


לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

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

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית



בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience
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Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!





לרגל הרכישה וההתרחבות

פניות וקו"ח יתקבלות אך ורק למייל:

דרושים:

מנהלי תחומי:
•דיגיטל

•רשתות חברתיות
•קשרי קהילה

•נשים, ילדים וצרכנות

•מנהל מחלקת מנויים
•מנהלי תיקי לקוחות

•סוכני מכירות
•אנשי טלמרקטינג

•כתבים 
•עורכי מדורים

•עורך מדור תורני

yosefshinover@gmail.com

המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד
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ארלוזורוב פינת ליובאוויטש

הציבור ה כלפי  פטרונות 
אתמול.  נולדה  לא  החרדי 
הפכה  היא  שלשום.  לא  גם 
חוגים  בקרב  שבשגרה  לדבר 
מסוימים, בהם אנשי תקשורת 
שונים שהציבו לעצמם מטרה 
לחנך אותנו. בעיניהם, חובשי הכיפות ושומרי 
גלויי  ולעומתם  מדעת,  נבערים  הם  המצוות 
הראש שיושבים במגדל השן, הללו מלח הארץ 

ומתפקידם לבצע בנו רפורמות.
מכיוון  ארלוזורוב.  מירב  למשל,  היא  כזו 
'דה  העיתון  על  מנויים  אינם  לבטח  שקוראינו 
של  עטה  פרי  מאמר  על  לכם  נספר  מרקר', 
העיתונאית הנקובה, שבו היא מטיפה "להציל 
"החרדים  שבה  זו,  זמן  בנקודת  המדינה"  את 

כבר לא לשון מאזניים".
כתבת העיתון הכלכלי מבית 'הארץ' פרסמה 
במרוצת השנים טורים רבים שעסקו, איך לא, 
בסכנה שטמונה במגזר החרדי. רק לפני תקופה, 
על מאמר שחלקו  את שמה  ארלוזורוב  חתמה 
הופיע בעמוד הראשון של העיתון ובו הטיחה 
ביקורת חריפה כלפי מה שהגדירה 'הפוליטיקה 
החרדים  את  "משמרת  שלטענתה  החרדית', 
פחות.  לא  מדעת",  נבערים  סגורים,  בגטאות 
מאוחר יותר, בעקבות טור דעה שהתכוון כותב 
השורות לפרסם בתגובה, היא הביעה התנצלות 
והודתה - "הניסוחים הם בוטים, כנראה בוטים 

מדי".
הגב' ארלוזורוב מונה במאמרה הטרי שורת 
לשינויים  בדרך  להיעשות,  שצריכים  צעדים 
הנדרשים להתבצע במגזר החרדי. אולם המסר 
הוא  ידיה,  מתחת  שיוצא  טור  בכל  הנשזר 
שהחרדים צפויים להגיע לנתח של 32 אחוזים 
מסוכן  וזה   .2065 לשנת  עד  מהאוכלוסייה 

לדעתה.
מי  לך  לספר  לי  הרשי  נכבדה,  גברת  ובכן, 
למדינת  סכנה  לטענתך,  שמהווים  אלו  אנחנו, 
שנים  ממאה  למעלה  לפני  חי  בינינו  ישראל. 
ארלוזורוב  אליעזר  רבי  הגאון  הוא  הלא  סבך, 
של  הבולטים  מחסידיו  אחד  לברכה,  זכרונו 
שניאורסון  דובער  שלום  רבי  קדושת  כבוד 

מליובאוויטש זכר צדיק לברכה. 
ללימוד  הקדוש  הסבא  הקדיש  חייו  כל  את 
התורה וקיום מצוותיה. העידו עליו כשספדו לו 
"בין מספר הרבנים המעטים  כי  אחר פטירתו, 
מרעיתם  צאן  את  לנהל  היודעים  סגולה  יחידי 
רבנו  גם  היה  והדעת,  התורה  מנוחות  מי  על 
ז"ל, אשר עם היותו צדיק ומחמיר לעצמו, הקל 
בכל האפשר לאחרים. הוא היה סבלן ועניו. ידע 
השיבו  ישק  ושפתים  המפלגות  כל  את  לאחד 
החופשים  עד  האדוקים  למן  נכוחים  דברים 

הקיצוניים".

סבך  סביב  שהידיעות  לעצמי  מתאר  אני 
הגדול ואורח חייו המופלא לא נעלמו מעינייך. 
שאת  היא  ממנה,  יוצא  שאני  ההנחה  נקודת 
המדהים.  ופועלו  דמותו  את  להעריך  יודעת 
נובעת  מהיכן  לבין  מתקשה  אני  זאת,  לאור 
השנאה העמוקה הנשקפת מסגנון הדיבור שלך 
כלפי ממשיכי שושלת הדורות, אשר מתעקשים 
שאיבדה  במדינה  היהודית  הגחלת  על  לשמור 

זה מכבר כל רסן.
ביקורת ככל שתהיה, היא לגיטימית לחלוטין 
מגבול  שחורג  מה  ומגזר.  אדם  כל  כלפי 
הדברים,  של  הניסוח  צורת  זו   - הלגיטימיות 
האנטישמיות  גבול  על  אחת  לא  שנשמעים 

ומציפים זיכרונות שכולנו מעדיפים לשכוח.
להציג מגזר שלם שחי בארץ ישראל כאיום 
שבחרת  אלו  דוגמת  במונחים  אליו  ולהתייחס 
ההולכת  להסתה  דלק  זהו  בהם,  להשתמש 
וגוברת כלפי הציבור החרדי. ביטויים שכאלה 
טענות  ברצינות  לקחת  סיכוי  כל  מרחיקים 

שעליהן ניתן להתווכח בשיח מכובד וראוי.
ישאלו הקוראים, וכי מה יסייעו שורות אלה 
בהפסקת מסע ההכפשה כלפי הציבור החרדי. 
אף אחד איננו משלה עצמו שדווקא מאמר זה, 
הוא שיחולל שינוי במצב הקיים בישראל שנים 
שכשכואב  היא,  התשובה  מפריע.  באין  רבות 
ולהבליג.  ארס  חיצי  לספוג  התרגלנו  צועקים. 

תם עידן.

צו השעה: בחירות חדשות
לא  כי  עולה  האחרון  בשבוע  שנערך  מסקר 
מעדיפים  החרדי  מהציבור  אחוז  מ-37  פחות 
התסבוכת  בשל  חדשות  לבחירות  לצאת 
השורות  כתיבת  לשעת  שנכון  הפוליטית, 
הללו  הנתונים  ממשי.  מפתרון  מאוד  רחוקה 
כפארסה  שמתברר  מה  לנוכח  מפתיעים,  אינם 

אחת גדולה על גבם של אזרחי ישראל.
מרגע היוודע תוצאות הבחירות היה ברור כי 
 - שנוצרו  בנסיבות  ממשלה  להקמת  הסיכויים 
קלושים. ובכל זאת, הצדדים פתחו במשא ומתן 
הדדי, עמוס בהודעות כזב, ספינים זולים שצצו 
מסרים שקריים שהועברו,  מעט  ולא  כפטריות 
הפתרון  לפיו  שווא,  מצג  להציג  כדי  הכל 

למשבר קרוב מאי פעם. 
משני  ידיים  ולחיצות  מסתוריות  פגישות 
תקווה  והפיחו  יום  מידי  נרשמו  המתרס  צדדי 
ברצון האזרחים הפשוטים ליישור ההדורים בין 
הפוליטיקאים. דפי המסרים שלהם שכנעו רבים 
מיציאה  להימנע  מנת  על  מתאמצים  הללו  כי 
כספים  לבזבוז  שתוביל  שלישיות,  לבחירות 

ומשאבים מיותרים מקופת המדינה.
במטרה  כה  עד  שעלו  ההצעות  מגוון 
להושיב שישים ואחד חברי כנסת סביב שולחן 
הממשלה - אינן ישימות. אף אחד לא מתכוון 
לצאת מאזור הנוחות שלו כדי לשים קץ לסחבת 
דרך' הפכו לתקוות  'פריצת  על  הדיווחים  הזו. 

שווא וסביר להניח שהשיא עוד לפנינו.
הכבד  המחיר  את  משלמים  היינו  אילולא 
מכיסנו, ניתן היה להמשיך ולהשתעשע במשחק 
הפוליטי שכבר הפך למאוס בעיני רבים. המבוי 
די  תקופה  שנמשכות  הסרק  ושיחות  הסתום 
תקנית  פעילות  לחלוטין  משתיקות  ארוכה, 
הכרחית של הממשלה וגופי השלטון המקומי. 
משמעותיות  החלטות  קבלת  חוסמים  אלו  כל 

על ידיהם, שנוגעות באופן ישיר לדיני נפשות.
אתמול התפרסם כי יושב ראש סיעת הליכוד 
הטרי, ח"כ מיקי זוהר, קורא לקיומן של בחירות 
גם  כי  טוען  ואף  הממשלה  לראשות  ישירות 
להסכים  צפוי  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
להצעה  התנגדותו  שהביע  לאחר  זאת  לכך, 

דומה שהעלה השר אריה דרעי. 
רבות  סיבות  לנתניהו  להתרגש.  תמהרו  אל 
בינו  ישירות  בבחירות  לתמוך  ממנו  שימנעו 
עלולה  סובל,  הוא  ממנה  הפראנויה  לגנץ. 
לעבוד שעות נוספות אם וכאשר הבחירה תהיה 
בין שני פתקים. התגייסותה הנלהבת של איילת 
עבורו  סיבה  עוד  היא  העניין,  לקידום  שקד 

לבלום זאת.
מגיע  הכתב,  על  עולות  אלו  שורות  בעוד 
עוסק  איננו  הוא  כי  מבהיר  נתניהו  לפיו  דיווח 
בקידום היוזמה לבחירות ישירות בשני פתקים. 
לרשימה  שמצטרפת  נוספת,  יוזמה  נגנזה  כך 
מידי  נולדו  אשר  מקוריות  הצעות  של  ארוכה 
יום וקבורתן נעשתה עוד בטרם שקעה השמש.

רק  מהסבך:  אחרון  מוצא  עם  אפוא  נותרנו 
בחירות חדשות, עם כל הכאב שבדבר והבזבוז 
מהחבלים  אותנו  יתירו  לזה,  שנלווה  המשווע 
הכרעה  בהיעדר  צווארנו.  סביב  שכרוכים 
אין  שתוקם,  הממשלה  לזהות  באשר  ברורה 
מנוס מלתת צ'אנס נוסף לבעלי זכות ההצבעה, 
את  שירכיבו  הציבור  נבחרי  הם  מי  לקבוע 

הממשלה לשביעות רצון הרוב במדינה.
ייאמר ברורות, אין בסביבתי אדם אשר שש 
כבוד  לשם  בעבר  שהיה  המושג  בחירות.  אלי 
וביטא את הזכות הדמוקרטית שנתונה בידי כל 
אזרח אחת לכמה שנים לעצב את פני המדינה, 
בחילה.  מעורר  ואף  ללעג  מושא  כיום  הוא 
אולם בסיטואציה הנוכחית, זו בעיניי האופציה 
הסבירה היחידה לעצור את התסבוכת שמלווה 

אותנו, אשר הנזק בגללה גובר מיום ליום.
רק  שלימה  מדינה  להשבית  אפשרי  בלתי 
בעטיים של חיכוכים וחוסר הסכמות בין נבחרי 
קרבות  של  בתוצאות  לשאת  לנו  אל  הציבור. 
האגו ביניהם. לא הגיוני שחברי כנסת מנצלים 
בשעה  ממשלה,  להקים  הזכות  את  תום  עד 
השעה  צו  ובכן,  תהיה.  לא  זו  כי  להם  שברור 
את  למנוע  הדבר,  שבידו  מי  בכל  לדחוק  הוא 

המשך הסחבת ולצאת לבחירות חדשות.

רק בחירות חדשות, עם כל הכאב שבדבר והבזבוז המשווע שנלווה לזה, יתירו אותנו מהחבלים שכרוכים סביב צווארנו. בהיעדר הכרעה ברורה באשר לזהות 
הממשלה שתוקם, אין מנוס מלתת צ'אנס נוסף לבעלי זכות ההצבעה, לקבוע מי הם נבחרי הציבור שירכיבו את הממשלה, לשביעות רצון הרוב במדינה

"

 | שניאור ובר 

כן לבחירות שלישיות. נתניהו, השבוע | צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ
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מאת: ישראל חבר

מתבססים   ,4000 בתיק  נתניהו  נגד  החשדות 
התקשורת  יועץ  של  העדות  על  רבה  במידה 
לשעבר ניר חפץ. אלא שתמלילי החקירה שפרסם 
 ,12 חדשות  פרשן  סגל,  עמית  בערב  שני  ביום 
מעלים סימני שאלה כבדים לגבי עדותו של ניר 

חפץ.
ציבורי  דיון  עוררה  סגל  עמית  של  חשיפתו 
באשר לדרך שבה הוצאה מחפץ ההסכמה לחתום 

על הסכם עד מדינה.
חפץ,  של  בעדויות  סגל,  של  החשיפה  ע"פ 
התגלו  המדינה,  עד  הסכם  על  שחתם  לאחר 
פגישות  על  לחוקרים  סיפר  גם  הוא  סתירות, 
שלא היו ואף שינה גרסאות מספר פעמים, במה 
שנראה כמו ניסיון לרצות את החוקרים, בעקבות 

לחצים בלתי אנושיים שהופעלו עליו.
החוקרים   ,12 לחדשות  שהגיע  מידע  לפי 
לו  לגרום  כדי  פסולים  לחצים  חפץ  על  הפעילו 
לחתום על הסכם עד המדינה ואף להחליף עורך 

דין.
כחלק ממאמצים אלו זימנה המשטרה לחקירה 
אדם נוסף שאינו קשור כלל לתיק 4000 בתירוץ 
קלוש, ובמהלך חקירתו נשאל אותו אדם שאלות 
לא רלוונטיות – כל זאת על מנת להפוך את חפץ 
איסור  צו  הוטל  זה  לחלק  באשר  מדינה.  לעד 
פרטי  את  התקשורת  כלי  על  האוסר  פרסום 

האירוע.
הלחצים אכן עשו את פעולתם – חפץ החליף 

עורך דין וחתם על ההסכם.
עמית  אמר  הכתבה,  של  שידורה  סיום  עם 
מאמצים  הערב  עשה  המשפטים  "משרד  סגל: 
גדולים בכדי למנוע את פרסום הפרטים של אותן 

טענות".
בנוסף, במהלך תקופת מעצרו הארוכה, כלומר 
חפץ  קיבל  המדינה,  עד  הסכם  על  שחתם  לפני 

יחס קשה מהחוקרים.
כי לאורך כל חקירתו הוא  מהתמלולים עולה 
התלונן על עקיצות הפשפשים, אך במקום טיפול 

הפציר בו החוקר לחתום על הסכם.
כשחפץ אומר לחוקר: "תן לי טיפול למה אני 
יוצא מדעתי מהגירודים האלה, זה פשוט משגע 
בתגובה:  החוקר  אותו  שאל   – הגירודים"  אותי 
"מה אתה רוצה שאני אעשה? זה לא מסכן חיי 

אדם. תפתח כפתור, קצת תעשה פו על המקום.
השתיקה(  זכות  על  )שמירה  אחת  "תשובה 
והסבל  והבלאגן  הגירודים  כל  את  לך  שווה 
וחוסר השינה הזה? אתה יודע מה מצחיק אותי? 
כל  ולא  בגוף  הפריחה  זה  אותך  שמטריד  שמה 
מה שאומרים לך. אנחנו מדברים פה על עשרות 
עקיצות. זה ייקח קצת יותר מכמה ימים, אבל זה 

עקיצה.
"מה שחשוב לי שאתה תבין, אם לא הבנת את 
זה עד עכשיו, זה שאנחנו יודעים הכל. ואנחנו גם 
יודעים ככה מהר מהר לנתח את המצבים, ולהבין 
בדיוק מי אתה ומה אתה ואת הסובבים שלך ואת 
המעגל שקרוב אליך, וכל מה שרק אפשר אנחנו 
מסודרת.  מאוד  מאוד  בצורה  דבר  דבר  נבדוק. 
לא נשאיר אבן אחת שלא נהפוך. אנחנו אוספים 
אתה  יודע  ואתה  מדברים.  ואנשים  נגדך,  ראיות 
שניה  עוד  והדלתות  שם  והרכבת  בתחנה  נמצא 
מי  ויש  ונוסע,  לרכבת  שנכנס  מי  ויש  נסגרות. 

שמתלבט. ומה קורה למי שמתלבט?"
טען  חפץ   12 בחדשות  שנחשף  כפי  בעדותו, 
על עצמו לא פעם שיש לו בעיות בזיכרון. "אני 
כבר מתבלבל לי מה אני זוכר מהחקירה ומה אני 
בחקירתו  חפץ  אמר  מתערבב",  זה  זוכר,  באמת 
יום אחרי שחתם על הסכם עד המדינה. בהזדמנות 
אחרת ציין: "זיכרון זה לא הצד החזק שלי. אני 
חלש בטווח ארוך, אני אזכור עכשיו הרבה אבל 

עוד חצי שנה אשכח".
גם אם ניר חפץ סובל מבעיות זיכרון, 15 הימים 
הרצופים שבהם היה עצור, מהתקופות הארוכות 
בתולדות המדינה לעבירות צווארון לבן, גרמו לו 
תאמינו,  לא  חלקם,   – חדשים  בפרטים  להיזכר 

מאירועים שבכלל לא התרחשו.
חפץ  הבטיח  המדינה  עד  הסכם  בחתימת 
בזק- עסקת  לאישור  נתניהו  את  לקשור  שיוכל 

אלוביץ'  פגישה משולשת של  תיאור  ידי  על  יס 
נתניהו ושלו.

בחקירתו הוא אכן מספר:
חפץ: "אני בהלם שאני זוכר".

חוקר: "אתה זוכר כי היו לך שבועיים לחפור 
רק בזה".

חפץ: "אתה יודע מה? נכון. לא ידעתי את זה 
על המוח האנושי".

חוקר: "הוא מזהה אינטרסים המוח האנושי".
ימים  כמה  ממש  היה  שזה  בטוח  "אני  חפץ: 

לענייני  בא  שאני  ידע  נתניהו  הבחירות.  לפני 
הבחירות, לא היה לו מושג על הדבר הזה".

יש רק בעיה אחת – באיכון הטלפונים מתגלה 
שלא היה שום מפגש משולש בתקופת הבחירות. 
התאריך היחיד שבו נפגשו השלושה הוא ארבעה 
 .2014 בנובמבר  ב-28  הבחירות,  לפני  חודשים 
כשמתברר  חקירתו  אחרי  חודשים  חמישה  לכן, 
שוב  מוזמן  חפץ  נכונה,  איננה  שמסר  שהגרסה 

ומנסה לתקן את גרסתו.
חפץ: "זה יכול להיות גם מיד אחרי הבחירות. 
המשא  בצוות  הייתי  הזו  בתקופה  כי  למה? 
יום  כל  כמעט  הייתי  גם  אז  הקואליציוני,  ומתן 
הייתה  שהפגישה  לי  שזכור  גם  מה  בירושלים. 
באווירה נינוחה, לכן זה לא הפליא אותי אם זה 
הפגישה  את  ביקשתי  הבחירות.  אחרי  גם  היה 

מדוד שרן".
אך בזמן הפגישה האמורה לא היה משא ומתן 

ושרן כלל לא כיהן בלשכת ראש הממשלה. 
אלא שכאן מתרחש דבר לא שגרתי ולא צפוי. 
חוקרים  מילים:  ארבע  רק  נרשמות  בפרוטוקול 

ונחקר יצאו מהחדר.
שלא  ארוכה  שעה  לאחר  חוזרים  כשהם 
החקירות  מחדר  התיעוד  מתועדת,  ולא  מדווחת 
מתחדש. חפץ פשוט נזכר בתאריך הנכון: "בואו 

נגיד סתם, עשרים ושמונה בנובמבר 2014".
שהו  וחפץ  החוקרים  שבה  בשעה  קרה  מה 
להיזכר  לחפץ  שגרם  החקירות  לחדר  מחוץ 
יכולים  רק  בתאריך המדויק של הפגישה? אתם 

לנחש.
על  דובר  כאשר  גם  נמשכו  הזיכרון  בעיות 
ברגר,  אבי  התקשורת  משרד  מנכ"ל  פיטורי 
של  בלחצו  נעשו  החשדות  כתב  שלפי  פיטורים 

שאול אלוביץ'.
שלח  לא  "אלוביץ'  המדינה:  עד  טען  תחילה 
אותי לדבר על זה עם ביבי. מעולם לא דיברתי עם 
ביבי על הפיטורים של ברגר, לא לפני ולא אחרי. 
לעולם לא. למיטב ידיעתי הוא פוטר כי הייתה לו 

אפס תקשורת עם ראש הממשלה".
למחרת הוא דווקא נזכר:

חוקר: "אתמול אמרת שלא דיברת עם ביבי על 
פיטורי ברגר. ואילו כיום אתה מציין שכן דיברת 

אתו. תסביר את הפער בבקשה".
עכשיו  החקירה,  ה…  כדי  תוך  "תוך,  חפץ: 
באחת השאלות שאתם שאלתם אותי זה הבליח 

לי בזיכרון, אבל… אבל הבליח כזיכרון כללי".
באשר  גם  התרחשו  דומים  זיכרון  תהליכי 
להורות  נתניהו  בידי  נשלח  חפץ  אם  לשאלה 
למנכ"ל משרד התקשורת להאט את קצב ירידת 
לאלוביץ'.  שיעזור  דבר  בזק,  של  המחירים 
שלא  אירועים  תיאר  אפילו  חפץ  אחר  במקרה 
יכלו להתקיים, אך החוקר הפנה את תשומת ליבו 

לעניין והציע לו למחוק את הפרטים.
כך למשל ציין חפץ שאלוביץ’ ביקש הארכה 
כשפעל לאשר את עסקת בזק-יס, למרות שהוא 

מעולם לא ביקש אחת כזו.
"אין  בתגובה:  נמסר  המשפטים  ממשרד 
בתקשורת.  השימוע  הליך  את  לנהל  בכוונתנו 
אחת  אף  אישר  לא  לממשלה  המשפטי  היועץ 
אין  כי  יובהר  בשאילתה.  הנטענות  מהפעולות 
העולות  הטענות  אמיתות  את  לאשר  באמור 

בשאילתה".
סגל,  של  החשיפה  פרסום  למחרת  בנוסף, 
השיגה  שבה  לדרך  מהעיתונאים  כמה  הגיבו 
המשטרה את הסכמתו של חפץ לחתום על הסכם 
עד המדינה. העיתונאי אבישי גרינצייג מ"גלובס" 
אמר בראיון רדיו: "חפץ קרס מרוב עייפות וכדי 
שלא יירדם, העמידו אותו וחקרו אותו בעמידה". 
פרקטיקות  "אלה  הוסיף:  סגל  אראל  העיתונאי 
חקירה של משטרים רודניים. מייבאים למשטרה 
חוקרות של  מיחידות  חקירה מהשב"כ?  שיטות 

צה"ל? מדובר פה בפצצות מתקתקות?"
הסערה  ובשל  הדברים  חשיפת  למחרת 
שנוצרה, פרסם היועץ המשפטי לממשלה אביחי 
פעולות  נמצא  "אם  לדברים:  תגובה  מנדלבליט 

לא תקינות בחקירת חפץ – נטפל בהן".
לשכת  יו"ר  קרא  הדברים,  פרסום  בעקבות 
המשפטי  ליועץ  חימי,  אבי  עו"ד  הדין,  עורכי 
חקירה  לבצע  מנדלבליט,  אביחי  לממשלה, 
יסודית שתבחן האם אכן הופעלו לחצים פסולים 
על ניר חפץ על מנת שיחתום על הסכם עד מדינה 

בתיק 4000, ולחשוף את ממצאיה בציבור. 
"אני קורא לגורמים האמונים מכוח החוק על 
תלונות  נציב   - והמשטרה  הפרקליטות  ביקורת 
הציבור על הפרקליטות וראשת מח"ש - להיכנס 
לעובי הקורה ולחקור חשדות אלה לאלתר", אמר 
יו"ר הלשכה. "לא ייתכן שרשות אכיפה תטיל צו 
הסבר  שתיתן  מבלי  חשדות  על  פרסום  איסור 

לציבור".

