיר 
ליבה כפולה בהזדמנות מצוין 

_____________________________________________)41-42ח(400 ש"ח 054-6841665

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

_____________________________________________)41-42ח(052-2786557

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD 8 ב- 240 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)41-42ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה מטען לסוללה 36 
וולט מצב חדש, רק ב- 100 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 054-8464909

 xl 901 hp דיו תואם 
איכותי ביותר 60 ש"ח טל': 

_____________________________________________)41-42ח(054-8433730

 סורק חברת HP ב- 180 
ש"ח קוטל יתושים 70 ש"ח  

_____________________________________________)41-42ח(052-2786557

 רדיו דיסק מקורי לרכב 
מזדה 3 שנת 2010 ומעלה 

_____________________________________________)41-42ח(150 ש"ח 052-2786557

 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

 שטיח בצבע בז' שחור 
חוטים מהמם 150 ש"ח

_____________________________________________)41-42ח(050-4110991

 פינת אוכל + 5 כסאות 
_____________________________________________)41-42ח(350 ש"ח טל': 050-6245339

 שידת מגרות 50 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(טל': 050-6245339

 4 כסאות לבנים 150 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(טל': 050-6245339

 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

ספא בוטיק 
TLV

 אבנים חמות  קלאסי  רקמות עמוק 
משולב בטיפול רפואי ורפלקסולוגיה 

03-9449454 הפרדה מוחלטת 
הירקון 106 תל אביבפרטיות מלאה

מזמין אתכם לטיפול זוגי מרגיע ומפנק מול הים והטיילת 
סוויטות ספא יוקרתיות ומפוארות מגוון טיפולים

 מעונינים לקנות כסא 
ילהוברבורד גודל 10 אינץ' 

_____________________________________________)43-44ח(לפרטים: 02-9991539

 מעונינים לקנות / לקבל 
משחק קליקס בירושלים

_____________________________________________)43-44ח(054-8474221 054-8509970

 מקרר יד שניה "תדיראן" 
_____________________________________________)43-44ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר 

 מסך מחשב דק 17 מצוין 
עם כבל מחשב וכבל חשמל 
_____________________________________________)43-44ח(70 ש"ח טל': 050-2897977

 למכירה מזגן 1 כ"ס במצב 
טוב מאוד 500 ש"ח בפ"ת 

_____________________________________________)43-44ח(052-2786557

 מדיח כלים גדול תוצרת 
Bloomberg במצב מצוין 
)בני ברק( 350 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 בהזדמנות תנור טוסטר/
 BISTNO חימום קטן תוצרת

)בני ברק( 70 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 מאוורר נייח במצב מצויין 
_____________________________________________)43-44ח(80 ש"ח בלבד 054-7216671

 מאוורר עמוד עוצמתי 
במיוחד כחדש )בני ברק( 120 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 מגהץ קיטור תוצרת 
TEFAL במצב מצויין )בני 

ברק( 350 ש"ח בלבד
_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

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

_____________________________________________)43-44ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 
_____________________________________________)43-44ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות רדיאטור 
חדש 13 צלעות תוצרת 

HYUNDAI )בני ברק( 300 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
בקופסא HYUNDAI )בני 

ברק( 70 ש"ח בלבד
_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
 KENNEBY באריזה תוצרת

)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 מפזר חום חדש )בני ברק( 
_____________________________________________)43-44ח(50 ש"ח בלבד 054-7216671

 מכונת כביסה אלקטרה 
7 ק"ג במצב מצויין )בני ברק( 
_____________________________________________)43-44ח(350 ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה מזגן 2 כ"ס במצב 
טוב תדיראן 500 ש"ח
_____________________________________________)43-44ח(050-3337530 אבנר 

 AEG מייבש כביסה 
תקין 300 ש"ח בפ"ת

_____________________________________________)43-44ח(050-5967114

 מחשב PC + מסך, 
מקלדת, עכבר, רמקולים, 

מדפסת 500 ש"ח
_____________________________________________)43-44ח(052-8380655

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)43-44ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD 8 ב- 240 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מיקסר מורפיריצארד 
כמעט חדש 500 ש"ח דגם 

