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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!



077-2309997
לפרטים וכניסה לעבודה מוצלחת חייגי:

בעבודה מצויינת!

דרושות נציגות
לחטיבת גיוס תרומות ומשאבים

לצוות ותיק ומגובש

שעות המשמרת 9:30-14:00

JOB
להתחיל שנה

₪ 40 
לשעה

בונוסים 
גבוהים

 אוירה 
ביתית

צוות
מנצח
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

טל': 03-5796643, פקס': 03-5796645
בעיות הפצה?

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק
עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, 
איציק מצרפי, יוסי גיטלר, חיים בנשק, זאב 

אלפרוביץ', שרה פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין, נחמן וינברג

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי, ישראל אלבוים

מכירות לוח: שרית אסרף
גרפיקה:  

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

צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה: גרפופרינט בע"מ

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

על המקום
החדשות המקומיות של     בית שמש
freyisrael@gmail.com :לעדכונים

מאת: יוסי לוז

סניף בית שמש במחוז ירושלים של ארגון 
ערב  השבוע  בראשית  קיים  'ידידים',  החסד 
הדרכה מקצועי ומקיף, בעקבות הצטרפותם 

של מתנדבים חדשים לארגון.
שרר,  אפרים  ידי  על  נמסרה  ההדרכה 
סקר  שרר  עשיר.  וניסיון  ותק  בעל  מתנדב 
הארגון,  שמציע  הסיוע  תחומי  מגוון  את 
תוך התמקדות באירועי תקר, תקלה במצבר, 

פתיחת רכב נעול ועוד. 

כלי  מגוון  עם  היכרות  ערכו  המשתתפים 
ומתי.  בהם  להשתמש  כיצד  ולמדו  העבודה 
מגוון  בפועל  הודגמו  ההדרכה,  במהלך 
הארגון  ידי  על  המטופלים  שונים  אירועים 

באופן שוטף. 

מאת: יוסי לוז

משרד  חנך  האחרון  החודש  במהלך 
וייתן  )נפה(  סניף  בעיר,  לראשונה  הבריאות 
את שירותיו לתושבי העיר והסביבה. בעקבות 
לנדוד  יצטרכו  לא  העיר  תושבי  מעתה  כך, 
לירושלים או לערים אחרות כדי לקבל שירות 

ממשרד הבריאות.
הסניף החדש נפתח ברחוב הרצל 9 )קומה 
למניעת  חיסונים  לרבות:  שירותים  וייתן   )4
קבלת  לקבורה,  רישיונות  הוצאת  כלבת, 

קהל בתחומים: סיוע במימון מכשירי שיקום 
וניידות, אשפוז סיעודי, ועדות ניידות, ועדות 
סל שיקום, פיקוח בתחומים בריאות הסביבה 
של  באירועים  טיפול  בריאות,  קידום  ומזון, 

מחלות מדבקות.
חנוכת  על  בירכה  בלוך  עליזה  העיר  ראש 
הסניף. "החל מהיום תושבי העיר לא צריכים 
כדי  אחרות  לערים  ולנסוע  מהעיר  לצאת 

לקבל שירות ממשרד הבריאות". 
"רק באמצעות נחישות והתעקשות נמשיך 
משמעותיים",  שירותים  עוד  לכם  להביא 
הבריאות  "למשרד  והודתה  בלוך  הוסיפה 

שיתוף  על  המשרד,  של  ירושלים  ולמחוז 
הפעולה למען נגישות השירות לתושבי העיר, 
הותיקה,  העיר  על  הממונה  המועצה  חבר 
על  הממונה  המועצה  ולחבר  אדרי  שלום 

הבריאות, ישראל סילברסטין".
חבר המועצה הממונה על תחום הבריאות, 
על  "מברכים  כי  אמר,  סילברסטין  ישראל 
להגיע  והיכולת  לתושבים  השירות  שיפור 
שמש  בבית  כאן  נגיש  באופן  שירות  ולקבל 
אחרות  לערים  או  לירושלים  עד  לנסוע  ולא 

כפי שהיה נהוג עד היום".

מאת: יוסי לוז

אחר  בשעות  לכאורה,  אירע,  חמור  מקרה 
שני  כאשר  שעבר,  רביעי  יום  של  הצהריים 
בקו  נסיעה  במהלך  הותקפו   11 כבני  ילדים 
19 של חברת סופרבוס - על ידי הנהג, לאחר 
ששיחקו ברצועת החגורה המיועדת לקשירת 

עגלות בחלקו האחורי של האוטובוס.
שעלו  הילדים  שני  ראיה,  עדי  לטענת 
הלימודים  יום  בסוף  ילדים  קבוצת  עם  יחד 
עצר  הנהג  מסוים  ובשלב  לביתם,  בדרכם 
ותקפם  מהם  שנים  אל  ניגש  האוטובוס,  את 
שהיו  הנוסעים  כאשר  קשה,  באלימות 
ולמנוע  הילדים  על  להגן  ניסו  באוטובוס 
הנהג  בעד  למנוע  שניסו  תוך  בהם,  פגיעה 

ולהרגיע אותו.
בגינו  שהוגשה  והתלונה  המקרה  בעקבות 
על ידי הורי הילדים, במשטרת ישראל פתחו 

סופרבוס  חברת  הנסיבות.  ובבירור  בחקירה 
הודיעה כי היא משעה את הנהג מעבודתו עד 

לבירור פרטי המקרה.
הנהג,  עם  שנערכה  בירור  שיחת  במהלך 
הוא הכחיש את המיוחס לו בנוגע לאלימות 
פיזית כלפי הילדים, אך הודה כי צעק עליהם 
לאחר ששיחקו בחגורות הבטיחות המיועדות 

לנכים ולעגלות תינוקות.
אבוטבול  משה  ח"כ  המקרה,  בעקבות 
פנה למנכ"לית חברת סופרבוס, קרן אצלאן, 

וביקש כי תדאג שהנהג יפוטר באופן מיידי. 
במכתבו סיפר אבוטבול, כי שוחח עם אחד 
התיאורים  את  לשמוע  ו"נדהמתי  ההורים 
הילדים  המקרה.  של  והמזעזעים  הקשים 
בתחבורה  לנסוע  וחוששים  בטראומה  ממש 

ציבורית לאור החוויה הקשה שעברו".
ראש  מבקש  כאמור,  מכתבו,  בהמשך 
מיידי  באופן  הנהג  פיטורי  את  העיר לשעבר 

תוך  הציבור",  לשלום  כבד  חשש  "מתוך 
סופרבוס  שחברת  "מקווה  הוא  כי  שהוסיף 
תגלה אפס סובלנות למקרי אלימות הן פיזית 
והן מילולית וידע כל נהג שיש דין ויש דיין 

ומקרים כאלו לא יעברו בשתיקה".
בקו  שקורה  הראשונה  לא  היא  זו  תקרית 
ב'השבוע  פרסמנו  חודשים  מספר  לפני   .19
בבית שמש', כי נערה צעירה שעלתה על אחד 
הותקפה  בעיר,  העירונים  האוטובוס  מקווי 
על ידי נהג האוטובוס מאחר ולשיטתו, זו לא 

תיקפה את כרטיס הרב-קו כראוי.
שאירעה  למקרה  הגיבו  סופרבוס  בחברת 
הנהג  "גרסת  כי  ומסרו,  האחרון  בשבוע 
את  שנבדוק  ולאחר  בתכלית  שונה  לאירוע 
המתבקשים.  בצעדים  ננקוט  לעומקו  הנושא 
סופרבוס מגנה כל אלימות, מכל סוג, ובמידה 
ויתברר כי הנהג נקט באלימות, יינקטו כנגדו 

צעדים משמעתיים חמורים".

שהחיינו: משרד הבריאות פתח סניף בעיר

שוב: ילדים הותקפו על ידי נהג אוטובוס

ערב הדרכה: 'ידידים' אימנו את המתנדבים החדשים

במהלך נסיעה בקו 19, נהג אוטובוס תקף באלימות שני ילדים כבני 11 לאחר ששיחקו ברצועת הבטיחות שבאוטובוס • ח"כ 
אבוטבול: "הילדים בטראומה וחוששים לנסוע בתחבורה ציבורית. מקווה שסופרבוס תגלה אפס סובלנות"

הילדה ננעלה ברכב וחולצה בשלום
שעבר,  רביעי  יום  של  הצהריים  אחר  בשעות 
ארגון  של  הטלפוני  במוקד  קריאה  התקבלה 
בשגגה  ברכב  שננעלה  ילדה  אודות  'ידידים' 
לעיני אמה, ברחוב רביצקי בעיר. כוננים שהגיעו 
במהירות למקום פתחו באמצעות הציוד הייעודי 
הילדה בשלום,  וחילצו את  שברשותם את הרכב 

מבלי לגרום כל נזק לרכב. 
"ראיתי  שחזר:  נמבורג,  יהודה  ידידים,  כונן 
ובזמן  מהגן,  שלה  הבת  את  שהוציאה  אישה 
בטעות  וננעל  הרכב  נסגר  אותה  לחגור  שרצתה 
כשהמפתחות בפנים. מאחר ולא הייתי עם הציוד, 
את  פתחנו  דקה  ותוך  נוספים,  כוננים  הזעקתי 

הרכב והשבנו את הילדה לאם המרוגשת".

השתלמות רפואית וחלוקת מזרקים

השבוע  עברו  מהעיר  הצלה'  'איחוד  מתנדבי 
פלטא,  ארי  מד"ר  רפואית  מקצועית  השתלמות 
הארגון.  של  המקומי  בסניף  הוא  אף  המתנדב 
מזרקי  למתנדבים  חולקו  ההשתלמות  בסיום 
פעילותם  במהלך  אותם  ישמשו  אשר  אפיפן, 
להצלת חיים, תרומתם הנדיבה של מספר תושבי 

העיר אשר תרמו 50 ערכות למצילי החיים.
מצילת  ראשונה  כעזרה  משמש  האפיפן  מזרק 
חיים לאנשים שסובלים מרגישות יתר במקרה של 
עקיצת דבורה, אכילה של אגוזים או בוטנים ועוד.

נפגעה מרכב ונפצעה קל 
ילדה כבת 7 שחצתה את הכביש ברחוב נחל 

שורק בשכונת רמה א' בעיר, נפגעה מרכב. 
חובשי רפואת חירום של 'איחוד הצלה' שהוזעקו 

למקום, העניקו לילדה סיוע ראשוני בשטח 
ולאחר מכן היא פונתה להמשך טיפול בבית 

החולים, כשמצבה מוגדר קל.

מחסיה: אופנוען התנגש ברכב
בשעות הצהריים של יום שישי הוזעקו כוחות 
מחסיה,  למושב  בסמוך   ,10 לכביש  ההצלה 
בעקבות תאונת דרכים עם מעורבות אופנוע ורכב 
למקום  שהוזעקו  הצלה'  'איחוד  חובשי  פרטי. 
ראשוני  רפואי  טיפול  האופנוע  לנהג  העניקו 
בשטח ולאחר מכן הוא פונה להמשך טיפול בבית 

החולים.

תאונה בנחל צאלים: שניים נפצעו
דרכים  בתאונת 
הבוקר  בשעות  שארעה 
ברחוב  שלישי  יום  של 
עם  בעיר,  צאלים  נחל 
פרטי  רכב  מעורבות 
נפצעו.  שנים  ומשאית, 
הצלה'  'איחוד  מתנדבי 
שהוזעקו למקום העניקו 
טיפול  שנפגעו  לנוסעים 
בשטח  ראשוני  רפואי 
פונו  הם  מכן  ולאחר 
בבית  טיפול  להמשך 

החולים, כשמצבם קל.

פעוט נפגע מאופנוע 
כוחות  הוזעקו  שלישי  יום  של  הערב  בשעות 
ההצלה לרחוב נחל איילון פינת נחל נועם בעיר, 
בעקבות  פגיעה של אופנוע בפעוט כבן שנתיים, 
הצלה'  'איחוד  חובשי  בעגלתו.  ששהה  בעת 
שהגיעו למקום העניקו לילד טיפול רפואי ראשוני 
בשטח ולאחר מכן הוא פונה להמשך טיפול בבית 

החולים, כשמצבו מוגדר קל.

מאת: יוסי לוז

הגדולות  הערים  לצמרת  להיכנס  בדרך 
המקום  את  כבשה  שמש  בית  בישראל, 
אוכלוסייתן  אשר  הערים  ברשימת  הראשון 
גדלה בעשור האחרון, כאשר בסוף 2008 גרו 
בעיר 72,700, לעומת סוף 2018 אז ניצבה עם 

118,676 תושבים, גידול של 62.3%.

הלשכה  ידי  על  שפורסמו  הנתונים  פי  על 
שפותחות  הערים  לסטטיסטיקה,  המרכזית 
ניצבת  ברק  בני  חרדיות.  הן  הרשימה  את 
ונושקת  שמש  בית  לאחר  השני  במקום 
 31.2% של  גידול  עם  תושבים,  ל-200,000 
ואילו  האחרון  בעשור  התושבים  במספר 
במקום השלישי נמצאת אשקלון עם 27.5%.

רחובות  העיר  נמצאת  ברשימה  אחריהן 

עם 27.4%, פתח תקווה עם 22% וכפר סבא 
למיליון  להגיע  צפויה  ירושלים   .21.7% עם 
תושבים בעוד שנים ספורות ובעשור האחרון 

מספר תושביה עלה ב-21%. 
שלילים  אחוזים  רושמת  ים  בת  לעומתן, 
של עזיבה, כאשר 1,500 תושבים עזבו אותה 
 1.2 במהלך העשור האחרון, שהם בסך הכל 

אחוזים מהאוכלוסיה.

גידול של 62.3% בעשור האחרון
זינוק במספר התושבים שקבעו את מושבם בעיר בית שמש בעשור החולף

 בית שמש במקום הראשון 



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



ט"ז חשוון תש"פ 6614/11/19 בבית שמש

משפחות שבע הבנות:
 "להעתיק האנדרטה 

למקום חלופי"

מאת: יוסי לוז

מנהריים  ישראל  נפרדה  השבוע  בראשית 
לידי  חזרה  בה  והשליטה  הירדן  שבבקעת 
הממלכה הירדנית, יחד עם האנדרטה שמוצבת 
העיר  מבנות  שבע  של  לזכרן  השלום',  ב'אי 
אשר נרצחו על ידי מחבל ירדני, לאחר שליטה 
בעקבות  שנה.  ל-70  מעל  של  ישראלית 
את  להעביר  בקשה  הגישו  משפחותיהן  כך, 

האנדרטה מהאתר לשטח ישראל.
על שטח נהריים נלחמו ישראל וירדן בשנות 
שביתת  הסכם  במסגרת  המדינה.  של  קומה 
חלק  ב-1949,  נחתם  אשר  הצדדים,  בין  הנשק 
בהסכם  לישראל.  ניתן  נהריים  של  משטחה 
השלום בין ישראל לירדן, אשר נחתם ב-1994 
נקבע כי הגבול הבינלאומי ייקבע בזיקה לגבול 
המנדטורי ולפיכך, חלק השטח בנהריים שהיה 
אמור  היה  ישראל,  בשליטת  המדינה  קום  מאז 

לעבור לירדן. 
יהודי,  ובקניין  בזיקה  היה  שהשטח  מאחר 
זה  לשטח  מיוחד'  'משטר  מתן  על  הוחלט 
ישראל  כשבמסגרתו  שנים,   25 של  לתקופה 
הירדנים  ואילו  עליו  הירדנית  בריבונות  הכירה 
כך  כשבעקבות  הישראלי,  בקניין  הכירו 
התאפשרה גישה חופשית לישראלים לאזור זה, 

ללא צורך בדרכונים או אשרות. 
דקאמסה,  אחמד  ירה   1997 במרץ  ב-13 
חייל ירדני, על קבוצת תלמידות מכיתות ז' וח' 
בעת  שמש,  בבית  אמי"ת  הדתי  הספר  מבית 
שבע  רצח  דקמסה  במקום.  שנתי  בטיול  שהיו 
תלמידות ופצע שש נוספות, שתיים מהן באופן 

קשה. 
למאסר  ירדני  צבאי  דין  בבית  נידון  הרוצח 
עולם ולא לעונש מוות, בנימוק שמצבו הנפשי 
מחאות  למרות  הטבח,  בעת  מעורער  היה 
וגורמים ישראליים שטענו שהחייל  המשפחות 
מתוך  ולא  תחילה  בכוונה  מעשיו  את  עשה 

טירוף. 
ממלכת  בשם  התנצלות  הביע  ירדן  מלך 
בבתי  תנחומים  ביקור  וערך  הטבח  על  ירדן 
משפחות שבע הבנות בבית שמש. בנוכחות כלי 
ממלכת  בשם  התנצלות  המלך  הביע  תקשורת 
ירדן, כשהוא כורע על ברכיו, כשאף ביקר את 
פיצוי  מתן  על  והורה  החולים  בבית  הפצועות 
הפשע  אף  על  אך  הנפגעות,  למשפחות  כספי 
החייל-המחבל,  שנים  כשלוש  לפני  הנוראי 

אחמד דקאמסה, שוחרר לחופשי ובעקבות כך 
הנרצחות  משפחות  מצד  רבה  ביקורת  נשמעה 

ובכלל.
נערך  ושנה  שנה  מידי  הנוראי,  המקרה  מאז 
הפרחים  'גבעת  במתחם  ההנצחה  באתר 
זיכרון  טקס  בנהריים,  השלום'  ב'אי  שנקטפו' 
המשפחות  במעמד  הבנות  שבע  של  לזכרן 
עיריית  וראש  נכבדים  ציבור  אישי  השכולות, 
השנים  כשברוב  נוספים,  ובכירים  שמש  בית 
רשמית  נציגות  הירדנית  הממלכה  שלחה  אף 

מטעמה על מנת לגלות הזדהות. 
לאחר 25 שנה של קיום ההסכם בין הצדדים, 
הסדר מיוחד זה היה אמור להתחדש אוטומטית 
בתום התקופה שזה עתה הסתיימה, אך בהתאם 
היא  כי  מראש  שנה  הודיעה  ירדן  להסכם, 
הוחזר  השטח  כך  ובעקבות  לחידושו  מתנגדת 
הבנות  של  לזכרן  אנדרטה  עם  יחד  לידיהם, 

שהוצבה במקום.
פנו  הי"ד  הנרצחות  משפחות  כך,  בעקבות 
המדינה  לנשיא  ובראשם  הבכיר  המדיני  לדרג 
ראובן ריבלין, בבקשה כי יסייע להם בהעברת 
שפנתה  בלוך  עליזה  העיר  ראש  האנדרטה. 
כ-22  "לפני  לנשיא:  כתבה  המשפחות,  מטעם 
מבנותיה,  שבע  שמש  בית  העיר  שכלה  שנה 
)שח"ר(  פירסט  אמית  הספר  בית  תלמידות 
בטבח המתועב בנהריים במסגרת ביקור שלהן 
מהזיכרון  חלק  הוא  זה  אסון  השלום.  באי 
מהזיכרון  וחלק  משפחותיהן  בני  של  העמוק 
הקולקטיבי של העיר בית שמש. מדי שנה אנו 
טקס  השלום.  באי  באנדרטה  טקס  מקיימים 
העירונית  מהמסורת  נפרד  בלתי  חלק  הוא  זה 

שמהווה עבורנו זיכרון ועצמה בו זמנית".
הוסיפה  ירדן",  עם  הסכם השלום  "במסגרת 
בלוך, "השטחים המוגדרים 'אי השלום' יועברו 
בשבוע הקרוב לריבונות ירדנית והכניסה לשטח 
האי, המפריד בין שתי המדינות תיסגר סופית. 
שותפות  תחושת  ומתוך  אליך  רבה  בהערכה 
פונה  אני  מכבד,  דיאלוג  של  שיח  ליצירת 
להעברת  לפעול  ובשם המשפחות  אליך בשמי 
להעתקת  או  ישראל  לשטח  השלום'  'אי  אתר 
לשמר  מנת  על  חלופי  למקום  האנדרטה 

ולהנציח את זיכרון שבע הבנות".
בבית הנשיא הגיבו למכתב וטענו כי הבקשה 
הנמצא  הנשיא,  בית  מנכ"ל  ידי  על  מטופלת 
הרלוונטיים  הגורמים  מול  בנושא  בקשר 
במערכת הביטחון ואלה פועלים על מנת לקדם 

את ההעברה.

אחרי למעלה מ-70 שנה של שליטה ישראלית, מתוכן 25 שנה שהיה מעוגן בהסכם 
שלום מוסדר, בראשית השבוע הוחזר השטח לשליטה ירדנית מלאה, יחד עם 
האנדרטה לזכרן של שבע בנות העיר הי"ד, אשר נרצחו על ידי חייל ירדני בעת 

טיול שנתי שערכו במקום • משפחותיהן פנו לנשיא המדינה: "אסון זה הוא חלק 
מהזיכרון הקולקטיבי של בית שמש. פעל להעתקת האנדרטה למקום חלופי"

נהריים חזרה לשליטה ירדנית

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף
 InDesign, Illustrator, שליטה בתוכנות

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

איש/ת מכירות
דרוש

03-5796645
קו"ח לפקס:

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל



לרגל הרכישה וההתרחבות

פניות וקו"ח יתקבלות אך ורק למייל:

דרושים:

מנהלי תחומי:
•דיגיטל

•רשתות חברתיות
•קשרי קהילה

•נשים, ילדים וצרכנות

•מנהל מחלקת מנויים
•מנהלי תיקי לקוחות

•סוכני מכירות
•אנשי טלמרקטינג

•כתבים 
•עורכי מדורים

•עורך מדור תורני

yosefshinover@gmail.com

המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד
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ההתחממות הביטחונית חידדה: 
אין סיכוי לממשלת מיעוט

מאת: אלי כהן

“לפעולה זו לא תהיה השפעה על התהליכים 
‘כחול  יו”ר  הצהיר  המתקיימים”,  הפוליטיים 
בידיו  שמחזיק  ומי  לשעבר  הרמטכ”ל  לבן’, 
גנץ, בהתייחס  בני  את הזכות להקים ממשלה, 
לחיסולו של אבו אל עטא בעזה. אך במערכת 
הביטחוני  למצב  כי  לכל  ברור  הפוליטית 
הכמעט  האופציה  שלילת  על  מכרעת  השפעה 
יחידה שנותרה בידי גנץ: הקמת ממשלה צרה 

בתמיכת ‘הרשימה המשותפת’.
האופוזיציה  דוברי  הקפידו  רשמי,  באופן 
הפעילות  על  הממשלה  לראש  גיבוי  לתת 
מה שלא מעט  את  היחיד שביטא  הביטחונית. 
לכך  שרמז  לב,  בר  עמר  ח”כ  היה  חושבים, 
שההחלטה על החיסול נועדה לחסל את סיכוייו 

של בני גנץ להרכבת ממשלה.
בראשית  כבר  זיהה  נתניהו  אחרת,  או  כך 
בהקמת  מבחינתו,  הגדולה  הסכנה  את  השבוע 
ממשלת מיעוט בתמיכת הערבים, ויצא בבליץ 
את  לקעקע  שנועדו  וציוצים  התבטאויות 
ולהרתיע את שיתוף הפעולה עם  הלגיטימציה 
על  כתב  טיבי  “אחמד  המשותפת.  הרשימה 
עליו  תמיד’.  ‘בלבנו  ערפאת:  המרצחים  רב 
מיעוט  ממשלת  ממשלה?  בונים  וליברמן  גנץ 
בתמיכת המפלגות הערביות = סכנה למדינה”, 

כתב נתניהו בין היתר.
בזמן שנתניהו עמל לפרק את האופציה של 
ב’כחול  האם  ברור  לא  כלל  מיעוט,  ממשלת 
לבן’ מתכוננים לתסריט שכזה. 5 מבין 32 נציגי 
בוגי  של  תל”ם  סיעת  על  נמנים  לבן’,  ‘כחול 
השוללים  מובהקים,  ימין  אנשי  כולם  יעלון, 
אפשרות של ישיבה בממשלה הנתמכת על ידי 

ערבים.
קולות  ישנם  האידיאולוגי,  העניין  מלבד 
ב’כחול לבן’ הטוענים כי טקטית, מדובר יהיה 
במהלך פוליטי כושל. לדבריהם, ממשלה צרה 
שבעקבותיה  ספורים  חודשים  מעמד  תחזיק 
הם יגיעו לבחירות עם “כתם” אותו ביבי ידאג 
עם  שהלכו  ככאלו  הכוח,  בכל  להם  להצמיד 

הערבים.
הדרום  בגזרת  הביטחוניים  האירועים 
הקיימים  לקשיים  הצטרפו  שהתפתחו השבוע, 
מרחיקה  המערכה  כי  היא  והערכה  ממילא, 
להקמת  הסיכויים  את  קוברת  כדי  עד  ביותר 

ממשלת מיעוט.

המינוי של בנט

לבן’  ‘כחול  ממשלת  להקמת  הסיכוי  את 
נתניהו,  השבוע  בסוף  גנז  ימנית,  בתמיכה 
בנט.  לנפתלי  שהעניק  תופינים  באמצעות 
של  לכיוונם  להעביר  ניסו  גנץ  של  בסביבתו 
להם  מעניקים  שהיו   – החדש’  ‘הימין  תמיכת 
3 אצבעות – בנט, שקט ומתן כהנא – ובצירוף 
8 אצבעותיו של ליברמן היו עשויים להביא את 

התוצאה המיוחלת.
ההודעה  יצאה  השבת,  כניסת  לפני  דקות 
ביטחון, צעד המרחיק  בנט לשר  מינוי של  על 
אותו מכל מ’חשבת פיגול’ על עריקה מהבלוק 
הלאומי. שבועיים קודם לכן עוד הסביר בנט כי 
הוא  כעת  אך  זמני,  לשר  להתמנות  מסרב  הוא 

משום מה נענה.
היא  מהמהלך  פגועה  עצמה  שמצאה  מי 
בנט.  של  הפוליטית  שותפתו  שקד,  איילת 
כישלונם  רקע  ועל  האחרונות  הבחירות  לפני 
חגיגית  ושקד  בנט  הודיעו  א’,  מועד  בבחירות 
כי שקד היא זו שתעמוד בראשות המפלגה. בנט 
עצמו השתפך אז בפוסטים מרגשים על הפקת 
לקחים והצורך לשים את טובתו באישית בצד, 
לפעול  החל  הבחירות,  אחרי  יום  בפועל,  אך 
למינויו  עד  המפלגה,  כראש  כוחו  להשבת 

הבכיר כעת לשר הביטחון.
שותפה  הייתה  כי  להסביר  מיהרה  שקד 
ולבנט  לה  הציעה  נתניהו  כי  וטענה  להחלטה 
תפוצות  רווחה,  קטנים-בינוניים:  תיקים  שני 
או חקלאות, או את תפקיד שר הביטחון בלבד. 
הזו  שלעת  הסכמנו  שלנו  התייעצות  “לאחר 
עבור המדינה נכון שיהיה שר ביטחון במשרה 
מלאה, על אחת כמה וכמה נפתלי בנט”, אמרה.

