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סגירת מרפסות בטכנולוגיות מתקדמות:
גגות קבועים, גגות הזזה, 

גגות הרמה, תקרות זכוכית ועוד...

מגוון טכניקות מתקדמות  
לבנייה קלה בבית שלכם!

שיטות איטום מתקדמות ובלעדיות!

סורגדור מציגים:

אלפי לקוחות מרוצים כבר נהנים 
מחדר מגורים נוסף במשך כל השנה!

< סורגים < מעקות < דלתות  < שערים < קונסטורוקציות

ל ז ר ב ת  ק ל ח מ

ום י נ י ומ אל ת  ק ל ח מ

< חלונות < חלונות בלגיים < דלתות < מעקות < תריסים < זכוכית
w w w . a l u m i n u m . s or a g d o or . c om

w w w . s o r a g d o o r . c o m

מרפסות תלויות מתקפלות ומרפסות קבועות על עמודים

מחיר מיוחד לקבוצות רכישה



בטעמים מפנקים שאפשר לקחת לדרךחדש מיופלה! יוגורט בכוס עם קש 

עוד רגע 
לפרגן לעצמך

לדעת לפרגן  לעצמך. יופלה
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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

מעמד הנחת אבן הפינה למקווה טהרה בראשון לציון, לזכרו של ראש ישיבת פורת יוסף • הגר"י רצאבי: "אנו נמצאים תחת שלטון של 
ערב רב, אך בידינו לתקן"

הוא נעצר בגלל לוחית רישוי. אבל זו הייתה רק הצרה הקטנה של האופנוען שנתפס ברחוב עוזיאל

טל קופרשטיין נפצע כשהיה בדרכו להציל חיים • בזמן שהוא בבית החולים, חבריו התגייסו לעזור לעסק 
חתונה צנועה שהתקיימה באולם בית החדש שפתח לפני מספר שבועות

הכנסת 'נצח ישראל', הפכה למפגן 
אחווה סוחף ומרגש

ראשון לציון: חנוכת מקווה ומרכז תרבות

בגלל לוחית רישוי: האופנוען המסוכן נעצר

מרגש: החתונה המתנדב נפצע, בואו לעזור לפלאפל שלו
שסחפה את בת ים

מאת: אלי כהן

נערך מעמד הנחת אבן הפינה  בראשון לציון 
לאשה  יהודית  תרבות  ומרכז  טהרה  למקווה 
בראשות  נשיא  בית  מוסדות  ע"י  בעיר,  שייבנה 
ישיבת  ראש  של  לזכרו  שהוקם  נפתלי,  הגר"נ 

פורת יוסף הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל.
ואישי  תורה  גדולי  רבנים,  השתתפו  במעמד 
ציבור, שציינו את המאבק במשך למעלה מעשר 
זכתה  אשר  עד  בעיר,  טהרה  מקווה  עבור  שנים 
יסוד  של  זה  למעמד  להגיע  לציון  ראשון  העיר 

והנחת אבן הפינה.
"אנחנו  אמר:  רצאבי,  הגר"י  שנשא  בדברים 
נמצאים תחת שלטון של ערב רב שנותן יד בכח 
לציבור שומרי  כדי להפריע  השלטון שבידיהם, 

התורה ללכת בדרך המצוות. אבל אנחנו צריכים 
לדעת אם חס ושלום יש גזירות על שומרי תורה 
פגומים  אנחנו  הזה  שבדבר  סימן  ישראל  בעם 
השבת  על  גזירות  יש  אם  זה,  את  לתקן  וצריך 
דברים  זה  ישיבות  בני  גיוס  על  השבת,  חילולי 

שעלינו לתקן מה אנחנו פגומים בזה".
עוד נשא דברים ח"כ מיכאל מלכיאלי שציין 
את זכרו של ראש ישיבת פורת יוסף שנאבק בכל 

כוחו למען התורה והקדושה בארץ ישראל.
הרחיב  בדבריו  נפתלי  הגר"נ  המוסדות  ראש 

לספר עובדות והנהגות מרבו הגר"י צדקה זצ"ל 
המוסדות  הקמת  את  ועודד  כוחו  בכל  שנלחם 

לחיזוק הטהרה בארה"ק.

מאת: אלי כהן

משטרתית  פעילות  במהלך  שלישי,  ביום 
הנוסע  באופנוע  שוטרים  הבחינו  ים,  בבת 
לא  זיהוי  לוחית  עם  ים,  בבת  עוזיאל  ברחוב 

תקינה.
תל  תושב   ,18( האופנוע  שרוכב  לאחר 
התגלה  לבדיקה,  לעצור  התבקש  אביב( 
ברשותו חומר החשוד כסם מסוג מריחואנה. 
לאופנוע בוצעה הורדה מהכביש והנהג קיבל 

דו"ח בגין לוחית זיהוי לא תקינה.

תחת  לנהיגה  בחשד  נעצר  הנהג  בנוסף, 
בתחנת  לחקירה  והובא  סמים  השפעת 

המשטרה.
ביום רביעי התייצב החשוד לשימוע בפני 
קצין משטרה. רישיון הנהיגה שלו נפסל ורכבו 

הושבת למשך 30 יום. החקירה נמשכת.
בכל  לפעול  תמשיך  ישראל  "משטרת 
האמצעים העומדים לרשותה, הן בפן הפלילי 
נהגים  אותם  כלפי  התעבורתי,  בפן  והן 
נמסר  אדם"  לחיי  ואדישים  בחוק  המזלזלים 

מהמשטרה.

מאת: אלי כהן

ביום שישי האחרון, נפצע מתנדב 'איחוד 
הצלה' טל קופרשטיין בתאונת דרכים, בדרכו 
החולים  בבית  אושפז  טל  חיים.  להצלת 
וולפסון ולפניו עוד סדרת טיפולים וניתוחים 

לא פשוטה.
לפני מספר שבועות פתח קופרשטיין עסק 
התאונה  בעקבות  ים.  בבת  פלאפל  לממכר 
ביקשה משפחתו של טל סיוע של מתנדב מדי 

יום בשעות השיא )12-14(.
ממחצית  פחות  ותוך  נפתחה  ההרשמה 
במתנדבים  הקרוב  החודש  התמלא  השעה 
שיסייעו למשפחתו של טל בהפעלת העסק. 
להתנדבות  שנרשמו  הרבים  המתנדבים  בין 

איחוד  ומייסד  נשיא  הינו  למשפחה  לסיוע 
הצלה אלי ביר.

חבריו של קופרשטיין קראו לציבור להגיע 
להגיע  האזרחים  את  מזמינים  "אנו  ולחזק. 
פלאפל  מנת  לעצמם  לרכוש  טל,  של  לעסק 
כל  על  ומשפחתו  לקופרשטיין  ולהחזיר 

המסירות בהצלת חיים בהתנדבות.
מנות  לרכישת  ייעודי  לינק  נפתח  בהמשך 
מחנות הפלאפל של טל, כאשר אנשים טובים 
רוכשים וירטואלית והמנה נתרמת למתנדבים 

או לחיילים.
הפרטים: פלאפל הראל, רחוב יקואל פינת 
ים. פתוח באמצע השבוע  קינמון, בת  אהוד 
תקפצו  באיזור?  אתם   .17:00 עד  מ-08:00 

עם חברים לפרגן.

מאת: אלי כהן

קולות",  לחמישה  זוכה  וכלה  חתן  המשמח  "כל 
כך נפתחה הודעה שנפוצה בערב יום שני, בקבוצות 
כרגע  יש  יקרים:  "חברים  ים.  בת  תושבי  של  רשת 
של  וההורים  היום,  התגיירה  שהכלה  לזוג  חתונה 
וכלה,  חתן  לשמח  בואו  בארץ",  לא  והכלה  החתן 

מחכים לכם", כך נכתב.
הגיעו  לקריאה,  שנענו  התושבים  ראשוני  ואכן, 
ירושלים,  ברחוב  ישראל'  'נצח  הכנסת  בית  לאולם 
בזרועות  אורחים.  ומעט  נרגשים  וכלה  חתן  וגילו 
הלא  האורחים  את  והכלה  החתן  הכניסו  פתוחות, 
הרקיעה  והשמחה  הגדול,  יומם  לתוך  מוכרים 

שחקים.
תושבים  ועוד  עוד  ובאו  עלו  הזמן,  שחלף  ככל 
התיישבו  מרגשת,  חופה  לאחר  לקריאה.  שנחשפו 
מעגלי  החלו  מכן  ולאחר  ערוכה,  לסעודה  כולם 

שמחה.
בין ראשוני האורחים היו הפעיל החברתי שמעון 
אלחרר,  יונתן  ים  בת  התורה'  'דגל  ויו"ר  שמואלי 

שמיהרו להזמין חברים נוספים.
אל תוך מעגלי השמחה נסחפו לפתע גם ראש העיר 
בירכו  שאף  יריב,  אלי  מקומו  וממלא  ברוט  צביקה 
מכל הלב את החתן והכלה ואיחלו להם להקים בית 

נאמן בישראל.
מזל טוב.

צילום: יעקב כהן

 צילום: שמעון שמואלי 
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כ"ג חשוון תש"פ 621/11/19 בחולון בת ים

לראשונה: ראש עיריית חולון 
מתערב בפוליטיקה הארצית

החלה הנפקת תווי חניה לשנים 2020-2021

מאת: אלי כהן

ראש עיריית חולון מוטי ששון, העלה בבוקר 
לראש  שלו  הפייסבוק  בדף  קריאה  רביעי  יום 
להקמת ממשלת  לבן',  'כחול  וליו"ר  הממשלה 

אחדות ומניעת בחירות שלישיות.
כל  ולאורך  חולון  העיר  ראש  אני  שנים   26"
הדרך הקפדתי שלא להתערב בענייני הפוליטיקה 
הארצית ולא להתבטא בעניינים אלו - אך הפעם 
כעת  מחייבת  המציאות  עוד.  לשתוק  יכול  איני 
לומר דברים נחרצים וברורים: מערכת בחירות 
ישראל  למדינת  לדורות  בכייה  תהיה  שלישית 

ולתושביה", כתב ששון.
וחבריי  אני  האחרונה  "בשנה  הוסיף:  עוד 
וממתינים  בשקט  יושבים  הערים  ראשי 
בדריכות שתוקם ממשלה סוף סוף - אך לשווא. 
אל  יוצאות  לא  החלטות  משותקות,  המערכות 

הפועל, התושבים סובלים - ועדיין אין ממשלה 
בישראל".

הוא קרא לנתניהו וגנץ "הניחו בצד את שיקולי 
האגו והפוליטיקה הקטנה - ואל תאפשרו לקטר 
והרסנית  שלישית  למערכה  לצאת  הבחירות 

למדינה היקרה שלנו".
מעולם  רב:  ניסיון  כבעל  לכם  אומר  "אני 
כפי  משותקות  הממשלתיות  המערכות  היו  לא 
שקורה בשנה האחרונה. אפשר להקפיא פעילות 
למשך חודשים בודדים - אי אפשר לשים מדינה 
זמן  הרבה  כך  לכל  המתנה  של  במצב  שלמה 
ובני  נתניהו  בנימין  פוליטיים.  שיקולים  בגלל 
גנץ, זוהי קריאה אחרונה: גלו  אחריות ועיצרו 
תביא  שלישית  בחירות  מערכת  המפולת!  את 
זוהי  הלאומית.  ברמה  אסון  לסף  כולנו  את 
המדינה האהובה שלנו, זוהי האחריות הבלעדית 

שלכם", סיים.

מאת: אלי כהן

ים ממשיכה להנגיש את השירות  עיריית בת 
חניה  תווי  להנפיק  ניתן  השנה  וגם  לתושבים 

באמצעות אתר האינטרנט.
ו-2021,   2020 לשנים  תקפים  יהיו  התווים 
הם יונפקו לכל תושבי העיר ללא עלות וישלחו 
התווים  של  תוקפם  הדואר.  באמצעות  לבתים 

הישנים יסתיים באופן חד פעמי ב- 1.3.2020.
ים  בת  תושבי  חניה:  תו  לקבל  זכאים 
רכב  הבלעדית  באחזקתם  או  שבבעלותם 

שמשקלו הכולל עד 4 טון.
ספח  חניה:  תו  לקבלת  הנדרשים  המסמכים 
ת.ז. או טופס תשלום ארנונה וצילום רישיון רכב 

בתוקף.
אופן הנפקת תו חניה לשנים 2020-2021:

האינטרנט  באתר  טופס  מילוי  באמצעות 

https://www.metropark. בכתובת: 
co.il/select-authority/ ובצירוף המסמכים 
ורישיון  זהות  תעודת  ספח  הבאים:  הסרוקים 
הכניסה  לאחר  ים  בת  לבחור  )יש  בתוקף.  רכב 

לאתר(.
10 בת  באמצעות משלוח דואר לכתובת ת.ד 

ים  59100 רשות החניה.
החניה:  רשות  למשרדי  הגעה  באמצעות 
החשמונאים 27 בת ים | ימים א', ב', ד', ה' בין 
בין השעות  ג'  וביום  השעות 08:00 עד 14:00 

16:00 עד 18:00.
של  הקדמית  השמשה  על  יודבק  החניה  תו 
מדבקת  )ליד  העליונה  בפינה  ימין  בצד  הרכב 

הטסט( ובאופן שיהיה גלוי לעין.
בעלי עסקים/ עובדים בבת ים שאינם תושבי 
העיר רשאים לפנות לרשות החניה להנפקת תו 

בעלות של 300 ש"ח לשנה.

בפוסט שהעלה, הפציר ראש עיריית חולון בנתניהו ובגנץ לשלב ידיים בממשלת אחדות: 
"מערכת בחירות שלישית תהיה בכייה לדורות"

התווים יונפקו לכל תושבי בת ים בחינם  ניתן יהיה להנפיק תווים באמצעות אתר 
האינטרנט, בדואר או בהגעה למשרדי רשות החניה

הילולת הצדיקים בסימן 30 
שנה למוסדות המייש"ר

מאת: אלי כהן

בהילולת  השתתפו  איש  מ-1,000  למעלה 
זיע"א  שרעבי  מרדכי  הצדיק  הרב  הצדיקים, 
ומרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שנערכה באולמי 
הערב  בת-ים.  המייש"ר  מוסדות  ע"י  בלאג'יו 
גדוש  ערוכים,  שולחנות  סביב  נערך  המפואר 

בתוכן רוחני וגשמי.
קיום  שנות   30 את  סימל  השנה  האירוע 
ענק  במסכי  צפו  והנוכחים  בעיר,  המוסדות 
משנותיה  המוסדות  פעילות  על  מיוחד  בתיעוד 

הראשונות ועד היום.
מימון  עמי  השמחה'  'שר  הנחה  הערב  את 

צליח  אבי  הבוזוקי  אומן  הערב  את  והנעימו 
וגדול הזמר יניב בן משיח, כשעל הפקת הערב 
המעמד  את  הפקות".  "צבעים  הופקדו  הענק 

כיבדו רבנים ואישי ציבור.
רבי  הצדיק  המקובל  עלה  הערב,  של  בשיאו 
בניהו שמואלי לשאת את המשא המרכזי. כמידי 
שנה, בירך הרב את קהל המשתתפים ובמיוחד 

את התורמים והמסייעים למוסדות.
האינטרנט  אתר  הושק  הערב  במהלך  כמו"כ 
משתתפי  כל  קיבלו  שבו  ייחודית  בצורה 
קישור  עם  זמנית  בו   sms הודעת  ההילולא 
פעילות  כל  מרוכזת  שבו  המוסדות  של  לאתר 
הנעשה  מכל  מרהיבות  גלריות  עם  הישיבה, 

במוסדות סביב מעגל השנה.

באירוע מפואר ובהשתתפות כל המי ומי, נחוגה ההילולה השנתית של המוסדות הבת 
ימיים, שציינו 30 שנה להקמתם

כובש את 
ישראל

של  חוקיותן  על  האמריקני  הממשל  הכרזת 
ההתנחלויות בישראל, היא עוד בשורה מרנינה 
מהבית  עלינו  שמרעיפים  המתנות  בשרשרת 
השגחה  בכך  לראות  שלא  אפשר  ואי  הלבן 
להיווכח  התרגלנו  אמנם  עצומה.  אלוקית 
חדלה  בעולם  ביותר  הגדולה  שהמעצמה 
כפי שקרה  בציון  היושב  לעם  עורף  מלהפנות 
בשנים שקודם לכן, אבל ההכרה בזה והשבח 

לא-ל מתעוררת בכל פעם מחדש.
לשמע דבריו של מזכיר המדינה האמריקני, 
הקטנה  המדינה  של  לימינה  להתייצב  שבחר 
במזרח התיכון הבוער, בניגוד לרוח הפוליטקלי 
התקשיתי  המדינות,  בשאר  שנושבת  קורקט 
להישאר אדיש. "אחרי למידה של כל הצדדים 
ההחלטה  את  הופכת  הברית  ארצות  בסכסוך, 
החוק  את  נוגדות  שההתנחלויות  שאומרת 
בחגיגיות  פומפאו  מייק  הצהיר  הבין-לאומי", 
הפלסטינית  ברשות  שמוטות  לסתות  והותיר 

ושולחותיהן באירופה.
גוברת  האמריקנים  הודעת  לנוכח  השמחה 
זה  שהתקבלה  השערורייתית  ההחלטה  לאור 
האיחוד  של  לצדק  הגבוה  הדין  בבית  עתה 
כל  כי  קבע  אשר  בלוקסמבורג,  האירופי 
לסמן  חייבות  באיחוד  החברות  המדינות 
מוצרים שמקורם בהתנחלויות או ברמת הגולן 
בצורה ברורה ולציין את מקור המוצרים כמוצר 

מההתנחלויות.
בדיקה קלה של נושא סימון המוצרים מעלה 
כי אין לקביעה המקוממת הזו אח ורע. מעולם 
הגלובוס  פני  על  כלשהו  במקום  נדרשו  לא 
הנחשבים  בשטחים  שמקורם  מוצרים  לסמן 
כבושים. הריח הרע שנודף מההחלטה הבזויה 
מוביל למסקנה אחת: גם עיוור למציאות יכיר 
עד  וכן,  ענייניים  אינם  ההחלטה  שמניעי  בזה 
ההגדרה  קלישאתי,  להישמע  עשוי  שזה  כמה 

להחלטה הזו היא אנטישמיות. 
היושב  הנכבד  הדין  בית  החלטת  ואפרופו 
להזכיר  ראוי  יהודי,  בדם  שספוגה  אדמה  על 
מובהק  סימון  שנעשה  האחרונה  בפעם  כי 
של  סביהם  גם  אלה  היו  דבר,  של  זהות  לגבי 
השופטים, תושבי אירופה הנאורים שהצמידו 

טלאי צהוב לידיהם של יהודים. 
דאגה  לא  המצב,  את  לטשטש  אסור 
האירופאים  כאן.  יש  אומללים  לפלסטינאים 
שאחראים לפסק הדין השפל הזה אינם חשודים 
על הקפדה קלה כבחמורה בעניין זכויות אדם. 
החלטה זו נובעת משנאה תהומית לעם ישראל 
קנאות לחוקיות  שעוטה על עצמה בגדים של 

ולמוסר.
הדברים הללו חשוב שייאמרו, משום שהם 

אינם עוד מובנים מאליהם. רבים טועים לחשוב 
לא מעט  שרוח האנטישמיות חלפה מהעולם. 
ישראל  שנאת  של  במניעים  מפקפקים  קולות 
האירופי  באיחוד  שנוקטים  צעדים  מאחורי 
במונח  השימוש  בו.  החברות  ובמדינות 
מפעילות  כתוצאה  לבדיחה  הפך  'אנטישמי' 
שביקשו  עלומים  גורמים  של  אינטנסיבית 

להפוך את העניין ללא רלוונטי.
לחי  סטירת  גם  היא  פומפאו  הצהרת 
מצלצלת לאנשים מתוכנו, אשר הזהירו אותנו 
חדשים לבקרים מבידוד עולמי וחרם בינלאומי 
ואפילו  בישראל,  שנעשו  מהלכים  בעקבות 
בשל מרפסת שיצאה בפאתי ירושלים או בניין 

שנבנה בביתר עילית. 
הם הטיפו לנו לרצות את העולם, קראו לנו 
בנו  להתחשב בדעת הקהל העולמית, הפצירו 
לקבל רשות על כל פעולה שמתבצעת בישראל 
ובמקביל לא חסכו באיומים על שערי הגיהנום 
להוראותיהם  בהתאם  נפעל  אילולא  שייפתחו 

ובאם לא נמלא אחר דרישותיהם. 
לחנך  אנשים  אותם  הוסיפו  נשימה  באותה 
הגויים, להידמות לאורחות  אותנו להיות ככל 
הפסימיות  לחיקוי.  מודל  בהם  ולראות  חייהם 
היו  עלולים  המדינה  של  עתידה  על  ששידרו 
עד  בארץ,  ייאוש  ולתחושת  לדיכאון  להביא 
בהדרו  טראמפ  ג'יי  דונלד  הנשיא  שהופיע 

והראה להם אחרת משחשבו.
כי דווקא עמידה איתנה על  פתאום התברר 
יעקב',  'גאון  של  באופן  הנהגה  העקרונות, 
ישראל  ארץ  על  בשמירה  והתמדה  נחישות 
שמובילה  זו  היא  הדרך  בצדקת  ואמונה 
לתוצאה הרצויה ומביאה הישגים שעליהם לא 

חלמו גם קיצוני המתיישבים.
האמריקאית,  לבשורה  לה  יש  חמוץ  טעם 
שזוכים  המזל  שברי  בשעה  מגיעה  זו  כאשר 
לכל הטוב הזה מתכתשים האחד עם השני ולא 
בכדי  אחת  גג  קורת  תחת  להתכנס  מצליחים 
ליישם דה פקטו את משמעות ההכרזה. דווקא 
השמנים  הצ'קים  את  לפרוע  שאמורים  אלו 
שלא  הזדמנויות  ומחמיצים  בזוטות  עסוקים 

ישובו על עצמן.
יש במדיניות של טראמפ קריאת כיוון ברורה 
לא  שיתדותיו  להניח  ניתן  העתיד.  כלפי  גם 
יישארו לנצח בוושינגטון די.סי, אולם גם לזה 
שיבוא אחריו, יהיה אשר יהיה, ישנו אופן אחד 
עמידה  רק  הישגים.  ולקצור  מולו  להתמודד 
זכותנו לחיות בארץ הקודש מכוח התורה  על 
שניתנה לנו ע"י משה רבינו, היא זו שתספק את 
בבטחה  ולהמתין  בשלום  לחיות  שלנו  הרצון 

לקץ הגלות.