דרמה בתיק 4000: העיתונאי עמית סגל פרסם בחדשות 12 כי עדותו של עד המדינה ניר חפץ הושגה באופן פסול לאחר לחצים שהופעלו עליו שלא כחוק 
וכי עדותו של חפץ מלאת סתירות, שינויי גרסאות ועדויות על פגישות שלא היו • לשיא הגיעו הדברים כאשר באמצע החקירה נרשם בפרוטוקול: החוקר 

והנחקר יצאו מהחדר. לאחר כשעה ארוכה בה אין תיעוד, נזכר פתאום חפץ בתאריך הפגישה המדובר • מנדלבליט: "אם נמצא פעולות לא תקינות 
בחקירת חפץ – נטפל בהן" 

החשיפה שמסעירה את המערכת הפוליטית והמשפטית

עדות בסימן שאלה

שיטות מפוקפקות. עד המדינה ניר חפץ עמית סגל באולפן חדשות 12 )צילומי מסך: חדשות 12(
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זו המילה עליה חוזרים פעם אחר פעם  "אומץ" 
ומתן  המשא  בסוגיית  המעורבים  בכירים  גורמים 
הקואליציוני. זו המילה שחוזרת על עצמה במהלך 
השיחות שערכתי רק כשעולה שמו של יו"ר 'כחול 
שלו  הבעיה  את  מגדירים  הם  בכך  גנץ.  בני  לבן' 
להניע תהליך אמיתי של מו"מ קואליציוני וחתירה 
לגיבוש מסמך עקרונות שישמש כטיוטה ראשונית 
לקראת הגדרת קווי יסוד בדרך להסכם קואליציוני.

כאשר  האחת,  פעמיים.  עולה  האומץ  בעיית 
על  הנשענת  מיעוט  ממשלת  הקמת  על  מדברים 
תמיכה כזו או אחרת של הרשימה 
השניה,  המשותפת.  הערבית 
כאשר עולה אופציית פיצול 'כחול 
לקואליציה  גנץ  של  והליכה  לבן' 
מיש  השותף  וללא  נתניהו  עם 
עתיד המונח כריחיים על צווארו. 

בניגוד  כי  אומר  לגנץ  מקורב 
ממשלה  שהקמת  הרווחת  לדעה 
תחסל  הערבים  בתמיכת  צרה 
גנץ  של  העתידית  הקריירה  את 
אינו  הוא  הישראלית,  בפוליטיקה 
חושב כך ואף מוסיף נתון שקשה 
הרעיון  שבסיס  איתו  להתווכח 
היתה  לנתניהו  שאם  הוא  בו 
ממשלה  להקמת  האופציה  את 
בתמיכה של חברי הכנסת הערבים 
היה  הוא  המשותפת,  מהרשימה 
לשם  למצמץ.  בלי  זה  את  עושה 
נאום  את  נותן  היה  אף  הוא  כך 
חייו בדבר חשיבות שילוב החברה 
הערבית ונציגיה במשחק הפוליטי 
ההשקעה  חשיבות  ובדבר 
הארץ  ברחבי  הערביים  ביישובים 
בתחום  והן  התשתיות  בתחום  הן 

החינוך.
אין ספק שבנאום שכזה נתניהו 
נושא  את  בפרונט  מעמיד  היה 
במגזר  והרציחות  האלימות 
על  המוטלת  החובה  ואת  הערבי 
ראשי המדינה להשקיע כל משאב 
התופעה  את  למגר  כדי  אפשרי 
ואולי אף היה מציג תכנית חומש 
לטיפול במגזר הערבי. "לגנץ אין 
את זה", אומר הבכיר. "אין לו את 
האומץ הדרוש לשם כך כפי שאין 
לו את האומץ לקבל את ההחלטה 
להתפצל מיאיר לפיד, לקחת אליו 
את עושי דברו מקרב המפלגה וללכת למהלך שיציל 
את המדינה מסבב בחירות שלישי שרק ירחיב עוד 
בשנה  ישראל  מדינת  נמצאת  בו  המשבר  את  יותר 

האחרונה".
'כחול לבן'  בכיר בש"ס שהתייחס לנושא פילוג 
טען בלהט שהגיע הזמן להתפכח מהאשליה הזו וכי 
אין היתכנות למהלך שכזה. עוד הוסיף כי היסטורית 
כמעט שאין מהלכים שכאלו בפוליטיקה הישראלית 
שהיו רק בגלל שצד אחד היה חפץ בהם. גם אהוד 
 2011 בשנת  העבודה  ממפלגת  שהתפצל  ברק 
והקים את 'עצמאות', לא עשה את זה בגלל רצונו 
שהוא  בגלל  רק  אלא  קואליציה,  לקים  נתניהו  של 

העבודה  ממפלגת  להתנתק  רצה  האישית  ברמה 
ולהשתחרר מהכבלים שביקשו למנוע ממנו להיות 
הגיע  טרם  הבכיר,  טוען  כך  גנץ,  מהשלטון.  חלק 
יגיע,  אם  רב  וספק  להתפצל  רוצה  הוא  בו  לשלב 
מה שסותם את הגולל על האשליה הזו. בכלל, גנץ 
הקריירה  את  לסיים  רוצה  הוא  האם  החליט  טרם 
מעוניין  הוא  שמא  או  לבני  ציפי  כמו  הפוליטית 

לסיים כמו שאול מופז. 
והעובדה  גנץ  בני  של  הפוליטי  ניסיונו  חוסר 
הפוליטית  הפלטפורמה  של  אמיתי  מנהיג  שאינו 
הלימון  את  לעין.  בולטים  עומד,  הוא  שבראשה 
ושליחו  נתניהו  הסוף.  עד  נתניהו  סוחט  הזה 
גנץ  שאם  מבינים  לוין,  יריב  השר  למו"מ,  הבכיר 
מצליח להעביר במפלגתו את מתווה הנשיא על כל 
חברי  ושאר  בראש  שנתניהו  כולל  מכך,  המשתמע 
כשהם  לממשלה  מצטרפים  החרדים,  כולל  הגוש, 
זו  מהות,  על  ולא  תפקידים  על  בעיקר  מתפשרים 
תהיה שירת הברבור של נתניהו. רגע לאחר הקמת 
הממשלה תוגדר בבירור מהי נבצרות, ובאיזה שלב 
משפטי של נתניהו היא תחל, ומאותו רגע כל שנותר 
לגנץ זה להתפלל שמנדלבליט יודיע על הגשת כתב 
כדי  אפשרי  מהלך  כל  עושה  נתניהו  ולכן  אישום, 
להעמיד את גנץ בפוזיציית סרבן האחדות כדי שאת 
החשבון על סבב בחירות שלישי הבוחר הישראלי 

יעשה עם גנץ ולא איתו.
שכרתו  קואליציוניים  שותפים  יש  וגנץ  לנתניהו 
קתולית  חתונה  לא  זו  פוליטית  ברית  ברית.  איתם 
להימאס  מתחיל  לשותפים  גם  בו  שלב  ומגיע 
החלטות.  קבלת  לדרוש  מתחילים  והם  מהפלונטר 
אף אחד מהשותפים לא מעוניין בבחירות חוזרות. 
בשביל בנט ושקד זה אף עשוי להיות מוות פוליטי 
וסיום הפרק הזה בחייהם, ולכן שניהם מדברים בכל 
מקום בו מאפשרים להם לדבר. בעוד בנט שומר על 
ממלכתיות ודוחף את שני ראשי המפלגות הגדולות 
וברוב  לדעת  עצמה  את  מברברת  שקד  לאחדות, 
חוצפתה וממרום חצי המנדט אותו היא שווה, היא 
מרשה לעצמה לדרוש מהנציגות החרדית להתפשר 

בנושאים מהותיים. 
שקד לא עושה זאת סתם. לאחרונה היא מנהלת 
רצונה  וכל  ליברמן  איווט  עם  שיחות  מעט  לא 
ישראל  מדינת  את  שסיבך  לאיש  לדאוג  זה  כרגע 
שני  לסיבוב  גרר  ואף  מיותרת  בחירות  מערכת  עם 
והכל מתוך הבנה שאם המהלך יצליח, הוא ישמור 
לה אמונים במקרה בו גורם כלשהו בבית שברחוב 
בלפור יטיל וטו על מינויה לשרה בממשלת נתניהו 

הבאה שתקום, אם תקום. 
גם יו"ר ש"ס לא טומן ידו בצלחת ואם בישיבות 
הקבינט הוא קוצר שבחים מראש הממשלה ומאנשי 
מציע  הוא  אותם  יצירתיים  פתרונות  על  המקצוע 
במהלך הדיונים, הפעם הוא שיחרר לאוויר פתרון 
שעיקרו הוא הוראת שעה בה יועבר במהירות חוק 
לאחר  מיד  שתפוג  שעה  כהוראת  ישירה  בחירה 
הבחירות. נקודה נוספת בהצעה היא לוחות הזמנים. 
שלושה  של  זמן  פרק  יש  רגילות  שבבחירות  בעוד 
חודשים, בהוראת השעה יובהר שהבחירות תהיינה 
תוך חודש. פחות זמן, פחות כסף למשק הישראלי. 
נתניהו שבניגוד לראשי מפלגות הימין שקנו את 
ידיים, לא אהב את הפתרון היצירתי  הרעיון בשתי 
עם  התייעצו  "לא  לדרעי:  אמר  דרעי  הציע  אותו 

פעמים  שיש  ברורה  תשובה  קיבל  אך  הכלה", 
דרעי  מבחינת  הכלה.  עם  מתייעצים  לא  כבר  בהן 
הולכים  האחת,  סיבות.  משתי  אידיאלי  מצב  זהו 
הם  ורק  נתניהו  לבין  גנץ  בין  אישיות  לבחירות 
היא  השניה  והסיבה  עצמם.  של  בבחירות  עסוקים 
העובדה שבחירות כאלו יהיו לאחר הסכמה מכלל 
מפלגות הכנסת שמי שייבחר הוא ראש הממשלה. 
איתו  שילך  מהימין  מי  ייבחר,  גנץ  אם  גם  ממילא 
לא יואשם בפירוק הגוש. נתניהו שוקל את ההצעה 
הן מעצם היותה הגיונית והן בגלל חשש מביקורת 
הקרובים  בימים  שכבר  יתכן  בהחלט  אך  ציבורית, 
יתודרכו בכיוון שמציע ההצעה  שליחיו בתקשורת 
נהפך לחשוד פוטנציאלי לביצוע בגידה פוליטית.   

משחקים לידי נתניהו 
משחקות  החוק  אכיפת  שמערכת  נראה  שוב 
לידיים של נתניהו. אם בשבוע שעבר זה היה בדבר 
חקירתם של יועצי הניו-מדיה של נתניהו והחיטוט 
שם  כעת  שלהם,  הניידים  בטלפונים  חוקי  הלא 
המשחק זה שיטות החקירה שהופעלו על ניר חפץ, 
כתוצאה  ושלכאורה  נתניהו  של  יועצו  שהיה  מי 
מאותן שיטות הוא לא עמד בלחץ וחתם על הסכם 

עד מדינה כנגד נתניהו בתיק 4000. 
לבין  הפרקליטות  עם  המזוהים  העיתונאים  בין 
הימין  עם  אביו  מבית  כבר  המזוהה  סגל  עמית 
ונראה  הוכרעה  שלא  מחלוקת  ישנה  הישראלי, 
לגורמים  פוליגרף  לבדיקת  באשר  תוכרע  לא  שגם 
ראש  מתיקי  בהדלפות  הנחשד  גוף  מהפרקליטות, 

הממשלה בפרט ומתיקי נחקרים רבים בכלל. 
מקורות מידע הם צינור החמצן של כל עיתונאי 
באשר הוא. גם סגל יודע את זה וללא מקורות מידע 
היה  לא  הוא  הפוליטי,  בעולם  למיניהם  ומדליפים 
מצד  בהדלפות  כשמדובר  אך  שהגיע  לאן  מגיע 
גורמי אכיפת החוק זו כבר נחשבת חציית קו אדום 

שצריכה להיות מטופלת.
ביום שני חטפה עדת העיתונאים סנוקרת אדירה 
כשחשף עמית סגל עובדות מאופן חקירתו של עד 
המדינה ניר חפץ. החל מאותו רגע החלה הביקורת 
הציבורית כנגד הפרקליטות ומערכת אכיפת החוק 
לצבור תאוצה. גם אלדד יניב הנחשב למבקרו הגדול 
ביותר של נתניהו צייץ: "הפרסום שסגל הביא חייב 
להתפרסם במלואו גם אם יהיו לפרסום משמעויות 
בראיון  מפוזיציה".  חשובה  אמת  לכת.  מרחיקות 
לעיתונאית איילה חסון אף הקצין יניב ואמר: "לפי 
של  שיטות  אלו  פורסם,  שלא  ומה  שפורסם  מה 
מאפיה ולא של מדינה מתוקנת". אין ספק שללא צו 
איסור הפרסום העסק היה יוצא לגמרי משליטה וכל 
רצונה של הפרקליטות בשלב זה הוא להרוויח זמן 
על  אבל  ימות,  שהכלב  או  ימות  שהפריץ  שאו  כך 
היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט שהוא 
להסיר  להתעשת,  הפירמידה  בראש  שעומד  האיש 
יהיה  אשר  המחיר  ויהיה  הפרסום  איסור  צו  את 
הציבור במערכת  ולו במעט את אמון  להחזיר  כדי 
ובמידה  הבא  בשלב  ירודה.  מתדמית  שסובלת 
עליו  יהיה  יודח,  לא  הוא  מהמסקנות  וכתוצאה 
בדבר  תלויה  ובלתי  חיצונית  בדיקה  ועדת  למנות 
ובדבר  בישראל  כיום  הנהוגות  החקירה  שיטות 

חונים בכחול לבן

"לגנץ אין את זה", 
אומר הבכיר. "אין לו 
את האומץ הדרוש 
לשם כך כפי שאין לו 
את האומץ לקבל את 
ההחלטה להתפצל 
מיאיר לפיד, לקחת 
אליו את עושי דברו 
מקרב המפלגה 
וללכת למהלך שיציל 
את המדינה מסבב 
בחירות שלישי שרק 
ירחיב עוד יותר את 
המשבר בו נמצאת 
מדינת ישראל בשנה 
האחרונה"

גואל ועקנין
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גלויות  יהיו  ושמסקנותיה  נחקרים  של  זכויותיהם 
יהיו  לציבור ושחוקרי המשטרה על כל שלוחותיה 

מחויבים  להתנהל על פיהן.

נושאי הדגל
יצחק  לשעבר  הכנסת  חבר  של  האישי  מזלו 
תפילות. מסתבר  המון  זה משהו שמצריך  פינדרוס 
הכותל  פרוש,  מאיר  של  האדמו"ר  ליד  שמגורים 
המערבי, לא ממש מועילים אם אין לזה את תוספת 
התפילות והתחנונים. פינדרוס שכבר טעם את טעמה 
במליאת  העור  כסא  נוחות  את  והרגיש  הכנסת  של 
נכנס בעור שיניו, בסיבוב השני קפץ  הכנסת אליה 
שטרית  קטי  של  ורוגזה  הליכוד  של  רוגזו  עליו 
וכעת השניים מתגוששים  לכנסת  שנכנסה במקומו 

בבתי המשפט.
פינדרוס  שיצחק  נתבשרנו  האחרון  החג  במהלך 
עומד להתמנות לתפקיד מזכ"ל דגל התורה, תפקיד 
משה  חה"כ  שנים  עשרות  ומזה  כיום  מחזיק  אותו 
גפני שנאלץ להיפרד ממנו רק פעם אחת ולתקופה 
מסוימת לטובת יעקב אשר, בימים שטרם חל עליו 
החוק הנורווגי. איכשהו המינוי לא מבשיל והסגירות 
חילופי  ביצוע  לטובת  להיות  שאמורות  האחרונות 
לידי  מבשילים  לא  התורה  דגל  בהנהלת  הגברי 
טוענים  בסוגיה  גורמים המעורים  לא מעט  מעשה. 
שישנן תביעות אצבע של אורי מקלב בעיכוב ביצוע 
גפני.  הוא משה  בסיפור  היחיד  "המפסיד"  המינוי. 
העובדה  מכח  הן  יכול  כל  מזכ"ל  הוא  הכל  אחרי 
שהוא זה שמשמש בתפקיד והן מכח האישיות שלו 

החביבה על מרבית אנשי השטח של המפלגה. 
פעילי  עם  והמפגשים  הארץ  ברחבי  הסיורים 
חלק  הם  ואתר  אתר  בכל  די  הערים  וראשי  השטח 
בכובעו  גפני  של  הציבורית  מפעילותו  נפרד  בלתי 
כמוהו  הזה  מהמקום  ונישולו  המפלגה  כמזכ"ל 
בוועדת  נמצא  הראשי  )הברז  הרזרבה  ברז  כסגירת 
הכספים( בבלון החמצן של צוללן. גפני גם מסויט 
אדם  שהיה  אשר,  יעקב  עם  שבוצע  זהה  ממהלך 
וגם  עצמו,  של  החליל  לפי  וניגן  לחלוטין  עצמאי 
לאחר שכבר נכנס לכנסת לאחר קיום החוק הנורווגי 
גפני  ולשם  קטן  לא  ראש  כאב  לו  יצר  עדיין  הוא 
מגיע  היה  העיכוב  שאם  כך  לחזור.  רוצה  היה  לא 
מכיוונו של גפני עוד היה ניתן להבין ובפרט לאור 
היחידה  כמעט  הוועדה  כיו"ר  שלו  הצפוף  הלו"ז 
שגורמים  הוא  הגדול  הפלא  בכנסת.  שמתפקדת 
כמי  מקלב  אורי  על  מצביעים  התורה  דגל  מתוך 
בכיר  גורם  עמו.  וטעמו  המינוי  ביצוע  לאי  שפועל 

בית  עם  מתואם  פינדרוס  כי  אומר  התורה  בדגל 
בעיקר  אך  אדלשטיין  הגר"ג  הישיבה  ראש  מרן 
התורה שלשם  מרן שר  בבית  חזקה  נהנה מתמיכה 
במעמדו  מפיחות  חושש  והאחרון  מקלב  קשור  גם 
אחרים  גורמים  למזכ"ל.   פינדרוס  מינוי  בעקבות 
במפלגה תולים את בחישתו של אורי מקלב בסיפור 
מסיבה אחרת לחלוטין. לשיטתם, מקלב כמו רבים 
מקרב המפלגה לא מבינים מדוע המינוי נחוץ ומדוע 
בשכר  לג'וב  לדאוג  החובה  המפלגה  על  מוטלת 
"דגל  לכנסת.  נכנס  לא  הנוכחי  שבסבב  למי  גבוה 
התורה היא לא ש"ס שמרושתת במרבית הרשויות 
בארץ ומפלגה בת שלושה מנדטים בכנסת ממש לא 
בדגל  בכיר  לי  אומר  בשכר",  פעיל  מזכ"ל  צריכה 
מספר  להחזיק  ניתן  הזה  "בשכר  ומוסיף:  התורה 
עובדים שיתנו מענה לפניות ציבור והתועלת מהם 

למפלגה תהיה גדולה בהרבה". 
שלא  מתעקשים  מקלב  של  בלשכתו  כך,  או  כך 
שנשכב  זה  הוא  מקלב  ואורי  הדברים  פני  הם  כך 
יהיה  שפינדרוס  הרשימות  הגשת  בליל  הגדר  על 
והוא עושה הכל כדי  הרביעי ברשימת דגל התורה 
לסיים מהר ככל שניתן את הליך מינויו של פינדרוס 

למזכ"ל המפלגה.