יום לאחר הכרזת המינוי של בנט, הודיע שר 
החקלאות אורי אריאל על התפטרותו. אריאל, 
של  לבקשתו  התפטר  כח”כ,  מכהן  שאינו 
מפלגתו  מתוך  ביקורת  עם  שהתמודד  נתניהו, 
מ-4  נהנית  הדתית  הציונות  שמפלגת  כך  על 
בזמן  ואריאל(,  בנט  סמוטריץ’,  )פרץ,  שרים 

שהיא מונה 7 מנדטים בסך הכל.
המינוי של בנט לביטחון יצר כעס רב בעיקר 
של  הביטחוניסטיים   – ודיכטר  גלנט  מסביבת 
הליכוד – אך גם מחברים אחרים שלא אוהבים 
את חלוקת השלל. לאורך השבוע, קרא נתניהו 
ממפלגתו  בכירים  וח”כים  שרים  ללשכתו 
את  להפיס  במטרה  והרגעה,  תדרוך  לשיחות 

דעתם.

באופן רשמי, הקפידו דוברי האופוזיציה לתת גיבוי לראש הממשלה 
על הפעילות הביטחונית. היחיד שביטא את התנגדותו, היה ח”כ 
עמר בר לב, שרמז לכך שההחלטה על החיסול נועדה לחסל את 

סיכוייו של בני גנץ להרכבת ממשלה

 גוברים הסיכויים לאחדות. רה”מ נתניהו ובני גנץ | צילום: אלעד מלכה 

מבית

להשיג בכל יום שישי בדוכני 
העיתונים ובחנויות הנבחרות

« יותר עמודים « יותר כותבים 
« יותר תוכן « יותר מאמרים 

« יותר כתבות « יותר סיפורים 
« יותר מדורים « יותר מעניין

לסו ף שבוע מושלם....
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הסלמה משלוש זוויות

אני ג ם 
י  ת ר ר ו ע ת ה
יללת  לקול 
אדום,  צבע 
ששמעתי  כזו 
ה  ת מ ג ו ד
לפני  האחרונה  בפעם 
לראש  המלצות  רב.  זמן 
הצעות  לי,  אין  הממשלה 
לא  החדש  הביטחון  לשר 
לרמטכ"ל  רעיונות  לי,  עלו 
גם לא ראיתי לנכון להעלות 
כל שנותר  בפניכם. משכך, 
אתכם  לשתף  הוא  לי, 
שקיימתי  שיחות  בשלוש 
מאז החלו שיגורי הרקטות.

אימה בסעודת שבת
בבית  שבת  ליל  סעודת 
בשדרות.  שאובי  משפחת 
אב  יושב  השולחן  בראש 
את  ומזמין  המשפחה 
ליבם  את  שסועדים  בניו 
השבת.  לזמירות  להצטרף 
את  לספר  סיים  הצעיר  בנו 
המורה  מפי  שמע  אשר 
ופצח  התורה  בתלמוד 
בשירה כובשת לכבודה של 
אחת  בבת  המלכה.  שבת 
סלון  את  אזעקה  פילחה 
צבע  אדום.  "צבע  הבית. 

אדום", שומעים המסובים ולוקים בחרדה. הם 
דקות  מוגן.  מרחב  היעד:  זמן.  מבזבזים  אינם 
שוב  אך  המיותם,  לשולחן  חזרו  כולם  חלפו, 
אבו-אל- בהאא'  זה  היה  התוכניות.  השתבשו 
את  להפר  שהחליט  ירקב,  רשעים  שם  עטא, 
תושבי  של  ליבם  את  ולטלטל  השבת  שלוות 

הדרום לפני כשבועיים.
בבוקרו  לרווחה  נשם  שאובי  הרצל  האבא, 
חיל  תקיפת  על  לו  כשנודע  שלישי,  יום  של 
האוויר בסג'עייה. "אנחנו מרוצים", הוא אומר 
של  בראשו  פגע  שטיל  לאחר  שעות  בסיפוק, 
המצב  את  מתאר  הרצל  כששוחחנו,  המחבל. 
ששורר בשדרות עם תחילת ההסלמה כמו עיר 
התמורה.  את  שווה  המחיר  מבחינתו,  רפאים. 
"הנחש צריך לקבל מכה בראש ולהבין", קובע 

שאובי.
בזכרונו של הרצל, צף האירוע הגדול שנערך 
בקיץ האחרון בעיר בה הוא משמש נבחר ציבור, 
שהתבטל בעיצומו, רק בשל גחמותיו של בכיר 
היה  מתגשמת,  מזימתו  היתה  "אילו  הג'יאהד. 

קורה אסון כבד".
שאת  העובדה  במיוחד  מרגיזה  שאובי  את 
הירי לעברם, בחר אל-עטא לבצע דווקא בשעות 
התרגלנו  "למעשה  שלוותם.  את  שיערערו 

עם  הדגלאי.  המועצה  חבר  משתף  הזה",  לירי 
זאת, הוא מבקש להדגיש כי הפגיעה כתוצאה 
ניכרת  תקופה,  מידי  שמתעוררת  מהמתיחות 
במיוחד אצל הילדים הרכים שנקלעים למציאות 

איומה ולא אחת סובלים מחרדות.
באיבה:  שנגדעה  השבת  לסעודת  בחזרה 
לחדר  המשפחה  מנוסת  את  מגולל  שאובי 
סיפרנו  המתח,  את  להפיג  "בניסיון  הממ"ד. 
לילדים בדיחות", הוא נזכר. ניתן לחוש בשיחה 
עמו את ההרגשה הקשה שליוותה אותם באותו 
מביע  שאובי  נשימה,  באותה  סוער.  שבת  ליל 
נתעב  הטרוריסט  עם  החשבון  כי  וחש  שמחה 

– נסגר.

אווירת ייאוש בעזה
ברקע הדי הפיצוצים והיירוטים, צלצלתי אל 
מעבר לגבול הדרומי. על הקו היה סמי עובייד, 
בעברית  עיתונאית.  בכתיבה  לפרנסתו  העוסק 
צחה הוא מגולל באוזניי את התחושות ברצועה 
כלל  החיסול  עדותו,  פי  על  זה.  דרמטי  בבוקר 
לא הפתיע את העזתים. "זה היה ברור שיהרגו 

אותו", אומר עובייד.
ייאוש  תחושת  על  מצביע  מעזה  העיתונאי 

אומר.  הוא  להם,  נמאס  שכניו.  את  שאופפת 
היו התושבים  יכלו,  לו  כי  להבין  ניתן  מדבריו 
החיים  אופי  את  לשנות  כדי  מעשה  עושים 
מהצד  מסתכלים  "התושבים  ברצועה.  העלוב 

על המלחמה הזו", טוען עובייד.
תקוותו של עובייד היא שהמלחמה שבפתח 
יכול  אינו  גורם  אף  כי  מבהיר  עובייד  תימנע. 
לרסן את הג'יהאד אסלאמי. כשישראל מחסלת 
לשלוט  ניתן  לא  שלהם,  מהמנהיגים  אחד  את 

בתגובתם – הוא מוסיף.
תושבי  עם  המחוסל  של  הקשר  כי  מתברר, 
הרצועה היה מזערי. תפקידו הסתכם באחריות 
על הירי הרקטי לעבר לישראל. עובייד מגדיר 
את הארגון שספג מכה כצבא לכל דבר. בטרם 
באמצעותי  להעביר  העיתונאי  מבקש  ניתקתי, 
מסר לאזרחי ישראל. "המצב בעזה גרוע מאוד. 
האבטלה גואה והפשע גובר. חייבים לסיים עם 

זה". רשמתי.

דבר הגנרל
השיחות  ברשימת  והאחרון  השלישי 
בן-ראובן.  איל  במיל'  האלוף  הוא  היוצאות 
איתי  מדבר  הוא  לים,  מעבר  מושבו  ממקום 

בישראל.  על ההתרחשויות 
סדורה  משנה  בפיו 
האירועים  שרשרת  על 

בגזרתנו.
מידי  שצריך  דבר  "זה 
בהתמודדות  לעשות  פעם 
עם הטרור. דינו של אבו אל 
שכך.  וטוב   – נחרץ  עטא 
תכנן  הוא  מוות.  בן  הוא 
במדינת  לפגוע  להמשיך 
קרה",  שזה  טוב  ישראל. 

אומר בן שיחי.
מתחבר  לא  בן-ראובן 
למונח 'מדיניות החיסולים'. 
"זה חלק מההגנה על מדינת 
ישראל", הוא טוען. במקרה 
יהבו  את  משליך  הוא  הזה 
את  שלקח  הרמטכ"ל  על 
לשים  המבצעית  ההחלטה 

קץ לחיי בכיר הג'יאהד.
מותח  עמי,  בשיחה 
על  ביקורת  במיל'  האלוף 
את  לקשור  שבחרו  מי 
עיתוי החיסול עם הפלונטר 
לאנשים  "פניתי  הפוליטי. 
הזה  הנושא  את  שיעזבו 
עכשיו. הדיון איננו רלוונטי 
נורים  שטילים  בשעה 

לישראל".
לאתגרים  בהתייחסו 
בפני  כעת  שעומדים 
קובע  הביטחון,  מערכת 
לעשות  שצריך  "מה  כי  בנחרצות  בן-ראובן 
מתקפת  של  המצב  את  מהר  לשנות  זה  עכשיו 
לצה"ל  ההרתעה  את  ולהחזיר  לישראל  טילים 
ולמדינה. צריך לעשות זאת מהר ככל האפשר. 
המשימות:  את  לבצע  קיימות  אפשרויות  שתי 
זה  לישראל  נפגעים  שאין  במקרה  האחת, 
ההישג  את  ולהשאיר  ההתקפה  לנוכח  להבליג 

הישראלי על כנו".
שנראית  זו  בשיחה,  שעולה  שניה  אופציה 
סבירה יותר בעיניו, היא להיערך לאפשרות של 
בתוככי  ומהירה  ממוקדת  ולמתקפה  הסלמה 
רצועת עזה, שלא כמו במבצע צוק איתן. התנאי 
עצומה  חשיבות  "יש  צה"ל.  מוכנות  היא  לכך 

למהירות", מדגיש בכיר צה"ל לשעבר.

סוף דבר
כמה  במוחי,  חולפת מחשבה  אחרת,  או  כך 
אנו  יהבנו  כשאת  בליבותינו,  ובטוח  לנו  קל 
משליכים רק על בורא העולם ומנהיגו. הנה לא 
את  נישא  ואליו  ישראל,  שומר  יישן  ולא  ינום 
ובהיעדר  בשלום  אלו  ימים  שיעברו  תפילתנו, 

נפגעים חלילה. לו יהי.

"צבע אדום. צבע אדום", שומעים המסובים ולוקים בחרדה. הם אינם מבזבזים זמן. היעד: מרחב מוגן. דקות חלפו, כולם חזרו לשולחן המיותם, אך שוב השתבשו התוכניות. האבא, הרצל 
"שאובי נשם לרווחה בבוקרו של יום שלישי, כשנודע לו על תקיפת חיל האוויר בסג'עייה. הפגיעה כתוצאה מהמתיחות, ניכרת במיוחד אצל הילדים הרכים שנקלעים למציאות איומה

 | שניאור ובר 

ראש הממשלה ובכירי צה"ל, בזמן המבצע בחדר המלחמה | צילום: קובי גדעון, לע"מ
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לפנות בוקר ניתן האות: בכיר הג'יהאד האסלאמי חוסל בידי חיל האוויר עם אשתו ומאז ישראל סופגת ירי טילים בלתי פוסק מהרצועה

החיסול 
וההסלמה

רבים נשמו לרווחה אתמול, כאשר שמעו על חיסולו של 
בהאא' אבו-אלעטא. אין הכוונה ליהודים חפצי חיים בלבד, 
היווה  שהאיש  כיוון  זאת  מצרים,  וגם  טרור  ארגוני  גם  אלא 

כאב ראש לא קטן לישראל, מצרים, חמאס ועוד. 
ימין ושמאל כולם  על בהאא' אבו-אלעטא, יש קונצנזוס. 

מבינים שהאיש הזה היה בר מוות. גם כאשר ארגונים, 
אחד  אדם  היה  בשקט,  רצו  וצבאות  מדינות 

שהחליט אחרת. אל-עטא היה אישיות אנונימית 
בשבילנו,  האחרונים  לשבועות  עד  יחסית 
המרצחים  בעיני  בהחלט  ופופולרי  מוכר  אבל 

מרצועת עזה.
הוא היה טיפוס קיצוני מאוד בדעותיו, אהב 

מכל  יותר  טוב  הזירה  את  ומבין  ושררה  כוח 
איש אחר בקרב המחבלים ברצועה. אהבתו לכוח, 

גרמה לו שלא להקשיב לאף אחד מסביב ועל כן החליט 
מידי פעם לשלוח טילים. למעשה הוא שהחליט לתת פקודה 

לחייליו לשגר טילים.
היו לו סיבות אסטרטגיות להיות המרדן של רצועת עזה: 
בועטות.  "התנגדות"  בפעולות  מעוניינים  הרצועה  תושבי 
כלומר, מישהו שילחם את מלחמתם ללא מורא. הוא החזיק 

האש  הפסקת  ונגד  ישראל  נגד  במיוחד  קיצוניות  בדעות 
הנוכחית מולה, כולל הסכם הכנסת הכספים מול קטאר. רק 

הוא החליט לפי שיקול דעתו איך ומתי לפעול.
ישירות  הוראות  וקיבל  איראן  ידי  על  הופעל  אל-עטא 
קודס,  כוח  מפקד  ידי  על  סומן  הוא  האיראנית.  מההנהגה 
של  המנהיג  להיות  שיכול  כמי  סולימאני,  קאסם 
את  לקח  הלה  ולכן  ברצועה  האסלאמי  הג'יהאד 
תקיפות  על  האיראנים  עבור  ומגיב  המושכות 
המיוחסות לצה"ל על פי דיווחים זרים וכן על 

תקיפות אחרות שלא התפרסמו. 
הביטחון  מערכת  טרחה  פעם  אחר  פעם 
לכלי  שמו  את  להדליף  או  לפרסם  בישראל 
הירי  מאחורי  שעומד  כמי  השונים,  התקשורת 
פיגועים,  ניסיונות  שלל  ומאחורי  ישראל  לעבר 
הג'יהאד  מזכ"ל  אפילו  לרסנו.  יאות  שחמאס  בתקווה 
האסלאמי זיאד נחאלה, התקשה להתמודד עם אבו-אלעטא, 
שפעל מתוך אג'נדה אישית וארגונית מובהקת. האחרון ניצל 
בעבר מניסיון חיסול של ישראל, עת הופצץ המבנה שבו שהה 

במהלך מבצע עמוד ענן.

המרדן של עזה / פרופיל 

מאת: אלי כהן

בעקבות ההסלמה הבטחונית לאחר חיסול בכיר הג'יאהד 
האסלאמי בעזה, חלק גדול ממוסדות התורה נאלצו לבטל 

גדולי  הלימודים.  יום  את 
להכריע  נדרשו  ישראל 
שינקטו  לצעדים  באשר 
ירי  בשל  לקחם  שומעי 

הטילים.
הגר"ח  התורה  שר  מרן 
לחשש  נדרש  קנייבסקי 
של מנהלי המוסדות שבקו 
להמשיך  והורה  האש 
חרף  כרגיל  ללמוד 
"תורה  כי  באומרו  הירי, 
ההוראה  ומצלא".  מגנא 
לישיבות  גם  מתייחסת 
הקדושות השוכנות בדרום. 
ראש  מרן  במקביל, 

וראשי  תתי"ם  למנהלי  השיב  אדלשטיין  הגרי"ג  הישיבה 
ללמוד  להמשיך  ניתן  כי  ששאלוהו,  ברק  בבני  ישיבות 
כרגיל וכי "תורה מגנא ומצלא ואין שיעור להבל פיהם של 

תשב"ר".  
השוכנות  בישיבות  שיעורים  מגידי  לשאלת  במענה 
בטוחים  ממקומות  לנסוע  האם  שהסתפקו  הארץ  בדרום 
יחסית בכדי למסור את שיעוריהם, השיב ראש הישיבה כי 
וגם  ללימוד  גם בדרך  ומצלא  תורה מגנא  לנסוע,  "אפשר 

בחזרה מהלימוד".
מגור  האדמו"ר  כ"ק 
של  לישיבות  הורה 
ובאזור  בדרום  החסידות 
לירושלים  לעבור  המרכז 
תלמידי  זעם.  יעבור  עד 
בבני  אמת'  'אמרי  ישיבת 
באוטובוסים  התפנו  ברק, 
כל  גם  כמוהם  לירושלים, 
החסידות  של  הישיבות 

בראשון לציון ותל אביב. 
בעלזא  הקודש  בחצר 
להוראות  להישמע  הורו 
ובחצר  העורף,  פיקוד 
חסידות ויז'ניץ הודיעו למוסדות התורה והחינוך כי בהתאם 
להנחיות פיקוד העורף לא יתקיימו לימודים בתלמוד תורה 

ובמעונות היום.

מרן הגר"ח קנייבסקי: לא לבטל הלימודים בישיבות ובת"תים

איכותי  ומבצעי  מודיעיני  הישג  הוא  אלעטא  אבו  בהאא  של  חיסולו 
המצטרף לשרשרת של חיסולי בכירים פלסטינים בעבר. הרשימה ארוכה 
 ,)1996( עיאש  יחיא   )1988( ג'האד  אבו  את  אזכיר  הקוראים  ולטובת 
)שניהם  אלרנתיסי  עבד אלעזיז  יאסין,  )2001(, אחמד  עלי מצטפא  אבו 
אגב,  כולם,  חלקית.  רשימה  רק  וזו   .)2012( ג'עברי  ואחמד  ב-2004( 
חוסלו באופן נקודתי מבלי לפגוע בחפים מפשע, ששהו, אם שהו בעת 

המבצע לידם. 
ברצועה,  רמטכ"ל חמא"ס  ג'עברי,  מזה של  החיסול האחרון, בשונה 
בנובמבר 2012, אינו צפוי להוביל למערכה רחבה דוגמת עמוד ענן או צוק 
איתן )האחרון, נזכיר נמשך 51 ימים(. לרוע מזלו של אבו אלעטא, הוא 
היה איש גי'האד אסלאמי ולא איש חמא"ס. זו האחרונה מכתיבה את סדר 
היום ברצועה, גם זה הצבאי מול ישראל, והיא בשקלול כל האינטרסים 
שלה, אינה מעוניינת בסבב רחב, שיפגע בכל הנכסים שצברה מול ישראל 
)והאוכלוסייה הפלסטינית ברצועה( בחודשים האחרונים. הירי התגובתי 
הפתעה.  בבחינת  אינו  הוא  גם  החיסול  בעקבות  האסלאמי  הג'האד  של 
לתגובה  יוביל  אלעטא  אבו  כמו  בכירה  דמות  שחיסול  לחלוטין  ברור 
מיידית של ירי תלול מסלול, גם לעבר מרכז הארץ. זה לא נעים, זה מטריד 
וזה יכול חלילה לעלות בחיי אדם )נקווה שלא(, אבל זו תגובה שישראל 

יכלה לה בעבר ותוכל לה גם בעתיד. 
ולכן בסיכומו של דבר, ההצלחה האחרונה היא הישג טקטי ולא יותר 
מזה. היא מסייעת בשיקום ההרתעה מול ארגוני הטרור ברצועה, לרבות 
טרור,  ליעדי  להגיע  ומצליחה  יכולה  ישראל  כי  מסר  ומעבירה  חמא"ס, 
ציר  על  להישחק  עלולה  שההרתעה  גם  ברור  כאחד.  ובכירים  זוטרים 
הזמן שכן לאחר שההלם יחלוף, ראשי הגי'האד האסלאמי יבקשו להגיב 

ואפשר גם שיידרשו לכך על ידי הפטרון האיראני שלו. 
ישראל  שחקנים:  בשני  בעיקר  תלוי  הקרובים  בימים  הלהבות  גובה 
שלה.  מסיבותיה  אחת  כל  השקט,  בהמשך  מעוניינות  שתיהן  וחמא"ס. 
ישראל תגיב על פי היקף הנזק )בחיי אדם וברכוש( כפי שעשתה בעבר. 
ראשיה  כאשר  אך  קיטור,  לשחרר  האסלאמי  לגי'האד  תאפשר  חמא"ס 
הרצויה  למדרגה  לחזור  ימהרו  הם  מדרגה,  קפצה  ההסלמה  כי  יחושו 
מבחינתם. אחת השאלות המסקרנות, מטבע הדברים, היא האם חמא"ס 
תצטרף למעגל הירי על מנת להביע הזדהות עם הג'האד האסלאמי על 
אובדן מפקדו. אפשר שירי מדוד כזה יתבצע, אך בשקלול מערכתי, הנהגת 
חמא"ס מעוניינת בהמשך בשקט המבטיח לא רק שקט מצד ישראל אלא 

גם  מעברים פתוחים, כניסת כסף קטארי וניסיונות להתחזק צבאית. 
בסופו של דבר, החיסול אינו מקדם את ישראל לעבר הישג אסטרטגי 
2007( ועד היום,  ברצועה. מאז תפס חמא"ס את השלטון ברצועה )יוני 
ישראל אינה מוצאת את הנוסחה לפתרון אסטרטגי לבעיית עזה )הכרעה? 
הרצועתי  האדמה  תפוח  אלעטא,  אבו  שאחרי  ביום  גם  ולכן,  הכלה?(. 
עודנו על שולחנו של הדרג המדיני, יהיה מי שיהיה ראש הממשלה הבא. 
הכותב הינו מרצה במחלקה למזרח תיכון באוניברסיטת אריאל ומומחה לזירה הפלסטינית

הישג טקטי. לא אסטרטגי

 ד"ר גדי חיטמן

מרן הגר"ח קנייבסקי | צילום: יעקב כהן

זירת החיסול בסג'עייה זירת נפילת רקטה
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ונאלץ להתמודד עם מצב  מה עושה אדם שסיפק שלוש הצהרות סותרות 
בלתי אפשרי של "כל מילתא דעבידא לאיגלויי לא משקרי בה אינשי" )בתרגום 
חופשי מלשון הגמרא: אדם איננו נוהג לשקר בדבר העתיד להתגלות(? לפי 
היא  כזה  במקרה  האידיאלית  הגישה  ליברמן,  אביגדור  ביתנו',  'ישראל  יו"ר 
למחוק שתיים מתוכן )כ"ף קמוצה( ולעקר את השלישית מתוכן )כ"ף סגולה(...

במהלך מערכת הבחירות שחרר איווט שלוש התחייבויות שונות, שנועדו 
ימין  קרי: מצביעי  היעד –  ולפתקיו של קהל  לליבו  לו ללהטט בדרך  לסייע 

חילונים, שאינם מחסידי נתניהו.
האחת, לא אשב בממשלת מיעוט שנשענת על תמיכת הערבים, השנייה, לא 
אשב בממשלת ימין שתישען על "החרדים והמשיחיים", והשלישית, אכריח 

הקמתה של ממשלת אחדות לאומית חילונית.
אתרע מזלו של איווט, והבוחר הישראלי הציב אותו בשנית בעמדת לשון 
תלוי  הקולר  הקהל,  בדעת  לפחות  שלישי,  לסיבוב  נגיע  אם  כעת,  מאזניים. 

בצווארו. 
והציב   12 חדשות  באולפן  ביתנו'  'ישראל  יו"ר  התייצב  שבת  במוצאי 
אולטימטום בפני נתניהו וגנץ - או שתלכו שניכם לממשלת אחדות ותוותרו 
כל אחד על משהו אחד )גנץ יקבל את מתווה הנשיא לנבצרות ונתניהו ייפרד 
מהבלוק(, או שתבחרו לסרב ואז אעניש אתכם, מי שיסרב – כך הגננת איווט 

- אלך עם השני.
בתרגום חופשי: איווט מוכן ללכת לממשלת שמאל שנשענת על הערבים 
)אם נתניהו יסרב( או לממשלת ימין כולל "חרדים ומשיחיים" )אם גנץ יסרב(, 

העיקר שלא יפר את ההתחייבות השלישית, לממשלת אחדות חילונית.
עכשיו נצייר לעצמנו תרחיש בדיוני בו גנץ ונתניהו ייבהלו מהאיום המולדבי, 
ירוצו שניהם ויכריזו בפה מלא שהם נכנעים ומוכנים לשבת זה עם זה בדרישות 
עצמו,  בשושבין  צורך  כלל  להם  שאין  מתברר  ופלא,  הפלא  איווט.  שהציב 
חברי   68 יחד  מונות  )שעכשיו  המפלגות  ושתי  באופוזיציה  יישאר  ליברמן 
כנסת( יכולות להקים קואליציה לבדן ולא לחלוק בתופינים נחשקים כמו תיק 
הביטחון, בממשלה שיהיו בה לפחות חמישה מועמדים טבעיים בעיני עצמם 

לתפקיד )שלושה רמטכ"לים, גלנט ובנט(.
את  קובר  והוא  כך,  כדי  עד  השתגע  שליברמן  בדעתו  מעלה  מישהו  האם 

עצמו במדבר הפוליטי רק למען אידיאל? כנראה שלא...
לכן אין מנוס מההנחה שליברמן מודע לכך שכנראה גם ההבטחה השלישית 
מבחינתו,  למכה  רפואה  מקדים  והוא  תקום,  לא  אחדות  וממשלת  תתמוסס 
ומכין את הקרקע להכשרה של כל צעד שינקוט. למצער, הוא מנסה לנקות את 
אחריותו מסיבוב בחירות שלישי, אם וכאשר, כך שיוכל לטעון שניסה הכל כדי 

להימנע מהן ובד בבד לשמור על הבטחותיו.