_____________________________________________)43-44ח(48956 052-7157077

 מיחם מים לשבת דיגיטלי 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 מכונת תספורת חדשה 
באריזה חשמלית 150 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(052-2786557

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

 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

 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

 למכירה סלון פינתי צבע 
חום כהה מצב מעולה דמוי 

_____________________________________________)43-44ח(עור 500 ש"ח 052-6140800

 ספה עור 2+3 צבע שחור 
500 ש"ח אפשר רק אחד בני 
_____________________________________________)43-44ח(ברק מצב מצוין 052-5737813

 למכירה שולחן כתר 
פלסטיק נפתח 110 שח' + 

פקס + מסך מחשב 80 ש"ח 
_____________________________________________)43-44ח(052-5737813 בני ברק

 למכירה שידה לסלון 
במצב מצויין 300 שקלים טל': 

_____________________________________________)43-44ח(054-5769990

 למכירה ספריה מעץ 
במצב מעולה 200 שקלים 

_____________________________________________)43-44ח(טל': 054-5769990

 כיסא מנהלים מפואר 
בצבע שחור חדש בהזדמנות 

)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

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

_____________________________________________)43-44ח(050-3337530

 שטיח בצבע בז' שחור 
חוטים מהמם 150 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(050-4110991

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

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

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

 עגלה חדשה של חב' 
פג פרגו + טיולון ב- 300 ש' 

_____________________________________________)43-44ח(054-3980448

 מחמם בקבוקים חדש 
של חב' אווינט במחיר 100 ש' 

_____________________________________________)43-44ח(054-3980448

 אמבטיה לתינוק חצי חצי 
של חב' שילב במחיר מדליק 

_____________________________________________)43-44ח(50 ש' 054-3980448

 תיק לעגלה חדש ב- 100 
_____________________________________________)43-44ח(ש' 054-3980448

 משאבה חדשה של חב' 
מדלה חדשה ב- 350 ש'

_____________________________________________)43-44ח(054-3980448

תינוקות

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(גמיש 054-8464909

 מובייל אווזים במחיר 
מצחיק 80 ש' 03-6162229 

_____________________________________________)41-42ח(054-3980448

 עריסת תינוק מעץ במצב 
חדש במחיר מציאה 100 ש' 

_____________________________________________)41-42ח(054-3980448

 עגלה חדשה של חב' פג 
פרגו + טיולון ב- 300 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(054-3980448

 מחמם בקבוקים חדש 
של חב' אווינט במחיר 100 ש' 

_____________________________________________)41-42ח(054-3980448

 אמבטיה לתינוק חצי חצי 
של חב' שילב במחיר מדליק 

_____________________________________________)41-42ח(50 ש' 054-3980448

 תיק לעגלה חדש ב- 100 
_____________________________________________)41-42ח(ש' 054-3980448

 משאבה חשמלית של 
חב' מדלה חדשה ב- 350 ש' 

_____________________________________________)41-42ח(054-3980448

 תיק לעגלה אדום-אפור 
Simplygood חדש. הרבה 

תאים, 30 ש"ח 054-8063853 
_____________________________________________)41-42ח()בני ברק(

 מחמם בקבוקים 
אלקטרוני חדש באריזה 50 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 054-8063853 )בני ברק( 

 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

 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

 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 

 תמי 4, תנור בישול 
מוכסף, מקרר 350 ליטר כל 

_____________________________________________)44-47ח(פריט 500 ש"ח 052-4227714

 3 גופי תאורה )נורות 
הלוגן( מיועד לקיר 50 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(052-3463482

 A.E.G קומקום חשמלי 
_____________________________________________)44-45ח(תקין 25 ש"ח 052-3463482

 kemmedy תוצרת dvd 
)ללא מסך( כחדש 50 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(052-3463482

