


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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מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

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

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

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

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי, ישראל אלבוים

מכירות לוח: שרית אסרף
גרפיקה:  

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

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

קו תחבורה החל לפעול ב'רמת אברהם'
בראשית השבוע החל לראשונה לפעול קו תחבורה 
בנסיעת  המתאכלסת.  אברהם'  'רמת  בשכונת  עירוני 
ראש  השתתפו  השכונה  בתוככי   12 קו  של  הבכורה 
ועדת  ויו"ר  העיר  לראש  המשנה  בלוך,  עליזה  העיר 
התנועה שמואל גרינברג, נציגי סופרבוס ונציג השכונה 

מוטי גולובנציץ, ו
ראש העיר אמרה, כי "יש לי הרבה אמפתיה אליכם 
כל  עם  יחד  נפעל  למצוקותיכם.  ערה  בהחלט  ואני 
הגורמים הרלוונטיים כדי לעזור לשכונה הזו להתפתח 
הרב  שלי  למשנה  מודה  אני  ביותר.  הטובה  בצורה 
גרינברג על כל פועלו למען התחבורה הציבורית בבית 

שמש, ומאחלת לכם נסיעה טובה".
שמאמציו  שמח  הוא  כי  אמר  העיר  לראש  המשנה 
אכן נשאו פרי. "אנו זוכים כיום לחנוך את הקו הראשון 
עשייתה  כל  על  העיר  לראש  מודה  אני  אברהם  ברמת 
בבית שמש בכלל ובתחום התחבורה בפרט, אנו נמשיך 

לשתף פעולה יחד לרווחת התושבים", דברי גרינברג.

מאבק התחבורה: עומר ינקלביץ מצטרפת
חברי  נפגשו  השבוע  שלישי  יום  של  הערב  בשעות 
בעיר,  התחבורה  את מאבק  המובילים  הפעולה',  'ועד 
עם חברת הכנסת ותושבת העיר עומר ינקלביץ. לאחר 
מגיעה  שמש  בית  "לתושבי  ינקלביץ:  כתבה  הפגישה 
תחבורה ציבורית הולמת. שכונות חדשות אוכלסו ללא 
תשתיות הולמות לתחב"צ ותושבי העיר כולה סובלים 
ממחסור חמור בקווים, בגלל מכרז שתקוע מספר שנים. 
הקרובים  בימים  כבר  מקווה  התחבורה,  לשר  פניתי 

להיפגש עמו כדי לשים סוף לסבל של התושבים".

רוכב אופניים החליק ונפצע 
כוחות  הוזעקו  רביעי,  יום  אמש,  הבוקר  בשעות 
ההצלה לשדרות נהר הירדן פינת נחל קישון, בעקבות 
שהחליק  לאחר  בראשו  שנפגע   60 כבן  אופניים  רוכב 
עם האופניים עליהם רכב. חובשים של 'איחוד הצלה' 
העניקו לנפגע טיפול רפואי ראשוני בשטח ולאחר מכן 

הוא פונה להמשך טיפול בבית החולים.

שיתוף פעולה בשגרה ובחירום
מפקד פיקוד העורף, אלוף תמיר ידעי ומפקד מחוז 
ירושלים והמרכז בפיקוד העורף, אל״ם איתי לוי קיימו 
במסגרת  שמש.  בית  בעיריית  סיור  השבוע  בראשית 
מנהל  בלוך,   עליזה  העיר  ראש  עם  נפגשו  הביקור 
מחלקת חירום בעירייה, עידו אדמוני ובכירים נוספים.

מטרת הביקור הייתה חיזוק וחידוד שיתוף הפעולה 
במהלך  ובחירום.  בשגרה  לעירייה  העורף  פיקוד  בין 
הוצגה העשייה של הרשות המקומית בתחום  הביקור 
להמשך  דיון  והתקיים  לחירום  והמוכנות  ההיערכות 

שיתוף הפעולה של פיקוד העורף עם העירייה.

מאת: מנחם הירשמן

סוערות  העירייה  במסדרונות  הרוחות 
המקומית  ש"ס  סיעת  של  צירופה  בעקבות 
שליטה  תקבל  היא  שבתמורה  לקואליציה, 
דבר  שמש  בבית  הדתית  המועצה  על  מלאה 

אשר עורר את זעמם של אנשי הבית היהודי.
לאחר משא ומתן שנמשך חודשים ארוכים 
בין נציגי ש"ס מחד וראש עיריית בית שמש 
עליזה בלוך מאידך, הגיעו למתווה מוסכם על 
על  לחתימה  בכפוף  לקואליציה  ש"ס  כניסת 

ההסכם הקואליציוני שהושג ביניהם.
את  תקבל  ש"ס  כי  הוסכם  הצדדים  בין 
התפקידים הבכירים: משנה לראש העיר, יו"ר 
על המועצה הדתית  ושליטה  ועדת המכרזים 

בבית שמש.
סיעת  הליטאית,  במפלגה  הכעס  בעקבות 
'דגל התורה' בבית שמש נועדה עם יו"ר 'דגל 
במשבר  לדון  כדי  גפני,  משה  ח"כ  התורה', 

בלוך,  עליזה  העיר  ראש  עם  שנוצר  האמון 
בשל צירופה של סיעת ש"ס לקואליציה.

בישיבה השתתפו נציגי 'דגל התורה' בבית 
שמש - שמוליק גרינברג, ישראל סילברסטין, 
גולדהירש  ויוסי  שלמה ברילנט, חיים זמורה 
מנחם  לצד  הדתית,  למועצה  'דגל'  נציג   -
של  המוניציפאלית  המחלקה  מנהל  שפירא, 

'דגל התורה'.
בהודעה מטעם 'דגל התורה' נאמר כי "ח"כ 
דגל  סיעת  גפני ביקש לשמוע את חברי  הרב 
הפעולה  שיתוף  אודות  שמש  בבית  התורה 
הנציגים  העיר.  ראש  עם  האחרונה  בשנה 
טענו על קשיים בהתנהלות במהלך כל השנה 
התורה  לדגל  שהובטחו  דברים  האחרונה, 
ושאר  ביה"כ  הקצאות  מומשו,  לא  בחלקם 
צרכי דגל התורה כמעט ולא זכו למענה בשנה 

האחרונה.
מוסדות  מצוקת  הותיקה  העיר  "בקהילות 
האחרונה  ובשנה  לשמים  זועקת  החינוך 
המשמעותי  הגידול  עקב  החריפה  המצוקה 

בשכונות ולמרות הבטחת ראש העיר לפתרון 
העלו  הנציגים  ביטוי,  לידי  בא  לא  הדבר 
חוסר  הוא  מהם  שהיוצא  רבות  טענות  שורת 
פעם  אחר  ופעם  העיר  בראש  מוחלט  אימון 

הבטחותיה אינם עומדים במבחן המציאות".
גורם  האמון  "משבר  כי  אמר  גפני  ח"כ 
ייכנסו  הנציגים  צעדינו,  את  לשקול  לנו 

להתייעצות אצל מרנן ורבנן גדולי ישראל".
בעיר  לאומית  הדתית  בנציגות  גם  כאמור, 
לא אהבו את ההסכם שנחתם ומטעמם נמסר 
רבה  בחומרה  רואה  היהודי  הבית  "סיעת  כי 
סמכויות  למסירת  הסכם  על  החתימה  את 

המועצה הדתית לתנועת ש"ס".
בוטה של  "הדבר מהווה הפרה  לדבריהם, 
היהודי  הבית  סיעת  עם  הקואליציוני  ההסכם 
אנו   - מכך  חמור  אך  מכך  המשתמע  כל  על 
הדתית  הציונות  בערכי  בגידה  בכך  רואים 
והכללי  לאומי  הדתי  בציבור  ובגידה  בפרט 

בכלל".

מאת: יוסי לוז

בעקבות הסערה סביב צביונה העתידי של 
ביום  בעיר,  ה'(  )רמה  שמיר'  'נווה  שכונת 
שני השבוע התכנסה הועדה העליונה לתכנון 
החלטות  אושרו  ובמסגרתה  בעיר  ובנייה 
ככזו  השכונה  של  עתידה  את  לקבע  בניסיון 

המיועדת לציבור הכללי.
יו"ר  ידי  על  שנוהלה  הישיבה  במהלך 
בה  גולדברג,  ובנייה שמעון  לתכנון  הוועדה 
וכן  בשכונה  האחרונים  הפרויקטים  נדונו 
הליכוד  נציגי  ד',  לרמה  הקשורים  דברים 
בניינים  בניית  לאשר  שלא  להחלטה  התנגדו 
למרות  אך  הקרקע,  פני  מעל  קומות   9 מעל 
'הליכוד'  נציגי  שוב.  אושררה  ההצעה  זאת 
של  היעדרותה  בעקבות  הישיבה  את   נטשו 
עמדו  תושבים  מספר  ובמקביל  העיר  ראש 

בפתח בניין העירייה וניסו למחות. 
מפרטים שהגיעו לידי 'השבוע בבית שמש' 
התקיימו  האחרונים  בשבועות  כי  עולה, 
ארבעה כנסי זוכים ובהם שיעור החרדים היה 
למעלה משמונים אחוז. את נתון זה היה ניתן 
'עץ  חברת  שערכה  בכינוס  השבוע  לראות 
השקד' לזוכי 'המחיר למשתכן' שבאו לבחור 
דירות מתוך מעט יותר מ-208 דירות שבונה 
מ-80%  למעלה  כאשר  הכל,   בסך  החברה 

מהמשתתפים היו חרדים.
הועדה  לישיבת  הגיבו  'הליכוד'  בסיעת 
לתכנון ובנייה ומסרו, כי "ביום ב',  התקיימה 
ובניה  לתכנון  העליונה  הועדה  ישיבת 
תכניות  על  הליכוד  סיעת  ערעורי  ובמרכזה 
רה"ע,  שמיר.  נוה  לשכונת  בדיור  פרויקטים 
יו"ר הועדה, הייתה אמורה לנהל את הישיבה, 

ובחרה להיעדר ממנה". 

בליכוד,  הוסיפו  מפתיעה",  "בהצבעה 
שמעון  התיק  ומחזיק  המועצה  חבר  "ביקש 
כאות  הישיבה.  את  במקומה  לנהל  גולדברג 
יצאנו  הליכוד  סיעת  חברי  ארבעת  מחאה 
על  היום  לסדר  לעבור  אפשר  אי  מהועדה. 
מי  החרדיות,  המפלגות  של  ההשתוללות 
הקואליציוניים,  השותפים  להיות  שאמורים 
של  הדגל  פרויקט  להיות  שאמור  מה  סביב 

הציבור הציוני בעיר".
הדבר  היא  התכנית  שמימוש  סוד  לא  "זה 
להוביל.  צריכה  העיר  שהנהלת  העיקרי 
הציבור הציוני דורש שכונה גדולה המתאימה 
לצרכיו ולהתפתחות הטבעית של העיר. זו לא 
עלינו  מופעלים  בסיסי.  תנאי  זה  פריבילגיה, 
לנטוש  המפלגה  פעילי  מצד  כבדים  לחצים 
יכול  אינו  שכזה  צעד  אם  הקואליציה  את 
לבוא לידי מימוש דווקא היום. סיעת הליכוד 
ורק  ראש  בכובד  שידרש  צעד  כל  תשקול 
למטרת ורווחת תושבי העיר", חתמו בליכוד 

את הודעתם.
נזכיר, כי לפני כחודשיים הזוכים החרדים 
בשכונה הגישו התרעה לעתירה נגד העירייה 
כי  לבית המשפט, בטענה  והעומדת בראשה 
העירייה מוליכה שלל את הזוכים בהבטחות 
לאחר  זאת  אתני',  ל'טרנספר  בניסיון  שווא, 
שקרי  ב"מסע  יצאו  בעירייה  שלדבריהם 
ורווי לחצים על הזוכים, תוך כדי התעלמות 
מוחלטת מהעובדה שרוב מוחלט של הזוכים 

הם מהמגזר החרדי".
במכתב לשרת הבינוי והשיכון יפעת שאשא 
ביטון, התריע עו"ד נתן רוזנבלט המייצג את 
הזוכים החרדים בשכונה, על 'טרנספר אתני', 
לכאורה, במימון ועידוד המשרד."ראש העיר 
יחד עם חברי המועצה החילוניים בעיר , פנו 

לתושבים החרדים שזכו בדירות כדין ברמה 
ה' בניסיון לשכנעם לעבור לרמה ד', במטרה 
לצמצם את האוכלוסייה החרדית בעיר", כתב 

רוזנבלט.
פרסמה  חודשים  כארבעה  לפני  כזכור, 
משרדי  ולפיה  הודעה  שמש  בית  עיריית 
בקשתם  את  אישרו  והמשפטים  השיכון 
הגרלת  זכיות  העברת  מודל  ביצוע  לאפשר 
'מחיר למשתכן' בין שכונת נווה שמיר לרמה 
'העברת  מודל  לקיום  ההתנגדות  ולהיפך.  ד' 
הזכויות'  זכה לגיבוי מצד רבני העיר שחיזקו 
חילול  "זה  בהחלטתם.  החרדים  הזוכים  את 
את  לעזוב  היקרות  מהמשפחות  לבקש  השם 
מקומם אשר זכו בהם בדין, בגלל שהם יראים 

לדבר ד'", כתבו אז רבני העיר.
העיר  ראש  השבוע  שפרסמה  בהודעה 
היא  הוועדה,  כינוס  לאחר  בלוך,  עליזה 
בהצלחה  עבר  ההצרחה  'הליך  כי  הצהירה 
"אושרו  הוועדה  בישיבת  לדבריה,  גדולה'. 
נווה  של  קביעתה  לגבי  חשובות  החלטות 
הכללי.  לציבור  המיועדת  כשכונה  שמיר 
נווה  יזמי  בקשות  אושרו  הועדה  במסגרת 
אלו  אישורים  הבנייה,  אחוזי  להגדלת  שמיר 
מותאמת  כשכונה  השכונה  את  מקדמים 

לציבור הכללי". 
בסיום דבריה התייחסה ראש העיר לטענות 
כי  ואמרה,  הליכוד  סיעת  מקרב  שנשמעו 
"הקולות שנשמעים ביממה האחרונה צורמים 
לי מאוד ומשמעותם  - קידום אסטרטגיה של 
ובראשונה  בראש  שתוצאתה  כלים,  שבירת 
חרדים  יחסי  של  הדיון  את  למוקד  להחזיר 
הזיק  רבות  שנים  שבמשך  נושא  וחילוניים. 
באור  אותה  והציב  שמש  בית  של  לדימוי 

שלילי". 

משבר בעירייה: ש"ס נכנסה לקואליציה, 
'דגל' והבית היהודי זועמים

'נווה שמיר': הליכוד נטשו בזעם את ישיבת ועדת תו"ב

מלחמת עולם פרצה בימים האחרונים לאחר חתימת ההסכם הקואליציוני בין ש"ס לראש העיר עליזה בלוך, בתמורה לשליטה 
במועצה הדתית • ב'דגל' זועמים: "חוסר אימון מוחלט בראש העיר" • בבית היהודי מאשימים: "בגידה בציבור הדתי לאומי"

המאבק על השליטה במועצה הדתית



077-2309997
לפרטים וכניסה לעבודה מוצלחת חייגי:

בעבודה מצויינת!

דרושות נציגות
לחטיבת גיוס תרומות ומשאבים

לצוות ותיק ומגובש

שעות המשמרת 9:30-14:00

JOB
להתחיל שנה

₪ 40 
לשעה

בונוסים 
גבוהים

 אוירה 
ביתית

צוות
מנצח





רוצים קיר טיפוס משלכם?
מצויין! זאת בדיוק ההתמחות שלנו כבר מעל 17 שנה, במגוון רחב של פתרונות 

מקיפים לבניית קירות טיפוס, מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים.
אנו בונים מתקנים קטנים בבתים פרטיים, ועד למתקנים הגדולים ביותר בארץ.

חישבו על חלום, בכל מקום, אנחנו נגשים אותו עבורכם!

פרוייקטים לדוגמא:

מוסדות 
מתנסים

עיריות
פארקים

רשויות
גני ילדים

בתים 
חצרות

בתי ספר
גני שעשועים

 -360climbing
החברה הגדולה לתכנון, בנייה והקמת קירות טיפוס, 
מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים

www.360climbing.co.il  |  054-360-3-360 יהודה

חברתנו מייבאת את מיטב 
מותגי הציוד המקצועי 

לטיפוס, לבטיחות, 
לתעשיה וגלישה 
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מאת: מנחם הירשמן

הראשון לציון ורבה של ירושלים הגרש"מ 
במהלכו  בבחריין,  מיוחד  ביקור  ערך  עמאר 
ואישי  בחריין  מלך  עם  לציון  הראשון  נפגש 

דת רבים מארצות המזרח התיכון והרחוק. 
לציון  נערכה לראשון  מיוחדת  פנים  קבלת 
חגורת  תחת  במקום,  הממשל  אנשי  ידי  על 
כוחות  של  צמוד  וליווי  כבדה  אבטחה 

הגרש"מ  של  מסעו  את  שתיאמו  הביטחון 
למדינה המוסלמית.

במהלך כנס של ראשי דתות בעולם ביניהם 
לבנון,  ירדן,  כווית,  קטר,  ממדינות  נציגים 
איטליה,  הברית,  ארצות  רוסיה,  מצרים, 
לשאת  לציון  הראשון  התכבד  והודו  תאילנד 

דברים בשם העם היהודי.
הקודש,  עיר  של  רבה  אמר  בחריין  למלך 
להוביל  שתזכה  מירושלים  שלום  "ברכת 
תושבי  ישראל.  מדינת  עם  איתנים  ליחסים 
ישראל  עם  בשלום  רוצים  התיכון  המזרח 

וביחסים טובים".
במזרח  העמים  כי  הגרש"מ  אמר  בדבריו 
ועל  ישראל  עם  בשלום  רוצים  התיכון 
של  רבה  ציין  בנאומו  זאת.  לקדם  המנהיגות 
השלום  וערך  היהודית  האמונה  את  ירושלים 

שבה.
יצוין כי במהלך הביקור הנדיר ענד הראשון 

כמנהגו  הדברות,  עשרת  את  גופו  על  לציון 
העמים,  בין  שנערכים  בביקוריו  שנים  מזה 

מתוך מטרה לקדש שם שמים בעולם.
במסגרת ביקורו ההיסטורי, הגיע הראשל"צ 
בלב  במדינה,  היחיד  הכנסת  בבית  להתפלל 
פעיל  אינו  הכנסת  בית  באל-מנאמה.  השוק 
למרבה הצער, והקהילה היהודית בכל בחריין 
בית  זאת,  למרות  בלבד.  יהודים  כ-40  מונה 
הכנסת עבר בשנים האחרונות שיפוץ במימון 

מלך בחריין.
בשל האבטחה האדוקה סביב הרב במדינה, 
והחשש הכבד מגורמי טרור שינסו לפגוע בו 
גורמי  ידי  על  הגר"ש עמאר התבקש  חלילה, 
המודיעין במדינה להגיע למתחם בית הכנסת 
ללא גלימת הראשון לציון, בכדי שלא למשוך 

את עיניהם של הנוכחים בשוק.

ביקור היסטורי 
בבחריין

תחת אבטחה כבדה ערך הראשל"צ הגרש"מ עמאר ביקור נדיר בבחריין

מזל טוב!
 ברכותינו החמות שתגדלוה באושר 

ובשמחה לתורה, לחופה ולמעשים טובים
ותזכו לרוות נחת ממנה
ומשאר יוצאי חלציכם  

צוות

להולדת הבת מיכל שרה

לעמיתנו היקר סגן העורך
ספרא וסייפא

ר' שניאור זלמן ובר

מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

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

 ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, תחזוקה ושימור 

 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
 יחסי אנוש מצויינים - חובה

 ייצוגיות 

דרוש/ה 

דרישות:העבודה כוללת:

 

העבודה בבני ברק

shlomi@kav-itonut.co.il קו”ח למייל:
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נמנע אסון
על ה עולות  הבאות  שורות 

שהכנסת  הנחה  מתוך  הכתב 
לקלפי  והדרך  מתפזרת  שוב 
הרווחת  ההערכה  זו  קצרה. 
כרגע, לנוכח היעדר קרן אור 
הסבירות  המנהרה.  בקצה 
בשעות  ממשלה  ותוקם  דרמטי  שינוי  שיחול 

הבודדות שנותרו - שואפת לאפס.
צריך לומר ביושר: זה היה צפוי. כל מי שטוען 
אחרת, אינו אלא נאיבי. הסיטואציה הפוליטית 
שנוצרה, וההתבצרות המוחלטת של השחקנים 
אפשרויות  הותירו  לא  בעמדתם,  הפוליטיים 
אחרות מלבד בזבוז אדיר של משאבים לטובת 
להוביל  עשויות  שתוצאותיו  פוליטי  קרקס 

אותנו לפלונטר זהה למצב הנוכחי.
חיוביים  מהיבטים  להתעלם  קשה  זאת,  עם 
שהתפרסם  בסקר  הללו.  בבחירות  שטמונים 
החרדי  במגזר  כי  עלה  קצרה,  תקופה  לפני 
לאור  ביותר  לסבירה  שנחשבה  הזו,  האופציה 
גדולה  להיענות  זוכה  מהסבך,  המוצא  היעדר 
האוכלוסייה  לשאר  בהשוואה  בטח  יחסית, 
החרדה  על  מצביעים  הללו  הנתונים  בישראל. 

הגדולה שהיתה נחלת רבים, מהגרוע מכל.
כלפי  נתניהו  שגילה  הנאמנות  אילולא 
אותם  לנטוש  שלו  העיקש  והסירוב  החרדים 
לקום  היתה  עלולה  מפתות,  להצעות  בתמורה 
כזו  והמצוות,  התורה  לשומרי  רעה  ממשלה 
שחורטת על דגלה פגיעה בכל דבר שריח של 
משך  שנבנו  החומות  ממנו.  נודף  אידישקייט 
גחלת  על  שניתן  כמה  עד  לשמור  בכדי  שנים 
בידי  באחת  נופלים  היו  במדינה,  היהדות 

ליברמן-לפיד וחבריהם.
שבוקעת  הארסית  בטרמינולוגיה  בהתחשב 
המבישה  והתחרות  ליברמן  איווט  של  מפיו 
השמאל  במחנה  לחבריו  בינו  שהתפתחה 
בשאלה מי חובט יותר בחרדים, ניתן רק לשער 
חווים  היינו  שחלילה  ההתעמרות  עוצמת  את 
על בשרנו מממשלת הזדון שבחסדי שמים לא 

קמה.
ומי מדבר על הקיצוצים העמוקים בתקציבי 
הישיבות,  לתלמידי  גיוס  צווי  התורה,  עולם 
מתווה  הציבורית,  בפרהסיה  השבת  חילולי 
המגזר  זכויות  המערבי,  הכותל  קדושת  חילול 
אחרות  וגזירות  נרמסות  היו  שלבטח  החרדי 
ציבור  על  לבקרים  חדשים  מושתות  שהיו 

חובשי הכיפות בישראל.
מבחינתם.  החלומות  קואליציית  היתה  זו 
ו"בלי  ולפיד,  גנץ  כהגדרת  חילונית  ממשלה 
להצהיר  שהרבה  כפי  וקיצוניים",  משיחיים 
איווט ממולדובה בנימה מבעיתה. במידה רבה, 
נכשלה.  ומזימתם  מפלה  נחלו  רעתנו  חורשי 
הכוונה להדיר אותנו מהשלטון לא צלחה תודה 

לק-ל ועלינו לברך על כך.
בעובדה  למצוא  ניתן  פורתא  נחמה 
בחודש  להתקיים  צפויות  שבפתח  שהבחירות 
שבו מזלן של ישראל בריא ותקיף. כבר היה מי 
שנעלם ממנו מידע זה וסופו הביא לנו את חג-
הפורים. בימים ההם בזמן הזה, נייחל שנהפוך 
הוא וישלטו היהודים באלו החפצים להשכיחם 

תורתך.
ייתכן  בקול,  זה  על  לדבר  אסור  אולי  אז 

אצל  רצוי  לא  באופן  יתקבלו  כאלה  שדברים 
במצב  אבל  הישראלית,  בחברה  שונים  חלקים 
נגמרים  בלתי  אגו  קרבות  בשל  נקלענו  אליו 
בישראל  מגזרים  של  כוללת  החרמה  ובעקבות 
ברורה  עדיפות  לנו  יש  אמונתם,  בגלל  רק 
סדר  יעשו  הפעם  שאולי  חדשות,  לבחירות 
חודשים  ישראל  את  שאופפת  באנדרלמוסיה 
ברורה.  להכרעה  סוף-סוף  ויביאו  ארוכים 

אינשאללה.

יועצינו כבתחילה
שוב ושוב עולה התמיהה מכיוונם של גלויי 
"מה  מחל,  מצביעי  על  נמנים  שאינם  ראש 
החרדים  שלכם  מסויגת  הבלתי  התמיכה  פשר 

בנתניהו". 
לבאר  בכדי  נשתברו  קולמוסים  מעט  לא 
החרדית  ההתעקשות  עילת  את  טעם  בטוב 
לעמוד לצידו של ראש הממשלה, עד כי לעיתים 
ניתן לחשוב שהנציגים החרדים נאמנים לו יותר 

מחברי הכנסת המכהנים מטעם מפלגתו.
הטילו  שברובם  הגבה,  ממרימי  אחדים 
מחוץ  אל  החרדים  את  שמוציא  פתק  בקלפי 
רחוק  נתניהו  לפיה  בטענה  השתמשו  למחנה, 
פער  על  מקפיד  איננו  ומצוות,  תורה  משמירת 
במוצהר  נמנע  ואף  וחלב  בשר  באכילת  זמן 
מלהניח תפילין של רבינו תם. הכל נכון חברים, 
שבהם  באלה  מהותיות,  היותר  בשאלות  אבל 
נבחנת מנהיגותו, נתניהו הוכיח יושרה והגינות 

שכיום הפכו נדירים במחוזותינו.
בחייו  הממשלה  ראש  התנהלות  ועוד,  זאת 
ישראל.  לאזרחי  משמעות  חסרי  האישיים 
על  מתנוססת  כשרות  חותמת  איזו  השאלה 
בדיוק  רלוונטית  שבמעונו,  במקרר  המוצרים 
כמו שאנו מגלים במזג האוויר בקוסטה ריקה. 