דווקא עמידה איתנה על העקרונות, הנהגה באופן של 'גאון יעקב', 
נחישות והתמדה בשמירה על ארץ ישראל ואמונה בצדקת הדרך, היא זו 
שמובילה לתוצאה הרצויה ומביאה הישגים שעליהם לא חלמו גם קיצוני 

המתיישבים

"

 | שניאור ובר 
shneor@kav-itonut.co.il



במזרחי טפחות תמיד יש לך בן אדם בבנק לפנות אליו 
וגם שירותים דיגיטליים מתקדמים

התקשרו עכשיו 8860*

לא מוותרים על
בן אדם בבנק
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התכתבות
SMS-ב

מייל 
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כל הדרכים 
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הבנקאי שלך:
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הבנק

אפליקציה
מתקדמת

פגישה 
בסניף



כ"ג חשוון תש"פ 821/11/19 בחולון בת ים

שהשמחה במעונו 

מאת: חיים רייך

התרגשות רבה ועצומה ביום חמישי האחרון 
יהודה",  "באר  ישיבת  ואברכי  בחורי  בקרב 
הנמצאת בכותל המזרח של עולם התורה הספרדי, 
להשתתף  באו  והבוגרים  התלמידים  כאשר 
בחתונה שנערכה ברוב פאר והדר ובמעמד גאוני 
ומאורי הדור וראשי הישיבות שליט"א – לנכדו 
שליט"א  טופיק  אליהו  רבי  הגדול  הגאון  של 
רבי  הגאון  לבנו  בן  יהודה',  'באר  ישיבות  ראש 
הקטנה,  הישיבה  ראש  שליט"א,  טופיק  משה 
קהילת  ורב  כולל  ראש  רחמים  הגרי"ש  בת  עם 
'משה אמת' – ב"ב. כצפוי הגיעו כל גדולי הדור 
שליט"א,  הישיבה  ראש  של  לכבודו  שליט"א, 
דורון  בקשי  הגר"א  הראשל"צ  זקן  ובראשם 
שליט"א, הראשל"צ ורבה של ירושלים הגר"ש 
עמאר שליט"א, הגר"מ צדקה שליט"א ר"י פורת 
יוסף, הגר"ב פנחסי שליט"א ר"י ברכת אפרים, 
לציון,  אור  ר"י  שליט"א  שאול  אבא  הגר"א 

אבא  הגר"י  שלום,  נהר  ר"י  שמואלי  הגר"ב 
שאול ר"י באר יצחק )לשעבר( הגרב"צ אטון ר"י 
אברהם,  אור  ר"י  פנחסי  הגר"ל  חכמה,  ראשית 
הגר"י שיטרית ר"י מאור חיים, הגר"י יונה רבה 
ירושלים,  אב"ד  לוי  הגר"ב  גב"ש,  שכונת  של 
יהושע  רבי  הגאון  ירושלים,  אב"ד  יפרח  הגר"י 
והרבנים ממשפחת אלחדד שליט"א, אשר  כהן 
של  מאופיים  רבה  והתפעלות  רוח  קורת  הביעו 
בחורי הישיבה שיראת ה' והמידות היקרות, עם 

העדינות והאצילות, ניכרת על פניהם.
מקובץ  הייתה  הגדולה  ההתפעלות  הבעת 
"שהשמחה במעונו" שיצא לאור לרגל השמחה 
שליט"א  הישיבה  ראש  של  במעונו  השורה 
ונישואין  שבת  בענייני  מעמיקות  חבורות  ובו 
הישיבה  של  והבחורים  האברכים  ע"י  שנכתבו 
בחוברת  ניכרים  בקיאותם  וגודל  עיונם  שעומק 

זו. 
ההפתעה הגדולה הייתה כאשר נגיד הישיבה 
מקהילת  במיוחד  הגיע  הי"ו  חמוי  עזרא  סניור 

'שבת אחים' בפנמה ליטול חלק בשמחה לכבודו 
בירושלים  ושהה  שליט"א.  הישיבה  ראש  של 
על  מקרוב  לעמוד  כדי  השבוע  ימי  כל  במשך 
צרכי הישיבה ועל הצורך בבניית תוספת קומה 
לבניין הישיבה, אשר צר מהכיל את התלמידים 
הרבים המתדפקים על דלתות הישיבה לישיבה 
קטנה ולישיבה גדולה בתקופה האחרונה, אודות 

שעובד  הי''ו  ניאזוף  יוסף  הר''ר  המסור  לרשם 
מבחירי  הרישום  הצלחת  למען  לאות  ללא 

הישיבות והתתי"ם. 
הנגב  הפנים  שר  בשמחה  השתתף  כמו"כ 
אריה  הרב  ש"ס  תנועת  יו"ר  והגליל  הפריפריה 
סעדון  משה  הר"ר  הנגיד  הישיבה  וידיד  דרעי 

הי"ו.
ריקוד הקוזקים ע"י בחורי החמד של הישיבה, 
פניהם  על  נסוכה  המידות  וטוהר  יראתם  אשר 
גם  היה  בישיבה,  חתונה  שום  על  פוסח  שאינו 
לצורך  שלו  ובדיוק  בייחודיות  דבר  לשם  הוא 

שמחת חתן וכלה כמסורת הנהוגה בישיבה.
את  ירושלים  עיריית  משלימה  אלו  בימים 
מיליוני  של  בעלות  והפיתוח  הכביש  סלילת 
בניין הישיבה, בכדי לשפר את  שקלים סביבות 
לישיבה  ההגעה  דרך  את  ולחבר  ההגעה  דרכי 
לעיר  והכניסה  שלמה  ורמת  רמות  משכונות 
מהר חוצבים, מלבד הדרך מעלות הרב ציון לוי 

משכונת סנהדריה המורחבת. 

גדולי ראשי הישיבות שליט"א השתתפו בשמחת החתונה לנכדו של הגאון 
הגדול רבי אליהו טופיק שליט"א ראש ישיבות 'באר יהודה', בן לבנו הגאון רבי 

משה טופיק שליט"א, ראש הישיבה הקטנה, עם בת הגרי"ש רחמים ראש כולל 
ורב קהילת 'משה אמת' ב"ב • בימים אלו משלימה עיריית ירושלים את סלילת 

הכביש והפיתוח בעלות של מיליוני שקלים סביבות בניין הישיבה

הראשל''צ הגרש''מ עמאר הגר''מ צדקה ר''י פורת יוסף השר הרב אריה דרעי בריקוד בחתונה

בחורי ישיבת באר יהודה בריקוד הקוזקים

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



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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ארה"ב: ההתיישבות 
היהודית ביו"ש לא 

מנוגדת לחוק הבינלאומי 

מאת: אוריאל צייטלין

הכרזה היסטורית: מזכיר המדינה האמריקני, 
מתנערת  ארה"ב  כי  הצהיר  פומפאו,  מייק 
מהעמדה לפיה ההתנחלויות ביהודה ושומרון 
בהודעה  מדובר  הבינלאומי.  לחוק  מנוגדות 
במדיניות  ראשון  שינוי  זהו  שכן  היסטורית, 
האמריקנית בנוגע להתנחלויות שהיתה נהוגה 

מאז שנת 1978.
פומפאו סיפר כי הממשל האמריקני בחן את 
הנושא באופן עמוק במשך זמן מה, עד שהגיע 

להחלטה סופית.
הישראלים  האזרחים  של  "הנוכחות 
אינה מהווה הפרה של החוק הבין- בשטחים 
כי  ציין  הוא  המדינה.  מזכיר  הבהיר  לאומי", 
באשר  קובעת  או  דבר  משנה  אינה  הצהרתו 
ישראל  או  הפלסטינית  הרשות  שטחי  לעתיד 

בהסדר קבע.
ההכרזה מגיעה, בין היתר, על רקע החלטת 
האיחוד האירופי להורות למדינות החברות בו 
לסמן מוצרי מזון מיהודה ושומרון, רמת הגולן 
ומזרח ירושלים. האמריקנים גינו את ההחלטה.
עסק  הממשלה  ראש  כי  סיפר,  מדיני  גורם 
הממשל  עם  בשיחות  האחרונים  בחודשים 
כלפי  מדיניותו  את  שישנה  כדי  האמריקני 

יהודה ושומרון.
עם  בתיאום  גם  נעשתה  ההחלטה  לדבריו, 
וצוותו  לממשלה  המשפטי  והיועץ  המל"ל 

העוסק במשפט בינלאומי.
"הממשל  פומפאו:  להודעת  הגיב  נתניהו 
את הטענה  ברור  באופן  היום  דחה  האמריקני 
ביהודה  הישראלית  שההתיישבות   – השקרית 
ושומרון מנוגדת ביסודה למשפט הבינלאומי. 
חשובה  מדיניות  אימצה  הברית  ארצות 
שמתקנת עוול היסטורי. המדיניות הזו מכירה 
ושומרון.  ביהודה  זר  אינו  היהודי  בכך שהעם 
בראש  נובעת  ושומרון  יהודה  על  זכותנו 
של  השנים  רב  ההיסטורי  מהקשר  ובראשונה 

עמנו לארץ ישראל".

טראמפ  הנשיא  "מדיניות  הוסיף:  הוא 
על  שמערערים  שאלו  בטענה  גם  צודקת 
לא   – ביו"ש  הישראלית  ההתיישבות  חוקיות 
רק שלא מכירים באמת ההיסטורית ובמציאות 
למשא  אפשרות  כל  מעכבים  גם  אלא  בשטח, 

ומתן ישיר לשלום".
מלשכתו של נתניהו נמסר: "קביעת חוקיות 
ההתיישבות ביהודה ושומרון היא עניין לבתי 
בינלאומיים  דין  לבתי  ולא  בישראל  המשפט 
מוטים. מערכת המשפט הישראלית הוכיחה את 
הראוי  המקום  להיות  ותמשיך  בנושא,  עצמה 
המחלוקת  את  אלה.  בעניינים  לפסוק  ביותר 
ניתן  הפלסטינים  לשכניה  ישראל  מדינת  בין 
לפתור בתהליך של משא ומתן, ולא באמצעות 
מוכנה  ישראל  מדינת  פסולות.  בינ"ל  פסיקות 
לקיים משא ומתן לשלום עם הפלסטינים, וזאת 
לצד שמירה על ההתיישבות ביהודה ושומרון. 
המדינה  למזכיר  טראמפ,  לנשיא  מודים  אנו 
עמידתם  על  האמריקני  ולממשל  פומפאו, 
אנו  והצדק.  האמת  יסודות  לצד  האיתנה 
ישראל  לצד  לעמוד  נוספות  למדינות  קוראים 
ולצד השלום ולאמץ את עמדתה החשובה של 

ארה"ב".
נתניהו ניצל את ההודעה כדי לתקוף את יו"ר 
הברית  שארצות  "בשעה  גנץ:  בני  לבן  כחול 
מכירה בזכויותינו בארץ ישראל, בני גנץ מנסה 
מכירים  שלא  מי  עם  מיעוט  ממשלת  להקים 

באף זכות שלנו בארצנו".
מאוחר יותר שוחח ראש הממשלה בטלפון 
עם נשיא ארה"ב. נתניהו הודה לטראמפ ואמר 
היה  "מישהו  היסטורי.  עוול  תיקן  שהוא  לו 
עשית  ואתה  הפשוטה  האמת  את  לומר  צריך 
ובהעברת  בגולן  בהכרה  שעשית  כפי  זאת 

השגרירות לירושלים", אמר נתניהו.
זוהי  זרה,  בארץ  לא  "אנחנו  הוסיף:  הוא 
הסיבה  שנה.  מ-3000  למעלה  שלנו  המולדת 
שאנו נקראים 'יהודים' זה משום שבאנו מכאן, 
מיהודה. זה לא מונע משא ומתן, להיפך – זה 
שלום  לבנות  אפשר  אי  כי  השלום  את  מקדם 

אמיתי על בסיס שקרים".

בעקבות ההכרזה הדרמטית של ארה"ב ולפיה הנוכחות 
הישראלית בשטחים איננה הפרה של החוק הבינלאומי: בערים 

החרדיות מעבר לקו הירוק מצפים לבניה מואצת • נתניהו: 
"ממשל טראמפ תיקן כאן עוול היסטורי והתייצב עם האמת 
והצדק. אני מודה לנשיא טראמפ ולמזכיר המדינה פומפאו. 

זהו יום גדול מאוד למדינת ישראל והישג שיעמוד לדורות"

 נתניהו בגוש עציון | צילום: קובי גדעון, לע"מ

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

בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience

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

possibleNever
Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!
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או  כשורה,  התנהל  הכל  אלו  שורות  לקריאת  כתיבת  בין  שחלף  בזמן  אם 
השתבש לחלוטין – תלוי בנקודת המבט - אזי הרמטכ"ל לשעבר בני גנץ הוא 
'שיחות  של  שבועות  ארבע  ואחרי  לשעבר,  הממשלה  להרכבת  המועמד  גם 
טובות' ו'הבנות' - המנדט שקיבל מרובי ריבלין עושה את דרכו בחזרה למשכן 

הנשיא, משומש במצב טוב. 
רביעי  יום  עד  יקרה  מה  בוודאות  יודע  לא  ישראל  במדינת  איש  למעשה, 
בערב במערכת הפוליטית, ובכלל איש גם איווט ליברמן עצמו. אחרי שהצליח 
להפוך לנושא השיחה המרכזי בכל בית בישראל בשבועות האחרונים, מתקשה 

איווט למנף את דקות התהילה ולתרגם אותן להישגים של ממש.
בטרם  עוד  וגידים  עור  לקרום  שעשויה  היחידה  ההתפתחות  תיאורטית, 
בראשותם.  ממשלה  הקמת  על  לבן  כחול  של  הכרזה  היא  המנדט,  החזרת 
מיעוט  כזו: האחד, ממשלת  הכרזה  לאפשר  זאת  בכל  עשויים  תסריטים  שני 
מהתסריט  חשש  והשני,  מזה,  וליברמן  מזה  המשותפת  הרשימה  בתמיכת 
הראשון שיוביל את נתניהו להסכם בזק על ממשלת אחדות, עם החרדים או 

בלעדיהם, וכמאמר חז"ל "אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות".
קרל פון קלאוזביץ, מגדולי ההוגים בפרוסיה של לפני כ-200 שנה, התפרסם 
בעיקר בשל ספרו 'עקרונות המלחמה'. במשפט שהוא כנראה המפורסם ביותר 
ומתן  המשא  של  המשכו  בעצם  היא  המלחמה  כי  קלאוזביץ  מסביר  בספר, 

המדיני - בכלים שונים.
היה  הסתם  מן  העדכנית,  הישראלית  לפוליטיקה  קלאוזביץ  נחשף  היה  לו 
אלא  ממו"מ  כחלק  ולא  פוליטי,  כלי  גם  להיות  עשויה  מלחמה  כי  מציין 
כתחליף מונע. ספק אם זו הייתה כוונת המשורר, אך בפועל חיסל צה"ל עבור 
נתניהו בסיכול ממוקד את החיבור הבלתי אפשרי בין איווט לאלו שהגדיר רק 

לאחרונה "גיס חמישי", כך שעל פניו האפשרות הזו אינה רלוונטית עוד.
בהערת אגב, מן הראוי לציין כי לא בהכרח שממשלה כזו הייתה רעה כל כך 
למגזר החרדי. ניקח לדוגמה את נושא חוק הגיוס, וכי הח"כים הערבים יתמכו 
בחוק כזה? האם ליברמן ולפיד יוכלו להסתמך על אצבעותיהם בחוק שיחייב 
את החרדים להתגייס אך יפטור את הערבים? גם בנושאי דת ומדינה אחרים 
נהנים הח"כים החרדים בשוטף מגיבוי של הסיעות הערביות, והללו לא יהססו 

לטרפד כל חקיקה אנטי דתית. 
ייאמר, שגם בתקופה האחרונה הם להטטו  הנציגים החרדים  לשבחם של 
בזהירות מרובה ונמנעו מלתקוף את הסיעות הערביות. ואין המדובר רק בדרעי 
וש"ס שמלקטים מספר נאה של קולות ביישובי המגזר, גם באחות האשכנזית 
ועדת  מישיבת  טריה  דוגמה  הנה  ועודה.  טיבי  של  בכבודם  שבעתיים  נזהרו 
הכספים שנערכה בבוקר שלישי. יו"ר הועדה, ח"כ משה גפני פתח בהצהרה: 
"מבחינתי, הציבור הערבי וגם הנציגות הערבית לגיטימיים. אני אומר את מה 
דבר  היא  יחסים  מערכת  אחד,  דבר  היא  פוליטיקה  חושבים,  אצלנו  שרבים 
שונה. נדבר על זה גם בישיבת הסיעה של יהדות התורה". איימן עודה לא יכול 

היה לנסח את זה טוב יותר.
להבטיח  עשוי  ליברמן  לפיה  נאה,  קונספירציה  תיאוריית  שהעלה  מי  היה 
מיעוט  בממשלת  בהימנעות(  או  אקטיבית  )בהצבעה  שיתמוך  לבן  לכחול 
יוכל  בראשותם, רק כדי לצוץ ברגע ההצבעה, לזעוק חמ)א(ס ולהתנגד. כך, 
יו"ר 'ישראל ביתנו' להרוויח נקודות בדעת הקהל ולסמן את גנץ ולפיד כמי 
ישראל  וחברו לרשימה המשותפת, לעומתו הוא, מושיע  ישראל  שסיכנו את 

שמנע הקמת ממשלה כזו ברגע האחרון. 

חישובי לפיד

גם הסיכוי לממשלת אחדות נמוך במיוחד, מי שמטרפד עד כה את המהלך 
גם  בו,  )וכשמדובר  פשוט  חשבון  עשה  האחרון  זה  לפיד.  יאיר  דווקא  הוא 
חשבון פשוט אינו עניין של מה בכך, תשאלו את האברכים שמקבלים 7,800 
שקל לחודש מהמדינה לפי חישוביו(, אם תוקם ממשלת אחדות – הוא יידחק 
לשולי השוליים, לכל היותר שר בכיר. מנגד, אם הולכים לבחירות – מעמדו 
הפנימי בכחול לבן יתחזק על חשבון גנץ, ולדעתו, גם כחול לבן עצמה תרוויח 

מנדטים נוספים, תרומת מפלגות העבודה ומר"צ הגוססות.
נדמה כי נתניהו, המודע לפיצול בצמרת כחול לבן, מלבה את האש בגזרת 
לפיד בעוצמה רבה. בעוד ראש הממשלה נמנע השבוע מלתקוף את ליברמן 
בכינוס החירום של הליכוד ובמקביל נפגש עמו פעמיים לשיחות אישיות, הוא 
שפך אש וגופרית על לפיד בכינוס נציגי בלוק הימין ושלח אותו להניח תפילין 

פעמיים ביום ולחבוש שטריימל.
ביבי מקווה כי האיבה האישית תגביר את הלחץ הפנימי בהנהגת כחול לבן 
לדחות את מתווה הנשיא וממשלת האחדות, ובכך להפעיל לחץ על ליברמן 
לחבור לממשלת ימין- חרדים. לכל הפחות, יאפשר הדבר לנתניהו במערכת 

בחירות שלישית לגלגל את האשמה על עצם קיומן שמאלה.
בכל מקרה, גם אם תקום ממשלת אחדות, היא תחכה לעשרים ואחד הימים 
שאחרי החזרת המנדט לנשיא. לנתניהו לא אצה הדרך, וגם הוא מודע לחוסר 

הסבירות באיומי הקמת ממשלת המיעוט של כחול לבן.

מנותקים וחוששים

הנציגות החרדית מתמודדת עם בעיה משולשת – חוסר ביטחון, חוסר ידע 
נתניהו, בסופו  נובע מהחשש שגם הקוסם  וחוסר באופציות. חוסר הביטחון 
לחץ  הפליליים.  והתיקים  המשפט  מערכת  מלחצי  ומושפע  אנושי  דבר  של 
ממניעים  רק  נובעות  בהכרח  שאינן  החלטות  לקבל  אותו  להוביל  עשוי  כזה 
אם  ובין  חרדים  נטולת  אחדות  בממשלת  מדובר  אם  בין  שקולים,  פוליטיים 

בהחלטה ללכת לבחירות.
הנציגות  הקודם,  מהסיבוב  בשונה  פגומה.  מתקשורת  נובע  הידע  חוסר 
החרדית אינה משחקת תפקיד ממשי במו"מ, ומעבר לכינוסים שבועיים של 
הבלוק אינה מעורה בפרטי המו"מ. גם הניסיונות העקרים לבינתיים להחזרת 
ליברמן תוך כיפוף ידיהן של המפלגות החרדיות, נעשים ללא תיאום של ממש 
מגיעים  וההצעות  וכל המידע  פעיל  ערוץ  אין  לליברמן  בין החרדים  כה.  עד 

לאוזניהם בשיטת הטלפון השבור.
חוסר  היא  מכולם  והקשה  האמיתית  הבעיה  אבל 
באופציות. רשות הדיבור לח"כ אורי מקלב, שהעריך 
כאן נכונה לפני שבועות אחדים כי לא תהיה ממשלת 
מיעוט בראשות גנץ. "חייבים להבין שהציבור החרדי 
פתרון  לא  הן  חוזרות  בחירות  גם  בסכנה.  נמצא 
שיכולות  הקונסטלציות  "כל  מקלב.  אומר  בהכרח", 
להיות במידה שלא הולכים לבחירות - לא מיטיבות 
אתנו, גם הבחירות הן לא אופציה טובה, כי אי אפשר 
לדעת מה התוצאה... אבל זה הרע במיעוטו. יש איזו 
שאננות שהכל בסדר ונעבור את זה, זה לא כך", הוא 

מזהיר.
ביותר  האידיאלי  התסריט  כי  נראה  המעשי,  בצד 
בתקווה  ימין-ליברמן,  ממשלת  הוא  החרדים  עבור 
בענייני  ביתנו'  'ישראל  יו"ר  עם  שיושגו  שההבנות 
יצירתיים  אלמנטים  על  בעיקר  יתבססו  ומדינה,  דת 
של דחיות לטווח רחוק והקמת ועדות, כך, יתאפשר 
אולי  ליברמן  ניצחון.  תמונת  להציג  הצדדים  לשני 
לשעבר,  ורבו  מורו  את  ולנחם  לעלות  יספיק  עוד 
אחיו  על  'שבעה'  היושב  מפרמישלאן,  האדמו"ר 
הרבי מקרעטשניף קרית גת זצ"ל, וגפני וליצמן יוכלו 
שהסכימו  וצהריים  בוקר  מארוחות  בשלווה  ליהנות 
עם  מחודשת  שותפות  עבור  להקריב  לב  באבירות 

'ישראל ביתנו'. 
רשימת  עם  נערכים  כבר  החרדיות  במפלגות  האם 
לא  הפעם  שערכתי,  מבדיקה  אפשרית?  ויתורים 
הקודמת  "בפעם  יתירה.  בקלות  להתגמש  מתכוונים 

מיעוט אחר מיעוט

אבי גרינצייג / על סדר היום

עוד מתנה לנתניהו. פומפאו

נתניהו, המודע 
לפיצול בצמרת כחול 
לבן, מלבה את האש 

בגזרת לפיד בעוצמה 
רבה. בעוד הוא נמנע 
השבוע מלתקוף את 

ליברמן בכינוס החירום 
של הליכוד, שפך ראש 
הממשלה אש וגופרית 

על לפיד בכינוס נציגי 
בלוק הימין ושלח אותו 
להניח תפילין פעמיים 
ביום ולחבוש שטריימל
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אש וגופרית, נתניהו בכינוס בלוק הימין

היה מי שמיהר 
להסביר כי ממשל 
טראמפ אינו מנסה 
לעזור לנתניהו 
ולמעמדו בישראל. 
ברור, פומפאו בכלל 
התכוון להעניק 
תשורה מיוחדת לרבי 
מסאטמר, לרגל ביקורו 
בארץ הקודש... ככלל, 
יתכן וכדאי לשקול 
סיבוב בחירות רביעי, 
אולי נקבל מטראמפ 
בחזרה גם את חצי האי 
סיני

לספר  ורץ  הכל  פוצץ  ואז  הסוף  עד  הלימון  את  סחט  ליברמן 
שלו,  על  עמד  וגם  החרדים  את  השפיל  גם  שהוא  למצביעים 
תמונה כזו לא תחזור על עצמה", אומר בכיר ב'אגודת ישראל', 
לנו לצפות לשינויים של ממש בעמדתה של  כי אל  שגם מציין 
גם  שלהם,  את  אמרו  ה'מועצת'  "חברי  הגיוס.  בחוק  'אגודה' 
ברמה ההצהרתית אין מה לקוות ש'נרד מהעץ' או נפעל בניגוד 

לדעתם".
במערכת הפוליטית עלתה כבר הצעה לנטרל את מוקש הגיוס 
כבר  הגיוס להצבעה  חוק  קרי, הבאת  פיצוץ מוקדם.  באמצעות 
בשבועות הקרובים, טרם הרכבת הממשלה. למרבה הצער, ככל 
הנוסח  מקביעת  החל  ישים,  בלתי  כמעט  הוא  גאוני  שהמהלך 

שיוגש וכלה בלוח הזמנים הצפוף בלאו הכי.

