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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

במעמד רבנים, שרים ונכבדי העיר, נערך טקס חנוכת מקווה 'טהרת אסתר • דרעי: "בת ים היא סמל של שיתוף פעולה מבורך של כלל המגזרים"

תושבי בת ים זכו להיחשף למסורת יהודי אתיופיה, בסדרת טקסים לציון חג הסיגד • בין התכניות: תהלוכה חגיגית, טקס הכנת 
ה'בונה' )קפה(, והרצאות מפי דמויות מרתקות מהעדה, על סיפור עלייתם ארצה

בטקס חגיגי: נחנך המקווה המונגש הראשון בבת ים

בת ים חוגגת את הסיגד

מאת: אלי כהן

העיר  רבני  בהשתתפות  רושם  רב  במעמד 
דרעי,  אריה  והגליל  הנגב  הפנים  שר  ים,  בת 
צביקה  העיר  ראש  וקנין,  יצחק  הדתות  שר 
יו"ר  הרוש,  ויהודה  בוסקילה  אורי  וסגניו  ברוט 
לראש  והמשנה  אלחרר  בנימין  הדתית  המועצה 
הסרט  ונגזר  הלוט  הוסר   - ברנז  רפאל  העיר 
מהמקווה הנגיש הראשון בבת ים ברחוב הלפר 

בעיר.
אסתר  התורמת  ע"ש  אסתר"  "טהרת  מקווה 
שוואקה בעל היסטוריה רבת שנים וכעת כאמור 
דת  לשירותי  המשרד  בסיוע  והונגש  שופץ 

ועיריית בת ים.
מי שהחל את התהליך בהריסת המבנה הישן 
היה  החדש  המבנה  בניית  ותכנון  המקווה  של 

המשנה לראש העיר רפאל ברנז, ראש המועצה 
ממשלת  בתקופות  שנעצר  תהליך  דאז,  הדתית 

שרון.
עם בחירתו של בנימין אלחרר לתפקיד היו"ר 
החלו  ברוט,  צביקה  הער  ראש  של  וכניסתו 
לייצר  ובעיקר  העבודה  השלמת  לטובת  לפעול 
מוגבלויות  בעלות  לנשים  גם  שתאפשר  הנגשה 
להנות מהשירות לו זוכות כל נשות העיר ויצרו 
לבין  דת  לשירותי  המשרד  בין  פעולה  שיתוף 

עיריית בת ים.
בנימין  הדתית  המועצה  יו"ר  שנשא  בדברים 
יעד  כי הוא שמח שהצליח להשיג  אלחרר אמר 
לשר  והודה  לתפקיד,  בכניסתו  לעצמו  שהציב 
הפנים דרעי והשר לשירותי דת ועקנין וכן לראש 
יו"ר המועצה  ברנז,  רפאל  ומשנהו  וסגניו  העיר 
השר  של  זכרו  את  דבריו  בסיום  העלה  הדתית 
הוא  כי  ואמר  ז"ל  אזולאי  דוד  ר'  דת  לשירותי 

שהתחיל את כל הפרוייקט הזה ודחף להצלחתו.
עבור  רבות  "נאבקתי  אמר:  דרעי  השר 
הבנה  מתוך  בישראל  הדת  שירותי  תקציבי 
והכרחיים  מינימאליים  בשירותים  שמדובר 
עבור התושבים. כשמבקרים במקום רואים כמה 
מחשבה הושקעה עבור הציבור הזקוק לנגישות, 

שלא היה לו עד כה פתרון הולם".
של  סמל  היא  ים  "בת  הוסיף:  דרעי  השר 
ואני  המגזרים,  כלל  של  מבורך  פעולה  שיתוף 
מקווה שהיא תשמש דוגמה לערים אחרות לכבד 
את שירותי הדת ולהעניק לציבור את מה שמגיע 

לו".
למשרד  כניסתו  מיום  כי  אמר  ועקנין  השר 
לשירותי דת הוא משתדל שתקציבים יהיו לטובת 
פרויקטים מעין מקווה זה וברוך השם הוא היום 
עובר מעיר לעיר לגזור סרטים לפתיחת מקוואות 

ומבני דת שונים.

צביקה  העיר  ראש  חתם  הנאומים  שורת  את 
הראשונה  העבודה  בפגישת  כי  שסיפר  ברוט 
במקווה  הגדול  הצורך  עלה  אלחרר  בנימין  עם 
קרוב  שהנושא  "כמי  מוגבלויות.  לבעלי  נגיש 
מאוד לליבו מיד נרתמתי לסייע ולהיות נכון לכל 
צורך שעלה מהשטח כדי שהדבר יצא אל הפועל 

במהירות האפשרית ובאיכות מירבית".
יש לציין שמתוך 700 מקוואות טהרה ברחבי 
עם  לנשים  מונגשות  בודדות  עשרות  רק  הארץ, 
דת  לשירותי  המשרד  נתוני  פי  על  מוגבלויות. 
מספר המקוואות המונגשות, עם מעלון, בערים 
ובישובים בכלל הארץ, נכון לשנים 2017-2018 

הוא 45 מקוואות.
המועצה  יו"ר  ע"י  הוחלט  שהונגש  במקווה 
שאנשים עם מוגבלויות יקבלו סטנדרטים שטרם 
נראו בעבר, כדי להבטיח את איכות חייהם של 

נשים בעלות מוגבלות.

מאת: אלי כהן

של  הסיגד  חג  את  ציינה  ים  בת 
מרכזי  באירוע  אתיופיה,  יהדות 
במטרה  הקהילה,  ובנות  בני  בשיתוף 
להפגיש את הציבור הרחב עם מסורת 
יהודי אתיופיה. האירוע המרכזי נערך 
באשכול הפיס, במעמד הנהלת העיר, 
הקייס דנן אדנה, רב העדה האתיופית 
ובנות  בני  בלומרט,  חנניה  בעיר 
ותושבים.  בעיר  האתיופית  הקהילה 
מופעי  ברכות,  כלל  המרכזי  האירוע 
המסורתי  ה'בונה'  וטקס  שירה  ריקוד 

של הכנת הקפה.
התקיימה  האירוע  התחלת  טרם 
דנקו  קייס  בהובלת  חגיגית  תהלוכה 
קייס  בלומרט,  חנניה  והרב  אדנה 
ראש  נוספים.  וקייסים  אליאס  סמאי 

תיק  ומחזיקת  ברוט,  צביקה  העיר, 
שבצו'ק,  סהר  אנסטסיה  הקליטה, 
הנוכחים  את  לברך  לתהלוכה  הגיעו 

לכבוד החג.
טקס  את  כלל  המסורתי  האירוע 
בונה )קפה( מסורתי וטעימות ממבחר 
וחידון  הצגה  המסורתיים,  המטעמים 
אלמו  בהנחיית  במזוודה"  "מוזיאון 
אישטה, הרצאה על משמעות חג הסגד 
הרכב  והופעת  אקלה  וונדה  מר  של 

מוסיקלי – הברינקס.
אך לא רק בטקס מרכזי. חג הסיגד 
מיסודי  בעיר,  הספר  בבתי  גם  צוין 
התלמידים  נחשפו  יסודי,  על  ועד 
לסיבות  בחג,  העוסקים  לתכנים 
ומנהגי  לתרבות  ונחשפו  היום,  לציון 
אחדים  ספר  בבתי  אתיופיה.  יוצאי 
הוקם אוהל אתיופי מסורתי, בו עברו 
תלמידות ותלמידי בית הספר בתחנות 

יהודי  ולמדו על התרבות של  פעילות 
אתיופיה, התלבשו בבגדים מסורתיים 
והיופי  העשיר  מהמטבח  והתרשמו 

שבעדה.
שאירחו  ספר  בתי  ישנם  כן,  כמו 
שסיפרו   מהעדה,  מרתקות  דמויות 
ודרך  שלהם  העלייה  סיפור  את 
ההתאקלמות בארץ. בבתי ספר אחרים 
העדה  בני  התלמידים  הורי  הגיעו 
האתיופית להציג בפני התלמידים את 

מנהגי חג הסיגד והעדה.
כ-700  מתגוררות   ים  בבת 
החג  ציון  אתיופיה.  יוצאות  משפחות 
העירייה  ידי  על  השונים  באירועים 
הקהילה  של  הקשר  את  לחזק  נועד 
עם מורשתם, לאפשר מקום של כבוד 
לדור  ולהנחילם  התרבותיים  לנכסים 
החברה  בפני  אותם  ולחשוף  הצעיר 

הישראלית כולה.

צילום: יעקב כהן

צילום: יואב פלי 

הילדים החלו לקרוא, 
המכובדים התייצבו להקשיב

מאת: אלי כהן

'דרך  בגני  התקיים  מרגש  ערב 
חניכי  'איגוד  שע"י  אמונה' 
הישיבות' ובנשיאות מרן שר התורה 
קנייבסקי, במעמד  חיים  רבי  הגאון 
תחילת לימוד האותיות של הילדים 
הקריאה  לימוד  ותחילת  הרכים 
את  ריגשו  הילדים  הבוגרים.  אצל 
ובקריאה  בשירתם,  המשתתפים 

ראשונית של האותיות והמילים.
את הטקס כיבדו בנוכחותם רבנים 
משה  הרב  ביניהם:  ציבור  ואישי 
ישראל  הרב  המוסדות;  רב  גבאי, 
אריאל  הרב  השכונות;  רב  מלכה, 
לאברהם';  'זכור  קהילת  רב  מלכה, 
ראש העירייה צביקה ברוט; ממלא 
מקומו אלי יריב; חה"כ אורי מקלב 
המחלקה  מנהל  התורה(;  )יהדות 
התורה'  ב'דגל  המוניציפאלית 
מנחם  ברק,  בני  עיריית  ראש  וסגן 
שפירא; מנכ"ל רשת הגנים, ישראל 
ויו"ר המועצה הדתית בת  גולומב; 

ים, בנימין אלחרר.
שיבח  מקלב,  אורי  הכנסת  חבר 
העיר  ראש  מאמצי  את  בדבריו 
ברוט למען צרכי הקהילה התורנית 
שיהיה  ספק  "אין  ואמר:  בעיר, 

להגיע  קל  היה  לא  הצלחה,  כאן 
למעמד הזה היה הרבה קשיים אבל 
דבר  לא  זה  מאוד',  ישגה  'אחריתך 
מובן מאליו ויש פה מסירות גדולה 
ואין  במלאכה,  העוסקים  כל  של 
לידי  תבוא  הזו  שהמסירות  ספק 
בגני  הילדים  של  בחינוך  גם  ביטוי 

הילדים כאן".
ברוט,  צביקה  העירייה  ראש 
והזכיר  שבח  בדברי  למקלב  השיב 
עוד  שלהם,  הוותיקה  ההיכרות  את 
שלו  הקודמת  הקריירה  מתקופת 
דוגמא  הוא  "מקלב  כעיתונאי. 
עוזר  לציבור  שנאמן  ציבור  לנבחר 
אדם  אין  ואחד,  אחד  לכל  ומסייע 
שפונה ולא מקבל מענה זה נאמנות 
לציבור ושירות גדול מאוד, אזרחים 
פונים  שלהם  הרקע  מה  משנה  לא 
מענה  ומקבלים  נושא  בכל  לכנסת 

זה דבר גדול", אמר.
ברוט הבטיח להמשיך ולהשקיע 
תיק  מחזיק  יריב,  ואלי  במוסדות, 
השוויוניות  על  שוחח  חינוך, 
שהעירייה לכל המוסדות בעיר, ועל 
אוזן קשבת  להטות  נכונתו המלאה 

לצרכים שיתעוררו.



השמנת האהובה בעיצוב חדש

תנסו, תצליחו!
 עם מגוון מוצרי השמנת של השף הלבן לבישול ואפייה,

כל אחד יכול להצליח ליצור קינוחים ומנות טעימות ומרשימות. ועכשיו, אותו המוצר בעיצוב חדש!





לאומי איתך. 

זה שירות. זה לאומי

מזמינים פגישה 
עם הבנקאי 
מתי שנוח    

ובלי תור

קבלו
ְּפתֹור

שירות הזמנת פגישה מאפשר לכם לתאם פגישה 
עם בנקאי ללא המתנה בתור.



ל' חשוון תש"פ 828/11/19 בחולון בת ים

החלו קרבות הירושה בליכוד
מאת: ישראל פריי

במדינה  הציבוריות  שהמערכות  בזמן 
בממשלה  חוסר  של  תוצאה   - כליל  משותקות 
- המערכת הפוליטית מתפקדת בקצב  מתפקדת 
הבחירות  למניעת  שונות  יוזמות  בין  מסחרר. 
צצים  אותן,  שיזרזו  חקיקה  שינויי  להעביר  או 
והגושים  המפלגות  בתוך  הכוח  מאבקי  ועולים 

ובראשן מפלגת 'הליכוד’.
לממשלה  היועמ"ש  הודעת  לאחר  מיד 
אישום  כתב  הגשת  על  מנדלבליט  אביחי 
מפלגת  נכנסה  נתניהו,  הממשלה  ראש  נגד 
הודעות  אמנם  קיבל  נתניהו  'הליכוד'לסחרור. 
התורה,  יהדות   – הימין  לגוש  מחבריו  תמיכה 
בתוך  אך   – דתית  הציונות  ומפלגות  ש"ס 
פיהם  למלא  מהבכירים  חלק  העדיפו  מפלגתו, 
מים. בין התומכים המידיים היו מירי רגב, דודי 

אמסלם, זאב אלקין ואמיר אוחנה.
המנהיג  נגד  גלויות  לצאת  שהעז  הראשון 
סער.  'הליכוד'גדעון  בכיר  הוא  הפופולארי 
טענותיו של  את  סער  דחה  לתקשורת  בראיונות 
ביבי על 'הפיכה שלטונית'והתנער מההשתלחות 
של נתניהו בחוקרים ובפרקליטות. סער התמקד 
את  להחליף  'הליכוד'היא  טובת  לפיה  בטענה 
יצליח  לא  נתניהו  ופוליטית,  מאחר  נתניהו, 
עלולה  והמפלגה  נוספות,  בחירות  להכריע 

להיזרק לספסלי האופוזיציה.
לצעד  נחשבת  נתניהו  נגד  סער  של  היציאה 
אמיץ שעלול לעלות לו בזעמם של הליכודניקים. 
נכון לכעת, היחידים שמתייצבים בגלוי לצדו הם 

הח"כים מיכל שיר ויואב קיש. כצפוי, סער זכה 
למבול של נאצות מצד נאמניו של ביבי, כשבנו 
של ראש הממשלה מצייץ במלוא העוז האשמות 
 – המפלגה  של  הרשמיים  הצינורות  גם  שונות. 
הרשמי  הטוויטר  וחשבון  הדוברות  מערך  בהם 
גויסו  המפלגה,  נבחרי  את  לשרת  שאמורים   –
"מצער  נכתב:  היתר  ובין  סער,  נגד  למערכה 
שומר  נתניהו  הממשלה  שראש  שבזמן  לראות 
על בטחון ישראל, גדעון סער כברגלו מגלה אפס 

נאמנות ומקסימום חתרנות".
לפני  רק  לליכוד  שהצטרף  האיש  ברקת,  ניר 
היטב  עצמו  למקם  הצליח  ספורות,  שנים 

אסטרטגיה  באמצעות   – עתידית  כאלטרנטיבה 
משלו  מתווה  באילת  בכנס  הציג  ברקת  הפוכה. 
שיישלף  הליכוד,  יו"ר  מ"מ  בחירת  )עיקריו: 
למתקפה  ועלה  לנבצרות(  יצא  והיו"ר  במידה 
מול סער, שלא נשאר חייב והגיב:  "כשנלחמתי 
עבור הליכוד, שנותר עם 12 מנדטים - ברקת חגג 
עם שמפניות במטה 'קדימה'בה היה חבר. אחרי 
כביכול  קמפיין  עושה  ברקת  בכנסת  ימים  כמה 
התנועה'וכדי  יו’’ר  מקום  ל’ממלא  ל’ספר'או 
נגדי.  הסתה  קמפיין  מנהל  קיים  שהוא  להוכיח 
בכסף  קונים  לא  ליכודניקים  תלמד:  ברקת, 

ומנהיגות לא בזגזוגים ומצמוצים".

בשעת  נבחנת  אמיתית  מנהיגות   "גדעון, 
והוסיף:  משלו,  מנה  ברקת  השיב  משבר", 
"התבלבלת קצת ממחיאות הכפיים של השמאל 
ראש  את  להדיח  בניסיון  ונכשלת  והתקשורת 
הממשלה. גילית חוסר נאמנות בשעה הכי קשה 
של נתניהו והליכוד. הפניקה, איבוד העשתונות 
ראש  כלפי  והנמוכות  האישיות  והמתקפות 
זאת.  לטשטש  יצליחו  לא  וכלפי  הממשלה 

תתבייש לך".
בסופו של קרב פוליטי, נפגש ראש הממשלה 
נתניהו עם יו"ר מרכז הליכוד ח"כ חיים כץ, וסיכם 
עמו על קיום פריימריז על ראשות התנועה, תוך 
ששה שבועות. מחד, נתניהו יכול להציג מפלגה 
בולמת  הדחייה  מאידך,  למופת,  דמוקרטית 
ההתמודדות  את  ומותירה  סער,  של  כוונתו  את 
לאחר 21 הימים בהם עדיין ניתן להקים ממשלה 
וההתמודדות תגיע רק לקראת הבחירות הבאות.

יולי  ח"כ  בליכוד,   2 ומספר  הכנסת  יו"ר 
עד  להתרחשויות,  מלהגיב  נמנע  אדלשטיין, 
לבוקר יום שלישי, אז נפגש עם נתניהו והשניים 
הצורך  על  וחיוורת,  משותפת  הודעה  הוציאו 

לשמור על אחדות בליכוד.
מועמד  בעצמו  הרואה  כץ,  ישראל  השר  גם 
לראשות הליכוד, הצטרף באיחור למגיבים וביום 
שלישי כתב: "השתלחויותיו האישיות של גדעון 
קו אדום  הן בעיני חציית  סער בראש הממשלה 
כניסיון  ונראות  פוליטית,  ושותפות  חברות  של 

להכשיר את הקרקע לפילוג בליכוד". 

בזמן שנתניהו נלחם על חייו הפוליטיים בצל כתבי האישום, בכירים במפלגתו ובראשם גדעון סער וניר ברקת, מתגוששים בפומבי ומנסים למצב עצמם כיורשים האולטימטיביים

ניר ברקתגדעון סער

חורף חם וחכם 
עם בוא החורף, שמחים מומחי חברת החשמל להגיש לכם עצות מועילות בנושא צריכת החשמל 

בחורף, כדי שתוכלו ליהנות מחורף חמים ונעים ובה בעת לחסוך בהוצאות החשמל בבית 

בשיתוף חברת החשמל

באיזה אמצעי הכי נכון ויעיל לחמם את 
הבית בחורף?

ביותר  היעיל  האמצעי  הוא  המזגן 
מחמם  הוא  בחורף.   הבית  לחימום 
ביעילות,  במהירות  ובאופן  בטיחותי  

ולכן  הוא  מומלץ  ביותר.

כדאי  חדש,  מזגן  כשקונים 
טיפ 
חם:

לבדוק מהו הדירוג האנרגטי 
שלו. את המידע הזה תוכלו 
האנרגיה  בתווית  למצוא 
המוצמדת למזגן. המלצתנו היא לבחור 
את המכשיר עם הדירוג האנרגטי הקרוב 
ביותר ל-A, מה שמבטיח רכישת מכשיר 
הקנייה  את  שהופך  וחסכוני  יעיל 

למשתלמת לאורך זמן. 

בבית  המומלצת  הטמפרטורה  מהי 
בחורף? 

כאשר מחממים בעזרת מזגן,  מכוונים 
אותו כך שבחדר יהיו 20 מעלות. כל 
הוצאות  את  מייקרת  נוספת  מעלה 

החשמל לחימום בכ-5%!
שימו לב: אוכלוסיות רגישות - תינוקות, 
החיסון  שמערכת  ואנשים  קשישים 
שלהם נפגעה, צריכים לפעול בהתאם 

להמלצות גורמי הרפואה. 

טיפ  כשיש מזגן ללא תרמוסטט, 
כדאי להתקין בחדר מד-חום, חם:

וכך מתאימים בקלות את פעולת מכשירי 
החימום לטמפרטורה המומלצת. 

סבא,  וגם  תינוקת  גם  יש  בבית  אצלנו 
ושניהם רגישים לחימום באמצעות מזגן. 
מהו אופן החימום המומלץ כשלא ניתן 

להשתמש במזגן?

חימום  בעת  בחשמל  לחסוך  מנת  על 
מזגן,  שאינו  באמצעי  בחורף  הבית 
חשמליים  מכשירים  לבחור  חשוב 
בעלי תרמוסטט  - דוגמת קונווקטורים 
שבמכשיר  התרמוסטט  ורדיאטורים. 
עוד  כל  המכשיר  פעולת  את  מפסיק 
גם  כך  נשמרת.  הרצויה  הטמפרטורה 

חוסכים בחשמל וגם חוסכים בכסף.

באמצעות  חימום  בעת 
טיפ 
מכשירים חשמליים מומלץ חם:

לסגור היטב חלונות ודלתות 
יעילות  את  להגביר  כדי 
להיכנס  קר  מאוויר  ולמנוע  החימום 
כאשר  זאת,  עם  המחומם.  לחדר 
משתמשים במכשירים שאינם פועלים 
באמצעות חשמל – חובה להשאיר פתח 
גזים  ולהוצאת  צח  אוויר  לכניסת 
שנפלטים מתנורים שכאלה )תנורי גז, 

אח וכדומה(.

לא  אפשר:  אי  בחורף  בטיחות  ובלי 
מייבשים כביסה על תנורי חימום, יש 
להרחיק את התנורים מחומרים דליקים 

ולמקמם בצורה יציבה במקומות שאין 
ויפילו  חשש שיפלו או שיתקלו בהם 

אותם. 

הדוד  את  בחורף  להשאיר  כדאי  האם 
החשמלי פועל ללא הפסקה כדי שיהיו 

מים חמים כל הזמן?

רק  להפעיל  מומלץ  החימום  דוד  את 
למועד השימוש במים חמים.  בסמוך 
בדוד שמופעל תמיד - המים מתחממים 
יקרה  ואנרגיה  צורך,  ללא  ומתקררים 

מתבזבזת.

אנרגיה  בזבוז  למנוע  כדי 
טיפ 
בהוצאות חם: מגידול  ולהימנע 

מים,  לחימום  החשמל 
מומלץ להתקין קוצב זמן )טיימר( לדוד. 
כך תוכלו לכוון מראש את המועד שבו 
נחוצים לכם מים חמים, ותוכלו ליהנות 
כדי  בבית  הייתם  לא  אם  גם  מהם 

להפעיל את הדוד.

מכונת  את  להפעיל  כדאי  הכי  מתי 
הכביסה? 

או  המייבש  הכביסה,  מכונת  כאשר 
מומלץ  מלאים,  אינם  הכלים  מדיח 
שלא להפעיל אותם אלא להמתין עד 
שיתמלאו. כך חוסכים במים, בחומרי 
החשמל.  בהוצאות  וכמובן  ניקוי 
כשמפעילים מכונה מלאה אחת במקום 

חוסכים   חסכונית,  בתוכנית  שתיים 
40%-30% בצריכת החשמל, וזה ממש 

משמעותי. 