כיפה  חובשי  של  לעברם  מבט  נעיף  אם  די 
מלא  כרסם  מסוימים  במקרים  אשר  שחורה, 
בתורת הנסתר, שבה הוגים על פי פירושי בעל 
בסיסיים  דברים  על  להשפיע  ובכוחם  ה'סולם' 
האכזבה  למרבה  אך  היהודי,  הנפש  שבציפור 
אלה נאלמים דום כשהם נדרשים לפעול לתיקון 
עוול כלפי ציבורים גדולים בישראל שבוחרים 

לדבוק בדרך ישראל סבא.
הכוונה כמובן היא ליועץ המשפטי לממשלה 
חובש הכיפה, שדווקא בקדנציה שלו שנמצאת 
התורה  שומרי  של  זכויותיהם  בעיצומה, 
יוצא  אותו  לראות  היה  וקשה  נדרסו  והמצוות 
להגנת יהודים כמותו שמתפללים שלוש פעמים 
ויועצנו  כבראשונה  שופטינו  "השיבה  ביום 

כבתחילה".
משרדו  ידי  על  בוטלו  שלו,  במשמרת 
לדבר  להישמע  שמבקש  לציבור  אירועים 
בלטה  שרביטו  תחת  בהפרדה.  ולקיימם  השם 
ההתערבות הבוטה של "שומרי הסף" בדברים 
שבאף מדינה לא ההינו לשלוח יד. פקידיו עודם 
שאינו  מה  לכל  להיטפל  חופשית  יד  מקבלים 
בתוקף  טוענים  שהם  תוך  בעיניהם,  חן  מוצא 
שאינם מונעים משיקולים זרים והרי מנדלבליט 

הוא "חרדי ולומד קבלה".
מנדלבליט אינו היחיד. בהיסטוריה היהודית 
'מה  שרקדו  המחנה  מקרב  אנשים  להם  קמו 
יפית' בפני הפריץ, כשלראשם שטריימל גבוה 
וגארטל עבה. לא מדובר רק בחרדים כלפי חוץ 
למצג  הבית  כותלי  בין  החיים  בין  שהפרידו 
השווא בחוץ. הללו התהדרו בגאונות מדהימה 

ובידע מקיף בכל חדרי תורה.
היועמ"ש הנוכחי הוא חלק מרשימת דתיים 
פועלים  אך  ומצוות,  תורה  שומרים  שאמנם 
בשלל  מהם  שמצופה  מזו  שרחוקה  בדרך 
בשפע  למצוא  ניתן  דוגמתו  אנשים  נושאים. 

ובצמתים  לדורותיה  בכנסות  המשפט,  בהיכלי 
כל  עבור  לקריטיים  הופכים  פעם  אחרים שלא 

מי שחרד ליהדותה של ארץ הקודש.
שחונכו  ולמרות  שלראשם  הכיפה  בחסות 
להפנות  בחרו  הפנכה  מלחכי  המדרש,  בבית 
תחת  שיצאו  בהחלטות  מחצבתם.  לצור  עורף 
הדתית- חזותם  את  לדמיין  היה  קשה  ידיהם 

שאחז  הטשטוש  זהו  בלט,  שכן  מה  חרדית. 
בהם בשעה שנכנעו לכוחות לא רצויים והפכו 
בקנה  עולה  שאינה  להתנהלות  גומי  חותמת 
הגבורה  מפי  הדברות ששמעו  עם עשרת  אחד 

בהר סיני.
השנים  במרוצת  נהג  לגמרי,  שונה  באופן 
למשפחת  שנולד  למרות  אשר  נתניהו,  בנימין 
תינוקות שנשבו, התגאה בכך שהגן על יסודות 
על  התורה.  לעולם  גב  לתת  ולא התבייש  הדת 
ויש  כבדים  מחירים  רה"מ  שילם  התנהלותו 
תוצאה  כעת,  לעברו  המונפת  בחרב  שרואים 
החרדי  הציבור  כלפי  ההגונה  להתנהלותו 

ולברית שכרת עם נציגיהם.
ניתן להניח בזהירות, שאלקטורט לא קטן של 
מצביעי הליכוד פחות אהב את החיבור הנדיר 
שרקם נתניהו עם שותפיו במפלגות החרדיות. 
את  לפרום  לרה"מ  שקראו  הקולות  זאת,  חרף 
נדחו  השבת,  בקדושת  פגיעה  ולאפשר  הקשר 

בידי נתניהו על הסף.
הגורלית  המבחן  שבשעת  אפוא  מתבקש 
בו.  בתמיכתנו  איתנים  נישאר  שרויים,  אנו  בה 
התפתו  שלא  החרדים  הנציגים  לשבח  ראויים 
ונותרו  לטבוע  שמאיימת  ספינתו  את  לנטוש 
נאמנים עד לרגע האחרון. עמוד השדרה שגילו 
מגזרים,  חוצת  ולהערכה  השם  לקידוש  וגרמה 
לשיתופי  ותתרום  בעתיד  גם  אותם  תשרת 
ליצור עמם,  פוליטיקאים  יבקשו  אותם  פעולה 

לתועלת כולנו.

שומר אמונים לחרדים. נתניהו | צילום: קובי גדעון, לע"מ

 | שניאור ובר 
shneor@kav-itonut.co.il
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של  שחרית  בתפילת  נידחת,  יהודית  בעיירה  רבות,  שנים  לפני 
חג הפורים, פרצה תגרה של ממש בין המתפללים. הגבאי המקומי 
טען בתוקף כי פורים דינו כראש חודש ולפיכך יש להעלות לתורה 
ארבעה קרואים, ואילו השמש הוותיק טען כנגדו כי דין פורים כדין 
שני וחמישי ודי בשלושה קרואים. כמנהג ישראל מקדמת דנא, נחלק 
"למדן"  העיירה,  של  רבה  שקם  עד  הניצים,  בין  בתמיכתו  הקהל 
מופלג, והס הושלך בקהל. פסק הרב את פסוקו – פורים שחל בראש 

חודש קוראים ארבעה ובפורים שחל בשני וחמישי – שלושה...
בנושא אחד –  בשבוע החולף עסקה המערכת הפוליטית בעיקר 
מועד הבחירות לכנסת ה-23 הבעל"ט, לכולי עלמא הוסכם שהמועד 
המקורי – פורים דפרזים – אינו בר ביצוע, וכל שנותר הוא להחליט 

האם לקבוע פורים בראש חודש או שמא בשני וחמישי.
תחילה, כפי שנכתב כאן בהרחבה בשבוע שעבר, נבחנו האופציות 
לעריכת בחירות בימי שלישי בלבד. החל מר"ח אדר וכלה בכ"ח בו. 
אלא שכל תאריך נדחה מסיבה אחרת, באחד חל יום השנה לחללים 
אלימלך  לרבי  השנה  יום  הוא  והאחר  נודע  לא  קבורתם  שמקום 
מליז'ענסק זיע"א, תאריך אחד מוקדם מדי לועדת הבחירות ומשנהו 
מאוחר מדי למדינת ישראל. בשלב מסוים, קם מי שקם והעלה את 

השאלה הגאונית – למה דווקא שלישי?
מתברר שדין אין כאן ובקושי מנהג ישראל יש כאן. המסורת לקיום 
הבחירות בימי שלישי נעוצה במקור בשתי סיבות, שכל קשר שלהן 
למציאות בימינו קלוש עד בלתי קיים. האחת, היות יום הבחירות יום 
שבתון במשק, והעובדה שימי שלישי בעבר היו רק 'חצי יום עבודה', 
ומשכך, נחשבו מועדפים לעריכת בחירות - כדי לצמצם את הפגיעה 
במשק. טיעון זה כמובן אינו רלוונטי בעידן המודרני, בו יום שלישי 

הוא יום עבודה כשאר הימים.
לפניהן,  לבחירות  הטכנית  שההיערכות  ההנחה  השנייה,  הסיבה 
הרצון  ומשכך,  ארוכים,  ימים  אורכת  שלאחריהן,  הקולות  וספירת 
להימנע מחילולי שבת לפני ואחרי. גם נימוק זה כבר עבר זמנו, שהרי 
נפסק בהלכות הדלקת מדורת ל"ג בעומר שחל במוצ"ש במירון שאין 
בקצב  להתחשב  אם  מאידך,  הם,  זריזים  וישראל  דא  לכגון  לחוש 
ספירת הקולות של ועדת הבחירות בשני הסיבובים הראשונים, נדמה 
שמוטב אף להקדים את הבחירות למוצאי שבת, שמא תספיק הועדה 
המייגע  התהליך  את  לסיים  הנדל  ניל  השופט  בראשות  המתחדשת 
כשהוא  לשבת  להיכנס  יוכל  פינדרוס  יצחק  וחכ"ל  שלם,  בשבוע 

משוחרר מעינוי הדין.
אגב, לא מדובר באירוע היסטורי, וכבר נרשמו בעבר חריגות. כך 
למשל, מערכת הבחירות של 96', בה נבחר רוה"מ נתניהו לראשונה, 
תקדים  על  יסתמכו  הפסימיים  מנגד,  רביעי.  ביום  דווקא  נערכה 
היחידה  )בפעם  נתניהו  הודח  ובהן  שני  ביום  שנערכו  בחירות   ,'99
לנדוד  שיבחר  מי  גם  הממשלה(.  לראשות  התמודדות  הפסיד  בה 
במנהרת הזמן עד בחירות 84', יגלה כי הן הסתיימו בחוסר הכרעה 
בין הגושים, עד שבעידוד נשיא המדינה דאז חיים הרצוג הקימו פרס 
ושמיר את ממשלת האחדות המפורסמת. האם ההיסטוריה תחזור על 

עצמה?
קיום  על  לקיר  מקיר  הסכמה  כבר  הושגה  כי  נדמה  כך,  או  כך 
עד  במתח  להמתין  נותר  כעת  אדר.  ו'  שני,  ביום  דווקא  הבחירות 
שעות הערב של יום רביעי, אז אמורה הכנסת לפזר את עצמה בשנית 
איזו  בינתיים  תצוץ  שלא  בהנחה  המחודש,  המועד  בעד  ולהצביע 

ממשלה.

השנה  יום  הוא  אדר  שו'  היארצייטים,  חובבי  עבור  ונציין  נוסיף 
תנועת  מראשי  זצ"ל,  אמסטרדם  נפתלי  רבי  של  לפטירתו  ה-104 
ולהתפלל  ההצבעה(  )לאחר  קברו  על  לעלות  למעוניינים  המוסר. 
מקום  שכן  אירופה,  למזרח  להמריא  צורך  אין  המערכה,  להצלחת 

מנוחתו שוכן כבוד בהר הזיתים.

דרוש מבוגר אחראי

בכנסת כבר השלימו כולם עם קיומן של הבחירות, אבל ביומיים 
שנותרו )נכון לשעת כתיבת השורות( נשלף כל שפן אפשרי מהכובע, 
הכל,  שעושה  האחראי  כמבוגר  עצמו  את  להציג  מנסה  צד  כשכל 

באמת הכל, כדי למנוע בחירות.
משהו  המפתיעות  ההחלטות  צמד  את  למשל  להסביר  ניתן  כך 
לפיד  יאיר  של  ויתורו  האחת,   – שני  ביום  לבן'  ב'כחול  שהוכרזו 
הראוי  ויתור  הקרובות,  בבחירות  הממשלה  בראשות  הרוטציה  על 
להערכה, שהרי לא פשוט לוותר על משהו שספק אם יקרה אי פעם... 
לממשלת  לחבור  יסכים  כי  גנץ  של  הודעתו  השנייה,  וההחלטה 

אחדות בתנאי שנתניהו יימנע מבקשת חסינות.
הזו  ההחלטה  משדרת  כסרבן,  נתניהו  את  להציג  הרצון  מלבד 
שבצירוף  הקרובות,  בבחירות  מכישלון  לבן'  'כחול  של  כבד  חשש 
קדנציה  לנתניהו  יבטיח   – הממשלה  ראש  ידי  על  חסינות  בקשת 
הפנימיים  בפריימריז  שינצח  בהנחה  כמובן  זאת  כל  נוספת,  מלאה 
בליכוד את גדעון סער. מנגד, רוה"מ עוד עשוי להשתמש בהצהרה 
הזו בקמפיין הבחירות, כדי להבליט את חוסר אמינותם של יריביו, 
שהצהירו כי לא יחברו לממשלתו בשום אופן – ובדקה ה-90 נעלמו 

כל עקרונותיהם, משל היו חיילים חרדים בדו"חות צה"ל. 
גם בליכוד לא שוקטים על השמרים. על פי פרסומים זרים הציע 

פורים מוקדם

אבי גרינצייג / על סדר היום

תהיו כחלונים, שר האוצר הפורש | צילום: דוברות הכנסת

על פי פרסומים זרים הציע 
נתניהו לליברמן עד חצי 

המלכות כדי שיצטרף 
לממשלת ימין-חרדים, כולל 

תיק הפנים ותואר מ"מ 
ראה"מ, וחופש הצבעה 

בחוקי הגיוס והמרכולים. 
למעשה, בשום שלב לא דובר 

בהצעה הזו באופן רציני, 
מאחר והיא טרם הוצגה בפני 

המפלגות החרדיות
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טראמפ הבריטי. ג'ונסון עם נשיא ארה"ב | צילום: הבית הלבן

המצב הבלתי אפשרי 
וחוסר היכולת לגבש 
רוב בפרלמנט, הובילו 
להקדמת הבחירות 
בהסכמת שני 
הצדדים. הסקרים 
צופים לג'ונסון ניצחון 
מוחץ ורוב עצום של 
360-370 מתוך 650 
חברי בית הנבחרים. 
אבל כמו בישראל, גם 
לסוקרים הבריטיים 
יש נטייה לפספס את 
המציאות

נתניהו לליברמן עד חצי המלכות כדי שיצטרף לממשלת ימין-
הצבעה  וחופש  ראה"מ,  מ"מ  ותואר  הפנים  תיק  כולל  חרדים, 
בחוקי הגיוס והמרכולים. למעשה, בשום שלב לא דובר בהצעה 
המפלגות  בפני  הוצגה  טרם  והיא  מאחר  רציני,  באופן  הזו 
החרדיות. מטרתה אחת – להעמיד את הציבור שוב על עקשנותו 

של ליברמן, שגורר את ישראל לבחירות בכל מחיר. 
כי הח"כים החרדים, למודי אכזבה מליברמן של  ראוי לציין 
ערב פיזור הכנסת הקודמת, נמנעו עד לשלב הזה מוויתור – ולו 
הקלוש ביותר – בענייני דת ומדינה לקראת 'ישראל ביתנו'. אפילו 
סיעת ש"ס בבית שמש שהצטרפה השבוע בשעטו"מ לקואליציה 
המקומית העליזה, קיבלה יותר מאשר העניקו המפלגות החרדיות 

לאיווט בסיבוב הנוכחי.
ח"כ חרדי בכיר מעריך בשיחה עם כותב השורות כי הסיכוי 
הבחירות  אחרי  "אפילו  לאפס.  שואף  ליברמן  בעמדת  לשינוי 
הבאות אין מה לבנות עליו. הוא כבר לא יחבור לממשלת ימין-

יותר שמשרד  גדול  סיכוי  "קיים  כי  ומוסיף  קובע  חרדים", הוא 
אלעד,  עיריית  למנכ"לות  נתן  שי  של  מינויו  את  יאשר  הפנים 
מאשר שר הפנים יאשר פשרות בענייני דת ומדינה לטובת צירופו 

של ליברמן לממשלה", ואכמ"ל.

כחלון יעוף

מקורביו  בשם  ידיעות  בתקשורת  מתפרסמות  מה  זמן  כבר 
בכבודו  השר,  כבוד  בשם  מנומסת:  פחות  )בעברית  כחלון  של 
לשעה  נכון  הפוליטיים.  מהחיים  הצפויה  פרישתו  על  ובעצמו( 
הליכוד  ברשימת  מקומו  את  לפנות  יבקש  כחלון  כי  מסתמן  זו, 
לכנסת, אך ימשיך לכהן זמנית כשר אוצר עד להרכבת הממשלה 
שלישי  במשרד,  שנים   5 של  רציפה  כהונה  יסיים  ובכך  הבאה, 

באורך כהונתו אחרי לוי אשכול ופנחס ספיר.
טרום  התרחש  מה  כשנזכרים  בהרבה  מרשים  הזה  הנתון 
שלילית,  לתדמית  )בצדק(  האוצר  משרד  זכה  אז  כחלון,  עידן 
קפלן  ברחוב  למשרדים  שיתקרב  פוליטיקאי  כי  הייתה  וההנחה 
1 בירושלים - יביא על עצמו את קצו הפוליטי. לא פחות מאחד 
עשר שרים שונים כיהנו בעשרים השנים שקודם כחלון באוצר, 
הירשזון  יובל שטייניץ, אברהם  און,  בר  )רוני  רבים מהם  עבור 
ובייגה שוחט( זו הייתה נקודת השיא האחרונה בקריירה, ממנה 
שקעו בחזרה איש איש באלמוניותו או בכלאו. במובן הזה כחלון 
דווקא  ייזכרו  כהונתו  ותקופת  תדמיתו  אך  שונה מאחרים,  אינו 

לטובה.
בשנות כהונתו נחשב כחלון לאחד השרים היותר אהובים על 
הנציגות החרדית, בגישתו האוהדת בלאו הכי לשכבות החלשות, 
ואפילו  'מחיר למשתכן'  'נטו משפחה' ומבצעי  בקידום תוכנית 

נוהג להשתטח מפעם  הוא  – שם  קבר הרשב"י  לשיפוץ  בסיוע 
לפעם.

מול  העת  כל  בחיכוך  נתון  אוצר  שר  הדברים  מטבע  נכון, 
המפלגות השונות - ובכלל זה המפלגות החרדיות, ועדיין, כחלון, 
איש מסורת בעל גישה חמה במיוחד לדת, נחשב כמי שהושיט יד 
למגזר החרדי לא אחת, ועל כך מגיעה לו הכרת הטוב. נותר רק 
לשחזר את קריאתו האלמותית של ראה"מ בזמנו, ולבקש משרי 

האוצר הבאים – תהיו כחלונים.

הקרב על הממלכה

ביום חמישי יצעדו מיליוני בריטים לקלפיות ברחבי הממלכה, 
כדי להכריע בקרב המרתק בין איש הימין השמרן בוריס ג'ונסון 
ההשלכה  מלבד  קורבין.  ג'רמי  והלייבור  השמאל  איש  ובין 
הישירה על מצבה של בריטניה באיחוד האירופי וגורל הברקזיט, 

ניצב על הפרק גם היחס לישראל והמאבק באנטישמיות.
הכי  הפרלמנטרי  הרקע  עם  המדינה  בריטניה,  רקע:  קצת 
יריבות,  מפלגות  שתי  על  בעיקר  נשענת  המערבי,  בעולם  ותיק 
השמרנים והלייבור. למעט ארבעה ראשי ממשלה בהיסטוריה, כל 
השאר היו משורות השמרנים )מפלגת ימין מובהקת, המקבילה 
המפורסמים  בארה"ב(,  לרפובליקנים  או  כאן  לליכוד  הבריטית 
תאצ'ר  מרגרט  ד'יזראלי,  בנג'מין  צ'רצ'יל,  וינסטון  הם  שבהם 

ועוד. מאפיין מובהק של השמרנים הוא אהדת ישראל.
ראשי  ששני  מרכזית  שמאל  מפלגת  היא  מנגד,  הלייבור, 
וקלמנט  בלייר  טוני  הם  משורותיה  שיצאו  הבולטים  הממשלה 
אטלי )מי שהתפרסם בעיקר בזכות אמרת הכנף של יריבו צ'רצ'יל, 
כי "רכב ריק הגיע לדאונינג 10 וקלמנט אטלי יצא ממנו"(, מטבע 
הדברים, יהודים רבים נמנו על שורותיה - על אף עמדותיה הפרו 

פלסטיניות, מעין מקבילה למפלגה הדמוקרטית בארה"ב.
אד  של  והתפטרותו  הפסדו  עם  ב-2015,  הבחירות  לאחר 
אחרי  הלייבור,  בראשות  יהודי שהתמודד  )פוליטיקאי  מיליבנד 
ג'רמי  שבדרך לתפקיד גבר על אחיו דייויד(, כבש את הלייבור 
קורבין, אנטישמי מובהק, תומך מוצהר בחרם על ישראל שנפגש 
בעבר עם ראשי חמאס וחיזבאללה, הניח זר על קברם של רוצחי 
הממשל  את  בגלוי  והשווה  במינכן  הישראלים  הספורטאים 

הישראלי למשטר הנאצי.
את  היהודים  מרבית  נטשו  העוינת,  ההשתלטות  בעקבות 
הלייבור – שהבליטה מלבד קורבין כמה וכמה נבחרים מוסלמים 
דמוקרטים,  הליברל  מפלגת  לטובת   - ואנטישמיים  קולניים 
לממשלה  ב-2010  חברה  שאף  מתונה,  מרכז-שמאל  מפלגת 

השמרנית בראשות דייויד קמרון. 

סופגניות ופייק ניוז

התקווה הישראלית והיהודית נעוצה באופה הסופגניות הטרי, 
שכבר זכה לכינוי 'טראמפ הבריטי' בשל דמיונו המסוים לנשיא 
העיר  כראש  שכיהן  הראשון  השמרן  ג'ונסון,  בוריס  האמריקני, 
מעבר  מקבילו  כמו  הלייבור(.  עם  )המזוהה  ה'אדומה'  לונדון 
לים, ג'ונסון התפרסם כעיתונאי שנוהג לשווק 'פייק ניוז', טיפוס 
כריזמטי ומשעשע שנוהג להסתבך מפעם לפעם בפרשות שונות. 
אבל החשוב מכל עבורנו, בו ג'ו )זה כינויו( נחשב אוהד ישראל 
מובהק, ויהודים מקומיים נוטים לתאר את עמדותיו על הסקאלה 

שבין הליכוד ל'ימינה'.
מעט  לא  ניצח  לונדון  העיר  לראשות  התמודד  כאשר  כבר 
שחיפשה  בעיר  שקיבל,  העצומה  היהודית  התמיכה  בזכות 
להתאושש מקודמו, איש הלייבור החשוד באנטישמיות אף הוא 
– קן ליווינגסטון. בהמשך, ניצל בו ג'ו את משבר הברקזיט של 
ראשת הממשלה הקודמת, תרזה מיי, ותפס את מקומה בראשות 

המפלגה השמרנית.
דייויד  הממשלה  ראש  את  בריטניה  אזרחי  הפתיעו  ב-2016 
האירופי.  מהאיחוד  פרישה   – הברקזיט  בעד  והצביעו  קמרון 
כל  את  לאשר  כה  עד  סירבו  הבריטי  הפרלמנט  חברי  לצערם, 
הסכמי הפרישה עם האיחוד האירופי שהוצגו בפניהם. ג'ונסון, 
נגדו נטען בתחילה שהכין מאמרי תמיכה והתנגדות בברקזיט בו 
זמנית וחיכה לראות לאן נושבת הרוח, מוביל את הברקזיט בגאון 

ואף סילק משורות המפלגה כל מי שערער על עמדותיו.
בפרלמנט  רוב  לגבש  היכולת  וחוסר  אפשרי  הבלתי  המצב 
שני  בהסכמת  הבחירות  להקדמת  הובילו  משהו?(  לכם  )מזכיר 
ורוב עצום של  ניצחון מוחץ  לג'ונסון  צופים  הצדדים. הסקרים 
עשויים  )שאליהם  הנבחרים  בית  חברי   650 מתוך   360-370
להצטרף עוד כמה עשרות חברים ממפלגות קטנות יותר(. אבל 
את  לפספס  נטייה  יש  הבריטיים  לסוקרים  גם  בישראל,  כמו 
המציאות. בבחירות הקודמות הובילה תרזה מיי בפער של יותר 

ממאה נציגים בסקרים – ואך בקושי רב ניצחה בקלפיות.
במישור  קשה  בעיה  עם  מתמודדת  הלייבור  מפלגת  מאידך, 
מחולקת  בה  הבריטית,  הבחירות  משיטת  הנובעת  הסקוטי, 
הממלכה לאזורים, בהם המנצח לוקח את כל הקופה. עד השנים 
האחרונות, נשענו בלייבור על עשרות מחוזות סקוטלנד שתמכו 
מפלגת  לטובת  ברובה  אבדה  זו  תמיכה  מסורתי.  באופן  בהם 
של  סיכוייו  את  למעשה  מחסל  שכמעט  במה  הסקוטית,   SNP

קורבין והשמאל הבריטי.
במידה וג'ונסון אכן ינצח, צפויה בריטניה לנטוש את האיחוד 
האירופי בסוף חודש ינואר, וישראל תרוויח ידיד קרוב ומשמעותי 
על  הקרובות.  לשנים  במיוחד  חזקה  בינלאומית  כוח  בעמדת 

האפשרות השנייה – עדיף אפילו לא לחשוב. 
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כשהחל המו"מ הקואליציוני בין שתי המפלגות 
דובר בעיקר על האומץ הפוליטי שאין ליו"ר כחול 
לקבל  מסוגל  לא  שהאיש  כך  ועל  גנץ  בני  לבן 
האחרונים  הימים   21 תום  לקראת  גם  החלטות. 
שהוקצו לטובת הניסיונות להקמת ממשלה, השיח 
לא השתנה לגמרי, אבל נוסף אליו מימד חדש של 

'חוסר אמון' כלפי נתניהו. 
לי:  אמר  לבן  בכחול  בכיר 
כחול  ראשי  התהליך  כל  "לאורך 
לבן נשמעו אומרים בקולם על מה 
הם מוכנים להתפשר ועל מה לא, 
לא עמד  נתניהו  אפילו פעם אחת 
ברורה  הצהרה  ונתן  הציבור  מול 
על סוגיות הליבה כחוק החסינות 
את  הנבצרות,  מועד  ותחילת 
מאנשיו שנשלחו  רק  הכל שמענו 
היתה  הבעיה  תמצית  לזירה". 
חוסר האמון המוחלט ששיתק את 

גנץ ושיתק את חבריו לקוקפיט. 
מאוד  טוב  מבינים  לבן  בכחול 
ונעשתה כאן שגיאה קשה  שיתכן 
ושהם פספסו את הזדמנות חייהם 
ולהציב  נתניהו  עידן  את  לסיים 
שבמשרד  באקווריום  גנץ  את 
אין  הכל,  אחרי  הממשלה.  ראש 
התפשרו  לא  מדוע  הסבר  באמת 
על חמשת החודשים אותם ביקש 
נתניהו ושלאחריהם יצא לנבצרות 
אם  המשפטיים.  בענייניו  ויטפל 
מדינת ישראל תצא לסבב בחירות 
שלישי, נתניהו יהיה ראש ממשלה 
אין  שהפעם  רק  זמן  פרק  לאותו 
תאריך תפוגה והכל עלול להתחיל 
שבעיקר  מי  ובינתיים  מההתחלה 
ישראל  אזרחי  אלו  מכך,  ניזוק 
שחיים מזה כשנה בממשלת מעבר 

משותקת.
אחת  נוספה  גנץ  של  לצרות 
לפיד  שותפו  של  הוויתור  חדשה. 
חבל  למעשה  הוא  הרוטציה  על 
תליה סביב צווארו. כשלפיד ויתר 
שהוא  ברור  היה  הרוטציה  על 
והתמורה  בתמורה,  משהו  רוצה 
הפעם היא ההתחייבות של גנץ לא 
להיכנס לממשלה בה נתניהו עומד 
בשלושה  חמוש  כשהוא  בראש 

כתבי אישום. אין ארוחות חינם.
של  המו"מ  בצוות  בכיר 
לי  זאב אלקין אמר  הליכוד, השר 
במהלך אחת השיחות שעל סיבת 
הפחד של ראשי כחול לבן צריך לשאול את אנשי 
התחבא  שנתניהו  לטענה  באשר  אבל  לבן,  כחול 
מאחורי אנשיו ומעולם לא דיבר בקולו הוא אומר 
שהצענו  מההצעות  אחת  "כל  משמעי.  חד  באופן 
ראש  מצד  ובסמכות  ברשות  היתה  המו"מ  במהלך 
הממשלה. יתירה מזו, חלק מההצעות הגיעו מכיוון 
דעת  על  אותם  קיבלנו  ואנחנו  המו"מ שלהם  צוות 

ראש הממשלה".
פרט  אלקין  זאב  השר  מוסיף  השיחה  במהלך 
מעניין השופך אור על צורת ההתנהלות של ראשי 
האחרונה  ההצעה  את  "כשהעלנו  לבן.  כחול 
במחלוקת,  שנויים  שהיו  הליבה  בנושאי  שעסקה 
אנשי צוות המו"מ של כחול לבן הסכימו שמדובר 

לקראת  הלאה  להתקדם  ושניתן  הוגנת  בהצעה 
הקמת ממשלה. אפילו סעיף הנבצרות שהיה בעייתי 
מבחינת נתניהו טופל. תכלס, הם הלכו ולא חזרו". 