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)44-45ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD 8 ב- 240 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח טל': 052-2727474

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 350 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 052-3463482

 שואב אבק הובר תקין 
_____________________________________________)44-45ח(250 ש"ח 052-3463482

 ACG מייבש כביסה 
תקין ועובד 300 ש"ח בפ"ת

_____________________________________________)44-45ח(050-5967114

 גי'.פי.אס משוכלל 
ומעודכן כולל מטען ותושבת 

_____________________________________________)44-45ח(100 ש"ח 052-7683705

 מצלמת רכב משוכללת 
קדמית + אחורית ועוד 250 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 052-7683705

 מדפסת + סורק + פקס 
HP-1536 תקינה 500 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(052-3463482

 מקרר במצב מצויין מאוד, 
גדול ואיכותי במחיר מציאה 

_____________________________________________)44-45ח(500 ש"ח 052-5216686

 רמקול סאונד בר בלוטוס 
סמסונג שמיעה מעולה ב"ב 

_____________________________________________)44-45ח(400 ש"ח 052-7153007

 מכונת תפירה תעשייתית 
ברונר במצב טוב מאוד 500 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח בב"ב 058-4413099

 מכונת כביסה 
קונטרוסקה 6 קג' 1000 סלד' 

300 ש"ח )בב"ב( טל':
_____________________________________________)44-45ח(054-8485026

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

_____________________________________________)44-45ח(054-8485026

 רדיאטור 12 צלעות 5 
צלעות באריזה גרמני )ב"ב( 

_____________________________________________)44-45ח(330 ש"ח טל': 054-8485026

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(054-3558949

 למכירה מייבש כביסה 
מצב מצויין 290 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)44-45ח(בני ברק 052-5737813

 שנדליה לסלון בהזדמנות 
בלתי חוזרת )בני ברק( 175 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 054-7216671

 שואב אבק קטן טורבו 
 princess 610 תוצרתW

+ אביזרים נלווים בהזדמנות 
)בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)44-45ח(054-7216671

 רדיאטור כ- 12 צלעות 
_____________________________________________)43-44ח(100 ש"ח 052-7167391

 מוני מים פרטי 100 ש"ח 
_____________________________________________)43-44ח(052-7167391

 מוני חשמל פרטי 120 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח 052-7167391

 תנור בישול בצבע כסף 
*מקרר 350 ליטר

_____________________________________________)43-44ח(052-4227714

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 40 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(052-3463482

 סלון! תלת מושבים 
נפתחים למיטה אמריקן 

קומפורט בהזדמנות
_____________________________________________)44-45ח(058-3292985

 7 כסאות מעץ מלא לסלון 
במצב חדש 500 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(058-3292985

 5 כיסאות מעץ לסלון + 
שולחן זכוכית 10 מקומות 

_____________________________________________)44-45ח(500 ש"ח 058-3292985

 סלון פינתי דמוי עור במצב 
כחדש צבע חום כהה 500 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 052-6140800

 מזנון זכוכית למטה ארון 
_____________________________________________)44-45ח(500 ש"ח בר"ג 050-5967114

 מיטה זוגית עם ארגז 200 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח בר"ג 050-5967114

 מיטת נוער יחיד + ארגז 
מצעים + 3 כריות 190/80 

_____________________________________________)44-45ח(400 ש"ח 052-3463482

 שעון קיר סלוני מעוצב 
ברמה גבוהה 300 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)44-45ח(058-4413099

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)44-45ח(500 ש"ח 054-5705546

 שולחן סלוני מעץ מלבן 
במצב מצויין בפ"ת 200 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(050-5967114

 למכירה מדפים פלסטיק 
כתר חזק ויציב 120 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(052-5737813

 למכירה ספה מצויינת 
וחזקה 260 ש"ח בלבד
_____________________________________________)44-45ח(052-5737813 בני ברק

 כסא נוח ראטן 50 ש"ח 
_____________________________________________)44-45ח(03-6169291