בצריכת  גם  לחסוך  כדי 
טיפ 
החשמל של מייבש הכביסה, חם:

מומלץ להפעיל את מכונת 
המרבית  הסחיטה  במהירות  הכביסה 
האפשרית, לפי סוג הכביסה, כדי לקצר 
קונים  אם  שיידרש.  הייבוש  את משך 
מכונה חדשה, כדאי לוודא שקיימת בה 
גבוהה  במהירות  לסחיטה  אפשרות 
ולבדוק את תווית האנרגיה שלה. אנחנו 
שהדירוג  במכונה  לבחור  ממליצים 
ל-A, שהוא  קרוב  האנרגטי שלה הכי 

היעיל ביותר.

לנו  יעזרו  נורות  אילו  בחורף:  רק  לא 
לחסוך בצריכת החשמל לתאורה?

קומפקטיות  פלואורסצנטיות  נורות 
ונורות לד הן נורות חסכוניות מאד. לא 
רק שאורך החיים שלהן גדול פי 8 ואף 
ליבון,  נורות  של  חייהן  מאורך  יותר 
צריכת  את  מפחית  אף  בהן  השימוש 

החשמל הביתית לתאורה בכ-80%. 

לזמן   מחדר  כשיוצאים 
טיפ 
ממושך  מכבים  את  האור חם:

ואת מכשירי החשמל שאינם 
בשימוש  ומונעים  בזבוז מיותר.



חצר ביתו של המקובל האלוקי רבי מרדכי שרעבי
 ומבנה ישיבת המקובלים ׳נהר שלום׳ 

 בסכנה!!!

שעות גורליות

ראשון-חמישי
ג׳-ז׳ בכסליו תש״פ

101
רבי בניהו שמואלי שליט"אבראשות הגאון המקובל הצדיק

מצילים
את מבנה 
הישיבה *6431

הצטרפו להצלת בית 
המקובל וזכו בישועה

יזמים ואנשי עסקים מתעתדים לרכוש את המתחם ההיסטורי בנחלאות, שבו חי למד 
 וחולל מופתים, המקובל האלוקי רבי מרדכי שרעבי זיע״א - ולבנות בו ככל העולה על רוחם. 
באם לא נתעשת, ישיבת המקובלים ׳נהר שלום׳ ומוסדות התורה והחסד, יהיו בסכנה קיומית!



ל' חשוון תש"פ 1028/11/19 בחולון בת ים

שניאור ובר ואוריאל צייטלין

"זה עצוב מאוד", אלה המילים בהן פותח את 
הראיון אביב בושינסקי, שהיה בעבר יועצו הקרוב 
דוברו  שימש  בושינסקי  הממשלה.  ראש  של 
ראש  והיה  הממשלה  ראש  במשרד  נתניהו  של 
תפקידו,  במסגרת  האוצר.  במשרד  שלו  המטה 
הפעולה  לדפוס  ונחשף  אליו  בצמוד  עבד  הוא 
שלו בנושאים המפורטים בכתב האישום שהציג 
לא  אמנם  כי  יודגש  לממשלה.  המשפטי  היועץ 
הקרובה,  בסביבה  שהיה  כמי  אך  בדבר,  נחשד 
הוא בוודאי יכול לתת לנו זווית מעניינת ולשפוך 

אור חדש על הנושאים הבוערים.
נגד  האישום  כתב  על  צער  מביע  בושינסקי 
ראש הממשלה. "זהו יום עצוב לעם ישראל. יום 
נגד  'מדינת ישראל  ישנה כותרת שאומרת:  שבו 
לי  מעולם.  חווינו  דבר שלא  זה  נתניהו',  בנימין 
באופן אישי עצוב על אדם שעבדתי איתו הרבה 
שנים, הלכתי עמו כבר בקדנציה הראשונה שלו 
שלו.  הפוליטי  הקאמבק  על  עבדנו  כך  ואחר 
שם   – האוצר  במשרד  שלו  מטה  ראש  שימשתי 
לדעתי הוא החל לסלול את דרכו חזרה ושם קיבל 
את הלגיטימציה הציבורית לזה. אדם עם יכולות 
המבריק  לא  אם  שפגשתי  מהמבריקים  אדירות, 
 - חלקן  לפחות   - שלו  החולשות  אבל  ביותר, 
היועץ  אומר  שראינו",  האישום  בכתב  נחשפו 

לשעבר.
לצדו  שהה  בה  התקופה  האם  לשאלה  באשר 
הייתה יכולה להעיד שהוא בדרך למצבו העגום 
כעת, עונה עונה בושינסקי תשובה חד משמעית: 
"מעולם לא. נתניהו לא גנב. הוא לא אדם שלוקח 
יכול  היה  הוא  שבהם  בצמתים  היה  הוא  שוחד. 
לקחת לא מעט כסף ולא רק סיגרים או שמפניות, 
וטובות  כסף  אלא ממש  חלילה,  מזלזל  לא  ואני 
לא  בזה.  חפץ  אותו  ראיתי  ולא  אחרות  הנאה 

ראיתי אותו מכוון לזה".
בשלב זה של השיחה, מפנה בושינסקי אצבע 
רה"מ.  במחיצת  לעבודה  חבריו  לעבר  מאשימה 
יועציו  "אני לא בא להרוג את השליח, אבל אם 
כמו ארי הרו, ניר חפץ או שלמה פילבר שעבדתי 
נתניהו  את  ראו   – מסוימת  תקופה  אפילו  איתו 
כשהוא  וחומר  קל  עבירה,  דבר  לעשות  עומד 
עושה דבר עבירה, הם היו צריכים לרוץ למשטרה 
או לכל הפחות להודיע לבוס שלהם בנימין נתניהו 
'עד כאן – זה אסור'. זה גם תפקידו של שומר סף 

לבוא ולבלום, להגיד זה מותר וזה אסור".
שבהיבט  חושב  "אני  לשעבר,  היועץ  לדברי 
קראתי  אני  בתפקידם.  מעלו  הם  לכאורה  הזה 
הקלטה  שמכניס  אדם  המזהם'.  'ארי  הרו  לארי 
לפגישה בין אם זה על פי בקשת הבוס שלו ובין 
אם לאו, לא עושים דברים כאלה. פה היית צריך 
לעצור ולהגיד 'את זה אני לא מוכן לעשות' וזה 
על  ולא  נתניהו  על  היא  ההאשמה  שוב,  חבל. 
לא  עדי המדינה, אבל חבל שהמעטפת שסביבו 
מנעה חלק מהדברים. כמו שכתוב 'בפני עיוור אל 
תשים מכשול' למרות שלהגיד על נתניהו שהוא 

עיוור, זאת הנחת סלב כמו שאומרים".

אובססיה לתקשורת
הייתה  נתניהו  של  הגדולה  נפילתו  נרצה,  אם 
עליו  ובנאמר  לתקשורת  בו  שבערה  האובססיה 
על המרקע. "נתניהו, יותר משאר הפוליטיקאים, 

אוהב תקשורת מחבקת". בושינסקי מבקש שלא 
להיכנס לפלפולים המשפטיים ולשאלת החוקיות, 
אבל משתף זכרונות מחווייתו האישית. "נתניהו 
זוכר שכשהתחלתי  אני  אוהד.  סיקור  רצה  תמיד 
איתו, עברתי תפקידי ככתב מדיני ברדיו  לעבוד 
כמה  עד  והופתעתי  שלו  תקשורת  יועץ  לשמש 
הפוליטיקאים ובראשם נתניהו מייחסים חשיבות 
'קטן  שזה  חשבתי  בתקשורת.  שנאמר  מה  לכל 
עליהם' הילד שמשדר ברדיו, תהיתי מה זה משנה 

כבר?" הוא חושף את מחשבותיו באותם ימים.
השאלה  לנתניהו.  חשוב  היה  בהחלט  "זה 
שינויים  כאן  שהיו  או  אוהד  סיקור  רק  זה  אם 
לעזור  כדי  לבצע  נתניהו  שניסה  רגולטורים 
למאן דהו או גרוע מכך, להגביל את התקשורת 
לעצמו  להבטיח  כדי  התקשורת  את  ולצמצם 
סיקור אוהד". חרף רצונו של בושינסקי להתעלם 
עיתוי  על  בקול  תוהה  הוא  המשפטי,  מההיבט 
עכשיו?",  דווקא  "למה  האישום.  כתב  פרסום 
היועץ  בחר  עכשיו  דווקא  "למה  שואל.  הוא 
האישום?  כתב  את  לפרסם  לממשלה  המשפטי 
הוא לא היה יכול לפרסם יומיים קודם לכן? לא 

היה יכול להמתין? זה עושה לי קצת תחושה לא 
וזה  הפוליטית,  במערכת  התערבות  של  נעימה 

קצת חבל".
אנחנו  מפיו,  שנשמעים  הדברים  בעקבות 
מרשים לעצמנו לשאול, האם הוא מסיק כי אביחי 
אכיפת  במערכת  ואחרים  ניצן  שי  מנדלבליט, 
מהחיים  נתניהו  את  להדיח  מעוניינים  החוק 
הציבוריים? על זה משיב בושינסקי כך: "אהיה 
זהיר. אני חושב שבוודאי יש כאן חוסר רגישות 
שכל  לטעון  לי  קשה  אבל  מכך,  יותר  לא  אם   –
החבורה, החל משי ניצן עד אחרון הפרקליטים, 
עסקו בתיקי נתניהו כשכל חפצם היה רק להפיל 
מידי.  קונספירטיבי  שזה  חושב  אני  נתניהו.  את 
יכול להיות שהחמירו עם נתניהו באישומים ויש 
כאלה שיגידו שלא משנה אצל מי תחפש, תמיד 
תמצא עליו משהו לא כשר. יכול להיות שנתניהו 

הוא סוג של קורבן, אבל לא אלמן ישראל".
ראש  על  מביקורת  חוסך  לא  בושינסקי 
צריך  היה  לא  שנתניהו  דברים  "היו  הממשלה, 
להגיע אליהם מלכתחילה. למשל אותם מפגשים 
אינטימיים עם האלוביצ'ים - זה לא ראוי. אותה 

חלק  ראויה.  אינה  מילצ'ן  עם  יחסים  מערכת 
אותן  ראויים.  לא  הם  אף  נוספים  ממהלכים 
הקלטות והמפגש עם נוני מוזס, לא היו ראויים. 
האם זה פלילי? זה כבר יחליטו אחרים. אני חושב 
שנתניהו ומי שהיה בסביבתו היה צריך להפעיל 
קצת יותר שיקול דעת ולא להגיע למצב שבו הוא 
עשוי להימצא או בפועל נמצא במצב לא טוב. יש 
פיקח ויש חכם, מלכתחילה הוא היה צריך להיות 

פיקח ולא להיכנס לסיטואציות האלה".
הנאומים  על  לדבר  עוברים  אנחנו  בהמשך 
בליל  הממשלה,  וראש  מנדלבליט  אביחי  של 
פרסום כתב האישום. לדברי בושינסקי, הוא לא 
מופתע מהדברים ואף טוען כי דבריו של נתניהו 
להגן  וחובתו  "זכותו  לחלוטין.  לגיטימיים  היו 
על עצמו" הוא אומר. "נתניהו מנסה לשנות את 
דעת הקהל לטובתו". לטעמו של יועץ התקשורת 
לשעבר, הדבר לא יסייע למצבו הפוליטי הסבוך. 
כי לא תהיה מגמת התחזקות  כן הוא סבור  כמו 
האירועים  בעקבות  בו  בתמיכה  היחלשות  או 

הפוליטיים.
במהלך  אותנו  מפתיע  הוא  נוסף  בהיבט 
לפיו  הנרטיב  כי  סבור  בושינסקי  השיחה. 
לחלילי  שרוקדים  ציבור  אנשי  או  פוליטיקאים 
 – לאתרוג  זוכים  המשפט,  ומערכת  התקשורת 
הוא נכון, כאשר קוראים את ההיסטוריה. עם זאת 
הוא מסייג ואומר כי הוא "לא בטוח שבמצבו של 
נתניהו, אם הוא היה הופך את עורו זה היה עוזר 
נתניהו  אולי  מידי.  מאוחר  היה  שזה  משום  לו, 

היה צריך לפעול אחרת". 
נתניהו  בה  בתקופה  כי  נזכר  לשעבר  הדובר 
התקשורת  אוסלו,  הסכמי  עם  פעולה  שיתף 
כעס  הימין  מחנה  ואילו  אותו  ואהבה  חיבקה 
עליו. לעומת זאת, ברגע שחזר יותר לכיוון הימין, 
כמה  ולאחר  ממנו  סלדה  אחד  כאיש  התקשרות 
חודשים הוא הפסיד בבחירות. "זה מצבו הקשה 
ביותר אי פעם", מסכם אביב בושינסקי, שמביט 
בעיניים כלות כיצד מפעל חייו של האיש שהפך 
את המדינה, יורד לטמיון ומצוי בפרפורי גסיסה.

אביב בושינסקי, יועצו הקרוב לשעבר של בנימין נתניהו מאשים בראיון מיוחד ל'קו עיתונות':

"עדי המדינה מעלו בתפקידם"
"נתניהו לא גנב. הוא איננו אדם שלוקח שוחד. למרות שהיה בצמתים שבהם היה יכול לקחת לא מעט כסף ולא רק סיגרים או 

שמפניות, אלא ממש כסף וטובות הנאה אחרות - לא ראיתי אותו חפץ בזה", כך מעיד לשניאור ובר בראיון נטול כפפות אביב 
בושינסקי, ששימש כיועצו הקרוב של ראש הממשלה, אשר שופך אור על הנעשה בלשכה בזמנים הרלוונטיים  מאשים את 

עדי המדינה: "הם היו צריכים להודיע לבוס שלהם 'עד כאן – זה אסור'"  על היועמ"ש מנדלבליט: "למה דווקא עכשיו הוא בחר 
לפרסם את כתב האישום?"  על נתניהו: "היו דברים שלא היה צריך להגיע אליהם מלכתחילה" 

מימין לשמאל: עד המדינה ניר חפץ, היועץ אביב בושינסקי וראש הממשלה בנימין נתניהו

רוה"מ נתניהו עם היועמ"ש אביחי מנדבליט | צילום: לע"מ



ל' חשוון תש"פ 1128/11/19 בחולון בת ים

"בחירות נוספות תהיינה 
אסון למפלגות החרדיות"

מאת: ישראל פריי

מפלגת  על  שהשתלטה  האופוריה  תחושת 
אלי  שעבר  שבוע  בסוף  התנפצה  לבן',  'כחול 
מירב  את  לגרוף  שהצליחו  אחרי  מציאות. 
המנדטים בבחירות וכשהמנדט להרכבת ממשלה 
שהמהפך  במפלגה  הניחו  גנץ,  בני  בידי  ניתן 
בצורה  בחומה  נתקלו  אך  יד,  בהישג  השלטוני 
אביגדור  של  ובסירובו  הלאומי'  'הבלוק  של 

ליברמן לתת יד לממשלת מיעוט.
של  האידיאולוגית  הגמישות  על  שבנו  אלה 
ש"ס  להתבדות.  נאלצו  החרדיות,  המפלגות 
'כחול  נציגי  עם  להיפגש  סירבו  התורה  ויהדות 
מונפת  שלישיות  בחירות  כשחרב  וגם  לבן' 
עליהם, מסרבים הנציגים החרדים לדון באופציה 

הכוללת היפרדות מבן בריתם, בנימין נתניהו.
רבים,  חרדיים  לגורמים  מחובר  שנחשב  מי 
הוא ח"כ יזהר שי, חבר מפלגתו של גנץ, לשעבר 
ותעסוקה  יזמות  לקידום  שפעל  הייטק  יזם 
המזכה  קשרים  רשת  וטווה  החרדית  בקהילה 

אותו בהערכה ובדלתות פתוחות.
אתה  ממשלה,  להקמת  קרובים  הייתם  שי,  ח"כ 

מרגיש החמצה?
להגיע  כשיכולת  מרגיש  אתה  "החמצה 
למפרע  מבין  כשאתה  או  עשית,  ולא  למשהו 
מה היית צריך לעשות – ולא ברור לנו מה היינו 
אכזבה,  תחושת  יש  כן  אחרת.  לעשות  צריכים 
למען  עשינו.  ולא  יותר  לעשות  יכולנו  אולי 
התקיימה  המנדט  החזרת  אחרי  מיד  האמת, 
ישיבת סיעה והוחלט להמשיך לעשות כל מאמץ 
כדי כן להגיע לממשלת אחדות, כך שזו החמצה 
מניח  אני  לבחירות,  נלך  אם  מוגבל.  בעירבון 

שתחושת ההחמצה תצמח עוד יותר".
מלכתחילה האמנתם שכן תצליחו לעשות את זה 

ולהקים ממשלה, איפה זה התפספס לכם?
התקופה  כל  לאורך  רצה  נתניהו  "בנימין 
הוא  הפוליטית  במערכת  בחירות.  רוצה  ועדיין 
ללא ספק האדם היחידי שבאמת רוצה בחירות. 
יש אדם אחד שדוחף לבחירות ואנחנו מאשימים 
אותו. דרך אגב, דעתי האישית שעבור המפלגות 

החרדיות, בחירות נוספות הן אסון.
אפשרי  תסריט  על  בכנות  חשבה  לבן  "כחול 
של הקמת ממשלה עם הליכוד, נתניהו יהיה שני 
בסיבוב, ואם באמת יצא זכאי בדין - כפי שטען 
תמיד - הוא ישוב לכהן. זה תסריט שנשמע לנו 
הגיוני; לא משנה משמעותית את מאזן הכוחות 
גם  אנחנו  ככה  הבחירות.  תוצאות  את  ומשקף 
לשרת  מבחינתנו,  הקשה  הבעיה  את  מסירים 

תחת ראש ממשלה עם כתבי אישום".
לחרדים  הציע  לפיד  שיאיר  אמר  דרעי  אריה 
האמנם?  מהבלוק,  שיערקו  כדי  מופלגות,  הצעות 

כחול לבן קיפלה את הדגלים הליברליים?
"אני לא מתייחס למה העבירו ומה דרעי הבין, 
להגיד:  וממשיכה  אמרה  לבן  שכחול  אומר  כן 

החרדי  הציבור  עם  גם  תיטיב  אחדות  ממשלת 
ומצד שני תקפיד על כמה מהדגלים של הציבור 
השליש-שני  עם  הדף  את  מזכיר  אני  החילוני. 
נסוגנו  לא  אנחנו  גנץ,  בני  שליש המפורסם של 

מזה ואמרנו תמיד שיש מקום לפשרה.
חצי  לפני  הוכיחו  כבר  החרדיות  "המפלגות 
טרום  )ליברמן,  אחר  מישהו  עם  במו"מ  שנה 
פיזור הכנסת ה-21, י. פ.( שהן מוכנות לפשרות. 
הם הסכימו לוותר בנושא הגיוס, היו שם ויתורים 
מפליגים, הנה הוכחה שהם מוכנים לפשרות, גם 

מהצד שלנו יש נכונות".
האם עשיתם צעדים אופרטיביים כדי להביא את 

החרדים?
סירבו  והם  להיפגש  אותם  הזמנו  "אנחנו 
באופן רשמי. יש כל הזמן תקשורת בינינו לבין 
היא  העובדה  ובחזרה.  החרדיות,  המפלגות 
הרכבת  לידי  הביא  לא  זה  התחתונה  שבשורה 
מסרים  העברנו  לא  מקרה,  בכל  ממשלה. 
לפיהם כחול לבן מתפרקת מכל ערכיה, גם לא 
העברנו שום דרישה שאומרת שהחרדים צריכים 
להתפרק מכל ערכיהם. ממשלה בראשות כחול 
לבן תיטיב עם כל הציבור בישראל ואני משוכנע 
הציבור  עם  תיטיב  היא  מידיעה:  גם  ואומר 
הציבור  של  הצרכים  את  תשקף  גם  החרדי. 
להיות  יוזמנו  החרדיות  המפלגות  וגם  החרדי 
חלק, והם יעשו שטות גמורה אם הם לא יצטרפו 
שתהיה  לימים  כבר  זה  אבל  שכזאת,  לממשלה 

ממשלה אחרי כל החרמות והעניינים".
דובר על אפשרות של ממשלת מיעוט בראשותכם 
לראות  רוצה  היית  המשותפת.  הרשימה  ובתמיכת 

ממשלה כזאת בישראל?
"רוצה לא, לקחתי בחשבון אפשרות כזאת – 
כן, עד כמה היא הייתה ריאלית? כנראה שלא. מי 
שחשב שזה כן ריאלי היה ראש ממשלת ישראל. 
אני חושב שהציבור הערבי בישראל זכאי לייצוג 
בכנסת בהתאם לכל כללי הדמוקרטיה, זה ציבור 
גדול ומשמעותי ויש הרבה נושאים שהוא ראוי 
הערביות  המפלגות  לצערי,  בהם.  אותו  שייצגו 
לפחות חלקן, נוקטות באופן אסרטיבי באג'נדה 
שלא בהכרח תואמת את מה שהציבור היהודי-
ישראלי מסוגל להכיל. הלוואי שביום מהימים, 
יהיו שרים  לקרות,  יכול  זה אפילו  יודע אם  לא 

ערביים, כולנו שותפים לחזון הזה".
על פי לא מעט דיווחים, אנשי תל"ם במפלגתכם 

הכשילו כל יוזמה להקמת ממשלת מיעוט.
"זה לא נכון. נקודה. הם לא הכשילו. הדיווחים 
מרתקים ומרגשים על ריבים בין יועז הנדל לבני 
גנץ, אולי גם ידווחו יום אחד שהם הלכו מכות, 

אבל זה לא נכון. הם לא הכשילו מהלך שכזה".
יושבים  היו  הם  מחליטה,  הייתה  המפלגה  אם 

בממשלה בתמיכת המשותפת?
לא  כי  לנחש,  רק  יכול  אני  יודע,  לא  "אני 
ראיתי אופציה אמיתית של ממשלה כזאת באה 
'הנה מבנה  דיון אצלנו בסיעה, שאומרים  לכדי 
הממשלה, הנה התמיכה מבחוץ, והנה מה שזה 
תיאורטי  באופן  שהתחייבנו'.  ומה  לנו  עולה 
יכול להיות, לא הייתה אופציה קונקרטית  הכל 

שהובאה לדיון".
הובאה  לא  כלל  מיעוט  הסוגייה של ממשלת  כל 

לדיון?
מיני  כל  על  תיאורטי  באופן  "כשמדברים 

אפשרויות של מבנה ממשלה - גם הנושא הזה 
נמצא שם. כשזה דיון כזה מתמטי-תיאורטי, כל 
הוא  למה  או  דברים  מיני  כל  להגיד  יכול  אחד 
מסתייג. לא היה אצלנו מישהו שקם ואמר 'אין 
יועז  'אני  על מה לדבר', לא שמענו משהו כמו 
הולך  האוזר  צביקה  'אני  הביתה',  הולך  הנדל 
לבשל בהתאם למתכונים הנפלאים שפרסמתי', 
'אני בוגי יעלון פורש והולך לכתוב ספרים'... לא 

היה דבר כזה.
איך  הייתה  הנושא השאלה  "להיפך, כשעלה 
הנה  הפוך,  על  בהפוך  המו"מ  על  משפיע  זה 
חילול  כדי  תוך  בבלפור  ההיסטריה  את  ראית 
שתהיה  והחליט  בבוקר  קם  נתניהו  כי  שבת 
ממשלת מיעוט, אז בסיטואציה כזו או אחרת - 
זה היה יכול ללחוץ על הליכוד לעשות את הדבר 
נתניהו,  שלך,  ההיסטריה  באמת  זו  אם  הנכון, 
ואם אתה באמת חושב על עתיד מדינת ישראל 

– בוא תקים ממשלה עם כחול לבן".
ומ"מגישות  נתניהו סיפר שהוא שומע ברחובות 
התה" כמה העם לא רוצה בחירות. מה אתה שומע 

מהעם?
היא  והתחושה  אנשים  המון  פוגש  "אני 
מבדילים  לא  הם  בפוליטיקה.  מאסו  שהאנשים 
בין מי שדוחף אותנו לבחירות לבין מי שמתנגד 
וזו  וקורסת  וזה מעניין. השיטה הולכת  אליהם, 
הפוליטיקאים  ישראל.  למדינת  הסכנות  אחת 
פה  יש  אבל  שצועקים  וטוב  לביקורת  ראויים 
פיצוחים  בחנות  המוכר  בשיטה.  אמון  אבדן 
צעק עליי השבוע 'מה אתם עושים, איך אתם לא 
מתביישים, לא מעניין אותי לא ימין ולא שמאל, 

תתקנו כבר את כל העסק הזה'".
לו עכשיו מכנסים אתכם לחדר הסיעה ואומרים: 
הלקחים  הפקת  מה  שלישיות.  לבחירות  הולכים 
מבחינתך? איזה דברים היית משפר בקמפיין הבא?