מסיים אלקין את דבריו.
רביעיית כחול לבן נמשלה בתקשורת לקוקפיט, 
מקום בו יושב טיס ומקבל החלטות בכל רגע נתון. 
ביותר  הרחוק  הדבר  היו  הם  התחתונה  בשורה 

מקוקפיט אבל קרוב יותר לפולישוק.

ורוח סער 
נהרות של מילים נכתבו על התייצבותו של חה"כ 
נתניהו,  בנימין  הממשלה  ראש  כנגד  סער  גדעון 
בעקבות ההכרזה של הראשון על התמודדות ראש 
ומועמד  הליכוד  יו"ר  לתפקיד  נתניהו  מול  בראש 

המפלגה לראשות הממשלה בסבב הבחירות הבא.
מפלגת  מרכז  שבכינוסי  מעשור  למעלה  כבר 
דרמטיים,  אירועים  מתרחשים  לא  השלטון 
מזמינים.  ולא  למשעממים  הפכו  הללו  והכינוסים 
אז בחודש  אי  בכינוס המרכז שהתקיים  להיזכר  די 
לראש  עשו  אותם  ובתרגילים   1992 פברואר 
לוי,  דוד  הכנסת  חברי  שמיר  יצחק  דאז  הממשלה 
"החישוקאים",  שכונו  שרון  ואריאל  מודעי  יצחק 
תרגילים שכללו התפטרות בהפתעה של אריק שרון 
ההגברה  מערכת  על  והשתלטות  שמיר  מממשלת 
שהיתה באולם, כדי למנוע משמיר להעביר החלטה 
בדבר הניסיון לנירמול היחסים עם מדינות ערב ועם 
בראשות  האמריקני  הממשל  ובהוראת  הפלסטינים 
ליל המיקרופונים  בוש האב.  ג'ורג'  הנבחר  הנשיא 

קראו לזה.
המילולי  מהז'רגון  חלק  היה  לא  בגידה  המונח 
באותם ימים וההתייצבות של חלק מחברי המפלגה 
נתפסה  לא  שמיר  יצחק  הממשלה  ראש  מול  אל 
היתה  התיגר  שקריאת  למרות  בגב.  סכין  כתקיעת 
כלפי ראש ממשלה ימני אמיתי, הח"כים שרון, לוי 
ומודעי לא הוגדרו כשמאלנים. זו הדמוקרטיה וכך 

היא צריכה להתנהל.
מה שהיה נכון אז, לא נכון היום. מה שהיה מותר 
אז, אסור היום. זה הליכוד של שנת 2019, מפלגה 
ששמה  זרה  עבודה  עובדי  קהל  עם  אחד  איש  של 

נתניהו. 
אנשי  מצד  התקשורתי  השיח  את  להבין  כדי 
אז  היה  הליכוד   .2008 לשנת  לחזור  צריך  נתניהו 
טראומת  ולאחר  בלבד  מנדטים  עשר  שנים  עם 
פירוק המפלגה על ידי שרון. חברי המפלגה בכלל 
להם  קורס  המגדל  את  ראו  בפרט  המרכז  וחברי 
הציבוריות  בחברות  הג'ובים  מכונת  העיניים.  מול 
מחברי  אחד  ברגע  עברה  השונים  ובדירקטוריונים 

חבריהם  אל  למפלגה  נאמנים  שנשארו  הליכוד 
ממפלגת קדימה שהחלו ליהנות ממנעמי השלטון. 
אבל  והשפעה  כח  מאוד  הרבה  יש  הזה  במקום 

בעיקר יש בו כסף גדול. 
נתניהו מכיר טוב מאוד את הדי אן איי של חברי 
מכריז  כשנתניהו  היטב.  בו  לשחק  ויודע  מפלגתו 
אני שיקמתי את הליכוד כשהיה על הקרשים עם 12 
מנדטים בלבד, הוא למעשה משתמש בטריק היחיד 
עושה  הוא  הפחדה.  שנים:  מזה  משתמש  הוא  בו 
עם עצמו חשבון קר, מסעות ההפחדה אליהם יצא 
עבדו  איראן(   / )חמאס  הביטחונית  הסוגיה  בגלל 
מצוין, החזירו לידיו את השלטון וגם שימרו אותו 
במשך עשור, אין סיבה שזה לא יעבוד על אנשיו גם 

מההיבט הזה של איבוד מוקדי הכח והכסף.
סער  גדעון  בסביבת  שגם  היא  ביבי  של  הצרה 
הטיעון הזה עובד שעות נוספות וגורם בכיר במטה 
"רק  הסלוגן  את  היה  ומעולם  מאז  כי  לי  אומר 
יכול".  כיום הסלוגן הוא "ביבי לא  יכול",  הליכוד 
ביבי לא יכול להקים ממשלה וסבב בחירות נוסף לא 
יפתור את הבעיה ומשכך סכנת איבוד מוקדי הכח 

קרובה מתמיד.
מהטענה  נבהלים  לא  סער  גדעון  של  במטה 
שגדעון יודע שהוא הולך להפסיד וכל ההתמודדות 
נועדה למצב אותו במקום גבוה יותר משאר בכירי 
ויבעט  גדעון  את  יביס  שביבי  "אדרבה,  המפלגה. 
חוששים",  ואנשיו  הוא  ממה  הרוחות,  לכל  אותו 

אומר לי הבכיר. 
הרמיזות  בגין  ההתנהלות  בדבר  לשאלתי 
מצד  גדעון  כלפי  שכוונו  והמשמיצות  המכוערות 
אנשי נתניהו ובני משפחתו, ענה אותו בכיר: "כעת 
וכל דבר אחר לא מעניין". אין  עסוקים בפריימריז 
תביעת  בעתיד  תהיה  שלא  משמעית  חד  תשובה 
מדובר  כי  שאמר  סער  זה  היה  הכל  אחרי  דיבה. 
בעלילת שקר בדויה שלא היתה ולא נבראה ושהוא 
''לצורך הגנה על  דורש לקבל את תמליל החקירה 

שמו הטוב''.   
משעמם כבר לא יהיה כאן.  

נתון במחלוקת
נתוני גיוס החרדים שנופחו בידי מאן דהוא תפסו 
את השיח התקשורתי הפנים חרדי וגם מחוצה לו. 
מדינת ישראל נמצאת בשיתוק מוחלט בגלל ממשלת 
מעבר כתוצאה מסבבי בחירות שלא נגמרים, כשעל 
הכל  פוף,  ופתאום  הגיוס,  חוק  היא  הסיבה  הנייר 

מתברר כבלוף אחד גדול. 
הישראלי  מהשמאל  ובעיקר  רבים  פוליטיקאים 
חייב  החרדים  גיוס  נושא  שכל  מזמן  כבר  הבינו 

על דעת הקהל

בכחול לבן מבינים טוב 
מאוד שיתכן ונעשתה 
כאן שגיאה קשה ושהם 
פספסו את הזדמנות 
חייהם לסיים את עידן 
נתניהו ולהציב את גנץ 
באקווריום שבמשרד 
ראש הממשלה. אחרי 
הכל, אין באמת הסבר 
מדוע לא התפשרו 
על חמשת החודשים 
אותם ביקש נתניהו 
ושלאחריהם יצא 
לנבצרות ויטפל בענייניו 
המשפטיים. אם מדינת 
ישראל תצא לסבב 
בחירות שלישי, נתניהו 
יהיה ראש ממשלה 
לאותו פרק זמן רק 
שהפעם אין תאריך 
תפוגה והכל עלול 
להתחיל מההתחלה

גואל ועקנין

 חוסר אמון 
כלפי נתניהו. 
ח"כ בני גנץ | 
צילום: אלעד 
מלכה
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למען  "החזית  מייסד  הציבורי.  היום  מסדר  לרדת 
הדמוקרטיה" אורי זכי כתב בחשבון הטוויטר שלו: 
של  לבלוף  סוף  יביא  צה"ל  של  והבלוף  "הלוואי 
הפוליטית.  המערכת  עליו  שכופה  חרדים"  "גיוס 
דמיוני  בתסריט  יאלצו  ואם  בהם  צורך  אין  לצה"ל 
למהדרין.  לצבא  להפוך  יאלץ  צה"ל  אז  להתגייס 
השוויון דורש שהפטור מטעמי דת יורחב מנשים גם 
לגברים. כרגע "אבירי השוויון בנטל" הם שנותנים 

הכח לרבנים". 
בראיון שלו לעיתונאי אמיר איבגי בגל"צ הוסיף 
זכי ואמר: "נושא גיוס החרדים הוא השקר הישראלי 
הגדול ביותר. צה"ל נמצא בו בין הפטיש לסדן בגלל 
שרוב  יתכן  בהחלט  פופוליסטיים".  פוליטיקאים 
הציבור לא מכיר את אורי זכי, אבל אלו שעוסקים 
בסוגיה הנפיצה הזו מכירים אותו טוב מאוד. חברת 
בראשות  שעמדה  ומי  גלאון  זהבה  לשעבר  הכנסת 
לא  זה  חרדים  גיוס  "כפיית  בראיון:  אמרה  מרצ 
שיאיר  החוק  בעד  הצביעה  לא  מרצ  ולכן  הפתרון 

לפיד חוקק כשישב בממשלת נתניהו".
גם חברת הכנסת ושרת המשפטים לשעבר איילת 
שנשאה  נאום  במהלך  דומים  דברים  אמרה  שקד 
"בג"ץ  מדיניות:  למחקרי  החרדי  המכון  של  בכנס 
לא היה צריך להתערב בחוק הגיוס. ההתערבות רק 
יהיה בכפייה אלא כחלק  גיוס חרדים לא  מפריעה. 

מהליך חברתי".
או  מהקואליציה  כנסת  חברי  אלו  היו  פעם  אם 
נגד  גם  ולעיתים  בנושא  שהתבטאו  מהאופוזיציה 
החוצה  פורץ  זה  כיום  בוחריהם,  ציבור  של  דעתם 
ניתן  זה  בהקשר  הנושא.  סביב  ערני  שיח  ומייצר 
ובארגונים  הפוליטית  במערכת  שרבים  לציין 
החברתיים טוענים כבר מזמן שהשירות הצבאי לא 
יציאת  עידוד  על  צריך לתת  ואת הדגש  כזה אישיו 
בני המגזר החרדי לאקדמיה ולמעגל התעסוקה ולא 
על ניסיונות שווא להכניס את החרדים למה שהוגדר 
בשנותיה הראשונות של המדינה ככור ההיתוך של 

החברה הישראלית. 
בשם  חרדי.  פנים  הוא  יותר  הגדול  הסיפור 
הליטאי  הציבור  נקרע  הגיוס  בגזירת  המלחמה 
דרך  ונסללה  עיתון  הוקם  מפלגה,  הוקמה  לשניים, 
של הפגנות סוערות בריכוזים החרדיים בגין מעצר 
של כל תלמיד ישיבה שנתפס ע"י המשטרה הצבאית 
ללשכת  לגשת  הסירוב  בשל  מחבוש  לימי  ונשלח 
הגיוס ולהגיש דחיה מסודרת כפי שהיה נהוג מימים 
ההפגנות  מסדרת  סבל  שלא  מי  כמעט  אין  ימימה. 
ושנדף  בבגדים  שנדבק  וסירחונה  פקקיה  על  הללו 
למרחקים. וכאן הבן שואל: למה היה צריך את כל 
נתוני  בעולם  להפיץ  אינטרס  לו  שהיה  זה  מי  זה? 
גיוס שבינם לבין המציאות אין שום קשר ומה הוא 

השיג בזה?
לטובת  לארה"ב  טסתי  שעבר  החורף  במהלך 
בוקר  ארוחת  במהלך  מנהל.  אני  אותן  המוסדות 

בשכונת בורו פארק עם אחד מידידיי, גביר המזוהה 
עם דרכה של העדה החרדית, קיבלתי שיחת טלפון 
בכובע  לבוש  כשהוא  שלו  כשתמונה  שלי  מהבן 
אותה.  רואה  שיחי  ובן  המסך  על  עלתה  וחליפה 
בשאלה:  אותי  מפתיע  הוא  הארוחה  של  בסיומה 
שאני  מבחין  כשהוא  שלך?  הבן  עם  בסדר  הכל 
לא ממש יורד לסוף דעתו הוא מחדד את השאלה, 
מישהו משכנע אותו להתגייס לצבא? מישהו איים 

עליו במשרדים של הצבא )כלשונו(? 
שאלה  אותה  בעקבות  בינינו  שהתפתח  הדיון 
פחות חשוב, מה שיותר חשוב זו המציאות שיושבים 
להם יהודים חרדים בעולם, כאלו שמישהו – מסיבה 
כלכלית גרידא – ניצל את תמימותם והאכיל אותם 
היו  שלא  הזויים  גיוס  נתוני  על  מופרכים  בנתונים 
ממשלת  של  לכאורה  רשעותה  ועל  נבראו,  ולא 
תוך התעלמות מוחלטת מהעובדה  השמד הציונית 

שמדובר בגוף מחזיק התורה הגדול ביותר בעולם.
כפי  נוספת.  זווית  ישנה  חרדי  הפנים  לפלונטר 
יצאנו  הראשון  הבחירות  לסיבוב  לעיל,  שצוין 
בגלל חוק הגיוס אותו הביא לאישור שר הביטחון 
מצד  ירוק  אור  לכך  שקיבל  ליברמן  אביגדור  דאז 
הנציגות הפוליטית החרדית תוך הבנה שלשון החוק 
עברה את עיני מי שצריך בהנהגה החרדית ונתקבל 
האישור להתקדם הלאה. אם נתוני הגיוס האמיתיים 
המופרכים  אלו  את  יש  ובמקומם  נחשפים  לא 
ותופעה זו לא אמורה להשתנות, מישהו צריך לתת 
לציבור הסבר מה באמת קרה שהוחלט לשבור את 
תקום  לא  מזו  טובה  שממשלה  ידיעה  תוך  הכלים, 
הן מצד חוק גיוס שאמור לעבור בסופו של דבר את 
התורה  עולם  תקציבי  מצד  והן  בג"צ  של  אישורו 
שספק גדול אם יחזרו על עצמם בעתיד הנראה לעין.

דרוש: בעל הבית
חה"כ  ע"י  עבר  הוא  הש"ס,  לסיום  תקציב  "יש 
לטובת  יועבר  והוא  הכספים  בועדת  גפני  משה 
האירוע באמצעות המשרד לפיתוח הנגב והגליל", 
מי  שהוציא  לתקשורת  ההודעה  כותרות  זעקו 
אלו  שכל  הוא  בסיפור  המוזר  החלק  שהוציא. 
כל  ואיך  שקורה  מה  על  הסברים  לתת  שאמורים 
האירוע אמור להתנהל ממלאים פיהם מים. כשנים 
עשר מיליון שקלים אושרו למהלך ואין מי שלוקח 
נשלפו  מכך  פחות  הרבה  שעל  בזמן  בו  קרדיט, 

ציפורניים ונשלחו הודעות יח"צ.
התכנון הראשוני היה הפקת ענק באזור בית רבן 
חלק  יטלו  בה  יבנה  חבל  האזורית  למועצה  השייך 
תודעה,  החרדי,  המגזר  של  התרבות  ארגוני  כלל 
לעם  ויהדות  ותורה  ירושלים  דגל  המעיין,  אל 
עקא שנראה  דא  החרדיות.  עם המפלגות  המזוהים 
הארגונים  מנהלי  ראשי  מעל  נעשים  שהמהלכים 

ולא בשיתוף איתם. אין ספק שאירוע גדול בו ייראו 
על במה אחת מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור מכל 
החוגים והעדות, זה משהו שהיהדות החרדית זקוקה 
לו כמו אויר לנשימה ובפרט בימים סוערים שכאלו, 

אבל בשביל אירוע שכזה 
יש צורך בתיאום מלא בין 
עדיין  וזה  הגורמים  כלל 

לא קיים.
הוא  גפני,  מבחינת 
יכול  הוא  עשה.  שלו  את 
שיש  בעובדה  לנפנף 
תקציב צבוע ויש רגולטור 
שינהל את הכסף, ועכשיו 
בדבר  שהנוגעים  צריך 
את  ילמדו  לריב,  יסיימו 
ה'קול קורא' ויצאו לדרך.

הדף  לומדי  מרבית 
זאת  עושים  היומי 
השיעורים  במסגרת 
הארץ  ברחבי  המפוזרים 
חסות  תחת  ושנמצאים 
החרדים,  התרבות  ארגוני 
הם ספקי הקהל העיקריים 
הזה  מהסוג  לאירוע 
שההתנהלות  צפוי  והיה 
מהחיבור  כתוצאה  מולם, 
לשטח  שלהם  התמידי 
יהיה חזק יותר ולא כך פני 

הדברים. 
כתיבת  לשעת  נכון 
מכל  אחד  אין  השורות, 
שלכאורה  גורמים  אותם 
קשורים  להיות  אמורים 
למשטרה  ושפנה  לאירוע 
כדי  נוספים  ולגורמים 
של  התהליך  את  להתחיל 
ועמידה  האירוע  אישור 
על כלל הדרישות שיהיו. 
נקודה זו היא משמעותית 
להרים  להיתכנות  באשר 
שכזה  גודל  בסדר  אירוע 

שע"פ גורמים מסוימים אמור להכיל כחמישים אלף 
משתתפים. 

"לא יהיה אירוע גדול אלא מספר אירועים קטנים 
דגל  כשארגון  החרדיים  התרבות  אירגוני  כלל  של 
ירושלים המזוהה עם שלומי אמונים כבר יצא לדרך 
הנושא  את  המכיר  אדם  לי  אומר  עצמוני",  באופן 

מקרוב.
היכן שיש שני יהודים ישנן שלוש דעות, זה נכון 
שבעתיים כשעל השולחן מונח גם הרבה מאוד כסף.

הטיעון המרכז של סער: ביבי לא יכול להקים ממשלה. סער ונתניהו | צילום: קובי גדעון, לע"מ

אם פעם היו אלו חברי כנסת 
מהקואליציה או מהאופוזיציה 
שהתבטאו בנושא ולעיתים גם 
נגד דעתם של ציבור בוחריהם, 

כיום זה פורץ החוצה ומייצר 
שיח ערני סביב הנושא. 

בהקשר זה ניתן לציין שרבים 
במערכת הפוליטית ובארגונים 

החברתיים טוענים כבר מזמן 
שהשירות הצבאי לא כזה 

אישיו ואת הדגש צריך לתת 
על עידוד יציאת בני המגזר 

החרדי לאקדמיה ולמעגל 
התעסוקה ולא על ניסיונות 
שווא להכניס את החרדים 

למה שהוגדר בשנותיה 
הראשונות של המדינה 

ככור ההיתוך של החברה 
הישראלית
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"כי  אחיו:  אותו מעשיו  לקב"ה שיציל  אבינו מתפלל  יעקב 
ירא אנוכי אותו פן יבוא והכני..." ומסיים: "ואתה אמרת היטב 

איטב עמך" )לב, יג(.
אמרת  "ואתה  זה:  פסוק  רמז  בדרך  פירש  זצוק"ל  מלובלין  החוזה 
היטב" – אם אתה היהודי אומר על כל מעשה שאתה חווה  - 'היטב'. 
טוב עושה הקב"ה עמדי תמיד, והנני מודה על כך, ובכל דבר הבא עליך 
הנך מקבלו באהבה וברצון, אזי אומר הקב"ה לעומתך: 'איטיב עמך' – 
יותר טובה על טובתך. על דרך שמצינו בגמרא במסכת  אשפיע עליך 
תענית )כ"א(: שאמרו רבותינו: "גם זו לטובה", ו"כל דעביד רחמנא לטב 

עביד" )ברכות ס(.
ובהשגחתו,  בקב"ה  ונבון, שהיה מאמין  פיקח  אחד  מלך  על  מסופר 
ובכל דבר שעבר עליו היה רגיל לומר: "גם זו לטובה!". אחד התחביבים 
אהובו  בלוויית  לצאת  נהג  פעם  מדי  הציד.  מלאכת  היה  המלך,  של 
רובה הציד המהודר שלו,  היה שולף את  היער, שם  ועוזרו הבכיר אל 
וצד להנאתו צביים וארנבות ושאר חיות מחמד. לפעמים גם היה אוהב 
הצבי  את  ראשון  לתפוס  יצליח  ביניהם  מי  עוזרו,  עם  'תחרות'  לערוך 

שרץ לפניהם ביער...
יום אחד לדאבון לבו של העוזר, בעודו רודף אחר הצבי ומנסה לצודו, 
המלך  של  בידו  היישר  ופגע  שבידו.  הרובה  מן  תועה'  'כדור  נפלט 
כל מקרה:  על  להגיב  כדרכו  היה  המיידית של המלך  תגובתו  ופצעה. 
"גם זו לטובה!". אך זה לא פטר את העוזר מלעמוד למשפט על מעשהו 
יריית שוגג, ושכלל לא  זו  הנפשע. לא הועילו לו כל תחנוניו שהיתה 
התכוון חלילה לפצוע את ידו של המלך ירום הודו, ויצא הפסק מבית 

המשפט להשליכו אחר כבוד אל הכלא.
כראות העוזר כי כלתה אליו הרעה, וכבר תפסו בו השוטרים משני 
זו לטובה"!  "גם  סוד:  צופן  ואמר בחיוך  צדדיו, פנה אל המלך אהובו 

ובכך נפרד מן המלך והוכנס היישר לתאו בבית הסוהר.
המלך המשיך בשגרת חייו, ועל אף העדר עוזרו האישי, המשיך לצאת 
כדרכו יחידי אל היער למלאכת הצידה. והנה, באחד הימים בהיותו לבדו 
דם  צמאי  רוצחים  חבורת  יער,  במעבה  לפתע  בו  פגשו  בצידתו,  עסוק 
ורצו  המלך,  על  התנפלו  ואכזריותם  ברעבתנותם  אדם.  בשר  ואוכלי 
תיכף להרגו ולאכול את בשרו. אך פתאום שמו לב לידו החבושה, זאת 
והנה היא מלאה תחבושות  יועצו שנמק עתה בכלא,  ידי  שנפצעה על 
ידו הפצועה בחיידקים  נדבקה  הספוגות בדם. הם החלו לחשוש שמא 
מסוכנים, ואולי אף כל גופו נגוע באותם חיידקים, והחליטו ברגע אחרון 

להימנע מ'קרבן' זה, ועזבו את המלך לנפשו...
ברוב שמחתו על הצלתו הפלאית, רץ המלך היישר אל בית הכלא, 
ובהתרגשות רבה סיפר ליועצו את קורותיו ביער, כשהוא אומר: "רואה 
אתה, הלא מיד כשפצעת אותי אמרתי ברורות כי 'גם זו לטובה!' והנה 
זו שפצעת את  נוכחתי עתה במוחש, כמה טובה עשית עמדי בפציעה 
ידי, שכן דווקא פציעה זו היא שהצילה את חיי, ועל כן הנך משוחרר 

לנפשך". ותיכף הוציאו המלך לחופשי.
כשיצא היועץ מן הכלא, פנה בחכמתו אל המלך ואמר בהתרגשות: 
"הלא אף אני כשהושלכתי לכלא אמרתי בפני המלך, כי "גם זו לטובה". 
והנה מתברר עתה שאף ישיבתי כאן בכלא היתה טובה גדולה עבורי. שכן 
אילו הייתי מתלווה עם המלך אל היער, הרי בוודאי היו אותם רוצחים 
אכזריים הורגים אותי כדי לאכול את בשרי, שכן ידי אינה חבושה כלל. 