מחכ"ל למזכ"ל

פנים,  בענייני  בטיפול  החרדיות  בסיעות  עסוקים  בינתיים, 
'דגל  סיעת  כמזכ"ל  לכהן  פינדרוס  יצחק  חכ"ל  החל  השבוע 
כבר  להתפרסם  כך  על  ההודעה  צפויה  רשמי  באופן  התורה'. 
אם  בפליאה  גבות  נזקוף  לא  אבל  הקרוב,  השבוע  סוף  במהלך 

יחולו עיכובים כלשהם, כנהוג מקדמת דנא.
הפריפריה  את  שסימן  מי  יעצור,  לא  זה  הנמרץ  פינדרוס  את 
החרדית כיעד מרכזי בבחירות האחרונות, מתכוון לשטוף בסערה 
את סניפי 'דגל' ברחבי הארץ מקצה לקצה. הסיעה שהגדילה את 
הגר"ח  התורה  שר  מרן  של  העצומה  להשפעתו  תודות  כוחה 
קנייבסקי, זקוקה לתחזוקה שוטפת, מירושלים ועד חיפה, מצפת 

ועד ביתר ואלעד ועובר גם בכנסת.
פינדרוס  תועד  לנכדו,  הבן  בפדיון  שעבר,  שישי  בליל  כבר 
ליאון,  משה  ירושלים  העיר  ראש  עם  הלילה  תוך  אל  בשיחה 
ליברמן  בין  ישיר  באופן  לקשר  שעשוי  האחרון  הערוץ  אולי 
גוש  נציגי  בקרב  מבוקש  למוצר  הפך  מצדו  ליאון  לחרדים. 
הימין שמחפשים מסילות לליבו של איווט, ורק בשבוע האחרון 
איילת  בכיכר ספרא  פקדו את לשכתו במרומי הקומה השישית 
שקד, גדעון סער ועוד. תרשו לנו לנחש שהשיחות לא עסקו רק 

במאבקים על שינוי שמה של שכונת הר נוף.
יום השנה הראשון  יחול  ואפרופו הסיעות החרדיות, השבוע 
חסידים- לקטטות  שמתגעגע  מי  שיש  נדמה  ה-6:3'.  ל'אירועי 

הש"ס  סיום  אירועי  לקראת  הקרובה,  בתקופה  וכבר  ליטאים, 
זו עודנו מתנהל  הבעל"ט, נזכה לעימות עסיסי וסוער, שבשעה 

מתחת לרדאר.
תמצית הסיפור, על קצה המזלג, בראשי פרקים ולמיטיבי לכת 
בלבד: בעוד ב'דגל' משקיעים את מירב המאמצים וההיערכות 
במעמד המרכזי המתוכנן להיערך בהאנגר בצומת בית רבן, סמוך 
לאשדוד, כשאת הבמה יפארו חברי שלוש מועצות גדולי וחכמי 
התורה בראשות מרנן הגר"ח קנייבסקי, האדמו"ר מגור והגר"ש 
כהן ובקהל הצפי הוא לכ-50 אלף משתתפים, הרי שב'אגודה' יש 
מי ששם את יהבו דווקא על אולם הספורט ה'ארנה' בירושלים, 
הוזנח  זה  הכיצד  לתהות  רק  נותר  כקדם.  ימיו  לחדש  בתקווה 
אצטדיון בלומפילד לחסדי נציגות זרה מדרום אמריקה ולהתפלל 
שהקשרים הסמויים בין הנציגות החרדית והערבית ימנעו מטח 

טילים פתאומי במהלך האירוע הנשגב.

פייק התקדמות

להודעות  כבר  התרגלנו  רבים,  בתחומים  כמו  בפוליטיקה, 
ויחצ"נים  דוברים  ידי  על  לרוב  אוטומט',  'על  שמשוחררות 
ותבניות  לשבלונות  ונצמדים  קלה  עבודה  לעשות  שבוחרים 

מהעבר בתיקונים קלים.
כל עוד מדובר במודעות אבל או מכתבי הסכמה לספרים, ניחא, 
משתמשות  קואליציוני  ומתן  משא  שמקיימות  כשמפלגות  אבל 

בטקסטים שחוקים וחסרי פשר, זה מביך ומשעשע בו זמנית.
ניקח לדוגמה את ההודעה הדרמטית שפורסמה לאחר פגישת 
המשא ומתן של כחול לבן וישראל ביתנו ביום ראשון. לפי ח"כ 
בפרט  היסוד,  קווי  בניסוח  ממש  של  התקדמות  "חלה  פורר, 

בנושאי דת ומדינה". 
מחלוקות  אלו  ולתהות  באוזנו  לגרד  עשוי  הנבון  המאזין 
עמוקות בנושאי דת ומדינה ניצבו בין ליברמן וכחול לבן? האם 
חלה  הפרשת  בטקס  להשתתף  יתחייב  אזרח  שכל  דרש  לפיד 
בחלות  שמדובר  בתנאי  רק  הסכים  וליברמן  רעייתו  שעורכת 
ויז'ניץ? ושמא בקוקפיט הרמטכ"לים דרשו להדיר נשים מצמרת 
המפלגה וב'ישראל ביתנו' נאבקו בתוקף וביקשו לשריין מקום 

של כבוד לאורלי לוי? 
לפגישת  סיכום  הודעת  בכל  ככלל,  אחת.  דוגמה  רק  זו  אבל 

התקדמות,  ק.ד.מ.  משורש  מילה  נכללה  כה  עד  שנערכה  מו"מ 
התקדמנו, מתקדמים, מקודם. 

תתקדמו, בבקשה.

מתנה מעבר לים

אם הודאגתם מהפרסומים בתקשורת השבוע על כך ש"טראמפ 
מאוכזב מנתניהו שלא נותן לו לקדם את תוכנית המאה", הגיע 
נוספת  מתנה  והעניק  פומפאו,  מייק  האמריקני,  המדינה  מזכיר 
לראש הממשלה, בדמות ביטול מדיניות ממשל אובמה והכרזה כי 
ההתנחלויות ביהודה ושומרון אינן הפרה של החוק הבינלאומי.

ההכרזה הייתה כמים קרים על נפש עייפה לנציגי משרד החוץ 
הישראלי, שנחלו בשבוע האחרון אכזבה מרה בגזרה האירופית, 
 )70 נגד   525( מוחץ  ברוב  הכריע  האירופי  שהפרלמנט  לאחר 

לטובת סימון מוצרים מההתנחלויות.
ממשל  כי  להסביר  שמיהר  מי  היה  הישראלית  בתקשורת 
ברור,  בישראל.  ולמעמדו  לנתניהו  לעזור  מנסה  אינו  טראמפ 
פומפאו בכלל התכוון להעניק תשורה מיוחדת לרבי מסאטמר, 
לרגל ביקורו בארץ הקודש... ככלל, במצב הדברים הנוכחי, יתכן 
וכדאי לשקול סיבוב בחירות רביעי, אולי נקבל מטראמפ בחזרה 

גם את חצי האי סיני.
הדמוקרטי  המרוץ  לתחילת  בארה"ב  נערכים  בינתיים, 
עוינים  היותר  המועמדים  אחד  של  פרישתו  רקע  על  לנשיאות, 
ומסוכנים לישראל – חבר בית הנבחרים לשעבר בטו או'רורק. 
סטריט,  ג'יי  היהודי  השמאל  ארגון  ידי  על  שנתמך  או'רורק, 
אחד  והיה  'גזען'  נתניהו  הממשלה  ראש  את  לכנות  הספיק 
'כיפת  למערכת  התקציבי  לסיוע  שהתנגדו  הבודדים  משמונה 

ברזל' שהעבירה ארה"ב. לא נזיל דמעות על לכתו.
הפנים-דמוקרטי  התקשורתי  העימות  בארה"ב  ייערך  היום 
עימותים  שישה  של  סדרה  מתוך  המועמדים,  בין  החמישי 
שתסתיים בעוד חודש. ובתחילת פברואר 2020 יחל בפועל הליך 
הפריימריז הפנימיים, בסיומן ייבחר מועמד המפלגה לנשיאות. 
לעת עתה, המועמדים בעיקר משחקים ב'נדמה לי' ונאבקים על 
הזכות להפסיד לטראמפ, מאחר ומעמדו של הנשיא יציב למדי 
וקשה לראות מי הכוכב הדמוקרטי שמסוגל להדיח נשיא מכהן.
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"להיות תלויים בהם בכל עת, בייחוד בעת הזו, זו 
סכנה גדולה לעם ישראל, זו נקודת שבר בתולדות 
המדינה, דבר שלא היה כדוגמתו". את המשפט הזה 
החירום  בכנס  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  אמר 
משפט  התערוכה.  בגני  השבוע  בתחילת  יזם  אותו 
הערבית  מהרשימה  הכנסת  חברי  כלפי  נאמר  זה 
מיעוט  שממשלת  התחושה  ולנוכח  המשותפת 
נוהרים  הערבים  לפינה.  מעבר  נמצאת  בתמיכתם 

לקלפיות עונה שניה.
התדרוכים מבית היוצר של הפרקליטות ודיווחי 
הכתבים לענייני משפט על כך שכתבי אישום בתיקי 
ראש הממשלה נמצאים מעבר לפינה, גרמו לנתניהו 
יזם.  אותו  החירום  לכינוס  שהובילה  יתר  להזעת 
ככה זה אצל ביבי כשהוא מרגיש 
אין  כי  היה כלום  'לא  שתיאוריית 
כלום' מתמוססת ושחרבם של שי 
ניצן ואביחי מנדלבליט ננעצת בו. 
מעט  לא  שאב  נתניהו  ביבי 
מנהיג  חיסול  בעקבות  ביטחון 
ארגון  של  בעזה  הצפוני  הפלג 
אבו  בהאא  האיסלאמי  הג'יהאד 
את  קיבל  ואיכשהו  אל-עטא, 
ממשלת  שאופציית  התחושה 
מיעוט בראשות בני גנץ ובתמיכת 
הרשימה הערבית המשותפת שגם 
ככה היתה בסבירות נמוכה, ירדה 
באופן סופי מסדר היום הפוליטי. 
בתפיסת  מחזיק  הממשלה  ראש 
בימים  שאם  האומרת  עולם 
להקמת  היתכנות  אין  כתיקונם 
הערביות  המפלגות  עם  ממשלה 
נכון  הדבר  מבחוץ,  בתמיכתם  או 
צבאי  מבצע  לאחר  שבעתיים 

בעזה. 
הערבית  הרשימה  חברי 
המשותפת שיחקו לידיו של ראש 
גינו  המבצע  ובמהלך  הממשלה 
את מהלכי הממשלה ואת פעילות 
של  למותם  שהביאה  הצבא 
שום  בעזה.  טרור  פעילי  עשרות 
מילה בגנות מאות הטילים שנורים 
מזה שנים מכיוונה של עזה לעבר 
לקיר  מקיר  גינוי  הדרום,  יישובי 
וצה"ל  הממשלה  תגובת  בגין 
תומכי  תדמית  את  חיזקו  ובכך 
מנסה  אותה  והמחבלים  הטרור 

להדביק להם ראש הממשלה. 
מהר  קראו  לבן  כחול  במפלגת 
שתי  ישנן  השולחן  שעל  והבינו  המפה  את  מאוד 
אופציות. ממשלת אחדות על פי מתווה הנשיא או 
השניה  שהאופציה  הבינו  גם  הם  חוזרות.  בחירות 
שעלולה  המפלגה,  של  לתדמיתה  מאוד  גרועה 
להיתפס כמי שאינה מכבדת את רצון העם לממשלת 
אחדות יציבה ובקרב ראשי המפלגה גמלה ההחלטה 

להתקדם לקראת ממשלת אחדות. 
ראש  בתיקי  קרובה  הכרעה  על  הדיווחים 
הממשלה שוב טרפו את הקלפים ובכחול לבן שוב 
"אם  הכל.  ולעצור  היד  בלם  את  למשוך  החליטו 
יש הכרעה קרובה, אנחנו לא צריכים לתת לנתניהו 
מתנות", אמרו ראשי כחול לבן. תפיסה זו והביטחון 
הירוק  מהאור  בעיקר  הגיעו  אליה  שנלווה  העצמי 
של  מכיוונו  לבן  כחול  של  בקוקפיט  קיבלו  אותו 

הרצון  בדבר  ליברמן,  אביגדור  ביתנו  ישראל  יו"ר 
וכל האמצעים כשרים,  נתניהו מבלפור  את  להעיף 

גם ממשלת מיעוט בתמיכת חברי הכנסת הערבים.
דמויות  איך  לבן  בכחול  בכיר  שאלתי  כאשר 
במפלגה כמו יועז הנדל וחילי טרופר יגיבו למהלך, 
שכחול  זה  איך  יסבירו  "שקודם  לי  השיב  הוא 
בו  הרים  נס  ביישוב  קולות  מעט  כ"כ  קיבלה  לבן 
הדרך  זה,  מרגע  לא.  ותו  הא  השניים".  מתגוררים 
של נתניהו לכנס חירום היתה קצרה ומהירה והנאום 
פועל  רק  הוא  הערבית  ההנהגה  כלפי  המשתלח 

יוצא.  
היעדר מנהיגות זו הבעיה העיקרית ממנה סובלת 
מתבררת  מחדש  פעם  בכל  לבן.  כחול  מפלגת 
גנץ אמנם עומד בראשות המפלגה,  העובדה שבני 
אחר  פעם  לפיד.  יאיר  מנהל  העניינים  את  אולם 
פעם ממתין לפיד לכניסת גנץ לישיבות עבודה עם 
הדלת  שנסגרת  לפני  ועוד  פוטנציאליים  שותפים 
גנץ  את  המסנדלת  לתקשורת  הודעה  משחרר  הוא 

והופכת אותו לבדיחה.  
בא  מפלגתו  בתוך  גנץ  בני  של  העגום  מצבו 
ההצהרה  במהלך  בולט  באופן  ביטוי  לידי  השבוע 
המשותפת אותה מסרו גנץ וליברמן לאחר פגישתם 
בכפר המכביה. בעוד שיו"ר כחול לבן אמר בסיום 
את  ניתחנו  בה  טובה  פגישה  "סיימנו  הפגישה, 
הגוש  את  שומר  נתניהו  שיפוטי  למיטב  המציאות. 
וחותר לבחירות", ליברמן כלל לא ריחם עליו, סובב 
את הסכין לנוכח העיתונאים ואמר: "מה שחסר לי 
זאת הודעה ברורה, חדה, של כל ראשי כחול לבן, 
שמענו  מנתניהו  הנשיא.  מתווה  את  מקבלים  שהם 
לאו מוחלט להצעות שהצעתי, מפה לא שמעתי לא 
פוזיטיבית להצעות  כן בצורה  גם לא שמעתי  אבל 

שהצעתי". 
במילים אחרות, ליברמן אומר לעיתונאים שהאיש 
איתו הוא נפגש ושעומד לצידו באותם רגעים הינו 
חסר סמכות לקבל כל החלטה שלא תהיה והוא אף 
מבהיר שרק אמירה ברורה מצד כל רביעיית כחול 
כדין  גנץ  דין  כוונות.  להצהרת  אצלו  תיחשב  לבן 

אשכנזי. משפיל יותר מזה כבר לא יהיה לגנץ.
מקבלים  ולא  זמן  מורחים  לבן  כשבכחול 
החלטות, בליכוד הופכים את הלימון ללימונדה ואם 
הפרקליטות בזירה, גם היא תחטוף. שם מכניסים את 
ערבי  לסלט  הפרקליטות  ואת  המשותפת  הרשימה 
אחד גדול והופכים אותם לשותפים מלאים לגניבת 
שלטון הימין, דבר שמחשק את יו”ר ישראל ביתנו 
אביגדור ליברמן בקרב קהל בוחריו וגורם לו לחשב 
בעת  הפוליטית  להתנהלותו  באשר  מחדש  מסלול 

 . ה נ ו ר ח א ה

חישוב מסלול זה הוציא אותו מנאום התקיפה של 
נתניהו וגרר הוראה ברורה לדוברי ומרואייני הליכוד 
וללא  זליגות  ללא  ליברמן,  כלפי  אש  הפסקת  על 
הפוליטית  המפה  בשאר  כמו  בליכוד  טפטופים. 
מבינים שאצל ליברמן מילה היא לא מילה אבל הם 
גם יודעים שעניין הכבוד האישי אצלו תופס מקום 
ועבורו הוא מוכן לפרק את המדינה אם רק  נרחב, 

יצטרך לעשות זאת.
נכון לשעת כתיבת השורות עדיין לא ברור כיצד 
מדינת   את  שהשביתה  הפוליטית  הסאגה  תסתיים 
חברי  על  שתיקה  גזר  הממשלה  וראש  ישראל, 
המו”מ  של  האחרונים  היומיים  לקראת  מפלגתו 
תמימות  יש  אחד  דבר  על  אבל  ממשלה,  להקמת 

דעים: לא תהיה ממשלת מיעוט.

איבד את הזוהר
“החרדים חייבים לוותר. הם חייבים להבין שמה 
שהיה הוא לא מה שיהיה. הם צריכים להבין שאם 
יותר  מסובך  להיות  עלול  המצב  יוותרו,  לא  הם 

עבורם”.
ניצן  לא  גם  לפיד,  יאיר  שאומר  מילים  לא  אלו 
הורוביץ. אלו מילים היוצאות מבית היוצר של ראש 
נכתב כאן בשבוע שעבר  נתניהו.  הממשלה בנימין 
שהלך החשיבה של יו”ר ועדת הכספים הוא “פעם 

בוגד תמיד בוגד”, והכוונה היא לראש הממשלה. 
ראש הממשלה לא מעז לפנות לנציגות החרדית 
מאוד  טוב  מבין  הוא  כלשהו.  לוויתור  בדרישה 
לזירה הזו הוא  את ההשלכה שתהיה לפניה שכזו. 
מחזיק  אלו  שבימים  זוהר,  מיקי  חה”כ  את  שולח 
הזויים.  למבצעים  הממשלה  ראש  שליח  בתפקיד 
בצורה  שהתבטא  השליחויות  נער  לעשות  הגדיל 
מכוערת כלפי מרן האדמו”ר מגור משל חלקו ביחד 
ואמר:  ואביב  בתל  הרי”ם  חידושי  בישיבת  ספסל 
“שהאדמו”ר מגור לא ישכח שהנציגים שלו ישבו 

שנתיים באופוזיציה”. לא פחות מאיום.
על  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר  סגן  כשנשאל 
שעל  ענה  הוא  כלשהו,  ויתור  שיהיה  האפשרות 
בציניות  גפני,  לוותר.  מוכן  הוא  הבוקר  ארוחת 
ארוחת  על  גם  לוותר  הסכים  שלו  האופיינית 
שבא  עד  זוהר  מיקי  הבין  לא  שניהם  את  הצהרים. 
הוא  אותה  הפריפריאלית  בשפה  איתו  ודיבר  דרעי 
מכיר מרחובות קרית גת ואמר לו: “אל תעשו עלינו 
סיבוב”. נקודה. די היה במשפט זה כדי לשלוח את 

שהוא  להבהיר  זוהר 
מהאמירות  בו  חוזר 

בעמדת מיעוט

ליברמן אומר 
לעיתונאים שהאיש 
איתו הוא נפגש 
ושעומד לצידו 
באותם רגעים 
הינו חסר סמכות 
לקבל כל החלטה 
שלא תהיה והוא 
אף מבהיר שרק 
אמירה ברורה מצד 
כל רביעיית כחול 
לבן תיחשב אצלו 
להצהרת כוונות. דין 
גנץ כדין אשכנזי. 
משפיל יותר מזה 
כבר לא יהיה לגנץ

גואל ועקנין

הפה של נתניהו. 
ח"כ מיקי זוהר 
| צילום: דוברות 
הכנסת
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ושהכל נעשה על דעתו ולא בשליחות נתניהו.
שם המשחק כעת הוא מי ימצמץ ראשון. הנציגות 
מעבר.  אף  ואולי  פשרות  שייתכנו  מבינה  החרדית 
אבל  הנפש  שבציפור  הליבה  בנושאי  לא  אמנם 
בלי  ממשלה  שאין  הוא  המצב  כרגע  תהיה.  פשרה 
או  ,בחלקה  לבן  כחול  עם  אחדות  בלי  או  ליברמן 
פשרות  על  כעת  להצהיר  סיבה  אין  ומשכך  כולה, 
וויתורים. בשלב הזה דינה של כל הצעה הוא להיזרק 
שועלים  הינם  וגפני  דרעי  ליצמן,  המדרגות.  מכל 
שיוכרז  ויתור  שכל  מבינים  והם  ותיקים  פוליטיים 
היום, יהיה בסיס למו”מ האמיתי שיהיה אם יהיה, 
לכן אין סיבה להוזיל כעת את המחיר לפני שיודעים 
מהו המוצר הסופי. נתניהו מבין את זה, יועציו של 
גנץ מבינים את זה,  גם ליברמן יודע את זה והגיע 

הזמן שמיקי זוהר יתחיל להבין בפוליטיקה.   