דילמת האסירים

אסירים,  שני   - פשוטה  אנושית  דילמה  היטב  מוכרת  המשחקים  בתורת 
שותפים לפשע, יושבים בתאי מעצר נפרדים ונתונים בפניהם שתי אפשרויות: 

האחת להודות בחטאם והשנייה להכחיש כל קשר למעשה.
עונש קל של שנה מאסר בלבד, במידה  ירצו  יכחישו, הם  ושניהם  במידה 
ושניהם יודו - הם יספגו חמש שנות מאסר לכל אחד. המשחק מתבטא בכך, 
שאם אחד מהם יכחיש אבל יוסגר על ידי חברו שיודה - החבר ששיתף פעולה 
עשר  ירצה  המכחיש  ואילו  מיד,  וישוחרר  מדינה(  עד  )סטייל  לחסינות  יזכה 

שנות מאסר.
על פניו, הטקטיקה האידיאלית לשניהם יחד היא לשתוק ולרצות שנה אחת. 
נפש  עושה חשבון  מהם  אחד  כל  נפרדים,  בחדרים  יושבים  והם  מאחר  אבל 
פשוט - אם הקולגה שלי יכחיש, עדיף לי להודות ולהשתחרר מיד, ואם הוא 
המסקנה   .10 ולא  שנים   5 רק  ולרצות  גם  להודות  לי  שעדיף  ודאי  אז  יודה, 
הבלתי נמנעת היא ששניהם יבגדו זה בזה ויודו, בניגוד למצב האידיאלי עבור 

שניהם.
על  ישמרו  אם  דומה.  בדילמה  וגנץ  נתניהו  את  לכד  ליברמן  קל,  בשינוי 

כיוונים:  )מה שיכול להתבטא בשני  חזית אחידה מול האולטימטום שהציב 
לאיומי  ברצינות  להתייחס  סיבה  שום  שאין  יבינו  שניהם  אם   – התעלמות 
ממשלת  על  לסגור  אותם  שיוביל  הדדית  מבגידה  חשש  ולחילופין,  ליברמן, 
את  ישחק  קל'. אם אחד מהם  'עונש  עם  יצאו שניהם  בלעדיו(  אחדות, אבל 
לממשלת  יזכה  המשת"פ   - יסרב  והשני  איווט  עם  פעולה  וישתף  המשחק 
ואם  הקופה,  כל  את  יגרוף  כך שהוא  בראשות הממשלה,  יחלוק  ולא  מיעוט 
וגם  הממשלה  בראשות  יחלקו  גם  הם   - ליברמן  עם  פעולה  ישתפו  שניהם 
יקריבו אתנן נאה לשדכן וייתפסו בציבור כשפוטים של איווט )שלא לדבר על 
התדמית הציבורית של נתניהו אם יבגוד בבלוק ושל גנץ אם יפר את הבטחתו 

ויותיר את נתניהו ראש ממשלה(.
הגדולים  המומחים  ואחד  נובל  פרס  חתן  אומן,  ישראל  פרופ'  עם  בשיחה 
דילמת  של  העוקץ  "כל  ההבדל:  את  מסביר  הוא  המשחקים,  לתורת  בעולם 
האסיר זה שתמיד כדאי לכל אחד לבגוד בשני, אבל אם הם לא היו בוגדים 
- זה היה טוב יותר לשניהם. אלא שהמקרה היחיד בו ניתן למנוע בגידה הוא 
קיומו של חוזה חתום ומחייב ביניהם, מה שפחות רלוונטי במקרה של אסירים 

בתאים נפרדים... ומתאים יותר למקרה הנוכחי בפוליטיקה".
אומן מציין כי "אין ספק שיש כאן משחק מעניין", אבל לדידו השאלה עד 
כמה האיום של ליברמן אפקטיבי, והאם הוא מנופף באקדח ריק. "הבוחרים 
של ליברמן הם אנשי ימין שלא אוהבים את נתניהו, אבל אם הוא ילך לממשלת 
מיעוט בתמיכת הערבים - הוא יאבד את רוב מצביעיו. לא סביר שהוא יעשה 

זאת ולכן זה איום כמעט חסר סיכוי", הוא מנתח.
אין לדעת אם גם נתניהו שוחח עם פרופ' אומן, כך או כך הוא הגיע למסקנה 
איווט  ממוקד  פוליטי  נאום  נשא  הממשלה  בישיבת  ראשון  ביום  וכבר  זהה, 
ובו ציטט התבטאויות עבר של יו"ר 'ישראל ביתנו' בגנות הרשימה המשותפת 
בפרט והערבים בכלל, והבהיר כי הוא אמנם מעוניין לפגוש את ליברמן, אך 
ממשלת  להקמת  יימנע(  )ולא  יתנגד  האחרון  מצב  שבכל  לוודא  כדי  בעיקר 
כשהשתמש  בעבר  נכווה  שכבר  )נתניהו,  וטיבי'  'עודה  על  שתישען  מיעוט 
לומר בכל פעם  נציגי המגזר, מקפיד  ונאלץ להתנצל בפני  'הערבים'  בביטוי 

הישראלי  שהבוחר  הערכה  מתוך  וטיבי,  עודה 
הממוצע סולד מהם אישית פי כמה וכמה מההגדרה 

האמורפית של 'הרשימה הערבית'(.
להפתיע  מסוגל  שהוא  הוכיח  כבר  ליברמן  אמנם, 
ושפעולותיו אינן עולות תמיד בקנה אחד עם השכל 
על  גוברת  לחרדים  שאיבתו  בהחלט  ייתכן  הישר. 
של  הגיוני  דעת  שיקול  על  ואפילו  לערבים  שנאתו 
הישרדות פוליטית. ועדיין, נדמה כי חיסולו המפתיע 
שפרץ  הרקטות  שיגורי  וגל  אל-עטא  אבו  בהא  של 

אתמול – שמו סוף גם לפנטזיה הזו.

נרטיב מחוכם

הנרטיב  על  בעבר  כאן  התלוננתי  אחת  לא 
השמאלני והאנטי דתי שמובילה ומכתיבה התקשורת 
הישראלית, לפעמים זה ניכר לעין )כמו הסיקור חסר 
הפרופורציות להילולא השנתית לזכר רוה"מ המנוח 
יצחק רבין, לעומת העדר סיקור מינימאלי ליום השנה 
של מאמע רחל, למשל(, אבל לעיתים, באופן מסוכן 
קבלו  והכותרות.  השורות  בין  מתחבא  זה  בהרבה, 
שתי דוגמאות בולטות ובוטות מהשבועות האחרונים.
המנדט  את  נתניהו  שקיבל  אחרי  שעה  רבע  בערך 
לתהות  התחילו  ריבלין,  מהנשיא  ממשלה  להרכבת 
המנדט'  את  יחזיר  ביבי  'מתי  הכללית  בתקשורת 
ו'למה הוא מבזבז זמן כשברור שאין לו איך להרכיב 
את  החזיר  אכן  נתניהו  יום,  של  בסופו  ממשלה'. 

משלוש
יוצא אף אחת

אבי גרינצייג / על סדר היום

מומחה למשחקים, פרופ' אומן | צילום: ויקיפדיה 

לדידו של פרופ' אומן 
השאלה עד כמה 

האיום של ליברמן 
אפקטיבי, והאם 

הוא מנופף באקדח 
ריק. "הבוחרים של 

ליברמן הם אנשי ימין 
שלא אוהבים את 

נתניהו, אבל אם הוא 
ילך לממשלת מיעוט 

בתמיכת הערבים 
- הוא יאבד את רוב 

מצביעיו. לא סביר 
שהוא יעשה זאת ולכן 

זה איום כמעט חסר 
סיכוי"
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אחרי שבר גאון. בנט בפגישתו הראשונה כשר ביטחון עם רה"מ נתניהו והרמטכ"ל כוכבי | צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ

הח"כים החרדים 
קוצפים ובצדק על 
הלחץ התקשורתי 
שמופעל עליהם 
להתפשר בענייני 
סטטוס קוו "כדי 
להוריד את ליברמן 
מהעץ". "גם אני יודע 
לטפס על עץ", שח 
לי אחד מהם השבוע, 
"אולי שקד תשכנע 
את ליברמן לוותר כדי 
להוריד אותי מהעץ? 
אנחנו קופים מנוסים 
לא פחות ממנו, 
ולהתעקש וגם לבצע 
זה מקצוע של ממש 
אצלנו, בניגוד לאיווט"

מנע  לא  זה  שהבטיח.  כפי  האפשרויות,  את  כשמיצה  המנדט 
שבועות ארוכים של שתיית דמו בקשית עם הטענה המוזרה הזו.

ודי  מהנשיא,  המנדט  את  קיבל  שגנץ  לאחר  משבועיים  יותר 
ברור שלהרכיב ממשלה הוא לא יכול )גם לאור דרישת ליברמן, 
הרכבת ממשלת אחדות לפי העיקרון של 'נתניהו תחילה' מחייבת 
על  להטיל  ח"כים שיבקשו   61 והחתמת  לנשיא  החזרת המנדט 
נתניהו מחדש את המלאכה(, ובכל זאת, לא נשמע ולו ציוץ בודד 

בתקשורת על בזבוז הזמן מבית כחול לבן.
הדוגמה השנייה והמשמעותית יותר קשורה לדרישות הצדדים 
לבן  כחול  נזכיר,  ליברמן.  מהצעת  גם  שמשתקף  וכפי  מזה,  זה 
ופירוק  נתניהו  הדחת   – משמעי  חד  באופן  דברים  שני  דרשה 
הרוטציה  לקבלת  דוחפת  פשרה',  כ'הצעת  התקשורת,  הבלוק. 
בראשות הממשלה )כביכול ויתור של גנץ על הדרישה להדחת 

נתניהו( ומנגד פירוק הבלוק )ויתור של הליכוד(.
הן  הללו  הדרישות  שתי  שהרי  הנרטיב,  בגוף  טמון  השקר 
בהן  'פשרה'  וכל  לבן,  כחול  של  מופרכות  דרישות  מלכתחילה 
היא בסך הכל כניעה של הליכוד. הדדיות תיתכן רק אם בליכוד 
יציבו שתי דרישות נגדיות )למשל, הדחת לפיד מרשימת כחול 
'פשרה'  להציע  ניתן  יהיה  אז  ליברמן(.  עם  הברית  ופירוק  לבן 

הגיונית שתספק לכל צד מחצית מדרישותיו...

אמונה וביטחון

מי שחתום על האקזיט של השבוע האחרון, הוא בעל ניסיון רב 
בתחום )האקזיט בעיקר, בשטח הפוליטי פחות(, הכירו את שר 
הביטחון נפתלי בנט. את פניו של השר החדש, שוויתר על טקס 
מפואר של קבלת פנים, קידמה קבלת פנים מסוג אחר - אזעקות 
'צבע אדום' בשמי תל אביב מעט לפני כניסתו הרשמית לתפקיד.  
וראו זה פלא: כשעמד בראש מפלגה מאוחדת של 12 מנדטים, 
באמצעות  רק  הקריה  בתוככי  בנעשה  לצפות  יכול  בנט  היה 
ומקרטע במפלגה מפוצלת  רביעי  כעת, כשהוא מקום  משקפת, 
זוכה  הוא   - בערפל  לוט  הפוליטי  ועתידו  מנדטים  שבעה  של 

בפסגת שאיפותיו. ללמדך שטיימינג נכון הוא הכל בפוליטיקה.
חיובית  בסחטנות  פרק  ללמוד  צריכות  החרדיות  הסיעות 
יציבה  סיעה  התורה,  שיהדות  סיבה  שום  אין  מרעננה.  מהאח 
בינוני  תיק  של  בשיריים  תסתפק  בהרבה,  לקואליציה  ונאמנה 
וועדת כספים ועוד תפקידים שכמו הומצאו במיוחד עבורה )נציג 

בועדה למינוי דיינים, סגן יו"ר הכנסת ברוטציה, ותיכף נתבשר 
גם על יו"ר שולחן במזנון החלבי בכנסת וכדומה(.

)ביטחון,  שרים  ארבעה  מדי,  יותר  שזה  הבין  נתניהו  אמנם 
במיוחד  נחשבים  שניים  שמהם  וחקלאות(  תחבורה  חינוך, 
למפלגה של שבעה מנדטים, ולכן ביקש את התפטרותו של אורי 
הזכירה  הגשמים  עונת  לבטח  מדובר,  במי  )אם שכחתם  אריאל 
לכם(. ועדיין, שלושה תיקים נחשקים לשבעה נציגים הם משהו 

שביהדות התורה יחתמו עליו לאלתר.
מה הרוויח נתניהו מהצירוף החלקי והזמני של הימין החדש 
לליכוד. קשה להבין. הטענה הנפוצה במערכת הפוליטית כי בנט 
ובכך  ושות'  גנץ  עם  סגירה  סף  על  להבין שהוא  איים/רמז/נתן 
לא  ועדיין,  סבירה,  נשמעת   - לפינה  הממשלה  ראש  את  דחק 
ברור מה בנט מצפה להפיק משבועות אחדים )במקרה של הקמת 
ממשלה, כל ממשלה( או חודשים ספורים )במקרה של בחירות( 

בתפקיד שר הביטחון.
בבחירות  היטב.  חושבים  לעשות  יצטרכו  היהודי  בבית 
המנדט  על  ושות'  גביר  בן  את  לכלבים  זרקו  הם  האחרונות 
וחצי-שניים שהם מביאים איתם בגלל עקשנותו של בנט, שדרש 
גידול  וסיפק בקושי  שלושה מקומות בטוחים בצמרת הרשימה 
של שני מנדטים. לא צריך להיות בעל חמש יחידות במתמטיקה 
כדי להבין שזו עסקה כושלת. כעת, מן הסתם, נשמע שוב קריאות 
הציונות  מפלגת  של  החמים  לחיקה  יהודית'  'עוצמה  להחזרת 

הדתית ונזכה לצפות בקטטות עסקנים על המיקומים.

על עצים ושדכנים

מי שנותרו קצת מחוץ לעניינים, ממש כמו מצבה של ישראל 
כבולות  החרדיות.  הסיעות  הן  בנהריים,  השלום  אי  בגזרת 
כל  על  לרקוד  ובמקום  לנס  משוועות  לבלוק,  בהתחייבויותיהן 
מאזניים,  לשון  היו  בהם  בימים  בעבר,  שנהגו  כפי  החתונות 
יעקב  ח"כ  של  בנו  בחתונת  גנץ  עם  משותף  בריקוד  מסתפקות 

אשר.
באין תעסוקה של ממש בגזרת הרכבת הממשלה, ובעוד גפני 
הנמרץ מתזז את ועדת הכספים ומנצח על הביזנס האמיתי היחיד 
עיסוקים  וליצמן  דרעי  לעצמם  יוצרים  בכנסת,  כרגע  שפעיל 
עצמם  מטעם  ערבים  מצוא,  לעת  כמתווכים  ומשונים,  שונים 

ומשגרי מכתבי מחאה.

מאחר ומדובר בשני פוליטיקאים ממולחים למדי, גם היצירות 
עשויות בהתאם. כך למשל ההצעה שפורסמה בשני בערב, לפיה 
הסכם  כיבוד  מאי  גנץ  של  חששותיו  את  ירגיעו  וליצמן  דרעי 
רוטציה עתידי על ידי ביבי בכך שיחתמו לו ערבות כי אם נתניהו 
לא ימלא את ההתחייבות ולא יפרוש לטובת גנץ, הם לא יישארו 
בממשלתו. גם גנץ יודע שבניגוד לאיווט מילה זו מילה ליברמן, 
הפלת  כדי  עד  לפעמים  בברזל,  יצוקה  מילה  החרדים  אצל 

ממשלה.
בין  האמון  שאלת  פרי.  יישא  אם  ספק  אבל  גאוני,  הרעיון 
הצדדים אינה המכשול היחיד להקמת ממשלת אחדות, ולפיכך 
התקווה החרדית לתפוס את עמדת המתווך וליטול דמי שדכנות 
ראויים קלושה למדי. בינתיים, נסתפק בדמים של ממש שיצליחו 
החברים להעביר בועדת הכספים, אולי רגע לפני ממשלה עוינת 

שתקצץ בבשר החי של עולם התורה. 
בשיחות עם הח"כים החרדים, הם קוצפים ובצדק על הלחץ 
התקשורתי שמופעל עליהם כבר יותר משבוע להתפשר בענייני 
סטטוס קוו "כדי לסייע להוריד את ליברמן מהעץ". "גם אני יודע 
לטפס על עץ", שח לי אחד מהם השבוע, "אולי שקד תשכנע את 
ליברמן לוותר כדי להוריד אותי מהעץ? אנחנו קופים מנוסים לא 
אצלנו,  מקצוע של ממש  זה  לבצע  וגם  ולהתעקש  ממנו,  פחות 

בניגוד לאיווט".
דווקא  הטענה.  בגוף  מצויה  שהתשובה  אלא  הח"כ,  צודק 
בגלל שליברמן אינו מדקדק בקוצו של יו"ד במילוי הבטחותיו, 
כפי שיכול להעיד נאמנה איסמעיל הנייה, ניתן להפיס את דעתו 
באמצעות שינויים קוסמטיים, בין אם בחוק הגיוס או במרכולים, 
היותר  לכל  קוו,  בסטטוס  ממש  של  נזק  יעשו  שלא  תיקונים 
משחקי הצהרות והקמת ועדות קבורה ממלכתיות לעניינים שאף 

אחד לא רוצה להתעסק בהם.
מנקודת מבט חרדית, גם ויתור הצהרתי בעייתי למדי, אך אם 
הפחות  האלטרנטיבה  וזו  ומאחר  בפועל,  להזיק  כדי  בדבר  אין 
בניסיון  כזו  להתפשרות  מצפים  הימין  בגוש  למה  מובן  גרועה, 
לדוג את ליברמן מחדש. מובן מאליו שצעד רגיש שכזה לא יוכל 
להתבצע ללא הוראתם של גדולי ישראל. גם כאן, לפני הגלישה 
מהעץ, רצוי לח"כים החרדים לזכור את מסקנתו של פרופ' אומן, 
שמאל  לממשלת  שילך  והסיכוי  ריק  באקדח  מנופף  ליברמן  כי 
לאחר  בפרט  למדי,  קלוש   – המשותפת  הרשימה  על  שתישען 

ההידרדרות הביטחונית החריפה. 
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יו"ר  נתן  יום, גם ביום שני השבוע  כמעט כבכל 
ישראל ביתנו אביגדור ליברמן את ההצגה היומית 
שלו במהלך ישיבת הסיעה. ליברמן חזר פעמיים על 
צמד המילים "שיקול זר". בפעם הראשונה היה זה 
כאשר כיוון את הדברים אל ראש הממשלה בנימין 
השניה  בפעם  גנץ.  בני  לכתר  הטוען  ואל  נתניהו 
בהתנהלותו  שהוא  הטענה  את  לשלול  ביקש  הוא 
הפוליטית בכל החודשים האחרונים מונע משיקול 

זר ושלנגד עיניו לא עומדת טובת המדינה.
היה  שעוד  ובחלק  הסיעה  ישיבת  תחילת  עם 
פתוח לתקשורת, קרא איווט לגנץ ולנתניהו להקים 
ועולם  עם  קבל  להם  בישר  ואף  אחדות  ממשלת 
שאין לו ולמפלגתו כל דרישות. "אהיה מוכן לתמוך 
הדגיש  תמורה",  כל  ללא  מבחוץ 
יש  תמיד  כמנהגו,  אבל  ליברמן. 
איווט  את  שמכיר  מי  כל  עוקץ. 
מוכן  יהיה  שהוא  יודע  ליברמן 
ובתנאי  פוליטי  מהלך  כל  לעשות 
ולא  הוא  יהיה  העיקרי  שהנהנה 
את  להבין  צריך  משכך  אחר, 
בה  הפומבית  הוויתור  הצהרת 

פתח את ישיבת סיעתו.
חבר  היה  ליברמן  אביגדור 
כמעט בכל הממשלות האחרונות. 
הקמת  עם  מיד  שנכנס  פעמים 
הממשלה ופעמים במהלך כינונה, 
חלק.  לקח  תמיד  כמעט  אבל 
לטענת בכיר בסביבתו, השותפות 
בהן  בממשלות  שנים  לאורך 
חברות המפלגות החרדיות עשתה 
הבייס  בקרב  אלקטורלי  נזק  לו 
חלקם  רוסים,  הם  שלו.  הטבעי 
אזרחי  יום  וסדר  יהודים  ספק 
אותם  איכזב  והוא  בנפשם  זה 
מרכולים,  גיוס,  פעם.  אחר  פעם 
תחבורה ציבורית בשבת ונישואין 
מהנושאים  חלק  רק  הם  אזרחיים 
היותו  בגלל  לקדם  יכל  לא  אותם 
עד  קואליציוני,  בהסכם  כבול 
שלאחר הסיבוב הראשון בו חצה 
בקושי רב את אחוז החסימה הוא 
יש אלקטורט?  עוד.  החליט שלא 
צריך לרצות אותו. הוא ריצה וקפץ 
לשמונה מנדטים וכעת הוא בשעת 
מבחן שאי עמידה בו עלולה לחסל 

את הקריירה הפוליטית שלו. 
טוב  מבין  ליברמן  שני,  מצד 
מדינת  את  שיגרור  שמי  מאוד 
ישלם  שלישות  לבחירות  ישראל 
על כך מחיר כבד מאוד. ההנהגה 
הפנימה  בישראל  הפוליטית 
שלאזרחים נמאס כבר מהמצב בו 
שרויה המדינה. מערכת הבריאות 
לסייע  היתה  שאמורה  הקנאביס  רפורמת  קורסת, 
יוקר  מתפקדת,  לא  ל"ע  קשות  במחלות  לחולים 
המחיה רק הולך ומאמיר ושיתוק מוחלט של משרדי 
הממשלה הם רק מקצת מהנושאים שלא מטופלים 
והעם דורש שינוי. העם דורש ממשלה יציבה שתניע 
שוב את גלגלי המשק ולליברמן אסור להיתפס כמי 
נוסף  צעד  הולך  הוא  ולכן  ממשלה  הקמת  שמונע 
קדימה ומצהיר בפומבי על נכונותו לתמוך מבחוץ 

בממשלת האחדות גם ללא קבלת תמורה.

מבחינת ליברמן כל זה אינו מספיק והוא מסובב 
מפיל  הוא  קרה  אסטרטגית  בהחלטה  הסכין.  את 
את האשמה במצב הקיים על צמד הטוענים לכתר 
ואומר כי ישנם שניים המונעים את הקמת ממשלת 
על  הכריז  לא  כי  הראשון  ונתניהו.  גנץ  האחדות. 
קבלת מתווה הנשיא והשני כי אינו מוכן להכריז על 
הליך גירושין במעמד צד אחד מגוש הימין. באותה 
החרדיות  המפלגות  את  גם  ליברמן  כורך  נשימה 
וטוען "אין לי כל בעיה עם הציבור החרדי, יש לי 
החרדים  הנציגים  בקרב  השורר  הבלבול  עם  בעיה 
שבגלל נתניהו הם קושרים את גורלם עם גורל הימין 
לנתניהו  עסיסית  עקיצה  הוסיף  ליברמן  המשיחי". 
ואמר: "מי שהחזיר את חברון, תמך בגירוש תושבי 
וניהל  למחבלים  מוות  עונש  נגד  היה  קטיף,  גוש 

דיאלוג עם ערפאת הוא לא ימין".
במסגרת שלל האמירות של ליברמן, אלו היותר 
אינו  כי  לראות  ניתן  מובנות  הפחות  ואלו  מובנות 
מביע דעה באשר לתמיכתו או אי תמיכתו בממשלת 
חיצונית מצד הרשימה  על תמיכה  מיעוט הנשענת 
המילה  להגדרת  באשר  ולא  המשותפת  הערבית 
"נבצרות" הנמצאת במתווה הנשיא כמו פיל בחנות 

חרסינה.
למרות שליברמן מחזיק בדעה שמשפחת נתניהו 
יצטרכו לעזוב את בלפור רק לאחר פסק דין חלוט 
ולא רגע אחד קודם, הוא דורש שנשיא המדינה יהיה 
זו  הנבצרות,  תחל  מאיזה שלב משפטי  שיגדיר  זה 
שתיאלץ את נתניהו לצאת לחופשה ולטפל בענייניו 
מאינטרס  נובע  הכל  הזו  בנקודה  גם  המשפטיים. 
אישי קר. למרות הקמפיין האזרחי שהעלה את רף 
מעריכים  במפלגה  ביתנו,  ישראל  של  המנדטים 
הרוסי  מהאלקטורט  הגיעו  מנדטים  שכשבעה 
זה  להיות  רצון  אין  ולאיווט  הימין  עם  שמזוהה 
מהימין,  ממשלה  ראש  הזזת  בעת  בפרונט  שעומד 
המפה  של  השמאלי  לצד  שייך  מחליפו  כאשר 
הנבצרות,  עניין  את  העלה  הנשיא  הפוליטית. 

שיתכבד ויגדיר נבצרות מהי.