התברר אפוא אם כן, שישיבתי זו בכלא היא שהצילה את חיי!!
יהודי אחד נכנס להרב מטשבין זצ"ל, והיה לו כמה בעיות משפחתיות. 
הרב מטשעבין הכיר זאת. וכשנכנס להרב מטשעבין החליט האיש שאינו 
רוצה לצער את הרב. וכששאלו לשלומו, אמר במאור פנים: "ברוך ה', 
הכל טוב ויפה". השיב לו הרב מטשעבין את פירושו של החוזה "ואתה 
אמרת היטב איטיב עמך", 'ואתה אמרת היטב' אם אתה אומר שטוב, אז 

אומר השי"ת 'איטב עמך' שאעשה לך טוב. 
אם נדע שהקב"ה הטוב כי לא כלו רחמיו, ונאמין ונבטח בחסדו הגדול 
עלינו תמיד, ובכל דבר ובכל מקרה הבא עלינו נאמר: "גם זו לטובה!", 

הרי שהקב"ה יגדיל חסדו עלינו כרחמיו וכרוב חסדיו.
סיפר הרה"ח ר' בן ציון האלפערט ע"ה שנסע עם דודו הרה"ג ר' משה 
מהר"א  הרה"ק  אל  פעסט,  לעיר  נאנאש  מעיר  ז"ל,  גאטעסמאן  מאיר 
מבעלז זצ"ל. כאשר הגיעו לבית הרבי, בא לקראתם הגה"צ מבילגורייא 
זצ"ל ונתן שלום לר' משה מאיר, וביקש ממנו, שיאמר לו דבר חידוש. 
ענה ר' משה מאיר שאין לו עכשיו מח כדי לומר חידוש תורה, )היו אלו 
ימי מלחמה(, אבל הרב מבילגורייא ביקש בכל זאת, שיגיד לו איזה דבר 

חידוש. 
הקשה לו ר' משה מאיר על הפסוק "ואתה אמרת היטב איטיב עמך" 
שאמר  איטיב,  היטב  לשון  מצינו  איפה  שלכאורה  יג(,  לב,  )בראשית 
"ואיטיבה  אם  כי  אבינו  ליעקב  אמר  לא  הקב"ה  הלא  ליעקב.  הקב"ה 

עמך" – טוב אחד ולא פעמיים? 
הרהר הגה"צ מבילגוריי קצת, והשיב לו: הנה אנו מתפללין בתפלת 
בתיבת  הכוונה  מה  ולכאורה  מלפניך".  טובה  בעצה  "ותקנינו  ערבית, 
"מלפניך"? ותירץ: שכתוב "טוב ה' לכל". הכוונה, שבדרך כלל כל דבר 
שטוב לאחד הוא רע לאחר, כגן אם ראובן מרויח הרי שמעון מפסיד, 
הוא  רע ח"ו למחר, אבל הקב"ה מיטיב  יכול להיות  היום  ודבר שטוב 
לכל. הוא טוב לכל אחד ואחד, וגם טוב מכל הצדדים, וטוב גם למחר. 
וזה הכוונה, ותקנינו בעצה טובה מלפניך, שיהיה מלפניך טוב, ואז יהיה 

טוב מכל הצדדים. 
בזה תירץ, שאמת הדבר שהקב"ה אמר רק ו"אטיבה", אבל הטוב שבא 
מהשי"ת הוא טוב מכל הצדדים. ועל כן אמר יעקב "ואתה אמרת היטב 

איטיב עמך", דטוב שלך הוא טוב וטוב, ולא טוב ורע...

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

היטב היטיב 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר


ללמוד מהרשע עשייה בלהט ובהתלהבות

ַעד  וֵָאַחר  ַּגְרּתִי  לָָבן  ִעם  יֲַעקֹב  ַעְבְּדָך  ָאַמר  ּכֹה 
ָעּתָה )לב, ה(

יש ללמוד מרשעים את דרכי פעולתם
גרתי,  הרשע  לבן  "עם  חז"ל:  מאמר  את  מביא  רש"י 

ותרי"ג מצוות שמרתי, ולא למדתי ממעשיו הרעים".
ממעשיו  למדתי  'לא  מהו  מליצה,  בדרך  ומפרשים 
שלא  'חבל  ואמר:  עצמו  על  יעקב  שהתאונן   – הרעים'? 
למדתי ממעשיו הרעים של לבן שהיה עושה את רשעותו 

מתוך מסירות נפש, בזריזות ובהתלהבות'...
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִמְצוֹותֶָך  ּתְַחְּכֵמנִי  "ֵמאֹיְַבי  אמר:  המלך  דוד 
ולהחכים  ללמוד  האדם  על  צח(.  קיט,  )תהלים  ִלי"  ִהיא 

ממעשיהם של הרשעים!
יש להתבונן בהם ולראות כיצד הם עוברים עבירות, ועל 
ידי כך ללמוד את האופן הנכון של קיום התורה והמצוות 

- בהתלהבות ובמסירות נפש. 
מי שיעבוד את הבורא יתברך באופן כזה, איש בעולם 

לא יוכל להזיזו מדרכו.

לימוד ממעשי הרשעים שהוביל להתחזקות

בענין זה סיפר ה"בן איש חי" זיע"א מעשה מופלא – 
פעם נפגשו היצר הטוב והיצר הרע ואמרו זה לזה: עד 
מתי נילחם האחד בשני? הבה נסכם שכל אחד מאתנו יקח 
את האנשים שלו, ונעשה בינינו שביתת נשק והסכם שלום.
"איך שלום?" – שאל היצר הטוב – "הרי 'ֵאין ׁשָלֹום ָאַמר 

ה' ָלְרׁשִָעים' )ישעיה מח, כב(".
אל  לבוא  הזמן  כל  מנסה  "אני  הרע:  היצר  לו  השיב 
הצדיקים שלך, אבל איני יכול להיכנס אליהם. אתה עומד 
שם כל הזמן ומזהירם שלא לשמוע בקולי. תן לי אפשרות 
אני  זה,  תמורת  לי.  תפריע  ואל  בשקט  אליהם  להיכנס 
מבטיח לך שגם אני לא אפריע לך. תוכל להיכנס לרשעים 

שלי ולעשות כל מה שאתה רוצה". 
"טוב מאד" – הסכים היצר הטוב, ושניהם חתמו ביחד 

על אמנת ג'נבה...
קינג  יפו,  לרחוב  הטוב  היצר  הלך  זמן  לאבד  בלי 
ג'ורג', אלנבי ודיזנגוף. פגש שם אנשים ושאל: "מה אתם 

עושים?"
"נהנים מן החיים, רואים סרט בקולנוע", השיבו לו.  

"לזה אתם קוראים הנאה? הכל דמיונות ושטויות, ֶהֶבל 
בואו  הללו.  הדברים  את  "עזבו  להם.  אמר  רּוַח",  ּוְרעּות 
לירושלים, לישיבה, שבו ותלמדו ותשמעו דברי אלוקים 

חיים, משניות, הלכה ואגדה. אז תיהנו הנאה אמיתית".
"מה, באמת נהנים מזה?"

"כן, זהו שיא ההנאה שבעולם, ִּפּקּודֵי ה' יְׁשִָרים ְמׂשְַּמֵחי 
הבקשות  שירת  יש  השיעור  אחרי  ט(.  יט,  )תהלים  לֵב 

ופיוטים נפלאים, כדאי לכם לבוא!" 
זמן  ותוך  כולם,  אמרו  באים",  אנחנו  מסכימים,  "טוב, 
קצר התמלאו בתי הכנסיות והמדרשות מפה לפה. "וַּיֵָבא 
אֹתָם ֶאל ֵלָאה ִאּמֹו" )בראשית ל, יד( - לאה נוטריקון לא'ור 
ה'חיים... הם באו לאור החיים, לכף החיים, לישיבת אור 
שמח, והתחילו לחיות חיים אמיתיים! ברגע אחד עזבו את 
"וַּיְֵלכּו  עיניהם, כמאמר הכתוב  כל ההבלים שסימאו את 
עליהם  וקבלו  טו(,  יז,  ב  )מלאכים  וַּיְֶהָּבלּו"  ַהֶהֶבל  ַאֲחֵרי 

תשובה שלמה.
בינתיים ישב היצר הרע וחשב: "פלוני אדם פשוט, מה 
כבר ארוויח אם אהפוך אותו להיות רשע? כמעט כלום!... 
אני צריך 'דג שמן', אדם גדול בתורה ושקדן עצום. אותו 
אהפוך לרשע, או אה, זה יהיה משהו עצום!"... וכך, בעוד 
היצר הטוב לקח לו מכל הבא בידו, ואמר לכל הבא ברוך 
הבא - היצר הרע לא היה מוכן להשקיע באנשים פשוטים.
אחד   - נפשו  איוותה  אשר  את  מוצא  הוא  סוף-סוף 
השקדנים הגדולים, היושב בבית המדרש ואינו מרים את 
הוא  בלילה  אחת-עשרה  השעה  לקראת  מהספר.  עיניו 
ניגש אליו, שואל לשלומו, ומטיף לו מוסר על שהוא יושב 
ולומד תורה בכאלו שעות. "עזוב אותך. צא לרחוב ועשה 

חיים...".
"עכשיו?" התפלא החכם, "בשעה כה מאוחרת, מה יש 

לעשות ברחוב?"
רק  הרי  "לילה?  ואמר:  גדול  צחוק  הרע  היצר  צחק 
כאורה',  כחשיכה  יאיר  כיום  'לילה  היום!  התחיל  עכשיו 
יש מסעדות ומועדונים... למה אתה כל הזמן יושב ולומד? 

תפסיק להיות פנאט כזה... צא קצת!"
מן  אותו  טוב שימנע  יצר  היה  לא  חכם  לאותו תלמיד 
החטא, שהלא היצר הטוב הבטיח שלא יתערב במלאכתו 
של היצר הרע... ומיד התפתה לעצת יצרו הרע, סגר את 

הגמרא ויצא לרחוב. 
אנשים,  שם  ישבו  למסעדה.  הרע  היצר  לקחו  תחילה 

אכלו ושתו ושיחקו בקלפים. 

התבונן אותו תלמיד חכם במעשיהם. הם היו שקועים 
העולם  מכל  ששכחו  היה  ונראה  במשחק,  ורובם  ראשם 
קטנה  לגימה  מלבד  אך  קפה,  לעצמו  הזמין  אחד  כולו. 
שקע במשחק ושכח לגמור את הכוס. למותר לציין שאף 
אחד מהם לא התעניין באוכל. הם ישבו ושקדו על משחק 

הקלפים. 
עושים  מה  הבין  לא  הוא  שהתעייף.  עד  בהם  הסתכל 
באותו משחק, ומחר צפוי לו יום עמוס. עליו לקום כבר 
בעלות השחר כדי להתפלל בנץ החמה, ואחר כך לעסוק 

בתורה עד שעת לילה מאוחרת...
פנה משם ובקש ללכת. היצר לא מצא מה לומר לו. גם 
לו אין מה לעשות עם אדם עייף. ילך לישון ומחר ימשיך 

אתו...
ללכת  שבמקום  אלא  לביתו,  חכם  תלמיד  אותו  הגיע 
לישון התיישב על הארץ, והחל לומר תיקון חצות בבכיות 
עצומות. מן הצעקות התעוררה הרבנית ונבהלה, מה פשר 

הבכיות האיומות המזעזעות את הלב?
לי. עד היום הייתי סבור שאני שקדן,  השיב לה: "אוי 
הרשעים,  של  השקדנות  את  היום  שראיתי  אחרי  אבל 
הבנתי עד כמה אני רחוק... איפה אני ואיפה השקדנות... 
קפה  בלי  הקלפים,  ליד  שעות  שלוש  לשבת  יכולים  הם 
זאת  וכל  הלילה,  של  הקטנות  השעות  עד  אוכל,  ובלי 
בשביל להרוויח כמה פרוטות, ואילו אני באמצע הלימוד 
תה,  או  קפה  לי  להכין  קם  רגע לשתות משהו,  כל  רוצה 
לאכול חתיכת פרי עם עוגה... חשבתי שאני צדיק... אוי 

לי שלא למדתי ממעשיהם הרעים!...
"אם על הבלים הם שוקדים כך, כל שכן שעלי לשקוד 
על התורה הקדושה שהיא קניין נצחי ולהשקיע בה את כל 
חיי! אם הם כל כך שקועים, על אחת כמה וכמה שבשעת 
הלימוד עלי להיזהר שלא להתעניין בשום דבר אחר, לא 
להרים את הראש מן הספר ולא להסתכל על אף אדם, לא 

לבטל אפילו רגע אחד, אלא לעמול בתורה בכל כוחי!"
לעומתו  והרבנית  ולהיאנח,  לבכות  הצדיק  המשיך  כך 

מנסה לנחמו, שעוד יגדל ויתעלה.
שמע זאת היצר ונבהל. "אוי ואבוי! מה עשיתי?! חשבתי 
שאני מוריד אותו, והנה אני רק הגורם המדרבן לעלייתו 

עוד יותר!..."
מיהר לרוץ למעוז שלו בדיזנגוף ואלנבי, והנה – הכל 
תשובה!...  לבעלי  לישיבות  הלכו  שלו  האנשים  כל  ריק. 
אוי ואבוי! היצר הטוב לקח לו את כולם. אם ישאר המצב 
כמות שהוא, תוך ימים ספורים הוא יגמור את כל העבודה, 

וישלח אותו לפנסיה מוקדמת...
עד שעת  בתורה  ועוסקים  יושבים  כולם  את  ומצא  רץ 
לילה מאוחרת בישיבה קדושה. נגש ואמר: "הי, מה אתם 

עושים פה? בואו בחזרה לתל אביב!...".
מיד ענו לו: "לך מפה! איננו רוצים אותך! אנחנו רוצים 
את התורה הקדושה! לא ידענו שלימוד יכול להיות כה יפה 
ומהנה. החכמנו מאד. קבלו אותנו בסבר פנים יפות. לא 
נשארים  אנחנו  כאלו...  דברים  שקיימים  בדעתנו  העלינו 
פה. "פה אשב כי איויתיה". אין אנו רוצים את השטויות 

וההבלים שפיתית אותנו בהם כל הימים". 
זוהי דרך הנהגתו של אדם הלומד ממעשיהם הרעים של 

הרשעים ומתקדם בזכותם בעבודת ה' שלו!

ההתלהבות מביאה להצלחה

ישראל"  ה"בית  בעל  האדמו"ר מגור,  את  ושאלו  באו 
זצ"ל, איך אפשר להסביר את העובדה שאנשים פורקי עול 
מקימים קיבוצים, בתי ספר חילוניים, מועדונים, אופרות 
נגד  שהם  אף  על  בפעולותיהם,  ומצליחים  בכך,  וכיוצא 
אנשים  באמצעותם  לפתות  מטרתם  וכל  ה',  ונגד  התורה 
ה',  לדבר  החרדים  שאנחנו,  בשעה  זאת  וכל  ולקלקלם, 
שכל רצוננו להגדיל את הקדושה בעולם, איננו מצליחים?
אמר האדמו"ר: כשהחופשיים עושים את מעשיהם, הם 
וזו  בזריזות  פועלים  הם  ובלהט.  בלב שלם  אותם  עושים 

סיבת הצלחתם!
תמימים  ילדים  לקיבוצים  לקחת  הצליחו  הם  זה  בכח 

וצדיקים ולהעבירם על דתם, ללא כשרות וללא תפילה! 
"אנחנו פועלים למען מטרות קדושות" – המשיך הרבי 

– "אבל חסרים לנו הלהט והזריזות הללו"...
מתוך  דבר  כל  לעשות  צריך  להצליח,  שרוצה  מי 
התלהבות ולהט. כך נצליח להציל כל יהודי, שלא יתנתק 

מעם ישראל.





4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■









■







■











דלתון

■








■







■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
מילי

 10
ם

אי
1,000,000 קור

03-6162228

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו
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דירות 
למכירה

יג’ כסליו - טו’ כסליו תשע”ט
11/12-13/12/2019  

אלעד

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

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

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

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

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

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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

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

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

משכנתא פלוס
משכנתאות 

בריביות אטרקטיביות
חיסכון ענק במחזור משכנתא

054-6961132

הלוואות בפריסה רחבה 

מחירים מיוחדים לאברכים

 למי שמחפש דירה 
ענקית )לא לחלוקה( 

ברחוב הרב קוק / חברון, 
8 חדרים גדולים דופלקס, 

ק"ג וק"ד עם מעלית, 
3 כ"א, כולל חניה 

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

03-5797756)32-32(_____________________________________________

 באזור מרכז רימונים 
דופלקס מושקע, ק"ג 

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

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

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

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

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

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

050-5308742)28-28(_____________________________________________

דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

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

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

הדירות משופצות 
2,600,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)37-37(_____________________________________________

בני ברק

וילות ובתים 

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

בטאבו 2,800,000
_____________________________________________)47-50א(054-5770150

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

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

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

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

באר שבע 

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

ובתוספת יח"ד בקומה ד' 
של 40 מ"ר המושכרת 

ב- 3,500 ש"ח מאווררת, 
נוף פתוח, חניה צמודה 
בטאבו 2,800,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

 בגני גד דופלקס 
170 מ', דירת 4 חדרים 

+ יחידה שמושכרת 
ב- 2,500 ש"ח, חזית, 
משופצת 2,250,000 

ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

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

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

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

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

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

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

 ברח' ניסנבוים השקט, 
דופלקס, ק"ג + ק"ד עם 

מעלית, כ- 135 מ"ר, 
משופצת ברמה גבוהה, 

3 כ"א + דירת 2 חד' עם 
כניסה נפרדת שמושכרת 

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

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

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

_____________________________________________)48-51א(052-8308841

+5 חדרים 

 באזור הושע, 4 חד, 
ק"ב, חזית, 3 כ"א, 

מעלית + חנות + יחידה 
+ 2 חניות שניתן להרחיב 

את היחידה + הכנסות 
גבוהות 3,000,000 ש"ח 

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

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

תמ"א 38 מתקדם, 1,850,000 
_____________________________________________)48-51א(ש"ח 052-7276299

בית שאן  
 בשיכון ט', 4 חד', ק"ב, 

מרווחת וממוזגת, מיקום 
מצויין, אזור שקט 455,000 

_____________________________________________)48-51א(054-8527056

פנטהאוזים ודירות גן

 וילה פינתית, 2 
מפלסים, נוף, 235 מ"ר + 

גינה מהממת, אופציה לק"ג 
4,500,000 ש"ח

_____________________________________________)49-50ל(052-7170345

 299,000 ש"ח, יח' 
סטודיו בטבריה... מושכרות 

ב- 2,000 ש"ח לחודש... 
משופצות מרוהטות ומיידיות 

_____________________________________________)49-52א(054-5810705

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

2.9 מליון ש"ח, כל הקודם 
זוכה תיווך בני ברק

_____________________________________________)49-52ש(050-9094402

 בפדרמן - גני הזית, 5 
חד', חדשה, מזגנים וסורגים, 
2 מרפסות, ק"ד, 1,850,000 

_____________________________________________)49-52ל(ש"ח גמיש 054-5980203

 ברחוב השומר/
אשל אברהם דירת 110 
מ"ר, קומה 2 + חניה, 

3 כיווני אוויר, מאווררת, 
ומסודרת חלקי + אופציה 

+ )מעלית בעתיד(, 
1,950,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 בני ברק
03-5797756

054-6506501)49-49(_____________________________________________

 מציאה!!! בבנין חדש 
בשלש השעות, 4.5, ק"ב, 

חזית + מ.שמש + מ.סוכה, 
אפשרות לחלוקה, 1,890,000 

_____________________________________________)49-52ל(ש"ח, לל"ת 058-6724301

 ברח' יהודית 11, 4 חד', 
87 מטר בנוי + היתרים ל- 40 

מטר בניה, ק"א, מושקעת, 
2,150,000 ש"ח

_____________________________________________)49-52ל(050-2722415

 בהתנאים 4 חד' + סוכה 
+ חניה + מעלית + כ- 20 

מ"ר מחסנים, 2,300,000 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ל(שלומי 054-6251800

 בלעדי! מציאה 
בזבוטינסקי/דב גרונר 

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

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

נכסים והשקעות
054-4290600)49-49(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

בהזדמנות אבל 
באמת הזדמנות:
5 חדרים קומה ב' 

בחנקין+
פנטהאוז 4 חדרים
052-3330965

 בעליון, ק"ד, מעלית, 
מחסן, חנייה, ממ"ד, מרפסת, 

סוכה, מושקעת ומטופחת 
_____________________________________________)50-01א(050-5220042

 דירה מחולקת מושכרת 
4,700 ש"ח במחיר מציאה 

אסור לפספס 054-3255667 
_____________________________________________)50-50(משה 

 דירה מחולקת ל- 2 
יחידות דיור מושכרות 4,000 

ש"ח שווה לראות
054-3255667)50-50(_____________________________________________

 מבחר דירות מחולקות 
ולא מחולקות במחירים שפויים 

_____________________________________________)50-50(בבאר שבע 054-3255667

 מבחר דירות החל מ- 
300 אל"ש ברחבי הדרום עם 

השבחה עתידית
054-3255667)50-50(_____________________________________________

 קשה עם שוכרים גביה 
וניהול שותף? התקשרו עוד 

_____________________________________________)50-50(היום 054-3255667 משה

 באלוף שמחוני 6, בית 
פתוח! למבקרים ביום ו' טו' 
כסליו )13.12.19( בשעות: 

10:00-11:00, לל"ת! 
2.5 חד', 65 מ"ר, ק"ק + 

שלד 25 מ"ר 52-2452820 
_____________________________________________)50-50("מקסימום נדל"ן"

 באברבנאל, מחולקת 
ל- 2 דירות, 70/30 

מ', ק"ב, חזית, כללי, 
100 מ"ר, מושקעת, 

1,780,000 אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)50-50(בועז 050-4156080

 במכבים מחולקת ל- 3 
דירות 4 חדרים מפוארות 

+ גג ענק + 2 יחידות 
מפוארות, מושכרות, 

מחיר לסגירה 2,600,000 
מיידי! בלעדי לאפיקי 

_____________________________________________)50-50(נדל"ן בועז 050-4156080

 בז'בוטינסקי מחולקת 
ל- 2 דירות ק"ג 3 חד', 
60 מ"ר, ק"ד, דירת 3 

חד', 40 מ"ר + מרפסת 
20 מ' מתאים גם לטאבו 

משותף בלעדי לאפיקי 
_____________________________________________)50-50(נדל"ן בועז 050-4156080

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

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
054-2250000)50-50(_____________________________________________

 באזור גן ורשא 75 
מ"ר + אופציה + א.חלוקה 

1,550,000 ש"ח "אפיק 
- נכסים" 03-5791514 

053-3128884)50-50(_____________________________________________

 בשכון ה' דירת גן 6 
ח' + יחידה מושכרת, 2 
כניסות 3,300,000 ש"ח 

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
054-2250000)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות במנחם בגין 
דירה מחולקת ל- 2 דירות 3 

חדרים כל אחת, קומת קרקע 
1,730,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)50-50(_____________________________________________

 לוח דירות חינם לציבור 
החרדי והדתי ללא דמי מנוי, 

ללא רישום לקונה למוכר 
dira4me.co.il 50-50(ולמשכיר כנסו(_____________________________________________

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

1,450,000 א. פנחסי
03-5799308)50-50(_____________________________________________

 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)50-50(_____________________________________________

 חדשה בשוק, בבלעדיות 
בשיכון ג' דירת גן יחודית, 

כניסה פרטית, חצר גדולה 
במיוחד "לכוביצקי נכסים" 

03-7297690)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות בבעל התניא 
5 חד', ק"ב, מרווחת + חניה 

"לכוביצקי נכסים"
03-7297690)50-50(_____________________________________________

 במהרש"ל דירת 5 חד' 
חדשה, חזית, ק"ד "לכוביצקי 

_____________________________________________)50-50(נכסים" 03-7297690

 בחתם סופר 3 חד' 
מטופחת בבנין חדש, נוף 
מדהים "לכוביצקי נכסים" 

03-7297690)50-50(_____________________________________________

 בטבריה 3 חד' משופצת, 
ק"ג אחרונה + אישורי 

שכנים "לכוביצקי נכסים" 
03-7297690)50-50(_____________________________________________

 באזור הנבאים 4 
ח' משופצת ומושקעת 
2,050,000 ***3.5 ח' 

משופצת כחדשה חזית 
2,000,000 אבי 054-8449423 

B.D.A 50-50(תיווך(_____________________________________________

 באזור שקט מבחר דירות 
3 חדרים 1,650,000 ***6 ח' 

+ חצר 2,700,000 אבי
B.D.A 50-50(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור רמת אלחנן 
5 חדרים גדולה ויפה, 125 

2,500,000 ***4 חדשה חזית 
+ מעלית 2,390,000 אבי 

B.D.A 50-50(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

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

052-3344721)50-50(_____________________________________________

 ערבות בנקאית מהשקל 
הראשון! באמצע בנייה ברח' 

כהנמן הר סיני תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)50-50(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי 
עורף 60 מטר מחולקת ל- 2 
יחידות מושכרות 4,800 נטו 
1,240,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)50-50(_____________________________________________

 בהר השלום, בית פרטי, 3 
קומות + מעלית, 390 מ"ר + 
חצר, משופצת ויפה + חניה 
5,000,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)50-50(_____________________________________________

 בנועם אלימלך, ק4', 
דירה ענקית של 4 

חדרים ענקית!!! 120 
מ"ר ומעליה בנוי 50 מ"ר 

+ גג פתוח, משופצת, 
יש אופציות רבות 

לשדרוג הדירה והגג 
3,790,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 בני ברק
054-6506501
03-5797756)50-50(_____________________________________________

 בשיכון ג' דופלקס 6 
חד', 200 מ"ר, ק"א, חדשה, 

מושקעת, ניתנת לחלוקה 
_____________________________________________)50-50(בקלות א. פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה דופלקס 
5 חד', ק"ב אחרונה, חזית 

לשדרה, חדשה, מושקעת + 
מרפסת גג גדולה 2,480,000 
_____________________________________________)50-50(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בר' עקיבא / ישעיהו 
הנביא כ- 96 מ"ר, ק"ג, 

מרווחת, 3 כ"א, פינוי 
מיידי 1,750,000 ש"ח 

תיווך אשכנזי
03-5791770 שלומי

050-2666711)49-49(_____________________________________________

 בכהנמן-ראדזמין, 5 
חד', ק"ג, מעלית, 3 כ"א, 
סוכה וחניה, 2,200,000 

ש"ח מ.כהן נכסים
052-7684074)50-50(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)50-50(נכסים 052-7684074

 בפארדו 6 ענקית יפהפיה! 
מטבח פסח + סוכה ענקית, 

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

03-5791514)50-50(_____________________________________________

 שלש השעות 
ב.חדש!! 5 חד', כ- 115 

מ"ר, ב' + מעלית + 
מ.שמש + ח.בטאבו 

משודרגת 1,990,000 
ש"תיווך משגב לדיור" 

052-5222690)50-50(_____________________________________________

 מציאה!!! במנחם בגין 5 
חדרים, קומת קרקע, משופצת 

1,490,000 "פנחס נכסים" 
055-6789653)50-50(_____________________________________________

 בלעדי במינץ 5 חדרים, 
120 מ"ר נטו, ק"ב, חזית, 

3 כ"א, מושקעת ברמה 
גבוהה, סוכה + חניה + 
מחסן 2,300,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)50-50(והשקעות 054-4290600

 בלעדי מציאה 
באביעד/גינחובסקי, 

5 חדרים, כ- 110 
מ"ר, ק"ק, כ.פרטית, 

משופצת + חצר וסוכה, 
הכנה לחלוקה מיידית 

1,870,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)50-50(_____________________________________________

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

2,200,000 ש"ח מציאה!!! 
_____________________________________________)50-50(054-3050561 הראשון בתיווך

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

1,900,000 ש"ח כניסה בעוד 3 
שנים מציאה!!!