"הייתי מדגיש 3 דברים: למה אנחנו, מה אנחנו 
האחרונים,  בחודשים  קרה  ומה  לעשות,  רוצים 
אמנם  אנחנו?  למה  וחשבון.  דין  מגיע  לציבור 
הדגשנו את זה בבחירות הקודמות, אבל כעת יש 
לנו יש כלים ותחמושת, לדבר על המנהיגות של 
שיכולה  כנבחרת  מסביב  הח"כים  על  גנץ,  בני 
אפקטיבי  שזה  ראינו  טובים.  דברים  לפעול 
בגנץ  רואים  אנשים  יותר  עוד  וכעת  בבחירות 

מתאים לראשות ממשלה.
"אני כן חושב שלא הדגשנו מספיק את המצע 
שמעניין  ומסתבר  מסוימים  בתחומים  שלנו 
רוצים לעשות  אנשים לשמוע מה למשל אנחנו 
עם עזה. זה נושא חשוב לציבור ישראלי ויש לנו 
לכדי  מספיק  בא  שלא  דבר  מצוינות,  תשובות 
ביטוי בבחירות האחרונות. אני לא איש קמפיין 
נצטרך לבחון מה הכי מעסיק את הציבור  אבל 
הישראלי בשלושת החודשים האלה, לצערי זה 
אמון  לחוסר  שלו,  לכעס  מזור  למצוא  כנראה 
במערכת. נצטרך לחשוב איך אנחנו לא נתפסים 
יותר מדי כחלק מהבעיה אלא כחלק מהפתרון".

אחרי ש'כחול לבן' איבדה את המנדט להרכבת הממשלה, מדבר ח"כ יזהר שי על הניסיונות, האכזבה והפקת הלקחים · על 
המפלגות החרדיות: "לא העברנו מסרים שאנחנו מתפרקים מערכינו ולא העברנו דרישה שהחרדים יתפרקו מערכיהם. הם 

הוכיחו מוכנות לפשרות, גם מצדנו יש מוכנות" · האם תל"ם הכשילו ממשלת מיעוט? "הדיווחים על ריבים בין יועז הנדל לבני 
גנץ מרתקים, אולי יום אחד ידווחו שהלכו מכות, אבל זה פשוט לא נכון" · וגם: מוכר הפיצוחים שצעק, אובדן האמון בשיטה 

ואיזה חלק הם פספסו בקמפיין הבחירות?

ח"כ יזהר שי בלשכתו בכנסת השבוע
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בשבוע האחרון, לאחר הקראה פומבית בלב כבד ושלם של כתב 
מנדלבליט,  אביחי  היועמ"ש  ידי  על  הממשלה  ראש  נגד  האישום 
נשמעו קולות בודדים גם בציבור החרדי תוהים לפשר החיבוק הצמוד 

שנתניהו זוכה לו, למרות שלכאורה סופו הפוליטי קרב ומוצא אין.
נתניהו.  רק  לא  לפחות  נתניהו,  אינו  מזמן  שהנושא  הוא  העניין 
היו  יתכן שגם במפלגות החרדיות  ובמדינה מתוקנת  בעולם מתוקן 
בנחת  המשפטיים  ענייניו  את  לנהל  כבוד  אחר  לרוה"מ  מציעים 
ממעונו הקיסרי ולא לגרור את המערכת הפוליטית ואת המדינה כולה 

לסחרחרה, אלא שאיננו מדינה מתוקנת.
לגדוע  החלטה  בהינף  יכול  נבחר  בלתי  משפטי  פקיד  בה  מדינה 
את הקריירה הפוליטית של ראש הממשלה )או שר פנים, או בריאות( 

היא דיקטטורה. 
1793 נערף בגיליוטינה ראשו של לואי ה-16, מלך  ב-21 בינואר 
צרפת. עד היום מסמל צעד זה ברחבי העולם המערבי את השחרור 
מדינה  קרי,  לדמוקרטיה,  והמעבר  והדיקטטורה  המלוכה  מכבלי 

שהחלטותיה מתקבלות בידי נבחרי העם.
אינו  שחוק  לחדד  רצוי  חוק,  מדינת  היותנו  על  המלל  כל  בתוך 
קדוש, החוק הוא החלטות שהתקבלו על ידי רוב נציגי העם שנבחרו 
לשנותם,  או  לבטלם  ונבחריו  העם  ובידי  נחקקו  העם  בידי  לכנסת. 

בשום אופן לא בידי פקיד או שופט, בכיר, חכם וצודק ככל שיהיה.
היהדות החרדית הזהירה ראשונה מפני הכוח הבלתי מוגבל ובלתי 
נסבל שנטלו לעצמם בג"ץ בפרט ומערכת המשפט במדינת ישראל 
נגד  למחאה  רבבות  יצאו  עשורים  משני  למעלה  לפני  כבר  בכלל. 

שלטון בג"ץ.
נתניהו בסך הכל מצטרף באיחור למאבקנו, מאבק נגד דיקטטורה 
שיפוטית. מאבק שאינו שייך לימין ושמאל, לדתיים או חילוניים, אין 
כאן ויכוח על הסטטוס קוו או על מדינת הלכה, לא על הסכם שלום 
ולא על קצבאות ותמיכה, יש כאן מאבק לזכויות אזרח ולדמוקרטיה 

מול עריצות.
נותר רק לקוות שהמערכת התקשורתית המשומנת והמגויסת לא 
מנדטים   61 לגייס  יצליח  הימין-חרדים  ושבלוק  אסון  עלינו  תמיט 
בבחירות מועד ג' הבעל"ט. כך אולי, נצליח במאבק האחרון להינצל 

מכבלי 'דיקטטורת החוק'.

פרקליטות תחילה

והמועמד להרכבת הממשלה  לכן, החזיר הרמטכ"ל  קודם  יממה 
הדברים  מצב  ולפי  המדינה,  לנשיא  המנדט  את  גנץ  בני  לשעבר 
הנוכחי, בהתחשב בהצהרתו האחרונה של איווט ליברמן – מדינת 

ישראל צועדת באופן בלתי נמנע לסיבוב בחירות שלישי.
התמיכה  שאלת  סביב  ינועו  הקרובות  הבחירות  נראה,  שזה  כמו 
בנתניהו, שכבר פצח במסע "אני מאשים" נגד הפרקליטות והיועמ"ש 
ב'נאום החליפות התפורות', כמו במודל המקורי של דרעי - גם כאן, 
עשוי רוה"מ לסיים עם תוצאה אסטרונומית בתחום המנדטים - אך 

גם עם הרשעה משפטית שתמנע ממנו ליהנות מהשלל.
לרעת נתניהו משחקת העובדה שרבים, גם במחנה הימין ובמרכז 
ככל  ומגמתי"  "מזוהם  שלו,  אישי  עניין  במאבק  רואים  השפוי, 

בדעת  הקרובים  בחודשים  להחדיר  עליו  זאת,  לשנות  כדי  שיהיה. 
הקהל כי מדובר בבחירות על הפרקליטות, על אמון הציבור השחוק 
במערכת ועל האפשרות לשנות אותה, בתמיכת מפגיני הימין שהחלו 

לצאת לרחובות.
באמצעות  או  )ישירות  יציג  אם  נתניהו  יעשה  טוב  כך,  לצורך 
לשפצור  ומסודרת  מוגדרת  תוכנית  אוחנה(  אמיר  והפרקליט  השר 
במשטרה  קולוסאליים  לשינויים  החוק,  ואכיפת  המשפט  מערכת 
ובפרקליטות, לשידוד הנפוטיזם בבתי המשפט ולמחיקת דוקטרינת 
ומכוונים  מדויקים  מסרים  עם  כזה,  ממוקד  קמפיין  שפיט'.  'הכל 
את  לעורר  עשוי  ומזרחה(,  כחלון-ליברמן  )מצביעי  הרחב  לציבור 

הימין מתרדמתו.

מדינה בישלה דייסה

כשהשאלה  הבעל"ט,  בבחירות  יקרה  מה  להעריך  כמובן  מוקדם 
המרכזית תהיה האם יישבר הסטטוס קוו בין הגושים והאם ישתנה 
מעמדו של ליברמן כלשון מאזניים. הפולקלור היהודי מספר על שני 
נפטרים שהגיעו לשמי מעלה אחרי עשורים של שנות נישואים קשות 

לרעיות שמיררו את חייהם. 
ניגש הראשון בפני בית הדין ומיד נפסק פסוקו "סבל וייסורים היו 
מנת גורלך, מקומך בגן עדן". שמע זאת השני, ומאושש כולו פסע 

קדימה בעקבות חברו - אלא שאז חסם מלאך את דרכו.
"במה ייגרע חלקי?" נזעק "והלא אשתי אף יותר גרועה משלו..." 
המלאך חייך והשיבו בניחותא "הן אמת, אבל אתה כבר היית נשוי 

לא רק ביבי

אבי גרינצייג / על סדר היום

הבוס החדש של התקציב, רוני חזקיהו | צילום: דוברות משרד האוצר

גוש המרכז-שמאל 
מיצה כמעט לחלוטין 

את מאגר מצביעיו, 
גוש הימין הותיר בבית 
כשליש מהם. בתרגום 

לשפת המנדטים, 
כשנים עשר מנדטים 
של מצביעי ימין צפו 

במשחק הפוליטי 
בשנה האחרונה 

מהכורסא בסלון. אם 
אחוזי ההצבעה בבת 

ים ישתוו לאלו של 
מודיעין, אם נתוני 
הקלפיות בטבריה 

יתאזנו עם רמת 
השרון, גוש הימין-

חרדים יחצה את 
השישים, ברווח
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על סטרואידים וחליפות, רוה"מ פותח קמפיין 'אני מאשים' | צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ

"מאחר וחלק גדול 
מהחינוך החרדי אינו 
בבסיס התקציב, 
בכל מצב בו תיאלץ 
המדינה לקצץ 
בתקציב הישיבות 
למשל, מול אפשרות 
שלא לעמוד 
במחויבויות לחוזים 
עתידיים, כמו תשלום 
לקבלן שהתחייבו לו 
בהרשאה סכום גדול 
יותר השנה – הבחירה 
צפויה, לרעת תקציבי 
התמיכות שיינזקו 
קשות. החל מעוד 
חודש, התקציבים לרוב 
המוסדות החרדיים 
יהיו קצת פחות מאשר 
בעידן לפיד..."

קודם לכן לאישה כזו בזיווג ראשון. מי שנפל פעם אחת - ראוי 
הוא שוטה   - חופשית  על הטעות מבחירה  מי שחוזר  לרחמים, 

שאסור לרחם עליו".
נודף  יהדות  כל מה שריח של  לחיסול  אם במסעו  לדעת  אין 
ממנו נתקל ליברמן גם בהומור היהודי, מכל מקום, רצוי שילמד 
ונותנים צ'אנס. בפעם  את הלקח. פעם אחת הבוחרים מרחמים 
השניה הם עשויים לראות בו שוטה שחוזר על טעותו משכבר, 
את  וגורר  ולהקים ממשלה  הישגים  למנף  על האפשרות  מוותר 

מדינת ישראל לסיבוב בחירות נוסף, בזבזני וחסר תוחלת.
אם יש דבר אחד טוב במערכת בחירות שלישית, הוא האמון 
המחודש של הבוחר הישראלי בשלוחיו. כן, הם נכשלו בהקמת 
ממשלה, כן, הם חסרי אחריות ציבורית, כן, לפחות חלקם כנראה 
עומדים  הם  היי,  אבל  בקלמר,  מחודדים  הכי  העפרונות  לא 

בהבטחות שלהם.
ביבי בכל מחיר,  יהדות התורה וש"ס הבטיחו שילכו רק עם 
ועמדו בפיתויים של כחול לבן. עמיר פרץ גילח שפם כדי שנוכל 
לקרוא את שפתיו כשהוא מבטיח שלא יצטרף לנתניהו - וקיים. 
וכן, נחשו מה? גם  יבגוד בימין ובחרדים,  נתניהו הבטיח שלא 
של  פתורה  הבלתי  החידה  ליברמן,  איווט  ואפילו  קיים.  הוא 
הפוליטיקה הישראלית, הבטיח שלא ישב בשום ממשלה מלבד 

ממשלת אחדות חילונית, וגם ביצע.
ואמינים  טובים  כך  כל  כולם  אם  שואלים,  בטח  אתם  עכשיו 
- איך בכל זאת הסתבכנו כל כך? התשובה היא כמובן שאתם, 
הבוחרים, אשמים. הרכבתם כנסת בלתי אפשרית ועכשיו מדינת 

ישראל צריכה להתמודד עם הדייסה שבישלתם.

דרושה: מפלגת ימין חדשה

שאלת השאלות שתעמוד בפני הפרשנים, הסוקרים, המנתחים 
וסתם חובבי נייעס בחודשים הקרובים היא האם אכן קיים סיכוי 
ממשי להגדלת הגוש, או שמא נחזור שוב למצב סטטי שיחייב 
כדי  גוא"צ?  ביאת  עד  חלילה  וחוזר  רביעית  בחירות  מערכת 
בסקר  לרגע  להציץ  כדאי  כך,  כל  מורכבת  שאלה  על  להשיב 

האמין ביותר - נתוני האמת.

הצבעה  מ-75%  יותר  )עם  מובהקת  ימנית  עיר  בטבריה, 
בסך  האחרונה  הבחירות  במערכת  נרשמו  הבלוק(  למפלגות 
הכל פחות מ-60 אחוזי הצבעה, לעומת זאת, במודיעין-מכבים 
רעות, מעוז שמאל )עם 62% תמיכה ב'ישראל ביתנו', כחול לבן, 
העבודה ומר"צ( נרשמו 76% הצבעה. כדי לסבר את האוזן, בני 
ברק, המייצגת של חתך ההצבעה במגזר החרדי, רשמה בסך הכל 

77% הצבעה. 
רוצים עוד? בבקשה. רמת השרון )75% הצבעה לגוש מרכז-

שמאל( הגיעה ל73% הצבעה נאים, בת ים )52% הצבעה לגוש 
 52% רק  לקלפי  הביאה  ביתנו(  לישראל  נוספים   18% הימין, 
הצבעה )!( ואלו דוגמאות בולטות, ניתוח ממופה קלפיות יגלה 
כגון  שמאל,  לאזורי  ימין  אזורי  בין  יותר  אף  מובהקים  פערים 

צפון תל אביב לעומת דרום העיר.
המשמעות פשוטה: גוש המרכז-שמאל מיצה כמעט לחלוטין 
להגיע,  ניתן  בלתי  כמעט  ל-80%  )מעבר  מצביעיו  מאגר  את 
מאחר ומדובר בישראלים המתגוררים בחו"ל, חולים במצב קשה 
ואחוז מינורי שנמנע ממנו להצביע מסיבות אישיות שונות(, גוש 
הימין הותיר בבית כשליש ממצביעיו. בתרגום לשפת המנדטים, 
הפוליטי  במשחק  צפו  ימין  מצביעי  של  מנדטים  עשר  כשנים 

בשנה האחרונה מהכורסא בסלון.
אם אחוזי ההצבעה בבת ים ישתוו לאלו של מודיעין, אם נתוני 
הימין-חרדים  גוש  השרון,  רמת  עם  יתאזנו  בטבריה  הקלפיות 

יחצה את השישים, ברווח.
האתגר היחיד שניצב בפני נתניהו ומפלגות הבלוק הוא להביא 
במערכת  מיקוד  הוא  המסר  ולהצביע.  לצאת  אנשים  אותם  את 
המשפט, אבל הכלי החשוב ביותר, ככל הנראה, הוא מפלגת ימין 
באפריל  הבחירות  במערכת  נזכור,  הבה  נוספת.  חילוני-מסורתי 
היה גוש הימין רחוק פחות מ-1,500 קול מהרוב הנחוץ לו, וגם 
של  הרביעייה  )באדיבות  מנדטים   60 השיג  החדש  הימין  ללא 

כחלון(.
ישנם מצביעי ימין חילונים רבים שפשוט אין להם למי להצביע. 
הם  ולליכוד  עבורם,  אופציה  אינן  והדתיות  המפלגות החרדיות 
אישית  אהדה  חוסר  בעיקר  שונות,  מסיבות  להצביע  רוצים  לא 
לנתניהו. קיומה של מפלגה חדשה שתענה על השקפתם תמנע 
בזבוז מיותר של קולות, כל זאת בתנאי שנתניהו ידע לרכך את 

משתה המנדטים המפורסם, ויתמקד בקריאה להצביע למפלגות 
הבלוק ולאו דווקא לליכוד עצמה. 

'הימין החדש' תתמודד עצמאית  כי  לפיכך, הכרזתו של בנט 
בבחירות הקרובות, עשויה לענות על הצורך ולפתור את הבעיה, 
לא מן הנמנע כי הבנה שכזו שררה בין נתניהו ובנט כבר עם מינוי 
האחרון לתפקיד שר הביטחון. נותר רק לקוות שהכישלון היחסי 
בשני הסיבובים האחרונים בקלפי, לא שחק את מעמדם של בנט 

ושקד בקרב מצביעיהם.

תמו שנות השובע

שהוזכרה  ההבטחות  קיום  בסוגיית  האור  נקודת  למעט 
2020 )מועד א'( הן אסון כלכלי. מלבד השיתוק  לעיל, בחירות 
רפורמות  ומונע  ארוכה  תקופה  כבר  הממשלה  במשרדי  שאוחז 
ושאר צעדים חיוניים, גם תקציב המדינה מתקרב לסיומו, והחל 
מה1.1.2020 יעברו כל סמכויות ניהול הכספים של מדינת ישראל 

לידיו של אדם אחד – החשב הכללי רוני חזקיהו.
 3 לפני  הנוכחי  לתפקידו  שנכנס  הפרטי  השוק  בוגר  חזקיהו, 
כיצד   – תקציב  בהעדר   – בלעדית  שיחליט  האיש  יהיה  שנים, 
יתנהלו ענייניה הכספיים של מדינת ישראל. מזכר פנימי ממשלתי 
ההנחיה  תחת  מגבלותיו,  את  מפרט  לראשונה,  כאן  שנחשף 
שנתי(  דו  שלנו,  )במקרה  משנתי  הופך  התקציב  כי  המרכזית 
לחודשי, ומדינת ישראל תתנהל כמו משק בית ממוצע, מחודש 

לחודש ובלי תכנון ארוך טווח.
וגם ההוצאה  אין שום הוצאה שאינה קשיחה  פי המזכר,  על 
הקשיחה יכולה להיות מקוצצת, אין התחשבות בגידול בצרכים 
של משרדי ממשלה, אין גיוסי כוח אדם, אין התקשרויות חדשות 
ולא המשך להתקשרויות ממשלתיות קיימות – למעט המאושרים 

שיעברו בוועדת חריגים.
עבורו  שיבנה  צל'  ב'תקציב  עקרונית  להתחשב  צריך  החשב 
השנתי  מהתקציב   12 חלקי   1 ופירושו  באוצר,  התקציבים  אגף 
של השנה שעברה פלוס התחייבויות חוקיות וחוזיות. זהו הסכום 
להרכבת  עד  בינתיים,  חודש  מדי  להוציא  שניתן  המקסימלי 

ממשלה. 
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בתקציב  המובנית  הבעייתיות  את  מסביר  באוצר  בכיר  גורם 
עם  להמשיך  מחויב  שהאוצר  למרות  ראשונה,  "בעיה  שכזה: 
ההוצאות לפי ההתחייבויות דאשתקד, הרי שבהכנסות המדינה 
כדי  נדרשות  התאמות  לעשות  יכול  לא  הוא  וכדומה(  )מיסוי 
לשמר את יעד ההכנסות וגם מחויב להמשיך עם כל הטבות המס 
של  קיומן  בשל  אוטומטית  )ומחודשות  הבחירות  לפני  שניתנו 

הבחירות, בהתאם לחוק יסוד הכנסת(". 
אבל אם הבעיה הזו רחוקה מחיי היומיום שלנו, הנה הבעיה 
ולפגוע  החרדי  הציבור  על  ישירות  להשליך  שצפויה  השנייה 
קשות בעולם התורה. "פרויקטים גדולים ייתקעו באמצע, מאחר 
ובמקרה שהמדינה פתחה בשנה שעברה פרויקט ונתנה הרשאה 
הכספים  לשנת  יותר  גבוה  בסכום  להתחייב  הרלוונטי  למשרד 
או  ולבטל  האלו  ההרשאות  את  לעצור  ייאלץ  האוצר   ,2020
כדי לא לחרוג מיחס תקציבי  רבים,  ופרויקטים  להקפיא חוזים 

של 1 חלקי 12 משנה שעברה.
החרדי  החינוך  על  מהותית  השלכה  תהיה  ישירה,  "כתוצאה 
ותקציבי התמיכות שצפויים להיפגע קשה", מסביר אותו בכיר 
באוצר. "מאחר וחלק גדול מהחינוך החרדי אינו בבסיס התקציב, 
בכל מצב בו תיאלץ המדינה לקצץ בתקציב הישיבות למשל, מול 
אפשרות שלא לעמוד במחויבויות לחוזים עתידיים, כמו תשלום 
לקבלן שהתחייבו לו בהרשאה סכום גדול יותר השנה – הבחירה 
לח"כים  גם  קשות.  שיינזקו  התמיכות  תקציבי  לרעת  צפויה, 
תקציביות  העברות  שאין  מאחר  בנידון,  לעשות  מה  הרבה  אין 
ולכן ההזדקקות לוועדת הכספים בתקציב כזה מצומצמת מאוד 

לעניינים נישתיים בלבד". 
המורכבת  לגירסה  מתחבר  פחות  מהקוראים  מי  אי  ואם 
והארוכה, הוא מסכם את השורה התחתונה: "החל מעוד חודש, 
מאשר  פחות  קצת  יהיו  החרדיים  המוסדות  לרוב  התקציבים 

בעידן לפיד...".