דורון ומלחמה
פורח  אני  באופוזיציה,  מלשבת  חושש  "אינני 
חה"כ  התורה,  דגל  יו"ר  לי  אמר  כך  באופוזיציה" 
את  שהעביר  החינוך  סדרת  צודק.  הוא  גפני.  משה 
חברי הכנסת מיש עתיד ומהבית היהודי בממשלתם 
בדיוני  בעיקר  ובעת שישב  ובנט  לפיד  נתניהו,  של 

ועדת הכספים עוד ילמדו בבתי הספר לפוליטיקה.
דיוני  תקופת  את  לפיד  ליאיר  שיזכירו  בזה  די 

מע"מ אפס כדי להפוך את בשרו חידודין חידודין. 
סלומיאנסקי  ניסן  של  בראשותו  הכספים  ועדת  גם 
המנוסה לא הצליחה לתמרן בעת שניסתה להעביר 
 - הדיור  יוקר  בהורדת  לפיד  של  הדגל  ספינת  את 
תוך הדרת הציבור החרדי – בזמן ששלישיית גפני, 
יום  יום אחר  ליצמן היתלו בהם  ויעקב  איציק כהן 

ובמשך שנתיים.
לשאלתי הוא חזר והבהיר: "החיבור עם נתניהו 
גפני  אותנו".  בעיקר  משרת  הימין  וגוש  לנו  טוב 
הוסיף ואמר: "ודאי שיש חשש שנמצא את עצמנו 
הנחיתי את הסיעה להתחיל  כך  ולשם  באופוזיציה 
והשכבות  הפריפריה  עם  המיטיבים  חוקים  להכין 
החלשות ואני רוצה לראות את הליכוד ואת החברים 
מהרשימה המשותפת מצביעים נגד". אצל גפני הכל 
מחושבן לפרטים. האחים של היום הם האויבים של 
אין  איתם.  לנהוג  צריך  וכך  הפוליטיקה  זו  מחר, 

חברים.
נתניהו  פשוט.  מאוד  גפני  של  מדבריו  המסר 
רואה רק את נתניהו וכעת יש לו מטרה אחת והיא 
יעשה  הוא  כך  ולשם  מהכלא,  עצמו  את  להציל 
ובשכבות החלשות  בציבור החרדי  מי שבגד  הכל. 
בהיותו שר האוצר בממשלת שרון, ומי שחזר על כך 
יהסס  ובנט לא  כשהקים את ממשלת האחים לפיד 
הפוליטי  מעמדו  על  כשמדובר  שוב  זאת  לעשות 
ויש  בוגד  תמיד  בוגד  פעם  חירותו.  על  ובעיקר 

להתכונן לכל תרחיש. 
בדיוק  למלחמה  עצמו  את  מכין  גפני  כמו  גפני 
כמו שהוא מכין את עצמו לדורון, תמיד יותר מעניין 

לראות אותו במצב מלחמה.

מחשב מסלול מחדש
בעזה  האיסלמי  הג'יהאד  בכירי  חיסול  אם  בין 
ניתן  לא,  אם  ובין  בנט  לנפתלי  קשור  ובדמשק 
לומר באופן ברור שבנט נכנס למשרד הביטחון עם 
ישראל  של  החדש  הביטחון  שר  מובהקת.  אמירה 
גרם בחודש האחרון גם לאחרוני הספקנים להאמין 
באבולוציה. האיש שבמהלך שתי מערכות הבחירות 
ראש  התנהלות  את  הפסקה  ללא  ביקר  האחרונות 
טרמינולוגיה  שינה  הביטחונית,  בסוגיה  הממשלה 

מקצה אל קצה.
השר בנט חי בתחושה שהוא זה שאמור להחליף 
מעט  לא  יש  לשיטתו,  שאחרי.  ביום  נתניהו  את 
בארה"ב  חיו  שניהם  נתניהו.  לבין  בינו  דמיון  קווי 
יחידה  בוגרי  שניהם  רהוטה.  אנגלית  ולשניהם 
מובחרת בצבא ושניהם הצליחו בעסקים וצברו הון 

מבצע חיסול

באותה נשימה 
כורך ליברמן גם את 
המפלגות החרדיות 
וטוען "אין לי כל בעיה 
עם הציבור החרדי, יש 
לי בעיה עם הבלבול 
השורר בקרב הנציגים 
החרדים שבגלל 
נתניהו הם קושרים 
את גורלם עם גורל 
הימין המשיחי". 
ליברמן הוסיף עקיצה 
עסיסית לנתניהו 
ואמר: "מי שהחזיר 
את חברון, תמך 
בגירוש תושבי גוש 
קטיף, היה נגד עונש 
מוות למחבלים וניהל 
דיאלוג עם ערפאת 
הוא לא ימין"

גואל ועקנין

פורח באופוזיציה. 
ח"כ משה גפני 
| צילום: דוברות 
הכנסת



 15 בבית שמש ט"ז חשוון תש"פ 14/11/19

משמעותי. לבנט יש שתי בעיות. בעוד ביבי נחשב 
בקרב הבייס הימני כאיש שקול וכמנהיג חזק, בנט 
באמצעות  הפועל  קאובוי  של  בעייתי  מדימוי  סבל 
בליכוד.  אותו  כינו  אחריות',  חסר  'ילד  שליפות. 
הימין  מנהיג  להיות  שכדי  היא  השניה  הבעיה 
נישה  במפלגת  ולא  בליכוד  להיות  צריך  היה  הוא 
מגזרית. לאחר סיבוב הבחירות הראשון בו מפלגת 
הימין החדש לא עברה את אחוז החסימה, החליט 
בנט לחשב מסלול מחדש. חישב ומצא שבעת הזו 
והוא  פג  הקסם  לקיר.  הגב  עם  נמצא  נתניהו  ביבי 
במצב שאינו מצליח להרכיב ממשלה ומשכך, שינוי 
 - המדיני  בנושא  ובפרט  ביבי  מול  טרמינולוגיה 

ביטחוני יכולה רק להועיל לו וכך אכן קרה. 
בחירות  שפורסמו,  האחרונים  הסקרים  ע"פ 
לאותו  הפוליטית  המערכת  את  יובילו  חוזרות 
למצוא  עשוי  ובנט  היום  גם  נמצאת  היא  בוא  מצב 
יותר  ארוך  זמן  לפרק  הביטחון  במשרד  עצמו  את 
שלישיית  עבור  שהשריון  ספק  אין  אך  משציפה, 
הדובדבן  זה  הליכוד  ברשימת  החדש  הימין 
שבקצפת. בנט מבין שזו ההזדמנות אולי האחרונה 
אל  ובפרט  והפוליטי  הציבורי  מעמדו  את  לשקם 
מול איילת שקד שניסתה למצב את עצמה כמנהיגת 

הימין האידאולוגי.
היו  החיסולים  בסיפור  מעניין  היותר  החלק 
התגובות של אישים מהמערכת הפוליטית לאירוע. 
שלו:  הטוויטר  בחשבון  כתב  כסיף  עופר  חה"כ 
היחיד  לדבר  פונה  נתניהו   – עורו  הצלת  "לשם 
מלחמה.  וחרחור  הרס  הרג,  לעשות:  מסוגל  שהוא 
שפיכות הדמים – בראשו". חברתו למפלגה, חה"כ 
ואמרה:  נתניהו  את  האשימה  סלימאן  טומא  אידה 
גבול,  יודעת  לא  נתניהו  של  והאכזריות  "הציניות 
מוכרחים  פוליטי.  כתרגיל  במלחמה  פותח  הוא 

לעצור את האש עכשיו".
מסוימת  שבקונסטלציה  לבן  כחול  יו"ר  מנגד, 
אומר:  אלו  של  בתמיכתם  ממשלה  להקים  עשוי 
של  רגעים  ומצריך  מתמשך  הוא  בטרור  "המאבק 
קיבלו  וצה"ל  קבלת החלטות קשות. הדרג המדיני 
אזרחי  של  ביטחונם  למען  הלילה  נכונה  החלטה 
ישראל ותושבי הדרום. ידע כל טרוריסט שמסכן את 
ביטחוננו שהוא בן מוות". הגדילו לעשות ליברמן 
וגנץ שבעקבות המצב הביטחוני אף דחו את פגישת 

המו"מ שהיתה מתוכננת ביניהם ליום שלישי. 
שמשתעשע  מי  יש  עדיין   איך  שואל,  הבן  כאן 
ברעיון של ממשלת מיעוט. איך בכלל יתכן לעבוד 
כשמצד אחד יש את עופר כסיף ואידה טומא סלימאן 
ומהצד השני ניצבים מולם בוגי יעלון, צביקה האוזר 

ויועז הנדל.
כי  לי  נאמר  לבן  בכחול  בכירים  עם  בשיחה 

בהשלכותיה  דנים  כשהם  להם  מתהפכת  הבטן 
המשותפת.  הרשימה  בתמיכת  מיעוט  ממשלת  של 
הלבטים הם גם בגלל זהות כמה מהחברים במפלגה 
מקומם  את  למצוא  יכלו  אידאולוגית  שמבחינה 
באחת מרשימות הימין, שלא לדבר על יעלון שכבר 
נמנים  סיעתו  חברי  וגם  הליכוד  מטעם  כשר  כיהן 
להם  לגרום  עלול  שכזה  וחיבור  הימין,  שורות  על 
מתעורר  הספק  בעיקר  אך  מחדש.  מסלול  לחישוב 
זמן  לאורך  כזו  קואליציה  לנהל  ליכולת  באשר 
והיכולת לצלוח ניסיונות הפלה חוזרים ונשנים מצד 
מה  סחיטה,  למסע  ייהפך  דיון  "כל  האופוזיציה. 
שיוביל לנפגעים סדרתיים ולשוברי כלים שבהיעדר 

מנהיג חזק ומנוסה הם עוד עלולים לערוק".
מיעוט  ממשלת  של  חייה  מאורך  נבהל  שלא  מי 
זהו יו"ר סיעת העבודה בכנסת, חה"כ איציק שמולי. 
הממשלה  יסוד  לחוק  התיקון  שע"פ  מדגיש  הוא 
משלת  לפרק  פשוט  לא  יהיה   2018 בשנת  שתוקן 
61 תומכים  מיעוט שכזו. כדי לפרק יצטרכו להציג 
לראשות  מוסכם  מועמד  יעמידו  שגם  בפירוק 
מהיום  לעבוד  שתכנס  שרים  ומצבת  הממשלה 
הפוליטית  במפה  המנדטים  חלוקת  ע"פ  הראשון. 
כיום, מצב שכזה יוכל להיות רק במקרה של שת"פ 
לבין  המשותפת  ומהרשימה  מהשמאל  ח"כים  בין 
גם  זה  מצב  באופוזיציה.  שישבו  מהימין  ח"כים 
ייאלץ אותם לתמוך במינוי של שרים מקרב הימין 

המתנחלי וזה לא ריאלי בעליל. 

חריגה מכללי הטקס
כל שנה בתקופה הזו חל יום השנה להירצחו של 
ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל. מאז הרצח המתועב 
ולאורך שנים, הימין הישראלי יורד למחתרת ונותן 

לשמאל לנהל את טקסי האזכרה באשר הם. 
בעוד  מדובר  לא  כבר  האחרונות  שבשנים  נראה 
אזכרה ממלכתית למנהיג שהיה ונרצח, העסק הפך 
השחקנים  בו  פסטיבל  רבין.  פסטיבל  לפסטיבל. 
ובני משפחתו של יצחק רבין.  נכדיו  העיקריים הם 
תכלס, אין שום תלונה כלפי נכדו של רבין יהונתן בן 
ארצי על כך שהפך את האזכרה הממלכתית לבמה 
לחיסול חשבונות פוליטי. האיש הוזמן לנאום, נאם 
מי  כלפי  היא  העיקרית  הטענה  והלך.  לו  שבא  מה 

שאמור לנהל את הטקס על כל המשתמע מכך.
פעורה  נתניהו  בנימין  לבין  רבין  משפחת  בין 
תהום עמוקה. גם אם הם לא מאשימים את נתניהו 
ברצח אביהם, הם מאשימים אותו בליבוי האווירה 
הימין  אנשי  ובשיסוי  שנים  באותן  בארץ  שהיתה 
רבין במדי אס  נראה  בהן  רבין. את התמונות  כנגד 

אס או בדמותו של ערפאת, זוקף השמאל הישראלי 
נתניהו.  של  לחובתו  בפרט  רבין  ומשפחת  בכלל 
"הוא עמד על המרפסת בכיכר ציון ונתן נאום הסתה 
בזמן שאלפי המפגינים צעקו רבין בוגד והוא אפילו 

לא טרח להשתיק אותם 
אומרים  להיפך",  אלא 
שהעובדות  למרות  שם, 
שונות לחלוטין, ונתניהו 
אותו  את  היסה  אכן 
אמירות  גם  קומץ. 
הרוצח  מצד  ברורות 
שפעל  כך  על  השפל 
הכוונה  כל  וללא  לבד 
לא  רבנית  או  פוליטית 
והמשוואה מצד  הועילו 
היתה  רבין  משפחת 
פשוטה. יגאל עמיר הוא 
נתניהו  לכן  ימין,  איש 
אשם. הוא היה אשם אז 

והוא אשם גם כיום.
רוצה  רבין  משפחת 
אזכרה  אירוע  לעשות 
שתתכבד  הסבא,  לזכר 
שום  אין  אותו.  ותממן 
הצדקה שמשלם המיסים 
יממן אירוע בו נכדו של 
האשמות  מטיח  המנוח 
וקורא  הממשלה  בראש 
בזמן  בו  להתפטר,  לו 
מולו  שם  יושב  שהוא 
מטעמי  מלהגיב  ומנוע 

ממלכתיות. 
אל המלכודת הזו נפל 
'כחול לבן' בני  יו"ר  גם 
לברנש  השיב  שלא  גנץ 
כגמולו ולא העיר לו על 
לאירוע  האזכרה  הפיכת 
מדשתיק,  רדוד.  פוליטי 
ליה  דניחא  משמע 

בדרדור הטקס. 
רבין  במשפחת  יש 

שיש  הקשות  הבעיות  מאחת  הסובלים  כאלו 
שהרצח  מרגישה  היא  שלה.  מהסוג  למשפחות 
המתועב מאפשר לה לנהוג כפי שהיא רוצה, לדבר 
ולהטיל דופי בציבור מאוד מסוים  כפי שנראה לה 

רק כי הרוצח השפל יצא משורותיהם.

שינוי תדמיתי. בנט מקבל תדרוך ראשוני מהרמטכ"ל כוכבי | צילום: משרד רה"מ

השר בנט חי בתחושה 
שהוא זה שאמור להחליף 

את נתניהו ביום שאחרי. 
לשיטתו, יש לא מעט קווי 

דמיון בינו לבין נתניהו. 
שניהם חיו בארה"ב 

ולשניהם אנגלית רהוטה. 
שניהם בוגרי יחידה 

מובחרת בצבא ושניהם 
הצליחו בעסקים וצברו הון 

משמעותי. לבנט יש שתי 
בעיות. בעוד ביבי נחשב 

בקרב הבייס הימני כאיש 
שקול וכמנהיג חזק, בנט 

סבל מדימוי בעייתי של 
קאובוי הפועל באמצעות 

שליפות
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ביום השלישי למילת אברהם הוציא הקב"ה חמה 
מנרתיקה, ואברהם הצטער על כי נמנעה ממנו מצות 

הכנסת אורחים, מצות החסד שכה אהב.
- אברהם  אנשים"  והנה שלושה  "וישא אברהם... 
לא ידע כי מדובר במלאכים, האורחים נראו בעיניו כערביים 
המשתחווים לאבק רגליהם, אך אברהם אינו מהסס, כה שמח 
"וירא  בהם  מבחין  כאשר  מיד  לפתחו.  שהזדמן  בחסד  הוא 
ורץ  הערביים  את  ראה  אבינו  אברהם   - לקראתם"  וירץ 
לקראתם, הוא לא התחשב בחולשת גופו – אדם בן תשעים 
בזריזות לקראת  רץ  לוהט,  ניתוח קשה, בחום  ותשע, לאחר 

עובדי אלילים!... 
ולאבק  לאלילים  משתחוים  זרה,  עבודה  עובדי  הם  נכון, 
האמונה  מפיץ  אבינו,  אברהם  אך  גמורים!  רשעים  רגליהם, 
הגדול ביותר, מלמדנו מהו היחס הראוי לכל אדם והיאך היא 

הדרך לקירוב רחוקים.
עלינו לכבד אף את הרחוקים ביותר, לנהוג כלפיהם ביחס 
בעינינו  הם  חשובים  כמה  עד  להם  להראות  ומחבק,  מקרב 
להצלחה  הדרך  חן...".  מצאתי  נא  אם  ארצה...  "וישתחו   -
בקירוב היא על ידי מילה טובה, חיבוק, נישוק, הרעפת חום 

ואהבה.
ביחסינו לרחוקים משמירת תורה ומצוות יש לדעת לחלק 
בין שני עניינים: מחד גיסא יש להיזהר לא ללמוד ממעשיהם 
הרעים, לשמור על ריחוק שישמר אותנו מן הקלקול והכיעור, 
ומאידך גיסא אין לזלזל בהם ובצלם האלוקים שבהם, אלא 

לקרבם בעבותות אהבה.

אתם עושים לי טובה...

להם  והעניק  הכבוד,  הידורי  בכל  באורחיו  נהג  אברהם 
תחושה שהם גומלים עמו חסד עצום. 

שלי,  האדונים  אתם   - "אדני"  בכבוד:  אליהם  פונה  הוא 
כל ביתי לרשותכם, ומתחנן בלשון רכה: "אם נא מצאתי חן 
בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדך..."איני עושה לכם טובה, 

אלא אתם עושים לי טובה.
מיד הוא שולח את שליחו להגיש להם מים לרחוץ את אבק 
שאני  וכיון  מעט...  תנוחו   - העץ"  תחת  "והשענו  רגליהם, 
יודע שאתם ממהרים, אני מבטיח לא לעכב אתכם; "וימהר 
וחלב,  חמאה  לחם,  מביא  הוא  בזריזות   – האהלה"  אברהם 
שרה ממהרת ללוש ולעשות עוגות, ואברהם מזדרז אל הבקר 

להכין לאורחיו את הבשר המשובח והרך ביותר. 
"כי על כן עברתם מעל עבדכם". כאשר אדם גומל חסד עם 
הזולת, הטוב ביותר הוא להעניק לו תחושה כי המקבל הוא 

זה המיטיב עם הנותן. 

כוחן של מחמאות ומילים טובות

סוחר יהודי המתגורר באנגליה קיבל סכום עתק של מיליוני 
לירות סטרלינג בעיסקה מוצלחת שביצע. 

בידיו,  הכסף  כשארנק  העסקה,  ביצוע  ממקום  יצא  הוא 
והנה לקראתו חבורת גנבים אלימים, שהתחקו אחר העסקה 
בדרכים שונות וארבו לו בפינת הרחוב, ובנשק חם ואקדחים 

שלופים צעקו לעברו קריאה מקפיאה: "עמוד!!"
אך הסוחר הפיקח לא איבד עשתונותיו. את פחדו הנורא 
כלא בלבו פנימה, ובשלווה מדומה התבונן בקבוצת הפורעים 
חבריו  ושאר  ההוראות,  את  נותן  השודדים  אחד  כי  וראה 

נשמעים לדבריו ומכבדים אותו.
היהודי הסיק כי הוא ראש החבורה, ופנה אליו: "האם אוכל 

לשוחח עמך ביחידות?" 
מנהיג השודדים לקחו הצדה בפראות כשאקדחו מכוון אל 

היהודי.
לתדהמתו של השודד האכזר, פתח הנשדד ברוגע, כשחיוך 
נעים על שפתיו: "התבוננתי בך והבחנתי, כי פניך מעידות 
שהנך אישיות מיוחדת, יש בך נשמה רחמנית, שמתי לב כי 
כבוד,  בגינוני  מתנהג  אתה  מנהיג,  של  תכונות  בך  טבועות 

וזאת בנוסף לרמת המשכל הגבוהה שבה ניחנת..." 
לאחר שבחים אין סוף עצר היהודי, ופנה אליו בנימה רכה 
ומרחמת: "אני רואה שהנך זקוק לכסף. האם תוכל לומר לי 

לשם מה נחוץ לך ממון, אולי בשביל שתייה?" 
והנה זה פלא: השודד הקשיב לדבריו ונענה: "צדקת! איני 
לבר  להיכנס  חייב  אני  ערב  בכל  המרה!  הטיפה  בלי  יכול 

ולשתות עוד ועוד!" 
שאלו היהודי: "באיזה סכום הנך קונה כל ערב?" 

"חמשה סטרלינג". 
הוציא הסוחר מארנקו שטר בן עשרה סטרלינג, ובקול רך 
הוסיף: "הנה לך סכום שיספק אותך בשפע, אתה בן אדם יקר 

וטוב. ואין זה מתאים לך לפעול בדרכים שאינן הגונות".
רמז  ומיד  תיכף  הצלתו:  לנס  האמין  לא  המפוחד  הסוחר 
בלי  והסתלקו,  המקום  את  עזבו  והם  חבורתו,  לבני  המנהיג 
לנגוע בסכום הכסף העצום! הוא ניצל משוד נורא, שבמקרים 

רבים מסתיים במוות!
בבוקר המחרת, ביוצאו מבית הכנסת לאחר תפילת שחרית, 
הבחין בבהלה במנהיג חבורת הגנבים. הסוחר החל רועד בכל 
גופו, שיניו נקשו זו לזו, והוא לא ידע להשית עצות לנפשו... 
והנה ניגש אליו השודד: "שלום, מה שלומך?" ולהפתעתו, 
בערב  אתמול  "סליחה,  ואמר:  סטרלינג  חמישה  לו  הושיט 
כהרגלי,  שתייה  רכשתי  לי,  מהנצרך  כפול  סכום  לי  נתת 

ובאתי להחזיר לך את העודף". 
היהודי עוד לא הבין את המתרחש, והגנב הסביר לו: "אתה 

שינית את כל מהלך חיי!"
אחת  טובה  מילה  שמעתי  לא  המוקדמת  ילדותי  "מאז 
אודותי, מעולם לא אמר לי איש כי אני אדם יקר, שהנני בעל 
שמעתי  הזדמנות  בכל  מיוחדת.  נשמה  לי  שיש  או  טוב  לב 
'אתה  כך!'  תעשה  'אל  ונזיפות:  פגיעות  גערות,  הערות, 

טיפש!', 'לא יוצלח שכמוך!'..." 
האדם  "היית  סיפורו,  את  הלה  המשיך  אמש",  "בדבריך 
החמים  המשפטים  לי.  והחמיא  אותי  ששיבח  בחיי  הראשון 
שאמרת לי הפתיעו אותי וחדרו ללבי. שינית את חיי! נעשיתי 

בן אדם אחר! איני מתאים להיות גנב ושודד!" 
הוא הישיר מבטו אל היהודי ואמר: "לכן חקרתי אודותיך 
וחיפשתי אותך כדי להחזיר לך את כספך, כי הרי איני גנב!"

בכח כמה מילים טובות לחולל מהפך אדיר!

מענה רך ישיב חמה

בכל  הזולת.  בחסרונות  מתמקדים  העולם  אנשי  רוב 
ילדיהם,  הזדמנות ממהרים הם לבקר את העומד מולם; את 
קנית?'  'למה  והמכרים...  השכנים  את  הזוג,  בת  או  בן  את 
הן  אינן מועילות,  קובץ ההערות הללו  'למה הלכת?'... אך 
והרסניות  מזיקות  הן  אדרבה,  אלא  מתקנות,  ולא  בונות  לא 

לסביבה כולה, לאוירה ולטיב היחסים...
 - נס  ונעלה אותן על  הזולת,  נתמקד בטוב, במעלות  אם 

נצליח הרבה יותר!
שירותו  את  שסיים  לאחר  לישיבתנו  הגיע  הבחורים  אחד 

הצבאי, כיון שחש צורך להתמלא ברוחניות. 
כאשר שמע על כך אביו הוא כעס מאד, ולא חפץ להכירו 

ולשוחח עמו!
רבו  על  זעמו  לשפוך  ברצותו  האב  התקשר  הימים  באחד 

של בנו הסורר...
עצומה:  בהתלהבות  נעניתי  הקוצף  האב  של  קולו  לשמע 
"אתה זכית להיות אביו של הבחור היהלום הזה! הקב"ה נתן 
לך בן נפלא, מרגלית המאירה את העולם! כנראה אינך יודע 
איזה עתיד מצפה לבנך, ומה הוא יכול להשיג! אשריך וטוב 

חלקך!"
המילים החמות פעלו בצורה פלאית וחוללו נס גלוי:

האב נעשה בן אדם אחר! באותו יום צלצל לבנו, וסיפר  לו 
בהתרגשות על דברי הרב. "לא ידעתי שאתה כה מיוחד!"... 
לאחר מכן הגיע לבקר את בנו, וכשראיתיו מיהרתי לקראתו, 
חיבקתי אותו והודיתי לו בחום ובאהבה: "תודה רבה! הבאת 
לי מתנה מיוחדת! אני משתעשע בבנך יום יום, נהנה ממנו".

האב המאושר פנה לבנו: "בני היקר! כל מה שהיה בינינו 
עד היום - בטעות יסודו. לא ידעתי עד כמה הנך מיוחד. שמח 

אני לספק לך את כל צרכיך, אל תדאג, שב ותלמד!" 
"ובאמת", המשיך האב, "שמתי לב לשינוי שהתחולל בך 
קם  אתה   - אותי  מכבד  הנך  כמה  עד  לישיבה,  הלכת  מאז 
בפני וממהר למלא כל בקשה שאני מבקש ממך, בעוד שבעבר 
הזדמנויות  הזמן  כל  מחפש  אתה  להתחמק...  מנסה  היית 

לסייע ולעזור, מדבר בכבוד, מבקש סליחה ומתנצל"...
הדרך  אבינו,  אברהם  לנו  שהנחיל  הקירוב  דרך  זוהי 
המובילה  הדרך  ביותר,  הקשה  האגוז  את  אף  שמפצחת 
להצלחה ולשמחה. דיבור בכבוד, גמילות חסד מתוך הרגשה 
שהזולת עושה לי טובה, ומילוי צרכי החבר בצורה מושלמת 

ומבינה. 

)מתוך 'משכני אחריך' בראשית חלק א'(. 