_____________________________________________)50-50(054-3050561 הראשון בתיווך

 במחיר הזדמנות! בשיכון 
ה' פנטהאוז חדש + גג מוצמד 

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
_____________________________________________)50-50(הארץ 03-8007000

 בגמר שלד באזור גורדון 
5 חד' מרווחת + גינה ענקית 
2,600,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)50-50(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)50-50(_____________________________________________

 בלעדי! בלנדא 5 חד' 
גדולה, ק5' + מעלית + חניה 

כפולה, משופצת, חזית א. 
_____________________________________________)50-50(פנחסי 03-5799308

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

_____________________________________________)50-50(א. פנחסי 03-5799308

 באזור עמק יזרעאל, בניין 
חדש, 4 חד', קומה 2, חזית, 

מושקעת ביותר, 12 מטר 
אופציה מאושרת, פינוי מידי + 

חניה "א.צ. נכסים"
050-9777755 050-2044100)50-50(_____________________________________________

 נויפלד 4 חד', 90 מ"ר, 
ק"ג, חזית, משופצת 

+ אופציות 1,680,000 
בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)50-50(_____________________________________________

 באברמסקי, 4 חד', 
ק"ב, חזית, מיידי + 
מפתחות, משופצת 

1,800,000 גמיש בלעדי 
לאפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)50-50(_____________________________________________

 באזור גורדון, כ.פרטית, 
4 ח', משופצת כחדשה + 
מרפסת, חזית 2,120,000 

ש"ח "אפיק - נכסים"
03-5791514)50-50(_____________________________________________

 ברח' שלש השעות 
דירת 4 חד' 1,750,000 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ל(050-4143146

 באזור בן פתחיה 4 
חדשה יפהפיה 105 מ"ר! ק"ב, 
חזית + מעלית רק 2,000,000 

ש"ח "אפיק - נכסים"
053-3128884 03-5791514)50-50(_____________________________________________

 בקיבוץ גלויות 4 ח' 
ענקית, 3 כ"א, ק"ב, חזית 
+ מעלית 2,150,000 ש"ח 

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)50-50(_____________________________________________

 מציאת השנה! 
בדנגור, 4 חד', ק"ד, גג 
בטון, בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)50-50(מתווכים" 03-5701010

 בלעדי מציאה 
בזבוטינסקי/קרוב לדב 

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

ק"ג )גג בטון( + אופ' 
כ- 40 מ"ר בצד + חניה 

1,470,000 סלומון נכסים 
_____________________________________________)50-50(והשקעות 054-4290600

 בלעדי מציאה בשבטי 
ישראל קרוב לסוקולוב 
כ- 100 מ"ר, 4 חדרים 

+ מרפסות, חזית, ק"א, 
משופצת 1,760,000 

ש"ח גמיש סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)50-50(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבניה, 
4 חד', כ- 108 מ"ר, 

קומה א', מ.שמש רק 
1,880,000 )איכלוס 18 
ח'( "תיווך משגב לדיור" 

052-5222690)50-50(_____________________________________________

 א.הצבי 4 חד' כ- 83 
מ"ר קומה ד', מ.מהיסוד, 
א.לג.בטון 83 מ' )ש.בנו( 
1,460,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)50-50(לדיור" 052-5222690

 א.אבוחצירא 4 כ- 75 
מ"ר, 3 כיווני אוויר, קומה 

ג', א.לבניה בג.בטון 
140 מ' )א. ליחי"ד( 

1,360,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)50-50(לדיור" 052-5222690

 א.סמטת אז"ר כ- 4 
חד' קומה א', כ- 85 
מ"ר שמורה + סוכה 

1,590,000 גמיש "תיווך 
משגב לדיור"

052-5222690)50-50(_____________________________________________

 למהירים!! א.המכבים 
כ- 4 חד' כ- 74 מ"ר, 

קומה א', א.להרחבה 30 
מ' 1,300,000 "תיווך 

משגב לדיור"
052-5222690)50-50(_____________________________________________

 בדניאל 110 מ"ר + 
אופציה ממשית בגג, 2 

חזיתות 2,270,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000

050-4999465)50-50(_____________________________________________

 באזור סוקולוב מרכז 4 
חד', 80 מ"ר, ק"ק + חצר, 

משופצת 1,700,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)50-50(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! במימון אבטליון 
4 חדרים גדולה, 100 מ"ר + 

אופציה ממשית 24 מ"ר, ק"ד 
+ מעלית + חניה, שמורה, 

נוף פתוח, מאווררת, 3 כ"א א. 
_____________________________________________)50-50(פנחסי 03-5799308

 ביצחק ניסים בבניה 
מתקדמת 3 דירות אחרונות 

1,750,000 ש"ח "בסד נכסים" 
_____________________________________________)50-01ל(054-8463860

 באדמורי שא"ץ 4 חד', 
ק"ב, 3 כ"א, חזית, משופצת 

+ סוכה גדולה + מעלית 
1,990,000 ש"ח

052-7141522)50-51(_____________________________________________

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

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

053-3128884)50-50(_____________________________________________

 באזור חבקוק 4.5 
מושקעת מאד! + מ.שמש, 

חזית + מעלית "אפיק 
- נכסים" 03-5791514 

053-3128884)50-50(_____________________________________________

 א.הפלמ"ח 4 כ- 87 
מ"ר, קומה א' + סוכה + 
חניה כ- 20 מ"ר, מחסן, 
ש.בנו 17 מ' 1,465,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)50-50(_____________________________________________

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

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
_____________________________________________)50-50(הארץ 03-8007000 

 בגמר שלד באזור גורדון 4 
חד' מרווחות ויפות 2,000,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)50-50(_____________________________________________

 באבני נזר 4 חד' מרווחת 
בבניין חדיש, ק"ב + מעלית 

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)50-50(_____________________________________________

 באזור מרום שיר 
105 מ"ר + אופציה גדולה 

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

050-4999465)50-50(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)48-51ל(050-4196619

 בשיכון ה', 4.5 
חדרים, קומה ב' + 

מעלית + חזית, א"א 
לקחת משכנתא )בעיות 

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

הרב קוק 23 בני ברק 
054-6506501 מציאה 

_____________________________________________)48-48(ענקית!!! 

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

מחולקת, 2 חדרים 
ענקיים + מטבח ענק 

+ שלד להרחבה של 20 
מ"ר נוספים + יחידה 

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

ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 
_____________________________________________)48-48(בני ברק 054-6506501

 באזור רמח"ל, 4 חד', 
יפיפיה, כחדשה, ק"ב + 

מעלית, 3 כ"א + חניה "אפיק 
- נכסים" 053-3128884

03-5791514)50-50(_____________________________________________



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

יג’ כסליו - טו’ כסליו תשע”ט  11/12-13/12/2019

ירושלים

 בגילה א', 3 חדרים 
במציאה + תמ"א!!!

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

050-5393263)24-50(_____________________________________________

טבריה

 בדוד המלך 3.5 חד' 
מושקעים וגדולים, ק"א, 
חזית, 1,690,000 ש"ח  

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

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

 ביחזקאל 3 חד' + 
פינת עבודה, משופצים 

ק"א חזית, 3 כ"א 
1,600,000 ש"ח ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 050-5308742

03-5797756)23-23(_____________________________________________

 2 דירות של 3 חד' 
בטאבו משותף ברבי 

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

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

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

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

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

 במהרשל המבוקש!! 
80 מ"ר, ק"ב, חזית 

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

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

 3.5 חד' בסוקולוב/
חשב סופר ק"א 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב. 050-5308742 

03-5797756)16-16(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

קוטגים

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

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

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

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

1,950,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)48-48(_____________________________________________

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

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

820,000 ש"ח תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666)48-48(_____________________________________________

 חדשה מקבלן, בסמוך 
לקרית שמואל דירת גן 128 

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

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

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

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

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

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

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

053-3147717)48-48(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

3-3.5 חדרים

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

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

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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

חשמונאים

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

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

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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 חשמונאים "גני 

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

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

לקחת משכנתא בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

+5 חדרים

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

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

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

053-3147717)48-48(_____________________________________________

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

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

ש"ח גמיש 053-3147717 
04-6716666)48-48(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

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

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

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

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

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

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

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

פתח תקווה

 מיוחדת! חדשה! 
בצירלזון, מטבח משודרג, 

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

_____________________________________________)47-50ש(052-7636359

 ברבי עקיבא באזור 
הראשונים, בבניין חדש 4 

חדרים משופצים ברמה 
גבוהה, ק"ב, עורפית 

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

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, בבנין 
חדיש, באזור חתם 

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

עם מעלית, לדירה מוצמד 
מחסן וחניה שכיום 

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

050-5308742)26-26(_____________________________________________

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

עורפית, 1,900,000 
גמיש,ש"ח, בלעדי 

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

050-5308742)15-15(_____________________________________________

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

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

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

  מציאה ענקית! 
בשיכון ה', 4.5 חד, 

ק"ב + מעלית, חזית 
1,600,000 א"א לקחת 

משכנתא תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

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

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

03-5797756)13-13(_____________________________________________

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

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

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

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

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

עם מעלית, מקבלים 
את הדירה חדשה 

ומשופצת!! מפרט 
גבוהה + אפשרות 

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

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

חיפה

 בירושלים בכיכר 
השבת חנות 130 מ"ר 

ב- 2 מפלסים, מושכרת 
ב- 20,000 ש"ח עם חוזה 

ל- 4 שנים 4,200,000 
ש"ח תשואה 6% בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

3-3.5 חדרים

 ברחוב ר' עקיבא 3 
חדרים, 90 מ' עם אופציה 

_____________________________________________)49-52י(לבנייה 053-2258028

חד', משופצת, מוארת, 3 כ"א, 
ק"א, 75 מ"ר, 1,590,000 ש"ח 

_____________________________________________)49-52ל(050-7241877

 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(_____________________________________________

 בשכונת בית וקנטרי, 
5 חדרים ענקית, 135 

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

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

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

גבעת שמואל

 נדירה עם סוכה 
בארלוזרוב, 70 מ"ר, משופצת 

+ נוף מדהים, מטבח גדול, 
_____________________________________________)49-52א(700,000 058-3245425

3-3.5 חדרים

 3 חד', גדולה ויפה, 
להשקעה/קניה, באיזור הדתי, 

מיידית, 840,000 ש"ח
_____________________________________________)49-52א(052-8929975

 בגניחובסקי 4.5 חד' 
גדולה + מחסן + סוכה + 
אופציות, 1,480,000 ש"ח 

_____________________________________________)48-52ל(050-3469333 052-7679876

 בלעדי שלמה בן יוסף 3 
חדרים, קומה ב', 1,400,000 

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

_____________________________________________)50-50(אדוארד

 בלעדי דב הוז 3 חדרים, 
כ- 70 מ"ר, קומה ג', מעלית 

וחנייה 1,450,000 ש"ח
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)50-50(אורי תיווך אדוארד

 במצליח, 3 חד', ק"א, 
עורפית לגינה + אופציות 
רק ב- 1,350,000 גמיש! 
בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)50-50(_____________________________________________

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

ליד נורוק 1,430,000 
גמיש לרציניים, מיידי 

בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)50-50(_____________________________________________

 בנורדאו 3 חד', ק"ב, 
חזית + מעלית וחניה 
מקורה בטאבו רק ב- 

1,300,000 מיידי! אפיקי 
_____________________________________________)50-50(נדל"ן בועז 050-4156080

 הזדמנות בנורדאו!! 3 
חד', משופצת, ק"ב, 65 

מ"ר, 1,295,000 ש"ח 
מ.כהן נכסים

052-7684074)50-50(_____________________________________________

 בפרל!! 3 חד', ק"ב, 
75 מ"ר + אופציה 

מעשית 25 מ"ר 
1,580,000 ש"ח מ.כהן 

_____________________________________________)50-50(נכסים 052-7684074

 א.אורליאן 3 כ- 65 
מ"ר, מעטפת ל- 110 

+ חצר 25 מ"ר, קרקע, 
משופצת 1,575,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)50-50(_____________________________________________

 בנורוק! 3 חד', 
מושקעת, חזית! אופציה 

מיידית + עתידית רק 
1,350,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)50-50(- מתווכים" 03-5701010

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

גג! "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)50-50(_____________________________________________

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

1,300,000 "פנחס נכסים" 
055-6789653)50-50(_____________________________________________

 בלעדי בבנימין אברהם 
3 חדרים, חזית, ק"ב 

ואחרונה, אופ' בגג ובצד 
)שכנים בנו( 1,490,000 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)50-50(והשקעות 054-4290600

 בלעדי מציאה 
בהרצוג, 3.5 חדרים, 

75 מ"ר, משופצת, ק"ג 
)רעפים(, חזית + סוכה 
1,520,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)50-50(_____________________________________________

 בגמר בנייה בנורדאו 
3 חד' אחרונה יפהפייה 

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

050-4999465)50-50(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)50-50(_____________________________________________

 בחרלפ 3.5 חד' מרווחת, 
קומה א' חזיתית 1,500,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)50-50(_____________________________________________

 בהרב קוק 3 חד' 
חדשה ק"א + מעלית חזית 
1,680,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)50-50(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בז'בוטינסקי 
צד ב"ב בניין אברכים + 
אופצייה מיידית לסוכה 

1,380,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)50-50(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בשיכון ג' 
מפוארת 75 מטר נטו + 
גג בטון 1,690,000 תיווך 
_____________________________________________)50-50(אלטרנטיב 054-5500263

 באזור העיריה 3 חד', 
60 מ"ר + א. בצד ובגג, ק"ג, 
משופצת כחדשה 1,450,000 
_____________________________________________)50-50(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

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

חזית, שמורה מאד 1,780,000 
_____________________________________________)50-50(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בדב הוז ב"ב 3 ח' 
גדולה, ק2', מציאה!!! מיידי! 

1,340,000 ש"ח 03-7313482 
_____________________________________________)50-05(רון

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

_____________________________________________)50-50(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באחיה השילוני 
3.5 חד', 85 מ"ר + אופציה 

+ היתרים 11 מ"ר, ק"א 
+ מעלית + חניה, חזית, 

משופצת, חדשה + סוכה, 
3 כ"א 1,890,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)50-50(פנחסי 03-5799308

 מציאה, א.חיד"א, 2.5 
חד', כ- 63 מ"ר, קומה 
ב' + חניה, א.להרחבה 

1,380,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)50-50(לדיור" 052-5222690

 לחטוף!! א.השניים 2 
כ- 50 מ"ר + יציקה 30 

מ"ר, קומה ג', א.בג-בטון 
78 מ"ר )ש.בנו( משופצת 
1,280,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)50-50(לדיור" 052-5222690

 במימון 2 חד' מרווחת 
+ אופציה מאושרת בגג 

1,450,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

050-4999465)50-50(_____________________________________________

 בלעדי 2 ח' קומה א' 
בביאליק ר"ג, 57 מ' משופצת 
אזור שקט + חתימות לפינוי 
בינוי 1,600,000 ניתן להשכיר 

ב- 5,000 ש"ח מתפחות 
במשרד תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)50-50(_____________________________________________

 באזור רח' בעלז 2.5 חד', 
60 מ"ר, ק"ג, אופציה בגג, 
שמורה 1,490,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)50-50(פנחסי 03-5799308

 בטרומפלדור 2.5 חד', 
ק"ג אחרונה + אופציה 
על הגג, חייבים למכור 

1,180,000 גמיש! 
בלעדי! אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)50-50(_____________________________________________

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

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

053-3128884 03-5791514)50-50(_____________________________________________

 2.5 חדרים, 70 מ"ר, בגן 
 BA וורשא, ק"א, שמורה תיווך

_____________________________________________)50-50(יזמות 054-4980159 דורון

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

איזור מעולה, במחיר מציאה 
תיווך BA יזמות

_____________________________________________)50-50(054-4980159 דורון

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

קומה ב', א.בג.רעפים 55 
מ' )ש.בנו( 1,140,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)50-50(_____________________________________________

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

60,000 ש"ח לדונם! 50,000 
ש"ח לדונם בלבד תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)48-48(_____________________________________________

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

053-3147717)48-48(_____________________________________________

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

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

 מציאה!!! מצויינת 
להשקעה או מגורים, סמוך 
לק.שמואל, 3 חד', 65 מ"ר, 

משופצת, אפשרות להרחבה 
40 מ"ר, מושכרת 1,750 ש"ח, 
אפשרות לממושכת, 530,000 

ש"ח תיווך עוצמה
050-7113508 052-7113508)50-50(_____________________________________________

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

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

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

 בפיק"א צמוד לקרית 
שמואל משופצת 3.5 חד', 

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

053-3147717)48-48(_____________________________________________

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

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

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

 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 
_____________________________________________)50-50(הכוכבים: 02-5713375

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

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

משופץ 4,450,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)50-50(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א' 6 חד' מהקבלן 
+ מרפסות + גינה + מחסן + 
2 חניות, פינתי, ללא מדרגות, 
נוף! מיידי! 2,990,000 ש"ח! 
_____________________________________________)50-50(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

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

_____________________________________________)50-50(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ד' קוטג' 4 חד' 
+ גינה )30 מ"ר( + מרפסות 

)18 מ"ר(, כ"פ, נוף, ת.ב.ע 
)34 מ"ר(, תחבורה 1,850,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)50-50(_____________________________________________

ערד 

 מציאה!!! דירה למכירה 
3.5 חד', ברח' צבר, ק"ג, 

משופצת ומטופחת, להשקעה 
או מגורים, ממושכת! לל"ת, 

460,000 ש"ח 050-7113508 
052-7113508)50-50(_____________________________________________

 בחיים עוזר!! ק"א, 
מחולקת לשלש משופצת 
מהיסוד, מושכרת 6,950 

ש"ח 1,150,000 ש"ח 
מ.כהן נכסים

052-7684074)50-50(_____________________________________________

 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 

פנטהאוזים ודירות גן
 בהדר גנים, התוף, 

דירת גן, 4 ח', משופצת, 
_____________________________________________)49-52י(לל"ת 054-4975809

קוטגים
 בחצרות גנים בחנזין 

קוטג' 5 חד', חדש, מושקע, 
_____________________________________________)50-50(מיידי 050-8090136

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

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

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

_____________________________________________)48-51ל(054-6944123

 במרכז פ"ת 3.5 חד', 
ק"ב, משופצת קומפלט + 

מזגנים, מרוהטת! רווח שנתי, 
_____________________________________________)48-51ל(88,800 ש"ח 054-9871825

 בגני הדר 4 חד' + חצר 
50 מ"ר, משופצת, סלון ענק, 
_____________________________________________)49-52ל(כניסה פרטית 052-7633738

 במרכז השקט )אחד 
העם( 5 ח', מעלית, חניה, 

מיידית 1,660,000 ש' בלבד!! 
050-4811122)50-50(_____________________________________________

 בקקל, 4 + מ.שמש 
+ מחסן + חניה, עורפית 

ושקטה, מושקעת
050-8090136)50-50(_____________________________________________

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

050-8090134)50-50(_____________________________________________

 בפיק"א השקט! 4 
חדרים גדולה! משופצת 

אדריכלית! מעלית, חנייה 
בטאבו 1,780,000

054-5566145)50-50(_____________________________________________

 באחד העם/שפירא 
4 חד' גדולה, 3 כ"א, ק"ג, 
ללא מעלית, חניה בטאבו 

1,390,000 תיווך יוחנן
051-2454512)50-50(_____________________________________________

 מפרטי!!! במרכז פתח 
תקווה, משופצת, יפהפיה, 

מזגנים, קומה ב', מושכרת ב- 
_____________________________________________)50-01א(7,400 ש"ח 052-2786557

 ביוספטל 3 ח', כ- 65 
מ"ר, קומה אחרונה, מיידית! 

משופצת חלקית
050-4811122)50-50(_____________________________________________

 בטרומפלדור המבוקש! 
3.5 חדרים במקור!! משופצת 

קומפלט, מעלית, חנייה 
054-5566145 1,520,000)50-50(_____________________________________________

צפת
4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 במתחרדים 4 ח', 130 
מ' פלוס יחידה דיור וחצר 
משופצת, במחיר מציאה 

052-7138318)50-50(_____________________________________________

 ברחוב הנשיא המבוקש 
3 ח' משופצת, צופה לנוף, 

קומה נוחה, מציאה
052-8045458)50-50(_____________________________________________

 בברסלב 4 חד' מושקעת 
ברמה גבוהה, 3 כ"א 

"לכוביצקי נכסים"
03-7297690)50-50(_____________________________________________

 יח"ד ברח' הרצוג חדשה 
לזו"צ "לכוביצקי נכסים" 

03-7297690)50-50(_____________________________________________

דירות 
להשכרה

בני ברק 

+5 חדרים

 בעמק יזראל 5 חד', 
כחדשה, ק"ג, מעלית, ריהוט 
חלקי, מזגן מרכזי, לפרטים: 

_____________________________________________)49-52ל(050-5588838

4-4.5 חדרים

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

כחדשה, ממוזגת, 4,400 ש"ח 
_____________________________________________)49-52ל(052-7671305

 בגניחובסקי לתווך 
קצר 5 חד', 130 מ"ר, 
ק"ב, חזית, מושקעת 
ברמה גבוהה, 6,000 

ש"ח לחודש מיידי בלעדי 
אפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)50-50(_____________________________________________

 באנילביץ, 4 חד' , 115 
מ"ר, ק"א + מעלית, מצב 

מעולה, 5,500 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)50-50(_____________________________________________
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 בפוריה, צימרים
"בצל דקלים" מרווחים, בריכה 
מוצנעת ומחוממת + ג'קוזי, 
_____________________________________________)35-35/20ל(מטבחון, ביכ"נ 054-4314062

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

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

הרי יהודה
 במבוא ביתר יחידת 

נופש באזור כפרי ושקט, 
מאובזרת היטב, מתאימה 

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

טבריה
 וילה 4 חד' חצר גדולה 

7 דקות מהכנרת
2 דקות מהשטיבלאך.

052-7606968)19-19/20(_____________________________________________

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

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

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

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

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

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

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

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

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

גליל עליון

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

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

דלתון

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

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

יחידות דיור

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

 הכנסה חודשית גבוהה 
100% בטחונות, שיעבוד בית 

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

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה, מדשאות, טרמפולינה, 

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

בר יוחאי

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

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

*דירת 2 חד' +ג'קוזי.
052-7613554)48-47/20(_____________________________________________

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, לחגים 

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

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

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

אור הגנוז

אביבים
 2 סויטות חדשות עם 
בריכה פרטית וחצר ענקית, 

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

 "חוות מרומי שדה" 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים, 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

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

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

חניה כפולה, מיידי בלעדי 
"נדל"ן בחיוך"

_____________________________________________)50-50ש(חיים 054-3970200

פתח תקווה 3-3.5 חדרים

השקעות

משרדים

 להשכרה בגבעת 
שאול בי-ם, בנג'רה פינת 

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

2-2.5 חדרים

צפת
 דירה בת 4 חד' מרוהטת 

עם שלוש מזגנים בקומה 
רביעית, אפשרי לתקופות 

_____________________________________________)45-51א(קצרות 050-6770150

ביקוש 
דירות

 דרושים מגרשים 
חקלאים בכל הארץ, 

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

■ מתחם נופש מדהים  מחסנים
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + 

בוסתן ומשחקים. בקרו 
באתר "אגם מים"

02-5344514)23-25/20(_____________________________________________

בית מאיר

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

 וילת נופש עד 30 איש 
+ חצר, טרמפולינה ונדנדה + 

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

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

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

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

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

054-8001138)39-39/20(_____________________________________________

בני ברק

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

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

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

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

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

_____________________________________________)47-50()אחה"צ(

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

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

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

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

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

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

 להשכרה חנות/משרד 
בירושלים, במלכי ישראל, 16 

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

קיט 
ונופש

 להשכרה ברחוב פרל 
בב"ב )ליד רחוב רמבם( 

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

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

050-5308742)35-35(_____________________________________________

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים. 