 4 כסאות כתר לבן כחדש 
_____________________________________________)44-45ח(80 ש"ח 03-6169291

 מכירה של וילה! מקרר 
סלון מעור 3+2 שולחן +8 

כסאות או 10 כסאות והרבה 
_____________________________________________)44-43/20ש(דברי נוי יפים 050-5770355

 מיטה חדשה נפתחת ל- 2 
_____________________________________________)44-47ח(+ 2 מגירות 052-4227714

 למכירה ספה מצויינת 
וחזקה 260 ש"ח בלבד
_____________________________________________)43-44ח(052-5737813 בני ברק

 מדפים פלסטיק כתר חזק 
ויציב 120 ש"ח בלבד בני ברק 

_____________________________________________)43-44ח(052-5737813

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

_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 שולחן אוכל מעץ 95*95 
נפתח לעוד 50 ס"מ )בני ברק( 
_____________________________________________)43-44ח(100 ש"ח בלבד 054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב 
+ מנגנון הגבהה בהזדמנות 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 שולחן סלוני מעץ מלבן 
במצב מצויין בפ"ת 200 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(050-5967114

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

_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 שולחן עגול מתאים לחצר 
/ מרפסת 140 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(053-3155415

 שולחן מזכוכית עגול 230 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח 052-7126106

 מזנון מעוצב לבן 250 ש"ח 
_____________________________________________)43-44ח(052-7126106

 שולחן מעץ מתקפל 
מתאים לסוכה 200 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(052-7126106

 מיטה זוגית מעץ מלא 
בצבע חום כהה 499 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(050-6907470

 זוג שידות נמוכות מעץ 
מלא צבע חום כהה 399 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(050-6907470

 מיטת נוער מעץ מלא 
נפתחת + מגירות

_____________________________________________)43-44ח(052-4227714

 עגלת מאמאס אנד 
פאפאס, אורבו, במצב מצוין 

_____________________________________________)44-45ח(500 ש"ח 053-3110797

 סלקל לרכב מפואר כחדש 
_____________________________________________)44-45ח(250 ש"ח 053-3110797

 נדנדה לתינוק עם מנגינות 
רק 100 ש"ח פלאפון

_____________________________________________)44-45ח(050-9089110

 כיסא בטיחות לרכב 80 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 052-6140800

 מזרן חדש ללול 30 ש"ח 
_____________________________________________)44-45ח(03-6169291

 בימבה ליטל טייקס כחדש 
_____________________________________________)44-45ח(30 ש"ח 03-6169291

 טרמפיסט ישיבה ועמידה 
_____________________________________________)44-45ח(150 ש"ח 03-6169291

 עגלת BOBO שכיבה 
וטיולון + כל החלקים כחדשה, 

_____________________________________________)44-45ל(800 ש"ח 03-6169291

 כיסא נדנדה מעץ מלא 200 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 052-8842633

 למכירה כיסא לתינוק 
לרכב מגיל חצי שנה עד 4 

מצב טוב 100 ש"ח
_____________________________________________)43-44ח(052-6140800

 למכירה מיטת תינוק 
+ מזרון 170 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)43-44ח(052-5737813

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 170 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)43-44ח(בלבד 054-7216671

 מובייל אווזים במחיר 
מצחיק 80 ש' 03-6162229 

_____________________________________________)43-44ח(054-3980448

 עריסת תינוק מעץ במצב 
חדש במחיר מציאה 100 ש' 

_____________________________________________)43-44ח(054-3980448

C2  מחודש תומך פלאפון 
ורמי לוי + אחריות 170 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(052-7167777





03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה

 קופאים/ות
 סדרנים/ות
 קצבים/ות

 עובדים/ות מחלקת             
ירקות

 מנהל/ת מחלקת 
ירקות

 עובדים/ות מחלקת 
מאפיה ומעדניה

 עובדים/ות כלליים

א’-ג’ בחשון תשע”ט  30/10-01/11/2019

C
H

A
N

I

03-5770550 
03-5771144

■ 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 - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז להכוונה וחינו
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

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)37-11/20ל(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 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 
_____________________________________________)39-39/20(לשעה, 052-8286090

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג/ת מכירות 
טלפוני לתאום פגישות, 

תנאים סוציאליים 
מצויינים!