דבר המלך 
בעולם  ביותר  הבולט  השם  הוא  פירר  אלימלך 
הייעוץ הרפואי הבלתי ממסדי. ארגונו נקרא 'עזרה 
שהולך  מי  אין  ל"ע,  מחלה  בשעת  אבל  למרפא' 
להתייעץ במשרדי עזרה למרפא, אבל יש מי שהולך 
אחד  איש  של  מותג  זה.  ככה  פירר.  עם  להתייעץ 

שסביבו הוקם ארגון. 
הזה.  האחד  האיש  סביב  הארץ  סערה  השבוע 
תרומה  להיות  אמורות  היו  שהכנסותיו  גאלה  ערב 
בגלל  המדינה  את  הסעיר  פירר  הרב  של  לארגונו 
סיבה אחת ויחידה והיא אמונתו הדתית של האיש. 
ולא  זמרים  ורק  אך  יופיעו  הזה  שבערב  העובדה 
אין  לסחרור.  ישראל  מדינת  את  הכניסה  זמרות, 
בקריסה,  הבריאות  מערכת  תקציב,  אין  ממשלה, 
נחקרים  עצורים  מתקפה,  בפני  החוק  שלטון 
בשיטות של מאפיה וכל מה שעניין את ראשי הטרור 
המחשבתי השוטפים את המדינה בגל של פמיניזם 
מאוס, זו העובדה שלא תהיה זמרת בערב ההוקרה 
לארגון החשוב 'עזרה למרפא' ולעומד בראשו הרב 

אלימלך פירר, אירוע שבינתיים בוטל. 
טרור  ארגוני  מספר  להם  קמו  אחרונות  בשנים 
עוולות מזמן  "לתקן"  מחשבתיים שבניסיון שלהם 

בדרכם  שנקרה  מה  כל  דורסים  הם  המדינה,  קום 
מבלי להבחין בין טוב לרע. אין שום ספק שפגיעה 
בבן אנוש היא אסורה בתכלית האיסור, אבל גם אין 
טובה  חברה  כאן  לבנות  הרצון  שבשם  סיבה  שום 

תירמס  כביכול,  יותר 
כל  אדם,  של  אמונתו 
אדם גם אם לא קוראים 
זה  דבר  פירר.  הרב  לו 
כאשר  שבעתיים  נכון 
של  באמונתו  הכרה 
עליה  והשמירה  אדם 
באופן  מסייעות  היו 
חולים  לאלפי  ישיר 
כנראה  ובעולם.  בארץ 
התכוונה  לזה  שבדיוק 
בבא  במסכת  הגמרא 
בהתייחסותה  קמא 
"כיוון  המוות:  למלאך 
למשחית  רשות  שניתנה 
מבחין  אינו  להשחית 
סופו  לרשע".  צדיק  בין 
ולא  תחילתו  על  מעיד 
ומניעת  החברה  תיקון 
רצונם  היה  נשים  הדרת 
של עובדי דת הפמיניזם, 
רק ניסיון של השתלטות 
במרחב  השיח  על 
הציבורי והצרת צעדיהם 
המתרחקים  אלו  כל  של 

מעבודת האלילים הזו. 
שולח  הזה  המקרה 
פנימה  גם  ביקורת  חיצי 
אל תוך ההתנהלות שלנו 
המרחב  בתוך  החרדים 
הישראלי הכללי. אירוע 
הכללי  לציבור  שנועד 
היא  בו  ושהישיבה 
קטעי  ושאת  מעורבת 
בו  וההנחיה  הקישור 
לעשות  אמורה  הייתה 
בעולם  מוכרת  ידוענית 

מארגני  של  דעתם  על  זה  כשכל  הכללית,  המדיה 
פירר  הרב  של  לארגונו  הקשורים  וגורמים  האירוע 
שהחלה  שעה  כפיהם  בניקיון  לרחוץ  יכולים  לא 
צריך לרצות  רק  היה  הסערה. לא חסרים פתרונות, 
למצוא אותם. יועץ אסטרטגי טוב היה יכול למנוע 

מהרב פירר את המבוכה אותה עבר השבוע.

דרוש אומץ פוליטי. נתניהו וגנץ באזכרה לשמעון פרס | צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ

על היועץ המשפטי 
לממשלה אביחי 

מנדלבליט, העומד בראש 
הפירמידה, להתעשת, 

להסיר את צו איסור 
הפרסום ויהיה המחיר אשר 
יהיה כדי להחזיר ולו במעט 
את אמון הציבור במערכת 
שסובלת מתדמית ירודה. 

בשלב הבא ובמידה 
וכתוצאה מהמסקנות הוא 
לא יודח, יהיה עליו למנות 

ועדת בדיקה חיצונית 
ובלתי תלויה בדבר שיטות 

החקירה הנהוגות כיום 
בישראל ובדבר זכויותיהם 

של נחקרים
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אין שוטים בפרקליטות. אחרת, אולי הייתה מנצנצת בהם רוח נבואה, ומונעת 
במה  נתניהו',  'תיקי  כרגע  שמכונה  העצומה  הפארסה  את  מלכתחילה  מהם 

שעוד עשוי להתפתח לרעידת אדמה שתזעזע את אמות הספים בפרקליטות.
מצד שני יש שם כמה שוטים. אחרת קשה להבין מי אישר את חתימת הסכם 
עד  אלוביץ'-בזק-יס-וואלה(,  )תיק   4,000 בתיק  חפץ  ניר  עם  המדינה'  'עד 
שסותר את עצמו שוב ושוב, ממציא סיפורים שלא ייתכנו ולא נבראו, משנה 
גרסאות ומאלתר תוך כדי תנועה. קשה להאמין שזה הנכס המרכזי של התביעה 

בפרשה שליוותה את עם ישראל בשנה האחרונה.
בשני בערב חשף הפרשן הפוליטי עמית סגל קטעים מתמלילי חקירתו של 
חפץ, חקירת קרקס מביכה. על פניו, קשה לראות פרקליט שיעז להעלות אותו 
לדוכן העדים, גם הסטאז'ר של עו"ד עמית חדד יוכל לקרוע אותו לגזרים, עם 

שתי ידיים קשורות מאחור ומתוך שינה.
הנה כמה דוגמאות נבחרות, לא נגענו. 

עד  הסכם  על  החתימה  ואחרי  לפני  הבאים  הדברים  את  אמר  חפץ  ניר 
המדינה: "אני כבר מתבלבל לי מה אני זוכר מהחקירה ומה אני באמת זוכר, זה 
מתערבב". ובהזדמנות אחרת: "זיכרון זה לא הצד החזק שלי. אני חלש בטווח 

ארוך, אני אזכור עכשיו הרבה אבל עוד חצי שנה אשכח".
נתניהו  את  לקשור  שביכולתו  המדינה  עד  הסכם  בחתימת  מבטיח  חפץ 
והוא.  נתניהו  אלוביץ',  של  פגישה  תיאור  ידי  על  יס,  בזק  עסקת  לאישור 
כשנשבר, אומר חפץ: "אני בטוח שזה היה ממש כמה ימים לפני הבחירות. 
נתניהו ידע שאני בא לענייני הבחירות, לא היה לו מושג על הדבר הזה". יש רק 
בעיה אחת - באיכון הטלפונים מתגלה שלא היה שום מפגש משולש בתקופת 
הבחירות,  לפני  חודשים   4 הוא  יחדיו  אוכנו  שבו  היחיד  התאריך  הבחירות. 

ב-28 בנובמבר 2014.
נכונה,  איננה  שמסר  שהגרסה  כשמתברר  חקירתו,  אחרי  חודשים  חמישה 
חפץ מוזמן שוב בניסיון לתקן את גרסתו. הוא מגיע מלא רצון טוב, אבל רק 
גם מיד אחרי הבחירות. למה?  יכול להיות  "זה  מסבך את העניינים ומספר: 
הייתי כמעט  גם  אז  ומתן הקואליציוני,  בצוות המשא  הייתי  הזו  כי בתקופה 
כל בירושלים. מה גם שזכור לי שהפגישה הייתה באווירה נינוחה, לכן זה לא 
הפליא אותי אם זה היה גם אחרי הבחירות. ביקשתי את הפגישה מדוד שרן".

ושוב יש בעיה - בזמן הפגישה לא היה משא ומתן ולא היה שרן, שכלל לא 
כיהן אז בלשכת ראש הממשלה. בפרוטוקול נרשם בשלב זה "חוקרים ונחקר 
"בואו  והתיעוד מתחדש, פתאום חפץ שולף:  חוזרים  יצאו מהחדר". כשהם 
נגיד סתם עשרים ושמונה בנובמבר 2014". אחרי שני ניסיונות כושלים ובתום 
והוא  נוקב בדיוק בתאריך המתאים –  מפגש שלא תועד עם החוקרים, חפץ 

מוצא את דרכו אל כתב החשדות.
בעיות הזיכרון נמשכות גם כאשר מדובר על פיטורי מנכ"ל משרד התקשורת 
אבי ברגר, שלפי כתב החשדות נעשו בלחצו של אלוביץ'. "אלוביץ' לא שלח 
אותי לדבר על זה עם ביבי", יאמר עד המדינה. "מעולם לא דיברתי עם ביבי על 
הפיטורים של ברגר, לא לפני ולא אחרי. לעולם לא. למיטב ידיעתי הוא פוטר 

כי הייתה לו אפס תקשורת עם ראש הממשלה".
ביבי  עם  דיברת  שלא  אמרת  אתמול  שואל:  החוקר  נזכר.  חפץ  למחרת 
כיום אתה מציין שכן דיברת אתו. תסביר את הפער  ואילו  על פיטורי ברגר, 
השאלות  באחת  עכשיו  ה...החקירה,  כדי  תוך  "תוך,  משיב:  חפץ  בבקשה. 
שאתם שאלתם אותי זה הבליח לי בזיכרון, אבל... אבל הבליח כזיכרון כללי".

לפעמים חפץ יוצא מגדרו, ומתאר אירועים שלא יכלו להתקיים, כך אפרופו 
נזכרתי  יס: "אגב  פגישה שבה לכאורה אלוביץ' פועל לאשר את עסקת בזק 
בעוד משהו, שאלתי את אלוביץ מדוע אינך פונה לבקש ארכה, ואז הוא ענה 
שהוא גם ביקש ארכה. תוך כדי שדיברתי זה צף לי. זה פשוט צף לי". אלא 
מגיב:  וחפץ  אותו  לכוון  מנסה  החוקר  הארכה.  ביקש  לא  מעולם  שאלוביץ' 
למחוק  רוצה  אתה  החוקר:  תגובת  אומר?"  שאני  מה  פנימית  סתירה  "יוצא 

את זה?
נעשה  סגל,  לדברי  פורסם,  שלא  במה  דווקא  הוא  הסיפור  של  שיאו  אבל 
תרגיל מלוכלך בגיוס חפץ, כולל לחץ אישי פסול וכבד. אלא שבפרקליטות 
כל  התנדפו  לאן  מעניין  הסיפור.  פרטי  על  פרסום  איסור  צו  והוציאו  נבהלו 

אבירי זכויות ההדלפות וחובבי חופש המידע...

מודל אולמרט
להיזכר  להם  כדאי  מהארון,  ורודות  שמפניות  מחלצים  שבבלפור  לפני 
כשהתפרסמו  עמוק  וו  דז'ה  חוו  משפט  חובבי  מעט  לא  אולמרט.  בתקדים 
תמלילי חקירת חפץ. גם אז, כשל עד המדינה שעוד נודע בראשי התיבות של 
שמו ש.ד. בעדותו, שגה בגרסאות שונות ולא עורר עודף אמינות באופן כללי. 
זיכרונות  ולשלוח אותו לכתוב  רוזן להרשיע את אולמרט  זה הספיק לשופט 

מאחורי הסורגים.
בשונה מהמקרה ההוא, כאן התגלה המחדל עוד טרם הגשת כתב האישום, 
כך שהכל תלוי במנדלבליט. האם היועמ"ש ישים את יהבו על האיבה הטבעית 
שרוחשת מערכת המשפט לנתניהו ויגיש כתב אישום בתיק 4000, או שלאור 
 –  3000 תיק  )אחרי  נוסף  תיק  וימחק  חפץ  של  עדותו  את  יפסול  הממצאים 

פרשת הצוללות, שכבר נגנז(.
כך או כך, המשמעות של הגילויים הללו, שמצטרפים לרשימה ארוכה של 
עוזריו,  מקורביו,  נתניהו,  בתיקי  והפרקליטות  המשטרה  של  מביכים  כשלים 
דובריו ושאר אנשיו, צפויה להכות חזק ובעוצמה רבה במערכת אכיפת החוק, 

שהאמון הציבורי בה נשחק עד דק. 
על  בשתיקה  לעבור  יאפשר  לא  הציבור  לפני,  כבר  ואולי  שאחרי,  ביום 
התנהלות כזו ויידרש בדק בית מקיף. הבחירות הבאות לא יהיו על ביבי וטיבי 
אלא על ניצן ובן ארי, לא על מדינת הלכה אלא על מדינת משטרה, במוקד לא 

תעמוד ממשלה עם הערבים - אלא ממשלת הפרקליטים.

אל תעצבנו את גפני
הנה טיפ לחבריי האגודאים - אל תעצבנו את גפני. בעצם, אל תעצבנו את 

הליטאים בכלל, בסוף, יש לכם רק מה להפסיד.

אין חפץ בו

אבי גרינצייג / על סדר היום

יצא מלך. פירר | צילום: קובי גדעון, לע"מ

ביום שאחרי, ואולי 
כבר לפני, הציבור 
לא יאפשר לעבור 

בשתיקה על התנהלות 
כזו ויידרש בדק בית 

מקיף. הבחירות 
הבאות לא יהיו על ביבי 

וטיבי אלא על ניצן ובן 
ארי, לא על מדינת 

הלכה אלא על מדינת 
משטרה, במוקד 

לא תעמוד ממשלה 
עם הערבים - אלא 

ממשלת הפרקליטים
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 כאן אפשר לדבר. בנט באזכרה למרן הגר"ע יוסף זצ"ל | צילום: יעקב כהן 

בבית היהודי נשמעו 
לאחר הבחירות טענות 
חריפות על בנט 
ושקד, שקיבלו שלושה 
מקומות והביאו בקושי 
גידול של שני מנדטים. 
אך טבעי הוא שהצמד, 
שדרכם לליכוד חסומה 
לבינתיים, יתקשה 
למצוא בית פוליטי 
חדש 'לעשות עליו 
סיבוב' לקראת סיבוב 
שלישי

ריקודי  על  רבים  חסידיים  בחוגים  התלוננו  בדיוק  שנה  לפני 
ה-6-3 שנרשמו במטה דגל התורה בירושלים לאחר הנוק אאוט 
לדגל  הארצית  ברמה  מרשימים  בהישגים  גם  )שלווה  המקומי 

התורה מול אגודת ישראל(.
התגובה הליטאית האחראית התבטאה מיד לאחר מכן בהסכם 
ה-50:50 במישור הארצי. כפי שאמר בזמנו חכ"ל )חבר הכנסת 
השורות  לכותב  פינדרוס  יצחק  לעתיד(  גם  ואי"ה  לשעבר, 
בראיון כאן ב'קו עיתונות', "לא רצינו שאף אחד ירגיש פגוע". 
או במילים אחרות, לכולם ברור שיש יותר ליטאים, אבל אנחנו 
לא רוצים לייצר תחושה של דריסה פוליטית ולכן התפשרנו על 

.50:50
ובסימולציות  המספרים  במשחקי  אתכם  להלאות  מבלי 
90 אלף קול  השונות, נסכם בקצרה כי כוחה של אגודה נע בין 
)לדעת  קול  אלף   120 ועד  דגל(  שבחוגי  המחמירים  )לדעת 
המפריזים שבחוגי אגודה(, מה שמותיר בין 150 אלף ל180 אלף 
קול מבית 'דגל התורה'. על כל זה חשוב להוסיף פרט משמעותי, 
בריצה נפרדת צפויה כל מפלגה להגדיל את המאגר הטבעי בכ-

המערכות  בשתי  בירושלים  הבחירות  שהוכיחו  )כפי   10-20%
האחרונות(.

התורה  שדגל  הזו,  המספרים  תורת  של  העיקרית  המשמעות 
יכולה להרשות לעצמה לרוץ בנפרד ולהתמודד בכבוד עם אחוז 
שבשום  ישראל  אגודת  לעומת  לטפס,  ימשיך  אם  גם  החסימה, 
תרחיש לא תצליח לעבור אותו לבד. ובפוליטיקה, מי שמחזיק 

אקדח טעון זוכה בכל הקופה.
המשמעות הנוספת היא שבמשך עשורים רבים זכו החסידים 
בנוהג  פוליטי.  ובכוח  בייצוג  בעליל  מוצדק  בלתי  ליתרון 
הפחות  ולכל  נגדי  פיצוי  דורשת  התורה  דגל  הייתה  שבעולם, 
איזון מותאם מציאות, אבל כאמור, מטעמי שלום ואחריות נמנעו 

הליטאים מצעד שכזה.
אבל, וזה אבל גדול מאוד, מה שקרה לפני שנה צריך להיות 
והוכיחו  עוד  לא  אמרו  הליטאים  לאגודה,  ובוהק  גדול  איתות 
אחת ולתמיד את פערי הכוחות הבלתי נתפסים. כעת, מתפקידם 
קצות  על  והמהלכים  המפייסים  בעמדת  להיות  האגודאים  של 

האצבעות.
אך מתבקש, כי אם משום מה התהליך המשפטי ייתקע והרכבת 
הממשלה לעת עתה לא תכלול את יהדות התורה, יתפטר הנציג 
השביעי )או אחר, בהתאם לכללי הרוטציה הפנימיים והמורכבים 
של אגודת ישראל( מעצמו לטובת הנציג הרביעי של דגל התורה. 
עוד  הרביעיה  כל  אחרת  וטריקים,  שטיקים  ובלי  קונצים  בלי 

עשויה לחתום אבטלה בסיבוב הבא.

שובר ימינה
בפוליטיקה, כמו בכל מקצוע, הניסיון שווה את משקלו בזהב. 

בכלל, התנהלות פוליטית היא לא עסק לטירונים, כפי שמוכיח 
המקרה העצוב של נפתלי בנט.

קצרה  בקריירה  לעשות  הספיק  לשנות,  שבא  יקר  אח  בנט, 
יחסית כל שגיאה אפשרית בפוליטיקה הישראלית. הוא שבר את 
הברית המסורתית של הדתיים לאומיים והחרדים ובקושי הצליח 
אחוז  את  לעבור  לא  כדי  יציבה  מפלגה  מהנהגת  פרש  לתקן, 
נדמה שהוא שוגה  צ'אנס לתקן, עכשיו,  קיבל  ולמזלו  החסימה 

בשלישית וקשה לדעת מי יוכל לתקן.
את  מבחינתו  משחרר  שהוא  בנט  הודיע  השבוע  בתחילת 
נתניהו ממחויבות לגוש, העיקר שיוכל למנוע בחירות ולהרכיב 
שמעוניין  פוליטיקאי  של  אחראית  אמירה  פניו,  על  ממשלה. 

למנוע בחירות.
בנט  שגם  היא  הזו  באמירה  הכפולה  המשמעות  בפועל, 
מוכן לראות את עצמו משוחרר מהגוש אם המטרה של מניעת 
השועלים  שומעים  הזה  הסאב-טקסט  את  תתגשם.  הבחירות 
במקרה  כי  ההבנה  מצטרפת  לזה  ולפיד,  ליברמן  הפוליטיים 
של סיבוב בחירות שלישי עשוי בנט לצאת קירח מכאן ומכאן, 

והופס, נמצא הסדק בגוש.
נכון, יש נסיבות מקלות, בבית היהודי נשמעו לאחר הבחירות 
טענות חריפות על בנט ושקד, שקיבלו שלושה מקומות והביאו 
גידול של שני מנדטים. אך טבעי הוא שהצמד, שדרכם  בקושי 
חדש  פוליטי  בית  למצוא  יתקשה  לבינתיים,  חסומה  לליכוד 
שהם  הגיוני  לכן,  שלישי.  סיבוב  לקראת  סיבוב'  עליו  'לעשות 

יעשו את המאמץ הרב ביותר למנוע מערכת בחירות כזו.
שקד  איילת  של  במחלוקת  שנויה  התבטאות  מסביר  גם  זה 
ולהתגמש.  להתפשר  החרדיות  למפלגות  קראה  כאשר  השבוע, 
שקד קוראת את המפה הפוליטית מצוין ומבינה שממשלת אחדות 
ממשלת  ירכיב  לא  גנץ  נראה,  שזה  וכמו  בקרוב  תקום  לא  כבר 
המולדת  להצלת  אופציות  שתי  רק  שמותיר  מה  מרכז-שמאל, 
או  הימין-חרדים,  וגוש  ליברמן  בין  מחודש  איחוד   – והכיסא 
בגידה של אנשי הימין החדש בבלוק והצטרפות לממשלת גנץ-

לא  מימין  להכשר  שיזכה  ליברמן  האחרון,  )בתסריט  ליברמן 
יהסס להיכנס לממשלת 55 שנשענת על תמיכת הערבים מבחוץ(.
לאחר  בפרט  ראשון,  יישבר  אכן  בנט  אם  לדעת  מוקדם  עוד 
שזכה לחיבוק דוב מנתניהו בדמות הצעה למינוי כשר. דבר אחד 
בטוח, על מילה שלא נאמרה - איש טרם התחרט. בינתיים, כדאי 
לספק  יוכל  במיקרופון  הצורך  את  שתיקה,  על  לשמור  לנפתלי 

באירועי זיכרון שמארגנת סיעת ש"ס בכנסת, לזכר מרן זצ"ל.

חדש ימינו
בינתיים, נדמה שהתסריט של שקד, לפיו ליברמן חוזר לחיק 
נתניהו תמורת פינוקים מפליגים )תיק הביטחון, רוטציה חלקית 
בראשות הממשלה, הישגים מסוימים בנושאי דת ומדינה( עשוי 

לקרום עור וגידים.

מבין  חוזרת,  בחירות  במערכת  שלמה  מדינה  ששיגע  אחרי 
ג' הן אסון פוטנציאלי עבורו. הבוחרים  ליברמן שבחירות סבב 
שנתנו לו צ'אנס לאכוף ממשלת אחדות חילונית – ידרשו קבלות 
סולם  להיות  עשוי  האידיאלי  הפתרון  לספק.  יכול  לא  שאיווט 

שיאפשר לו לרדת מהעץ.
אולי לזה כיוון יו"ר ש"ס השר דרעי כשהציע השבוע לערוך 
בחירות ישירות לראשות הממשלה. על פניו, דרעי שפיקח היה, 
לראשות  אישיות  בחירות  יעזרו  מה  וכי  כזו.  שטות  יגיד  לא 
הממשלה, אם הדמות שתנצח בהן לא תוכל להרכיב קואליציה? 
נניח שנתניהו ינצח, האם יתייצבו למחרת חברי הכנסת של 'כחול 

לבן' בשורה, יכו על חטא ויחברו לממשלה בראשותו?
הוא  אותו  איווט,  של  לאוזניו  בכלל  דיבר  שדרעי  יתכן  אבל 
מכיר היטב. אתה הרי לשון מאזניים ויש לך בעיה לקבל החלטה 
לך  הרי  לליברמן,  דרעי  יאמר  שלך,  הבחירות  להבטחת  בניגוד 
יזכה  שהוא  ותכריז  יותר,  הראוי  מי  להכריע  לעם  תן   – מוצא 

בתמיכתך...
 65 הכל,  אחרי  הסיכון,  את  ייקח  לא  שנתניהו  לציין  מיותר 
מנדטים הצביעו למפלגות שאינן גרעין התמיכה הקשה שלו. אם 
הם ישלשלו את שמו של גנץ לקלפי – אפילו ניר חפץ המבולבל 

לא יציל לו את הקריירה.