המפסידה הגדולה
של  העיקרית  המפסידה  כיום  היא  שקד  איילת 
הימין  הבטחת  שהיתה  מי  הפוליטית.  המערכת 
המשפטים,  במשרד  מעולה  קדנציה  לאחר  ובפרט 
חברה לנפתלי בנט במסגרת ההימור להקמת הימין 
לאחר  בחוץ  נשארה  הראשון  ובסיבוב  החדש 

שמפלגתם לא עברה את אחוז החסימה.
ההזדמנות  ולמרות  נס,  מתרחש  יום  בכל  לא 
התגלתה  לא  היא  יום  של  בסופו  שקיבלה,  השניה 
כמכונת מנדטים וההתעקשות שלה לעמוד בראשות 
אם  מבחינתה.  טראגית  טעות  היתה  ימינה  מפלגת 
ומביא  עומד בראשות המפלגה  היה  פרץ  רפי  הרב 
את אותו מספר מנדטים, הוא היה מוצא את עצמו 
נווה  שבמושב  הצבאית  במכינה  ומלמד  חוזר 
לינץ'  אותו  מעבירים  היו  ואנשיה  שקד  שבדרום. 
שלו  הכניסה  על  להתחרט  לו  גורם  שהיה  פוליטי 

לחיים הפוליטיים, בהנחה שלא התחרט על כך.
של  במינויו  החשיבות  על  שלה  הדיבורים  כל 
נפתלי בנט לתפקיד שר הביטחון הם מהשפה ולחוץ 
הסולם  במעלה  לעלות  שכדי  הבין  בנט  לא.  ותו 
ולבנות  להתבגר  סגנון,  לשנות  צריך  הוא  הפוליטי 
פרופיל אישי חדש. לשקד זה לא קרה. שקד מבינה 
פשוט,  לא  הפוליטית  במערכת  האישי  שמצבה 
וכטובע הנאחז בקש היא נאחזת באביגדור ליברמן 
הימין  שאחרי  ביום  לעצמה  ולדאוג  לנסות  כדי 
החדש שכיום כבר ברור שלא תרוץ כמפלגה נפרדת 
קיימת  פוליטית  פלטפורמה  לתוך  תתמזג  אלא 

ורחבה יותר.
הרחוק  בעתיד  עצמה  את  רואה  שקד  איילת 
האחרונות  בשנים  התנהלותה  כל  הימין.  כמנהיגת 

מהראיה  נבע  בפרט  המשפטים  ובמשרד  בכלל 
ידיה  מעשי  את  רואה  בעיקר  היא  אלו  ובימים  הזו 
טובעים בים. לא מן הנמנע שבשלב הזה היה עדיף 
לעשות  הפוליטיים,  מהחיים  זמן  פסק  לקחת  לה 

ריענון ולחזור למערכת כשהיא בוגרת יותר.  
  

השיבה שופטינו 
רון  טבריה  של  העיר  ראש  על  נכתב  כבר  הכל 
בו  תקדים  שקבע  כך  על  מהתפעלות  החל  קובי. 
ניצח  הוא  קלאסי  בחירות  קמפיין  היעדר  למרות 
מכור  שהוא  ההזויה  בעובדה  וכלה  הבחירות,  את 
באופן חריג לצילום עצמי )סלפי( של סרטוני וידאו 
הדרך  ומשם  החברתיות  ברשתות  המתפרסמים 

להיות ויראליים קצרה מאוד. 
אין צעד שהאיש עושה ולא מתעד בו את עצמו. 
מתועד,  אויבים  או  מעריצים  עם  שלו  מפגש  כל 
ממש לא מעניינת אותו העובדה שבני שיחו חשים 
הבלתי  התנהגותו  התיעוד.  מתופעת  מוטרדים 
מרוסנת וחסרת המעצורים והשימוש המופרע שלו 
באלימות מילולית כנגד הציבור הדתי-חרדי בעיקר 
מקום  בכל  לדיון  היא  אף  עלתה  הפנים  שר  וכנגד 

אפשרי. 
העיתונאי חיים הכט תקף באחת מתוכניות הרדיו 
עניינים  ניגוד  בדבר  המשפט  בית  של  הקביעה  את 
בעניין  וממנכ"ל משרדו לטפל  המונע משר הפנים 
של רון קובי ואף כינה את הקביעה הזו "מגוחכת". 
חיים הכט המשיל את טענותיו של רון קובי לאותו 
בגלל  המשפט  בית  רחמי  את  שביקש  הוריו  רוצח 
היותו יתום ואף ציין שיש מתושבי העיר שאומרים 
הפסיכיאטר  שיטפל  ראוי  קובי  רון  של  בעניינו  כי 
המחוזי. הכט אף פרסם מניפסט כואב על התנהלותו 
שנים   41 טבריה  העיר  את  מלווה  "אני  קובי:  של 
בעיה  בעיר  הייתה  לא  מעולם  וכתושב.  כעיתונאי 
של חילונים מול דתיים, עד שבא רון קובי ומטעמים 
של פוליטיקה נמוכה ומסוכנת הצית אש זרה. הוא 
מלבה שנאה ומסית איש באחיו – לא כדי לנהל את 

העיר אלא כדי לקדם פולחן אישיות מביך".
כעת לא רון קובי הוא הנושא, אלא בית המשפט. 
כדי  ביצע  אותה  משפטית  לוליינות  של  ממקום 
דרעי  הפנים  שר  של  החלטתו  את  פיה  על  להפוך 
העיר  ראש  זימון  העיר,  מועצת  לפיזור  באשר 
העיר  של  בעניינה  החלטות  וקבלת  לשימוע 
לסבול  אמורים  תושביה שלא  כלל  לרווחת  טבריה 

מהתופעה המבישה ששמה רון קובי. 
הוכיחו  ושוב  בבג"ץ  נוסף  דיון  התקיים  השבוע 
הוא  שהיה  ומה  משתנה  לא  השיטה  כי  השופטים 

שיהיה. נראה לכאורה שבית המשפט הנכבד מנסה 
שהרכב  תקווה  מתוך  זמן,  שיותר  כמה  להרוויח 
הביתה  ילך  דרעי  הפנים  שר  ישתנה,  הממשלה 
ואת תפוח האדמה הלוהט יגלגלו לפתחו של השר 

החדש.
בית המשפט  גפני תקף את החלטת  חה"כ משה 

שמסיבות  העליון 
החליט  ומשונות  שונות 
עתה  לעת  לאשר  לא 
העיר  לראש  שימוע 
"בג"צ  המצלמה.  רדוף 
להסתיר  מנסה  לא 
אפילו  כוונותיו,  את 
הוא  חוץ  כלפי  הצגה 
גפני.  אמר  עושה",  לא 
המשפט  "בית  לדבריו, 
מובנת  בלתי  בסחבת 
החלטתו  את  דוחה 
פעם  אחר  פעם  ומשנה 
השופטים  הרכב  את 
לערוך  מאפשר  ולא 
כשברור  שימוע  לו 
היא  שהסיבה  לחלוטין 
נגד  נלחם  מכיוון שהוא 
הציבור  ונגד  היהדות 
הדתי. אם זה היה להיפך 
אין ספק שבית המשפט 
היה פוסק מיד לערוך לו 

שימוע".
שופטי  של  הניתוק 
העליון  המשפט  בית 
טבריה  העיר  מצרכי 
הקשות  ומהתחושות 
תושבי  את  שמלוות 
לשמים.  זועק  העיר 
הפוזיציה בה הם שרויים 
לא מאפשרת להם לנהוג 
שעה  באובייקטיביות 

ככל  צודק  ויהיה  חרדי  אדם  הוא  מולם  שעומד 
שיהיה. 

ברומר  בפס"ד  גם  ביטוי  לידי  באה  זו  פוזיציה 
בו  המרכולים  חוק  בסוגיית  אביב  תל  עיריית  נגד 
חיות  אסתר  השופטת  העליון  המשפט  בית  נשיאת 
הפנים  שר  כנגד  פוגעניות  במילים  שימוש  עשתה 
השופט  של  לפתחו  התגלגלה  הסוגיה  כאשר  ורק 
אליקים רובינשטיין - הנחשב לשומר תורה ומצוות 

- התאפשר דיון חוזר. אין שופטים בירושלים.
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בנט הבין שכדי לעלות 
במעלה הסולם 

הפוליטי הוא צריך 
לשנות סגנון, להתבגר 

ולבנות פרופיל אישי 
חדש. לשקד זה לא 

קרה. שקד מבינה 
שמצבה האישי 

במערכת הפוליטית 
לא פשוט, וכטובע 
הנאחז בקש היא 
נאחזת באביגדור 

ליברמן כדי לנסות 
ולדאוג לעצמה ביום 
שאחרי הימין החדש
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וַּיְִהיּו ַחּיֵי ׂשָָרה ֵמָאה ׁשָנָה וְֶעׂשְִרים ׁשָנָה וְׁשֶַבע ׁשָנִים 
ׁשְנֵי ַחּיֵי ׂשָָרה )כג, א(

ׂשָָרה  ׁשֶל  ַחּיֶיָה  ׁשְנֹות  ִמְסַּפר  ֶאת  ְמַצּיֶנֶת  ַהּתֹוָרה 
ִאֵּמנּו ְּבֵפרּוט ַרב: ֵמָאה ׁשָנָה וְֶעׂשְִרים ׁשָנָה וְׁשֶַבע ׁשָנִים. ָרִאיתִי 
ֵּבאּור נְִפָלא, ַהִּמתְיֵַחס ַלָּלׁשֹון ׁשֶָּבּה נַָקט ַהָּפסּוק ְּבכָל ִמְסָּפר - 

ֵמָאה ׁשָנָה וְֶעׂשְִרים ׁשָנָה וְׁשֶַבע ׁשָנִים:
ַהִּמְסָּפר ֵמָאה עֹוׂשֶה ֹרׁשֶם ׁשֶל ָּדָבר ָּגדֹול. ְּכׁשֶַּמזְִּכיִרים אֹותֹו, 
ִמתְעֹוֶרֶרת ּתְחּוׁשָה ׁשֶל ִרּבּוי וְׁשֶל ָעְצָמה: ֵמָאה! וְִהֵּנה, ַהּתֹוָרה 
ִמעּוט.  ַעל  ַהּמֹוָרה  יִָחיד  ִּבְלׁשֹון  ׁשָנָה",  "ֵמָאה  ָלנּו:  ּכֹותֶֶבת 
חֹותֵם  הּוא  ְמסֻּיֶֶמת;  ֶהּׂשֵג  נְקַֻּדת  ְמַצּיֵן  ֶעׂשְִרים  ַהִּמְסָּפר  ַּגם 
ֶאת ׁשְּתֵי ָהֲעׂשָרֹות ָהִראׁשֹונֹות וְנִתְָּפס ַּגם הּוא ְּכִמְסָּפר ָּגדֹול. 
יִָחיד.  ִּבְלׁשֹון  ׁשָנָה",  "ֶעׂשְִרים  ַהּתֹוָרה:  ָלנּו  ּכֹותֶֶבת  ָּכאן  ַּגם 
וְִאּלּו ַּבִּמְסָּפר ׁשֶַבע, ׁשֶהּוא ִמְסָּפר ָקָטן, ַהְמַצּיֵן ַּכּמּות מּוֶעֶטת 
וִיִחידֹות ּבֹודְדֹות – ָּכאן ּכֹותֶֶבת ָלנּו ַהּתֹוָרה: "ׁשֶַבע ׁשָנִים" – 

ִּבְלׁשֹון ַרִּבים!
יִָחיד,  ִּבְלׁשֹון  ַהּתֹוָרה  נְָקָטה  ַהְּגדֹוִלים  ַּבִּמְסָּפִרים  ַמּדּוַע 

ּוַבִּמְסָּפר ַהָּקָטן ִּבְלׁשֹון ַרִּבים?
אֹוֵמר ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש )ַּדף קכב ע"ב(: "ַמאן ְּדִאיהּו זְֵעיר ִאיהּו 
ַעְצמֹו  ֶאת  ׁשֶַּמְחׁשִיב  ִמי   - זְֵעיר"  ִאיהּו  ַרב  ְּדִאיהּו  ַמאן  ַרב. 
ְּכָאדָם ָּגדֹול – ְּבֵעינֵי ַהּתֹוָרה הּוא ָקָטן וְדַל, ֵמָאה – ׁשָנָה; ַאְך 
ִמי ׁשֶרֹוֶאה ֶאת ַעְצמֹו ְּכָקָטן, ַהּתֹוָרה רֹוָאה ּבֹו ָאדָם ָּגדֹול, ׁשֶַבע 

- ׁשָנִים.
הּוא  ַהַּגֲאוָה,  ִמן  ּוִמתְַרֵחק  ַעְצמֹו  ֶאת  ַמְקִטין  ׁשֶָאדָם  ְּככָל 
ָסבּור ׁשֶּיֵׁש  יָָמיו  ִמי ׁשֶָּכל  ַהָּקָּב"ה.  ִלְפנֵי  יֹותֵר  ּוָמֳעָרְך  ָחׁשּוב 
לֹו ֲעדַיִן ַהְרֵּבה ַמה ַּלֲעׂשֹות וְכִי הּוא ָרחֹוק ִמּׁשְֵלמּות – ׁשְנֹותָיו 
ֵהן 'ׁשָנִים', ַאְך ִאם ָסבּור ָהָאדָם ׁשְֶּכָבר ִהִּגיַע ְלדְַרָּגה ְּגבֹוָהה – 

ִמָּכאן הּוא יַתְִחיל ַרק ָלֶרדֶת...
ׂשָָרה ִאֵּמנּו, ָּכל ַחּיֶיָה ֹלא ִהְרִּגיׁשָה ֶאָּלא ְּכַבת 'ׁשָנָה'. ֲאִפּלּו 
ָּבעֹוָלם  ָעׂשְתָה  ֹלא  ְּכִאּלּו  ָחׁשָה  וְֶעׂשְִרים  ֵמָאה  ַּבת  ְּכׁשֶָהיְתָה 
ֶאָּלא ׁשָנָה ַאַחת. ַאְך ַּבּסֹוף ַּבּסֹוף, ְּכׁשֶָעזְָבה ֶאת ָהעֹוָלם, ָעזְָבה 
וְַהּתֹוָרה  ֵמֲאחֹוֶריָה,  ַמַעׂש  ּוְמֵלאֹות  ַרּבֹות  ְּכׁשֶ'ּׁשָנִים'  אֹותֹו 

ְמַצּיֶנֶת ֶאת ַּגדְלּותָּה ִּבְלׁשֹון ַרִּבים.

ֵיׁש ְּתקּוָמה ִמָּכל ְנִפיָלה

וַּיָָקם ַאְבָרָהם ֵמַעל ְּפנֵי ֵמתֹו )כג, ג(
ַהּתֹוָרה ְמַסֶּפֶרת ָלנּו ׁשֶַאְבָרָהם ָּבא "ִלְסּפֹד ְלׂשָָרה וְלְִבּכֹתָּה". 
ׁשֶל  זֹו  ִקיָמה  ֵמתֹו".  ְּפנֵי  ֵמַעל  ַאְבָרָהם  "וַּיָָקם   – ִמֵּכן  ְלַאַחר 
ַאְבָרָהם, ֹלא ָהיְתָה ַרק ַּבּמּוָבן ַהֶּטכְנִי. ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוׁשָה ָרֲאתָה 
ְלַלְּמדֵנּו,  ְּכדֵי  ֵמתֹו,  ְּפנֵי  ֵמַעל  ָקם  ַאְבָרָהם  ִּכי  ָלנּו  ְלַצּיֵן  צֶֹרְך 
ׁשִֶּמָּכל ָצָרה ּוִמָּכל ַמׁשְֵּבר יָכֹול ָהָאדָם ָלקּום ּוְלַהְמׁשִיְך ָהְלָאה.
ָּכל  ֶאת  ְלַאֵּבד  ָלֶהם  ָּגְרמּו  ַחּיֵיֶהם  ׁשֶַּמׁשְְּבֵרי  ֲאנָׁשִים  יֶׁשְנָם 
ֲעתִידָם. ָּכל ַמה ּׁשֶָהיָה ָלֶהם ַעד אֹותֹו ֵארּוַע ׁשֶָעַצר ֶאת ַחּיֵיֶהם, 
ָּכל ַמה ּׁשֶּתִכְנְנּו ְלַהְסִּפיק – ַהּכֹל נָמֹוג ְּבָעְצַמת ַהְּכֵאב וְַהִחָּדלֹון 
ׁשֶָהיּו ְמנַת ֶחְלָקם. ַאְך ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ַלְמרֹות ַהְּכֵאב ַהּנֹוָרא, 
ְלַאַחר ׁשֶּתַָּמה ּתְקּוַפת ָהֵאֶבל – ָקם וְִהתְעֹודֵד. "וַּיָָקם ַאְבָרָהם!".
ַהֶחֶסד  ְּבַמֲעׂשֵי   – ַהִּנְרֶחֶבת  ְּפִעילּותֹו  ְּבכָל  ַמְמׁשִיְך  ַאְבָרָהם 
מֹוְצִאים  ָאנּו  ַהָּפָרׁשָה  ְּבֶהְמׁשְֵך  ִמּזֹאת,  יְתֵָרה  ַהֵּגִרים.  ּוְבגִּיּור 
נֹוָסִפים  ָּבנִים  לֹו  יְָלדָה  וְזֹו  ַּבּׁשֵנִית,  ָהגָר  ֶאת  נָׂשָא  ׁשֶַאְבָרָהם 
ָלֹרב. ְּבכַֹח ָהֱאמּונָה ִּכי "ֵא-ל ֱאמּונָה וְֵאין ָעוֶל", ּוְבכַֹח ַהיְדִיָעה 
ִּכי ַּגם ַהְּקׁשָיִים נִׁשְָלִחים ֵאֵלינּו ֵמִאּתֹו יִתְָּבַרְך ְּבכַּמּות ְמדֻּיֶֶקת 
ּוְמדְֻקֶּדֶקת, יָכֹול ָּכל יְהּודִי ְלִהתְַּגֵּבר ַעל ָּכל ִמכְׁשֹול, ְלַהְמׁשִיְך 

ָהְלָאה וְלְִבנֹות עֹוָלמֹות ֲחדָׁשִים.

ָקמּו ָבֶניָה ַוְיַאְּׁשרּוָה

ְּבֶהָעַרת ַאַּגב, נַזְִּכיר ֶאת ֶאָחד ִמְּפסּוֵקי 'ֵאׁשֶת ַחיִל', ַהַּמזְִּכיר 
ַּבְעָלּה  וַיְַאּׁשְרּוָה  ָבנֶיָה  "ָקמּו  ַה'ִּקיָמה':  ִענְיַן  ֶאת  הּוא  ַּגם 
וַיְַהְלָלּה )ִמׁשְֵלי לא, כח( – יֶׁשְנָם ֲאנָׁשִים ׁשֶָּכל זְַמן ׁשֶהֹוֵריֶהם 
ַּבַחּיִים, ֵהם נִזְָהִרים ַּבִּמְצוֹות, ְּכדֵי ׁשֶֹּלא ִלְפּגַֹע ָּבֶהם אֹו ְלַצֲעָרם, 
ַאְך ַּכֲאׁשֶר הֹוֵריֶהם ְּכָבר ֵאינָם ֵּבין ַהַחּיִים, ֵהם ַמְרׁשִים ְלַעְצָמם 
הֹוֵלְך  "ּדֹור  ׁשֶל  ִּבתְחּוׁשָה  רח"ל,  ַהִּמְצוֹות,  ִּבׁשְִמיַרת  ְלזְַלזֵל 
ֵאינֹו  ְּכָבר  ַההֹוִרים,  ׁשֶל  ִּבזְַמָּנם  ָּברּור  ּׁשֶָהיָה  ּוַמה  ָּבא",  וְדֹור 

ֵרֵלוַנְִטי ַהּיֹום...
ַאְך ֹלא! אֹוֵמר ָלנּו ׁשְֹלמֹה ַהֶּמֶלְך: "ָקמּו ָבנֶיָה" - ַעל ַהָּבנִים 
נְִפיָלה רּוָחנִית!  ָחִליָלה  ְלִהּזֵָהר ׁשִֶּבְפִטיַרת ַההֹוִרים ֹלא ּתְֵהא 
וְֹלא  ַהָּמסֶֹרת,  ֶאת  ּוְלַהְמׁשִיְך  ּכֹחֹות  ֶלֱאזֹר  ֲעֵליֶהם  ָאז,  ַּדוְָקא 

ִלּטֹׁש ָחִליָלה ֶאת ּתֹוַרת ֲאִביֶהם וְִאָּמם.

ֹלא ִלֹּפל ִלְזרֹועֹות ַהֵּיאּוׁש!

נֹוָסף,  ְלִענְיָן  ְלִהתְַקּׁשֵר  יְכֹוָלה  ַּבָּפסּוק  ַהֻּמדְֶּגׁשֶת  ַהִּקיָמה 
ַהּמּוָבא ַּבָּפסּוק ַהּקֹודֵם: ׂשָָרה ִאֵּמנּו נְִפְטָרה ְּב"ִקְריַת ַאְרַּבע ִהיא 
ֶחְברֹון ְּבֶאֶרץ ְּכנַָען" )כג, ב(. ְמָבֵאר ָה"אֹור ַהַחּיִים" ַהָּקדֹוׁש: 
"ְּבֶאֶרץ ְּכנַָען - ִּכי ָהעֹוָלם ַהּזֶה יִָּקֵרא 'ֶאֶרץ ְּכנַַען' )זַֹהר ח"א 

ַּדף פ ע"א(, הּוא יֵֶצר ָהַרע, ּוְבֶאְמָצעּות ִהתְַעְּצמּות ְּכנֶגְּדֹו יַּׂשִיג 
ָהָאדָם ְלַהְפִליא ַלֲעׂשֹות ִּבְקדֻּׁשָה ּוְבַהּׂשָגָה".

אֹותָם  ַּדוְָקא  ָלכֵן  ָהַרע.  ַּבּיֵֶצר  ְלִהָּלֵחם  יְכֹוִלים  יִׂשְָרֵאל  ַרק 
ִמְלָחָמה  ִהיא  ַהּיֵֶצר  ִמְלֶחֶמת  ְּכנַַען.  ְּבֶאֶרץ  ַהָּקָּב"ה  הֹוׁשִיב 
ֲעקּוָבה ִמָּדם וְַרַּבת ַמֲעָרכֹות, ַהִּנְמׁשֶֶכת ְלכָל אֶֹרְך ַחּיֵי ָהָאדָם. 
ֶעֶצם  ִהיא  זֹו,  ְּבִמְלָחָמה  ַהֲחׁשּובֹות  ָהַאְסְטָרֶטגְיֹות  ַאַחת 
ׁשִֶהְסּתַּיְָמה  ַמֲעָרכָה  ְלַאַחר  ַּגם  ּוְלֵהָאֵבק  ְלַהְמׁשִיְך  ַהִּמְלָחָמה: 

ְּבנְִצחֹון ָהאֹויֵב, רח"ל.
ְּבלִּבֹו:  לֹוַמר  לֹו  ַאל  וְֶהְחִטיאֹו,  ִּפּתָהּו  ָהַרע  ׁשֶּיְִצרֹו  ָאדָם 
ָחִליָלה!  ְלׁשִּנּוי.  ּתְִקוָה  ָּכל  ּוְלַאֵּבד  ָאָבדְּתִי",  ָאַבדְּתִי  "כֲַאׁשֶר 
ַהּיֵאּוׁש ַהּזֶה ְּבדִּיּוק - הּוא ַמְּטָרתֹו ׁשֶל ַהּיֵֶצר ָהַרע! יֹודֵַע הּוא ִּכי 
ָּבֶרגַע ׁשֶּיִַּפיֶלּנּו ִלזְרֹועֹות ַהּיֵאּוׁש וְַהַהׁשְָלָמה ִעם ַהֵחְטא – ׁשּוב 
ַלֵחְטא  ּוְמזָֻּמן  מּוכָן  יְִהיֶה  ְּכָבר  ְּכָלל.  ּבֹו  ְלִהָּלֵחם  יְִצָטֵרְך  ֹלא 
ַהָּבא, ָחִליָלה. ָלכֵן, ַּגם ִאם נַָפל ָאדָם – יֱֶאסֹף ֶאת ָּכל ּכֹחֹותָיו 
ַלּיֵֶצר  ָהרֹוֶמזֶת  ְּכנַַען –  ְּבֶחְברֹון ׁשְֶּבֶאֶרץ  נְִפְטָרה  וְיָקּום! ׂשָָרה 
ְלַאַחר  ִמּיָד  ַאְך  וְלְִבּכֹותָּה,  ָלּה  ִלְסּפֹד  ְּכדֵי  ָּבא  ַאְבָרָהם  ָהַרע. 