4 משמרות בשבוע
_____________________________________________)36-48ש(054-2328926

052-6796087

למעון יום בב"ב
דרושה מטפלת 

חמה ומסורה
• משרה מלאה
• תנאים טובים

• סביבת עבודה
מטופחת ונעימה

+ כח עזר למטבח

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה 

תנאים מעולים למתאימה
_____________________________________________)38-46א(03-9094566 053-3197448

 פקידה בב"ב ימי 
א-ה' 9:00-15:00 ידני 

בחשבות שכר, הנה"ח, 
 exel שליטה בתוכנת

קורות חיים:
etgarim18@gmail.com

_____________________________________________)40-44(פקס: 077-456-4101

 למעון בגבעת שמואל 
סיעות למשרה מלאה/חלקית 

שעות בוקר או/ואחה"צ. 
מתאים גם ללומדות

_____________________________________________)40-46ש(050-7884864

 לחברת דיגיטל בב"ב 
דרושים/ות אנשי/ות 

מכירות תותחים )מוקד 
נפרד.( בונוסים גבוהים 

_____________________________________________)40-44ש(072-2230781

 למשווק מורשה של 
בזק, דרושות נציגות למוקד 

חרדי בבני ברק, זמינות מיידית 
077-8996308)41-45(_____________________________________________

 לסופר חביב במרכז 
הארץ דרושים: קופאים/ות, 

סדרנים/ות, קצבים/ות לעבודה 
במשמרות בתנאי שכר 

מעולים, ותנאים סוציאליים 
רחבים 054-3454571

_____________________________________________)44-47א(054-7680455

 למרכז תעסוקה לאנשים 
עם מוגבלויות בבני ברק 

דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת. 
לחצי משרה. לפרטים נופסים

esti.p@alei-siach.org.il)41-41(_____________________________________________

 למעונות חב"ד בצפון 
ת"א דרושות סייעות 

ומטפלות, משרה 
חלקית/מלאה, תנאים 

טובים למתאימות חגית: 
_____________________________________________)41-45א(054-7708715

 דרושה אשת מכירות 
בעלת ידע באיפור לחנות 

בבני ברק, העבודה 
במשמרות, עדיפות במייל: 

dr0544251390@gmail.com
_____________________________________________)41-45א(054-4251390

 למרכז תעסוקה לאנשים 
עם מוגבלויות בבני ברק 
דרושים מדריכים. משרה 

מלאה בשעות הבוקר. לפרטים 
נוספים: נועם 054-9507210 
esti.p@alei-siach.org.il :41-41(או במייל(_____________________________________________

 לאופטיקה עינית, 
דרוש עובד מעבדת 

אופטיקה, בעל ידי זהב 
ותודעת שרות גבוהה, 

הכשרה למתאים. קו"ח 
לפקס: 03-6189930 

drushimoptic@gmail.com)41-45ל(_____________________________________________

לפרטים:
054-8132837
בין השעות: 12:00-17:00

תחבורה נוחה )מרכז העיר( 
שעות עבודה: 13:45-16:45

ניסיון בעבודה עם ילדים 
חובה

שכר גננת עם תעודות: ₪50
שכר סייעת: ₪40

מספר משרות מוגבל !