שירות חינם
 054-8034868

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

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

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

גליל מערבי 
 סוויטה פרטית 

המתאימה לציבור הדתי 
עם בריכה מחוממת 

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

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

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

_____________________________________________)47-51ש(054-4797080

3-3.5 חדרים

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

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

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

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

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

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

 לזו"צ, 2 חד' ממוזגים 
באזור מרכזי ושקט

_____________________________________________)48-51ש(054-4797080

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

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

 להשכרה במרכז ר' 
עקיבא חנות/משרד 70 

מ"ר, ק"א + מעלית, 
מטבחון, שירותים

_____________________________________________)48-51א(054-7976170

 פרויקט גדול בתל 
אביב של 120 דירות 

יוקרה לקראת היתרים 
ביד ב- 110 מליון ש"ח 

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

 למכירה בן צומת גולני 
לעפולה 7 דונם חקלאי 

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

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

_____________________________________________)48-51ל(054-5634160

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

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

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

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

 בגניחובסקי 3 חד', ק"ג, 
חזית, 2 מזגנים, ארון קיר, 
דוד"ש חדש, 3,500 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ל(052-7138579

1-1.5 חדרים

 ברח' מינץ 4, 2 חד', 
משופץ, ממוזג + מרפסת, 

ללא ריהוט, כ- 50 מ"ר, ק"ק, 
_____________________________________________)49-52ל(3,300 ש"ח 052-2723556

 ר' יהשע דירת חדר, ק"ק, 
מזגן + חניה, לכל מטרה, 
_____________________________________________)49-52ל(2,800 ש"ח 050-5212430

 דרושה דירת נכה או שטח 
לבניית דירת נכה בב"ב, לל"ת 

_____________________________________________)49-50ח(054-8416909

 דרושה חצר לקניה במזומן 
למטרת בניה ב"ב

_____________________________________________)49-50ח(054-8467282

 299,000 ש"ח, יח' 
סטודיו בטבריה... מושכרות 

ב- 2,000 ש"ח לחודש, 
משופצות מרוהטות ומיידיות 

_____________________________________________)49-52א(054-5810705

 חנות במיקום 
אסטרטגי באזור ר' 

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

שירותים 4,200 ש"ח 
_____________________________________________)49-52ש(052-7691171

 להשכרה חנות 25 
מ"ר במרכז ר' עקיבא 
בפסג, כניסה מיידית 

במחיר 4,500 ש"ח תיווך 
אשכנזי 03-5791770 

_____________________________________________)49-50(חזקי 052-3882621

 להשכרה ברח' שלמה 
המלך במבנה 3 קומות 
כ- 2,200 מ"ר מתאים 

לכל מטרה תיווך אשכנזי 
03-5791770 חזקי

052-3882621)49-50(_____________________________________________

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

מקום מרכזי, גישה לרכב 
_____________________________________________)49-04/20ל(052-7140101

 דירות - נופש על הכינרת 
+ נוף לכינרת, למשפחות 

_____________________________________________)49-50א(וזוגות. יוסי 050-7355568/82

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

_____________________________________________)49-48/20ש(055-9704186

לשבתות 80 מיטות 
+אולם אירועים

 250 מקומות בב"ב
חניה בשפע

מתחם אירוח מפואר

050-4198070

 בר"ע דובק! בבניין חדש, 
3 חדרים + מרפסת ענקית, 

ק"א, 4,900 ש"ח
_____________________________________________)50-50(050-4152330 תיווך

 במכבים-סוקולוב דירת 
3 חד' חדשה ומהממת, ק"ג, 

מיידי! 3,900 ש"ח
_____________________________________________)50-51ל(050-4171095

 ברחוב חברון קרוב 
להרב קוק 3.5 חדרים 

ענקיים!! קומה ג' 
ללא מעלית, עורפית 

ומסודרת, מידי 4,200 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
בני ברק 050-5308742 

03-5797756)50-50(_____________________________________________

 להשכרה 2.5 חד' + 
מרפסת 50 מ"ר, מרוהטת, 

ממוזגת, ק"ד, סוקולוב, 3,200 
ש"ח 052-3405530

_____________________________________________)50-01א(052-8927483

 להשכרה בבלעדיות 
באדמורי שאץ-ויזניץ ב"ב 40 
מ"ר, 2 חד', כניסה נפרדת, 
למגורים, לקליניקה, פנחס 

מילר מתוןך מוסמך
050-4103310)50-50(_____________________________________________

 יפייפיה, מושקעת 
בנדבורנא, 2 חד', מרוהטת + 
דוד"ש + מעלית + סוכה + 

_____________________________________________)50-01ל(גנרטור 054-8429289

 באוסישקין, ק"ק, חדר 
1 גדול, ממוגז + לובי 

גדול, מטבח עם מרפסת 
קטנה ושרותים, טוש 

בנפרד אפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)50-50(_____________________________________________

 בפרדו, 2 חד', יפייפיה 
וחדשה, ריהוט מלא + מזגנים 

_____________________________________________)50-51ל(+ גנרטור 052-7171752

 105 ח"ב, ק"ק, באור 
החיים, מוארת ומאווררת + 
_____________________________________________)50-01ל(ריהוט חלקי 050-5260688

 השניים יחידת דיור של 1 
חדר כ- 20 מ"ר מרוהט 2,000 

ש"ח 077-2050410
050-5750880 אורי תיווך 

_____________________________________________)50-50(אדוארד

 להשכרה בדון יוסף יח"ד 
חדשה מהנילון, מרוהטת 

קומפלט 3,000 ש"ח
052-7662451)50-50(_____________________________________________

 בצפת דירת נופש 
ייחודית מחולקת ל- 5 

יחידות אירוח מושקעות 
ברמה מלונאית! לפרטים 

"לכוביצקי נכסים"
03-7297690)50-50(_____________________________________________

 מציאה!!! דירה למכירה 
3.5 חד', ברח' צבר בערד, ק"ג, 
משופצת ומטופחת, להשקעה 

או מגורים, ממושכת! לל"ת, 
460,000 ש"ח 050-7113508 

052-7113508)50-50(_____________________________________________

 מציאה!!! מצויינת 
להשקעה או מגורים, סמוך 
לק.שמואל בטבריה, 3 חד', 

65 מ"ר, משופצת, אפשרות 
להרחבה 40 מ"ר, מושכרת 

1,750 ש"ח, אפשרות 
ממושכת, 530,000 ש"ח 

תיווך עוצמה 052-7113508 
050-7113508)50-50(_____________________________________________

 בית קרקע בבאר שבע 
מול אוניברסיטה, בנוי 160 

מטר, חצר 90 מטר, משופץ 
+ חניה עם סוכה, 2 כניסות 

נפרדות, 2 מטבחים, שווה 
לראות, מציאה, צפי המינימלי 

6,800 ש"ח בחודש
_____________________________________________)50-50(052-4462863 "בית בית"

 למכירה שכונה ג' בבאר 
שבע רחוב קלישר, 3 חד', 

אופציה להוסיף חדר, מחיר 
מצחיק 600 ש"ח בית בית

052-4462863)50-50(_____________________________________________

 למכירה רחוב מינץ בבאר 
שבע 4 חדרים, 100 מטר 

מושכר ב- 2,900 ש"ח שווה 
_____________________________________________)50-50(לראות 052-4462863 לאון

 מידי ברח' ירושלים 8 חנות 
להשכרה כ- 30 מטר + גלריה 

א.צ. נכסים 050-2044100 
050-9777755)50-50(_____________________________________________

 בשכ"ח חנות כ- 56 מ"ר 
בר' עקיבא )גן ורשא( מיידי, 

_____________________________________________)50-01(אמנון 09-7921292

 להשכרה חנות בב"ב, 29 
מ"ר ברח' כהנמן 64 במרכז 
המסחרי כיכר אדלר, חזית 

לרחוב כהנמן, שירותים בחנות, 
חניה צמודה, גישה לנכים 

_____________________________________________)50-51ל(052-7695435

 יש לכם חנות/נכס 
מסחרי בבני ברק? אצלנו 

תקבלו את הליווי הטוב 
ביותר תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)50-50(054-4980159 דורון

 להשכרה חנות 60 מ"ר 
ברחוב השומר 41 מול מתחם 

אוסם תיווך BA יזמות
_____________________________________________)50-50(054-4980159 דורון

 להשכרה חנות/משרד 30 
מ"ר, משופץ, בר"ע 18 בפסג' 
2,600 ש"ח תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)50-50(054-4980159 דורון

 חנות/משרד 30 מ"ר ברב 
 BA שך 32 בנין חדש תיווך

_____________________________________________)50-50(יזמות 054-4980159 דורון

 חנות להשכרה ברבי 
עקיבא 143, יפה, 22 מ"ר 

 BA למיידי 4,300 ש"ח תיווך
_____________________________________________)50-50(יזמות 054-4980159 דורון

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

 הזדמנות, חנות 
במקום סואן רבי עקיבא 

באזור חזון איש, 24 
מ"ר עם חלון ראווה גדול 

רק 9,500 ש"ח פינוי 
1.3.20 בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

03-5797756
054-6506501)50-50(_____________________________________________

 מציאה! ברבי עקיבא 
70 מ"ר, מחולקת, מתאימה 
לעסק 1,400,000 ש"ח תיווך 

יישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465)50-50(_____________________________________________

 בלעדי למכירה חנות 
26 מטר מושכרת ב- 3,500 

ש"ח לעוד 5 שנים. ברחוב 
השומר 980,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)50-50(אלטרנטיב 054-5500263

 להשכרה מחסן 30 
מ"ר קרוב לרבי עקיבא 

אזור מינץ בקומת קרקע, 
פריקה וטעינה נוחים, 

כניסה מיידית, לכל מטרה 
1,800 ש"ח סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)50-50(_____________________________________________

 חדרים/מחסנים בשיכון 
ה' 44/32/26/23 מ"ר כל 
יחידה, כולל שירותים וכיור 

משותף, כניסה מיידית
055-6686051)50-01(_____________________________________________

 להשכרה חדר / 2 חד' 
מרוהט עם מחשבים וטלפונים. 

ברח' האחוזת בית 3 ת"א 
_____________________________________________)50-01ל(1,800 ש"ח 052-4483630

 לאירוח מושלם!!! 
2 דירות נופש גדולות, נוף 

לכנרת, קו ראשון לים
_____________________________________________)50-49/20ש(052-7165660

 "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(_____________________________________________

יבניאל

 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(_____________________________________________

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

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

053-9428753)25-22/20(_____________________________________________

 "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

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

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

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

 צימרים ביבניאל 
למשפחות ולזוגות ולגיבוש, 

דונם של משחקים, קרוסלה, 
טרמפולינה, סנוקר, טניס 

_____________________________________________)50-9/20ש(052-3540874

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

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

 3 צימרים מטופחים, 
חצר פרטית + בריכה בכל 

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

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

 וילה גדולה ויפה + דירת 
אירוח, 35 מיטות, חצר 

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

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

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

ירושלים והסביבה

 הצימר שלך בצפון 
 ,D.V.D ,35 ירושלים, זוג ועד

מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה 
_____________________________________________)46-45/20ש(055-6697474 02-9975241

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

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

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
_____________________________________________)49-48/20ש(053-3184783 058-3284786

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

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

 במלון רמדה חצר + 
מטבחון, כולל שירותי המלון, 

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

 יחידות מטופחות לזוגות 
ומשפחות, אווירה קדושה! 

החלו מבצעי חורף!
_____________________________________________)49-12/20ש(052-7150124

 יחידת נופש עם אבזור 
מלא במרכז העיר באזור 

כיכר השבת, לאמצע 
שבוע 250 ש"ח ולשבת 
_____________________________________________)49-08א(450 ש"ח 058-3984457

 דירת נופש יפיפיה, 
מפוארת ונעימה, במיקום 

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

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(_____________________________________________

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

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

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

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

054-7721307)47-46/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

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

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

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

כוכב יעקב 
 צימר זוגי מפנק חדש 

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

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

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

 צימרים מפוארים 
בצפון + ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-25/20(_____________________________________________

כלנית
 צימרים מפוארים - ג'קוזי 

ספא ענק, בריכה פרטית 
ומוצנעת, מושב דתי + 

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

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 

ליד מירון, אלגנטי מרגיע  
ונעים, 3 ח. שינה, ג'קוזי, סלון, 
פ.אוכל, מטבח כשר ומאובזר, 

מרפסת שמש עם גריל,
050-5548036 ,050-6994472)26-02/20(_____________________________________________

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

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

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל-40 אורחים 

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

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

מושב תרום

 בוסתן לביא - דירת נופש 
יפיפיה, נוף מדהים,

סטנדרט גבוה, פרטית, 
באווירה פסטורלית + המלצות

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

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב דתי 
 054-6928116 02-9913107

_____________________________________________)49-48/20ל(054-8470055

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)36-36/20(_____________________________________________

מירון
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הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

יג’ כסליו - טו’ כסליו תשע”ט  11/12-13/12/2019

אבידות

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

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

שיפוצים

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

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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)34-37/20(_____________________________________________

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

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

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות ומאובזרות, 

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

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

מעלות

נהריה

 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

 דירת נופש עד 10 מיטות 
לבחורים / משפחות מומלץ!! 

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

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

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

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

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

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

 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(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

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

זולים!! 052-710-10-20 
_____________________________________________)47-19/20ש(053-3106300

 "קופיץ הסעות" 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)47-03/20א(רחבי הארץ 053-4271262

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     

לימוד נהיגה
 אתרוג אברהם - 

מחפש מורה עם אידישקייט? 
מקצועי, סבלני ואמין,

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

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

ב-3 שבועות. אחוזי 
הצלחה גבוהים במבחן 
המעשי, ספר תאוריה 

_____________________________________________)28-02/20ל(חינם 052-2514960

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)31-31/20(_____________________________________________

 מחשב נייד מושלם 
 i5 לגרפיקה ותכנות

+ אחריות לשנה וחצי 
מחיר ממחשב חדש

054-4543701)19-29/20(_____________________________________________

מטבחים
 מטבח סטנדרטי: 2 מטר 
ארון עליון + 2 מטר תחתון + 

שיש גרניט חברון רק 3,400 
_____________________________________________)10-11/20(ש"ח. ישראל 052-7656147

ספרי תורה
 למכירה, ס"ת, מהודר, 

סופר יר"ש, הגהות 
קפדניות, מחיר הוגן 

052-7614347)28-28/20(_____________________________________________

 זקוק לעו"ד מקצועי לכל 
מטרה? הכוונה והפניה למיטב 
עורכי הדין המובילים בישראל! 

079-5227716)01-05/21(_____________________________________________

עריכת דין

מחשבים

 משה אלסייג - מורה 
לנהיגה אוטומט. מלמד גם 

לתאוריה. אווירה נעימה! 
_____________________________________________)49-07/20ש(מחירים זולים! 052-2523284

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)05-06/20(_____________________________________________

 בר מצווה/אירוסין/ברית 
תמונות/וידאו/מצגת, במחיר 

משתלם במיוחד 052-2422130 
_____________________________________________)04-05/20(שלום

צילום

 נתן הסרטות וידאו, 
מחיר לחתונה במרכז 1,500 
ש"ח, כולל עריכה. אפשרות 

למסריטה ב- 700 ש"ח.
_____________________________________________)37-37/20ל(052-2332194

 אודי צילום חתונות, 
סטילס, וידאו ורחף. בר מצווה, 

אירוסים ובריתות במחירים 
_____________________________________________)50-51/19(מפתיעים. 050-5808315

רפואה משלימה
 ורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)34-37/20(דרושים זכיינים

 לגברים בלבד! טיפול 
אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 

הרוח וזרימת הדם בגוף 
052-7172822)03-01/20(_____________________________________________

 "שידוכי המרכז" 
לחרדים ולדתיים בלבד! 

בעיקר לספרדים, 
אשכנזים, חסידים  

וליטאים. גם נפשי קל 
ופרק ב', שדכן מקצועי 

עם המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)44-16/20(_____________________________________________

אהרוני בועז

בב”ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-6793302
מחיר 

וין!
מצ

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

+ גקוזי' ספא בכל יחידה 
_____________________________________________)44-43/20ש(052-5254570

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים 40,36,23 
מק', לכל חלקי הארץ, ציפי 

הסעות 052-3821702
_____________________________________________)44-03א(050-4110855

רפדים
 ריפוד כסאות וספות, 

*תיקונים רהיטים, פוליטורה, 
ציפיות, מזרונים רגיל ונגד 

רטיבות ריפוד מושב כסא 60 
_____________________________________________)44-51ל(ש"ח 052-4227714

הסעות

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

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

03-6199567)45-04/20(_____________________________________________

הובלות

 לרוזנברג הובלות דרושים 
נהגים חרוצים ושרותים עם 

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

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

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

הסרת שיער
 הסרת שיער בליזר, 
בטכנולוגית המתקדמות, 

טיפולים ללא הגבלה, עד להשגת 
התוצאה הרצויה, מבצעים 

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

שידוכים

 "הרי את" - שדכן מנוסה 
חרדים/ות כיפות סרוגות, 

איכותיים, משכילים וכו'
_____________________________________________)45-5/20ש(052-3245153

השכרת רכב

 לאברכים בלבד! מרצדס 
ויטו 2012, 8 מקומות, חסכוני 

052-7696100)33-33/20(_____________________________________________

עזר באנגלית

 מורה לאנגלית מב"ב לכל 
הגילאים והרמות, סובלני ובמחיר 

_____________________________________________)46-5/20ש(נח. שמואל 050-2433465

 נאבד מגבעת בנסיעה 
בטרמפ מירושלים לב"ב 

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

 נמצא רב-קו על שם 
יהושע אוש פלא':

_____________________________________________)46-47ח(054-8435331

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

 נמצא שעון זהב בכיכר 
השבת בירושלים במוצאי 

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

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

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

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

עמקא 
 "מיקי במושב"

חופש להורים - דרור לילדים! 
יחידות אירוח למשפחות, שפע 

אטרקציות, רכיבה על פוני, 
טיול למטעים, שולחנות הוקי 

ופלייסטיישן, מקרן טניס, סנוקר, 
טרמפולינות, ג'יפים ואופניים. 
מטבח גדול וחדר אוכל, ספר 
_____________________________________________)37-37/20(תורה במקום 052-8669090

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

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

ערד
 מתחם נופש מפואר 

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

צפת

צפון

קוממיות
 לשבת וחול צימר מטופח 

מאובזר נקי וממוזג, חצר 
+ משחקים 052-7113937 

_____________________________________________)43-50ל(08-6601778

 דירת נופש בת 4 חד' 
בצפת לשבתות ולשאר ימי 

_____________________________________________)45-51א(השבוע 050-6770150

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

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

 מבצעים ב"אחוזת רימון", 
בלב העתיקה, סוויטות 

מפוארות ומאובזרות + נוף, 
למשפחות וזוגות, גישה נוחה 

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

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

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

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

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

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

 דירת קיט מהממת 
מאובזרת בכנען, 12 

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

חנוכה
 חנוכיות יפיפיות מהיצרנים 

המובילים ומחו"ל, במחירים 
מפתיעים. כדאי להזדרז!

050-4169667)47-50(_____________________________________________

ייעוץ ועזרה
 ד"ר יעקב קרן, רופא 

מומחה לייעוץ וטיפול 
בבעיות שלום בית, 
לגברים נשים וזוגות

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

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותכנות

+ אחריות לשנה. וחצי 
ממחיר מחשב חדש

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

 אבד צמיד יקר כסף טהור 
ביום חמישי חוה"מ סוכות 

_____________________________________________)47-48ח(054-8494616

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

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

 נאבדה שרשרת זהב לבן 
בשבת פרשת בראשית

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

 נמצא טיולון של חברת 
joie באזור בן זכאי

_____________________________________________)47-48ח(053-3160290

 נמצאה מצלמה בקיץ 
האחרון באינדי פארק רמת 

_____________________________________________)47-48ח(הגולן 053-7714330

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

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

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

_____________________________________________)48-51ש(052-7153475

 בניה ושיפוצים באמון 
ובאחריות מלאה, ישראל 

_____________________________________________)48-51ל(גוטליב 050-7555430

 נמצא נרתיק תפילין 
בירושלים עם שם ש.ו ניתן 

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

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

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

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

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

 נמצא שעון זהב בכיכר 
השבת בירושלים

_____________________________________________)48-49ח(055-6774456

 "אבני החושן" - סוויטות 
נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות 
וקבוצות ומשפחות! מבצע 
חורף חם!! 400 ש"ח לזוג 

_____________________________________________)49-23/20ש(054-6299082 054-6388082

 צימרים יוקרתיים ביבניאל, 
לזוגות/למשפחות, אירוח 

איכותי, בסמוך לכינרת
_____________________________________________)49-22א(050-6377843

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, 

קרוב לביהכנ"ס, עד 70 איש 
053-5681288 לתמונות: 

royaldream17@gmail.com)49-21ל(_____________________________________________

 בעתיקה, צימרים חדשים 
ומפוארים + גקוזי', נוף, 
מרפסת וחצר **ודירות

_____________________________________________)49-52א(052-2840299

 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

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

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

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

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

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות. 054-9988348

www.hapagoda.com)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

השכרת רכבים

מכירת רכבים

יונדאי
 יונדאי טראג'ט 2006, 
מרווחת, מצב מכני מצוין, 
_____________________________________________)49-50ל(K223 טל': 054-8484812

 מבצע חורף בהשכרת 
רכב החל מ- 2,000 ש"ח 
לחודש ללא הגבלת ק"מ 

כולל מע"מ
_____________________________________________)49-08א(050-6666599

 מורה לאנגלית בכיר. 
כל הכיתות. כל הרמות וכל 
הגילים. יוסף בן - שמואל. 

_____________________________________________)49-23ש(058-4-555700.

 שידוכים לחרדים ולאומים, 
רציניים בלבד, כל המגזרים וכל 

הגילאים. חיה 052-4738511 
_____________________________________________)49-52ל(053-4307097

 נמצא בבני ברק עט עם 
_____________________________________________)49-50ח(השם "ליפשיץ" 03-6161892

 נמצא שעון של אישה 
באזור נחום - אלישע, המאבד 

יכול לקבלו ע"פ סימנים
_____________________________________________)49-52ש(054-6337121

קרייזלר

 קוטג' חלומי עד 20 
מיטות, יח"ד הורים בכל חדר 
+ בריכה ענקית ומחוממת, 

2,000 ש"ח לשבת
_____________________________________________)50-01א(050-4111196

טויוטה

 קרייזלר 2012 במצב 
מצוין, 7 מושבים, 126,000 

ק"מ, 53,000 ש"ח
050-712-0460)50-01(_____________________________________________

 טויוטה קורולה החדשה 
2014 יד 2, 95,000 ק"מ 

בהזדמנות 48,000 ש"ח יעקב 
_____________________________________________)50-51א(052-8203232

 צילום בקדושה - תמונות 
ברמה גבוהה, חתונות וכל 
אירוע במחירים מפתיעים - 

_____________________________________________)50-49/20ש(אודי 052-7607705 אודי

רפואת שיניים
 טיפול אורטודנטי 

המתקדם בעולם ללא קוביות, 
מחיר המתאים לבני תורה 

_____________________________________________)50-09א(055-6876176

 נמצא רב קו ע"ש ישראל 
_____________________________________________)50-51ח(חיים מילר 050-4119421

 אבדו מפתחות בתאריך 
29.9.19 ערב ר"ה בבית החיים 
סנהדריה מעל הברזיה, המוצא 

הישר מתבקש להתקשר 
_____________________________________________)50-51ח(052-5100690

 אבדה טבעת זהב יקרה 
ביום שישי ערש"ק פר' חיי 

שרה באוטובוס קו 5
_____________________________________________)50-51ח(052-7116399

 אבדה בקו 422 שקית 
_____________________________________________)50-51ח(בגדים 052-5573461

 ביום ראשון שעבר בקו 
980 מב"ב לצפת נאבדה 
מכונת תספורת בשקית

_____________________________________________)50-51ח(053-3114493

 sd נמצא כרטיס מיקרו 
בגן וורשא ראב"ד בחודש אלול 

050-4145790)50-50(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)50-51ח(בעבר 054-2509001

 דרוש ארון 2 דלתות במצב 
_____________________________________________)50-51ח(טוב לפרטים 054-8419165

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 אברך מעונין בזוג מיטות 
לחדר שינה + מזרונים + 

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

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

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)47-48ח(בעבר 054-2509001

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

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

 דרושה בטריה עבור 
מכשיר first pnone דגם 

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

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)45-46ח(בעבר 054-2509001

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

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

 דרוש למסירה לבחור 
ישיבה מקרר משרדי ומזגן נייד/

_____________________________________________)48-49ח(חלון 058-3236535

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

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)48-49ח(בעבר 054-2509001

 מעוניין לקנות תוים ליש 
חסד ויש בשכונה ב- 10% 

_____________________________________________)48-49ח(הנחה 054-8589585

 לישיבה בירושלים דרושה 
מכונת כביסה בתרומה/מסירה 

_____________________________________________)48-49ח(פלא': 052-7102446

 לבחורי ישיבה דרושה 
למסירה מכונת כביסה במצב 

תקין באזור המרכז לפרטים 
_____________________________________________)49-50ח(054-8540576

 מדפסת + פקס + סורק 
+ דיו בהזדמנות!!! רק 130 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 053-3346080

 מסך דק מצוין 
בהזדמנות!!! רק 90 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(053-3346080

 מקרר קטן 250 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(052-7166106

 רדיאטור 14 צלעות חב' 
בידר 2 עוצמות + מפזר חום 

_____________________________________________)50-51ח(בב"ב 150 ש"ח 054-8476805

 טוסטר אובן גדול 80 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(בלבד 052-7134699

 תנור חימום נתלה 
לאמבטיה )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
בקופסא )בני ברק( 60 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 מיקרוגל כחדש נקנה 
לפני 3 חודשים 220 שקל 

_____________________________________________)50-51ח(054-3584040

 מדפסת + סורק + פקס 
hp1536 תקינה 450 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(052-3463482

 מקרר לבן גנרל אלקטריק 
מצב טוב 500 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)50-51ח(052-7649441

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)50-51ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 מגהץ אדים חדש באריזה 
150 ש"ח בפ"ת
_____________________________________________)50-51ח(052-2786557

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

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-2786557

 למכירה רדיאטור 8 צלעות 
כחדש! בבני ברק 100 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(050-6326190

 דיו למדפסת HP ב- 40 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בבני ברק 054-8431644

 CANON דיו למדפסת 
ב- 65 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)50-51ח(054-8431644

 נגן קלוקבוקס כמעט חדש 
_____________________________________________)50-51ח(140 ש"ח בב"ב 077-6182023

 מערכת סטריאו מיידי רדיו 
טייפ ודיסקים אקאיי כחדש 

_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח 050-6326190

 נברשת עתיקה עשוייה 
מחרסינה + נחושת 450 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(050-6658234

 מדיח כלים מילר במצב 
_____________________________________________)50-51ח(טוב 500 ש"ח 050-4141142

 תנור עם גז 4 להבות מצב 
_____________________________________________)50-51ח(מצוין 350 ש"ח 052-7110675

 מזגן 3/4 גוניור אלקטרה 
_____________________________________________)50-51ח(500 שקל 050-4128920

 מסך דק שולחני 150 שקל 
_____________________________________________)50-51ח(050-4128920

 רדיאטור 13 צלעות 150 
_____________________________________________)50-51ח(שקל ב"ב 050-4128920

 מנורת תקרה עם רמקול 
מובנה ושלט חדש באריזה 250 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 058-3257019

 תנור טוסטר אובן גדול 
כחדש 350 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(050-9089110