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

וירא אליו קרבם בעבותות אהבה

אל  הקב"ה  התגלות  על  לומדים  אנו  בפרשתינו 
אברהם אבינו, עת בא לבקרו ביום השלישי למילה, כפי 

שנאמר: "וירא אליו ה' באלוני ממרא". 
מסופר על הרבי בעל ה"צמח צדק" זי"ע שחזר פעם לביתו 
מדוע  התניא:  בעל  סבו  שאלו  בוכה.  כשהוא  ילד  היותו  בעת 
אתה בוכה? ענה הילד: למדנו היום מהמלמד שהקב"ה התגלה 
אל אברהם אבינו, ואני כואב ובוכה, למה הוא לא מתגלה גם 

אליי?
פתח לו הסבא הגדול את החומש והראה לו את הפסוק: "וירא 
אליו ה' באלוני ממרא". לא כתוב אל אברהם, אלא "וירא אליו". 
כאברהם  שנוהג  ויהודי  יהודי  כל  אל  נגלה  שהקב''ה  ללמדך, 

אבינו. 
מה עשה אברהם אבינו שזכה לגילוי השכינה? הוא מסר נפשו 
ומל את עצמו בגיל 100 עבור קדושת שמו יתברך, ועשה רצון 
השי"ת ללא משוא פנים וללא פניות. מסירות הנפש הזו זיכתה 
אותו בגילוי השכינה. כך כל יהודי, סיים בעל התניא, העושה 
רצון בוראו במסירות נפש של ממש זוכה לגילוי השכינה. לכן 
נאמר: "וירא אליו ה'" - אל כל יהודי ויהודי. גם אתה, מנחם 

מנדל )הצמח צדק(, יכול לזכות לראות את השכינה.
מסופר על הסבא מנובהרדוק, רבי יוסף זונדל הורוביץ זי"ע, 
זאב  קלונימוס  ר'  הנגיד  של  לביתו  מגיע  שהיה  אימת  שכל 
'ויסוצקי', היה מקבל  ויסוצקי ז"ל, מייסד אימפריית התה של 
ממר ויסוצקי צ'ק פתוח כשהוא אומר לו: "הרי לכם צ'ק, כתבו 

בו כל סכום שיעלה בדעתכם".
ראשי ישיבות רבים היו מכתתים רגליהם לביתו של ויסוצקי 
אולם אף אחד מהם לא זכה להתיחסות המיוחדת הזו. הם התקנאו 
מאד בסכומים הנאים בהם זכה מייסד הישיבה בנובהרדוק, אך 

כולם תמהו ושתקו.
ברגע של חסד, העז אחד מראשי הישיבות ושאל את ויסוצקי 
בשם שאר פושטי היד, לפשר היחס המיוחד. "עד שאני מקבל 
משהו, אני צריך לשכנע אותך, לשפוך את הלב... לעומתינו ר' 
זונדל רק פותח את פיו ואתה אומר לו: תכתוב מה שאתה חושב. 

האם אני פחות חשוב או פחות גדול בתורה?" תמה.
לנחש  קודם  לי  "הרשה  הישיבה:  לראש  השיב  ויסוצקי  מר 
דבר מה", אמר לו ושאל רטורית. "מה עשית בטרם באת אליי? 
המרשימה  העניבה  את  ענדת  שבת,  של  ה'פראק'  את  לבשת 
ויסוצקי,  לגביר  הולך  אני  ביתך:  ולבני  לעצמך  אמרת  ביותר. 
פשוט.  בלבוש  אליו  לבוא  אפשר  אי  המעמד,  את  לכבד  צריך 
על  קלות  נקשת  לביתי,  "שכשהגעת  ויסוצקי,  המשיך  "ואז" 
השער  את  לך  יפתח  שהשומר  עד  בסבלנות  המתנת  הדלת, 
אישור,  רק משקיבלת  נמצא.  הבית  בעל  בעדינות אם  ושאלת 
דרשת  אני.  ישבתי  בטרם  מקום  לתפוס  סירבת  לחדר.  נכנסת 
בשלומי, ופנית אליי בדרך ארץ ובנימוס". ראש הישיבה הנהן 

במבוכה בראשו. 
מגיע,  זונדל  ר'  "לעומתך,  באבחנתו:  המשיך  ויסוצקי  מר 
צעדיו  לבית.  ונכנס  הצדדיים  מהשערים  באחד  בחוזקה  נוקש 
נשמעים למרחוק, הוא דורך על השטיחים עם נעליים ספוגות 
הארוכה  הדרך  את  המבטא  מלוכלך  גשם  מעיל  לגופו  בוץ. 
קום  ויסוצקי,  ויסוצקי  צועק:  הוא  שעשה עד לכאן. כל הדרך 
מהר, ויסוצקי ויסוצקי, מה יהיה הסוף? געלט, געלט, כל היום 
אתה עסוק בכסף. מה עם הנצחיות? הוא שואל. מתי תכין לך 

משהו לעולם הבא?
זהו מקור ההבדל, מסביר מר ויסוצקי לראש הישיבה הצעיר: 
מתחיל  אני  אז  בכבוד.  אליי  מדבר  בכבוד,  אליי  מגיע  "אתה 
לחשוב: רגע רגע, ראש ישיבה מכבד אותי, כנראה שאני איש 
חשוב במעשים טובים ובעבודת ה' יותר מראש הישיבה. וא"כ 
מדוע? בגלל הכסף שלי... אתן לך רק מאה רובל, כדי שאשאר 
עשיר, שאמשיך להיות חשוב". אבל ר' זונדל נוזף בי: "מה עם 
הנצחיות"? אני אומר לעצמי: שייקח את כל כספי, שיעשה עם 
כל כספי משהו ערכי לטובת הנצחיות. כי כל פעם שהוא אצלי, 

אני חושש באמת לנצחיות שלי".
מתנהגים  כך  מתנהג  שאדם  שכשם  אותנו  מלמד  זה  סיפור 
נפש  מוסרים  אם  עולם,  בורא  ק"ו אצל  בנו של  בן  ק"ו  אליו, 
לבורא ומתכוונים לעשות רצונו אזי הקב"ה מתגלה ומחזיר את 
אהבתו. כמאמר המשנה עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך 

כרצונו )אבות פרק ב' משנה ד'(.

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

דירות 
למכירה

טו’ - יז’ בחשון תשע”ט
13/11-15/11/2019  

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

 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(_____________________________________________

 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

בני ברק

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

בבלעדיות רפי
_____________________________________________)45-48א(055-6708295

וילות ובתים 

בית שמש  

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

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

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

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

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

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

באר שבע 

 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

 ברחוב בן פתחיה 
באזור הרב שר, דירת 5 
חדרים )3+2( בק"ג עם 
מעלית, ובתוספת יח"ד 
בקומה ד' 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 2,250,000 

ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)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(_____________________________________________

 בשמעיה 4 חד' גדולים + 
מ. סוכה, י. הורים + אופ', וחניה 

_____________________________________________)45-48ל(ומחסנים +... 054-8490167

4-4.5 חדרים

 באוסם 4 חד' מפוארת, 
2,150,000 ש"ח. *ביהודה 

הנשיא 3 חד' + אופציה גדולה 
1,800,000 ש"ח

*בחיד"א 3.5 חד', משופצת + 
סוכה 1,750,000 ש"ח "לחיים 

_____________________________________________)45-46ל(נדל"ן" 050-4116828

 בשיכון ג' באלוף שמחוני, 
דירה שמורה, 95 מ"ר, ק"1 

וחצי, 1,790,000 ש"ח
_____________________________________________)45-48א(054-8441542

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

שמש, 1,550,000 ש"ח
_____________________________________________)45-48ל(050-6790854

+5 חדרים 

4-4.5 חדרים

 במציאה! בחיד"א )קהילה(, 
3 חד', ק"ד, רק 590,000 דרום 

_____________________________________________)46-46א(נדל"ן 054-9715858

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה!!! דירת 4 חד' + גינה 
100 מ"ר, מיוחדת ביותר, בנין 

בוטיק, רק 1,890,000 ש"ח 
052-5752500)46-46(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
ברבי חיא המבוקש דירת 4 
חד' + מחסן ויחידת הורים, 
מושקעת 1,750,000 ש"ח 

_____________________________________________)46-46(גמיש 054-9422194

 3/4 חדרים, שכונה א', 
מחולקת 055-6611636 יעל 

_____________________________________________)46-46(פנחס הומילי נכסים 

 מבחר דירות במחירים 
שפויים מחולקות או לפני 

_____________________________________________)46-46(חלוקה משה 054-3255667

 על קנית דירה מחולקת 
או רגילה ניהול נכס שנה חינם 

_____________________________________________)46-46(משה 054-3255667

 מבחר דירות ברחבי 
הדרום החל מ- 300 אל"ש 

דימונה וירוחם משה
054-3255667)46-46(_____________________________________________

+5 חדרים
 5 חדרים, שכונה א', 120 
מ"ר, מושכרת 055-6611636 

_____________________________________________)46-46(יעל פנחס הומילי נכסים 

 5 חד', שכונה א', מחולקת, 
מושכרת 055-6611636 יעל 

_____________________________________________)46-46(פנחס הומילי נכסים

 הנרקיס, 4 חד', בנוי 
80 מ"ר, משופץ, דוד חדש, 

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

054-3191310)46-46(_____________________________________________

 במתחרדים! 3 חד', ק"ב 
מתוך 3, נוף ואוויר מעולים, 

אופציה להשכרה תיווך "מרכז 
_____________________________________________)46-46(מידע" 052-2604463

 המעפילים, 3 חדרים, 
איזור מתחרד, קומה 2, 67 

מטר, סלון גדול 990,000 ש"ח 
_____________________________________________)46-46(רויאל נכסים 054-3191310

 בר אילן, 3.5 חדרים, בנוי 
75 מ"ר, איזור מתחרד, קומה 

2 1,250,000 ש"ח רויאל 
_____________________________________________)46-46(נכסים 054-3191310

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

לתמ"א 38 לדירה גדולה יותר, 
השקעה מעולה 890,000 ש"ח 

_____________________________________________)46-46(רויאל נכסים 054-3191310

 הרצל, 3 חד', בנוי 55 מ"ר, 
איזור מתחרד 980,000 ש"ח 
_____________________________________________)46-46(רויאל נכסים 054-3191310

 השבעה, 3 חד, בנוי 65 
מ"ר, איזור מתחרד, קומה 0 
950,000 ש"ח רויאל נכסים 

054-3191310)46-46(_____________________________________________

 מציאה! בז'בוטינסקי 
השומר, כניסה מלוי יצחק, 

90 מ"ר, מחולקת ל- 2 דירות 
מושכרות ומשופצות 1,600,000 

_____________________________________________)46-47ש(ש"ח 050-5966363

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

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

053-3128884 03-5791514)46-46(_____________________________________________

 באזור ריינס 102 מ"ר, 
כניסה פרטית, צריך שיפוץ 
1,750,000 ש"ח "אפיק - 

_____________________________________________)46-46(נכסים" 03-5791514

 א.הירדן, קומה א', 2 חד' 
+ יחי"ד 2 חד', 67 מ"ר + 
כ- 40, א.להרחבה )ש.בנו(, 

משופצת, 1,390,000 "תיווך 
_____________________________________________)46-46(משגב לדיור" 052-5222690

 מעולה להשקעה! 
בבלעדיות, מחולקת ל- 3 
יחידות מפוארות, מניבה 
8,000 לחודש + אופציה 

בבניה 2,100,000 תיווך אנג'ן 
02-8000080)46-46(_____________________________________________

 בבלעדיות במנחם בגין 
דירת 3 חדרים, 60 מטר פלוס 

3 חדרים 50 מטר )אפשרות 
לטאבו משותף( 1,830,000 

_____________________________________________)46-46("פנחס נכסים" 055-6789653

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

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

052-3344721)46-46(_____________________________________________

 ערבות בנקאית מהשקל 
הראשון! באמצע בנייה בכהנמן 

הר סיני תיווך יישוב הארץ
052-3344721 03-8007000)46-46(_____________________________________________

 למשקיעים, דירה 
מחולקת ל- 3 יח"ד, 

בגורדון, ק"ק, מקסימום 
_____________________________________________)46-46(נדל"ן 052-2452820

 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)46-46(_____________________________________________

 במצליח 4 חד', 
כ- 120 מ"ר, משופצת, 

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

050-3000121)46-46(_____________________________________________

 בלעדי בשלש השעות 
בבנין חדש מחולקת 

3+1.5 חדרים, ק"ב, חזית 
+ מ.שמש + מעלית, 
מושרות 1,890,000 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)46-46(והשקעות 054-4290600

 בוינרב 6.5 חד', 150 
מ"ר, ק"ב, מחולקת ל- 2 
מפוארות!!! 2,170,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)46-46(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! 
בז'בוטינסקי, ק"ב, 

מחולקת ל- 2, מושכרת 
ב- 4,800 1,270,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)46-46(_____________________________________________

 בלעדי! באנילביץ בית 
פרטי למכירה, 420 מ"ר + 

אופציה לבניה על הגג, 3 
קומות + מרתף עם יחידות 

דיור להשכרה ניתן לקנות חצי 
_____________________________________________)46-46(א. פנחסי 03-5799308

 בגולומב, דירת גן, 
חדשה מהקבלן, 5 חד', 

120 מ"ר + 40 מ"ר חדש 
_____________________________________________)46-49ש(054-3979123

 בדב גרונר דירת גן 
70 מ"ר חצר 70 מ"ר 

1,450,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)46-46(_____________________________________________

 באזור אבטליון דופלקס 
7 ח' מפוארת! נוף! 220 מ"ר 

+ מעלית 4,200,000 ש"ח 
"אפיק - נכסים" 03-5791514 

054-2250000)46-46(_____________________________________________

  בלעדי דופלקס 5 ח', 
180 מטר ברב קוק היקר 

+ מעלית + חניה + חזית 
3,250,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)46-46(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)46-46(_____________________________________________

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

חניה 2,480,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)46-46(פנחסי 03-5799308

 באזור צפניה 5.5 חד', 
ק"ג, ללא מעלית, לא 

ניתן לחלוקה, 2 סוכות 
גדולות, מוארת, חזית, 
לל"ת 1,980,000 ש"ח 

גמיש 054-8409058 
_____________________________________________)46-49א(052-7618640

 באזור סוקולוב 6 ענקית, 
ק"א + מעלית + חזית, 

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

054-2250000)46-46(_____________________________________________

 בפארדו 6 ענקית יפהפיה! 
מטבח פסח + סוכה ענקית, 

ק"ג + מעלית 2,850,000 
ש"ח "אפיק - נכסים"

03-5791514)46-46(_____________________________________________

 מציאה בפוברסקי!! 5 
חד', ק"ק, משופצת, 110 

מ"ר, אופציה לחלוקה 
1,980,000 מ.כהן נכסים 

052-7684074)46-46(_____________________________________________

 חדשה בשוק!! 
בכהנמן-ראדזמין 5 חד', 

ק"ג, מעלית, 3 כ"א, 
סוכה, וחניה מ.כהן 

_____________________________________________)46-46(נכסים 052-7684074

 גנחובסקי ק"ב 5 חד' 130 
מט' משופצת + 2 מרפסות 
+ יחידת הורים 1,850,000 

_____________________________________________)46-46(תיווך: 054-2345633

 במחיר הזדמנות! בשיכון 
ה' פנטהאוז חדש + גג מוצמד 

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
_____________________________________________)46-46(הארץ 03-8007000

 בגמר שלד באזור גורדון, 
5 חד' מרווחת + גינה ענקית 
2,530,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)46-46(_____________________________________________

 מציאה! בבן זכאי 5.5 
חד' ענקית, יפהפייה ומרווחת 
2,550,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)46-46(_____________________________________________

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

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

050-4999465)46-46(_____________________________________________

 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)46-46(_____________________________________________

 ביהושוע )בפרוייקט גן 
העיר(, 5 חדרים ענקית, 

140 מ"ר, ק"ד, נוף 
מדהים + מעלית, חזית 

+ מ.שמש + חניה + 
מחסן 3,100,000 ש"ח 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)46-46(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 5 
חד', מחולקת, ק"ב 

ואחרונה, 3 כ"א, 
משופצת 1,720,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)46-46(_____________________________________________

 באזור בן זכאי 4 
מטופחת, ק"א + מעלית, 

חזית + חניה 2,200,000 ש"ח 
_____________________________________________)46-46("אפיק - נכסים" 03-5791514

 באזור קוטלר 4.5 ח', 
125 מ"ר, משופצת, ק"א, 

חזית, 3 כ"א 2,240,000 ש"ח 
"אפיק - נכסים" 03-5791514 

053-3128884)46-46(_____________________________________________

 באזור הושע 4.5 גדולה 
כחדשה + מ.שמש, חזית + 

מעלית "אפיק - נכסים"
053-3128884 03-5791514)46-46(_____________________________________________

 באזור רמח"ל 4.5 ח' 
יפהפיה כחדשה, ק"ב + 
מעלית, 3 כ"א + חניה 

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)46-46(_____________________________________________

 התקבל היתר בשיכון ה', 
4 חד' כ- 88 מ"ר )הון.ע-גובה( 

+ מעלית 1,750,000 "תיווך 
_____________________________________________)46-46(משגב לדיור" 052-5222690

 א.אברבנאל 4.5 חד' 
+ 90 מעטפת 50 מ' ק"א 
+ קרקע 3 כ"א + מ.שמש 

1,720,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)46-46(לדיור" 052-5222690

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

חניה כ- 20 מחסן א.להרחבה 
1,490,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)46-46(לדיור" 052-5222690

 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 
1,500,000 סלומון נכסים 
_____________________________________________)46-46(והשקעות 054-4290600

 בלעדי בבגנו ירושלים 
4 חדרים, 90 מ"ר, 

מושקעת, ק"א, חזית 
+ מעלית 1,820,000 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)46-46(והשקעות 054-4290600

 באברבנאל נורוק 
4 חדרים משופצת + 

מ.סוכה, ק"א, חזית + 
משרד/מחסן מושכר + 

חניה בטאבו 1,720,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)46-46(והשקעות 054-4290600

 בלעדי ביואל 4 חדרים 
+ מ.שמש, ק"ב, חזית 

+ מעלית, 100 מ"ר 
2,220,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-429060)46-46(_____________________________________________

 בלעדי בשבטי ישראל 
)קרוב לסוקולוב( ענקית 

4 חדרים + מרפסות 
ק"א, חזית משופצת 

1,780,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)46-46(_____________________________________________

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

משופצת חלקית 
1,350,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)46-46(_____________________________________________

 מציאת השנה! 
בדנגור, 4 חד', ק"ד, גג 
בטון, בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)46-46(מתווכים" 03-5701010

 א.המכבים כ- 4 כ- 75 
מ"ר קומה ג' 3 כיווני אויר 
א.בג-בטון 75 )א.ליחי"ד( 
1,380,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)46-46(לדיור" 052-5222690

 באברבנאל 4 חד' 
90 מ"ר קומה שלישית 

ואחרונה גג בטון + חניה 
ב- 1,680,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)46-46(נכסים 050-4177750

 באהרן דב, כ- 4 חד' 
מאווררת, מטופחת, ק"ג, גג 
בטון 1,740,000 גמיש תיווך 

_____________________________________________)46-46(אנג'ן 02-8000080

 באזור הנבאים לרצינים 
בלבד 4 חדרים משופצת 

ומושקעת כחדשה + מעלית, 
90 מטר 2,050,000 אבי -054

_____________________________________________)B.D.A 8449423)46-46 תיווך

 למכירה במנחם בגין 
4 וחצי חדרים משופצת 

ב- 1,490,000 "פנחס נכסים" 
055-6789653)46-46(_____________________________________________

בהזדמנות אבל 
באמת הזדמנות:
פנטהאוז 
4 חדרים

052-3330965

 בהר השלום בית פרטי, 
3 קומות, מחולקת ל- 2 דירות 

משופצת + חניה כפולה + 
מעלית + מחסן גדול 5,100,000 

_____________________________________________)46-46(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בנחל רביבים, 5.5 חד', 2 
מרפסות, סלון ומטבח גדולים. 
1,850,000 ש"ח. "יש נכסים" 

 054-4513847)46-46(_____________________________________________

 בנחל גילה, 5.5 חד',
130 מ"ר, 2 מרפסות. 

1,850,000 ש"ח. "יש נכסים"
054-4513847)46-46(_____________________________________________

 בנחל ערוגות, 4 חד', סלון 
32 מ"ר, מושקעת, מרפסת 

גדולה. 1,490,000. "יש נכסים" 
 054-4513847)46-46(_____________________________________________

 בנחל רביבים, דירת גן 4 
חד', גינה 70 מ"ר, מושקעת, 

מטבח ענק, 1,790,000
_____________________________________________)46-46("יש נכסים" 054-4513847 

 בנחל גילה, 3 חד', גינה 
70 מ"ר, אופציה ליח"ד, 

1,550,000 ש"ח. "יש נכסים" 
 054-4513847)46-46(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים
 במתחרדים! בהרצל, 3 

חד', ק"ב, תיווך "מרכז מידע" 
052-2604463)46-46(_____________________________________________

+5 חדרים



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

טו’-יז’ בחשון תשע”ט  13/11-15/11/2019

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

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

050-5393263)24-50(_____________________________________________

טבריה

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

וילות ובתים

קוטגים

 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 

750,000 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 
980,000 ש"ח תיווך הצבי

053-3147717 04-6716666)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

 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

 במינץ 3 חד', 77 מ"ר, 
מרווחת, ללא תיווך, ק"ג, 

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

 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(_____________________________________________

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

1,720,000 ש"ח תיווך
_____________________________________________)46-47א(052-7276299

 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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 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(_____________________________________________

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

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

 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 
_____________________________________________)44-44(ב"ב 054-6506501

 קומת קרקע, 4 חד', 
כניסה פרטית, משופצת 
מהיסוד עם חצר גדולה 

2,100,000 ש"ח תיווך ב"ב 
_____________________________________________)45-48ש(050-9094402

 בדב הוז 3 ח', ק"ב, 
שקטה, גדולה, מיידי, מציאה! 

1,390,000 ש"ח רון
03-7313482)45-48(_____________________________________________

 במשולם ראט בנין חדש, 
ק"ג, 3 חד', מושקעת, מעלית, 

מ. שמש + סוכה + חניה 
בטאבו 1,680,000 ש"ח

_____________________________________________)45-48ל(054-2307279

 באיזור אליעזר 3 חד' 
ענקית + סוכה + 3 כ"א 

1,645,000 ש"ח תיווך 
052-2221614
_____________________________________________)45-48ל(054-8483810

 רח' הרצל פרדס כץ, 
3 חד', קומה 2, חזית 
+ חניה, בניין איכותי 

1,320,000 מציאה 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 בני ברק 
054-6506501)45-45(_____________________________________________

 ברח' דניאל 10, קומה 
1.5, 2.5 חדרים, משופצת 
כחדשה, מדהימה ביופיה, 
אישור לתוספת בנייה של 
20 מ"ר )כולל סוכה, סיכוי 

למעלית(, מחיר 1,550,000 
ש"ח 052-7174666

_____________________________________________)45-48א(050-5511847

 וילה איכותית, נוף פנורמי 
מרהיב לכינרת, 5 חד', יח"ד + 
משרד מניבים. גינה מעוצבת, 
_____________________________________________)45-48ל(שכונה שקטה. 054-2372222

פנטהאוזים ודירות גן

 בפרדס כץ, דירה משופצת 
ויפה, ק"ג, 1,560,000 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ל(גמיש 054-4497919

 ברח' שלש השעות 4 
חד' בבנין חדיש, ק"א וחניה 

בטאבו 1,770,000 ש"ח
_____________________________________________)45-46ל(050-4143146

 נדירה! בהצבי, 120 מ"ר, 
יפייפיה, משופצת בעיצוב 

אדריכלי + יחידה, ק"ק + 2 
אופציות ת.מובטחת

_____________________________________________)45-46ל(052-7600504

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

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
_____________________________________________)46-46(הארץ 03-8007000

 בגמר שלד באזור גורדון 4 
חד' מרווחות ויפות 1,900,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)46-46(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח' באזור חגי, 
מפוארת + מעלית, 90 מטר 
2,000,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)46-46(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח' בפ"כ 
מתחרדים, מפוארת מאוד 

כ- 90 מ' קומה ב' חזית + 
מעלית 1,700,000 תיווך 
_____________________________________________)46-46(אלטרנטיב 054-5500263

 ברב קוק השקט 3.5 
חד' מפוארת ומושקעת, 

ק"ב, חזית, 3 כ"א, לל"ת 
1,730,000

_____________________________________________)46-49א(052-3535757

 בשבטי ישראל 3 חד', 75 
מ"ר, ק"ב, משופצת, אפשרות 

בניה 1,600,000 ש"ח
_____________________________________________)46-47ל(052-2437292 03-6191375

 דירת 3 חד' בעלי הכהן, 
כ- 70 מ"ר + גינה, ק"ק, 

משופצת מהיסוד, למכירה 
מיידית! 1,550,000 ש"ח 

050-4690366)46-49(_____________________________________________

 דירת 3 חד', ק"א, 
בז'בוטינסקי, עורפית, מסודרת 

ומשופצת 1,250,000 גמיש, 
_____________________________________________)46-49ש(לל"ת 052-5444744

 מציאה בנורדאו!! 3.5 
חד', ק"ג, מעלית, 3 כ"א, 
סוכה, וחניה 1,375,000 

ש"ח מ.כהן נכסים
052-7684074)46-46(_____________________________________________

 בפרל!! 3 חד' + 
מרפסת, ק"ב, 75 מ,ר, 

אופציה מעשית 25 מ"ר 
1,580,000 ש"ח מ.כהן 

_____________________________________________)46-46(נכסים 052-7684074

 א.בן פתחיה 3 חד' כ- 90 
מ"ר מ.שמש 13 מ"ר קומה 

א' מ.חלקית א.להרחבה 
1,580,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)46-46(לדיור" 052-5222690

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

ג' "תיווך משגב לדיור"
052-5222690)46-46(_____________________________________________

 א.אורליאן 3 כ- 135 
מ"ר 60 + מעטפת 45 מ"ר 

קומת קרקע + חצר 25 מ"ר 
משופצת 1,620,000 "תיווך 
_____________________________________________)46-46(משגב לדיור" 052-5222690

 א.הראשונים 3 כ- 67 
מ"ר קומה א' מעלית + סוכה 

+ חניה 1,600,000 "תיווך 
_____________________________________________)46-46(משגב לדיור" 052-5222690

 המכבים/אבוחצירא, 
ק,א, 3 חד' כ- 70 מט' אופצ' 

לעוד 60 1,500,000 תיווך: 
054-2345633)46-46(_____________________________________________

 לחטוף!!! בהרב קוק 
השקט 3.5 חד', ק"ב, יפהפיה 

+ אופציה ענקית בגג ובצד 
1,760,000 גמיש תיווך אנג'ן 

02-8000080)46-46(_____________________________________________

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

בלבד!!! תיווך אנג'ן
02-8000080)46-46(_____________________________________________

 בבלעדיות, ביוסף חיים, 
3 חדרים, קומה 2 ואחרונה, 

פינתית אופציה בגג ובצד 
1,230,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)46-46(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חדרים, 
70 מטר, קומה 1, 1,320,000 
_____________________________________________)46-46("פנחס נכסים" 055-6789653

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

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

050-4999465)46-46(_____________________________________________

 בגמר בנייה בנורדאו 
3 חד' אחרונה, יפהפייה 

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

050-4999465)46-46(_____________________________________________

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

לעסק 1,400,000 ש"ח גמיש 
תיווך יישוב הארץ

050-4999465 03-8007000)46-46(_____________________________________________

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

050-4999465)46-46(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)46-46(_____________________________________________

 בהתנאים 3 חד' משופצת 
+ אופציה בגג 1,600,000 

ש"ח גמיש תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)46-46(_____________________________________________

 בטבריה 3 חד' ענקית 
ויפהפייה + אופציה חניה 

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

050-4999465)46-46(_____________________________________________

 בברסלב 3.5 חד' מרווחת, 
חזיתית אופציה בצד ובגג תיווך 

יישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465)46-46(_____________________________________________

 בחיד"א 3 חדרים 
+ סוכה, ק"ב, חזית, 
משופצת + אופציה 

1,590,000 "גשר נכסים" 
054-8571997)46-46(_____________________________________________

 בלעדי בהרצוג 
3.5 חדרים, 75 מ"ר 

משופצת, ק"ג )רעפים(, 
חזית + סוכה 1,550,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)46-46(והשקעות 054-4290600

 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)46-46(_____________________________________________

 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. 