אוהבת ילדים? מקומך איתנו!
דרושות גננות / סייעות
לצהרוני גני הילדים בפתח תקוה

 למעון חב"ד בגבעתיים 
דרושות מטפלות, שכר גבוה 

למתאימות, לפרטים דולי 
_____________________________________________)43-46א(058-5806050

 עו"ס לבית אבות 
לעצמאיים בבני ברק, 

25 ש"ש, תנאים טובים 
למתאימה, קו"ח למייל: 
ganeymargoa@neto.net.il)43-46(_____________________________________________

 למסעדה חלבית בב"ב 
דרושים עובדי פס חרוצים 
ומסורים למשמרות בוקר 

_____________________________________________)43-46א(052-6607070

 דרושות לגן מקסים בפ"ת 
גננת וסייעת רציניות אוהבות 

_____________________________________________)43-46ל(ומחבקות 050-5636364

 למעון באזור המרכז 
דרושה מטפלת / אחראית 

כיתה למשרה מלאה / 
חלקית, הנהלה וצוות חרדי 

תנאים טובים למתאימה
_____________________________________________)43-44ש(054-8487716

למעון דתי, 
משפחתי וחם
באזור רכבת מרכז 
דרושה מטפלת

לימים א'-ה' 
בין 13:00-17:00
תנאים מעולים 

למתאימות!
לפרטים  

0547718401
ניסיון ֹלבעֹלות עִדיפות נעימה אוירה בונוסים

דרוש/ה ראש צוות למחלקת אחזקה
למרכז הרפואי מעיני הישועה

manpower3@ mhmc.co.il לשליחת קו"ח: מייל
פקס  03-5771144

התפקיד כולל: ניהול אסטרטגי של הצוות תוך הובלת תהליכי שיפור והתייעלות ביצוע 
תוכנית אחזקה שנתית, הכוללת אחזקה מתוכננת, יזומה ותקלות שבר אחזקת מכונות 

בסביבת חדרים נקיים ובמעבדות הובלת פרויקטים, הובלת הצוות למקצוענות.
עבודה אל מול מערכות ממוחשבות.

דרישות: ניסיון ניהולי בתפקידי ניהול צוות - חובה.
ניסיון מוכח באחזקה ותפעול של מערכות   - חובה.

יכולת טכנית גבוהה

הנדסאי/ת מיזוג אויר
למרכז הרפואי מעיני הישועה דרוש/ה 

דרישות: תעודה בתחום - חובה • טיפול בתקלות • טיפול באחזקה מונעת
vrs נסיון במערכות גדולות צ'ילרים, יטאות, מערכות

manpower3@ mhmc.co.il לשליחת קו"ח: מייל
טל' 03-5770550 | פקס  03-5771144

 לגבאי בית הכנסת 
לשבת בקשות חזן ופייטן 
בשילוב הרצאות ושיעורי 

תורה הרב הלוי-
_____________________________________________)44-47ש(050-4114579

 למכבסת שלגית ב"ב 
שליח רשיון נהיגה ב' לעבודה 

קבועה רכב צמוד
_____________________________________________)44-45ש(050-8460282

 לארגון חסד טלפניות 
מנוסות וטלמרקטינג 

לשעות הערב, תנאים 
_____________________________________________)44-47ל(מצויינים 03-6746678 

 דרושה מנה"ח לחצי 
משרה למילוי מקום במשרד 

רו"ח קו"ח לפקס
_____________________________________________)44-47ש(03-574-9633

 דרושות סייעות/גננות 
גיל +25 למשרה חלקית 

למעון בגבול ר"ג ב"ב 
_____________________________________________)44-47ש(צוות חרדי 050-8938869