 מאוורר עמוד עוצמתי 
במיוחד כחדש )בני ברק( 120 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות רדיאטור חדש 
 hyvndai 13 צלעות תוצרת

)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 
_____________________________________________)50-51ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 מפזר חום חדש )בני ברק( 
_____________________________________________)50-51ח(50 ש"ח בלבד 054-7216671

 נברשת לסלון בהזדמנות 
בלתי חוזרת )בני ברק( 175 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 בהזדמנות תנור טוסטר/
חימום קטן )בני ברק( 70 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 שואב אבק קטן טורבו 
610W + אביזרים נלווים 

בהזדמנות )בני ברק( 150 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 מאוורר נייח במצב מצויין 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

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

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 מיקרוגל + גריל משולב 
)בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 תנור אפיה + 4 להבות 
גז תוצרת BEKO )בני ברק( 

_____________________________________________)50-51ח(300 ש"ח בלבד 054-7216671

 מדיח כלים גדול במצב 
מצויין )בני ברק( 350 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671
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לק ג'ל בבני ברק
יוקרתי | מקצועי | איכותי
מחיר מיוחד-80ש"ח
058-6335121

יג’ כסליו - טו’ כסליו תשע”ט  11/12-13/12/2019

ריהוט

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

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

 תמי 4, תנור בישול 
מוכסף, מקרר 350 ליטר כל 

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

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

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

תינוקות

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

בהזדמנות! אפשרות לשולחן 
או לכסאות בלבד

052-4227714)34-39(_____________________________________________

פותחים עונה 
"אצל בתיה" 

הגיע חדש 
לחורף!! 
עודפי חורף

החל מ-10 ש''ח

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

 סלון לשולחן + 6 כסאות 
מרופדים )גם בגב( להתקשר 

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

 2 ארונות חדשים מסנדויץ 
ומיטה משולשת יד שניה 

_____________________________________________)47-50ח(052-4227714

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

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

_____________________________________________)47-50ח(052-8383354

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 מיקסר חדש מתצוגה 
קיטשן אייד 500 ש"ח

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

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

_____________________________________________)48-49ח(052-7698994

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

 CANON דיו למדפסת 
ב- 65 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)48-49ח(054-8431644

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

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

_____________________________________________)48-49ח(054-4273857

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

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

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

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

_____________________________________________)48-49ח(בלבד 054-7216671

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

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

 שואב אבק קטן 
טורבו 610W תוצרת 

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

_____________________________________________)48-49ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות תנור טוסטר/
 BISTRO  חימום קטן תוצרת

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

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

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

 בהזדמנות רדיאטור 
חדש 13 צלעות תוצרת 

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

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

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

_____________________________________________)48-49ח(בלבד 054-7216671

 מאוורר עמוד עוצמתי 
במיוחד כחדש )בני ברק( 120 

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

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

_____________________________________________)48-49ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)48-49ח(בלבד 054-7216671

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

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

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

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

 מסך מחשב 22 אינץ' 
במצב מצוין ב- 280 שקלים 

_____________________________________________)48-49ח(058-3218151

 מסך מחשב 22 אינץ' 
חברת סמסונג במצב מצוין ב- 

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

 למסירה מקרר ומכונת 
כביסה בחינם במצב טוב 

_____________________________________________)48-49ח(052-7139290

 מצלמה קנון מצוינת 
+ נרתיק + מטען ב- 250 

_____________________________________________)48-49ח(03-6198608

 מייבש כביסה גאלה 
)תוצרת איטליה( 300 ש"ח 

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

 מקרר חברת פייבוריט 
במצב מצויין 500 ש"ח 

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

 למכירה מיני בר תמי 4 
במצב מצוין 500 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(052-6865596

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD8 ב- 240 

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

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

_____________________________________________)48-49ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

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

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 כיסא מנהלים מפואר 
בצבע שחור חדש בהזדמנות 

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

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

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

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 מזנון עם ויטרינה כולל 
יחידת אחסון בצבע אגוז בפ"ת 

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

 שולחן נפתח ל- 2.80 
וונגה ב- 500 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(052-5320820

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

 למכירה! מיטת נוער 
מעוצבת נפתחת + מזרונים + 

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

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

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

 שידה לבנה גדולה 200 
ש"ח 03-6191468

_____________________________________________)48-49ח(052-7698994

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

_____________________________________________)48-49ח(052-7698994

 מזנון לסלון מעץ מלא 450 
ש"ח 03-6191468

_____________________________________________)48-49ח(052-7698994

 הזדמנות! מיטה נפתחת 
למיטה נוספת עם מגירות 

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

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

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

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

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

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

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

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

 מזנון מעוצב צבע לבן עם 
מגירה 280 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(052-7126106

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

_____________________________________________)48-49ח(054-3584040

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

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

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

_____________________________________________)48-49ח(054-3584040

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

 נדנדה לתינוק יפה + 
מנגינות רק 95 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(050-9089110

 מתאמים לעגלת בוגבו 
לסלקל ולטרמפיסט 100 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(058-3245685

 למכירה במציאה טיולון 
בוגבו בי גגון כחול + גגון 

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

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

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

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

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

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

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

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

_____________________________________________)48-49ח(054-8446728

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

 מקרר של אמקור צבע לבן 
יד שניה עובד מצוין רק ב- 400 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח טל': 050-4146777

 תנור אפיה עם כיריים 
_____________________________________________)49-50ח(400 ש"ח 050-6245339

 מנורת הפלא 400 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(050-6245339

 AEG מייבש כביסה 
תקינה 300 ש"ח בפ"ת

_____________________________________________)49-50ח(050-5967114

 למכירה תמי 4 במצב 
_____________________________________________)49-50ח(חדש 300 שקל 054-6463465

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg במצב מצוין 
)בני ברק( 350 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)49-50ח(054-7216671

 מסחטת מיצים חזקה 
לפירות וירקות ב- 200

_____________________________________________)49-50ח(052-6784969

 G.P.S 2 מכשירי 
משוכללים תוכנה פרימו 200 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח כ"א 052-7683705

 למכירה תנור טורבו במצב 
מעולה 500 ש"ח דינה

_____________________________________________)49-50ח(052-8370535

 למכירה מיני בר תמי 4 
במצב מצוין 500 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(052-6865596 ירושלים

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)49-50ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה מכונת כביסה 
כחדשה 350 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(050-4158500 אריאל

 למכירה מכשיר "ביקיור 
לייזר" נגד כאבים ב- 200 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(052-4458394 יניב

 מנורת הלוגן מתברגת 
לשולחן, מצב מצויין, חסכונית 

בחשמל 120 ש"ח דינה
_____________________________________________)49-50ח(054-6762550 פ"ת

 שואב אבק מעולה 80 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 050-4184747

 קיטורון לניקוי כללי ומגהץ 
קיטור משולב 80 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(050-4184747

 למכירה מחשב נייח + 
מסך במצב מעולה 500 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(052-6865596 ירושלים

 מגהץ קיטור ITT באריזה 
200 ש"ח 03-5793398

_____________________________________________)49-50ח(052-5454553

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD 8 ב- 240 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח טל': 052-2727474

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

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

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

 למכירה מחשב נייח + 
מסך במצב מעולה 500 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(052-6865596 ירושלים

 ספה יפיפיה )בהיר עם 
דוגמה כהה(, מצב מצוין 
מאד, נפתח ל- 2 + ארגז 

מצעים, מתאים לסלון 
ולמיטה 1,000 ש"ח 

_____________________________________________)49-4/20ש(בלבד! 054-8527470

 שידה 4 מגירות חזקה 
צבע בוק 150 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(03-5791261

 למכירה ספריה למחשב 
_____________________________________________)49-50ח(250 ש"ח דינה 052-8370535

 למכירה ספה 300 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(דינה 052-8370535

 פינת אוכל + 5 כסאות 
_____________________________________________)49-50ח(250 ש"ח 050-6245339

 שולחן כתיבה 100 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(050-6245339

 4 כסאות לבנים מעץ 150 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 050-6245339

 כסאות מעץ בצבע חום 
עתיקים 50 ש"ח כ"א

_____________________________________________)49-50ח(050-6245339

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

_____________________________________________)49-50ח(050-5967114

 שולחן פינת אוכל ו- 5 
כסאות 350 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(050-4184747

 שולחן אוכל מעץ 
78*70*111, ניתן לפתיחה 

משני הצדדים, תוספת של 30 
ס"מ מכל צד )בני ברק( 200 

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

 מזנון זכוכית למטה ארון 
_____________________________________________)49-50ח(500 ש"ח בר"ג 050-5967114

 מיטה זוגית עם ארגז 200 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח בר"ג 050-5967114

 הזדמנות! מיטה נפתחת 
למיטה נוספת עם מגירות 

עץ מלא 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)49-50ח(054-8446728

 למכירה זוג שידות מעץ 
מלא איכותיות בכל אחת 2 

מגירות מחיר 399 ש"ח
_____________________________________________)49-50ח(050-6907470

 מיטה צבע ונגה ומזרון 
300 ש"ח 03-5793398

_____________________________________________)49-50ח(052-5454553

 מיטת נוער יחיד עץ 
בוק חזק מאוד מזרון עמינח 

אורטופדי 300 ש"ח טל': 
_____________________________________________)49-50ח(03-5791261

 ארונית קטנה לתליה + 
זכוכית מתאים לחנוכיה וכו' 

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

 שולחן + כסאות 490 
ש"ח 03-6191468

_____________________________________________)48-49ח(052-7698994

 מיטת תינוק צבע שמנת 
400 ש"ח 03-5793398

_____________________________________________)49-50ח(054-5454553

 שידת החתלה שמנת 
שילב 400 ש"ח 03-5793398 

_____________________________________________)49-50ח(054-5454553

 עגלת תאומים מאונטיין 
באגי ב- 450 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(052-7660922

 מציאה! גגון ורוד לעגלת 
בוגבו במצב חדש ב- 300 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(בטל': 050-4146777

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
)בני ברק( 150 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)49-50ח(054-7216671

 בהזדמנות! עגלת טיולון 
איזי בייבי במצב מצויין 200 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 050-4160457 ירושלים

 משאבה חשמלית + 
אמדה + מדלה + סינר במצב 

מצוין 500 ש"ח י"ם טלפון: 
_____________________________________________)49-50ח(050-4191181

 טיולון במצב טוב 100 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה כסא תינוק לרכב 
בצבע כחול כמעט חדש 120 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 050-5967114

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

_____________________________________________)49-50ח(054-7216671

 עגלה silvercross אפור 
שחור 500 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)49-50ח(054-8446728

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

_____________________________________________)48-49ח(בלבד 054-7216671

 מיטת תינוק בצבע שמנת 
כחדשה 350 ש"ח טלפון 

_____________________________________________)48-49ח(052-5708636

 עגלת תינוק טיולון + 
אמבטיה כחדשה 400 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(טלפון 052-5708636

 עגלת mutsi למכירה 
במצב טוב רק 500 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(052-7619852

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

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

 עריסת תינוק פלסטיק 
למכירה כולל מזרן אורטופדי 

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

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

_____________________________________________)48-49ח(054-4895874

 בהזדמנות! נדנדה לתינוק 
כחדש חברת מורפי ריצארד 

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

 טרמפולינה חדשה 
באריזה לתנוקת 150 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(058-3245685

 כסא בטיחות לתנוק/
סלקל חדש באריזה 200 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(058-3245685

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

 חדש! מזרון אורטופדי 
למיטת תינוק "שילב" 200 

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

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

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

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

 כוננית להחתלה 8 
מגירות, שמנת 500 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(054-3584040

 מכשיר סודה סטרים דגם 
סורס + בקבוק + מיכל גז 

_____________________________________________)50-51ח(120 ש"ח טל': 052-2727474

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD 8 ב- 240 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח טל': 052-2727474

 רמקול קריוקי + 2 
מיקרופונים רק ב- 75

_____________________________________________)50-51ח(03-5793668

 טוסטר במצב טוב )בני 
_____________________________________________)50-51ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(052-7171288

 מסך דק 23 אינץ מעולה 
_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח 055-6651237

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 055-6651237

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-7171288

 כרטיס זכרון פנימי 
למחשב נייד G1 זיכרון 25 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בי"ם 052-7640482

 רדיו דיסק לרכב 
kwnwood עם כל התושב 

והפנלים 100 ש"ח בי"ם
_____________________________________________)50-51ח(052-7640482

 דיסק קשוח + ווינדוס 10 
למחשב נייד או נייח 75 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(052-7640482

 רדיאטור 12 צלעות גרמני 
חדש באריזה 350 ש"ח )ב"ב( 

_____________________________________________)50-51ח(טל': 054-8485026

 כיריים חשמלי 100 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 רדיאטור חימום 50 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(גמיש 054-4273857

 קומקום חשמלי 20 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 מפזרי חום 50 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-423857

 תנור חימום חשמלי 50 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-4273857

 מסחטת תפוזים 
חשמלית 50 ש"ח גמיש

_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 מאוורר טורבו חדש 120 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-4273857

 מחשב נייח + מסך דק, 
מקלדת ועכבר 400 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(054-7344396

 תנור חימום נתלה 
לאמבטיה )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(בלבד 054-7216671

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש 30 ש"ח טל':
_____________________________________________)49-50ח(050-2897977

 מקרר במצב מצוין 150 
שקל בפתח תקוה יעל

_____________________________________________)49-50ח(054-8484812

 מכונת כביסה בוש 500 
ש"ח בירושלים טל':

_____________________________________________)48-49ח(052-7180828

 למכירה מקרר שארפ עם 
התקן שבת במצב מעולה 450 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח. בב"ב 052-7131071

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

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

 תנור טוסטר אובן גדול 
כחדש רק 390 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(050-9089110

 הזדמנות! מיטה נפתחת 
למיטה נוספת עם מגירות 

)צבע ורוד( עץ מלא 500 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(ב"ב נייד: 054-8446728

 מיטה וחצי צבע ונגה 300 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 03-5793398

 כיסא לפדיקור במחיר 
הזדמנותי 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 מיטת נוער יחיד צבע לבן 
_____________________________________________)50-51ח(60 ש"ח 052-7191512

 ארונית לתליה עם דלתות 
מזכוכית מתאים לחנוכיה 100 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 050-9089110

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)50-51ח(500 ש"ח 054-5705546

 שולחן אוכל מעץ מדהים 
78*70*111 ניתן לפתיחה 

משני הצדדים תוספת של 30 
ס"מ מכל צד )בני ברק( 200 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 2 כסאות )מתאים לסלון( 
במצב מצויין )בני ברק( 280 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 עמודון של כתר 5 מדפים 
_____________________________________________)50-51ח(180 054-3584040

 כוננית לחדר שינה 3 
מגירות אפוקסו שמנת 350 

_____________________________________________)50-51ח(054-3584040

 שולחן נמוך עגול זכוכית 
_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח 052-7126106

 שולחן מתקפל חזק 
70*2.40 מעץ 280 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(052-7126106

 מזנון מעוצב צבע לבן 350 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-7126106

 5 כיסאות במחיר של 100 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח )בני ברק( 054-7216671

 כיסא מנהלים מפואר 
בצבע שחור חדש בהזדמנות 

)בני ברק( 200 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 2 שולחנות לסלון מעץ 
טבעי ומסיבי 70*140 ו-95*95 

)בני ברק( 200 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 כיסא משרדי מפואר 100 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-4273857

 ספריה מפוארת 8 דלתות 
*ספה עור אמיתית איטלקית 

_____________________________________________)50-51ל(צבע יין 03-6782328

 למכירה זוג שידות מעץ 
מלא איכותיות בכל אחת 2 

מגירות מחיר 399 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(050-6907470

 קומודה באורך 130 
מרשימה איכותית מעץ מלא 

בצבע חום כהה 599 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(050-6907470

 2 שולחנות לסלון 
מעץ טבעי ומסיבי 70*140 

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

 ארון נעליים מצוין 3 
מגירות בצבע דובדבן 150 

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

 סימילאק למהדרין שלב 2 
900 גרם ב- 60 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(054-8493634 ירושלים

 נוטרילון חלב נוכרי 400 
גרם חברת טבע ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-8493634 ירושלים

 טרמפיסט לעגלת יויו 
כחדש ממש 350 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(052-7147279

 SPORTLINE טיולון 
חזקה וחדשה בהזדמנות 500 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 052-7134699

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)50-51ח(054-8446728

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

_____________________________________________)50-51ח(נייד: 054-8446728

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

_____________________________________________)50-51ח(054-8446728

 עגלה silvercross אפור 
שחור 500 ש"ח ב"ב נייד: 

_____________________________________________)50-51ח(054-8446728

 למכירה הזדמנות כיסוי 
חדש לעגלת YOYO בצבע 

ירוק מהמם ב- 70 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(052-7696565

 נדנדה לתינוק + מנגינות 
_____________________________________________)50-51ח(רק 95 ש"ח 050-9089110

 מיטת תינוק של שילב 
צבע שמנת 400 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(03-5793398 052-5454553

 שידת החתלה שילב צבע 
שמנת 400 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(052-5454553

 עגלת ביבי גוגר' צבע 
שחור כמעט לא הייתה 

בשימוש 500 ש"ח הקודם 
_____________________________________________)50-51ח(זוכה! 058-3232026

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 150 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 עגלת מעבר במצב מצויין 
)בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 ארגונית מקורית לעגלת 
בייבי ג'וגר בצבע שחור כחדש 

_____________________________________________)50-51ח(120 ש"ח 054-8476805

 בהזדמנות! עגלת טיולון 
איזי בייבי במצב מצוין 200 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 050-4160457 ירושלים

 עגלה מאמס אנד פאפס 
במצב מצוין ב- 500 ש"ח + 
אפשרות לאמבטיה חדשה 

_____________________________________________)50-51ח(ב- 200 052-7102897

 גגון לעגלת בוגבו צבע ורוד 
_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח 054-4895874

 משאבה חשמלית + 
אמדה + מדלה + סינר במצב 

מצוין 500 ש"ח י"ם טלפון: 
_____________________________________________)50-51ח(050-4191181

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(גמיש 054-8464909

 למכירה כסא תינוק לרכב 
בצבע כחול כמעט חדש 120 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 050-5967114

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 עריסת נדנדה לתינוקות 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 טיולון במצב טוב )בני 
ברק( 100 ש"ח בלבד

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

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

_____________________________________________)50-51ח(טל': 054-8485026

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

_____________________________________________)50-51ח(טל': 054-8485026

 סלקל לתינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 לול מתקפל מעץ עם מזרן 
_____________________________________________)50-51ח(140 ש"ח 050-6907470

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

מחיר 400 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)49-50ח(054-8446728

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

_____________________________________________)49-50ח(נייד: 054-8446728

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

_____________________________________________)49-50ח(054-8446728

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

 לול מתקפל מעץ עם מזרן 
_____________________________________________)49-50ח(140 ש"ח 050-6907470

תקשורת
A5 סמסונג 

32 גיגה חדש בקרטון רק 950 
_____________________________________________)49-52(ש"ח 052-3441441

 סוללה מקורית לפלאפון 
_____________________________________________)50-51ח(C2 ב- 40 ש"ח 054-8474176

C2  כשר רמי לוי ופלאפון 
_____________________________________________)50-51ח(80 ש"ח 054-8474176

 אפטק חדש תומך כל 
החברות + אחריות לשנה 230 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-7167777



יג’ כסליו - טו’ כסליו תשע”ט  611/12-13/12/2019 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

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי כללי

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

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

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 BMX למכירה, אופני 
מידה 14, במצב מצויין, 

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

 למכירה תכולת דירה 
יוקרתית באזור ב"ב

_____________________________________________)46-46ל(058-7754554

 יאנג S5360 תואם כשר 
סגור לא היה בשימוש ב- 250 

_____________________________________________)48-49ח(053-3118231

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

_____________________________________________)48-49ח(052-7167777

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

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

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

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

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

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

 תלת אופן איכותי ומיוחד 
תוצרת צרפת 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

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

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

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

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

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 שמלה מידה 38/40 
לאירוע, פרחים תלת מימד, 

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

 שמלה לאירוע מידה 
38/40, תחרה, מיוחדת 450 

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

 חליפה אקסוס )ליבון( 
52/48 משובץ עדין חדשה 

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

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

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

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

 קורקינטים לילדים 20 
_____________________________________________)48-49ח(שקל 054-3177932

 מנורה עם רמקול מובנה 
ושלט חדש באריזה ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(058-3257019

 מכשיר כושר אליפטיקל 
טנטורי C10 ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(052-3251416

 למכירה 2 בלוני גז קטנים 
_____________________________________________)48-49ח(בב"ב 200 ש"ח 050-4150659

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(גמיש 054-8464909

 BMX למכירה אופניים 
לילד במידה 14 + מידה 16 כל 

זוג 150 ש"ח גמיש
_____________________________________________)48-49ח(054-2819921

 ארנבת גוון חום בהיר 60 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח )ב"ב( 052-7687863

 סט מקורות רש"י על 
התנ"ך 14 כרכים 50 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(054-8478897

 סט ספרי ברסלב 8 כרכים 
_____________________________________________)48-49ח(40 ש"ח 054-8478897

 סט אור"ח הקדוש ב"כ 
הוצאת בלום 20 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(054-8478897

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 מעוניינת להיות קופאית 
בוקר עד השעה 13:00 אלעד 

_____________________________________________)40-41ח(והסביבה 053-3199753

 מעוניין לעבוד בתור צלם 
וידאו או תמונות ניסיון בצילום 

_____________________________________________)46-47ח(052-9922849

 מנה"ח וחשבת שכר 
בעלת ניסיון מחפשת משרה 
_____________________________________________)46-47ח(באזור המרכז 054-8598798

 אשה סבלנית פנויה 
להנעים זמנם של נשים בגיל 

_____________________________________________)46-47ח(הזהב 052-7694064

 עוזר אישי/מזכיר/נהג עם 
נסיון והמלצות רבות

_____________________________________________)48-49ח(053-4619640

 מעוניין בעבודה כעוזר 
_____________________________________________)48-49ח(טבח/עוזר נהג 052-7191083

 קלדן מהיר ודייקן באזור 
רמות ירושלים לעבודה כשכיר 
 077-2008377 058-3202559

sabah@okmail.co.il)48-51ח(_____________________________________________

 גרפיקאית מנוסה 
מעוניינת בחצי משרה קבועה 

_____________________________________________)47-48ח(054-8421756

ביקוש 
עבודה

 נשוי אחראי וזריז מעונין 
בעבודה כשכיר עם שכר נאה 

_____________________________________________)49-50ח(052-7118857

 קליקס ענק בקופסה, 
400 חלקים, המקורי! 80 

ש"ח בלבד
_____________________________________________)49-4/20ש(054-8527470

 ספה יפיפיה )בהיר עם 
דוגמה כהה(, מצב מצוין 
מאד, נפתח ל- 2 + ארגז 

מצעים, מתאים לסלון 
ולמיטה 1,000 ש"ח 

_____________________________________________)49-4/20ש(בלבד! 054-8527470

 תיקים לנשים ונערות 5 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 050-6245339

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

 מכשיר שמיעה + 
סוללות 400 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(050-6245339

 שטיח 100 ש"ח
_____________________________________________)49-50ח(050-6245339

 שמלה מידה 38/40 
לאירוע, פרחים תלת מימד, 

צבע מנטה, 500 ש"ח
_____________________________________________)49-50ח(050-4121013

 שמלה לאירוע מידה 
38/40 תחרה, מיוחדת, 450 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 050-4121013

 חליפה אקסוס )ליבון( 
52/48 משובץ עדין, חדשה, 

_____________________________________________)49-50ח(380 ש"ח 050-4121310

 למכירה תכולת דירה 
יוקרתית באזור ב"ב

_____________________________________________)49-49ל(058-7754554

 מנשא אופניים לרכב 
באריזה 150 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(054-8474176 054-8478028

 DBS התקליטור התורני 
גירסה חדשה ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(054-8451999

 כרטיס קניה גיפט כארד 
500 ש"ח ברשתות מובילות 

_____________________________________________)49-50ח(380 ש"ח 054-8482600

 כרטיס קניה גיפט כארד 
100 ש"ח ברשתות מובילות 

_____________________________________________)49-50ח(75 ש"ח 054-8482600

 נעליים חדשות מידה -32
33 אלגנטיות אפרסק 50 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(054-8482600

 נעליים חדשות יוקרתיות 
בהירות מידה 32 ב- 75 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(054-8482600

 קורקינט לילדים בצבעים 
שחור לבן מתקפל כחדש 50 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח טל': 050-2897977

 כביסל 4 מגירות 
125*50*45 ס"מ אפור מצב 
_____________________________________________)49-50ח(מצויין 450 ש' 050-4102263

 תוכון שלא נושך + כלוב 
וקילו תערובת 150 שקל 

_____________________________________________)49-50ח(050-4157763

 C2 סוללה לפלאפון 
ב- 20 ש"ח 054-8474176 

_____________________________________________)49-50ח(054-8478028

 סים טוקמן ב- 50 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(בלבד 052-7167777

 אוזניות בלוטוס חדשות 
לסלולרי, סוללה נטענת 30 

ש"ח מציאה טל':
_____________________________________________)49-50ח(050-2897977

 סוללרי conrow במצב 
חדש 70 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)49-50ח(050-3143334

 נגן די גיי' מן בצבע ורוד 
ברונזה + מגן )שקוף( במצב 

מעולה 150 ש"ח ירושלים
_____________________________________________)50-51ח(02-6524921 052-7165780

 נגן )בוקו( רק ב- 130 
_____________________________________________)50-51ח(03-5793668 

 מדריך שחמט מחפש 
עבודה כל שהיא בסכום נורמלי 

_____________________________________________)39-40ח(טלפון 050-9610060

 איש מכירות מנוסה 
מחפש עבודה פרונטלית 
_____________________________________________)50-51ח(בירושלים 050-8580150

 מעוניינת לעבוד במספרה 
לפאות, נסיון של מעל 20 שנה 

_____________________________________________)50-51ח(נייד: 052-4458284 אילנה

 חולצה אפורה לגבר מידה 
M חדשה באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)50-51ח(50 ש"ח בלבד 054-7216671

 תלת אופן איכותי ומיוחד 
תוצרת צרפת )בני ברק( 120 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 סל לכביסה )בני ברק( 25 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 מתקן ייבוש לכביסה 
במצב מצויין )בני ברק( 40 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 מזוודה )בני ברק( 80 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 מייצב ברק מולטי 
פינקציונלי חדש )בני ברק( 175 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 תרמיל גב במצב מעולה 
)בני ברק( 20 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 סט מקורות רש"י על 
התנ"ך 14 כרכים 50 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-8478897