ִמֵּכן: "וַּיָָקם ַאְבָרָהם!".
ְלַקֵּבל ׁשִָבים.  וְיָדֹו ְּפתּוָחה  ָלנּו ֶּדֶרְך ּתְׁשּוָבה,  ַהָּקָּב"ה ּתִֵּקן 
ַּגם ִאם ֶהְחִטיֲאָך ַהּיֵֶצר, יָכֹול ַאּתָה ִלְקׁשֹר ֶאת נִׁשְָמתְָך ִלְמקֹור 
ַהּטֹוב ּוְלַקֵּבל ַחּיּות ֲחדָׁשָה. "ִּכי נַָפְלּתִי ָקְמּתִי ִּכי ֵאׁשֵב ַּבחֹׁשְֶך 

ה' אֹור ִלי" )ִמיכָה ז, ח(.

ַמֶּסֶכת ֶּדֶרְך ֶאֶרץ   

וַּיָָקם ַאְבָרָהם ֵמַעל ְּפנֵי ֵמתֹו וַיְדֵַּבר ֶאל ְּבנֵי ֵחת )כג, ג(
אֹותָנּו  ִלֵּמד  ֶאֶרץ  ּוְבדֶֶרְך  ַהְּבִרּיֹות  ִּבכְבֹוד  נְִפָלא  ׁשִעּור 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְּבָפָרׁשָה זֹו. ִּבכְָלל, ָּכל ַחּיֵיֶהם ׁשֶל ַאְבָרָהם וְׁשֶל 
ׂשָָרה ָהיּו ָּפָרׁשָה ׁשֶל ֶּדֶרְך ֶאֶרץ. ִּכְמַעט ׁשִֶּנּתָן ִלכְּתֹב ַעל ִּפיֶהם 

ׁשְֻלָחן ָערּוְך ׁשֵָלם ְּבִענְיְנֵי ֶּדֶרְך ֶאֶרץ.
ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהיָה אֹונֵן. נֵָקל ְלׁשֵַער ֶאת ּגֹדֶל ַצֲערֹו ְּבאֹותָּה 
ׁשָָעה, ׁשֵֶּמתֹו מָֻּטל ְלָפנָיו. ִעם ָּכל זֹאת, ְּבבֹואֹו ְלדֵַּבר ִעם ְּבנֵי 
ֵחת, ִּדֵּבר ִאּתָם ְּכִאּלּו ֹלא ֵאַרע ָּדָבר – ִּבְמנּוַחת נֶֶפׁש מְֻחֶלֶטת. 

ֵהם ֵאינָם ְצִריכִים ִלְסּבֹל ְּבׁשֶל ַהַּצַער ׁשֶּלֹו!
ִּבְמנּוַחת  ּוְלִהתְנֵַהל  ְּבִרגְׁשֹותָיו,  ִלׁשְֹלט  ַמְצִליַח  ָּגדֹול  ָאדָם 

נֶֶפׁש ַּגם ַּכֲאׁשֶר הּוא נִָּצב ְּבַמָּצִבים ָקׁשִים ִּבְמיָֻחד!
ְּכׁשֶָחָלה ָהַרב ִמֶּטעְלז זַַצ"ל ֶאת ָחְליֹו ָהַאֲחרֹון, ִהִּגיַע לְַבְּקרֹו 
ָהַרב ִמּקֹוְבנָה זַַצ"ל. ֵהם יָׁשְבּו וְדְִּברּו, וְתֹוְך ְּכדֵי ָּכְך ָּפנָה ָהַרב 
ִמֶּטעְלז וְָאַמר ָלַרב ִמּקֹוְבנָה: "ְּכבֹודֹו ּכֵֹהן, וְָעָליו ָלֵצאת ָּכֵעת, 
ִמֵּכיוָן ׁשֶַהְּגִסיָסה ַמתְִחיָלה"... ָאְמנָם, זְַמן ָמה ְלַאַחר ִמֵּכן נְִפַטר 
לְֵבית עֹוָלמֹו!... נֹוָרא נֹוָראֹות! הּוא ַעְצמֹו ּגֹוֵסס, וְיֵׁש לֹו ֶאת 

ְמנּוַחת ַהֶּנֶפׁש וְיִּׁשּוב ַהַּדַעת ַלְחׁשֹב ַמה ּיֵׁש ַלֲעׂשֹות ָּכֵעת!
אֹויֶעְרַּבְך  זְַלָמן  ׁשְֹלמֹה  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ַעל  ְמסָֻּפר  זֶה  ְּכֵעין 
זְצּוָק"ל, ֹראׁש יְׁשִיַבת 'קֹול ּתֹוָרה'. ַּכֲאׁשֶר ִאׁשְּתֹו ָהַרָּבנִית ע"ה 
נְִפְטָרה, ָהיָה זֶה ְּביֹום ׁשַָּבת. ְּבמֹוָצֵאי ׁשַָּבת יַָרד ָהַרב ְּבַמֲעִלית 
ַלַּמֲעִלית  נִכְנַס  ַהּקֹומֹות  ְּבַאַחת  ַהֵּמתִים.  ַלֲחדַר  ַהחֹוִלים  ֵּבית 
ּתְַלִמיד, ׁשֶָהיָה ָאז ַאְבֵרְך ָצִעיר, ּוִבּׂשֵר ָלַרב ׁשִֶּלְפנֵי ׁשָָעה ַקָּלה 
יְָלדָה ִאׁשְּתֹו ֵּבן ְלַמּזָל טֹוב. ָהַרב, ְּכֶהֶרף ַעיִן, ׁשִָּנה ֶאת ַמָּבטֹו 
וְֶהֱעָלה ִחּיּוְך ָרָחב ַעל ָּפנָיו ְּבׁשֶל ַהְּבׂשֹוָרה ַהְמׂשַַּמַחת, ִהתְַענְיֵן 
ִּבְפָרֵטי ַהֵּלדָה ּוֵבֵרְך ֶאת ָהַרְך ַהִּנּמֹול, ֲאִבי ַהֵּבן וְַהּיֹוֶלדֶת. ַרק 
ְמאָֻחר יֹותֵר נֹודַע ְלאֹותֹו ַאְבֵרְך ׁשֶּׁשָָעה ַקָּלה קֹדֶם ָלכֵן נְִפְטָרה 

ָהַרָּבנִית. 

ָּכבֹוד ְלָכל ָאָדם ַּבֲאֶׁשר הּוא

 - ָאִבינּו  ֵמַאְבָרָהם  ָלַמדְנּו  ֶאֶרץ  ֶּדֶרְך  ְּבִהְלכֹות  ֲהָלכָה  עֹוד 
"וַּיָָקם ַאְבָרָהם וַּיִׁשְּתַחּו ְלַעם ָהָאֶרץ לְִבנֵי ֵחת". ַאְבָרָהם ָאִבינּו 
ִלְפנֵיֶהם  ִמׁשְּתֲַחוֶה  זֹאת הּוא  ְּבכָל  ְּפׁשּוִטים.  ּגֹויִים  ִעם  ְמדֵַּבר 
ַמדְִּגיׁשָה  ַהּתֹוָרה  ִאּתָם.  ּוַמּתָן  ַהַּמּׂשָא  ּוְבִסּיּום  ְּדָבָריו  ִּבתְִחַּלת 
הּוא  זֹאת  ְּבכָל  ְּפׁשּוִטים.  ֲאנָׁשִים  ְּכלֹוַמר  ָהָאֶרץ',  'ַעם  ׁשֶָהיּו 

ְמכְַּבדָם ְמאֹד.
ַאְבָרָהם,  ֶאל  ֵחת  ְּבנֵי  ׁשֶל  ִהתְיֲַחסּותָם  ֶאת  ּבֹודְִקים  ַּכֲאׁשֶר 
ְמגִַּלים ׁשֵֶהם ִּכְּבדּוהּו ְמאֹד. "נְׂשִיא ֱאֹלִקים ַאּתָה ְּבתֹוכֵנּו" ֵהם 
ְּכַלֵּפיֶהם  ּוִמתְנֵַהג  ְּכָלל,  ִמתְָּגֶאה  ֵאינֹו  הּוא  ַאְך  לֹו,  אֹוְמִרים 
ְּבׁשָָעה  ְלִהתְנֵַהג  ָאדָם  ָצִריְך  ֵּכיַצד  ְלַלְּמדֵנּו,  ְּגדֹוָלה.  ַּבֲענָוָה 
ָּכבֹוד  ׁשֶל  ׁשֶֶמץ  ִמָּכל  ִמתְָּגֶאה  ָקָטן  ָאדָם  אֹותֹו.  ׁשְֶּמכְַּבדִים 
ְּבׁשּום  ַעְצמֹו  ֶאת  ְמַאֵּבד  ֵאינֹו  ָּגדֹול  ָאדָם  ַאְך  ֵאָליו,  ַהֻּמְפנֶה 
ַמָּצב, וְגַם ַּכֲאׁשֶר ְמכְַּבדִים אֹותֹו הּוא ׁשֹוֵמר ַעל צּוַרת ַהַהנְָהגָה 

ַהְּנאֹותָה.
ִלּמּוד ָּגדֹול יֵׁש ָלנּו ְּבכְָך, ְּבבֹוֵאנּו ְלדֵַּבר ִעם ֲאנָׁשִים ְרחֹוִקים, 
ׁשֵֶאינָם ִמן ַהחּוג ׁשֶָּלנּו. ַּכָּמה ֶּדֶרְך ֶאֶרץ וְכָבֹוד יֵׁש ָלתֵת ָלֶהם! 
ַּכּיֹום ֵאין ַהֲהָלכֹות ַהָּללּו ַרק ְּבגֶדֶר 'ִהְלכֹות ֶּדֶרְך ֶאֶרץ', ֶאָּלא 
ׁשֶעֹוְקִבים  יִׂשְָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ  ִּבְפָרט  ה''!  ִקּדּוׁש  'ִהְלכֹות  ְּבגֶדֶר 
ּובֹודְִקים ָּבְרחֹוב ְלֹלא ֶהֶרף ֶאת ִהתְנֲַהגּותָם וְֶאת נִימּוֵסיֶהם ׁשֶל 

ּבְנֵי ּתֹוָרה 
)מתוך הספר "משכני אחריך" בראשית ח"א(.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

שני חיי שרה  ַהְמַחֵּׁשב ַעְצמֹו ָּגדֹול – ִמְתַקֵּטן!
כדי לעורר את ציבור שומעי לקחו שהתנמנמו בעיצומו של 
השיעור, נקט רבי עקיבא בשיטה מעניינת, והפתיעם בשאלה 
מקורית שלא ממין הענין הנלמד. וכך שאל: מה ראתה אסתר 
בראשית  כמסופר  מדינות  ושבע  עשרים  מאה  על  למלוך  המלכה 
מדינות   127 על  שמלכה  ולספר  לציין  חשוב  מה  אסתר,  מגילת 
שחייתה  אימנו  שרה  של  נכדתה  תבוא  והשיב:  הגלובוס?  ברחבי 
מאה עשרים ושבע שנים כמסופר בתורה, ותמלוך על מאה עשרים 

ושבע מדינות!
דרוש נפלא זה נשא רבי עקיבא בעיצומו של שיעור, כדי להעיר 
את קהל מאזיניו. אבל מה המסר שלו? מה הוא בא להביע, וכיצד 

בעזרתו יתעורר הציבור? 
ה'חידושי הרי"ם' זי"ע מסביר שרבי עקיבא ביקש משומעי לקחו 
לערוך חשבון פשוט: אסתר המלכה מלכה על 127 מדינות – כמניין 
שנותיה של שרה אימנו. כלומר: זכויות של כל שנה משנות שרה 
העניקו לה מדינה. הווי אומר, זכויות של כל חודש העניקו לה מחוז, 
זכויות של כל יום העניקו לה עיר, של כל שעה העניקו לה שכונה, 

ושל כל דקה העניקו לה רחוב!
לא יאומן! – הכריז רבי עקיבא, דקת חיים של שרה אימנו, העניקה 
לנכדתה רחוב שלם! עשרות בתים, חנויות, אנשים, פעילות סואנת. 
בכל דקת חיים של סבתא שרה אימנו קנתה אסתר המלכה רחוב, כך 

שכל דקה הפכה למשמעותית במלוכתה של הנכדה אסתר. 
ועכשיו, אמר רבי עקיבא למאזיניו המתנמנמים, לאחר שראיתם 
מה ערכה של דקה, איך תוכלו לישון? איך תאפשרו לנמנום לאבד 
לכם דקת חיים? הלא ראיתם מה המשמעות של כל דקה, הבנתם 
להירדם?  תוכלו  איך  רגע מהחיים,  כל  הגורלית של  מה ההשלכה 
איך תערב עליכם שנתכם, כאשר כל דקה יקרה מפז, בעלת השפעה 

מכרעת!
זהו הגילוי של רבי עקיבא, שמחדד את המבט על השעון. מתברר 
שכל רגע בחיים הוא יהלום, כל שניה היא רבת השפעה. אם כל רגע 
הוא כה יקר, איך אפשר לאבדו? וכי אדם שיש לו אלפי מרגליות 
יזרוק אחת מהן לאשפה? אדם בעל רבבות שטרות של כסף, האם 

ישרוף אחד מהם?.
בכל  לדורות.  הוא משמעותי  רגע  כל  נצח,  נכסי  מקנה  דקה  כל 
שעה ניתן לרכוש עולם ומלואו! הזמן אותו קצבו עבורנו מן השמים 
הוא מוגבל, מדוד ומחושב, כל דקה היא חלק ממסכת חיים ומתפקיד 

אותו יועדנו למלא.
אברך אחד סמוך לנישואיו, שאל את האדמו"ר מגור בעל ה"אמרי 
אמת" זצ"ל, באיזה ספר מוסר יקבע לימודו? הצביע הרב על שעונו 
לאיבוד  שהולך  רגע  כל  כולם-  המוסר  בספרי  הגדול  "זה  ואמר: 
לחתן?  זהב  שעון  לתת  נהגו  "מדוע  והוסיף:  לעולם!"  חוזר  אינו 
בכדי לרמוז לו שכל דקה ורגע שווים יותר מזהב. כי מחוגי השעון 
ותנועותיהם מסמלים את הזמן עצמו, בעוד שהשעון כולו מצטייר 
שכל  עולם,  של  דרכו  כך  והרי  לזמן.  ושמירה  כיסוי  מסגרת  כעין 
בהרבה משווי  זול  וכיסוי שהוא  מגן  לו  עושים  יקר  וחפץ  תכשיט 

החפץ גופו".
בהיותו בירושלים, היה נוהג הגאון רבי זליג ראובן בענגיס זצ"ל 
אב"ד העדה החרדית לעשות סיום על הש"ס בערך פעם אחת בכל 
שנה. קרה פעם, זמן קצר אחר אחד מסיומיו השנתיים, שהזמין את 
נוספת של סיום הש"ס, ובפעם הזו עשה  ידידיו ומקורביו לחגיגה 
אויערבך  הגרש"ז  היו  המשתתפים  בין  המלך.  כיד  בסעודה  זאת 
זה  סיום  מדוע  כולם  לתמיהת  ועוד.  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  זצ"ל, 
את  בענגיס  הגר"ז  להם  הסביר  שלו?  הרגילים  מהסיומים  שונה 
מבוגר,  בגיל  ב"ה  אני  "הרי  אמר:  וכך  הזה.  השונה  הסיום  קביעת 
וזכיתי לאורך רוב ימי לכהן בהרבה קהילות חשובות, אלא ששונה 
משרתי כעת כרבה של העדה החרדית בירושלים מיתר התפקידים 

שלי, כמו בעיירה באדקי ואפילו בעיירה קאלוואריא.
זמן  לגזול  הצלחתי  וההזמנות  הטרדות  כל  למרות  שם,  בהיותי 
מספיק לעצמי כדי ללמוד ולשנן עוד הפעם את תלמודי. אבל כאן 
בארץ ישראל כל רגע אני רץ לאסיפה של מצווה אחרת, היום להיות 
מחכים  מקום  ובכל  וכדומה,  קידושין  מסדר  להיות  ולמחר  הסנדק 
לחדש  אני  חייב  ברירה,  שאין  החלטתי  הזמן.  ומתבזבז  ומחכים 
"סדר" חדש ביומי הקצר, והוא ללמוד בע"פ שורה אחר שורה בש"ס 
לכל הרגעים והשניות שאני נאלץ לחכות עד שהאירוע מתחיל או 
היום  וב"ה  מצוה.  של  לשמחה  אותי  לקחת  מגיעה  שהמונית  עד 
חוץ מהסדרים  עוד הפעם,  לסיים ש"ס  והצלחתי  פרי  רעיוני עשה 

הקבועים שלי מדי שנה". 
עלינו לנצל את הזמן בדייקנות ובקפדנות, להכיר בערכו של כל 
רגע, כי כל רגע שחולף לעולם לא יחזור, וכל דקה שחולפת יכולה 

להשפיע לדורות!
הדקות  את  בדרכים,  שאנו  השעות  את  לנצל  יכולים  אנו  גם 
הספורות שבין לבין, את הזמן החומק לנו בין האצבעות. עוד הספק 
של משנה או הלכה אחת, עוד מאמר חז"ל או חיזוק ביראת שמים, 
עוד מעשה חסד על הדרך, או מילה טובה למישהו שאנו עוברים על 
ידו. כך מנצלים את הזמן, כך מרוממים כל רגע להשפעה מכרעת 

לדורי דורות! וזה לימדנו רבי עקיבא.

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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דירות 
למכירה

כב’ - כד’ בחשון תשע”ט
20/11-22/11/2019  

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

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
_____________________________________________)47-50א(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

 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

 מבחר דירות במחירים 
שפויים מחולקות או לפני 

_____________________________________________)47-47(חלוקה משה 054-3255667

 על קנית דירה מחולקת 
או רגילה ניהול נכס שנה חינם 

_____________________________________________)47-47(משה 054-3255667

 מבחר דירות ברחבי 
הדרום החל מ- 300 אל"ש 

דימונה וירוחם משה
054-3255667)47-47(_____________________________________________

 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

 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

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

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

 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

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

 054-4513847)47-47(_____________________________________________

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

גדולה. 1,490,000. "יש נכסים" 
 054-4513847)47-47(_____________________________________________

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

מטבח ענק, 1,790,000
_____________________________________________)47-47("יש נכסים" 054-4513847 

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

1,550,000 ש"ח. "יש נכסים" 
 054-4513847)47-47(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

בהזדמנות אבל 
באמת הזדמנות:

5 חדרים + פנטהאוז 
בחנקין + 

פנטהאוז 4 חדרים
052-3330965 וילות ובתים

 בקהילה, וילה משופצת, 
200 מ"ר על 600 מ"ר מגרש 

רק 1,650,000 דרום נדל"ן 
054-9715858)47-47(_____________________________________________

 בבלעדיות ב"שחף נכסים" 
בבנין בוטיק דירת גן 4 חד' + 

גינה 110 מ"ר 1,890,000 ש"ח 
052-5752500)47-47(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים
 בבלעדיות ב"שחף נכסים" 
בעליון 3 חד' 95 מ"ר מטופחת 

ושמורה רק 1,300,000 ש"ח 
054-9422194)47-47(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בנחל שמשון 5 חד', 
נוף פנורמי, המיקום הכי טוב 
ברמה 1,990,000 יש נכסים 

_____________________________________________)47-47א(054-4513847

3-3.5 חדרים
 במתחרדים! בהרצל, 3 

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

 א.הירדן, קומה א', 2 חד' 
+ יחי"ד 2 חד', 67 מ"ר + כ- 

40 מעטפת )ש.בנו(, משופצת 
1,400,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)47-47(לדיור" 052-5222690

 בטאבו משותף 
ז'בוטינסקי בבני ברק, מיקום 
_____________________________________________)47-47(מעולה 052-7638282 ישראל

 פתרון לדירות שלא 
מצליחות להימכר. *קונים 
גגות/חצרות. הנדלס תיווך 

_____________________________________________)47-47(ויזמות 050-3063181

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

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

052-3344721)47-47(_____________________________________________

 ערבות בנקאית מהשקל 
הראשון! באמצע בנייה ברח' 

כהנמן הר סיני תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)47-47(_____________________________________________

 באברבנאל, ק"ב, 
חזית, 100 מ"ר, מחולקת 

ל- 2 דירות 70/30 מ', 
מושקעת 1,800,000 

בלעדי אפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)47-47(_____________________________________________

 במכבים, 4.5 חד' 
מפוארת + גג מרוצף 

ענק + 2 יחידות 
מפוארות מושכרות 

מחיר לסגירה 
2,600,000 מיידית 

בלעדי לאפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)47-47(בועז 050-4156080

 בלעדי! בתחילת בניה 
ברח' השומר אזור בעלי 
מלאכה דירות 3/4 חד' 

1,450,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)47-47(_____________________________________________

 בצפניה מיכה דירה 
בקומה ג' + ד' מתוכנן יפה 

1,950,000 ש"ח כניסה מיידית 
פנחס מילר מתווך מוסמך 
_____________________________________________)47-47(ויועץ נדל"ן 050-4103310

 בז'בוטינסקי מחולקת 
שתי דירות, ק"ג, 3 חד', 
60 מ', ק"ד, דירת 3 חד' 
+ מרפסת שמש, לטאבו 

משותף או השקעה 
בלעדי אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)47-47(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ 50 מטר, 
קומה ב', גג רעפים + רצפה 

לעוד 40 מטר 1,290,000 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)47-47(_____________________________________________

 בבלעדיות, בית פרטי ליד 
ביהכנ"ס הגדול, מחיר מציאה 

2.9 מליון, כל הקודם זוכה, 
_____________________________________________)47-48(תיווך בני ברק 050-9094402

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

אופציה לבניה על הגג, 3 
קומות + מרתף עם יחידות 

דיור להשכרה ניתן לקנות חצי 
_____________________________________________)47-47(א. פנחסי 03-5799308

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

משופצת + חניה כפולה 
+ מעלית + מחסן גדול 

5,100,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)47-47(_____________________________________________

 א.אבוחצירא דירת גן, 3 
חד', 55 מ"ר + גינה 38 מ"ר, 

א.להרחבה 38 מ' )ש.בנו(, 
שמורה 1,280,000 ג' "תיווך 
_____________________________________________)47-47(משגב לדיור" 052-5222690

 ברח' ניסנבוים השקט, 
דופלקס, ק"ג + ק"ד עם 
מעלית, כ- 135 מ"ר, 3 

כ"א + דירת 2 חדרים עם 
כניסה נפרדת שמושכרת 

ב- 3,100 ש"ח + חניה 
2,750,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

23 בני ברק 03-5797756 
050-5308742)47-47(_____________________________________________

 בלעדי בפרדו דופלקס 5 
ח' מפוארת 120 מ' + דירת 3 

ח' 60 מ' בגג + כ- 60 מטר 
מרפסת + מעלית + חנייה 
3,500,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)47-47(_____________________________________________

 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. 
_____________________________________________)47-47(פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה דופלקס 
5 חד' + יחידת דיור מושכרת, 
160 מ"ר, חדשה, מושקעת, 

ק"ג, חזית, נוף פתוח, א. 
להרחבה כולל היתרים 

2,650,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)47-47(_____________________________________________