יצא מלך
בשנה  הארץ  את  ששטף  חרדית  האנטי  ההסתה  גל  אחרי 
העצום  החיובי  ההד  את  לראות  הלב  את  מחמם  האחרונה, 
מייסד  פירר,  אלימלך  הרב  לו  לקיר כמעט שזכה  מקיר  והגיבוי 

'עזרה למרפא', בשבוע האחרון.
אלמוני  מוזיקאי  בקצרה:  נתמצת  לפרשה,  נחשף  שטרם  למי 
למחצה ביטל השתתפות באירוע ההתרמה השנתי של האגודה, 
ששוב  היה  נדמה  בתחילה  נשים.  שירת  אין  ובתוכנית  מאחר 
קיץ תשע"ט, אך מיד לאחר מכן  גל הסתה במודל עפולה  יגיע 
שטף צונאמי של חיבוקים את פירר. מאיילת שקד ועד היועמ"ש 
לשעבר יהודה וינשטיין, מאהרן ברק ועד חתן פרס נובל פרופ' 
ישראל אומן, כולם טרחו לציין בפומבי את פועלו המבורך של 

הרב ומחו על הרדיפה הצדקנית של ארגוני הנשים.
מחלוקת.  מעורר  מאירוע  להימנע  בחר  פירר  זאת,  למרות 
הרשקוביץ,  אפי  האגודה,  ידידי  עמותת  ליו"ר  ששלח  במכתב 
ההתרמה.  מופע  את  לקיים  שלא  "אבקשך  החסד:  איש  כתב 
מעולם לא התערבתי ולא עסקתי בארגון ערבי התרמה. האגודה 
זכתה לשרת עד היום יותר ממיליון אנשים... אני שואב את כוחי 
חיים  הצלת   – חיי  במשימת  ודבק  חיי  באורח  גאה  מההלכה, 

ואהבת הזולת והאחר".
לפעמים, מילה אחת )או מיילך אחד( שווה אלף התרמות.
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

                  

אבינו  אברהם  של  נצחונו  לאחר 
המלכים  ארבעת  נגד  במלחמה 
"ומלכי צדק  והצלתו של לוט נאמר: 
עליון,  לאל  כהן  והוא  ויין  לחם  הוציא  שלם 
עליון...  לאל  אברהם  ברוך  ויאמר  ויברכהו 
וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידיך". בפסוק 
זה מצויין כי מלכי צדק שהינו שם בן נח )לפי 
פעולות:  שתי  ביצע  לב'(  בנדרים  הגמ'  דברי 
את  "בירך"  והאחר  ויין"  "לחם  הוציא  האחד 
אברהם. לכאורה ניסוח הכתוב היה צריך להיות 
אחרת. בראשונה היה צריך לציין ברצף את שני 
 , שלם  מלך  האחד:  צדק,  מלכי  של  תפקידיו 
והנוסף: כהן לאל עליון, ולאחר מכן ברצף את 
מעשיו: הוציא לחם ויין וברכתו לאברהם, ולא 

להפריד בין תפקיד למטלה, תפקיד ומטלה?
מסופר שרבי מאיר מפרימישלן זצוק"ל פגש 
זצ"ל, ובשיחתו  פעם בגאון רבי שלמה קלוגר 
מלכי  כדלקמן:  הפסוק  את  מאירל  רבי  פירש 
צדק שהוא שם בן נח היה כידוע כולו תורה - 
הוא שימש כראש ישיבה שבה למד יעקב אבינו 
ארבע עשרה שנה, ואילו אברהם היה כל כולו 
חסד  - התעסק רבות בהכנסת אורחים. לפיכך 
בשעה שנפגשו שני צדיקים אלה הם למדו אחד 
ממעשיו של השני: מלכי צדק הוציא לחם ויין 

לא מסליו ורכושו, אלא מאברהם אבינו, שלמד 
והוא-  אורחים.  הכנסת  של  המידה  את  ממנו 
אברהם אבינו, למד ממלכי צדק את המידה של 

"כהן לקל עליון" להיות עוסק בתורה.  
מעשה  פי  על  לבאר,  שמעתי  נוסף  פירוש 
לפירקן,  שהגיעו  בנות  חמש  לו  שהיו  ביהודי 
מהן  לאחת  אפילו  זיווג  למצוא  הצליח  שלא 
עקב עניותו ודלותו. כמובן שבביתו היה כאב 
וצער על המצב עד שבצר לו פנה לרב העיירה 
הרב  תמרורים.  בכי  מתוך  כאבו  את  והשיח 
ושאלו  אליו  פנה  לדמעותיו  שותף  היה  אשר 
מה מבוקשו? השיב לו העני, כי לו היה משיג 
היתה  והעגלה  יתכן  מבנותיו  לאחת  נדוניה 
לבנותיו  גם  זיווגים  מוצא  והיה  לדרך  יוצאת 
האחרות, על כן בקשתו מהרב כי יעניק לו את 

הכסף לנדוניה הראשונה.
והשיב  העני.  של  מבוקשו  את  שמע  הרב 
לסייע  יכול  לא  אישי  באופן  הוא  כי  בצער, 
לו בגלל מצבו הכלכלי שלו בעצמו. "גם אני 
מתמודד באופן אישי עם קשיי פרנסה, רק ברכה 
זאת  יכול להעניק לך" אמר הרב. לעומת  אני 
עשיר  יהודי  הינו  העיירה,  של  הקצב  חיים  ר' 
רודף צדקה וחסד, הצעתי כי תפנה אליו בשמי 

שיסייע בידך בהשגת כסף לנדוניה הראשונה.

את  לו  והשיח  הקצב  חיים  לר'  העני  פנה 
מצוקתו מתוך בכי תמרורים. גם ר' חיים הקצב 
רצונו?  מה  ושאל  העני  של  לבכייתו  הצטרף 
השיב לו העני כי בא אליו בשמו של הרב לקבל 
באת  האם  ושאלו,  מיד  נפגע  חיים  ר'  ברכה. 
לרב  פונים  ברכות  הרי  צחוק?  ממני  לעשות 
העיירה, אני איש פשוט כל מה שאוכל לסייע 
בידך, הוא בהשגת כסף לנדוניה עבור בנותיך.

לכל אדם יש תפקיד ויכולת שעליו להשתמש 
ידע  צדק  מלכי  כי  התורה  אותנו  מלמדת  בו. 
המוגדרת.  למטרה  בתפקידיו  להשתמש 
במלוכה על ירושלים המקנה לו עושר ומעמד, 
העניק לחם ויין, אירוח ומזון, ובתפקידו ככהן 

לקל עליון העניק מברכות ה'. 
הרה"ק רבי יעקב אריה מראדזימין זי"ע ביקר 
מאנשי  לפניו  באו  ליובאוויטש.  בעיר  פעם 
המקום  ושטחו לפניו את עניני העיר. העשירים 
התלוננו על מיעוט תפילה ולימוד תורה ואילו 
העניים קבלו על העשירים שאינם מושיטים יד 
ואמר:  פתח  לשלום,  מהם  בהיפרדו  לעזרתם. 
לבטח זוכרים אתם את הקושיה המפורסמת של 
)לב(: שהכתוב מכנה  קידושין  הגמרא במסכת 
עולם,  לבורא  השייכת  ה''  'תורת  התורה  את 
יומם  יהגה  "ובתורתו  נאמר:  אחר  ובמקום 

ולילה" )תהילים א ב(, שכביכול התורה שייכת 
לבני אדם.

את  לתרץ  למדתי  בליובאוויטש,  בהיותי 
התורה  את  יש  אחד  לכל  כי  הבנתי  הקושיה: 
מיוחדת:  מצוה  יש  למלווה  עבורו.  המיוחדת 
מזהיר  הלוה  ואת  ב(,  טו  )דברים  יגוש"  "לא 
לז  )תהילים  ישלם"  ולא  רשע  "לוה  הכתוב: 
השלום:  עליו  המלך  דוד  קורא  זה  על  כא(. 
תהפוך  בל  אדם,  בן  אתה  יהגה..."  "ובתורתו 
שלך...אם  בתורה  והגה  למד  היוצרות,  את 
לווה אתה, זכור כי מי שאינו משלם חובו, הוא 
"לוה רשע ולא ישלם". ואם מלווה אתה, זכור 
ייגוש"...עשירי  "לא  המפורשת:  ההלכה  את 
העניים,  לצרכי  לדאוג  צריכים  ליובאוויטש 
ועל העניים לדאוג לצרכים רוחניים. ואנא, לא 

יהפכו היוצרות...
"תורה  הקדוש  רבי  נטל  שאותה  זו  ברכה 
נח.  בן  שם  בידי  היתה  אחד"  במקום  וגדולה 
מאיתנו,  ואחד  אחד  לכל  שלנו  הברכה  וזאת  
להעניק  שיוכל  עד  בתורה  גדול  גם  שיהיה 
אשר  טובה  פרנסה  בעל  יהיה  וגם  ה',  מברכת 

יוכל להעניק תמיד לחם ויין.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

פסגת החסד לדאוג לכלל ישראל

"תורה וגדולה במקום אחד"

ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך )יב, א(
ָך" והיה תמים ֵלְך מה"לְּ

אברהם היה עמוד החסד. הוא לימד 
אותנו שכדי לדבוק בחסד, יש להפסיק להסתכל 
רק על עצמך, על הְלָך, אלא יש להסתכל על 
צרכי הזולת, תלך מה"ְלָך" מהחשיבה האנוכית 
רק על עצמך, ורק אז תזכה להשלים את עצמך 

– "והיה תמים".
התורה )שמות כג, ה( מצווה עלינו: "ִּכי תְִרֶאה 
ֵמֲעזֹב לֹו  וְָחדְַלּתָ  ֲחמֹור ׂשֹנֲַאָך ֹרֵבץ ּתַַחת ַמּׂשָאֹו 
ָעזֹב ּתֲַעזֹב ִעּמֹו" עלינו לסייע, אפילו לשונאנו, 

לפרוק משאות מעל הבהמה או לטעון עליה.
ציווי זה אינו שייך דווקא בפריקה ובטעינה, 
אלא בכל מצב שבו יהודי נמצא בצרה, בצוקה 
בו,  לתמוך  לו,  לעזור  אנו  מצווים  בקושי.  או 
שייך  זה  שאין  ולומר  להתעלם  לנו  וחלילה 
על  רק  להסתכל  לא  מצווה  התורה  אלינו. 

צרכינו האישיים, אלא גם על צרכי הכלל. 
אין זה מספיק לסייע מעט וללכת הלאה, אלא 
ובכל הכוחות,  לו עם כל ההרגשים  יש לעזור 
"עמו" ממש, עד שיקום ויתהלך בכוחות עצמו, 

ויהיה חי הנושא את עצמו.

אב המון גויים

היה  היהודית,  האומה  אבי  אבינו,  אברהם 
בשמו  נקרא  והוא  בוראו,  את  שגילה  הראשון 
כולן  האומות   – נתתיך"  גויים  המון  אב  "כי 

מזכירות את אברהם אבינו כאביהן. 
אברהם היה אמנם טפל לשרה בנבואה, ומכל 
מקום היה במעלה עצומה לאין שיעור ממנה. 

"ַאל  לאברהם:  ה'  אמר  הבתרים  בין  בברית 
)בראשית  ְמאֹד"  ַהְרֵּבה  ׂשְכְָרָך  ַאְבָרם...  ּתִיָרא 
טו, א( -  אברהם מקבל את כל השכר העצום 
נזקפות  וכל המצוות שאנו מקיימים  בניו,  של 

לזכותו - כי ברא מזכה אב.
חווג'   - בניו  קרויים  הישמעאלים,  גם 

איברהים, אבא אברהם.
החסד  מדת  את  הם  אף  ירשו  הישמעאלים 
הם  שלנו,  מהחסד  להבדיל  אבל  מאברהם, 
יכולים לארח בביתם אירוח כיד המלך, להגיש 
שפע מטעמים ומעדנים, ולאחר מכן לרצוח את 
האורח...! והיאך ייתכן הדבר? כי החסד שלהם 
אינו חסד שלם. בעת האירוח הם מקיימים את 
מצות הכנסת אורחים, אך כאשר סיימו לקיימה 
ואילו  - הריגה...  הם מקיימים "מצוה" אחרת 
בשלמות  חסד  מצות  לגמול  מחויבים  אנו 

ובתמימות.
מדוע דוקא אברהם מכונה אבי האומה? והרי 
היה  אלא שהוא  עוד  ולא  לו!  קדם  נח  בן  שם 
הוא  הגדול!  הישיבה  ראש  העולם,  של  החכם 
זה שלימד את האבות תורה, ומדוע אינו מוזכר 

בתורה כלל?
ההבדל הוא שאברהם הסתכל על הכלל ודאג 
להמונים, הוא לא ישב בישיבה וחיכה שיבואו 
אליו ללמוד תורה, הוא כיתת רגליו כדי להפיץ 
התורה,  את  להפיץ  בעולם,  ה'  אמונת  את 

לפרסם את הבורא!

עולם חסד ייבנה

ביותר!  הגדול  החסד  הוא  ברוחניות  חסד 

אם מצווים אנו לעזור לחבר בעת צרה גופנית 
לעזרו  אנו  שצריכים  שכן  כל  בו,  ולתמוך 
ברוחניות, להרים את רוחו לעודדו לקבל עליו 

עול תורה ומצוות ולחזק את נפשו.
כאשר פגש אברהם את שם, שאלו: "בזכות 
מה ניצלתם מהמבול?" השיב לו שם: "לא נתנו 
כל  החיות  את  היינו  מאכילים  לעינינו,  שינה 
הזמן. היו שם שדים ומזיקים, ברדלסים ואריות, 
זה  הוא  עימהן,  ופרות, החסד שגמלנו  כבשים 

שנתן לנו להינצל".
שמע זאת אברהם ואמר: אם כך אהיה אף אני 
דבוק במידת החסד, שהרי היא זו המצילה את 
העולם, זהו  רצון הקב"ה, זו תכלית הבריאה. 
ומהו  הבורא  של  האמירה  מהי   – אמרתי"  "כי 

רצונו? "עולם חסד יבנה!"
ראש  להיות  שבכוחו  אדם  לדוגמה  ניקח 
ישיבה לחמש מאות או אלף בחורים, אך הוא 
הוא  יכול  הוא  הכלים.  אל  ונחבא  צנוע  אדם 
ממוניים  אמצעים  לי  אין  ביישן,  "אני  לטעון: 
אשאיר  תלמידים,  וגיוס  ישיבה  פתיחת  לשם 
השנים  בהמשך  אולי  יותר,  למסוגלים  זאת 

אפעל..."
אב  העולם,  אב  להיקרא  רוצה  הוא  אם  אך 
עליו   - אברהם  של  בדרכו  לנהוג  גויים,  המון 
ולפעול  ואמונה  תורה  להפצת  מותניו  לשנס 
לעם  לדאוג  אמת  רצון  מתוך  הכלל,  למען 
על  ממון,  על  להסתכל  בלי  כולו,  ישראל 

אמצעים. 
זה  בחסד  לזכות  אחד  כל  יכול  אנו,  בדורנו 
מספיק  נפשות.  ובהצלת  האמונה,  הפצת  של 
ובנעימות  יהודי,  יד רכה על כתפו של  להניח 

לבקר  תורה,  בשיעור  להשתתף  להזמינו 
לדעת  נרדפה  ירוצו,  יבואו,  ורבים  בישיבה... 
את ה'... רק צריך לצאת מהמחשבה על צרכינו 

האישיים בלבד ולחשוב על הכלל.
זה החסד הגדול ביותר!

נמצא,  שאתה  מהמקום  לך   - לך"  "לך 
תתקדם, תעשה, תדאג לכלל ישראל...

מאכל שבעים וארבעה אנשים

אברהם כולו היה נתון לזולת, הוא ויתר על 
צרכיו האישיים למען הכלל – אף בעת חולשה 

ומחלה לא ויתר על עשיית חסד בגופו ממש.
ה"ט(  פכ"א  סופרים  )מסכת  בחז"ל  מובא 
כנגד שבעים  היה  אבינו  אברהם  שמאכלו של 
הכוונה  מה  ביאור  וצריך  אדם,  בני  וארבעה 

בזה? 
אלא, לכל אורח שהיה בא לביתו של אברהם 
היה שוחט הוא לשון בחרדל, כדי שיקבל את 
הבשר המשובח ביותר, אבל כדי שהאורח יחוש 
תחושה נעימה ויקבל את השפעתו הרוחנית של 
אברהם ואת דיבורי האמונה, היה אברהם אוכל 
במאת  מרגיש  האורח  היה  וכך  עמו,  הוא  אף 
ב'מעיינה  עוד  )ועיין  והנעימות  הנוחות  אחוזי 

של תורה' ביאורים נוספים למאמר זה(.
זהו חסד מושלם, חסד לאברהם!

)מתוך 'משכני אחריך' בראשית חלק א'(. 
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תשבץ

כתובת אתר התשבצים והתפזורות בנושאי יהדות 
של עוזי קייש חינם על טהרת הקדש:

 www.tashbetz.mysite.com

תפזורת לבעלי מלאכה ומקצועות

מאונך מאוזן

1. חוד החנית או הכידון או להב החרב. "שלף  ___  והניחה באונקלו" )סנהדרין 
פב.(

4. קיצור המילים: טעמי מקרא.
6. כנוי לסוס רכיבה והובלה. "רתם המרכבה  ל___" )מיכה א יג(

7. נפגם, הושחת, ניטל החוד.  "אם ___ הברזל והוא לא פנים קלקל" )קהלת י י(
8. התכווצות בלתי-רצונית של שרירי הגוף.  "עוים שכל הרואה אותם אוחזתו  

___" )חולין ס:(
9. מאותיות ה-א"ב.

10. מושל מדינה או מושל מחוז בימי קדם, נציב המלך באזור או במדינה.  "לחם  
ה___" )נחמיה ה יח(

11. העלה קרום, התכסה בשכבה דקה מלמעלה.  "חרבו נעשה כמין טיט  ש___  
פניה של מעלה" )רש"י בראשית ח יג( )בלשון יחיד, עבר(

12. פנים אל פנים, בדיבור ישר, בלא מתווך או שלא בכתב.  "___  אל  ___" 
)במדבר יב ח(

14. משולם, פדוי, שסולקה תמורתו.  "אסור לו לאדם שישהה שטר ___  בתוך 
ביתו" )כתובות יט:(

16. צבע כחול ירקרק שהקדמונים היו מפיקים מעצים שונים כתחליף לצבע 
תכלת אמיתי.  "ודרך הרמאים למכור ___  ___  בשם תכלת" )רש"י עבודה 

זרה לט.(

1. מחשבה, הרהור.  "בחנני ודע  ___" )תהלים קלט כג( )בלשון יחיד( )לא בלשון 
סמיכות(

2. יושר,דברים נכונים."ולא ידעו עשות __")עמוס ג י()בכתיב מלא(
3. כנוי לשאול, קבר.  "ארץ  ___" )תהלים פח יג(

4. השואף לראות רק יושר וצדק, שאינו יכול לראות עוול ורשע ולשתוק.  "____  
עינים" )חבקוק א יג(

5. רעב שבא מחמת בהלת מלחמה. "רעב של  ___" )אבות ה ח(
11. חמיצות.  "כלי שנותנין בו חומץ וכל דבר שיש לו  ___" )רש"י פסחים ל:( 

)בכתיב חסר(
12. ערוד, חמור-הבר.  "הינהק  ___  עלי דשא" )איוב ו ה(

13. התנודד, כשל.  "תעו מן השכר שגו בראה  ___ פליליה" )ישעיה כח ז( )בלשון 
יחיד, עבר(

14. שמה של האות השבע-עשרה באלף-בית העברי.
15. בקלות, בלא קושי רב.  "___  נקלה" )ירמיה ו יד(

אפה, יוצר, בוקע עצים, ארג, לטש, גבור ציד, הגלבים, מלחים, ושאבי מים, הדיגים, סבל, חבלי הים, הטבח, סופר, חטבי 
עצים, המסגר, צורף, ידע ציד, חבליך, צידים, רב החבל, חצב, רוכל, תפשי משוט, חרש, אנשי אניות

תגארינשטושמישפתגא
הגפתדאגשאיהשיאחרש

מונישראאגגדריבאוש

סנשפיבאילשסנלשחכא
גירשיאדבינשיאצילמ

רואמאהירשגהתבאטיי

צשימאמגדאישינשצדצ

תמאאישיאמשנכיעאעע

סנגדיצאלשתיגענאצי

ישישריחסנלשקידגיב

וצנוהיבאבשוגאנאדט

צתבפמלבחהברראהטבח

רגאנשיאניותאשרחתא

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש
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דירות 
למכירה

ח’ - י’ בחשון תשע”ט
6/11-8/11/2019  

אופקים

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

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

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

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

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

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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

ק"א סלון ומטבח ופינת 
אוכל )50 מ"ר( ומעליה 

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

מ"ר(, מסודרת 3 כ"א + 
חניה צמודה. 2,650,000 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

משכנתא פלוס
משכנתאות 

בריביות אטרקטיביות
חיסכון ענק במחזור משכנתא

054-6961132

הלוואות בפריסה רחבה 

מחירים מיוחדים לאברכים

 ברח' אליהו הנביא 
דופלקס 4 חד', ק"ב, 
גדולה ומרווחת, מעל 

100 מ"ר ומעליה 3 חד' 
יפים, ניתן להפריד, 3 

כ"א 2,600,000 תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 
בני ברק 03-5797756 

_____________________________________________)31-31ל(050-5308742

 למי שמחפש דירה 
ענקית )לא לחלוקה( 

ברחוב הרב קוק / חברון, 
8 חדרים גדולים דופלקס, 

ק"ג וק"ד עם מעלית, 
3 כ"א, כולל חניה 

2,950,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 050-5308742 

03-5797756)32-32(_____________________________________________

 באזור מרכז רימונים 
דופלקס מושקע, ק"ג 

וק"ד עם מעלית, 
בכל קומה 120 מ"ר, 
5 חד', חזית, אפש' 
לטאבו משותף עם 

כניסה נפרדת לכל דירה 
4,000,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)33-33(_____________________________________________

 5 חד', 135 מ' נטו, 
סלון ענק וחדרים גדולים, 
ק"ב, חזית, דירה בקומה, 
4 כ"א, מסודרת עם חניה 
בטאבו באזור חתם סופר/ 

הרב ישראל מסלנט, 
2,580,000 ש"ח בלעדי 

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

050-5308742)28-28(_____________________________________________

דופלקסים

 בחנה סנש בקומה 
א' ואחרונה 5 חדרים 

150 מטר, מפואר ברמה 
גבוהה, ומעליה בקומה 
ב' 2 חדרים 70 מ"ר + 

גג ענק 4,350,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב -03
050-5308742 5797756)35-35(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 ביהודית 3.5 חדרים 
משופצים, קומה 2.5 

ואחרונה, עם אישורים 
לתוספת בניה בצד ובגג 
1,900,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

 בבן דוד 6 חד', 140 
מ', ק"א בלי מדרגות, 

חזית, 4 כ"א 2,690,000 
ש"ח בלעדי ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

דירות 3/4/5 חדרים מול נוף מרהיב
במיקום מושלם במרכז הישוב

8 בניינים    8 דירות בבניין    2 דירות בקומה    ליווי בנקאי וערבות
בנקאית מלאה מהשקל הראשון    אכלוס בתוך 24 חודשים

החל מ-

073-706-9399
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ST
ER
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נופי עמנואל

בעמנואל

קוטגים

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

נפרדת של 2 חד', ק"ק 
עם נגישות לכסא גלגלים. 