 סט ספרי ברסלב 8 כרכים 
_____________________________________________)50-51ח(40 ש"ח 054-8478897

 נגן אייבס 8 גיגה' שמור + 
_____________________________________________)50-51ח(מגן 150 ש"ח 03-5797481

 ברה"ע למכירה מגירות 
למקרר + מדפי זכוכית החל 

_____________________________________________)50-51ח(מ- 50 ש"ח 050-6850138

 ברה"ע למכירה תיק 
מזוודה שמור מידות 15*35*55 

_____________________________________________)50-51ח(ב- 50 ש"ח 050-6850138

 בירושלים חצאית כפלים 
כחולה ארוכה חדשה מידה 38 

_____________________________________________)50-51ח(150 ש"ח 050-6256846

 למסירה חוברות זרקור 
משנת תשנ"ב תשנ"ג

_____________________________________________)50-51ח(050-4150581

 2 תוכים תוכונים האכלת 
יד + כלוב ואוכל 200 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(ב"ב נייד: 054-8446728

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

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

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

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 ארון פלסטיק כתר 2 
דלתות 260 כחדש לפני 
_____________________________________________)50-51ח(חודשיים 054-3584040

 סטנד טלסקופי 
למיקרופון יציב וחזק ב- 80 

ש"ח בלבד בבני ברק
_____________________________________________)50-51ח(054-8431644

 זקט' עור בצבע אדום 
תוצרת ZARA מידה S )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 סקייטים לילד/ה במצב 
מצויין )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות ז'קט כחול 
חדש לנערים )בני ברק( 120 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 תיק נסיעה במצב מצויין 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 תיק לסמינר חברת 
להבורסה חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(053-3155415

 חוטי דייג 5-10 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 קולנועית!!! זוגית, 
כחדשה + כיסוי לגשם 
+ סלסלה למוצרים + 

מטען, לרציניים!!!
_____________________________________________)50-01א(052-2786557

 מחליק שיער מעולה!!! 
של חברת remington חדש 
באריזה!!! נקנה ב- 400 ש"ח 
נמכר ב- 200 ש"ח, בבני ברק 

_____________________________________________)50-03ח(052-7335357

 משולש לכיור מנירוסטה 
_____________________________________________)50-51ח(כל"פ 25 ש"ח 053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש לבן 45 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 053-3155415

 כסא לתינוק בטיחותי 
לאמבטיה 25 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(053-3155415

 מראה לארון בגדים 70 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-7126106

 משקולות לכושר 25-45 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-7126106

 חנוכיה עם בית חזקה 
ואיכותית + קנים לשבת 

כחדש בב"ב 250 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(054-8476805

 למכירה אוגרים כ"א 12 
ש"ח כולל כלוב ומתקן מים 

_____________________________________________)50-51ח(90 ש"ח 050-4102264

 כביסל 4 מגירות 
125*50*45 ס"מ אפור מצב 
_____________________________________________)50-51ח(מצוין 450 ש' 050-4102263

 מכנס גינס לגבר מידה 40 
חברת קסטרו חדש 80 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(053-3155415

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח טל': 052-2727474

 כסא אחורי )נוסף( לרכב 
סטשיין 500 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(050-8883274

 חליפה חדשה צמר עבודת 
יד 3 חלקים 280 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(050-6658234

 למכירה אופניים לילדים 
מידה 16 מיועד לילדים מגיל 

4.5 עד 8 130 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(054-2819921

 למכירה משנה ברורה 
דרשו חדש בקופסא מחיר 300 

_____________________________________________)50-51ח(שקל טל': 050-4183200

 פרגולה צבע שמנת 3*5 
מ"ר 499 ש"ח 052-7628896 

_____________________________________________)50-51ח(בני ברק

 סורג + דלת מגולבן 
2.8*3.3 מ"ר 499 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(052-7628896 בבני ברק

 למכירה מספריים זיגזג 
לתופרת 100 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(050-5967114

 תוכון שלא נושך + כלוב 
וקילו תערובת 150 שקל 

_____________________________________________)50-51ח(050-4157763

 בהזדמנות מזוודה גדולה 
כחדשה רק 180 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(050-9089110

 כיריים 4 להבות לבן + 
מכסה על שיש 60 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(050-9089110

 נעליים מדהימות מידה 36 
_____________________________________________)50-51ח(200 ש' 054-8409064

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

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 שמלה מידה 38 מרהיב 
לחתונה או אירוע 60 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בי"ם 058-3256014

 תיק גדול עם הרבה תאים 
+ תא מחשב 40 ש"ח בי"ם 

_____________________________________________)50-51ח(052-7640482

 ילקוט קל גב כולל קלמר 
במצב כחדש 60 ש"ח )ב"ב( 

_____________________________________________)50-51ח(טל': 054-8485026

 שולחן כתר בצבע ירוק 
חדש באריזה 350 ש"ח )ב"ב( 

_____________________________________________)50-51ח(טל': 054-8485026

 מעמד תמי 4 לכדים 200 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-4273857

 קורקינט לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 אופני פעלולים 250 
_____________________________________________)50-51ח(כחדש גמיש 054-4273857

 מראה ענקית 100 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(גמיש 054-4273857

 שולחן מתקפל 80 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 שולחן קמפינג עם 
כיסאות 50 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 נברשת לסלון מיוחדת 
_____________________________________________)50-51ח(100 ש"ח 054-4273857

 מעבד מזון 50 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 כלי עבודה 5-10 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 תפילין 350 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 גופי תאורה ונברשות 50 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-4273857

 סקטים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 סקטבורד 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 מתקן לפופקורן 70 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 פלטות לשבת גדולות 50 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-4273857

 רימונים לספר תורה 100 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-4273857

 טלית תמנית 150 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(כחדשה 054-4273857

 קשתות לרכב 80 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 סיר לחץ 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857 

 סיר לחץ חשמלי 100 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 אופניים למבוגרים 100 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 אופניים לילדים 100 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(גמיש 054-4273857

 מחבת השף חשמלי 50 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-4273857

 גק לרכב 50 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 קורקינט חשמלי 200 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 20V מברגה סקוזי 
ב- 250 ש"ח כחדשה 50 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 הוברבורד 100 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 עגלות תינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 מנגל חשמלי 70 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(גמיש 054-4273857

 מחמם מיחם מהיר 100 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-4273857

 סיר רוסטר לתנור 
ולכיריים, 34 ס"מ, 7.2 ל' 

חדש באריזה 150 ש"ח דינה 
_____________________________________________)49-50ח(054-6762550 פ"ת

 אוגרים סיבריים חמודים 
ב- 10 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)49-50ח(052-7676507

 למכירה מספרים זיגזג 
לתופרת 100 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(050-5967114

 נעלי עקב כסופות 
חדשות מידה 37 150 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(054-8478028

 2 תוכים "תוכונים" 
האכלת יד + כלוב ואוכל 220 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח ב"ב נייד: 054-8446728

 למכירה נגן מצלמה ב- 95 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח בלבד טל': 03-5793185

 שעון מון בלאן מסין 199 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 058-3263264

 רולר בליידס מידה 31-34 
עם אביזרי ההגנה 150 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(054-5385013

 מכשיר סודה סטרים דגם 
סורס + בקבוק + מיכל גז 

_____________________________________________)49-50ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח טל': 052-2727474

 נעליים חדשות לילדה 
ספורט מידה 31 ורוד עתיק 40 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 050-4195888

 נעליים חדשות לילדה 
ספורט הלו קיטי מידה 32 20 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 050-4195888

 נעליים חדשות לילדה 
אלגנט שרוך לבן מידה 33 20 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 050-4195888

 נעליים חדשות לילדה 
ספורט ורוד כחול מידה 34 40 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 050-4195888

 נעליים חדשות לילדה 
אלגנט שרוך ורוד מידה 32 20 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 050-4195888

 מגפונים לילדה חדשים 
בורדו מידה 33 30 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(050-4195888

 נעל ספורט חדשה שחור 
של פומה מידה 40 50 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(050-4195888

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

_____________________________________________)48-49ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

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

_____________________________________________)48-49ח(בלבד 054-7216671

 מייצב ברק מולטי 
פינקציונלי חדש )בני ברק( 175 

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

 נעליים שחורות אלגנטיות 
תוצרת ארה"ב מידה 46 )בני 

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

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

_____________________________________________)48-49ח(בלבד 054-7216671

 חולצה אפורה לגבר מידה 
M חדשה באריזה )בני ברק( 

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



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה

 קופאים/ות
 סדרנים/ות
 קצבים/ות

 עובדים/ות מחלקת             
ירקות

 מנהל/ת מחלקת 
ירקות

 עובדים/ות מחלקת 
מאפיה ומעדניה

 עובדים/ות כלליים

יג’ כסליו - טו’ כסליו תשע”ט  11/12-13/12/2019

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעו לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעו חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעו זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

המפתח שלכם לפרנסה■ 

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)37-11/20ל(טובים" 03-5782180

 לחברה חרדית בבני 
ברק דרוש/ה עובד/ת 

לעבודה משרדית, 
למשרה מלאה, ידע 

בסיסי באקסל - 
חובה. תנאים טובים 

למתאימים. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com)20-23(_____________________________________________

 למשרד עורכי דין 
במגדלי ב.ס.ר דרוש/ה 

פקיד/ה למגוון משרות. 
תנאים טובים למתאימים/

ות. קו"ח למייל:
JOBS@AEH.CO.IL)20-23(_____________________________________________

 דרושה מנהלת 
חשבונות בכירה 

בעלת 5 שנים נסיון 
לפחות. שליטה טובה 
בחשבשבת, ובתוכנות 

הנה"ח. ידע באקסל, ידע 
בהכנת שכר. פריוריטי 

- יתרון. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0519

 דרושה מנהלת 
חשבונות 1,2,3 שליטה 

טובה בחשבשבת, 
ובתוכנות הנה"ח. 

פריוריטי-יתרון. 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0619

דרוש נהג משאית למשרה מלאה 
רשיון עד 15 טון | נכונות גם לעבודה בשעות לא שגרתיות |

תנאים מעולים למתאים.

בנוסף דרוש נהג משאית למשרה חלקית
)שכר לפי שעה( | מס' פעמים בשבוע | רשיון עד 15 טון.

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
050-6499974

דרושים עובדים
לחלוקת עלונים ועיתונים  

בתיבות הדואר בב"ב ובי-ם
)רצוי עם רכב( | בשעות גמישות | שכר הולם

אזור י-ם, ביתר
ובית שמש

050-6499976

אזור ב"ב 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-39/20(לשעה, 052-8286090

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג/ת מכירות 
טלפוני לתאום פגישות, 

תנאים סוציאליים 
מצויינים!

4 משמרות בשבוע
_____________________________________________)47-06/20ש(054-2328926

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה 

תנאים מעולים למתאימה
_____________________________________________)47-02/20א(03-9094566 053-3197448

ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

 דרושות סייעות/גננות 
גיל +25 למשרה חלקית 

למעון בגבול ר"ג ב"ב 
_____________________________________________)48-51ש(צוות חרדי 050-8938869

 למסעדה כשרה 
למהדרין בת"א דרוש 

טבח שכר גבוה תנאים 
_____________________________________________)45-04א(מצויינים 053-6532507

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

 למעון דתי בת"א 
דרושה גננת לכיתת 

בוגרים ומטפלת לכיתת 
תינוקות, משרה מלאה, 

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

 קופאים/ות סדרנים/ות 
ועובדים כלליים מגיל 17.5 
לעבודה בבני ברק והסביבה

050-8557084)44-03/20(_____________________________________________

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 ניהול משרד מהנדסים 
ברמת גן + נסיון + 

שליטה בתוכנות 
משרדיות, קו"ח לפקס 
03-579-3683 או למייל 

adler.praty@gmail.com)46-50ש(_____________________________________________

 נהג חלוקה עם רשיון 
ב' משנת 2007 מאזור 

מודיעין לוד והסביבה 
_____________________________________________)47-50ש(052-8708776

 דרושות טלפניות 
מקצועיות ומנוסות למחלקת 
גיוס תרומות בב"ב, תורמים 

פוטנציאליים, תנאים מצויינים, 
משרת בוקר 9:00-14:00 קו"ח 

tami@haverim.org.il 47-50ש(למייל(_____________________________________________

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

 מעוניין לטפל באנשים 
מבוגרים, אדם רציני ונאמן בעל 
ניסיון רב, מסור כולל המלצות 

_____________________________________________)34-48(שמעון: 055-5527391

 בעלת תעודת הנה"ח 
וחשבת שכר מחפשת משרה 

_____________________________________________)36-37ח(בפ"ת רעות 054-2334898

 מוכרת מנוסה מעוניינת 
לעבוד בחנות בגדים )עדיפות 
_____________________________________________)36-37ח(לשעות הבוקר( 03-5781503

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)38-37/20ח(או מבוגרים 054-8442722

 אשה מחפשת עבודה 
במשק בית + בישול חרוצה 

וזריזה עם נסיון ותיק
_____________________________________________)36-37ח(054-3584040

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 לחברה פיננסית בפ"ת 
דרוש/ה פקידה מתחילה 
הנה"ח למשרה מלאה, 

קו"ח לפקס
_____________________________________________)48-51ש(03-920-5309

 למעון בק. הרצוג 
דרושות מטפלות בעלות 

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

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

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

 למשרד עו"ד סופר 
באזור הבורסה בר"ג 

דרושה מזכירה. בעלת 
ידע בסביבה ממוחשבת, 

למשרה מלאה, קו"ח 
לפקס 03-6120143 או 

 sofer@soferlaw.co.il למייל
_____________________________________________)48-51ל(050-2200811

 דרושה סייעת לטבחית 
במעון, נקיה וחרוצה 

עבור שטיפת כלים ונקיון 
_____________________________________________)48-51ש(050-4146721

 דרוש עובד קבוע לחנות 
חליפות בב"ב למשמרת ערב, 

_____________________________________________)48-51ל(16:00-22:00 053-3391691

 דרושה מוכרת מנוסה 
לחנות בגדי נשים בב"ב, שכר 

40 ש"ח + בונוסים, כפוף 
_____________________________________________)48-51א(לתקנון 052-4555995

 למרכז שרות בב"ב 
דרושה עובדת לעבודה 

משרדית למשרה מלאה, 
ידע במחשב

_____________________________________________)48-51ל(03-5791923

 למסירה בב"ב מסעדת 
מזון מהיר, פעילה 

ומושקעת + ציוד הנדרש, 
מיקום מעולה
054-7840987
_____________________________________________)48-51ש(050-9755999

 דרושה בב"ב תופרת 
מקצועית ומנוסה + 
ידע בתחום התפירה 

_____________________________________________)48-51ש(והתיקונים 058-6873680

דרוש/ה ראש צוות למחלקת אחזקה
למרכז הרפואי מעיני הישועה

manpower3@ mhmc.co.il לשליחת קו"ח: מייל
פקס  03-5771144

התפקיד כולל: ניהול אסטרטגי של הצוות תוך הובלת תהליכי שיפור והתייעלות ביצוע 
תוכנית אחזקה שנתית, הכוללת אחזקה מתוכננת, יזומה ותקלות שבר אחזקת מכונות 

בסביבת חדרים נקיים ובמעבדות הובלת פרויקטים, הובלת הצוות למקצוענות.
עבודה אל מול מערכות ממוחשבות.

דרישות: ניסיון ניהולי בתפקידי ניהול צוות - חובה.
ניסיון מוכח באחזקה ותפעול של מערכות   - חובה.

יכולת טכנית גבוהה

C
H

A
N

I

03-5770550 
03-5771144

 סניטרים 
manpower3@ mhmc.co.il 

03-5770550

התפקידים דורשים אחריות אישית, שירותיות, זמינות לעבודה במשמרות
 

קו עיתונות דתית / 8248436 / 

 לחברה פיננסית חשבת 
עמלות למשרה מלאה, ידע 

באקסל, אופיס 052-3123218 
racheliha@tlp-ins.co.il)49-52ש(_____________________________________________

 למפעל בב"ב, תופרת 
במשרה מלאה במפעל, תנאים 

_____________________________________________)49-50ל(טובים, לפקס 03-570-2721

 דרוש עובד צעיר רווק 
למחסן ערכים בבני ברק 

שעות מ- 15:00 עד 18:00 
רשיון חובה 050-4119440 

054-3236080)49-50(_____________________________________________

 למעון עם תנאים מיוחדים 
בפתח תקוה דרושה מטפלת 

מסורה ואכפתית לשעות 
8:00-16:00 לפרטים

050-4144711)49-50(_____________________________________________

 לשובע שמחות באזור 
המרכז דרושים עובדים לסידור 

חנות בימי שישי וערבי חג 
054-8412772)49-52(_____________________________________________

 אחראית תיקי לקוחות 
והכנת תביעות בתחום 

הביטוח, הכשרה במקום, 
יכולות ניסוח והבעה - חובה 

ilanaba@ofekrights.co.il :49-52(מייל(_____________________________________________

 דרוש מחנך לכיתות 
ד-ז לת"ת בבת ים, נסיון 

_____________________________________________)47-50א(חובה 050-4148407/5

 לשובע שמחות בבני ברק 
דרוש אופה מ- 6:00 בבוקר עד 

_____________________________________________)49-52(2:00 בצהריים 054-8412772

 למעון חרדי במרכז פ"ת 
מטפלת למשרה מלאה, 

תנאים מעולים במיוחד + 
_____________________________________________)49-50(בונוסים 052-7144468

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

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)49-50(_____________________________________________

 ביה"ס יפה נוף ת"א 
מחפש מורה לאנגלית 

myeffenof@gmail.com
_____________________________________________)49-52ל(03-6578341 052-7673150

 למעון בבני ברק דרושות 
מטפלות למשרה מלאה / 

חלקית פלוס מענקים ובונוסים 
054-5558835)49-50(_____________________________________________

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל דרושה מטפלת מנוסה 

למשרה מלאה/צהרון
_____________________________________________)49-52(050-7250631 ניקול

 דרוש נהג + רכב לחלוקת 
סחורה באזור רמת אביב ת"א 

בלילה, 00:30-4:00 תנאים 
_____________________________________________)49-52(מצוינים! 051-5797730

 דרושה מטפלת 
נעימה, אחראית כיתה 
לכיתת בוגרים, משרה 

מלאה, שכר גבוה
_____________________________________________)49-50ש(054-5841018

 בבית שמש דרושה 
מדריכת לילה בגילאי )25-40( 
לצעירות מתמודדות תמורת 

מגורים בחצר פרטי + תשלום 
_____________________________________________)49-52ש(סמלי 053-4100529

 דרוש מלמד לתלמוד 
תורה בבני ברק בוקר-אחרה"צ 

_____________________________________________)49-50ל(לפרטים 052-7655667

 לחברת דיגיטל בב"ב 
דרוש/ה אנשי/ות 

מכירות תותחים מוקד 
_____________________________________________)49-50ש(נפרד 072-2230781

 למאפיה בבני ברק 
דרושים עובדים כלליים, עובדי 

מעדניה, קופאים, תנאים 
_____________________________________________)49-52(טובים 054-6855447

 נציגה בכירה לתמיכה 
ושירות, חברת דיגיטל 
בב"ב, תנאים טובים - 

_____________________________________________)49-50ש(074-7174046

למרכז סיעודי בב"ב
דרוש\ה ע. תעסוקה

יתרון לדוברות רוסית
פקס: 03-6745034

קו"ח

office@vatikim.net

דרוש איש תחזוקה 
מקצועי ומסור 

רכב חובה!
קו"ח לפקס: 03-9315032 
טל: 03-9315031 שלוחה 203
zehavit@maayanpt.co.il:מייל

לרשת גנים חרדית
 בפתח תקוה 

קו עיתונות דתית / 8250307 / 

למתנ״ס קריית אונו 
דרושות/ים לצהרונים בגני ילדים, 

לקייטנת חנוכה

בין התאריכים 24 לדצמבר ועד ה-30 לדצמבר 
(לא כולל שישי שבת), 

בין השעות 7:30 ועד 16:30
אפשרות לחצי יום.

לפרטים נוספים, חגית: 050-8269883
שרון: 050-2110326

דרושות/ים לצהרונים בגני ילדים, 

סייעות/ים וגננות/ים

דרושות/ים לצהרונים בגני ילדים, 

בין התאריכים 

050-8269883לפרטים נוספים, חגית: 

לעבודה במשמרות, ידע ביישומי מחשב - חובה
העבודה כוללת  משמרות בוקר/ ערב/ לילה/ מוצ"ש 

ניסיון בתחום - יתרון

פקיד/ת קבלה

 
03-5771144

manpower3@mhmc. co.il

 דרושים/ות עובדים/
ות לנקיון משרדים ובתי 

ספר לשעות הערב, 
באזור ב"ב, תנאים טובים 

_____________________________________________)47-50ל(03-5494080

 למחסן מזון בבני ברק 
עוזר מחסנאי לשעות 

הבוקר מוקדמות, תנאים 
מצוינים, עבודה קבועה 

_____________________________________________)50-51ש(052-6364614

 לארגון חרדי וותיק ומוכר 
מזכיר/ה לעבודה מהבית, 

לעבודה משרדית מעניינת ולא 
רגילה, 40 ש"ח לשעה. קריירה 

072-22-222-62)50-50(_____________________________________________

 למשרד בירושלים מזכיר/ה 
לניהול המשרד, משרת בוקר 
א-ה עד 14:30, שכר 5,500 

ש"ח נטו. קריירה
072-22-222-62)50-50(_____________________________________________

 מזכיר/ה למשרד 
אדריכלים במרכז בני ברק, 

לא נדרש ניסיון, שעות נוחות, 
7,500 ש"ח. קריירה

072-22-222-62)50-50(_____________________________________________

 לארגון לימודי בירושלים 
איש/ת שטח לניהול תיקי 

לקוחות 12,000 ש"ח + רכב 
_____________________________________________)50-50(צמוד. קריירה 072-22-222-62

 דרושים/ות לאזור בני 
ברק והסביבה: מנהל/ת 

חשבונות למשרד בב"ב 
לחצי משרה ***בודק/ת 
תוכנה ללא ניסיון לחברה 

גדולה ***גרפיקאית לעבודה 
משתלמת + גרפיקאית 

לארגון תורני ***מנהל/ת 
תיקי לקוחות לחברה 

קמעונאית גדולה 13,000 ש"ח 
***מזכירת מנכ"ל לחברת 
ביטוח גדולה גלאט ג'ובס 

www.glatjobs.co.il
073-7055666)50-50(_____________________________________________

 דרושים/ות לאזור 
ירושלים: מזכירה מנוסה 
לסמינר חשוב ***בודק/ת 
תוכנה QA לארגון ציבורי 

בירושלים ***תומך/ת טכני/ת 
לארגון ממשלתי בירושלים 

www.glatjobs.co.il גלאט ג'ובס
073-7055666)50-50(_____________________________________________

 דרושים/ות לעבודה 
מהבית: שרטט/ת אדריכלית 

לעבודה מהבית ***טלפנית 
מהבית לקביעת תורים 

ל- 4 שעות ביום ***מאייר/ת 
ומעצב/ת גרפי לארגון ייחודי 

מהבית ***מנהל/ת חשבונות 
לעבודה מהבית גלאט ג'ובס 

www.glatjobs.co.il
073-7055666)50-50(_____________________________________________

 לרשת חרדית גדולה 
ומבוססת בפתח תקווה 

דרושה גננת לתקופה 
ממושכת וסייעת חרוצה 

_____________________________________________)50-51(ולבבית 050-6528522

 דרוש מפקח אחראי 
למעצב בית למשמרת אחה"צ, 

לילה, שבת, 35 ש"ח לשעה 
_____________________________________________)50-51ל(054-8487475

 דרוש חייט מקצועי בב"ב 
עם נסיון בתחום

_____________________________________________)50-51ל(058-4040294

 דרושה לחברת דיגיטל 
צעירה ותוססת, ב"ב, 

מעצבת בכירה + נסיון 
של שנתיים לפחות 

בעיצוב ובניית אתרים 
בהתאמה אישית

_____________________________________________)50-51ש(054-2662287

 נהג משלוחן לירקות בב"ב, 
רשיון ב', משרה מלאה + 

עבודה פיזית 050-4168864 
_____________________________________________)50-51ש(להתקשר מ- 7:00 בערב 

 למעון חב"ד ברמת גן 
דרושות גננות וסייעות 

_____________________________________________)50-1/20ש(054-9770395

 לרשת גנים מובילה 
בגבעת שמואל דרושה סייעת 

לגיל 2-3 למשרה מלאה, 
6,500 ש"ח וכן גננת לצהרון, 

_____________________________________________)50-50ש(מיידי 052-7132306

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל 1. גננת למילוי 

מקום, שכר גבוה. 2. סייעת 
14:30-17:00 תנאים טובים 

_____________________________________________)50-01ש(052-7177524

 למשווק מורשה של 
בזק דרושות נציגות למוקד 
חרדי בב"ב, זמינות מיידית 

_____________________________________________)50-51א(077-8996308



יש מקום
לכווולם!

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות התקשרו:

s o r a g d o o r @ g m a i l . c o m
1-700-555-055

פתאום

סגירת מרפסות בטכנולוגיות מתקדמות:
גגות קבועים, גגות הזזה, 

גגות הרמה, תקרות זכוכית ועוד...

מגוון טכניקות מתקדמות  
לבנייה קלה בבית שלכם!

שיטות איטום מתקדמות ובלעדיות!

סורגדור מציגים:

תהליך 
כימי 

למניעת 
קורוזיה

אחריות
מלאה
עד 8 
שנים

גימור
מוקפד
איכותי

ובטיחותי

צביעה
בתנור חם 

בשיטה
אלקטרו
סטטי

עמידה
בתקנים

המחמירים
ביותר

עיצוב
עדכני 
ויופי 
מנצח

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

< סורגים < מעקות < דלתות  < שערים < קונסטורוקציות

ל ז ר ב ת  ק ל ח מ

ום י נ י ומ אל ת  ק ל ח מ

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

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

מרפסות תלויות מתקפלות ומרפסות קבועות על עמודים

מתחייבים
למחירים

הזולים ביותר!!!*

מחירים מיוחדים לקבוצות רכישה!

האיכות הטובה ביותר במחיר הזול ביותר!
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