 דרוש עובד מחסן צעיר 
לחצי יום בוקר באזור 

ק.אריה פ"ת
_____________________________________________)44-45ל(054-5652753

 לחב' יבוא ציוד רפואי 
בק.שדה התעופה, פקידת 

מכירות קו"ח ל:
m.l@asyah.co.il תנאים 

_____________________________________________)44-45ל(טובים

 למוקד נפרד בבני ברק 
דרושות נציגות מכירה 34 ש"ח 

לשעה + עמלות
054-5789059)44-47(_____________________________________________

 מיידי, למוסד תורני בב"ב 
עובד תחזוקה חרוץ ומקצועי 
באינסטלציה, חשמל, ביוב, 

דלתות ועוד, אמין, מסור 
ויעיל. 6 ימים בשבוע, 5 שעות 

בבוקר. גמישות לתוספת 
שעות בזמני עומס. 40 ש"ח 
לשעה קו"ח והמלצות לפקס 

1533-577-9521)44-45(_____________________________________________

 למאפיית סלפק ב"ב 
דרוש עובד רשיון ב' )גיר רגיל( 

_____________________________________________)44-47ש(ישראל- 054-2802057

 בודקי/ות תוכנה 
ומתכנתים/ות למגוון משרות 

בכל הארץ גלאט גו'בס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)44-44(_____________________________________________

 מחפשים גבר דתי לסעוד 
את אבא שלנו שמשתקם 

לאחר אירוע מוחי קל. חשוב 
לנו בעיקר שיהיה שמח 

אופטימי ונח בתקשורת. 
_____________________________________________)44-45(לפרטים: בנימין 052-8308481

 לחנות פלאפל בבני ברק 
דרוש עובד לשעות הבוקר 

7:30-12:00 + עובד לנקיון 
בערב מ- 23:00. להתקשר 

_____________________________________________)44-47ל(בערב 054-8099198

 לבית אבות לעצמאיים 
בבני ברק מפעילה 

לחוגים ותעסוקה אחה"צ 
15:00-18:00 שישי 

9:00-11:00 קו"ח למייל: 
ganeymargoa@neto.net.il)44-47(_____________________________________________

 למשרד נשים בב"ב 
מזכירה לשעות אחה"צ: 

16:00-21:00 לפרטים
055-6720534)44-44(_____________________________________________

 קופאים/ות סדרנים/ות 
ועובדים כלליים מגיל 17.5 

לעבודה בכל הארץ -050
8557084)44-03/20(_____________________________________________

 לרשת מעונות יום 
בקרית הרצוג מטפלות/

סייעות לגיל הרך 
חלקית/מלאה
053-3119204
_____________________________________________)44-47ש(054-4499177

ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

 מנהלים/ות, מורים/
ות, מלמדים, גננות, סייעות, 
מטפלות וממלאי/ות מקום 
למאות משרות בכל הארץ 

גלאט גו'בס
www.glatgobs.co.il

073-7055666)44-44(_____________________________________________

 מנהלי/ות חשבונות 
למאות משרות בכל רחבי 

הארץ גלאט גו'בס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)44-44(_____________________________________________

 דרושים/ות בירושלים: 
מזכירה למוסד חינוכי, ל- 7 

שעות ביום **נהגים/ות 
לצוות נהגי, ניסויים ברכב 

אוטונומי **מזכירה לישיבה 
**הנדסאי/ת או מהנדס/ת 

לרשת גנים גדולה במגזר 
הדתי + שרטט/ת עם 

נסיון באוטוקאד לחברה. 
**הנדסאית אדריכלות לעבודה 
מהבית **מנהל/ת לחנות חד 

פעמי בירושלים, שכר גבוה 
גלאט גו'בס

www.glatjobs.co.il
073-7055666)44-44(_____________________________________________

 דרושים/ות במרכז ובבני 
ברק: **מנהל/ת לחנות 

חד פעמי בב"ב, שכר גבוה 
**מזכיר/ה לחברה יוקרתית 

בפתח תקווה, 8000 ש"ח 
+ אפיקי קידום **הנדסאית 
אדריכלות לעבודה מהבית 
**פקידה לעבודה משרדית 
ברשת חנויות חשמל, חצי 

משרה **מנהל/ת שיווק עם 
יכולת הובלה וניהול לחברה 
באלעד, שכר גבוה **שליח 
עם רשיון ב' למכבסה בב"ב 
לעבודה קבועה. גלאט גו'בס 

www.glatjobs.co.il
073-7055666)44-44(_____________________________________________