עניין של תזמון  

קשים חייו של פרשן פוליטי בישראל. בשלישי האחרון כיכב 
איווט בכותרות ושלח "כל אחד לנפשו". ברביעי נכשלה רביעיית 
כחולבן בהרכבת הממשלה והכוח עבר לחברי הכנסת. בחמישי 
הוגש כתב אישום נגד ראש הממשלה – וכבר בו ביום פתח נתניהו 
התייצב  ובמוצ"ש  סטרואידים,  על  בנאום  הבחירות,  בקמפיין 
ונכנס  העיתונות'  את  'פגוש  באולפני  סער  גדעון  הליכוד  בכיר 
חזיתית בנתניהו, בארשת ממלכתית ואחרי הקדמת מחמאות על 

פועלו הרב של רוה"מ.
מעזים  בקושי  הימין  בגוש  שרבים  מה  את  בקול  ביטא  סער 
ללחוש. החשש שנתניהו כבר לא יצליח בשום מצב, גם בבחירות 
הדרישה,  בכלל.  ממשלה  או  ימין  ממשלת  להרכיב  נוספות, 
אם  בסיומן,  הליכוד,  לראשות  בזק  פריימריז  לעריכת  לפיכך, 
להרכיב  אחדים  ימים  של  צ'אנס  יקבל  הוא  אחר,  מנצח  יוכתר 

ממשלה ולמנוע בחירות שלישיות.
בכיר  אף  כזה.  מפריימריז  להרוויח  רק  עשוי  סער  פניו,  על 
אחר בליכוד לא נראה כמי שמסוגל להתייצב לאתגר ראש בראש 
יהיה אחוז מסוים של המתפקדים  נתניהו, ומטבע הדברים  מול 
לאיבוד השלטון  כזה החרד  או  מרוצה מראש הממשלה  שאינו 
המקראי,  לעמיתו  שבניגוד  אלא  גדעון.  עבור  להצביע  ועשוי 
ששלח את רוב לוחמיו וניצח בעזרת קומץ, סער זקוק למספרים 
אותו  תמצב  המתפקדים  מכלל   25-40% של  תוצאה  ממש.  של 
אחוזים  וחמישה  מעשרים  פחות  שאחרי.  ביום  המובהק  כיורש 
עוד יגרמו לו להתחרט על הצעד, ועל יותר מארבעים הוא בקושי 

מפנטז.
ההצהרה  אחרי  יממה  בטיימינג.  נעוצה  תמיד,  כמו  הבעיה, 
יו"ר מרכז הליכוד, ח"כ חיים כץ )שנחשב דווקא  נועד  הנועזת 
העקרונית  וההבנה  הממשלה,  ראש  עם  סער(  של  בריתו  לבן 
לראשות  פריימריז  עריכת  על  מדברת  השניים  בין  שהושגה 

התנועה בעוד כשישה שבועות.
עשוי  לתוצאה,  המקורית  ההצעה  בין  המשמעותי  ההבדל 
להשליך גם על האחוזים. בפריימריז בזק שייערכו בתוך עשרים 
מניעת  של  למסר  מרובה  משמעות  תהיה  ההמתנה,  ימי  ואחת 
גם  לגרום  עשוי  כזה  מסר  השלטון,  והצלת  נוספות  בחירות 

לליכודניקים חובבי נתניהו להצביע עבור סער. 
ופתיחת  הכנסת  פיזור  אחרי  שייערכו  פריימריז  מאידך, 
יוצפו  הליכוד  מצביעי  במנדטים.  כל  קודם  יימדדו  הקמפיין, 
להביא  שיכול  היחיד  הוא  שנתניהו  כך  על  שיצביעו  בסקרים 
פוטנציאלי  יו"ר  שאף  מספרים  מנדטים,   40 בואכה   35 לליכוד 
כזה,  בסקרים. במצב  לא  גם  להביא,  זה  לא מסוגל בשלב  אחר 
ייחלצו  עשוי להיווצר סחף הפוך, כך שגם נתחים ממחנה סער 

להציל את המולדת ויבחרו בנתניהו.
לאחר  יממה  ההצעה  העלאת  עצם  היא  נוספת  תזמון  בעיית 
פרסום כתבי האישום נגד רוה"מ, במה שמתפרש בשפת הליכוד 
היה  סער  האישית.  חולשתו  בשיא  המנהיג,  בגב  סכין  כתקיעת 
עשוי לקבל לגיטימציה גבוהה יותר לו היה יוצא עם ההכרזה מיד 
חולשה  של  ברגע  נתניהו,  ידי  על  לנשיא  המנדט  החזרת  לאחר 
לאיבוד  שהחשש  בכך  הן   – פעמיים  מרוויח  היה  אז  פוליטית, 
היה מספיק  הנותר  בכך שהזמן  והן  יותר,  מוחשי  היה  השלטון 

בשפע לקיום הפריימריז עוד בטרם פיזור הכנסת.

חלוקת סוף קדנציה

מנוע  לדומם  הספיקו  בקושי  אביביים  התל  המיניבוסים  נהגי 
בצאת השבת, וכבר נערך מבצע בהול, במהלכו אישרה מועצג"ת 
של אגודת ישראל את מינויו האפשרי של סגן שר הבריאות יעקב 
היינו  יותר  תורנית  בבמה  מעבר,  בממשלת  שר  לתפקיד  ליצמן 
קבוע  בסיס  על  לשר  שכזה  שר  בין  בהבדלים  לדון  מעמיקים 
בחוק  ליעדים  מכסות  בין  לפערים  מתבקשת  השוואה  ועורכים 

הגיוס ואכמ"ל.
ונתניהו  בהינתן  למכה,  תרופה  ה'מועצת'  מקדימה  לכאורה, 
ייאלץ להיפרד מארבעת התיקים בהם הוא מכהן כשר, בהתאם 
להלכת פנחסי המפורסמת. תילי תילים של פרשנויות מפולפלות 
עסקו השבוע בהלכה זו ובחוק היסוד שנועד לתקן אותה. כך או 
כך, נצא מנקודת הנחה שנתניהו עשוי לוותר מרצונו החופשי על 
המטלה הזו, ולמנוע מבג"ץ את העונג בלצוות עליו לעשות זאת.

מי שהבין מיד את הפוטנציאל הוא השר דרעי, שבמכתב מנומק 
שנשלח לראש הממשלה הסביר כי המודד בליכוד ובימינה נע בין 
שר לכל שני מנדטים ועד שר ל2.3 מנדטים, בעוד ש"ס קופחה 
עם יחס מחפיר של שר לכל 4.5 אצבעות במליאה, אכן, תחושה 
נוספים שיאזנו את  דורש במכתבו שני תפקידי שר  דרעי  קשה. 

התמונה – משרד החקלאות ומשרד העבודה והרווחה.
בממשלת  הרביעית  בצלע  גם  היחידי,  המקופח  אינו  דרעי 
תנאים  השוואת  למצער  דורשים  התורה,  יהדות  קרי,  המעבר, 
לימינה שוות הגודל. אם בנט, פרץ וסמוטריץ' מאיישים שלושה 
התחבורה  וגם  במיוחד,  נחשק  אחד  )מהם  ממשלה  משרדי 
מסתפקת  התורה  שיהדות  הרי  גבוה(,  במדרג  נמצאים  והחינוך 
לעת עתה בשני תפקידי מפתח בלבד. לפיכך, דורשים במפלגה 

לקבל לפחות תיק אחד נוסף.
טרם  בגללה  הסיבה  תחילה,  במחשבה  מעשה  שסוף  אלא 
הוצגה דרישה רשמית כזו לנתניהו נעוצה בהבנה היסודית שיש 
הסיעות  בין  קודם  התפקיד,  איוש  על  להסכמות  ראשית  להגיע 

המרכיבות את המפלגה ואז בתוככי הסיעות עצמן.
הסכם הרוטציה בין אגודת ישראל ודגל התורה קובע שאחרי 
לנציג  השלישי  התפקיד  יינתן  הבריאות,  ומשרד  הכספים  ועדת 
 2 מספר  הוא  המשבצת  לאיוש  הטבעי  המועמד  התורה.  דגל 

ברשימה, ח"כ אורי מקלב.
היסטורי  הסכם  באותו  נוסף  סעיף  הדרישות,  תמו  לא  ובכך 
מנדטים,  של  זוגי  אי  במספר  הסיעה  וזכתה  במידה  כי  מכריע 
החוק  במסגרת  שר  סגן  או  כשר  שיכהן  'אגודה'  נציג  יתפטר 
הנורבגי עבור המקום הזוגי הבא ברשימה. נורבגי אמנם אין, אבל 

כי בלאו הכי אין צורך בו עבור החודשים  'דגל' טוענים  בחוגי 
שנותרו )מאחר והנורבגי נועד רק להבטיח שאם תנטוש יהדות 
מה  כח"כ,  לכהן  המתפטר  השר  יחזור  הממשלה,  את  התורה 
שלא רלוונטי בממשלת מעבר( וכי על ליצמן או פרוש להתפטר 

מהכנסת לטובת המזכ"ל הדגלאי יצחק פינדרוס.
כך  למחצה,  לפעול  שהציע  מי  היה  פשרה,  של  כמוצא 
שהמפלגה תדרוש תפקיד שר נוסף שייועד למקלב, והוא בתמורה 
שעד  לקוות  נותר  כך,  או  כך  פינדרוס.  לטובת  מהכנסת  יתפטר 
ותתקבל  הפנימיים  הדיונים  יסתיימו  ה-22  הכנסת  כהונת  סיום 

הכרעה...

תום התמ"א

ידונו  במהלכו  השמאים,  לשכת  כנס  באילת  נערך  השבוע, 
יחסית של מנהל התכנון במשרד  המשתתפים בהחלטה הטריה 
עוז  בכל  להיאבק  שמתכוון  מי   .38 תמ"א  לביטול  האוצר, 
בהחלטה, ואף המריא דרומה במיוחד הוא ח"כ מיכאל מלכיאלי, 
בהערצה  עדיין  נלחש  ששמו  ומנוסה,  ותיק  ובניה  תכנון  שועל 
הועדה  חדר  בואכה  ספרא,  כיכר  של  המבריקים  במסדרונות 

בקומה השישית.
על  הנוצר  עומס  בשל  הוא  התמ"א,  לביטול  המרכזי  הנימוק 
תשתיות באזורים בהם מקודמת התוכנית, בנוסף לחוסר יעילות 
מספק. אך מלכיאלי חולק מכל וכל על הטענות, ומונה ארבעה 
ראוי  לשיפור.  מעניינת  הצעה  וגם  במיוחד,  חשובים  נימוקים 
לקרוא את דבריו ביתר תשומת לב, מאחר וההשלכות רלוונטיות 

לעשרות אלפי משפחות חרדיות.
החרדי,  בציבור  בעיקר  היא  שהפגיעה  לחדד  חשוב  "תחילה 
תמ"א  של  "היתרונות  מלכיאלי.  אומר  שאפרט",  מהטעמים 
שהגבוה  בעלויות,  החיסכון   – כלכלי  הראשון  ארבעה:  הם   38
שבהם הוא היטל השבחה המוטל על האזרחים בתב"ע רגילה, 
הבנייה  עלות  מוזלת  ובכך  ההיטל  את  אין   38 שבתמ"א  בעוד 
בכל פרויקט במאות אלפי שקלים ולפעמים מיליונים רבים, מה 
לכל  מעניקה  וממילא  היזם,  עבור  לכדאית  העסקה  את  שהופך 
דייר חדרים נוספים חינם אין כסף. היתרון השני הוא ביורוקרטי 
העירוניות,  המערכות  עם  להתמודד  מסוגל  מנוסה  יזם  בעוד   –
מחסומי  את  לצלוח  אפשרי  בלתי  עד  קשה  הפשוט  לתושב 

הועדות השונות.
"היתרון השלישי הוא בטיחותי – הרי בבסיס התוכנית עמד 
החשש מרעידת אדמה או טילים, כשברוב השכונות הישנות אין 
ואחד החדרים החדשים  את הבעיה, מאחר  פותר  וזה  ממ"דים, 
והיתרון הרביעי הוא בנראות – עם  בכל דירה הוא שטח מוגן, 
38 מחדש את פני  'שיקום שכונות', תמ"א  גסיסתה של תוכנית 

הבניין, מוסיף מעלית, לובי מושקע וכדומה".
היזמים  טוענים שבסוף  "באוצר  מלכיאלי,  טוען  מה",  "אלא 
מעדיפים את הערים המבוססות יותר ולא משקיעים בפריפריה, 
בסך הכל טיעון הגיוני, מאחר ועלויות הבנייה זהות בכל מקום - 
יזם שעיניו בראשון יעדיף דירות בונוס בתל אביב ולא בדימונה. 
אני עונה בהצעת שיפור לתוכנית, לתת הקלות ליזמים, כך שיזם 
אם  אותם  לקבל  יוכל   - אביב  בתל  נוספים  בניה  אחוזי  שירצה 

ישפץ בניינים בדימונה", ודפח"ח.

ייאבק בביטול התמ"א, ח"כ מלכיאלי | צילום: דוברות הכנסת

דרעי אינו המקופח 
היחידי, גם בצלע הרביעית 

בממשלת המעבר, קרי, 
יהדות התורה, דורשים 

למצער השוואת תנאים 
לימינה. אם בנט, פרץ 

וסמוטריץ' מאיישים 
שלושה משרדי ממשלה 

)מהם אחד נחשק 
במיוחד(, הרי שיהדות 

התורה מסתפקת לעת 
עתה בשני תפקידי מפתח 

בלבד. לפיכך, דורשים 
במפלגה לקבל לפחות תיק 

אחד נוסף
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אימת הפרקליטות

פתן הכניסה למעונו של ראש מ
כזירת  נראה  היה  הממשלה, 
קרב במוצאי השבת החולפת. 
שהיועץ  לאחר  בלבד  יומיים 
מאחורי  ניצב  המשפטי 
הגשת  על  והודיע  הפודיום 
כתב אישום נגד נתניהו בשלוש פרשות שונות, 
המפגינים  בין  לרחובות.  פרץ  האצור  הזעם 
הם  שעבורו  במי  הפגיעה  על  למחות  שיצאו 
לפי  לפחות  כך  חייהם,  את  להקריב  מוכנים 
ניתן להבחין בחתך  ההצהרות ששמעתי מהם, 
גילאים מגוון. בני נוער ובאים בימים, אשכנזים 
שם  עמדו  כולם  ושאינם,  דתיים  וספרדים, 
בכמות לא מבוטלת וזעקו בגרון ניחר לבנימין 

נתניהו "לעולם לא תצעד לבד".
מולם התייצבו פעילי שמאל ומתנגדי נתניהו, 
משאלתם,  התגשמות  על  החגיגות  כשוך  אשר 
התפנו לדרוש את התפטרותו מהבית בבלפור. 
ספורים  שמטרים  המחנות  שני  בין  הפער 
תומכי  בעוד  לעין.  בולט  ביניהם,  מפרידים 
ביבי באים מרקעים שונים, אלה שממול נראים 
בעלי גוון אשכנזי מובהק. בשעה שאנשי רק לא 
חובה,  ידי  לצאת  כדי  במחאה  מסתפקים  ביבי 
המפגינים מולם שואגים בכאב בלתי עצור על 

מה שבעיניהם נחשב הפיכה שלטונית.
עיקשת  שמועה  המפגינים.  בין  עובר  רחש 
אל  לצאת  צפוי  הממשלה  שראש  טוענת 
התומכים שנשכבים על הגדר בשבילו. שיחות 
אנשי  בין  שעה  באותה  מתנהלות  קדחתניות 
היחידה לאבטח אישים ומפקדי המשטרה. בשל 
החשש מחיכוך ובעיות אבטחה אחרות שצצו, 
ההחלטה  מתקבלת  במקום  התוכניות.  השתנו 
הבית  חצר  אל  הנוכחים  כניסת  את  לאפשר 
המאובטח. לאחר דקות המתנה ארוכות, הפציע 
למחשמלת.  הופכת  והאווירה  נתניהו  בנימין 
שמלוות  הקשות  התחושות  התנקזו  אחת  בבת 
את הנוכחים בחצר לכמויות בלתי נגמרות של 
אהבה ותמיכה עצומה במושא הערצתם שספג 

מכה אנושה.
למפגינים.  אחת  בקשה  נתניהו  של  בפיו 
ירדה  השאגות  שעוצמת  לאחר  רק  נשמעה  זו 
במעט דציבלים. "תבואו להפגנה ביום שלישי", 
מחרה  הקהל  המאולתר.  במגפון  קורא  הוא 
נראה  נתניהו  השתתפותו.  את  ומבטיח  אחריו 
שלדבריו  העוול  נגד  הסוף  עד  להיאבק  נחוש 
שבה  זו,  בהופעה  ניתנה  לכך  עדות  לו.  נעשה 
העביר מסר ברור לכך שהוא אינו צפוי לנטוש 

את הבמה הציבורית.

איננה  בנתניהו,  כהוגן  נהגו  שלא  התחושה 
חלקים  בלבד.  בבלפור  הבית  תושבי  נחלת 
שאריות  את  איבדו  ישראל  בעם  מאוד  גדולים 
שלוחותיה  על  החוק,  אכיפת  במערכת  האמון 
חמורים  כשלים  שהתגלו  העובדה  השונות. 
זכו לטיפול  ואלה לא  בחקירת ראש הממשלה 
הנדרש, הוסיפה לניחוחות הבעייתיים שעולים 

מתיקי האלפים.

כשלים חמורים 
הקדמה זו לא הכינה אותי לשיחה שקיימתי 
עם עו"ד ינון סרטל אשר שימש סגן לפרקליטת 
המדינה ומכיר מקרוב את אותה מערכת שזוכה 
הוא  מקומם",  האישום  "כתב  בוז.  לקיתונות 
אומר לי. לדבריו, מסמך האישום איננו מנוסח 
באופן שבדרך כלל מנסחים כתבי אישום ונראה 
שהניסוח מכוון לתקשורת ולא לבית המשפט. 
כראיה לדבר, סרטל מפנה זרקור לכך שמפרטים 
אישום,  בכתב  לפרטם  צורך  אין  שכלל  ראיות 
מכנים את הנאשם בשמו 'הנאשם נתניהו' ולא 

נאשם אחד או נתניהו, כמקובל.
כמשפטן עתיר שנים, מגלה לי סרטל כי גם 
כותרת כתב האישום אינה עונה לכללי המשפט. 
"כתוב בכותרת 'בית המשפט המחוזי', אך לא 
התביעה  בכוונת  משפט  בית  לאיזה  מפורט 
פי  שעל  מתברר  מציין.  הוא  זה",  את  להגיש 
נגד ראש הממשלה, דינה  הנהוג, תביעה שכזו 
בירושלים.  המחוזי  המשפט  בבית  להתדיין 
זו  העמימות שנשמרת בכתב התביעה בשאלה 
מלמדת כי ייתכן והפרקליטות מעוניינת לשמור 
נתניהו  בענייני  לדון  האפשרות  את  לעצמה 
לא  זהו צעד טקטי שמריח  בבית משפט אחר, 
טוב. הפרקליט הבכיר לשעבר מתנסח בזהירות 

ומטיל ספק בלגיטימיות שבנקיטת פעולה כזו.
נדירה  שיחי  איש  של  הדברים  רוח 
בעבר  לפרקליטות  שחבריו  בעת  במחוזותינו. 
ובהווה יוצאים להגנתה ומחפים על כל פשעיה, 
מידי  שהתקבלה  הישירה  הבקשה  ברקע  זאת 
היתר  בין  שמוענה  ניצן  שי  המדינה  פרקליט 
מיודענו מסרב לקחת חלק  לשופטים מכהנים, 
שמאפיינים  הכשלים  על  ומצביע  זו  במקהלה 
שמוגש  האישום  כתב  ואת  נתניהו  חקירת  את 

נגדו.
4000 הנחשב לחמור מבין  לתיק  בהתייחסו 
ברור  האישום  מניסוח  כי  סרטל  טוען  השאר, 
ה"בעד"  יסוד  עם  בעיה  לפרקליטות  שיש 
שבעבירת השוחד ולכן אלה בחרו לפרט מעשים 
שכל אחד מהצדדים עשה אך ללא יכולת לקשור 

ביניהם. לכן משתמשים במונח "יחסי תן וקח" 
על  המלמדות  ראיות  להם  שאין  שמשמעותו 
יסוד הבעד. לדבריו, תיאור הדברים הוא קיצוני 
ולא עולה בהכרח מהראיות, אולם גם תיאור זה 
איננו חורג באופן מהותי מהדרך בה מתנהלים 
על  שמצביע  מה  ובעולם,  בארץ  פוליטיקאים 

אכיפה בררנית בעניינו של נתניהו.
הן  גם  נתניהו,  מואשם  בהן  העבירות  יתר 
מגוחכות בעיניו. לדבריו, האישום השני בתיק 
הפרת  על  שמעתי  "לא  שחר.  חסר  אלפיים 
מלהציע  משחדו  את  עצר  שלא  בכך  אמונים 
לא  הזה  האישום  סביר  שופט  עם  שוחד.  לו 
יחזיק מים", הוא אומר. בתיק 1000, המעשים 
המיוחסים לנתניהו רובם אינם במסגרת תפקידו 
בשיחה  סרטל.  מגדיר  זוטות,  הם  והאחרים 
כתב  של  התוצאה  על  תסכול  מביע  הוא  עמי 
שלמה  מדינה  שהכניסו  "מדהים  האישום, 

למשבר כה חמור על בסיס הדבר הזה".

הפרקליטים שפוחדים
בנוף  כחריג  סרטל  עו"ד  את  כשהגדרתי 
ומדבר ללא מורא  פיו  פוצה  הפרקליטים אשר 
הממשלה,  ראש  בחקירות  שנפלו  הפגמים  על 
שיחות  מדויק.  התיאור  כמה  עד  האמנתי  לא 
הוכיחו  עמו,  השיחה  בתום  שקיימתי  טלפון 
לי את הפחד שמשתק את עורכי הדין מלשתף 

בקול את אשר על ליבם. 

בתחומם  בכירים  דין  עורכי  חמישה  ובכן, 
העדיפו  המשפט,  בעולם  לתהילה  שזוכים 
למלא פיהם מים כשביקשתי לצטט את דעתם 
בין שורות אלו. הוחוור לי שאימת הפרקליטות 
מצדם  גורף  בסירוב  ונתקלתי  עליהם  שולטת 
אם  צאלח-א-דין.  יושבי  על  ביקורת  למתוח 
להתלבש  עלולים  "הם  ברור:  המניע  תהיתם, 
עלי ולהרוס לי את החיים", אומר לי אחד מהם 

תוך שהוא מוודא ששמו לא יוזכר חלילה. 
הראשונה,  מהשורה  דין  עורך  עם  בשיחה 
מצידו,  מופגן  ובחשש  בהססנות  שהתבצעה 
"לכל  הפחד.  מאחורי  הרציונל  את  מציג  הוא 
פקיד יש כח עצום. אלה האנשים הכי חזקים", 
טוען עלום השם. לדבריו, "אם שמו של עורך 
המערכת  יעלה,  הפרקליטות  את  שמבקר  דין 
הפעולה  דפוס  מבטו,  מנקודת  בו".  תתנקם 
"זו  יחידה שקיימת ביניהם.  נובע מגאוות  הזה 
חבורה שעושה הכל כדי להגן האחד על השני. 
בפעולותיהם  ספק  שיטילו  מוכנים  לא  הם 

והחלטותיהם", מציין עוה"ד. 
האיש  שח  המדוברות,  לפרשות  באשר 
שמעבר לקו כי אישומי נתניהו אלה תיקי דגל 
בזה מרגיש שניתן  מי שמטפל  "כל  מבחינתם. 
לו כח עצום וביכולתו להשפיע על כל העולם. 
הרשעה  להשיג  והיא  ברורה  משימה  להם  יש 
החוק  גבולות  אפשרית.  דרך  בכל  לנתניהו 
פקידי  שמקבלים  המסר  עבורם.  המלצה  הם 
שניתן  הכוח  בכל  להשתמש  הוא  הפרקליטות 

לשם כך", דברי עורך הדין. 
וטוען  מתנצל  עמו  ששוחחתי  אחר  פרקליט 
ולטיפול  רה"מ  לחקירות  שלו  שהתייחסות 
מדבריו  לרעתו.  תפעל  בפרקליטות  בעניינו 
עולה כי ישנם שני סוגים של סנגורים: האחד, 
עם  ותקינים  קרובים  יחסים  על  לשמור  יעדיף 
טיעון  הסדרי  להשיג  כדי  וזאת  הפרקליטות 
מיטיבים עבור לקוחותיו. מנגד, ישנם סנגורים 
בעיניהם  הצדק  על  להיאבק  מוכנים  אשר 
הגוף  מול  ישיר  עימות  על  כבד  מחיר  ולשלם 

החזק במדינה.
שמתגאה  ישראל  במדינת  לפיה  התגלית 
בדמוקרטיה  ומנופפת  שבה  הביטוי  בחופש 
בקול  להשמיע  הדין  עורכי  חוששים  בועטת, 
המערכת  לנקמת  מחשש  אישיות  עמדות 
שמתפקידה להגן על השיח ולאפשר את הזכות 
להפנות ביקורת כלפי כל דבר, מפתיעה ואמורה 
להטריד כל מי שסומך על נקיון כפיהם של אנשי 
הצדק והמשפט. אולי גם אני צריך לחשוש מכך 

שהדברים הללו עולים הכתב, מי יודע.