 בריינס המבוקש! 5 
חדרים, 115 מ"ר, בנין חדש, 

כניסה מיידית, רק 2,250,000 
ש"ח 054-3050561 הראשון 

_____________________________________________)47-47(בתיווך

 במנחם בגין 5 חדרים, 
95 מטר, קומת קרקע פלוס 
ממ"ד, משופצת 1,490,000 
ש"ח 055-6789653 "פנחס 

_____________________________________________)47-47(נכסים" 

 ביהושוע )בפרוייקט גן 
העיר(, 5 חדרים ענקית, 

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

+ ש.שמש + חניה + 
מחסן 3,100,000 ש"ח 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)47-47(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
באביעד/נורוק, 5 חדרים, 

כ- 110 מ"ר, ק"ק, כ' 
פרטית, משופצת + חצר 

וסוכה, הכנה לחלוקה 
מיידית 1,870,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)47-47(והשקעות 054-4290600

 בפרדס כץ, דירה 
מחולקת, תשואה של 6,500 
לחודש, לרציניים בלבד. תיווך 

_____________________________________________)47-47א(052-7276299

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

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

052-7684074)47-47(_____________________________________________

 חדשה בשוק! 
בכהנמן-ראדזמין 5 חד' 

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

052-7684074)47-47(_____________________________________________

 במחיר הזדמנות! בשיכון 
ה' פנטהאוז חדש + גג מוצמד 

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
_____________________________________________)47-47(הארץ 03-8007000

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)47-47(_____________________________________________

 מציאה! בבן זכאי 5.5 
חד' ענקית, יפהפייה ומרווחת 
2,500,000 תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)47-47(_____________________________________________

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

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

050-4999465)47-47(_____________________________________________

 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)47-47(_____________________________________________

 ברח' יהודית 11, 
4 חד', 87 מטר בנוי 

+ התרים ל- 40 מטר 
בניה, ק"א, מושקעת 

2,150,000 ש"ח
_____________________________________________)47-48ל(050-2722415

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

ע-גבוה(, + מעלית 1,750,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)47-47(_____________________________________________

 א.הצבי, 4 חד', קומה ב', 
3 כיווני אוויר, מ.מהיסוד + 

תוכניות 70 מ"ר 1,495,000 
גמיש "תיווך משגב לדיור" 

052-5222690)47-47(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי/כ.מב"ב, 
4, כ- 90 מ"ר, ק"ג/ללא, 

מ.אדריכלית, 3 כיווני אוויר + 
סוכה 1,550,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)47-47(לדיור" 052-5222690

 א.אברבנאל 4.5 + 90 
מעטפת 50 מ', ק"א + קרקע, 

3 כ"א + מ.שמש 120 מ' 
1,720,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)47-47(לדיור" 052-5222690

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

כ- 20 מ"ר, מחסן א.להרחבה 
1,480,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)47-47(לדיור" 052-5222690

 א.המכבים כ- 4 חד' 
כ- 75 מ"ר, קומה ג', 3 כיווני 
אויר א.בג-בטון 75 )א.ליחי"ד( 

1,380,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)47-47(לדיור" 052-5222690

 בלעדי מציאה 
בזבוטינסקי/דב גרונר, 4 
חדרים, חזית, 90 מ"ר, 
משופצת כחדשה, ק"ג 
)גג בטון( + אופ' כ- 40 

מ"ר + חניה 1,470,000 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)47-47(_____________________________________________

 בלעדי בבגנו 4 חדרים, 
90 מ"ר מושקעת 

ק"א חזית + מעלית 
1,810,000 גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)47-47(_____________________________________________

 בלעדי בשלש השעות 
בבנין חדש, 4 חדרים, 
מחולקת, ק"ב, חזית 
+ מ.שמש + מעלית 

1,880,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)47-47(_____________________________________________

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

משרד/מחסן מושכר + 
חניה 1,720,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
והשקעות

054-4290600)47-47(_____________________________________________

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

+ מעלית 100 מ"ר 
2,220,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)47-47(_____________________________________________

 בלעדי בשבטי ישראל 
)קרוב לסוקולוב( ענקית 

4 חדרים + מרפסות, 
ק"א, חזית, משופצת 

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

054-4290600)47-47(_____________________________________________

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

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
_____________________________________________)47-47(הארץ 03-8007000

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)47-47(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)47-47(_____________________________________________

 ברמח"ל 4 חד' יפהפייה, 
ק"ב, מעלית וחנייה 2,170,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ -03
050-4999465 8007000)47-47(_____________________________________________

 באזור מרום שיר 
105 מ"ר + אופציה גדולה 

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

050-4999465)47-47(_____________________________________________

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

מעלית, חניה, חדר, 
סוכה, מרפסת שמש 

גדולה 1,770,000 בלעדי 
לאפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)47-47(_____________________________________________

 נויפלד, 4 חד', 
93 מ"ר, ק"ג, חזית, 

משופצת, מחיר מעולה 
לסגירה 1,560,000 
בלעדי לאפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)47-47(בועז 050-4156080

 באברמסקי 4 חד', 
ק"ב, חזית, מיידי + 
מפתחות, משופצת 
בלעדי לאפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)47-47(בועז 050-4156080

 בשלוש השעות 4 
חד', ק"ב, בטאבו, חזית, 
מפוארת + מעלית וחניה 

בטאבו, מחיר מיוחד 
1,720,000 בלעדי! 
לאפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)47-47(_____________________________________________

 מיוחדת! חדשה! 
בצירלזון, מטבח משודרג, 

מושקעת מאוד, ק"ב, 
מעלית 2,140,000 ש"ח 

_____________________________________________)47-50ש(052-7636359

 באברבנאל הצבי 4 
חד', כ- 90 מ"ר משופצת 

+ חנייה בטאבו, קומה 
ג' ואחרונה, גג בטון 

ב- 1,690,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)47-47(נכסים 050-4177750

 הזדמנות פז! בשלמה 
המלך, 70 מ"ר + 12 מ"ר 

מרפסת רק 1,400,000 ש"ח 
כניסה 3 שנים 054-3050561 

_____________________________________________)47-47(הראשון בתיווך

 באזור הנביאים, חייבת 
להימכר, 4 חדרים, משופצת 

ומושקעת כחדשה + מעלית, 
90 מטר 2,050,000 תיווך 
_____________________________________________)B.D.A)47-47 אבי 054-8449423

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 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

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

_____________________________________________)44-47ש(050-4156080

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

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



2 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

כב’-כד’ בחשון תשע”ט  20/11-22/11/2019

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, 1,690,000 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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)47-47(_____________________________________________

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

053-3147717)47-47(_____________________________________________

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

750,000 ש"ח תיווך הצבי 
04-6716666 053-3147717)47-47(_____________________________________________

 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)47-47(_____________________________________________

 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)47-47(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)47-47(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)47-47(_____________________________________________

 חדשה מקבלן, בסמוך 
לקרית שמואל דירת גן 128 

מ"ר, 4 חד' + מרפסת + גינה 
980,000 ש"ח תיווך הצבי

053-3147717 04-6716666)47-47(_____________________________________________

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

053-3147717 04-6716666)47-47(_____________________________________________

 באריטסון קו 1 לים 4 חד', 
130 מ"ר בבניין חדש לגמרי 
1,220,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)47-47(_____________________________________________

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

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

053-3147717)47-47(_____________________________________________

 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)47-47(_____________________________________________

 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)47-47(_____________________________________________

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

נוף 550,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)47-47(_____________________________________________

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

053-3147717 04-6716666)47-47(_____________________________________________

 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)47-47(_____________________________________________

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)47-47(_____________________________________________

 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)47-47(_____________________________________________

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

חזית, עורפית 1,640,000 ש"ח 
_____________________________________________)43-47ל(050-4087927

 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(_____________________________________________

 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

 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

 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

 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)47-47(_____________________________________________

 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)47-47(_____________________________________________

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

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

04-6716666)47-47(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

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

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

3-3.5 חדרים

פתח תקווה 

 מציאה, א.חיד"א, כ- 3 
חד', כ- 62 מ"ר, קומה ב' + 
חניה, א.להרחבה 1,380,000 

גמיש "תיווך משגב לדיור" 
052-5222690)47-47(_____________________________________________

 א.אורליאן, 3, כ- 135 
מ"ר, 60 + מעטפת 45 מ"ר, 
קומת קרקע + חצר 25 מ"ר, 

משופצת 1,620,000 "תיווך 
_____________________________________________)47-47(משגב לדיור" 052-5222690

 חזית לאליעזר, 3 וחצי 
חדרים יפה, מעלית, 3 כיווני 
_____________________________________________)47-47(אוויר, סוכה 052-7671186

 בבן פתחיה בבניין 
חדש ומפואר, 3 חד' 
משודרגת כ- 78 מ"ר 

ב- 1,680,000 ש"ח. ברבי 
עקיבא ישעיהו בבניין 

חדש 3 חדרים מפוארת 
כ- 85 מ"ר ב- 1,750,000 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)47-47(_____________________________________________

 בבלעדיות במנחם בגין, 
60 מטר פלוס סוכה, קומת 

קרקע, משופצת )טאבו 
בשותף( 990,000 ש"ח

_____________________________________________)47-47(055-6789653 "פנחס נכסים"

 בבלעדיות במנחם בגין 3 
חדרים 50 מטר, קומת קרקע 
)טאבו בשותף( 850,000 ש"ח 
_____________________________________________)47-47(055-6789653 "פנחס נכסים"

 במנחם בגין 3 חדרים, 
65 מטר, קומה 1 משופץ ח. 

1,320,000 ש"ח
_____________________________________________)47-47(055-6789653 "פנחס נכסים"

 בלעדי ברבי עקיבא 
)קרוב לקוק( בבנין חדש, 

כ- 95 מ"ר, 3.5 חדרים 
+ מרפסת שמש/סוכה 
גדולה, ק"א + מעלית 

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

054-4290600)47-47(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בהרצוג, 
3.5 חדרים, 75 מ"ר, 

משופצת, ק"ג )רעפים(, 
חזית + סוכה 1,525,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)47-47(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)47-47(_____________________________________________

 בפרל!! 3 חד' + 
מרפסת, ק"ב, 75 מ"ר, 

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

_____________________________________________)47-47(נכסים 052-7684074

 בגמר בנייה בנורדאו 
3 חד' אחרונה, יפהפייה 

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

050-4999465)47-47(_____________________________________________

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

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

050-4999465 03-8007000)47-47(_____________________________________________

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

050-4999465)47-47(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)47-47(_____________________________________________

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

ש"ח גמיש תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)47-47(_____________________________________________

 בחרלפ 3.5 חד' מרווחת, 
קומה א', חזיתית 1,550,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)47-47(_____________________________________________

 בלעדי 3.5 ח' קומה א' 
+ מעלית 1,690,000 תיווך 

_____________________________________________)47-47(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3 ח' בז'בוטינסקי 
עורפית לפ"כ קומה א' 

משופצת 1,200,000 תיווך 
_____________________________________________)47-47(אלטרנטיב 054-5500263

 במצליח, 3 חד', 
ק"א, עורפית לגינה 

+ אופציות רק ב- 
1,350,000 גמיש! 

בלעדי לאפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)47-47(בועז 050-4156080

 נויפלד 3 חד', ק"ג, 
חזית, 75 מ', מושקעת, 

ליד נורוק 1,450,000 
גמיש לרציניים מיידי 

בלעדי אפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)47-47(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי עורפי 3 
חד' ק"א שמורה מאוד! 

ירד מ- 1,250,000 
לסגירה 1,200,000 

שווה! פינוי מיידי מטופל 
ע"י אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)47-47(_____________________________________________

 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. 

_____________________________________________)47-47(פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה, 3 חד', 
60 מ"ר + א. בצד ובגג, ק"ג, 
משופצת כחדשה 1,450,000 
_____________________________________________)47-47(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 3 
חד', 65 מ"ר + סוכה, ק"א, 

חזית, שמורה 1,600,000 ש"ח 
_____________________________________________)47-47(א. פנחסי 03-5799308

 באזור הרצוג, 3.5 חד', 
75 מ"ר, ק"ג, חזית, משופצת 

+ יחיד"ה + חניה וחזית 
1,750,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)47-47(_____________________________________________

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

מ"ר, ק"א, 3 כ"א א. פנחסי 
03-5799308)47-47(_____________________________________________

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

חזית, שמורה מאד 1,800,000 
_____________________________________________)47-47(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 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)47-47(_____________________________________________

 

 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

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

_____________________________________________)BA)47-47 יזמות 054-4980159 דורון

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

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

_____________________________________________)47-47(לדיור" 052-5222690

 המציאה!! א.נורדאו 2, 
כ- 50 מ"ר, מ.סוכה/יציקה 

28 מ"ר, קומה ב', מ.מהיסוד 
1,230,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)47-47(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 
_____________________________________________)47-47(משגב לדיור" 052-5222690

 זבוטינסקי )צד בני ברק( 
2 חד', כ- 75 מ"ר 1,400,000 

ש"ח גמיש 077-2050410 
050-5750880 אורי תיווך 

_____________________________________________)47-47(אדוארד 

 נורדאו, 2, כ- 55 מ"ר, 
קומה א', 1,250,000 ש"ח, 

גמיש 077-2050410
050-5750880 אורי תיווך 

_____________________________________________)47-47(אדוארד 

 באזור רמב"ם 2 חדרים, 
70 מטר, משופצת + אפשרות 
לבניה 1,560,000 גמיש תיווך 

_____________________________________________)B.D.A)47-47 אבי 054-8449423

 בלעדי מציאה 
בזבוטינסקי )צד ב"ב( 70 

מ"ר, 2 חדרים + מרפסות 
גדולות, חזית לבן פתחיה, 

כ' מיידית 1,250,000 
ש"ח סלומון נכסים 

_____________________________________________)47-47(והשקעות 054-4290600

 באזור קרלין דירת גן, 3 
חד', משופצת מהיסוד, גינה 

ענקית, כניסה פרטית, פינתית 
)3 כיוונים(, אופציות להרחבה, 

מושכרת רק 610,000 ש"ח 
לוינגר תיווך לאנ"ש

052-7166160)47-47(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)47-47(הכוכבים: 02-5713375

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

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

4,400,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)47-47(הכוכבים: 02-5713375

+5 חדרים
 נוה הפסגה, דו קומתית, 
מרווחת, 6.5 חד', 2 מרפסות, 

חניה 2,350,000 ש"ח
050-4145432)47-50(_____________________________________________

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

סוכה, משופצת חלקי, נוף! 
1,790,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)47-47(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)47-47(_____________________________________________

 בפסגה 3 חד', ק"ב, 100 
מ"ר, )מוכנה ל- 5 חד'(, שקטה 

+ יחד' מושכרת
_____________________________________________)47-50א(052-7182182 לל"ת

מגדל העמק 

 דירה 3 חדרים 40,000 
אלף מושכרת ב- 1,800 

לטווח ארוך
_____________________________________________)R.B 052-6224648)47-47 תיווך

3-3.5 חדרים

עמנואל
 פרויקט חדש, דירות 

3/4/5 חדרים עם אופציות, 
נוף מהמם, החל מ- 640,000 

_____________________________________________)47-48(ש"ח 054-8446671

 מבחר דירות יד 2 3/4/5 
חדרים החל מ- 480,000 ש"ח 

052-7179499)47-48(_____________________________________________

 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)47-47(_____________________________________________

 בפרנקפורטר, 5 חד', 
ק2', משופצת כחדשה, 

נהפכת בקלות לדירת 3/4 
חד' + יחי"ד 1,690,000 תמר 

050-2220184)47-47(_____________________________________________

 בחיים עוזר, ק"א, 3 
יחידות יפיפיות, מושכרת 
6,950 ש"ח 1,180,000 

ש"ח מ.כהן נכסים
052-7684074)47-47(_____________________________________________

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

050-8090136)47-47(_____________________________________________

קוטגים

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

מחסן. צוות אביגד
072-3957393)47-47(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
הקונגרס, 5 חד', כ- 125 מ"ר, 

מגרש 165 מ"ר, משופצת 
חלקית. צוות אביגד

072-3957393)47-47(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", בת 
שבע, 10 חד', כ- 220 מ"ר, 

+ חצר 220 מ"ר, חניה. פ"ת 
בן שנתיים, מתוכנן אדריכלית. 

_____________________________________________)47-47(צוות אביגד 072-3957393

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

 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

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

_____________________________________________)45-48ל(להשכרה 052-4663500

 "רימקס עוצמה", הדרור, 
3.5 חד', כ- 85 מ"ר, קרקע, 
חצר כ- 90 מ"ר, משופצת. 
_____________________________________________)47-47(צוות אביגד 072-3957393

 בכץ, דירת גג ענקית, 
6 חדרים, כ- 170 מ"ר + 

אופציה להרחבה, מעלית, 
חניה כפולה 2,700,000 ש"ח 

_____________________________________________)47-47(050-6610501 סתיו

דופלקסים
 "רימקס עוצמה", קיטרוני 

42 )המרכז השקט(, דופלקס 
גג, 5 חד', 150 מ"ר, 2 כניסות 
)מעלית(, 2 יח' הורים/מתבגר, 
ממ"ד, 2 מ"ש, קומה 10+11, 
בבניין חדיש ומבוקש, 2 חניות, 
מחסן ענק, נוף פתוח מרהיב! 

_____________________________________________)47-47(יואל בן 052-6228800

 "רימקס עוצמה", כץ 
94, חדשה מקבלן, קומה 17, 

5 חדרים, 120 מ"ר, חניה, 
ממ"ד, 3 מעליות, מ"ש, מחיר 
שיווק: 2,325,000 ש"ח אריאל 

_____________________________________________)47-47(שמילוביץ 050-3073256

 "רימקס עוצמה", גוטמן, 
קומה 11, כ- 135 מ"ר, פ"ת, 

דירה חדשה, מ.ש, ממ"ד, 
חניה*2, ומחסן. צוות אביגד 

072-3957393)47-47(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
הנרייטה סולד, דירת גג, 3 

חד' + 2.5 חד', כ- 150 מ"ר, 
פ"ת, קומה 3, אופציה לכניסה 
נפרדת, מ"ש, משופצת. צוות 

_____________________________________________)47-47(אביגד 072-3957393

 רושטילד/הרב קוק, 6 
חדרים, קומה 3 )דירה בקומה( 

+ חניה ומרפסת שמש 
2,100,000 ש"ח

050-4464170)47-47(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", חפץ 
חיים 46 )המרכז השקט(, 

ייחודית! ענקית, מפלס אחד, 
5 חד', 155 מ"ר, 2 כניסות, 

2 יח' הורים/מתבגר, קומה 3, 
בניין מטופח, מעלית שבת, 
2 חניות, משופצת יואל בן 

052-6228800)47-47(_____________________________________________

+5 חדרים

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

050-8090134)47-47(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
הרצפלד 5, שמורה, קומה 3, 
4.5 חדרים, 100 מ"ר, יחידת 

הורים, מחיר שיווק: 1,450,000 
ש"ח אריאל שמילוביץ

050-3073256)47-47(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", שמחה 
הולצברג 4, משופצת חלקית, 

קומה 2, 4 חדרים, 85 מ"ר, 
חניה, ממ"ד, מעלית, מ"ש, 

מחיר שיווק: 1,475,000 ש"ח 
אריאל שמילוביץ

050-3073256)47-47(_____________________________________________

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

כ- 80 מ"ר, פ"ת, משופצת, 
סורגים. צוות אביגד

072-3957393)47-47(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
אורלוב, קומה 2, כ- 100 מ"ר, 
פ"ת, משופצת, מעלית, חניה. 

_____________________________________________)47-47(צוות אביגד 072-3957393

 באחד העם שפירא, 4 חד' 
גדולה + חניה כ- 100 מ"ר 

3 כ"א, ק-3, ללא 1,390,000 
_____________________________________________)47-47(תיווך יוחנן 051-2454512

 "רימקס עוצמה", חפץ 
חיים 54 )המרכז השקט(, 
הזדמנות מיוחדת! שמורה 

ויפה, במיקום מצוין, 4 חד', 
90 מ"ר, יח' הורים, קומה 1, 
בניין בוטיק מטופח, מעלית, 

חניה, כדאי לראות יואל בן 
052-6228800)47-47(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", הרצל 
88 )עין גנים(, גדולה ומוארת! 
בסוף הרצל השקט, פונה לגן, 

4 חד', 110 מ"ר, קומה 2, בניין 
פנימי, מיקום מבוקש יואל בן 

052-6228800)47-47(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
רוטשילד 174 )בי"ח השרון(, 

מרווחת ויפה! מתוכננת היטב, 
4 חד', 105 מ"ר, ממ"ד, מ"ש, 

יח' הורים, קומה 3, בבניין 
חדיש ומבוקש, מעלית, חנייה, 

מחסן, כדאי לראות יואל בן 
052-6228800)47-47(_____________________________________________

 בסוקולוב, גדולה, 
מושקעת מאוד, מעלית, 

מטבח מפואר 1,560,000 
_____________________________________________)47-47(052-2757378 יריב

 בבורלא, 130 מטר, 
רחוב שקט, ליד הרכבת 

הקלה, מעלית, חנייה מקורה 
_____________________________________________)47-47(1,590,000 052-2757378 יריב

 בשעריה, קומה א', 
מסודרת ויפה, שקטה 

_____________________________________________)47-47(1,350,000 052-2757378 יריב

 למכירה בהדר גנים, 4 חד', 
משופצת ויפה, מרפסת סוכה 
וחנייה אביעד 054-5580933 

_____________________________________________)47-47(נקסט האוס נדל"ן



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה כב’-כד’ בחשון תשע”ט  20/11-22/11/2019

 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

 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(_____________________________________________

 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

 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

 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, 

_____________________________________________)47-47/20ש(10:00-16:00, 03-5700040

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(_____________________________________________

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

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

 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

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

משופצת קומפלט, סוכה, 
לל"ת 1,580,000 ש"ח

_____________________________________________)45-48ל(054-3258400

2-2.5 חדרים

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

 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

 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(_____________________________________________

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

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

3-3.5 חדרים

דירות 
להשכרה

בני ברק 

 בהזדמנות! למכירה 
110 מ"ר, מעולה להשקעה 

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

קריית ביאליק

+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

 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

יחידות דיור
 בבית וגן דירת חדר וחצי 

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

 למכירה חוף פרטי 
בכנרת 2.5 דונם מסודר 

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

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

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

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

 "רימקס עוצמה" 
במסריק 14, שמורה, קומה 3, 
3 חדרים, 66 מ"ר, מחיר שיווק: 

1,095,000 אריאל שמילוביץ 
050-3073256)47-47(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" צירלסון 
22, שמורה, קומה 1, 3 חדרים, 

70 מ"ר, חניה בטאבו, מחיר 
שיווק: 1,265,000 ש"ח אריאל 

_____________________________________________)47-47(שמילוביץ 050-3073256

 "רימקס עוצמה" 
יקותיאל אדם 6, שמורה, 
קומה 1, 3.5 חדרים, 70 

מ"ר, חניה משותפת, מחיר 
שיווק: 1,265,000 ש"ח אריאל 

_____________________________________________)47-47(שמילוביץ 050-3073256

 "רימקס עוצמה", 
צה"ל 24, משופצת חלקית, 

קומה 4, 3.5 חדרים, 85 
מ"ר, חניה משותפת, מחיר 

שיווק 1,450,000 ש"ח אריאל 
_____________________________________________)47-47(שמילוביץ 050-3073256

 "רימקס עוצמה", 
רוטשילד/ברוידה, קומה 2, 

כ- 80 מ"ר, משופצת, בתהליך 
היתרים לתמ"א. פ"ת צוות 

_____________________________________________)47-47(אביגד 072-3957393

 "רימקס עוצמה", 
ליברכט/פרומקין, קומה 1, 

כ- 85 מ"ר, משופצת מהיסוד, 
מעלית, חניה. צוות אביגד 

072-3957393)47-47(_____________________________________________

 בהרצל, ק"ג - לא 
אחרונה, כ- 80 מ"ר, מסודרת, 

בהזדמנות, רק 1,290,000 
_____________________________________________)47-47(ש"ח 050-6610501 סתיו

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

_____________________________________________)47-47(ומרפסת שמש 050-3528252

 במרכז העיר, חפץ חיים, 
3 חד', 70 מ"ר מסודרת, ק2' 

1,150,000 תיווך יוחנן
051-2454512)47-47(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
קיטרוני 42 )המרכז השקט(, 

מוארת ויפה, נוף פתוח! 3 
חד', 75 מ"ר, ממ"ד, מ"ש, 

קומה 7, בבניין חדיש ומבוקש, 
מעלית, חנייה, מחסן יואל בן 

052-6228800)47-47(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", עין 
גנים 16 )עין גנים(, משופצת, 

יפהפייה! 3 חד', 85 מ"ר, 
קומה 1, 6 דירות בבניין, לא 
לפספס! למגורים/השקעה 

_____________________________________________)47-47(יואל בן 052-6228800

 "רימקס עוצמה", 
ברנדה 11 )המרכז השקט(, 

משופצת - הכל חדש! מלאת 
אור, 3 חד', 75 מ"ר, קומה 
2, 3 כ"א מצויינים, לראות! 