הדירות משופצות 
2,600,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)37-37(_____________________________________________

אלעד

3-3.5 חדרים

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

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

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

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

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

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

וילות ובתים 

בית שמש  

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

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

בהזדמנות אבל 
באמת הזדמנות:

5 חדרים בבניה 
ברחוב חינקין + 

פנטהאוז
052-3330965

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

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

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

באר שבע 

3-3.5 חדרים

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

_____________________________________________)44-47ל(שינפלד 03-5785777

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

_____________________________________________)44-47ל(03-5785777

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

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

מאווררת, נוף פתוח, 
חניה צמודה בטאבו 

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

050-5308742)44-44(_____________________________________________

 בגני גד דופלקס 
170 מ', דירת 4 חדרים 

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

ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 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 חדרים גדולים 
+ מרפסת סוכה, יחידת הורים 

+ אופ', וחניה ומחסנים +... 
_____________________________________________)45-48ל(054-8490167

 פינקוטג 5 חד' + גינה + 
חניות מקורות מיידי. מבצע: 

1,999,999 ש"ח לפרטים: 
חברת משלב ארי

052-3528653 משה
052-6900020)45-45(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 הנרקיס, 4 חדרים, בנוי 
80 מ"ר, משופץ, דוד חדש, 

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

054-3191310)45-45(_____________________________________________

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

מעולים השקעה 780,000 
ש"ח רויאל נכסים

054-3191310)45-45(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)45-45(נכסים 054-3191310

 בבניה, ברמב"ש 3 חד' 
+ חדר רביעי בזכויות ומקורה 

1,280,000 מסירת מפתח תוך 
שנה ארי 052-3528653 משה 

052-6900020)45-45(_____________________________________________

 המעפילים 3 חדרים איזור 
מתחרד קומה 2 67 מטר סלון 

גדול 995,000 ש"ח רויאל 
_____________________________________________)45-45(נכסים 054-3191310

 השבעה 3 חדרים בנוי 
65 מ"ר איזור מתחרד קומה 

0 950,000 ש"ח רויאל נכסים 
054-3191310)45-45(_____________________________________________

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

מעולה 890,000 ש"ח רויאל 
_____________________________________________)45-45(נכסים 054-3191310

 בלעדי 60 מטר בפ"כ 
במתחרדים מסודרת קומה א' 
1,220,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)45-45(_____________________________________________

 בלעדי דירה מחולקת 
בז'בוטינסקי עורפית לפ"כ 

מושכרת ב- 4,800 קומה ב' 
1,260,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)45-45(_____________________________________________

 למבינים, בשיכון ה' 
כ- 180 מ"ר, קומת קרקע 
)1 מ- 8 דיירים(, מתאימה 

לגן, 2,750,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)45-45(לדיור" 052-5222690

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

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

_____________________________________________)45-45(לדיור" 052-5222690

 מציאה! בבלעדיות בבני 
ברק מחולקת ל- 3 יחידות 

מפוארות מניבה 8000 לחודש 
+ אופציה בבניה 2,100,000 

_____________________________________________)45-45(תיווך אנג'ן 02-8000080

 רוצה לשפץ בטעם שלך? 
בחברון דופלקס 120 מ"ר 
זקוקה לשיפוץ 2,050,000 

_____________________________________________)45-45(גמיש תיווך אנג'ן 02-8000080

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

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

053-3128884 03-5791514)45-45(_____________________________________________

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

_____________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

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

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

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

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

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)45-45(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! 
בזבוטינסקי ק"ב 

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)45-45(_____________________________________________

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

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

1,290,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)45-45(_____________________________________________

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

2,130,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)45-45(_____________________________________________

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

מ- 1,490,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)45-45(יישוב הארץ 03-8007000

 ערבות בנקאית מהשקל 
הראשון! באמצע בנייה ברח' 

כהנמן הר סיני תיווך יישוב 
_____________________________________________)45-45(הארץ 03-8007000

 באבן גבירול, חדשה 
מקבלן 6 חד' ענקית 

מחולקת ל- 2 יחי' הכנסה 
9,500 ש"ח "דלוקס 

_____________________________________________)45-45(נכסים" 052-8555594

 בלעדי בשלש השעות 
בבנין חדש מחולקת 

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

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

054-4290600)45-45(_____________________________________________

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

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

 במכבים 4.5 חד' 
מפוארת + גג מרוצף 

ענק + 2 יחידות מפוארות 
מושכרות, מחיר לסגירה 

מיידית בלעדי לאפיקי 
_____________________________________________)45-45(נדל"ן בועז 050-4156080

 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)45-45(_____________________________________________

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

1,450,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)45-45(_____________________________________________

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

_____________________________________________)45-45(054-3050561 הראשון בתיווך

פנטהאוס 130 מ"ר 
+ מרפסת 70 מ"ר רק 

3,000,000 ש"ח
_____________________________________________)45-45(054-3050561 הראשון בתיווך

 הזדמנות פז! 4 חדרים 
מפוארת בנין חדש כניסה 

מיידית הקודם זוכה!
_____________________________________________)45-45(054-3050561 הראשון בתיווך

 בלעדי! באנילביץ בית 
פרטי למכירה 420 מ"ר + 

אופציה לבניה על הגג 3 
קומות + מרתף ניתן לקנות 
_____________________________________________)45-45(חצי א. פנחסי 03-5799308

 בדב גרונר 7 חודש 
כניסה דירת גן 70 מ"ר 

חצר 70 מ"ר 1,450,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)45-45(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס באזור 
הרב שך מפואר 200 מטר + 
מעלית + חנייה 1,270,000 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)45-45(_____________________________________________

 א.השניים דופלקס 6 
כ- 120 מ"ר, מ.מהיסוד + 

מ.שמש + מעלית + חניות 
1,810,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)45-45(לדיור" 052-5222690

 א.צפניה, דופלקס, ק"ג, 
6 חד', כ- 137 מ"ר, שמורה 

+ מ.שמש 2,060,000 "תיווך 
_____________________________________________)45-45(משגב לדיור" 052-5222690

 באזור אבטליון דופלקס 
7 ח' מפוארת! נוף מדהים! 

220 מ"ר, ק"ד + מעלית 
4,200,000 ש"ח "אפיק 
- נכסים" 03-5791514 

054-2250000)45-45(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס כ- 200 
מטר + גג בטאבו בשיכון ה' 
בבניין של 4 דיירים על מגרש 

ענק עם פונטצייל ל- 28 דירות 
מסודרת 4.5 מיליון ש"ח תיווך 

_____________________________________________)45-45(אלטרנטיב 054-5500263

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)45-45(_____________________________________________

 ברמת אהרון דופלקס 
6 חד' 200 מ"ר "ג משופצת 

חלקית + חניה ניתנת לחלוקה 
חזית 2,650,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)45-45(פנחסי 03-5799308

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

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

 א. רמב"ם חדשה! 7 חד' 
כ- 260 מ"ר )ל.לחלוקה( + 

ח.בטאבו + מעלית 2,550,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)45-45(_____________________________________________

 בשיכון ה' 5 חד' כ- 115 
מ"ר, קומה א' + מ.ש/סוכה 

+ מעלית + חניה 2,220,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)45-45(_____________________________________________

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

2,850,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

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

מושכרת! מושקעות 
ביותר!! "אביחי - 

_____________________________________________)45-45(מתווכים" 03-5701010

 הזדמנות בכהנמן 
ראדזמין!! 5 חד', ק"ג, 

3 כ"א, סוכה, וחניה 
2,220,000 ש"ח מ.כהן 

_____________________________________________)45-45(נכסים 052-7684074

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

מ"ר, אופציה לחלוקה 
1,970,000 ש"ח מ.כהן 

_____________________________________________)45-45(נכסים 052-7684074

 בבנימין אברהם 5 חד' 
מחולקת ק"ב ואחרונה 3 

כ"א משופצת 1,720,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)45-45(_____________________________________________

 במחיר הזדמנות! בשיכון 
ה' פנטהאוז חדש + גג מוצמד 

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
_____________________________________________)45-45(הארץ 03-8007000

 בגמר שלד באזור גורדון 
5 חד' מרווחת + גינה ענקית 
2,350,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)45-45(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)45-45(_____________________________________________

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

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

050-4999465)45-45(_____________________________________________

 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)45-45(_____________________________________________

 בבן זכאי 5 חד' 120 מ"ר 
ק"ב חזית מצב מעולה בניין 
מטופח + סוכה 2,550,000 
_____________________________________________)45-45(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 ביהושוע )בפרוייקט גן 
העיר( 5 חדרים ענקית, 

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

+ מ.שמש + חניה + 
מחסן 3,100,000 ש"ח 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)45-45(_____________________________________________

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

משרדון, מרפסת שמש 
אפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)45-45(_____________________________________________

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

_____________________________________________)45-45(פנחסי 03-5799308

 באזור סוקולוב 6 ענקית 
ק"א + מעלית + חזית 

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

054-2250000 03-5791514)45-45(_____________________________________________

+5 חדרים 

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

_____________________________________________)45-46ל(גמיש 054-4497919

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

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

 בלעדי 4 ח' באזור חגי 
מפוארת + מעלית + חנייה 
2,050,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)45-45(_____________________________________________

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

+ מעלית 1,750,000 "תיווך 
_____________________________________________)45-45(משגב לדיור" 052-5222690

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

1,720,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)45-45(לדיור" 052-5222690

 א.יואל 4 כ- 87 מ"ר ק"ב 
מ.מהיסוד + סוכה א.למחסן 

1,700,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)45-45(לדיור" 052-5222690

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

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

_____________________________________________)45-45(לדיור" 052-5222690

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

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

_____________________________________________)45-46ל(052-7600504

 באברבנאל 4 חד' 90 
מ"ר + חנייה בטאבו 
קומה ג' ואחרונה ב- 

1,690,000 ש"ח. ברבי 
עקיבא ישעיהו בבניין 

חדש 4 חד' מפוארת 85 
מ"ר ב- 1,700,000 ש"ח 

להב נכסים
050-4177750)45-45(_____________________________________________

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

משופצת חלקית, 
1,350,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)45-45(_____________________________________________

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

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
_____________________________________________)45-45(הארץ 03-8007000

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)45-45(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)45-45(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)45-45(_____________________________________________

4-4.5 חדרים



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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

ח’-י’ בחשון תשע”ט  06/11-08/11/2019

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

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

050-5393263)24-50(_____________________________________________

טבריה

 בדוד המלך 3.5 חד' 
מושקעים וגדולים, ק"א, 
חזית, 1,720,000 ש"ח  

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 מ"ב.

 050-5308742
03-5797756)22-22(_____________________________________________

 ביחזקאל 3 חד' + 
פינת עבודה, משופצים 

ק"א חזית, 3 כ"א 
1,600,000 ש"ח ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 050-5308742

03-5797756)23-23(_____________________________________________

 2 דירות של 3 חד' 
בטאבו משותף ברבי 

עקיבא קרוב לישעיהו, 
ק"א, מסודרת, כל דירה 
1,075,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

 מציאה! ברח'ירושלים 
קרוב לאהרונסון 3 חדרים, 
ק"ג עורפית, ללא מעלית, 
גג רעפים, מצב טוב, עם 

הסכמת שכנים לבניה 
על הגג 1,450,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)29-29(_____________________________________________

 ברבי עקיבא באזור 
הראשונים, בבניין חדש 4 

חדרים משופצים ברמה 
גבוהה, ק"ב, עורפית 

1,750,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 במהרשל המבוקש!! 
80 מ"ר, ק"ב, חזית 

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

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

 ברבי עקיבא, בבנין 
חדיש, באזור חתם 

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

עם מעלית, לדירה מוצמד 
מחסן וחניה שכיום 

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

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 3.5 חד' בסוקולוב/
חשב סופר ק"א 

חזית מסודרת, 3 כ"א 
1,820,000 בלעדי ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב. 050-5308742 

03-5797756)16-16(_____________________________________________

 מציאה, ביהושוע, בגן 
העיר 4 חד', קומה נמוכה 

עורפית, 1,925,000 
ש"ח, בלעדי ש.מאירוביץ, 

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

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

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

2-2.5 חדרים

וילות ובתים

קוטגים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

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

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

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

053-3147717)44-44(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 חדשה מקבלן, בסמוך 
לקרית שמואל דירת גן 128 

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

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

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

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

053-3147717)44-44(_____________________________________________

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

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

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

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

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

053-3147717)44-44(_____________________________________________

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

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

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

 בפיק"א צמוד לקרית 
שמואל משופצת 3.5 חד', 

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

053-3147717)44-44(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

3-3.5 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

 באהרונסון, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ב, משופצים 

ברמה גבוהה, 1,920,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 
ב"ב, 050-5308742, 

03-5797756)13-13(_____________________________________________

 ברבינו בחיי קרוב 
לספינקא, ק"ק, חזית, 

80 מ"ר + 25 מ"ר 
שלד, מתאים גם לנכה, 
1,650,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)36-36(_____________________________________________

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

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

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

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

_____________________________________________)43-46ש(052-7636359

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

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

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

_____________________________________________)44-47ש(050-4156080

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

_____________________________________________)44-47ל(03-5785777

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

מרוהטת 1,650,000 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

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

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

 בהרב שך קרוב 
לחנקין 2.5 חד', כניסה 

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

050-5308742)44-44(_____________________________________________

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

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

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

053-3147717)44-44(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

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

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

 דירה מהממת משופצת 
מהיסוד, 4 חדרים גדולים באזור 

רח' הרצוג תיווך לפרטים 
054-3979575)44-45(_____________________________________________

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

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

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

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

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

  מציאה ענקית!! 
בשיכון ה' דירת 4 חדרים, 

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

050-5308742)44-44(_____________________________________________

 באזור העירייה 4 ח"ד, 
ק"ב 100 מ"ר + אופציה 

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

02-8000080)45-45(_____________________________________________

 בפרל 4 חד' ענקית 
ומטופחת מאווררת + מחסן 

2,050,000 תיווך אנג'ן
02-8000080)45-45(_____________________________________________

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

בטון 1,790,000 גמיש תיווך 
_____________________________________________)45-45(אנג'ן 02-8000080

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

2,200,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)45-45(נכסים" 03-5791514

 באזור קוטלר 4.5 חד' 
125 מ"ר משופצת ק"א 

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

053-3128884)45-45(_____________________________________________

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

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

053-3128884)45-45(_____________________________________________

 באזור הושע 4.5 גדולה 
כחדשה + מ.שמש חזית + 

מעלית "אפיק - נכסים"
053-3128884 03-5791514)45-45(_____________________________________________

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

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)45-45(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
בזבוטינסקי )צד של 

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

מ"ר בחזית + חניה 
1,520,000 גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)45-45(_____________________________________________

 בלעדי בבגנו ירושלים 
4 חדרים, 90 מ"ר, 

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

גמיש סלומון נכסים 
והשקעות

054-4290600)45-45(_____________________________________________

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

משרד מחסן מושכר + 
חניה 1,740,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
והשקעות

054-4290600)45-45(_____________________________________________

 בעמק יזראל 4 חד' 
בטאבו 103 מ"ר ק"ב 

מעלית חניה חדר סוכה, 
מרפסת שמש גדולה 

1,780,000 בלעדי אפיקי 
נדל"ן בועז

050-4156080)45-45(_____________________________________________

 בשלוש השעות 4 
חד' ק"ב בטאבו חזית 

מפוארת + מעלית וחניה 
בטאבו בלעדי! לאפיקי 

נדל"ן בועז
050-4156080)45-45(_____________________________________________

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

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

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

1,580,000 בלעדי אפיקי 
נדל"ן בועז

050-4156080)45-45(_____________________________________________

 באברמסקי 4 חד' 
ק"ב חזית מיידי + 

מפתחות בלעדי לאפיקי 
נדל"ן בועז

050-4156080)45-45(_____________________________________________

 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

 בבלעדיות ברחוב בורוכוב 
3.5 חדרים, שמורה ומרווחת, 

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

050-4122744)45-45(_____________________________________________

 בבלעדיות בדוד המלך 
דירת 3 חדרים מרווחת, כ- 85 

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

050-4122744)45-45(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בז'בוטינסקי 
מסודרת 1,200,000 תיווך 
_____________________________________________)45-45(אלטרנטיב 054-5500263

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

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

 מציאה א.חיד"א כ- 3 חד' 
כ- 62 מ"ר קומה ב' + חניה 

א.להרחבה 1,390,000 ג' 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)45-45(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)45-45(לדיור" 052-5222690

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

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

052-5222690)45-45(_____________________________________________

 בר"ע הראשונים 3 חד' 
מרווחת ויפהפיה בבנין חדש 

מאווררת + חניה ומשרד 
במחיר מעולה תיווך אנג'ן 

02-8000080)45-45(_____________________________________________

 באזור הרצוג 3 ח"ד 
ענקית ויפהפיה מושקעת 
ברמה גבוהה 1,700,000 

בלבד!!! תיווך אנג'ן
02-8000080)45-45(_____________________________________________

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

ומאווררת 1,590,000 ש"ח 
_____________________________________________)45-45("אפיק - נכסים" 03-5791514

 באזור אבטליון 3 ח' 
יפהפיה בנין מטופח ק"ג 

+ מעלית 1,760,000 ש"ח 
_____________________________________________)45-45("אפיק - נכסים" 03-5791514

 לקראת סיום בניה 
ברבנו אשר 3 חד' ענקית 
ומשודרגת ב- 1,690,000 

ש"ח. ברבי עקיבא 
ישעיהו 3 חד' בבניין 

חדש ענקית ומשודרגת 
ב- 1,700,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)45-45(נכסים 050-4177750

 היום נפגשים 
באברבנאל! 3 חד', 

מושקעת, חזית! אופציה 
מיידית + עתידית, רק 

1,350,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)45-45(- מתווכים" 03-5701010

 מציאת השנה! 
בדנגור, 4 חד', ק"ד, גג 

בטון, רק 1,400,000 
ש"ח בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)45-45(מתווכים" 03-5701010

 במצליח! 3 חד' 
מושקעים + 40 מ"ר 

הרחבה קיימת + גג! רק 
1,450,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)45-45(- מתווכים" 03-5701010

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

"אביחי - מתווכים"
03-5701010)45-45(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בירדן 3 חד', ק"ג 
ואחרונה, שכנים בנו 

1,695,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)45-45(_____________________________________________

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

ואחרונה, חתימות 
שכנים בנו נדל"ן הקריה 

050-3000121)45-45(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)45-45(_____________________________________________

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

050-3000121)45-45(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)45-45(_____________________________________________

 בנגב 3 חד' כ- 80 
מ"ר ק"ב ואחרונה 

חתימות שכנים 
1,450,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)45-45(_____________________________________________

 באביעד 3 חד' כ- 60 
מ"ר ק"ג רצפה כ- 50 
מ"ר 1,440,000 נדל"ן 
_____________________________________________)45-45(הקריה 050-3000121

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

1,050,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)45-45(הקריה 050-3000121

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

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

050-4999465)45-45(_____________________________________________

 בגמר בנייה בנורדאו 
3 חד' אחרונה, יפהפייה 

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

050-4999465)45-45(_____________________________________________

 מציאה! ברבי עקיבא 70 
מ"ר מחולקת מתאימה לעסק 

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

050-4999465)45-45(_____________________________________________

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

050-4999465)45-45(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)45-45(_____________________________________________

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

ש"ח גמיש תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)45-45(_____________________________________________

 בטבריה 3 חד' ענקית 
ויפהפייה + אופציה חניה 

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

050-4999465)45-45(_____________________________________________

 בברסלב 3.5 חד' מרווחת 
חזיתית אופציה בצד ובגג תיווך 

יישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465)45-45(_____________________________________________

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

אפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)45-45(_____________________________________________

 בלעדי ברבי עקיבא 
קוק בבנין חדש כ- 90 

מ"ר 3.5 חדרים + 
מרפסת שמש/סוכה ק"א 

+ מעלית 1,850,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)45-45(והשקעות 054-4290600

 בלעדי בהרצוג קוק 
3.5 חדרים 75 מ"ר 

משופצת ק"ג )רעפים( 
חזית + סוכה 1,550,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)45-45(והשקעות 054-4290600

 בלעדי בשלמה בן יוסף 
3 חדרים גדולה, כ- 80 

מ"ר, שמורה ומטופחת, 
קומה א', עורפית 

ושקטה, 1,400,000 ש"ח 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)45-45(_____________________________________________

 בלעדי בהרצוג בבנין 
חדש 3 חדרים, 75 מ"ר, 
קומה א' + סוכה, חזית, 

כניסה מיידית 1,650,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)45-45(והשקעות 054-4290600