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

עו"ד ינון סרטל, מבכירי הפרקליטות לשעבר מותח ביקורת על הפרקליטות והיועץ המשפטי: "כתב האישום 
מקומם. לא שמעתי על הפרת אמונים בכך שלא עצר את משחדו מלהציע לו שוחד. עם שופט סביר האישום הזה 

לא יחזיק מים. מדהים שהכניסו מדינה שלמה למשבר כה חמור על בסיס הדבר הזה"

ביקורת חריפה. עו"ד ינון סרטל
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ַאְבָרָהם  ֶּבן  יְִצָחק  ּתֹוְלדֹת  וְֵאֶּלה 
ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת יְִצָחק )כה, יט(

המתפלל על חברו נענה תחילה
פירש רש"י: "אברהם הוליד את יצחק - 
אברהם',  בן  'יצחק  הכתוב  שכתב  ידי  על 
יצחק',  את  הוליד  'אברהם  לומר  הוזקק 
מאבימלך  אומרים  הדור  ליצני  שהיו  לפי 
שהתה  שנים  כמה  שהרי  שרה,  נתעברה 
עם אברהם ולא נתעברה הימנו. מה עשה 
של  פניו  קלסתר  צר  הוא,  ברוך  הקדוש 
יצחק דומה לאברהם, והעידו הכל: 'אברהם 
'יצחק  כאן  שכתב  וזהו  יצחק',  את  הוליד 
בן אברהם' היה, שהרי עדות יש שאברהם 

הוליד את יצחק".
המפרשים הקשו: הלא אותם אלו שאמרו 
"מאבימלך נתעברה שרה" רשעים גמורים 
היו, מספרי לשון הרע על אברהם שיצחק 
רש"י  להם  קורא  כן,  אם  מדוע  בנו.  אינו 
"רשעי  ולא  הדור"  "ליצני  רק  הקדוש 

הדור"!
אלא, שחז"ל )בבא קמא צב ע"א( אמרו: 
"כל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך 
לאותו דבר - הוא נענה תחילה". אדם שלו 
שיהיה  חבירו  על  ומתפלל  בן,  אין  עצמו 
לו בן - יזכה לבן. בפרשת וירא )בראשית 
על  התפלל  שאברהם  אנו  מוצאים  יז(  כ, 
רחמם  את  הקב"ה  שסגר  לאחר  אבימלך 
כיון שלקח את שרה: "וַּיִתְַּפֵּלל ַאְבָרָהם ֶאל 
וְֶאת  ֲאִביֶמֶלְך  ֶאת  ֱאֹלקים  וַּיְִרָּפא  ָהֱאֹלקים 

ִאׁשְּתֹו וְַאְמהֹתָיו וַּיֵֵלדּו".
והרי אברהם אבינו גם היה צריך לאותו 
דבר, ששרה אשתו תלד, ולכן מיד - "וַּיְִפּתַח 
ֶאת ַרְחָמּה" )בראשית ל, כב(, כי התפלל על 
האחר תחילה. נמצא, שהתפילה שהתפלל 
 - שילדו  אבימלך  בית  על  אבינו  אברהם 

היא זו שגרמה לשרה שתלד.
באומרם  הדור  ליצני  כי  נבין,  מעתה 
היתה  לא  שרה",  נתעברה  "מאבימלך 
כוונתם ששרה התעברה מאבימלך חלילה 
אברהם  של  תפילתו  שבזכות  אלא  וחס, 
על אבימלך נתעברה שרה מאברהם ונולד 
רק  רשעות,  זה  בדבר  שאין  נמצא  יצחק.  

ליצנות! 
ברצות ה' גם מטאטא יוליד...

נקראו  מדוע  נוספת  בדרך  מפרשים  יש 
"ליצני הדור":

נתעברה  היתה שמאבימלך  הרי טענתם 
שרה ולא מאברהם, שכן לא יתכן שאברהם 
הטבע.  כדרך  שלא  מאה,  בגיל  יוליד 
שנה  תשעים  בת  שרה  וכי  ליצנות!  זוהי 
היתה  איילונית  שרה  הרי  להוליד?  יכולה 
)יבמות סד ע"ב(, ולא היתה שייכת אצלה 
חז"ל  שאמרו  כמו  להוליד,  אפשרות  כלל 
)בראשית רבה נג, א(: "'וְִהְפַרְחּתִי ֵעץ יֵָבׁש' 

)יחזקאל יז, כד( - זו שרה".
שזה  כיון  הולידה,  שרה  זאת  כל  ועם 
שכבר  וכמו  יתברך,  הבורא  רצון  היה 
אמר אחד החכמים: ברצות ה' גם מטאטא 
יוליד!... אם ה' יתברך חפץ, גם שרה אמנו 
כיון  בן,  תלד  תשעים,  בגיל  האיילונית, 
שהוא הבורא, הוא היוצר והוא השולט על 

כל הבריאה.
אבינו  אברהם  שגם  ברור  שכך,  וכיון 
רצון  זה  בגיל מאה שנה אם  להוליד  יוכל 
ה', והאומרים שמאבימלך נתעברה שרה - 

אינם אלא ליצנים בעלמא!
וחווינו  שמענו  השנים  במשך  ובאמת, 
שאין  אמרו  שהרופאים  רבים  מעשים 
נולדו  זאת  ובכל  ילדים,  שיולידו  סיכוי 
כיון  הטבע.  דרך  פי  על  ילדים שלא  להם 
ונוטע  הוא המנחה אותנו  יתברך  שהבורא 
ולהבין  להעמיק  בלבנו,  הזו  האמונה  את 
שכל קיומנו הוא בצורה ניסית ולא על פי 
בסוף  הרמב"ן  שכותב  וכפי  הטבע,  דרך 
פרשת בא )שמות יג, טז( וזה לשונו: "ומן 
מודה  אדם  המפורסמים  הגדולים  הנסים 
כולה,  התורה  יסוד  הנסתרים שהם  בנסים 

עד  רבינו  משה  בתורת  חלק  לאדם  שאין 
שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים, 
אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים 
בין ביחיד, אלא אם יעשה המצוות יצליחנו 
ענשו,  יכריתנו  עליהם  יעבור  ואם  שכרו, 

הכל בגזרת עליון".  
בנוי  בעולם  הטבע  של  המציאות  כל 
ַאַחר  עֹוֵמד  זֶה  "ִהֵּנה  מוסתרים,  מניסים 
ִמן  ֵמִציץ  ַהֲחֹּלנֹות  ִמן  ַמׁשְִּגיַח  ָּכתְֵלנּו 
ַהֲחַרִּכים" )שיר השירים ב, ט(, הטבע כולו 
מונהג בנס, וכשאלו הם פני הדברים - ברור 
ושרה  ולאברהם  דבר,  מה'  ייפלא  לא  כי 

יכול להיוולד בן על אף גילם המופלג.
צא מאיצטגנינות שלך

ענין זה, שלידת יצחק היתה שלא כדרך 
הטבע, רואים כבר לעיל. 

נאמר בפסוק )טו, ה(: "וַּיֹוֵצא אֹתֹו ַהחּוָצה 
ַהּכֹוכִָבים  ּוְספֹר  ַהּׁשַָמיְָמה  נָא  ַהֶּבט  וַּיֹאֶמר 
יְִהיֶה  ּכֹה  לֹו  וַּיֹאֶמר  אֹתָם,  ִלְסּפֹר  ּתּוכַל  ִאם 

זְַרֶעָך". 
ופירש רש"י: "אמר לו: צא מאצטגנינות 
עתיד  שאינך  במזלות  שראית  שלך, 
להעמיד בן. אברם אין לו בן, אבל אברהם 
יש לו בן. וכן שרי לא תלד, אבל שרה תלד. 

אני קורא לכם שם אחר וישתנה המזל".
אברהם אבינו היה חוזה גדול בכוכבים, 
ויודע מזלות בני האדם. ראה אברהם, שעל 
לבנים,  שיזכה  שייך  אין  העולם  מזל  פי 

ובפרט משרה אשתו, שהיתה איילונית.
שולטת  כאן  עד  לו:  ואמר  הקב"ה  בא 
והאסטרולוגיה,  האיצטגנינות  חכמת 
"צא  ישראל,  עם  זרעך,  ולגבי  לגביך  אך 
מאיצטגנינות" - אינכם לפי המזלות כלל. 
לא על פי מה שמראים הכוכבים, המזלות 

והעתידות, ייראה העם היהודי.
ישראל  עם  המזלות,  מעל  היהודי  העם 
בבורא  אמונתו  פי  על  ורק  אך  וקיים  חי 

העולם! 
האמונה הזאת מובילה את עמנו במשך 
כל הדורות עד ימינו אנו, ומשאירה אותנו 
עומדים  ודור  דור  "שבכל  אף  על  קיימים 

עלינו לכלותנו".
לקיום  טבעי  היגיון  אין  הטבע,  פי  על 
עמנו. אומות רבות, חזקות מאתנו, נכחדו 
ונעלמו כלא היו, ועם ישראל נרדף ועונה 
בכל גלויותיו, דומה הוא לכבשה אחת בין 
לטרוף  עומדים  הזאבים  זאבים.  שבעים 
הכבשה  אך  מלתעותיהם,  את  ופוערים 
ייתכן  הכיצד  וקיימת.  שורדת  החלושה 

כדבר הזה? 
צא מאיצטגנינות שלך! אתה אינך כלול 

בטבע.
עם ישראל מעל המזל, מעל הטבע.

הטבע  בדרך  נראה  היה  שלעתים  הגם 
"כאשר  אבוד,  והכל  הצלה,  דרך  שאין 
אבדתי אבדתי" - תמיד הציל הקב"ה את 

עמו ושמר עליהם בדרך נס.
בהיסטוריה  רבות  פעמים  זאת.  רק  ולא 
אירע באופן ניסי, שאויבי ישראל בעצמם 
אינו  קיומנו  כל  והצילום...  עליהם  שמרו 

על פי הבנה כלל. 
לאורך שנות הגלות הארוכות עם ישראל 

שורד, וכל אויביו נמוגים כעשן כלה.
לאברהם,  הקב"ה  אמר  הזה,  היסוד  את 
לכתוב בספר, לחקוק בלבו ובלב זרעו - צא 
מהאיצטגנינות! אינכם חיים על פי המזלות 
והטבע, אתם מעל הטבע, אני מנהיג אתכם 

באופן שונה ונעלה!
אמנם אברהם ושרה עקרים, ובדרך הטבע 
אינם יכולים ללדת כעץ יבש, אבל הקב"ה 
מבטיח ששרה תחבוק בן, וכך יהיה! כי כל 
החיות והקיום של עמנו היא בצורה ניסית 

ואמונית, ולא ייפלא מה' דבר.

)מתוך 'משכני אחריך' בראשית ח"ב(. 

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

מכרה כיום בלתי אפשרי? – ליצנות! 
כיום  מכרה  יעקב  "ויאמר  הפסוק:  על 
לא(.  כה,  )בראשית  לי"  בכורתך  את 
מפרש רש"י: "מכרה כיום"  - כיום שהוא 
ברור, כך מכור לי מכירה ברורה. ויש להבין לשם 
מה היה צריך יעקב אבינו לחדד את קיום מכירה 
זו. מדוע יש צורך להדגיש במכירה זו "כיום" יותר 

מכל מכירה אחרת?
י"ל שהרי ברור שערך הבכורה גדול לאין ערוך 
מערכו של נזיד עדשים. כיצד אם כן קנה יעקב את 
הבכורה מעשו בנזיד עדשים, הרי לפי ההלכה אין 
אלא,  יותר משתות?  אונאה  יש  כאשר  חל  המקח 
כיוון שיעקב ראה שבנזיד עדשים מסתפק עשיו, 
הרי שאצל עשיו זהו ערכה של הבכורה, ולכן לא 
הייתה אצל עשיו אונאה, כי בעיני עשיו היה ערך 
הבכורה שווה פחות מנזיד עדשים... וזהו "מכרה 

כיום"  - לפי הערך שיש לבכורה אצלך היום. 
רבי  הגאון  של  כהונתו  מקום  סלוצק,  בעיירה 
יעקב דוד וילובסקי, הרידב"ז זיע"א, אירע מעשה 
שזכה לפרסום רב בשעתו. רופא יהודי פורק עול 
ערב.  לפנות  לטייל  לצאת  בריאות  מטעמי  נהג 
האיטליז  ליד  עבר  הרופא  החמישי  מימי  באחד 
היתה מלאה  היהודי שחנותו  כיצד הקצב  והבחין 
כי מי  ואומר  קונים, מפציר בהם לצאת מהחנות, 
שעה.  בעוד  שישוב  היום  דוקא  לקנות  שרוצה 
הרופא שלא האמין למראה עיניו, ניגש אל הקצב 
ושאל לפשר הדבר, איך מלאו ליבו ביום חמישי, 
יום הפרנסה, לגרש את הקונים החוצה ולוותר על 

הפרנסה בידיים? 
השיב הקצב: "ממהר אני לבית הכנסת, ללמוד 
נגזרה  הפרנסה  יתברך.  ה'  את  ולעבוד  ולהתפלל 
מן השמים, וחוץ מזה עלי לדאוג על העולם הבא 
ללגלג  הרופא  החל  אלו,  מילים  לשמע  שלי".  

עליו.
השיב היהודי הפשוט: "לכבודו אולי אין, אולם 
אני מקוה שלי כן יהיה". תשובת היהודי הנוקבת 
גרמה לו לרופא ללעוג עוד יותר, עד שנענה ואמר: 
להגדיל  רוצה  אתה  אולי  יהודי,  ר'  לי  נא  "שמע 
ומזומן  מוכן  אני  שלך?  הבא  בעולם  שם  חלקך 
רובל  תמורת  הבא  בעולם  חלקי  את  לך  למכור 
לו  והושיט  היהודי  השיב  מצויין",  "עסק  אחד". 

לרופא רובל אחד. 
עברו שנים רבות מאז אותו מקרה, וביום בהיר 
אחד נכנסה אל האיטליז אשה והציגה את עצמה 
החלה  שלום  ברכת  לאחר  הרופא.  אלמנת  בתור 
מספרת לקצב: שבעלה הרופא נפטר, והיא ראתה 
סיפר  הוא  מאוד.  עד  נרעש  כשהוא  בחלום  אותו 
כי דנו אותו במשפט לפני בית דין של מעלה, וכף 
החובה הכריע את גורלו לשבט. בא הרופא בטענה: 
ומה עם הצלת נפשות שעסקתי בהם בימי חיי? מה 
תשלום?  ללא  שריפא  העניים  החולים  ריפוי  עם 

הלא זכויות רבות לי, האם זה עולם האמת?  
הדבר,  נכון  "אמת  מעלה:  של  דין  בית  לו  ענו 
להקל  יכולת  התחתון  בעולם  הטובים  במעשיך 
מעליך את דינך הקשה, אולם אתה בעצמך גזרת 
את דינך בידך. בשעה שהחלטת למכור את חלקך 

בעולם הבא לקצב היהודי תמורת רובל אחד". 
"בעלי הרופא ביקש שירחמו עליו ועל נשמתו 
המקח.  מן  לחזור  היהודי  יסכים  אולי  המיוסרת, 
ליהודי  לו  לגרום  יצליח  שאם  הסכימו  בשמים 
לוותר ולחזור בו מהעיסקה, יבוטל גזר דינו. בעלי 
בא בחלומי וביקש שאלך אליך - הקצב להשתדל 
שחלמתי,  ראשונה  בפעם  מהעיסקה.  בך  שתחזור 
ביטלתי החלום מליבי, הלוא חלומות שוא ידברון. 
אך כאשר נשנה החלום פעמיים ושלוש ובעלי לא 
הרפה ממני, החלטתי לברר האם חלום אמת הוא 

או לא? " – סיימה האשה את סיפורה. 
הקצב אישר את כל המאורע, וסיפר לאלמנה את 
כל אשר אירע באותו יום חמישי. האשה הנדהמת 
הציעה ליהודי שיחזור בו מהעסקה והיא תחזיר לו 
רובל כסף תמורת חלק בעלה בעולם הבא. אולם 
והסביר  ההצעה  את  דחה  הוא  הסכים:  לא  הקצב 
מצוות  כמה  אנוכי,  פשוט  קצב  תביני,  "הן  לה: 
מאוד.  מעט  ולבושתי,  לצערי  בחלקי?  ישנן  כבר 
מי יודע האם הייתי זוכה בכלל לחלק בעולם הבא. 
נפשות  הצלת  של  רבות  במצוות  שזכיתי  עתה 
לי  הרי מובטח  עניים ללא תמורה,  חולים  וריפוי 
שם בעולם הבא חלק לא מבוטל, האם אחמיצנו"? 
מאוכזבת ומודאגת עזבה האשה את חנותו של 

הרופא  חזר  ההוא  בלילה  לביתה.   ושבה  הקצב 
היהודי,  תשובת  את  וכשמעו  אשתו,  של  בחלום 
זעק זעקת שבר נוראה, וביקש מאשתו שתלך לרב 
העיר, הוא הגאון הרידב"ז זיע"א, ותזמין את הקצב 
הכנסת,  לבית  האשה  פנתה  למחרת  תורה.  לדין 
וכצאת הגאון הרידב"ז מבית הכנסת, שטחה בפניו 
של  תשובתו  ואת  ונשנים  החוזרים  החלומות  את 

הקצב. 
דין התורה נקבע להיערך בבית הכנסת הגדול. 
ביום המיועד נקהלו היהודים אשר בסלוצק לבית 
זה. מתח  נדיר  נוכחים בדין תורה  הכנסת, להיות 
את  שטחה  האשה  כאשר  הכנסת  בבית  שרר  רב 
הסיפור.  על  שוב  וחזרה  הדיינים  בפני  טענותיה 
לאחר מכן נקרא היהודי הקצב להשמיע את דבריו 
המלמול  מאד.  נבוך  היה  הציבור  טענותיו.  ואת 
הנרגש נשמע בבית הכנסת, אלו צידדו עם הרופא 
הנפטר, ואחרים הצדיקו דוקא את הקצב. כשלפתע 
נשמע קולו של הרידב"ז כי פסק הדין ינתן בעוד 

מחצית השעה. 
ומתח רב היתה שם באותה העת  גדולה  דרמה 
בבית הכנסת, כולם חיכו בקוצר רוח לפסק הדין. 
ניתן  הדין  ופסק  המיועדת  השעה  הגיעה  והנה, 

והכיל שלושה סעיפים: 
ומבוטלת".  בטלה  "המכירה  הראשון:  הסעיף 
הסביר:  והרב  בקהל,  נשמע  חרישי  שמחה  קול 
ליד,  מיד  לעבור  היכול  רכוש  אינו  הבא  "עולם 
ומעשים  ממצוות  שנוצר  האור  הוא  הבא  עולם 
טובים שפעל האדם בימי חייו, מי שלא עמל כיצד 
"מי  ונשא משלו:  הרב  המשיך  האור?".  את  ישיג 
ששכר חוטב עצים לחודש ימים תמורת חמישים 
בנוסף  זכה  שיקבל,  הרובל  חמישים  מלבד  רובל, 
גופו  התעמלות  היער,  אויר  נוספת,  במתנה  לזה 
ירצה,  אם  איבריו.  את  שחיזקו  בריאות  ותוספת 
את  עם משכירו לשלם  להתנות  הוא  יכול  מעתה 
חמישים הרובל למישהו אחר. אבל בנוגע לבריאות 
שזכה בה, האם יוכל למכרה? ודאי שלא, זהו חלק 
מעצמותו, בשר מבשרו. מתנה זו אינה נכנסת בסוג 
של מקח וממכר. גם העולם הבא, האורות שזכה 
בהן אדם שקיים מצוות ומעשים טובים והוסיפו בו 
כוח רוחני, אין בכוחו למכור אותם תמורת כסף, 
הרובל  את  לקצב  להחזיר  האלמנה  על  כך  משום 

והמקח בטל". 
בגן  חלקו  את  איבד  "הרופא  השני:  הסעיף 
לג,יב(  )יחזקל  הוא  מפורש  פסוק  וההסבר:  עדן". 
"ואתה בן אדם אמור אל בני עמך צדקת הצדיק לא 
תצילנו ביום פשעו". ואמרו חז"ל במסכת קידושין 
שמדובר בצדיק שהתחרט על צדקותיו. וכן אמרו 
נדחה  הבא  בעולם  שהכופר  סנהדרין  במסכת 
סיכם הרידב"ז,  מעולם הבא. "במקרה שלפנינו", 
"הנפטר היה זוכה בשכרו משום שהמקח התבטל. 
ולגלג  זלזל  הבא,  בעולם  וכפר  מאחר  זאת  בכל 

עליו, איבד את עצמו". 
היתכן  ותמהו:  אזניהם,  למשמע  נדהם  הקהל 
מקחו  את  איבד  הקצב  כאן?  הפסידו  שכולם 
והרופא יצא קירח מכאן ומכאן, את הרובל החזיר 
הרב  של  קולו  שנשמע  עד  איבד?  עולמו  ואת 

בקראו את הסעיף האחרון של פסק דין. 
הסעיף השלישי: "קידוש שם שמים שנגרם על 
אותו לצאת מדינה  זיכה  מותו,  הרופא לאחר  ידי 
של גיהנום". וההסבר: מאורע זה גרם קידוש שם 
ויש  דין  יש  כי  והתחזקו  ראו  כולם  גדול,  שמים 
יבוא האדם במשפט. על כן  ועל כל מעשה  דיין, 
קובעים אנו כאן בשבתנו בית דין – על דעת המקום 
ועל דעת הקהל, שזיכוי הרבים הזה ייזקף לזכותו 
פ"ז(  )יומא  חז"ל  קבעו  זה  כגון  ועל  הרופא,  של 
שהמזכה את הרבים אינו נופל בגיהנום. זאת ועוד, 
הרי לימדונו חז"ל )מסכת אבות פרק ה' משנה י"ח( 
'המזכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו', גם כאן 
זכות הרבים תלוי בו ברופא, וראוי מעמד זה של 

חיזוק אמונה להקנותו חלק לעולם הבא". 
בעינינו  הדבר  את  מחשיבים  שאנחנו  איך  לפי 
כך זה מתורגם למעשה ולזכות. הרופא שלא ראה 
ענין בעוה"ב – הפסיד אותו. והקצב שראה בעוה"ב 
ערך של רובל אחד – דבר הנקנה מיד ליד -  לא 

קנה אף הוא עולם הבא. 
עלינו להבין את גודל השעה וערכו של כל דבר 
"מכרה  אבינו  יעקב  שאמר  כפי  המעשה,  בשעת 

כיום", ואזי נזכה כי כל מעשינו יעלו לרצון. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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דירות 
למכירה

כט’ חשון - א’ כסליו תשע”ט
27/11-29/11/2019  

אלעד

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

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

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

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

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

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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 למכירה דופלקס גג 8 בני ברק
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 

_____________________________________________)48-51א(לל"ת 054-8497119

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

מרפסת 1,430,000 ש"ח
_____________________________________________)48-51ש(050-2044144

באר שבע 

 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

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

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

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

בהזדמנות אבל 
באמת הזדמנות:

5 חדרים + פנטהאוז 
בחנקין + 

פנטהאוז 4 חדרים
052-3330965 פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

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

 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(_____________________________________________

 8 חד', 170 מ"ר + גינה 
200 מ"ר, מדהימה, מפלס 
אחד, 2,750,000 שמואל 

_____________________________________________)48-51א(052-8308841

 להשקעות, בשכונה ג' 
בקלישר ק"א, 3 חד', אופ' 

לחדר, 80 מ"ר, סגירה 580,000 
_____________________________________________)48-48(ש"ח לאון 052-4462863

3-3.5 חדרים

 בנחל רביבים, דירת גן 4 
חד', גינה 70 מ"ר, מושקעת, 
מטבח ענק, 1,790,000 "יש 

_____________________________________________)48-48(נכסים" 054-4513847

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

1,550,000 ש"ח. "יש נכסים" 
054-4513847)48-48(_____________________________________________

 בנחל שמשון, 5 חד', 
נוף פנורמי, המיקום הכי טוב 

ברמה 1,990,000 "יש נכסים" 
054-4513847)48-48(_____________________________________________

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

054-4513847)48-48(_____________________________________________

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

אינסטלציה חדשה, סלון 
מרווח, 875,000 ש"ח רויאל 

_____________________________________________)48-48(נכסים 054-3191310

 קרן היסוד, 4 חד', שיפוץ 
יסודי, בנוי 90 מ"ר, קומה 2, 

איזור מתחרד 1,290,000 ש"ח 
_____________________________________________)48-48(רויאל נכסים 054-3191310

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

גדולה, 1,490,000 "יש נכסים" 
054-4513847)48-48(_____________________________________________

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

מעולה, 875,000 ש"ח רויאל 
_____________________________________________)48-48(נכסים 054-3191310

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

2, 1,250,000 ש"ח רויאל 
_____________________________________________)48-48(נכסים 054-3191310

 מחולקת 2 יח"ד ודירת 
3 חד' קטנה, סה"כ 100 
מ"ר מכניסה 8,500 ש"ח 

2,000,000 ש"ח
_____________________________________________)48-49ל(054-8413444

 בטאבו משותף 
ז'בוטינסקי בבני ברק מיקום 
_____________________________________________)48-48(מעולה 052-7638282 ישראל

 למשקיעים, דירה 
מחולקת ל- 3 יח"ד, 

בגורדוןן, ק"ק, "מקסימום 
_____________________________________________)48-48(נדל"ן" 052-2452820

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

משופצת, 1,400,000 "תיווך 
_____________________________________________)48-48(משגב לדיור" 052-5222690

 באזור שקט בבניה דירות 
75 מ' 1,650,000. 6 חד' + 

חצר 2,700,000 מבחר דירות 
מקבלן אמין ומקצועי אבי

B.D.A 48-48(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור ריינס 102 מ"ר, 
כניסה פרטית, צריך שיפוץ, 

1,700,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)48-48(נכסים" 03-5791514

 בשכון ה' דירת גן 6 
ח' + יחידה מושכרת, 2 

כניסות, 3,300,000 ש"ח 
"אפיק - נכסים" 03-5791514 

054-2250000)48-48(_____________________________________________

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

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

052-3344721)48-48(_____________________________________________

 ערבות בנקאית מהשקל 
הראשון! באמצע בנייה ברח' 

כהנמן הר סיני תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)48-48(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ דירה 
מחולקת לשתי יחידות דיור, 

קומה ב', מושכרת ב- 4,800 
ש"ח + אופצייה לסוכה 

1,255,000 תיווך אלטרנטיב
054-5500263)48-48(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! 
בזבוטינסקי, ק"ב, 

מחולקת ל- 2, מושכרת 
ב- 4,800 1,250,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)48-48(_____________________________________________

 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)48-48(_____________________________________________

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

1,450,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)48-48(_____________________________________________

 בהר השלום בית 
פרטי, 3 קומות + 2 יחידות 

מושכרות + חצר + גג + א. 
להרחבה, גדולה, משופצת, 

נוף 5,200,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)48-48(_____________________________________________

 במצליח 4 חד' 
כ- 120 מ"ר, משופצת 
סוכה *יח"ד מושכרת 

2,130,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)48-48(_____________________________________________

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

מפוארת!!! 2,170,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)48-48(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)48-48(הקריה 050-3000121

 בשלוש השעות בית 
פרטי על מגרש 250 מ"ר 

ב- 4,100,000 ש"ח + 
זכויות בנייה עתידיות. 

בדב גרונר בית פרטי על 
מגרש כ- 350 מ"ר + 
זכויות בנייה עתידיות 

נרחבות! ב- 4,900,000 
ש"ח להב נכסים

050-4177750)48-48(_____________________________________________

 באזור אבטליון פנטהאוז 
נדיר! 350 מ"ר! מושקע 
+ נוף מדהים + מעלית 

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
054-2250000)48-48(_____________________________________________

 בלעדי בפדרמן )גני 
הזית( בבנין חדש, 
פנטהאוז 5 חדרים 

+ יחידת הורים + 2 
מרפסות שמש גדולות, 

חזית לגינה, נוף מדהים, 
קומה 7 + חניה בטאבו 
2,280,000 ש"ח גמיש 
)מתאים גם להשקעה( 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)48-48(_____________________________________________

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

א.להרחבה 38 מ' )ש.בנו(, 
שמורה, 1,270,000 "תיווך 

_____________________________________________)48-48(משגב לדיור" 052-5222690

 מציאה! באזור אחיה 
השילוני מנחם דופלקס 

5 חדרים משופצת + 
מרפסת שמש גדולה 

+ חניה בטאבו ב- 
2,750,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)48-48(נכסים 050-4177750

 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. 
_____________________________________________)48-48(פנחסי 03-5799308

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)48-48(_____________________________________________

+5 חדרים 
 במכבים, בבלעדיות, 6 

חדרים, משופצת כחדשה, 2 
שירותים ומקלחות, ק1' + 

מרפסת שמש!! 130 מ"ר "לב 
_____________________________________________)48-48(הנדל"ן 03-5757829

 במתתיהו 5 חדרים, 3 
כ"א, ק"ב, חזית, סוכה, 

2,150,000 "גשר נכסים" 
054-8571997)48-48(_____________________________________________

 באזור רחוב הושע, 4 
חדרים, קומה ב', חזית, 

3 כ"א, מעלית + חנות + 
יחידה + 2 חניות שניתן 

להרחיב את היחידה 
+ הכנסות גבוהות 

3,000,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

_____________________________________________)48-48(בני ברק 050-6506501

 במנחם בגין דירת גן 
5 חדרים, מושקעת ברמה 

גבוהה, עורפית ושקטה, יח' 
דיור מושכרת ב- 2,000 ש"ח, 

נגישות לתחבורה ומרכזי 
קניות. לפרטים - צוות דודי נגר 

050-9693307)48-48(_____________________________________________

 במנחם בגין 5 חדרים, 
95 מטר, קומת קרקע פלוס 
ממ"ד, משופצת 1,490,000 

_____________________________________________)48-48("פנחס נכסים" 055-6789653

 בריינס! 5 חדרים, 115 
מ"ר, חדשה, מיידית רק 

2,200,000 ש"ח מציאה!!! 
_____________________________________________)48-48(054-3050561 הראשון בתיווך

 איזור עזרא! 5 חדרים, 
120 מ"ר + מרפסת 13 מ"ר 

1,920,000 ש"ח כניסה בעוד 3 
שנים, מציאה!!!

_____________________________________________)48-48(054-3050561 הראשון בתיווך

 בפארדו 6 ענקית יפהפיה! 
מטבח פסח + סוכה עקנית, 

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

03-5791514)48-48(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
באביעד/גינחובסקי, 

5 חדרים, כ- 110 
מ"ר, ק"ק, כ.פרטית, 

משופצת, חצר + סוכה, 
הכנה לחלוקה מיידית, 
1,870,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)48-48(_____________________________________________

 במחיר הזדמנות! בשיכון 
ה' פנטהאוז חדש + גג מוצמד 

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
_____________________________________________)48-48(הארץ 03-8007000

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)48-48(_____________________________________________

 מציאה! בבן זכאי 5.5 
חד' עקנית, יפהפייה ומרווחת 
2,500,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)48-48(_____________________________________________

 בלעדי! בוולפסון 5 חד', 
120 מ"ר, ק"א + סוכה, חזית, 
3 כ"א 2,150,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)48-48(א. פנחסי 03-5799308

 באזור יהודה הנשיא 
בבניין חדיש 7 חד', מפלס 

אחד, 150 מ"ר, ק"א + מעלית 
+ חניה, משופצת + מ. שמש, 

_____________________________________________)48-48(חזית א. פנחסי 03-5799308

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

משותף, 2,850,000 ש"ח 
תיווך יישוב הארץ

050-4999465 03-8007000)48-48(_____________________________________________

 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)48-48(_____________________________________________

 בפרדס כץ דירת 5 חד', 
מחולקת, ק. קרקע, חצר 

בשימוש, תמ"א 38 מתקדם, 
1,850,000 ש"ח לוי דרוק ניהול 

_____________________________________________)48-48א(ושיווק נדל"ן 052-7276299

 ברח' שלש השעות, 
דירת 4 חד', ק"א + חניה 

בטאבו 1,800,000 ש"ח
_____________________________________________)48-49ל(050-4143146

 בגניחובסקי 4.5 חד' 
גדולה + מחסן + סוכה + 
אופציות, 1,148,000 ש"ח 

_____________________________________________)48-51ל(050-3469333 052-7679876

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

תוכניות 70 מ"ר, 1,490,000 
גמיש "תיווך משגב לדיור" 

052-5222690)48-48(_____________________________________________

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

מ.אדריכלית, 3 כיווני אוויר 
+ סוכה, 1,550,000 "תיווך 
_____________________________________________)48-48(משגב 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 
_____________________________________________)48-48(משגב 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 

_____________________________________________)48-48(לדיור" 052-5222690

 בפ"כ - המכבים, 4 חד', 
סוכה ענקית, ק"א, 2 שרותים 

ושמורה, מסורגת וממוזגת, 
1,530,000 ש"ח, לל"ת

_____________________________________________)48-51ל(050-4196619

 בשיכון ה', 4.5 
חדרים, קומה ב' + 

מעלית + חזית, א"א 
לקחת משכנתא )בעיות 

פרצלציה( 1,420,000 
ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 בני ברק 
050-6506501 מציאה 

_____________________________________________)48-48(ענקית!!! 

 בר"ע באזור גן וורשה, 
קומה ב', עורפית, דירה 

מחולקת, 2 חדרים 
ענקיים + מטבח ענק 

+ שלד להרחבה של 20 
מ"ר נוספים + יחידה 

של 20 מטר שמושכרת 
2,700 ש"ח 1,850,000 

ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 
_____________________________________________)48-48(בני ברק 050-6506501

 מציאה בבלעדיות בפרל 
4 חדרים, 100 מטר, 3 כיווני 
אוויר, חזית, חתימות שכנים. 

גג בטון 1,890,000 גמיש 
_____________________________________________)48-48("פנחס נכסים" 055-6789653

 באזור הנבאים חייבת 
להימכר, 4 חדרים משופצת 

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

B.D.A 48-48(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 מציאת השנה! 
בדנגור, 4 חד', ק"ד, גג 
בטון, בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)48-48(מתווכים" 03-5701010

 באזור בן פתחיה 4 
חדשה, יפהפיה, 105 מ"ר! 
ק"ב, חזית + מעלית, רק 
2,000,000 ש"ח "אפיק 
- נכסים" 03-5791514 

053-3128884)48-48(_____________________________________________

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

+ מעלית, 2,150,000 ש"ח 
"אפיק - נכסים" 03-5791514 

053-3128884)48-48(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
בזבוטינסקי/דב גרונר 

4 חדרים, חזית, 90 
מ"ר, משופצת כחדשה, 

ק"ג )גג בטון( + אופ' 
כ- 40 מ"ר בצד + חניה 
1,470,000 ש"ח סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)48-48(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בבגנו, 
4 חדרים, 90 מ,ר, 

מושקעת, ק"א, חזית + 
מעלית 1,780,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
והשקעות

054-4290600)48-48(_____________________________________________

 בלעדי בשלש השעות 
בבנין חדש 4 חדרים 
מושקעת, מחולקת, 

ק"ב, חזית + מ.שמש 
+ סוכה + מעלית 

1,880,000 ש"ח גמיש 
)מתאימה להשקעה( 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)48-48(_____________________________________________

 באברבנאל נורוק 
4 חדרים, משופצת + 
מ.סוכה, ק"א, חזית + 
משרד/מחסן מושכר + 
חניה 1,710,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
והשקעות

054-4290600)48-48(_____________________________________________

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

+ מעלית, 100 מ"ר 
2,190,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)48-48(_____________________________________________

 בלעדי באזור הושע 4 ח', 
90 מטר בארנונה + מעלית, 

משופצת + אופצייה 17 
מטר 1,990,000 מפתחות 

במשרד תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)48-48(_____________________________________________

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

משופצת חלקית 
1,350,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)48-48(_____________________________________________

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

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
_____________________________________________)48-48(הארץ 03-8007000

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)48-48(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)48-48(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)48-48(_____________________________________________

 באזור מרום שיר 
105 מ"ר + אופציה גדולה 

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

050-4999465)48-48(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ג' בבניין 
חדש, 4 חד', 100 מ"ר + 

סוכה, ק"ב + מעלית, חזית 
2,400,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)48-48(_____________________________________________

 באזור קוטלר 4.5 ח', 4-4.5 חדרים
125 מ"ר, משופצת, ק"א, 

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

053-3128884)48-48(_____________________________________________

 באזור חבקוק 4.5 
מושקעת מאד! + מ.שמש, 
חזית, ק"ו + מעלית "אפיק 

- נכסים" 03-5791514 
053-3128884)48-48(_____________________________________________

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

מעלית, 3 כ"א + חניה 
"אפיק - נכסים" 03-5791514 

053-3128884)48-48(_____________________________________________

בית שאן  
 בשיכון ט', 4 חד', ק"ב, 

מרווחת וממוזגת, מיקום 
מצויין, אזור שקט 455,000 

_____________________________________________)48-51א(054-8527056

 בדב גרונר 7 חודש 
כניסה דירת גן 70 מ"ר 

חצר 70 מ"ר 1,450,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)48-48(_____________________________________________



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

כט’ חשון - א’ כסליו תשע”ט  27/11-29/11/2019

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)48-48(_____________________________________________

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

053-3147717)48-48(_____________________________________________

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

750,000 ש"ח תיווך הצבי 
04-6716666 053-3147717)48-48(_____________________________________________

 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)48-48(_____________________________________________

 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)48-48(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)48-48(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)48-48(_____________________________________________

 חדשה מקבלן, בסמוך 
לקרית שמואל דירת גן 128 

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

053-3147717 04-6716666)48-48(_____________________________________________

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

053-3147717 04-6716666)48-48(_____________________________________________

 באריטסון קו 1 לים 4 חד', 
130 מ"ר בבניין חדש לגמרי 
1,220,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)48-48(_____________________________________________

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

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

053-3147717)48-48(_____________________________________________

 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)48-48(_____________________________________________

 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)48-48(_____________________________________________

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

נוף 550,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)48-48(_____________________________________________

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

053-3147717 04-6716666)48-48(_____________________________________________

 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)48-48(_____________________________________________

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)48-48(_____________________________________________

 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)48-48(_____________________________________________

 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

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)48-48(_____________________________________________

 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)48-48(_____________________________________________

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

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

04-6716666)48-48(_____________________________________________

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 

 ברב קוק השקט 3.5 
חד' מפוארת ומושקעת, 

ק"ב, חזית, 3 כ"א, לל"ת 
1,730,000

_____________________________________________)46-49א(052-3535757

+5 חדרים

 נוה הפסגה, דו קומתית, 
מרווחת, 6.5 חד', 2 מרפסות, 

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

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

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

מגדל העמק 

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(_____________________________________________

«רחוב שקט ללא מוצא
«מחירי פרי סייל

«תנאי תשלום נוחים

«מפרט איכותי

«ללא תיווך
«חניה פרטית

לפרטים: 03-7153035

«אכלוס תוך 30 חודשים

דירות 5 חדרים מרווחות, מיני פנטהאוזים ודירת גן

 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

 מיוחדת! חדשה! 
בצירלזון, מטבח משודרג, 

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

_____________________________________________)47-50ש(052-7636359

 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 
גמיש,ש"ח, בלעדי 

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

050-5308742)15-15(_____________________________________________

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

כ- 40 מ"ר + אופציה להרחבה 
עתידית, מעולה להשקעה, 

1,650,000 ללא תיווך
_____________________________________________)44-51ל(052-4441136

  מציאה ענקית! 
בשיכון ה', 4.5 חד, 

ק"ב + מעלית, חזית 
1,600,000 אפש' לקחת 

משכנתא 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(_____________________________________________

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

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

 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(_____________________________________________

 באפשטיין, 3 חדרים, 
80 מ"ר, קומה ב', חזית, 

מרפסת סוכה. חובה 
לראות! 052-2452820 

_____________________________________________)48-48("מקסימום נדל"ן"

 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)48-48(_____________________________________________

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

קומת קרקע + חצר 25 מ"ר 
משופצת 1,600,000 "תיווך 
_____________________________________________)48-48(משגב לדיור" 052-5222690

 לרציניים, א.בנימין אברהם 
3 חד' כ- 73 מ"ר קומה 
א' משופצת, א.להרחבה 
1,380,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)48-48(לדיור" 052-5222690

 אברבנאל 3 חד' כ- 58 
מ"ר, ק"ג, משופצת + עמודים 
כ- 20 מ"ר 1,320,000 "תיווך 

_____________________________________________)48-48(משגב לדיור" 052-5222690

 במנחם בגין 3 חדרים, 
65 מטר, קומה 1, משופצת 

ח. 1,320,000 )גמיש( "פנחס 
_____________________________________________)48-48(נכסים" 055-6789653

 באברבנאל! 3 חד', 
מושקעת, חזית! אופציה 

מידית + עתידית, רק 
1,350,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)48-48(- מתווכים" 03-5701010

 בהזדמנות במצליח! 
3 חד' מושקעים + 40 
מ"ר הרחבה קיימת + 

גג! "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)48-48(_____________________________________________

 בקיבוץ גלויות, טאבו 
משותף, 3 חדרים, 
65 מ"ר, קומה ד' 

עם מעלית, מקבלים 
את הדירה חדשה 

ומשופצת!! מפרט 
גבוהה + אפשרות 

למשכנתא, 1,350,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
_____________________________________________)48-48(בני ברק 054-6506501

 בלעדי מציאה בהרצוג 
3.5 חדרים, 75 מ"ר, 

משופצת, ק"ג )רעפים(, 
חזית + סוכה 1,525,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)48-48(והשקעות 054-4290600

 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)48-48(_____________________________________________

 בירדן/הרב ש"ך 3 
חד', ק"ג ואחרונה, 

שכנים בנו 1,675,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)48-48(_____________________________________________

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

ואחרונה, חתימות, 
שכנים בנו 1,490,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)48-48(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)48-48(_____________________________________________

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

חתימות שכנים 
1,450,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)48-48(_____________________________________________

 בדב הוז 3 חד', 
כ- 70 מ"ר, ק"ג, בנין 

חדיש, מעלית וחניה!! 
1,430,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)48-48(_____________________________________________

 בנורדאו 3 חד' כ- 65 
מ"ר, ק"ב, מעלית 

1,370,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)48-48(_____________________________________________

 באביעד 3 חד', כ- 60 
מ"ר, ק"ג, רצפה, כ- 50 

מ"ר 1,440,000 נדל"ן 
_____________________________________________)48-48(הקריה 050-3000121

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

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)48-48(_____________________________________________

 בגמר בנייה בנוראדו 
3 חד' אחרונה, יפהפייה 

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

050-4999465)48-48(_____________________________________________

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

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

050-4999465 03-8007000)48-48(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)48-48(_____________________________________________

 בהתנאים! 3 חד' 
משופצת + אופציה בגג 

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

050-4999465)48-48(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)48-48(_____________________________________________

 באזור העיריה 3 חד', 
60 מ"ר + א. בצד ובגג, ק"ג, 

משופצת כחדשה, 1,450,000 
_____________________________________________)48-48(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! במוהליבר, 3 חד', 
65 מ"ר + היתר בניה 40 מ"ר, 
ק"א, 3 כ"א, 1,690,000 ש"ח 

_____________________________________________)48-48(א. פנחסי 03-5799308

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

ק"ב, חזית, שמורה מאוד, 
1,800,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)48-48(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 3 
חד', 72 מ"ר משופצת ק"ג + 
א. בגג 3 כ"א 1,490,000 ש"ח 

_____________________________________________)48-48(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי 3.5 ח' בז'בוטינסקי 
צד ב"ב כ- 80 מטר + אופצייה 

ממשית לסוכה, בניין כולו 
אברכים 1,400,000 תיווך 
_____________________________________________)48-48(אלטרנטיב 054-5500263

 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. 
_____________________________________________)48-48(פנחסי 03-5799308

 זבוטינסקי )צד בני ברק( 
2 חד', כ- 75 מ"ר 1,250,000 

ש"ח 077-2050410
050-5750880 ארי תיווך 

_____________________________________________)48-48(אדוארד

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

גמיש 077-2050410
050-5750880 ארי תיווך 

_____________________________________________)48-48(אדוארד

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

+ אפשרות הרחבה 
עוד 25 מ"ר )השכנים 

הרחיבו( 052-2452820 
_____________________________________________)48-48("מקסימום נדל"ן"

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

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

_____________________________________________)48-48(לדיור" 052-5222690

 לחטוף!! א.השניים 2 
כ- 50 מ"ר + יציקה 30 מ"ר, 
קומה ג', א.בג-בטון )ש.בנו( 

1,260,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)48-48(לדיור" 052-5222690

 2 חדרים, 45 מ"ר + 
אופציה 25 מ"ר, קומת קרקע, 

איזור מעולה במחיר מציאה 
תיווך BA יזמות

_____________________________________________)48-48(054-4980159 דורון

 באזור קוטלר 2.5 ח', 63 
מ"ר, קומה 2.5 אחרונה + 

א.בניה בגג רעפים, 1,590,000 
ש"ח "אפיק - נכסים"

053-3128884 03-5791514)48-48(_____________________________________________

 באברבנאל 2 חד' 
ענקית!!! ק"א, 

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

050-3000121)48-48(_____________________________________________

+5 חדרים

דופלקסים
 בביאליק דופלקס גג, 5 

חד' + חניה, קו1' "מאגדים" - 
_____________________________________________)48-48(משה דסקל 050-5926021

 בבגין 5 חד', קו4' מעלית 
+ חניה "מאגדים" - משה 

_____________________________________________)48-48(דסקל 050-5296021

 בסמוך לגב"ש 6 חד', 
בניין חדש-שנה "מאגדים" - 
_____________________________________________)48-48(משה דסקל 050-5926021

גני תקווה 
+5 חדרים

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

_____________________________________________)46-49א(ומעלית 050-8332311

דימונה
 דירה המקומית, מבוקש 
)תמיד יש דרישה להשכרה(, 
דירה 84 מטר, קומה שניה, 

מושכרת ב- 1,800 ש"ח בית 
_____________________________________________)48-48(בית 052-4462863 לאון

 מבחר דירות טובות 
למכירה באזור צאנז וקרלין 

במחירים טובים. לוינגר תיווך 
_____________________________________________)48-48(לאנ"ש 052-7166160

 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)48-48(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)48-48(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות זרחי קוטג' 6 
חד' )160 מ"ר נטו( + יחידה 