למגורים/השקעה יואל בן 
052-6228800)47-47(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
רוטשילד 167 )המרכז השקט(, 

משופצת! גדולה, 3.5 חד', 
97 מ"ר, קומה 3, בניין מסודר, 
חנייה מקורה, סביבה איכותית 
מיקום נוח ומבוקש למגורים/

השקעה יואל בן
052-6228800)47-47(_____________________________________________

 במרכז העיר, דירת 3 חד' 
אחרי שיפוץ מסיבי, הכל חדש, 
כל הקודם זוכה, כניסה מיידית 

_____________________________________________)FOX 050-6925400)47-47 נדל"ן

 רמת ורבר יצחק שדה, 
קומה א', ליד הרכבת הקלה 

_____________________________________________)47-47(1,250,000 052-2757378 יריב

 למכירה בהדר גנים, 3 
חד' מהממת, מרפסת סוכה 

ומחסן פרטי אביעד
054-5580933 נקסט האוס 

_____________________________________________)47-47(נדל"ן

 "רימקס עוצמה", יונה 
גרין 18, שמורה, קומה 3, 2 

חדרים, 40 מ"ר, מחיר שיווק: 
1,125,000 ש"ח אריאל 
_____________________________________________)47-47(שמילוביץ 050-3073256

 "רימקס עוצמה", הרצל 
85 )עין גנים(, יפה! משופצת, 
בסוף הרצל השקט, 2.5 חד', 

70 מ"ר, קומה 4, בניין מסודר, 
מיקום מעולה, למגורים/

השקעה יואל בן
052-6228800)47-47(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

קריית אתא
+5 חדרים

 רחוב זבולון קומה 1 דירת 
6 חדרים 130 מטר בנוי מיקום 

מצויין!!! 915,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)47-47(בית הנדל"ן 052-8960632

 אליהו הנביא 5 חדרים 
מושקעת ומשודרגת פלוס 
מרפסת 125 מטר בנוי רק 

1,285,000 ש"ח א. בית 
_____________________________________________)47-47(הנדל"ן 052-8960632

4-4.5 חדרים
 רחוב הלל קומה 3 דירת 
4 חדרים משופצת 100 מטר 
פלוס מרפסת רק 935,000 

ש"ח א. בית הנדל"ן
052-8960632)47-47(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 מצויינת להשקעה!!! 

רחוב המכבים קומה 2 שלושה 
חדרים 60 מטר בנוי רק 

495,000 ש"ח א. בית הנדל"ן 
052-8960632)47-47(_____________________________________________

רמת גן
וילות ובתים

 בשכונת הלל 
המבוקשת, 7 חד', דו 

משפחתי מואר ושקט, 
שתי חניות, 3 כ"א, לא 

לפספס מתן נסטל נדל"ן 
050-6795813)47-47(_____________________________________________

 למשקיעים, מבנה מגורים 
צמוד קרקע ברח' הרא"ה, 

חלק ממושע, מניב עם זכויות 
בנייה 3,500,000 ש"ח

050-6610501)47-47(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 בשכונת הלל, קומה 

שנייה, 50 מ"ר, שתי 
מרפסות שמש, מוארת 

ושקטה, מציאה מתן 
נסטל נדל"ן

050-6795813)47-47(_____________________________________________

 דירה 2/3 חדרים 
עם מרפסת ברחוב אבן 

גבירול 3,000 ש"ח
052-6224648)47-47(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 ברחוב הרצוג דירת גן, 
3 חדרים, 75 מ"ר פלוס 
חצר יפה, במצב מעולה 
3,800 חיים סופר נדל"ן 

050-6452128)47-47(_____________________________________________

 בגולומב 4 חדרים, 
חדשה ומפוארת, 

קומה גבוהה עם סוכה, 
ממזוגת, חזית, רק 5,900 

חיים סופר נדל"ן
050-6452128)47-47(_____________________________________________

 מול העיריה, 3 חד', 
משופצת וממוזגת + מ.סוכה, 
ק"ג, ללא, מיידי! 3,750 ש"ח 
_____________________________________________)47-48ל(03-6195580 052-4476744

 בסמטת יבנה ירושלים, 2 
חד', כ- 3, 80 מ"ר + מרפסת 

_____________________________________________)47-48ל(גדולה 053-3173926

 3 חד', ענקית, כ- 100 
מ"ר, 3 כ"א, מרכזי ושקט, 

מוארת, מאווררת, מרפסת, 
מזגנים 3,700 ש"ח

_____________________________________________)47-50ש(054-4797080

 בראשונים בבניין 
חדש, 3 חדרים, 65 

מ"ר, ב- 3,800 ש' מיידי, 
בעלי הכהן 3 חד' 3,800 

משופץ מיידי להב נכסים 
050-4177750)47-47(_____________________________________________

 בלעדי ברבי עקיבא/
ירושלים, 3.5 חדרים, 

ק"ב, חזית, משופצת, 
מיידית 3,950 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)47-47(_____________________________________________

 ברבי עקיבא 137, 2 
חדרים, חזית, חדשה מהקבלן, 

מרוהטת, ממוזגת, מיידי
053-7707070)47-50(_____________________________________________

 בפ"כ, משופצת, ממוזגת 
+ מרפסת וגג, 75 מ"ר, 

לחרדים, 3,500 ש"ח, למיידי! 
_____________________________________________)47-50ל(050-6561604

 ברב קוק, 2.5 חדרים, 
70 מ"ר, קומה 2, שמורה 

עורפית ושקטה רק 
3,500 חיים סופר נדל"ן 

050-6452128)47-47(_____________________________________________

 2 חד' יפייפיה וחדשה 
לזו"צ, ריהוט מלא + מזגנים + 

_____________________________________________)47-48ל(גנרטור 052-7171752

 בנווה אחיעזר, יח"ד 
להשכרה, 2 חד', מרוהטת, 

ק"ב 2,200 ש"ח
_____________________________________________)47-50ש(054-8430740

 יח' דיור גדולה במיוחד, 
ריהוט מלא, מרפסת וסוכה, 

ק"א, בסביבות רח' צפניה 
2,500 ש"ח כולל ארנונה ומים 

_____________________________________________)47-48ש(054-7493007

 חדשה, בקרית הרצוג, 
ריהוט מלא, 30 מ"ר, מהממת, 

במיקום מרכזי, 2,500
_____________________________________________)47-50א(052-7140540 052-7150378

 באזור סוקולוב יחידת דיור 
חדשה יפה ומאוררת להשכרה 

 B.D.A 2,600 שקלים תיווך
_____________________________________________)47-47(אבי 054-8449423

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

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

_____________________________________________)47-47(תיווך הכוכבים: 02-5713375

+5 חדרים
 "רימקס עוצמה", בייליס, 
קומה 3, כ- 120 מ"ר, מעלית, 
חניה, ללא תיווך! 4,300 ש"ח 

_____________________________________________)47-47(צוות אביגד 072-3957393

 הגולן )גבעת כ"ח(, דו 
משפחתי, כ- 150 מ"ר, קרקע, 

שמור מאד, ללא תיווך! צוות 
_____________________________________________)47-47(אביגד 072-3957393

4-4.5 חדרים
 בשעריה, דירת קרקע 4 

חדרים, משופצת, ריהוט חלקי 
 052-3814822 ,052-2781890

_____________________________________________)47-50()אחה"צ(

 בהזדמנות בגורדון, 2.5 
חדרים + מעלית וחנייה 3,200 

_____________________________________________)47-47(ש"ח 050-3528252

יחידות דיור
 בפרנקפורטר יחי"ד 

משופצת, מרוהטת, מרווחת 
_____________________________________________)47-47(תמר 050-2220184

 בירושלים בכיכר 
השבת חנות 130 מ"ר, 
ב- 2 מפלסים, מושכרת 

ב- 20,000 ש"ח עם חוזה 
ל- 4 שנים, 4,200,000 

ש"ח )תשואה 6%( בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 בני ברק
054-6506501)47-47(_____________________________________________

 בלעדי בוולפסון, 85 
מ"ר, למשרד, חנות או 

לכל מטרה שקטה, ק"ק, 
משופץ + חניה, מיידי 

6,000 ש"ח **40 מ"ר 
ב- 3,000 ש"ח לפרטים 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)47-47(_____________________________________________

 מחפש חנות/משרד 
להשכרה / קניה בבני 

ברק? בשבילך אנחנו כאן 
תיווך BA יזמות

_____________________________________________)47-47(054-4980159 דורון

 להשכרה חנות 60 מ"ר 
ברח' השומר 41 ב"ב מול 

מתחם אוסם תיווך BA יזמות
_____________________________________________)47-47(054-4980159 דורון

 חנות/משרד 30 מ"ר, 
משופץ, תחילת ר"ע בפס"ג 

2,800 ש"ח תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)47-47(054-4980159 דורון

 חנות להשכרה ברבי 
עקיבא 143 בב"ב, יפה, 22 

מ"ר, למיידי 4,500 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)BA)47-47 יזמות 054-4980159 דורון

 חנות להשכרה 50 מ"ר 
עם גלריה בפסג' הרב שך 14 

בב"ב תיווך BA יזמות
_____________________________________________)47-47(054-4980159 דורון

 למכירה/להשכרה חנות 
משופצת בר' עקיבא ב"ב, 23 

_____________________________________________)47-50ל(מ"ר, לל"ת 050-2899019

 להשכרה חנות לתעשיה 
למשרד 39 מ' משופץ מהיסוד 
ברבי עקיבא 34 ירמיהו 1 בבני 

ברק פנחס מילר
050-41033110)47-47(_____________________________________________

 להשכרה חנות/משרד 
בירושלים, במלכי ישראל, 16 

מ"ר + גלריה, לל"ת
_____________________________________________)47-50א(052-7699258

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

_____________________________________________)47-47(אביגד 072-3957393

 "רימקס עוצמה", 
אוניברסיטת בר אילן, משרד 
משופץ, כ- 15 מ"ר, קומה 

2, ריהוט, מיזוג, מעלית, ללא 
תיווך! צוות אביגד

072-3957393)47-47(_____________________________________________

קיט 
ונופש

 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(_____________________________________________

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים. 

שירות חינם
 054-8034868

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

 וילת נופש חדשה, 
מאובזרת, מפוארת וממוזגת, 
13 חדרים, 40 מיטות + חצר 

_____________________________________________)47-20/20ש(052-7645585

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

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

גליל מערבי 
 סוויטה פרטית 

המתאימה לציבור הדתי 
עם בריכה מחוממת 

ומוצנעת יניב
_____________________________________________)47-20א(050-8341650

הזמנה להציע הצעות לרכישת מלוא הזכויות 
בחנות המצויה ברח' הרב  קוטלר 16 בני ברק 

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת מלוא זכויות הבעלות בחנות המצויה ברחוב 
הרב קוטלר 16 בבני ברק הידוע גם כגוש 6122 חלקה 1185 תת חלקה 3 

)להלן: "הנכס"(. 
2. את ההצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב למשרדם של כונסי הכנסים 
15.12.2019 בשעה 16:00 בציי  הח"מ, במסירה אישית, עד ולא יאוחר מיום
רוף המחאה בנקאית לפקודת בנאמנות טו"ר יהודה אבלס ועו"ד דין רפאל 

פרס עבור גבלייב בוריס וחנה , בגובה של 10% בתוספת מע"מ,  מסכום 
ההצעה. הצעה שאליה לא תצורף המחאה בנקאית כנ"ל , תיפסל.

3. על סכום ההצעה יש להוסיף מע"מ כחוק, החל על עסקה זו על פי החוק.  
4. הצעות בכתב לרכישת הממכר יש להגיש על טופס הצעה בלתי חוזרת 

לרכישת נכס, בצירוף נוסח הסכם המכר כשהוא חתום בידי המציע ובצירוף 
המחאה בנקאית, כאמור לעיל. הצעת המציע תהיה בלתי חוזרת. המחאה 

בנקאית תוחזר למציע שהצעתו לא נתקבלה.
5. הנכס נמכר במצבו כמו שהוא )AS IS(. על המציע ובאחריותו הבלעדית 

לבדוק בעצמו את טיב הנכס, מצבו הפיסי, התכנוני, המשפטי, הרישומי, 
שטחו, ייעודו, מיקומו, מצב הזכויות בו, אפשרויות  ניצולו, ההיתרים החלים 

לגביו וכל היבט אחר הנוגע לרכישה ולנכס. אין בכל מידע אשר נמסר או 
יימסר על ידי כונסי הנכסים ו/או מי מטעמו כדי להוות מצג כלפי המציעים 

ואו מי מהם באשר לנכס ו/או למצב הזכויות בו ו/או כדי להטיל על כונסי 
הנכסים ו/או מי מטעמם אחריות כלשהי כלפי המציעים ו/או כלפי צדדים 

שלישיים.
6. הח"מ לא ישלמו דמי תיווך כלשהם. 

7. על המציע להשלים את המחיר בתוך 30 יום מיום אישור המכירה על ידי 
בית הדין הרבני, וכן לחתום על נוסח הסכם המכר שנערך על ידי הח"מ.

8. חזר בו המציע לאחר שהוגשה הצעתו מכל סיבה שהיא ו/או לא להשלים 
את השלים את המחיר בתוך 30 יום מיום אישור המכירה ו/או לא חתם על 

נוסח ההסכם בנוסח שנערך על ידי הח"מ, תחולט ההמחאה הבנקאית שצירף 
להצעתו וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר. 

9. את נוסח הסכם המכר וטופס הצעה בלתי חוזרת לרכישת הנכס ניתן לקבל 
באמצעות יצירת קשר ישיר עם משרד כונסי הנכסים  הח"מ.

10. את החנות ניתן יהיה לראות ביום 28/11/2019 בין השעות 17:30-20:00 
11. כונסי הנכסים אינם מתחייבים לבל את ההצעה הגבוהה ביותר או איזה 
הצעה שהיא והם שומרים לעצמם את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים כולם 

או מקצתם ו/או לערוך התמחרות ביניהם, והכל בכפוף להוראות כב' בית 
הדין הרבני בפניו מתנהל כינוס הנכס. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים.

עו"ד דין רפאל פרס, כונס נכסים

רח' ברקוביץ 4 )קומה 6(, תל אביב 
טל': 0546544932   

טו"ר יהודה אבלס, כונס נכסים

רח' יואל 3, בני ברק
טל': 0504164192   



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

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

כב’-כד’ בחשון תשע”ט  20/11-22/11/2019

אבידות

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

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

שיפוצים

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

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

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

 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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
_____________________________________________)47-46/20ש(04-6989734

 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

 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

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

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

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

 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

 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

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 
_____________________________________________)47-19/20ש(053-3106300

 "קופיץ הסעות" 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)47-03/20א(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

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

 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

 בוסתן לביא - דירת נופש 
יפיפיה, נוף מדהים,

סטנדרט גבוה, פרטית, 
באווירה פסטורלית + המלצות

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

 סוזוקי ליאנה 2006 מצב 
מצוין בהזדמנות!

_____________________________________________)45-48ל(052-4227714

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

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 

_____________________________________________)46-48ח(שמחת תורה 055-6774456

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

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

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

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

 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 + 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

 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

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)47-46/20(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 במלון רמדה חצר + 
מטבחון, כולל שירותי המלון, 

_____________________________________________)47-46/20ש(ללא אוכל 052-7184183

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

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

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

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

 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

קוממיות
 לשבת וחול צימר מטופח 

מאובזר נקי וממוזג, חצר 
+ משחקים 052-7113937 

_____________________________________________)43-50ל(08-6601778

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

_____________________________________________)44-47ש(וממוזג 052-7153475

 דירת נופש בת 4 חד' 
בצפת לשבתות ולשאר ימי 

_____________________________________________)45-51א(השבוע 050-6770150

 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

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

_____________________________________________)15-16/20(ומשפחות, 058-7506090

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

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

חנוכה
 חנוכיות יפיפיות מהיצרנים 

המובילים ומחו"ל, במחירים 
מפתיעים. כדאי להזדרז! -050

4169667)47-50(_____________________________________________

ייעוץ ועזרה
 ד"ר יעקב קרן, רופא 

מומחה לייעוץ וטיפול 
בבעיות שלום בית, 
לגברים נשים וזוגות

077-7671726
_____________________________________________)47-50ש(050-5870353

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותכנות

+ אחריות לשנה. וחצי 
ממחיר מחשב חדש

_____________________________________________)47-18/20ש(054-4543701

 אבד צמיד יקר כסף טהור 
ביום חמישי חוה"מ סוכות 

_____________________________________________)47-48ח(054-8494616

 אבד צמיד קשיח מכסף 
ביום ה' ט' במר חשון באזור 
הרב כהנמן ארמונות חן או 

בקו 422 02-5713903
_____________________________________________)47-48ח(052-7640048

 נאבדה שרשרת זהב לבן 
בשבת פרשת בראשית

050-4199449 או
_____________________________________________)47-48ח(054-8529941

 נמצא טיולון של חברת 
joie באזור בן זכאי

_____________________________________________)47-48ח(053-3160290

 נמצאה מצלמה בקיץ 
האחרון באינדי פארק רמת 

_____________________________________________)47-48ח(הגולן 053-7714330

 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
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כב’-כד’ בחשון תשע”ט  20/11-22/11/2019

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

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

 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

 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

 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

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

בהזדמנות! אפשרות לשולחן 
או לכסאות בלבד

052-4227714)34-39(_____________________________________________

הרב מאיר טביב
מטפל רגשי

זומבה ודי-ג'יי
מוריה סבג

יזהר יפה רז
רזים בריאים ושבעים

אוצרות חיים מזמינים אותך
למלון "ציפורי בכנרת" בטבריה

נופש ברמה אחרת

 050-3131740/1 , 050-4110532 , 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

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 עוגותהרבנית מלכה טבק

עם בר דהן

הקרנת סרטים

פותחים עונה 
"אצל בתיה" 

הגיע חדש 
לחורף!! 
עודפי חורף

החל מ-10 ש''ח

 03-5792841
רח' ירושלים 52 ב"ב ליד העירייה

 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(_____________________________________________

 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

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

 אברך מעונין בזוג מיטות 
לחדר שינה + מזרונים + 

שידה בתרומה 050-4160457 
_____________________________________________)47-48ח(ירושלים

 דרוש קיר נייד מתקפל, יד 
_____________________________________________)47-48ח(2 בבני ברק 054-8463244

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)47-48ח(בעבר 054-2509001

 מעונינים לקנות מכשיר 
_____________________________________________)47-48ח(הליכה לפרטים 052-7173305

 G.P.S מעוניין במכשיר 
_____________________________________________)47-48ח(במחיר סימלי 052-7683705

 למכירה מקרר מיני חדש 
_____________________________________________)47-48ח(480 ש"ח טל': 052-7140015

 למכירה תנור ספירלה 
חדש באריזה 50 ש"ח טל': 

_____________________________________________)47-48ח(052-7140015

 מכשיר G.P.S משוכלל 
מיו תוכנה פרימו 200 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(052-7683705

 מדפסת HP משולבת 
במצב מצוין 70 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(054-8444245

 מחשב נייד ווינדוס 10 עם 
תוכנות 500 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(054-8470594

 למכירה מ.כביסה סימנס 
)גרמני( במצב מעולה 500 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח טל': 050-4191414

 מערכת מולטימדיה מסך 
גדול למזדה 3 400 ש"ח טל': 

_____________________________________________)47-48ח(054-8421707

 מצלמת וידאו לרכב 
novogo חדשה ובאחריות 

כולל כרטיס זכרון 32GB ב- 
_____________________________________________)47-48ח(150 ש"ח טל': 058-3233170

 3.7V סוללה למצלמה 
קודק 7006 30 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(058-3233170

 אורגן ימהה 2 קומות 
במצב מצויין 500 ש"ח טל': 

_____________________________________________)47-48ח(054-2244679

 מייבש כביסה דגיטלי 7 
קילו, muller חדש לגמרי 450 

_____________________________________________)47-48ח(050-4116075

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך 8LCD ב- 240 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח טל': 052-2727474

 כיריים 3 להבות חדשות 
חשמלי או גז 200 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(052-2786557 בפתח תקווה 

 רדיאטור 14 צלעות חב' 
בודר 2 עוצמות + מפזר חום 

_____________________________________________)47-48ח(בב"ב 150 ש"ח 054-8476805

 מברשת חשמלית 
להחלקת שיער באריזה חברת 
_____________________________________________)47-48ח(דפני 400 ש"ח 058-4450072

 רדיאטור 12 צלעות גרמני 
חדש באריזה 330 ש"ח )ב"ב( 

_____________________________________________)47-48ח(טל': 054-8485026

 מנורת לד מתברגת 
לשולחן מצב מצויין חסכונית 

בחשמל 120 ש"ח דינה
_____________________________________________)47-48ח(054-6762550 פתח תקווה   מנורה למטבח צמודת קיר 

130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)47-48ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 שואב אבק חב' קנווד 
חדש באריזה 200 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(02-5376015

 נגן חדש בקופסא + 
רמקול + בלוטוס + אחריות 

_____________________________________________)47-48ח(110 ש"ח 058-3257681

 אוורבורד חשמלי מצב טוב 
מאוד רק ב- 150 ש"ח טל': 

_____________________________________________)47-48ח(052-7139700

 מגהץ קנווד 50 ש"ח
_____________________________________________)47-48ח(053-7714330

 כיריים אינדוקציה תלת 
_____________________________________________)47-48ח(פאזי 200 ש"ח 053-7714330

 רדיאטור ארוך חדש בבני 
_____________________________________________)47-48ח(ברק 200 ש"ח 053-3187278

 מכשיר סודה סטרים דגם 
סורס + בקבוק + מיכל גז 

_____________________________________________)47-48ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 בירושלים תנור אפיה + 
כיריים במצב טוב מאוד 400 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 050-6256846