 במנחם בגין, בבלעדיות! 
3 חד' אופציה מוכנה בצדדים 

גג בטון 1,220,000 ש"ח 
_____________________________________________)45-45("פנחס נכסים" 055-6789653

 בלעדי ברב קוק 3.5 חד', 
84 מ"ר, משופצת כחדשה 

+ סוכה 1,820,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)45-45(פנחסי 03-5799308

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

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

_____________________________________________)45-45(פנחסי 03-5799308

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

סוכה וחניה 1,380,000 
ש"ח מ.כהן נכסים

052-7684074)45-45(_____________________________________________

 באזור הנבאים 3.5 ח' 
גדולה, מושקעת כחדשה + 
אפשרות לריהוט מלא, חזית 

1,990,000 תיווך B.D.A אבי 
054-8449423)45-45(_____________________________________________

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

משופצת כחדשה 1,450,000 
_____________________________________________)45-45(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

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

מ"ר ק"א 3 כ"א א. פנחסי 
03-5799308)45-45(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)45-45(לדיור" 052-5222690

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

_____________________________________________)BA)45-45 יזמות 054-4980159 דורון

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

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

050-3000121)45-45(_____________________________________________

 בפלמח 2.5 חד' 50 
מ"ר ק2.5' ג.רעפים 

מ.מהיסוד 1,275,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)45-45(_____________________________________________

2.52 חד', כ-  
55 מ"ר, ק"א, חזית, רק 
1,250,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)45-45(הקריה 050-3000121

 באברבנאל 2 חד' 
ענקית!!! ק"א כ- 
70 מ"ר + מרפסת 

1,330,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)45-45(_____________________________________________

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

א.ענקית!!! 1,890,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)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

 בלעדי מציאה 
בזבוטינסקי )צד ב"ב( 70 

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

כ' מיידית 1,300,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)45-45(והשקעות 054-4290600

 ברח' ירושלים אזור 
ס.יבנה 2.5 חד' 70 מ"ר 

ק"א חזית 1,490,000 ש"ח 
_____________________________________________)45-45(א.פנחסי 03-5799308

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

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

_____________________________________________)45-45(אדוארד 

 נורדאו 2, כ- 55 מ"ר, 
קומה א' 1,250,000 ש"ח 
גמיש 077-2050410 -050

_____________________________________________)45-45(5750880 אורי תיווך אדוארד 

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

ק"כ, כניסה מיידי תיווך ספיריט 
050-4122744)45-45(_____________________________________________

יחידות דיור
 באזור סוקולוב יחידת דיור 
חדשה יפה ומאוררת להשכרה 

 B.D.A 2,600 שקלים תיווך
_____________________________________________)45-45(אבי 054-8449423

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

פנטהאוזים ודירות גן
 דירת השבוע: בטבריה 
עילית במתחרדים דירת גן 3 

ח' משופצת + גינה 510,000 
ש"ח לוינגר תיווך לאנ"ש 

052-7166160)45-45(_____________________________________________

 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 הכוכבים:
02-5713375)45-45(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)45-45(הכוכבים: 02-5713375
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 בפוריה, צימרים
"בצל דקלים" מרווחים, בריכה 
מוצנעת ומחוממת + ג'קוזי, 
_____________________________________________)35-35/20ל(מטבחון, ביכ"נ 054-4314062

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

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

הרי יהודה
 במבוא ביתר יחידת 

נופש באזור כפרי ושקט, 
מאובזרת היטב, מתאימה 

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

טבריה
 וילה 4 חד' חצר גדולה 

7 דקות מהכנרת
2 דקות מהשטיבלאך.

052-7606968)19-19/20(_____________________________________________

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

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

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

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

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

 מתחם דירות נופש, 
למשפחות וקבוצות, 

חלקם עם נוף לכינרת, 
חדר אוכל מהדרין 
עם ארוחות ברמה 

גבוהה, לשבתות חתן 
ולמשפחות. מחירים 
נוחים. 053-4326551

04-6715330)27-27/20(_____________________________________________

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

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

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

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

053-9428753)25-22/20(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

 במרכז העיר, קרובה 
להכל, ממוזגת ומטופחת, 

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

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

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

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

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

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

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

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

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

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

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

 2 צימרים + חצר, 
מאובזרות כחדשות עד 10 

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

גורן

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

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

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

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

גליל עליון

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

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

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

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

דלתון

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

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

דירות 
להשכרה

בני ברק 

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

מפוארים, ק"ב, בניין 
חדש עם מעלית, חניה 
צמודה + מחסן דירתי 

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

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

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

 מחפש שותף פעיל 
לעסק למוצרים אורגנים 

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

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה, מדשאות, טרמפולינה, 

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

בר יוחאי

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

מפוארת, חדשה. *דירת 4 חד' 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת 
מפוארת לימים שבתות וחגים.

*דירת 2 חד' +ג'קוזי.
052-7613554)19-47/19(_____________________________________________

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, לחגים 

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

קיט 
ונופש

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

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

אור הגנוז

אביבים
 2 סויטות חדשות עם 
בריכה פרטית וחצר ענקית, 

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

 "חוות מרומי שדה" 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים, 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

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

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

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

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

_____________________________________________)41-45א(050-4496600

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

 בנורוק, 2 חדרים כחדשה, 
מרוהטת קומפלט, ענקית 

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

 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

וילות ובתים

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

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

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

 ברחוב 93 בבלעדיות דירת 
דופלקס ענקית ומפוארת 7 

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

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

3-3.5 חדרים

+5 חדרים
 בעמק יזראל 5 חד', 

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

_____________________________________________)44-47ל(050-5588838

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

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

_____________________________________________)44-47ש(054-3970200

3-3.5 חדרים

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

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

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

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

 דירת שני חדרים, 
מרוהטת, ממוזגת וחדשה, 

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

 70 מ"ר ענק + חצר 
ממוזגת מרוהטת מפוארת 

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

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

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

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

 בדמשק אליעזר דירת 2 
חד' משופצת לא מרוהטת, 

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

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

_____________________________________________)44-47ש(050-4113074

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

יזראל חדר מגורים גדול + 
מטבחון, שירותים ומקלחת + 

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

_____________________________________________)44-45(בלבד 052-7604015

1-1.5 חדרים

 בבעש"ט 1.5 חד' + 
מרפסת , יפייפיה, מרוהטת 

ממוזגת ומאווררת, 3,000 ש"ח 
כולל הכל 054-8435119/7

_____________________________________________)43-46ל(054-8503037

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

_____________________________________________)44-47ל(055-6670345

פתח תקווה 

קוטגים

עמנואל
 3 חד' משופצת, ק"א, 

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

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

השקעות

 למכירה חוף פרטי 
בכנרת 2.5 דונו לפרטים 

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

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

_____________________________________________)44-47ל(054-5634160

 חנות במיקום 
אסטרטגי באזור ר' 

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

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

מגרשים

משרדים
 להשכרה משרד 

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

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

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

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

 משרד - חנות להשכרה 
בשכונת אוסם בב"ב )לא 

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

 להשכרה ברחוב פרל 
בב"ב )ליד רחוב רמבם( 

בבניין חדש 85 מטר 
בק"ק, מתאים למשרד 
או מחסן מכירות מידי 

4,700 ש"ח בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)35-35(_____________________________________________

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

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

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים. 

שירות חינם
 054-8034868

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

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

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

2-2.5 חדרים

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

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

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

סוכה משופצת חלקי נוף! 
1,790,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)45-45(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! 
_____________________________________________)45-45(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 למכירה בקרית משה 
ברח' ריינס 4 ח' + יחידת 
הורים + מרפסת סוכה, 

קומה נוחה, 3 כ"א, משופצת 
כחדשה, מחיר מציאה, בלעדי 

לרינה תיווך נדל"ן
053-3170111)45-45(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 ברמות א' 3 חד' )68 מ"ר( 
+ ת.ב.ע )58 מ"ר( משופץ 

חלקי נוף! קרוב למכולת 
לתחבורה ולביהכ"נ 1,690,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
 02-5713375)45-45(_____________________________________________

מגדל העמק 

 למכירה במגדל העמק 
דירה 3 חדרים 400,000 
אלף מושכרת ב- 1,800 

לטווח ארוך
_____________________________________________)R.B 052-6224648)45-45 תיווך 

3-3.5 חדרים

 בפרנקפורטר 5 חד', ק"2, 
משופצת כחדשה, נהפכת 
בקלות לדירת 3/4 ח"ד + 

יחי"ד 1,690,000 תמר
050-2220184)45-45(_____________________________________________

 מעולה להשקעה במרכז 
העיר מחולקת לשתי יח"ד 

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

051-2454512)45-45(_____________________________________________

 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)45-45(_____________________________________________

 הזדמנות 
למשקיעים!! בחיים 

עוזר!! ק"א, משופצת, 3 
יחידות, מושכרת 6,950 
ש"ח 1,180,000 ש"ח 

מ.כהן נכסים
052-7684074)45-45(_____________________________________________

 בפנקס בניין חדש דירות 
אחרונות פנטהאוז ו-5 חדרים 

לפרטים בית ישראל
054-6401612)45-45(_____________________________________________

 דירות למשקיעים החל 
מ- 1,070,000 במרכז העיר 

תשואות גבוהות במיוחד בית 
_____________________________________________)45-45(ישראל 054-8070418

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

_____________________________________________)45-48ל(להשכרה 052-4663500

 ב- 93 טריפלקס ייחודי 
ומפואר גג פתוח 2 כניסות 

3,500,000 ש"ח בית ישראל 
054-6401612)45-45(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
בקיטרוני 42 )המרכז השקט(, 
דופלקס גג, 5 חד', 150 מ"ר, 

קומה 11+10, 2 כניסות 
)מעלית(, 2 יח' הורים/מתבגר, 
2 חניות, מחסן ענק, נוף פתוח 

מדהים! כדאי לראות! יואל 
052-6228800)45-45(_____________________________________________

דופלקסים

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

+ חניה ומרפסת שמש 
2,100,000 ש"ח

050-4464170)45-45(_____________________________________________

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

משופצת חלקית, פינוי גמיש 
054-3400008 חיים

_____________________________________________)45-45(052-2948691 נטלי 

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

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

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

 בסמיכות לסלומון 5 חד' 
130 מ"ר מפוארת אפשרות 

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

054-6401612)45-45(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)45-48ל(054-3258400

 "רימקס עוצמה", חיים 
עוזר, בית פתוח-ללא תיווך. 

יום שישי: 08/11/19 בין 
השעות 9:00-11:00, קומה 
2, כ- 80 מ"ר, צוות אביגד 

072-3957397)45-45(_____________________________________________

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

3 כ"א ק"3 ללא, תיווך יוחנן 
051-2454512)45-45(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" בחפץ 
חיים 54 )המרכז השקט(, 

פינת קק"ל, 4 חד', 90 מ"ר, 
קומה 1, מעלית, חנייה, בניין 

בוטיק מטופח, יח' הורים, 
שמורה, מצוינת! יואל

052-6228800)45-45(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" בהרצל 
88 )עין גנים( בסוף הרצל 

השקט, פונה לגן חנה סנש, 4 
חד', 110 מ"ר, קומה 2, בניין 
מסודר, סביבה ירוקה ומיקום 
_____________________________________________)45-45(מבוקש! יואל 052-6228800

 "רימקס עוצמה" 
ברוטשילד 174 )בי"ח השרון( 4 

חד', 105 מ"ר קומה 3 ממ"ד 
מ"ש מעלית חנייה מחסן יח' 

הורים, מרווחת, מתוכננת 
היטב כדאי לראות! יואל

052-6228800)45-45(_____________________________________________

 בבילו 4 חד' במיקום 
מעולה משופצת מרווחת כ- 

110 מ"ר 1,550,000 ש"ח בית 
_____________________________________________)45-45(ישראל 054-6401612

 למכירה, באזור בית חולים 
השרון, 2.5 חדרים, ק"ב, 65 

מ"ר 1,390,000 ש"ח
_____________________________________________)45-45(050-6610501 סתיו

 במרכז העיר חפץ חיים 
3 חד', 74 מ"ר מסודרת, ק"2 

1,150,000 תיווך יוחנן
051-2454512)45-45(_____________________________________________

 בהזדמנות בהדר גנים 
3 חדרים + מעלית, חניה 

_____________________________________________)45-45(ומרפסת שמש 050-3528252

 "רימקס עוצמה" 
בקיטרוני 42 )המרכז השקט( 

3 חד', 75 מ"ר, קומה 7, 
ממ"ד, מ"ש, מעלית, חנייה, 

מחסן, נוף פתוח
_____________________________________________)45-45(יואל 052-6228800

 "רימקס עוצמה" 
ברנדה 11 )המרכז השקט(, 
משופצת! 3 חד', 75 מ"ר, 

קומה 2, 3 כ"א, מלאת אור! 
_____________________________________________)45-45(יואל 052-6228800

 "רימקס עוצמה" בעין 
גנים 16 )עין גנים(, מיקום 

מבוקש, 3 חד', 85 מ"ר, קומה 
1, 6 דירות בבניין, יפהפייה! 

_____________________________________________)45-45(משופצת! יואל 052-6228800

 "רימקס עוצמה" הרצל 
85 )עין גנים(, בסוף הרצל 
השקט, 2.5 חד', 70 מ"ר, 

קומה 4, בניין מסודר, מיקום 
מעולה, משופצת! יואל

052-6228800)45-45(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בהזדמנות! למכירה 
110 מ"ר, מעולה להשקעה 

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

קריית ביאליק

 להשכרה דירת 2/3 
חדרים חדשה ברחוב אבן 
 R.B גבירול 3,500 ש"ח

_____________________________________________)45-45(תיווך 052-6224648

 בשלוש השעות דירה 
6 חדרים מפוארת כמו 
מחולקת ענקית ק"א 

חזית סוכה פינוי בעוד 5 
חודשים אפיקי נדל"ן בועז 

052-7155321
03-5702323)45-45(_____________________________________________

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

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

 בברטנורא, ק"ב מיידי 
4 חד' משופצת קומפלט 

+ סוכה + יחי' הורים 
ב- 5,200 "דלוקס נכסים" 

052-8555594)45-45(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

 בעזרא נחמיה 3 חד' 
כ- 60 מ"ר חדשה + 

חצר 20 מ"ר ב- 4,000. 
בראשונים בבניין חדש 3 

חד' 60 מ"ר ב- 3,800. 
בעלי הכהן 3.5 חד' 

חדשה ב- 3,800 ש"ח 
להב נכסים

050-4177750)45-45(_____________________________________________

 באוסישקין 3 חד' 
כ- 70 מ"ר ק"א ב.חדש 

חניה מעלית 3,950 נדל"ן 
_____________________________________________)45-45(הקריה 050-3000121

 מיידי!!! בברוט 3 
חד' כ- 50 מ"ר מרפסת 

ענקית 3,500 נדל"ן 
_____________________________________________)45-45(הקריה 050-3000121

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

3,950 ש"ח גמיש סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)45-45(_____________________________________________

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

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

2-2.5 חדרים

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

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

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

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

_____________________________________________)45-45(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 בהזדמנות בגורדון 2.5 
חדרים + מעלית וחנייה 3,300 

_____________________________________________)45-45(ש"ח 050-3528252

צפת
 דירה בת 4 חד' מרוהטת 

עם שלוש מזגנים בקומה 
רביעית, אפשרי לתקופות 

_____________________________________________)45-51א(קצרות 050-6770150

ביקוש 
דירות

 דרושה דירת 4 חדרים 
באיזור עזרא - נחמיה קומה א' 

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

 בירושלים דרושה דירה 
לשכירות לזו"צ במקור ברוך 

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

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

עם יכולת הכנסה של 
1,200 ש"ח בחודש. 

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

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

 להשכרה בשיא המרכז 
בב"ב! חנות 20 מ"ר חזיתית 
7,000 ש"ח "אפיק - נכסים" 
054-2250000 03-5791514)45-45(_____________________________________________

 מחפש חנות/משרד 
להשכרה/קניה בבני 

ברק? בשבילך אנחנו כאן 
תיווך BA יזמות

_____________________________________________)45-45(054-4980159 דורון

 חנות להשכרה 50 מ"ר עם 
גלריה בפסג הרב שך 14 תיווך 
_____________________________________________)BA)45-45 יזמות 054-4980159 דורון

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

מתחם אוסם תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)45-45(054-4980159 דורון

 מציאה! בדב גרונר 
בית פרטי מושכר ב- 

10,000 ש"ח על מגרש 
370 מ"ר עם זכויות בניה 

עתידיות מינימום 10 
דירות ב- 5,000,000 ש"ח 

להב נכסים
050-4177750)45-45(_____________________________________________

 דרושים מגרשים 
חקלאים בכל הארץ, 

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

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

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

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

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

 מחסן/משרד לכל מטרה 
באזור רחוב רמבם, כ- 20 מ"ר, 

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

ארנונה מיידי 1,500 ש"ח לל"ת 
054-8449114)45-45(_____________________________________________

 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

 מבחר משרדים להשכרה 
 BA בכל רחבי העיר תיווך
_____________________________________________)45-45(יזמות 054-4980159 דורון

 משרד להשכרה 30 מ"ר 
משופץ 2,600 ש"ח תחילת 
רבי עקיבא תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)45-45(054-4980159 דורון

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

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

054-9256303)45-45(_____________________________________________

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + בוסתן 

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

בית מאיר

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

 וילת נופש עד 30 איש 
+ חצר, טרמפולינה ונדנדה + 

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

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

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

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

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

054-8001138)39-39/20(_____________________________________________

בני ברק

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

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

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

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

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

 ד. נופש חדשה לזוגות 
ומשפחות + בריכה,

נוף לארבל באזור דתי, 
150 ש"ח למיטה

_____________________________________________)39-51א(052-7278668

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

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

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

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

יבניאל

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

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

 3 צימרים מטופחים, 
חצר פרטית + בריכה בכל 

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

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

 וילה גדולה ויפה + דירת 
אירוח, 35 מיטות, חצר 

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

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

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

 בלעדי בפרדו 3 חד', 
גדולה, מושקעת + 60 מ"ר 
מרפסת + נוף + מעלית. 

4,100 ש"ח. תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)45-45(_____________________________________________

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

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



ח’-י’ בחשון תשע”ט  406/11-08/11/2019 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

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

_____________________________________________)38-39ח(054-8442627

 נמצא רחפן, ניתן לפנות 
בצהרים או ערב

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

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

 מצאנו רב קו של שמעון 
גולדשטיין 053-3102754 

_____________________________________________)38-39ח(052-3091689

 נמצאו משקפיים בציון 
אביי ורבא ברביעי האחרון של 

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

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

_____________________________________________)38-39ח(053-3101666

אבידות

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

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

 אבד פלאפון בבין הזמנים 
בחודש אב במרכז קנדה 

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

 בתאריך כז' באב תשע"ט 
נשכח טלפון פיליפס כשר 

במרכז קנדה. המוצא הישר 
מתבקש להתקשר ל:

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

 נמצא צמיד כסף ביום 
חמישי של עולים לירושלים 

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

 אבד כובע בורסלינו חדש 
באולמי וגשל בתאריך ג' אלול 

_____________________________________________)41-42ח(053-4104367

 נשכח פלאפון בערב ראש 
השנה בטראמפ מבר אילן 

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

שיפוצים

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

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

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

_____________________________________________)43-44ח(053-6296399

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

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

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

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

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

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

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

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

 דירת נופש יפיפיה, 
מפוארת ונעימה, במיקום 

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

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

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

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

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

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

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

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

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

054-7721307)20-46(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

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

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

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

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

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

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון ומרפסת כולל שירות, 

המלון )ללא אוכל( לימים, 
שבתות / תקופות

_____________________________________________)35-46ש(052-7184183

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

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

_____________________________________________)36-48ש(053-4165213

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 

ליד מירון, אלגנטי מרגיע  
ונעים, 3 ח. שינה, ג'קוזי, סלון, 
פ.אוכל, מטבח כשר ומאובזר, 

מרפסת שמש עם גריל,
050-5548036 ,050-6994472)26-02/20(_____________________________________________

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

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

 צימרים מפוארים 
בצפון + ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-25/20(_____________________________________________

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

_____________________________________________)33-45(יעקב 051-5777000

כרם בן זמרה
 "אהבה בגבהים" - 3 
סוויטות חלומיות, נוף, 

בריכה מחוממת, מקווה, 
החל מ- 750 ש"ח ללילה 

)בין מירון לצפת(.
050-7220147

www.godiab.com)48-51/19(_____________________________________________

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)36-36/20(_____________________________________________

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

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

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל-40 אורחים 

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

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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

מושב תרום

כרמיאל
 קוטג' מאובזר, 5 חד', 

במקום מעולה קרוב לרשב"י 
ולחוף הנפרד + חצר. 

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

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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

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

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)34-37/20(_____________________________________________

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

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

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות ומאובזרות, 

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

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

מעלות

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות ליד הים לזוגות 
ולמשפחות. מותאמות לציבור 

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

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

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

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

עלמה 

 3 צימרים + יחידה גדולה 
משפחתית עד 35 איש + 

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

ספסופה

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

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

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

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

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

054-6465188)21-20/20(_____________________________________________

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

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

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

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

 "למרגלות ההר" - 4 
יחידות אירוח + בריכה 

+ גינה לזוגות/משפחות 
_____________________________________________)36-44ש(052-4604609

עמקא 
 "מיקי במושב"

חופש להורים - דרור לילדים! 
יחידות אירוח למשפחות, 

שפע אטרקציות, רכיבה על 
פוני, טיול למטעים, שולחנות 

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

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

ערד
 מתחם נופש מפואר 

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

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

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

_____________________________________________)39-47ש(054-9917000

צפת
 בלב העיר העתיקה דירת 

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

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

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

 דירת נופש עד 10 מיטות 
לבחורים / משפחות מומלץ!! 

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

 יחידות נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)37-49ש(ושבתות 052-7668387

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

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

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

ג'קוזי + גינה ומתקנים, דקה 
מביהכנ"ס לשבתות חתן וכו' 
_____________________________________________)37-49ש(054-6852866 054-5487671

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כינרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
053-5681288. לתמונות:

Royaldream17@gmail.com)22-48ל(_____________________________________________

צפון

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

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

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

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

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

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-35/20(ונדנדות 052-5856465

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

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

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ולמשפחות
050-8227511 054-5881866

04-6973389)21-47(_____________________________________________

 דירת קיט מהממת 
מאובזרת בכנען, 12 

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

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

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

050-4296661)19-45(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים 

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

054-8592082)26-26/20(_____________________________________________

 צימר משפחתי ומיוחד 
בסימטה היפה בעתיקה, 

דקות לביהכנ"ס המבוקשים 
והגלריות. 050-6784922 

052-5452203)28-28/20(_____________________________________________

 יחידת נופש לזוג חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)35-47ל(ושבתות 052-7668387

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

וחגים, 10 חדרי שינה 
למשפחות גדולות 30-40 איש 

050-9303353)33-46(_____________________________________________

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

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות.