)80 מ"ר( + גינה )80 מ"ר( + 
חלל )45 מ"ר(, נוף, משופץ, 

4,450,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)48-48(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 
_____________________________________________)48-48(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א' 6 חד' מהקבלן 
+ מרפסות + גינה + מחסן + 
2 חניות, פינתי, ללא מדרגות, 
נוף! מיידי! 2,990,000 ש"ח! 
_____________________________________________)48-48(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

)8 מ"ר(, משופצת חלקי, 
נוף! 1,790,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)48-48(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)48-48(_____________________________________________

 דירות להשקעה
החל מ- 380,000 ש"ח

מושכרות ב- 1,800 ש"ח
_____________________________________________)r.b 052-6224648)48-48 תיווך

 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)48-48(_____________________________________________

 בפרנקפורטר 5 חד', ק2', 
משופצת כחדשה, נהפכת 
בקלות לדירת 3/4 חד' + 

יחי"ד 1,690,000 תמר
050-2220184)48-48(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה כט’ חשון - א’ כסליו תשע”ט  27/11-29/11/2019

 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

 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)48-47/20(_____________________________________________

 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"

_____________________________________________)48-49ש(חיים 054-3970200

3-3.5 חדרים

פתח תקווה 

השקעות

מגרשים

משרדים
 להשכרה משרד 

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

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

 להשכרה בגבעת 
שאול בי-ם, בנג'רה פינת 

בן עוזיאל 5.5 חד', 2 
מפלסים, כ- 80 מ"ר 
_____________________________________________)48-51א(למשרד 02-5342918

 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

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

כחדשה, ממוזגת 4,400 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

 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

2-2.5 חדרים

רמת גן
וילות ובתים

 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

 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

 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

4-4.5 חדרים

 בשעריה, דירת קרקע 4 
חדרים, משופצת, ריהוט חלקי 
 052-3814822 ,052-2781890

_____________________________________________)47-50()אחה"צ(

יחידות דיור

 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(_____________________________________________

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

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

 להשכרה חנות/משרד 
בירושלים, במלכי ישראל, 16 

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

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

 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

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

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

_____________________________________________)47-51ש(054-4797080

3-3.5 חדרים

קוטגים

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 

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

_____________________________________________)45-48ל(להשכרה 052-4663500

4-4.5 חדרים

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

_____________________________________________)48-48(מיידי 050-8090136

וילות ובתים
 "רימקס עוצמה", 

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

מחסן, צוות אביגד
072-3957393)48-48(_____________________________________________

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

מגרש 165 מ"ר, משופצת 
חלקית, צוות אביגד

072-3957393)48-48(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", בת 
שבע, 10 חד', כ- 220 מ"ר 
+ חצר 220 מ"ר, חניה, בן 
שנתיים, מתוכנן אדריכלית, 
_____________________________________________)48-48(צוות אביגד 072-3957393

 בקרבת כפר גנים ד.גן 5 
חדרים, גינה 80 מ"ר, מעלית 

וחניה, נגישות לתחבורה 
ומרכזי קניות לפרטים צוות 

_____________________________________________)48-48(דודי נגר 050-9693307

+5 חדרים

דופלקסים
 במגדלי הדר גנים 

המבוקשים! דופלקס מושקע 
ברמה גבוהה, מ.שמש-סוכה 
ענקית ומפנקת, נוף פתוח 

ומדהים, מ.שבת, חניות ומחסן 
לפרטים צוות דודי נגר

050-9693307)48-48(_____________________________________________

 בכפר אברהם בבנין 
בוטיק חדש דופלקס מושקע 
ברמה גבוהה, מ.שבת ל- 2 

הקומות, מרפסת סוכה, 
נגישות לתחבורה ויציאות 

מפ"ת לפרטים צוות דודי נגר 
050-9693307)48-48(_____________________________________________

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

+ חניה ומרפסת שמש 
2,100,000 ש"ח

050-4464170)48-48(_____________________________________________

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

ומחסן צוות אביגד
072-3957393)48-48(_____________________________________________

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

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

072-3957393)48-48(_____________________________________________

 בהרצל במרכז העיר 
בבנין חדיש דירת 6 חד', 170 

מ"ר, מחולקת ל- 2 דירות 
3 חדרים, ממ"ד, מ.שבת, 

מ.סוכה, מעלית וחניה, נגישות 
לתחבורה ויציאות מפ"ת 

לפרטים צוות דודי נגר
050-9693307)48-48(_____________________________________________

 "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 

_____________________________________________)48-48(שמילוביץ 050-3073256

 "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)48-48(_____________________________________________

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

מ"ר, 3 כ"א, ק-3, ללא 
1,390,000 תיווך יוחנן

051-2454512)48-48(_____________________________________________

 בבן יהודה ליד ביה"ח 
השרון, 4.5 חד', ק"ג ואחרונה, 

מסודרת, חניה, חזית, לל"ת 
1,450,000 ש"ח

_____________________________________________)48-51ל(054-6944123

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

050-8090134)48-48(_____________________________________________

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

_____________________________________________)48-48(נקסט האוס נדל"ן

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

כ- 80 מ"ר, משופצת, סורגים 
_____________________________________________)48-48(צוות אביגד 072-3957393

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

_____________________________________________)48-48(אביגד 072-3957393

 "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)48-48(_____________________________________________

 למכירה בהדר גנים, 3 
חד' מהממת, מרפסת סוכה 

ומחסן פרטי אביעד
054-5580933 נקסט האוס 

_____________________________________________)48-48(נדל"ן

 בהזדמנות בהדר גנים, 
3 חדרים + מעלית, חניה 

ומרפסת שמש 1,360,000 
_____________________________________________)48-48(ש"ח 050-3528252

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

בהזדמנות רק 1,290,000 ש"ח 
_____________________________________________)48-48(050-6610501 סתיו

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

כ- 80 מ"ר, משופצת, בתהליך 
היתרים לתמ"א צוות אביגד 

072-3957393)48-48(_____________________________________________

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

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

072-3957393)48-48(_____________________________________________

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

שיווק: 1,095,000 ש"ח אריאל 
_____________________________________________)48-48(שמילוביץ 050-3073256

 "רימקס עוצמה", 
צירלסון 22, שמורה, קומה 

1, 3 חדרים, 70 מ"ר, 
חניה בטאבו, מחיר שיווק: 

1,265,000 ש"ח אריאל 
_____________________________________________)48-48(שמילוביץ 050-3073256

 "רימקס עוצמה", 
יקותיאל אדם 6, שמורה, 

קומה 1, פ"ת, 3.5 חדרים, 70 
מ"ר, חניה משותפת, מחיר 

שיווק: 1,265,000 ש"ח אריאל 
_____________________________________________)48-48(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 
_____________________________________________)48-48(שמילוביץ 050-3073256

 "רימקס עוצמה", יונה 
גרין 18, שמורה, קומה 3, 2 
חדרים, 40 מ"ר, פ"ת, מחיר 

שיווק: 1,125,000 ש"ח אריאל 
_____________________________________________)48-48(שמילוביץ 050-3073256

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

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

_____________________________________________)48-48(050-6610501 סתיו

 דירה 2/3 חדרים 
חדשה 3,500 תיווך

052-6224648)48-48(_____________________________________________

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

חניה, מעלית 4,500 
נדל"ן הקריה

050-3000121)48-48(_____________________________________________

 בפ"כ בביאליק 4 חד' 
חדשה, ממוזגת, 3 כ"א, בנין 

_____________________________________________)48-51ל(חרדי, סוכה 054-8502691

 בהרצוג, ק"ד, 3 חד', 
חדשה +מחסן + מ. שמש + 

מעלית + חניה 4,800 ש"ח
_____________________________________________)48-51ל(054-5596899

 בראשונים בבניין חדש 
3 חד' מיידי ב- 3,800. 

בטבריה לתקופה קצרה, 
70 מ"ר מיידי ב- 3,000 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)48-48(_____________________________________________

 בלעדי ברבי עקיבא/
ירושלים, 3.5 חדרים, 

ק"ב, חזית, משופצת, 
מיידית, 3,900 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)48-48(והשקעות 054-4290600

 בלעדי בפרדו 3 ח', קומה 
4.5 משופצת 60 מטר + 

מרפסת 60 מטר + מעלית 
4,100 פינוי 45 יום תיווך 
_____________________________________________)48-48(אלטרנטיב 054-5500263

 בדמשק אליעזר כ- 2 
חד', משופצת, לא מרוהטת, 

_____________________________________________)48-51ל(מיידי! 054-5634160

 לזו"צ, 2 חד' ממוזגים 
באזור מרכזי ושקט

_____________________________________________)48-51ש(054-4797080

 באזור סוקולוב יחידת דיור 
חדשה יפה ומאוררת להשכרה 

2,600 שקלים אבי -054
B.D.A 48-48(8449423 תיווך(_____________________________________________

גבעת שמואל
 דירות 3/4 חד' ברמת 
הדר לזוג מבוגרים/צעירים, 

"מאגדים" - משה דסקל
050-5926021)48-48(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)48-48(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 בכפר גנים א' בדב הוז, 
ק"ג, שרותים כפולים, דוד"ש, 

סורגים, חניה, מעלית
_____________________________________________)48-51ל(052-2461234

 אחד העם/שפירא 3 
חדרים, קומת קרקע ויציאה 

_____________________________________________)48-48(לחצר 050-3528252

 בפרנקפורטר יחידת דיור 
משופצת, מרוהטת, מרווחת, 

_____________________________________________)48-48(תמר 050-2220184

רמת גן
 "רימקס עוצמה", הגולן 
)גבעת כ"ח(, דו משפחתי כ- 

150 מ"ר, שמור מאד, מתאים 
לכל מטרה, ללא תיווך! צוות 

_____________________________________________)48-48(אביגד 072-3957393

 למכירה בפ"ת דירה 
משופצת קומפלט, מרוהטת, 

3.5 חד', ק"ב, תשואה שנתית, 
_____________________________________________)48-51ל(88,800 ש"ח 054-9871825

 בית קרקע, שני מפלסים 
בגודל 160 מ"ר עם שתי 

כניסות נפרדות, שתי חצרות 
של 90 מ"ר, בית משופץ, 

פונטציאל גבוה המיקום באזור 
אוניברסיטה.

_____________________________________________)48-48(לאון 052-4462863

 חנות ברבי עקיבא 
ירמיהו בפסאז', 80 מטר, 
בבנין חדש, "גשר נכסים" 

054-8571997)48-48(_____________________________________________

 להשכרה במרכז ר' 
עקיבא חנות/משרד 70 

מ"ר, ק"א + מעלית, 
מטבחון, שירותים

_____________________________________________)48-51א(054-7976170

 מחפש חנות/משרד 
להשכרה/קניה בבני 

ברק? בשבילך אנחנו כאן 
תיווך BA יזמות

_____________________________________________)48-48(054-4980159 דורון

 להשכרה חנות 60 מ"ר 
ברחוב השומר 41 ב"ב מול 

מתחם אוסם תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)48-48(054-4980159 דורון

 חנות/משרד 30 מ"ר 
משופץ, תחילת ר"ע בפס"ג 
 BA ב"ב 2,800 ש"ח תיווך
_____________________________________________)48-48(יזמות 054-4980159 דורון

 חנות להשכרה ברבי 
עקיבא 143 ב"ב, יפה, 22 מ"ר 
 BA למיידי 4,500 ש"ח תיווך

_____________________________________________)48-48(יזמות 054-4980159 דורון

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

ב"ב תיווך BA יזמות
_____________________________________________)48-48(054-4980159 דורון

 פרויקט גדול בתל 
אביב של 120 דירות 

יוקרה לקראת היתרים 
ביד ב- 110 מליון ש"ח 

פולטוב נכסים
052-3646632)48-05/20(_____________________________________________

 למכירה בן צומת גולני 
לעפולה 7 דונם חקלאי 

צמוד לכביש
_____________________________________________)48-51ש(052-2479184

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

_____________________________________________)48-51ל(054-5634160

 בסמטת רחל בב"ב, 
חדר, משופץ וממוזג, 
בכניסה פרטית, ק"ק, 
מיידי, למשרד/סופרים/
_____________________________________________)48-48(קליניקה 052-2452820

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

_____________________________________________)48-48(אביגד 072-3957393

 "רימקס עוצמה", בר"ג, 
אוניברסיטת בר אילן, להשכרה 

משרד משופץ, כ- 15 מ"ר, 
קומה 2, ריהוט, מיזוג, מעלית, 

ללא תיווך! צוות אביגד
072-3957393)48-48(_____________________________________________

 בלעדי בוולפסון 85 
מ"ר למשרד או חנות 

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

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

לחבר את 2 המשרדים 
יחד, לפרטים סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)48-48(_____________________________________________

 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

 "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

 בבעש"ט יח"ד מפוארת 
כחדשה, ממוזגת, מאוררת, 
2,800 ש"ח כולל הכל, ק"ד, 

ללא 054-8435119/7
_____________________________________________)48-51ל(054-8503037

 לוח דירות חינם, לציבור 
 dira4me.co.il החרדי, כנסו

)נפתח מדור חדש בלוח 
"ליחידות דיור", ניתן לפרסם 

_____________________________________________)48-48(חינם לבעלי יחידות הדיור(
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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,
 מקום צנוע ויפה מול _____________________________________________)11-12/20ל(077-5590283, 054-5726412

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(_____________________________________________

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 מרכז מתקדם קפלרמכירת רכבים
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

 בוסתן לביא - דירת נופש 
יפיפיה, נוף מדהים,

סטנדרט גבוה, פרטית, 
באווירה פסטורלית + המלצות

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

השכרת רכב

 לאברכים בלבד! מרצדס 
ויטו 2012, 8 מקומות, חסכוני 

עזר באנגלית_____________________________________________)33-33/20(052-7696100
 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

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

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

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

 "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(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 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

 "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(_____________________________________________

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

 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(_____________________________________________

 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

 2 צימרים עד 16 איש + 
גקוזי' + בריכה מובנית. חצר 
ומתקני גן + נוף. בית קפה 

מהדרין בסמיכות
_____________________________________________)48-47/20ש(053-7519198

 להשכרה יומי ושבתות 
צימר לזוג בעיר העתיקה 
של צפת, מיקום מעולה 

_____________________________________________)48-51ש(052-7153475

 קיה קארנס 2013 יד 
שניה, 115 ק"מ, 7 מקומות 

_____________________________________________)48-48א(054-5908240

 קיה קרניבל 2011 דיזל, 
רכב 150,000 ק"מ, רכב 7 

_____________________________________________)48-48א(מקומות 054-5908240

 טויוטה ורסו 2010 יד 
ראשונה, 124,000 ק"מ, ק 

_____________________________________________)48-48א(מקומות 054-5908240

 שידוכי מצוה לכל מצב 
וגיל, חודש ראשון חינם

054-5874982)48-49(_____________________________________________

 בניה ושיפוצים באמון 
ובאחריות מלאה, ישראל 

_____________________________________________)48-51ל(גוטליב 050-7555430

 נמצא נרתיק תפילין 
בירושלים עם שם ש.ו ניתן 

_____________________________________________)48-49ח(לקבלו בטלפון 058-3216364

 אבד צמיד זהב ב- 
19/11/19 המוצא הישר 

_____________________________________________)48-49ח(להתקשר ל- 052-7150499

 נמצא רב קו בבית חלקיה 
_____________________________________________)48-49ח(052-7143808

 אבד תוכי באזור בר אילן 
_____________________________________________)48-49ח(שיכון ה' 054-2232371

 נמצא שעון זהב בכיכר 
השבת בירושלים

_____________________________________________)48-49ח(055-6774456

 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(_____________________________________________

 מעוניין בנגן סאנדיסק 
_____________________________________________)48-49ח(מהדגם הישן 052-7191083

 מעוניין בעיתוני בקהילה 
משנה האחרונה
_____________________________________________)48-49ח(052-7191083

 דרוש למסירה לבחור 
ישיבה מקרר משרדי ומזגן נייד/

_____________________________________________)48-49ח(חלון 058-3236535

 מעונינים לקנות שולחן 
שמתאים לכסא תינוק ציקו' 
_____________________________________________)48-49ח(דגם הפי-סנ"ק 053-3160290

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)48-49ח(בעבר 054-2509001

 מעוניין לקנות תוים ליש 
חסד ויש בשכונה ב- 10% 

_____________________________________________)48-49ח(הנחה 054-8589585

 לישיבה בירושלים דרושה 
מכונת כביסה בתרומה/מסירה 

_____________________________________________)48-49ח(פלא': 052-7102446
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יוקרתי | מקצועי | איכותי
מחיר מיוחד-80ש"ח
058-6335121

כט’ חשון - א’ כסליו תשע”ט  27/11-29/11/2019

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

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

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

 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

תינוקות

 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 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 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

 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

 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

 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

 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

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 דרושה בטריה עבור 
מכשיר first pnone דגם 

8W במחיר סמלי
_____________________________________________)48-49ח(054-8491154

 מיקסר חדש מתצוגה 
קיטשן אייד 500 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(03-6196964 052-7698994

 גנרטורים לאירועים 450 
ש"ח )לא לשבת( 03-6191468 

_____________________________________________)48-49ח(052-7698994

 דיו למדפסת HP ב- 40 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח בבני ברק 054-8431644

 CANON דיו למדפסת 
ב- 65 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)48-49ח(054-8431644

 שואב אבק חדש באריזה 
_____________________________________________)48-49ח(200 ש"ח 058-3245685

 20V מברגה סזוקי 
ב- 250 ש"ח כחדשה גמיש 

_____________________________________________)48-49ח(054-4273857

 גק לרכב 50 ש"ח
_____________________________________________)48-49ח(054-4273857

 מאוורר טורבו חדש 120 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 054-4273857

 רדיאטור חימום 200 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(גמיש 054-4273857

 אובן-סוטס חדש, לא היה 
בשימוש! גודל 39, לבן 280 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 054-3584040

 נברשת )שנדליה( לסלון 
בהזדמנות )בני ברק( 175 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(בלבד 054-7216671

 מכונת כביסה קריסטל 5 
 CK850 ק"ג, פתח עליון, דגם

)בני ברק( 450 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 שואב אבק קטן 
טורבו 610W תוצרת 

PRINCESS+ אביזרים 
בהזדמנות )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות תנור טוסטר/
 BISTRO  חימום קטן תוצרת

)בני ברק( 70 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 מכונת כביסה אלקטרה 
7 ק"ג במצב מצויין )בני ברק( 
_____________________________________________)48-49ח(350 ש"ח בלבד 054-7216671

 מפזר חום חדש )בני ברק( 
_____________________________________________)48-49ח(50 ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות רדיאטור 
חדש 13 צלעות תוצרת 

HYVNDAI )בני ברק( 300 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 
_____________________________________________)48-49ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)48-49ח(בלבד 054-7216671

 מאוורר עמוד עוצמתי 
במיוחד כחדש )בני ברק( 120 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול במצב 
מצויין )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(בלבד 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
באריזה )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(בלבד 054-7216671

 תנור חימום )בני ברק( 80 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 מיחם מים לשבת דיגיטלי 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 מאוורר נייח במצב מצויין 
_____________________________________________)48-49ח(80 ש"ח בלבד 054-7216671

 מסך מחשב 22 אינץ' 
במצב מצוין ב- 280 שקלים 

_____________________________________________)48-49ח(058-3218151

 מסך מחשב 22 אינץ' 
חברת סמסונג במצב מצוין ב- 

_____________________________________________)48-49ח(250 ש"ח 058-3218151

 מסחטת מיצים ב- 200 
_____________________________________________)48-49ח(052-7684969

 למסירה מקרר ומכונת 
כביסה בחינם במצב טוב 

_____________________________________________)48-49ח(052-7139290

 HP XL דיו שחור תואם 
901 איכותי ביותר 60 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(טל': 054-8433730

 טוסטר במצב טוב )בני 
_____________________________________________)48-49ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 למכירה מחשב נייח + 
מסך במצב מעולה 500 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(052-6865596 ירושלים

 מצלמה קנון מצוינת 
+ נרתיק + מטען ב- 250 

_____________________________________________)48-49ח(03-6198608

 מייבש כביסה גאלה 
)תוצרת איטליה( 300 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(בירושלים טל': 052-7180828

 מקרר חברת פייבוריט 
במצב מצויין 500 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(בירושלים טל': 052-7180828

 מכונת כביסה בוש 500 
ש"ח בירושלים טל':

_____________________________________________)48-49ח(052-7180828

 למכירה מקרר שארפ עם 
התקן שבת במצב מעולה 450 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח טלפון: 052-7131071

 מנגל חשמלי חדש לגמרי 
_____________________________________________)48-49ח(200 ש"ח 054-8437033

 סיר בישול חדש לגמרי 
_____________________________________________)48-49ח(120 ש"ח 054-8437033

 תנור טוסטר אובן גדול 
כחדש רק 390 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(050-9089110

 מכונת תפירה חשמלית 
זינגר במצב מצוין! כולל 

ארונית 500 ש"ח
_____________________________________________)48-49ח(052-4377121

 למכירה מיני בר תמי 4 
במצב מצוין 500 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(052-6865596

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD8 ב- 240 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח טל': 052-2727474

 תנור אפיה + 4 להבות גז 
תוצרת BEKO ב- 300 ש"ח 

 למכירה מקרר מיני חדש _____________________________________________)48-49ח(בלבד 054-7216671
_____________________________________________)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 

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

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב 
+ מנגנון הגבהה בהזדמנות 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 כיסא מנהלים מפואר 
בצבע שחור חדש בהזדמנות 

)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 שולחן אוכל מעץ 95*95 
נפתח לעוד 50 ס"מ )בני ברק( 
_____________________________________________)48-49ח(100 ש"ח בלבד 054-7216671

 2 כיסאות )מתאים לסלון( 
במצב מצויין 280 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 מזנון עם ויטרינה כולל 
יחידת אחסון בצבע אגוז בפ"ת 

_____________________________________________)48-49ח(ב- 500 ש"ח 052-2955201

 שולחן נפתח ל- 2.80 
וונגה ב- 500 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(052-5320820

 6 כסאות 300 ש"ח פתח 
_____________________________________________)48-49ח(תקווה 052-5320820

 למכירה! מיטת נוער 
מעוצבת נפתחת + מזרונים + 

3 מגירות )במצב מצוין( מעץ 
_____________________________________________)48-49ח(מלא 450 ש"ח 050-4176661

 2 שולחנות לסלון 
מעץ טבעי ומסיבי 70*140 

ו- 95*95 )בני ברק( 200 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(כ"א 054-7216671

 ארון נעליים מצוין 3 
מגירות בצבע דובדבן 150 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 050-4116410

 ארונית קטנה לתליה + 
זכוכית מתאים לחנוכיה וכו' 

_____________________________________________)48-49ח(130 ש"ח 050-9089110

 שולחן + כסאות 490 
ש"ח 03-6191468

_____________________________________________)48-49ח(052-7698994

 כיסא מנהלים 100 ש"ח
_____________________________________________)48-49ח(03-6191468 052-7698994

 ארון 5 דלתות 500 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(03-6191468 052-7698994

 שידה לבנה גדולה 200 
ש"ח 03-6191468

_____________________________________________)48-49ח(052-7698994

 ארון לבן + שידות לבנות 
500 ש"ח 03-6191468

_____________________________________________)48-49ח(052-7698994

 מזנון לסלון מעץ מלא 450 
ש"ח 03-6191468

_____________________________________________)48-49ח(052-7698994

 הזדמנות! מיטה נפתחת 
למיטה נוספת עם מגירות 

עץ מלא 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)48-49ח(054-8446728

 פינת אוכל + 5 כסאות 
_____________________________________________)48-49ח(250 ש"ח 050-6245339

 4 כסאות לבנים מעץ 100 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 050-6245339

 4 כסאות למטבח 100 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח כל כיסא 058-3245685

 שולחן מתקפל 80 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(054-4273857

 כיסא משרדי מפואר 100 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 054-4273857

 שולחן מזכוכית עגול נמוך 
_____________________________________________)48-49ח(280 ש"ח 052-7126106

 שולחן מתקפל חזק 280 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7126106

 מזנון מעוצב צבע לבן עם 
מגירה 280 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(052-7126106

 עמודון מדפים פלסטיק 
לבן 1.70*65 ס"מ 200 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(054-3584040

 ארון פלסטיק לבן, לא היה 
בשימוש! נקנה ב- 360 ש"ח 

נמכר ב- 260 ש"ח
_____________________________________________)48-49ח(054-3584040

 כוננית שמנת 3 מגירות 
עמוקות חדש! 400 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)48-49ח(054-3584040

 8 כסאות צבע דובדבן, 
חדשים אטלקיים, מרופד 
במושב בבד, בהזדמנות! 