_____________________________________________)46-46(פנחסי 03-5799308

 באזור בן זכאי יהודה 
הנשיא, 3 חד', 80 מ"ר, ק"ב, 

חזית, שמורה מאד 1,800,000 
_____________________________________________)46-46(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! במוהליבר 3 חד', 
65 מ"ר + היתר בניה 40 

מ"ר, ק"א, 3 כ"א א. פנחסי 
03-5799308)46-46(_____________________________________________

 בירדן/הרב שך 3 חד', 
ק"ג ואחרונה, שכנים בנו 
1,695,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)46-46(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 3 
חד', כ- 74 מ"ר, ק"ב 

ואחרונה, חתימות 
שכנים, שכנים בנו נדל"ן 

_____________________________________________)46-46(הקריה 050-3000121

 בבנימין אברהם 3 
מדרגות, 3.5 חד', כ- 80 
מ"ר, 3 כ"א 1,430,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)46-46(_____________________________________________

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

חתימות שכנים 
1,450,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)46-46(_____________________________________________

 בדב הוז 3 חד' כ- 70 
מ"ר, יפה מאוד, מעלית 

וחניה!! 1,460,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)46-46(_____________________________________________

 בקובלסקי 3 חד', 
74 מ"ר, ק"ג, מעטפת 
כ- 60 מ"ר 1,540,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)46-46(_____________________________________________

 באביעד 3 חד' כ- 60 
מ"ר, ק"ג, רצפה כ- 50 
מ"ר 1,440,000 נדל"ן 
_____________________________________________)46-46(הקריה 050-3000121

 בוינרב בט"מ 3 חד' כ- 
60 מ"ר ק"ב משופצת 

1,050,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)46-46(הקריה 050-3000121

 היום נפגשים 
באברבנאל! 3 חד', 

מושקעת, חזית! 
אופציה מידית + 

עתידית, רק 1,350,00 
ש"ח "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)46-46(_____________________________________________

 במצליח! 3 חד' 
מושקעים + 40 מ"ר 

הרחבה קיימת + גג! רק 
1,450,000 ש"ח "אביחי 

_____________________________________________)46-46(מתווכים" 03-5701010

 באזור גבעת רוקח בבניין 
חדש 3 חד', 70 מ"ר, ק"ב 
+ מעלית + חניה, 3 כ"א 

1,580,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)46-46(_____________________________________________

 באזור הרב קוק 3.5 חד', 
75 מ"ר, ק"ג + א. בגג בטון 
+ יחיד"ה + חניה, משופצת 
1,790,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)46-46(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בז'בוטנסקי, 
מרווחת, עורפית לפ"כ, 

משופצת 1,200,000 תיווך 
_____________________________________________)46-46(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3 ח' מחולקת 
בז'בוטנסקי, עורפית לפ"כ, 

מושכרת ב- 4,800, מיידי 
1,250,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)46-46(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)46-46(לדיור" 052-5222690

 המציאה!! א.נורדאו, 2 כ- 
50 מ"ר, מ. 28 מ"ר-28 מ"ר, 

קומה ב' משופצת מהיסוד 
1,230,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)46-46(לדיור" 052-5222690

 לחטוף!! א.השניים 2 
כ- 48 מ"ר + יציקה 30 מ,ר 
קומה ג' א.בג-בטון )ש.בנו( 

משופצת 1,280,000 "תיווך 
_____________________________________________)46-46(משגב לדיור" 052-5222690

 המציאה!! ז'בוטינסקי כ- 
2.5 חד' כ- 62 מ"ר קומה ב' 

א.בג-רעפים 1,230,000 "תיווך 
_____________________________________________)46-46(משגב לדיור" 052-5222690

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

_____________________________________________)BA)46-46 יזמות 054-4980159 דורון

 בלעדי מציאה 
בזבוטינסקי )צד ב"ב(, 

70 מ"ר, 2 חדרים + 
מרפסות גדולות לחזית 
לבן פתחיה, כ' מיידית 
1,290,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)46-46(_____________________________________________

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

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

050-3000121)46-46(_____________________________________________

 בפלמח 2.5 חד' כ- 
50 מ"ר ק2.5 ג.רעפים, 
מ.מהיסוד 1,275,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)46-46(_____________________________________________

 בנוראדו 2 חד', 60 
מ"ר, ק"א חזית רק 

1,250,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)46-46(הקריה 050-3000121

 במשולם ראט 2 חד' 
50 מ"ר ק"ב היתרים 
לגג ולצד שכנים בנו 

א.ענקית!!! 1,890,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)46-46(_____________________________________________

 באברבנאל 2 חד' 
ענקית!!! ק"א, 

כ- 70 מ"ר + מרפסת 
1,330,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)46-46(_____________________________________________

 בלעדי 2 ח' בפ"כ, קומה 
ב', 50 מטר + רצפה קיימת 

לעוד 40 מטר + אופצייה 
לבנות בגג 1,290,000 תיווך 

_____________________________________________)46-46(אלטרנטיב 054-5500263

 בשכונת בית וקנטרי, 
5 חדרים ענקית, 135 

מ"ר, קומה גבוהה, 
נוף עוצר נשימה, כולל 
סוכה, 2 חניות ומחסן 

2,900,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 בני ברק
054-6506501)46-46(_____________________________________________

גבעת שמואל
+5 חדרים

גני תקווה 
+5 חדרים

 בישמח משה 5 חד', 
משופצת, ק-1, ממ"ד, מרפסת 

_____________________________________________)46-49א(ומעלית 050-8332311

חשמונאים

 בחשמונאים "גני 
מודיעין בטאבו משותף, 4 
חדרים גדולים ומשופצים, 
3 כ"א, קומה א' 900,000 

ש"ח )יכולת הכנסה 
4,500 ש"ח( א"א לקחת 

משכנתא בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 
_____________________________________________)46-46(בני ברק 054-6506501

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 חשמונאים "גני 

מודיעין" בטאבו משותף, 
3 חדרים משופצים, ק"ק 

700,000 ש"ח )יכולת 
הכנסה 3,000 ש"ח( א"א 

לקחת משכנתא בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 בני ברק
054-6506501)46-46(_____________________________________________

+5 חדרים

 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(_____________________________________________

 מציאה בקרית שמואל, 
5 חדרים מחולקת, מושכרת 
ב- 4,100, משופצת מהיסוד, 
_____________________________________________)44-03ל(860,000 ש"ח 054-3089717

4-4.5 חדרים
 בשיכון ד', בבן אליעזר, 
4 חד', 110 מ"ר, ק"ג, נוף, 
מושכרת, מחיר 800,000 

ש"ח גמיש 053-3147717 
04-6716666)46-46(_____________________________________________

 בק.שמואל, 3 חד', 70 
מ"ר, ק"א, אופציה להרחבה 

60 מ"ר, 620,000 ש"ח 
"תיווך הצבי" 053-3147717 

04-6716666)46-46(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)46-46(הכוכבים: 02-5713375

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

מ"ר( 4,200,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)46-46(הכוכבים: 02-5713375

4-4.5 חדרים
 ברמות פולין 4 חד' גדולים 

)84 מ"ר נטו( + מרפסת 
סוכה, משופצת חלקי, נוף! 

1,790,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)46-46(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)46-46(_____________________________________________

 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

עפולה
 עפולה דירות 

להשקעה החל מ- 
330,000 מושכרות 
ב- r.b 1,500. תיווך 

052-6224648)46-46(_____________________________________________

 בן יהודה, 160 מ"ר )דירה 
בקומה ומיוחדת(, קומה 3 
+ אפשרות לבניה על הגג 

וניתנת לחלוקה לשתי דירות 
2,400,000 ש"ח

050-3528252)46-46(_____________________________________________

פתח תקווה 
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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

הרי יהודה
 במבוא ביתר יחידת 

נופש באזור כפרי ושקט, 
מאובזרת היטב, מתאימה 

עד 6 נפשות, כולל 
מקלחת זרמים
_____________________________________________)46-05/20א(050-6243346

טבריה
 וילה 4 חד' חצר גדולה 

7 דקות מהכנרת
2 דקות מהשטיבלאך.

052-7606968)19-19/20(_____________________________________________

 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

 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

 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(_____________________________________________

יחידות דיור

ירושלים

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

 הכנסה חודשית גבוהה 
100% בטחונות, שיעבוד בית 

1.3 לחודש, חוזה שנתי 
054-2321111)29-15/20(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 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

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

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(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 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

וילות ובתים

 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 

 ברחוב 93 בבלעדיות דירת 
דופלקס ענקית ומפוארת 7 

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

 בגני הדר 4 חד' + חצר 
50 מ"ר, משופצת, סלון ענק, 
_____________________________________________)44-48ל(כניסה פרטית 052-7633738

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

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

_____________________________________________)44-47ש(054-3970200

3-3.5 חדרים

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

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

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

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

 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

 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

1-1.5 חדרים

 בבעש"ט יח"ד מפוארת 
כחדשה, ממוזגת, מאווררת, 
2,800 ש"ח, כולל מים, גז, 

ארנונה 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 

קוטגים

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

 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

משרדים
 להשכרה משרד 

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

_____________________________________________)24-24(הרב קוק. 054-6506501

 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

 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(_____________________________________________

 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

 קוטג' 7 חד' + 3 יח"ד 
בחצר, חצי דונם, למכירה או 

_____________________________________________)45-48ל(להשכרה 052-4663500

 בכפר גנים 5 חדרים, 
כ- 130 מ"ר, מעלית, חניה, 

משופצת חלקית, פינוי גמיש 
054-3400008 חיים

_____________________________________________)45-45(052-2948691 נטלי 

 "רימקס עוצמה" בחפץ 
חיים 46 )המרכז השקט( 
ייחודית 5 חד' 155 מ"ר 2 

כניסות 2 יח' הורים / מתבגר 
קומה 3 מעלית שבת 2 חניות 

בניין מטופח משופצת יואל 
052-6228800)45-45(_____________________________________________

 בסמיכות לסלומון 5 חד' 
130 מ"ר מפוארת אפשרות 

ליח"ד להשכרה מעלית 
1,840,000 בית ישראל

054-6401612)45-45(_____________________________________________

 בפיק"א המבוקש 4 
ענקית, ק"ד, ללא, חזית, 

משופצת קומפלט, סוכה, 
לל"ת 1,620,000 ש"ח

_____________________________________________)45-48ל(054-3258400

 מול העיריה 3 חד', 
משופצת וממוזגת + מ.סוכה, 
ק"ג, ללא, מיידי! 3,750 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ל(03-6195580 052-4476744

 בבירנבוים 33 דירת 2 חד' 
כ- 35 מ"ר, ק"א, 2,600 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ל(לל"ת 052-7672357

2-2.5 חדרים

 ברמת אלחנן לזו"צ יח"ד, 
חדר אחד )25 מ"ר( ק"א, 

מרוהטת, ממוזגת
_____________________________________________)45-46ל(052-7115499

צפת
 דירה בת 4 חד' מרוהטת 

עם שלוש מזגנים בקומה 
רביעית, אפשרי לתקופות 

_____________________________________________)45-51א(קצרות 050-6770150

ביקוש 
דירות

 דרושה דירת 4 חדרים 
באיזור עזרא - נחמיה קומה א' 

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

 בירושלים דרושה דירה 
לשכירות לזו"צ במקור ברוך 

והסביבה 054-8492740
_____________________________________________)45-46ח(058-3279140

 ברמת אלחנן, 
בזוננפלד יח' של 11 מטר 
כולל שירותים ומקלחת, 

עם יכולת הכנסה של 
1,200 ש"ח בחודש. 

150,000 ש"ח גמיש ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

_____________________________________________)45-45(ב"ב 054-6506501

 דרושים מגרשים 
חקלאים בכל הארץ, 

תשלום הוגן! תיווך ש. 
_____________________________________________)37-37(מאירוביץ 054-6506501

מחסנים

 להשכרה בבני ברק! 
מחסן לאחסנה כ- 14 מ"ר, 

מקום מרכזי, גישה לרכב 
_____________________________________________)45-48ל(052-7140101

 מחסן/חדר עבודה 
להשכרה בר' עקיבא ב"ב, 

14 מ"ר, מיזוג, מיקום שקט 
_____________________________________________)45-46ל(058-7808981

 בגבול ר"ג-ב"ב בבית 
דוד להשכרה 2 חדרי 

משרד + חדר מזכירות, 
ק"א, 56 מ"ר, לכניסה 

מיידית! בהזדמנות, 
3,000 ש"ח

_____________________________________________)45-48ל(052-5944430

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + בוסתן 

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

בית מאיר

 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

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

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

054-8001138)39-39/20(_____________________________________________

בני ברק

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת, 
מבצעים חמים לחורף, 
_____________________________________________)45-46/20ש(מומלץ! 052-6990764

 "ארוח לבנה" - במרכז 
העיר קרוב לכנרת וביהכנ"ס, 

נוף מקסים, חצר, דשא
_____________________________________________)45-04/20ש(050-7672247

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

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

 ד. נופש חדשה לזוגות 
ומשפחות + בריכה,

נוף לארבל באזור דתי, 
150 ש"ח למיטה

_____________________________________________)39-51א(052-7278668

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

_____________________________________________)44-01/20ש(050-4124556

 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(_____________________________________________

 וילה יפהפיה ומרוהטת, 6 
חדרים, בריכה, חצר, מתאים 

_____________________________________________)44-43/20א(גם לזוגות 052-4541489

 בבן זכאי 2 חד' גדולים, 
ק"ק, ממוזגת, מיידי! 

לממושכת, 03-5705321 
_____________________________________________)45-46ל(058-3204130

גרפיקאית יקרה
שימי לב

בשליחת המודעה שימי מתחת
JPEG את הקובץ וכך לשמור

 VIP

052-6550629 | 055-8833077 | 077-5100355
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 בחיים עוזר, ק"א, 3 
יחידות יפיפיות, מושכרת 
6,950 ש"ח 1,180,000 

ש"ח מ.כהן נכסים
052-7684074)46-46(_____________________________________________

+5 חדרים
 רושטילד/הרב קוק 6 

חדרים, קומה 3 )דירה בקומה( 
+ חניה ומרפסת שמש 

2,100,000 ש"ח
050-4464170)46-46(_____________________________________________

 בחצרות גנים בחנזין 
קוטג' 5 חד', חדש, מושקע, 

_____________________________________________)46-46(מיידי 050-8090136

4-4.5 חדרים
 בבילו 4 חד' + מעלית + 
חניה, ק"א, מסודרת ושקטה 

050-8090136)46-46(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בהזדמנות בהדר גנים 
3 חדרים + מעלית, חניה 

_____________________________________________)46-46(ומרפסת שמש 050-3528252

דירות 
להשכרה

בני ברק 

 בהזדמנות! למכירה 
110 מ"ר, מעולה להשקעה 

_____________________________________________)45-48ל(670,000 ש"ח 055-6802142

קריית ביאליק

 בבני ברק להשכרה 
דירה 2/3 חדרים עם 
מרפסת ברחוב אבן 
גבירול 3,000 ש"ח

052-6224648)46-46(_____________________________________________

+5 חדרים
 בעמק יזראל 5 חד', 

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

_____________________________________________)44-47ל(050-5588838

 בראשונים 95 מ"ר, 4 
חד' + סוכה גדולה, ק"ה + 
מעלית, בנין חדש, משופצת 

כחדשה, ממוזגת 4,200 ש"ח 
_____________________________________________)45-48ל(052-7671305

4-4.5 חדרים
 באוסישקין 4 חד' כ- 
80 מ"ר, ק"א, ב.חדש, 

חניה, מעלית 4,500 
נדל"ן הקריה

050-3000121)46-46(_____________________________________________

 ברח' סוקולוב, 3 חד', ק"ג 
+ גג, מרפסות גדולות 3,500 
_____________________________________________)46-47ל(ש"ח לפרטים: 052-7643116

 זול!! בפלמח 3 חד' 
+ חצר, משופצת מהיסוד, 

3,500 מחיר סגירה!! תיווך: 
054-2345633)46-46(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' מפוארת 
בפרדו, קומה ד' + מעלית 
+ נוף מהמם + 70 מטר 

מרפסת 4,100 תיווך 
_____________________________________________)46-46(אלטרנטיב 054-5500263

 בטבריה כ- 70 מ"ר 
מיידי ב- 3,000 ש"ח. 

בראשונים 3 חד' כ- 65 
מ"ר בבניין חדש ב- 

3,800 ש"ח. בעלי הכהן 
3 חד' משופצת ב- 3,800 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)46-46(_____________________________________________

 בלעדי בהירדן 3 
חדרים + מרפסת, קומה 

ב', חזית, משופצת, 
ממוזגת, מרוהטת + 

סוכה אפשרות לכניסה 
מיידית 3,600 ש"ח 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)46-46(_____________________________________________

 בגן ורשה 2 חד', ממוזגת, 
ק"ק, כניסה נפרדת, רחוב 
שקט. למיידי! 2,300 ש"ח 

_____________________________________________)46-49ל(054-6804376

 בשיכון ג' יח"ד, 2.5 חד' 
חדשה, ממוזגת, מרוהטת, 

דוד"ש, ק"ה + מעלית. 3,500 
_____________________________________________)46-49ל(ש"ח 052-5359987

 יח' דיור בויזניץ', ק"ג, 
גדולה, חדשה, מפוארת 
ומרוהטת, מרכזי ושקט 

_____________________________________________)46-47ש(052-7699363

 באזור סוקולוב יחידת דיור 
חדשה, יפה ומאוררת להשכרה 

2,600 שקלים אבי
_____________________________________________)B.D.A 054-8449423)46-46 תיווך

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

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

_____________________________________________)46-46(תיווך הכוכבים: 02-5713375

יחידות דיור
 בבית וגן דירת חדר וחצי 

מרוהטת וממוזגת, כניסה 
_____________________________________________)46-47א(פרטית 053-3169314

 בהזדמנות בגורדון 2.5 
חדרים + מעלית וחנייה 3,300 

_____________________________________________)46-46(ש"ח 050-3528252

 למכירה חוף פרטי 
בכנרת 2.5 דונם מסודר 

אפקט נדל"ן
_____________________________________________)46-49ש(052-2479184

 חנות/משרד 30 מ"ר 
משופץ, תחילת ר"ע בפסג 

3,000 ש"ח תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)46-46(054-4980159 דורון 

 חנות להשכרה 50 מ"ר עם 
גלריה בפסג הרב שך 14 תיווך 
_____________________________________________)BA)46-46 יזמות 054-4980159 דורון

 מחפש חנות/משרד 
להשכרה/קניה בבני 

ברק? בשבילך אנחנו כאן 
תיווך BA יזמות

_____________________________________________)46-46(054-4980159 דורון

 להשכרה חנות 60 מ"ר 
ברחוב השומר 41 מול מתחם 

אוסם תיווך BA יזמות
_____________________________________________)46-46(054-4980159 דורון

מבנים
 להשכרה בבני ברק, 

100-550 מ"ר למשרד, אולם, 
תעשיה, בי"ס, יח"ד

052-7182182)46-49(_____________________________________________

 להשכרה מחסן ממוזג 
בסוקולוב ב"ב, 12 מ"ר, גישה 

_____________________________________________)46-49ל(לרכב ומים 050-4163546

 להשכרה מחסן 35 מ"ר 
ברח' עזרא בב"ב, גישה נוחה 

_____________________________________________)46-49ל(לרכב. לפרטים: 053-4159884

 משרד ברב שך, 30 מ"ר, 
ק"ק, חזית, לכניסה מיידית 

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)46-46(054-4980159 דורון

 הפינה שלי בטבריה, 
5 דקות מהטיילת, משופץ 
וחדיש, חצר גדולה, לזוגות 
ומשפחות, במחירי מבצע 

_____________________________________________)46-45/20א(052-7637206

ירושלים והסביבה
 הצימר שלך בצפון 

 ,D.V.D ,35 ירושלים, זוג ועד
מנגלים, ג'קוזי, בריכה 

מחוממת, 250 ש"ח ללילה 
_____________________________________________)46-45/20ש(055-6697474 02-9975241

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

כוכב יעקב 
 צימר זוגי מפנק חדש 

ונקי וחדר ג'קוזי, גינה ופרגולה 
_____________________________________________)46-05א(051-5777000

 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(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)39-47ש(054-9917000

כלנית
 צימרים מפוארים - ג'קוזי 

ספא ענק, בריכה פרטית 
ומוצנעת, מושב דתי + 

ביכנ"ס, תחבורה
_____________________________________________)44-40/20ש(050-2565636

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(_____________________________________________
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050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

טו’-יז’ בחשון תשע”ט  13/11-15/11/2019

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

 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

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

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 אוכל, ספר 
_____________________________________________)37-37/20(תורה במקום 052-8669090

ערד
 מתחם נופש מפואר 

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

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

 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 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(_____________________________________________

 "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 + 
_____________________________________________)40-48(המלצות 054-3534973

יעוץ נישואין

מכירת רכבים

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

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 וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

140 ש"ח לשיעור נהיגה, 
40 דק' לפחות, הקפדה 
על זמן השיעור מאזדה 
CX5 חדשות, 140 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

ב-3 שבועות. 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(_____________________________________________

אהרוני בועז

בב”ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-6793302
מחיר 

וין!
מצ

 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

 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 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

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

_____________________________________________)43-44ח(053-6296399

 בוסתן לביא - דירת נופש 
יפיפיה, נוף מדהים,

סטנדרט גבוה, פרטית, 
באווירה פסטורלית + המלצות

_____________________________________________)45-4/20ש(050-6333765

 וילת 4 חד'- מפוארת + 
ג'קוזי בכל חדר + בריכה + 

סנוקר + פינג פונג
_____________________________________________)45-44/20ש(052-8793288

 דירת נופש בת 4 חד' 
בצפת לשבתות ולשאר ימי 

_____________________________________________)45-51א(השבוע 050-6770150

 סוזוקי ליאנה 2006 מצב 
מצוין בהזדמנות!