 למעון דתי בת"א, 
20 דק' מב"ב, דרושה 

מטפלת וגננת למשרה 
מלאה/חלקית שכר 

_____________________________________________)44-45ש(גבוה! 054-4893566

 לחברה חרדית הנותנת 
שירות לעסקים מזכיר/ה 

לעבודה מהבית, להקלדות 
ותיוקים, ועבודה משרדית 

רגועה. 3-4 שעות ביום, שכר 
3,600 ש"ח. קריירה

072-22-222-62)44-44(_____________________________________________

 למרפאת בוטיק בירושלים 
מזכירה לניהול המרפאה, 
שעות נוחות, שכר בסיס 

8,000 ש"ח. קריירה
072-22-222-62)44-44(_____________________________________________

 לחברה סמוכה לבני ברק 
מזכיר/ה לעבודה משרדית 
שוטפת, א-ה 8:30-14:30, 
שכר 6,000 ש"ח. קריירה 

072-22-222-62)44-44(_____________________________________________

 למעון דתי בפ"ת דרושה 
סייעת חרוצה ואוהבת למשרה 

מלאה, גילאי 2.5 שנה
_____________________________________________)44-45ל(052-8530061 052-8226582

 למאפיית סלפק ב"ב 
דרושים עובדים למשמרת ערב 

14:00-23:00 ישראל-
_____________________________________________)44-47ש(054-2802057

 דרושה עוזרת בית לניקיון 
3 פעמים בשבוע בגבעת 

שמואל 054-4978433 אחרי 
 19:00)44-45(_____________________________________________

 מטפלת למעון יום במרכז 
בני ברק תנאים מצויינים 
_____________________________________________)44-45(למתאימה 03-5703853

 לסטודיו לעיצוב שמלות 
ברמת גן דרושה תופרת 
מקצועית. שעות נוחות

050-4535005)44-47(_____________________________________________

 ביביסיטר באזור מרום נווה 
4 ילדים, קבוע מ- 15:00 עד 

050-7243042 19:30)44-45(_____________________________________________

 במיידי קופאים/ות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)44-47(_____________________________________________

 למעון חרדי במרכז פ"ת 
*מטפלת למשרה מלאה 

*מתגברת ל- 5 שעות תנאים 
טובים במיוחד + בונוסים 

052-7144468)44-45(_____________________________________________

 לתות קידס בגדי 
ילדים ב"ב דרושה מוכרת 

לשעות הבוקר תנאים טובים 
_____________________________________________)44-47(למתאימה 054-7694963

 לגבאי בית הכנסת 
לשבת בקשות חזן ופייטן 
בשילוב הרצאות ושיעורי 

תורה הרב הלוי-
_____________________________________________)44-47ש(050-4114579

דרושות לשנה"ל תש"פ 

לצהרון בצפון
 ת”א  

 תנאים טובים למתאימות
054-4827797

גננת וסייעת + המלצות

 דרושה אשה
14:00-17:00 לשמירה 

על ילדים + עבודות בית 
קלות. להתקשר בערב 

_____________________________________________)44-45ש(054-2233483



 יחס אישי ומפנק
במחלקת יולדות קפלן

 כשאת מחפשת בית חולים ליולדות, מה שחשוב לך הוא היחס האישי. 
 כאן בקפלן, עומד לרשותך אחד מצוותי המיילדות המקצועיים והמנוסים בארץ, 

עם חיוך ויחס מכל הלב.

 | 6977*מאמיK - מועדון היולדות של קפלן  

מחכה לבשורות טובות?
מוזמנת לערב חווייתי מהנה ומקצועי של הקפלניסטיות

שיערך ביום שני י״ג בחשון 11.11 ברחובות
להרשמה חייגי עכשיו לאשת הקשר יהודית: 050-4150290 

ַהְך ַּבּתֹף

נֹוַלְדִּתי ּוָבאִתי

ֲאִני ַקְּפָלִניְסט

ֶׁשל ַהְּמַיֶּלֶדת ֶאְסִּתי!
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