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

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

לנהיגה עצמית + אופציה 
לצימר 052-2403750 

050-7362739)32-06/20(_____________________________________________

טיולי גיפים

מכוניות

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

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

 קונה רכבים לפרוק 
ונסיעה. 058-7887050 

058-5900900)05-06/20(_____________________________________________

קנית רכבים

מוצרים 
ושירותים

השכרת רכב

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

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

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

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

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

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

 "קופיץ הסעות" 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)39-47(רחבי הארץ 053-4271262

 הרב מיכאל מרום יועץ 
נישואין ומטפל מוסמך 

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

054-3534973)40-48(_____________________________________________

 לאברכים בלבד! מרצדס 
ויטו 2012, 8 מקומות, חסכוני 

052-7696100)33-33/20(_____________________________________________

יעוץ נישואין

מכירת רכבים

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

לבעלי רישיון על 
רכב פרטי חבילת 

שיעורי חובה

במחירים 
אטרקטיבים!

החבילה כוללת:
 שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון.
*לאחר הטסט 
נגמרת החבילה

משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

לימוד לכל דרגות האופנועיםמורות

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

6,400
4,300

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 kepler.co.il ההסתדרות 2 פ"ת     

סוכן השכרת רכב 
בארץ ובחו"ל

מרכז הזמנות ארצי
הרץ/פרי/אלבר

לפרטים והזמנות:
052-7123419/050-5765449

בשבת וחג משלמים 
רק ביטוח

 רכבים חדישים, 16 
מקומות, הסעות וטיולים לכל 

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

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

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

קוממיות
 לשבת וחול צימר מטופח 

מאובזר נקי וממוזג, חצר 
+ משחקים 052-7113937 

_____________________________________________)43-50ל(08-6601778

לימוד נהיגה
 אתרוג אברהם - 

מחפש מורה עם אידישקייט? 
מקצועי, סבלני ואמין,

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

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, וליזי 
אשה מורת נהיגה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

במחירים  מיוחדים, 
הקפדה על זמן השיעור 

40 דק' לפחות על מאזדה 
CX5 חדשות, 140 ש"ח 
אוטומטי, אחוזי הצלחה 
גבוהים במבחן המעשי, 

ספר תאוריה חינם
_____________________________________________)28-02/20ל(052-2514960

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)31-31/20(_____________________________________________

 מחשב נייד מושלם 
 i5 לגרפיקה ותכנות

+ אחריות לשנה וחצי 
מחיר ממחשב חדש

054-4543701)19-29/20(_____________________________________________

מטבחים

 מטבח סטנדרטי: 2 מטר 
ארון עליון + 2 מטר תחתון + 

שיש גרניט חברון רק 3,400 
_____________________________________________)10-11/20(ש"ח. ישראל 052-7656147

ספרי תורה
 למכירה, ס"ת, מהודר, 

סופר יר"ש, הגהות 
קפדניות, מחיר הוגן 

052-7614347)28-28/20(_____________________________________________

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

079-5227716)01-05/21(_____________________________________________

עריכת דין

מחשבים

 משה אלסין - מורה 
לנהיגה אוטומט. מלמד גם 

לתאוריה. אווירה נעימה! 
_____________________________________________)37-49ש(מחירים זולים! 052-2523284

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)05-06/20(_____________________________________________

 בר מצווה/אירוסין/ברית 
תמונות/וידאו/מצגת, במחיר 

משתלם במיוחד 052-2422130 
_____________________________________________)04-05/20(שלום

צילום
 נתן הסרטות וידאו, 

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

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

 אודי צילום חתונות, 
סטילס, וידאו ורחף. בר מצווה, 

אירוסים ובריתות במחירים 
_____________________________________________)50-51/19(מפתיעים. 050-5808315

רפואה משלימה
 ורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)34-37/20(דרושים זכיינים

 לגברים בלבד! טיפול 
אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 

הרוח וזרימת הדם בגוף 
052-7172822)03-01/20(_____________________________________________

 "שידוכי המרכז" 
לחרדים ולדתיים בלבד! 

בעיקר לספרדים, 
אשכנזים, חסידים  

וליטאים. גם נפשי קל 
ופרק ב', שדכן מקצועי 

עם המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)44-16/20(_____________________________________________

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

_____________________________________________)35-45ש(בתשובה 052-3245153

אהרוני בועז

בב”ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-6793302
מחיר 

וין!
מצ

כלנית

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

_____________________________________________)44-47ש(וממוזג 052-7153475

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

+ גקוזי' ספא בכל יחידה 
_____________________________________________)44-43/20ש(052-5254570

 יונדאי i35 שמורה מאוד, 
2014 טסט שנה +, אחרי 

טיפול, 107,000 ק"מ הדגם 
המפואר, 61,000 ש"ח

_____________________________________________)44-45ל(058-6826911

 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

שדכנים

 שידוכים לחרדים ולאומים, 
רציניים בלבד כל המגזרים וכל 

הגילאים חיה 052-4738511 
_____________________________________________)44-47ל(053-4307097

 בניה ושיפוצים באמון 
ובאחריות מלאה, ישראל 

_____________________________________________)44-47ל(גוטליב 050-7555430

 במוצאי החג נמצא סכום 
כסף ברח' מתתיהו, ניתן 

לקבלו עפ"י סימנים
_____________________________________________)44-45ח(050-4944469

 נמצאו אופניים לפני כמה 
חודשים בהדר גנים פתח 

_____________________________________________)44-45ח(תקווה 054-5485613

 נמצאה שקית בגדים 
בקו 7 לכיוון תל השומר ביום 

שישי יב' תשרי בשקית נמצאו 
סרפנים של ילדות

_____________________________________________)44-45ח(052-7165718 055-6789536

 נמצא כרטיס רב קו 
ע"ש מלכה קורנרייק בכדורי 

_____________________________________________)44-45ח(בירושלים 053-3174093

 נמצא נגן ביום ה' כה' 
תשרי בקו 969 מטבריה לב"ב 

_____________________________________________)44-45ח(בערב 052-71965400

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

_____________________________________________)43-44ח(053-6296399

 צימרים מפוארים - ג'קוזי 
ספא ענק, בריכה פרטית 

ומוצנעת, מושב דתי + 
ביכנ"ס, תחבורה

_____________________________________________)44-40/20ש(050-2565636

 בוסתן לביא - דירת נופש 
יפיפיה, נוף מדהים,

סטנדרט גבוה, פרטית, 
באווירה פסטורלית + המלצות

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

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

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

 דירת נופש בת 4 חד' 
בצפת לשבתות ולשאר ימי 

_____________________________________________)45-51א(השבוע 050-6770150

 קיה קרניבל 2016 יד 
ראשונה, 125,000 קילומטר, 
רכב עם 8 מקומות, חסכוני 

_____________________________________________)45-45א(ואמין מאוד 054-5908240

 סוזוקי ליאנה 2006 מצב 
מצוין בהזדמנות!

_____________________________________________)45-48ל(052-4227714

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

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

הסעות

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

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

03-6199567)45-04/20(_____________________________________________

הובלות
 לרוזנברג הובלות 

דרושים נהגים חרוצים 
 C1 ושרותים עם רשיון

_____________________________________________)40-52ל(050-6563426

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

שידוכים

 "הרי את" - שדכן מנוסה 
חרדים/ות כיפות סרוגות, 

איכותיים, משכילים וכו' -052
_____________________________________________)45-5/20ש(3245153

 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

 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

יונדאי

סוזוקי

מיצובישי

טויוטה

קיה

 מיצובישי גרנדיס 2011 
יד שניה 165,000 קילומטר 

רכב 7 מקומות חסכוני ואמין 
_____________________________________________)45-45א(054-5908240

 טויוטה ורסו יד ראשונה, 
120,000 קילומטר, רכב 7 

מקומות חדש לחלוטין
_____________________________________________)45-45א(054-5908240
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לק ג'ל בבני ברק
יוקרתי | מקצועי | איכותי
מחיר מיוחד-80ש"ח
058-6335121

ח’-י’ בחשון תשע”ט  06/11-08/11/2019

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 למכירה עגלת סל קל 
JOIE כחדשה חודשיים 

בשימוש 500 ש"ח
_____________________________________________)38-44ח(052-7608118

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

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

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

 למסירה בחינם מגירות 
של מקפיא ליבר ישן 47*43 

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

 מסך דק מצוין 
בהזדמנות!!! רק 120 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(053-3346080

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח 03-6187374 

_____________________________________________)41-42ח(053-3179093

 מחשב שולחני מהיר 
ליבה כפולה בהזדמנות מצוין 

_____________________________________________)41-42ח(400 ש"ח 054-6841665

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

_____________________________________________)41-42ח(052-2786557

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD 8 ב- 240 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)41-42ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה מטען לסוללה 36 
וולט מצב חדש, רק ב- 100 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 054-8464909

 xl 901 hp דיו תואם 
איכותי ביותר 60 ש"ח טל': 

_____________________________________________)41-42ח(054-8433730

 סורק חברת HP ב- 180 
ש"ח קוטל יתושים 70 ש"ח  

_____________________________________________)41-42ח(052-2786557

 רדיו דיסק מקורי לרכב 
מזדה 3 שנת 2010 ומעלה 

_____________________________________________)41-42ח(150 ש"ח 052-2786557

 שטיח בצבע בז' שחור 
חוטים מהמם 150 ש"ח

_____________________________________________)41-42ח(050-4110991

 פינת אוכל + 5 כסאות 
_____________________________________________)41-42ח(350 ש"ח טל': 050-6245339

 שידת מגרות 50 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(טל': 050-6245339

 4 כסאות לבנים 150 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(טל': 050-6245339

ספא בוטיק 
TLV

 אבנים חמות  קלאסי  רקמות עמוק 
משולב בטיפול רפואי ורפלקסולוגיה 

03-9449454 הפרדה מוחלטת 
הירקון 106 תל אביבפרטיות מלאה

מזמין אתכם לטיפול זוגי מרגיע ומפנק מול הים והטיילת 
סוויטות ספא יוקרתיות ומפוארות מגוון טיפולים

 מעונינים לקנות כסא 
ילהוברבורד גודל 10 אינץ' 

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

 מעונינים לקנות / לקבל 
משחק קליקס בירושלים

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

 מקרר יד שניה "תדיראן" 
_____________________________________________)43-44ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר 

 מסך מחשב דק 17 מצוין 
עם כבל מחשב וכבל חשמל 
_____________________________________________)43-44ח(70 ש"ח טל': 050-2897977

 למכירה מזגן 1 כ"ס במצב 
טוב מאוד 500 ש"ח בפ"ת 

_____________________________________________)43-44ח(052-2786557

 מדיח כלים גדול תוצרת 
Bloomberg במצב מצוין 
)בני ברק( 350 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 בהזדמנות תנור טוסטר/
 BISTNO חימום קטן תוצרת

)בני ברק( 70 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 מאוורר נייח במצב מצויין 
_____________________________________________)43-44ח(80 ש"ח בלבד 054-7216671

 מאוורר עמוד עוצמתי 
במיוחד כחדש )בני ברק( 120 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 מגהץ קיטור תוצרת 
TEFAL במצב מצויין )בני 

ברק( 350 ש"ח בלבד
_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

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

_____________________________________________)43-44ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 
_____________________________________________)43-44ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות רדיאטור 
חדש 13 צלעות תוצרת 

HYUNDAI )בני ברק( 300 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
בקופסא HYUNDAI )בני 

ברק( 70 ש"ח בלבד
_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 מפזר חום חדש )בני ברק( 
_____________________________________________)43-44ח(50 ש"ח בלבד 054-7216671

 מכונת כביסה אלקטרה 
7 ק"ג במצב מצויין )בני ברק( 
_____________________________________________)43-44ח(350 ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה מזגן 2 כ"ס במצב 
טוב תדיראן 500 ש"ח
_____________________________________________)43-44ח(050-3337530 אבנר 

 AEG מייבש כביסה 
תקין 300 ש"ח בפ"ת

_____________________________________________)43-44ח(050-5967114

 מחשב PC + מסך, 
מקלדת, עכבר, רמקולים, 

מדפסת 500 ש"ח
_____________________________________________)43-44ח(052-8380655

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)43-44ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD 8 ב- 240 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מיקסר מורפיריצארד 
כמעט חדש 500 ש"ח דגם 

_____________________________________________)43-44ח(48956 052-7157077

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

_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 מכונת תספורת חדשה 
באריזה חשמלית 150 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(052-2786557

 למכירה סלון פינתי צבע 
חום כהה מצב מעולה דמוי 

_____________________________________________)43-44ח(עור 500 ש"ח 052-6140800

 ספה עור 2+3 צבע שחור 
500 ש"ח אפשר רק אחד בני 
_____________________________________________)43-44ח(ברק מצב מצוין 052-5737813

 למכירה שולחן כתר 
פלסטיק נפתח 110 שח' + 

פקס + מסך מחשב 80 ש"ח 
_____________________________________________)43-44ח(052-5737813 בני ברק

 למכירה שידה לסלון 
במצב מצויין 300 שקלים טל': 

_____________________________________________)43-44ח(054-5769990

 למכירה ספריה מעץ 
במצב מעולה 200 שקלים 

_____________________________________________)43-44ח(טל': 054-5769990

 כיסא מנהלים מפואר 
בצבע שחור חדש בהזדמנות 

)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

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

_____________________________________________)43-44ח(050-3337530

 שטיח בצבע בז' שחור 
חוטים מהמם 150 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(050-4110991

 עגלה חדשה של חב' 
פג פרגו + טיולון ב- 300 ש' 

_____________________________________________)43-44ח(054-3980448

 מחמם בקבוקים חדש 
של חב' אווינט במחיר 100 ש' 

_____________________________________________)43-44ח(054-3980448

 אמבטיה לתינוק חצי חצי 
של חב' שילב במחיר מדליק 

_____________________________________________)43-44ח(50 ש' 054-3980448

 תיק לעגלה חדש ב- 100 
_____________________________________________)43-44ח(ש' 054-3980448

 משאבה חדשה של חב' 
מדלה חדשה ב- 350 ש'

_____________________________________________)43-44ח(054-3980448

 תמי 4, תנור בישול 
מוכסף, מקרר 350 ליטר כל 

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

 מכונת כביסה 
קונטרוסקה 6 קג' 1000 סלד' 

300 ש"ח )בב"ב( טל':
_____________________________________________)44-45ח(054-8485026

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

_____________________________________________)44-45ח(054-8485026

 רדיאטור 12 צלעות 5 
צלעות באריזה גרמני )ב"ב( 

_____________________________________________)44-45ח(330 ש"ח טל': 054-8485026

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(054-3558949

 למכירה מייבש כביסה 
מצב מצויין 290 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)44-45ח(בני ברק 052-5737813

 שנדליה לסלון בהזדמנות 
בלתי חוזרת )בני ברק( 175 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 054-7216671

 שואב אבק קטן טורבו 
 princess 610 תוצרתW

+ אביזרים נלווים בהזדמנות 
)בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)44-45ח(054-7216671

 רדיאטור כ- 12 צלעות 
_____________________________________________)43-44ח(100 ש"ח 052-7167391

 מוני מים פרטי 100 ש"ח 
_____________________________________________)43-44ח(052-7167391

 מוני חשמל פרטי 120 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח 052-7167391

 תנור בישול בצבע כסף 
*מקרר 350 ליטר

_____________________________________________)43-44ח(052-4227714

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 40 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(052-3463482

 סלון! תלת מושבים 
נפתחים למיטה אמריקן 

קומפורט בהזדמנות
_____________________________________________)44-45ח(058-3292985

 7 כסאות מעץ מלא לסלון 
במצב חדש 500 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(058-3292985

 5 כיסאות מעץ לסלון + 
שולחן זכוכית 10 מקומות 

_____________________________________________)44-45ח(500 ש"ח 058-3292985

 סלון פינתי דמוי עור במצב 
כחדש צבע חום כהה 500 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 052-6140800

 מזנון זכוכית למטה ארון 
_____________________________________________)44-45ח(500 ש"ח בר"ג 050-5967114

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

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

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

 למכירה ספה מצויינת 
וחזקה 260 ש"ח בלבד
_____________________________________________)43-44ח(052-5737813 בני ברק

 מדפים פלסטיק כתר חזק 
ויציב 120 ש"ח בלבד בני ברק 

_____________________________________________)43-44ח(052-5737813

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

_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 שולחן אוכל מעץ 95*95 
נפתח לעוד 50 ס"מ )בני ברק( 
_____________________________________________)43-44ח(100 ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

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

_____________________________________________)43-44ח(050-5967114

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

_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 שולחן עגול מתאים לחצר 
/ מרפסת 140 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(053-3155415

 שולחן מזכוכית עגול 230 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח 052-7126106

 מזנון מעוצב לבן 250 ש"ח 
_____________________________________________)43-44ח(052-7126106

 שולחן מעץ מתקפל 
מתאים לסוכה 200 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(052-7126106

 מיטה זוגית מעץ מלא 
בצבע חום כהה 499 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(050-6907470

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

_____________________________________________)43-44ח(050-6907470

 מיטת נוער מעץ מלא 
נפתחת + מגירות

_____________________________________________)43-44ח(052-4227714

 למכירה כיסא לתינוק 
לרכב מגיל חצי שנה עד 4 

מצב טוב 100 ש"ח
_____________________________________________)43-44ח(052-6140800

 למכירה מיטת תינוק 
+ מזרון 170 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)43-44ח(052-5737813

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 170 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)43-44ח(בלבד 054-7216671

 מובייל אווזים במחיר 
מצחיק 80 ש' 03-6162229 

_____________________________________________)43-44ח(054-3980448

 עריסת תינוק מעץ במצב 
חדש במחיר מציאה 100 ש' 

_____________________________________________)43-44ח(054-3980448

אוצרות חיים מזמינים אותך
למלון "ציפורי בכנרת" בטבריה

נופש ברמה אחרת

050-3131740/1 , 03-6880091

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

כ"ט כסלו - א' טבת, 27-29/12

* פנסיון מלא
*בריכת ספא למשך כל היום

*כניסה לחמי טבריה ב-50% הנחה

נופש חנוכה נופש לנשים
למשפחות

הזמרת
ענבר טביב

סטנד-דת
הרב שמעון פרץ

הפרשת חלה
הרבנית שושנה מלול

הרב מאיר טביב
מטפל רגשי

זומבה ודי-ג'יי
מוריה סבג

שי לכל משתתפת

הרב שחר לוי שליט"א

הפייטן דוד שלמה שירו הי"ו

ג'ימבורי 

ענק 

לילדים

פעילות 
מיוחדת 
במוצ"ש

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

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

עם בר דהן

הקרנת סרטים

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

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

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)06-06/20(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-05/20(_____________________________________________

 אבד שעון אשה לפני 
כחודש באזור לנדא מרום שיר 

_____________________________________________)39-40ח(03-5790543

 נמצאו משקפיים בציון 
אביי' ורבא ברביעי האחרון של 

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

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

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

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)45-46ח(בעבר 054-2509001

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

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

_____________________________________________)45-46ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)45-46ח(052-2786557

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

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

 למכירה רמקולים גדולים 
לסטריאו מחיר 300 שקל טל': 

_____________________________________________)45-46ח(050-4183200

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

_____________________________________________)45-46ח(052-6865596 ירושלים

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

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

_____________________________________________)45-46ח(054-8433730

 מכונת תפירה תעשייתית 
זינגר דרושה תיקון בבני ברק 

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

 מחשב נייד מעולה מצב 
מעולה 500 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(052-7171228

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

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

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

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

 מחשב נייח עם תוכנות 
ווינדוס 10 רק 499 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(052-7171288

 למכירה מכונת תפירה 
מחיר 300 שקל טלפון

_____________________________________________)45-46ח(050-5385055

 אורגנית ימהה 5 
אוקטובית כחדש כולל תיק 

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

 תנור ספירלה )מקרן( 
עומד ומסתובב עוצמתי 

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

 נגן חדש בקופסא + 
רמקול + בלוטוס + אחריות 

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

 למכירה מקרר צבע לבו 
מצב מצויין 310 ש"ח בלבד 

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

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(054-3558949

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(052-7171288

 מסך דק 23 אינץ מצב 
מעולה 250 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(055-6651237

 קומקום חשמלי חדש 
 KENNEBY באריזה תוצרת

)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 3 גופי תאורה )נורות 
הלוגן( מיועד לקיר 50 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(052-3463482

 A.E.G קומקום חשמלי 
_____________________________________________)44-45ח(תקין 25 ש"ח 052-3463482

 kemmedy תוצרת dvd 
)ללא מסך( כחדש 50 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(052-3463482

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)44-45ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD 8 ב- 240 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח טל': 052-2727474

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 350 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 052-3463482

 שואב אבק הובר תקין 
_____________________________________________)44-45ח(250 ש"ח 052-3463482

 ACG מייבש כביסה 
תקין ועובד 300 ש"ח בפ"ת

_____________________________________________)44-45ח(050-5967114

 גי'.פי.אס משוכלל 
ומעודכן כולל מטען ותושבת 

_____________________________________________)44-45ח(100 ש"ח 052-7683705

 מצלמת רכב משוכללת 
קדמית + אחורית ועוד 250 

_____________________________________________ש"ח 052-7683705

 מדפסת + סורק + פקס 
HP-1536 תקינה 500 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(052-3463482

 מקרר במצב מצויין מאוד, 
גדול ואיכותי במחיר מציאה 

_____________________________________________)44-45ח(500 ש"ח 052-5216686

 רמקול סאונד בר בלוטוס 
סמסונג שמיעה מעולה ב"ב 

_____________________________________________)44-45ח(400 ש"ח 052-7153007

 מכונת תפירה תעשייתית 
ברונר במצב טוב מאוד 500 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח בב"ב 058-4413099