_____________________________________________)45-48ל(052-4227714

אולמות
 בהזדמנות! התפנה 
תאריך באולם ארמונות 
חן בירושלים, בי"ז כסליו 

15/12/19 במחיר 3,000 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ל(058-3276616

הסעות

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

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

03-6199567)45-04/20(_____________________________________________

הובלות
 לרוזנברג הובלות דרושים 
נהגים חרוצים ושרותים עם 

C1 050-6563426 40-52ל(רשיון(_____________________________________________

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

053-3188842
_____________________________________________)45-44/20ש(050-7532336

הסרת שיער
 הסרת שיער בליזר, 
בטכנולוגית המתקדמות, 

טיפולים ללא הגבלה, עד להשגת 
התוצאה הרצויה, מבצעים 

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

שידוכים
 "הרי את" - שדכן מנוסה 

חרדים/ות כיפות סרוגות, 
איכותיים, משכילים וכו'

_____________________________________________)45-5/20ש(052-3245153

 נאבד סכום כסף בדרך 
מפינת החי לרחוב עמוס 

בבני ברק, ביום ה' ג' חוה"מ 
סוכות המוצא הישר מתבקש 

להתקשר לפלאפון
_____________________________________________)45-46ח(052-7650112

 במוצאי חג נמצא סכום 
כסף ברח' ממתיהו ניתן לקבלו 

_____________________________________________)45-46ח(עפ"י סימנים 050-4944469

 נמצא לפני כחודש שקית 
עם פלאפונים ברח' לנדא 

_____________________________________________)45-46ח(בב"ב 054-8474027

סוזוקי

 דירונת חדשה קרקע 
+ גינה, 10 דקות מהעיר 
העתיקה, 6 נפשות, נוף 

לכנרת. 052-8755530
_____________________________________________)43-16/20ל(052-2840298

 מבצעים ב"אחוזת רימון", 
בלב העתיקה, סוויטות 

מפוארות ומאובזרות + נוף, 
למשפחות וזוגות, גישה נוחה 

_____________________________________________)46-05/20ל(054-7750080

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

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

_____________________________________________)46-45/20ש(050-4296661

השכרת רכב

 לאברכים בלבד! מרצדס 
ויטו 2012, 8 מקומות, חסכוני 

052-7696100)33-33/20(_____________________________________________

עזר באנגלית
 מורה לאנגלית מב"ב לכל 

הגילאים והרמות, סובלני ובמחיר 
_____________________________________________)46-5/20ש(נח. שמואל 050-2433465

 נאבד מגבעת בנסיעה 
בטרמפ מירושלים לב"ב 

במוצ"ש פרשת לך-לך
_____________________________________________)46-48ח(050-4145665

 נמצא רב-קו על שם 
יהושע אוש פלא':

_____________________________________________)46-47ח(054-8435331

 נמצא זר כלה מהודר 
_____________________________________________)46-47ח(בכותל המערבי 050-6256846

 נמצא שעון זהב בכיכר 
השבת בירושלים במוצאי 

_____________________________________________)46-47ח(שמחת תורה 050-6774456

 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

 נמצא צמיד פנדורה 
בשמחת בית השואבה של 

_____________________________________________)45-46ח(הרב ארוש 058-3219470

 נאבד חלק מעגיל זהב 
לבן היקר מאוד לבעליו כעין 

צורת עלה בירושלים לפרטים 
_____________________________________________)45-46ח(054-8592929

 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(_____________________________________________

 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

 מעונינים לקנות/לקבל 
סכיני שחיטה מתוצרות מילר/

_____________________________________________)46-47ח(ויתקין מקורו 052-7624184

 מעוניין לקנות אופני כושר 
באזור בני ברק 03-6180242 

_____________________________________________)46-47ח(054-8414641

 G.P.S מעוניין במכשיר 
_____________________________________________)46-47ח(052-7683705

 משפחה ברוכה שעוברת 
דירה מעונינת לקבל רהיטים 
_____________________________________________)46-47ח(במצב מצוין 055-6744661

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 למסירה בחינם מגירות 
של מקפיא ליבר ישן 47*43 

_____________________________________________)41-42ח(ס"מ נייד: 058-3230569 ב"ב 

 מעונינים לקנות כסא 
ילהוברבורד גודל 10 אינץ' 

_____________________________________________)43-44ח(לפרטים: 02-9991539

 מעונינים לקנות / לקבל 
משחק קליקס בירושלים

_____________________________________________)43-44ח(054-8474221 054-8509970

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)45-46ח(בעבר 054-2509001

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 למכירה מכונת כביסה 

פתח תחתון במצב טוב 300 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 050-3337530 אבנר 

 למכירה תנור וגז ב- 500 
ש"ח במצב טוב

_____________________________________________)46-47ח(050-3337530 אבנר 

 מקרר במצב מצויין מאוד, 
גדול ואיכותי במחיר מציאה 

_____________________________________________)46-47ח(500 ש"ח 052-5216686

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD 8 ב- 240 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)46-47ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 מכשיר סודה סטרים דגם 
סורס + בקבוק + מיכל גז 

_____________________________________________)46-47ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 שואב אבק סמסונג + 
מיקרוגל סמסונג + טוסטר 

בהזדמנות! 300 ש"ח
_____________________________________________)46-47ח(058-3292985

 רדיו דיסק לרכב מאזדה 
450 ש"ח 054-8423405 

_____________________________________________)46-47ח(ירושלים

 רדיו דיסק + 2 רמקולים 
סוני 200 ש"ח פלאפון

_____________________________________________)46-47ח(054-6951960

 מגהץ קיטור 80 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(050-4184747

 מיחם נירוסטה 44 כוסות 
10 ליטר כחדש!!! )פ"ת( 150 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 052-2786557

 למכירה 2 רדיאטורים 14 
צלעות כ"א 300 ש"ח במצב 

מצויין + תנור חימום 150 
ש"ח חדש בקופסא

_____________________________________________)46-47ח(054-2819921

 אורגנית ימהה 5 אוקטבות 
כחדש כולל תיק 450 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(058-3298340

 למכירה מכונת כביסה 
במצב חדש 400 שקל

_____________________________________________)46-47ח(052-5166671

 רדיו דיסק מקורי לרכב 
מזדה 3 בפתח תקווה 2010 

ומעלה 150 ש"ח
_____________________________________________)46-47ח(052-2786557

 מציאה מקרר של סטואר 
במצב חדש 300 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)46-47ח(054-8445520

 AEG מייבש כביסה 
תקין עובד 300 ש"ח בפ"ת 

_____________________________________________)46-47ח(050-5967114

 מגהץ קיטור חדש 
באריה!!! 250 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(052-6253501

 מייבש כביסה חדש 500 
ש"ח 7 קילו טל':

_____________________________________________)46-47ח(050-4116075

 מחשב נייד מעולה מצב 
מעולה 500 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(052-7171228

 מחשב נייד ווינדוס עשר 
_____________________________________________)46-47ח(500 ש"ח 054-8470594

 מסך דק איכותי 24 אינץ 
_____________________________________________)46-47ח(רק 250 ש"ח 052-7171228

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(052-7171228

 בהזדמנות מכשיר 
אינהלציה איכותי כחדש 100 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 03-9603414

 רדיאטור pilot כחדש 9 
_____________________________________________)46-47ח(צלעות 60 ש"ח 050-4089217

 רדיו דיסק לרכב 
kwnwood עם כל התושב 

והפנלים 100 ש"ח
_____________________________________________)46-47ח(052-7640482

 רדיאטור 200 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 מנגל חשמלי 70 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

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

077-40-900-70)39-39/20(_____________________________________________
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לק ג'ל בבני ברק
יוקרתי | מקצועי | איכותי
מחיר מיוחד-80ש"ח
058-6335121

טו’-יז’ בחשון תשע”ט  13/11-15/11/2019

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

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

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

 תמי 4, תנור בישול 
מוכסף, מקרר 350 ליטר כל 

_____________________________________________)44-47ח(פריט 500 ש"ח 052-4227714

 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

 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

 מכירה של וילה! מקרר 
סלון מעור 3+2 שולחן +8 

כסאות או 10 כסאות והרבה 
_____________________________________________)44-43/20ש(דברי נוי יפים 050-5770355

 גריל מצב טוב ב- 50 שקל 
_____________________________________________)45-46ח(050-8776286

 טוסטר לחיצה גדול במצב 
מצויין )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(בלבד 054-7216671

 מקרר משרדי חדש 
NEON ב- 500 ש"ח ג- 83 
ע- 55 ר- 48 בפתח תקווה 

_____________________________________________)45-46ח(052-2786557

 למכירה מכונת כביסה 
במצב טוב 300 ש"ח
_____________________________________________)45-46ח(050-3337530 אבנר 

 למכירה GPS חדש 
באריזה דגם משוכלל מאוד עם 
מפות מעודכנות מחיר מציאה 
_____________________________________________)45-46ח(280 ש"ח טל': 054-8405498

 למכירה רמקולים גדולים 
לסטריאו מחיר 300 שקל טל': 

_____________________________________________)45-46ח(050-4183200

 למכירה מיני בר תמי 4 
במצב מצוין במחיר 500 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(052-6865596 ירושלים

 כונן + מסך במצב טוב ב- 
_____________________________________________)45-46ח(150 ש"ח 050-4170390 

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

_____________________________________________)45-46ח(054-8433730

 מכונת תפירה תעשייתית 
זינגר דרושה תיקון בבני ברק 

_____________________________________________)45-46ח(300 ש"ח 054-8442781

 מחשב נייד מעולה מצב 
מעולה 500 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(052-7171228

 מחשב נייד ווינדוס עשר 
_____________________________________________)45-46ח(500 ש"ח 055-6651237

 מקרן איכותי מאוד במצב 
מצויין 499 ש"ח
_____________________________________________)45-46ח(054-3558949

 מסך דק איכותי רק 170 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 052-7171228

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 055-6651237

 מחשב נייח עם תוכנות 
ווינדוס 10 רק 499 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(052-7171288

 למכירה מכונת תפירה 
מחיר 300 שקל טלפון

_____________________________________________)45-46ח(050-5385055

 אורגנית ימהה 5 
אוקטובית כחדש כולל תיק 

_____________________________________________)45-46ח(450 ש"ח 058-3298340

 תנור ספירלה )מקרן( 
עומד ומסתובב עוצמתי 

כחדש! 120 ש"ח
_____________________________________________)45-46ח(054-8404589 באלעד

 נגן חדש בקופסא + 
רמקול + בלוטוס + אחריות 

_____________________________________________)45-46ח(110 ש"ח 058-3257681

 למכירה מקרר צבע לבו 
מצב מצויין 310 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)45-46ח(052-5737813 בני ברק

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(054-3558949

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(052-7171288

 מסך דק 23 אינץ מצב 
מעולה 250 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(055-6651237

 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 

_____________________________________________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

 מיטת נוער יחיד + ארגז 
מצעים + 3 כריות 190/80 

_____________________________________________)45-46ח(400 ש"ח 052-3463482

 למכירה בירושלים מיטת 
נוער וארגז בהזדמנות רק 100 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח טלפון 02-5812872

 למסירה 4 כסאות סלון 
ריפוד בצבע חום טלפון

_____________________________________________)45-46ח(02-5812872

 מעמד פינתי מעץ בוק 
3 מדפים מתקפל גובה 1 מ' 

_____________________________________________)45-46ח(120 ש"ח 050-3894767

 מעמד פינתי חדש 
מתקפל ממתכת 4 מדפי 

עץ גובה 1.80 מ' 480 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(050-3894767

 שולחן עגול נמוך מזכוכית 
מהמם 250 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(052-6126106

 מזנון נוי עם מגירות צבע 
לבן יפיפה 350 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(052-7126106

 שולחן מתקפל חזק 280 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 052-7126106

 שולחן עגול מתאים 
לחצר / מרפסת 140 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(053-3155415

 בהזדמנות שולחן גדול 
לסלון עם פתיחה + 6 כסאות 

ריפוד מעור כחדש, כשנה 
בשימוש 1,600 ש"ח

_____________________________________________)45-48ח(052-4227714

 הזדמנות! מיטה נפתחת 
למיטה נוספת עם מגירות 

עץ מלא 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)45-46ח(054-8446728

 כיסא מסתובב בלי 
משענת, על גלגלים 60 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(בב"ב 052-7600336

 למכירה בהזדמנות 
ספה פינתית 500 ש"ח כסא 

מנהלים 100 ש"ח כסאות 
לשולחן לסלון 150 ש"ח 

לפלאפון 03-6191468
_____________________________________________)45-46ח(054-7773591

 למכירה בהזדמנות ארון 
לבן + שידות לבנות 500 ש"ח 

מזנון לסלון מעץ מלא 450 
ש"ח לפלאפון 03-6191468 

_____________________________________________)45-46ח(054-7773591

 מזנון הכולל ויטרינה 
40*120*180 במצב מצוין 

בצבע אגוז ב- 500 ש"ח
_____________________________________________)45-46ח(052-2955201

 שולחן 180/98 + הרחבה 
500 ש"ח 6 כסאות עץ 
מרופדות 100 ש"ח כ"א

_____________________________________________)45-46ח(03-6180473 052-7148609

 כורסא מעץ מלא 200 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 052-7605128

 שולחן ו- 2 כסאות 
משענת ממתכת מתקפלים 

חדשים 300 ש"ח
_____________________________________________)45-46ח(050-3894767

 שולחן סלוני מלבני בוק 
טבעי זכוכית חלבית במרכז 

_____________________________________________)45-46ח(450 ש"ח 050-3894767

 שולחן סלוני עגול חדש 4 
רגליים אגוז אפריקני 500 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(050-3894767

 שולחן כתיבה פינתי 
מעוגל צבע בוק 3 מגירות 350 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 050-3894767

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)45-46ח(500 ש"ח 054-5705546

 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

תינוקות

 שידת החתלה צבע לבן 
רהיטי טל 400 ש"ח בלבד טל': 

_____________________________________________)45-46ח(054-6689188

 כוורת צבע לבן 9 תאים 
_____________________________________________)45-46ח(300 ש"ח טל': 054-6689188

 שידת החתלה כולל מזרן 
במצב מצויין 500 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)45-46ח(052-7609397

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)45-46ח(054-8446728

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" מחיר 400 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)45-46ח(נייד: 054-8446728

 לול תינוק כולל מזרון 
כחדש! 250 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)45-46ח(054-8446728

 כסא בטיחות לרכב 100 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח ב"ב נייד: 054-8446728

 לול פלסטיק במצב מצוין 
170 ש"ח בני ברק
_____________________________________________)45-46ח(052-7655652/3

 טרמפיסט לעגלת בוגבו 
150 ש"ח חדש!
_____________________________________________)45-46ח(058-3245685

 אמבטיה + רגליים לתינוק 
_____________________________________________)45-46ח(50 ש"ח 058-3245685

 טרמפולינה חדשה לתינוק 
_____________________________________________)45-46ח(120 ש"ח 058-3245685

 משאבת חלב דו צדדית 
חדשה 200 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(054-3245685

 כסא בטיחות חדש 
באריזה לתינוק 200 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(058-3245685

 עגלת תאומים 200 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(058-3245685

 גגון שחור לעגלת 4040 
_____________________________________________)45-46ח(50 ש"ח 058-3245685

 מזרן וגגון לעגלת טיקטוק 
_____________________________________________)45-46ח(50 ש"ח 058-3245685

 עגלת אמבטיה אינפנטי 
צבע שחור גינס' במצב מצויין 

_____________________________________________)45-46ח(400 ש"ח 054-8442781

 כיסא אוכל לתינוק איקאה 
_____________________________________________)45-46ח(50 ש"ח 058-3235792

 עגלה מאמס אנד פאפס 
במצב מצוין 500 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(052-7102897

אוצרות חיים מזמינים אותך
למלון "ציפורי בכנרת" בטבריה

נופש ברמה אחרת

050-3131740/1 , 03-6880091

שני-רביעי
שישי-ראשוןט"ז - י"ח טבת, 13-15/1

כ"ט כסלו - א' טבת, 27-29/12

* פנסיון מלא
*בריכת ספא למשך כל היום

*כניסה לחמי טבריה ב-50% הנחה

נופש חנוכה נופש לנשים
למשפחות

הזמרת
ענבר טביב

סטנד-דת
הרב שמעון פרץ

מעלת השמחה
הרבנית שושנה מלול

הרב מאיר טביב
מטפל רגשי

זומבה ודי-ג'יי
מוריה סבג

שי לכל משתתפת

הרב שחר לוי שליט"א

הפייטן דוד שלמה שירו הי"ו

ג'ימבורי 

ענק 

לילדים

פעילות 
מיוחדת 
במוצ"ש

החלה הרשמה לנופש שבת שירה, נופש פורים, ולנופש פסח הזדרזו להרשם! מס' המקומות מוגבל!

850 ש"ח בלבד לאשה ל3 ימים
סדנת פטיפוריםהרבנית מלכה טבק

עם בר דהן

הקרנת סרטים

 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

 כוורת צבע לבן 9 תאים 
_____________________________________________)46-47ח(300 ש"ח טל': 054-6689188

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

_____________________________________________)46-47ח(050-3337530

 מיטה זוגית מעץ מלא 
בצבע חום כהה 499 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(050-6907470

 זוג שידות נמוכות מעץ 
מלא צבע חום כהה 399 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(050-6907470

 סלון תלת מושבי ריקלרים 
+ כורסה בהזדמנות! 500 

_____________________________________________)46-47ח(058-3292985

 שולחן נירוסטה + 
משולב בעץ עגול נדיר! 500 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 058-3292985

 למכירה מיטת נוער צבע 
לבן עץ מלא 500 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(052-6337890

 למכירה סלון במצב חדש 
אפשרות + הובלה 500 שקל 

_____________________________________________)46-47ח(052-5166671

 למכירה סלון פינתי צבע 
חום כהה מעור מצב מעולה 

_____________________________________________)46-47ח(500 ש"ח 052-6140800

 שולחן סלוני מעץ מלבן 
במצב מצויין בפ"ת 200 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(050-5967114

 למכירה מיטה זוגית 
מצויינת חום 190*140 200 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 050-4116075

 שולחן סלון בצבע חום 
כהה שמור רוחב 1.30 מ' אורך 

60 ס"מ גובה 45 ס"מ 250 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 050-4089217

 ארון נעליים מצוין 
מסנדוויץ' 3 מגירות בצבע 

_____________________________________________)46-47ח(קוניק 150 ש"ח 050-4116410

 שולחן מזכוכית עגול סלוני 
_____________________________________________)46-47ח(270 ש"ח 052-7126106

 שולחן ארוך מתקפל חזק 
_____________________________________________)46-47ח(250 ש"ח 052-7126106

 מזנון מעוצב צבע לבן 250 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 052-7126106

 סטנדר עומד על רגלים 
_____________________________________________)46-47ח(120 ש"ח 052-7126106

 שולחן מתקפל 100 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 כיסא למשרד 100 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(גמיש 054-4273857

 כיסא משרדי 100 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 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

 מיטה חדשה נפתחת ל- 2 
_____________________________________________)44-47ח(+ 2 מגירות 052-4227714

 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 עגלת מוצי 
מצוינת אמבטיה וטיולון גינס' 

_____________________________________________)46-47ח(ב- 450 ש"ח 050-4116410

 כיסא תינוק לרכב 50 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 054-4273857

 עגלת BOBO שכיבה 
וטיולון + כל החלקים כחדשה, 

_____________________________________________)46-46ל(800 ש"ח 03-6169291

 עגלת מעבר לילד/ה בגיל 
הרך במצב יוצא מן הכלל 
)בני ברק( 150 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)46-47ח(054-7216671

 עגלת תאומים של ציקו 
חדשה ב- 500 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(054-4895874

 מצב שכיבה לעגלת יויו 
כחול צרפתי כחדש 400 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(052-7110675

 כיסא אוכל פו הדוב 
כחדש ב- 200 ש"ח בלבד! 

_____________________________________________)46-47ח(052-7151985

 למכירה מיטת תינוק צבע 
לבן רהיטי טל 400 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)46-47ח(טל': 054-6689188

 שידת החתלה צבע לבן 
רהיטי טל 400 ש"ח טל': 

_____________________________________________)46-47ח(054-6689188

 כיסא בטיחות לרכב 
מתאים מגיל חצי שנה עד 4 
_____________________________________________)46-47ח(שנים 70 ש"ח 052-6140800

 עגלת מאמס אנד פאפס 
טיולון 400 שכיבה 300 במצב 

_____________________________________________)46-47ח(מצוין 050-4184747

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופניים מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(גמיש 054-8464909

 מיטת מטר מעץ שמנת 
+ מזרן כחדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(03-6169291

 טרמפולינה לתינוק כחדש 
_____________________________________________)46-47ח(50 ש"ח 03-6169291

 למכירה מיטת תינוק צבע 
לבן רהיטי טל 400 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)45-46ח(טל': 054-6689188

תקשורת
 סמסונג A8 במצב חדש, 

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

052-3441441)27-30(_____________________________________________

C2  מחודש תומך פלאפון 
ורמי לוי + אחריות 170 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(052-7167777

 מכשיר נוקיה 105 )לא 
כשר( חדש באריזה מצוין 150 

_____________________________________________)45-46ח(שקל 050-8776286

 טלפון כשר חדש 100 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 052-7958200

 סים טוקמן + שיחות 
חופשי לחודש הראשון 80 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 052-7167777

 למכירה פלאפון נוקיה 
208 כשר 250 שקל

_____________________________________________)46-47ח(050-4183200

 יאנג S5360 מחודש עם 
כל האביזרים ב- 250

_____________________________________________)46-47ח(053-3118231

C2  מחודש תומך פלאפון 
ורמי לוי + אחריות 170 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(052-7167777

כללי

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

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

FRAVELIST שק אגרוף 
כחדש לגמרי + שרשרת 

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

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 BMX למכירה, אופני 
מידה 14, במצב מצויין, 

100 ש"ח בבני ברק
054-8476020)20-19/20(_____________________________________________

 גוף תאורה למטבח וכד' 
_____________________________________________)46-47ח(חדש 30 ש"ח 03-6169291

 שטיח עגול גדול בצבע 
סגול כחדש )לחדר ילדים( 30 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 03-6169291

 שמלה מידה 38/40 
לאירוע נדירה צבע מנטה 500 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 050-4121013

 שמלה לאירוע מידה 
38/40 תחרה מיוחדת 450 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 050-4121013

 מזרון + גגון )סט( 
ל-YOYO בצבע מנטה שמור 

כחדש 150 ש"ח
_____________________________________________)46-47ח(050-4121013

 למכירה משנה ברורה 
מהדורת דרשו 310 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)46-47ח(טל': 050-4183200

 תוכון מאלף + כלוב + 
קילו תערובת 150 שקל

_____________________________________________)46-47ח(050-4157763

 מסקרה חדשה של איל 
מקיאג' ב- 80 ש"ח בלבד 

במקום 140 ש"ח
_____________________________________________)46-47ח(050-4116410

 למכירה אופני הרים מידה 
26 שילדה אלומיניום במצב 

מצויין 300 ש"ח
_____________________________________________)46-47ח(054-2819921

 ממיר apple tv חדש 
בקופסא 500 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)46-47ח(054-4980062

 למכירה 2 מעילים מעולים 
תוצרת חוץ צבע חום לגילאי 

10-12 כ"א 45 ש"ח
_____________________________________________)46-47ח(052-7110779

 שמלה מידה 38 מרהיב 
לחתונה או אירוע 60 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(058-3256014

 הליכון ילד מצוין עובד 
_____________________________________________)46-47ח(מצוין 50 ש"ח 052-7640482

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

_____________________________________________)46-47ח(052-7640482

 כרטיס זכרון פנימי 
למחשב נייד 1G זיכרון 25 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 052-7640482

 דיסק קשיח למחשב נייד 
_____________________________________________)46-47ח(או נייח 75 ש"ח 052-7640482

 למכירה סט סכום איכותי 
חדש באריזה 70 ש"ח
_____________________________________________)46-47ח(050-4135223 בערב 

 מדפסת קנון חדשה 
מהאריזה + פקס וצילום 140 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 054-5925787

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח טל': 052-2724747

 doqo 8GB למכירה נגן 
חדש!!! 120 ש"ח בלבד!! 

_____________________________________________)46-47ח(03-6197805 052-7184617

 מברשת חשמלית 
להחלקת שיער חברת דפני 

_____________________________________________)46-47ח(400 ש"ח 058-4450072

 שלדות אופני הרין ועיר 50 
_____________________________________________)46-47ח(שקל 054-3177932

 גלגלי ראלי קדמיים 15 
_____________________________________________)46-47ח(שקל 20 אינץ 054-3177932

 גלגלי ביאמאקס 16-14 
אינץ קדמי ואחורי 15 שקל 

_____________________________________________)46-47ח(054-3177932

 סרטי וידאו עלילתיים 
חינוכיים לילדים 10 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)46-47ח(03-9603414

 אופניים לבוגרים/מבוגרים 
_____________________________________________)46-47ח(150 ש"ח 03-9603414

 שמלות ערב יפות 
ועדכניות במידות שונות 100 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח לפרטים: 050-4143035

 עגלת קניות חזקה מבד 2 
_____________________________________________)46-47ח(גלגלים 25 ש"ח 050-4087927

 תיבה קישוטית לנרות 
שבת וחג באריזה ג' 38 ס"מ 
ר' 38 ס"צ נפח 15 ס"מ 120 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 050-4087927

 סיר רוסטר ארקוסטיל 28 
ס"מ 4.5 ליטר באריזה 100 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 050-4087927

 מפת יגר באריזה צבע 
בז' עם דוגמא משובצת 
2.20*1.50 מ' 80 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(050-4087927

 קרטונים חומים חדשים 
למעבר דירה/אחסון 25 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(050-4087927

 שטיח עבודת יד כחול 
במצב חדש! בהזדמנות! 150 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 058-3292985

 מעמד יפיפה לקישוטים 
וכד' חדש ב- 30 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(03-6169291

 4 כסאות כתר צבע לבן 
כחדש ב- 100 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(03-6169291

 מבחר שמלות כלה 
יפייפיות עבור גמ"ח או לכל 

מטרה 250 ש"ח לשמלה 
_____________________________________________)46-47ל(052-7613386

 שק אגרוף מקצועי! 
כחדש כולל שרשרת 

ברזל לתליה של חברת 
everleast

_____________________________________________)46-52ש(350 ש"ח 054-6337121

 צמיד פנדורה אמיתי 
התליונים לא אמיתיים 150 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 054-8435331

 למסירה חוברות 
קטיפה והידברות וכן "בתוך 

המשפחה" טל':
_____________________________________________)46-47ח(055-6681048

 למסירה עיתוני משפחה 
קטיפה ובתוך המשפחה ישנים 

_____________________________________________)46-47ח()אלעד( טל': 054-2252171

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

_____________________________________________)46-47ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר 

 תמונה רקומה יפה לבית 
עבודת יד 59 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(050-6907470

 עגלת קניות 20 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(050-6907470

 תיק לעגלת תינוק איכותי 
_____________________________________________)46-47ח(49 ש"ח 050-6907470

 שק שינה איכותי 59 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(050-6907470

 מנורת שולחן רגילה 20 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 050-6907470

 ארון כתר גדול כחדש 
ממש רק 500 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(052-7154863

 אופני ילדים מתאימים על 
גיל 4 סמרט קיץ 150 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(052-6140800

 פראק חדש 500 ש"ח 
נקנה ב- 1,300 טל':

_____________________________________________)46-47ח(050-4116075

 כביסל 4 מגירות 
125*50*45 ס"מ אפור מצב 
_____________________________________________)46-47ח(מצוין 450 ש' 050-4102263

 סט 3 סירי סולתם אלון 
חדש באריזה 300 ש'

_____________________________________________)46-47ח(050-4102263

 למכירה אוגרים כ"א 12 
ש"ח אפשרות לכלוב

_____________________________________________)46-47ח(050-4102264

 למכירה שמיכת פוך יחיד 
רומנטקס חדשה 70 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(050-4135223 בערב 

 למכירה תכולת דירה 
יוקרתית באזור ב"ב

_____________________________________________)46-46ל(058-7754554



טו’-יז’ בחשון תשע”ט  613/11-15/11/2019 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 אופניים לקטנטנים סמרט 
קיץ ב- 150 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(052-6140800

 ילקוט קל גב דגם 
עפרונות כולל קלמר תואם 

במצב כחדש 60 ש"ח )ב"ב( 
_____________________________________________)44-45ח(טל': 054-8485026

 שולחן כתר בצבע ירוק 
חדש במידת 135*80 סמ' 

)ב"ב( 110 ש"ח טל':
_____________________________________________)44-45ח(054-8485026

 ילקוט קל גב חדש במארז 
עגלה נשלפת, קלמר תואם 

ובקבוק 270 ש"ח במקום 360 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח טל': 058-3233170

 מצלמת וידאו לרכב 
novogo חדשה אחריות כולל 

כרטיס זכרון 32GB ב- 150 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח טל': 058-3233170

 מגפי גשם שחורים מעור 
לגבר 42-43 פרווה כחדש 180 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 058-3233170

 חלון רשת נגד יתושים 
במסגרת אפורה 1*1 מטר 
99 ש"ח במקום 350 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(058-3233170

 3.7V סוללה למצלמה 
קודק 7006 30 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(058-3233170

 4 רמקולים פנסוניק 
גדולים במצב חדש 150 ש'