 מחשב PC + מסך, 
עכבר, מקלדת, רמקולים 500 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 052-8380655

 למכירה תנור וגז ב- 500 
ש"ח במצב טוב
_____________________________________________)47-48ח(050-3337530

 נברשת לד 5 נורות בתליה 
כמעט חדש 400 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)47-48ח(052-7634247

 ג'קוזי חשמלי 80 ש"ח 
_____________________________________________)47-48ח(053-3155415

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

_____________________________________________)47-48ח(בירושלים 055-9765406

 מחשב נייד HP ליבה 
כפולה 500 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)47-48ח(055-9765406

 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

 מיטת נוער נפתחת + 
מגירות + מזרנים צבע ורוד 

_____________________________________________)47-48ח(500 ש"ח 058-3235792

 שולחן עץ לגן + כסאות 
מתאים למשפחתון 150 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(058-3235792

 מיטה 1 זוגית 140*190 
מצויינת 150 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(050-4116075

 2 מגירות 220 ש"ח 
_____________________________________________)47-48ח(בירושלים טל': 054-8423405

 ארון 3 דלתות כולל 
מגירות כחדש 400 ש"ח )ב"ב( 

_____________________________________________)47-48ח(טל': 054-8485026

 כוורת צבע לבן 9 תאים 
_____________________________________________)47-48ח(300 ש"ח טל': 054-6689188

 הזדמנות! מיטה נפתחת 
למיטה נוספת עם מגירות 

עץ מלא 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)47-48ח(054-8446728

 ספה 2 מקום עור אמיתי 
צבע כחול כהה מצב חדש 

_____________________________________________)47-48ח(500 ש"ח 052-8380655

 למכירה ספה של 2 
מקומות בצבע אפור בז' עור 

הפוך במצב מצוין ב- 400 
_____________________________________________)47-48ח(052-7102897

 למכירה שידה לחדר שינה 
וונגה + 2 שידות לילה 145 

ש"ח 03-9342399
_____________________________________________)47-48ח(054-2013391

 שולחן 180/98 + הרחבה 
500 ש"ח 03-6180473

_____________________________________________)47-48ח(052-7148609

 6 כסאות עץ מרופדות 
100 ש"ח כ"א 03-6180473 

_____________________________________________)47-48ח(052-7148609

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

_____________________________________________)47-48ח(400 ש"ח 052-3463482

 למכירה בבני ברק, מחסן 
כתר פלסטיק 2.87 מ'*1.45 

מ', במצב מצוין, במחיר 
_____________________________________________)47-48ל(הזדמנותי!! 052-7641817

 סלון לשולחן + 6 כסאות 
מרופדים )גם בגב( להתקשר 

אחרי השעה 15:00 1,600 
_____________________________________________)47-50ח(ש"ח 052-8383354

 2 ארונות חדשים מסנדויץ 
ומיטה משולשת יד שניה 

_____________________________________________)47-50ח(052-4227714

 סלון מעור אטלקי חדש, 
שנה בשימוש, 2/3, צבע 

שחור, בהזדמנות 2,500 ש"ח 
להתקשר אחרי השעה 15:00 

_____________________________________________)47-50ח(052-8383354

 אמבטיה לתינוק משולבת 
עם משטח החתלה 100 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(0583235792

 אמבטיה לעגלת בייבי 
ג'וגר + מתאמים + רשת נגד 
יתושים + כיסוי בד 500 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(טל': 058-3233170

 סלקל JOIE כולל בסיס 
לרכב מתחבר גם לעגלת 
בייבי ג'וגר 350 ש"ח טל': 

_____________________________________________)47-48ח(058-3233170

 משאבה חשמלית אמצה 
+ מדלה + סינר במצב מצוין 

500 ש"ח י"ם טל':
_____________________________________________)47-48ח(050-4191181

 לול פלסטיק במצב מצויין 
_____________________________________________)47-48ח(170 ש"ח 052-7655652/3

 אמבטיה לתינוק סיליקון 
מתקפלת במצב טוב רק 50 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח ב"ב 054-8423151

 ארגונית מקורית לעגלת 
בייבי ג'וגר בצבע שחור כחדש 

_____________________________________________)47-48ח(120 ש"ח 054-8476805

 עגלת תינוק כולל סלקל 
תואם 200 ש"ח
_____________________________________________)47-48ח(052-6140800



כב’-כד’ בחשון תשע”ט  620/11-22/11/2019 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 

ים
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ה 
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סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 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

 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

 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

 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(_____________________________________________

 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

 סיר רוסטר ארקוסטיל 28 
ס"מ 4.5 ליטר באריזה 100 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 050-4087927

 מבחר שמלות כלה 
יפייפיות עבור גמ"ח או לכל 

מטרה 250 ש"ח לשמלה 
_____________________________________________)46-47ל(052-7613386

 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

 מזרון עבה למיטת תינוק 
150 ש"ח במצב מצוין )ב"ב( 

_____________________________________________)47-48ח(טל': 054-8485026

 שטיח לחדר ילדים דמויות 
דיסני חסין אש 70 ש"ח )ב"ב( 

_____________________________________________)47-48ח(טל': 054-8485026

 עגלת טיולון סייבקס 
יפיפיה במצב מצויין 250 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(בלבד טל': 052-7139700

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

_____________________________________________)47-48ח(טל': 054-6689188

 fisher נדנדה לתינוק 
price מצב מצוין 120 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח()ב"ב( 052-7649864

 למכירה עגלה מתקפלת 
לתיק מאמס פאפס כחדשה 

_____________________________________________)47-48ח(490 ש"ח 052-7113727

 עגלת סטוקי 300 ש"ח 
_____________________________________________)47-48ח(053-3160290

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)47-48ח(054-8446728

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

_____________________________________________)47-48ח(נייד: 054-8446728

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

_____________________________________________)47-48ח(054-8446728

 כסא בטיחות לרכב 100 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח ב"ב נייד: 054-8446728

 עגלת טיולון לתאומים 
במצב מצויין מחיר 350 שקל 

_____________________________________________)47-48ח(טלפון 050-8447574

 גרפיקאית מנוסה 
מעוניינת בחצי משרה קבועה 

_____________________________________________)47-48ח(054-8421756

 שפית בעלת נסיון וידע 
רב מעונינת לבשל ולאפות 

למשפחות, שירות אדיב 
_____________________________________________)47-48א(ומקצועי 052-7602907

ביקוש 
עבודה

 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

 סים טוקמן עם אופציה 
לחבילה חודשית 50 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(052-7167777

 נגן די ג'יי במצב מצוין עם 
מגן 150 ש"ח 052-7165780 

_____________________________________________)47-48ח(ירושלים

 שולחן כתר בצבע ירוק 
חדש 135*80 ס"מ )ב"ב( 110 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח טל': 054-8485026

 הליכון 3 גלגלים, עם 
מעצורים, גובה הידיות מתכוונן 
250 ש"ח דינה 054-6762550 

_____________________________________________)47-48ח(פתח תקווה 

 מכנסונים סופגים 
"שקמה" מידה 46-52, 15 יח' 
60 ש"ח דינה 054-6762550 

_____________________________________________)47-48ח(פתח תקווה 

 סיר רוסטר לתנור ולכיריים 
34 ס"מ, 7.2 ל' חדש באריזה 
_____________________________________________)47-48ח(150 ש"ח דינה 054-6762550

 למסירה עיתוני משפחה 
קטיפה ובתוך המשפחה 

)ישנים( אלעד טל':
_____________________________________________)47-48ח(054-2252171

 2 תוכים האכלת יד + 
כלוב ואוכל 250 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)47-48ח(054-8446728

 חליפה חדשה של אקסוס 
_____________________________________________)47-48ח(230 ש"ח 058-3257681

 אורגן מתקפל )סיליקון( 
במצב חדש נקנה ב- 300 ש' 

נמכר ב- 190 ש'
_____________________________________________)47-48ח(052-7140473

 למכירה בגד לארוע לילדה 
מידה 10-12 שרוולון כחול 

רוייאל פייטים וחצאית שחורה 
_____________________________________________)47-48ח(80 ש"ח 054-8063853 ב"ב 

 M-9 'מיקאפ אילמקיאז 
מוצק 60 ש"ח בלבד! בב"ב 

_____________________________________________)47-48ח(054-8463244

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה זוג רמקולים 
סמסונג חדשים באריזה 500 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 054-2819921

 4 זוגות אופניים לילדים 
כל אחד 130 במצב מצויין 

_____________________________________________)47-48ח(054-2819921

 מציאה! ווטרינה זכוכית 
מעוצבת להדלקת נרות כחדש 

_____________________________________________)47-48ח(350 ש"ח 052-7123321

 ילקוט קל גב חדש במארז: 
עגלה נשלפת, קלמר תואם 

ובקבוק 270 ש"ח טל':
_____________________________________________)47-48ח(058-3233170

 מגפי גשם שחורים מעור 
לגבר 42-43 פרווה כחדש 180 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 058-3233170

 חלון רשת נגד יתושים 
במסגרת אפורה 1*1 מטר 99 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 058-3233170

 פראק שחור R 50 חדש 
שימוש פעם 1 500 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(050-4116075

 זוג תוכונים יפיפיים + 
כלוב + ציוד + אוכל ב- 140 

_____________________________________________)47-48ח(שקלים טל': 050-4169082

 למכירה בהזדמנות נרתיק 
לאורגן חדש רק 500 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(054-8593729

 למכירה סולם ביתי חדש 
בפ"ת 130 ש"ח טל':

_____________________________________________)47-48ח(052-3548715

 תוכון שלא נושך + כלוב 
וקילו תערובת 150 שקל 

_____________________________________________)47-48ח(050-4157763

 תוכון + כלוב חדש רק ב- 
_____________________________________________)47-48ח(80 ש"ח ב"ב 054-8423151

 כלוב לציפורים חדש 45 
ש"ח בלבד בב"ב

_____________________________________________)47-48ח(054-8423165

 פינקים יפים רק 20 ש"ח 
_____________________________________________)47-48ח(ב"ב 054-8423165

 סימילאק 900 גרם שלב 1 
העדה חרדית 60 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(054-8447073

 2 תיקי סמינר חדש 50 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח כ"א טל': 054-8421707

 כיסוי לחורף לקלנועית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

חדש 400 ש"ח 03-6199806 
_____________________________________________)47-48ח(בערב 

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(03-6199806 בערב 

 מכונת כביסה מכנית 
מקשים 300 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(03-6199806 בערב

 ילקוט קלגב דגם עפרונות 
כולל קלמר תואם במצב 

כחדש 60 ש"ח )ב"ב( טל': 
_____________________________________________)47-48ח(054-8485026

 קורקינט לילדים 3 גלגלים 
14 ש"ח ואופני BMX גודל 20 

_____________________________________________)47-48ח(אינץ 20 ש"ח 054-3177932

 אופני עיר הילוכים 26 
_____________________________________________)47-48ח(אינץ 150 שקל 054-3177932

 נעלי רדבק שחורות מידה 
8 )42( במצב מצוין 350 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(058-3299505

 למכירה מצלמה נסתרת 
ומקליט באיכות גבוהה 300 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח בלבד 052-7659134

 כביסל 4 מגירות 
125*50*45 ס"מ אפור מצב 
_____________________________________________)47-48ח(מצוין 450 ש' 050-4102263

 סט 3 סירי סולתם אלון 
חדש באריזה 300 ש'

_____________________________________________)47-48ח(050-4102263

 וילון 3 שלבים דמוי עץ 
יוקרתי 250*85 ס"מ 400 ש' 

_____________________________________________)47-48ח(050-4102263

 וילון הצללה זברה חום 
בהיר 250*160 ס"מ 300 ש' 

_____________________________________________)47-48ח(050-4102263

 חנוכיה עם בית חזקה 
ואיכותית + קנים לשבת 

כחדש בב"ב 250 ש"ח
_____________________________________________)47-48ח(054-8476805

 אופניים לגיל חצי שנה עד 
_____________________________________________)47-48ח(4 150 ש"ח 052-6140800

 סימילאק 900 גרם בבני 
_____________________________________________)47-48ח(ברק 50 ש"ח 054-8481585

 שטריימל למכירה במצב 
_____________________________________________)47-48ח(נהדר 500 ש"ח 058-3292985

 כיור לאמבטיה 66*44 
200 ש"ח בירושלים טל': 

_____________________________________________)47-48ח(054-8423405

 אופני הילוכים במצב 
טוב גודל בינוני 500 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(054-8457794

 שמן דגים דרך חיים 
)אומגה 3 600 מ"ג( 60 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(054-8457794

 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

 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

 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

 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

 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



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה כב’-כד’ בחשון תשע”ט  20/11-22/11/2019

■ 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 - ייעו 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
_____________________________________________)47-06/20ש(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
_____________________________________________)47-02/20א(03-9094566 053-3197448

 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

 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

 למאפיית סלפק ב"ב 
דרושים עובדים למשמרת ערב 

14:00-23:00 ישראל-
_____________________________________________)44-47ש(054-2802057

 לסטודיו לעיצוב שמלות 
ברמת גן דרושה תופרת 
מקצועית. שעות נוחות

050-4535005)44-47(_____________________________________________

 במיידי קופאים/ות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)44-47(_____________________________________________

 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

 לגבאי בית הכנסת 
לשבת בקשות חזן ופייטן 
בשילוב הרצאות ושיעורי 

תורה הרב הלוי-
_____________________________________________)44-47ש(050-4114579

 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(_____________________________________________

 למוקד נפרד בבני ברק 
דרושות נציגות מכירה 34 ש"ח 

לשעה + עמלות
054-5789059)44-47(_____________________________________________

 לחנות פלאפל בבני ברק 
דרוש עובד לשעות הבוקר 

7:30-12:00 + עובד לנקיון 
בערב מ- 23:00. להתקשר 

_____________________________________________)44-47ל(בערב 054-8099198

 דרושה עוזרת לעבודות 
_____________________________________________)47-48א(בית קלות בב"ב 054-6904816

 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

 למזנון חלבי דרוש עובד 
אחראי ומסור מעל גיל 25 

לשעות הבוקר/ערב
_____________________________________________)45-48ל(054-8479820

 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

 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

 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

 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

 לחב' יבוא ציוד רפואי 
בקריית שדות התעופה, 
פקידת מכירות קו"ח ל:

m.l@asyah.co.il
_____________________________________________)46-49ל(תנאים טובים

התפקיד כולל מענה טלפוני ותיאום פגישות
תנאי עבודה מעולים ושכר גבוה!

דרישות התפקיד:
כושר ביטוי ברמה גבוהה ויחסי אנוש מצוינים

תודעת שירות ברמה גבוהה
אכפתיות, אסרטיביות ונכונות לעבודה מאתגרת

שלחו עכשיו קו"ח!
eden@eitam-finance.com | 052-8865774

סוכנות לביטוח בצמיחה בת"א מזמינה אתכם להצטרף אלינו
כנציגי מכירות

לעבודה באווירה משפחתית, נעימה וחמה

בואו 
להרוויח 
כסף!

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

 דרוש עובד עם רשיון נהיגה 
בעל חוש טכני, לסוככים בבני 

_____________________________________________)47-48(ברק. 050-2025063

 דרושים/ות עובדים/
ות לנקיון משרדים ובתי 

ספר לשעות הערב, 
באזור ב"ב, תנאים טובים 

_____________________________________________)47-50ל(03-5494080

 למעון בק. הרצוג 
דרושות מטפלות בעלות 

נסיון, תנאים טובים
_____________________________________________)47-50ש(050-3003100

 למעון יום שיקומי על"ה- 
סייעות חינוכיות לפעוטות עם 
צרכים מיוחדים, תנאים טובים 
למתאימות. טל' 03-6711800

קו"ח לפקס 03-617-1808
sariw@aleh.org)47-50ש(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בבני ברק 
דרושים רו"ח וכן מנה"ח עם 

נסיון רב לטיפול בתיקי חברות 
ועצמאים קו"ח:

cpa4110@gmail.com)47-48(_____________________________________________

 דרושה גננת + 
אחראית צהריים לניהול 
מעון בב"ב, שכר גבוה! 

_____________________________________________)47-50ש(054-5841018

 דרושה הסעה ל- 8 
ילדים משכונת שעריה 
- פתח תקווה, לשכונת 

תקומה, הלוך ושוב. 
בוקר 7:15 חזור 14:00 

לפרטים נוספים:
054-2686001)47-48(_____________________________________________

 למעון דתי בת"א 
דרושה גננת לכיתת 

בוגרים ומטפלת לכיתת 
תינוקות, משרה מלאה, 

שכר הולם!
_____________________________________________)47-50ש(052-8750036

 דרושים לעבודה מהבית: 
שרטט/ת לחברת בטיחות אש 
***טלפנית לקביעת תורים ל- 
4 שעות ***מפתח/ת תוכנה/

אפליקציה לפרויקט מיוחד 
***מנהל/ת חשבונות לעבודה 

מהבית. גלאט ג'ובס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)47-47(_____________________________________________

 דרוש/ה סוכן/ת שטח + 
רכב צמוד. בסיס 9,000 ש"ח 

+ בונוסים שכר סופי
20,000-15,000 גלאט ג'ובס 

www.glatjobs.co.il
073-7055666)47-47(_____________________________________________

 דרושים/ות במרכז 
ובבני ברק: מנה"ח ראשית 

לחברת הייטק ***מזכיר 
נמרץ בב"ב ***עוזר/ת נהג 

בפ"ת ***מזכירת מנכ"ל חרדי 
10,000-14,000 ש"ח. גלאט 
www.glatjobs.co.il ג'ובס

073-7055666)47-47(_____________________________________________

 דרושים/ות בירושלים: 
מזכירה לסמינר חשוב ***קלדן 

לת"ת ***מנהל/ת חשבונות 
1+2 לרשת מלונות. גלאט 

www.glatjobs.co.il ג'ובס
073-7055666)47-47(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

 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

 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)46-50ש(_____________________________________________

 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

 למרפאה חרדית של קופת 
חולים בירושלים מזכיר/ה 

לניהול המרפאה, שעות נוחות, 
שכר גלובלי 11,000 ש"ח. 

_____________________________________________)47-47(קריירה 072-22-222-62

 למשרד עו"ד סמוך לבני 
ברק פקיד/ת בק אופיס, א-ה 

8:00-14:00, שכר 45 ש"ח 
לשעה. קריירה

072-22-222-62)47-47(_____________________________________________

 נהג חלוקה עם רשיון 
ב' משנת 2007 מאזור 

מודיעין לוד והסביבה 
_____________________________________________)47-50ש(052-8708776

 לעמותה מצליחה דרושה 
ראש צוות לטלמרקטינג 
ולעבודה כראש המוקד 

kupathayeladim@gmail.com)47-48(_____________________________________________

 למשרד נשים בבני 
ברק דרושה מזכירה + גביה 

למשמרת בוקר/ערב. לפרטים 
055-6720534 / פקס

03-616-5110)47-47(_____________________________________________

 לחברה חרדית מנהל/ת 
צוות לעבודה מהבית, לניהול 
שוטף של הצוות, לא נדרש 

ניסיון ניהולי, 6,000 ש"ח. 
_____________________________________________)47-47(קריירה 072-22-222-62

 דרושה חרדית מנוסה 
לטיפול בתינוק לשעות הבוקר 

בכפר גנים ג' פ"ת, 40 ש"ח 
_____________________________________________)47-48ל(לשעה 052-7995269

 לרשת גני ילדים מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, לניהול יומן, 
ועבודה מול הצוות החינוכי. 

2-3 שעות ביום, 36 ש"ח 
לשעה. קריירה

072-22-222-62)47-47(_____________________________________________

 דרוש מחנך לכיתות 
ד-ז לת"ת בבת ים, נסיון 

_____________________________________________)47-50א(חובה 050-4148407/5

 לאופטיקה עינית 
סניף ב"ב דרושה מזכירה 

לעבודה במשמרות 
אחה"צ, קו"ח לפקס 

03-618-9930 או למייל 
drushimoptic@gmail.com)47-48ל(_____________________________________________

 דרושות טלפניות 
מקצועיות ומנוסות למחלקת 
גיוס תרומות בב"ב, תורמים 

פוטנציאליים, תנאים מצויינים, 
משרת בוקר 9:00-14:00 קו"ח 

tami@haverim.org.il 47-50ש(למייל(_____________________________________________

 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

 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



ותן טל ומבצע
דרושים/ותסופר מחירים שיעשו לכם ברכה בכיס

קופאים/ות
וסדרנים/ות

למשרה מלאה
פרטים בטל':
050-8841090
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בת ים: ניסנבאום 25

שני-שישי
 25-29.11.19
כ"ז בחשון-א' בכסלו

1.6 ליטר
טאצ'

מרכך כביסה בדין 

1 ליטר

פסטה טעמן וופל עלמה

קוד: 347051
1 ליטר

'מעולה'

2*750 גר'
אסם

זוג קטשופשמן למאור

דג פילה סלומון

חזה עוף/כרעיים

נודלס

איכות למהדרין

65 גר'
טעים

תפו"א לבן ארוז/
סלק

גזר ארוז/
בצל

תפו"ע חרמון/פלפל אדום/צהובבננה
גלה/סמיט/זהוב

נייר טואלט מולט

אפונה/אפונה עדינה/
שעועית ירוקה/שלמה/

תירס/גזר גמדי
700 גר'

סנפרוסט

960 מ"ל40 גלילים

5 ק"ג

500 גר'
קרמוגית/ערגליות/

עוגיות מיני

בורקס תפו"א/גבינה/
מלאווח/בצק עלים

225-300 גר'
אסם

זוגלובק

קלאסית/שברי בוטנים
510 גר'
'מעולה'

שוקולית

אבקת כביסהטיטולי פרימיוםחמאת בוטנים
ביומט

200 גר'
'מעולה'

550-580 גר'
'מעולה'

אפונה/אפונה וגזר/פרורי לחם רגיל
שעועית ברוטב 

עגבניות/חומוס/תירס
850 גר'

עלית

קוד: 419779
200 גר'

425 גר'
'מעולה'

תירס גמדי

200 גר'
עלית

קפה אפריקאי/
ברזילאי

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

שני-שישי
 25-29.11.19

כ"ז בחשון - א' בכסלו

שלישי-רביעי
 26-27.11.19

לק"גלק"גכ"ח-כ"ט בחשון
590590

חמישי-שישי
28-29.11.19 ל' בחשון-א' בכסלו

179011901590

לק"ג
390

לק"ג
290

5 ב-
10

כוסות לשתיה קרהחמישיית טישו
קוד: 540529קוד: 48203 

לק"ג
690

2490

4 ב-
10

5 ב-
10

3 ב-
20

לק"ג
5990

2990

1290

890

זוג שקדי מרק אצבעות שוקולד טחינה/כרוב אדום 
מטבוחה/קולסלאו/
חציל/חציל במיונז

2*400 גר'
אסם

96 גר'
עלית

400 גר'
אחלה

5 ב-
100

4 ב-
10

2 ב-
25

1590

790

2 ב-
10

2490

אריזה 
חדשה 

בספירה 
חדשה

4 ב-
890

2 ב-
22

350 גר'
500 גר''מעולה'

'מעולה'

קורנפלקסגרנולה
רגיל/שוקולד/דבש

במבה/ביסלי
45-60 גר'

אסם
בלדי

5 ב-
15

1090

3490
לק"ג

2 ב-

2 ב-

1190

1490

1290

ליח'

ליח'

ליח'

990

3 ב-
1290
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