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

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

 למכירה בירושלים מיטת 
נוער וארגז בהזדמנות רק 100 

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

 למסירה 4 כסאות סלון 
ריפוד בצבע חום טלפון

_____________________________________________)45-46ח(02-5812872

 מעמד פינתי מעץ בוק 
3 מדפים מתקפל גובה 1 מ' 

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

 מעמד פינתי חדש 
מתקפל ממתכת 4 מדפי 

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

 שולחן עגול נמוך מזכוכית 
מהמם 250 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(052-6126106

 מזנון נוי עם מגירות צבע 
לבן יפיפה 350 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(052-7126106

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

 שולחן עגול מתאים 
לחצר / מרפסת 140 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(053-3155415

 בהזדמנות שולחן גדול 
לסלון עם פתיחה + 6 כסאות 

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

_____________________________________________)45-48ח(052-4227714

 הזדמנות! מיטה נפתחת 
למיטה נוספת עם מגירות 

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

 כיסא מסתובב בלי 
משענת, על גלגלים 60 ש"ח 

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

 מיטת נוער כפולה מעץ 
בוק + מזרונים + כריות + 
מגרה + מעקה במצב טוב 
בני ברק ב- 100 ש"ח נייד 

_____________________________________________)45-46ח(058-3230569

 למכירה בהזדמנות 
ספה פינתית 500 ש"ח כסא 

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

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

 למכירה בהזדמנות ארון 
לבן + שידות לבנות 500 ש"ח 

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

_____________________________________________)45-46ח(054-7773591

 מזנון הכולל ויטרינה 
40*120*180 במצב מצוין 

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

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

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

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

 שולחן ו- 2 כסאות 
משענת ממתכת מתקפלים 

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

 שולחן סלוני מלבני בוק 
טבעי זכוכית חלבית במרכז 

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

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

_____________________________________________)45-46ח(050-3894767

 שולחן כתיבה פינתי 
מעוגל צבע בוק 3 מגירות 350 

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

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

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

 מיטה זוגית עם ארגז 200 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח בר"ג 050-5967114

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

_____________________________________________)44-45ח(400 ש"ח 052-3463482

 שעון קיר סלוני מעוצב 
ברמה גבוהה 300 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)44-45ח(058-4413099

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)44-45ח(500 ש"ח 054-5705546

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

_____________________________________________)44-45ח(050-5967114

 למכירה מדפים פלסטיק 
כתר חזק ויציב 120 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(052-5737813

 למכירה ספה מצויינת 
וחזקה 260 ש"ח בלבד
_____________________________________________)44-45ח(052-5737813 בני ברק

 כסא נוח ראטן 50 ש"ח 
_____________________________________________)44-45ח(03-6169291

 4 כסאות כתר לבן כחדש 
_____________________________________________)44-45ח(80 ש"ח 03-6169291

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

_____________________________________________)34-39(בהזדמנות! 052-4227714

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

בהזדמנות! אפשרות לשולחן 
או לכסאות בלבד

052-4227714)34-39(_____________________________________________

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

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

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

_____________________________________________)45-46ח(054-6689188

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

 שידת החתלה כולל מזרן 
במצב מצויין 500 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)45-46ח(052-7609397

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

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

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

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

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

_____________________________________________)45-46ח(054-8446728

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

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

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

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

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

 משאבת חלב דו צדדית 
חדשה 200 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(054-3245685

 כסא בטיחות חדש 
באריזה לתינוק 200 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(058-3245685

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

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

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

 עגלת אמבטיה אינפנטי 
צבע שחור גינס' במצב מצויין 

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

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

 עגלה מאמס אנד פאפס 
במצב מצוין 500 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(052-7102897



ח’-י’ בחשון תשע”ט  606/11-08/11/2019 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

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

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

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

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

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

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

העבודה בבני ברק

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

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

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

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

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

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

כללי

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

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

FRAVELIST שק אגרוף 
כחדש לגמרי + שרשרת 

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

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 תיקים לנערות 5 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(כ"א 050-6245339

 טלפון לכבדי שמיעה 50 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 050-6245339

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינרים 120 ש"ח

_____________________________________________)41-42ח(053-3155415

 מכשיר קוצץ ירקות 
_____________________________________________)41-42ח(לסלט 80 ש"ח 053-3155415

 משולש לכיור מנירוסטה 
_____________________________________________)41-42ח(25 ש"ח 054-3155415

 נעל סניקרס לבן מידה 
28 חברת קסטרו 50 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(053-3155415

 ספרי קריאה קומיקס 
לילדים הצופן וכו' 15-35 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(053-3155415

 מכנס גינס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו 80 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(058-7041010

 חצאית אלגנטית קומות 
מידה 42 שחור כסף 100 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(058-7041010

 חליפה לגבר מידה 52 
אפור כהה 150 ש"ח

_____________________________________________)41-42ח(058-7041010

 מראה קיר 70 ש"ח
_____________________________________________)41-42ח(052-7126106

 סטנדר עם רגליים 120 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח 052-7126106

 מטריות איכותיות גדולות 
_____________________________________________)43-44ח(20-35 ש"ח 052-7126106

 מזודה גדולה עם גלגלים 
_____________________________________________)43-44ח(120 ש"ח 052-7126106

 תיק לסמינר חברת 
להבורסה חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(053-3155415 

 משולש לכיור מנירוסטה 
_____________________________________________)43-44ח(כל"פ 25 ש"ח 053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש 50 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(053-3155415

 חצאית אלגנטית קומות 
מידה 42 שחור כסף 120 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(058-7041010

 בהזדמנות זקט' 
כחול חדש לנערים תוצרת 
ANGELS )בני ברק( 130 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 תלת אופן איכותי ומיוחד 
תוצרת צרפת 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 תיק נסיעה במצב מצויין 
_____________________________________________)43-44ח(40 ש"ח בלבד 054-7216671

 סקייטים לילדה במצב 
מצויין )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(בלבד 054-7216671

 חולצת פסים לבנה לגבר 
מידה M חדשה באריזה )בני 

ברק( 50 ש"ח בלבד
_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 למכירה שני בלוני גז 12 
ליטר ריקים 300 ש"ח
_____________________________________________)43-44ח(050-3337530 אבנר 

 תוכון מאלף + כלוב + 
קילו תערבת 150 שקל

_____________________________________________)43-44ח(050-4157763

 שלדות של אופני הרים 
ועיר כביש 50 שקל בב"ב 

_____________________________________________)43-44ח(054-3177932

 רולר בליידס מידה 31-34 
עם אביזרי ההגנה 150 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(054-5385013

 אופני הילוכים לנוער 24 
אינץ' 200 שקל גמיש

_____________________________________________)43-44ח(03-5741128

 3 זוגות אופניים 
למבוגרים עם הילוכים במצב 

מעולה 500 ש"ח
_____________________________________________)43-44ח(054-4980062

 משולש לכיור מנירוסטה 
_____________________________________________)43-44ח(כל"פ 25 ש"ח 053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש 50 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(053-3155415

 חצאית אלגנטית קומות 
מידה 42 שחור כסף 120 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(058-7041010

 קורקינט רגיל מתקפל 
לילדים במצב מעולה 50 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(אלי 054-7972972

 שמלת בת מצוה כחולה 
מידה XS 0 חדשה! 250 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(אלי 054-7972972

 קסדות לרכיבת סוסים 
קוטר 55 50 ש"ח אלי

_____________________________________________)41-42ח(054-7972972

 רולר בליידס מידה 31-34 
עם אביזרי ההגנה 200 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(054-5385013

 מכונת תפירה של ברדר 
מצב מצוין כולל הדרכה בבני 
_____________________________________________)41-42ח(ברק 500 ש"ח 052-7171012

 טלפון אלחוטי פנסוניק 
_____________________________________________)43-44ח(75 ש"ח 052-8380655

 נוקיה 208 כשר 250 ש"ח 
_____________________________________________)43-44ח(052-7167391

 נוקיה C2 כשר 200 ש"ח 
_____________________________________________)43-44ח(052-7167391

 אופניים לקטנטנים סמרט 
קיץ ב- 150 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(052-6140800

 ילקוט קל גב דגם 
עפרונות כולל קלמר תואם 

במצב כחדש 60 ש"ח )ב"ב( 
_____________________________________________)44-45ח(טל': 054-8485026

 שולחן כתר בצבע ירוק 
חדש במידת 135*80 סמ' 

)ב"ב( 110 ש"ח טל':
_____________________________________________)44-45ח(054-8485026

 ילקוט קל גב חדש במארז 
עגלה נשלפת, קלמר תואם 

ובקבוק 270 ש"ח במקום 360 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח טל': 058-3233170

 מצלמת וידאו לרכב 
novogo חדשה אחריות כולל 

כרטיס זכרון 32GB ב- 150 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח טל': 058-3233170

 מגפי גשם שחורים מעור 
לגבר 42-43 פרווה כחדש 180 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 058-3233170

 חלון רשת נגד יתושים 
במסגרת אפורה 1*1 מטר 
99 ש"ח במקום 350 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(058-3233170

 3.7V סוללה למצלמה 
קודק 7006 30 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(058-3233170

 4 רמקולים פנסוניק 
גדולים במצב חדש 150 ש'

_____________________________________________)44-45ח(058-3292985

 למכירה אופני ילדים במצב 
מצויין 130 ש"ח גמיש טלפון 

_____________________________________________)44-45ח(054-2819921

 למכירה שולחן מברזל 
במחיר מציאה 150 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(טלפון 054-2819921

 תמיסות לעדשות מגע 
קשות בוסטון ניקוי 35 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(054-8476805

 למכירה ויטרינה יפה צבע 
חום עם 3 מגירות למטה 240 

ש"ח בלבד בני ברק
_____________________________________________)44-45ח(052-5737813

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינר 120 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(053-3155415

 שולחן עגול מתאים לחצר 
צבע כסף נגד גשם 140 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(053-3155415

 3 מגירות מרשת ברזל 
50*50 רק 80 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(050-9089110

 מעמד לעציצים שמנת 
_____________________________________________)44-45ח(ועץ 03-6169291

 למכירה מחליק שיער 
kemington 'מעולה של חב

חדש בקופסא!! נקנה ב- 400 
ש"ח נמכר ב- 270 ש"ח בבני 

_____________________________________________)44-48ח(ברק 052-7335357

 תוכי קוקטייל מזן מיוחד 
)וויט פייס( חצי האכלת יד, 

זכר עובד, מחיר 420 ש"ח ב"ב 
_____________________________________________)44-45ח(054-8412976

 למכירה לול במצב מצויין 
_____________________________________________)44-45ח(170 ש"ח 052-7655652

 מדפים פלסטיק כתר חזק 
ויציב 120 ש"ח בלבד בני ברק 

_____________________________________________)44-45ח(052-5737813

 למכירה מזוודה + פקס 
+ מסך מחשב 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)44-45ח(052-5737813

 למכירה אופניים GT גלגל 
_____________________________________________)44-45ח(26 250 ש"ח 050-4169800

 ויטרינה זכוכית קטנה 
לתליה עם מגירות 150 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(050-9089110

 מזוודה גדולה במיוחד 
כחדשה עם הרבה תאים 220 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 050-9089110

 שולחן גיהוץ חדש )בני 
_____________________________________________)43-44ח(ברק( 70 ש"ח 054-7216671

 עגלת קניות במצב מצוין 
_____________________________________________)43-44ח(25 ש"ח בלבד 054-7216671

 תרמיל גב במצב מעולה 
_____________________________________________)43-44ח(20 ש"ח בלבד 054-7216671

 עגלת מעבר לתאומים 
במצב מצויין )בני ברק( 175 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 נעליים שחורות 
אלגנטיות תוצרת ארה"ב מידה 
46 )בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

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

_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 כדורגל חדש יפה במיוחד 
)בני ברק( 25 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 2 מוטות לתליית כביסה 
על מעקה מרפסת כולל 10 
גלגלי ברזל כחדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(ב"ב 054-6969961

 למכירה עגלת שוק 4 
גלגלים גדולה וחזקה 80 ש"ח 
בלבד + עגלה רגילה 60 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(בני ברק 052-5737813

 למכירה אופניים 90 ש"ח 
_____________________________________________)43-44ח(בלבד בני ברק 054-5656194

 למכירה צעצועים 
ומשחקים למשפחתון פעוטון 

_____________________________________________)43-44ח(1 ש"ח 054-5656194

 נעל אלגנטית מידה 39 
שחור עקב 120 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(053-3155415

 שלדה אופני הרים וכביש 
תקינה ושלמה 50 שקל

_____________________________________________)43-44ח(054-3177932

 מזוודה 80 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 תיק תקנון לסמינר צבע 
_____________________________________________)43-44ח(בז' 95 ש"ח 055-6772172

 סרפן מהמם! צבע 
אופווייט ממקימי ב- 100 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(055-6772172

 תוכי דררה וקווקר בב"ב בין 
150-300 ש"ח כ"א

_____________________________________________)43-44ח(052-7655838

תקשורת
 סמסונג A8 במצב חדש, 

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

052-3441441)27-30(_____________________________________________

 S5 פלאפון חכם סמסונג 
מטען וכיסוי, מצויין 250 שקל 

_____________________________________________)43-44ח(052-6784969

 כרטיס 128 גיגה'! כולל 
שנה אחריות רק ב- 75 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(058-3292471

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

_____________________________________________)44-45ח(052-7167777

 מכשיר נוקיה 105 )לא 
כשר( חדש באריזה מצוין 150 

_____________________________________________)45-46ח(שקל 050-8776286

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

 סים טוקמן + שיחות 
חופשי לחודש הראשון 80 

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

 מצלמת וידאו לרכב 
novogo חדשה ובאחריות 

כולל כרטיס זכרון 32GB ב- 
_____________________________________________)45-46ח(150 ש"ח טל': 058-3233170

 מגפי גשם שחורים מעור 
לגבר 42-43 פרווה בפנים 

כחדש 180 ש"ח
_____________________________________________)45-46ח(058-3233170

 חלון רשת נגד יתושים 
במסגרת אפורה 1*1 מטר 
99 ש"ח במקום 350 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(058-3233170

 3.7V סוללה למצלמה 
קודק 7006 30 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(058-3233170

 סט 5 מחזורי רבא מעור 
בצבע בורדו 300 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(050-3894767

 סט 2 מחזורים רינת ישראל 
חדשים 50 ש"ח
_____________________________________________)45-46ח(050-3894767

 2 גיטרות קלאסיות 
איכותיות בתוך תיקים 200 

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

 למסירה עיתונים ישנים + 
_____________________________________________)45-46ח(עלונים 02-5812872

 כיסוי לחורף לקלנועית 
אפיקים 3 גלגלים במצב חדש 
_____________________________________________)45-46ח(400 ש"ח 03-6199806 בערב

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(03-6199806 בערב

 מנורת מתכת עומדת 
חדשה 5 קנים גובה 1 מ' 480 

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

 שופר חדש ענק ציור 
וכיתוב של אריה 500 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(050-3894767 )פ"ת( 

 2 חסידות גדולות 
מעוצבות ממתכת מוזהבת 

)חדשות( 180 ש"ח
_____________________________________________)45-46ח(050-3894767 )פ"ת(

 2 פרפרים גדולים 
מעוצבים ומהממים ממתכת 

360 ש"ח 050-3894767 
_____________________________________________)45-46ח()פ"ת(

 מיחם מים חשמלי לשבת 
30 כוסות 70 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(050-3894767 )פ"ת(

 למכירה שטיח קטן 110 
ש"ח יפה ואיכותי בני ברק 

_____________________________________________)45-46ח(052-5737813

 למכירה אופניים 90 ש"ח 
בלבד + קורקינט איכותי 130 

ש"ח בלבד בני ברק
_____________________________________________)45-46ח(052-5737813

 משקפי שמש חברת 
אפטיקנה חדשות ב- 70 שקל 

_____________________________________________)45-46ח(050-8776286

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

_____________________________________________)45-46ח(054-8446728

 זוג תוכונים + כלוב 
ואביזרים ב- 100 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(050-4170390

 אמבטיה )סל שכיבה( 
לעגלת baby jogger בייבי 

_____________________________________________)45-46ח(ג'וגר 500 ש"ח 058-3233170

 סלקל ג'וי joie + בסיס 
לרכב מתאים גם לעגלת בייבי 
_____________________________________________)45-46ח(ג'וגר 350 ש"ח 058-3233170

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

_____________________________________________)45-46ח(054-7216671

 סל לכביסה )בני ברק( 25 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה אופני הרים עם 
הילוכים במצב חדש מחיר 300 

_____________________________________________)45-46ח(שקל טל' 050-5385055

 מייצב ברק מולטי 
פינקציונלי חדש )בני ברק( 175 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 A4000 מצלמת קנון דגם 
במצב מצוין 200 ש"ח בבני 

_____________________________________________)45-46ח(ברק 054-8418661

 כריות נוי עמינח מבד 
רחיץ כמעט חדשות 60*60 

100 ש"ח במקום 180
_____________________________________________)45-46ח(052-7600336 בב"ב

 למכירה משנה ברורה 
מהדורת דרשו חדש בקופסא 
מחיר 310 שקל במקום 390 

_____________________________________________)45-46ח(טל': 050-4183200

 למכירה משחק מגנטים 
של מסלולים ZIPIM ב- 140 

שקלים היה בשימוש פעמים 
בודדות אזור ירושלים

_____________________________________________)45-46ח(052-7162350

 מציאה נדירה! כ- 4,500 
כדורים למכונת כדורי הפתעה 

בירושלים 380 ש"ח
_____________________________________________)45-46ח(054-8509970

 למכירה מגפונים חדשות 
שחור רוכסן אחורי רק 100 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח מידה 40 054-8426680

 למכירה מעיל פרוה לנשים 
חדש שחור 90 ש"ח מידה 
_____________________________________________)45-46ח(M/L טל': 054-8426680

 נגן MP4 חדש בקופסא 
_____________________________________________)45-46ח(150 ש"ח 052-7659134

 S חצאית סריג מידה 
חברת C.B ורוד חדשה 100 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 054-8441430

 M9 'מיקאפ אילמקיאז 
מוצק בשווי 200 ש"ח 60 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(בלבד! בב"ב 054-8463244

 8GB למכירה נגן 
DOQOחדש!!! 120 ש"ח 

בלבד!! 03-6197805
_____________________________________________)45-46ח(052-7184617

 נעלי חורף לבנות מידה 
25 מהממות 100 ש"ח
_____________________________________________)45-46ח(054-8404589 באלעד 

 למכירה שמלת קטיפה 
סגולה מהממת! לחתונה 
מידה 38 350 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)45-46ח(פלאפון 053-3171749

 רולר בליידס מידה 31-34 
עם אביזרי ההגנה 150 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(054-5385013

 שמלה לאירוע שחור 
זהב מידה 50 400 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)45-46ח(פלאפון 052-7164548

 שמיכות צמר חדשות 
באריזה 50 ש"ח
_____________________________________________)45-46ח(058-3235792

 שמלת בת מצוה זהב 
נוצצת מידה 18 150 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(054-8435549

 תוכי קוקטייל מזן מיוחד 
)וויט פיס( חצי האכלת יד זכר 

עובד מחיר 400 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)45-46ח(ב"ב 054-8412976

 זיכוי בפוקס הום עס' 200 
_____________________________________________)45-46ח(ב- 130 בלבד 054-8447073

 טלית מידה 70 כולל 
פתילות עבות קשורות )ספרד( 

_____________________________________________)45-46ח(300 054-8447073

 ארנבת גוון חום בהיר 60 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח ב"ב 052-7687863

 חליפה חדשה 56 של 
אקסוס ללא שימוש כלל 230 

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

 ילקוט קל גב במארז: 
עגלה נשלפת, קלמר תואם 

ובקבוק 270 ש"ח במקום 360 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח טל': 058-3233170

 למכירה טיולון + מזוודה 
+ פקס HP ב- 70 ש"ח בלבד 

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

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינר 120 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חסרת קסטרו חדש לבן 50 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 053-3155415

 משולש לכיור מנירוסטה 
כל"פ חדש 25 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(053-3155415

 מכנס גינס לגבר מידה 40 
חברת קסטרו חדש 80 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(058-7141010

 מכנס 35 ש"ח
_____________________________________________)45-46ח(058-7141010

 מראה קיר לארון 80 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(052-7126106

 משקולות לכושר 35 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 052-7126106

 סטנדר 100 ש"ח
_____________________________________________)45-46ח(052-7126106

 מזודה גדולה 80 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(052-7126106

 למכירה תכולת דירה: 
ריהוט ומוצרי חשמל וכדו' 

_____________________________________________)45-48ח(במצב חדש! 052-2743987

 משולש לכיור מנירוסטה 
כל"פ חדש 25 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(053-3155415

 מיטת מעבר 160 ש"ח 
_____________________________________________)44-45ח(053-3155415

 חולצה ספורט 25 ש"ח 
_____________________________________________)44-45ח(058-7041010

 מכנס גינס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו 80 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(058-7041010

 למכירה מטען לסוללה 36 
וולט מצב חדש, רק ב- 100 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 054-8464909

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(גמיש 054-8464909

 למכירה מזרון יחיד 100 
ש"ח 054-5656194 מצב 

_____________________________________________)43-44ח(מצויין בני ברק

 מתקן לכביסה )בני ברק( 
_____________________________________________)43-44ח(25 ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)43-44ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר 

 למכירה מייבש כביסה 
מצב מצויין 290 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)43-44ח(בני ברק 052-5737813

 למכירה מזוודה + פקס 
+ מסך מחשב 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)43-44ח(052-5737813

 בבני ברק שרקן יפיפה 
רגוע 100 ש"ח טלפון

_____________________________________________)43-44ח(054-8457681

 קורקינט לילדים בצבעים 
שחור לבן מתקפל כחדש 50 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח טל': 050-2897977

 תיק לעגלת תינוק איכותי 
_____________________________________________)43-44ח(49 ש"ח 050-6907470

 שק שינה איכותי 59 ש"ח 
_____________________________________________)43-44ח(050-6907470

 בלון גז 40 ק"ג ריק 120 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח 052-7167391

 מראה לארון בגדים 80 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח 052-7126106

 30 נרתיקים חדשים 
לארבעת המינים ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(058-3267731

 BMX למכירה, אופני 
מידה 14, במצב מצויין, 

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





 אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים
והליכי הוצאה לפועל, המלווה: מקס, כפוף לאישור ותנאי החברה

לבדיקת הלוואה משתלמת

03-6177802

לא לוקחים

  M_A_X-בלי לבדוק קודם ב
הלוואה

בשביל הדבר הבא
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