_____________________________________________)48-51ח(052-4227714

 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

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

_____________________________________________)48-49ח(בלבד 054-7216671

 מיטת תינוק בצבע שמנת 
כחדשה 350 ש"ח טלפון 

_____________________________________________)48-49ח(052-5708636

 עגלת תינוק טיולון + 
אמבטיה כחדשה 400 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(טלפון 052-5708636

 עגלת mutsi למכירה 
במצב טוב רק 500 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(052-7619852

 למכירה אמבטיה של 
עגלת ביבי ג'וגר )שלש גלגלים( 

צבע שחור אדום 150 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(טל': 054-8567609

 עריסת תינוק פלסטיק 
למכירה כולל מזרן אורטופדי 

_____________________________________________)48-49ח(120 ש"ח 054-6454788

 גגון ורוד של בוגאבו בי 5/3 
מצב חדש 220 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(054-4895874

 בהזדמנות! נדנדה לתינוק 
כחדש חברת מורפי ריצארד 

_____________________________________________)48-49ח(250 ש"ח 054-8437033

 טרמפולינה חדשה 
באריזה לתנוקת 150 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(058-3245685

 כסא בטיחות לתנוק/
סלקל חדש באריזה 200 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(058-3245685

 YOYO גגון שחור לעגלת 
_____________________________________________)48-49ח(ב- 50 ש"ח 058-3245685

 מזרן חדש לעריסה 50 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 058-3245685

 נדנדה לתינוק יפה + 
מנגינות רק 95 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(050-9089110

 מתאמים לעגלת בוגבו 
לסלקל ולטרמפיסט 100 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(058-3245685

 למכירה במציאה טיולון 
בוגבו בי גגון כחול + גגון 

שמנת חדש 500 ש"ח
_____________________________________________)48-49ח(052-7696965

 עגלת "מוצי" המצוינת 
אמבטיה וטיולון גינס' ב- 450 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח בלבד 050-4116410

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)48-49ח(054-8446728

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

_____________________________________________)48-49ח(נייד: 054-8446728

 כחדש! לול תינוק כולל 
מזרון 200 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)48-49ח(054-8446728

 כסא בטיחות לרכב 50 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח ב"ב נייד: 054-8446728



כט’ חשון - א’ כסליו תשע”ט  627/11-29/11/2019 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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 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

 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

 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

תקשורת
 סמסונג A8 במצב חדש, 

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

052-3441441)27-30(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 מבחר שמלות כלה 
יפייפיות עבור גמ"ח או לכל 

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

 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

 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

 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

 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 

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

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

 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

 חדש! מזרון אורטופדי 
למיטת תינוק "שילב" 200 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח ב"ב נייד: 054-8446728

 כיסא תינוק לרכב 50 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 054-4273857

 סלקל לתינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(054-4273857

 כיסא לאמבטיה בטיחותי 
לתינוק 35 ש"ח
_____________________________________________)48-49ח(053-3155415

 כוננית להחתלה 8 
מגירות, שמנת 500 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(054-3584040

 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

 יאנג S5360 תואם כשר 
סגור לא היה בשימוש ב- 250 

_____________________________________________)48-49ח(053-3118231

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

_____________________________________________)48-49ח(052-7167777

 כיסוי למיטה + וילון יורד 
מסביב בד עמינח רחיץ כחדש 

_____________________________________________)48-49ח(370 ש"ח 052-7600336

 גליונות עיתון ילדים 
מגדלור כרוכים כל שנה ב- 2 

כרכים 45 לשנה- 2 כרכים 
_____________________________________________)48-49ח(052-7600336 ב"ב 

 למכירה בבני ברק זוג 
פינקים ב- 40 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(052-7154651

 מבחר קלטות שירים 
חדשות וארוזות 7 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(לקלטת 052-7600336 בב"ב

 כריות נוי עמינח מבד רחיץ 
60*60 100 ש"ח במקום 180 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7600336 בב"ב

 גיטרה ספרדית + נרתיק 
_____________________________________________)48-49ח(400 ש"ח 052-2437292

 חולצות מידה L ב- 139 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 058-3263264

 נעלי עקב אלגנטיות של 
מקס מורטי מידה 46 99 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(058-3263264

 מסקרה חדשה של איל 
מקיאג' ב- 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)48-49ח(050-4116410

 סטנד טלסקופי למקרופון 
יציב וחזק ב- 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)48-49ח(בבני ברק 054-8431644

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

_____________________________________________)48-49ח(054-8446728

 כיסוי לחורף לקלנועית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

חדש 400 ש"ח 03-6199806 
_____________________________________________)48-49ח(בערב

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(03-6199806 בערב

 מכונת כתיבה מכנית 
מקשים לאספנים שמורה 

מאוד 300 ש"ח 03-6199806 
_____________________________________________)48-49ח(בערב

 תיקים לנערות 5 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(כ"א 050-6245339

 מכשיר שמיעה חדש 400 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 050-6245339

 כיסא למכונית 50 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(050-6245339

 שולחן כתיבה 100 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(050-6245339

 הליכון לקשישים 50 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(050-6245339

 גגון לרכב 80 ש"ח
_____________________________________________)48-49ח(058-3245685

 חצובה למצלמה 200 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 058-3245685

 תיק חדש למחשב נייד 50 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 058-3245685

 תיק לכינור 40 ש"ח
_____________________________________________)48-49ח(058-3245685

 נעליים מידה 38 שחור 
_____________________________________________)48-49ח(רשת 100 ש"ח 058-3245685

 מחבת השף חשמלי 50 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 054-4273857

 אופניים לילדים 100 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(גמיש 054-4273857

 אופניים למבוגרים 100 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 סיר לחץ 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)48-49ח(054-4273857 

 סיר לחץ חשמלי 100 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 קורקינט חשמלי 200 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 קשתות לרכב 80 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(054-4273857

 טלית תמנית 150 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(כחדשה 054-4273857

 אופני BMX לגיל +3 
כחדשות )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(בלבד 054-7216671

 מושב תינוק לרכב כחדש 
)בני ברק( 150 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 מתקן יבוש לכביסה במצב 
מצויין )בני ברק( 40 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(בלבד 054-7216671

 מייצב ברק מולטי 
פינקציונלי חדש )בני ברק( 175 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 נעליים שחורות אלגנטיות 
תוצרת ארה"ב מידה 46 )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 סקייטים לילד/ה במצב 
מצויין )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(בלבד 054-7216671

 חולצה אפורה לגבר מידה 
M חדשה באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)48-49ח(50 ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 תרמיל גב במצב מעולה 
_____________________________________________)48-49ח(20 ש"ח בלבד 054-7216671

 עגלת קניות חדשה )בני 
ברק( 25 ש"ח בלבד

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 סל כביסה )בני ברק( 25 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 תלת אופן איכותי ומיוחד 
תוצרת צרפת 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 מזוודה 80 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 שמיכה פוך לילד/תינוק 
_____________________________________________)48-49ח(35 ש"ח 053-3155415

 אופניים לילדים 150 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(052-7126106

 בימבה פלא 70 ש"ח מצב 
_____________________________________________)48-49ח(חדש 052-7126106

 עגלת קניות מבד 25 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(052-712610

 סטנדר עומד 150 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(052-7126106

 תכולת דירה, רהיטים 
וחשמל במצב טוב לרגל 

_____________________________________________)48-51ח(העברת דירה 052-2743987

 קורקינט לילדים כחדש 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 תיק נסיעה במצב מצויין 
_____________________________________________)48-49ח(40 ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן גיהוץ חדש )בני 
ברק( 70 ש"ח בלבד

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 שמלה מידה 38/40 
לאירוע, פרחים תלת מימד, 

צבע מנטה 500 ש"ח
_____________________________________________)48-49ח(050-4121013

 שמלה לאירוע מידה 
38/40, תחרה, מיוחדת 450 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 050-4121013

 חליפה אקסוס )ליבון( 
52/48 משובץ עדין חדשה 

_____________________________________________)48-49ח(380 ש"ח 050-4121013

 למכירה צופר רק 150 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 058-3236535

 כלוב לציפורים/תוכים, 
גודל 39/39/58 ס"מ 100 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 050-3143334

 קורקינטים לילדים 20 
_____________________________________________)48-49ח(שקל 054-3177932

 מנורה עם רמקול מובנה 
ושלט חדש באריזה ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(058-3257019

 מכשיר כושר אליפטיקל 
טנטורי C10 ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(052-3251416

 למכירה 2 בלוני גז קטנים 
_____________________________________________)48-49ח(בב"ב 200 ש"ח 050-4150659

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(גמיש 054-8464909

 BMX למכירה אופניים 
לילד במידה 14 + מידה 16 כל 

זוג 150 ש"ח גמיש
_____________________________________________)48-49ח(054-2819921

 ארנבת גוון חום בהיר 60 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח )ב"ב( 052-7687863

 סט מקורות רש"י על 
התנ"ך 14 כרכים 50 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(054-8478897

 סט ספרי ברסלב 8 כרכים 
_____________________________________________)48-49ח(40 ש"ח 054-8478897

 סט אור"ח הקדוש ב"כ 
הוצאת בלום 20 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(054-8478897

 בובת ניו יורק הדגם 
המפואר חדש לגמרי 165 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(054-8437033

 אופה לחם כחדש במצב 
מעולה חברת מורפי ריצארד 

_____________________________________________)48-49ח(400 ש"ח 054-8437033

 כיריים גז 4 להבות מצב 
חדש באריזה 190 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)48-49ח(02-6258028

 נעלי ספורט NIKE מידה 
32 חדשות לילדה 50 שקלים 

_____________________________________________)48-49ח(052-7653548

 להשכרה שמלה כחדשה 
צבע ברונזה מידה 38 ארוכה 
מהממת ב- 280 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)48-49ח(בירושלים 052-7163334

 מזוודה גדולה כחדשה 
מלא תאים 190 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(050-9089110

 2 שטיחים כ"א 100 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(053-8238687

 קרש גיהוץ 70 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)48-49ח(053-8238687

 שולחן קפה 300 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(053-8238687

 מראה 50 ש"ח
_____________________________________________)48-49ח(053-8238687

 רימונים לספר תורה 100 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 054-4273857

 פלטות לשבת גדולות 50 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 054-4273857

 מתקן לפופקורן 70 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(054-4273857

 כיריים חשמלי 100 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(גמיש 054-4273857

 סקטבורד 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)48-49ח(054-4273857

 סקטים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(054-4273857

 גופי תאורה ונברשות 50 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 054-4273857

 מנגל חשמלי 70 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(054-4273857

 נברשת לסלון מיוחדת 
_____________________________________________)48-49ח(100 ש"ח 054-4273857

 מעבד מזון 50 ש"ח
_____________________________________________)48-49ח(054-4273857

 בימבה לילדים 25 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(052-7126106

 מזוודה 70 ש"ח
_____________________________________________)48-49ח(052-7126106

 מראה לארון בגדים 70 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7126106

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינר 120 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(053-3155415

 תיק למחשב נייד 35 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(053-3155415

 משולש לכיור מנירוסטה 
כל"פ חדש 25 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(053-3155415

 שולחן עגול מתאים לחצר 
מרפסת 140 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש 45 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(053-3155415

 חליפה לגבר צבע אפור 
כהה גיזרה רחבה 150 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(053-3155415

 מכנס גינס לגבר מידה 40 
חברת קסטרו חדש 75 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(058-7041010

 חצאית אלגנטית קומות 
מידה 42 שחור כסף 120 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(058-7041010

 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 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



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה כט’ חשון - א’ כסליו תשע”ט  27/11-29/11/2019

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

המפתח שלכם לפרנסה■ 

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)37-11/20ל(טובים" 03-5782180

 לחברה חרדית בבני 
ברק דרוש/ה עובד/ת 

לעבודה משרדית, 
למשרה מלאה, ידע 

בסיסי באקסל - 
חובה. תנאים טובים 

למתאימים. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com)20-23(_____________________________________________

 למשרד עורכי דין 
במגדלי ב.ס.ר דרוש/ה 

פקיד/ה למגוון משרות. 
תנאים טובים למתאימים/

ות. קו"ח למייל:
JOBS@AEH.CO.IL)20-23(_____________________________________________

 דרושה מנהלת 
חשבונות בכירה 

בעלת 5 שנים נסיון 
לפחות. שליטה טובה 
בחשבשבת, ובתוכנות 

הנה"ח. ידע באקסל, ידע 
בהכנת שכר. פריוריטי 

- יתרון. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0519

 דרושה מנהלת 
חשבונות 1,2,3 שליטה 

טובה בחשבשבת, 
ובתוכנות הנה"ח. 

פריוריטי-יתרון. 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0619

דרוש נהג משאית למשרה מלאה 
רשיון עד 15 טון | נכונות גם לעבודה בשעות לא שגרתיות |

תנאים מעולים למתאים.

בנוסף דרוש נהג משאית למשרה חלקית
)שכר לפי שעה( | מס' פעמים בשבוע | רשיון עד 15 טון.

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
050-6499974

דרושים עובדים
לחלוקת עלונים ועיתונים  

בתיבות הדואר בב"ב ובי-ם
)רצוי עם רכב( | בשעות גמישות | שכר הולם

אזור י-ם, ביתר
ובית שמש

050-6499976

אזור ב"ב 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-39/20(לשעה, 052-8286090

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג/ת מכירות 
טלפוני לתאום פגישות, 

תנאים סוציאליים 
מצויינים!

4 משמרות בשבוע
_____________________________________________)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

ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

 דרושות סייעות/גננות 
גיל +25 למשרה חלקית 

למעון בגבול ר"ג ב"ב 
_____________________________________________)48-51ש(צוות חרדי 050-8938869

 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

 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

 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

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

 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

 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

 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

 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(_____________________________________________

 דרושה חרדית מנוסה 
לטיפול בתינוק לשעות הבוקר 

בכפר גנים ג' פ"ת, 40 ש"ח 
_____________________________________________)47-48ל(לשעה 052-7995269

 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 + בישול חרוצה 

וזריזה עם נסיון ותיק
_____________________________________________)36-37ח(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

למעון יום בבני ברק

דרושה
כח עזר 

למטבח
052-6796087

+ טבחית
לשעות הבוקר

 למאפיית מצות יד בב"ב, 
יר"ש מקצועיים/לא מקצועיים, 

_____________________________________________)48-49א(תנאים טובים 052-2437389

 לחברה פיננסית בפ"ת 
דרוש/ה פקידה מתחילה 
הנה"ח למשרה מלאה, 

קו"ח לפקס
_____________________________________________)48-51ש(03-920-5309

 לפיצוחיה בב"ב דרוש 
עובד )לשעות הבוקר/צהרים(, 

אחראי ונאמן )מעל גיל 20( 
_____________________________________________)48-49ל(052-4036430

 לארגון רפואי מזכיר/ה 
לעבודה מהבית. לעבודה מול 
צוות רפואי ומטופלים, זימון 

תורים, ועוד. 2-3 שעות ביום. 
38 ש"ח לשעה. קריירה

072-22-222-62)48-48(_____________________________________________

 למשרד בשכונות החרדיות 
בירושלים מזכיר/ה לעבודה 

משרדית. שעות גמשיות, 
7,500 ש"ח. קריירה

072-22-222-62)48-48(_____________________________________________

 לחברה בתחום מוצרי 
צריכה מנהל/ת תיקי לקוחות 

שטח בירושלים ובבני ברק, 
10,000 ש"ח + רכב צמוד. 

_____________________________________________)48-48(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)48-48(_____________________________________________

 דרושים/ות בירושלים: 
מזכירה מנוסה לסמינר חשוב 

***רכזת מידע רפואי לבית 
חולים. גלאט ג'ובס

www.glatjobs.co.il
073-7055666)48-48(_____________________________________________

 אנשי/ות הייטק למגוון 
תפקידים בכל רחבי הארץ + 
מתכנתת מתחילה לתמיכה 

טכנית לחברה באלעד. גלאט 
www.glatjobs.co.il ג'ובס

073-7055666)48-48(_____________________________________________

 עבודה מהבית: 
מעצב/ת אלבומים דיגיטליים 
***מאייר/ת ומעצב/ת גרפי 

לארגון ייחודי )פרילנסר( 
***קלדן/ית מהבית לעסק 

בתחום הוצאה לאור 
***טלפנית מהבית לקביעת 

תורים ל- 4 שעות ביום 
***מנהל/ת חשבונות לעבודה 

מהבית. גלאט ג'ובס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)48-48(_____________________________________________

 מלמדים, מגידי שיעור 
ור"מים לת"ת ולישיבות בכל 

הערים החרדיות, גלאט ג'ובס 
www.glatjobs.co.il

073-7055666)48-48(_____________________________________________

 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 רואה/ת חשבון וכן 
מנה"ח עם נסיון רב לטיפול 

בתיקי חברות ועצמאים קו"ח:
cpa4110@gmail.com)47-48(_____________________________________________

 למשרד עו"ד סופר 
באזור הבורסה בר"ג 

דרושה מזכירה. בעלת 
ידע בסביבה ממוחשבת, 

למשרה מלאה, קו"ח 
לפקס 03-6120143 או 

 sofer@soferlaw.co.il למייל
_____________________________________________)48-51ל(050-2200811

 דרושה סייעת לטבחית 
במעון, נקיה וחרוצה 

עבור שטיפת כלים ונקיון 
_____________________________________________)48-51ש(050-4146721

 דרושה מנהלת חשבונות 
ופקידת שירות לקוחות, בפ"ת, 

שעות גמישות. להתקשר בין 
השעות 11:00-15:00

_____________________________________________)48-49ל(054-4321780

 למכבסה בב"ב דרוש 
עובד אדיב חרוץ ושירותי 

לשעות אחה"צ
_____________________________________________)48-49ל(052-4817055

 דרוש עובד קבוע לחנות 
חליפות בב"ב למשמרת ערב, 

_____________________________________________)48-51ל(16:00-22:00 053-3391691

 דרושה מוכרת מנוסה 
לחנות בגדי נשים בב"ב, שכר 

40 ש"ח + בונוסים, כפוף 
_____________________________________________)48-51א(לתקנון 052-4555995

 לעסק ותיק בב"ב דרוש 
עובד חרוץ ומסודר לשעות 
_____________________________________________)48-49ל(9:30-15:00 052-3264218

 למרכז שרות בב"ב 
דרושה עובדת לעבודה 

משרדית למשרה מלאה, 
ידע במחשב

_____________________________________________)48-51ל(03-5791923

 למסירה בב"ב מסעדת 
מזון מהיר, פעילה 

ומושקעת + ציוד הנדרש, 
מיקום מעולה
054-7840987
_____________________________________________)48-51ש(050-9755999

 דרושה בב"ב תופרת 
מקצועית ומנוסה + 
ידע בתחום התפירה 

_____________________________________________)48-51ש(והתיקונים 058-6873680

 לפנימייה חרדית לבנות 
בב"ב דרוש איש משק חרדי: 

נקיון, פירוק סחורה
_____________________________________________)48-49א(03-6749811

 לפנימייה חרדית לבנות 
בפ"ת דרושה: מדריכת לילה 

בין השעות 1:00-6:00*מדריכת 
po@ :יום כולל לינה. קו"ח ל

.shtilim.org
פקס: 03-614-8226
_____________________________________________)48-49ל(טלפון: 03-6148211

 עוזר אישי/מזכיר/נהג עם 
נסיון והמלצות רבות

_____________________________________________)48-49ח(053-4619640

 מעוניין בעבודה כעוזר 
_____________________________________________)48-49ח(טבח/עוזר נהג 052-7191083

 קלדן מהיר ודייקן באזור 
רמות ירושלים לעבודה כשכיר 
 077-2008377 058-3202559

sabah@okmail.co.il)48-51ח(_____________________________________________

 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

 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



שגרה מבורכת
דרושים/ותסופר מבצעים שיגרמו לכם לאהוב את השגרה

קופאים/ות
וסדרנים/ות

למשרה מלאה
פרטים בטל':
050-8841090
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בת ים: ניסנבאום 25

שני-שישי
 2-6.12.19
ד'-ח' בכסלו

1.6 ליטר
טאצ'

מגבוני בייבי בייסיק

1 ליטר

דנונה בר לחם ליבו ירושלמי

עוף שלם

חומוס אחלה

איכות למהדרין

750 גר'
שטראוס

תפו"א לבן ארוז/
סלק

עגבניה/
חציל/בצל

תפוז/קלמנטינה/
פומלית/בננה

בטטה/פלפל 
אדום/צהוב

עגבניות שרי אשכולות/
אפרסמון/תפוח עץ 

חרמון/גלה/סמיט/זהוב

חמישיית שוקולד
מריר/חלבי

5*85 גר'
כרמית

400-500 מ"ל
30 גלילים
לבן/פסטל

שטראוס
ביסקויט חצי מצופה

סימילאק

175 גר'
הדר

900 גר'

820 גר'
'מעולה'

קמח מנופה

לפתן אפרסק

שמפו/מרכך/
תחליב דאב

נייר טואלט לילי

500 גר'
טעמן

36 גר'
כרמית

קוד: 311364
מן

400 גר'
'מעולה'

גדלים שונים
ללא מכסה

'מעולה'

1.5 ליטר מריר/חלבי/מעורב
90-100 גר'

טעמן

פתיתים 500 גר'/
קוסקוס 350 גר' 

קקאו

לקקן 90 גר'/
מטבעות שוקולד

עשיריית וופלים

פטריות

מארזי אלומיניום ג'אמפ נפוליטנים

1 ק"ג
'מעולה'

קוד: 719044
750 גר'

ברמן

סוגים שונים
500-600 מ"ל

רטבי 'מעולה'

אסם

ד"ר פישר

שמפו/מרכך סרקל
1 ליטר קוד: 285740/26/
אלסבון קוד: 440934/

מתיר קשרים 
קוד: 285702/19

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

שני-שישי
 2-6.12.19
ד'-ח' בכסלו

שלישי-רביעי
 3-4.12.19
לק"גה'-ו' בכסלו

490

חמישי-שישי
5-6.12.19 ז'-ח' בכסלו

לק"ג
290

3 ב-
10

רסק עגבניות רביעיית טונה
100 גר'
'מעולה'

בשמן צמחי/קנולה/במים
4*140 גר'

'מעולה'

5 ב-
10

4 ב-
20

2 ב-
10

890

1.5-1.8 ק"ג
הדר

ביסקויט/עוגיות

צלחות
קוד: 687117

1 ק"ג

2290
לק"ג

2 ב-
10

3290790

10

1990

שלישיית פיצה
1.5 ק"ג
כל טוב

10 ב-

4 ב-

10

10
3 ב- 5 ב-
1790 89020

12906990

990 990
ליח' ליח'

1390

3 ב-
1090

ליח'
17902790

2 ב-

3 ב-

10

10 1790
למארז

לק"ג
390

לק"ג
690

לק"ג
590

3990
ליח'

מצנם בד"ץ קוד: 358025/
קומקום אינו טעון טבילה  

קוד: 540400/358278 
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