_____________________________________________)44-45ח(058-3292985

 למכירה אופני ילדים במצב 
מצויין 130 ש"ח גמיש טלפון 

_____________________________________________)44-45ח(054-2819921

 למכירה שולחן מברזל 
במחיר מציאה 150 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(טלפון 054-2819921

 תמיסות לעדשות מגע 
קשות בוסטון ניקוי 35 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(054-8476805

 למכירה ויטרינה יפה צבע 
חום עם 3 מגירות למטה 240 

ש"ח בלבד בני ברק
_____________________________________________)44-45ח(052-5737813

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינר 120 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(053-3155415

 שולחן עגול מתאים לחצר 
צבע כסף נגד גשם 140 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(053-3155415

 3 מגירות מרשת ברזל 
50*50 רק 80 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(050-9089110

 מעמד לעציצים שמנת 
_____________________________________________)44-45ח(ועץ 03-6169291

 למכירה מחליק שיער 
kemington 'מעולה של חב

חדש בקופסא!! נקנה ב- 400 
ש"ח נמכר ב- 270 ש"ח בבני 

_____________________________________________)44-48ח(ברק 052-7335357

 תוכי קוקטייל מזן מיוחד 
)וויט פייס( חצי האכלת יד, 

זכר עובד, מחיר 420 ש"ח ב"ב 
_____________________________________________)44-45ח(054-8412976

 למכירה לול במצב מצויין 
_____________________________________________)44-45ח(170 ש"ח 052-7655652

 מדפים פלסטיק כתר חזק 
ויציב 120 ש"ח בלבד בני ברק 

_____________________________________________)44-45ח(052-5737813

 למכירה מזוודה + פקס 
+ מסך מחשב 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)44-45ח(052-5737813

 למכירה אופניים GT גלגל 
_____________________________________________)44-45ח(26 250 ש"ח 050-4169800

 ויטרינה זכוכית קטנה 
לתליה עם מגירות 150 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(050-9089110

 מזוודה גדולה במיוחד 
כחדשה עם הרבה תאים 220 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 050-9089110

 מצלמת וידאו לרכב 
novogo חדשה ובאחריות 

כולל כרטיס זכרון 32GB ב- 
_____________________________________________)45-46ח(150 ש"ח טל': 058-3233170

 מגפי גשם שחורים מעור 
לגבר 42-43 פרווה בפנים 

כחדש 180 ש"ח
_____________________________________________)45-46ח(058-3233170

 חלון רשת נגד יתושים 
במסגרת אפורה 1*1 מטר 
99 ש"ח במקום 350 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(058-3233170

 3.7V סוללה למצלמה 
קודק 7006 30 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(058-3233170

 סט 5 מחזורי רבא מעור 
בצבע בורדו 300 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(050-3894767

 סט 2 מחזורים רינת ישראל 
חדשים 50 ש"ח
_____________________________________________)45-46ח(050-3894767

 2 גיטרות קלאסיות 
איכותיות בתוך תיקים 200 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח כ"א 050-3894767

 למסירה עיתונים ישנים + 
_____________________________________________)45-46ח(עלונים 02-5812872

 כיסוי לחורף לקלנועית 
אפיקים 3 גלגלים במצב חדש 
_____________________________________________)45-46ח(400 ש"ח 03-6199806 בערב

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(03-6199806 בערב

 מנורת מתכת עומדת 
חדשה 5 קנים גובה 1 מ' 480 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 050-3894767

 שופר חדש ענק ציור 
וכיתוב של אריה 500 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(050-3894767 )פ"ת( 

 2 חסידות גדולות 
מעוצבות ממתכת מוזהבת 

)חדשות( 180 ש"ח
_____________________________________________)45-46ח(050-3894767 )פ"ת(

 2 פרפרים גדולים 
מעוצבים ומהממים ממתכת 

360 ש"ח 050-3894767 
_____________________________________________)45-46ח()פ"ת(

 מיחם מים חשמלי לשבת 
30 כוסות 70 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(050-3894767 )פ"ת(

 למכירה שטיח קטן 110 
ש"ח יפה ואיכותי בני ברק 

_____________________________________________)45-46ח(052-5737813

 למכירה אופניים 90 ש"ח 
בלבד + קורקינט איכותי 130 

ש"ח בלבד בני ברק
_____________________________________________)45-46ח(052-5737813

 משקפי שמש חברת 
אפטיקנה חדשות ב- 70 שקל 

_____________________________________________)45-46ח(050-8776286

 2 תוכים האכלת יד + 
כלוב ואוכל 250 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)45-46ח(054-8446728

 זוג תוכונים + כלוב 
ואביזרים ב- 100 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(050-4170390

 אמבטיה )סל שכיבה( 
לעגלת baby jogger בייבי 

_____________________________________________)45-46ח(ג'וגר 500 ש"ח 058-3233170

 סלקל ג'וי joie + בסיס 
לרכב מתאים גם לעגלת בייבי 
_____________________________________________)45-46ח(ג'וגר 350 ש"ח 058-3233170

 מושב תינוק לרכב כחדש 
)בני ברק( 150 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)45-46ח(054-7216671

 סל לכביסה )בני ברק( 25 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה אופני הרים עם 
הילוכים במצב חדש מחיר 300 

_____________________________________________)45-46ח(שקל טל' 050-5385055

 מייצב ברק מולטי 
פינקציונלי חדש )בני ברק( 175 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 A4000 מצלמת קנון דגם 
במצב מצוין 200 ש"ח בבני 

_____________________________________________)45-46ח(ברק 054-8418661

 כריות נוי עמינח מבד 
רחיץ כמעט חדשות 60*60 

100 ש"ח במקום 180
_____________________________________________)45-46ח(052-7600336 בב"ב

 למכירה משנה ברורה 
מהדורת דרשו חדש בקופסא 
מחיר 310 שקל במקום 390 

_____________________________________________)45-46ח(טל': 050-4183200

 למכירה משחק מגנטים 
של מסלולים ZIPIM ב- 140 

שקלים היה בשימוש פעמים 
בודדות אזור ירושלים

_____________________________________________)45-46ח(052-7162350

 מציאה נדירה! כ- 4,500 
כדורים למכונת כדורי הפתעה 

בירושלים 380 ש"ח
_____________________________________________)45-46ח(054-8509970

 למכירה מגפונים חדשות 
שחור רוכסן אחורי רק 100 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח מידה 40 054-8426680

 למכירה מעיל פרוה לנשים 
חדש שחור 90 ש"ח מידה 
_____________________________________________)45-46ח(M/L טל': 054-8426680

 נגן MP4 חדש בקופסא 
_____________________________________________)45-46ח(150 ש"ח 052-7659134

 S חצאית סריג מידה 
חברת C.B ורוד חדשה 100 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 054-8441430

 M9 'מיקאפ אילמקיאז 
מוצק בשווי 200 ש"ח 60 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(בלבד! בב"ב 054-8463244

 8GB למכירה נגן 
DOQOחדש!!! 120 ש"ח 

בלבד!! 03-6197805
_____________________________________________)45-46ח(052-7184617

 נעלי חורף לבנות מידה 
25 מהממות 100 ש"ח
_____________________________________________)45-46ח(054-8404589 באלעד 

 למכירה שמלת קטיפה 
סגולה מהממת! לחתונה 
מידה 38 350 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)45-46ח(פלאפון 053-3171749

 רולר בליידס מידה 31-34 
עם אביזרי ההגנה 150 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(054-5385013

 שמלה לאירוע שחור 
זהב מידה 50 400 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)45-46ח(פלאפון 052-7164548

 שמיכות צמר חדשות 
באריזה 50 ש"ח
_____________________________________________)45-46ח(058-3235792

 שמלת בת מצוה זהב 
נוצצת מידה 18 150 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(054-8435549

 תוכי קוקטייל מזן מיוחד 
)וויט פיס( חצי האכלת יד זכר 

עובד מחיר 400 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)45-46ח(ב"ב 054-8412976

 זיכוי בפוקס הום עס' 200 
_____________________________________________)45-46ח(ב- 130 בלבד 054-8447073

 טלית מידה 70 כולל 
פתילות עבות קשורות )ספרד( 

_____________________________________________)45-46ח(300 054-8447073

 ארנבת גוון חום בהיר 60 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח ב"ב 052-7687863

 חליפה חדשה 56 של 
אקסוס ללא שימוש כלל 230 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 058-3257681

 ילקוט קל גב במארז: 
עגלה נשלפת, קלמר תואם 

ובקבוק 270 ש"ח במקום 360 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח טל': 058-3233170

 למכירה טיולון + מזוודה 
+ פקס HP ב- 70 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)45-46ח(בני ברק 052-5737813

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינר 120 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חסרת קסטרו חדש לבן 50 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 053-3155415

 משולש לכיור מנירוסטה 
כל"פ חדש 25 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(053-3155415

 מכנס גינס לגבר מידה 40 
חברת קסטרו חדש 80 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(058-7141010

 מכנס 35 ש"ח
_____________________________________________)45-46ח(058-7141010

 מראה קיר לארון 80 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(052-7126106

 משקולות לכושר 35 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 052-7126106

 סטנדר 100 ש"ח
_____________________________________________)45-46ח(052-7126106

 מזודה גדולה 80 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(052-7126106

 למכירה תכולת דירה: 
ריהוט ומוצרי חשמל וכדו' 

_____________________________________________)45-48ח(במצב חדש! 052-2743987

 למכירה מטען לסוללה 36 
וולט מצב חדש, רק ב- 100 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 054-8464909

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(גמיש 054-8464909

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

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

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

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

 מעוניין לטפל באנשים 
מבוגרים, אדם רציני ונאמן בעל 
ניסיון רב, מסור כולל המלצות 

_____________________________________________)34-48(שמעון: 055-5527391

 בעלת תעודת הנה"ח 
וחשבת שכר מחפשת משרה 

_____________________________________________)36-37ח(בפ"ת רעות 054-2334898

 מוכרת מנוסה מעוניינת 
לעבוד בחנות בגדים )עדיפות 
_____________________________________________)36-37ח(לשעות הבוקר( 03-5781503

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)38-37/20ח(או מבוגרים 054-8442722

 מדריך שחמט מחפש 
עבודה כל שהיא בסכום נורמלי 

_____________________________________________)39-40ח(טלפון 050-9610060

 מעוניינת להיות קופאית 
בוקר עד השעה 13:00 אלעד 

_____________________________________________)40-41ח(והסביבה 053-3199753

 אשה מחפשת עבודה 
במשק בית חרוצה וזריזה עם 

_____________________________________________)36-37ח(נסיון ותיק 054-3584040

 גרפיקאית מנוסה 
מעוניינת בחצי משרה קבועה

_____________________________________________)45-46ח(054-8421756

 לחברת נדל"ן מובילה, 
דרוש/ה נציג/ה לתיאום 
פגישות, שעות גמישות, 

38 ש"ח לשעה + בונוסים 
מדהימים! דרישות התפקיד - 

נסיון קודם יתרון אך לא הכרחי 
מקום העבודה - בני ברק 

03-7517660
info@tower-land.co.il)45-48(_____________________________________________

 למעון דתי בפ"ת דרושה 
סייעת חרוצה ואוהבת למשרה 

מלאה גילאי 2.5 שנה
_____________________________________________)46-49ל(052-8530061 052-8226582

 דרושים נהגים 
לאוטובוס ציבורי זעיר 

מגוש דן לעבודת בוקר/
ערב נ.צ. הסעים

_____________________________________________)46-49(052-3821702 ציפי

 למשרד עו"ד בבסר 4 
דרושה מזכירה בין השעות 
 03-9000444 9:00-15:00

050-5500567)46-47(_____________________________________________

 למשרד נשים בבני 
ברק דרושה מזכירה + גביה 
למשמרת בוקר/ערב. קו"ח 

03-616-5110)46-46(_____________________________________________

 דרושה אשה לפעמיים/
שלוש בשבוע לשיחה ופעילות 

עם קשיש בביתו בב"ב
_____________________________________________)46-47ל(052-2438583

 דרוש מנקה לישיבה בב"ב, 
כולל שישי ומוצ"ש 8,000 

ש"ח, 6 שעות
yisragrodz@gmail.com)46-49ל(_____________________________________________

 ניהול משרד מהנדסים 
ברמת גן + נסיון + שליטה 

בתוכנות משרדיות, קו"ח 
לפקס 03-579-3683 או למייל 

adler.praty@gmail.com)46-49ש(_____________________________________________

 למרפאת שיניים דתית 
בהוד השרון דרוש סייע 

לרופא שיניים תנאים 
_____________________________________________)46-49ש(מעולים 050-4502190

 למשרד סולידי בב"ב 
תותחית מכירות טלפוניות 

מוטיבציה, יוזמת, שכר פצצה! 
_____________________________________________)46-47ש(טל'/וואצאפ 054-4627165

לפרסום
03-6162228

 זכרון אס די לנגן וכל 
מכשיר 64 גיגה סמסונג 70 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 052-7640482

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינר 120 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(053-3155415

 תיק למחשב נייד 35 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(053-3155415

 משולש לכיור מנירוסטה 
_____________________________________________)46-47ח(כל"פ 25 ש"ח 053-3155415

 מכנס גינס' לגבר מידה 40 
חברת קסטרו חדש 80 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(058-7041010

 חצאית אלגנטית קומות 
מידה 42 שחור כסף 120 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(058-7041010

 בימבות לילדים 25 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(052-7126106

 מראה לארון בגדים 80 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 052-7126106

 עגלת קניות מבד 20 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(052-7126106

 מברגה סזוקי 300 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(חדשה 054-4273857

 מחבת השף חשמלי 50 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 054-4273857

 אופניים לילדים 100 ש"ח 
גמיש 100 ש"ח גמיש

_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 אופניים למבוגרים 150 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 סיר לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי 100 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 054-4273857

 קשתות לרכב 100 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 טלית 200 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 מאוורר טורבו חדש 120 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 054-4273857

 רימונים לספר תורה 150 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 054-4273857

 פלטה לשבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 מתקן לפופקורן 20 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(גמיש 054-4273857

 סקטבורד 50 ש"ח
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 תפילין 300 ש"ח
_____________________________________________)46-47ח(054-4273857

 משולש לכיור מנירוסטה 
כל"פ חדש 25 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(053-3155415

 מיטת מעבר 160 ש"ח 
_____________________________________________)44-45ח(053-3155415

 חולצה ספורט 25 ש"ח 
_____________________________________________)44-45ח(058-7041010

 מכנס גינס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו 80 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(058-7041010

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 מעוניין לעבוד בתור צלם 
וידאו או תמונות ניסיון בצילום 

_____________________________________________)46-47ח(052-9922849

 מנה"ח וחשבת שכר 
בעלת ניסיון מחפשת משרה 
_____________________________________________)46-47ח(באזור המרכז 054-8598798

 אשה סבלנית פנויה 
להנעים זמנם של נשים בגיל 

_____________________________________________)46-47ח(הזהב 052-7694064

 גרפיקאית מנוסה 
מעוניינת בחצי משרה קבועה 

_____________________________________________)46-47ח(054-8421756

 בהזדמנות זקט' 
כחול חדש לנערים תוצרת 
ANGELS )בני ברק( 130 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 תלת אופן איכותי ומיוחד 
תוצרת צרפת 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 תיק נסיעה במצב מצויין 
_____________________________________________)43-44ח(40 ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן גיהוץ חדש )בני 
_____________________________________________)43-44ח(ברק( 70 ש"ח 054-7216671

 עגלת קניות במצב מצוין 
_____________________________________________)43-44ח(25 ש"ח בלבד 054-7216671

 תרמיל גב במצב מעולה 
_____________________________________________)43-44ח(20 ש"ח בלבד 054-7216671

 תוכון מאלף + כלוב + 
קילו תערבת 150 שקל

_____________________________________________)43-44ח(050-4157763

 שלדות של אופני הרים 
ועיר כביש 50 שקל בב"ב 

_____________________________________________)43-44ח(054-3177932

 רולר בליידס מידה 31-34 
עם אביזרי ההגנה 150 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(054-5385013

 אופני הילוכים לנוער 24 
אינץ' 200 שקל גמיש

_____________________________________________)43-44ח(03-5741128

 3 זוגות אופניים 
למבוגרים עם הילוכים במצב 

מעולה 500 ש"ח
_____________________________________________)43-44ח(054-4980062

 סקייטים לילדה במצב 
מצויין )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(בלבד 054-7216671

 חולצת פסים לבנה לגבר 
מידה M חדשה באריזה )בני 

ברק( 50 ש"ח בלבד
_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 למכירה שני בלוני גז 12 
ליטר ריקים 300 ש"ח
_____________________________________________)43-44ח(050-3337530 אבנר 



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה טו’-יז’ בחשון תשע”ט  13/11-15/11/2019

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

המפתח שלכם לפרנסה■ 

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 '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

 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

 למעון בגבעת שמואל 
סיעות למשרה מלאה/חלקית 

שעות בוקר או/ואחה"צ. 
מתאים גם ללומדות

_____________________________________________)40-46ש(050-7884864

 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

 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(_____________________________________________

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

 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(_____________________________________________

 קופאים/ות סדרנים/ות 
ועובדים כלליים מגיל 17.5 
לעבודה בבני ברק והסביבה

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

 למעון דתי בת"א, 
20 דק' מב"ב, דרושה 

מטפלת וגננת למשרה 
מלאה/חלקית שכר 

_____________________________________________)44-45ש(גבוה! 054-4893566

 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

 סוכן/ת שטח + רכב 
צמוד. בסיס 9,000 ש"ח שכר 

סופי 20,000-15,000 ש"ח 
**סוכנת מכירות לסלון פיאות 

יוקרתי 6-7 שעות
9,000-12,000 ש"ח גלאט 

www.glatjobs.co.il גו'בס
073-7055666)45-45(_____________________________________________

 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

 למוקד נפרד בבני ברק 
דרושות נציגות מכירה 34 ש"ח 

לשעה + עמלות
054-5789059)44-47(_____________________________________________

 למאפיית סלפק ב"ב 
דרוש עובד רשיון ב' )גיר רגיל( 

_____________________________________________)44-47ש(ישראל- 054-2802057

 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

 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

 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

 דרושים/ות במרכז 
ובבני ברק: מנהל/ת חנות 

חד פעמי, 10,000 ש"ח 
**מזכיר/ה לחברה יוקרתית 
בפ"ת, 8,000 ש"ח + אפיקי 

קידום **מנהלת מח' שכר 
מנוסה, 22,000-18,000 ש"ח

**מנהל/ת חשבונות 1+2 
לחברה גלאט גו'בס

www.glatjobs.co.il
073-705666)45-45(_____________________________________________

 גרפיקאי/ת לעיתון 
לעבודה מהבית, גלאט גו'בס 

 www.glatjobs.co.il
073-7055666)45-45(_____________________________________________

 מתכנתים/ות למגוון 
תפקידים במרכז/ירושלים/

צפון/דרום גלאט גו'בס
www.galtjobs.co.il

073-7055666)45-45(_____________________________________________

 דרושים/ות בירושלים: 
מנהל/ת חנות חד פעמי, 
10,000 ש"ח **עוזר/ת 

אדמיניסטרטיבי/ת לחברת 
הייטק **מנהל/ת חשבונות 

למלון מפואר ויוקרתי 
**מזכירה בכירה לארגון חסד 

מבוסס גלאט גו'בס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)45-45(_____________________________________________

 דרושה עוזרת לעבודות 
_____________________________________________)45-46א(בית קלות בב"ב 054-6904816

 למשרד תיווך בבני 
ברק דרושה מזכירה 

לשעות הבוקר 10:00 
עד 15:00 קו"ח לפקס 

03-619-9344)45-45(_____________________________________________

 לעסק ותיק ומצליח 
בתחום האופנה דרוש/ה 

שותף/ה משקיע למימוש 
_____________________________________________)45-46ש(הפונטציאל 050-2050266

 למעון בבני ברק מטפלות 
למשרה מלאה / חלקית פלוס 

מענקים ובונוסים
054-5558835)45-46(_____________________________________________

 לחברת נדל"ן ברמת 
השרון דרושה עובדת למחלקת 

שירות לקוחות
aviya@avney-derech.co.il)45-48א(_____________________________________________

 דרושים נהגי מוניות/
אוטובוס + רשיון ג' תנאים 

מעולים למתאימים
_____________________________________________)45-48א(052-8530000

 לת"ת בת"א, מחנך 
לכיתות הנמוכות ניסיון חובה 

קו"ח למייל 
jobforyou650@gmail.com)45-46(_____________________________________________

 דרוש עובד מטבח 
8:00-14:00 לישיבה בב"ב 

055-6777042)45-46(_____________________________________________

 למזנון חלבי דרוש עובד 
אחראי ומסור מעל גיל 25 

לשעות הבוקר/ערב
_____________________________________________)45-48ל(054-8479820

 בב"ב, דרושה לשמירה 
על ילדים אחה"צ + 
עבודות בית קלות. 

_____________________________________________)45-46ש(054-2233483

 לביה"ס באלעד מורה 
לאנגלית נסיון חובה! מטפחת 
bsbelad@gmail.com :45-48ל(בלבד. קו"ח(_____________________________________________

 למסעדה כשרה 
למהדרין בת"א דרוש 

טבח שכר גבוה תנאים 
_____________________________________________)45-04א(מצויינים 053-6532507

קול העיר ב"ב / 8244576 / 

דרוש/ה

לפרטים, שי: 052-8273577

מחלק/ת אוכל בפס חם
למסעדה קטנה באונ' בר אילן בגבעת שמואל 

ראשון-חמישי 10:00-16:00

דרושה 
טבחית

למעון בית 
יעקב באלעד

052-7679762
לפרטים גיטי

דרוש/ה עובד/ת מטבח
למרכז הרפואי מעיני הישועה 

manpower3@mhmc.co.il :קו"ח יש לשלוח למייל 
או לפקס 03-5771144 

משרה מלאה, ריצנות, חריצות, ניסיון בענף המזון - יתרון

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

03-5771144

manpower3@ mhmc.co.il לשליחת קו"ח: מייל
טל' 03-5770550 | פקס  03-5771144

דרושות גננות 
למגוון משרות

למעון בית 
יעקב באלעד

052-7679762
לפרטים גיטי

 לארגון רפואי המארגן 
קייטנות לילדים חולים דרוש/ה 

מזכיר/ה לעבודה מהבית, 
לניהול ההרשמה לקייטנות. 
2-3 שעות ביום, לא נדרש 

ניסיון, 37 ש"ח לשעה. קריירה 
072-22-222-62)46-46(_____________________________________________

 למרכז קהילתי בירושלים 
מזכיר/ה לעבודה משרדית, 

עבודה מול ספקים, ועוד. א-ה 
9:00-14:00, שכר 40 ש"ח 

לשעה. קריירה
072-22-222-62)46-46(_____________________________________________

 לחברה בבני ברק מזכיר/ה 
לניהול המשרד. משרת בוקר, 
א-ה 8:30-15:30, שכר 8,000 
_____________________________________________)46-46(ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 לראש ישיבה חשוב 
באיזור בני ברק דרוש עוזר 

אישי, לניהול יומן וקבלת קהל, 
שכר הולם. קריירה

072-22-222-62)46-46(_____________________________________________

 לארגון חסד גדול במרכז 
דרוש נהג משאית, עדיפות 

מעל 12 טון, לפרטים
052-3867715 או

03-6105531)46-47(_____________________________________________

 למאפית מצות 
בארה"ב דרושים עובדי 

שולחן, "פותחים 
וגומרים", חובה נסיון + 

ויזה בתוקף!
054-8474734 בין 

_____________________________________________)46-49ל(18:00-21:00

 למשרד תיווך בבני 
ברק דרושה מזכירה 

לשעות הבוקר 10:00 
עד 15:00 קו"ח למייל 

s036199344@gmail.com)46-46(_____________________________________________

 דרושה סייעת למרפאת 
שיניים בבני ברק
_____________________________________________)46-49א(050-6905048

 לחברה בינלאומית 
דרושים אנשים רציניים לעבודה 

בפרויקט בהקמה, אפשרות 
_____________________________________________)46-49ל(מהבית 058-3261259

 למעון בגבעת שמואל 
משרה מלאה/חלקית לאמהות 

וללומדות דרושות מטפלות 
_____________________________________________)46-49ש(לתינוקות 050-7884864

 למעון חרדי בפ"ת דרושה 
מטפלת חמה ומסורה למשרה 

_____________________________________________)46-47ל(חלקית/מלאה 052-7603242

 לאופטיקה עינית, 
דרוש עובד מעבדת 

אופטיקה, בעל ידי זהב 
ותודעת שרות גבוהה, 

הכשרה למתאים. קו"ח 
לפקס: 03-6189930 

drushimoptic@gmail.com)41-45ל(_____________________________________________

  דרושות לגן מקסים 
בפ"ת גננת וסייעת רציניות 

אוהבות ומחבקות
_____________________________________________)43-46ל(050-5636364

 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

 לעסקן רפואי בכיר חרדי 
במרכז דרוש עוזר אישי ונהג 

בוס, שעות גמישות, שכר 
10,000 ש"ח. קריירה

072-22-222-62)45-45(_____________________________________________

 לחברת נדל"ן מובילה 
בבני ברק דרוש/ה איש/אשת 

טלמקטינג לחצי משרה, 
תנאים טובים למתאימים/ות 

קו"ח למייל
ofir@tower-land.co.il)45-48(_____________________________________________

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים אפשרות 
לעבודה מהבית לפרטים

_____________________________________________)45-48א(058-3239723

 עוזר/ת מחסנאי בב"ב 
חרוץ ורציני, למשרה 
מלאה, תנאים טובים 

_____________________________________________)45-46ל(052-6364614

 לחב' יבוא ציוד רפואי 
בקריית שדות התעופה, 
פקידת מכירות קו"ח ל:

m.l@asyah.co.il
_____________________________________________)46-49ל(תנאים טובים



חודש 
התנסות
במתנה!

 טיימר לאיזון זמן
גלישת הילדים

בוחרים על אלו
מכשירים להגן

גלישה מהירה
וחלקה

 עובד על גבי כל
ספקיות האינטרנט

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

רימון הדור הבא

RIMON NEXT GENERATION

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

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

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

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

משפחת פינטו, קריית יערים

הכירו את
המשפחות
שמגנות על
הדור  הבא

ברשת
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